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AO PUBLIGO

Desejoso de corresponder ao grande acolhimento com que a nossa casa tem sido animada, tanto
em Portugal como no Brazil, em uma já longa serie de annos, resolvemos publicar o famoso Diccionario da
Lingua Portuglleza de Antonio de Moraes Silva, que ha muito -faltava no mercado, e de que tinlJamos incessantes pedidos.
Não será preciso dizer, por4ue o affirma o consenso unanime dos homens iIlustrados, que este é ainda
hoje o primeiro Diccionario da nossa lingua, o seu mais rico ~hesouro, não obstante o merecimento incontesta el de alguns trabalhos, que sobretudo nos ultimas annos'tem enriquecido a lexicographia porlugucza.
Uma razão, porém, tem principalmente conc0rrido para que elle mantenha a sua superioridade. Os novos
concorrentes, tendo bebido quasi que exclusivamente n'esta foote, e querendo disfarçar essa origem, deixaram em seus trabalhos lacunas importantíssimas, já eliminando muitos termos, já restringindo muita significações, já cortando os exemplos constantemente adduzidos de numer(lSOS escriptores, portuguezes e
brazileiros, em que o Moraes se apoia, e que dão 'incontestavel auctoridade a seus assertas, e proficua lição
aos estudiosos que o consultam.
Mais de um motiyo nos levou a emprehender a publicâção d,esta obra de tão gl'ande folego. Fômos nós
que ha treze annos, ao começarmos a no sa casa no Brazil, ahi levámos o l\1oraes, collocando cinco sextas partes do total da 7. a edição, que um nosso amigo fazia em Li boa a esse tempo. Era pois do nos o d ver,
mantendo esta grata recordação, não dei'xar que por mais tempo os admiradores de Moraes, e os que avidamente procuram a lição do seu profundo saber, estivessem privados de tão poderoso recnrso para o eu
desenvolvimento intelleclual, ou para o seu cultivo litlerario.
Mas ba mais. A nossa casa tem a sua sMe no Rio de Janeiro, e o lisonjeiro apoio, que abi temos cou..stantemente recebido, obriga-nos a uma profunda gratidão. Assim, que maior prova de sympaLhja podiamos
')lIerecer a quem devemos finezas accumuladas de tantos annos, do que procurai' dar novo cm'so, e com
1 aior lustre, á obra benemerita de um dos mais distincLos brazileiros, e que ao mesmo tempo é gloria e
h')nra das letras portuguezas?
. Tendo feito estas considerações, não podiamos besitar no difficil emprehendimenLo. Para o realisar viemos expressamente á Europa, e pelo esforço de uma vontaàe energica conseguimos lJrepara,r a nova edição,
~ hoje temos a honra de apresentar ao publico iIIustrado das duas nações, que no antigo e no novo conli ente faliam a formosa lingua portugueza.
Como verão os entendidos, não nos limitámos n'esta edição ii uma copia servil das anteriores. Aproveitando o progresso e o desenvolvimento da sciencia linguistica, revimos cuidadosamenle o h'abalho, fazendo com reflectido e demorado estudo numerosas alLerações, corrigindo-o, e ampliando-o, 110 maneira ii. não lhe poder ser disputado o prim eira logar em credito litler arioe ailcloridade scienl ifica.
t
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Um novo melhoramento introduzimos n'esta edição, e que não tem nenhum diccionario portuguez. ~
um diccionario adjuncto, contendo as principaes phrases latinas habilualmente usadas na linguagem do fôro,
do parlamento e do jornalismo, e as palavras estrangeiras, mais commummente empregadas na vida usual di
moderna sociedade. D'esle modo podémos retirar das paginas do Diccionario as palavras latinas que n'elle
estavam indevidamente introduzidas, e podémos egualmente evitar o defeito enorme que apresentam alguns
modernos diccionarios, tendo inh'o.duzidas no texto palavras estrangeiras, que ainda não estão por assim di·
zer naturalizadas na nossa lingua.
N.a re isão do texlo houve o maior cuidado em retirar as definições, que tinham menos clareza, ou eram
dilfnsas, ou se revestiam de uma fórrna antiqua a, e ás vezes obsoleta. A muitas palavras accrescentaram·
se novos significados, e' augmentou-se o vocabul rio com muitos termos novos, que o progresso em todos os
ramos do saber humano tem introduzido na sociedade culta.
Conservámos no vocabulario o accento grave, com que !\foraes indicou o som breve da vogal tonica; fóra,
porém, d'esse caso eliminámol-o, como é de uso IQoderno, empregando nas palavras que o exigem o accen·
to circumllexo.
Não figurámos a pronuncia, porque não temos a pretenção de juJ~ar a nossa a melhor; indicando, porém, o accento tonico, damos quantn basta para se manter a unidade da língua nas vastas e longinquas re·
giões em que é fallada.
Tem acompanhado as varias edições do Diccionario de Meraes um Epitome da. Grarnmatica Portugueza
por elle terminado em 1802, e retol-ado em 1821. Entendemos dever conservar este trabalho, que revela um
grande merecimento do seu auctor: o conhecimento profundo da grammalica geral e da grammalica da lin·
gua, ao tempo em que estes estudos era,n imperfeitissimamente dirigidos, conservando-se por assim dizer
anarchisados. Embora estejamos longe de concordar com todas as theorias expostas, reconhecemos o grano
de merito da obra, e julgámos do nosso dever não alterar em cousa alguma l:lm trabalho, que póde valer
de muito á consulta dos estudiosos, que acharão um poderoso elemento de comparação entre as antigas e
as modernas theorias linguisticas e grammaticaes.
Estas são as explicações, que julgámos dever dar como essenciaes. ao leitor criterioso, O publico ilIus·
trado supprirá no mais a nossa deficiencia.
. .
Quanto á parte material, o nosso trabaUío abi está para responder ainda aos mais exigentes. Crêmos
que de todas as edições do Moraes, esta é, por sua nitidez, a que mais dignamente cOITesponde ao grande ideal
de tão distincto mestre, e mais honrosamente servirá ao pedestal do seu monumento. Assim pois, tomando
a nosso cargo, embora pesadissimo, este emprebendimento, julgamos ter pf1estado um serviço, ainda que
tenue e Lmmilde, ás letras portuguezas, e ás letras brazileiras, aqui unidas e confundidas no amplexo mais
fl'aternal.

O EDITOR.
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PROLOGO DO AUCTOR·A PRIMEIRA EDIÇAO

A ignorancia, em que eu me achava das coisas da
Patria, fez que lançasse mão dos nossos bons Anto·
res, para nelles me instruir, e por seu auxilio me
tirar da. vergonha, que tal negligencia deve causar
a todo homem ingenuo. Appliqllei-me pois á lição
delles, e succedia me isto em terra estranha, onde
me levarão trabalhos, desconhecido, sem recommendação, e marcado com o ferrete da desgraça, origem
de ludibrios, e vituperios, com qlle se afoitão aos
infelices as almas triviáes. Não é porém do toque
destas a do IIIustrissimo e Excellentissimo Senhor
Luiz Pinto de ousa Coutinho, Senhor de Balsemão.
Telldáes, e Ferreiros, Varão benemerito da Humani:
• dade, e da PaU'ia, a quem sobre infinitos beneficios,
e os mayores que se podem pretender neste mundo,
devo o de me fr:lDqueal' a sua mUi escolhida e copiosa Livraria.
Nella achei boa copia dos nossos Livros Classicos,
de cuja leitura vim a conhecer me era necessario estudar a Lingua materna, que eu, como mUita gente,
presumia saber arrazoadamente. Entendi tambem,
que conversando muito os taes Autores é que poderia fazer alguns progressos, e fui contínuo em os revolver por mais de seis annos. Acompanhei este estudo com os auxilias de Bluteau, que achei mUitas
vezes em· falta de "ocabulos, e frases; e mUi frequentemente sobejo em dissertações desapropositadas, e estranhas do assumpto, que fazem avolumar
.tanlo a sua Obra.

Este ultimo reparo me animou a escolher' para
meu uso tudo o que elle traz propriamente Portuguez, deixando somente os termos de Mytbologia,
os da Historia antiga, e da Geografia, á imitação
dos melhores Diccionaristas das Línguas vivas. E
ainda eu quizera olIl'ittir müilos vocabulos de cargos,
oflieios, navios, e outras coisas da Asia, e Ethiopia,
que vem nas Historias d'aquel/as partes, explicados
ai mesmo pelos Autores, e de que ninguem usou
depois: mas receyei, que me acusassem dessa omissão, e lá os con'servei.
Do que recolbi das minhas leituras fui suprindo as
faltas, e diminuições, que n'elle acbava ; e quem tiver lido o Bluteau, e conrerir com o seu este meu
trabalho, achará que não foi pouco o que ajuntei j e
mais pudéra accrescentar, se as minbas circumstancias me não levassem forçado a ouLras applicações
mais fructuo~as. Todavia não venderei ao· Publico por
grande o serviço que lhe fiz; basta que conheça, que
lhe poupei a despeza de 10 volumes raros; que lhe
dou o bom que neltes ha, muito melhorado, e por
uma decima parLe, ou pouco mais do seu custo, com
a commodidade de não andar revolvendo tantos Tomos j e isto é alguma coisa, emquanlo não apparece
outra melhor.
Os Autores, com que autorisei os Artigos addidos, ~ão Portnguezes castiços, e de bom Seoulo pela
mayor parte {: bem sei que os Criticos tem cada um
os seus mimosos, e quizerão que com elles lhe alle-

1 Os Puristas Pllrtuguezes não concordão á. cerca. do merecimento dos nossos Classicos: um querem, que Vieira seja
oraculo na propriedade, pureza, e até na Ortografia das
palavras; lia· de,sl! usar de am{01'a, busano, e escrever açacalado porque são de Vieira: outros tem-no por Autor suspeito na
pureza da Lingua, e não consentem que valha o que não traz
o cuuho, e sello d(;) Castanheda, FI'. Marcos de Lisboa, Pinheiro, etc. Estes senhores esquecem-se por ventura do que
Horacio recommenda na Epist. 2 L. 2. v. 115, e seguintes,
e na Poetica desde o v. g,5 até 7~? Conforme a estes principios
ajuntei aqui o antiquado, para se achar a explicação, e ~e poderem resuscitar voeabulos antiquados, ou antes esquecidos
nos 60 annos, em que estivemos sujeitos a Hespanha, e quan. do o Portuguez andava no desuso, que refere Manoel de
- Galhegos, no Prologo do seu Poema: e tambem collegi os termos innovados nas ArteH, e Sciencias, como v. g. os da Mechanica, traduzida pelo doutissimo P. José Monteiro da Rocha,
ProCessor da Universidade de Coimbra, e os que lá na dita
Universidade correm na Historia Natural, Qimica, etc.; quanto
aos outros, que vem nas Leis modernas, como todos as devem
entender, acho que eu os devo aqui explicar: alguns tirei da
Deducção Cbrondlogica, e outros Papeis da Real Mesa Censo-

ria, e Ministeriáes) que tem uma especie rle sello, ou cunho
público. Harissima vez cito algum usado de CllDdido Lu ilano,
na Atalia de Racine, que traduziu sobrexcellenterncnte, ou
pelo Optimo Poeta Pedro Antonio Correya Garção, os quaes
ambos, como aquelles que eram múi bem versados nos bons
estudo,; patl'ios, e da Lingua materna, são bons abonadores
dos vocabulos, quae genitol' produxerU 1tSllS: mas de Garção
cnido que não merece igual apreço o que escreveu em prosa.
Sobre a necessidade de Cormar novus vocabulos Y. Leão Ot·ig.
pago 1.35. Eu os colligi das obras dos melhores autores dos
nossos dias) grandes ingenbos, uem cultivados em toda a doutrina, erudição, e pot3sia Grega e Romana, e na das nações
modernas mais ricas de producções dignas dos seculos mais
polidos da antiguidade, os quaes tem tanto saber, e gosto
para enriquecer a lingua. como os nossos melhores mestres.
Estes não cairão na pedanteria de se sojugarem a uma idade
classica, o que seria absurdo em uma lingua viva, e mais
agora que nos vamos enriquecendo de ideias filosoficas, e de
noções relativas ao Commercio, Artes, Manufallturas, á Sciencia Politica, e Economica, e a um seJu numero de ramos de
saber, e erudição cada um dos quaes faz algum vulto cm Dic·
cionarios peculiares de qnalquer delles.

gassem: más eu não adivinho, nem ainda assim fora
posjvel satisfazer a todos. Contento-me com autoridade classica, que abone o sentido, e a naturalidade
da palavra, e creio que para affiançar de Portuguez,
v. g. o termo abobadado, tanto presta narras, como
Duarte Nunes de Leão, quasi seu contemporaneo,
mUi lido nos Livros Portuguezes, e que trabalhou
m[íLo na Lingua.
Quanto á Ortografia que segui, declaro aILamenle,
e de bom som, qne na mayor parte a sigo contra o
meu parecer, e porque assim
querem. Eu sou
pola Ortografia Filosofica, a qual fundada na ana·
lyse dos sons proprios, ou vogaes, e na de suas
modificações, pede que a cada um se dê um só si·
nal, ou leUra privativa, distincta, e que não repre·

°

sente nenhum ontro som, ou consoante. Deste voto
erão João de narros f, o célebre Duclos 2, e o immortal Fránklin tão abalisado na carreira Filosofica,
e Politica 3, cujos nomes aponto para confusão dos
que não valem tanto como estes, nem como Tullio,
Cesar, e Augusto, que tambem gramrn.aticárão 4.
Não tenho mais que preambular, e concluirei com
pedir aos homens judiciosos, e versados neste ge·
nero de Lilleratura, que relevem os meus erros, e
descllidos: a quem não tem discernimento, e tem a
sua Livraria, ou cabeça bem expurgada de Livros, e
Erudições Portuguezas, que por decóro seu se de
por suspeito na causa, se não quizer que o reconhe·
ção por incompetente.

rale.

------------------------------=---------_.----3 Pranklin's l'fliscetlaneOIlS Tracis, LcYlld. 1779, ou 80 in 8.'
1 Ortografia, r. :l8!l. Edição de :l785, em 8.° V. Sevel'im,
Discurs. sobre a Lingua Porlugueza.
2 Grammaire Géllél ale, & Raisonnée, ri Paris, 1780, in 12.'
Pari. 1.

4 V. Sueton. 'iii Caesare, cap. 56, in Augl/st, cap. 88, e Quintilian. /'Ilsfil. Oral. L. 1, c. 7 e 8.
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PROLOGO DO AUCTOR A SEGUNDA EDiÇÃO

~egunda vez te oíTp.reço o Diccionm'io da Língua
Portugueza, e porque não vá sem alguma conbecença
do indulgente acolbimento, que da primeira lhe lheste, trabalhei quanto me foi po sivel por alimpá-lo dos
erros, com que saiu naquella Edição, e por ampliá-lo
em Artigos, e novos entendimentos dos vocabulos, e
frases.
Para isto me aproveitei do riquissimo Diccionario
Portuguez da Real Academia das Siencias de' Lisboa,
do Elucidaria de palavras e frases antigas do Sr. FI'.
Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, em 'cuja verdade,
e exactidão se affirmão os vocablllos tirados de Documentos ineditos, aos qllaes ajuntei as expiicações do
Auctor, e lambem as minhas, porque corno elle ingenuamente reconhece, a cada um é licito abundar modestamente em seu sentido.
Accrescentei tambem com minha di.ligencia, e trabalho muitos Artigos, e mel bares explicações de outros, extraidos dos Ineditos da Historia Portngueza,
l'oetas, e Historiad.ores, e das Ordenações do Sr. D.
Alfonso V, não impressos, quando a Real Academit!
deu á luz o seu primeiro Tomo do Diccionario Port'Jguez. E ainda que destes já se achão no Elucidaria
muitos Artigos, eu ajuntei muilos mais, como verá
quem quizer ter o trabalho de comparar.
Tornei a ler, e a conferir os Autores capitães da
nossa Lingua, e ainda achei que recopilar d'elles Arligas, que não vem nos Diccionarios mais amplos.
Notarão alguns, que eu de explicações de palavras,
que só se aehão em Documentos manuscritos; mas
. estes cada dia podem reproduzir-se em autos, por
certidão, l~ talvez imprimir-se, e não ba razão, por
que não tenha algum auxilio para os entender, quem

livel' essa curiosidade: e o meu trabalho poderá auxiliar aos estudiosos de antiguidades, que quizerem
rever os Cartorios, e ter num só volume o que se
acha impresso ácérca da Lingua Portugueza em modo de Vucabulario. Não collegi porém os termos alatinados, que o eruditissimo, e Jaboriosissimo Antor
collegiu de Documentos todos Latino-Barbaras; e ses
deixei-os ao Leitor Latino; porque o meu intento
é explicar o que só ·apparece como Portuguez estreme.
Concilio advertindo, que nos Livros antigos se aehão
muitas consuantes dobradas inutilmente. até nos principias das palavras; v. g.. ?Tazão, ffecto, ssendo; e o
mesmo com as vogaes: v. g. na, pressa, fama, (ée,
assii, poovo, alítu; os quaes termos se devem buscar
com uma vogal á, será, e com uma só consoante v. g.
razão, tecto, sendo, etc.
ão bnsques vocabuJos com ç em principio de Artigo. qne todos reduzi á LeUra S. O que não achares
com pll busca com t, e vice versa: ás vezes se escreve com g antes de e, i, o que outras veles se
achará com j: a tudo obriga a incoberencia da actual
Ortografia.
atei com y todas as vogaes precedidas de uma
consoante, a que os Francezes chamam y molhado:
v. g. idé-ya, assemblé-ya, corno já os nossos bons
Autores o fizerão em {ego, veyo, 1'eceyo, fava, praya,
etc. a pronuncia assim o pede, e seria absurdamente
escrever, v. g. veo de vir, e veo de velmn, e por veyo
de roda; seo (suus) , e por seyo ; meo (meus), e por
meyo; elc.
Entretanto que não apparece coisa melhor, serve-te
da minha diligencia, sé-me indulgente, e

Vale
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EPITOME
DA

GRAMMATICA PORTUGUE,ZA
Nous avons cornt;liqué notre Gl'ammail'e, parcc que nOU8 FaVOllS voulu faire
d'nprês les Grammaires I~allnes. Naus ne la simpHficrons, qutautant que nOU9
rappellerons les expressions aux éléments du discoul"s.

_

Cn"DILLAC, Gramm.l', 2. chapo 21. note (*) p, 205
édit, <I. liSO. iJ. Geueve.

AO LEITOR BENEVOLO
Propuz me nesta Grammatica dar te idéyas mais claras, e exactas, do que cõmmum<'nte se achão nos livros deste assumto, que
tenho visto no nosso idioma, lanlo á cerca das Partes Elementares
da Oração, como da sua emendada composição.
NelJes não se explica, por exemplo, o que é artigo; dizem te que
se ajusta aos nomes para mostrar os nnm<'ros, e os casos. Mas os
nomes Portuguezes, exceptos Eu, Tu e Ellv,l1ão tem casos: e estes
não se usão com artigos. Demais, sendo o artigo um adjectivo,
qu<'m fala, ou e creve, deve saber o ~enero do nome, a que o artigo precede, para nsar d'elle na varwção correspondente ao genero, e numero do nome, como se faz com qualquer outro adjeclivo.
Nenhum Grammatico, á excepção de Duarte 'unes de Lião Il),
te diz quando deves usar do arligo, e quando omitti-Io. IJ:nsinão
te que se não diz, v. g. navego 1"'jo sem preceder o a Tejo, porque
soaria mal. Mas os nossos bons Poetas dicerão : «'1ejo leva na mão
o gran Tridente» e « Guadiana atras as aguas tornou» sem o ar;
tigo (2).
.
Passando aos nomes; fazem te não sei quantas declinações, e
dão Ibes não sei quantos casos; mas os nossos nomes uão tem casos, ou tlesinencias IInáes diversas, senão Eu, TIl, El/e: os mais
só se varião para indicar o numero plural, v. g. casa, casas; lel/lA estes sonhados casos dão lhes nomes de 'ominativos, Genitivos, Dativos, Accusativos, etc. Se lhes perg-untares o que é 'isto,
dir te hão, que em Latim são diversas terminações do mesmo nome, que servem para indicar as varias relações, em que se representa o objecto significado velo nome. Mas além de que são
idé)'as falsas dizer, que ha genitiVOS, dativos, etc., en, Portuguez,
tamb'?m serião fal as noções as que se déssem de correspondencias entre o Latim, e l'ortuguez. Alv, v. g. par'ece se com o accusativo Latino, quando dizemos feriu 1I1e, matou me; mas me lambem parece dalivo Latino, quando indica o terlllO da acção, se
esta tem paciente, e termo; v. g. matou me 11m cavallo, .cortou
me uma arvore, deu me um livro; as qua<'s relações no Latim se
representão por outro caso diverso (milli e não me): e no Portu-

guez muitas \,ez(:s me, e a lIlnn representão a mesma relação, e
se ajuntão, ou appõem: e não m'o dice a mim me mo 'I tião le
queJ.,ro a li a cabeça como o lIz a elle, POl' etc.
Além disto, a lua lingua dC\'e servir te de me~'o para aprenderes as eslranhas, e seria ahsurdo querer te explicar (l arlJilcio da
Sintaxe, ou composição d'rlla, por meyo de outra liugua, e suas
regras, que demaIS de serem inapplicaveis aos idiotismos Portugllezes, te são ignotas, e mais dil'lit:eis.
Quasi todos os Grammaticos, que teuho visto t engrossão os seus
livros com conjugaçÕES: as regras da composiçao, parte tão ptincipal das Grammaticas, reduzem 11as a muito poucas. Eu cuido que
te expliquei esta parle da Grammalica com assas curiosidade, propondo te o que nella é mais recondito, e muitos exemplos dos !.Jons
autores, que s<,gurameute imites, porque tamuem a copia dellrs te
fará cair mais facilmente na intel1Jgencia, e applicação da regras.
Ajuntei alguas observações á cerca de frases, e construcções er·
radas, ou menos seguidas, para que imitando o bom dos livros
Classicos, não sigas ramuem os erros, e descuidos, ou o que já
hoje se não usa geralmente (3).
Aeharás neste Compendio algüas palavras, conjugações, e frases, que te dou como antiquadas, para que não as estranlJes nos
bons auclores, e não as imites.
Não te contentes toda via com as noções elementares desde
Compendio: Sirvão te sómente de guia pura leres os uons allctores, que desde os annos de 1500 lixárão, e aperfeiçoárão a nossa
lingua, e começárão a C5Crever tão cultamentc, ao m<'nos os seus
Dramas, como os Italianos, que primeiro o lIzerão na Europa modema, antes que os Francezes, hlglezes, e outros tives em Poetas
corr~ctos, e elegantes, nem lIis oriDdores, e Oradores dignos de
se lerem como os nossos Castanheda, narros, Couto, Antonio Pinto Pereira, Lucena., Diogo de Paiva de Andrada, Gil I'icent<', Francisco de Sá de ~lirauda, Antonio Ferreira, e a immortal Lu iada,
Ião superior' aos nos.os Epicos em in\'enção, grandeza, e iuteressc do assumto, elegancia, purrza, e magestade de e tilo, e tão
justamente invejada do grande Taml (4).
.'
Delles tirei os exemlllos, que te propuz; nclles te exercita; con-

. (!) Na Ortografia da Língua Portugueza, p~g. 306 e s<'g. qa
edlçao de 17840.
(2) FelTeira, Egloga I, e Camõe na Lusiada IV. 28.
(3) Isto mesmo praticarão na lingua Ingleza o Bispo Lowth na
sua Sltol'l Inl1'oduelion lo l!te English Gromma'l', o Dr. Priestle)',
e Mr. de \Vai II)' em Francez.
(40) Vollaire diz que Tasso é mui super'ior a Camões, a pezar
das lDv<,jas. que o nosso Epico fazia ao Italiano. Mas I'ollaire
nunca leu Camões senàll na má tradllcção lugleza do FanslJaw: e
se entendia bem a Gertlsalcme Liberala, ent{:nderia melhor Camõ<'s,

do que o Tasso, que r<'conh<'ce a propria inferioridade? Sei que
Calmei Pereira de Castro, na Ulli~séa; I'á~co Mausinho de Quevedo, no Afonso Ml'icano; e a ~lalaca Conqui tada do Menezes tem
muito merecimrnto: ma~ <'~tes li\'erão em Cumõ<'s 11m grande
t'xemplar: e elle só pôde ler, para formar o seu estilo, a Cuslan!leda, e narros i e Jorge F<'l'I'eira de I'asconcellos : poetas só a Gil
Vic<'nte, e llel'llardim lIibriro " e os do Cancionriro de llesende :
porque á de IIlirandu, e Ferreira, elc., airão tt luz .depo!s ~e
composlo o Ft'll poema, ou no meFml1 anno, rm que se Jmpl'lmlU.
A LI e V parle'dos Palmeirins publicárão se em 1572, anno em

plo, lemplos.

,

versa os de dia e de noite, porque se basta o estudo de um anuo
para saberes meyãmente um idioma estrangeiro, quando quizeres
aber a língua patria perfeita, e elegantemente, deves estudar toda a vida, c eom mnita reflexão, os autores Classicos, notando
principalmente as analogias peculiares ao g'enio do nosso idioma.
E deste moelo poderàs imita-los, não repetindo sempre servilmente as suas palavras, e frases, e remendando com ellas as tuas composições, como alguns tem feito, mas dizendo coisas novas, sem
barbarismos, sem GaUícismos, Italianismos, e Anglici mo~, como
mui vulgarmente se lem, e mais de ordinario uas traducções dos
pouco versados nas linguas estrô.llgeiras, e talvez menos ainda na
sua.
Sigamos o exemplo dos bons ingenhos, que na Arcadia Portuguêza resuscitarão as e\cgancia:; do idioma matemo; aproveitemos
as renexões sobre a lingua, que tem feito alguns membros da
Real A.cademia das Sciencias de Li$boa, e cheg'aremos a fazer nos
capazes de produzir mais copiosas advertenclas sobre o artificio,
purezas, e ele!\"ancias do nosso idioma, das que por horá temos,
sendo eHe mUIto digno de occupar os desvêllos dos patriotas eruque se fizerão as duas primeiras edições da Lusiada : Camões formou se a si mesmo na sua lingua, e teve felicidade em todos os
esfilos, quando não foi grande, e sublime. A inveja, que o perseguíra na sua vida, resuscitoll !ta pouco, preferindo-lhe a Ullisea
de GaJriel Pereira, e ale a ~Ialaca Conquistada. ~Ias a Ulli sea só
tem o merecimento da dicção, em que Camões l!te foi mestre, e
guia. A rabula é imitada e copiada das de Homero e Virgilio, e
despida das bellezas dos Ori~inae , e das suas cxcellentcs allego·
rias. Quanto à grandeza, e lllleresse dos as ullllos, não é nccessario gastar palavras. Se Camões inlroduziu nomes, e allegorias
tiradas das Divindades do Paganismo, elle dá a sna descarga; e
dcviamos lembrar nos, que no seu lempo o Papa Leão X, os Cardcacs, elc.. escrevião: per DlJ()s alque homines, e llsavão os imitadores de Cicero, e Virgílio dos seus modos de dizer conrormcs á
religião dos anti~os Homanos. Voltaire censnra a Camõrs por ter
falado ao [lei de l\[elinde nas navegaçõe. de Ullisses, e Enéa ,como se um barbara Africano da Costa de Zangu bar tive 'se lido
J\o!ocro, e Virgilio, Mas clle mesmo não leu o que Camões diz na
lSI. LI I do Canto 2.·, para prcvenir esla ccnsura; e não sabia, que
na lndia, e cspecialmente em Orllluz, d'onde se navegava alé à
Costa de Zanguebar, os reis ouvião ler Chronicas das hisLoria Ro-
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ditos. Assim teremos qnem suppra as faltas desses Grammaticos,
com quem Cesal', A.ugusto, e o mesmo Cicero estudavão, e conferião, (5) depois de serem jà mui di tinctos Oradores; porque ainda que não tinhão em muito o merecimento de falar correctamente, havião que era grande torpeza não o saberem falaI' emendada, e puramente.
.
.
Nam ipsum Latine loqui est illud quidem ... in
magua laude ponendum: sed non tam sua
sponte, quam quod est a plerisque neglectum. Non enim tam prreclarum est scire
Latine, quam turpe nescire.; neque tam id
mihi Oratoris bOl1l, quam Civis I\omaní proprium videtur.
Cicero, de clar. Oral. 140.
Vale.
mana, e Grega. (V. Goes, Cron. Manuel. P. 2, c. 3Z. e 39. Barros
Dec. 1. 3. 4. e 6. Dec. '2. 3. 6. Dce. 4. 3. 5. Couto, Dec. 5. I. II.
Tenreiro Hin. c, 1.); e não sabia, que pala [ndia toda andavão
obras dos Poetas de todas as idades, e de todas as naçõcs, que
trazião os Soldados e 1~lches I~uropeus, e muitas vezes os nossos
tomárào entre os despojos '? Qne inveri emelhança ha logo, ou impossibilidade de que um [lei tivesse noticia das navegações de
Ullisses, e Lle Elléas? Qnanto ao silencio dos Poetas seus contemporaneos, que todos se re~alárão de elogio reciprocas, e nenhnm
(salvo Diogo Demardes) aerão a Camões, Horacio nos predice ha
muito a causa destas desgraças. (Episl. 'I. L. 2.) :
Drit enim fulgore suo, qui prmgravat artes
Infra se positas ...
_ Mas com quanta vergonha dos detractores do nosso Epico
se verifica a predicção do Lyrico Romano, exUnclus amabilw'
ulem!
(5) V. o Tratado De lllttslrib. Grammat. e Sueton. nas Vidas de
Cesar, e Angusto.
~ao

INTRODUCCÃO
a

1. A Grammatica é a arte, que ensina a declarar bem os nossos
pensamentos por meyo de palavras.
2. A Grammalica Universal ensina os metlIodos, e principios de
falar communs a todas a IInguas.
3. A Grammalica particnlar de qualquer lin"ua, v. g. da Portugueza, applica os principios commllns de todos os idiomas ao nosso, seo-nndo os usos adoptados pelos que melhor o falão.
4. ~'rata pois a Grammatica das sentenças (isto é, ensina a fazer proporções, ou sentidos perfeitos), e das diversas partes, de
que ellas se compõem.
5. As sentenças constão de Palavras (I): as Palavras de Sillabas; as illabas de Sons elementares, e suas l1wclificações: e estes
represcntão se aos olhos com LeUras.
6. Os sons elementares, que a voz humana articúla formados
pelos orgãos da fala, são ou vogáes ou consoantes.
7. Os sons vogáes são simples sons articulados pelo impulso da
voz, e sómente pela abertura da boca de um certo modo, v. g. a,
e, i, O~ u.
8. Os sons consoantes são os que se não pódem pronunciar bem
per si sós, mas modificão precedendo os sons vogães, e formão
com elles um som arliculado composto, por movimentos particulares das di versas partes da bora.
9. Quando pronunciamos alguns sons vogães sólta se tambem
o som Qelos narizes, e estas vogães se dizem nasáes, v. g. ã, e, i,
im, Õ, u (2).
10. O lJitongo, ou som vogal composto, é a união de dois
sons vogães pronunciados em um só impulso da voz, v. g. ai,
ui, etc.
11. A Sil/aba é a pronúncia de uma vogal só, Oll combinada, e
precedida de consoantes, ou tambem de qualquer ditongo; sendo
proferidas a vogal, ou o ditongo em uma só emi são, ou impulso
da voz, e formando uma palavra, como a, de, lei, hui, são; ou
parte de uma palavr;t, v. g. á-ba, á-gua, á-dj'o, lem-1JLo, iJS-cri-tu1'a, scé-1Jt1'0.

t'

12. Os sons vog4es simples, que temos,

s~o

,

os sei5uin,tes A, á
fortes, ou agudos: .à graves; A,.a mudos; 1';, é agunos; E, ~ graves; E, e, mudos; , t agudos: I, t mudos; O, ó agudos; O, o graves; O, o mudos; ,ú aglldos; O, lt mudos.
13. Exemplos das vogaes agudas, ou fortes: Cárro, Féno, Tíro,
Pórta, F'Úro.
_
14. Exemplos das gl'aves : Làma, Camelo, Ovo, nôlo.
15. Exemplos das mudas: Toca, Tosse: Aguia, Templo, Conjuges.
16. Os ditongos, ou sons vogáes compostos de vogáes lJU1'as são
(I) A paLavra é uma quantidade de som articulado, que significa algum conceito em qualquer idioma; o som continuo não articulado, insignificante, não é objecto da Grammatica, nem o serião
palavras, ou )Jal'ticulas, que por si nada signi{icão, como alguns
cbamão ao adverbio, interjeição, preposição, etc.
(2) Que as nasáes são vogães se prova: 1.0 porque a voz trina
sobre ellas, ouvindo se dislinctamente, v. g. soare o alt de amante, ou sobre o õ de corações; que se o til, ou m, ou n, representassem como consoantes, não se ouvirião, como quando se trina
sobre bar-ba-1'O,\ porque os l' l' só se ouvem, quando a voz cessa da
vogaL trinada, e passa a outra sillal.Ja; 2.°, Os Poetas sempre fazem
elisão da llasàes com as vogáes seguintes, v. !ir. a ti e devem'os
altos fundamentos: parece que euverdecem'ah, mais cores: 110reciam'entre tanto nova flores. O mesmo é uo Latim. Note se, que
em {lol'eciam a elisão é do o final {lol'ecião, que é como se deve
escrever, mas. este exemplo prova o que digo, ainda nos casos de
ma ortograpllla.
(3) Outros escrevem ao por au; eo por etL, e por eo; iyo por iu,
v. g. lJao, leo, rel'io, o que dá occasião a muitos equivocos na ortograpbia vulgar (Veja-se a nola (6). Ley, Rey, (}rey, com y final são
contra a etimologia (de j'egi, legi, gregi, tirado o g medio). Ê desnecessario o y, bastando o nosso i; aliás o y Grego soa mui diversamente do nosso i. V. Lião, Ol'logl'. {. 202.
(4) Os nossos mayores assim os escreverão, e cuido, que assim
os pronunciávão, se já não era ostentação de etimolo!!'ias escrever Lãa de Lana, Bãe de bene, Bõo de Bóno, Alfii de Alfinis, f1ü-o
de Uno, Lua de Lltna. Commummente forão mais exactos escrevendo o til (-), sinal do 'som nasal, sobre a vogal, que o é, e não
na outt'a vogal, de que se forma o ditongo, v. g. Joaõ, Naõ, Mae,
ele., o que é en-o. (V. Lião, Ol'togr. /: 21 l. 216. 230. LtLsiada X.

os se&,uintes ai, ei, oi, 1.1 i, au, eu, itl, ou, V. g. em Contrál, Lei,
Fôi, Fui, Auto, Fcudo, ~'criu; GozOu (3).
17. Muitas vezes pronunciamos como ditongos, ou fazendo uma
vogál composta, e uma sillaba, a. vo~ães seg-uintes ia, ia, ua, ue,
lti, v. g. cm ã-guia, só-brio, á-gua, ne-Iin-quente, liqlLillo.•Tambem movem da guerra as negras flll·ias." "Á terra de Gúipúscua e
das Asturias. "Em Canusio mliquias só de Cannas.. (Lusiada LV.
Il.e20.)
J8. Os ditongos compostos de vogáe.s nasáes são os seguintes
ãa, ãe, ãi, ão, ee, êi, m, .õo, fia, üi, fio. Os no: QS mayores usárão alguns, que já não usamos; antes os reduzinTos a sons nasaes
imples: nós não prouunciamos v. g. Lã-a, ma, Lã; elles dicerão,
e escrevcl'ão Me, gue nós ainda dizemos, posto que escrevemos
bem, e impropriamente; dicerão alfi-t, que dizemos alfim, dicerão
M-o} !tii-o, qlle hoje dizemos bom, hum (4). São pois os ditongos
nasaes, de que ho~e usamos, exemplificados n1!s palavras segull1tes !flãe, ou 111ãi, São, Bee, fiei, Rezões, Põis, Ua; e 1I1iti, e Atüi/o,
que ninguem pronuncia com ti puro, como os de /ili. 7'ui, etc.
19. A letra", com que representamos os sons vogáes são A, a,
E e, 1 i, O o, U tL. Os sináes dos accenlos, on tons mais, ou menos
fortes, ColO que proferimo as vogae são ( , ) agudo, ( 1 ) grave:
as mudas nào tem sinal particular: o accento clrcuml1exo não o
temos; as vogaes, que com eJle se notão, são graves (5). As nasães notamo com UIJI til (-), quando formão ditongos, v. g. mãe,
são, veis, lJõis, cãiba, etc., e quando são 'simples nasáes com ( - )
v. g. lã, sã; ou com m, v. f$o cam-po, tem-po, sim-pies, pom-pa,
lum-ba, ou com o n, v. g. :san-to, ben-to, sin-to, pon-to, jlm-to.
20. Os sons consoantes, que temos em Portuguez, são o~ seguintes:
Be, Ce, De, Fe, Ge, (cllnsoando como gtLeJ, Je, Le, 1l1iJ, m, PiJ,
Qe (~;, fie), Se, 7'iJ, Ve, Xê, Ze, Yé, que vulga~menÊte se ~li7.em Be, Ci!,
l!e, Ere, rJe, soando como o J consoante, Ele me, Ene, Pe, Que,
EI'/'e, Ésse, Te, U consoante, Vi!, Xis, Zi!, Ypsilon; e I-1 (hagá) sinal
de a pi ração, desconhecida em l'ortuguez.
21. Temos mais (segundo a escritura vulo-ar) Ch hora com som
de $ em chapeu; lIora como k em chal'icla!k, chol'o, Chl'isto. etc.
Lhe em rolha, {ilho; Nh em ninho, minha, sons con oan-les simples
represen tados por duas lett ras (7).
.
2'2.. As figuras da con oantes maiusculas são, B, C, D, F, a,
H, J, L. M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z, e Y, a que damos som de
ye, e K: as menores são b, c, d, /, g, j, L, m, n, p, q, 1', S, t, v, $,
z, Y. k, e h (8),
Passemos ás palavras, que dos SOIlS se compõem, e de que consta a oração.
83. bõos, ediç. de 1883, 4. volum. 8.°) Duarle liunes do Lião ju.tamente reprova escrever os ditongos nasáes por am em vez de ão:
as nasaes simples em ã assim se escrevem melhor, porque o ln
em am indica, que se I,JI'onuncie feclIando a boca, contm o som
aberto e final das nasaes. V. Ol'logl'. de Lião, e Barl'os, Gram.

r. 105.
(5) A cerca

dos accentos circumflexos, V. o cito Lião, Ortagl'.
2l7, ec/ic. de 1784.
(6) Na orlografia vulgar lemos casos cm que que, e qILi soão
como Ice, ki; outros cm que soão kue, Imi, e e les de commum
não se distingnem, devendo notar se com dois pontos güe. qüi:
em gue, gui, tambem soão lIora como se não tivera lI, outras vezes sôa <> tL, e deve haver a mesma distinção com (oo) sinal que
não se ditongão as vogaes.
(7) O nh, não fére as vogaes da palavras compostas, v. g. inhaúit, in-habitado, in-/wI'encia, in·hibir, an-helar, etc.
(8) 1. O Alfabeto ~orll1guez é, como outros muitos, em partes
redundante, em pal·tes fallo de lettra~ ; e talvez tem, e usa caractéres equivocos, exprimindo as mcsm~s lettras sons diflerentes ;
e talvez dilfrrentes leUras representão o mesmo som.
2. lledunda em C antes de a, o com som de Q. ou K: no li antes das vogãe , que não aspiramos: em C autes de e, i homónimo
de se, si: em ç soando como S.
3. Tem falLa de caractéres simples, que representem os sons
Lh, Nh: X suppre a (Jh, mas não sempre.
4. Exprimem se sons dilTerentl~~ com as lettras C, e C, que
autes de a, o, u, soão Ka, Ko, Ktl, Ga, Co, GIL, e antes do e, i, soão
se, si, je, ji; e aqui mesmo lemos diver a leUras G e J com os
mesmos sons, assim como em ph com som de r, e ch de $, e de
que. Outra incoherencia é o $ com som de iz em exemplo, que se
{. J88. c.

GRAMMATICA PORTUGUEZA

LIVRO I
Das palavras por si sós
1. As palavras, de que consla qualquer sentença, são as seguintes:
2.. I. Nomes ou Substantivos, com que significamos os individuos da natureza, ou da arte, v. g. l'eetl'O, casa, pomo: e as qualidades de per si, como alvul'a, doçttl'a.
3. II. Os Adjccli~os Articutal'cs, que ajuntamos aos nomes, para
determinareul a exten ão indi\'idual, a que ~e applica um nome
commum, v. g. o homem, falando dos individuos da especie humana; este homeiTI, aque/la casa, um pomo, toda pessoa nenhií 110mem; ele.
4. III. Os Adjectivos Atlribtlliv')s, que ajuntamos aos nomes, para
siznincar os altribulOs, propriedades qualidades, e accidentes das
eOI a, v. g. homem bom, fruta doce, seda aztlt, homem mOl'at,
etc.
5. IV. Os Verbos, ou palavras com que 1.0 afilrmamos, que al/rUIU allribulo compete a alguma coisa, v. g. este pomo li doce:
I'cJro li amanle da verdade: Pedro ama a verdade: ou 2..0 declaramos o nosso desejo de qlle alguma coisa, ou pessoa tenha alguma qualidaclp., e attribulos, ou faça, ou sofra alguma acção, v. g.
filho se amante da vernade: filho ama os teu semelhanles. PerdOlli, e sel'eis perdoados; são uuas seutenças, uma (perdoai) mandatlva, ou exlJortaliva; a outra (sereis etc.) assertaliva (I).
6. V. Os Adverbios, ou palavras, com que modificamos o attriuuto das coisas, v. g muito brallco, POllCO quente; e tambem os
altl'ibutos <igllificados pelos veruos, v. g. ama müilo; fala pouco:
lIãll exclúc o attrilJulo acljeclivo, ou verual ('2).
7. VI. As Pl'eposições, com que declaramos as relações que umas
coi~as tem com outras, v. g. Senhor d'a ca~a; el'a casa ao prado
lia cem braças; homem sem bryo; d'o Norte pa1'a o Su\.
8. \'11. As Conjunções, ou palavras, qne indicão as correlações
das seutenças, e as alão enlre si, v. g. Pedro é intrepido, mas é
imprudente: João não roi la, nem Francisco: Pedro, e João são
amaveis.
,
O. VII\. E.las são as palavras, de que mamos na linguagem
allali aela e discnrsada. As paixões lambem se exprimem ás vezes
tl'l1l uma só palavra, v. g. ai, guai, hui; que equivalem a: eu te-'
nilu aõr, eu lastimo, e 111e compadeço; eu. me aclmil'O. Kstas pala-,'
vras pois equi\'all:'m a senlenças senlimentáes: e lalvez se arrojão,
ou entremetlem com as da liuguagrm anali~ada, v. g. ai de mim!
gua.'! do tyrano! e por i so se cliamão /nteljeições.
10. Em geral as palavras, que ficão drscriptas, siguificão, 1.0
os objeclos, que se apresenlão a nossa alma, coisas, ou suas qualidades; ou 2.°' o que ella julga, alIirma, e quer á cerca d'elles; ou
:i." as correlações, que ella ve entre elles; e entre os juizos, que
fórJUa d'eiles.
11. Sil:uillcamos os objectos com os Nomes e Adjectivos d'alll'iblltos; o que [Jensamos, ou julgamos, e queremos com os Verbos;

diz eizemplo, ou com som de is, v. g. em sexto, te:cto, que se lem
seisto, teislo, como muitos Classicos escreverão.
5. O Y usão muitos ))01' i nas palavras derivadas da liugua
GreÇl'a, v. g. hydm, synoc o; mas é superfluidade. O uso, que delle
se (leve fazer, é como de consoante entre vog-aes, que tem semelhante som; v. g. pl'O-ya, ül-éya, ve-ya, t'e-yo, COr-l'eI/O, vi-ya,
bri-yo, eu 'ri-yo, o l'i-yo corre; por dill'erença de elte 1'i-o se, e
d'o j'i-o corre, como hoje se escrevem; e dol t'eo para 'l:éo, e para
«e1\e veyo. de vir, elc, l1eceo e OrFeo, (na Lusiada IIL. est. 2..) não
são consoantes, pois que soão recelJo e Orfeu, e a rima pede 01'(eyo. O a de cria, tia, comia, elegiet, elc., não é puro, mas ouve se
]?reccclido de y, cr-ya, comi-ya, li-ya, elegi-ya, (clegcia Latino).
Quando a e.tes verbos se segue a relali\'o, v. g. lestes a carta?
ji-t)a; viste-a? vi-ya; assim se liral'u o biyato dentre as vogaes;
nós o tiramos com n em 'L'irão no, busquem-no; e por eufonia dizemos tu /iúsca-to, em vez de búscas-o, ve-lo? por 'l:es-o? buscá-lo,
por buscar-o, elc.
(A explicação das formas búscal·o, por buscas-o, buscá·lo por
buscar-o, sobe-lo (ant.) por sobre-o, todolos (ant.) )lor todos os, elc.,
e tambem das formas virão-no, busqttem-no, etc., só a moderna
linguística conseg-uiu dal·a. O ant. artigo pOI·tuguez tinha a fórma lo, la; o t iniCIal do artigo assimilava, por uma tendencia hoje
müito bem e tlldada, algumas cnnsoantes finaes das palavras a que
o arligo se a.::hava unido encliticamente; assim por {as-lo, {at·lo,
por fa;er-lo, (azet lo. A antiga ortografia era perfeitamente conforme aos factos, escrevendo dobrado o I. Em bllS'lUem'llo ao contrario e em formas semelhantes o l do artigo assimilou-se li nasal precedente.)
6. Concluiremos esla nota observando, que nos livros antigos
se achão vog:ies d'obradas, para indicar ~l.', que são agudas, ou que

01.1.

partes da Sentença

as correlações enlre as coisas com as Pl'éposições; as correlações
d'entre os juizos, ou senlenças, com as Conjunções (3).
12. ~las em algüas palavras achão-se juntamente declarados os
objectos, e attriuutos, e outras circunstancias, v. g. Eu si~nillca
o homem, ou lUulhl:'r, que le ralo: Amo qUêr dizer por si so tanto
como: Eu sou amante agora. Teme equival a Tu se temente agora:
e n'estas duas palavras Amo e Teme se encerrão duas sentenças,
isto é, noções dos sujeitos Ett e Tu, de quem se amrma, ou deseja lerem os atlriuulos amante e temente; e o que a nossa alma
ai/irma e quer a cerca dos sujeitos, e atlributos amante e temente (4).
13. De cada uma d'eslas partes da Oração, ou da Sentença direi aqui a 11alureza, c usos, e assim os accidentes, de que se
acompanllão. No Livro seguinte da composição dellas em Sentenças, e Preposições.

CAPITULO I
Dos Nomes, ou Substantivos
1. riomes são as palavras, com que indicamos as coi as, que
existem por si, v. g. casa, lJOlJlO, homem; ou as qualidade que represenlamos como existiudo sobre si, v. g. atv1t1'a, 1'iqueza, do:tIra, mansidão, etc. rslrs ~e dizem nomes abstractos (5).
2.. Os nome ou são imlividuáes, como v. g. L:atão, Sertol'io,
Roma., Evora: on CO I ll1l1tI11S, e geraes para o inúivi(!uos de um
genero, de uma especie, ou classe fisica, como v. g. lJlanta,01'I)ol'e, arbusto, caval/o, ilomem; ou morat, v. g. Cidadão, Juis, Filosofo, elc.
.
3. Quantlo falamos de mais de um il'dividno da especie, classe,
ou genero, variamos os nomes dizendo, v. g. (no sillgular)wn cat'allo, esta a1'Vore, 11m cirladão; e no numero plural, dois cavollos,
estas an'01'es, tres cidadãos.
4. Os n01'l1rs, e apprJlidos individuaes não tem plural, senão
quando pertencem aos de uma familia, v. g. os Almeidas, AI/mqllel'qlles; ou por figura se dão a sujeilos, que tem gualidadEs, ou
norr.es semelhantes, v. g. Da a lerra Lu ilana Se/piões, Césm'es,
Atea:andres, e Augtlstos: as duas Via1l11OS, etc.
5. Os nomes significão tamuem animiles da mesma especie mas
de sexos din'erenles, variando se o me~mo nome, v. g. coelilo,
coe/iia, mio, mIa: outras vezes indicàmos a difl'en:nça séxual por
nomes diver os, v. g. homem, mulher; cavaI/o, égua.
6. Os nomes, que signillcão o macho da especie, se dizem mas-

é aguda a simples, v. g. {ama, por {ará: ontras vezes para mos-

trar que havia duas vogaes na lingua, donde se derivou a Portugueza, v. g. põboo, IJU L'OO , de lJOpul0, Cidadã ao de Cibcladallo, vós
{al'ces de {arer/es mai antigo, como amaaes de amaàes do ,Lalim
amatis, que dizemos amáis. Assim dobrando consoanles no principio das dicçõrs. v. g. sseendo, endo; 1'1'ec(/11O, reino, e isto talvez porque S e R tem ons diversos. V. as Ordenações A{Ol1sillas,
e os /neditos da Academia, 3 t'ol. rol. etc.
(I) Donde se YC, que a senlença é proposição, ou pxposição
com palavras do que passa na nos a alma, quando julgámos, ou
queremos; numa palavra só, como amo, amas, amas tu; ou dividindo, e analisando o que e1\as contem, por palavras equivalentes,
eu sou amante; ttt és amante; lu se amante.
(2) Não amo, é, existo mio amallle, sem amar: "A Egypcia foi
br.lla, e não-1Jur/ica, ou impudica» exisli u com bclleza, e sem pudicicia: "Não sofl'C o peito forte" o (Jl'ito forte é insofrido, intoUerante, não· sofrido. Overbo sempre affil'ma a existencia do objecto,
e o attri bulo, que a nl:'gação exclúe, ou nega, não fiquei bom, nao
nega que fiquet, mas o modo, i. é, fiquei não-bom, sem bondade fisica ou moral. "Não fiquei homem, não; Ma mudo e quedo, E
junto de um penedo, ontro penedo" (Lus.) i. ê, fiquei não homem,
não, (sem esforço; ser de homem) mas um penedo (sem sentimento) junlo de oulro penedo (o Cauo em que o gigante se finge trãsformado).
(3) Os adjec/'il'os ar/'icutares indicão o modo, em que a alma vê
a xten~ão individual dos nomes geráes de classes, generos, especies, i. é, a qu~ntos individuos se estende a significaçüo do nome; a sua extcnsao.
(4) Os adverbios são destas palavras compostas, V. g. agom de
Trac 110m Lalinos; !loje de IlOc diê, ogano de hoc a1l11O;boamellte de
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cu/mos; os que significão as femeas são femininos; e ésla dill'erença dos 'séxos, indicada pelos nomes, se eliz o genero deites, na
linguagem dos Grammaticos.
(Chamam-se C01JW1!tnS de dois os nomes que tem a mesma fórma no masculino e no feminino, como martyr; epicenos os que
designam indilferentemente, e com um só genero, o macho ou a
remea, como l'ouxinol, creança, aguia)
7. As diversas relações, que as coisas sig:nificadas pe)lls nomes
tem entre si, em algumas lin~uas se eleclarão, variando as lInaes
dos nomes: v. g. no Latim, uominus (O Senhor), em Domini (do
Senhor), Domino (ao Senhor), Dominwn (ao Senhor), Domine (ó
Senhor), Estas diversas terminações dos nomes cbamão se casos.
8. Nós em Portuguez temos algiía semelIJança ele casos nos nomes seguintes, que os Grammaticos cltamão Pronomes,
9. Eu nome, com que quem fala de si se nomeya, em Ingar do
seu nome proprio, tem as variações AJe, Mim, AJigo, no sin~ular.
Se quem fala de si se considera como dois, diz Eus: v. g:. Em mim
ha dois eus: um, segundo a carne; uutro, segundo o esplrito. (lleitor Pinlo).
10. Quando alguem al'firma algüa coisa de si, e de ontros, diz
Nós; e tem mais as variações Nós e Nosco. EII e Nos se dizem ]11'0nomes da lJrimeira lJessoa.
II, Quando falamos a outrem, dizemos familiarmente Tu, Te,
Ti, 7'ígu; e no plural a mais de um, Vós, Vos, Voseo, e tal é o pronome da seglt1ula pessoa (6).
1'2. Quae quer outras pes,soas 011 coisas, que não são a primeira, ou segunda pessoa, se elizem lerceiras pessoas, v. g. Pedl'O, o
cavalto, a arvore, e quando se põem em relação comsigo mesmos,
temos as variações, ou casos Se, Si, Sigo, para o singular, e plural,
v. g. Pedro é SenIJor de si: Paulo feriu se: Estes andão malavindos entre si. ou cOll1sigo. Do uso dos casos direi mais na Sintaxe,
ou regras da composição.
13. Quando falamos a qualquer pessoa, ou coisa, então se repúLa
segunda pessoa, v. I!;. ó Pedro: ó monlc Sião: T1I só, III puro anwr,
etc. (7).
14. A inOuencia, que tem na composição os generos dos nomes,
e as \1ariações do plural, tem alguma coisa de commurn 'com os
adjectivos, e por isso depois dos Capitulos sel!;uintes tratarei-dos
Genel'os dos Nomes, e das Formações cios seus PIllraes. (I'. Cap. 4.)
15. Dos nomes, e adjectivos primitivos se derivão os elimtn'u/ivos: v. g. de homem /wmelllsin/w; de mulher mulherinha; de ca·vallo cavallinho, etc. e os aumentalil:Os, v. g. h011lell~zarrão, I1m/heraça, ou mulherona, cavallão, etc. dos adjectivos, v. g. eloielo
doidarrão, louco louquinho, seceo seccanào; laclrão, laclravás,
etc. (8).

CAPITULO II
Dos Adjectivos Articulares
1. Os adjectivos articulares ajuntão se aos nomes geráes, ou
commnns, para determinarem o numero ou quantidade de individuos, de que falamos.
2. Entre estes tem o primeiro logar o artigo simples o, a, o
quaL indica, que o nome se toma em toda a extensão 'dos individuos, a que a sua significação é applicavel, v. g. Ohomem é mortal: o cavallo é quadrupede serviçal: a /amngeira é arvore de espinIJo: "A rr,a)'or pouquidade,· que eu no /W11lelll acho, é querer
bem de siso a nenhüa mulher" (Eu/i·osin. 5. 5. r 181. diz de todo
o homem em geral).
.
3. Se queremos tomar o nome individual, e extensivamente, mas
restriclo a UIl1 só sujeito, ou a men9s de todos os da especie, Iimi-
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tamos a g~neraUdade, que indica o artigo simples, com outras
clrCllnstanClas, v. Ir.o homem, glle honlem vimos: o velho ela monlanh(J,; o homem sabw; o cmqlHlho cio ba.irro, Outras vezes subentende-se facilmente a circunstancia, ou circun tallcias re tricti vas
y. g. d Vis~e o homem? i. é, uPo qnem ja falamos. dFoStc á pl'apa? i.
a praça d esta Cidade. ~Ja veyo o Peelro? i. é, moço de ea 'a d'este
nome.
.4. Os nomes il)divid~ães, ou prop!'ios são de si mesmos de.,terminados, em quanto a sua extensao; e por is o não admittem
adjectivos articu.'ares. As. im não dizemo' o Calão, o SerlOl'io fez
IstO, a Roma é Cidade an~lga (91. "Se a cul>iça ele itatia e as delicias cie Asia não devassarão l'ortug·al." (Eu/,-. '2. Sc. 5.) "Africa
Europa e Asia as adorou. (Camões, Sonelo 4.'1. e V. Lusiacl. X. est:
97. e sego alé L03. Barl'Os, Gramm.. Deilicalor.)
5. Todavia aebão se nomes pl'oprios de regiões, e os tlos rios
e dos montes com artigos, pois dizemos, v. g. a bulia, o Egito ~
Cairo, a Elhiopia, a China, o Japão, o Decan, o Canadá; o 'rejo~ o
A10ndego, o Etna, o Veslivio; o Norte, o Sul, etc. Isto procede assim, porque os nomes individuáes, a quem não conhece os intlividuos, não dão, pela mayor parte, idé)'a algüa, nem da clas e, a
que pertencem; e por isso era usu:lI ajuntar se o nome commum
com o proprio apposto, v. g. o Rio J1t)ndego, o Rio Tejo, o Lago,
ou a Lagãa ilJeolftis, a reqião A{l'ica, a Cidade Méca, o Jiwnle EtiJa,
o monle Vesll vio, o reino Melinde, a Ciclade Beja; na Cidade Zei/a
situada na lerra Ali·fca." (V. Bar/'os D. 3. L. I. C, 5.) na terra Asia"
"o reino lJecan" na IIh'a inglalerra. (Barl'Os I. a. I. e 2. 6. 1.) etc.
Depois que as noticias geogralicas se di.vulgárão mais, foi se omittindo o nome coml1lum, e licou o artigo talvez eom o nome proprio. E d'aqui véi a variedade, com que 1)s mestres da Iino-na hora exprimem, hora cálão o artigo antes dos taes nomes (10). ,.Le
o que A{rica, Arabia, Il1dia te escrevem·, (FerI'. Cart. 2. L 2.) .Até
Eu{ra/es, etc." (idem L. I. Carla 1.)
6. Os nomes proprios de terras, que são communs a duas, ou
levão epithetos, lIcão como appellativos, e usão se como artigo, v.
g. a hulia Oriental, e a Occidental; o A/garve d'aquem mar; as
Arabl'as Ires. O mesmo é dos liames de homens, v. g. o Camões, i.
é, o poeta Camões; o Seneca, i. é, o Filosoro Seneca: o Magalhães,
i. é, o (Lue descobri li o estrei to; o Pacheco, i. é, o IJllarte tão célebre uos rastos da Uisloria Oriental l'ortugueza; o Calão de Adisson, i. é,'o drama intitulado Catão; a Caslro de Ferreira, i. é, a
tragedia intitltlada Castro; a Asia, de narras, para a distinguir da
Asia de Diogo do Couto; a Venlls de ~Iedicis, I. é, a e Latua; o AnLinoo; etc.
7. Os nomes proprios de terras, que d'antes erão, e ainda são
appellativo , ou communs, usão se com artigo, v. g. a Bahia, o Rio
de Janeiro, a Oasa branca, o Porlo. Pela mesma razão se diz na
Astronomia a Ursa, o Cão, a Lira, a Donzelta, o Escorpião, etc. Argos, ~ Jupi/er, Saturno, 'I,ue ')forão nomes de homens, sem artigo.
(Lustada VII/, esl. 71. e À. 8-.)
8. Omitle se o artigo todas as vezes, que o nome commul1l se
usa atlributivamente, v. g. este animal é cavallo, é boi; ou qllando
se dá por atlributo, por me)'o de Ilma preposição, V. g. esta pélla
é de {erro. Em taes casos podemo sub titulr um adjectivo ao nome
sem artigo, v, g. esta pélla é ferrea; este animal é cavalla/'macho,
etc. e· pelo coutrario: c/'o {erra, que me dó te, fez-se um punhal:
o cavaUo de Pedro: quando o nome se toma exlensivamenle; i. é,
de todos, de certos, ou de um individuo da classe, genero, especie, etc.
9. IgualmenLe se cala o artigo, quando o contexto dá a entender assás, !lue o nome se toma extensivamenLe, v. g. Pobre;;a não
é vileza. lao abe homem como se valha contra a call1mnia: 110mem é mais obrigado a i, que a outrem (II): venho de casa (islo
é. de minha casa/.' porque os antigos não ajuntavão o artigo simples com os articulares. possessivos, como abaixo direi; assim
mesmo dizemos Pedro vei de casa (sc. de sua casa) e veis cle casa?
i. é. de tua casa. (V. adiante o numero 17.)
lO. Quando fazemos duas classes oppostas usamos do artigo

é:

\

bona menle,' etc.: Outrem outra pessoa; Ninguem nenhüa pessoa
(de nemil1em Latino, de nemo homo).
•
(5) Os substantivos proprios de coisas, que existem por si, siguilicão obscuramente um sujeito, ou ba e de aUributos individuáes, ou communs aos individuos de uma classe, geuero, especie, e por isso se chamão concretos, á diITerença dos que signilicão
os attributos separados pelo nosso entendimento das coisas, em
que estão, e se dizem nomes abstraclos; i. é, separados, de qualidades separadas dos individuos.
(6) Eu indica mais e melhor o individuo, que afflrma de si aLgua coisa, que o nome pI'oprio do sujeito, o qual pode ser i&,norado da pessoa, a quem falamos; e ao mesmo tempo que inaividúa tanto, é commum a todos os que o dizem de si. Tu, quasi
sempre requel' nome adjunto, quando ha varias coisas, ou pessoas
presentes, a quem falámos, 'I. g. Tu só, tu puro amor, eLc..
(7) Se alguem fala a si mesmo trata se como a segunda pessoa. Socrales (dizia elle enl1'e si) conheces o teu engano? Se fala de
si pelo seu nome proprio, considera se como terceira pe soa, v.
g. Socrates (escrevendo a outrem) vos envia saudar; ou, eu vos
salldo.
(8) Os Grammaticos dividem os nomes em collectivos, lJal'tilivos,
etc. mas todas as divisões, que fazem, uã.o inllúem nada, nem servem na composição Grammatical, senão o que vai no § i. do Liv,
II. O. i. na nota.
(9) Quando o lIome individual não basla, usamos do artigo pos-

po lo, com alg-ua circunstancia individuante, .v. g. Lucullo o rico;
D. Jorge de Menezes o lJarache; D. Sancho o CapeI/o; D. Alfonso o
bravo; Catão o Mayor: aliás dizemos Calão Utwense, que não se
confunde.
(10) A si m lemos nos classicos cle Asicl, de Egilo, ele Elhiopia,
de Grecia. de ilJelinde, de Ali'ica sem artigos: e lergo que o uome
é muito usual perde o artigo: antigamente dizia se o Pombal:
hoje o Marquci: de Pombal; o mo teiro das Oel/as (junto de Coimbra): hoje dizem todos: l'ui a CeI/as; venho de Oeltas: d'antes dizia se, o Secreta1'io cio Eslado da guerra, dos negocios do Reino,
.etc.; hoje o Secre/ario d'Eslaclo (V. elo Arceb. L. 6. O. L. no fim, e
Ordeno L. 3. T. 5. princ. e § 7}j Lucena diz ele Japão, em que tantas veze fala; e dIzemo de 7'orres Novas, elc Alhos Vedras, eLc. o
Rio de Tourões; e na Lusiada IV. 28. véi Gltacliana sem artigo
Douro, e Tejo com ellc. Veja se toda a E.qloga I. cie Ferreira, e
Lusilan. 7'ransf. f. 13!. Palmeir. 11. 4. r 25 t. "pelo rio Tejo
acima".
(LI) Este modo de Ilsar da palavra homcm imitámos do Fraucez antigo hom, que se corromlJeu em on (V. a Grammaire Génl!1'ale et misonnée, Parto 2. chapo 19. pa!l' 574. e Conelitlav, Grammai'/'e, chapo 7. pag. 1'25. eclit. ele Genevc, l780.) "Cá sem razom
seria ao a(JlicLo accrcscentar /WI11 afllicçoom." (Ol'd. do 8m'. IJ.
Duarle) Ni'l~te sentido o dizem as mulberes de si. V. Oamü~, A.nfitriões, A. l. Sc. 2. "Ha-os homem de trazer nos amores assl mornos." e no Filodemo, A. 2. Sc. 5: Barl'os, {;/arim. L. 2. C. 22.:
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repetido v. g. Virá á julgar os vivos; e os mar/os: Aliás diremos
sem repelicão: os llOn,-ados e leaes vassallos ele V. Alleza.
11. Os n'ossos maiores usárão do articular um acompaullado do
arl.igo simples, v. g. não posso Rervir·vos por duas razões; a uma
porque é fóra de tempo, a outra etc. Aiuda dizemos: todos á uma,
sc. voz: (aa uma: por uma, sc. razão).
12. Ml1Itas vezes o artigo parece trazer a memoria o nome antecedente, v. g. viste o cavaUo de João? Vi-o. Mas realmente aflui
lIa ellipse, ou falla do nome cavallo,.que facilmente se subentende: o artigo não muda de natureza, nem é pronome como ett,
e tu.
.
13. Se usamos dos adjectivos atlributivos em vez dos nomes
abstractos, v. g. o doce, o agro, por a doçura, a agrura, o arti(l:o
refere se, e modifica ao nome ser subentendido, bem como se. (1~zemos, v. g. "Que o ser de tão formosos olhos preso, cantai-Ia (I. e,
canlar o ser preso, a minha prisão) bastaria a contentar-me» (Ca.mões). No mesmo singular masculino usamos do arlig'o quando se
refe re a uma frase, em (Iue deve subenlender se um infinitivo, v.
g. "Oue vos promelta os mares, e as areyas. não lh'o cre:.\is" i. é,
não lhe creals o promel/e7'-vos, on o promeltllnento: "Se me tratou
bem devo-o ao vosso patrocínio» i. é, devo o lralm'-me bem, etc.
O artigo sempre se refere a um nome claro, ou occullo, e s11l1entendido, como todos os demais adjectivos IV. abaixo no L. 2. Cap.
2. a nota (25). Isto ]lC'lo que respeita ao artigo simples (1'2).
14. Além d'e les temos os adjectivos articulares numerar.s um,
dois, Ires, e~c. e os numeraes orc1ináes pl'íineiTo, segundo, lel'ceiTO:
um denota mcerteza.
15. O articular Elle tról> a memoria 11m nome antecedente, v. g.
conheces o Pintor da M~alena'l Pois elle foi quem pllltOU o retabolo. Quasi sempre clle vem sem nome expresso, que ás vezes se
declara, v. g. "dice, que elle idalcão não referia as causas,' etc." e
isto obsórva-se, quando ha mais de uma terceira p.essoa do. mesmo
g-enero e numero. ElIe tem OR casos Lhe e Lhes, e Impropl'lamente
lhe chàmão pronome da tercGka pessoa, sendo um adjectivo articular derivado do Latino ille, illa, ill1td, que no Portuguez se usa
muito com ellipse do su1Jslanlivo, a que pertence.
16. Esle determina a extensão do nome, a que se ajunta, pela
circunstancia de estar o obje{:to, que elle significa, juuto a primei·
ra pessoa, ou nella: Esse pela circunstancia de estar o objecto modificado por elle .íunto á pessoa, a quem falamos. Aquelle indica o
olljecto remoto da primeira, e da segunda pessoa. "Que espada é
essa?" pergnnlamos a ontrem, qne a tem; e elle mostrando·a responde "ésla espada é a minha: Aquella alem é de Pedro." Os Grammaticos chamão a estes Pronomes demonstmlivos; mas são verdadeiros ãdjectivos articulares demonstrativos (13), cujos substantivos' se ca'lão, ou expréssão.
17. Meu, Teu, Seu, Nosso, Vosso dizem os Grammaticos, que são
pronomes possessivos; mas são verdadeiros articulares posseos·lvos.
Delles usavão nossos mayores sem artigo simples, v. g. é filbo ele
metI pai: é em~ilo de lua, c/e l:ossa bonàade. Só acompanhavão estes possessivos com o artigo, (luando calavao o nome, Y. g. esta
espada é minha; a 'vossa é aque la: ou quando se falava de algüa
cOIsa habitual, v. g. estou com a minha dà7'.
. 18. Todo é outro articular, que usavão sem o artigo para indicar a totalidade de individuos,. v. g. "Só Deus é verdadeiro, e

.
Que, '"f) lia,l Quem, C'
- ar t'ICU Jares 7"e / aI''!Vos, C0l1JU7W
.
t'IllJo sao
vos, que trazem a memoria o nome antecedente, e ajuntão a sentença, em que esta o articular, com a antecedente, v. g. "a casa,
que eu eeltfi.quei e vossa; i. é, e eu edifiquei-a: "a quinla Ctt'io dono
era um a7mgo mel!:" i. é, e um amigo meu era dono della. OvU!15 o
diz erradamente o ClljO, a C1Ija, em vez de o quat, a qual, v. g. um
homem, o cujo é mell amigo; que tanto vaI como dizer: o elo qual
e meu amigo: porque Cujo significa sempre do qual, cuja da qual:
ele cuja casa vim, i. é, da casa do guaJ; e correcto. (Leao, DescI'. e.
75. usa-o impropriamente dizendo:' "Sant lago lnterciso ele cuja
nação fosse não n.os cousta:" isto é um LatinisJ?lo.) iDe que nap~o,
de que terra ~? dIzemos nos. "O Senh.or, de CllJO ha de ser o edlncio" é erro; (Barr. Prol. D. !. ult. edtç.) deve ler-se: o Seuhor, cUJo
ha de ser, etc:.
'..
.,
.
2l. Onde e artICular conJunctlvo, que tras a. memona o lugar
) antes' mencionado: Quando, o tempo, v.g. eslJveste no tlJeatro,
anele, e quando (no tempo, em que) eu eslJve tambem. Onde liguradamenle se refere ás pesseas: v. g. "Eu chamo vulg'o, onde lia
baixos intentos:" (Ferre!'l'a) isto é, aquelles em que ]la, etc. (l4).
.

UNsipo de 'Jor!le Ji'en'ei7'a, f. 38. ineelit. 10m. 3. f. 6. "Homem não
póde jurar por ninguem.•.(Euf'ros. 1. 6. 52. V. A. 3. Sc. 1. Per1'eim, Comedias, f. 24. 31. Ulisipo Com ai. f. 118. ~191. edições
ult.) Os ediloresignorantes accrescenlórão o a7'ligo em semelbantes modos de dizer, o que não vêi nas antigas edições.
(12) A natureza do artigo parece que foi inteiramente desco11IJecida dos nossos Grammaticos, um dos quaes diz, que delle
usamos antes dos nomes proprios, v. g. o Tejo, o Mondego, porque
soaria mal dizer, Y. g. eu navego Tejo; navego fI1ondego. Mas dizem os nossos Poetas: Tejo 7eva na mão o grào Tridenle (Fe7"1'.
E!ll. 1. personificando o rio). Ouviu-o o monte Arlabro, e Gua.d-lanq atras .t~rno~ as a!Suas de medro?o" (Lusiada) entre 'fPjo, e
Guadiana (Ultsl1J.o Gom. f. 352.) "lJanublO en/rea" (Camõe.s Egt. 1.)
Outro Gramm~lIco. nos diz, como advertenci.a sua mni eRpecial,
que De é arlJg-o as vezes: mas De sempre fOI, e é urna preposição; e esta falsa noção veyo-Ihe de ler em algnns Grammaticos
Francezes, que Du, e Des são artigos, no que elles errarão; porque Du equiv'al a de le, Des a de les, isto é, equivalem a preposição de, e ao arligo le, ou las no plural. (V. GTal71maÍ7'e Générale et misonnée, chapo 7. Des Arlicles, pago 96. e '105. edito de
1780.) O nosso Barros tambem desconhecen a natureza do artigo,
e chama d'os, e d'as artigos, que são combinações da preposição
ele, com os artigos os, as, como é visivel. Dua'rle Nunes c/o Lião
atinou melltor: Compare se o que elle diz na Orlogra(i.a.a {. 306,
com a (}rammalica de Barros a 99. 100; e la Gm7n7llai7'e Gt!n6-rale et mison. p. 105. el pago 459. (édit. c/e 1780. ii. Pa'l"is) et 478.
1,.79. Conditlac, lJag. 164. Os artigos não mostrão casos dos nomes,
que os não tem, nem .se ajuntão a Eu, e 1'u 'que os tem; o genero
do nome governa o do artigo, e não o artigo ao g-enero do nome,
pois Q substantivo governa as variações do adjectivo resl?ondentes
aos generos, e numeros dos substantivos. Na Lingna Lat1Da a falta
do artigo simples dava occasião a modos de fallar equivocos, V.
g. "Pilius 1Jei lu es" que póde significar: "Tu és filho de Deus" e
,,]iI és o {ilho de Deus" duas sentenças de mui diverso sentido;
porque a primeira póde eUzer-se de todo homem justo, por graça
de adopção; a segunda só do UniO'enito de Deus.
(13) "Eu só com meus vassalfos, e com eslall, diz o immortal

Condestavel na Lusiada; mas como esla não é pronome de espaela
(mais do q11e de razào, casa, parla, etc.) o Poeta accrescenta o
verso: "I];'dizendo isto arranca meya espada:" aliás esla podia referir-se a mão, e a mil nomes femininos. Por estas se jura, promelte, levando· a nião a barba, porque as barbas a que se levava
a mão cairão .cm desuso ent.re nós, ao menos· os Seculares. islo,
isso, Aquillo, dizem alguns Grammaticos, que são variações neutras de Esle, Esse, Aquelle. Mas islo, isso, aquillo, nunca se ajuntão
a nomes, ou Rubstanlivos, antes estão per si sós na sentença, v. g.
islo, que aqui tenho, e não ~ei) ou não quero nome.l'ar; isso, que
aí tens com ti 0'0 , e não qnero, on não sei nome~'ar; aquillo, que
atém vês, que é? isto, isso, Aquillo é lindo! concordão com lindo
na fórma masculina. LI]; temos nós variações adjectivas para nomes ne_utros, que não conhece a nossa lingua? Um a, 1I71l b, não
tem dilJ'erença sexual, ou ~enerica; e com tudo eUzemos um a,
um b, como 11m homem, um boi, e wn pomo, que lambem é masculino, e sem sexo. ((Mas islú, (assi não fosse eUe verdade!) sabei,
que amor nsa de manha." (Sá Mil'.) ((Não podéra isto tão facilmente desejar, Gomo lhe elte succedia." (Clarim. L. 1. G. 1.) :lestes exemplos elle masculino tras a memoria, e refere-se a islo;
logo ou elle é neutro, ou islo é masculino. Por onde devemos concluir, que islo, isso, Aqtlillo, equivalem a varios elemel'ltos da Oração; islo a esle objecto lJ7'oxil1lO a mim; isso a esse objecto ]J1"Oximo a
li, ou que nome.llasle; aquillo, áquelte objecto remoia. ASSim mesmo
Outrem quer 'dizer outm pessoa, Ninguem, nen]lüa pessoa, i to é
equivalem a nomes combmados com a7·/iculares. "Bcm sei que ou~
1,'em .ninlluem pode valer-me.» (Lobo, Peregr.) V. aqui o cap. 4. §
2. n. 15. nma 133).• De ninguem oul'J'em se poderão acceitar suas
coisas." (Ulisipo, 3. Se. 2.) Tudo não é vanação neutra de 'l'oelo;
mas uma palavra, que significa toda coisa, ou todas as coisas. v.
g. ((ludo n'esta casa respira governo, e ordem; tudo é bem feito:"
"ludo são desgraças, e desastres."
(II,.) Em Portuguez dizemos: ((aquelles (l'onde venbo:» por, de
quem descendo, como J1oro.cio eUce: Lmvimnn Valeri genus, unde
Superhus regno pulsus fuit: e 1erencio: e Latronibus, unde el7li:
u7lCle por ex quibus: e Philosop7lOS domi hahuit, uncle disceret, etc.
por e quibus disceret. V. LucreI. L. IV. v. 1041.

r
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todo homem menti,'oso: em toda parte: a toda hora.» Só acompanhavão lodo com o artig'o, quando fallavão da totalidade de partes
de uma coisa, v. g. o homem todo não é mortal: ardeu a casa to.cla;
passei (ado o dia com João. Hoje mui vulgarmente se ajunta o artigo a '1'odo em ambos os casos, e dizem promiscuamente: Todo o
mundo; por todas as pessoas, que o compõem' (que antigamente
diziam Todo mundo), e POl' a totalidade das partes do mundo. (V.
Lusiada, 10. 78. e 83. e Pel'reira, Brislo, A. 2. Se. 1. f. 18.j
19. 'Algum, Nenhum, Caela, Qualql1,er são outros tantos articulares, cujo sentido é obvio. Só notarei a respeito de AlgLlm, que
é erro cuidar-se, que a trao posição d'este articular ao nome, v. g.
pessoa alqua, eqUlval, sem a negativa não, a Nenhü,a pessoa. Nos
livros cla'ssicos se aclla o dito articuJar posposto sem força negativa, v. g. "Palavra Arabia atgua se lhe entende: D'esta genle 7'efresco allJwn 1011lánlOs: E daquella menina livesle nolicia alglia?"
(Camões,' Lusiada, 5.° 69. 75. 76 e V. Canto 1.0 est. 71. 2.° est. 44.
5.° est. 4. e 64. Os Estmngei7'os de Sá de !rlil'anela; 2.° Cerco ele Diu,

r. 57)
.
20.

. CAPITULO III
Dos Adjectivos Attributivos
1. Estes signiUcão as qualidades existentes em algum objecto,
v. g. branco, 10tt7'o, manso, leal, amavet, quando'coexistem com
homem, menino, etc.
2. As qualidades, e attributos das coisas admittem ordinariamente mais, e menos, ou muilo. O que é bom póde er mais bom
ou melhm', ou optimo a respeito de outl'O; o qne é !lrande pMe
ser 1I7(lyor, maximo, ou mui grande; menor, ou mi11l:mo, ou mui
pequeno.
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3. Em algüas Unguas o adjectivo allributivo simples, ou posiliCAPITULO IV
se alléra para indicar a mayoria, ou ditrerença comparativa,
v. g. docltls (douto) em Latim, val'Ía se cm doclior (mais douto), e
docl'issimus (muito douto); 1Ifinor (menor), 1Ifin'Í'lnlts (minimo).
4.. As val'lações,. gue significam mttis com o aLLrillUto, dizem se
De alguns accidentes communs aos Nomes,
adjectivos cOI1lIJarallVos; as que ajuntam muilo aos uLLributos, sulJerlalú!os.
•
e Adjectivos
5. Nós temos comparalivos rm fórmas simples: 1Ifaio/', 1Ifelho/',
Afenor, Pel/Ol', Anterior, Interior, Exlerior, Inferior, Superior, Citerior, Posterior, Ulterior, etc., conservados, ou adoptados do La1. Os nomes, e os adjectivos, que os modificão, varião de tertim; os mais, que nos faltão, supprimos com a palavra mais, v. minações, quando significamos muitos objectos: v. g. um dia dois
g. mais atvo, mais verdadeiro; e usando dos nomes por adjectivos dias, esle pomo t'erde, aquelles pomos doces: i to é ir o uonle ou
(OU comprehensivamenle dos aLLributos, que sigmUcãol, dizemos: adjectivo ao plural.
v. g. mais homem, que outrem; mais màe, que avó; o mais sem
:lo Igualmente se varião os nomes para indicar os séxos dos inhonm.
dividuas; e os adjectivos que os modiUcam, para apparecer a qnal
6. Dos superlativos temos algumas fórmas simples tomadas do nome se 'referem : assim dizemos, v, g. Leão bravo; Leoa panda,
Latim, v. g. ftlaximo, Minimo, Oplimo, Pessimo, e Hwnillimo, Si- brava; homens maos, feras tigres (17).
mil/imo, PaupelTimo, pouco usados. Outros formamos segundo as
regras seguintes ensinão,
7. Os adjectivos acabados em o, e, mudão o o, ou e, em issi1110,
v. g. lJoulo, lJoutissimo, Felicc. Felicissimo. Excepções: Sagl'aelo,
§ I
Sacl'alissimo ; Amigo, Amicissimo; FI'io, PrigidissmlO; Aspero, Asperrimo, ou Aspe1'1·ssimo·; !t1iscro, Miserrimo; J1fagni{ico 1Ifagnificenlissimo; Célebre, Celeberrimo; Nobre, Nobilissimo; Salubre, Salu- Da formação dos Pluráes dos Nomes, e Adjectivos
berrimo; Agro; Ace/Timo; etc,
8. Os adjectivos em ão tem o superlativo em nissimo, perdendo o o, e mudando a nasal ã cm a puro, v. g, Vão, Vanissimo;
I. Ja apontei, que os nomes de um só individuo não se usão
São, Sanissimo; Chl'islão tem Cll1'islianissimo.
no plural, senão é figuradamente, quando os damos a sujeitos de
9. Os positivos acabados em I, ou r, tem os superlativos em caracter srmelhante: v. g.•Morrem os Scipiões pelos ho pitaes: i.
issimo, v. g. Naluml, NallJ1'alissimo; Or'llel; Crudelíssimo; Dlil, Uli- é, os grandes capitães: "Haja 1Ifecenas, e havera I'irgilios: i. é, telissimo; Geral. ou Geneml, lrm Ueneralissimo; Parliculm', Pal'li- nha o mundo protectores das ~!usas, e tera grandes poetas, como
cularíssimo; Fiel, F'ülclissimo; Infiel, Infideiissimo ; Facil, Difficil, I'irgilio.
Facillimo, ou Facillissimo, e lJi/ficilimo, ou lJi/ficilissimo; Mlsera2. Eu considerando se como dois [em Eus, e por analogia "em
vel, 1Ifiseravellissimo.
ti ha dois l/lS" como "cm mim ha dois cus (18)"
10. Os positivos em 01ll, c um, mudão o m em nissilllo, v. g.
3. lJIIlIS faz lJeuses; o Sol Soes; e damos plural a éoisas unicas,
Bom, Bonissm,lO; (15) Com/Hum, Commttrl'issimo; Um, Unissil1lo.
quando questionamos se é possivel existirem mais como ellas. "La
11. Alguns ppsitivos em z, ou ce, mudam o z, ou e em cissimo, ~irão outros sóes, e outros mundos" "Se nos allgllrou, que víamos
v. g. A11'0:;, Atl'ocissimo; Capaz, Capacissimo; Feliz, Felicíssimo, duas I'cnus ... ; e que se nos ofIcrccião ao encontro d1/as lJianas;.
etc. Oulros derivão e5tes superlativos dos I?ositivos Rapace, Perli- figuradamente, (Lusíl. Trans{. f. 359.) Os Aclonis, elG.
nace, Vorace, Atl'oce, Fe/ice, In{e/ice. BellaClSsi1ll0 não tem positivo
4. Os nomes de mctaes não se usam no plural, salvo para siPortuguez.
gnificar peças, e instrumentos feitos d'elles, e c pccics acciden12. Quando não temos superlativos derivados dos adjectivos talmente dilferentes, ou quantidades, e porções; V. g. ·tinha umas
positivos, ~.iuntamos a estes o adverbio 1llüito, v. g. rnüilo lJolili- prulas na bolsa; os aços, os {erl'Os do passador, das lanças, e prico; mililo ajudado; 111üilo {at'orecido.
sões; dos ferros uns são doces, outros lJcdre:;cs, e quebl'adiços: as13. Talvez se ajunlão os adverbias mais, Ião, müüo aos super· sim dizemos os sàes neutros, fixos; a cáes metallicas ; as aguas
lativos, v. g. müilo g1'Unc/issima soberba; 1lliiilo pessimo; mais in- ardentes, mineraes, thermács; os vilriolos, Icr1'Os, barros, ocrcs, aslimo; Ião /Iellicosissimo; tão minimo. Alguns adjectivos parece, sucares, etc.
flue não admiLlirião superlativo por sua significação, v. g. .Divi·
5. Não admillem plural os nomes de qualidades habituáes, senissimo de .Divino; Mesmissimo de 1Ifesmo; Un'ÍSsimo de Um; 171fi- não usados pelo actos d'cllas; v. Il'. duas {és, e c1'onças; as caridanitissimo de Infinilo; e todavia assim se achão nos bons autores. des que me fez; as nobrezas d'esle 1J0mem; es as tuas pacienc/as, e
14. Muitas palavras se usão de ordinario como nomes, que são so{rimenlos: "a alma assalleada de invejas, C'!lbiças, ambições, odios,
verdadeiros adjectivos allributivos, v. g. o hermo e herdades her- e deshonestidades: Deus aborrece avare;;as;" i. é, os actos viciosos
mas; o missal, o Livro missal; o passado?', e sélla passadom; o {e· d'inveja, etc.
degoso, e hervas ou coisas {edegosas, (Ordenação Arronsina, L. I.
6. Os nomes de Venlos usão se no plural, quando cursão dias,
Til. 28. ~ 16.) homem ou mulher herege, e hereges opiniões; o ho- e lcmporadas : V. g. "entrarão-lhe os Sues, os Nordesles, os Bri as.»
mem adultero, e o adultero engano, etc.
•
7. Nós dizemos os azeites, méis, olcos, asStlcares, manleigas, est5. Advirta se, que com os atLributivos qualificamos de ordina- peciarias. pimentas, vinhos, leites, dar encensos; famas; os trens dos
rio as coisas; e que lamb(m o fazemos com os nomes acompa- exerci toS , as memorias: os qnaes alguns GrammaLicos dizem, que
nhados da preposição de, v. g. homem de valor, ou valoroso; de ó se usão TIO singular. Pelo contrario usamos 110 singular uma
saber, ou sabio. Assim mesmo negamos, ou tiramos os aLtributos {'ava, um grão de bico, um lremoço, nma lentilha; a papa, o {'arei-pela preposição sem, v. g. o sem-venlum amante. N'estes ultimas lo, o al{orge, etc. os {Juaes Ba1'1'oS cnsina, que só se usam no plucasos tambem usamos iie mais e müilo para sup;lrir comparati- ral: "Todas as forças de Samsão lcvou uma tesoura; diz eJle con·
vos, e superlativos, v. g. o homem de mais honm, de mais sa- tra a sua regra (19).
8. Aclas, Algemas, Alvi~'aras, Andas, Andillias, Cel'Ottlas, (ri'ébel'; o mais sem honra; müilo .sem-saber: 111 és müi para lJouco.
lhas, Fezes 1201, Exeqllias, Pauces,' Preces, Poslres, Piós, Vil'e1'es, e
(Cosia, Terenc. tom. 2. f. 267.)
16. Os Adjectivos aLtribulivos usão se por nomes abstractos, v. os nomes das horas Canouicas Vespe1'Us, C<n111Jlelas, Matinas, Laug. o agro d'esta fruta; o doce do mel,'o leso do monte, etc. mas não eles usão se de commum no plUl'al ; dizemos os mi6110s, e não os
cerebros de um homem; mas o cérebl'o, e o cerebêllo (Ulissea 10. esl.
se subentendera o nome verbal ser? (16)
17. Abaixo tralarei dos Particípios, que são adjectivos attributi- 89.). Os adjcctivos numeraes só tem plural, quando dizemos os seles, oilos, ou noves do baralho; não lia quem não dé seus cinco,
vos verbães, ou derivados dos verbos. (V. Cap. 5.)
ou cincadas.
9 Os nomes verbães infinitos, quando significão figuradamente coisas, em vez de acções, nsão se no plural; v. g. para seus
comeres, bebel'es, os sens leres e haveres. Assim mesmo dizcmos:
isto tem seus qttes; saber os porques das coisas; dar os amem;
eslar aos ilens, etc.
Vejamos como se fórmão os pluraes dos nomcs, e adjectivos.
10. Os que acabão em Vogal pura, ou nasal, tem o plural accrescentando se ao singular um .I: V. g. casa, casas; boa, boas; let'O,

(15) Este superJativo é classico: mas de commum usamos de
Oplimo tomado do Latim Bonus, Meliol', Opli111US, allerados em
Bom, !tfelhor, Oplimo. Assim dizemos Sumo por o maJor de todos.
v. g. o Sumo bcm, e Infimo, Inlimo, Ulllmo, Exll'emo.
(16) Camões dice, que o ser pl'esO de tão formosos olhos, canlaIa bastaria a contentar-me: e JOl'ge Fel'/'ciTa, na UlissilJO, Acl. 5.
sc. 7. "Pessoa, e ser é o de Florença, para um Principe a tomar por
mulber.• Canta-lo, i. é, cantar o ser preso; seI' é o de Florença, i
é, o ser de Florença.
(17) Em outras lill'guas os nomes, e adj~cLivos tcm lerminações
fináes diversas, a que chamão casos, e são mais ou menos; nas
linguas vivas pela ma~'or parte só tem casos os nomes respondentes a Eu, 11" ElIe: e alguns adjectivos articulares possessIvos.
VOL. I-FL, 3

(18) Heil. Pinlo, D. da Relig. C. 3. (,Em mim lia dous eus, hum
segundo a carne, outro segundo o espirita.•
(19) V. a Grammatica ile Bm'ros, pago 97, e o Dial. da Viciosa
vergonha, f. 304. Os antigos dicérão mel/es de mel. inedilos, 2. pago
116.
_
(20) .Duarte Nunes do· Lião, 01'logr. {. 315. e Ferreira, Carta, 9.
do L. 2. lrazem no singular a {ilx, e Lcon. da CosIa, Terenc. tom.
1. f. XLViii. "da {ez" e ('os Athenienses untavão o 1'0 lo com {ézes;" "a quem te não roga, nem voga, não lbe vas a t'oda;lI Parello, 1Ifend. Pil/la, C. t04.. "para mal de coslado ó bom o ab.7'0l/lO lI
(Eufl'. ~. sC. 4.) "Dar-tc-ía o Pai boa alviçal'all (Ferreira, Bl'1sl0, 5,
sC. 3.); o bo{e; esla viscera: prece é pouco usado.
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bre lebres' levc, levcs; Nebri, Nebl'is; Dono, Donos; Só, Sós; Lã, Lã~;
Cã' Cãs . Bahú, Ba/I ús; l/eyes de Rei; Leycs de Lci; Payes de Pat;
Al~aráe; de Alvará; e Péis de Pé ,ão antiquados. Paiva SCI'Ill. tras
pliis, e F. Mendes; alterado de pecs (plUl'. ant.).
11. Os nomes acabados no ditongo nasal ão tem o plural mudando o ão em õcs; v. g. j'azão, razões. Outros, segue,m a re~Ta
geral, e tem o plural ~m ãos, v. g. Accordão, AJao, Anao" Ancu~o,
Uastellão, Chão, Chrislão, Coimbrão, Cvmmarcao, Cor!esao" Grao,
1I'mão, Lodão, Mão, Or/ão, Orgüo, Orligcio, Pagãg, Rábao, Sao,_ S6,
Ião, Soldão, 'l'emporão, Vão, Zangão. Alguns, dao plural em oes a
Viltâo, Aldeão, Benção, Anão, Cidadão, Cortczao ('lI). _
_
12. Tem plural em ães Capellão, Cão animal, Allcmao,. Cq.lalao,
Deão Ermilão, Escrivão, Guardião, Jl1assapão, Pão! _Sa{;1'!stao, ~'a'
beLtido: diceram al"'uns FoMes; hoje dizemos FoltOes._ Os Blllcoe..s,
os Vulcões, de Blllcuo, e Vulcão, ou Bulcãos, e Vulcaos, que ao
mais conformes á regra geral.
13. Os nomes, e adjectivos terminados em ai, 01, ui, mudam no
plural o I em fcs : v. g. Sal, Sács; Natuml, NalLtl'tie '; Sol, Sães; AZltl,
A~ues' 'l'a/ul 'l'afucs. Mal tem por plural Maics, Cal de moinho CaI;;' de pedr~ ou ostra as cács metaUicas, etc. Cônsul, Uônsules;
Cui'ul, Clt1'ules; An~ol, Anzóes; (I1n;:;olos é al~tiqul!do d~. Amolo)
Real moeda imagiuaria; o plurall'eáes abrevta-se em rets: v. g.
mil l·eiS.
.
14. Os uomes, e adjectivos em el mudão no plural o I em ts: v,
g. Savel, Sávcis; Amavcl, Amávcis; cUl'opél, plur. CU1'Opelles (Al'racs,
10. 74.). Ao terminados em 'ii agudo muda ~e o I em s: v. g, Ana{lI, Anafis; Vil, Vis; Ga~iL, Gazis: (Anafiles de lnafiL, é p~uco n~a
do) Edil Ecliles ou Edis. Os que não tem o accento no ti mudao·
no em c[s: v. g.' Facil, Faceis; DocU, Doccis; Babile~, Faci/cs! Tel'l'.i·
bilcs, e semelhantes pluraes, que us~rão .~s. cla SlCOS, estao antiquados. O antigos diceram J1wllcs, 1l0S mets..
15. Aos nomes acaba los nas nasaes em, Wt, om, um, muda·. e
110 plural o m em ns (221; v. g:. BOIll, Bons; Dom,.nome e prrllome de honra Dons (os classico: termillavão Dõcs por dadivas). Bem,
_ faz Bens; qué e pron~ncia Bêes, as.~im corno ~~ntêes., Al'ma;êes, e
semellJantes (que assim se eSCreVIaO, e segulao a regra dos nomes acabados em vog-al, ou ditongo nasal): a Cánon, Nomocánon,
accre centa se um es, Canones.
16. Os nomes, e adjectivos em 1', s, x, z tem plural accre C(;Iltando se lbes um cs: v. g. Pe~ar, Pc:ares; Clamor, Clamores; /lapás, ou /lapace, Rap~e.'; Vora~, Vorazes; Feliz, Fctizes ('l3) Alleres,
Al'rács, o Cács, Ourives, Dltples, Pioz.. On!IS, (Jlts,.plur. JUI'OS, direitos, v. g. da Natureza.) stlnplcs, hOJe sao lIWanaVelS no plural
('l4). Dizemos porem os simpliccs, ingredient~S', qne entr.ão em
composições ~[edicinâe '. Cálls t~m o plural ÇaltCcs; AppendLx, Appcndices; Indcx, ou Ineltce, lndLces; I?en/$ nao se vana no plural,
e dizemos as fcnix. Barros (4. 4. 8.) escreveu os Cac:cs; mas cacs
plur. é usual.
17. As palavras compostas, ou soldadas de duas mudão no plural as partes, que se varião, e qne Ocão por inteiro: v. g. Cadauns, J?aç'aLvos, Qttacsqllcr de Qualqucr, Gcntis-homens de Gentil·
homem ('l5); mas Proltaças, Rcclaguardas, Republicas, Vanglorias,
Dom Abbacies, os Salvocondutos (Vicira Palavra, f. \69.) não seguem a re"'ra. Gran por Grande é invariavel, e assim o deve ser
em Gran-lJru~, Gran.-CJ'Il:cs, e Gran-1I1csll'cs, que os Antigos dicérão os Grão-Mestres, alterando, contra a analogia, o gl'an sinco
pado para grão. ('l6) Gram fOI'taleza, gram Turco (Caminha, ('. 36.)
Grand p,recede os nOllle que começão por vogal, v. g. os GrandO/ficiaes do Estado, o GraneL,Almirantes: _ou grans, v. g. .GransALmiranles, {}rans-Cl'w:;es. Os que escrevlao por am os dltong;os
cm ão derão occasião aos que menos attentariio n'isto, para uepois confundirem gram com gl'âo, e san com são.

(2.1) Todos os classicos dicérão as bcnçcios do Ceo. (Sousa, V. do
Arceb. t. 4. c 15. Elegiacla, 283.) e os classicos dicerão bcnpõcs
da Ir/I'eja (fncd. 2. 1Jar;· 123.), que hoje dizem Bençãos. Peõcs, de
Pcdones barbara, é mais uSllal, que IJCács: "innltlnel'Os peões:" (Lusiada) Pcàes é variação feminina. (I. Eu/i·os. A. 3. sc. 'lo 115. "as
outras peães.") e sera 1JCÕeS para homens. Aldeão, aldeãcs: os Cãos
perto de Lisboa; os velhos ellcanecidos com cãs; "velhas cãs:" paLavras càs, mui idosas, allligas. Alcio tem no plural alães, alãlJs, e
a!ões. V. o Oiccionario.
('l2.) Quem é sin~ular, e plural: otrão como quem são: Quem
erão? (Lusiada, l. '50.) Nillguem, no figurado: "são uns ninguens."
Algucl1l, Outrem não se usão no plural. Aanalogia da nossa ling-ua
na corl'llpção dos vocabulos Latinos, que tem n entre duas vogaes,
é tirá-lo, fazendo nasal a vogal, que precede ao n; v. g. bcnc bê,;;
1'ationes, m~õ-es; vertil, ponil, t'êi, 1Jõi: Romano, Romã-o' tertiana,
terçã a; bano, bà-o; Ltma, Lft,·a; por onde se vê, que o til deve ir
sobre a nasal, que precede a ultima vogal, quando se ditongão.
('23) Outros usão Pelice, lnfelice, Felices, In/eliccs; Ferozcs, e Fc1'Qces; Alll'oces; elc.
(24) Os classicos usarão os pluráes Alferczes, OUl'ivezes; Simplices, Simples; Cáczes.
(2.5) Coulo, 8. c. 33. "vierão müito genlil homens." (Vicira, Carla
\07. lom. 1. "pareceremos ponco genlil homens a essa Senhora:"
mas dizemos os Gentis lwmeltS da Camara, Arl'aes, D. 9. c. 3. e

r

§II
Dos Generos dos Nomes, e Variação dos Adjectivos
respondentes a elles, Dos Nomes proprios
I. Os nomes de homens, Anjos, Deuses da Fâbul~ são masculino : v. g. Achilles, Jove, o Seraphim: no figurado diZ se: aquella
Scraphim (Utissipo, AI, I. sC, 6.).
.
.
_
..
2.. Os nomes de mulher, Densas, Ninfas, Funas ao femll~lOo :
v. g. Ana, Clotho, Echo Ninfa (éco, ou echo, sol!! rellexo, é ma culiuo), kis Ninfa é femin1Uo; o arco é masculino e no figurado ()
iris dos olhos das lentes: "é o 11'!s, qne a paz nos assegura:" outros, dizem, o'al'co ela Il'is (Lcão, 1Jcscripç.} l'l7)
3. 05 nomes proprios dos Ventos, lli~ , Nlontes, Mal:es, e ~Iezes
são masculiuos; dizemos porém o IIlc~lhLs, ou a M 9thls, segundo
o referimos a laRo, ou a lagoa (Natt/r. dc Sepulv. I. 29. c 6.0) e a
Estige, o Estigc (Eneida, I'lo 193).
4. Os nomes proprios de Itegiões, Cidades, Villas e Lug~res,
achão se commummellte feminino; e talvez ma culInos relenndo
se aos nome_s commUl~s Lugar, Vifla, Il.cinp, Oidadc, qegião, Praça.
As.im Uamõcs trás 1JLtt mllsculIno e lemll1lno (Luswcla 1 2.. 50; c
no U. 10. est. 64. e 67.) l'l'eire "a illustre 1Jiu:" outr:o DIU (Caslanheda, L. 8. f. 55.) "Tangerc popttloso. e a cLura Ar:tla, Porém cLlas em li m por força entraelas" (Lusiada, 4. esl. 55. ~ 56.) A suberba
Onnus (Lusiacia, 10. est. 53.) "Ormu;:; .. : e toma cleUe.posse" ('l .•
Ccrco de Diu, r 434.) ",\ opulenta BisanclV, e lodo o Eptl'O:" (Nauf.
de Sepa/vcda, (. 2.4.) "a gucrreira Cartha,qo; a infame Egyplo;" a
lJimar Col'intho; a Cidade Bcja .. Trallcos~ deslrUl~(t (Lus~ada.. 3.
63.) Santarem li tomado (Lcão, Chr. c/c A/. I.). Sctlla, e {)1w.I:tbdc
mascul. (Lusiada, e ]i'erreira) e femin. Utissea. 8. n. ('lS) Guadtana
atrás t01"nou a agnas de 111ecll'oso (Lusiada, e no canlu 8. est. 70.)
Do rico T~io (rio) e Ircsca Guadiana (se. ribeira).
5. Todavia os nomes proprio usados sempre em um genero
não se alterão; e é erro vulgar dizer lodo Lisboa, lodo Castcllo; e
menos proprio dizer ~e um Chiprc, mn Gil ido ; porque o nome
commum, e mais obvio, a que devem referir-se estes, é ilha: "OUtra Chiprc, oulra Gnido ali se via :" Sego Cerco de Diu, f. \88. a
li'esca Cypro (/.Atsitan. Trans(. f'. 2\3.). ,;Nessa ilha CYP"O a Vénus
detlicada." Na Jomada dc Ali'ica véi (e mal) lodo Hespan.ha, iodo
Berberia, Fc: o novo, etc. (a (. 49. e 99) Todo llespanha será todo
o territorio, ou l'cino l1espanha?
6. Nóte- e que o nomes proprios dos Lu~ares, que .ante_s forão
appellativos, ou communs, seguem o gene1'0 das termll1açoes; v.
g. o Parlo, o Pombal, a Bahia, os Ilhéos, clc,

Dos nomes communs
7. Os 'omes communs dos animaes, que signillcão o macho
são masculino; os que significão a femea são femeuinos; v. g. o
Iwmem, a mulhcr; o cão, a caclella; clefanlc, elcfanta, ou allia, mu,
mua.
8. Outros nomes de anil11aes debaixo da mesma lerminacão são
sempre masculinos, ou sempre femiuino ; v. g. o JavaLi, o Corvo,
o Lagarto, (a lagal'la insecto) o RowcinoL, o Golfinho, o Noilibó,
etc. A Córva cozinheira, se disse por uma preta: a Onça, Scrpcnle,
Agttia, Corvina, Cobra, En[fJova Fataça, a Andorinha, a Codorni:,
a Belarda, a Fcnis, que no Ogucado tambem se usa masculino: v.
ff' "Vós, m0U Jesus, Divino Ji'enis,,, (Vicira) ,,0 sol é o Fenis dos
[[anetas" (V. Lus. Transf. f. 373.).
9. Nomes ha em Om, que .são masculinos. e femininos: v. g,
Eu e 'l'tt: o, e a Alcião; o Tigre, a Tigl'e; o Crocodilo, a Crocodilo:
e quando houver dúvida, e necessidade de mayor preci ão dire-

Coulo, D. 10. L. 4. c. I.) dizem vaisvens no plnr. de vai verbo, e
vcm tambem verbo, declinando vais como plur. de vai, segulldo
a analogia dos nomes, e não como é o verbo no plural, que seria
vão·vem, e se não diz.
(26) Duarlc Nwtês diz expressamente, que Gran e SanL ão
contracções de Grarulc, e Sanio; mas a tenaencia da Lingna para
fazer terminações masculina em ão fez GI'ão, e São para alltumas
compo ições, e conservou Gran, e Snn noutras: v. g. San'l'8dro,
San-João, San-Joaquim, San- Telmo, SanL'lago, San-Joanciras, etc.
Grão- Tarco, ll1'ão destroço, grio trabalho, etc. (V. Lcão, Orlogr. t,
221. e 238. eeliç. de 1784.)
('l7) Quaudo se appõi um nome como attributo modificante, os
lldjeclivos concordão com o principal: v. g. "Aquclte fonlc'de eloquencia 'l'ultio." Rescndc, PToL. do Lelio) ,,11101'10 aquclle 1Jcslc do
~Iundo Herodes" (Paiva, Senn. L. 1.) "Veyo Francis'co de Tavora em
a sua Rei grandc (se. nau.)" Barros, 2.. 3. Õ.
(Os escriptores modemos dão geralmente ao adjectivo, D'estas expressões figuradas, o genero do substantivo; assim: aqltclla
lonlc elc Sabedoria, Socrates; aqueita grande imaginação, Shalíspeare.
Em .muitos casos hesita-se no genero; isto d4 se com o nome dos
naVIOS, vaporQs, etc.)
('l8) F. Mendes c. 107. "huma Roma, hwna Vcneza, huma Conslanlinopla, hum Pal'is, hum Londl'es."
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mos conforme a analogia da Jingua, a crocodilo., a golfinho.; ou o
18. Os nomes em s, e::; são masculinos: v. g. um Alias, um
gol{iil/w {emea; a cobra macho ou o macho c/a cobra; etc.
As dos naipes; o A,;:; esquadrão (Clarim, 3. c. ll); um !Ias panno ;
10. Os uomes de omcio, e exercicios proprios de homcns são Jl./S, Alcalrús, Alcassús: ão remininos An«as, Arras, Cócegas, A/~
masculinos; os de mulher femeninos; e são de ambos QS gencros Vlçaras, e outro lJsados nn plural, e assim PI'eces , EfemeJ'ides;
os que convem a ambos:' v. 1<. o Juis, o DeselllbOl'gac/ol", o General, etc, C~(Lis é fe!nil)íl,IO, c !\ssim o ão Paz, 'Tenaz, Vez, TOI'qué;:;, fluiz,
a Ooslttreira, a Commendadeira; o e a Taful (29) ; o Personagem, ou BOI';:;, Alall'l;;, Fo:, Vuz, N6;;, Cruz, LII;;, etc,
e a Personagem: o e a Ilomicida, Nalricida, PalTicida, (30) ; o e
a IJlfPoeriLa, o e Oflicial; "esle IlUllliciclulllUlldu:" (LusiL. 'J'ransf.
155) o e a aposLata, elc. SenLzne/la é feminino: Guarda de oavio,
Das variações dos Adjectivos accommodadas aos
e prisão masculino; aliáz dizemo : traz uma !lual'da de cavallageneros dos Substantivos
ria; o corpo tia gval'da; as glwl'das Redes; os Guardas marinhas;
os guarda-cosLas. Os e as Vigias, ALalayas, homens; mas a Ala101/0., a Vigia, pôslos, sempre fão femininos: os guias, as !lUlaS, lJo19. Os adjectivos de dilas terminações em a, e o, tem ésta para
mens, on il1ulhcres ; 'mas as guias cordões, feniinino; o:~, e as es- os nomes masculinos; as em a para os femininos; v. g. r.asa nopias homens; (Freil'e,
398.} uma espia, lugar, e canja nautica: va, templo novo. Parvo tem o feminino parvoa, e dizemos uma parll'ombeLas basLardas (por trombeteiro) no feminino, e logo "ves/i- va de almoço: Cada é invariavel, ou commum : cada homem, ou
elos de seda. ,. e muito J)rm encavalgados;" tl'éis !lesende (Gron. ele mulher.
lJ, João 2. c. 128.) com boa distincção, com qne Garrão dice "os
20. Os terminadús em e servem para nomes de ambos os gene·
descalços Trombetas" por escravos que as tacão, levados do Drazil ros; v. g. caso grave, malel'ia grave: EUe, Esle, Esse, Aquelle, mupara o Reino. Afochila homem é masculino; sacco é femll1ino.
dão o e final em ,a com os nomes feminino', e assim Ca(re, /Jere11. Nos nomes acima, e outro corno Fiador, Fiadora; Jui;;, je (35). Pal'enle. E invariavel in(ante adjeclivo ; mas dizemos a SeJuiza; Doutor, lJouLora; Ic/olo, idola; In{anle, Infanta; ParmLe, nhora Infanla, posto qlle O antigos dicérão neste sentido In(anle.
Parenta; Prégaelor, Pregadora; vemo a aiJalogia, que dirigiu os Regente, Penilente, Amanle são commUlls: e a 'iro mesmo oulros
inventores das Iinguas, para darem diverso genero, e termina- adjectivos verbaes em anle, enle e inle (Uam. Filod. 10m. 4. j'. 16~.)
ções cliveI' as para machos, e femras. (31) Não se ve porém a ra- Constantemente dizemos uma correnle, talvez subentendendo cazão, porqne dicémos o Pdo, o Pão ma culino , a Pedm, a Farinha deya (V. Ba-rros, Clarim. L I. c, 28,) : a vasanLe, a descente r;[c, ma·
femininos, Ne,.lrs de coisas sem sexo, appellativos, ou cOlTImuns, ré, na minguanLe da lua, i. é, na quadra minguante: na min(/!tanseguiremos as regras abaixo.
Le dos t'Ocabulos (Lusitan. Trans(.): o pendenle do brineo, e do sello do Chanceller (Orden. A(ons.)
21. Aleu, Teu, Seu, Sandeu tem os feminino Minha, Tua, St/a,
Sandia, Judia: aos em 1t puro accrescenta se um a na fôrma fcGeneros dos Nomes, que se regulam
minina: v. ~. Nu, Nua, Cru, Crua.
22 O aujeclivos terminados TIO ditongo nasal ãa perdem o o
pelas terminações
nual para os nomes do genero feminino: v. g. lugar clião, terra
chã, me1jão, meyã, são, sã, (36) mel bar orthograplJia que meâa,
12. Os Nomes COmmlll1S lerminados em a puro, ou nasal são fe-' chão., pagão., etc,
mininos; v. g. Casa, Romã. Excepl. Alvara, Clima, Conteta, Dia,
23. Os terminados nas nasáes 0111, e um oão Bom, que tem boa
lJiadema, Emúlema o Nada, o Nunca, o Agora, o Enigma, Empie- para os nomrs feniininos (37); Algum, Nenhum, Um, tem os femima, Edema, 7/m/a, Dilcma, Theorema, Anathema, Sofisma, Pris- ninas em fia, ou uma, Communi tem C01llmua femin, nos Livros
ma; o L-rombeta, o Lrompa; q clarinela, fig. por o que toca: ftfapa, cla.sicos; ou commU11l para ambos os generos' e alguns o imilão;
EsLralagema, Poema, SisLema, Problema, e antros 111a culinos (32). mais ordinariamente dizrm com'llllla, contra aquellr exrmplos, e
13. Os nomes em e .ão masculinos. Excep. A1Tore, Coho1'le, a analogia de um, e derivados (381: ClIbl'um, Cabnia ou (aúl"ua.
Nere, Face, e muilos outros acabados em ade, e ice, exc. o Apice;
24. Os adjectivos, ou nomes acabados em 01' achão ce n'esta
o VerLice; os que terminão em é agudo; v. g. Afaré. GaLé: mas mesma forma communs para os ma.culinos e feminino: v. g.
Oa{é, Boldl'ÍIÍ, Rape, PeLipé, Rosicré, e oulros são masculinos. AnOTe Senhora Superior, Fiad01'. Peccadol", 7'u/or, Curador, ele. Se alacha-se nos classicos masculino, mas é allliquado. Córle golpe guem achar Lobo, ou
earaclor (Orelen. L. 5.
62.). Assim
mesmo dlcérão : a Nação POl'Luguez (Barl". Dec. e Cla'rim. L. 2. e.
masc, Córte de aves, e criação, e côrle, femininos.
14. Os nomr.s em i, o, ti, são ma culinos ; v. g. Comboi, Lenho, 28): lloje ddmos femininos em a a estes adjectivos; v g. Fiaelom.
Bahú. Except. Grei, lei, Bei/hó, Enx6, iLho, Nó, femininos: Tribu Superiora, Priom, e tudo o que pMe pertencer a mulher. "Pales
acha se cõmul11ente masculino nos bõs aulores.
•
do mauso gado guardadora" : (Calllõe , Egl. 2.) mas com os nomes
15. Os terminados nos ditongaR em ão, e ée, ou em, são frmini- de coisas sem srxo são invariaveis o adjectivos em 01', adoptados
nos. Except: CarrãQ, Co19:ão, Feijão, Ferrão, !JIellào, Pão, Trovão, do Latim, quando não sig,nil1cão omcio: v. g. obm, (or1J!l)sum suAq:ão, Afas arão, Caberão, Pare/hão, T01'l'ão, Toslão, Trotão, Arte- periar a Iodas; noticia ul/erior. Assim dizrmos a nação Porlllg11e;;a
sõo, AÚ'ão, Gavião, Torsão, e outros masculinos; e assim CI.ão fle- Ingle;;a, France:;a, Pl"eile;:;, Presles, DupLes, Simples, e emelhantes
dée ou BeeliJm, VinLêe, ou Vinlinn, Arrebem, J ail'em, Bem, Trem, são communs a ambos os "'eoeros. Todavia cuido, que ainda dizelJesc!em, Assem, eLe.: os classicos dicérão talvez o Linhagem, que mos genle monLanhe;;, fi'uLqs, e cabras monLanhezes; (39) na vicia
bale é feminino. Quem, Alguem, Ninguem são communs 133.)
do Arceb. L. 3. c, 'la, celip. de Paris, e Nau{. ele Sepulveela, la. vem
, 16. Os nomes em om, im, um são masculinos. Fim acha se fe- monlanhe;;as, f.
mini no nos anligos, mas é desusado: e dizemos o meu fim: esLe
fim Leve.
17. Os nomes em l, e I' são masculinos. Except. Cal, (Oaal ou
Gal canal é mascuJ.) Colhér, lJ01', Flol' ; ésta CÔI', vontade, acha se
nos Livros classicos ; ésLa eõr é usual. Os Infinitos dos verbos são
masculinos: v, g, o amOl', o lcr, o OUVil'; o serdes letrados; o sel"mos fryas (3q

r:

r:

r:
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(29) A plebe diz cerlas Lofi.das, devendo dizer certas tafues; e já
se lê na Iradução do Gilbras. Dizemos ajuiza de irmandade, e
porque não dirrmos a Afonarcha, como a Soberana, a Regente, etc?
(30) Algun. dão variaçõe em o a homicida; v. "'. eles~jos homi·
ciclos; hypocrito t'erctugo ; mas é improprio. "Ferro 110micICl0 pas.a
ao Rei homicida :" é uma incOllerencia, sendo {erro e Rei ma culi nos (Elegiada,
J9).
(31) Nos Livros clas icos, e nas Leis vemos fiadol' ma culino, e
feminino, e assim Pregadol', Alllor, Servidor, Devedor, Im'entol',·
SenhO!', Juis; v. g. eu ,ou ma Juis; InfanLe. Mas ,já os cla SICOS
mesmo dicérão fttoraelol'a, 7'rugadora, etc. Hoje geralmente damos
variações cm a femininas a todos; e no feminino tnmbem dizrmos
a Poela, ou Poetiza, a Profeta, ou Pl'o{eliza; o e a A1arLil', etc,
132) Nos livros classicos vemos femininos Cl'ima, Comela, lJiademo., Estratagema, Mana, Mapa, SciS111 a ; nôs dizrmos o Scisma
do Oriente; e "melteu-se-llIe aquella scisma na cabrça" el'l'ônia, má
opinião.
.
(33) ,,'ão havia ali ningue111 isenta d'e tas coifas: algHem andava enlão bem saudosa; ella é a qllem amo." (V. BOl'1'OS, Clal'im.
L. 3, c. 13.) ('OUL1'em mais bem prendada.• l'ieira, Serm, 11. 3, 3.
n, 96.
.
(3~) E é de nolar, que o adjeclivo, que se refe,re ás pessoas do
inlinito pessoal, concorda com ellas cm genero, e numero, Gumo
vimos; se oe rerere ao innnilo puro, usa se Tia "ariação ma culilJa
singular: v. g. o ser in{inito o se?' dl'dtlO : "o sermos sós" sós concorda com nós l1bentend. ( 'osta. 1'el'enc. tom. 2. f. 237) "O ser eu
caliva lua;" Lell'ados, que o são {Tacos: (r'eiga Ethiop,) o Sel' vista,

r:

l

deixada (Cam. Eleg, 8,); está por o seres lu, Belisa, dei3:ada. (V. o
Diccionario art. In{il1i1i'l'o).
(35) Sou:;a, V. do Areeb. 2. c. 32. diz a erege (ediç. de Paris) ;
Cafi'a (Castanhedo).
'

(36) O som nasál d'e.tes femi~inos assim se. deve escrever, que
termina com a beca aberta, e Dao por 0.1'11, pOIS que o m faz ceI'
ruI' a boca e mais absurdo é e. creve!' am por ão (V. BOlTOS,
Gram. (.
e Leão. Orlogr. r. 219. e sego edip. 1784.).
(37) A19 uns dizem ainda b6a como BOlTOS e~CreYeu (G1'lIm. {'.
18. e (19).
(38) Paiva, Serm. 1. 34.4.. Eu(r, A. 2. s..c, I. {. 53 v' e A.. 5,
183, v.' Elegiada,
139. ~._trazem COll!11l1W, e ~utr~s cla.slcos:
mas geralmente não guardarao a analogia dos ad!ect.lv~s em um;
e a mayor parte usão de C011lmU111 com Domes jel11l1l1nos : v, g.

105

t,

r

com11lU11l opin ião; lllltlheres cÕnllI1lS.
(39) "LeUras consel1.'ac/ores de Iodas as boas :. trás 8arros 110
Prol. da lJee, I. rdicões de 1552. e 1628. (V. Ined, 3. (. 84.) mas o
mesmo (no Clarim. -L. 3.) dice : a Loba marinha grã Il'o:ga~om :"
e Camões "Eternas moradoras do l'arnaso : e e ta é a val'laçao, que
"'eralmente se Ufa com 0 0 nomes femininos. Alguns dizem a PriOl'a
~a Ordrns tcrceira I que alem: a Prioreza do ~losl.('iro, de Ordrm lIeJigiosa : foi juiz da pendrncla .a m.ulher cio a!calde; porCi.~e

r:

OIulberes não exerccm julgados, ou .IUdlCal1ll'as, amda qne al13s
orjão juizas das feslas: a n.enLira aulO1' de l.oda m~l~ade (Eu{r~s.
1. ~. {. 4.0}: bom pacificador d'arrllidos esla es!aJtbld, (. 38,) Eu
sou ma léedor de letra tirada (f. 70.), (l)eccador tbi),
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CAPITULO V
Do Verbo, e seus Modos, Attributos, Tempos,
e Pessoas
1. o Verbo é a palavra, com que declaramos o que a alma}lLlga, ou quer a cerca do Sujeitos, e dos Attributos das sentenças;
com elle a(fil'mamos, e malUlamos: v. g. Eu sou amante: o pomo
é doce: Filho se temente a Deus, e ama-o.
2. A' significação, ou omcio principal dos verbos. anda annexa
a significação de algum altributo, e da pessoa ou COisa, em quem
o attributo existe, ou queremo.. q.ue eXista; ~ ~as dlv~r~as épo~as
em qne o altributo existe, eXlsllll, ou eXistira no sUJeito. As 1m
Amo por si só eqlJ1val a En SOLI amanle actuatmenle: Ama a Deus,
a, Se lu amantc de Deus: Amei refere o attributo ao passado:
Amarei ao futuro.
3. Quando a alma julga, ou qller, pensa de dois modos div~r·
sos' e por isso as variações dos verbos, que declarão a alfirll1açao,
e o 'nosso mando, ou qnerer se dizem Modos do verbo. flora nós podemos al'firmar, ou querer com algumas dilferenças, e modlhca·
ções; e por tanto os ~Iodos do verbo podem ser tambem diversos,
ii. proporção d'essas dilferenças accidentáes de alJirmar, ou querer.
Mas a Grammatica só reconhece por modos di versos aqu@lles que se
exprimem com palaHas dilferentes (40).
4. Na lingua materna temos dois modos verdadeiros, o Indica·
tivo ou Mostrador, com que af'firmamos, e o Impel'ativo, ou Mandalivo, com que mandamos, pedimos, exhorlamos, ou declaramos o
nosso querer directamente a algut:m.
5. Temos mais variações verMes ditas do Modo Conjunctivo, ou
SUQjnnctivo, as qllaes não declarão al'firmação, nem mando; mas
ajuntão um attributo verbat I:ererido ã primeira, egun.da,. ou terceira pessoa, e tudo subordinado a outra ent.ença pl'lnclpal, em
que entra verbo no Indicativo ou no Imperativo: v. g. _ão espero,
que venhas cá: Ama para que te amem (41).
6. Estas variações verbáes subjunctivas tanto não affirmão,
nem mandão, que se podem suprimir com um nome abstracto, que
signifique o atlributo verbal. e um articular possessivo, ou com
inlinitos pessoaes: v. g. o Filho mais queria que morresses, que
o/Tenderes a ten Creatlol' com peccado mortal. - (i?tos Sanct. Vid. de
S. Ltli:J, f. UVI/i. ediç. de (567). "O imperador desejava muito de
ficardes (que fiqueis) na sua terra. A. cau~a, que me fez con",/lcervos, essa me faz que vos leixe (Barros, Utarim. Leixar POI' DeixlJ,r) :
Trabalba, filho meu, 1Jor agradarem tuas obras a Deus;" ou porque agl'adem (Mendes Pinto, c. (68).
7. Nos exemplos citad05 a que mol'l'esses podemos substituir "a
t!ta mOl'lelJ flcando o mesmo sentido: a o/Tendel'es podemos substi(40) Os Gregos tem um Optativo proprio, qne os Latinos não
tem. Veja·se a Grammaire Générale et Raisonnée, Part. 2. ch. 16.
n. I. pago 177. éctil. de Paris. 1780. Os nossos Grammaticos referem
ao mollo SubjLmctivo variações dos verbos, qne são do modo inclicatwo .. v. g. se eu amára, quizel'a, etc. eu 'iria, (aria se podesse :
iria, viria são visivelmente compostas de ia vir, ia ir, como irei,
virei de hei e vir, ir: ir-me-hás por il'ás-me, prova o que digo:
il'·hei, Ilei tensão d'ir, ellipticamente Iwi-ct'iJ'; lenho cr·ir. Fal'me-hás por farás-me é analogo, e tudo do ludicativo, como se lá
vou: se sªi, etc. com conjuncções. (V. Leão, Otig. c. 19.)
(41) Quando dizemos: Venha a nós o teLI Reino; seja (eita a tua
vontade: faltão os verbos do Indicativo Peço, Rogo, Desejo, que venlla ... qltc seja fcita, etc. "Peço vos que me ampareis, ou me matain Clarim. L. 2. C. 2l. pago 217.). Sobre os Alados dos vel'bos ve·
ja-se a Short introduction into the Engtish Grammar, pago 66.
(Lond. 1784) 1Wt. (7); e pago 52. noto (!~).
(42) Os infinitos puros, e pessoaes, são sujeitos de proposições,
e sao regidos de preposições; e por consequencia são palavras,
que exprimem um objecto abstracto; e modillcado por um articular possessivo nos infinitos pessoaes. Assim dizemos; V. g. "o se1'em (eyas não as deve desconsolar ;n onde o serem é sujeito precedido do artigo o ; e é sujeito do verbo deve. "Tentarão cti/Tamarem
de mim, para imlinarem a V. Alteza.n (Uouto) cli/Tamarem é paciente de tenlál'ão, e indinarem regido da preposição para "Aquetle
seu dberem, e {~erem (dos antil\'os) não se acha nestes dias :" são
inUnitivos modificados por aquetle, e seu. Donde se vê, que nestas
palavra prevalece o caracter de substantivos, os quaps sós são
sujeitos de preposiçõcs, e regidos pelas preposições. É de notar
porém, que os artigos, que se lhes ajuntão concortlão no singular
masculino; como com os infinitos, mas os atlributos accrescentados aos infinitos pes oáes concordão cõ a pessoa, ou pessoas, a
que se refere o atlributo; V. g. "Presumimos de honrados e de
gente de primor, e queremos sei' tidos por esses:n i. é, presumimos
de ser homens holt1'aclos etc., onde honrados concorda modificando
o infinitivo eom o.nome nós; e assim tidos junto a ser: "O sere.m
{eilas; O seI' de tao formosos ollJos preso etc." i. é, o serem eUas
{e,IJas; o ser eu preso_ Assim mesmo os Latinos usavão dos seus infinito ; Nam is/.ucl ipsu1n non esse, cum fueris, miserrimwn puto'
(Uicer. (juC1?sl. Tuscul. L. 1. n. 12) e Horacio dice: nescius ·uti . me:
tuens conltgere; recitare timentis ; culpari dignos; 'l!iger scrillendi
{erre laborem; e outros ta~s I1ellenismos muito de fIoracio, Virgi-

tuir "olTensa tua a Deus: gue o o/Tendesses :" isto é, ao infinito peso
soai pelo subjunctivo: a ficardES podemos substituir a vossa ficada,
ou que ficasseis, o snbjunctivo pelo infinito pessoal. Em lugar de
conheccr vos podemos usai' de vos conlwça; e por vos le'i3;e, leixar
vos, ou a minha dei:cação de vós.
8. D'estes mesmos exemplos se vê, que os Infinitos Pessoáes,
(mui proprios, e talvez só da Liugua Portugueza) não são outros
modos verdadeiros dos Verb'os; mas palavras equivalentes ao attributo do verbo referido a uma das tres pessoas, como se faria
por meyo dos articulares possessivos MeuJ TCLt, Scu, Nosso, Vosso,
Seu cCel/es. Assim Lermos, Lerdes, LCI'Bnl.significão
a nossa Lição,
ou o nosso Lcr .. o vosso Ler ou a vossa Lição; e o Lcr ou a Lição crel·
les. N'estas variações verMes decõpõi se o verbo mai , que nas do
subjunctivo, porque neste modo o altributo se refere a uma época' nas variacõe< infillitas pessoaes, perde esta ignilicação accidental tle temlio. (V. Ctarim. L. 2. c. 24. pago 2157. !tl/. ed.) "O vosso engeilar" equival a o engel.tardes; e ali mesmo (olflardes d'aven-"
/tIraI' equival a o vosso (olgal'.
9. Nos Infinitos puros representamos sómente o altributo verbal, sem arnr:l~lr, nem querer, nem relação cõ pessoas ou tempos· elles são vertlaLleiros nomes verMes al)stl'actos : (42) O murl1w/:ar do povo, é a 11t1tJ'l1wl'ação do povo. O variar faz bella a Natureza. Por isso concorLlão com adjecli vos articulares, e attri bulivos "Porem vós, tristes Reis neste ser Reis, nrS'ais a natureza de
que Deos vos formoulI (Mendes Pinto, c. 168).
10. Dos mesmos verbos se deri vão as palavras em ante, enle,
'inle, que signiflcão adjectiva_mente o attributo do verbo: V. g. eu
sou ltInanle. (43) Estas tomao-se commumente por substantivos:
V. g. o llegente, a Vasante, o inteltcwnte, a corrente, sc. cadey.a,
etc.
11. Derivão se mais dos verbos outras palavras em ando, endo,
indo, que signiflcão o allributo verbal adjecti vamente, e imper.feito, actual: V. g. aclJei a Pedro dançando, cantando. Os Grammaticos lhes chamão Particípios de 1Jresente. (41) [<;sta mesmas palavras se tomão como substantivos abstractos, que representão o
attributo verbaL incõpleto, imperfeito, actual, e uisto dilferem dos
infinitos puros: v g. "muitas outras contem o Livro, que enlre
lendo se verão :" i. é, ao ler, ou na leitnra : .A' maneira cCaccrescenlando o desejo ao pedido:» Men. e illoça, pago V. do Tilulo, edi.
ção de 15&9. e L. 2. C. 4.1 "Sem.sendo resistidos, nem punidos:(Oortes cCEvora, de 1442. art. 1.) "O Imperador, em lhe acabando eu
de fallar, dice me etc." .Como tudo se alegra cm vós saindo /"
'este sentido estas vadações se chamão Gel'llwlios. e são verdadeiro nomes, pois são regidos de preposições. Posto eu á mcsa; é
frase eLliptica; i. é, em eu estando posto a mesa: morto Herodes,
i. é, em sendo morto: como: em moços lá se forão ; sC. em sendo
moços; em verde colhidas; sc. em sendo verdes, etc. (V. Leão,
Gron. lom. I. r 154. edição de 1774). Aqui o adjectivo modificante
concorda co'o nome: V. g. Em tLI saindo tão {ormosaebeUa ... ou
"Em tu "aindo armado de coragem. 1I
12. Temos mais palavras derivadas dos verbos, terminadas em
lio, e dos mellJores Poetas Latinos. V. Scverim de FW'ia, Discurso

2 pag. 65. ul/. ediç. 1791.

(43) Os nossos maj'ores usarão das palavras em ante. ente, inte,
como de participios á maneira dos Latinos: V. g. ,c1!:u o Conde
D. João Afonso temenle (por temendo) minha morte" (Monarcil
LIJs. t. 6. (. 30 v.) "lIl)mpent~ o alvor da manhãll (Nobiliar. do UonM, (. 33.) Uamões dice: "as perlas imitantes a cor da Aurora: II e
f?crl'Cira; "a agula mais voanlell (tom. 2. {. 118).
(44) ~a Cron. ant. {lo Conetestavel, Uapil. 9. 10. 1'2. 15. 59. 63.
na Monarch. Lus. t. 6, f. ::06. e 51'2.; em Fernão Lopes. Gron. de
D. João i. e Camões, tomo IV. pago 54. e 55. ecUç. de 1783. Ulissea,
7.° 13. e 15. véi os gerundios com preposições mni frequentemente, a imitação do que se usa nas línguas Francezas: v g. enriant,
tout en .jouant; e na lng-Ieza: V. g. in acting. em rr.presentando;
Íll mising, em excitando. (V. Speclat, n.O 510). Animus in consulendo liber: é de Sallust. BeU. Uatit. na fala de Catão. (V. Terent.
Andr. acto iV. ·sC. IV. v. 32. til panwlllo). Na Iingua ingleza o gernndio serve de sujeito de preposições acõmpanhallo do artigo
the: "thc makin(J o{ war :" o r~endo, ou {~er d'a guerra (Spcctatal' n.O 73.) Nós diz~mos semelhanlemente : "E sabimdo elles, que
me hão de achar com sigo, quando menos o esperarem, bastará para
andarem espertos :" onde sabenclo eUes esta como o saberem elles ...
bastará para; etc. i. é, o gerundio per,onalisado por sujeito do
verbo (Sousa, V. do Arceb. Lobo, Cort. Dial. 9. f. 176. "porque lWmeando estas partes diante das mulheres, não é corlezia). V. a 01'denaç. L. 4. T. 100. § 5. ,,[<; que por tanto o,juntanclo·se duas casas,
e morgados em uma só pessoa, etc. será causa, elc." V. Barros,
Gram. 7Jarl. 12. no fim. D'estes exemplos temos muitos outros nos
autores; e qne os gerundios se personifiquem é vulgar: "el11 eu
o ve!ldo : em tu saindo: onde a prepo ição em alfecta os gerundios,
e. n_ao ~o~ nomes cu. e tu,. que s~ foss.em complementos de preposlçao mao aos casos 11um, e /t. ASSim me. mo quando personificamos I)S infinitos, as preposições não alfectão os nomes: V. g.
'!pam tu saires: para i'u veres, e -por ell dizer a verdade'lI etc.
Acaca dos Adjectivos verbaes em ante, ente, inte, dos Partiéipios,
e Gerundios, e .Supinos vejão se notas de Dltctos à la Grammairc
Générale etlla7,sonnée, Part. 2. chapo 21. pa(J. 20 l. e Conttillac, Graml~u~il:e, Pari. 2: chap ..cH.pag. 203. édit. de '178.0, à Gelteve. Dos PartIClpIOS, e. SUpLUOS .dlrel nas Taboas ctas CorlJugações, no fim d'esta
Gl'ammat'tCa.
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ado, ido, ({ue se tomão adjectivamente, e significã9 o attri.bll.to do v. g. ferir, matar, dar; ou de mel'O estado: v. g. eslar, igualar,
verbo passivamente, completo,_ e aca~ado: v. g.. 0.IL.vro esta lula" a (ser igual), l?arecel'. Assim, os verbos Portuguezes, em razão dos
casa caída pal'amenlada. Entao se dizem parltcLplOs ela pretertlo, altributos, sao, ou aclivos, ou de estado. 05 Latinos tem verbos
ou passadó. Outras vezes se to mão como substantivos, que. ó se derivados dos activos, )10S quaes se arfirma que o sujeito é pausão no singular, no genero masculino, e represen.tão o allril)~to ciente da acção tio verbo acLi vo: v g. feriar, eu sou ferido, derido verbo abstractamente, mas como acabado, e perfeito no senlido vatlo de fel'io activo, eu firo; áquelles verbos c!lamão-Ihes passivos;
activo ou neutro: tenllo lido livros, acabado obras, VLStO clda?es. nós nãll temos verbos passivos.
Neste 'sentidu se tlizem SUpilWS, e são nomes regidos, ou paclcn·
19. Verl)os netLlros, I. é, nem activos, n m passivos, chamão os
tes tlus verbos /laveI' e 1'eI', porque assim dizemos tenho wn ves- Grammaticos uquelles que não significão acção: v. g. «O vento
tido uma casa, como tenho lição, ou teilw'a fei/a, ([ne é o mesmo elarme, o mar e as ondasjatem: O cysne iguala a neve na canduque' lenho lido, etc. O' L~tinos tem participios, ou adjectivos ve!- ra:» ou que significão uma acção, (IUe (Ica no mesmo sujeito, de
báes, que referem o alll'lbuto a uma época futura,.a :rue ~han~ao quem se al1irma: v. g. eu ando, saLlo, respiro, COI'l'O, vivo, etc.
participios d~ {'ulul'O. Nós os im,itumos, e ~elles !ol.n~mos vLlulo~ro,
20. Os verbos activos commummente tem um paciente, ou objedlLl'adoil'o, fulul'O, e pouco mais. Os antigo" dlcerao l'eceiJedOtl'o, cto, em quem passa, ou se emprega a sua acção: v. g. feri a Pedio-no tle receber· e; doesla(/oiro, digno de ser doestado, etc.
dl'O, matei a lebre, remar o balel, remei meti I'emo, pel~jar as pelejas
0 13 . Ácerca dos Modos verbáes, advertil'emos que os Poetas, imido Senhor, etc., estes se dizem verbos ll'anstlivos, mas á' vezes
tando a simplicidade pri.mitiva (usada inda enLre .iguues, e fa~i- se usão sem pacienLe: v. g. «;'Ião leme, não espel'a a consciencia
liarmente; ou dos superiores com os seus subordinados), usarao, pura;» i. é, não teme, não e pera mula; espil'Ou, acabou, sc. a
pedindo, do modo Mandativo: v. g. «Agora tu Calliope me inspil'a"; vicla, o atenlo, a alma: "primeiro haveis de al.impal· como mar·
outras vezes do subjunctivo ellipLicamente: v. g «.\rusa honrel1ws mello; i. é, ficar limpo: «a- mina' d'Hespanha esgolarão,-» etc.
o heróc, etc.» e assim pedimos cortezmente. O Legislador manda,
2l. Pelo contrario, aos verbos neutros ajuntamos ás vezes paou prohibe, predizendo com o futuro do indicativo: v. g. «Ama- cientes, como aos transitivos: v. g. viveI' vida {'eliz, COI'l'er carl'eil'ás a Deus; não jural'ás o seu santo nome em vão". Commum- TaS, COITeI' seu curso, o hnmem 'Iwdroso ludo o eslremece, (Eu{'l'.
meate lIsamos, probibindo, dissuadindo, ou peui.ndo <Lue não, do 3.° 4): Deus chovia maná aos l~raelitas: A planta malnascida o Céo
modo Sul:Jjul1ctivo: Não nos llet:ceis cair em tentação: Não se mova a geya, neva, abraza, e chove, (Lobo, Eg/. 7.): "Bem o pal'ece no
ninguem; assegltl'ai-vos (Sá e Mil'. Eslrang. p.I'O/.) "Nâo wi~{eis semblante;', i. é, se 1I1e assemelha, parece se com elle: voar aves,
que, sendo taful, blasfemo, renegador, podereiS entrai' no rell10 lançá las a voar: a mina voou o muro: stlbir o basilisco u fOl'taledos Céos" (Paiv. Serm. 1.) "Esforça infante, nem co'o peso incli- za: fazer subir: avistar os do soccorro com o inimigo; al'l'Ostá-los
na:. O Imperativo inclina, por inclines do Subjunctivo, é um La- aos perigos, etc.; a chuva reverdece a terra: o verão reflorece os
tinismo. (JlfausinllO A{rican. f. 39 v.) Isto pelo que respeita aos jardins: não saia a ser, (Paiva, Serm.), etc.
modos dos verbos.
22. fl.lguns verbos neutros: v. g. eslar, ir, vir, sair, parai',
14. O Atlributo verbal nas mesmas variacões se relere ás pes- usão se com paciente, para designarmos espontaneidade e energia
soas eu, llt, elte, nós, vós, elles: v. g. leyo, les, le, lemos, /iicles, tem: do sujeito: v. g. enlrou o anno, e en/I'OIL se o iltimigo pela porta:
eu e nós são as primeiras pessoas do singular; ett, nós do plural; pal'Ou a pedra, e parou se o ga/go: Pedro ficou doente, ou preso, e
lu é a segunda pessoa do sll1gulàr, vós é a segunda do plural: totla lá se ficou por sua vonlade. "He hum eslar's1 preso por vontade»
outra coisa, ou pessoa, a que se póde ajuntar o pronome el/a, elie, (Oamões, San.. 31.) "Em fim lá. se [icárão, cá me eslot!" (lJru;; Poes.
é a terceira pessoa do singular; elles do plural. As variações ver- r 74.) Vieira, S. 2. f. 315. «os peL\:es lá se vivem em seus mares».
bâe~, que respoudem a estes pronomes, se dizem pessoas do verbo ,,05 ventureiros se ficál'ão quedos" (Jnmada el'A{'rica, r 61.) "Se·
do numero singular, aI! plt!ral.
ja-se elle vosso servidor" I Eu{l'. 3.° 3.' Fuão cativot!: por ficou J;Q,15. Alguns verbos não tem variações respondentes á primeira tivo; trazem 'J'elles, l1isl. Elhtap. Lobo, Oorte, D. 4. Lucena, L. 4. c.
nem u segunda pessoa, que são de commum homens. porque os 16. porque se dicerão cativolt se, ou calívál'ão se, darião a entenallributos dos taes verbos não podem cõpetir a homens: as,im não der que voluntariamente o fizerão como quando dizemos: calidizemos ett chovo, et! eoriSco, et! 11'0 vejo ; no sentido figurado, po-. vou se da corle;;ia, ela fOl'lnosttra. (461 Dizemos 7'ir se, en{'astiar se
rém, dizemos: "Tu nos chotles aLias doulrinas- (Caminha, Ode 8. da, ou enfastiar a verdade; rir a hypocrisia; etc. (Paiva, Scl'ln. I.
e Episl. 14.) Dizçmos mais, o Odo cllOve, geya, neva, ll'Ovoa. A estes 5'2. Perreira, Carla, 4. L. 1.)
verbos chamão os Grammaticos impessoáes, ou carecentes de va'23. Quando o sujeito faz a acção em si mesmo: v. g. 'Pedl'O {eriações pessoaes; ma elles as tem, ao menos das terceiras pes- l'iu se, col'lou se; dizem os Grammaticos que e Les verbos são l'esoas. Por uso não dizemos et! fedo, de {ecler, nem muno, bl'ando, flca;os. Se os sujeitos ão reciprocamente al.(entes c pacientes: v. g.
. de munir, brandir, etc., f; aos verbos srmelhantes chamão de{ecti- "Pedro e loão amão se; ferirão se:» chamão·l!les verbos reciprovos (V. no fim d'esta Gramm. o que se di;; d~s verbos defeclivos.)
cos; mas estes verbo ão os me mos na (Ig-ura, e no sentido, que
16. Civilmente usamos, falando a um só, das variações verbáes quando tem agentes e pacientes diversos. Outras linguas tem procorrespondentes a vós: v. g. lSabeis, Senhor, o que vai? Ponde, priamente (isto é, em sentido e ligura) verbos medias; dobradameu Deus, em mim os olhos, etc. (45). Outras vezes usamos da ter- mente activos, etc., de que nós carecemos: os 7'e(le$Os, 00.1)1'0110ceira pessoa: v. g. Lingua tem V. Alteza; Elie por si lho diga; (Re- mináes, e os recipl'oeos são activos puros, usados com sujeitos, e
zende, Vid. do ln{: V. U1:issipo, (: 40.) «que vê elia em nós 1» Mas pacientes idenlicos.
24. A falta, que temos de verbos passivos, suppre se de dois
quando alguem fala. ou se exhorta a si mesmo, considera-se como
se9'unda pes:oa: «ll1orre, Afonso d' Albuquerque, mOl're (dizia elle modos: [,0 usando dos verbos Ser e Eslar com os participios pasco sigo mesmo) que cumpre u tua honra mOITeres". (Coulo, D. 4. sivos: V. g. SOt! amacio: estou ferido: «Pai lido por honra e riqueza,
L. 6. c. 7. f. III v.)
ler mUitos amigos» (lieit. Pinto, da Verdad. Ami;;. C. 4.): «Por ser
17. Os Soberanos falavão de si com os verbos no plural: v. g. justo, e devtdo o devei' se guardar tal modo- (/:lisl. elos lliuslJ'. VaI'.
mandamos, ('azemos saber, etc. Os Prelados maJ'ores ainda !loje o de Tavol'a, f. 103.)
fazem; mas não ha razão porque um particular diga, por exemplo:
25. O 2.° modo de supprir a falta dos verbos passivos é ajun«Escreverei a vida de O. João de Castro ... » e logo: «e Nós ajuda- tar o caso se aos sujeitos da terceira pessoa, que não podem fazer
7'ellWS o pregão universal da sua gloria, etc.- transformando se o a acção em si mesmos: v. g. "corlão se arvores,- lecem se sec/as;
escriptor de um em muitos.
edifica se o edificio (Lusiada, lO. 130.): Festa sem comer não se fes18. Os attributos annexos á signi{)cação dos verbos são activos: teja (Oruz, Poes. f. 66.): «Quanto se lem se vai;» i. é, quanto haver
I)

(45) Então é incorrecto usar do verbo na segunda péssoa do
singular: «Porque a vós vos importa seres boas;» por serdes (L. da
Casla, Terencio, flcatttonl. AI. 2. se. 4. r: 67). Outros dizem mal se1'eis, vereis, busearels; por serdes, 'verdes, buscardes. 'egar, porém,
que os Inlinitivos Portuguezes tenhão propriamente variações pessoáes, ou sejam pcssoues, é negar a eloílstencia do que se vê; e
nasce de ~e não. considerar o que é essencial ao verbo, e como
delle se vao denvando palavras complexas em quanto ao sentido,
que representão per si sós coisas, que podemos si&,nilicar por ou·
tros elementos, ou parles da oração: v. g. emlt! saUldo, que equivai ao salres, a lua salda; bem como amo a eu sou amante; onde
amo significa syntheticamente o mesmo qne analy amos com as
palavras eu sou amante, (V. Severim, Discurs. 2. pago 65. Tom. 3.
edie de 1791). O que não póde representar se serião por outro
verbo, é a alfi'1'Ilwção, que por isso se reputou entre os melhores
Grammaticos por o caracter essencial do verbo, ou a paLavra por
excellencia porque elle só ás vezes contem uma sentença perfeita. (V. lla/'I'i's flermes, 1)ag. 164. Grammain Générale e/, Raisonnée, Pari. 2. Citap. 13). Oondillac diz, que se os verJ)os al'fir·
masseJ?1, nunca po..deriamos fazer p'roposiçõrs nrgalivas; mas não
advertiU que o nao alTecta o allnbulo annexo ao verbo; el! não
amo é eu ea;isto não amanle; o verbo sempre al'firma o allributo
mai~ geral, que é a existencia privada, ou descõpanltada de Qutros
altr!but9s por meyo do adv. não) q~e se ajunta aos adjectivos
attnbutLvos, e nomes usados at~nbutlvamente: .Não fiquei homem» é "fiquei não homem:" como YOUllg dice em inglez: I was

undone, I was unmanect; Eu fui desfeito do ser de homem. O
adverbios afFectão o atlributo vcrbal; eu não minto, quer dizer
eu sou, exislo não·menliroso; não temo, sou sem lemor, SOt! i11lpav!do. V. Grammaire Génerale el Raisonnee, pag.541. Le verbe esl
donc le signe de /'exislellce, ele. COlldiltac. Grammaire, pago 90. e
V. aq ui o cap. 6. dos Adverbias.
(46) Assim dizemos doer se de algüa parte, ou causa, por quei·
xar ~e; magoai' se, por dizer magoas; mas é improprio dizer; "a
avesll1ha se caíu morta, ou l1Wl'rcu se (V. il1en. e Afoça, f. 9. e 153.);»
nenbua destas acções é· csponlanea. Finou se, acabou; porque finaI' é activo, acabar, posto que antiquado; .. adormeci-me cançado»
é igualmente improprio, quando alguem não se agita, ou faz algua
diligencia por aclormecer-se; ..este menino adO/'mece·se cantando
elle mesmo» é direito; «Eu te fieo" tem diverso sentido, e é: «cu
le fico fiador, assegurador, ou me obrigo, que assim se faça;" onde te é termo, como lhe em' «Indo lhe suceede bem; aconlecc<,-se é
igualmente improprio, posto que esle, e caíu-se, morreu-se, e semelhantes se achem nos bons autores, imitando 'os Ca telhanos.
Camões na Egl. 2. _parece dar espontaneidade onde diz se el1tl1lagl'ecem. V. Egl. 5. Se elllmw'checem "meus olhos em ti se esquecem
contemplando a formosura, etc.» V. o art. Eslar se; Eurros. 3. 2.
Ulisipo, 2. 7. Camões, San. 22. e 203. e 204. Lucena, V. L. 6. Cap.
2. e 5. f. 324. e 327.' E$haLal', Scinlilar, Rulitar com pacientes;
Camões, Oanções, i. 8. 11. Desmayal' transito Bemar(l. Lima,
Eglog. 10.
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se tem, tanto valer se vaI. (Caminha, Epist. 5.) Vã se, Parece se;
é visto, parecido (47). -Deus quer que só a elle se a'ne; ninguem
se del'e a11lal' senão a um Senhor tão poderoso. (PaiL'a, Senn. 1.) ..
Se deve por é devido, é dever.
26. Em taes casos será eq li i vaca apa si vaI' os verbos, qnando o
sujeito póde fazrr a acção em si mesmo: v. g. ,já se eslendem lJOI'
lCl'ra mofti/os:.. pnr, são eslcndidos cõ golpes: "wn se malou: .. por,
(ai mar/o: "calival'ei/) sc muitos: .. por, {oreio calí'vos (Pinto Pel'ei1'G"
L. I. c. 22. L. 2. r. 59.), Outras ve7.es é sem equivoco: v. g... Pafos,
onde se hon1'ão l'enlls e Amor cõ sacriUcios:" por, são IlOnmdos: e
"Yeras esquecerem se G1'eqos c Romanos, pelos feitos que bão do
fazer os vossos Lusitano':" por, serem esquecidos (V. Lusiada, 2.
4~.). 1 to ~ bem, quando os sujeitos não costumão fazer a acção a
SI me mos.
'17. Tall'ez damos ao sujeito uma acção, que elle não pód~ .exerceI' em si mesmo: v. g. "Em terra estranlJa e allJe~'a 11Iullos os
ossosJJara semlJ/'e sepullánio n (Lusiada, 5. 8L.). "E os que nesle
senti o o acompanhárão, Os membros em penhascos trans{ol'lná?-ão.. (Olissea, 5. 91.). Aqui o sentido não patleee duvida.
28. O Gl'ammaticos chamão ao verbo S~'r suIJstanlivo porque
a elle se ajunlão todos os atlributivo , e ainda nomes usados conlprehensivamente, ou allributi amenle 148): v. g. ser amado, {e?'ido, amanle. "A ser vosso, Senhora, me condemna.. (r":a11lões.j. "O
campo ensina SCI' juslo ós pequrnos" (Ferrei/'. Tom. 2. j: 101.).
"Tudo é suspeito, e pouco seguro para as mulberes, alé o serem
virluosas.. (Menina e Atof'a, L. 2. c. 2.), ,,6 vós, que Amor obriga
a ser sujei/os a direl'sas t'Onlades.. (Camõcs, Sane/o, 1.). "A troco
de ser senhora" (Camões.). "Deposérão Malaca de ser Cidade" (Ii'.
AJencles Pinto, cap. 219,). De Iodas as palavras, que contem uma
noção atlribuliva, propria, ou f1guradamenta se derivão verbos:
v. g. de Platào, Pia/anisar, pensar como Platão; Emzampennar se
de Zamperini (dice o autor da elegantissima Salyra do EnlTtldo);
de JustIça, justiçar; de Al'an.'e, avanlcjar. Temo alguns yerl?qs
frequenlativos: v. g. balocar, Jo.qllelar, sape/cm'; outros dlllllnultlvos: v. g. chuviscar, 'mollfnllar, cllo1'omigar, bebel'ricaI', de comDlum usados no e lilo familiar, ou clmlo.
29. O verbo Fazer substitue se aos activos e neutros, que não
queremos repelir: v. g. "não ames a riqueza como o Faz o avaro;-cairão no mar, e assim o fizerão outros;" neslas frazes o refere se
ao inOnitivos omar, cair, calados por eJlipse. Esta substituição
de (azer por um verbo neutro é menos propria; ó mais exacto "e
assim aconteceu a outros" ou "o mesmo aconteceu".
30. Os verbos t!'ITl variações accommodadas aos tempos, ou
épocas ~m qne o allri buto coe:cisle, cocxislÚt, ou hade coexistir com
o sujeito; ". g. eu escrevo, sou amanle; eu escrevi, (iii amanle;
eu cscrel'erei, serei amanle. Estas tres época. do presenle, em que
escrevo, ou amo; do passado, em que esaevi, ou amei; do Fuluro,

em que escreverei, ou .amarei, são simples na Ogura dos verbo', e
absolulas no sentido.
31. Outras variaçties do verbo indicão época relalivas; i. é, de
um allributo presente, e actuat em épo.::a pas ada: v. g. elL escrevia, tia honlem; () de um attributo, que eXI~tiu cm époGa passada:
v. g. ja Ctt lera, escl'evaa, quando lu chegas/e. Estas variações relativas lambem se declarão no Portuguez por ullla Jignra simples
dos verbos: v, g. lia, amava, üim" amara, canlára, elc,
32. 'J'al,ez queremos declarar mais o estado l1a acção signiOcada pelo verbo; i. \ se era 'i1nlJm'/'eila e incôple/a; e usamos do
verbo Es/ar com os parlicipios cio Ire ente: v, g. eslou escrevendo,
lendo; eslam. esliL'e, eslivera, eslaret lendo, escrIJ'IJendo; ou se era já
acabada, per{eita e cõplela, então u amos dos verbos activos de
possessão Ter e /Ia reI', e dos upino: v. I!'. Tenho, ou /lei lido,
escrito; 'Tinha, ou /lavia Lido, escrito, elc. "E com sigo Irará a 1'01'mo~a dama, que Amor por grã merce lhe lerá dado.. (Lusioda). A
razão dislo é, porqne lanlo manIa amrmar, qne a acção, ou ~lLri
bnlo verbal eXI le no sujeito, como qu • eUe o possue: qne por a'latogia assim possuimo um vestido, como uma qualidade ab Iracla
o amor, ou amar, que são o meFnlO; e amado, lido, que são o
amar, e ler cõpletos, acabados, perfeitos; os quae amar, e ler,
alLributos energicos, podem ter um paciente: v. g. tenho lido livros, amado varias obJec/os; (49) e apassivar e com se: v. g, comido·se, lido-se, dançado-se; bem como ler-se, dans'al'-se, comer· se;
belie'r-se; e lendo-se os livros, dançando-se mllluetes, comendo-se
comidas guIo as, bebendo-se vinhos puros, ele.
33. Com semelhantes cõbillaçõrs do verbo Eslar cõ os parlicipios do presrnre; e de Ter, ou 11a1'er, c'o Supinos indicamos a
Imperfeição, ou o acabamento da acção, ou o allri buto verbal no
Subjunctivo: v. g, que eu esl~ja, ou estivesse lendo; se eu eslil'el'
len elo, que eu haja, ou /enfla lido; que eu IlOltl'esse, ou lil'esse lido;
como eu ItO'urer, ou lÚ'er lido.
34. Nos Infinitivos dizemos eslar lendo; ler, ou haver, sc. tenção, ou necrssidade de ler, ou flare1' lido; i. " lição feita.
35. Todas eslas variacões verlJars se verão nas laboas, ou exemplares das conjugações' dos verlJos, que vão no fim d'e ta obra,
llitra se consnllaren , quando fór necrsFario; pois os qne esludarem e la Grammalica ja as Faberão por uso. Ahi mesmo se acharão o verbos Il'reg1l10res, que se deS\'ião do exemptar, e regra
anatogica de conjugal'; e os lJe{eclivos, a que fallão alguns trmpos, ou variações pessoaes.
36. Os verbos Esla'I', Ser, Ter, Havel',qne ajudão a formar lempos i1111Jer{'eilos c 1,e1'l'ei/os, chamão se AU:l.'iliares; e tanIa vai dizer
que o sujeito exis1e aeompanbado, ou modificado por um allributo, como dizer que o sujeito o po~sue; as im amo, sou amanle,
eslou amando, lenho o all1'ibulo amar, lenho 0'11101', tudo vem ao
meslOO sentido (50).

(47) Quando os verbos se apa sivão de qualquer dos dois modos, os ujeilos concordão com o verbo em numero e pessoa; e,
sendo os sujeitos inOnilivo apassivados, os verbos da entença
Dcão nQ, singular. "Ma nos laes ca,os, que não lJoelem ser senão
muito raros, já que se lião podeHI renunciar os lugares, ao menos
se deve nmunciar o amor., Vieim, p. 5. tomo 7. r 230. cal. J. Assim diremos vem-se homcns, como são vislos hom I'IlS , e não vã·se
homens; porque homens é pacienle aqui, e qual rá o sujeito,
sem o qnal não se dá sentença perfeita? "Os progl'essos I'orã{) quaes
se dcvia espr'rar; .. é erro, deve er, qllaes se devião esperai', ou
devião ser esperados. (juaes se devia esperar, é má imitação de um
Gallicismo correcto; on det'Oilles allendre, ou s'altcndl'C; onde on
é homme SUJeito, e tem o verbo det'OiL no singular. (v. nesta Grammatica. L. I. ()ap. 2. n.· 9. o que notei á cerca de homem, e on.)
"Porão as penas qne virem, que é nel'essario pàrcm-se:. é correcto (Ord. 5. 1'it. 136.). "Fará as citações, que {orem necessarias
(a:.er se:.. é incorrecto (na Ordeno 1. 1'. 24. § 28.); "as coisas, que
por cumprimento é necessa'l'ip I'a:;erem se,,: bem. (Filosoj: de Principes, Tomo l. j: 65.) Quando se apa,sivão os Supino , ~ão invariaveis V. Vieira, t. 10. pO(l. 228. coto 2. "Muitas e tatua de S. Fran(:isco Xavier se tem esculljido, ima(l'ens se tem pinlado, muitas estalllpas impre so..: v. g. Tem se 21I/1Jresso livros; senlido {alia ele
genle; lcm se (eito müila obra; len, se idos müilos; é erro, mas é
correcto, seio tdos, vindos, o yerbo ser com parlicipios: as casas
lem se avaliado, ou lem sido avaliadas J101' l'ezes; são exemplos
correctns, porque os adjectivos, que mo ificão o infinito ser, e os
sens ge1'ltnclio, e supino concordão com o sujeilo: V. g. Dama o se1'es beJla; em sendo minha le servirei melhol'lllellle; as casq,s lem
sido avaliadas. Quando e diz: lem se {eilo soldados,' lem se feito
{orles; damos dois sentidos: um activo significando, qne alguns se
exercilarão na milicia, e se flzerão forles; outro pas ivo, .soldados
lem se {eilo, on 7'edu/ado, como ,,1!Dnrão se Venus e Amor cõ sacriUcios: .. por, sãu lIonrados. V. o n.· 26. em cima.
(48) Talvez se cala o infinilo subslanlivo ser, 0\1 serem: V. g.
-de que maneira podião escapar, de 111orlos, ou calivos?" i. é, de
screm 11101-los, on caliros. (Jol7lada cl·A{rica. j: 80.) "em moços lá se
{orão.·" i. é, em sendo elles moços: "em ligeiro é uma aguia:" sc.
em scr ligeiro, etc. Onde ha adjecLivo ó cõ proposição, de'Ç'e subentender se nome; "segundo os cavalleiros desta casa são pouco
coslumados a ociosos:" i. é, a serem, ou estarem ociosos. (Palmei'1'i11l, P. 2. C. 134.)
(49) Ha1'er sempre é activo, e nunca signiOcou existir, como
dizem' Argo/e e outros. Tanto é incorrecto dizer: Ha homes, por
exisle homens,' como suppõr, que na significação de ter é idiotismo
Portuguez concordar com sujeilos do plural. na homem é uma

. entença elliptica, cõ sujeilo do sino-ular; i. é, o 'Illundo, a especie
11lI7Ilalla tem homens: "1!'esla lerra ha boas {I'lLlas;. i. é, a especie das frutas (ha) tem, conlem; -Em mim /la doi ells;" i. é, o
meu individuo, sujeito supposto, conlem dois eu., "Duas cOI, as
se hâo ele nolar no texto; .. i. é, duas coisas hão tugal' de nolar <e
no lexto. "Hão na Logica 01llros le1111OS" é erro, porque o ujeito
proprio desta sentença é; Linguagc'm Filosofic~, ou cientifica lia,
ou tem na Logica outros lermos. "Póde haver h011/ens tão grandes
como os que ja farão; .. i. é, a e pecie humana póde ter homens,
elc. "l\epugna ha1'e1' rm IlUa alma, ao mesmo tempo, c/uas consolações conl1'a1'l·as;.. i. é, é rrpul!nante trl' a natureza humana em
bua alma, ao mesmo lelllpo, duas consolações contrarias. Todas as
vezes, pois, que o verbo se u a no singutar, deve supprir se a sentença com um sujeilo no singular; porem, quando o sujeito é do
plural, o verbo harer vai ao plural: V. g... homens que lião visto'
que lião de saber;" i. é, que hão '1'azão, ou molim de saber, etc.;
"arles, q!le os homens, os máos hão inventado" "Após mim não ha
o~lro mim .. (Alen. c AfOfa, L, l. C. 18.); i. é, depois de mim (por
minha qJorte), o mundo ou a e, pecie hnmana não ha (tem, possue) outro eu. V. o cap. 7. das Preposirões, nola (61). "OS homens,
q~e ha vislo o munc!o; .. o mundo é sujeilo, e nunca hmnens ali o
p~~e ser; ao conlrano de "O homf'ns, qne hão vLlo o mundo ci-_
v.lllsado; .. "a ceya, que rsla.noite hareis de harer;.. i. é, tendes dest1l10, ou wrte de ler (Cla7'l11l, 2. C. 23./. V. abaixo o cap. 7. nola
(~I), .nazõe~ pMe (tareI' ,Ião urgenles; .. i. é, alguem pQde ter razoes, etc. Vw/m, Senil. 10m. 7. parle 5. r 230. cal. I.; e esla é a
tr~ze correcta; quando se fala em ger:ies; razões lJoclem elles ler,
é 19ualmente correcto.
(~O) Do que fica dito se "é, qne o verbó exprime juntameute o
s~jelto, a asser9ão, ou desejo, o allribulo, e o lempo, a que refef1mos a sua eXI tencia, e trm uma signilicacão mui complexa.
D'aqui as diversas definicões. que se derão d'élle' todavia o seu
caracle,r essencial e. distinctivo é .signilicar o (iue a ~o<sa alma
!lema a cerca das COI as e sens a li fi bulas. Em outras Llngnas tem
os v~rlJos variações derivadas da mesma radical, para lhe dar um
~e.nlldo dobrada mente activo; ou de uma acção reOexa sobre o suJe.!lq, mesmo, etc.; tem variações, que indicão o sexo do sujeito, e
cop.oem ~e l11e~n:o com a nrgação, etc. O mais 110taveJ é, que em
mUllas Llllg:uas latia verbo cOITC'pondrnte ao subslanlivo ser, como ~ na Chlneza, e na dos Indios GalilJis, e na Língua geral dos
Brazls; e, quando querem affirI'lar, ajuntão o sujeito ou nome com
o adjeclivo: v. g. .. F?'ancíci iT'upa:" Francezes (sc. são) bons' e negão por meyo do_adverbio; .F1'ancici Í1'1I1?a lia:" lilleralÍnente:
Francezes bons nao; sem verbo. (V. nm"l'ZS'S He1111es pago 164
G1'ammaÍ1'e Générale et Rais011née, Pa7't. 2. Ch. 13. E1ZCyclop. 01
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37. O verbo Ser, quando af~rma. attributos !mmudaveis, usa-s~ bio muito não pode concordar com velylade: crSou vossa mãtu Sou
no presente: ri, v. g. "Deus Il tn!lnlto; o todo e mayor que a parte, muito mãi, e milito tema para meus fill1os: cr:'lão po ia ser muito
gltia o appetite dc pão ecco» é correcto, porcJue guta aqui se u a
Camões é poeta (51).
attributivamente, e muito adverbiado:) crisso e muita preguiça crja
é muito nottle, elc. Quando dizemos: v. g. Corpos meyo arditlos
Sego Cerco de Diu, Canto 6. e 16.): a Providencia 10elo-podel'Osa
(Vieira,
7. f. 430): Parede meyo derribada (Pinlo Perei/'a, L. 2. (.
OAPITULO VI
63. v.): meyo esta sem a preposição por: toclo por de todo; sc. modo,
ponto. (55) Louvo muito; i. é, em muito modo. V. Inecl. Tomo 3. f.
77. "Louvo em muito Deus:" "Estimou em muito" sc. preço. Barros,
l. 5. 8. (V. o Olccionar. art. Adverbio.)
Dos adverbias
5. Os Adverbios, ou frazes adverbiaes indicão as circunstancia de tcmpo: v. g. 1J0je, Hontem, Agora, Já, NWlOa, Sempre, Entrelanto, Anles, Depois, elc.

l. Nós dizemos: v. g. amo com lemura, com conslanoia; e no
mesmo sentido: amo ternamenle, constanlemenle; esta n'aquetLe lugar ou ati; fez de boamenle, ou de mámente; cantar a reve:;es, ou
alte'rnãdamente; etc. Toda estas fraze. , com ternttl'a, com constancia modilicão o verbo amo, determinando o mollo de amar;
nnquetLe togar, ou ati, determinão uma circun:;tancia do verbo estaI'; de boa menle, de má mente, modificão a acção do verbo fez,
etc. Estas fraze pois se chamão (razes adverbiaes; e as palavras,
que se substituem as frazes modilicantes do verbo, como bem,
mat, agora, hoje, etc. se dizem Adverbias.
2. Óevo porém notar, que os Adverbios não são uma parte ele·

6. As de lugar, e di tancia: v. g. Cá. Lá, Aqui, Hi, ou Ahi, Ali,
Ácerea, Atem, Aqltem, Avanle, Anles, A'tianLe, Illrá.s, Após, contraido. em Dianle, 1'r!is, Pós, e tal vez usados como prepo:;ições: v. g.

diante, trás, após mim.

7. As de quantidade: v. g. Assás, Pouco, Muito, Mais, Grandemenle, Bem, Assim, 1ão, (juao, TãQbem elc. Outros escrevem Tam,
(juam, cOlll'orme a etimologia, e contra a pronuncia.
8. O modo: v. g. Preslesmenle, Asinha, Aj'dentemenle, Oo/'te:;menle, elc. Mat, Bem, Mel/wr, Sabiamente, a lento, a sinle.
.
9. A ordem: v. g. Primeimmente, Segttndariamcnte, ou PI'Í.meil'O, Segun(lo, Terceiro, Quarto, etc. usalldo o.> attributivos ordimental' das sentenças, porque todos elles são llomcs, e talvez com- náes ellipticamente, por em lercou'o, quarlo, sc. lugar. "Para i-to
binados com attrilJutivos, e regidos de preposições clara, ou oc- foi que as cartas primeiro se inventarao" (Lobo, Corte).
10. De al'firmar: Sim, Certamente: de negar; Jamais, NltnCa,
cultas, que por brevidade se omittem, e tambem se exprimem: v.
g. igttalmente (52): de antigamenle; a cá, a tá; de antes; hoje; agora; Não, Nada, de nenhum modo. De duvidar, Quissá, do italiano chi
sá
(Lcol!.
da Cosia, Terenc.
217. Tom. 1.). vulgarmente q,âçá.
de hojR; (Cagam; ali é a preposição a com ti relali vo como em a i,
II. Concluirei advertindo: l.0 que os adverbio motlilicao os
aqlti, (531 ate i, dês i, dês hqje até li, até qub Buscai de /wje outro
Pastor (Lobo):. melhol'mente (Lusiada): "Ue sempre [oram .. ,Ol'den. adjp.ctivos attributivos, e os nomcs usados attributivamente: v. ~.
A(ons. 2. T. 59. §. 9.): "para loelo sempre." iJe Stttt, juntamente. bem douto; mui virtuoso. 1'. Alteza mais mãe, que avó d'el-Hei: era
ia muito noule. Por mais rico, e mais principe, que homem seja:
(Orei.
5. 1'. 109. e L. l. T. 63. § 24.)
3.
adverbios regcm, ou pedem outra palavras, que comple- hu mez de não camin/w. Vieira (56).

r

Ar.
°
tem, e determinem a signi!lcação de uma das palavras, de que os

mesmos adverbios se compõem: v. g.

Não podia em meu verso o meu Ferreira
Iguatmente á dor minha sei' chorado:
(Caminha, Eteg. 4.)

12.2.° Que dos Superlativos se fazem adverbios superlativos:

V.

g. amanLissimal1lenlc, lenacissimamente, j'etigiosissimamente, de

amanlissmw, lenacissimo, etc.
L3. 3.° Que os adverbios modificão outros: v. g. muilo a (/entroi mais bem; muito mais razão: tão ]JOltCO admirados; não mui
pl'udentemente; muito mais at/'ás. (V. Ferl'eira, Bristo, (. 75. e Cruz,
Poesias, Eglr. 8,
54.) (57).

r

i. é, ser chorado de moela iguat á minha dor: bem de j'esistencia:
assás de pouco faz quem perde a vida (Camões): .estavam assentados arl'esoactamente de tiros d'artelllaria.· (Castanlteda, L. 5. C. 35.)
"O Senbor da embarcação, que tinha igttatmente de nobreza, e
brandw'a" (Lobo, Ueseng. f. 2.): i. é, tinha iguaL modo, ou partes
iguaes de nobreza, e bondade. (54) "Dizei-lhe que (los meus pôde
vir segttl'amenle" (Barrosj: Com animo seguro de receyo dos meus:
"cegainenle d'a(feição.. (Ineel. 2.
'231).

OAPITULO VII

r

4. Os adjectivos usão se ellipticamente na variação masculina
Das Preposições
singular, llor adverbios: v. g. "as fustas andavão methor remeiras"
(BaITos, 3. L. 7.): alto brada/l(lo: i. é, do motlo, ou em sõ alto:
"Doce tanges, Pierio, doce cantas:" i. é, de modo, ou com som, e
'00::; c/oce: ou com ellipse de mente: "docemente suspira, edocecan·
1. As preposições (assim chamadas, porque se prepõem, ou põem
ta." (Feri" Egt. 2., e' Oarta, tO. L. 2.) "Teve pouco mais dita:" antes dos nOúles, a que se rcrerem outros nomes cOI'l'elativos aumuito mais j'ezão. (Patmeirim, P. 3. c. 17.) "Faya qne sobe ao Ceo tecedentes, e que as preposições atão entre si) servem de mostrar
(te ]Jw'o altiva ... (Camões, Est. (jttarta): methor pamdos, muito uni- a connexão, e correlações, que o entendimento concebe entre dois
das: isso é muilo verdade (e não muita). Porque verdade aqui se objeêtos siguificados pelos nomes sós, ou modificados pOf adjectiusa como adjectivo, e attrlbuto da preposição, e por ISSO o adver- vos, ou verbos (58).
ticl. Conslruclion, par Dtt Afa)'sais. A tl1eoria dos tempos dos verbos assâs engenhosa, ma dilficiL na Gmm. Génél'. de Bauzée,
acha se mais simplillcada no Hermes de Harris, L. 1. c. 8.
(51) Procede IstO de que o presente eõpõi-se de parte do passado, do momento que corre, e do que vai a pa sal'; ou porque
damos uma certa latidão ao tempo do momento, a hora presente,
ao dia de hoje, a este mez, a este anno, a este século, e em fim a
eternidade. Assim é improprio dizer das maximas sempre verdadeiras, c perpétuas, com as Iingu::gens do imperfeito: v. g. "dizia
um Sabio, que ú bom Hei devia ser um bom pai:> dizia estalJem;
mas houvera de dizer cleve; porque o bom Llet em todo tempo deve
ser bODl pai; etc. "Dizia elle, que não havia mór viLeza, que ser
avaro: .. deve ser, que não ha; porque é uma verdade moraL perpétua, ou que se incnlca como tal. .Arnrmava não existirem antipodas;" é correcto, porque os infinitivos não referem o attributo
a época algua; i. é, aFliimava a não-exisLencia dos antipodas.
(52) Alguns pretendem, que menle vem do Latim menle, bana
mente; outros que do Celtico ment, que signillca modo. (Bultet, MJ?Jwu'es Slt1' ta Langue Celtique, arlicle Menl.) Como quer que seja,
Latino, ou Celtico, menle é um substantivo. D'antigamente (Orden.

3. 21. §.

r. Ferreira Egloga 1.)

(53) Nos classicos acha se y, i, ou hi, relativo a lugar, com, ou
sem pr.cpOs!ÇãP: v a .. i est~vas tu? 'fé ti, té qui, para aqui, per hi1

que a t? ato \. Fureu'a, OIOSO. Act. 2. se. 3. e 5. e no Tomo, L. {.
149. hi, ti . • Ri vos d'hi. boca de praga;" ide-vos d'esse lugar (Cam.
Filod. Act. 2. sC. 5.) Este i, ou hi adoptamos do Francez 'V, como
hu (onde), ou antes u, antiql1ado, de ou: "nom cries gallinlias, /ttt
raposa mora." Encle antiqúado ((l'ai) do elt Frallcez, ou inde Latino, corrupto O in em en a FI'anceza, como Singradlu'a de singler,
etc. "Sem quedar ende por contar hi rem:" sem ficar d'isso por
contar ahi coisa. (FeIT. Soneto 34. L. 2. Barr. Gm71l. f. t93.)
(54) Os Latinos dicerão ubinam genlium; ubique lerramm: Credo

ego inesse illic aW'i, et argenti targiLel'. Ptaut. Rudens, A. 4. sC.
'O. L46. V. Barros, Gmm. f. 158. da regencia dos Adverbios.
ou em; a dentro, a (ora, elc. a (ora esse; i. é. ficando
esse a fora do conto, ou numeração.
(55) Analogas são: vender barato, comprar caro: tocada junto
foi de medo e de ira (Lusiacla, 6. 65.): de contino etc. 05 cla sicos
tãbê dizem: V. g. paredes meyas desfeitas (Bal'/'os. Ctal'im. L. 2. C.
28.): Louvores juslo devidos (Seg. Cerco de Diu, r 236.): Palavras
meyo (ol'madas: troncos meyo-seccos (Cru:;. Poes. f. L8.): Prtredes
meyas: i. é, cõmllas aos donos de duas casas contiguas, travejadas na mesma parede meya, ou media: "OS menos conhecidos são
os melhores paratlo ':" é el'1'o; deve ser methor adverbialmente,
como os mais bem paratlos. (V. Vasconcct. Sitio, (. 84.) "os methor

4.

Dentl'o de

CÕ]Jostos corpos."

.

(56)-.,0 coração não-sen/wl' de si. .. é uma das cousas, que mais
privão a luz do entendimcnto.> (Bal'ros, Panegir. (. t851. "OS nãocidadãos (Arraes, 4. c. 9.) "Tornar Ião cOI'deiro quem Ião teão viera"
(Sonsa). '
(57) Acarão, Adrede, Adur, Quiçais,

e outros são adverbios antiquado cujo sentido e vera nos vocabularios; quiçais é rusticidade, vista a sua origem de Chi sà, quem sabe (V. o numero lO.
d'este capit.). Camall/w, ou Quamanhll alterou a ignorancia dos
editores em Tamanho no Ctarim. Tomo 2. lJag. 35 e 43. ecltç. de
1781. São antiquados Cá, pOrtlue; at/tttres; a osaclas; elc. Sa micas
do Italiano Sà mica.
(58) A Preposição, dizem os nossos Grammaticos, serve para
mostrar os ca 'os dos nomes. [,E que ca~o , ou diversas terminações tem os nomes l'ortuguezes, -a excepção de Eu, Tu, EUe? D'estes mesmos as prepo ições todas só se ajlllltão a mim, U, si;' e a
prepos. com a migo, tigo, sigo. Se pois temos prepo içõe , que pedem genitivos, dativos, accusal'ivos, ablativos, ou mi, ti, si, são todos
estes casos, ou não sabemos que todas as preposições rejão senão

GRAMMATICA PORTUGUEZA
'2. Elias fazem variar os nomes, ou pronomes Eu em Mim,
n, em 'Fi, Tigo; Vós, Vosco; e quando se trata da
terceira pessoa em relação com sigo mesma, precedem ao caso Si'
v. g. de mim, a lI'im, po/' mim, lJa'l'a mim, para li, pOI' si, a si,
de si, com migo, com sigo, com ligo Nas Iinguas, que tem casos ellas innuem neJles, ou determinão o caso e relação do nome, a que
precedem.
3. As preposições designão primariamente relações flsicas de
lugar, aonde algua coisa está. d'onde se parte, para onde se vai,
onde termina algüa acção; de posição: v. g. saí de easa, fui a o
templo, lancei eneenso na ara, prostrei-me por terra, bati nos peitos, vollei pam casa; voltei-me conll'a o Oriente; lancei-me sobl'e
a cama; olhai P01' mim; etc.
4. De indicar as relações fi ieas passárão figuradamente a outras semelhantes, v. g. a mostrar o paciente da acção do verbo,
que é como lugar para onde eJla passa, e onde se termina; assim
dizemos: feri a Pedl'O, amo a Pedro, louvo a fJells: dou o livro a
li, a Joào. (59) Veyo a casa; vryo a ser bom Rei. (Bal'l'os, Paneg.)
5. A fonte nasce d'esla ped1'a; e fiçruradamente, a ma vontade
nasce (l'o-comção, o odio d'a invçja, do lemol',
6. Vamos a li raça; e Og. a verdade, ao {undo d'as coisas: a demomlmr; a adivinhal'; elc.
7. Parte (I'a casa; Senhor iI'a casa; Senhor d'a11laleria, d'aneilligo; Nos, Noseo;

em cima, por baixo, po/' cima, em diante, ao dianle, por dtanle,
lJara Iras, lJara de Il'as, etc., onde é visivel a preposição verda-

deira combinada com o nome, ou o nome sem elJa, que pede tal-

vez outro nome com preposição: v. g. das portas a fóra, a denIro: pOI' denl1'O; por de fóra; d'águem, pal'a ali>m; anles, alras, ou
adiante de 1Il11n; a cerca d'isso; depois d'isso; por eima do lelhado:
"Ao diante vos espero, se diante o caso vai (Fi/odemo, 2. se. 3.):
de foz em fora; a de fora dormireis; o que sinto denll'o em mim;

rte. Hora uma preposição indica o nome correlato com o antecedente, e o pede; mas não pede outra preposição. Junlo é o adj.
usado adverbialmente; e assim o são Conforme, e ·Segtmdo: v. g.
está junto (em lugar junto) da igreja; iFso é conforme a Lei; salvo
conf01'lne aos gâl'l1!tos t1'ovistas; i. é, salvo jul/pdo de modo confo1'J1W aos garrulos trovista : conforme aos prmeipios da Fé: julgamos tudo con{ol'nw ás paixões. (..... Paiva, SCI1lIÕeS, 1'. {. 8'2.
95. 96. Vid. do Al'eeb. L. 1. c. 12. e L, 2. c. 22.) Segundo é outro
adjectivo usado adverbialmente: v. g. fareis segundo virdes; i. é,
do modo segundo for o que virdes: Segulldo a Lei: i. é, do modo
segundo a Lei manda; Segundo o que me dizeis, devo ohrar; i. é,
devo obrar do modo, segundo é o que me dizeis. Os nossos mayores dicerão a segundo; i. é, a modo segundo: "a segun(to a policia
~Ielindana;" a segundo se ve (Camões, Lusiadas, Vi. 2. 33. (" Vll.47.
E/egiada, C. 5. f. 331.). Adornado segundo seus costumes e "primores' (Lus.): i. e, ~egundo são seus .costumes: "As coisas todas a
goeiaçào, (l'as suas lJaixôes: Se11hol' de si.
8. Não cabe em easa; não lhe cabe na cabeça; não cabe cm si, appareneia tem, Segundo os olhos são, com que se vem." (Lusilan.
7I'ans{. f. 124. Y. Vida do A'l'ceb. L. 4. c, 5. Segundo erão as caem m:;ão humana; 1/0 lempo; na FI!; e/c.
9. Da ca a pam a praça, de mim para li) da verdade para a sas.)
J6. Em fim tudo o que não faz variar os nome~ Eu, Tu, ElIe,
menl'íl'a; de trez pam qual/'o.
10. A ponte ála com a Cidade; estai comigo; a mansidão abra- em il1im, 71:, Si, não é preposição. (6'21
J7. São pois as verdadeiras preposições Porluguezas: A mim,
çada com a caridade; menliras eom vel'dades: correr cõ aZguem;
Anle mim, Após mim, Ale mim, Conll'a mim, lJe mim, Em mim,
movido com a mão; com ra:;ões, c01'in!los, etc.
J I. Nesles exemplos vemos como por semelhança pas~arão as Entre mim, Para mim, Por mim, Per mim, Per si, Sobre mim,
preposições de mostrar as correlaçõl's enlre dois termos fisicos, a Sob mim; Peranle mim, e lJesde mim, são duas prl'posições cm
ontros inlellecluaes, moraes, e geralmente incorpóreos. Eslas são uma, Per e Anle, lJês e fJe; Com migo, Com Ligo) Com sigo) Com
as preposições separadas; de cujo omeios tralarei mais nas re- 1IOSCO, Com vosco.
gras da Syntaxe, ou Composição; porque ellas são partes connexi18. Temos outras preposições combinadas com nomes, com
vas dos nODles entre si, 0\1 sós, ou modificados por allributivos: ad.ie~tivos e verbo~, que talvez innuem na sua significação, e se
v. g. homem !labil pam as Lellms; Pedro navega lJam a Asia; des- dizem inseparaveis. e são de ordinario tomadas do Latim, de que
Una-se a Vida LilLcral'ia. Os nomes regidos talvez se calão, v. g. darei alguns exemplos. De A e t'anle formamos avante, e derivállTenho-o por homem eireumspecto; e por de consciencia» i. é, e mos avantagem, etc.; de fJe e 1'edor fizemos derredores: "OS seus
m'redores (arredores de a e Tedo/') e desertQs ficarão santificados".
por homem de conslJiencia.
'12, As preposições calão se militas vezes, quando a relação do Feyo, 7'ral. 2. dos Sanlos fnnocenles, 46. Vejamos as inseparanome não padece equivoco. Assim dizemos: Amo a fJeus, a João: veis tomadas do Latim, que muitos não estudam, a quem importa
e sem preposição: Amo o Gngo cantor; a caça, o .iogo, etc. "Este entender isto.
dia fizerão os nossos grandes feilos; por, em este dia; navegamos . 19. Ab ou Abs denotão lugar, coi, a, d'onde se aparta; d'aqui
Abroga1', on rogar que se tire a Lei; Abster se) ter se longe, aparcosta abaixo; se. lJor a eosta_
13. Outras vezes o nome se oITerece ao nosso entendimento em tar se; Abslemio, Abslinente, Absenle corrupto em Ausenle.
duas relações: v. g. a porta de sobre o mUTlI: onde muro se oITe20. Ad designa termo, lugar, para onde se achega, ajunta: v. g.
rece çomo pOSSUIdor da porta, e como lugar, obre que ella estava Adjunlo, Adrenlieio, Advel'bw, Admoestação. O ad muda se em ac,
(60). E porem vicioso dizer, de d'onde, porque o d', que precede a al, ar. ag, as, ai, ar: v. g em Accomodado, Acco/"I'el', ACCllsa}',
onde, é a me~ma preposição de expressa por inteiro, e sincopada ALLenlar, AlTligir, Aggrava1', e ArrogaI' se, Alluvião, AssIJnlar, etc.
em d'onde. E igual erro dizer acl'onde eslá? por, a onde eslá? Só
21. Anle denola preeedencia: v. g. Anteposlo. e prioridade, andiremos bem: voltei a, d'one/e saint; i é, voltei ao lugar d'onde tecedenciaj v. g. Anlepassado, Anleceden/e, Anleviclencia, Anlecuco.
saíra, quando o sentido pede a do qual, da qual, dos guaes, c/as (63).
guaes, calando se o nome regido por a ou o que ésta prepo~ição
22. Anti denota conlrariedade, opposição: v. g. AnLicristão,
"pede: assim é a ellipse, com que dizemos: v. g. foi tido por nes- AnlipalJa, AnNscorbulieo.
23. Co, Com, Con, de Cum, Latino, indica relação de compacio, e lJ01' pa,m pouco; i. é, foi tido por homem neseio, e por homem babil para ponco negocio, serviço, ou feito. Igual elTO é jun- nhia, conGomilaneia: v. g. Coopeml', obrar com outrem; Composlo;
tar a, a aM; v. g. alé a o muro; deve ser alé o 11lUl'O, ale o campo, Conforme; Conjuges; etc.
alé as esl1'eltas.
24. De, fJes declarão termo, d'onde se aparla; d'aqui lJesvio;
14. Se aos pronomes Eu e 1'11. se juntarem os adjectivos um, Desviado; fJesgl'açado; Desval"ido; apartado da graça, do valimento,
ou ou11'0, ficão os pronomes indeelinaveis, ou nestes mesmos ca- etc. Por isso fJes indica gerallLente privação, mudança: v. g. fJessos: v. g. por outro lu., como oul1'O eu,' mas Si é consoante neste llwllm') fJesanimall, etc., lJeporlação, fJel'l'elido, lJevolvido.
caso com as preposições: v. g. "Oca homem tão diverso d'ague//e
25. fJis indica variedade, diversidade de partes: v. g. fJisperso,
OUl1'O si, que tras de Adão." (61)
esparso por varias parles; fJisll'ibllil', a varios; DispÕl' plantas em
15. Outras preposições contão os nossos Grammaticos, que o varios lugares: fJissenltr; fJiscordal'; Di/apidm'; perdido o s como
não são: v. g. a cerca, que é adverbio, e aeima, abmxo, a/elll, em fJil:erso. Alguns confundem})is com Des ou De, e dizem lJiságuem, anles, ao 1'edor, l1'Os, dianle, a par, a 1·oda., a ribu.. all'as, forme, fJisgraça, por desforme, ou deforme, sem fórma, desfigurade baixo, de cima, c/efronle, denlro, {'ora, depois) de fora, de lras) do, e por desgraçado.

r:

um caso (á excepção de com) de cada um dos pronomes pessoáes.
No Latim, e mais linguas, cujos nomes teril casos, estes se conhecem pelas deeJinações; a preposição rege tal,-ou tal caso, ou segundo a relação, que siO'nifica, ajunta se lhe o nome em tal, ou
tal caso. As preposições de alguas Linguas pospõem-se aos nomes
regidos por ellas; v. g. na Lingua Persiana, e na geral Dra~iliana;
os Latinos dizião quicum, mecum; os Inglezes pospõem mui frequentemente as preposições; nós rarissima vez: v. g. "impor-te o
jugo eu bem sei quem ha-de:" i. é, eu bem sei quem ha (se. poder) de impor te o jugo.
(59) Quando a preposição concorre com a artigo, contrahem-se,
ou juntão se em ti com accento agudo; se concorre com o artigo,
"pente se ás vezes, e o 6 faz-se agudo; v. g. fui ó templo, bradei ÓS
Ceos. fJe concorrendo com o artigo perde o 11, c fica d'a, d'o, (/'as
d'os. Em com o artigo perde se; e fica n'a, n'o, por em a, em o.
por com o artigo perde o 1', ou muda se este t:m L: v. g. po-lo
campo, ou por o campo; Per em Pel, pela casa.
(60) Os Hebreus tinhão o mesmo uso. Y. Oleaslri, IJcbraism) Canono 5. Non auferetur sceptrum de Jel1udáh, et Scriba de inler pedes ejus, donee veniat Siloh, et ei obedientia gentium. Os Latinos
usárão o mesmo: v. g. in anle diem; insupel' l'OgOS; de sub, desuper: nós dizemos d'enlre muros; peranle, emp6s, ap6s de; lJêsno
tempo, fJesde, de Des e fJe «forão-me tirar dos claustros, e de so-

bre os lwl'Os" (V. do A1'Ceb.): "fJe sob as al'VOl'es" ("1en, e il10ça):
"mora a SObl'ipas." "Pal'a anle o Tribunal Divino." Leão Ol'On. de
fJ. fJinis,
32. Y, no Diceion. o arLig-o Anle.
(61) «Ajuntai-me dita, e saber, tereis um eu:" e não, 1t1n mim
(Ul7,sipo, A. 5. sC. 6.). O que com OUl1'O eu sómente ousara (FerI'.
Carla 4. L. 2.): Por OUll'O lu teu filho (iel. Caslro): Y. Caminha, Ode
3 Todavia dizemos: andas tão oul1'O de li: Heil. Pinlo dice: «apartado d'aqt/eile oull'o si, que traz de Adão": e na illen. e Moça vem
(L.!. C. 18.): "qui após mi não ba outro mi." Este ultimo exemplo mostra, que ha significa lem, e não existe; aliás dir se hill: não
!la oulro eu; como, não exislira OUll'O ett; lá anda oul1'O eu", outro
Sósia (Anfilnões.).
(62) já apontei, que isto não se entende, quando Eu e Tu se

r:

ajunlão aos infinitivos pessoaes, e gerundios, re~idos o infinitivo,
e gerundio de preposições: V. !5. para eu ir comtlgo: em ltl saindo:
Toda preposição deve ter depOIS de si nome claro, ou oceullo, que
é o segundo termo em relação com o anteeedente; e todas as palavras acima apontadas se usão adverbiaJmente, com nomes <:Iepois, regIdos de outras preposições, ou sem outra regencia: v.~.
estavão mortos, ou a cerca (ou quasi). Nestes casos a prllposiçao
allecta o infinito, e O' gerundio personificados por cu, e tu, como
v. g. em lu saires, para lu ires, em lu saindo, em elte saindo, em

eu saindo.

.

\
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GRAMMATICA POnrUGUEZA
26. Em, de ln Latino, ou En, denota lugar para onde, ou aon· dicional da sentença principaL il'ei, com a hypothética ubo·rdina·
de se está. Empl'egal' em algiia coisa; EndividaI' se em tanto: Em- da a ella.
3. Assim as conjnnções indicão o modos de ver da nossa alma
boizado arcado d'a feição da boiz de caçar: Lnteval' se, etc.
27. Entl'e de Intel': v. g. Entl'eter se em algua coisa, por ter se entre diversas sentenças, os quaes ás vezes se expresoão por mais
eutre as partesl cuidados (l'eUa; ln/erpor se; Inte!'lm·~são.
_ de uma palavra: v. g. amo-vos; com tudo não sofrerei esse desa28. E:c inC1Ica o termo d'onde: v.. g. E:cI1'ml', tirar de algua tino; farei isso, com quanto me custa; em que lbe peze.
Os Grammaticos contão varias especies de Conjunções, a acoisa' Ea;tmcto, tirado de; E:cigir, pedir d'alguem; E:cporlar, tirar
do p'orto em fora. E:ctTa, fora, alem: v. g. e:ctraorcliTla1'io, e:ctm- bel':
4.
As Copulativas, ou que ajuntão as sent nças em uma, são: E,
vaganle;, fóra do ord·inario, que vaga fóra da collecção, ou do proOutl'osim 1'ambem: Item Latina adoptada (67).
ceder comum.
5. As Di junctiva : Nem, Ou, Já. (juer.
'29. ln designa luO'ar para onde: v. g. Imp01'/ar. trazer, ou le6. As Condicionaes: Se, Senão, Com tanto que; Sen) que; Com
var para dentro; Im?uzir; guiar a algul). acçao, InfLuir; InspiraI',
soprar em alguem. Outras vezes o in indica privação: v'. g. ln- quanto; nestas muitas limitão.
7. As causaes: Porque, Pois, POI' onde, POl'quanto.
habit, Inep/o, ln muda se em im, hnmovel; em ii, lIlici/o; em ir,
Irracion ai.
.
8. As de concluir, e inferir: Logo', POI'/anto, Peloque, Assimque.
9. As Comparativas: v. g. Assim, Assim como, Bem como: os an30. Ob d~signa o que está defronte, diante, para onde se olha:
v. g. Observar; obstaculo. Ob muda se em oe: v. g. OCC01'1'el', Oe- tigos escreverão Assi.
10. As Adversativas, que modiflcão por opposição: !lIas, POl'em,
cupar; em op: v. g. 0PPOI', Opposto, e/c.
31. Per indica o meyo. espaço: v. g. PellJassar, passar por ai- Postoque, Uomquanto, Supposlo, Toclavta, Ainda assim, etc. Porp1ll.
abrev.
de por encle usou se como adverbio, por i. so, poloque. cePo·
giia coisa, ao 10n"'0 d'ella; Pe1'1neyw',' Pertender. Tambem indica
acabamento: v. g. 'Perfeito; cõplctamente feito; Perlinace, acabada- l'cm mandamos:» pelas causas ditas (do Latim ]Jl'oinc/e).
J l. As conjuncões condicionaes, permissivas, e outras geraLmente, mui tenaz; Perspica::; Perduravel: Pertul'bado,' ele.
32. Pos indica posteridade: v. g. Pospor, PÓI' depois; Posterior; mente fazem usai, os verbos no ~Iodo subjunctivo: v. g. "irei se
Postel'gar, lançar após, ou atras das co las: a Pospdlo, contra o pello fOl'eles; comtanlo que eJle tambem vá:» desejo, quero, mando que
vá: não creyo que ta! faça, elc.» Ma. o que dil'lg'c os modos dos
(contrario de ál peito), I;Dal transformado em 1Jossapel/o. (64)
33. Pre indica precedencia em ordem, Jugal', poder, tempo: verbos, é o modo de pensar, que queremos expl'lmir; assim dizedaqui Pl'csideneia; h'esumi-r, tomar ante para si; Presuppor, Pl'e- mos: se tu vais, eu tambem t·ou: e todas as asserçõe dil'ectas, e·
ver; Predominio; etc.
absolutas são do modo indicativo; as uniões de alLributos verbáes
34. Pro designa Olugar onde, a presença: v. g. P1'Opos/o, poslo "ubordinadas ás asserções prll1cipáes vão ao IJhjullctivo: v. g.
a i; Promessa, expressão da vontade posta no negocio; Proposito, Desejo que vas, ou a tua ida: eu o diria, se soubesse: etc. e ror
tenção posta em algiia coisa.
aqui se ve, que eli1'ia, f'aria, il'ia, e srmelhantes são variações lll35. Re indica repetição: v. g. Reimpresso, RevendeI', Repor; sou dicativas, e não subjunctivas: dice que vida, que veria o que havos o e Revosso: ás vezes valo mesmo que l'etl'O para tras: v. g. via de fazer, por ia vir, ia ver.
Repulsa, Repellir, Recambial', RebolaI', Rechaçar, Reluctar, ele. Re-piar a carreira; alter. em arrepiar, etc.
36. Retro, para tras: v. g. Retl'og1'l1ctal', voltar atrás, desandar;
Retl'ógmelo movimento desandando.
37. So, Sob, Soto, Sub, debaixo, v. g. Sacolor, Sobordinado, SoOAPITULO IX
topos/o, Subtmir. O ob muda se em oe em Soccorrer; em 01' em SOI'1't'1'; em os em Soster; em o em Sopena; em up, v. g. "as sttppostas
clJamas." Sotopiloto aLLerou se em Sotapiloto, ou piloto subordinado ao primeiro piloto (65).
Das Interjeições
38. Sobre em cima; Soprepal'; Sobreestal', estar em cima, assentar se, e fl~. parar: v. g. Sobreestal' no negocio, na execução, que
o vulgo diZ Substal', Sustar, e até já passou assim para as Leis
(66).
.
I. Paixões violentas exprimem se em uma, ou poucas palavras;
39. Estas preposições de ordinario fazem ajuntar outras semellJantes aos nomes, que os verbos, e adjecpvos compostos regem: as quaes equivalem a uma sentença: v. g. ai, tenho dor; guai,
compadeço·
me, la. timo; ui! admiro-me. Ai, Guai, Ui são Inte/'jei·
v. g. consultaI' com alguem; contl'a/tir eõ outrem; composto com a
má fortuna; in(luú' em alguem; alleniler a, allentar a tudo; elescen- ções, ou palavras arremes, adas entre as.da Linguagem analysada,
eler de algum, etc. Mas lStO tem muitas excepções, que o uso, e para exprimir as paixões.
2. Ás vezes se cõpleta o sentido da sentença começaua a expnleitura ensinarão; e na duvida o excellente Diccionario Portuguez
da Real Academia das Sciencias de Lisboa mostrará as preposições, mil' pela lnterjeição, com' outras palavras. Ai, v. g. significa eu le·
que se usão com os adjectivos, e verbos, e suppre milito bem a nho dor; se IlJe ajuntamos de li (ai ele li) indicamos o objecto da
uma Leitura comparativa dos Livros Classsicos, que nem a todos dor, ou a cau"a:- (68) "Hui por mi, e pela minlJa vida!» (FerI'.
Bl'isto, '2. se. 8). "Hui tanta diligencia tão perdida'» i. é, Eu la ti·
é facil.
_
mo tanta diligencia, etc. (FerI'. Eteg. 1.); ou doe-me tanta diligencia, etc. como "doe-me ver estag coisas.• Destas palavras contão
se varias especies, que mostrão os atrectos seguintes:

OAPITULO VIII

De admiração, ah, oh, ui,
De excitar attenção, O', Siu, Ce, Ah hum, Ah.
De dor, Ai! Guail Ui, ou Hui!
.
De espanto, Am; Oh; A'prel Hum, tu tens siso? (FeI'1'. Cioso.)
De desejo, Oxalá, Oh!
Das Conjunções
De excitamento, Olá, eya, st/s, /wrasus.
De silencio, Tá, sio.
De aversão, irm!
De
derisão, ah ahl
1. As Conjunções átão as sentenças, que tem algüa connexão,
De pedir' attenção aos objectos, ou de os moslrar: v. g. eis; de
ou correlação en~re si, de semelhança, de juizo, de opposição, de
modificação. Em "Pedro e João forão á caça» a conjunçao e indica, excitar, á lel'ta (do Italiano ali'erto).
que vou al1irmar o mesmo de ambos. • Nem Pem'o, nem João tal
fez:» nem indica a correLação de negação entre as sentenças.
3. Assim é Adverbio comparativo, e não Interjeição. "A.ssim te
2. Em (,Pedro é bom, mas inconstante» modillcamos com mas eu veja Rei, como me dês o que te peço:" equival a: "Assim desejo,
a asserção da bonúade, a que parece põi modo a inconstancia. que eu te veja Hei, como desejo qne me dês, etc. u O mUlto desejo
"h'ei, se vós fordes:» se indica a correlação hypotMtica, ou con- do bem, que arnrmamos áquelles a Ijuem rogamos, excita a sua
(63) Ba1TOS confunde Ante, que é preposição, com Antes adverbio. V, Gmmmal'ica, f. 296. e noutros lugares; f. 45. ante Deus, e
ante do pref'aço.
.
. (64,) De alpcllo se derivou a pello, opposto a apóspello V. Oru:s,
Poesias. Egl. JO. r 66, "Que a pello me não falta na amizade, etc.»
i. é, Jiza, direita e não revessamente: outros interpretão a pés e
pello descalço, ou a pé. e nu; ou mal roupado. "A pesepello VII' da
sua aldeya " (Gm'ção, Epist. 2. véi erl'ado apassapello.)
(651 As-im mesmo se diz Só/avento, por Sotovento, 'do Italiano
Solto. Todos sabem', que os Peçanhas primeiros almirantes do mar,
e sua tl'ipulação. que eJ1es assoldadavão, erão Italianos, d'onde ficarão termos Italianos na Nllulica: v. g. galeote, comit'I'e, gúmena, e
outros. (V. Severim, Noticias, Disc. lI. § XIII),
.. (66) E com s~ntldo ?-bsurdo; porque Substar é estar debaixo da
LeI, ou execuçao; assllD mesmo dizem: Desfeyal' por afeyar, devendo ser o contrario; desfeyar, desfazer, diminuir a feyaldade. V,
VOL. l-FL. ~

Oruz, Poesias, Egl. 10. "~Queres que nosso canto sobl'eesteja em
quanto VQU lJuscar que cozinhemos? .N'este seqtido não ha exempLo classico de Substar senão de Sobr'eslal'. V. Orden,· '3. 20. 26,
Armes, 3. c. 2.
(67) Que é o articular usado com eUipse de verbo: v. g.•Digo
que és bom"i i. é, digo isto, que é, tu é~ bom: "quero que venhas." quere Isto, que é, a lua vinela, ou o Vil·es.
(68) Assim mesmo dizem os Latinos Vale tibi, ai de ti: vme 1:0bis, ai de vós: por onde se vê, que as Interjeições pedem ou reg-em
o seu complemento, ou a palavras, que c(lmpLetão a sua ignitlcação. (V. Barros, Gram. f. l60.) _Ai de li» dirão que é "por amor
de ti:» mas quem rege a 1JOl' amor? ou a quem serve po/' amol' de
complemento, senão a ai, tenlJo dor? Os Grammaticos Gregos confundem os Adverbios com ás Interjeições; mas e tas cCjuivalem.a
uma sentença I?erfeila com verbo os adverbios a uma f~aze modLflcativa do altnbuto verbal, de adjectivos, e nomes attnbutos.
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benev'olencia para nos cumprir on outro desejo ácerca do que se i. é, assim, ou tau to desejo ver· me casar, como é verdade, que
despida em camisa se ergueu para vos escutar. (69)
lhes pede. Outras vezes se usa em frazes assertivas:
4. Assim! dizemos elliplicamente, por, é pos ivet isso assim,
Assim me veja eu casar,
como o dizeis! aqui mesmo é Adverbio comparatívo, e não InterComo despida em camisa
jeição.
Se ergueu por vos escutar.
Camões, F,itod.)

LIVRO II
na cODlposição das partes da Sentença entre si, ou. Sintaxe

OAPITULO I
I Rtrod ucção
1. Da boa composição das partes da oração entre si resulta a
Sentença, ou sentido perfeito, com que nos fazemos entender, fa·
lando com palavras.
2. Todas as Sentenças se redlIzem a declarar o que j/!tgamos
das coisas: v. g. este pomo é doce; João é virtuoso: ou aqnillo que
queremos que as pessoas ou coisas sejão, fa~ão, on sorrão: v. g.
Filho se estudioso; trabalha; sofre-te com os l/'abalhos; está-me a
tento. (I)
3. Nestas são notaveis: 1.0 O Sujeito, de quem se aml'ma, o qnal
deve ser um nome só, on modificado por articulares, e attributivos: v. g. "este homem virtuoso foi infehz:" ou por nomes com preposições: v. g. "O templo de Del!S é lugar santo:" de Deus modifica a o templo, e determina aquelle de que falamos, que é o de
Deus verdadeiro.
4.2.° O Attributo, que se declara por adjectivos atlribntivos, v.
g. infell:;; outras vezes por nomes com preposições; v. g. "Pedro
é sujeito de verdade, de honra;" por verdadeiro, Iwnraclo: ou .é
lwmem sem lWIlI'a.»
5. 3.° O Verbo, que artirma; e ajunta os attributos aos sujeitos;
ou exprime a vontade, e mando: v. g. "Tu és amante; se amaote:·
o qual verbo muitas vezes é uma só palavra, v. g amas (por és
amanlel; ~ma tu (por se amante); faz uma sentença perfeita. .
6. 4.° As vezes o Verbo igniflca acção, que se émprega no paciente: v. g. feri a Pedro, dei t!ll! livro; e termina em alguem: v.
g. dei o l'iv/'o a Pedro; deu saúde a um enfermo; ensinei a Grammalica aos meninos.
7. 5.° O verbo, ou acção, que elle significa, talvez é modificada,
e acõpanlJada de circumstancias de lugar; tempo, modo, instl:umento, fim, etc: v. g. "Dá esmolas aos pobres em segredo, com
alegria, para consolação da sua afllicção, sem véxame da sua vergonha, e por satisfação da tua verdadeira liberalidade, sem mistura de vãg\oria.»
8. Em segredo designa o lugar secreto, onde se faz a acção de dar
esmolas; com alegria o modo, que acompanha a acção; pal'a consolação o fim d'ella; sem véxame, outra circumstancia do dar; por salisfação, o motivo de dar; sem mislura, outra circumstancia negativa, e modo de dar esmolas, assim como sem vexame, etc.
9. 6.° São tambem de notar as Sentenças, que modificão uma
palavra da sentença principal, expLicundo-a mais: v. g. "a virtude,

que sempre é 1'espeilavel, ne!?l ~emp~'e é amada:" ou limitando, e
determinando-a a um, ou maIs tndlvlduos: v. g. "a casa, que hontem vimos, é minha: os livros, que eu linha,.IJerderão-se-me em
um naufragio.» Estas sentenças, em que entrao os artICulares relativos conjunctivos, que, qu~m, .qual, anele, quq.nd~, etc., (2) c~la·
mão·se incidentes, e sao expl!catIVas, ou eletel'lmnalwas do sentll.lo
de uma palavra da sentença principal.
' .
10. Gerálmente fallando, em toda as Sentenças tratamos de COIsas connexas com seus altributos, ou de coisas, que tem alglia
relacão, ou dizem respeito a outras coisas. Todo o artificio pois
de éompór sentenças con iste ~m mostrar as ~onnexõ~s, 9u correlacões entre os nomes de cOIsas e seus attnbutos slgOlflcados
polos adjectivos; entre os nomes das coisas, e os adjectiv,os articulares, que os modificão determinando a extensão, em que se tomão' e entre os nomes sujeitos, e os altributos annexos aos verbos 'com a art1rmação, ou querer. As regras, que ensinão a mostraI' as connexões entre os nomes, e os adjectivos, e os verbos
se dizem Sinlaxe de Concol'dancia.
II. As outras correlações entre os nomes, e nomes mo trão-se,
l.0 variando a terminação do nome correlato com o seu antecedente. e isto principalmente nas Lingua , que tem caSos: 2.° por
meyo de preposições, que indicão a correlação, que ha entre os
nomes dos objectos: 3.° pondo o nome correlato junto do out!·o,
que está em relação com eUe, por meyo de algum verbo modlllcànte do nome antecedente. (3)
12. Em Lalim por exemplo Templum significa templo, iJominus
Senhor; quando e quer pór em relação de possessão, ou considerar o templo como coisa possui da, e do SellltOl', o nome Dominus
muda a terminacão em Domini, e dizem TemlJlu11l Domini. Em
portuguez geralm-ente falando os nomes nã'b se varião na terminação para este fim, mas dizemos: "Templo d'o Senbor:u onde a preposição de indica, que o Senhor é o possuidor do templo. (4)
13. Semelhantemente o uome Deus em Latim corresponde a
Deus Portugnez; os Latinos dizião Amo Deum (amo a Deus) mudando o us de Deus em um; nós representamos Deus como paciente, por meyo da prepusição a. Quaudo dizemos: a mulher ama
o marirlo: a mUlllel" antes do verbo é o sujeito da preposição: e
se dicessemos: o marido ama a mulher: o marido antes do verbo
seria sujeito, e a mulher o objecto da acção do verbo ama, ou paciente, indo este depois do verbo. O lugar é que indica a relação
de sujeito, ou de paeienle da mesma palavra, e não o artigo, que
se nao muda. variando as relações tanto.
14. A palavra, que muda de caso, ou é acõpanhada de preposição, e é segundo termo de uma relação, se diz regida pela pala·
vra antecedente correlata, ou pela preposição, ou pelo verbo; e as
regras, que ensinão a mostrar as relações entre as coisas, ou seus
nomes, por meyo das preposições, e casos, ou da coUocação, são
a Sinlaxe de Regcncia.

Assim} ó Thais, os Deuses bem me queirão,
(2) V. g. ceestive no tLJeatro quando tu lá estavas;. i. é, no temQue ja te quero bem. ,
po quando, ou no qual. Quando vêi-s? i. é, dize-me o tempo quan(Cosia, Tel'enc. Eunllch. A. 5. sc. 2.). do vêis? O como, o quando; é o modo, como; o tempo, quando. "Ensinai-me o como; i. é, o moela, de como, etc.u d'onde se vê que
Assim, 0\1 tanto é certo, que te quero bem, q'uanto desejo, que os cOmO sempre pertence a uma preposição incidente, que modifica
Deuses me queirão bem. Veja-se o Inelice da Lt!sitania 7'ransfol'- llma palavra subentendirla, Oll clar'a da preposição principal; almada, nova ediç. ar!. Assi. "Peço·vos, Senhor, assi Deus proveja guns Classicos escrevêrào quanto, de quo moela Latinos.
sempre com prosperidade vossas coisas, que me queiráes ajudaru.
(3) "Pedro ama a João:" a correlação entre João como objecto
(Barros, Clal'!m. l. c. 6.). Peço-vos exprime claramente o desejo, amado, ou paciente a respeito de Pedro agente resulta de amãle
que vai por ellipse nas outras sentenças. "Assi sejas de Filis sem- attributo· unirIo ao verbo é, pois ama vaL é amanle: em "lwmé
pre amado como, ou que me digas os versos, que cantaste;" assim habit para J1,S leUras;" a correlação entre homem e lelll'as mostra-a
desejo (tanto), que seJas sempre amado, como desejo que me digas, a preposição para, que indica o flrr., e que cõpleta o sentido vago
etc.
.
de homem habU, que o póde ser para muitas coisas: em "homem
(I) A lenlo é fráze adverbial derivada do uso de contar por ten- de leU1'as;" de indica a possessão da Liltcratura competente ao
tos; d'onde dizemos co'ntou tudo tentím por tenttm; os editores homem, que a possúe, e é attributo seu, aliás representada pelo
ignorantes o confundirão com aUenlo adjectivo; lal é a sinle (de a attributivo tíltel'alo.
scienle); a torto, adrede; eslal' a direito; á conla, á m;;ão com al(4) Em lnglez usa-se da preposição of: ou de ajuntar um s ao
guem: ceDizei a lento;» como quem calcúla. (Ullisipo, Com. A. 3. sc. nome: v.~. ltOuse of Pela, ·Pele/·'s hOllse; casa de Ped1'O, ou ele Peto.); de vagar: "Vai-me Amor matando tauto a lenlou. (Ca/n. Sono II.) eira casa, Imitando o genitivo Latino.
(69)
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está com o seu antecedente só, ou acõpallhado de adjectivo, ou
verbo.
'
2. Vejamos as principaes relações em que qualquer coisa se
nos póde representar, e com que artllicio se declarão.
3. L" O sujeito da sentença, quando é a primeira pessoa falando de si, diz·se Eu: (7); se é a segunda pessoa a quem falamos,
artirmando-Ihe d'ella algúa coisa, ou mandando·a fazer, dizemos
Tu: v. g. 1it tês, e Vai tu. Se alguem se manda, ou exborta a si
mesmo, trata-se como a qualquer sc&,unda pessoa: v. g. "Morre
Afonso d' Albuquer~ue, dizia elle a SI mesmo, que cumpre á tua
honra morreres" (Couto).
4. 2.' Se o sujeito é nome sem caso, e o verbo tem paciente
sem preposição, antepõi·se o sujeito ao verbo: v. g. "A aguia matou a serpente:/l o paciente vai depois do verbo; mas quando o
sujeito é de numero diverso: v. g. do singular, e o paciente do
plural, póde-se alterar a ordem: v. g. "Ambos hua atma !mima,
ambos suslen/a/l "O (se. homem) (lU e é temido de muito, müitos
teme•. Kestes exemplos ambos e muitos são pacientes, porque os
verbos anima, sustenta, e le1lle, devem ter sujeitos do si ngular.
5. Tambem se põi o paciente aLltes do sujeito e do verbo, quando o attriuuto, ou acção tio verbo, evidentemente competc ao objecto ignificado por um dos nomes: v. g. "O poi que o'lcve barco
ao duro remo ... AtOl,! o pescador pobr.c Palemo;. onde barco é evidentemente paciente da acção alai', propria de Palemo pescador, e
sujeito da sentença.
6. 3." i\las logo que o verbo páde concordar cõ o sujeito ou cõ
o paciente, e o seu attributo cõpetir a um ou a eutro, devemos
tirar a amlibologia ou duvida, ajuntando ao paciente a preposição
a: v. g. "Combate ao fraco espirito a dóI' antiga/l:

§ I
Da Sintaxe de Concordancia

1. Nós mosh'amos qual é o adjectivo que modifica um nome,
usando do adjectivo na variação respondente ao genero e numero
do nome: v. g. bom homem, mulher honesla, Va1'ões dou los, mullle-'
1'es devolas; isto é, concordar o adjeclivo com o seu subslanlivo.
2. Se os adjectivos tem uma só terminação para os dois generos e numeros, pór-se-hão junto dos nomes a quem pertencem:
v. g. o nobre mal'ido da SenllOra; o mal'Ído da nobre Senhora; a
casa, ou casas, pl"esles de tudo.
:lo A relacão que ba entre o nome sujeito da proposição e o
verbo d'ella, mostra-se, mando do verbo, na variação pessoal e no
numero correspondentes á pessoa do sujeito e ao numero d'ell~:
v. g. Eu amo; 1'tt amas; Pectl'o, ou elle, ama; Nós amamos; Vos
amais; Etles amão. Não ha sentença sem nome sujeito e sem vel'bo, ex.pressos, ou occultos; diver os, ou cognatos: v. g. "é justo e
devido, o dever·se guardar tal modo:" "Foi lido por hOI1l'a e riqueza ter muitos amigos·, (lJist. dos Val"ões i!tustres de 1'avol'a, f. 103.
fIeit. Pinlo, Verd. Ami:õ. c. 4.). "Dormem-se somnos tranqui/los; eslJantos, que espantem. (Ferreira, T. 2. r 109.). "Fesla sem GomeI'
não se {estqja.. (Cruz, Poes.). "A quem o sabeI' mesmo tão mal sabe"
(Ferrezra, (. It2.).
4. Estas são as concordancias regulares e naturaes dos nomes
c'os adjectivos e c'os verbos; outras concordaucia ha de nomes
no sin~ular com adjectivos no plural, e com verbos no plural; e
E não será gran destroço,
dos adjectivos em diversos generos; dos verbos em diversas pesPo i s o amo quer á a11l a,
soas das expressas nas sentenças, as quaes eoncordancias dão á
Que á moça queira o moço.
cõposição apparencias, 011 figuras irl'egnlares; mas uão o são"sen(Camões, Filo.cl.)
do usadas dos bons autores, e fundadas na tLteorica geral da Linguas' chamão-se, POIS, as taes concordancias Figul'adas, de qne
direi no Cap. Segundo (5), e abi mesmo das Regencias figuradas. No segundo verso observa-se a ordem directa do snjeito antes do
verbo quel', com o paciente ama depois; no terceiro verso, como
se inverte, precede a preposição ao nome moça paciente, que vai
antes de queira. Geralmente, todas as vez~s que o paciente se alon§II
ga do verllo, é mais u ual e claro ajuntar-se-Ihe a preposição a:
v. g. "Em quanto eu esles canlo, e a v6s não ~osso:/l onde se subentende cantar alongado de v6s; e estcs esta sem preposição c'o
Da Sintaxe de Regencia
mesmo verbo proximo: "Todo homem ama os partos de seu entendimento, e ás vezes mais que aos mesmos filhos .. (Sousa).
7. 4." Quanclo o paciente é a primeira pessoa Eu, ou a segunt. As relações dos nomes mostrão-se pelos casos em 1Ile, Tc, Se, da Tlt, usamos dos casos: me. le: v. g. matou-me, matoIL-lc, (8).
Lhe, Nos, Vos, Lhes, sem preposições; pelos ca os Mim, Ti, Si, Migo, "VÓS malai-vos e matai-me;/l e se é uma terceira pessoa, referida
1'igo, Sigo, Nos, Vos, Nosco, Vasco, acõpanhados de preposições (6). por ellc, ou pclo artigo, dizemos: matou· o, malou-a, ou matou a
As relações dos nomes, que não tem casos, indicão-se pelo lugar elle, a ella; e pondo-se a terceira pessoa em relação com sigo mesque tem na sentença, ou por preposições, que significão a rela- ma, i. é, sendo ella o agente e paciente, diremos: elle matou-se,
ção em que o nome regido, ou o segundo termo de uma relação, feriu-sc (9).
(5) Os bons autores dizem variamente: "eu sou o que {'al.ei ou
o que (atolt: .. o primeiro é mais classico, e conforme á razão; porgue qLte refere-se, ou substitue·se a eu, e vai tanto como: e eu (alei: "eu sou uma dona, que venho aqui: .. "eu fui aquelle, que menos senti:/l "CU sou a que anelo nas mcxiricadas/l (lla/Tos, Ctarim.
L. 2. c. 2. e. 19. Sá e Miranda, Egt. V. Lusiada, 5. 50.). "Quem és,
a que me (alas?/l é analogo. "Esse lu, que lá eslás. (J1Jen. e Moça,
L. 2. c. 22. e Camões, An/ilriõe..s). Com tudo, nos mesmos Classicos
se acba: -CtL sou a que lhe mayor bem quer:/l e "perdeis a mim
vosso irmão, que vos tanlo bem quer: .. parece que em ambos deve
ser quero (Clarim. L. 2. c. 21. e 26.). Na Utissca, 3. 8'l. Lava e estoLt
fazé parecer diversos sujeitos das incidentes, sendo um Ó.
Quando as preposições incidcntes determinão uma classe de
individuos, o verbo d'ellas deve ir ao plural\ concordando com o
nome do plural, que os indica: v. g. "João e um dos homens que
sc portárão melhor naquella acção... Por tanto, é incorrecto dizcr:
"Esta cidade fOi uma elas que mais se corrompeu da heresia: /l devia ser: das que mais se corl'ompcrão. Outra coisa seria e a classe
fosse já determinada por qualquer attributivo, e a incidente explicasse só o sujeito ingular da principal: v. g. -Ett sou wn d'aquet·
les il1felices, e o que mais sorri ne~sa desgraça/l. V. Leão, Gron. T.
1. f 230. "Foi um dos Rei mais Iiberae.... e d'os que mais Villas
e Castellos derão, e que a ida d'el-Rei seu irmão a Castella tomou
por graude afronta:/l é um exeJTlplo correcto, o primeiro que determina a classe geral dos /leis por um attributo commum a todos; o
se~undo dá mais altributos a um dos Reis. " m dos capitulos da
Lei de Deus, que mais deve consolar a um Christão, he, elc." "Uma
das coisas que mais nos mostra o a'mor com que Deus nos ama"
são correctos. (Paiva, S. l. 325.). "O Vouga ê .um dos I'ios de
Portngal que enlrão no marl). O Douro é um dos maiores rios de
Hespanba, e que leva mais agua que o T-jo". A primeira incide.nte
que enlrão refere-se a classes dos I'ios; a setunda qlte leva I'efere- e
ao I'io Douro, e vaI tanto como: e elle rio uouro (Leão, DeSCI" de
Porto C. L7. e 18.); ão ex.emplos correctos. Em fim, a regra é que
o articular relativo das incidentes concorda em numero com o nome antecedente a quem ella modifica; e é regra geral de todos os
adjectivos: "um dos 1·eis. que mais Castcllos derào; e que fez muitas outras mercês, etc.1) o primeiro que refere-se a reis e vaI tanto como: e elles aerão; o segundo a um l'ei do numero d9S Reis
de Portugal, e que (i. é, e elle) fez muitas outras merc~s.
Ha homons, ha (l'lIctas, não são concoruancias irregulares: nesJ

r

tas sentenças e semelhantes falta um sujeito do singular e os
nome do plural são a coi a possuida pelo verbo activo iJavcr:
"acabadas as inimi:;ades que havia entre Deus e os homens;/l i. é,
as inimizades que o peccado havia poslo, (ei/o, causado entre Deus
e os homens, etc. (V. o Cap. 5. L. I. num. 32. nota 49).
Povo, Genle, Parte, e outros nomes, que signíUcão muitos individuos, levão o adjectivo e o verbo ao plural: v. g. "Genle cega,
nem os estimo, nem me vào movendo... (Ferreira, Carta, 8. L. 1.
V. Lusiaclct, 7. 1.). Quando falamos a um por cortezia como a muitos: V. g. v6s cs/ais miii ancho c conlcnle; o verbo vai ao plural,
e os adjectivos ficão no singular (Vieira, Patavr. (. 156.). "Sois
obrigado a tomar ... não SOIS obrigaclo, etc." V. os Prologos das
Dec. de Barros. (Vicira, 10.{. 210.). "VOS ima&,inaveis a{ogado no
mal· ... ou lançado pejos are, etc... O mesmo e se al"'uem fala de
i com verbo 110 plural: V. g. "mui largo lemos sido:" -quando
disso {armas sabedor". Sendo o ujeito e altributo nomes, o verho
concorda com o sujeito: v. ~. - O dole, ó Pamphilo, é seis mil escudos... "As armas do rmperaaor é uma agttia.
bo, Córte I a.Atd.).
Mas d'isto direi mais na .Sintaxe figul'ada.
(6) "Por salvar mi orrereceo si:" (Inedilos, T. 3. pago 370.) é uma
antigualha desusada; o mesmo são: migo, tigo, sigo, em com.
(7) O sujeito do infinitivo em Portu"'uez tambem é o nome Eu
nesta figura: V. g. "Todos saberr. ser ett Cios teus mayores amigos...
"Fazem-se temer;" é: (azem lemer a SI:, causão temor a si; porque
o nome abstracto e os infinitivos são identi'cos: "Ver-me-has do
Reino ser privada;" é: "veras a mim o ser privada do Reino; .. sendo o ser lJrivada paciente de verás, e me o termo, como quando se
diz: "vi-lhe uma espaIta, viu-mc a cabeça ferida, etc.• "~e faz temer ao I\eino de Granada;" é: "faz temer-se ao Reino;" sendo lemel' paciente de la:;, sc paciente de lemer; ao Reino termo de {ar;
lemer, como tez te111OI' a todos; 011 temer-se, ser temido, paciente; ao
Reino, termo á maneira dos Latinos, qne dão um datil'o aos verbos
pas5ivos, a que arremeda a o Reino. "/.110 the (cz deler-se ati". (eta·
I·im. T. 2. (. nq; "o tempo e a idade /e (azr.m desconhecer-me:"
cau ão a ti o desconheceres-me. (Fe/Teira, Bristo, 5. 2.).
(8) Limita-se quando aos nomes eu e ttt se ajuntão os adjectivos
wn e 01tl1'0, como jil. apontei no Cap. 7. nas notas ao numero 14,
e 16. (61) e (6'2).
(9) )tuitos autores usão de se, si, sigo, impropriamente: V. g.
-Saiu o Grão Ouc[ue a esperaI-o, e tres Cardeaes com sigo:.. d.evla
ser com ellc; L é, e tres Cardeaes saírào com ellc: 00 grão lJuque

GRAMMATICA POnTUGUEZA

28

8. Tãobem dizemos: a mim, a li, a si, a eUe, pacientes, quando
a sentença começa pelo paciente, ou ha dois pacientes: V. g. a mim
buscavas? a ti buscava; mátas a mim e a ti; «escurecião o ouro,
a mim matavão. (Uamões), .. Deus .. , a elie só toma por teu casamenteiro. (Ferl'eira, Bristo, r 57,). Muitas vezes por mais energia
se ajuntão os casos: me e a mim; le e a ti; $e e a si; o artigo o, e
o pronome eUe, precedido este da prepo ição: v, g, "quem me a
num diria tal't. "melhor si me den a mim Deus. (Elt(i'os. 3. 1.
V. Fel'l'eira, Uio,w, Act. 2. toda a scena ~.). lIQuem te vira então a
ti tão vanglorioso'l Quem se mata a si, mais facilmeote matará os
outros; quem o capacitará a eUe}, e o desenganara do seu erro?
(Fel'l'ei1'a, Bristo, 2.· 5, e 8. e 3.· o. ~ .• 5. Lobo, Pel'egr. 17. e 20.)
9. No plural o sujeitos são nós, vós; os pacientes nos, vos, os;
elics com prepo, ição; e se. Então se ~s pacientes s~ ~ntepõelll, ou
se ha dois, usamos de nós, e vós, e S!, com preposlçao: V. g. lia
nós buscavas? a vós otTendia de palavras; vós para verdes ou.trem,
e eu para ver a vós". Neste ca o taobem se ajuntão nos, vos, 'se,
com a nós, a vós, e os a elles: V. g. «C[ue nos ame a nós, que vos
respeite a vós C!,brigação é sua; quem os a elte~ atormenta;.que as
a ellas vê tão va e suberbas, etc., quem se a SI tanto exallao; mal
os podia livrar a eltes, quem a si se não livrava•. (Paiva, Sel'm.),
lO. 5.' Quando U1J1 verbo tem um termo da sua acção, e é a
primeira pe oa, ou segunda,' u alllos de me, le; e, sendo a terceira pessoa, usamo de lhe (10), e se, ou a elle: v, g. deu-me,
deu· te o livro; deu-se, deu-lhe mzl tratos: "a quem o déste? a elle
mesmo", Usamos lãobem para indicar o termo dos ca os: a m:im,
a ti, a elle, a nós, a vós, a eUes, a si, quando a sentença começa
pelo te/'Loo, 'ou lia dois: v. g, a ti peço, Ó ])om Deus! a mim o dizião !les: a eUe dirás: "A tet'l'a, que vês, darei a ti e a tua gera·
ção. (Cal/lec, Romano): «a quem o darei? a ti, ou a ~lIe? déste-o
a mim, ou a João? Então tãobem se repetem os casos me e a mim,
te e a ti, se e a si; lhe e a eUe, nos e a nós, vos e a vós, se e a si,
lhes e a eUes: V. g. e e!le me quizera a mim, como eu the quel'o:
se te falara a ti a verdade, como te eu falei; se se tirara a si a residencia, como outros lh'a tirão, etc. «Quem nos faria então a nós
crivei o qne hoje vemos c apalpamos?» "Quem vos podia a vós dar
a immortalidade, senão o Ser Supremo, e o Alllssimo que vos
creou?» "a eUes parecem-lhes nadas as miserias dos proximos:»
«0$ que tanto se al'J'0ll"ão ,a si, € nada concedem aos benemerilos,
esses vos di~o, que sao o mesmo espirito da suberba».
11. 6.' () tu, ó vós, ó montes, dizemos cbamando, invocando,
ex.hortando, apostrofando, ete., com Ó, talvez sem elle: V. g, "Mw
J]eus vaiei-me;» o verbo 110 imperativo, ou subjnnclivo: v, g. "Ol.lça,
SenllOr, o que digo, .. tirão a duvida, e declarão a Telação do o1Jje.cto invocado, chamado, elc. a (luem falamos,
12. 7,' Todas as mais relaçoes, em que se podem considerar a
primeira e a segunda pe soa no singular, se declarão por preposiçõe", e pelo ca os Mim, Ti, Si; e no plmal pelos casos Nos, Vós,
Si (11).
13. As relações diver as das apontadas, em que representamos
os nomes sem caso, indicão-se pelas preposições, quu passo a
ex.pOr brevemente.
11 indica o paciente, e o termo da acção; o lugar pal'a onde alglia coi 'a se move, a que outm está pro:JJima: V. g. mora ao arco
'ela Graça; o 1I10elo porque algua coisa se (az: v, g. a pressa; ir a
cavallo' suspirar a medo; estar a tell.to; á conta; a direito com alguem; {a.;;er a sinte: o tempo em qlW aconteceu: v, g. a noite, aos

tres dias, e por semelhança, a o passar o rio, a o assinar a carta:
o 1Jreço: v. g. vende-se a vinte: o lugal' OCC!,pado: v. g. estar á
janella: o instmmento; morto a ferro: o fim; sai a ver: a causa;
morto á fome: a proximidade do termo: v. g. eEtá ~ partir: o acto
mesl1lo: v. g. ao sair da porta.
t4. Ante indica o objecto, em cuja presença se acha outro: v. g.
"ante nos appareceu:» que tambem dizemos Perante n6s; "não mereço tanto ante Den ;» para com Elle: "em quã baix.o predicamento c tá Deus ante nós!;, 'rãobem "i/utica anteceetencia: v. g. "ante
inatb!wos annos amo trando pensamento virib "Litia ante CeJia
pondo? (li'erreira.)
15. Após designa ~ objecto, que 01,tl'0 segue: v. g. Orfeu levou
as pedras após SI, apos seu canto (12); após a fama falsa e mentirosa.
16. Até indica o termo de um espaço, ou distancia: v. n. de casa
até á praça; até cima das cilhas; desd' o Hei até o men8igo torJ,os
somo mortaes; de manhã até á noite. (13)
17. Com !que faz variar E!, em migo, Tu em ligo, Nós em nosco,
V6s em vasco, Se em sIgo) indica a coisa com que outl'a se acõpanha: v. g, foi com João; está com Pedro; mudou-sc com a ütade;
entesta com Lusitania; misturar cal eõ anya; o bem cõ o mato 11
causa que acõpanha o elTeito: "fez isso com medo delle». O instl'umenta, arte, meyo; "feriu-me com a espada, com a lingua, com os
dentes; caçar cõ boiz. modo: v. g, tratou-me com brandura,
pl'eço; pagou com. oiro, e li&". com boas palavras. 11 ci1'l;wnstancia do
tempo: v, g. acabou com aia, com r.edo, A p6ssoa, ou coisa, a 1'espeito de qltem se exerce algua qualidade,' v, g. caridoso com os 1JObl'es; suberlJo com os suberbos; e, POI' analogia, tratar-se, visitar-se,
corresponder-se com algucm; concol'I'el' com alguem; consentiJ' com,
contraIr com, e muitos adj. e verbos compostos de eom pedem esta preposição.
18. Contra indica o objecto a que outro esla opposto: v. g. voltado conlra o Oriente; e moralmente o objecto de opposição, ulimisade: v. g. "está, e laia contra mim»,
19. De denota o'lugar donde saímos: V. &". saí de casa; e fig,
desviar-se de mim; amansar da (w'ia: De para IUdicar apartamento,
separação: v, g. arrancar da terra; puro de espinhos; limpo de adio;
dobrar alguem da resotução; esquecer-se de algüa coisa; ganhárão
do tirano; depost.o da dignidade, da gl'aça. Descon{ormidade, 0pposição, aversão: V. g. desgostar-se de algüa coisa; di ver o de todos.
A coisa de que outra é parte: v. g. uni (fuarto da casa, ele 1'eal 11
coisa que é contida em outra: bolsa de etmiteil'O. A que é pel'tença e
1JOssuida: v. g. Senhor da casa; e vice-versa. A coisa que posStle:
v. g. casa elo Senhol', a porIa ela Cidade. Os accidentes a respeito do
que os tem: homens ele cór,. serviço e pres/imo: v·, g. moço de recados. A causa: movido, lembrado da dóI'; cego da ira; tocado de
medo; cubiçoso, desejoso de {ama; arder de amOl'es; desponta de
agudo. agenle, ou ol'igem: V. g. "e se e te dos Deuses é vexame;
de mim nunca te foi. feita injuria:. nunca a recebe te, ouviste, A
matel'ia de que atgua coim se fa;; va o de oiro, cobl'e, barl'o; e fig.
homem de nada. () moela de fazer a coisa: V. g. de pressa, ele vagai'.
O inst'l'llmenlo: v. g. dar de lançadas, dar de esPOl'as; fig. usar de
hervas, ensatmos; valer·se elas habilidades. Da parte para o todo
como 1Jel'tença: V. g. metade do dia, de minha alma; nua dos pés'
rapndo da cabeça. 1J0 gcnel'O a especie: v. g. o sentido do la{;to; á
virtude da castidade. () sujeito do alll'ibuto: v, g. o pobre de mim;
mesquinho de mim. al;Cidentc: V. g. chama-se d'este nome; clla-

levou com sigo tres Cardeaes .. é conecto (V. do Al'ceb. L. 2. e. 20.).
«Eu ando mal com elle.. elle anda mal com sigo, desavindo com
sigo, aborrido de si mesmo. "EI-Hei saiu com a gente, (lue ficou
com sigo» é erro; deve ser que flC01L com Elle, ou que E le deixou
com sigo, etc, «A virtude por si mes na é respeitavel. e não por
ella mesma. I.Será pl'oprio «7it amas o saber por si sómenle?" (Fer1'eú'a, V. do Arce&. L. 2. c. 2ã.)
(10) O caso lIze e lhes é termo, e não paciente: V. 0-. "lomou-Ihe
a noite com historias velhas: tomou-o a noite ali ..; i. é, sobreveJoJbe naquelle logar. "Tomou-lhe a noite ali:» uo mesmo sentido de
tomou-o a noite, é incorrecto; e assim o são: "a Duqncza, que em
estremo lhe amavaill por o amava (Palmeir. p, 2, c. 74,): "tomouthe tanIa dor: lomou-lIw medo: .. por tomou-o tanta dóI'; e tomou-o
o medo: «tomar-lhe medo: .. é concebe-lo de alguem (V. Men. e
1I10ça, L, 2.): "o lomou ali a noite» (c. 9. e, C. 36.): .tomotl-the tanta dor;» mal, pois, dizemos: tomou-o um accidenle; tomou-o a nova dor sobre fi amicfão ainda -recente, elc. Eu lhe amo; lhe aeloro;
são erros das Cólonl3s: qllero-lIze' como á minha viela; sc, quero-lhe
bem como, elc,: é correcto.
(II) Os nossos bons escritores muitas vezes omittem as preposições que havião de preceder aos 'lomes, e indicão depois as relações d'estes, usando dos casos dos pronomes referidos aos nomes, ou do a!'ticular reJativo com preposições, ou junto ao verbo:
V. g, "O memno, que quem o afaga, o choro lhe accrescenta:"

ceu; Das aguas o poder lhe obedecia; .. (Lusiada) «\ ereis este, que
agora pressuroso por tantos modos o rndo vai buscalldo, tremer
r['eUe Neptuno» (Lllszada). "Em Diu não estavão as armas ociosas
porque Rwnecão, valeroso e constante, não o assombravãn os dam~
nos recebidos.. (Freire). «Aquelle em que ponho a vi ta, POI' esse
dou a sentença» (Camões, Anfi/r. e V Luszada, 2. 40.). "I)e Subdiácono não seja ordenado quem lhe faltar esta qualidade» tSOUsa, V. do Arceb.). "Orna vida de quem lhe não lembra nada da
outra.. (V. Paiva, Sermo 1.
74.). "Hum grande merE:cimento
nnnc,!- lhe faltou a i.nveja.. (Vl.eira, SCl'III.. 7. f. 67.). Alé aqui bem;
mas e Illcorrecto dizer: Que eu em sangue, e nobreza, o claro Céo
me estrenwu: (Camões, Phil.) devia ser: Que em mim em sangue e
nobreza o Ceu me est'I'IJlJ10!t: aliás eu será sujeito sem verbo. "Da
cavalgada ao Mouro já lhe peza: .. o lhe escusado serve de encher
o verso (Lusiada, 1•• 90.). "Com o.s quaes lhe pareceu a D, João
ft1asca1'enhas, que podia Illtentar cOIsas maJores" (Freire): o lh~ é
superl1uo,
(12) "Ap6s de mim virá quem melhor me fara:» "Vem logo ap6s
de mi, por aqui dentro" (Costa, 1'erénc,'l, par;. 28L.). Nestes exemplos arós usa-se como adverbIO, como depOIS, atrás; em todos é
v.isive .a .cqmbinação das prepo ições a .e de ~om pós, que os antigos dICerao espós, empós, (como os Latlllos mante, insuper, de·
super).e talvez p6s: v. g. «claro apos chuva o Sol, pos noite o dia•.
(Ferrewa, Ode 2, L: 2. V, a {lis.t. elos Varões lllUstl', do appeUiCÚJ de
Tall ora , f. 156. e I:>7, e o DIC~lOnQ.l', art. Pos, e Apos. Sousa, /Jist.
P. 2. L. 2. c. 18. 94 v. incdzt. 1. 531.) DIante mim diante si
v~in nos Classicos; e diante Reis, dianle imperadores; oútras vezes
dtante ele Deus e dos homens, (V. Sagramor, 1. 17, Palmeir, 1. e. 35,
Bernard. Flores elo Lima.)
.
(13) Até ás vezes parece adverbio, tambem: "Foi tão grande o
contentamento, que até a Pradelio, que tão lastimado ia, coube
parte d'este gosto" (Lus, Trans(: f. I~O,). "E do que até nos ao-ros
se sente falta" (Lobo, Corte, D. 3. f. 61.). "E até a sua presençaUle
valeu pouco" (lei, Prímav,). Nos livros antigos vem alá por até
(Onlen, Afons. Azttrara; Cron, do Conelest.) ,

°
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Bl'omia, quem com vida ter (por a quem)
Ja da vida desespera,
Que lhe poderas dizer?
(Cam ões.)
"Uegida pela Jei das mulheres, que lhes parece merecer mais o
tempo (lue a vontade:» Por, a quem parece (UlaTim, 2. C. 6. pag,
57,). "{juem tão confiado lIe em seus guardadores, escusado lhe
seria eu. (Ba!'I', Ola/'im. 2, la,). «Que, porque do salgado mar
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Cig. a praça está pov cl-Rei (é sua, tem a sua voz); levantarão se
por el-Rei. O insll'wnento: v. g. observar pelo telescopio; e fig. o
meyo: V. g. averiguou por calcLtlos exactissimos ; mandou 'dizer polo
8l'amene; mandou o fazer por wn Ourives. As pessoas ou coisas entre quem se parte, elivicte: V. g. repartiu por todos; um por III/h Ir
P01' algua cOLsa, ir busca·la, como motivo da ida (V, Leão, OrtOfjl'.
r 288). Por transforma-se em Per muitas vezes~ os Classicos distmguirão por de- pel:, e dizião fui pOl' q.mo." de ti, dar por Del~s; e foi
peta praça, corrIa peto rosto; por lIld Icalldo a causa, motIVO, etc.
per o espaço verdaueiro, ou simllitudinario ; mas ja nos seus t:scritos véi uma por outra preposição: V. g. palo mar, polos ares, e pelo
amor de Deus, etc.
25. Sem inLlica a coisa, de que ha priváção, falia: v. g. o Lar
esta sem lenha; estar sem senticws; é sem (alta e sem de(elto "Estavão muitas peças d'artilharia miuda, sem outras grossas:. i. é, sem
contar outras grossas.
.
:lG. Sob indica a coisa, debaixo de qne oltlra está: v. g. sob a ca·
ma: e neste sentido fisico é desusada: jura má sob pedra vá: Sob
Poncio Pilatos: i. é, debaixo ou no tempo do seu governo, imperio,
orLlens, mando. "Sob as !Jandeiras de seus Cap'itães" (Clarim. 3. C.
16). Sltb. no mesmo sentido é antiquado: SitU ti. De sob são duas
preposições: "fni me sentar de sob" a espessa sombra (Men. e1Iloça,
L. L. c. 2.): comhinação antiquada como a sob.
27. Sobre indica a coisa ém cima da qual se põe, 01t esta oulra:
sobre a mesa; anda sobre a lerra: sobre as ondas do mar; e fig. sobre minha cabeça; sobre minha palavra, melt c/'eelito, minha (e, minha verdade, minha honra, tomei, jurei, prometli. Indica precedencia: V. g. pó r ai O'uem sobre si: ité sobre si, o glte. não está cõ outro,
nem cltipencle cl'efie; v.~. vive sobre ,ri; é tlO)Dem sobre. si (que não trata outros por depenoencia, nem .grangearia; pouco gasalhoso co°
mo independente). Indica demasia, excesso: V. g. comer sobre posse: "era sobre imlJaciente teimoso;. i. é, além de impaciente. Ja so~~.
,
22.. Ent'l'e àesigna dois ou mais objectos no meyo dos quaes está bre tarde. i. é, perlo da noite. A coisa dominada, 7'egida, S!tborehontro; V. g. estava entre as arvores; e IIguradamente no mE'Yo; en- nada: reinar sobre os Portuguezes: Ug. ter imperlo sobl:e as proprias
tre os annos de 600 e 700; entre 1'Oia;o e q.::,ut; entre lusco e (usco; paixões:Golpes sobre golpes, trabalhos sobre tmba/hos; 1. é, uns após
entre bebado e alegre; entre ti e mim (17): as artes e sciencias tem outros, amiude. Falar sobre algü" coisa, como matel'ia, asslt/nto. /1'
grande connexão ent're si, umas com as outras: amizade entre os so~re q. praça, .a cõbatêl-~ d'ass~nto. sobre lJensaclo; sobre contas
(e~las; L é, elepots de' rel1ectlr, del1!Jerar (L8).
mugos.
•
28. Isto dlce em !Jreve das Pl'eposiçõ()s, e das Retações, que eL23. Para declara o lugar, para onde se move, tende, olha, aUende, considem; que se tem como tel'mo de 7'etação e comparação: V. g, las indicão. Elias são uma grande parte das conneXl vas dos elefui pam França; olhei lJara mim: "pam os peqLtenOs uns Neros, mentos das sentencas; devem se estudar com muito cuidado os
para os Gmndes Ludo feros:. d'e '2 para 4 ha a mesma razão, que usos dos Mestres dã. Lingua, quando preferem urna preposição á
de 3 para 6:. bom paTa eUes; zelo pam as coisas da 7'el'igicio; amor outra que parece indicar a mesma relação. Elles usarão de alguas
para o lJl'OXLmo. O fim; V. g. buscar lenha para o fogo; propenso em sentidos, que hoje não usamosi V. g. viemos em as hortas de
paTa as eUras; procurar lIam si. Otel'lno aproximado; gastou duas Bruto;» !loje diremos ás hortas: "passou em Fmnça; e dizemos ago- .
pam t7'es horas; a proximidade da acção: V. g. éstou para pal'tu' ; ra passou a F"ança, a ltatia, a Afi'ica: "Começa de servi7';» hoje a
esta para morrer. (Pera dicerão os antigos.)
.
servir, começou de servir, e acabou em mandal', ou por mandai"
24. Por indica o espaço, lugar, wtensão, onde algua coisa se mo- é usual; por, começou a sua vida; e de indic'a a origem, como em
ve, dilata: v. g. pas>ar palo caminho, pala cidade, por terra, polo véi do Ceo, do sangue de Dll/vid, etc, ou começa cte servil', sc. o trama'l'; fig. polas chamas, lJolas lanças; por desares, e dessabores: pri- balho de servi'r.
29. Nos livros mo'Clernos achão se müitos barbarismos, adoptanvilegio por dés annos. indica o espaço de tempo; succeden isto po·
los .annos de 600 até 60'2. O mol'ivo, o agente, a causa: V. g. feito do se a fraseologia das preposições das Linguas estrangeiras: v. "'.
por mim; ferido por mim; e molar por amor e/,R Deus; quebraflJOr misturar ossos a ossos; compasso a parafuso, soltar ao cume ero
desavenças, e desconfianças; conhecido por homem insotente; illus- monte (por no r,wne). Pur muitas vezes se confunde com Para. Artre, nobre por a·rmas e leUras, por costume o diz O preço, estimn- reda-me a teu coval (por de lett) é erro.
30. As prepogições em Om sempre regem um nome, que é o oução, opinião, a coisa sltbstituiâa: V. g. tido por nescio; polo toclo
tã!Jem se toma a parte; porei por escltelo o sofrimento; vender gato tro termo da relação entl'e dois nomes, e correlato ao antecedente:
por lebre; levando a virtude por (aml; a ira por antolhos; o ce"'o e quando se diz: V. g. "o conselho qne tomarão 60bl'e se querera:»
Amor. p01' guia. O moclo de conseguir; v. g. por geito; julgar potos é ellipse; e falta saber, sobre saber, se qnererá etc. {Costa, 1'ereno.
{httos; não has de emendar o mundo por mais mzões, que des- 1'. 1, lJag. G.l.Couto, .6,,4.3. "Tomou consellJo. com os Capitães sopendas;' fazer as coisas por si, ou por procul'adol'. A pessoa por bre (sc. resolver) se ma commelter aqueJla ViJla» (19).
quem pedimos, 7'ogamos, fazemos: v. g. (az por nós esta rezão; e

'ma os de {/'acos, e.coval'eWs: A.ccusar e!o crime é _elli~se, eralta 'I'eo,
que do cnme modifica, e copleta: agSlm é: .forao d'eUes a cavallo,
e d'eUes a pé; onde falta parte. Nó.s d~zemos com equivoco o am~1'
da patria a caridade de Chnsto, slgmflcando o amor, que a patrla
tem ou 'o que ternos á patria; a caridade ou amor de Cllristo a
nós' ou que temos a Christo, ou em C!lristo. Por tanto falando do
amor que temos á patria diremos: o amaI' á Patria, ao Rei; a veneração aos Santos; a carütaete de ()hristo com nosco; fl caridade.
gue em Christo temos com atgltem, ou a alguem; pata atguem, (L4)
COlDiJ ,,1'ive indinação aos máos, vendo a paz do peccador (Cathec.»
Rom. (. LOG.).
20. Desde indica o lermo, et'onde se mede, conta, algüa e,vtensão,
espaço, série; v. g. desde o espaço até a c[ui na: desde o San João até
o Natal. Dês acha-se só: v. g. des i, (L5) dês ey, des hontem, ele~ qlW;
e Dltal'le Nwws de Leão (Ol'togl'. f. 3'24, ull. cei.) expressamente
aponta entre os erros do vulgo o dizer desde qüe por des que; e tal
é demo. V. os artigos Des, e Desde, e Bes oy, e Des i (Diccionario,
Sego Edição).
21. Em indica o lugar, para anele nos movemos, passamos: V. g.
saiu em terra; e fig. inspira em mim taes sentimento~, de pastores em pastores passou a !listoria. O estacüJ, a que a coisa se prtSsou, mudou: V. g. tl'ansformado em Santo o peccador; brotar em
blas(cmias; desarmar em vão, rebentar em lagrimas. .. O tempo
como lermo: v, g. de dia em dia. O fim: V. g. deu lhe, tomou o
em pagamel/to; o que fez em vingança; em honra de Deus; em ()bsel'valicia da Lei; etc. O tugar onde algrla coisa está; o olJjecto, em
que alguem entene/e, e se ocwpa: V. g. está em casa, medita na
morle . entende no trabalho; e fig. a época: v. g. 'no anno de 500;
em móços la forão; 'na vida, 'na morte. O vator, conla, preço: V. g.
avaliado e'm des cruzados; IIg. tem se em conta de sabio, em müito:
(LG) cair 'no laço, estar 'na boiz, 'no e.ngano, 'no brete; na conla,

(14) Quando pois queremos indicar o..objecto do amor, e semelhantes qnalidades energicas, é menos equivoco usar de {t ou pal'a;
V. g. o seu amor ás leUras, e para o ]Jroximo. Diremos bem geralmente falando: "o amOl" do proxil11o é dever essencial; porque é nm
dever mutuo, de que devemos ser sujeitos e objectos. "Para que
juutos dispozessem a resistencia rio commum inimJ:go:» seria me[hor ao commum inimigo (Freire). "Não sei, se do amor a patria,
ou dá benevolencia ao Governador nascerião estes estremos:» é
mais claro que do amor da pall'ia; e da benevolencia do GovemadOl', de que este era objecto.
(15) JJes J: acha se nas reimpressues dos Livros Classicos escrilo
assim de si com sentido absurdo; des i quer dizer depois d'isso.
d'esse lugar, passo, época. Vejão se as obras de Bal'ms, o Letio de
Resende, e outros reimpressos.
.
(16) Em não se muda em n; mas cála se antes do artigo, e a
este ajunta st;! n por eufonia; os antigos dicerão "em no tempo:
em no eu vendo »Em nhas assen!las» (Foral de 1'homar de L1G2,
t7'lwuz.) por que escrevião ho, ha, artigo; "Da poder aos Judeus
sobre os Christãos em nas suas ovenças'pl'Uvicas; em nas possis"
sões; em no termo; reduze r em na servidom.» (Orden. A(unsina,
L. 2. ']'. L; c: 5.) "Tem por injuria fazerem-no.» (LI. Pinto, pago 41!\.)
"Quem n a·de logar?» por, quem a !la de logar? {Cmo, Poesias,
t. 115.' "Tanto é mór a dor QuanLo é mór qUP,1n na deu.» (Men. e
Moça, Egl. 3.) Em todos os exéplos precede o n ao artigo que devia segUIr se a em: oulra vezes dizemos: v. g. de o fazerem para
evitar o hiato de fazcrelll,-o; «sofrião muito mal terem no por Regedor." (Leão, Oron. 1'. I. (. 218. eeliç. de L774.)
(17) Pinto Pereira, L. 2. r [3<' diz mal~ "para entre el-Rei de
PortugaL, e eu:» devia ser e mim.
(18) 1'rás usão os Classicos hora co~o preposição; v. g. trás

mim; trás elte; hora como adverbio; v. g. atl'ás de mil11, de ti, dei
le; e assim usamos hoje. Salvo é o verbo, Salvar por exceptuar: e
salvo eu, é ficando eü salvo, 011 exceptuado, onde saloo é adjectivo.
Excepto atgyns, como preposição, acha se nos Livros ela ico,; ontros o usão melhor como participio: "/J$cep/as as carias do MarqUE'z» {Vieira, Cart. 1'.2. ( 103.): o mesmo é Medianie, e ObsCante,
e DltTante: mas é mais correcto usa-los como particípios: v. g. "mediantes as quaes prompssas: não obstante ql/.aesquer leis em conlrario:» e "rlltl'ante o Concilio» mas "durando as restas» eJJresenles ellas. V. BaI'1'os, Gm111.. f. 71. Monarch. Lu.s. 1'. 2. G. e. ~84. Ulisipo,
A. L. sc. l. Resende, Cron. J. II. C. 117. Sousa, V. do Arceb. L. 5. c.
24. "As coisas tocante á lleligião» é erro de concordancia, e um Gallicismo: deve ser tocantes. como per/encentes.
(19) Este modo de expór a cõposição dos nomes cõ os nomes
(por si sós, ou acõpanhado o primeiro de adjectivos, e verbos) explicando em geral as relações delles, que as Pre[1o ições declarão,
parecera dil1icil; mas qualquer meyã capacidade entendera o que
é 7'elação entre dois lerl11os, começando a explicar-lhas das flsicas,
e passando ás semelhantes incorpóreas: V. g. sobre a tel'1'a, sobre
mim, sobl'e minha palavm, fé, verdade, etc. A'liás quer dizer: lal
nome, adjectivo, verbo, ou preposição, rege em PorlUgnez genitivo, dativo, accusatilJo? Isto é dar idéyas falsas, pOI'que não' temos
taes casos' e se quizermos explicar por meyo dos casos Latinos,
e seu;; usos, daremos outras idéyas falsas, e explicaremos o que
se ignora, e é di[ficil, por meyo de outras coisas mais ignotas, e
difImeis: e com tudo os nossos Grammaticos, reconhecendo que
não temos .casos, todos torpeçárão nos Nominativos, Genitivos, Dativos, etc. V. DUa?'ie Nunes, na Or/ogm/'. 30G. ult. ediç Clava de
(erro dizemos; e de (er1'O -dirão os Gramlllati~o é genitivo: mas
em Portllgucz não, porque ferm só se varia em /cl'ros; em Latim
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só forma modificando nomes de diverso gcnero, e 'numcro; v. g.
as agua cobrarão o sabor e suavidade antiga:ll o sabol', sc. antIgo. "O lavor e ajuda, que nelle estavão certos ('li) : sc. dois bens,
CAPITULO II
que cstavão certos.
8. A concordallcia faz se muitas vezes com o nome, qne o au,
tor tem na mente, indicado talvez por outros equivalentes: v. g.
"A causa t1e EI Hei mandar lançar esta gente por toda aquella CosDa Sintáxe, ou Composição Figul'ada
ta, vestidos, e bem alaviados;ll erão negros de Guiué. (lJa1'l'os. Decad. 1. L. 3 c. 4) Vendo ai i o seu cuidado (a sua Dama) vestida da
propria roupa etc," (Palmeirim, P 2. c. 120.) "Achou o segredo da
I. Quando na composição não observamos as regras expostas, sua alma (Clarinda vestida de umas roupas Indias.ll (Clarim. L. 2.
a sentença é incorrecta. Mas á vezes a incorrecção é apparente, c. 32.1 "Lingua tem V, Alle::;a. Elle por si lho' diga." Resende, V. do
e da uma nova figura, ou apparencia a composição, que por isso Inl. D Duarte (25), r 3, 39 v. Barros, Paneg. dei Rei.)
se diz figurada.
.
Mas ja o Planeta, que no Ceo primr.iro
2. Esta semelhanças de incorrecção, ou Figuras, procedem L·
Habita, cin.co vezes apressada .. (LuziacLa.)
da falta de alguma palavra, que facilmente se <uppre para a entença ser completa: e a figura, que a scntença toma pela dila fal,
o planeta, a que o poela allude na perifraze que no Ceo PrimeL1'O
ta, se diz Ellipse; a fraze elhplica:
3. 'I.• proccde a figura de se accrescentar algnma palavra des, habita, é a Lua: por isso se diz apressada (26). Estas figuras chanecessaria ao. complemento da sentença, e se diz Pleonasmo; a mão-se Sint'wses. (V. Palmelr. P. 2. C. 125, LusiadcLS, !i .• 89. e 7.
47
sentença pleonaslíca:
4. 3.· de se pór huma parte da sentença, ou qualquer accidenPor s':lmelhaute ellipse, dois nomes do singular levão o vcrbo ao plural: v. g. "Pedro e João (se. ambos, ou estes dois sl!jeitos
te d'dla por outro, e se diz Enalla ge:
5. 4.· de se alterar a collocação, que as partes da sentença de- {orão a caça." Talvez se exprime o nome do plural com o doi do
vem ter entre si, para ser o sentido claro, o que se diz lJyperbato, singular: V. g. • Nós estavamos, minha prima, e eu. assentados."
ou Synchise. Vejamos um pouco de cada uma.
(Eufi'.
17. V.i "Se lu, e elle vos enfadais ll (ibüt. f. 71). Onde é de
6. ELUpse é falta de palavra, que facilmente se entende, e snp- notar, que todas as vezes que ent:'a o nome eu vai o verbo a pripre: V. g a fraze elliptica: a Deus,.a que falLão as palavras te meira pessoa do plural, porque se subentende nós, e quando eu
deiflJO (20). "As do Senhor. mil vezes: .. onde falta belo as mãos (21). tra tu, vai a segunda pcssoa do plural, porque se subenten.de vós.
Que farão elos Tl'Oyanos? i. é, que fins forão fWos r.l'l). Tem genio, "Nós nunca entnimos em barca, vós, e eu." I UUs. (. 66.)
condição: sc. forte (23) : "Teve {ortuna;.. sC. boa: "cobre se 100'0
10. Quando a palavra vêi clara nas sentenças compostas por
d'estrellas, nascem ctellas, lJõe-Se d'ellas; sc. alguas d'cllas, ou par- conjuncção, e se ha de subentender ontra vez em mudar de file: "Eu chamo povo, onde baixos intentos;" i. é, aquelles homens, gura, ou accidentes : V. g. "Deus cl'eou o Ceo, e a Terra, os Anjos,
onde ha etc.• Usai antes de corle:.;" i. é. de ser homem cOl'tez, ou e os homens :» esta especie de Ellipse se chama Zeugma: se a paos termo', a manei ra de homem cortez: no meado de OuLiLb1'O; i. lavra torna a sllbentender se com accidentes diversos, diz se Silé, no mez meado (V. ined. 3. f. 57·i.
lepse: v. g. "as aguas cobrarão o sabor (sc. antigo, I e a suavidade
7. Da Ellipse procedem as concordancias d.e um adjectivo numa antiga." "Enlrá/'ão duas naus, uma (sc. enlrou) Ingleza, outra (sc .
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menos, porque la dizê {errea clava, ou ele (erro, como ele duro est
ultima ferro: onde esta lo~o, ou como esta de ferro cm genHi vo?
Outros exemplos vem analogos: v. g. Evanclritts ensis, espada de
Evandro, etc.
(20) V. Sá e Mimnda, Vilhalp. Acl. 1. sC. I. e 3.
(21) EtL{r. Act. 1. sc. I.
(22) Nos os mayores dicerão {a:.er fim. V. do Arceb. L. 5. c.29.
(ez fim á stta escritlt1'a: que {orão daquelles Cavalleiros? Inecli/os,
7: 3. 323.
(23) "O que queira dizer a nossa Euntlco ;" i. é, a nossa Fabula ou Comedia mtitulada Eunnco: "morto aquelle peste do mundo."
i. é, aquelle homem peste do Mundo Herodes: "aquelle {onJe da
Eloqnencia Cicero;" aquelle Cicero fonte da eloqucncia : o serdes
feyas ; i. é, mulheres feyas : eu sou o {om de mim,. i. é, o qne eston fóra de mim. (Camões, Anfitr.; .Ontl'os L1eis os seus estados
guardão de armas rodeyados; vós l'ocllJjlacto de amor;" vós guardai os vossos rode~'ado de amor (Sa eMir.).
(24) "Ventos e agu.as sempre se mostrão duras para magnas:"
sc. duros e duras: "Entre as hCl'vas do prado não ha 1/lochos (se.
individuos) e femeas conhecidas? (Camões.) D'aqui se vê, que os
adjcctivos, modificando dois nomes, não se usão se.mpre no plnral ma culino, ncm por ser mais nobre (como os Grammaticos dizem).: exprimem se n'uma fórma e subentendem se n'ouLra.
(25) "Que bem lembrado estaria S. Santidade." "Pedia a S. Alajestade (ElL1ei), que fo ,e servido .• (Sousa, 17. do Arceb. L. 4. c. 16.
e 17. e. L. 5. c. 25.) Concordar o adjectivo com o titulo feminino é
erro, alvo (Luando o titulo convêm, e se da a enhora. Na Dedicato ao PrinCipal vem erradamente: "V. Excel/encia, gozando ella:"
deve er e/te. (V. Dltttrw Nunes, Descripç. de Porlug. uLt. ecliç. de
Borel.) V. Camões, ji'L/odemo, L' sc. 2. e 2.· sC. 3. e Barl'Os lW Pancgir. dei Rei a cada passo tras: V. ALLe:.a ... Elle, e SOl/sa, V. do
AI'ceb. L. 5. e. 25. V. Senhoria . .. elle, e não ella; que [ora Gallicismo, ou /la/ian'Ísmo. V COlt/o. De(/icat, da 4.· /Jecada.
(261
artigo o todas as vezes qne se refere a um .ildjectivo
altributivo, ou a nome usado co~]';o altributo, nunca varia daquella figura respondente ao genero ma~culino no numero singular:
v. g, "As (eyas, nem por o serem, é razão que vivão descontentes:"
m dos respcitos, que o barbaro teve "para matar tão cruelmente
os Christãos, fOI porque depois de o serem, ja os iJavia mais "]lor
vassallos de Portugal, do que eu : Forão·no, e são-nu para morrerem, e não o serão para os defendermos?.. (Lucena.) "OS seus dolttores, que o são fracos II (Veig. E/hiop. f. 47. v.) ,Foi ver a sepultum de seu irmão, que o bavia de er sna." (Pinto Percil'a, l. C.
24,) oTirando-a de mulher de quem o era, fez que o fosse de quem
o não queria ser." (Idem.) "Todos tem recebido de vós obras de
grande amigo, e eu (Liodarifa) ainda livre delias, como se o eu
não fosse grande vossa." (Clarim. 2. c. 6.) Em todas estas frazcs
ha ellipse do infinitivo se/', puro, ou pessoal, com que concorda o
artigo o, como quando dizemos o sr.I' âouto : quando o sel'em '(ineus
mal s) por ti me da de gloria: (Camões, Eleg. 8.) O seres {eya; o
serdes d/sel'etas " o seI', ou não seI' oiro, e prata, e o tudo, etc. \luando pois véi o artigo só, sobentende se o infinito puro, ou pessoal:
v. g. "querião que os ordenandos conhecessem a dignidade (sacerdotal) e a es;uiwssem peta que ella é: i. é, pelo seI' que ella é,
(V. elo llrub. L. 1. c, 17. e, 3. c. 15.) Mas os adjectivos que se ajun-
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tão, quando é pessoal, concordão cõ a pessoa em genero e nome·
g. "consultão os seus doutores, que o são fi'acos ;" i. é, (\ue
são o seI' doutores fracos: "as feyas nem por o serem leyas:" e e lipticamente nem por o serem, Dirão qoe nao dizemos ser o ser {eya?
Mas o infinito ser a cada passo se acha sujeito cognalo de si mesmo modificado por outros attributivos: v. g. "Julgareis se póde
seI' serem verdadeiros os desejos que tendes de ir a Deus... Paiva,
S. I. I 258.: tanta falta como sei'ia ser vencido." Leão. Cron, J.
I. C. 47. "que sel'ia, serdes tanta gente . .. e leixal'des vos a si vencer? {lnecl. 3. (.) "A.s condições do Reino {orão sempre 'erem os
vassa[los fithos, e o lIei (se. sei') pai, e Senhor." (Jomad: cl' A{rica,
f. 73 ) "Ser Principe ti ser o que tu, és?" (Caminha, E7Ji t. 12, "Grande dignidade é ser mãi de Deus. e ti propriedade sua seI' l1dvogada, o qual (sc. ser actL'ogada) Elia mostrou nas vodas de Cana."
IFlos Sanctol'. V. de N. de Senhora. C. 16. ediç. de 1567. -O ser do
homem são honras, l'iqnezas ... Fel'I'. Carta 9. L. 2.) Igualmente
dizemos: v. g. "A ilha era Lle Mouros (Mouriscasl e tambem o em
toda a Costa ... (Uastan. L. l. C. 8.) " ão seja o amor com tanto
excesso (tao excessivo), porque se fi f'or .• (jJaiva, Oasam. Perf.)
Tudo nas mullHlres é suspeitoso, até o serem virtuosas. porque para
o serem sem !JerigO requer se muita prudencia.II "Pessoa, e ser ti o
(sc. ser) de fi: orença, para um PI'Íneipe a tomar por molher." (UUsip. Com. A. 5. sC. 7. (. 355.) "A condição, que mais lu,tra em
Principes, é seI' libel'áes." (ibicl. I. 3'26. e V. 3'27.) "Nobreza ti ser
rico, e vir de pais, que o (assem ... V. ULJssip, f. 357. ull. ediç.)
"I so é serdes senhor absotuto, edis oluto » (V. lia Arceb.) "Quem
negará serdes, meu Deus, um seI' infinitamente bom, e que o sois
de toda a EtcI'i1idade'?» Com c ta mesma analogia l1izemos nas
compo ições: ,é mais moca, mais Formosa, mais l1wlhe/' do que
tn; aqui o artigo refere se a attributos : -tem mais antiguzdade,
da que lhe dão :11 cllOrou mais lagl'imas d'as que lhe viste chorar:
mais enlevada Filosofia, da que tratárão todos os Gentios escritores (Barros, Vic. I'el'g.): inLla são mais embaraços dos que eu quiZl~ra comigo. (Sá e Mil' Egl. 8. Vasconc. Sitio, 67.) Ne tes exéplos
o-artigo refere se a substantivos tiles, antiguidade, lugrimas, li'ilosofia, embaraços; e 1101' isso o artigo se varia scguudo o gene 1'0 e
numero: "nós somos mais amigos do que eramo d'antes:" amigos
attl'ibutivamente tem o referido: "nós somos mais amigos (em numero) dos que 'Cuidavamos, que aqui s riamos n'estas vodas:" aqui
amigos é substantivo. Elia é mais mftlhel', mais mãi do que tu, porque. mulher, e mãi aqui usão se attributivameute. Assim meSlllO o
é invariavel referido a attl'ibutos com verbos neutros: v. g. "dizeis, que ides, vindes, estais, ficais saudosa, e eu tambem o estou,
VOlt, fico, venlto de vós, como irmã, que muito vos amo" contra
este uso tão constante se lê no Tl'tlm{o do Sagro Amor, L. I. C. 29.
f. 125. V. "Pedl'agonte partiu mui saudoso, de qnem a não ~cava
d'elle ;" (era uma dama) e d.eve ser de quem o não ficava. ,,1 obres
donzellas postas em risco de deixar de se-las ., é erro; devia dizer,
ele o serem, ou de se-lo, mas não rimava com donzellas. V, Lusiacla,
4. 17. v. 2. e 3. "a mãi, que tão pouco parecia:" ónde a 'pl'ocede
a mãi substantivamente; o parecia, se. o ser JIlãi, attribulivaOlonte "a mãi que tanto o tinha desejo do ser, e o logrou tão pouco,"
i. é, tinha desejado o ser mãi, e logrou tão pouco o ser mãi, o
se-lo, Vieil'a, Palavra-, pago 158.
1'0 : V.
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enlTou) Franceza " A Elli pse é viciosa, qU!1ndo a palavra expressa
póde fazer subl'ntender outra totalmente dlver a: v. g. "Amor quer
sem te ver malar-me dI' audalles:" que póde ser sem le el/e 1.'er,
ou sem le Ctt ver (Ulissea: e V. no Canlo 3. a esl. 5. ob cura pelos
mesmos defeito .).
li. A este respeito é notavel nos Classicos usare~ verbo~ h~
monimos, ou semelhantes nos sons a nomes, e referirem adJeclivos aos nomes occultos semelhantes: v. g,
;Não vês, dizer queria, que desmayo?
Quando (coisa, que mal me sera crida!)
No mal' ferido de wn, do barco cayo?

(Bel'nardes .)

31

para a perfeita declaração da sentença: se isto se faz por belleza
é uma ligura Rhetorica : V. g. "ainda ainda i\Dos 8"aslando dõ que
troux.emos:" (V. do Arceb.) "Escapei quando já Já me engulia."

(Lusil. Trans{. f. 389.)

Para o Ceo cristallino alevantando
Com lagrimas os olhos piedosos,
Os olhos, porque as mãos lhe estava atando
Hum dos dllros ministros rigorosos ... (Lus. 3. 125.)
(30) Quando porém a redwldáncia não serve de ornato, é uma incorreccão, e Pel'íssologia: v, g. "Nesla terra vimos tambem nella
Mouros casados: Está uma foute, em que dentro nella nasce agua
(TelTeil'o, ILiner, c. 28. e 42.): As minbas botas, qU'é deltas elias?"
Todas estas perissologias são viciosas, e incorrectas: "usou d' os
meyos os mais violentos :" repetindo o artigo antes de um só nome, é perissologia, "TaL como ella poucas táes:" lal é de mais, e
desconcorda. (Oruz, Poes.) "D'essas peroIas poucas táes na duzia:"
(Dlissipo) é correcto.
l7. Os Grammaticos chamão Ordem NaLul"al, ou Direcla da construcçào, ou collocação das palavras, a que se guarda quando véi
primeiro o sujeito da sentença com os seus modilicantes, logo o
verbo com os seus modificantes, depois o paciente com os seus, e
o termo 'com os que o modificão : v. "'. "Aquelle homem virtuoso
sempre fez muitos gTandes bers a tod'os os seus amigos, no tempo em que linha grandes riquezas, e mesmo depois que foi pobre". Se mudamos esta ordem, fazemos uma inversão, ou construccão tndirecla; se a inversào é desacostumada, toma uma {jgura, a
que os Grammaticos cbamão HiperbaLo: V. g. "Dezejo saber a o que
vim :" por, o (sc. negocio) a que vim. (31) "No tempo, em que linba grandes ri.quezas, e mesmo depois, que foi pobre, fez este
homem virtuoso muitos bens, etc.
18. Quando se perturba muito a ordem de con trucção, a figura, que ella t0n:ta, cbama se Synchise: V. g.

onde um refere se a desmayo, que deve ser nome, e véi como verbo no primeiro verso; "Se tão facil J!le fora fazer isso çomo eu dezejo o vosso (sc. de;~o, nome) estal'1a oontente. (Clanm. L. 2. c.
16 eoulro exemplo a pago 108. ellJç. de 179l). Mais nolaveis são TIS
exemplos seguintes: "Co1'Oando-o de brazas, para o ser de rosas."
(Jom. d'AfT. r 263) aO Senhor Theodosfo lrabalhe, que bem grande 1h'o 'empresto:" i. é, !l.1·ande Lrabalh~ lhe empreslo... 'ão vos
enfadeis se me alal'gar mais ~o_ neoessano, porque o hei .de sei: :"
i. é, mais Largo. "O condemnarao a morle de {orca, e assl o fOI :"
i. é, enforcado. (Tempo d' Agora, Tom. 2. f. 65 V. 77; e 85.) Estes
exeplos são obscuros; os de Bernardes e Barros maIs toleravels.
Vieira, 10m. 10. f. 2l4. diz ma\. "Xavier entre tantas desconfianças
(dos que vinbão na nao) não vacillava na que tinha em Deus- calou impropriamente, ou os impressores omittirão "l~a confiança
lIue tinha etc. ainda que quizesse absurdamente refel'1r na a desconfiança devia dizer de Deus, como desconfio de Li, lL'elle.
12. Os Grammalicos chamão Enallage a figura de composição,
que se faz usando as partes da oração, e seus accidentes uns por
outros, sem razão, nem fundamento: V. g. ~Que foi daquetle canlar das gentes tão celebrado?" (Camões) Mas canJar é nome, e tem
plural, os canlares. "O logo destes é como o nunca dos desenganados." O logo dizem que, sendo adverbio, se usa aqui por nome,
e assim o nunca; mas os adverbios são nomes, usados ás vezes
elliplieamente sem proposição. V. o L. l. c. 6. (t'esta Gram. "Em
não CLuercndo-me vós morro por esse não quem:" parece enallage
de nao qucro, como uome ; mas é fraze elliptica, mOI'1'O por esse
dizei', que e, não qlterO; (Lobo, Peregr. f. 1!J7.) ou não quem é regido por dizer.
13. Ontro exemplo de Enaltage seria usar de um modo por outro : v. g. "Esforça Infante, nem c'o pezo incLina :" por, nem inclines; mas isto é um Lalinismo, que o Poeta admitliu, barbarizando por força do con oante. (27) POI' semelbanle caso dice Camões:
"OS li vros que tu pedes não Lrazia:" por não Lrago. (Lusíada, L·
esL, 66.)
14. Dizem mais, que é Enallage usar de um caso por outro: V.
g. "eu sou mais velho que li: se-fõra como li: agora e a li fõra,
faria outra coisa: se a vús fõra: etc.' (28) Mas estes casos são incorrectamente usados, porque as táes sentenças são ellipticas, e
suppridas ficão assim; "eu sou' mais velho a respeito do que Lu es:
se eu fõra do modo como !tt tls: se eu fõra tu: Folgára de ser COl1l0
tu és." (Fel'/'. BrisLo AcL., 2. sC. 1.) "Se t'lt fõras Ctt que farias? se
vós fõreis eu; se eu fõra vós: se eu fõra a ti, ou a vós;" sc. semeLhanle ou ülenlico a li, a vós (29).
15. Tambem se reputa Enaliage usar de preposições, onde ellas
não convêm; V. g antes do nome, que está em relação de sujeito
do verbo: ,,0 pnmeiro autM, em quem se lê este nome é em S.
A1a~'linho de T01tI'S:. (Severim. NoNc.) deve ser: li S. 111arlinho: sem
PI'oposlção. "Em loda a lel'l'a. em que punba os pé , era sua :"
(Gollinlw, Rel. f. 2.) deve ser: Toda a lel'ra, elc. era sua: (,ao primeiro, a quem encontrou, foi a Livao:" (Bal'ros, tIO Clarim.) devia
ser: o 7JI'imeiro, elc. roi Liuao: porque o sujeito -da sentença nunca
é rigido, mas é a palavra principal, que rege todas as mais, que
o explicão; e o mesmo é do nome que serve de attributo cõ o
verbo sei', porque de commum se podem eonverter ; v. g. "eu sou
tlt, e Ltt és eu."
16. O Pleonasmo consiste em usar mais palavras das necessarias

19. Müitas outras {j,guras num<!rão os Grammalicos, que são mais
PI'opl'ias das Linguas Grega, e Latina, mais artificiosas que a nossa; e por isso as deix.o; só tratarei brevemente de algiias FiguTas
de dicção, que consistem
'
20. l° No accrescentamenlo de al"'úa leUra : V. g. marlire, por
marlir ; Alalante, e IIeredar, pur Atlante, Herdar; alambores por
Lambol·es.
21. 2.· Por diminuição de lettra: v. g. cárcer, mal'mol'; por carcere, mar more, como hoje dizemos: "Que mais se pode 'sp'mr"
por esperar. (Bem. Rimas, t. 78).
22. 3.· QU:lI1do se alrorv\l a vogal, que concorre com oulra, ou
pura, ou nasal: v. g. a preposição; e a artigo em a: "fui á praça :" a o t;m ó : "fui ó templo," d:o, d'a, c'o, c'a, qU'elie, POI' de o,
de a, com o, com a: "Co' os anaas os Mouros respondião."
23. 4.· Quando por eufonia se muda, V. g. a consoante aspera
em outra, buscáL·o, ou búscaL-o, por buscar-o, búscas-o; lere-lo, por
leres-o.
24. 5.· Quando por 1lufonia se entremette consoante entre vogáes, para evitar o hiato: V. g. buscarão-no, não no deveis, fazerem-no. Os antigos djcérão : el1~ /10 tempo: em has suas avenças;
en has casas: por eVitarem o luato da nasal em com o, e as artigos, que escrevião ha, ho, has, hos (33). Depois omittimos a prepoSição em, e ficou o artigo precedido do n, 'no, 'na, por onde dizem mal, que em se muda em n. IV. aqui o § 2. do cap. I. num.
21: nola 16, pago 29. e Paiva, S. I. 53 v.)
25. 6.· Qu~ndo .ditongamos duas v~!!áes: V. g. "o impio Rei dos
annos:" "Algua COI a que pareça." (Fllod, 2. se. 3.) "Seria entre os
tormentos, e crueldade." (ULissea, 8. 40.)
26. 7.· Quando dividimos os ditongos: v. g. Tu-i por Tui, "Por

(27) V. o cap. 5. do L. I. n.· l3 desla GmmmaNca: outro ex.empio véi na Eneida de Ba'l'relo, 9. e-sl. 171. "A alta ilha de Prochina
7"elina:" em vez de l'etine no Indicativo, que o sentido pede ali.
(28) Estas Enallages são de Camões, no Filod. e Anfill·. e na Ode
1. de FelT. no Bl'islo, Act. 2. sC. 4. e Cioso, f. J77. Sá e Mír. EsLmng.
sc. ttlt, onde quasi sempre falão criados, e os Poetas imitarião ou
remedarião a incorrecção da fraze; porque quando no 81'islo fala
o Cavalleiro Annibal diz: "Todos querias, que fossem como eu? en·
tão para que preslava?lI Responde o parasita: "Para que elles prestarião, se fos em como ti." (V. Bristo, r: 17. A. 2. sC. I. e r. 40 e 47).
V. no Diccionar. o art. E1t. "Se e1t fõra tu" CouLo, SOllL. Prat, P. L
f. Il7.
(29) ós dizemos correctamenle se lu {õras eu, porque o verbo
concorda com o nome l1t sujeito, em numero, e pessoa; logo invertendo diremos se eu {õl'a Ln: como: suppõe, que eu SOlt tft, e que
lu és eu: que lu es· elle, e que elle li t·Lt. "Qne eu em angue e nobreza o claro Ceo me estremou:. devia ser: "que a 'I'Itim em sangue
etc. o claro Ceo me estremou. li V. aqUi o Cap. 1. § 2. num. 12.
nola (li), -Discipulos Santos, ([uem vos fez mais maviosos, que a
vosso Divino Mestre '(li é correcto, sendo a sentença supprida ; do
que {e;; mavioso a vosso Mestre: e é igualmente correcto: "Para

mim não vejo mayor peri"'o que a mim: i. é, do que vejo a mim:
em .al!lbas o verbo S!l~prido_ ter~ os pacien~es ~ostrados pela preposlçao a, e os sUjeitos sao dlver os, e lnclUldos nas variações
pessoáe8, ou antes em quem {e;, e eu vejo.
(30) "Dormimos sonos alhe':Y0s, os nossos não os dormimos' rimos us l'isos alheyos;" diz Sá e Mit'. pIntando o caracter ser~il e
lizongeiro; e para ajuntar os epitetos, expressa os paciente cognatos sonos, e I'LSOS juntos a dormimos, e 7·imos. Semelbantes a estes
são: por sooulos dos secttlos; esta é a verdadeira verdade; pelejar as
pelljJas do Senhor; etc.
(31) "Lhe refere o que pede, e o a qne vinha.- (Eneida, 10.35.)
" 'unca me. esquecerá Alf~u o (sc. perig~\ a que tc aventura te por
meu respelto.J> (Lobo, Prtmav. f. 100.) (dudo o, a que te inclinas'.
(Caminha, f. 3~. Leão, Ol'On. T. L f. 109. ediç. 1774.)
(32) Nas Llngnas,.que tem casos, onde a transpo ição das palavras é mais livre, póde ser a construcção indirecla sem lJ'yperbato, figura mais ordUlaria na Linguas mais sujeitas á collocação
directa. V. a Lusiada, 2. esL. 86. 90 e 91. c Lusit. Transform. f. 83.
"E assim o nosso ruslico Pão a Leu canLal' não Jnvejoso eLe.
(33) Assim o escl'everão Resende no Lelio, Goes nas Cronicas, e
outros dcrivando-o de hac, e hoc Latinos,

Sobre uma ponte de melai corria,
De J1tpilel' o estrepito imitando
Dos lrovões, que imitar se mal podia (Utissea.)
e: Quebmr Livera a náo ali em nado (Eneida.)
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que quando o Sol sâ-i facilmente.lJ (lusiada, 3.· 89. e 8.· 50.) .Considerando o circulo. Lacte-o.• (Elegiada, r 220, e 239.) "Que de
troféos não enchesse a terra.lJ (&/'1'.)
27. 8.· Quando se contrahem, ou abrevião palavras: v. g. San
ou San.l, ou São por Ifanto : gl'an, ou grão , por gmnde: 1 por ide,
Js por ules,' hemos, heiS por havemos; haveis: mô/', por mayor: calte, ques, por cala-le, queres. (leonel da Costa, Tm'elW. 7'. 1. f. 305.)
28. 9.· Quando se divide a palavra, e entremette outra: v. g.
elir-vo-Io·hei (Cam. Filod. 2. 2.). Dir-te-ia; onde é notavel tambem,
qne di?' e {ar são contracções de ci'i;er e fazer.
29. Todas e tas figuras de dicção, usadas mais frequentemente
na Poesia (onde' talvez se alterão os 'tons das vogaes: v. g. impia,
por ímpia) tem seus nomes Gregos, de.que é escusado carregar
a memoria: basta-nos saber o que ha em nossa Lingua, para nella exemplificarmos os preceitos, e observações das mortas, e estranhas, e melhor entendermos as analogias, que tem com o nosso idioma.

CAPITULO III
Das Composições viciosas
1. As compo ições são viciosas, quando os adjectivos, e os verbos não se usão nas variações corre:;pondeutes ao "'enero e IIUmero dos nomes: v. g. homem boa, bons homem: os /wmens morreu: quando os pronomes não Fe varião em casos', segundo a relação, que a preposição indica: v. g. se di cessemos a me, de migo, por a lr.im, ou comigo: «eu lhe amo, lhe adoro:" por, amo-o,
adol'O-o. (34)
2. Quando não apparece claramente, qUP.ill é o paciente, quem
o agente, e se confundem as relações: v. g

Bailo, que em pedra converteu
Mercuno pelos furtos, que revela
(Lobo, Condest. C. 10.)
quem ignora a l/abula não sabe se Bailo convel'teu, ou Joi convertido. Para tirarmos esta amfibologia, devia dizer-se a Batia como
«A Polydoro mata el-rei Treicio.lJ (Lusiada.) (35)
3. Quando não se entende bem, a quem modillcão as incidentes pelo articular que, ou quem, qual, e onde; havendo dois no·
mes antecedentes: v. g. «João Antipapa com Pedro Diacono, a
quem o Povo persegui o por haver usurpado etc." Parece á primeira, que a quem se refere a Pedro, por estar mais proximo. (V. Ulissea, U. 2. est.) 7. (36) .
4. Quando ,nf16 apparece a quem se referem os pronomes, ou
articulares, havendo diver as pessoas, ou coisas, que podem trazer
á memoria: v. g. «Queria ter comsigo (Lopo Vas de ampayo) Pel'O de Faria, porque era do seu hando, e fora de parecer que elZe
era o Governador, sobre elle ter com elle muitos comprimentos,
s?bre os ~uaes lhe r~spondeo Eitor da Sytveira, que bem sabia
d elle a reraade, etc. (Couto, IJ. 4. L. 2. c. 8.)
5. Quando os participios e adjectivos podem referir-se a nomes,
a que não pertencem: v. g. "Corneille é de opinião contraria, talvez por ter dado ao publico o seu Políeutes, antes de ter lido
Aristoteles, apoyado em ~lintul'Jlo:- apoyado parece pertencer a
Aristoteles a quem ignorar quanto precedeu Anstoteles a Mintur(34) Nós dizemos correctàmente: eu quero-lhe bem .. gabo-lhe a
paaJOl'J'a: onde lhe é termo; bem, e lJa:IOI'1'a pacientes. Este equivoco é talvez inevitavel : v. g. tirei-the o chapeu, por cortejei-o; e ti?'ei-lhe o que elle tinha; comprei-lhe a casa) para elle, ou a elle. As
circumstancIas tirão a duvida: -iudo S. Geraldo dedicar-lhes wn
tempto: não a elles mas para uso delles, e sua casa d'oracão. (IJes·
cripç. do Port.) "O Capitão ... Recebendo o Piloto, que lhe vinha foi
dene alegremente agasalhado:» ~quem foi agasalhado, o Piloto por
Va co da Gama, ou este pelo Piloto'/ (Lusiada, 1. 95.)
(35) «Ama o povo o bom Rei, e he d'elle amado:» deixa em dúvida quem é o sujeito, que ama; (Fe1'l'. Carta 1. do L. 2..) mas o
equivoco aqui é feliz, e a sentença verdadeira de qualquer modo.
V. Ulissea, 10 est. 78. "As17'êa etc.
(36) "Que um bosque sobre as ondas parecia> refere-se a armada, precedendo uma incidente (que pareda) e uma principal. E
as proas pam 7'enedo inclinárão.» Outro exemplo viii no Tomo I.
das Ol'On. de JJuarte Nunes, pago 208. ediç. de [774, onele diz: stava
neste tempo etc. ali se acolheI! parece referir se a 5. Luiz, que herdára o Reino, aonde de Roma se acolheu etc., mas é do Papa. (V.
Frei?'e, pago 398. ediç. de Paris: «despachou algnas espias etc.lJ)
(37) Má ver ão de «negoliwi/l {acesseret. em o Lalio de Resende.
(38) Os InHnilos, Supinos, e Gerundios são nomes verbáes in·
variaveis, com estas difl'erenças, que o Jnfinito sig'nifica o attributo verbal, sem relação a tempo algum: v g. ler, escl'ÍJver: o Ge?'lmdio designa o mesmo attnbuto, ou acção abstracta actual, e
imperfeita; v. g. em lendo, entre lendo: o 8'upino é outro nome,
que signiflca a acção em abstracto referida ao passa~o, ou com-

no. «E por sentenca de Platão foi o mesmo Homero escrevendo
da Hepu!.Jlica, degrádado da sua CiLlade:. onde escrevendo parece
modificar a Homero. (Pinto, Per. Prot.) Estes dois vicios nascem
das más constrncções, e ~ão all1fibologtas.
6. O Barbarismo, ou Estrangeirismo, consiste no uso de palavras estrangeiras, e frazes compostas com Sintaxe estrangeira, ou
collocação tal: v. g. deu as penas, por (ai casUgado, que é um Latini mo: porque dar lImas em Portng-uez é 'causal-as, impô-Ias:
"Proveu a natureza, que o corpo não fi:Jesse müito negocio ao homem (37);» é ontro Latinismo, por, désse pejo, incommodos: dm'
lugar aos bens; por, fazer cessão de bens (mal traduzido de cedere
banis). «Todos viemos em as hortas de Decio Bruto:» por, ás hortas. Na construcção: "Isto tive da amizade, que vos dicesse:» "Hemedio da, que já se perdia, pa:; no mundo:- «Dá-nos Senhor
aquella, de que neces itamos, paz.» (Barros, Gmm.)
7. O Solecislllo é qualquer outra offensa, ou erro contra as regras das declinações dos casos dos pronomes, das coucordancias,
das preposições mal usadas: v. g. "a Nação se tem dignado em
acolher: misturar ossos a ossos, etc.» de que tenho apontado assás
d'exemplos. Concluirei a proposito notando, que hoje seria um
Solecismo supprir os tempos compostos dos verbos, com participios passivos, em vez dos supinos. Os nossos Autores cla sicos
militas vezes os confundirão dizendo: V. g. «Tinhão uns vencUdas,
e' deixadas, outros t'rocadas as armas pela mercancia, e poslo a
{orlaleza na([Uelle estado." (Lucena, (alio 375. cal. 1.) "Depois que
tivesse visla a Rainha, e depois de a ter visto.» (A. Pinto Pereil'a,
L. 1. ç. 19.) «Não tem eI-Rei meu Senhor ganhadas as Indias, e
9tlanlos Reinos tem ganhado .• (Uomment. et'Albug. P. 1. c. 60.) HoJe compomos os tempos complexos com os supino , que são nomes vrrlJáes invariaveis: V. g. tinhão vendido, cleixaclo, 17'ocaclo as
armas: depois que tivesse vislo a Rainha: tlnn ganhado as lodias,
etc. Só usamos dos particípIOS, quando nlio queremos significar
o complemento da acção verbal, mas qurremos qualificar a coisa,
que possui mos, ou temos: V. g. tenho ainda as armas compradas
para aquella occasião; tenho (eito (acabei) duas moradas de casas;
tenho (possuo) duas moradas de casas rei/as, e acabadas, por mim,
ou por outrem (38): "arrependia se de ser saida do Castello (Men.
e Moça, L. 2. C. 28.): com os verbos ter, ou haver diriamos; «elta
se arrependia de ter saido, etc." (39)
8. A composição é viciosa por C011Curso de sons em palavras,
que dão sentido torpe, ao que chamão cacofonia, ou máo som.
(BalTos, Gramm. (. t68.); a isto chamarão os nossos bons Autores
caco{alão. "Se ln'amas, amigo." (Fel'I'. Eleg. 5.1
9. Viciamos tambem as dicções nos tàns das vvgáes, ou seus
accentos; v. g. emúlos por émulos, intrepído por Intrépido, esplendído por espltlndido. etc. (Leão, Ol'logl·.) más conjunção por
mas com a mudo, etc.

CAPITULO IV
Dos Signáes Ortográficos e da Pontuacão
1. A Ortografia ensina as regras de escrever bem, isto, é, de
representar aos ol.hos os sons com letlra di linctas, e cada uma
para seu som proprio, e que não sirva juntamente de sinál de l;1ois
sons. D'isto ja dICe no principio o que !.Jasta para um Resumo
Grammatical.
Temos mais algun's sináes ortograficos dos tons das vogáes em

pleta, v. g. «tenho lillo. escrito;_ que é lição {ei/a, escrituTa acabaela: temos ?'ido müito, dançado; temos jogado; etc. "Os que havendo poslo sua confiança em Deus, desanimárão c'os tra!.Jalhos, e a
tem posta nas ajudas do mundo, conhecerão o seu erro :" é um
exemplo correcto: «As prisões em que os temos atados ;" (Ji'reire)
«Instituiu-nos a observancia que a maldaele dos tempos tinha es·
que.cida, e caida.» (Bist. de S. JJomingos. Tom. 3. (. 143. ult. ediç.)
São exemplos certos da cnisa po~suida modificada por participios:
«Tenho a {ortaleza de Diu dCITibacla alé o cimento:- (Fl'el1'e) "os inimigos tem derribado a fortaleza até o cimento :" são correctos o
Governador tinha a fortale7,u naquelle estado; o inimigo tinba a
só derribado.
Como pois sejão nomes abstractos verlJáes, servem de segundos termos de relações, com as prepo~iliões a leI', 1Jam ler, enl1'e
lendo, sem sal/endo; e quando lhes ajuntarpos os nomes eu, ou tu
como personillcando os infinitos, e gerundios, as preposições não
fazem mudar os ditos nomes v. g. c por eu saber, pam eu ver, em
eu sabendo, como 1101' tu saberes, ou pam tu, e não 1JOl' ti saberes;
salvo se ti fos e complemento de saberes v. g.•bem obraste, ee
o f1zest'3 para tu saberes paI' li mesmo a verdade, e não d'ouvi·
da;" onde lJOI' li indica o meyo, ou pessoa, por quem se faz a
acção saber, como sentido diverso de lJOI' lu saberes, fraze, na qual
não se exprime o meyo, ou modo de saber, mas só o motIvo.
«D'aqui dou o viver já por vivido:. é participio cognato do nome
inlilllto viver.
(39) Com a mesma dilferença de sentido dirião os Francezes
elte esl sorlie, e elle a sorli.
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Plural:
cada palavra, que já apont~i no principio d'esta Grammatica; chamam-lhes accentos prosodlcos (,) grave; (,) agudo. (4.0)
2. Os AQcentos oratorios, ou os tons da voz, com .que se profe- 1. Nós FÔ1110S
Estivémos
Tivémos
HOttvémos
rem as sentenças: notão se com (!I as sentenças admlratlvas: v. g. 2. Vós Fôstes
Estivéstes
Tivéstes
Houvésles
I ó milagre estupendo I Para as interrogativas temos (?): v. g. !. Quem 3. ElIes Fôrão
Eslivél'ão
Tivél'ão
liouvérão
foi? /, Quem o Vl1l?
.
"
,
3. Quando se suppnme uma vogal, usamos de ( !: v. g. (lo, d ~'
'no 'nas e não n'o, n'a; porque o que se suppnme é a llreposlV,...lações shnplel!l .10 Futuro
çãó /1m é onde falta a vogal, aí deve ir o siuál: v. g. /'/0 homem,
Singular:
por eorn o; chama-se a isto n sinalera.
4. O Parentesis () inclúe uma sentença inteira, que córta ouEStal'ei
Tel'i!i
Haverei
tra não tendo dependencia uma da outra para o sentido: v. g. /,E I. Eu Serei
Estarás
Tel'ás
Havel'óS
se acontecer essa desgraça, (de que Deus vos livre) que será de 2. Tu Serás
Estal'á
Tel'á
Haverá
3. Elle Será
vós?
5. O sim\! de divisão das palavras é (-): v. g. ás-pera, pro-conPlural:
sul, sem-sauor. (41)
. . . _
_ _ .
6. Os Apices( .. ) sobre duas vogaes mdlCao q~e nao sa~ dlto~
"'adas: v. ~. saudei que se 11a de lór stt-u-de; (erta de fenr, e dl- 1. Nós Seremos
Estm'emos
Teremos
Haveremos
ve!'so de f~Tia. 9utros notão estas dilferençag com o accento: v. g. '2. Vós Sereis
Eslal'eis
TeTeis
Havereis
saude, rena, féna.
~ Elles Serão
Eslarão
Terão
Haverão
7. A Virgula (,) que aparta os adjectivos unidos por conj.uncções: "'.
as fráses i ncisas atadas por ellas: v. g. lwmem d01tlO, v~rtuoso, e
amavet· viu e ltu mililo; diee-o, pam ouvi?' o que me {tizias: as
Vnrlações sImples .'elatlvnll
g. «João, que é meu amigo, veyo aqui».
inciden'tes:
8. O ponto e virgula (;) que aparta os sentidos perfeitos com
Do Presenle e do Passado
dependencia de outros: v. g. dice, que v~ria a manham, e que pl'aSingular:
Ncm'ia nisso; mas que em tanto, etc., Isto mesmo se nota talvez
com dois pontos (:1 Di1'ei a Deus: !'Ião me eondemneis, Senlwr.
9. O ponto só (.) que indica sentença acabada, e se!TI depen- 1. Eu jl.a
Estáva
Tinha
Havía
den:::ia de outra: v. g. Creou Deus o Ceu e a Terra. A Ralllha N. S. 2. Tu
Tas
Estávas
Tinhas
Havias
fundou a Academia !leal das Sciencias de Lisboa.
Estáva
TInha
3. ElIe
m
Havía

v.

Plural:

TABOAS

t. Nós

~mmos

2. Vós ~Teis
3. Elles Érão

Eslávamos
Estáveis
Estávão

Tinhamos
Tínheis
Tínhão

Havíamos
Havíeis (4.6)
Havião

Do Passado em época passada

Dns cODJugnçõcs dos Verbos nuxllhll'es

Singular:

Ser

Eslál'

HaveT

Tel'

MODOS INDICATIVOS

Fômmos
Fôreis
3. ElIes FÔ1'ão

I. Nós
2. VQS

Pessoas do numero singular:

4s

E.llol~

Estás

Ten/w
Tens

Têes

Hei
Hás

Está

7'imt

rée

Há (45)

(44)

Eslàmws
Bstáis
Estão

Estivéra
Eslivéras
Estivéra

Tivéra
Tivéras
Tivéra

liouvém
Houvéms
Houvéra

Estivéramos
Estivéreis
Estivérão

Tivéramos
Tivéreis
Tivérão

Houvéramos
Houvéreis
Houvél'ão

Do Futuro l'elativo ao PTesenle e ao Passado, que denota ineerle:;;a,
ou aproximação
Singular:
Seria
Serias
3. Elle Sel'ía
I. Eu

Pessoas do numero plural:
1. Nós Sômos
2. Vós Sôis
3. Elles São

Fôra

Plural:

'Va.'lnções sImples do Presente

I. lIu S()U
2. Tu
(42)
3. Elle 1> ou
Ré (43)

1. Eu

2. Tu Fôms
3. Elle Fôm

2. Tu

Temos Havemos Hemos antiq.
Tendes Haveis
Heis antiq.
Tem
7'êem
Hão

Eslal'ia
Estal'ias
Eslaría

Tería
Tel'ias
Teria

Haveria
Haverias
Have1'Ía

Plural:

V"."oções sImples do I"assodo

Singular:

Fúi
Fôste
3. Elle Fôi
I. Eu

2. Tu

Estive
Estivéste
Esleve

Tíve
Tivéste
Teve

Hôuve
HOttvéste

HÔ1~ve

(40) O accento circumOexo dos Antigos era sinál de levantar o
tom da vogal, e logo abaixá-lo; nós não temos semelhantes vogáes,
e o accento circumflexo nos é desnecessario; os nossos Grammaticos accentuão com elle vogáes graves: v. g. voo, roo, por ve-vo,
le-yo, etc. Commümente não usamos de accentos prosodicos, se
não é para distinguir p~lavras lJom~nimas, ou da mesm~ es.critura,
e diversos sons e sentidos: v. g. esta a casa de Pedro; esta a casa
de Pedro; azedas adjectivo de azédas verbo; ímpio de impio com
licença poética; tôrno nome, de tórno verbo; saúda dividindo o a
do u, ou diton~ando em lattda e pauta, etc., sem o accento, ou
ápices: v. g. sauda, graüda, miüda.
(4t) Dual'le Nlmes e outros adoptárão na divisão das palavras
as razões da orlograffa Latina, onde aspero, v. g. no fim da regra
se dividiria a-spero, porque ha palavras Lalinas, que come'Ção por
sp, e assim a-spe(:to, etc. Ma' isto é inapplicavel ao POI'~l1lSuez, e
contra a razão filosófica. Toda consoante deve ser seguida de vogal, ou de um e mudissimo; e onde elle não se escreve, tanto importa que a consoante fique com a vogal antecedente, como que
VOL, 1 - FL. 5.

acompanhe outra consoante: v. g. es·creve, que soa e-se-ke-l'e-ve,
porque se dividirá ao modo Latino e-screve (prre-scribo) e não
es-creve, e-spelho, (speculttln) e não es-pelho. (Ortogr. pago 237. e
seg.)
(42) Nos Antigos acha-se Som, Sam, São, por Sou: .. ainda que
eu peca são:" (Cam. T. 4. {. 55.) (pesa trás por erro a ullim. edlç.)
El'e por Bs.
(431 Vlllgarmente se escreve he com h contra a Etimolo~ia Latina, e o llSO de alguns Autores Classicos, que escreverão e.
(44) Têes, Têe escreverão os Classicos conforme á pronúncia e
á Etimologia de Tenes, Tenet, Latinos.
(45) /-la ou á nunca foi variação do verbo Ser: na fráse: -Que
como dês gran tempo ha fosse contenda» ou des, ou ha se devia
omittir; ficaudo, que como des gran tempo fosse contenda, ou que
como ha gran lel11po fosse contenda. (V. ElucidaI', art. A.)
(4.6) Os Antigos dlcérão haviades, linhades, etc, EalTos e outros
omittirão o d, e dicérão tinhais, haviais, etc.. V. o Clarim. L. 2, c,
32. r. 377. e varias outros lugares: raziais, f. 384. e 417. queriais
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Estava lendo, Estivera lendo, Estaria tendo. As qlll' rl'prr~l'nlão o
attributo, ou acção do verbo como perfeita e acabada, compõem
se dos auxiliares Tel', Haver, com os Supinos : v. g. Tenho lIdo,
Tive lido, 1'ivera lido, ou Hei lido, Houvéra lido, Haverei lido, etc.
As mesmas variações perfeitas do ·verbo auxiliar Ter se formão
com as simples suas, ou do verbo Hei: v. g. Eu hei tido, ou Tenho
tido; eu Bouvera tido; FU Houve comido; t'U Houvera tido, lido, comido; etc. Haverei sido, Terei sido, Estado, Tido, Lido, etc. Hei de
s/w, Havia, 'Pinha de ser, etc., sãu tle Futuro. (47)

v. g. que eu esteja sendo, tendo, ouvindo; ou estivesse sendo, léndo,
ouvindo; es/tver send~ lendo, ouvindo: e para indicar o estado perfllito dos AUléiliares HJr, Haver; v. g. que eu tenha, ou haja estado,
sido, tido, tilto, ouvido,' se eu tivesse, ou houvesse sido, lido, tido, Oltvido; quando eu tiver sido, houver tido, lido, oUL'ido.
MODOS INFINITIVOS
IIUI.ossoReH, o sem relR!<iio R época olguUlR

MODOS IMPERATIVOS
Singular:

Tem tu

Eslá tu

Ter

Há tu (Have anliq.)

Tende vós

Estái vós

2. Sede vós

MODO

HavM vós

SUBJUNCTIVOS

Singular:
I. Eu Seja

Esteja (49)

Est~jas

Esteja

Tenha
Tenhas
Tenha

Está!' eu
Estáres tu
Estál' elle

I. SeI' eu
2, Seres tu
3, Ser elle

I. SerlJios nós Estármos nós

'2.. Simles vós Estárdes vós
3. Serem elles Estál'em elles

Hája
F/ájas
Haja

Nós Sejàmos Estejàmos
Estejáis .
Estejão

2. Vós S~iáis
3, Elles Sejão

1'enhàmos
Tenhais
1ênhão

Havermos nós
Haverdes vós
Haverem elles

GeI'UU'Uos e Pllrtlclplos do I'l'escute

Tendo

Estando

Sendo

Singular:

Havendo (50)

EXEMPLOS

Estivésse
Estivésses
Estivésse

Tivésse
Tivésses
Tillésse

Houvésse
Houtésses
Houvésse

Plural:

Dos qURh'o ()olljui;n~ões Rcgnlol'cs em

AR, EH, IR, 011, (51)

Variações simptes absolutas dos Modos Indicativos

1. Nós Fossemos Estil'éssemos
2. Vós Fosseis Estivésseis
3. Elles /fossem Estivéssem

Tivéssemos
Tivésseis
Tivessem

1J0ltvéssemos
Houv,!,sseis
Hm:ll'éssem

Singular:

Eslivél'
Estivéres
Estivér

Tivér
Tivéres
1'ivér

Houvér
Houvéres
Houvér

Tivérmos
Tivérdes
Tivérem

F/otwénnos
Houvérdes
Hou6JrelJ1.

Plural:
1. Nós F01'1110S Eslivérmos
2 'ós Fordes Estivérdes
3. Elles Forem Esliuérem

Do Presente
Singular:
Eu Amo
Tu Amas
Elle Ama

De Futuros do !!llllJlullCtlVO

1. Eu For
'2.. Tu Fores
3. Elle For

1'iJrmos nós
Terdes vós
Terem elles

Supluos e Partlcll.loll do I"ossado

Hajàllws
Bajáis
Hujão

De Flltll"O R respeito do Passado

2, Tu Fosses
3. Elle Fosse

Hat'i:!' eu
Haveres tu
l1arcr elle

Sendo, Estado, Tido, Havido. Sido não e participio, pois Ser nunca foi passivo, ainda que digamos seja-se, designando espontaneidade de ser tal, ou tal.

Plural:

L. Eu Fosse

1'1';1' eu
Teres tu
Ter elle

Plural:

De Fllturo Il respeito do I",'o",eut,e,
o Illnda do I'ossudo (48)

2. Tu Sejas
3. Elle Seja

Hat'CI'

Pessoáes

Singular:

Plural:

l.

Estar

Ser

1. Sê tu

rão haver sem h, e dicérão ai por á i, ou ha hi. V. a Ulisipo, r 15.
86.212. Barros, Gmmm.
(41) Mas impropriamente se di7.em tempos dos verbos; são frases ellipticas, Hei de ser, é hei tenção, deslgnio, esperança, inlento,
rcSOltlçao de ser.
(48) Eu quem que sejas: Deus qlÚr, que tu fosses. Quando a acção
do Suhjunctivo ainda não é completa, feita, mas actual, ou futura,
ajuntámos aos pretcritos do Indicativo as variações de futuro: v. g.
Deus quiz que .sejas a victima deste sacrificio. (V, Lus. 3.20.) .Este qtÚZ o Cco justo que (IDI'eça." Utissea, 7. 68. «João escreveu·me,
que lue app1'Omte umas casas" quando inda não as appromtei, se
houvesse appromtado diria: "escreveu-me que lhe appromtasse as casas;" e nestas mesma. variações lambem indicamos a perfeição
da accão, i. e,que lhe tivesse pmlllptas. (V. Lusiada. 2. est. 7. e est.
83. ,,]jous que trazia que podessem ser aventnrados, manda dous
porque notem, etc.")

Applaudo
Applaudes
Appláude

POII!W
Põis, ou PÕE;S
PM, ou Põe

Defendemos
Defendeis
Defendem

Applaudi.mos
Applaudis
Applaudem

Pomos
Pondes
Põem

Plural:
Nós Amàmos
Vós Amais
ElIes Amão

Do Passado
Singular:

Eu Amei
"este modo Subjuuctivo tambem combiuamos os Auxiliares Tu Amaste
com os Geruntlios e Supinos, para indicar o eslado imperfeito: Elle Amou

rIe 420.
-Já vós jazedes (jazeis) peixes nas redes. é um resto daqueluso antigo nesta frase proverbial. Muitos dos Antigos escreve-

Defendo
Defendes
Defende

Defendi.
Defendeste
Defendeu

Applaudí.
Applaudiste
Applaudíu

Púz
Pozésle
Poz

(M) Este, Esta~, Este, Estemos, Esteis, Estem, do Subjunctivo, são
an tiq uados, e Siacles por estejaes.
(50) Tambem cõbioarnos os Infinitos auxiliares com os Gerundios, ou Participios e Supinos: v. g. Eslar sendo, lendo, ouvindo;
e com os Supinos : v. g. Ter sido, Lido, Estado, Ouvido: mas estas
cõ1.Jinações não se referem a tempo, senão ao estado de imperfeiÇ<'io, ou perfeição; e são os participios concordando com as peso
soas, a quem se allribue a acção, v. g. "estar eu lendo então, ou
a ler, me fez não advertir, que passavas." Ter tido, é ter o attributo ler completo, acabado, v. g. -o ter lido agora, !wntem., O ler
l-ido ámanhã, quando vieres, é o menos, o mais é, ou será ter deeOI'ado." Havendo de haver algum risco. (Lobo, G. Dial. 10.) e, em
havendo caso de haveI' atgum !'isco, havendo de haver; i. é, razão,
direito, caso. Inedit, TOlilO 3. e a ceia que haveis de haver, sc. destino, sOFte de haver, (Clarim.)
(51) Os Verbos em 01' antigamente tinuão o Infinitivo em er, e
erão irregulares da segunda Conjllgação, porque dizião Poer, Compoer, Pmpoer, etc., agora fiz delles uma quarta conjugação, ou
exemplar de Por, e seus derivados, que como elle se conjungão.
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Plural

Plural:
Nós Amámos
Vós Amásles
Elles Amárão

Defendêmos
Defeudêsles

Defenderão

Applaudímos
Applaudísles
Applaudírão

Pozémos
Pozéstes
Pozérão

Nós Âmm'íamos Defenderíamos Applaudil'iamos Poríamos
Vós Amaríeis Defenderíeis
~pplaudirieis
Poríeis
Elles Amalião Defendelião
Applaudirião Porião

Escrevo Póis, Põi, Po:ésle, Pozémos, Pozésles, Pozérão, por seOs tempos imperfeitos se formão com o Auxiliar Eslar, e com
rem mais analogos ao Latim Ponis, Pon'it, Posuisli, Posuimus, etc., os participios, ou gerundios: v. g, Estou, Estive, Estarei, Eslava
e assim se proDuncião como os escrevi: outros escrevem Puzésla, Estwéra, Esla?'ía amando, defendendo, etc.
P!tzémos. etc., com u, por o mudo. Lus. 8. 70. pl'Oposerão, opposeOs tempos perfeitos compõem-se dos Auxiliares 1er ou Haver
rão.
com o SUPIDO: v, g, Hei ou Tenho tido, Houve tido, Haverei ou Teréi lido, flavia ou Tinha tido, Houvera ou Tivera tido, Teria lido,
[)o Futuro
etc.
SinguLar:
Eu Amarêi
Tu Amm'ás
Elle Amará

Defenderei
Defendel'ás
Defenderão

Applaudirei
Applaud'ij'as
Applaudirá

Porei
Poras
Porá

MODOS IMPERATIVOS
Singular
Ama tu

Põi tu, ou Põe

Defênde tu

Appláude tu

Defendili vós

Applaudí vó~(53) Ponde vós

Plurat:
Plural
Nós Amarêmos Defende7'émos
Vós Ama,j'êis Defendereis
Elles Amarão Defenderão

Applaudü'êmos POl'emos
Applaudú'êis
Poreis
Applaudirão
Porão

"VB1'lllçõea simples relnthns do Indlelltho
[)o Presenle a 1'8speilo de uma época passada

Singular:
Eu Amáva
Tu Amál'as
Elle Amávão

Defendi~

Defendias

Defendía

Apptaudía
Applaudías
Applaudía

Púnha
Púnhas
Púnha

Applaudíamos
Applaudíeis
Applaudíão

Púnhamos
Púnheis
Pímltão

Plural'
Nós Amávamos Defendíamos
Vós Amáveis Defendíeis
Elles Amávão Defendíão
[)o

Passado em época passada

Singular:
Eu Amára
Tu Amá1'as
Elte Amára

Amái vós

MODOS SUBJU CTIVOS (54)
Singular
Eu Ame
Tu Ames
Elle Ame

Defenda
Defendas
Defenda

Applauda
Applaudas
Applauda

Defendàmos
Defendáis
Defendão

Applaudàmos
Applaudáis
Applauda

Defendesse

Applaudisse
Applaudísses

Ponha
Ponhas
'Ponha

Plural
Nós Amlinws
Vós Amêis
Elles Amem

Ponhàmos
Ponháis
PonMo

Singular
Eu Amasse
Tu Amasses
Elle Ama..sse

Defeudesses
Defendesse

Applaudísse

Pozésse
Pozésses
Pozésse

Plural
Defendêra
Deftndê,'as
Defendera

Applaudíra
Applaudí?'as
Applaudíra

Pozéra
Pozéras
Pozéra

Plural:
Nós Amá'l'amos Defendêramos
Vós Amá?'cis Defendêreis
Elles Amál'ão Defenderão

Applaudíramos Pozéramos
Applaudi?'eis
Pozéreis
ApplaudÍ7'ão
Pozerão

Nós Amássemos Defendêssemos
Vós Amasseis Defendesseis
Elles Amassem Defendêssem

N. B. O uso d'estas variações fica explicado nos Subjunctivos
dos Verbos Auxiliares, a. pago 34, nota (48),
Futuros do SnbJulIlcth'o

0.8 Antigos dicerão Ama1'Om, Defenderam, Applaudí?'om, etc., e
Singular
antes Ama?'Um, Ficarum, etc" do Latim ama1'unt por amave1'unl:
os Franceze~, mudando o um em om, derão as desinencias em om. Eu Amá?'
V. Eluciclario, Art. Babilon, T. I. pago 165. coto I. [)uarle Nunes,
Or[g. c. 19, adverte bem que os futuros em ei, farei, ama'I'ei. etc. Tu Amáres
e os em ta, amalia, le1'ia, sãO' os Inllnitos compostos com hei de EUe Amár
haver, e os em 'ia do imperfeito de ir; eu amaria, i. é, eu 'ia
Plural
amm', ou hia por havia.
Do "'uturo .. ,'eSI,elto do I're<lcnte, e .10 l>o.ssado,
designando Ineerteza, pOSlllhllldlldc (52)

Singular:
Eu Amal'ia Defenderia
Tu Amal'ías Defenderias
Elte Amaria Defendel"Ía

Applaudirío,
Applaudirías
Applandiria

POI'ia
Porias
POI'ia

Applaudíssemos Pozéssemos
Applaudísseis
Pozésseis
Applaudíssem Pozéssem

Defendêr
Defendel'es
Defendêr

Nós Amármos Defendermos
V'ós Amál'des Defenderdes
Elles Amarem Defendel'em

Applaudil'
Applaudires
Applaudir

Pozé1'
Pozé1'es
Pozér

Applaudírmos
Applaud'Íl'des
Applaudírem

Pozénnos
Po;;érdes
Po;;érem

N'estes Subjunctivos compomos o Auxiliar Esleja Subjunctivo
com os gerundios, ou participios do presente para denotar a imperFeição da acção: v, g. que cu esteja ou estivesse amando, lendo,
ouvinc/o, e dos Auxiliares Tenha, Haja, Tivesse, Houvesse com os
upinos para designar o complemento da acção, ou do attributo

(53) Os Antigos dicérão no plural do Imperativo Amàde, Defen(52) A mesma incerteza se denota com o futuro absoluto dI) inc/êc/e, Applauclíde, conforme á Etimolo~ia Latina; depois tirarao o
dicativo fallando directamente., .
d, e ficou amae, c/efendee, applaud'ie. as Ol'c/enacões Afonsinas se
achão exemplos. V. o L. I. T, 55, § 5. "antes lha comprie, e gltarQue gente será esta (em si dizião)
daae."
Que costnmes, que Lei, que Hei lel'iào,
(54) Na Taboa dos Auxiliares dice o uso das variacões subjunclivas: as primei ras usão-se, quando o verbo no Indicativo está
Lusiada, 1.0 45 e 2.° 3.
no presente: V. g. quero que defendas,' as segundas quando o verbo
principal está no preterílo: v. g. quiz que defendesses; eu queria,
.I.á p,slm'àa tt'e~ o.lé: quatro mil homens.• "Quando rui ao campo, que amasses a Oeus; muHo favor me {a?'ias agora, se fosses comestal'ião lá perto de tres mil homens." Dice que VÚ'ião, absoluta- 1)J'ar-me isso, V. husiada, 1. est. 7.•d'alguns, que trazia, porque
mente; e, que vi1'ião, se podessem: a condicional se faz o vir!ão 1Jodessem ser aventurados, manda dous porque nolem,,, (V, a Esincerto,
lança 83 do cito Cant, 2.)
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verbal: v. g. que eu /wja nu lenha lido; se cu houvesse nl~ tÍfrsse E:I.·c&ptllado - Exceptuar Exceplo (56).
lido (55) " se eu esliver lendo; quando eu houver ou lwer lula, etc. Expressado - Expressar Ex-presso: a sua vontade é expressa; e
foi expressada bem encrgicamente;
li decisão e:rpressa da Lei.
E.v]Jltisado - Expulsar Expulso.
INFINITIVOS PUROS
Farlo.
- Fartar
Fadado
infeslo: a telTa anda in{eslada de la-Infestar
IlIfi!SladO
drões: bomens in{eslos ao nome de
PJ,.
Applaudi,.
Defender
Amar
Cbristo; os mares infestados de Cossarios.
Infinitivos Pessoaes são .como os futuros dos Subjuuctivos, Inquielado - Inquietar Inquielo é adj. tem inquielado; e lra~
t71quielos.
Amar, Amál'es, etc. Defender, Defenderes, etc. !\ppla~dil', ApplaudíIsenlo.
- Isentar
res, etc. Os do verbo Por e derivados são assIm: Por cu, Pores tu, Isentado
Junlo: se tinl1ão junlo muilos varões
-Juntar
Juntado
Por elle, PonHaS nós, Pordes vós, Porem elles.
em Veneza. (Severim, Nulic.)
Limpado
- Limpar
Limpo é adjectivo.
Manífeslado -Mamfestar Manireslo, e Mani[estado, v. g. a Lci de
Soplnos e l·uo'tlcll.108 do Pussado
Deus foi manifeslada a todos pelos
Apostolos: este principio de moral
é
claro, e manifesto: todas essas raPoslo
Applaudido
Defendido
Amado
zões me forão manifestadas por vós
mesmo, e ja me erão manifestas pela
minha rellexão, e por ontras averiGCI'ondlos, C Pal'l1cil.108 do ."o'esente
guações.
Malado de Matar'l dizem; a peste lem morlo muita gente; João foi
morlo na briga; depois de haver mar·
Applaudindo
Pondo
Defendcndo
Amàndo
l'irio, ou ser morla muit~ gente. Morl'irio particípio não se lliz : v. g. eslou morrido, mas mOl·lo.
DOS 'Verbos Irl'egul.II'e"" (lue tem o Inllnlth'o cm AR
- Molestar Moleslado participio usual, ou moleslp:
Afoleslac/o
v. gesta moleslo da cama; tem um
braço moleslado da ljueda, "déste
Estar ja vai na Taboa dos Verbos Auxili~res ; seguem-no ~eus
causa
á molesla morte sua .•
derivados, Conslar, Preslar, Sobreeslar (e nao subslar como diZ o
Occutlo.
Occultado - Occullar
VUI~~i:: Presente do Indicativo Dou, Dás, elc. como Esto~, Estás, Pagado
Pagado, e Pago: as dividas c.stão pagas:
- Pagar
dos enganos de Amor lao pagado ;
etc. Dava, Dava~, elc, como Estava, Eslavas, etc. Passado Dci, Désle,
satIsfeito, contente: remunerado, LuDeu, Démos, lJést6S, Dél'ào. Passado relativo ao passado Dlira, Dêl'as elc. como Defendera, De(endems, etc. Subjunctivo Eu De, Tu
süuia, 10.
Des' Elle De, Nós JJenlOs, Vós Deis, Elles Dem, Eu Désse, Tu Désses; Professado - Professar Professado, e Professo: a l1eli~ião Chistã lJrofessada em toda a Europa: cacomo Eu Defem/esse, Tu Defendesses, elc,
valleiro. frade professo: tE'm p1"Ofr,sOs verbos em cal' mudãn o c em qu antes de e: v. g. Busquei,
sado mnitos noviços; transitiva, e inToquei, Busque, Toqtle, elc.. Tambem ,?S Verbos em. gal·. tem u ~e
transitivamente (57).
pois do g, quando se segue ~: v. g. Joguet, fol,g.uet. Estas duas 11'Quielo: Quedo é de Qucdar, anliq.
regularidades nascem dos dIversos sons, que dao a g, e c antes de ~ltie/(Jllo
- Quietar
a o u e i, e da má Ortogra!la que adoptámos.
Salvo.
- Salvar
Satvad{)
Secco.
- Seccar
Seccado
Segu'1"O; e Se9m'ado, que fez assegurar
- Segurar
Segumdo
o navio, etc.
liiuplnos, e P,"'UCll.lo8 dos ,rel'boll Cln AR
(lnsepllllo) foi sepultado.
Sepultado
- SellUltar
Solto.
- So tar
Soltado
de Annexar Annexo, adj. anda annexo; {ai annexa- Sltspeilado - Suspeitar Suspeilo: estar a tenção, suspeitada,
~nnexado
dlffere da tenção, ou voto S1lspeito:
do; ja foi annexa de oulros precUos.
tugar suspeito, homelll suspeito; de
Caplivo, adj.
Captivado - Captivar
qúe se tem suspeita, duvida desconCego, adj. cegado o fosso com fachina,
- Cegar
Cegado
!lança, recE'Yo.
participo
Vago: está vago o omcio; tem vagado
-Vagar
escatçp: v. g tenho descalçado os sapa- Vagado
Descalçado - Descalçar
los; eslou descalço.
muitos beneficios.
A(feclo e Grato, Prompto, Rapto, não se derivão dos Verbos PorEntreg(Jllo -Entregar Enlregue; e Enll'egado á morle. (Lusíada, 3.)
tuguezes, e assim Ignolo, e !lUslo ; mas são ad.ie~ti vos: cste SI/jeito
Enxugado -Enxugar Enxuto; eslá enxu/o: tem enxug(Jl1o bons me li mat affeclo; pouco gralo; esla?' prompto; sUJetlo lJ1'omplo; estava
c6pos.
mpto; naquelle mpto; mplo movimenlo (Lusiada); causas ignolas;
Escuso foi .. ou Escusado: foi escuso do patavras mistas de Latim, e Portuguez : MU1'C/W é adjectivo; Mur- Escusar
Escusa40
serviço; foí trabalho escusado, balda- chado participio: -o cheiro traz perdido, a CÓI' mUl'chada.• (Lusiado, desnecessario; despesas-.
da, 3.) A Uor está murcha: anda tão triste, e tão murcho.
Dos 'VCI'boH h'I'elóulures, que tenl 0* Inflnlthos em

ER

J'a,.ülJões do Modo indicativo de
Fazêr,
Presentes absolutos.
Fáco
Eu
Fázes
Tu
Fáz
Elle
Fazemos
Nós
Fazeis
Vós
Fázem
Elles

Ver,

Querêr

SaLer,

Trazêr,

Valer,

Poder,

Dizer

Ler, e Crer.

Vejo
Vês
Vê
Vêmos
Vedes
Vem (59)

Quéro
Quéres
Quér (58)
Qucremos
Qncreis
Quérem

Sei
Sábes
Sabe
Sabemos
Sabeis
Sábem

Trágo
Trázes
Tráz
Trazemos
Trazeis
Trazem

Válho
Váles
Vále, e VaI.
Valemos
Valeis
Válem

Pósso
Pódes
Póde
Podêmos
Podeis
Pódem

Digo
Dizes
Diz

Leso
Les
Lê
Lemos
Ledes
Lem

(55) Mas estas variações requerem um tempo futuro: v. g.
manda, que ámanhã lhe lenhas apparethado a caso: mas na Lusiada, L 74. "Está determinado quc tamanhas victorias hajão aü;an
çado os Portuguezes das Indianas gentes. é improprio, e devia SE'r
que atcancem, que não rima com delerminado, e por isso o Poeta
não usou da variação, que o sentido pede; hajão aü;al1çado suppõe
uma epocha futura determinada, dentro da qual a acção deve estar perfeita: v. g. que ámanhã paI' noile hajas acabado.
\56) DizE'mos: exceplos Ped1'o e Francisco: e:cceplo eu : foi e,a;ceplttado d'este numero; Ucou excepl'll(Jl/O: o exceplo (no Fõro) contra
quem se allegou excepção.

Diz~mos

Dizeis
Dizem

(57) V. g. esle anno lem profess(Jlto müitos noviços " i. é, feito
profissão: este P. tem professado müüos noviços, por, tomado a profissão: como, muita genle tem hoje cõnwng(Jl/o, recebiflo a communhão: esle P. lem com11lungado hoje a müilos, por, dado a Communhão, ou recebido a CommunlJão Sacramental: o /wmem eslá confessado e commungado, de quem commungou: faleceu conféssa(lo e
cOl/1m.un,qado.
(58) {jltC1'e é desusado, ~alvo nu Il11pcralh-o. I
(59) Alguns escrevem Vilem, e assim O ronnnciào para di~t1nc
ção de Vem do verbo Vir, que melhor se distinguem com Véi conforme ao som, á Etimologia de Vel1il Latino. Pl'ovel' como ver.
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Passados absolutos.
Eu
Tu
Elle
Nós
Vós
Elles

Fiz
Fizeste
Fez
Fizemos
Fizestes
Fizcrão

Vi
Viste
Viu
Vimos
Vistes
Virão

Quiz
Quizeste
Quiz
Quizemos
Quizestes
Quizérão

Sôube
Soubeste
Sôube
Soubémos
Soubestes
Soubérão

Trôuxe
Trouxeste
Trôuxe
Trouxemos
Trouxestes
Trouxerão

Vali
Valeste
Valeu
Valemos
Valestes
Valerão

Púde
Podeste (60)
Póde
Podemos
Podestes
Poderão

Verei
Verás
\"erá
Veremos
Vereis
Verão

Quererei
Quererás
Quererá
Quereremos
Querereis
Quererão

Saberei
Saberás
Saberá
Saberemos
Sabereis
Saberão

Trarei
Trarás
Trará
Traremos
Trareis
Trarão

Valerei
Valerás
Valerá
Valeremos
Valereis
Valerão

Poderei
Direi
Poderás
Dir:is
Dirá
Poderá
Poderemos Diremos
Direis
Podereis
Dirão
Poderão

Dice
Diceste
Dice
Dicemos
Dicestes
Dicerão

Li
Leste
Leu
Lemos
Lestes
Lérão

Futuros absol utos.
Eu
Tu
Elle
Nós
Vós
F..Ues

Farei
Farás
Fará
Faremos
Fareis
Farão

Leréi
Lerás
Lerá
Leremos
LQrei;;
Lerão

Presentes relati vos ao passado.
Fazia
Via
Queria
Sabia
Trazia
Valia
são regulares, como Defend-ia, - ías, - ia, - íamos, - íeis, - ião.

Podía

Dizia, Lía, Cria (61)

Lera

Crera são regulares, como

Passados relativos ao Passado.
Fizera
Quizera
Soubera
Trouxera
Valera
Podera
Defendéra, - êl'as, etc. com a dill'erenca dos accentos nos e e.
Vira, Viras, como Applaudira: - íras, etc.

Dicera

Futuros relativos ao presente, e ao passado.

Fa/'ia como Amaria elc. Veda, Queria, Sabel'ia, Valeria, Poclería, Leria, são reglllares, como Defend-eria, - erias, etc.
Traria; como Amaria, elc.
Diria; como Applaudi1'Ía, Applaudirías, etc.
Impernthos

Sing.
Plur.

Faze tu
Fazei vós

Vê tu,
Vede,

Quére tu,
Qtterei,

Sábe lLl,
Sabei,

Tl'áze,
Trazei,

Vále
Valei,

P6ele,
Podêi,

Dize,
Dizei,

Lê,
Lede,

Ol'e.
Crede.

Subjuoetlvol!l

Eu
Eu
Eu

Fáça,
Vija,
Queira,
Sáiba,
Trága,
Válha,
Póssa,
Diga,
üya,
Cl'êya
As mais variações são regulares, como Defend-a, - as, - a, - amos, - ais, - ão.
Fiz-ésse,
(juiz-ésse Sot~bésse, Trowcésse, Valesse,
Pollésse,
Dicésse,
Lesse,
Cresse.
as mais variações são regulares, como Defend-esses, - ~sse, - essemos, - esseis, - essem (62). Visse, Visses, elc. como
Appluudisse, - ísses, - íss , - íssemos, - ísseis, - issem.
Fizél', Quizér, Soubér, Troua;ér, Valiw, Podél', Dicér, Lêr, Crer: as mais variações são regulares, como Defen-er, - eres er, - em1Os, - êrdes - cremo Vil', vi'res, ele. como A1Jplatul'íl', - Í1'es, - 71', - íl"1nos, - íl'cles, - írem.
'
/'

Os infinitivos puros ficão llpontados. Os Infinitivos Pessoaes
como os do regular De{ender - eres, - er, - imnos, - erdes, êrem.
Os Gerundios, e PartICípios do presente em endo; Fazendo,
Vendo, Querendo, Sabendo, elc.
Os Supinos, e Particípios do passado em ido; menos os irregulares, que vão na 'l:aboa seguinte. (63)
SUphl0S C l"IlI'lIclplos ,liffcreotes, dos "c"boOõ que teol
OH Infinitos cm ER

De
Absolver
AlJ orver
AccelÍder

Sup.
Part.
Absolvido - ido Absolto de culpa e pena: é homem
absolulo; que não respeila superior. Absolulo, it.
absolvido (Fi'eil'e) : assolto (Sousa).
Absorvido. Renda, acido absorvido: a alma absorla
em Deus: absol'lo nas ondas: absorlo em contelJ1plação.
Acccndido
Acceso : os brados accendid{)s, part. (64)

(60) AI~uns escrevem Pudeste, etc., mas Podeste é conforme a
Poluisl'i, Poleram, elc. e conforme a pronuncia mais exacta, e não
a eífeminada que vai alterando o o mudo em u, e os ee em ii.
(61) Ba7'ros escreveu CreIa, evitando a homonimia de cl'ia, terceira pessoa do presente do Indicativo do verbo C/'ia,' ,. mas o uso
geral dIz: e~ c/·ta, elle cl'ia, de crel', e eu cr'io, elle cl'ia de cria?' "
o contexto tira o equIvoco.
(6'2.) Com a dilferença dos Rccentos, que no plural são agudos,
ou graves, conforme são no singular: v. g. Cressemos, Fizéssemos, QlLÍzessemos, 1'l'Ot/.$éssel11Os, Podéssemos, elc.
(63) Os Antigos formarão os Particípios em udo: v. g. Te111Ud{)

Agradecer

Agradecido - ido: animo gralo, por agradecido no
senl. transitivo.
Aprazer
Aprazido - ido.
Altender
Attendido - ido: it. allenlo: v. g. allenlas as razões
part.
Caber
Cabido - ido.
Conhecêr ConlJecído - ido.
Convencer Convencido - ido: Conviclo, parI. p. uso
Converter Convertido - ido: dizemos porem irmão converso.
Corromper Corrompido-ido: e talvez ool'ruplo. V. o Diccionario,
Defender
Defendido - ido: De{eso, prohibido; v. g. porlos de{esos, fazendas defesas.
Devolver
Sup. Devolvido, part. devolulo.
Eleger
Elegi~o
Eleito: os Antigos dicerão elegido, no partiEncender
Envolver
Escrever
llslcnder

ClplO.

Ellcendído - ido.
Envolvido Envolto: iI. envolvido na desgraça: embnão envolto nas luuicas; corpo envolto em carnes;
voz envolta em clwro.
Escripto
o mesmo: escrevido é antiq.
Estendido o mesmo: eslenso é adj. ou exlenso.

(hoje appellido, que por ignorancia escrevem Themudo), Creúdo,
por Temido, Cfido, (ainda dizpmos Teúda e Manleúda, manceba,
cavallo manleúdo: o conleúdo da carta, fardo, caL'l:a: releúdo, re·
lido; lendtldo perdão, tendido, etc. são arcbaismos.
(64) O estomago accendido, accesa a guel'l'a. Lus. 3. esl. 48. e
51 e 57. Dardania accesa, abrasada: accendido em sanha (Clarimundo),. a alma accesa de paixão (Camões, Ode. 6.) ; vanIaele, olhos
accesos (Palmeir. e Sá Mú'.) ,. palavras accesas de S. Cypríano (Al'mes); {ebl'c accesa (Hisl. Naul. Tom. 2. f. 68.) ,. aceesa caridade
(/t'los Sanel.. r 254. v. 1567).
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Havido o mesmo.
Jazido carece.
Incorrido o mesmo, e tambem incurso. V. o Diccionario art. Incorrido.
Interromper Interrompido: Inlm'ruplo; p. uso
Nascer
Nascido - ido: nado é antiq.
Morrer
Morrido Morto: :morlo tambem é Supino : '!'. g.•Le!libre-vos quem tendes morto :. que mais propl'lamente é de malal'; mOlTido uunca é participio,
poi que não dizemos sou, nem eslou morrido, ainda
que digamos c'o Supino : lmn mOl"1ido muita gente.
Prender
Prendido Preso.
Preverter Prevertido Prevertido: dizemos tambem no parI. homens, e costumes prevm'sos, ou perversos.
Querido, Sup. e PartIC. it. o parI. quisto: bem ou mal
Querer
quislo: é quelido e amado de todos.
Resolvido Resolvido: dizemos porém: é homem 1'esOResolver
lulo; já vinha l'esolulo a fazer isso; l'esolulos n'este
pensamento.
Rompido. Rolo tambem é partic. e sup. o?'Oto almnno;
Romper
as 1'olas velas j vão l'olos os /leis de Sevilha e Granada: tem roto, e destroçauo. Supin. (Lusiada, Uant. 8.)
Sabido o mesmo; e como adj. homem slibido, e l'esaSaber
bido.
Haver
Jazer
Incorrer

Sido: não tem parlic. nunca se dice é, ou eslá sido :
ha sido, tem sldo, supino.
Suspender Suspendido, sup. e parI. Suspenso no lIg. eslar suspenso, ficaI' suspenso: como up. os Dispos qMe ti·
nha suspensos, p. uso (Oron. Cisler, L. 6. c. lO.) SuspendidO, pendurado.
Tido, sup. e parI.
Ter
Torcido: Torto, parI. iI. os ollws, as vislas torcidas,
Torcer
onJOs lorlos, lorlo de olhos e pés: a linha, a regua
lorla, ou lonula: regras lorlas.
Ser

Os verbos derivados conjugão-se ·como a~ suas raizes: v. g.
Desfazer, ReleI" como FazeI" e Ler, Prover como Vt:r, e assim se
deve dizer Proveja, Provejas, ele. no subo como Vida, Vejas, elc.
Prõva, Prõvas, no subj. sao erros do vulgo. V. Dicc. art. Prover
.Por tanto Senbor p,'oveja, que eu desembargado seja." Cam, Redond. e Lus. 1. 55. "e do mais necessario vos provida." Tal é o uso
classico.
Eleger, Reger, mudão, o g. em j. antes de a e de o: Elida, Reja,
como Vida, elc. JazeI', eu .laço; subjunct. ellejaça, ou jaza, como
hoje dizem: Jouve, Jouvera, Jouvesse, pouco uso Jazi, Jazesle, Jazeu, Jazeria, e Jazemos, por Jouve, Jouvesle, Jouvemos, dizem agora.

00l'l VCI'l'lO!!l lt'I'cgU.lIres, que teJn os Inflnltlvol'l cm IR

Pedi,. (65)

Vi'r

Ir

Induz'il'

Subir

Sail'

Indicativos

Presentes
Eu
Tu
EUe
Nós
Vós
Elles

SeI'Vil'

Vou
Vals
Vai
Vamos (69)
Ides (70)
Vão

Venho
Véis (66)
Véi
Vimos
Vindes
Véi ou VB1n

Peço
Pedes
Pede
Pedimos
Pedis
Pedem

Induzo
Indttzes
Induz (67)
Induzil1wS
Induzis
Indu;;em

Sú'vo
Sm'ves
Se,'ve (68)
Servimos
Servis
Servem

Subo
Sóbes
Sóbe
Subimos
Subis
Sobmn

Sayo
Sais
Sái
Saimos
SaiS
Sayem

Vim
Viesle
Veyo
Viemos
Viestes
Vierão

Pedi
Pedisle
Pediu
Pedimos
Ped'isles
Pedirão

Induzi
Induzisle
Indlt:;iu
Induzimos
Induzisles
Inriuzil'ão

Servi
Sel'viste
Serviu
Sel'vimos
Sel'VÍSles
Servi?'ão

Subi
Subiste
Subiu
Subimos
Subisles
Subirão

Saisle
Saiu
Sarnios
Sa'isles
Sairão

Vi7'ei
Virás
Vil'á
Viremos

Pectirei
Pedirás
Pellil'li
PedIremos
- ás, - á ; - emos, - cio.

InduzÍ7'ei
Induzlrás
Indu.zirá
Induzirenws

Sel'vi'rei

Servil'á
Serviremos

Suhirei
Subirás
Subil'á
(bil'el/lOs

Sairei
Sail'ás
Sa7:rá
Saíremos

Induzia, etc,
como ~a, ~as,
elc.

Servia, elc.
como ~a, ias,
elc.

Subia, elc.
como ~a, ias,
elc.

Sala, elc.
como 'ia, 'ias,
elc.

Passados
Eu Fui
Tu Fosle
Elle Foi
Nós Fomos
Vós Fosles
Elles Forão

Sa~

Futuros
Eu Irei
Tu lI'ás
Klle lI'á
Nó iI'emos
elc. como Sel'ei,

ApplClucl~l'ei,

ServÍ1'á~

Presentes do Passado
Eu la (71)
Tu las
Elle la
1'lós lamos
Vós leis
ElIes Ião

Vinhas, elc.
como J1inha
Tinhas, elc.

Putia, etc.
como ~a, ~as
I'lc.

Passados do Passado.
En

Fõra, elc. co- Viera elc. como
mo as do Fizera do verbo
\' c r ho au- Fazm'.
xiliar Ser.

elc., como Incll/.:;im, etr:.. co- Servira, clc.. co- Subira, elc. co- Safra, elc. como
Applaudíra.
mo A1Jplaudtm.
mo Applaudtra.
mo Applauelim. A1Jplatldi1·o..

P/l{lira

Do.. "~.-llos Irregu.II,·es, flue tem o InDnUo em

IR

Futuros relativos ao Presente e Passado.
Eu Iria

. Vil'ía. _
Pediria. .
.. tndu~Í1'Ia
Serviria
Subiria
as mais varlaçoes como Applaud, tna, -lnas, -u'ia, - iríamos, - iríeis, - iríão.

Saida

itlodos Inlpel'utlvos

ing. Vai tu
Vêi ou Vm/l
Plur.'lde vós
Vinde
I por ide, antiq.

Péele
Pedi

Indúze
Induzi

Sérve
Sel'vi

Sóbe
Subi

Sái
Saí

(65] Jl1edir como Pecti?·.
.~69) b~lOS dicérão os Autores classicos, e boje se usa ainda. Fr.
. (66 Outros. escrevem Vens, e Vem no singnlar, c plural I'ela- LUI~~ de Sousa,. V. elo A?,ceo. "de que.1!a1110s (por imos histOliando) .•
t1vo as terceIras pes~oas; mas o sop'\. e a Elimologia ele 'Venis
(10) Js por. ules, antlq., ou antes m de illS Latino tirado o t coVenil, pedem Véis> e Véi.
.
.
,

mo cm amalls, amaIS, moveis de '!llOviJtis, oltviis de audilis: elc_
(67) Os anligos dizião, Induze, Produze, Reduze, Conduze Reduze.
(~I) Vulgarmente se escreve hw com h desnecessario e contra
Outros dicérão Sirves, Sil've. (Camões, FilOll.)
,
a Etlmologla de lbat.
'

(68)
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Modos SnJ)Jllnct.lvos

Venha
Venha-s
Venha
Venhamos
Venhais
Venhão

Péça
Peças
Péça
Peçamos
Peçais
Peção

Induza
induzas
ineluza
induzamos
Induzais
indúzão

Si7'va
Si?'Vas
Sirva
Si7'Vamos
Sirvais
SÍ7'Vãe

Suba
Subas
Súba
Subamos
Subais
Subão

Eu
Tu
Elle
Nós
Vós
Eltes

Vá
Vas
Vá
Vamos
Vades
Vão

Eu

Fosse: as mais Viesse: as mais peso Pedisse
idduzisse
Servisse
Subisse
·pessoas são soas como as de As outras pessoas são regulares, como Applau-disse, - isses,
como as de Fizesse.
- isse, - issemos, - tsseis, - issem.
Fosse do Verbo Ser.

Saya
Sayas
Saya
Sayamos
Sayais
Sãyão
Saisse

Futuros Simples.

FOI', etc. como Vie7'; como Fizer. Pedi7',
induzir,
Se7'Vi7',
o do Verbo
Applaudi7' - i7'es, - i7', - i7'mos, - irdes, - irem.
Ser.

Eu

Subir,

Sali7., como

Infinitos Puros ficão declarados no começo: os Pessoaes são regulares: 17', Ires, ir, b'mos, /reles, Irem, e os mais como este: v, g,
Vi7', Vires, Vi?', Vi7~nos, Virdes, Vi?'em, etc.
Gerundios e Participios do Presente.

Indo,

Vindo,

Pedindo,

induzindo,

Servindo,

Subindo,

Sa'indo.

Supinos e Parlicipios do Passado.

ido,
Vindo (72),
Pedido,
indttzido,
Se?'Vido,
Subido,
Temos mais os Irregulares de Vir, que se conjugão como elle: v. g, Avir, Convi?', Desconvi,', elc,
Medi7' segne a Pedir, mudando o d em ç, como !tledir, !tleço,
Peço; Meça, Peça, no Subjunctivo.
Adverti7', Despú'l Digerir, Ferir, Frigir, Jlfenti1', Segui7', Senti?',
Vesti7', e 'seus denvados, conjng-ão se como Servi7" e mudão o e
em i, como Se7'VZ7': v. g. PU Advirto e Advi7'ta, Dispo e Dispa, Digi7'0 e Digira, FiTO e Fira, Frijo e Frija, ]Il-inlo e Minta, Sigo e
Siga, Sinto c Sinta. Os Antigos dicerão Senlo, Jlor Sinlo, e consento, etc. Senta por Sinta: Sigue, Imperat. por Segue.
Acudir, Bulú', Consl7'ui7', ()onsunl1r, Cuspi?" Dest1'ttir. Enrzulir,
Fugir, Sacudir, Sumir, Tllssi7', e outros conjugão se como Subir,
e mudão o u em o, onde Sttbir o muda: os Antigos porém dizião
ACttde, Conslll1e, Consume, Dest7'tte, Tuje, SU71le, sem mudar o u
em o, como agora geralmente fazemos: "Que fogo 11e que só queima, e não consumeo, Call1ÔRs.
Os Verbos, que tem g antes de i mudão-no em j antes de a e
o: v. g. Finjo, Dirijo, Finja, DÍI'Íja, etc.
Os Compostos do verbo Peclir, bn)Jedi7', Despedi7', tem no presente Indicativo e Subjunctivo, impiclo, impiàa, Despido, Despida; ainda que alguns dizem Despeço, Despeça-se; despida, SubjunClivo, confundir-se hia com despida, femm. de despzdo
Rt7" eu Rio, ou antes R.IIo, tu Ris, elle Ri, nós Himos, vós Rides, eiras Rim. Imperativo, Ri tu, Ride vós. Subjunctivo, Ria, Rias,
Ria, Riamos, Riáis, Rião: Risse, ctc. como o regular alJplaudisse ísses, etc. Alguns dizem: elles 'I'iem-se, mas 7'in1. é c assico, 7'iem
analogo a 7'idenl, tira o equivoco de rim verbo com o rim nome.
SUI)lnos, e Pfll'tlc1ltlos do", Verbos em IR

SlIp.
Abrido

Part.
Aberlo: commümente dizem aberio no
Supino; .tem lhe aberto os olhos: por
ter aberlo a successão, contra as ordens,.
Abstrahir Abslrahúlo Abstmcto.
AfJligir
A/Iligido . A/fligido c A/Ilicio.
Cob)'ülo
Coberlo, e seus derivados: coberto por SuCobrir
pino é usual.
/
Conclu'Ído
Concluido, Concluso o feito.
Concluir
Confundir Confundido Confundido: t-'onfuso estilo; ideyas confusas.
Contrahir Conl7'ahido Cont,'ahido: v. g. dividas contrahidas: contraelo por abreviado.
DiII'andir Di/fltnd-iclo Di{(ltndüll!: v. g. Luzes d'i/Tundidas; Di({uso esttlo.
Dirigido
Dirigir
Du'igido: Directo, por direito: v. g. 01'dem dinc/a, opposta ,a Í1wersa; por
modo directo, indtl'eclo.
Distinguir Distingltido DisUncto: tem-se d"iSli11.gltido; é mui distinelo o caso.
Dividir
Dividido
Dividido, Diviso, pouco usado.
Erigido
Erigir
El'igido, e Erecto.
Exhaurir Exhatwiclo Eahau7'ido, e Exhausto de forças, dinheiAbrir

Salido.

ro: as dilações estão ea;haurida-s, acabadas: t. forense.
Expulso.
Expresso.
Exlincto.
Ea;trahido: certidã.o Exlrahida; Exlra<:to
oleo; os Extmctos na Farmacia' oiro exlrahiclo, fazendas ea;t7'ahidas. '
Frigir
Frigido
Frito.
Imprimir imp7'imido é antiquado: dizemos: "Tem se impresso
II!uitos Livrps:" .coi o Liv/'o impresso em
LIsboa:" chtlas Wlp/'essas; palavl'as im-·
pressas, elc.
InclUIr
inclu'ido
incluidos: v. g. ficou incluido n'aqueJle
numero, ou conta; a ca/'ia inclusa: "a
senle/.lça, que jaz no. vers_o Í1~clttsa •.
Infundir
infundido in/undtdo, posto de mfusao: Idéyas infundidas, in/usas; sciencia in/ttsa; luz
mfusa.
Inserir
Inserido
Inserto.
Instruir
instl'uülo
insi'ruido, inst'l'Ucto, pouco uso no batalhão instl'Uido, esquadrão instruido' apparelhado d'armas, apercebido. '
Opprimir °pPl'imido OpP/'imido: Oppresso é pouco usado.
Possuir
Possuido
Possuülo: Possesso do Demonio.
Reprimir Rep7'imido e partic. Represso, pouco usado.
Submergir Submergido e pat:tic. e Submerso (no flgurado),- em
vatdade.
Snpprimir Sttpprimido e partic. it. Su.ppl'eso, pouco usado.
Surgir
SU'rgido
Surto.
Tingir
nngido
Tinlo: lIO 7'OStO linto do pall07' da morte."
.Expellir
Exprimir
Extinguir
Extrahir

Expellido
Exprimido
Ext'inguido
Ea;tTahido

Muitos d'estes participios do Passado usão se tambem em sentido transitivo: v. g. Agradecido, o que agradece, grato. Apressa(lo, Al'7'ecadado, Arriscado, AtTcviclo, Atteniado; Bebido, que bebeu
CaJado, que cala; Comido, o que comeu (Davo bem comido e me~
Ihor bebido), Commungado, o que commungou; Confiado rlonhecido, Considerado, Costumado, DesaUento, Desconfiade, Des~nganado
Desl'llayado, Encolhido, Entendido, Es/ol'çado, Lido, Ousado Prevc:
n'ido, Privado, Recatado, Resabido, Sabido,.Sentido. Sobrado.' Valido
e outros quando se lhes subentende homem ou mulher: v: g. • en~
tendida SOIS, Senhora;" i. é, dotada de entendimento. (V. Leão 01'igem, f. 54.) .um não desll/lganado:o homem desenganado que não
eng-ana; ii. livre do engano, em que estava.
.
Além das Conj.ugações a:nt1qpadas, que tenho ap.ontado, notaremos, que os Antigos tel'll1lnavao em ades, edes, muitlls variações
que depois terminarão em aes e ce, v. g. buscaes, fazee e hO'je sé
terminao cm ais e eis; v. g. lenhádes por len/uiis; havl:des (liJdes
por havMs, deis. Outras vezes terminárão em ais a que boje usa~
mos em eis; v. g. vós linháis por tinheis, (Orden A/ans. L. [;. T.
56.): a Anle/' mudárão o cl em ç, A7'ço, A7'ça, MOtwo e .Moura ou
MO'im, Morrú, e Morra de MOlTe/'.
'
Usárão mais Participios de futuro em oiro no sentido pas ivo:
v. g. flavedai7'O, capaz de haver se, ou acquirir se, recebendo:

(72) E assim os derivados Avinde, convindo, elc. v. g. são vin-/ pacificações: .deu el-Rei D. Manuel regimento aos Avindei1'OS aos
dos, estão avi7ulos, donde se derivou Avindeil'o, que faz avenças, e 20 de Janeiro de 1519. outros dicérão Avindol'es.
.
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AVOl'l'eCedoil'o, digno de se aborrecer: Doesladoiro, digno de ser supinos; e porque estes são invariaveis, usão dos adjectivos no
doestado, deshonrado, ou que deshonra; v. g. a Sociedade lÚJesta- singular masculino com nomes no plural: v. g.
doira do Judeus: Penado11'O, digno de ser penado, ou castigado.
As desgraças, que, ó Turno, cada dia
(Orden. A{ollsinas, ({req.)
Me.perseguem, aos olhos tens palenle.
No mesmo sentido usárão Participios em ondo: v. g. bolo ,'ecebondo, cavallo l'ecebondo, capaz de se receber em paga, ou satisfa(Eneida, 12. 8.)
ção do Clue alguem é obrigado a pagar, ou ter. (73) Miserando, NefalUlo, sao á imitação dos Participios passivos do futuro da Lingua
Latina; "colhem o mel para os {abricandos favos .• p. usado.
Palente devia concordar com desgraças, porque 1Jalenle ali não é
Supino; que estes tomão se no sentido transitivo, e então significaria lens palenleado. O mesmo Autor dice com iguaL incorrecção,
Dos Vel'bos Defectivos
em que outros tambem cairão (75):
Esles, e paclos laes, deixou com tigo,
Antes de dar a chara vida, {eito.

FedeI' não tem outras variacões em que entre o nem a depois
do d, Brandi7', ColJll'ellir, Deniotir, Discel'1li7', Expelti7', !dunü',
Submergir, só se conjugão na~ variações em que. entra t: v: g,.
Brandi, Brandisle, etc. Brandw, - as, etc. Brandt7'a, B'r.andtl'et,
Brandindo. Precaver, e outros, seguem a mesma anomalia: v. g.
Precavi Precavia, e Precaverei, Precavesse. Apl'azer tem Apraz,
Aprouv~, Aprouvéra, Aprouvesse; Aprazerá a Deus, Aprou~érmos.
Bons Autores dicérão Aprazes, Apmzem (74), 11em ha razao porque se não diga Aprazerei, Aprazerás, ApTazel'~mosl etc..e Apráza
no Subjunctivo. Prolwe, Prouvesse, P,'ouvera, nao sao aferrses de
A1JraZel', mas variações do verbo Prazer, d~ que, temos Pras-71M
(de op.de se dice o _ReglO P!:as-me), Prazem; e os nos~os mayo.res
dicérao, quando nao ouvlao bem, para lhes repetirem o dito,
Pras-vos? (como os Francezes dizem Ptait-it?) Pl'Ouve (agradou) a
Deus' Prouvera, Práza a Deus, que assim fosse, ou seja! "Que Prazeriá a Deus, por intercessão do Santo, que ainda aquelle mal
se abrandasse, ou mudasse a bée:ll "eUe, prazendo a Deus, será
d'aqui a tres annos com vosco:" "coisa que despl'áza a Delts." (V.

(Eneicla, 10. 221.)

Hoje diriamos {eilos, como "Paz e amizade, que deixava assenlaclo."
(Commenl. c/e Albuquerque, P, 1. c. 1.) "Eu que tenho já chevo todos os meus can taros:. devia ser lenho enchido, para indicar o
acabamento da acção, ou lenho cheyos, si(5nificando o estado opposto a vLlzios: ch/:yos é adjectivo e não SUplDO, que se componha com
leI', para supprir tempos compostos dos verhos. (Eu/ros, f. 173. v.)
.As victorias de Diu, cuja fama tinha che,ljo de temor e reverencia
o Orienle lolÚJ:» (Freil'e, pago 362. ediç, de Gencll'on) indica o estado modilicado por cheyo, e bem.
Presenle vem na Orclen, A{ons. e outros Livros anli~os por preposição:- v, g. pl'esenle as parles: presenle eUes: hoje dlriamos peranle, ou sendo, eslando, pl'esenles as pal'les, concol'dando o Particípio com o nome, como se acha em outros bons Autores. (V, COttlo, .D. 4. E. 6. c, 6 e Dec, 5. L. 7. c. 1. pl'esenles lolÚJs: presenles
do Al'ceb. L. 2. c. 2.)
Os Autores classicos ás vezes confundem os adjectivos com os as damas da sua côrte. Cronica c/e Cislel', etc.)
(73) Já apontei, que ~s n05 os mayores. u:s~rão ~os adj~ctivos
verbáes em ante, ente, mle, como de ParLIClplOs, a maneira dos
Latinos; estes mesmos usávão delles como de adjectivos. Nós recebemos alguns dos Verbos Latinos. que não adoptámos: v. g.
coruscante, t7'epidante, insolenle, (Lusiflda, 2. est. 52.) por extraordinario, não vulgar, nem' costumado: adjacenle, excellente, {ulguranle, continenle: outros com algüa dilferença: v. ~. obediente
do Latim obedio, que imitámos em obedecer, mas nao dizemos
obedecenle, penilenle, etc., de polens derivámos polenle e possanle:

"Se acabanle aqueLie feito o Governador se fora logo surgir:» por
acabando, ou acabado, diz Coulo, D. 4. L, 7. c. 4.: 11'emanle tomámos do Italiano 17'emal'e. (utissea, 6, 9*.)
(74) "E tu mesmo a ti mesmo clesapra::es.» (Caminha, Episl.
19,)
(75) "Contando as maravilhas, que deixava fei/oll «deixar lhe
queimado a coberltt7'a.. (pinlo Pereira, L, :lo {. ti3. V. e 87 i «.DeixanlÚJ Bertolomeu Dias descobel'lo 350 leguas." (Bal'r. D. 1. L. 3. C.
4.) Hoje diriamos {eilas, queimada, descoberlas.
.
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Anlonio de Momes Silva acabou este seu l~pitome da Gl'ammatica Portuglleza no J1;llgenho uovo da Moribeca em Pernambuco aos
15 de Julho de 1802. E foi novamente retocado por elle em 18'21.
'

ABREVIATURAS
DÁS

CITAÇÕES DOS LI\ ROS PORTUGUEZES COM QUE SE AUCTORISA O USO DAS PALA\ RAS

Abeced. Real. Abecedario Real, de FI'. João dos Prazeres.
Aulegl'. Aulegrapbia, Comedia, de Jorge Feneira de VaseonAbr. Braz Luiz dr Abl'eu, Portugal IIledico. Coimbra, 1726. foI. cellos. Cito a Pagina, e talvcz o AClo, e Scena, quando vão dois
Aead. Sing. ou Ac. dos Sing. Academia dos Singulares de Lis- numeroso
boa. o Tomo e a Pagina.
AuLa. Auto do Dia de Juizo.
Acções Epise. Acções Episcopaes, de Lucas de Andrade.
Aceital', ou Ave/ar, Chron. ou ReperL. A Chronographia, ou
Alr Guerreú·. Relação das festas a D. Filippe I, de Portugal. o Repertorio dos tempos de André de Avellar.
N.· e Capitulo.
Azev. For/. O Engenbeiro Portuguez, de Manoel de Azevedo
Aforism. ele CasLro. Aforismos tirados das Decada~ de Barros, Fortes. 2 vol. em 4.·

por D. Fernandes Alvia Castro.
AZUl'. Gomes Eaues de Azurara, Tomada de Ceuta, impressa
A. 11el'e. HisL. Alexandre lIerculano, IIistoria de Portugal. o em 1644.
Tomo e a Pagina da ultima edição.
AZUl'. ChI'. G. Gomes Eanes de Azurara, CiJronica do DescoA. /ierc. Monge. Alexandre Herculano, O lIIonge de Cister. o brimento da Guiné. Paris, 1841. a Pag-ina.
Capitulo.
Balj. ou Barj. rabo ou Balj. Tab. Min. Manoel José Barjona,
A. Herc. E!tT. Alexandre Uerculano, Eurico, o presbytero. o Taboas Mineralogicas. Edição de 1835.
Capitulo.
B. Eslaço. Balthazar Estaço, Rimas. a Pagina.
A. Herc. Opuse. Alexandre Herculano, Opusculos. o Tomo e a
B. IJ. Barbosa, Diccionario.
Pagina.
B. ou Búl'roS. João de Barros, nas Decadas: ás vezes vae citaA. He1'lJ. Lend. ALexandre Herculano, Lendas e Nanativas.
da a Decada e a Pagina; e muitas vezes o primeiro numero indiAgiot. L. ou Lus. Jorge Cardoso, Agiologio Luzitano. o Tomo ca a Decada, o segundo o Livro, e o terceiro o Capitulo: v. g. B.
e a Pagina.
ou IJarros, 3. 5. 8.
ALal'le. Vicente Alarte, Agricultura das Vinbas. a Pagina. EdiB. C/ar. João de Barros, no Clarimundo. Edições de 1601, 1742
ção autiga,
e 1791. 3 vol. em 8.·
Albug. Commentarios de Arronso d'Albuquerque. O primeiro
B. Pano 1. O mesmo, Panegyrico de EI-Rei D. João III.
numero denota a parte, o segundo o Capitulo d'ella.
B. Pano 2. O mesmo, Paneg.vrico da Infanta D. Maria.
ALcobaça. Veja-se Vila (lhl'isli.
B. Gramm. João de Barros, Grammatica, e Opusculos impres-·
Alfena. Poesia de Alfeno CYllthio. Lisboa, 1791. Parte I.
sos com ella. Edição de 1785.
ALm. 1nsll'. Alma Instruida, do p.e lIianoel Fernandes. O priBarreira. FI'. I idoro de Barreira, Da Signi{]cação das Plantas,
meiro numero denota o Volume, e o segundo a Pagina.
e Historia e Martyrio de Santa Iria.
Almeno, MelalllOl'jJh. Metamorphoses de Ovidio, trad. per FI'.
Barrei1'Os. Gaspar Barreiros, Chorographia, a Pagina; e das
Jo é do Carmelo, varatojano. Lisboa, 1805. em 12.
Censuras, que vem na mesma obra.
A/meno, Poes. Mesmo anctor do autecedente. Lisboa, 1815.
Barrelo, Orlhogl'. OrtiJographia, de João Franco Barreto. L"
1 vol rm 12.
edição.
AIt'ar. E/hiop. O p.e Fra.ncisco Alvares, Iuformação das cousáS
Barreto, Pl'ot. Practica entre Heraclito'e Democrito, de Nuno
da Ethiopia, etc.
Barreto Fuseiro.
AmoU/!. Onom. Ama1Lhea Onomaslica, de Fr. Thomaz da Luz.
Barreto, V. Vida de Santa Thereza; a Vida do Evaugelista,
ALmeida. Bibl. P.~ João Ferreira d'Almeida, Diblia Sagrada. Ci- Poema do mesmo.
.
B. Guer. Cor. p.e Bartholomeu Guerreiro, Gloriosa Corôa dos
tam-se geralmenle os livros particulares dos dois Teslamentos.
A/ão, A. Manoel de Brito Alão, Antiguidades da Imagem de Esforçados ReliO'iosos. etc. a Parte e Capitulo.
Nossa cnhora da Nazareth. o Capitulo.
•
Jom, IJ.· fornada dos Vassallos da Coróa de Portugal, elc. o
Amar. S. Francisco do Amaral, Sermões. a Pagina.
N.· e Capitulo.
Amaral. Belcbior Estaço do Amaral, Relações.
Bejfl.. João Arronso de Beja, no Parecer, que vem nas M'Ulorias
Andr. C/tron. Francisco de Andrade, Cbronica de D, João ID. de El-Rei D. Sebastião, e Oeducç. Chrouol. Provo relat. á mea Parte e o Capitulo. I" ou 2." edição.
uoridade de EI-Hei, e Regencia do Cardeal, e nas Memorias,
em 4,·
Andrade. Cerco de Diu. Poema.
Andmde, Misceitanea. Miguel Leitão de Andrade. V. Leilão, que
Bellidor. O Curso de i\lalhematica, traduzido para uso das aué o mesmo.
Ias militares, em 4 vol.
A. da Cunha, Campo D. Antouio Alvares da Cuuha, Campanha
Bened, Luzil, ou Lu,;;. Benediclina Luzitana, de FI'. Leão de
de Portugal, etc. a Pagll1a.
S. Thomaz.
Apoi. Apologos Dialogaes, de D. Francisco nlanoel de lIlello, a
B. P. ou B. Per. Bento Pereira, Prosodia.
Pagina.
,
Bermudas. D. João Bermudes, Helação da Ethiopia, Ellição de
Appl'es. Obl'ig. Fr. Damaso da Appreseutação, Obrigação do '1565. 4.· Cito a Pagina.
Frade menor. 1." edição.
Bem. Diogo Bernardes, O Lyma, ou Lima; Flól'es, Rimas; da
Araujo, Sueco João Salgado de Araujo, Successos Militares. Li- ultima edição. a Pa~ina, ou a Parte dos Poemas, e o titulo d'elles:
vro e Capitulo.
V. g. Egl. EO'loga; &p. Epistola; San, Soneto.
Arm. Polit. Armonia.Politica, de Antonio de Sousa de Macedo.
Bem. B p.e Manoe Bernardes, Florestas de 1706, ou 1759.
Arr. ou Armes. FI', Amador Arraes, Dialogos. o Dialogo e o Luz e Calor, Arma da Castidade, etc. o Tomo e Pagina, e ás veCapitulo, on pagina da 'I.' edição.
zes'nas Florestas o Tomo, Titnlo e N.·
.
Al'le da (laça. Arte da Caça de Altenaria, por Diogo Fernandes.
Bem. Rib, V. Alanina e Moça.
Arte da (lo;:;. Arte da Cozinha. a Pagina.
Bezou~. Arithmetica e Algebra de Bezout, traduzidas para uso
Arle de fi'lwl. Arte de Furtar. o Capitulo, ou a Pagina da 2." ed. da Universidade de Coimbra.
Arle Milil. Arte Militar, de Luiz Mendes de Vasconcellos.
Bocage. São as Poesias de Manoel Maria Barbosa du Boca~e,
. Ar/e Min. Arte Minima, etc., da Musica, de Manoel Nunes da Cito o Torno e a Pagina da edição de Lisboa, em 5 vol. 8.·, 1800 e
Silva,
1813 etc.
Al'Le da M!ts. Antonio Fernandes, Lisboa, 1626. 4.·
Rocar1'O. Anacephaleoses da Monarchia Luzitana, de Manoel
Al'le de Nav. Arte de Navega!', por Manoel Pimentel.
Bocarro Francez. Edição de 1624, 8.·
Al'le ele Pinto Arte de Pintura, de Filippe Nunes. a Pagina,
Brachyol. cle Princ. Brachyologia de Príncipes, de FI'. Jacinto
Al'le Poel. Arte Poetica, de Filippe Nunes,
de Deus.
il'rLe de Rein. Arte de Reinar, de Antonio Carvalbo de Perada.
Br. ele B. Espelh. D. FI'. Braz de Barros, Espelho de Perfeição.
a Pagina.
Livro e Capitulo.
VOL. I, -
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Clar. ou Clarim. Veja-se B. Cla?'.
Drist. ou Brislo. Poema de A. Ferreira. V. Fel'r.
Cod ou C. Pharm. Codig-o Pharmaceulico Luzitano. 3." edição.
B,'ito Apol. João Soares de Brito, Apologia de Camões.
Coimbra,
1841.
B1'iLo' Ch?·on. ou Ch1'. FI'. Bernardo de Brito, Chronica de CisComment. Veja-se Albuq.
ter. A i\IoÍlarchia Luzitana vae citada debaixo d'estes breves. Mon.
Comp. oU C. de Path. ou C. Palh. Compendio de Pathologià t.la
Lus. oU L. 1. ou 2. Partes, ou Tomos, e seguintes: outras v~zes o
numero dos Livro>: e os Capitulos, e Paginas: v. g. 12.2.50.3. Llv. 12. Escola Medico-Cirurgica do Porto, 1840. 8.
Comp. ou C. de Chym. Veja·se Pimen/el.
Cap. 2. Pago 50. CoI. 3. que vt'm a ser a primeira no verso da Pago
Comp. de Physiologia. Veja-se ltfel/o.
E as vezes o Vol. Pago e CoI.: v. g. I. 10. ~. ou I. {. tO. 4.
Comp. Eccles. Computo Ecclp.siastico, de Leandro de Figueirôa.
Dli/o, E/og. O mesmo, nos Elogios dqs Reis.
Conspi?·. Conspiração Universal de Vicios e Virtudes, por FI'.
Bl'i/o, Geogr. O mesmo, na Geogra~hl~.
..
Bri/o, Guerra. Francisco de Brito FreIre, na Hlstona da Guer- Pedro Corrêa. a Pagina e a Columna.
Consto da G. As Constituições do Bispado da Guarda.
ra t.lo Brazil, em foI. 1600.
.
.
Consto de C. As Constituições do Bispapo de Coimbra.
Bri/o, Viag. O mesmo, na Relação da Vl?gem do Brazl1.
.
Contos de Tranc. Contos de Gonçalo Fernandes de Trancoso. a
llrot. Felix Avellar Brotero, o CompendlO de B9tamca. Pans,
1788. '2 vo1. 8.° O seu Dicc. na mesma obra, ou o DlCC. de OIosso- Parte e o Conto.
Controv. Medic. Controyersias Medicinaes, de Manoel dos
10"'ia Botanica do Dr. A. A. da F. Bcnevides. A Flora Luzitana, etc.
o lll'ot. lnel. de H. N. Jndice dos Termos de Historia Natural (que Reis Tavares.
Corogl'. Porto Veja-se Carv.
"em no Cuvier). por Brotero.
. .
Corroo. FI'. Pedro Corrêa, Triumfos Ecclesiaslicos e Seraflcos.
Brol. lnd. das Plantas. Indice dos Nomes TrlVlaes das Plantas,
Correcção de Ab. Correcção de Abusos, por FI'. Manoel de Azeno fim do Tomo 2.· do Compendi o de Botanica.
w~.
.
Calv. Hom. FI'. Pedro Calvo, Homelias.
.
Côrte Real.. Jeronymo Côrte Real, Naufragio de Sepulveda: e o
Calvo lJel{: FI'. Pedro Calvo, Defensam da.s LagnJ1!as, etc.. _
C. ou Cam. Luiz de Camões, Obras PoetJcas, ultImas edlçoes Segundo Cerco de Diu: d'este a edição 2."
Cos/a. Leonel da Costa, na Traducção das Eglogas e Georgicas
de Lisboa. Amphit. acto e scena. Filoet. acto e scena.
Cam. Ob. Obras de Camões. Edição de Hamburgo, 3 vol. 8.°, de Virgilio. edição I." em folio.
Costa, Com. de Ter. Leonel da Costa, Comedias de Terencio. o
1834. o Tomo e Pa~ina
Volume e a I'agina.
.
Cam. do Ceo. Caminho do Ceo, por Antonio de S. Bernardo.
Cosia, Converso Leonel da Costa, Conversão da Felice Egypcia,
Caminha. Pedro de Andrade Caminha. Edição de 1791. o Poeetc. o Livro.
ma, ou a Pagina.
Cout. ou Coutinho. Lopo dc Sousa Coutinho, Cerco de Diu. CiCampo ReI. Manoel de Campos, Relação do Recf'bimento das
to a Pagina. ou o Livro e Capitulo.
I1eliquias, etc. a Pagina.
Coulo. Diogo de Couto, Decadas: ás vezes vae citada a Decada
Canc. e Romanc. Cancioneiro e Romanceiro Popular Portue a Pagina, e muitas vezes o primeiro numero indica a Decada, o
guez, publicado por Theophilo llraga. o Tomo e a Pagina.
Canto Anh. Cantos do Archipelago Açoriano, publicado por segundo o Livro, e o terceiro o Capitulo: V. g. Couto, 4. 6. 7. De·
cada 4.", Livro 6.0, Capitulo 7.°
'l'heophilo Braga.
Couto, Sot. Dio~o do Couto, Soldado Pratico. a folha.
Cancion. ou Canc. Cancioneiro Geral, de Garcia de Rezende.
Oron. Veja-se CMon.
a Pagina e a Columna dos versos.
As citações com cifras romanas e arabes, indicam o Volume
()r1.tz, China. FI'. Gaspar da Cruz, Tractado das Cousas da
China.
e a Pagina da edição de Stuttgart.
Cruz, Poes. Poesias de FI'. Agostinho da Cruz.
Can=-. II Canzoniere porloghese della Biblioteca Vaticana,
Cunha. D. Rodrigo da Cunha, Catalo"'o dos Bispos do Porto,
messo a stampa da Erne~to ~Ionaci. Baile a S. Libreria editrice.
Lippert (Max Nimeyer), 1875. Citam-se os numeros das Canções.
Historia de Braga e Lisboa, e Vida do Arcebispo no Calhecismo de
MaTtyres.
Cap. Porto Capitão Portuguf'z. 2 vol. 4.°, Lisboa.
Capucho Esc. Historia do Capuchinho Escocez, por Diogo GoCU?'vo. João Curvo de Semedo, nas Observações Medicas: 1'0Iyanthea (q uando se cita a Pagina só, é a edição de 1727); e Atames Carneiro.
laia da Vida.
Cardim. Francisco Cardim, Relação do Japão, Malavar, etc.
Ca'l'd. D. Diccionario Latino Portuguez, por Cardoso.
Cuviel', ou Ouv. Quadro de Historia Natural dos Animaes, traCarta Consl'ilucional, da Nação Portugueza, de 25 de Abl'i1, 18'26. duzido em Portuguez por Antonio de Almeida. Londres, 1815.
C. ele Glda. Carta de Guia de Casados, por D. Francisco Ma- 2 vol. 8.°
Dallabella. Memorias Sobre a Cultura das Oliveiras, por João
noel.
C. Pasto Carta Pastoral do Bispo do Porto, D. Fernando Corrêa Antonio Dallabella.
D'Aveiro. Veja-se Pant. d'Av.
de La:lerda.
{.'artas do, ou de Jap. Cartas que os Padres e Irmãos da ComDescob. tia /trol. Relação dos trabalhos que o Governador D.
panbia de Jesus escreveram do Japão e China. o Volume e Pagina. F. de·Sousa e certos fidalgos padeceram no descobrimento da FroCarv. Corog. Antonio Carvalho da Costa, Corograpltia. o Volu- lida. o Numero e a Pagina.
me e Pagina.
D. Calha?'. Per{. Mon. ou Vid, Sol. D. Catharina Infanta, Livro
Cal'v. Comp. Antonio Car"alho da Costa, Compendio Geogra- da Perfeição da Vida Monastica; e no Li vro da Vida Solitaria.
phico. Tratado, Capitulo e Pagina.
.D. F. de Men. D. Fernando de Menezes, Historia de Tanger. a
Pagma.
Caso Reserv. Casos Reservados, por FI'. Lourenço Portel.
Casto ou Oasiano Historia da India, por Fernão Lopes de CasD. F. de Men. O mesmo Auctor, Vida de D. João I. a Pall'inà.
lanhrda. o Livro e a Pagina, e talvez o Capitulo.
D. F. Man. D. Francisco Manoel, Cartas; Epanaphoras' DlaloCastilho, Co111ment. Antonio de Castilho, no Commentario do gos; Etelogios Fallantes; Hospital das Lettra!l', etc.
'
Cerco dc GÔa.
D. F/·anc. de Porto D. Francisco de Portugal, Divinos e Huma.
Caslilho, Elog. O mesmo. Elogio a D. João III, que vem com as nos Versos.
Obras de iIlanorl Severim de Faria, ou com os Panegyricos de BarD. Gasp. Leon. D. Gaspar de Leão, Carta do 1.0 Arcebispo de
Gôa ao Povo de Israel.
ros.
Gast. ou Castro Lus. Castrioto Luzitano, por Raphael de Jesus.
D. G. Couto J01'1l. D. Gonçalo Coutinho, Discurso da Jornada li
a foI.
VHla de ~razagão. a Pagina.
.
Catastrofe. Catastrofe de Portugal, por Leandro Dorea Caceres
D. Hitatl'. D. Hilario Brandão, Voz do Amado. ÕCapit. e a Pago
e Faria. em 4.°
D. Ntcot. ChI'. D. Nicolau de Santa Maria, Chronica dos ConeCal. ou Calec. ou Calho Rom. Catecismo Romano. '2 •• edição.
gos Regrantes. Lisboa, 1668. 2 Tomos foI.
Cavo Cart. Cartas do Cavalleiro de Oliveira. Edicão da BiblioDam. de Goes. Veja-se Goes.
lheca Portugueza. Cita-se o Livro e a Carta.
Deducç. Chl'On. Deducção Chronologica e AnaIytica. a Pagina
Ceita. FI'. João de Ceita, Quadragenas. 1." e 2." parte.
'
o numero dos paragraphos e as Provas; da edição de 4.0
Oerem. da Missa. Ceremonias da Missa, por Gonçalo Vaz.
Defensa da M. L. Defensão da Monarchia Luzitana por FI' BerOerem. Seraph. Ceremonial Seraphico de FI'. Manoel da Con- nardiuo da Silva.
'
'
ceição.
. Delicad. Adag. Antonio Delicado, Adagios Portuguezes reduCes. Sumo Sebastião Cesar de Menezes, Summa Politica. Nu- ZIdos a logares communs.
'
mero, Titulo e Capitulo.
Desc. ao Ca/aio. Descobrimento do Cataio, pelo Padre Antonio
Ghagas. O P. FI'. Antonio das Chagas, nas Cartas e Obras Es- de Andrada.
pirituaes.
. Diar, d' OU7'eIn. Diario do Conde de Ourem ao Concilio de BaOlwrogr. Veja-se Ba?'l'eil'os.
slléa: !lo Tomo 5.° das Prova.s da Historia Genealogica.
CM. Ohl'on. ou Oron. Chronica, A[. de al~um dos Reis chaDlcc. das Plantas, ou Dlcc. das Pl. ou D. das PI. Diccionario
mado Alfonso: o numero: V. g. I. II. II . etc., indica qual foi dos Portull:u~z das PI~n.tas, por José Monteiro de Carvalho:
Arronsos, e os outros numeros a Parte e Pagina: e de ordinario
Dmu, ou Dm'lS. O Desembargador Antonio Diniz da Cruz
cito as que emendou Duarte Nunes, da edição em folio, ou se é a Poesi~s em 3 vol. Lisboa, 1812. Diniz, 2, 15. i. é, Tomo 2. f, 15~
ultima edição, vae i~so declarado: e as antigas de Gaivão, Fernão ou DI/hyr.; ldyt.; etc.
Lopes, Garcia de Rezende, Ruy de Pina, e de D. Pedro I.
Diniz, Odes. As Pindaricas (da edição de Coimbra) aos Heroes
ChTon. Cisto Chronica de r.ister, por FI'. Bernardo de Brito. L" Portu~uezes.
edição. O n.O 1.0 indica o Livro, e o 2,0 o Capitulo da Obra,
Disc. Polit. C. Discurso Politico, por D, Fernandes Avila de
Chr. elo Cond, Chronica do Condestabre. Lisboa, 1526. foI.
Castro.
ChTonogr. Veja-se AveUal'.
D~sc. Pol~t, S. D~scurso Po)j.t~co, de Luiz Lourenc;o Sampayo.
Ciabra, Exlt. FI'. Timotheo de Ciabra, Exhortacão Militar, etc.
Duc, POllt. V, DIscurso PObtlCO, de Manoel Fernandes de Vila Pagina.
la Real.

ABR~VIATUH:\S

lJoc. ou Docum. Ant. Documentos Antigos.
lJominio. Veja-se Alacedo.
Edit. Censor. Editaes da !leal Mesa Censor ia.
Edit.lnquis. Editaes da Inquisição.
Etegiad. Elegiada, Poema de Luiz Pereira. Cito a pagina da
antiga edição, ou da ultima.
Etpino. Obras de Elpino Duriense (o doutor Antonio Ribeiro
dos Santos), 1. 5. i. é, o Tom. e pago ediç. de Lisboa, J812. 3. vol.
de 4.·
.
Bluc. Elucidario de Palavras Antigas de k Joaquim de Santa
Rosa de Viterbo.
Eneid. A Eneida Portugueza, de João Franco Barreto. o Livro
e a estancia: v. g. Eneida, 5. 2. Livro 5.°, estancia 2. a
Epana{ Veja-se D. Franc. Man.
Epin. Lusit. Epinicio Lusitano. de João Pereira da Silva.
Epod. Epodos, por Diogo de Teive, traduzidos por Francisco
de Andrada. Lisboa, 1'186.
Esc. das Verd. D. Antonio AII'arez da Cunba. Escola das verdades abertas aos Principes, a folha.
Esc. de Cavalt. Escl!do de Cavalleiros, de Fr. Jacinto de Deos.
Esp. de .Lusit. E.spelho de Lusitanos, de Antonio Velloso de
Lira.
Esp. de Relig. Espelho de Religiosos, por Fr. An'onso da
Cruz.
Est. dos Bemav. Estado dos Bemaventurados, pelo Padre Martim Rosa.
Eslaço. Veja-se G. Eslaço, Anti~uidades.
Eslat. da Vniv. Os EstatHtos antigos da Universidade de Coimbra.
Est. de C. Definições e Estatutos da Ordem de Christo.
ElhlOp. Orienle. Veja-se Santos:
Eltrr. Eufrosina, Comedia de Jorge Ferreira de Vasconcellos;
edição de 1616. Cito primeiro o acto e depuis a scena;~e a pago e
a edição; talvez a edIção de Farinha.
Eva e Ave, de Antonio de Sousa Macedo. a Parte, Capitulo e
Numero.
Ex. de Artilh. Exame de Artilheiros e de Bombeiros, I vol. de
t°, por José Fernandes Pinto Alpoim.
Ex/wrt. !tlilit. V. Ciabra.
F. Al. ou F. Il1endes. V. M. P.
Fab. dos Plano Falmla dos Planetas, por Bartholomeu Paxão.
Fabr. de Relog. Fabrica de Relogios, por Fr. Antonio da Costa.
Fama Poslh. Fama Posthuma, por Fr. Antonio Correa.
Faria e Sousa. Manoel de Faria e Sou a, nos Versos Portuguezes, e Catal2!l'0 de Palavras. que traz na Europa Portugueza.
Fal'llt. 1. e Farm. G. Veja-se Pharm.
Fel'l'a. Feira de Annexins. por D. Francisco Manoel de Mello,
ed. Innocencio Francisco da Silva. a pago
Feni:; da Lus. de ~!anoel Tbomaz.
Feo, ou Feio. Fr. Antonio Feyo, Tratados, ou Discursos, 2 vol.
e Sermões, e Quadras, e Rimas.
Fern. de Luc. Vasco Fernandes de Lucena, Traducçãlf da Apologia; nas Provas da flistoria Genealogica, Tom. 6.·, folhas 364, e
seguintes.
F. Galv. S. Fernanuo GaIvão, Sermões. Partó, ou vol. e folha.
Fen·. Antonio Ferreira, Poemas; a ullima edição em 2 vol. de
8.·, 1771. Cito o Poema, ou simplesmente o Tom. e pagina.
Fel'. Borg. José Ferreira Borges, Diccionario Juridico Commercial.
Fest. na Oanon. Relação das Festas na Canonização de S. 19nacio de Loyola. Numero e folha.
Figueira. P. Luiz Figueira, Grammatica da Lingua Geral do
Brazil. Lisboa. 1795. e o Vocabulario.
Filinlo, Poes. Obras Poeticas do Padre Francisco Manoel do
Nascimento, impressas em Paris, 5 vol.; e Traducção de Fabulas
de La Fontaine. Londres, 1813; do Oberon, etc.
F. Elysio, ou Fil. Elys. Obras do Padre Francisco Manoel do
Nasrímento; edição de Paris, I l vol. 8. ° o '01. e a pago
F. Elys. Ma1't. Os ~Iartyres, 2 vol. 12,0 Paris. o Tom. e pa~.
Filos. de Princ. Filosofia de Principes. Tom. I.· Lisboa, 1787.
Flora F. ou Pha1'ln. Jeronymo Joaquim de Figueiredo, Flora
Pharmaceulícn. Lisboa, 1825. 4.°
Flol,a. Espir. Florilegio Espiritual, por Fr. Faustino da Madre
de Deos.
Fios Sanet. FIos Sanctorum, de FI'. Diogo do Rosario; edição
de 1567. em Braga, em casa do Maris, 2 vol., lettra gothica; mas
a dos Titulos 'das duas Partes em que a obra se divide (contendo
cada parte os Sanctos dos seis mezes) é caracter redondo.
Fons. Fonseca, Poemas. Florença, 1626.
Forli!. Mod. Fortificação Moderna, em 4.· Lisboa, I7l3.
Frago:;. Vid. Fr. Pedro Fragoso, Relação Summaria da Vida,
etc., de S. Carlos Borromeu.
F. AIIJ., iltrO/'m. Francisco Alvares, Verdadeira Informação das
Terras do Pl'este João. o Numero e capitulo; e na 2.' Parte, a Parte e o Capitulo.
Franc. de Sá. Veja-se Sá e Mil'.
Franco H. 1I1ello Franco, Elementos de Hygiene.
FI'. G. da Sylv. FI'. Gonçalo da Sylva, Livro da Vida de S. Bernardo. o Liv. e o Cap
.
FI'. ou Frei'n. Jacinto Freire de Andrade, Vida de D. João de
Castro. o Livro e o :Numero.
• Freire, Elysios, ou (só) Elysios. João :Nunes Freire, eampoS'
ElyslOS. Porto,
1624. 4.' a pago
I

G. Soar. Gabriel Soares de Sousa, Roteiro Geral, etc., escripto
em 1587. e impreoso pela Academia das Sciencias.
G. de S. Bcm. Fr. Gaspar de S. Bernardino, Itinerario da India a este Reino.
G. Estaço. Gaspar Kstaço. Antiguidades de Portugal, em folio.
o Capitulo e o Numero.
G. dos Reis. Gaspar dos Reis, Helação do Solemne Recebimento das Sanefas I\eliquia~, que foram levadas da Sé de Coimbra a
Santa Cruz. Cito a pa<Tina.
Galh. Manoel de Balhegos, Templo da Memoria, Poema. o Canto e E:tancia.
Galv. Antonio Gaivão de Andrade, Cavallaria; da Gineta; e Estardiota.
Galv. f.-,1t1'on. E' a de D. Alfonso Henriques. Lisboa, 1727. folio.
Gatv. lJe,sc. Antonio GaIvão, Tratado dos caminhos por onde
costuma VII' a especiaria da India. Cito a 2.' ediç. e a pago
Galv. S. Fran. Fero. Gaivão, Sermões. V. e pago
Garção. Obras Poeticas de Pedro Antonio Correa Garção; La
edição, em Lisboa, 8° t vol., a qual tem muitos erros de impressão.
Gavi. Agostinho de Gavi, Cerco de Mazagão.
G. {,'ol'r. Gaspar Correa, Lendas da Lndia, pub!. pela Academia
Ueal das Sciencias de Lisboa.
Gal'/'. Visconde de Almeida Garrett. Citam-se em breve, mas
de um modo facilmente intelligivel as suas diversas obras.
Gil Vic. Gil Vicente, Obras; L.a ediç. ou a de Hamburgo, l834.
3 vol. 8.°
lJloss. Oriento D. FI'. Francisco ue S. Lniz, Glossario dos Vocabulos Portuguezes derivados das Iinguas orientaes.
Gloss. FI'. D. FI'. Francisco de S. Luiz, Glossario das Palavras,
elc., da Liogua Franceza, que se tem introduzido na locução Portugueza.
God. P. Manoei Godinho, Relação do Novo Caminho, etc. Cito
a pa"'., edição de 1665. ou Capitulo.
'lJoes. Damião de Goes, Cbronica do Principe D. João II, e a de
el-flei D. ManoeJ(' d.esta a Parte e o Capitulo; as vezes Cr. ou Oron.
M. Manoelin~, . P. Parte, L. C. Capitulo, ou Goes, I. C. 3. Parte
1.' Capitulo 3.· da Chronica de eI-Uel D. Manoel, porque a do Principe é só dividida em Capilulos e não em Partes:
Goes, Velhice. Damião de Goes, Traducção do Livro da Velhice
de Cicero.
Gouvea, Jom. Jornada do Arcebispo de Góa, D. Fr. Aleixo de
Menezes; e ahi o Synodo de Angamale.
GO!tVea, Pers. Relação da Persia, por D. Fr. Antonio de Gouvea.
Granad. Camp. Fr. Luiz de Granada, Compendio da Doutrina
Christã, 1559.
Grand. de Lisb. ou Otiv. Grand. Grandezas de Lisboa, por Fr.
'icolao de Oliveira. Tratado e Cap. ou pago
.
Guetr. Rei. O P. Fernão Guerreiro, [lelações.
Guerra do Atem-T. Guerr1!, do Alem-Tejo, por Luiz Marinho.
l/ecat. Sacra. Hecatombe acra, pOt' André Nunes da Silva.
H. Dom. ou H. D. Historia da Religião de S. Dominl7os, por
Fr. Luiz de Sousa. a Parte, ou Tomo, o Livro, e Capilu10; ou a
Parte. e pago de alg. das duas ediç. e de ordinario da ultima.
. Hist. de Braga, e de Lisboa. V. Cunha.
Hist. do COIiteÇ. Começo da Historia da Nossa Redempção, a
pago
H. dos m. 7'. ou H. dos de Tavora. Historia dos Varões JlIustres do Appellido de Tavora. Parjs. folio.
/1. de Isca. Historia dos Trabalhos da Sem Ventura Isea, natural da cidade de Epheso, e dos Amores de Clarea, e Florisea, com
Real Privilegio; sem anno, nem togar da impressão. Conservava-se
na Livraria do Visconde de Balstmão; em 8.° pequeno, lettra quadrada, ou gothica.
H. N. ou Naul. Historia 'autica Tragico-Maritima. Cito os 3
Tomos, e as pago
H. P. FI'. n-eitor Pinto, Lmagem da Vida Christã.
Hist. Seraph. Historia Seraphica.
IJist. Univ. Historia Universal, de Fr. Manoel dos Anjos.
Hol'. Evang. Horario Evangelico, do P. Manoel Godinho.
lJ.lIdro.?l'. de Fig., Hydrographia, de Manoel de Figueiredo.
l(f. VeJa-se lJ. CalhaI'.
da !tlissa. lllustrações aos Manuaes, por Lucas de Andrade.
ined. ou ln. Os Tomos dos Ineditos da Historia Porlugueza,
dados li. luz pela !leal Academia das Sciencias. CIto o Tomo, e a
pagina: V. g. 3. 20. i. é, Tomo terceiro, pagina vinte.
insulo A Insulana, Poema de·Man. Thomaz. o Canto, e a estanco
lUner. de FI'. G. Veja-se Gaspar.
lliner. de S. Jlinerario dos Principes Japonezes, por Duarte de
Sande.
itiner. de T. Veja-se Tenl'eiro.
Jard. da Escrit. Jardim da Escritura, por Fr. Christovão de
Lisboa.
Jard. de Porto Jardim de Portugal, por Fr. Luiz dos Anjos.
Jerus. Libert. Jerusalem Libertada, de Tasso, traduzida por
André Rodrigues de Mattos.
João Afons. de Beja, o Parecer que deu, e vem nas Provas ela
lJeducção Ch7'ol1ologica.
Jom. d' Afl'ica. Jornada de Africa, por Jeronymo de lIfendonça.
A ultima edIção, por JJento José de Sousa Fariuha. o Livro e o
Capitulo.

m.

AI3nEVIA TUn.\S.
Landim Panca. Francisco Barreto de Laudim, Panegyrico da
Mem. da Acacl. Memorias da Academia Real das Sciencias de
3ancta \"ida, etc ele S. João de Deos. Poema. 1648.
Lisboa. o Tomo e a pago
.
L. Veja·se Lo/)o.
J\1. das Proez. Memorial das Proezas da Tavola Redonda. Cito
Lavanha. João Baptista Lavanha, Regimento Nautico, e Viagem a Parté, e o Capitulo.
.
_
de Fllippe II.
A'lend. S. Parire Franclsc~ de ~lend9nça .• Serm~.es.
.
L. {,'ons. Leal Con ('Ihoiro d'EI-rei D. Duarte, ed. de José Igna·
ftfen. ou Mene;;e.~. Chroulca d e\llf'1 D. ebasLJao. o Cap. Llsb.
cio Hocluete. o Capitulo.
•
1730. folio, e ahi as Fala-, ou. Praticas de D. Uennqu,c de lIIene~~s.
Leao. Duarte 8ullcs de Leão nas Chronicas cios !leis. Tomo e
Mmezes. Falas de D. Aleixo de ~renezes a elllel D. Sebastlao,
pago edlç. ultiulcts eUI 4 volumes; ou foI. 1677.
nas Memorias d.o dito !lei, ua Cllronica de D. Manuel tIe ~Ienezes,
Leão. Collecçã') da~ Leis, ediç. 3." da Universidade de Coimbra, e na jiilosofia de Pnnclpes, Tom. I.
.. .
cm 4.· 17!l6. ou da edi\!ão dI' folio. a Parte, e pago
Menina e Jltoça, ou. Ai. e Moça. JJerna;~ln! [Jlbelro; talvez .esLeão. Vesc. O mesmo na Descripção de Portug'al.
creI'o sómente Jllen. e e a mesma Obra. Elhçao de J557. e ultima
Leão, Orir/- O me mo, na Ungem da LinO"ua Portugueza.
em Lisboa 178...
. .
..
Leão, Or/h. O mesmo, na Urtographia d'a Liugua Portugueza.
Nes. Esp. ~Ie-a ESPIl'ltu~l, de Fr. L~lz dos.An.l9 s .
D'esta Obras de Leão vi as prim(,ll'a , e as ultima edições. .
M~/h: Llt.S. ~letlJol!o Lu Ital~o, de LUlz Serra~ ~lmenteL.
.
Leis Mod. Leis modernas. São a JosetJnns, e as da Ralllha
JI11ss/on. Summanas NotICIas das Persegulçoes da CochlUD. ~Iaria r. e po<teriores.
china.
Leilão. 11 I O'llI'l Leilão de Andrade, nas 1liscellaneas. Cito os
Alonarchia LI/S. Veja-se M. L. e Veja-se Brit.
Dialogos, c paginas.
Mont. Oliv. EJJpl. ~'r. ~ranoet de ~Ionte Olivete, na Explicação
Lemos, ()erco. Jorge de Lemo, no Cerco de Malaca.
da Regra de Santa Clara.
. _
.
Lemos V. Fr, Diogo de Lemos, Vida de S. Domingos.
Mont. O/iv. /lesot. O mesmo, DeClsao, ou Hesoluçao de algumas
Leni/. 'da lJOI'. Lenitivos da Dor, por FI'. Franc. da Natividade. duvidas.
Lis/). San/ar. Fr. Christovão de Lisboa, Sanctoral de Varios
ilfont. Art. P. Diogo Monteiro, Arte de Orar.
..
.
Sermões. a pago e c o I . .
.
Mont. lJev. Ex. O mesmo, .Dev.oto Exerc..da Palx3;0 .de Cbnsto.
Lisb. Jwrd. O mesmo. Jardim da Sagrada Escnpl. a pag'o e N.·
Mont. Afert. O mesmo, ~1edltaçao dos Attl'lbutos DIVinos.
Lív. Livro da En iJ.lança de bem cavalgar, d'el-l\ei LJ. Dnarte,
Naycimen/o V. Filln,to..
.
ed. Jos6 Ignacio Roquete; no me mo vol. que o Leal Conselheiro.
Nau(. de Sep. Naulraglo de Sepull'eda. VeJa·se Corle·Real. La
Lo/)o, f. ou p. Obra de Franci co I\oclngues Lobo. Ecliç. de foI. e 2." edição.
.
.
,
Lobo, Cond. O mesmo no Condestabre. I ' ediç. em 4.·
Navarr. Man. ~Iartlm de Azpilculcta [,~v~rro, Manual de ConLobo, Co/'/e. Francisco l\odrigues Lobo, na Corte na Aldea
fessores, e Penitentes, accrescentado na edlçao de t550. Clta·se o
Lo/)o, /Jes. O mesmo no De enganado.
Capitnlo, e o n.·
. . .
Lobo, Eglog. O me mo, nas Eglogas.
Navarr. Com. Ome mo, no Commentano Resolutono, lmpresLobo, P. P. ou P. PI.''fcg. O mesmo, no Pastor Peregrino.
so tambem em 1f,(jO. Cita-se a pago e o número.
.
Lo/)o, Primav. O me<mo, na Primavera.
Naveg. E '/1. Na\·eg. E peculaliva e Pratica, .de Anl. de Navarra.
Lobo, Entmela. O 1'. Alvaro Lobo, Entrada das Religiões em
Nflbitiar. O Nobiliario do Conde D.. Pedro, Impresso em Roma,
Portugal.
p'or João Baptista Lavanl1a. Cito a pagina.
Lopes, ChI'. ou Lop. Ch?'. João 1. 1. 29. é Fernão Lopes, ChroNobiliarch. Nobiliarcl1ia l'ortuguez3, por Antonio de Villas
nica de D. João I. Parte, e Cap.
Doas e Sampayo.
Luc. O 1'. João de Lucena, na Vida de S. Francisco Xaxier. o
No/te. Astml. Epitome de Noticias Astrologicas, por FI'. Autonio Teixeira.
Livro, e Cap. e se alguma vez cito a pa&,. é da ediç. em foL.
.
Luiz A/v Luiz AI vares, Varios Sermoes.
Oliveira. Veja-se Grand. de Lis/).
Lus. ou Cal/L Lus. Lusiada de Luíz de Camões. Cito o Canto,
Oliveira, &ramm. Fernão de Oliveira, Grammatica da Linguae a Estancia: V. a. 3. 15. i. é, Canto terceiro, Estancia t5. ediç. 4. gem Portugueza: 1.' e 2.~ ed.
... .
..
voL. 8° ou outras.
Oliveim, klLll. Anlomo Gomes de Oliveira, IdilllOs Mantlmos.
Lus. ou Lus!l. 1mnsr Lusilania Transformada, de Fernão d'AI- os versos Portuguezes que traz.
.
vares do Orieute. Nova ediç. a pago outras vezes o n.· que eslá á
Oração Apodii1i. Oração Apodixica, de Diogo Gomes Carneiro.
Ord. Ar Ordellações A.fonsiIJas. Cito o Tom. e a pago da ediç.
margem que indica a pago da 1." edição.
Lu;;, lJesej. FI'. Filippe da Luz, Tratado do Desejo, o Liv. e da Universidade de Coimbra, e talvez o Livro, Titulo, e § V. g.
Cap.
Orcl. Af. I. 3, 5. i to é, Liv. I. Til. 3. pal'agrapho 5. ou Orcl. Ar.
Lu;; da Med. Luz da Medicina, por Franci<co Morato.
5. pago 20. é o Tom. 5 pago 20. Cada Tomo contém u.m Livro, o
Lu;;. S. FI'. Filippe da Luz. ermões. a Parte, e pago
n.• do Tomo designa o do Livro.
M. C. ou 111. COllq. ~lalaca Conquistada, Poema de Francisco de
Ord. de D. D. Ordenações d'elRei D. Duarte: Collecção de Leis,
Sá de ~Ienezes. o Canto e a Estancia.
etc. manuseripta, CJue corre com este Titulo. (A copia que vi na
M. L. ou M. Lu.s. Monarchia Lusitana. o Tom. e a pago da L' Babia era da leltra do Sr. João Pedro Hibeiro, meu condiscipulo
eruditissimo nos estudos das coisas patrias. Legislações, e Antiediç. ou o Lív. e Cap. da 2.' ou Titulo. V. Bri/o.
AI. P. Fernão Mendes Pinto, Peregrinações. o Cap.
.
guidadesl. (Acham se hoje publicadas no Portuga/.iae, Monumento
Macedo, Domin. Antonio de Souza Macedo, Dominio sobre a 1Jistorico. Leges I. L I
Fortnna.
Ord. Man. As Ordenações d'emei D. ~Ianoel. Cito o Liv. o Til.
Macedo. U1isipo, Poema. V. Ulisi/Jo:
e o paragrapho: V. g. I. 4. :2. da ultima edição da Universidade de
Machado. Simão Machado, Comedias.
Coimbra onde vem algumas erratas. V. o Arl. Dargua.
Madeir. Me/h. Duarte Madeira Arraes, Methodo de conhecer, e
Ord. ou Ordeno E a ordenação Filippina. Cito o Livro, o Tit.,
e o paragrapho: assim v. g. 3. 2. I.
curar o Morbo Gallico
Maaalh. H. Pedro de ~ragalhães de Gandavo, Historia da Pro·
Orla Col. Garcia d'Orta, Colloquios das Drogall da India. Colvincia de S..Cruz. o Car..
loquio, e 'Pagina.
M. Nunes. Manoel Nunes da Silva, Arte de Cantocbão, etc. ComOurem. -Veja-se Diario d' Ourem.
pendio de Contraponto, etc. Summario de Cantochão, etc. Tratado
P. Bem. O P. Bernardes. Veja·se Bernardes.
das Explanações. etc. a pago
P. Lop. O Diario ele Pero Lopes de Souza; escripto em 1530,
Man. Ord. Manoelina. V. Ordenaçãu.
dado ao preto em t839. Cita·se a pago
Marcos. ~'r. Alarcos de Li boa, Ohronjca de S. Francisco, a
P. P. ou P. Per. Antonio Pinto Pereira, Historia da India, goParto Liv. e Cap.: e Traducção de Marcos'Marullo; Liv. e Cap. Exer- vernando-a O. Luiz de Ataide. o Livro e a pagina da 1." edição e
cicios e Meditações' Cap. e pag.: e Tratado dó Serapbico S. Doa- unica.
P. Ri/)eim, ou P. R. Obras de João Pinto Ribeiro, em folio. a
ventura. o Tratado. Cap. e pago
ftJal'i"r:t/w. Luiz ~1al'lnho, Antiguidades de Lisboa.
Parte. e a pagina.
Marinho. C. Luiz Marinho de Azevedo, Commentario dos Valo·
Paiva, C. ou Caso Diogo iJe Paiva dê Andrade, Casamente Perrosos feitos dos Porluguezes na Guerra do Alem-Tejo. o.Livro, e feito. o Cap. ou a pago da primeira edição.
Capitulo.
Paiva, S. ou Senn. O Tio do Mesmo Nome, Sermões. o Tomo.
Na/'. Ord. Luiz Marinho, Ordenações Militares.
. a pag'o I. 20. Tomo I. paO". 20
Ma'/'. Ap. Disc. Luiz ~Iarinho, Apologetico Discurso.
Palmo ou Palmeiro ~almeirim d'lnglaterra, 1.' 2." 3. a e 4."
Maris, ou Mariz, Dia/.. Pedro de Mariz, Dialogos de Varia Ris· Parte das edições de 1786. e J604. A 5.· parte por llalthasar Gontor,a. o Dialogo, e a pago Ediç. t758.
salves Lobato.
Ma/is, Reg. Antonio Mari~. I\egimento de Pilotos.
Patm. Dia/.. Palmeirim, Dialogos. São os que vem na I." e 2.'
Mart. Cato ou C. O CateCIsmo de D. FI'. Dartholomeu dos i\f~r- Parte. por Francisco de Moraes, no /im. Ultima edição de Lisboa,
- t~Te . Arcebispo de Draga. Cito a pag.; ediç. 1785.
3 1'01. 4.·
Mal'/yr. Vulgo O Mart~'rologio Homano. traduzido em vulgar.
Panc. de Lop Pancarpia, de Antonio Lopes Cabral.
. Maus. Va co .i\lausinbo de Quebedo, Afonso Africano, Poema.
.Pane. de Osor. Pancarpia, de FI'. Cllristovão Osorio.
CIto a pago da edlç. de 16t1, ou a de 1786
Paneg. do Marq. Pane!1'yrico do Marquez de Marialva por D.
Maus. Vida. O mesmo, na Vida de S. Izabel Hainba, e Rimas. Fernandó Correa de Laceroa.
'
Citam-se as paginas.
Panl. d'Av. FI'. Pantaleão d'Av<,iro, Itinerario da 'l'erra Santa.
Mechan. de Marie. A Foronomia do Abbade i\larie, traduzida 4.· 17 ...
para uso da niversidade de Coimbra.
ParaU. Acad. Parallelo de Principes, etc. por Francisco Soares
Mello Comp. ou C. Jeronymo José de i\lello, Compendio de Toscano.
I hysiologia. Coimbra 1839. 8.·
P. Nun. Esf. Pedro Nunt:s, Trat. da Esfera. o Cap.
Jlie/lo Franco. V. Franco.
P. Nun. Annot. O mesmo, Annotações á Mecanica de AristoteAlem. de L. ~lemorias de Lilteratura da Acad. das cieucias.
leso a pago

I
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Pel'. Bibl. Antonio Pereira de Figueiredo, Tra1ucção da Biblia. ' ção da Synopse Chronol.), por João Pedro Ribeiro. 2. a ediç. o Tom.
Aediç. de 4.° o Tom. e pago
e a pago ou a Lei, e o anno.
Pel". Etog. O mesmo. Elogio do.> Reis.
Ros. lIist. FI'. Diogo do Rosario. Hist. da Vida dos Santos.
Per. e Suuza, /J. Joacluim José Caetano Pereira e Souza, DicRoteiro do Medit.Rot. do Mediterraneo, por Luiz Pimehtel.
cionario Jnridico.
Roteiro daS /. llranuel de Figueiredo, I\oteiro e Navegação das
Pel'f. do Jud. Perfidia lIcrelica do Judaismo, por Vicente da Jndias. a paO'.
CosIa Maltos.
Rozad. 'Trat. F. Antonio Rozatto, Tratados sobre os Quatro NoPliann ou Ph. ou Fal'1n. T. oU Tub. Pharmacopea Tubalense, vissimos; em 1622.
por Manoel Rodrig. Coelho, o Vol., e as vezes a Part. e pago
Rozad. Trat. em Louv. O mesmo, Tratados em Louvor do RoPllarm. G. oU Fann. G. Pharmacopeia Geral, approvada por sario; tambem em 1622.
Alv. de 7 de jan. 1794.
S. Luiz. V. Gtossal·io.
Pim. Comp. ou Comp. de Ch!lm. Julio Maximo de 'Oliveira PIS. li. Sousa, flist. de S. Domingos, o 1.0 numero indica a Parmentel, Compendio de Chymica para a Escola Polytechnica de Lis- te, o 2.° o Livro, o 3.° O Capitulo, o 4.° a pago 2.' ediç.
boa, 1839.
S. Consid. FI'. Luiz de Sousa, Considerações das Lagrimas que
Pimentet. ou Pimentet, Raleiro, o~ Pimentet, Arte. Arte de Na- a V. N. S. derramou. a pago
vegar, por Manuel Pimentel.
Sá e Mü·. Francisco de Sa e Miranda, as Poesias, e as duas CoPina, Fatec. I\ui de Pina, do Falecimento de D. João r. o media:s; os Estrangeiros da ediç. de Lira, e o ViUwtpandos, e Obras
Cap.
da edlç. de 1784. o Vol. e a pago ou Act. e sc. e Egl. Canç. etc. e
Pina, Chron. As Chronicas de Rui de Pina: a saber, a de D. ás vezes a ediç. das Obras. de 1677.
Sancho I. até a de D. Diniz, Lisboa, por 1l1ill:uel Lopes Ferreira, de
Sabell. Marco Antonio Sabellico, Enneadas.
1i27 até 1729; e a de D. João II. nos /nMlttos. Cito lned. Tomo, e
Sacl'am. de Garro, Doutrina dos Sacramentos, por FI'. Lourenpago ou Cap. da ClJronica.
ço Garro.
Pinheiro. Obras Portuguezas do Bispo D. Antonio Pinheiro.
Sagramor. Triumphos de Sagramor, por Jorge FerI'. de 'asLisboa. 1784. e 1785. Cito o Tom. e a pago
.
concellos, Parte L' E' o Memorial da Tavola Redonda.
Pinto, de Cavatl. Tratado da Gineta, de Pinto Pacheco.
Santo de Christ. San torai de FI'. ClJristovão de Lisboa.
P. R. Veja·se P. Ribeil'O.
Santos; ou só Ethiop. Fr. João dos Santos, Etlliopia Oriental.
Poiar. /Jicc. Fr. Pedro Poiares, Diccionario Lusitano Latino de Cito a Parte, e a pagina.
Nomes Proprios de l\e~iões, l\einos, etc.
Sego Veja-se Corte Real.
Porto M. P. Portal'la do iIIinisterio Publico.
Sev. NoLic Manuel Severim de Faria, Noticias de Porto
Porto AJed. Veja-se A/l/'.
Sev. /Jisc. O mesmo, nos Discursos Varios Politicos. L' ediç.
POI·t. Rest. Portugal Restaurado, do Conde da Ericeira. Primei- O Lo numero é do Discurso, o 2.· é O do §.
ra edição, em foI. Oll a de 4 ° o Tom e a pago
Sev. Promptuario Espiritual.
Pract. de Ari/h. l'ractica de Arilhmetica, de Gaspar Nicolas.
Silva, /mmorl. Samuel da Silva, Tratado da lmmortalidade da
Pmct. de Barb. Praclica de Barbeiros, de Manoel Leitão.
Alma.
Praz. V. de S. Bento FI'. João dos Prazeres, na Vidã de S.
Silvo de Lis. Silva de Lisardo. Rimas attribuidas a FI'. DernarBento em Emprezas.
do de Brito.
Pred. Sacram. Predica Sacram. de Fr. Domingos de S. ThoS. Coelho, ChI'. FI'. Simão Coelho. Chronica do Cartaxo. N. °
mas.
Liv. Cap. e folha.
Pre{er. das LeU 1'. Preferencia das Lettras as Armas, por João
Sim. Muc. Simão Machado, Comedias. Cito a peça, e a pago ;
Pinto Ribeiro.
ou sómente a pago
Prestes, Antonio Prestes. Autos. Lisboa 1587. 4.° Cito a pago
S. Franco. Francisco Soares Franco, Elementos de Anatomia.
PrimaI'. Polit. Primores Politicos, de Antonio de Freitas.
Vol. e pago
Prompt. Espir. PromptuarlO Espiritual, de Manoel Severim de
Sol/om. Ja·rd. Eloi de Sa Sottomaior. Jardim do Ceo.
Faria.
Soltam. 'lib. O mesmo, Ribeiras do Mondego.
Pl'Ov. da Ded. Chl'On. As Provas, ou Documentos que vem anSousa. Veja-se. fi. /Jom. e V. do Arc. Quando escrevo Sousa,
nexas a Deducção Chronologica. Edição em 4.°
H. 1. 2. 3. Sousa, Histor. de S. Domingos: o 1.0 n.O indica a Parte
P. da li.. Gen. )'rovas da Historia Genealogica. o Tom. e pago [.', o 2.° o Livro. o 3.° O CapiL da 2.' ediç.
_ P. do Terl'em. Memorias sobre as Providencias que se derão
Sousa Vest. Fr. João de Sousa, Vestigios da Ling. Arab.
para o Terramoto de 1755.
Souz. Peão Fid. Comedia intitulada o Peão Fidalgo, traduzida
Pw·if. ChI'. FI'. Anl. da Purificação, Clironica dos Eremitas de pelo capitão Manuel de Sousa.
S. Agostinho. Parte, Liv. Til. e §.
Souz. Tarl. Comedia Tartufo, traduzida pelo mesmo.
Quadrag. de Ceila. Veja-se Ceita. e V. Feio.
Sov. fiist. FI'. l\oque do Soveral. Historia do Apparecimento de
(jueil'oz, V. de B. O P. Fernão de Queiros, na Vida do Venera- N. S. da Lapa. .
vel Irmão Pedro de Basto.
Summ. Aslr. Summa Astrologica, de Antonio de Naxara.
Quint. Medit. O P. Bartholomeu do Quental, nas Meditações da
Summa Caiel. Summa Caietana, de Paulo de Palacio.
Infancia, e j'aixão de Christo.
Summa Polit. Summa Politica, de D. Sebastião Cesar.
Ow;nt. S. O mesmo, Sermões.
Sylva Menwl'ias para a Historia de D. João 1., por José Soares
Rabel, Cap. Amador RabeJlo, Capitulos tirados das Cartas pe- da Silva. Lisboa 1730. a 34. 4 vol. 4.° gr.
los MissionarlOs da lndia.
S.IIn. de Angam. Synodo de Anpmale. V. Goltvea Jom.
Rasão do Estado do Brazil. Manuscr. em gr. foI. de 1612. na
S.IIn. de /J. FI'. F. S. Luiz, ou Syn. de S. Luiz, é o mesmo.
Livraria do Visconde de Balsemão, comprado em Hollanda em 1781.
Teix. Rel. Relações, de Pedro Teixeira.
por D. Diogo de Menezes.
Telles, ChI'. P. Balthasar Telles, Chron. da Companhia.
Recop. da, on de Oirul·g. ou Cir. Recopilação da Cirurgia, por
Telles Ethiop. ou liisl. ou R. O mesmo, Historia Geral da EthioAntonio da Cruz.
pia. a pag.; ou Li v. e Cap.
Rewp. da B. Recuperação da Bahia, pelo P. Bartbolomeu GuerTem'. Antonio Tenreiro. Itinerario, que vem nas ultimas edireiro.
ções da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, o Cap.
Rego, Alv. ou Alveil. Ant. PtJreira Rego, Instrucção de Cavalla·
Thes. de Prud. Thesouro de Prudentes, por Gaspar Cardoso de
ria, e Sumula de Alveitaria. Coimbra 1673. 4.°
Sequeira.
Rel. da Ohina. Relação da ClJina, pelo P. Francisco de RogeT. da Veiga. FI'. Tbomaz da Veiga, Sermões; Considerações;
mont.
Tbrenos.
Rcl. da Ethiop. Veja-se Bermttdes.
1i·ab. de Jes. FI'. Thomé de Jesus. Trabalbos de Jesus. ParI.
Rei. do Mar. Relação das Cousas do Maranhão, de Simão Es- Trabalho, e pago
.
taço.
Trancoso. Gonçalo Fero. Trancoso, Contos. Parto II Cap.
Relog. Fallanles. Veja-se /J. F. Man.
Trat. do An,j. Tratado do Anjo da Guarda. pelo P. Antonio de
Renov. do Rom. Reuovacão ao Homem, por Fernão Ximenes Vasconcelos. a Part. e a pago
de Aragão.
.
•
Trat. lia Artilh. Tratado da Artilheria, por Lazaro de La lsla.
Reper/. de Barreira. Reportorio dos Tempos, àe João de Darr.
Tril. da Jal. Trituração da Jalapa, por José Homem de AnRepert. a Ordenação Filippina.
drada.
Res. ou Resende (e assim os seg.), Cltr. Garcia de Resende,
1'1'0(. Evang. Trofeo Evangelico, de D. Diogo da Annunciação.
Chronica d'elRei D. João II. ou na Miscellanea em verso. Eàiç. de
Ulis. Ulysippo, Comedia de Jorge Ferreira Vasconcellos: a
1762. e a La ou a qe 1622.
ediç. antiga, e a mnd. de Farinha.
Res. Entrada. E Garcia de Hesende, no Opusculo que anda imUlisipo. UlYl'ippo Pôema de Macedo.
presso com a ChI'. de D. João 11. Ediç. 1762. a folha.
Utliss. U1yssea, ou Li-boa Edificada, Poema, por Gabriel PereiRes. /listo André de Resende, Ris,L de Evora. 1783.
ra de Castro. Cito o Canto, e a e tancia.
Res. Lellio; Sonlw; Paradoxos. E Duarte (te Resende, TraducV. Sá, Reg. Valentim de a, Regimento da Navegaç. o Cap.
ção do Lellio de Cicero e outros Opusculos reimpressos em 8.°
V. F. de Luc. Vasco de Fero. de Lucena. V. Fem. de Luc.
178 ... ou 1790. Lisb. Cito as pago
.
V. do ATc. Vida do Arcebispo de Braga, D. FI'. BartlJolomeu
&s. Viela. O mesmo, na Vida ou Chronica do Infante D. Duarte. dos Marlyres, por FI'. Luiz de Sousa. Cito a pago na ediç. antiga;
Lisboa 1789.
e o Liv. e Cap. da ediç de Paris. ou Lisboa.
Resum.o de Roque. Resumo do Valor do Oiro, por Roque FranV. Contempl. Tratado da Vida Contemplativa por Fr. Felippe
cisco.
da Luz.
Ribeiro. Duarte Ribeiro de Macedo, no Juizo Hist. Vida da PrinV. de /J. J. J. Vida d'eLRei D. João r. por D. Fernando de Meceza Theodora, e Paneg. liist. etc. Collecç. em 4.°
nezes.
Ribeiro, /ndices. Os 4 voI. dos Indices das Leis (em continuaV. de Lima. Couto, Vida de Lima.
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V. da Princ. Vida da Princeza D. Joanna, por D. Fernando
Correa de Lacerda.
V. do PI"Ínc. El. Vida do Principe Eleitor, pelos Padres da
Companhia de Jesus.
V. da Rainha S. Vida da Rainha Santa: a antiga, que vem na Monarchla Lusitana, e a moderna por D. Fernando Corrra de Lacerda.
V. de S. J. da Oruz. Vida de S. João da Cruz, por D. Fernando Correa de Lacerda.
ralo Lucid. O ValerolOo Lucideno, por Fr. Manoel Callado.
Varella. Sebastião Pacheco Varella, Numero Vocal.
Vasco Anj. VPja·se T1"at. do Anjo.
Vasco A1·le. Veja-se Arle Milit.
Vasco Nolic. O P. Simão de Vasconcellos, Noticias do Drazil, e
Chron. Chronica da Companhia no Brazi!.
Vasco Sitio. O sitio de Lisboa, por Luiz Mendes de Vàsconcellos; rm 8.· ultima edição.
Veiga. POI'Ia Lyrico,.a Lau1'a de Anfl'iso. 4.· 16 ... ou a reimpre~sa. a Ecloga, e N.·
I'm·gel. Vergel. das Plantas, de Fr. Jacinto de Deus.
resto A1·abicos. Fr. João de Sousa, Vestigios da Linglla Arabica.
Via Astron. Via Astronomica, de Anl. Carvalho da Costa.
Vida, ele. (de varios). Vrja-se V. (acima.)

Vieira, ou Vieir. O P. Antonio Vieira, nas snas Obras, a saber:
Sermões, Cartas, Historia do Futuro, etc. Quando se cita só Viei1'a, entendem-se os Sermões. Tomo, e num. 011 pag ; da Parte 4."
em diante, cita-se o Tom. que vem impresso por dentro no baixo
das paginas; V. g. a Parte 5.- no rosto, ê por dentro Tom. 7 - a
6.- Parte no rosto, ê por dentro Tom. 8.-a 7." Parte no rosto, é
o tom. 9.-~laria Rosa Mistica, Parte L" é o Tom. 5. e a Parle 2.',
ê Tom. 6. - elc. o Tomo 15. ou é o que tem no roslo 15, ou a
Voz ~audosa. Porém o que não se achar d'esla maneira busque-se
pelo n.· que vem impresso no rosto. Vieira, I. 10. 2. ê o Tom. I.
dos Sermo a pago 10. a coI. 2. Viei'm, Cartas, 3. 5. Tom. 3. a Carta (em geral), ou pago 5.
Vil{asboas. Veja-se Nobiliarch.
Virginidos. Manoel Mendes de Darbuda e Vaseoncellos, Virgi·
Didos. o Canto, e Eslancia. Vi1·ialo. Viriato Tragico. Poema, Draz Garcia Mascarenhas.
Vit. Christ. O Livro de Vita Christi, traduzido por Fr. Hernar·
do de Alcobaça. a Parte, 011 Liv. o Cap. e a rolha.
N. D. Se no corpo do Dlccionario se achar alj!um Auctor citado, que ficasse aqui omitlido, busque-se no Indice dos Auctores
abreviado, que vem no Diccionario Portuguez da Academia, cujas
abreviaturas se imitaram muitas vezes.

Acl.
Adag.
adj.
adv.
agro ou agric.
alchim.
alg.
anal.
anl. ou antiq.
anl. gr.
aul. rom.
apassivo
archil.
arilhm.
art.
artilho
As. ou Asiat.
aslrol.
aslr. ou astron.
a. ou acto
augm. ou augment.
banq.
barbo
bordo
bolan. ou bol.
braz.
C. ou cap.
carpo
chym.
cir. ou cirur.
C. ou coI.
comm.
comp.
conj.
Chr. ou Chron.
chron. ou chronol.
des.
der. derivo
did. ou didact.
dim. ou dimin.
ed. ult.
encad.
entom.
epig.
esc. ou esculpt.
fam. ou famil.
r. ou fem.
f. Iol. ou folh.
fig.
for. forens.
fort. ou forlif.
freq.
geogr.
geom.
gramm.
herald.
h. ant.
h. n. ou nat.
ichlyoL
impess.
ímpr.
I.

é,

interj.
intrans.
irreg. irr.
~ur: ou jllrid.

e

nspr .

Lat.
Ling.
loco ou locuc.
og.
.

Activo.
Adagio.
Adjectivo.
Adverbio, ou Adverbial.
Agricultura.
Alchimia.
Algebra.
Anatomia, ou Anatomico.
Antigo. ou Antiquado.
Antiguidade Grega.
Antiguidade Romana.
Como verbo passivo.
Architectura.
Arilhmelica.
Artigo.
Arlilheria.
Asialico, ou usado na India Portugueza.
Aslrologia, ou Astrologico.
Astronomia, ou Astronomico.
Activo.
Augmentativo.
Banqueiro.
Barbaro.
Bordador.
Botanica, ou Botanico.
Brazão.
Capilulo.
Carpinteiro, Carpintp.ria.
Chymica, ou Cbymico.
Cirurgia, ou Cirurgico.
Columna da pagina.
Commercio, Commerciat.
Comparalivo.
COlljuncção.
Chronica.
Cbronologia.
Desusado.
Derivado.
Didactico.
Diminuitivo.
Edição ultima.
Eucadernador.
Enlomologia.
Epigrapl ia ou Epigraphico.
Esculplura.
Familiar.
Feminino.
Folio, ou folbas.
Figurado.
Forense.
Fortificação.
Frequenlemente.
Geographia.
Geomelria.
Grammatica.
Heraldica.
Hisloria antiga.
Historia natural.
Ichtyologia.
Impessoal.
Impressor.
Isto é.
Interjeição.
Intransiti voo
Irregular.
Juriaico.
Jurisprudencia.
Livro, nas citações dos Auetores.
Latino, latim.
Linguistica.
Locução.
Logiea.

m.
manejo
mar.
malho ou mathem.
mecho
medo
merc.
met.
melall.
mil. ou milit.
monteI'.
mus.
mylh.
n. ou neutro
naut.
num. n.· n.
obs.
opp.
orni t.
opt.
orth. ou orlhogr.
p. ou pago
p.
p. a.
p. e.
pedI'.
pI. ou plur.
persp.
pharmac. ou pharm.
phr. phras.
phras. provo
phHol.
philos.
phys.
physiol.
pint.
poet.
pop.
port.
p. p. ou p. passo
p. ))res. ou pr.
pref.
prep.
pr. ou prop.
pron.
provo
p. uso
reco
re!.
rllet.
se.
sing.
S. ou subst.
sup. ou super!.
t.
theal.
T. ou til.
T. on tom
theo!.
trans.
uso
V.
V.
V.

g.

v. ou verso
volat.
vulg.
zool.
2. g. ou gen.
§

Masculino.
Manejo dos cavaUos.
Maritimo.
Malhematica. ou Mathematico.
Mechanica.
Medicina, ou Medico.
Mercantil.
Melaphora, ou Melaphorico.
MelalJurgia.
Mililar.
Monleria.
Musica, musico, ou musical.
1Ilythologia, ou Mylhulogico.
Neulro, ou neulramente.
Nautica, ou Nautico.
Numero.
Obsolelo.
Opposto.
Ornilhologia.
Oplica.
Orlhographica, ou Orthographico.
Pagina.
Parte, nas citações dos Auctores.
Participio activo.
Por exemplo.
Pedreiro.
Plural.
Perspectiva.
Pharmacia, ou Pharmacopeia.
Phrase.
Phrase proverbial.
Philologia
Philosophia, ou Philosophico.
Physica, ou Physico.
Physiologia, ou PlJysioiogico.
Pintura.
Poetica, ou Poetico.
Popular.
Portuguez.
Participio passivo ou do passado.
Participio do presenle.
Prellxo.
Preposição.
Proprio.
Pronome.
Proverbio, ou Proverbial.
Pouco usado.
Reciproco.
Rduo
•
Rhelhorica, ou Rhelhorico.
Scilicet.
Singular.
Substantivo, ou Substantivado.
Superlativo.
Termo.
Theatro.
O tilulo (das Ordenações)
O tomo (das Obras.)
Theolo~ia, Oli Theologico.
Transitivo.
Usado, ou usual: V. g. pbr. uso phras
vulgar.
Veja.
Verbi gratia.
Verbo.
Verso, ou reverso da página.
Voiateria.
Vul"'ar.
·ZooTogia.
Dos dois generoso
Signal adoptado para designar novo sigoitleado da palavra.

DICCIONARIO
DA

LINGUA PORTUGUEZA
A
~, s. m. Primeira leUra do alphabeto; to., Auto, elc. § Nos documentos ortlciaes réis, subentende-se cada um. Assim, em
pnmeira vogal. § Tem tres accentos: agu, por Alleza: V. A. Vossa Alte:;a. § ~;m com- "'enero que SI' venue a kilos, a litro, o
do, como o se:;undo a de amár; gmve, co- mercio, sobre uma letra de cambio, signi- ~i~er-se: a.1,gOOO réi~, ig'niflca por J .saDO
mo o segundo a de aràmc; c t~lHtC. ou b/'c- ca acceitaela. § Encontra·se em muitos dos rÓIs ca(la Ieilo, cada lItro, etc. § O motivo:
ve, como o primeiro a de ammc e de ~mal'. 1\0 sos documentos antigos por ha (do I'er- v. g. "e á causa ctestas COl/sas o Ida/cão ínTem tamóem, como todas as vogaes, o 'om bo haver), pai' ad, por in, e figlll'alluo de X, ctignculo, etc... P. P. 2. r 8n. "á falia de chunazalado, aliás sempre representado ppla por ser costume sul1stitllir as lellras vogaes vas não houve mantimento,,, !l. N. 2:285.
consoantes ln, ou n, ou pelo signal ortlio- pelas leUras nlImericas dezenays romallas, § Perua, ou proveito a alguem: v. g. doesto
graphico lit (.r). Esta leUra represenla a a começar de 10 até 50: v. g. X por A, XX a nar.ão Pol'tugue:ra: "morrerão a úte reino
voz mais viva e mais predonlinante da Iin- por E, L"X.X. por [, etc. Etlte.
i 6 pessoa '" lUari:;, Dial. 2. c. 5. ulit, dam.-\, art. fem. sing. (do abl. Lat. illa); no noso a Pedl'O; alllavet a totlos; tatai, limcsto
gua portngueza. § DeitaI' wn A (em e5crutiuio de exame); approvar, porque nos tri- pI. as. Pronuncia-se com '.lccento breve, á 1'epubtica: .seja amor aos scus, horror aos
bunaes romanos o A ,io-niricava alisotvo, e como o primeiro a de amaI': precede os inimigos cta cara patria. "serás esteio IIrme
d'alJi vinha chamarem-IIle tillem saluta1'is. substanlivos appellativos femininos, quan- a methor causa". § sa-se com participios
§ Eoi Grego atlJha, e em Rehraico ateph, do se lhes determina, ou restringe·a signi- passivos ao modo Grego e Latino: "elephansymbolisando Deus como principio das cou· ficação; e, em certos casos, junta-se tam· te bem ensinaelo :i guerra" Goes, I. c. 58.
sas: "Eu sou o A/pha e o Omega, o Princi- bem aos nomes proprio : v. g. quando se "tssim ficou ousaelo, e at1'evido a toelos os
JiO e o Fim, lliz o Senhor, que he, e qne falia de 'pessoa certa e deterniiuada, como: arrojamentos frenetic05, que e lhe anto\lera, e que ha-de ser, o Todo Poderoso" vi a Catharill a,' mOl'ren a Conceição; e no lhavam". Dizemos: bem cnsinado a toelos;
Atm.. N. 1'. 523. § Entre os Grel{os, leUra pI. quando o nome proprio se applica a para todns as pessoa ; a toelas as boas a/'numerat; com um accento superior, egual mais de um individuo, como: as [ndias, as tes; por i IlstrUldo n'ellas. Uoje só quasi se
aI; com o accento inferior, egual a 1:000. Hesp~nhas. utis. I. 2.. as tl'es Marias, as emprega esta conslrucçào com participios
§ Entre os Homanos, antes da adopção cor- duas Viannas. § São egualmente acompa- de verbos. que nos modos finitos, peuem
respondente do lJ, egual a 500; e com um nlJados do art. a os nomE'S de regiõe., es· compwmento com a preposição a: v. g.
traço horisontal superior, egual a 5:000. § lados, provincias, cidades, serras, etc., que alcito á [fIle/Ta, ensinado a anelal'; já se nao
Primeira das leltras, que designavam os por analogia se consideram femininos; as- diz, porém, senão por aOectação: atrevido
dias dos mercados romanos. Primeira das sim diz·se: a Europa, a America, a Alie· a todos os al'l'ojamentos, ou ensinaCÚJ a tosete leUras dominicaes. § Nos comicios po- manha, a Auslria, a Galliza, a Catalunha, das as boas artes. § ~rudança, a que obriga
liticas de Roma, egual a voto conservativo, a Dabia, a i\Ianteqneira (Serra do Drazil). ullla causa euunciada pelo verbo: "quem
cegou esta mulher a pedir o que pedia?»
ou conservador, siguillcando anUquu )l1'obo. V. Artigo.
~, pron. pess. da terceira pessoa sing. Paiva, S. I. {. 15~ v. "a cegou a pectil' em
§ Em numismatica grell'3 e byzantina, indica directamente a cidaoe em (Iue foi cunha- fem. Elia. Esta fórma, ou desinencia do tal tempo» .Qnem a enlouqueceu a tanta
da a medalha, ou moeda: Atlenas, Argos, pron. elle é sempre emprE'gada como reoi- auelacia?" "as im nos e1ementamos 11 imAquilea, Antiochia, etc; em numismatica men dIrecto, ou com piem. objectivo: v ..q. por/unar a Dcus sobre o que Elle melbor
frallceza, A iudica a cidade de Paris, assim en vi a, ett amei-a. V. As, pron. pess. V. sabe, que não nos arma, nem cumpre!" "a
estatua se diminue a lJoucas cinzas, e a
como AA a de Metz. § Em heraldica, A in- Artigo. V. ACCll-ati VOo
", pron. demonst. sing. fem. Aquella. pedra crcscelt á gtande:ra de um monte" Iet.
dica prata. §.Em arte mu. ical, entre os Gre·
gos, indicava a primeIra nota do quarto te- Ilf'presenla objecto ui-tante, ou ausellte da 7. r 54.6. 2. "se mOl'l'e á victa, e se nasce
tracordio (byperboleano), ou talvez antes o pessoa que falia, e d'aquella com quem Se á morte" let. (. 56'l. "andavão amedrontanparhybato (o tom intimo da escala); mod r- falia. Pode ser sujo ou cOO1(llem. V. As, do os natul'aes a tei3Jar a terra- B. I. 7, 6.
.Quem o i/tw:lil'ia a tanta lJCrVcrsldaele?"
namente, indica a sexta da nossa escala pron. demonstro
A, prep. (da prep Lat. ad); pronuncia-se i. é, traria, levaria illudido: "o amigo cmdiatonica natural, tá; na notação allemã, A
egual a lá dajrimeira oitava, A egual a lá com accentu breve: v. g. sirvo a Pedro. § bebedou-o a testcllwnhar falso, e depois a
da segunda,
egual a tá da terceü'a, e A Indica varias relações do objeclo significa- litrtar" por: moveu-o, corrompeu· o com
egual a lá da quarta; n'uma partitura indi- do pelo nome a que se junta, a saber: de vinho, elc. "quem o na-de dobml' a me
oa a parte do contmUo; 110 cantochào mar- paCiente, ou objectivo do verbo: V. g. amo remediar" Paiva, S. l. r 167. D'esta phraca que se deve levantar a voz. !'i Nas edi- a João. ~ De termo da acção: v. g. iJ.ci wn ses, em que o attribnto indica o meio, moções antigas da lJiblia indica proplíf'Cia com- li/l1'O a Pedro. § Determina o lagar para do, motivo, in trumentos com que o paminatoria, como em Isaías, XXXVIII, I. § onde alguma cou a, ou alguma pessoa se. ciente é reduzido a fazer alguma cousa, ba
Na versão de Iithurgias hebraicas por Ju- move: v. g. fui a casa. § O estado a que muitos exemplos nos bons auctores, que
deus portuguezes, emprega-se A por Ado- a cousa se muda, ou chega: v. g, cresceI' 11 u am de a, ou para, com o verbo no inlinai, ou mais propriamente por Jehovah. § baleia, subi?' 11 andorinha, a agu'ia, inchar nito: .já que Deu não lias pôde 1'el1(/Cl' a
Na philosophia escholastica, A representa a 1'ã, a etephantc. Vieira. § O modo: t'. g. á scrmos seus por amor. Paiva, S. "As mães
preposição afilrmativa. § Na philosopbia 1Jressa: "chavão as nuve~s a 1'i~s.' llra o S9' c/esavergonhão as filhas a bailar indecoromoderna da Allemanha, A designa o abso- a 1'aios, sobre a vossa ceara. V1elra: "Cahll' sissimamente" .Acccnc/er a nossa conUanca
luto: A = A, notação da identidade absolu- aos centos" "dizCI' a gritos» gri~ando: ld. a ter olho sómente uo que Deus manda" lêl.
t~. § Em algebra indica quautidade conhe- "para que o sangue de seu coraçao d1sses- -Se pel'suadão os homen's a esta mui grande
Cida. § Em astronomiaJ a estrella principal se a gritos quem verdadeiramente amava». verdacte. Cato Rom. 58·l. Estas fórmas ellid,!l uma constellação. 3 Em chymica, nota- § O preço: ex:: l!-, vin~em .o c~nto . N'este plicas, e outras semelhantes, ão antiquaçao do azote. § Em mineração, aluminium. caso tem uma Igl11fIcaçao dlstl'lbutlva: ca- das; só as empregam escriptores preten!'i Em medicina, A, ou AA, ou Ana, ao lado da cento nm vintem. Referindo-se a unida- ciosos; hoje dir-se-hia por ex.: quem cegon
ae ~ma cbave, que prende a indicação de de conhecida, esta é muitas veze~ sllppri- esta '//tuthel' a ponto de a levar a pedi!' o qUG
vaflas substancias, significa: "De cada uma mida, por força da preposição:. V. g. em 1Jcclia? § O logar onde: v. fi. pôr-se á janelpartes eguaes». § Em epigraphia emprega- uma exposição de objectos todos do mesmo la, e por semelhança: "avivando o juizo ao
se por abreviação de nomes, como A1/.gus- preço, quando se diz: a 500 réis, a t ~OOO d6ce estudo" Camões. § Oinstrumento: 11Iftr-
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á lança, andar á eseada: fig. "Muros 1'0- pbos, uatando apenas do seculo XV ou XVI,
tos a suas viclorias" fierr. Eleg. 6.• Caio ao e devidos a escriptor pouco erudito, e de
braço de Hercules". § gm: v. g. esle I'io a \ conbecimelllos superhciaes do Portui.\"uez
10(lal'es tem quartor:;e, e qltinze braças de antigo; portanto, a partícula a explellva é
/tt.ndo. ib. 309. i. é, de lagares a logares, o cmpren-ada, embora repetidas vezes,. sem
que indica o espaço, a que se muda a nos- verdadeiro conbecimento da sua slgnIfic~
sa atlenção, medindo. § O tempo: v. g. ás ção, a im n'ess~s, como em ~utros escnde;; horas, ao momento. Eneida, 10.210. "O ptos apocryphos; o seu verdadeiro valor 110S
cavallo trazer manda ao momenlo" em um documentos autbenticos não é o d'uma coninstante. § Equjvale talvez a debaixo: v. g. juncção idenlica a e, mas sim o d'tlma preentregar-se ao inimigo, á collclif.ão do que po ição, como se vê em Git Vic. III. p. I ~3.
elle quizesse (azel'. M. P. c. W). á pena de
A, prep. da lingua Grega, que, na IInser de(/I'edado. Sílvia de Lizal'do. Gl?cs, ChI'. guagem didactica e _scientlfic~, entra COIIO
llfan. I. c. 63. § No caso de, segullldo um preUxo na composlçao de mUitos vocabulos
verbo no infinito: v. g. a ser isso verdade, technicos, que, com frequencia, seencona vil' elte cá. § Proximo de, seguindo um tram cm obras consagradas ao ensl.no ~as
verbo no infinito: v. g. está a 7Jal'ti1', eslá a artes e sciencias; sempre indica pnvaçao,
m01TCr, está a acabar, está a chegar a qua' ou exclusão: v. g~ Acephato. Seguindo-se
1'esma. § egundo: "ao que muitos logo vogal, muda-se em am, ou an: amorpho,
cuidarão, etc." por: segundo muitos logo anOI"llIal.
cuidaram, etc. Luc. 5. 10. § Indica relaçao
A, pref. Lal. Idas prep. ad e ab); entra
de pertença: "Outro á Thessalia causa deu na composição de muitas palavras, q~e
ao pranto- por: de ThessaUa. Lusi/. l'ransf. procedem da Iingua Latina, como: accepçao,
128 v. "Por premio a seo valor, seo nome accender.
cante" Diniz, Pind, 4. "ardia n'alma ao
A, pref. Portug. Entra na composição .de
campeão ramoso sempre o feroz dcsejo de adj., v. e adv., e alll'uns substantivos, lUvencer" lei. Pind. 8. «lá se avenha cada dicando accão, ou iueia de nugmcnto, exum, mas se eu a vós fora, elc." OUs. 5. 7. tensão, ou -intensidade; modo, fórma, imiInda boje o vulgo fl'eqnentemente diz: se tação, semelbança, etc. ~m[1regava-se anlieu fOra a elte, se eu fOra a li, etc.; i. é, se gamente este pref. em muita palavras que
eu me visse na mesma situação, nas mes- hoje começam pelo pref. em. § I!;mprega-se
mas circumstancias em que elle, ou tu te tambem em algumas palavras que começam
vês, etc. § Deve notar-se que algumas ve- por consoante, implesmente por euplJOqia,
zes nos nossos classicos falta totalmcnte como: acypl'este, por: cypl'este; a/ampada,
esta preposição, parecendo dever entender- por: lampada.
se eUiptlCamente l e ter-se supprimido lal·
A, por h:l, do verbo hal'el', acha-se, como
vez por elegancla: «queixando-se de sua no fim do primeiro artigo dissemos, nos rlopropria mão dIreita, porque errára el-Rei" cumentos antigos, o que não admira, }JOI'
I. é, a e/-Rei 11. P. f'. 16. «não é róra de terem mnitos classicos escripto o verbo ta·
razão sentir que ninguem é licito matar-se" vel' sem h: ,d~ como des grau lempo á- (esta
i. é, a ninguem . ./11'1'. H. 8. id. 4. 17. "Apren- plirase é redundante, e deve ser: des gl'an
de de mim guardaI' fidelidade" por: a glW/'- lempo, desde muito tempo, ou: "e como gran
dar. lei. ibid. • os constraugeo passaI'. i. é, lempo ã,,)"por: ha grande, ou 10nrlO tempo;
a lJassal': "OS convidou ceaI' com elle" por: por ex.: ha de;; annos, ha vinte annos. I!;sa cear. Palmo 2.96. r 116 V. § Antes do in- tas phrases são ellipticas, e completam-se
finito, e depois do verbo estur, exprime re- d'este modo: o tempo ha corl'ido, decorrido
lação de tempo presente; ex.: estou a co- dez annos, vinte annos; ou o tempo ha cormel'; i. é, estou comendo n'esle momenlo. rido gl'ande espaço. etc. "Des grã tempo" ou
Depois do verbo andaI', exprime lambem "pouco tempo a cá.) Ol'el. Af. 2. 59. 20. § A
relação de tempo presente, mas de acção nunca se usou por he.
frequenlativa; 1. é, que abrange. os tempos
.~, flexão com que se fórma o genero
pa sado e futuro; ex.: ando a estudaI', o fem.: o POl'tuguez, a lJol'tugueza.
que quer d.izer: já estudei, estou estudando,
&, contracção do artigo a com a prepoe continuo a estudal'; anelo a pensar; i. é, sição a em uma só voO'al accentuada: v. g.
já pensei, estou pensando, e ainda hei de á lJl'e~sa; {ui á cidade. Os mais antigos claspensar. § Com os verbos: começar, lJl'inci- sicos escreviam as duas palavras separadas
piai", e outros, a relação da preposição a aa pressa, aa cidade, etc.; assim como usaé egualmente ae tempo ~resente, mas de vam de dois aa toda.s as vezes que esta 1'0acção frequentativa. § Formam-se, como g'al tem hoje accento agudo; e tambem ajuntemos visto, com esta preposição com ple- tavam duas vogaes breves em uma aguda.
mentos directos, indirectos e circumstan- Casto 3. p, 15. I. "Unhá por tinha-a". § Ha
ciaes. Nos directos, o seu empreO'o tem muitas pbrases elliplicas, que principiam
apenas lagar para evitar a ambiguidade, e por esta preposição assim contrahida: ex.:
endo o re§"imen pessoa, on cousa perso- ás al'mas; nas inscripções tumulares: á me·
11Íficada. § E' a preposição de uso mais con- mOl'ia de, etc. ~ Encontra-se em alguns listante, exprimindo quasi todas as relações, vros e jOl'l1aes brazileiros accentuada a pree substituindo outras preposições em uu- posição á, e sem nenhum accento a conmerosos casos, como: ir á pressa, por: ir traeção da preposição e do artigo. Nada
ele pressa; andar a cavallo, por: andar so- póde justificar este' uso, ou este abuso.
bre cavallo; comprar a dinbeiro, por: com- Tendo a preposição um som breve, mal lhe
prar com dinl.leiro, etc. § O emprego tão fica o accento, que é signal de voz aguda,
comlllum d'esta preposição explica-se na- e póde induzir a um erro de pronuncia,
turalmente por ser ella uma voz ímples e erro que egualmente se póde dar com a
breve, e, portanto, da mais facil applica- contracção, desde que esla não tenha accenção. Ha, todavia, quem empregue contra to. Qu!;r justificar-se este uso pela convee~t~ principio a p!'eposição em pela prep~- niencia de distinguir a preposição do artislçao a, em relaçao de lagar para anele, dl- go, mas nenhuma necessidade lla de tal
zendo eITadal!lente: {ui em casa, por: {ui distlDcção. Para os que conhecem a Grama casa. Convem tambem notar que não 11a matica da lingua, ella não é precisa, por
synonymia entre as preposições a e pam quanto não ba confusão alguma entre as
n'estas e semelbanteslJlira, es: VOll a casa, dnas palavras, perfeitamente distinctas ainvou pal'a caSa, vpu a .isboa, 'l!0u 'para l:'is- da J;lara os que apenas tem conhecimentos
boa. lJ' a casa, tr a LiSboa, sl~nlfica: tI' e rudimentares. Para os completamente ignovoltaI:; ir pal'a casa! i1- pam LIsboa,_ signi- rante~ do.s p'receilos ~rammalicaes, a disfica: 11' pal'a ficar la.J Os antigos nao em- tl.ncçao nao e necessarla, por que a pronunpregavam a prepo lçao a depOIS da prepo- cla é a mesma em ambos os casos. A esses
sição atê; hoje es e uso é commum, e jus- porém é que a falta de accento na contrac~
lilica- e sobretudo por ser euphonico: vou ção pÓde ser uma inducção a erro. Deve
o..tê ao Prado, vou até ao GremlO, vou até á portanto, a preposição, ou o artigo simples
cidade..
.
escrever-se: a; e a preposição contraída
.ol, couJ. antlq. e: nos versos de Egas com o artigo, e que equi vale a - aa escreMoniz e do Regente cito na Europa de Fa- ver-se: - á.
'
1"ÍJJ e Sousa, 1'. 3. P; 380. e seu.. .Esses es&A, (t. epig. e med.) V. A.
cnpto , porém, conSideram-se lioJe apocryA.4,. uas, art. e prep. juntas; de uso anlo

r

ABA

A

ligo.•E posto que aa primeira pareça- Leal
Cons.7. Hoje contrahem-se, como alraz dissémos, do segninte modo: a, ás.
,l.4A, em chymica significam amalgama;
nos menumentos e moedas romanas querem
dizer: trcs Augustos.
...... b",,,, ou Aubu .. , S. 1Il. Cliumuo em
alchimia.
Aucno, S. m. (L anL) S6110, timbre.
AliCílllll. V. Cima, Acima. § Aacima, fi·
nalmente. Ined. de A/cob.
Andc. Y. Adem.
.4.ltlcró.,u, adI'. 1'01' fóra, apparentemenle: "Aade{óm parecessem gente barbargee.
AZUl'.

Chi'. G.

adv. Ao longe, a distancia:
parecya gallee" Azul'. CM. G.

A.ltlchingc,

"Aaclelonge
Audí..

Aázo.

~tlll .. úr.

&4"lZIlI

Audúr.

AllZ"do.
Auzudõr.
Auzi....
Ai,zCH.
Aú".o.

.~",l.

AlIlém.
AnUím.
tllllllH'cimu.
A.u."ésto.

V. com

UIll só A no prinCIpIO.
s. m. No ealendario hebraico significa o 11.° LUez do anno civil, c o 5.° do ccclesiastico, o qual corresponde á Lua, que começa em Julho e acaba em Agosto; tem 30
dias. § No calendario syriaco é o ultimo mL;Z
do verão. 1j Os christãos orientaes chamam
ao prihleiro dia d'este mez Suwn Miriam,
o jejum de Maria, e jejuam de de este dia
até ao 15.°, qne cbamam Fathl'-llliriam, cessação do jejulll de Maria. § Monogramma de
moedas ori~ntaes. § Denominação antiga dos
irmãos mais novos para com o mais velho.
Ali, prep. Latina, qUl'l entra como pref.
na campo ição <UJ muita palavras portuguezas; ás vezes abs, ou só a, indicaudo
afa lamento, au_encia, falta, etc.
,tb.. , S. f. Parte inFeriol', e pendente de
certas peças do vestuario: (primitivamente
dos habitos lalares) v. g. aba da batina,
da roupeta, (Vieim, 2. 21.) da vestea, da
casaca, da sobrecasaca. § Por analogia: a
aba da mesa, do buO'ete, do aparador, do
toldo. § Ainda por semelhança: a aba do
cl.lapéu: cbapéu de aba direita, de aba larga, etc. § fig .• 0 llei nos cria nas abas como
IlIhos" Au/egl'. f. 159 v. § Os arredores d'um
lagar: v, g. nas abas da capital, da cOrte. B.
Olal'. 2. 4.1. ~ "Somos soberbos á vi ta e abas
do mestre Manso" i. é, em presença de Cbristo. Arl'. 7. 7. § Aba; costa do mar, que dá
abrigo: "nas abas d'um seg-uro porto" li. P.
§ "Oom as abas na cinta..; I. é, arregacadas,
tomadas. An-. 10.36. § Ilg. A margem, beira, praia: v. g. - do '·io. § fig. "As abas da
protecção, do amparo. H. P. D. Franc. Manoel. § Peça saliente nas obras de carpinteria, seJ'l'alberia e cantaria. § Fa quia de madeira, que guarnece o. tectos em volta. §
Sacada do telhado. § Aba corrida, quando
continúa uma sacada. § Peça que cobre as
guardas da fechadura. § Vertente d'ull1 monte, d'uma serra: Ilas abas da Serra da Estrella. § Aparte da costeJla inferior do boi: carne da aba. § fig. Agarrar-se ás abas da casaca de algllem: procurar com instancia,
não largar a pessoa a quem se pede proteccão. V. Abas.
- Abubnnguy, S. m. (t. boI.) Arvore das
Philippinas.
Abllbás, s. f. pI. Uma das tribus indigenas do Brazil, no Estado de Matlo Grosso.
."bubillu, "-bllbilo, S. m Passara fabuloso, ue que se falia no Alcorão.
Abóbony, S. f. (L. boI.) Ameix.oeiro espinboso das Antilhas.
""bilCU, S. m. Planta da Illdia e das Pbilippinas; especie de palmeira. Musa lea;tüis.
As suas Obras cbamam-se, no commercio,
canhamo de Manilha, e empregam-se na
cordoaria.
.4JlIlCllChí, ou Abl\cl\.d, S. m. Especie
de ananaz do Brazil. É fructo de aroma
e sabor delicadissimo, muito superior ao
auauar. commum, ao qual excede lambem
em sua fÓl'ma pyramidal. Ha em abundancia em todo o norte do Brazil, ate á Babia;
mas o mais afamado é o de Pernambuco.
Hoje começa a desenvolver-se a .sua cultu-

Ab,

ABA

ABA

ra no Eslailo do lUa de Janeil'o e na Capilal
Federal. Da-se tambem nos Açores e Madeira.
&bllCnnádo, adj. Escuro, fusco, amulatado. •
,
,~b1l9nllíll', v. lrans E8curccer, tornar
escuro, ou fusco.
,~bneátc, S. m. Fruclo do abacateiro,
muito estimado no Brazil.
AbllCI.h~lI·ll, s. m. Arvore que produz o
abacate.
Abncntllálll, S. m. (t. icbtj'ol.) Peixe do
Brazil.
&bllCllY, ~. m. (L zool.) Papagaio das PlJiIippinas, chamado tambem caLangay.
Abllccllár, v. trans. Plantar bacello na
vinha. § Cobrir com terra n raizes de alguma plauta, para a seu tempo se transplantar.
Abllcista, S. m. O arithmelico, o que faz
calculas no abaco.
&bllCO, S. 01. Parte superior do capitel
da columna em todas as ordf'ns; o corpo
que o coure, quadrangular geralmente,
umas vezes simples, outras ornamentado §
Tabella mechanica para calculas aritbmeticos, commummente chamada 7'aboacta dc
P'I/hagoras. § Mesa de jogos antigos: o de
Pàlam'edes, aLudas eLI!odccim sr,riplol'U1n, e
o Lulius La/t'unculorwn. § l3ufete, credencia,
aparador, balcão. § Pedra quadrangular de
revestimento ou ornamentação de paredes,
e por analogia, segundo Vitruvio, placa metalica com o mesmo deslino. § illtsa coberta de areia, em que e cn iuam a traçar os
primeiros rudimento' da e,cripta.
,\bllCótC, s. m. Ornato de cabeça dos antigos reis inglezes, que terminava em fórma de dupla coróa.
&bilcto, ou ,\blgeáto, S. m. (abacltls,
aIJigea/us). (I. medo anL) O ahorto provocado por meios therapeuticos. § Violencia.
.... Ill.etill', S. m. Ladrão de gado.
Abáculo, S. m. Peça de marchetaria: pequeno cabo de vidro on d'outra substancia
de dill'erentes córes, empregado uo mosaico. § Diminuitivo de ábaco.
JÍ.blldR, s. r. Nome que se da na Asia e
na Africa a uma e peeie de rhinoceronte.
ilf. P. 73. § A ponta d'esse animal; v. g. wn
bastão dc - ; N'este sentido diz-se commummente uniclJmio: uma bengala de uni-

- ; que se encolerisa facilmenle; IIsois todo coração, e pelo tanto muilo abà{adiço".

comio.

.

f. A. porção que leva a aba colhida e tomada pelas extrrmidades : uma
abácla dc pão. ~ Fig. Apanhou uma aMda
ele agua, diz-se ae quem foi surprehendido
por llma cbuva muito Forte.
Ablltlu, Abndj~m, s. m. Augmentativo
de abbade.
&bntllllnssR, S. f. Jogo antigo usado na
córte portugueza. Canc. gero I. 14.6.
"'bndár, etc. V. Abbadar
"hntldón, s. nJ.. Nome que S_ João da no
ApoQalypse ao Anjo do Abysmo ou da Morte. (I; derivado do Hebraico, e significa deslmiclor. § Satanaz.
Abn.Il'Jo, S. 01. V. Vacca LOll'1'a. V. Badejo.
"'lIladn, S.

C. 1t.
,~blldérnas, S.

Rego, ALv.

f. pI. (L naul.) Gancbos
em que se fixam o colhedores, e outros
cabos, quando se aperta a enxarcia, Bt1!/.
,\IHllli." S. m. Nome com que os Cartbaginezes designavam os seu deuses de primeira cla _e. ~ (t. myth.) Pedra que Saturno devorou, illndido por sua mulller Ops,
julgando devorar seu filho Jupiter.
Abaditll, S. m. Sectario de cerla seita
musulmana.
Abódo, adj. De abas levantadas. Chapeu-.

,\bIlCtádo, R,

adj. Semelhante a baota :

pa1l1w abaelado; imitante a baeta. § Enrou-

Utissipo, 262.
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Abí.lla, V. Balba.
"baillho, V. Bainha.
i'lbuíllhúl', v, trau .

(anL) Dobrar, e coAhufúdo, p. p. de Abafar. Tapado, co- ~er a extrel1tidaúe do panno que não tem
berto, de sorte que ~e embarace a commu- ourela, para qUf' não se desfie; embninhar.
nicação com o ar livre: preso, sem saida :
.t.bnIQlIclí.do, p. p. de Abaionetar. Arv. {J. ar -. § Coberto, cm 11lIçarlo. fi. da./list. mado de haiOllf'ta. § i\lrRves. ado de baioGen. I. 5. p. 581. lia Bainha' vinha aba/'ada neta; morto á baioneta.
cio rosto com uma eoxal'avia" § EnroupaAbllionctill', V. tramo Armar de baionedo, bem coberto para evitar o Frio: t Basto, ta. § Atrave 'sar, malar com baioneta.
espesso: mallos - : e fig. "Estevão como
"'b"IIThllo, p. p. de Abairrat·. Dividido
fosse abafado, e acaraado com as pedras em bai rros.
dos Judeus" lf[. 2. 8. § 1J01'isúnle - de nu,\bllh"'lIm~nto, S. m. Divisão por bairvcns, de monles, que nao deixam circular o ros.
ar. § - o coração; apertado, opprirnido. §
"bul ....íll·, V. trans Dividir em bail'l'os.
Occulto, não sabido. (JusL. 5. C. 75. "ficou sua
Abnh"'cil'Úl', (anL) V. Abarrcirat·.
morte aba/ada" § "TerJ'a - de palmares,
,'b"I:<6010, II, p. p. de Abaixar. § "Fica
mui chegatlos. B. 2. 4. I. § Vinbo abafado; no~sa moeda aviltada, despreçada. e abaixavinho a que se suspende a ferrne'otação.
ela." Orei. Ar. 4.. p. 33. § fig. Ilumilhado aba,~bRflldõ.·, S. m. Peça que se usa nos ins- tido, opprimido: -com nOJo be tristemente
Irumentos de corda, nas caixas de musica, abayxada". lfr t. 16. r. 36, 1. leL. t. 12. {.
etc. para abrandat as vozes, e impedir uma 28: 2.. "quando sam abayxados por vicio de
dema iada vibração, tornando os sons mais OCIOSIdade" lil. l. l. r. 2. 3. "o qual depois
distinctos. § Aba{adol', a, adj. Que abafa.
de ser abayxado tão humildosamente em o
A hll fndíu'll, s. f. O me8mo que Abafa- presepio, etc." § Abaixado diz-se em heralmento.
dica das azas que tem as pontas cahidas,
,\hllrl1111cnto~ s. m. Acção de abafar. B. ou fecbadas, on da vizeim descida.
P. § Sull'oeação. S Falta de ventilação em alAbRi:<lId',", S. TIl. (t. anaL) Oque faz desgum lagar: abafamento da ICl'ra COiu al'vo- cer. § Museulo, que tambem se chama deI'edo c mallagaes. ined. 3. 18'2. "abafamenlo pressor. § adj. vue abaixa. Os muscuLos
das adaroeiras.•
abaixadores.
Ahnrllnte, adj. Abafador.
.t.bul:<umcllto, on RbR:<nmento, S. m.
&hnfú,', .V. trans. Cobrir para impe::lir o O aeto, ou elfeito de abaixar, diminuir, abacontacto do ar li vre; tapar para evitar a ter, humitbar: v. g. o - elas moedas, llos vievap.oração, a transpiração, a respiração. ~ cips, ela lei de Jlfa{amedc: o abaixamento a
Aba/aI' as IC/Tas: gradai-as para que o sol e.ccrcicios bai:ros ti caminho para a hum ildanão as e turre, não as re éque. § - o fogo, dc: «em elle achaes a pedra, em o agro do
as chammas; fazer que não lavrem. § Não apartamento, escondida e sotenada no abaydeixar crescer: o mallo abafou as pLanlas ; xamcnlo da obediencia, etc .. ifr 2. 6. Ineel.
afogou-as, não as deixou crescer. ~ fig. Co, 2. 6. Incd. dc ALcob. T. 3. § Abatimento:
brir, eucobrir: "as nuvens aba{ão os hori- oppõe-se a exaltação, elevação. § (L archit.)
zontes, sendo densas e escuras; "e.ntre chu- Abaixamento: aba~imento de 11m arco, de
va de seItas, e pellonros que abafa os hori- uma janel\a, parede, etc. § (t. alg.) Abaixazontes" lJiniz, Pi1J(l. 3. S lig. lIabafal' sua menlo de uma equação; reducção a outra de
"'Ioria" Feo, Quadr. escurecei-a, ou antes gral!. infe.rior.
"'bubá.·, ou Rba:<ú.·, e derivo V. trans.
fazel-a desapparecer. § AbafaI' alfluem; afogat-o, estrangnlal-o; § ii. Sufrocar oppri- (Abaixar é a ortograpbia mais conforme a
mindo, ou comzrande caiaI', ou por concurso pronuucia; abaxar a mais conforme a elyde muita gente. § fig. Abafar a lerra, com mologia, de baixo, baa:o, do laL busStls) Pór
soberba, com fama, reputação, presumpção. abaixo; fazer descer; trazer, rolar auaixo:
Eufr. 2. 3. "com estar dois dia em Bolonha ."A agna havia muitas rodante p~nha abaiabafarci toda esta terra" lig. SulTocar : V. g. :mdo" Eneid. 10. 89. «- a mão da testa ao
- o engenlw, os espirilos, que não bl'olem SCtlS peito. § Descer o que estava levantado: v. g.
{ruclos: "esta dóI' abafa·- me, e aeanba-me - a aba do chapeu, a Lança, as vélas, eiG.
os espiritos.. Eu{r. 2. 5. "féros que o Demo- Lus. 6. 63. Goes, ChI'. Jl1an. 2. c. 39. "Para
nio fazia por aba{al' e alfroutar a Fé" Luc. tomar o folego abaixou o barbote .. (do el9. 18. § Atalbar, enlear. UUs. 201. "quel'em- mo.) § Diminuir: v. g abaixar o pl'eço dos
me aba{al' CarL lIercules, e com os seus do- qeneros ; - os qltiLaLes, ligando com o metal
ze trabalhos. Eufr. t. 3. "vossos cumpri- InLrior. § Diminuir na altura: abaixou o
mentos não me aba/ão" § fig. l1eprimir: aba- muro. § fig. Abater, humilhar. Trancoso l.
(ou no peito um grito de indignação, de C. 15. <mão abaixe ninguem o nobre.» Leicolera. § lIg. Fazer mallograr : aba/ou a re- Lão, !llisc. l8. 564. "os vicias nos abai:JJão, e
volta. § lJg, It. parI.) AbafaI' a discussão; a virtude levanta o eunobrece". § Abater
requerer a mate ria discutida. § fig. AbaFar dizendo mal: "se alg-uns cleriguos quizerem abaixar a fee dos cbistão , e disserem
um documento: occullal-o com mau fim.
Abllflor, V. intl'ans. Perder o alento, a mal d'eLla.. Ord. Ar 3. 15. 42. § Inclinar,
sensibilidade, o movimento. Ettfl'. 5. 4.. - dobrar: 'v. g. - a cabeça, por cortezia, agrade goslo, ele glol'ia, ele. Barb. Paneg. 2. "com decimento, humildade, resignação. Lobo, f.
qualquer deshonra aba/ã{)>> Paiva, S. -de 90. § fig. - cc/'viz; render-se, sujeitar- e.
paixão. AtI/cg. r. 19. § Perder a paciencia, Lus. 10.4.1. § - a cólera a aLguem; applacare a sereuidade de quem respira de8abafa- Ih'a. B. Pano 7. 308. § - um furo; descer a
Ovella do arreio, do lóro. ~ - os Iwmbl'Os a
do, ou desalfrontado.
"hnrn.,-sc, V. reI. Cobl'ir-se, resguar- quaLquel' cargo, ou lra/lalho, ainda tillemdar-se do frio, do tempo: aba{01I-se ao sa- rio: tomar a cargo alg. cousa por obediencia, ou humil.darle. ~ - o pescoço a algum
bir do banho.
"'bí.ru!l, S. m. pI. Bmvatas; ameaças vãs. jugo; sujeitar-se ao dominio de alg. pessoa,
§ Não mOl'remos de abafas; (phl·. fam.) i. é, ou COU8a. B. I. 9. t. If{. 2. 10. f. 77. "abal/não tememoq espantalbos, ALb. Com. § SoL- xou o seu pescoço ao jugo doce e brando de
Cbristo" § - os 1)011Los de sct'ericlade, rigor,
LilI' abafas. Lopes, Chron. J. I.
AbafclrR, S. f. Agua estagnada, pan- disciplina; moderar. V. do Arc. 1. 8. § - a
subcrba, a otlsa€lia; abater, moderar estes
tana.
"'bMo, S. m. Cousa que abafa. § Casa dc sentimentos. Casto 2. r 127. ii. humil.ltar, e
-; especie de estufa de dar suadouros a fig. Lus. 10.34.. "na opulenla Cidade dt: Dadoentes. § Não morl'emos clc abafos. V. Aba- bul a espada afia, abaixando-lhe a tumida
ousadia- § - avo:: ; fallar ou cantar menos
fas. Ulis. I. 5. § lIg-. Carinho, afago.
.
Abngi, S. m. Moeda de prata na Persla. alto: - os inslm11lenlos; pól-os em regis&11.,;;0, ou "bílglllU, S. m. Ave do Perú, tro que sóem menos fortes.
Abahá.·, V. intrans. Descer, ceder, dar
.
e da Aby siuia.
&bRhnhido, p. p. de Abaular. Que tem de si, V. g. - o illchar.o: abaixou a terra solapada,
o monte com o terremoto» § Dimia fórma convexa, á maneira da tampas dos
bahus : cosias abahuLadas, cs/rudas abahula- nUIr em altura: - o ?'lO que eslava cheiO; a

pado, abafado, bem coberto.
"bnctal", V. trans. Imitar no fabrico a
baeta.
"bactilr-sc, v, rer. Enroupar-se bem.
"'bRelé, s m. Nome indio do Brazil: homem idoso, experilllcntauo. .
"'bllrlldllmcllte, adj. Dc um modo abalado. § Occu\tamente. AuLcg'/'.
t4.l V.
chcia qu.e cobria ullamenle os campos; a ma·
&bRrndiço, n, adj. Sem ventilação. § Lo- das.
&bRhlllílr, V. trans. Dar a forma conve- 7'/1 qlle está cheia. § Caminhai' descendo. Ii.
gar-; calmoso, em que nào corre o ar Iide Isca, f. 130. V. g. "abaixando por humas
vremellte; sem viração. P. ~. § lIg. Homem xa, como a das tampas do bahus.
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triste covas», -parecia abai-varll1os aos al)ismo ". Panl. c[,Av. c. 11. Scg. Cerc. de Diu,
r 328. "abai:ctw inchados ríos pelas ingreme ladeira n. § Abai$ou o pó; abateu-se:
ii. a chamma, labareda; «não. ubiu jil tanto mala". § Abaixarem os clias; erem
mais pequenos. § - a lempemlllra.; diminuir o calor, (' friar. § - o lIlero; de ceI'
do seu logar. § ;lllaixar; diminui.. de in·
tensidade.
~bdlxá"'sc, v. rer. Curvar·. c, inclinando a cabeça, ou dobrando o corpo. Resendc,
ChI'. 77. «se abClixavão, e torna vão a levalllar» Anelr. C/tl'. 4. 120. «se pos a pé c
abo,[$anclo-se-Ihe aos peis, lhe pidio». § lig.
Abater-se, humilhar-se (CI11 bOI11 ou Illau
entidol An·. 10. 17. "abai,t;lJU,·se Ocos a la
vrar o barro. Gaivão, ChI'.
I. C. 14. "a
fazer-se homem. § - nas advcrsidades; aba·
ter-se, humilhar-se. B. Paneg. I. r 149. «AliaixOUr-sc vergonhosamente ao inimigo." § l?esceI', vir de um logar alto para outro l1alxo.
Alm'cos, ChI'. 2. I. 24.. «c se abai:cava uma
escada do Ceo" § Diminuir em altura: abaixam-se os monles, serranias, ll1m/s,
10.
Ht6 v. Andl'. C/n'. 3. 79. '<!luma sel'l'a, que
alli se vai abairoanc/o até beber no mar." §
fig. Abaúval' a pr6a a alguem; abater·lbe o
orgnlho.
Ab;'lxo, adI'. de silrnificação relaliva. Em
lozar inferior a outro mais elevado: a (abnca fica abaixo da ponle. § Na direcção da
parte superior para a inferior: seguir 1'Ita
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abaixo; ir 1'io abaixo. § Cahir abai:vo ; Vil'
abai:ro; desabar. § Vil' abaixo (t. fam.); des-

cer à porta da rua para qualquer .erviço
domestICo. § Dei/ar abaixo; lauçar por ter·
ra. § fi,(l'. Deitar abaixo o minislerio; fazeI-o
cahir. s Abai.co; interj. Phrase usada em a..
sembléa populare ,como reprovação ou indignação: abaüo o orador; grito ii. vezes
revolucionario, às vezes patriotico : Abaixo
o mini~lerio! Abaixo o 1'Ci/ Abaixo os inimigos

°

da palrial Abai$o os Iraidores!
"'''njonjumtmto, S. m.
acto

joujar·se.

de aba-

Abniol1j,.,··sc, V. reI'. (I. fam.) Fazer-se
bajoujo. Atoleimar-se.
,1.b..J" ou "''':tj'''', S. m. (do fI'. abat-jour)
Peça de cartão ou metal, ou vidro fosco,
que se põe diante da luz para não ferir a
vista, e que é geralmente de [órma conica.
Abuli..lu, S. r. (I. venat.) A. direcção que
leva a caça, que se levantou: segttú' peta
abalada. § D'abalacta, (loc. adv.) Com rapidez, apressadamente. § Eslal' d'abalada : a
ponto de parlir, para partir. § lI' d'abalacla:
a toda a pressa.
.t.1,"lótlo, p. p. de Abalar. § Que não està scguro; que ameaça ruina : wn edificio
abalado. § Pouco tJrme; que se move: os
denles abalados. § Agitado: a medida agita·
da para ficar bem cheia. «Vazar-vos-·hãu no
vos O regaço uma medida fermosa, calcada, e abalada, e cOl,l'ulada, de modo que
trasborde". B. [1'/01'. 1. 2 p. 152. § fig. Quasi resoluto a fazer alguma cousa: «esteve
mui abalado ao acompanhar", i. é, qnasi
determinando-se, e resolveudo-se. Luc. 3.
c. 17. Ancll'. Ch,.. 1. c. 34. Casl. t. c. 66. §
Olhos abalados da luz; deslumbrados com a
grande impressão de forte claridade; attonilo . Cam. es/. 2. 7. § Commovido : «alma
abalada a sentimento. e lagrima I) Luc. 6.
20. ;, Siso abalaclo ,. jllizo fóra do seu lagar
e assento. Sá e Alir. § Quasi movido a crer,
a fazer alguma cousa; demovido: «o Indias estavam abalados", «as aldeias - ii passarem-se a outras terras" Vieira, Cal·l. §
Que faz mudança na antiga opinião, tesolução, sentimentos: «os erros especiosos,
com que os 11ereges o tinhão abalaclo a tornar atraz, sendo já catecumeno da só ver·
dadeira doutrina.; «- a quebrar as pazes
e concertos.,.
•
"'b .. lumen/o, S. m.
acto de abalar'
abalo. § - da lerra (anliq.); tremor de ter~
ra. § ~Iovimento desordenado, irregular das
cansas naturae . ou na ordem mora\. § Partida de algum lagar: V. g. da frota, de g-ente que se acolhe, e abala à vista do inimigo, ou se alvoroça por isso. ined. 3. 327. §
- do doença; começo, ataqlle.
Jl"nft....];"·, V. trans. Agitar como a ba-
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lança: o menino abalançando o corpo !Jara 123. assignalado. § Grande, excellente, pera alguem. § llalancar, dar balanço; aba- feito no seu genero : - virlllde. V. de SttSO,
lançar' as contas. § íig. Arri~car, fal,cr que, {. 23. cc - santidade" Arl'. 10. 9. "golpe -»
algnel11 empre!leoda: .0 zelo das cousas da AJem: das Pr~e::;as, I. 34. abalisadas lelt,.~;
patria me abalançou a e ta cmprezal) ; que o(fiúwes - . .5. li. P. 2. 3. 7. "Homem 1'11'furor te abatança ?- tal arrojamento '/
tno~o e - em saber, dontrina, virtude»;
Jlbul .. nçá.·, V. Intran . Dar balanços, ar- dlstll1CtO, a.Slgnalado, notavel.
far e dcscer o navio. \'. Balancear.
"'hail"'''lo.:, S. m ..0 que põe. balizas. §
."bulllnca.··sc, V. rer. EqUIlibrar-se: .os fig-. o que avalIa, aprecia o mereCimento, as
premios qúe se aba/anção na balanças da f,:!:culdades dos mais. § Vara de balizar, mejustiça do muudo". § Estar aos balanços: 1.111' terreno. B. P.
"Véla (a pomba) no ramo d'àlem, que, c'o
"~b .. lI"li,·, ou Zli,' e dcr. V. trans. Marpeso, se abatança" Lobo, Ecl. 5. - a nau no c~' com balizas. iIi. b. C. 94. "abalison o sie~ca/·cél'. § Mover·se com IllllJeto; V. g. -os tIO onde se bavia de fazer forte» § fig-. Ulis.
(,·elllos. § ligo Arrojar-se, atrever-se a qual· 4. 7. "querem abalisar onde lia purgatorio»
quel' accão arri 'cada ; aventnrar-se ; arrc- Freir. L. 4. r 370. "tomasse po"se das ternlf'çar-se: .numa adaga na mão, com a qual r?-s abalisando-as (~emarcando-as) com o
se abalançou adIe" Cuulo, 9. 30 ,,0 lobo se I""nal da nos"a reoenção" (Jonlo, 10. 4,. 3.
abalança, êm lanoso rebanhaI). § Do mal se § Ensinar, a sig'nalar, mostrar, fazer conheabalança ao bem" LusU. Trans(. p. 406; Clda ; "abaliza a Lei de Deos a~ cousas, de
llassa altel'lladamente, mnda-sc a revezes. que deveis fugir» "S. Pedro abatisa a meNaU/i'. de Sepulo.
ditação na Paixão por uma das principaes
,U)lIll'lO, s. m, (I. IJol.) Planta dos panta- armas contra os inimigos espirituaesu Paiv.
nos da Ameriea.
S. l. 199 V.
Abalá.·, V. trans. ,\ banal', agitar, fazer
.'litnlillil'·.l'lc, \'. rer. Distinguir-se, assimover o que esla firme. Cam. San. 210. O'nalar-se: v. g. em lellras, em virtudes:
Vieim, 5. 315. "trabalhavão muitos braços, V. do Arc, 1. 4,. "abaliza/'-se 110 serviço de
e muitos instrumentos, para abalar !lum Ocos" JI. de Suso, c. 25. nabatisava-se o sengrande [Jenedo, etC.» § Sar.udil', fazer tre- timento» Palm. 3. p. 147 v.
mel'. Cam San. I. 14. "Os montes parecia
AbnU"'''r, v, trans. Arremessar frechas
que abalava. A'I'1'. 7. 14. • abalou (S. Paulo) e pedras com buli ·ta.
todos os fundamentos do carGere" § fig. ln,\.bitlo, S. m. Acto ou em~ito de abalar. §
quie:ar, desassocegar por etleito de alguma Impres ão em al~nma cousa LIxa. § Motim,
paixão. Gavi, 15 v. "Este pre(l"ilo aba/ott to- bulba, alvoroço. Presles, (. 24 v. "fazeis aba·
da a Berberia" Luc. 10. 1. «avalon (o padrr. los por cantarejos de galos" § Tremor. §
Gaspar) a cidade de GOa com os sermões Ataque de doença. § fig. commoção do ani·
que fazia', § Causar lemor, alvoroço com mo. Vieira: «tanto abalo fez em toda a Inmedo, iuquietação. Casl. 3. C. t35. «o 01- dia e.ta tomada de Góa" B. 2. 5. 10. § Fadão que cadãuo abalava a India cõ a sua zcr abato, na guerra; fazer fugir, levando
vinda•. § Demoyer da o.pinião, do proposi- de venCida. ÜIS. 3. ~7. ccs~ndo estes, que fito; abalai' o peito, o alllmo. 11. P. 2. J. 14. zeram tanto abato nao maiS, que sós se~sen
"as i~11 o abalou este pensamcnto, que o fez ta de oavallo.•. § Agitação: v. g. o - que a
engeltar os gostos do 1llUndo u, "os ceos es- marcha do navto, ou o eavalio (a:; ao corpo.
trellados narrão a' gloria do AIti simo, e § 'en ação cau~ada por doutri na nova, que
abolão o impio do seu scepticismo". S En· parece incrivel. Vieil'a, 7. 24,0. § Mudanca
ternecer, maguar, mover à dóI', à compai- de o(linião, por qualquer motivo: /a:;;cl·::....
xão, etc: A1T. 7. 18. "abalão o peito essa na (e, na crenca, Luc. 3. c. I. e 9. 13. nas
palavras lastimo as, e eDch~m. os olh<?s_de ideias p()lilicO;S.~.§ "Treu,!or: ~. g. abalo da
lagl'lmas" Cam. «- o coraçao a compalxao.. lerra; do edtfictO que da ele St. ~ Alteração
§ Incitar; «o amor abala o coração a grau- no negocio a ~entad9' Casl. 2. {. 137. § Pardes cousas" Palm. 4. 36. § Fazer salllr da tIda para facçao rrllhtar. Coulo, 8. 35. -n'as
casa, assento, alojumeuto, posto. Luc. 9.20. preparações do abalo (do exercito), que tar"CJuem o abalou, e trouxe da sua terra.. dou pouco .. § Impulsão: v. g. abalo ele Deus
Eneida, 8. l. § - a docnça o corpo; não es- para converlcr; o que as razões fazem com:
tal' de perfeita saude. COI'I'ecç ele ab. 2. l. 5. moveudo ou excitando atl'ectos.
,\'bal;..·, V. intrans. Não estar firme; não
Abnlor("lo, adj. Algum tanto balofo.
estar seguro: 'D. g. abalaram-me os denlas.
Ahnlorlir, V. trans. Fazer balofo tornar
§ Tremer, agitar-se: allalaram as paredes fofo.
'
com a concussão da lerta. ~ Partir: a gl'.l11e
,uu'lor.i,·."c, V. rcr. Fazer-se balofo .
,"II.. lo .... s. V. llulona.
abalou para o fogo. § Retirar: a /'orça abalou esla nOltle. § B'ugir: os revoltosos abalaA.bnh'ol·e..,o, ou ,\.·bnrlal'eo'o. V. Dalram ao vêr chegar a Impa..
ravento, llarlavento.
"'b.. I;,,·.se, V. reI'. Partir; ir de um Jogar
"'lt .. h·...... , S. f. V. Dalrõa. Casl. 5. C. 37.
para outro. Ord.
1. T. 22. 3. -quando «lançou as mãos à lanchl\ra, e a teve como
as cadeJas dos presos se abalarem de hum a podéra ter lima abalroa» e L. 6. c. 58.
lugar para outro .. Cout. 12. 4. l. -abal.u-se "cortar as abalroas, com que o navio estao capitão-mór com toda a armada•. § [jg. va abalroado .. L. 7. C. 67. desabalroar.
Demover-se, alteral··se. Palm. 4. 9. «(joraAhnh'onci'o, S. f. D acto ou effeilo de
ção qne não se abala com medo; com ne- abalroar. nÓs arpéus da - I l M. P. C. 36.
nbuma paixão .. CntZ, Pocs. § Commover-se
Abnh'oildn, S. r. (t. naut.)
mesmo que
com pena: « - às lagrimas das irmãs que abalroação.
cl1oraviio a Lazaro .. , «nunca a avareza se
,"bnlroóllo, p. p. de Abalroar. Atado com
abalou a lastimas, nem a lagl'lmas do mise- abalrõas. Casl. 6. c. 58. § Seguro, preso com
ravel...
o arpéu, ou outro 1I1strumenlo de atracar
"'balans"'ádo, p. p. de Abalaustrar. de abalroar.
'
Guarnecido de balaustres. § Que tem a fór,t.huh·OlldiU", u, S. e adj. Que abalróa.
ma de balaustre.
Fel'. Borg.
.
Jlbnlnustrilr, V. trans. Guarnecer de baAhuh'oamen'o, S. m.
mesmo que
laustres.
Abalroação, mas mais usado, sobretudo traJllml('l'cl, adj. Susceptivel de ser aba- tando'-se de sini·stros marilimos.
lado.
Abnlroür, v, tran.. Atracar com balróas :
Abnltlcór. _V. Daldear. Casl. .
.aba~Toa1'am uma nau" Luc. 5. C. 7. § Aferrar
Jlbulicnn!)no, S. f. (t. de ]ul'lspr. rom.) com arpéu: "abalroarão os nossos por ambas
acto pelo qual se abalienava.
as partes" Andr. ChI'. 2, C. 30. § Encontrar
Allllllcnádo t p. p. de Abalienar. Vendi- com impeto. § Acommelter: -engenhos pado ou transferido por abalienação.
ra abalroa1'em a villa" 3. c. 30. "Para lhe
.<\.bnlicnár, V. t~:ans. (I. .d~ jurispr. rom.) abalroar as caravellas» Lus. lO. C. l8.lI Ache.
V~~~er ou transfel'll' o domlnlo rerum man- gar: «abatroárão as fustas com a ri6anceic/,pu..
ra". Af. P. C. '166. emproar. § Llg. Arcar traAbll.lI~il,,~...eotc, adI'. Esmeradamen.te, vaI' com alg-uem. B. ~ IIg. Abalroar unia alcom dlst~ncçao. Sagramor, 1. «o cavallelro ma,' - os corações. Paiva, S. e Vetga: «ali daque abaltsaclamenle se esmerasse".
divas abatmão, e abrandão o coração huma,""nUsá.do, p. p. de Abalisar: deixou- no". T. de Agora, :t 1M V. i. é, acommetvos o caullubo abalisa(/o". B. Lymct, Oa'rla tem tuclo: subjulJélm, seguram, aferram,
ti'
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"bolroár, v. iutrans. Accommetter a eu- I os lagares que lhes são destinados nas bautraI': v. g. abalroar com a porla; ás ou com cad.as: "Abancárão-se os negros do Hosa!'io
as lranql.wiras, muros. P. P. 2.{. 109. "cbe- mais graves, que uma meza de Gardmgando a Uates, e abalroando com as portas go ».
do Templo o acharão pro.trado em oração»
Abnndnlhildo, p. p. de Abandalhar. O
M. Lus. 7'.' 2. f. 18. 3. Coulo, 4. 6. 9. «pondo que tem maneiras ou qualidades de bandao peito as tranqueiras abalroárão por tudo. lho. § Que se tornou bandalho. g Pl'oprio de
~ -l'om a/guem: contender com elle: aba 1- bandalho: v. (J. {alo abamlalhado.
. \.bllndnUl....., V. trans. Tornar bandalho:
i'oar com o capilão e com sua genle; travar
com elles. § it. (Ioc. fam.) Ir de encontro a foram os amigos que o abandalharam.
alll'uem ou a..alguma cousa: com a pressa com
,~b'''HI .. lh''''''''e, v. ref. Fazer-se bandaqtfe ia abalroou comigo. § AbalroarelH dois 1110; ridicularisar-se; acompanhar, fazer sunavios' irem de encontro 11m ao outro.
Cla com bandalhos.
.tb.:Io·Oll,·.AC, V. ref. e I·rcip. Atracar-se
"bllndch·àdo. V. Embandeirado.
um navio com oulro para se terem unido'.
,UHIC.dcÍI·"u·. \'. Embandeirar.
Andr. Cltr. 2. c. 30. it. irem rle encontro
"",ondeJádo, 0, adj. A' maneira de banUIl1 ao outro. Abatroarem-se, para se com- deja.
baterem com arpéus, ou fateixas, com fer"handcJà.·, V. trans. róI' em fórma de
ros de a!!a rrar; atracar os bordos.
bandeja. § IL. agric.) Limpar; separar do tri"balslldo, p. p. de Abalsar. ,\[etUdo na go ou de outros cereaes, a palha ou quaesquer corpos mais teves que o grão.
. balsa, ou balsClro.
"hol...ír, V. trans. Metter na balsa, no . ,~hllUdo~do, n, p. p. de Abandoar. Metbalseiro.
tido em bando.
"hnh'RI'lndo, p. p. de Abaluartar. Guar"bnudoiu', V. trans. Ajuntar em bandos
necido, fortilicado de baluartes.
ou bandoria.
Ablllllllrtúr, V. trans. (p. us.) Fortilicar
Ahftlldoá"-8C, V. ref. Ajuntar-se, lancom baluartes. "
·çar·se em al~um bando, ou partido. PaLa"bilmn, S. m (L boL) Planta liliacea.
cios, Sumo § Fazer uniões.
"biln, S m. (L chron.) O mez d'outubro
Abnntlonádumentc, adv. Com abandodos S)'ro-macedonios; o oitavo mez do an- no, com desamparo, com de prezo.
no Persico de Vezdedjird; o decimo dia rio
"balldonádo, p. p. de Aban.dooar. Des·
mez solar Persico.
I
prezauo, desamparado, deixado ao n bando"bonocRo, S. f. Acção de abanar, de no: "os menores abandona.dos».
sacudir. •
,~b"ndoni..·, V. trans. Deixar de todo;
.... bolllldelln, S. f. (t. vulg.) O mesmo largar, desamparar inteiramente; desistir,
que abanação.
renunciar, abrir mão. Paiva, S. 1. r 20~.
Abolládo, ", p. p. de Abanar.
-lem al1aluLanado a Deos" lit. '1. {. 53'2. e 3.
"bnnlldô." II, S. Aqnelle, ou aqllella que r 84. v. "para que despreze, e abandone a
abana. § ligo "Abanadores, e enxoladores lei de Deos» «abandol'aln-me meos inimidas lembranças da morte» (como das mos- go ».
cas importunas). Calo. Hall/.. I. 103.
Ahllll ..on"'·· .. c, V. ref. Dar-se ao des,~bIlUlltlÓI', S. m. Abano de enxotar as prE'zo, não tratar de si. § Entregar-se: V. g.
moscas, e agi lar o ar, {Jara refre cal', on a todo os vkios, todo a Deus. TeLies, H.
desenvolver a combustão. God. \67.
da Elhiopia, {. 295.
Jlbnlllltlílrll, S. r. O mesmo que AbanaAbRIl"OU".vcl, adj. 2 g. Digno de ser
ção; ventilação. B. 4. 10. 7.
abandonado.
Abllllll-"'ÔIICIlI!I, S. m. (palav. composta.)
"hllllllôIIO, S. m. Acção ou effeito de
Açoutrs: castigo de - ; § De abana-moscas abandouar. § Desamparo total: abandono do
(Ioc. fam.) leve, facil de soffrer.
emprego; - do po to (é crime m!litar). §
"hllulllliado, adj. (I. fam.) Estupidinca- Abandono do navio; (L marit,) o acto de
do, aparvalhado.
abandonar o navio, que se considera intei"hllllÓ", V. trans. Agitar o ar com abano, ramente perdido. § Cessão de direito: a/Janleque, ou cousa semelhante. lI!. P. c. 130. § clono .de hel'anya. § Abanclono de creanças
Abanar o lume; avivaI-o, fazendo-lhe vento (crime punido com o art. 345 do Cad Pecom abano. H. Dom. \.3.9. §-as moscas; sa- nal) § Ao abandono (Ioc. aclv.) ao desampacudil-a~, afugentai-as com abano,' etc. RegI} 1'0: Camões morreu ao abaudono.
Cavai. f. 71. § Agitar, sacndir, mover para
"hl'";;", S. r. (l. bot.) Nome que se da
uma e outra parte: V. g. o eLe[lhanle abana na ilha de S. Thomé ao fructo da palmeias orelhas, a tl'Omba; o venlo abana as arvo- ra.
rei, 1M calmas; a"'ita-as. G. de S. l1ern. 15.
,~bIlUico, S. m. dim. de Ahano. AI)3no
S- o trigo; agital-O de sorte que se aUmpe, peqneno; lequesinho. § (antiq.) Peça antiga.
levando o vento as aresta . § - a cabeça; de adorno do vestuario da senhoras, cousignal de duvida, de uegação. § - as ore· sistindo em rendas em volta do pescoço e
lhas (I. fam.) não querer, não concordar. § punhos, baiana. § Abanicos (no pl.), dietas
Abanar o qlle está firme; causar abalo. § ng. galantes: Faltar por abanicos muto
Demover. Sá e Mil'. Carta, 6.•Hnma alma
&boniÍlbo, S. m. dim. de Abano.
que o poder da fortuna nam na abana».
... b .. nollç..'o, S. f. (do Lal. abannalio) (I.
Abnnár, v. intrans. Tremer, mover-se a anl. jurispr.1 Desterro por Ulll anno do 110uma e outra parte. Abana a arvore com o micida involuntario.
vento. Luc. 6. c. 15. -abanando n junco
"bllnllito, S. m.lncurso na pena de aban(emb'lrcação da India) com balanços,; § - nação.
com a cabeça; o mesmo que - a cabeça;
"b:\no, S. m. ln trumento em fórma de
(trans.) dizer que não. V,t. Chl'ist. I 16. venta'rola, feito de palha, papel, penllas, etc.,
\5'1. "abanando com a cabeça» Ros. Bis/. 2. com que se a<>ita o ar para refrescar ou des7. 4. 1'mb. de ./es. 2. 45. 298. "abal/avão a envolver a combustão e augmelllar a chamcabeça.• § fig. Abana?' moscas, eslar ás >1/0S- ma. Luc. 7. 9. § Acção e elfeito da abanar.
cas; (phr. por.) estar ocioso.
Itlalls.. A/: 5. 76. § Analo .. § (anliq ) Vqlla on
"buniu··lIC, V. rl:'f. Fazer vento a si collal'lnho largo, dobrado sobre o peito, ao
mesmo com abano, leque, ,"eutarola, ou uso antigo. Arr. 10. 49. § Prucla de abano;
cousa semelhante.
fructa que de madura cae úa arvore com
"hllncádo, p. p. de Abancar. Sentado á uma simples agitação. Flor. 5. r l5'l.
banca, á mesa § Estabelecido. Pedm do -;
."h.. nlês~lll,. S. r. (I. ru 1.) Pbantasma,
a arrancada pelos cabouqueiros do ultimo espectro. Gil VlC
banco da pedreira, commummente mais esAbutl, S. m. Mez dos Persas, que corresponde ao nosso agosto.
cura, e de qualidade mais ordinaria.
.4.b'lllcár. v. trans. Guarnecer com banAblllltilltll, ou . \.blllist.., ou Jt.bllptlsco~: V. g. u'ma praça, um jardim. § Distri- ton, S. m. (L cir.) Trépano dE' ponta.cón!ca.
bUlr lagares por bancos. § Collocar nos 10Ahlll''''''' S. m. (I. bol.l PI~nta.narCls~oide.
gares em roda da banca.
"bn't"otádo, n, adJ. Feito a maneira de
.t.bllncór, V. intrans. Assentar-se ã ban- baqueta de tambor.
.
ca para se demorar. § Tomar logar em
"bllr, V. trans. Voltar para Cima a aba
bancos.
do chapeu. § Pór a ab.a.
..
.4.banc~'·••e, v. ref. Assentar-se. Diz-se
"bllrá,~ .. ill. Comida brazllClra, prepados mesanos da irmaudade, quando tomam rada com val'lOS adubos, especialmentll com
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massa de feijão cosido, pimenta e azeite de
dendé.
.t. hlll'ntádo, p.]l. de Abaratar. Tornado
barato. Barateado.
Ahft"lItll", v. trans. Fazer barato' diminuir de preço. § Og. Tornar menos' custoso. M. L1Is. I. 3. 16. «- o perdão» - a vicloria; fazei-a menos cus10'Sa de vidas e
sangue. § Deixar levemente. Brito, ChI'. , 6.
e 7. «uão é de crêr que eu abfJ,ralasse a privançll d'el-Rei, a oplllencia do Arcebispado,
etc., por cau a sem fundamento».
,~b.u· .. tilr, v. intrans. Tornar-se barato
baratear, .descaír do preço alto, ou com;
mum; abaixar de pn'ço. B. Flor.
,"bIU'l."do, r. p. de Abarbar (fig.):- com
0/1/'0., com tmbalho; muito sobrecarregado. §
Chegado, Iicando ao nivel cOlO outra cousa.
Cout. 4. 'lo 3. «abarb(J.{Lo c'os nal'ios» V. de
Lima, c. 4. "os vallo~ elos inimigos estavão
abarbados com a nossa tranquelra» P. Pereira, 'lo f. 'l3. § - com a morle; proximo
a ella. H. N. t. 3.
AhIU·bá.·, V. trans. Tocar com a barba.
§.fig. Levantar alguma obra até se egualal'
com outra: v. g. - o enl'llt/w com a muralha.
§ fig. Encostar-se, chegar: "até que abarbou
a ponte» Cout. 4. 2. 3. § fig. Encontrar de
race, arrostar. Oeita, Qtl(l(tr. 1. '1. 4. 4. "para
levar a lança feita e alJarbar o infernal inimigo. TeU. E/hinp. f. 475. "os soldados ...
os abarbaral11, e nzeram afastar».
" ...U'bá.·, V. illtrans., ou AllllrJuír-sc,
V. reCo 'focal'. pôr-se junto, ou e~ual. 11. 3.
5. 4. "alé abarbat· na ponte» tlliJUq. 3. 46.
-para abarbarem com os muros. Coulo, 4. 2.
3. "tinha r cada de ... que se fos e abarhal'
com a ponte» let. 8. 31!. até se abarbarem
com aquellas casas" § Abarbarcomalgtlem'
resislir-llJe, ter-lhe o rosto. § Abal'bai' cool
algnma cousa: com a morle, com o perigo;
arrostar- e com valor Godinho.. ~ - se com
o baluarte, Coll/O, 10. tO. 5. e fig. «abal'bar-se
com as altas torres de hum espirita robusto» 11. fi'lor. 2. 2. 3'16.
"b.u·.....·lz....lo. V. Barbarizado.
A.blll'lJlIl'lzál·'SC, v. ref. Fazer-se barbara.
.-'bllrhellár, V. trans. Prender com barbella.
Abn"bctilr, V. trans. (I. naut.) Apanbar,
prender a ancora.
,Ul{U'ClI, S. r. Calçado dr. couJo, rustico e
humilde. IIi. C. 6. 3. Dual'te Barbosa, r 298.
faz menção de abarcas de couro enfeitadas
eom seda, talvez alparcas, § fig. Os bum ilues, que usam d'elle. § lant.) por Barca.
,Ullll'eíldo, p. p. de Abarcar. Cingido,
cercado: .0 mundo abarcado de [res discipulos (on Apostolos) do Senhor» Luc. 3. 6.
(com [lrégações, ou ruissõe ).
"burclIdor, ", S. m. Oq.lle abarca, atravessa mercadorias para as vender por maior
preço, atravessador; monopolista. Cardo e

B. P.

"'hlll'clllllcnto,

11. PJ.

S. m. Acção de abarcar.

adj. (\. lJoL) Que abrange;
v. g, valvu/a - ; {olha -; (\ue abarca o caule com a sna base. I11'0t. ().
~hlll·cá.·, v. lrans. Cingir com os bracos.
AbraçJr; abranger. Cam. Sono 9. -O mundo
todo abarco, e nada aperto" Andr. ChI'. 2.
90. E/egiad. ['l. 161. "Jã a longa antena, e
gro 'so ma tro abarca o grumete» § fig. Encerrar, conter em . i. Luc. 10. 8. "Quanto
abarca o céo, tuuo he r('ito, e nada se fez a
si me mo. ULiss. 4.. 45. ualli vem dentro
quanto o mundo abarca» § Abranger com o
poder: "Alexandre depois que o mundo
abarca" Lobo,
4.83. § Compreheuder com
o pensamento. (,7wgas. Paiva, S. l. 54'l. "se
(Deos) he immenso, como o quereis abarcaI'»
§ Cercar, rodear; diz·se particnlarmente do
mar, rios, na-vegação, etc. li. Dom. l. 4. 29,
"por tudo quanto abarca o mar» Luc. "abarcando as aguas todo o globo da terra» Sevel·. ])isco I. 3. -cujas navegações abarcão
todo o mundo de occid nte a oriente» alcançam. § AbarcaI· tudo, ou - a ludo; emprebender, encarregar-se de todos os nE'gocios. AI'I'. 6. 10. "quem tlulo (Iuer abarcar, muitas cousas enfeixa, e poucas ata.
Ahllrcl)ulc,

r

Luc. 5. 6. ,,&barcar a ludo» ,,- ludo" Arl'. 5
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clle1-0 até as escotilhas, a não poder lomar
mai carga. B. § Casto u a a fórma intrans.
no L. 3. c. 98. "partio-sr> para Cananor, onde acJlOu ... que forão ali i abaNo/aI''' § ComeI' a abarl'ota" (phr. pop.) comer a não
podcl' mai·.
Ahn"Ucnlnciio, V. ni3rthrose.
Ahall, S, r.' (I. naut.) Os lados dos machos e femeas em que gira o lemc. § Pe o
da Persia para as perolas. § Nome daelo ;,is
vezes â cpi lepsia. § (I. entomol.) IEspecie
das Phalamce de Linneu.
....btll.bucill··SC, v. rer. Tornar-se basbaque. V. Embasbacar.
.-t.busictll·pon, s. f. 'Nome ele certas crucifcra .
"-bu8múl', V. trans. (anl.) Prasmar, desprezaI'; ter em pouco.•- o mal. Vel'sos de
Egas iI/oni:;. (Fórma duvidosa).
.-\bn>lMnni\do, V. Abaçanado.
"ha.. sí, S. m. Moeda persica, chamada
assim do chah Abbas II, e equivalente a
uns 180 réis da moeda portuO'ueza. Segundo Godinho, ou no tempo d'eile, 50 abassis
valiam 9ll)000 réis. God.
ilhllstiaclumcllte, adv, Com sumciencia,
com abastança; sem falia do neccssario:
v. g. passa?' a vic/'a abastadamente; viver - ;

ma" "cousa nom digna é, fóra da carreira
do espirito. que a mente fiqne jejua, e o
corpo se abas/o" iU'. t. 20. f. 49. § Fartare: .- de pão amoflentado com lagrimas..
§ Abas/al'-se; ter uf.ficiencia propria. V. Bastar·se.
Abn~tiar, V. intran . Bastar. er bastante, er sufficiente: .tamaras que lhe abasldrão até â India" Ca 'Ian. L. 2. C. 88.• Nem
as bervas do campo bem Ibe abas/am.. (aos
negros da Cal'rarla esteril) Lus. 5. 6, § Ser
ba tante juridicamente, como fi lei requer:
V. g. ahastara a procuração. Ol'd. Man. 3.
15. § «Abaslava-Ihe o coração, para acabar
qnalquer feito de periO'o, e trabalbos" J. é,
linba valor bastante. hlCci. 2. (.344. § Abaslar; poder pagar por ter bens bastanles,
Ol'c/'. A/. 4. r. 196. -aquella rarte, em que o
devedor nom abas/ar.. a que não poder pagaI'. /ned. '2. 230.• se devera VII' desculpar,
se nom abaslava a pagar-me tudo, ou ao
menos mandar-me alguma cousa.. (da divi-

ABA
3. conquistando. § Aba!'cal' o. clÍ!t com as
mãos; Intentar consa Imposslvels. § fig.
Atravessar, monopolizar: v. g. - (a;;cndas;
Vieira. 8. 408. '2. -como se avia de re laurar o nrazil, se os mantimentos se abarcat'ão com mão del-Rci, e talvez os vendião

scus ministros...
&obtu'é, s. m. Sacerdotc, missionario, na
lingna (lc alglln' povos brazilicos.
It.btll'Cgiulfi, ", ad.i. antiq, Hcrclaelc - ; a
qne o colono, ou emphytcuta não habita.

Docl/m. Ant.

"'IJlll'cmo.H~mo, S. m. (t. bot.) Arvore
do 13razil, leO'umino a.
AbíÍ,'/lóu, .. f. (an!.) Logar, ou armadIlha
de pescar savci e lampreias. Cm'Ia elc
V. á camal'a de Sanlal'em: aliâs Val'ga, 1'0"{Jas, .saveis, que ~p l'lJatão com val'gas.. Fo,'at da lerl'a de PaiL'a, por o sr, lJ AiantlCI
cm 1513. V. Varga.
"bud'á... , inlerj. antiq. CasliO'ado como
Abiron: .Seja confn o, e abm'Uam. (imprecação); seja confundidn, e devorado pela
terra, com'o Datan r. Abiron. Etucid.
ilblll'nnbi.s, S. r. (I. alchim.) MaO'ncsia.
"hl,,·olccc.·, v. intrans. O mesmo que
Aboroloccr.
Abnl..."ci,do, o, p. p. de Abarracar. Dividido em barracas. § Em que ha barraclls.
§ E lar grnte aba/Tacada; vivendo em barracas. § ad.i. Que tcm fórma de barraca: uma
casa abarl'acada.
Ilbtll'rn","ucllto, S. m. Logar em que
e tão armadas barracas: v. g. de soldados
§ A.sim se cham;l muitas vezes aos (juarteis ligeiramente construidos. P. elo 1e/'I'6-

Ar

mola, p. 14'2.

Abll"rllctÍJ', V. trans. Armar barracas. §
Recolber em barracas; aquartellar.
Abtll'I'nCtll', V. mtrans. Recolher-se em
barracas: o exercito aborl'acou. proximo ao
campo em que depois se deli a balalha.
ilbnl·l·nclÍl·.sC, v. reI'. ~rellel'-se cm barracas: o povo de Lisboa depois do terremoto, abm1'acoll-se pelos arredores da cidade.
Abo"rnuc'ldo, p. p. de Abarrancar. Mettido em barrancos. § Cheio de barrancos.
.... blll·I·llDCál·, v. truns. Ob,truir com barrancos: O inimigo abarrancon a estrada
para que não podesse passar 11 nossa artiJheria.
"blu·l·tu.ci,r-sc, v. ref. ~Ielter-se em
barranco-o
&bur,·cgi..lo, p_ p. de Abarregar-se.
Amancebado. Ord. 5. 28. 7.
illllll'l'cgumcuto, S. m. (ant. \ Amancebamento, concubinato.
ilbtu"'cgá"'!!lc, V. rer. (aul.) Amancebar-se, tomar amiga, concubina. Ore/'.
ilh'"·l·eh·ftdo, p. p. de Abarreirar. Cercado de barreiras: "aIT3valde ... qne era
abarrei,'ado, e com fossas de arredor" Ined.

3. 88.

v. trans. Cercar de barreiras. § [Ig. Cercar de palanques, cubas cheias
de terra, ce tõe, ludo o que alalha a entrada, e assalto inimigo; entrinclleirar: Pinho
Ch,·. - o arrabalele decllbas, parlas e escudos:
.debalde te abarl'eiriío teos arcanos, dissimuladas .oterraneas tramas,; i. é, te encobrem, e vedam, 011 querem vedar, que te
penetrem, e entendam.
&b'II·,·eh·,ll·.SC, V. rer. Rodear-se de
meios defen. ivos. defender-se: -dc que resguardo mais pode a castidade abal')'eiral'se as a tucias de tão variadas e multiformes
sed ucções...
ilbn.·.·ctildo, p. p. de Abarretar-se. Coberto com barrete.
.
,"bO"I'CttÍl"sc, v. rer. POr o barrete.
&bnrl'íseo, adv. (ant.) V, Barri~co. Abundantemente, confusamente, promiscuamen"'hUI'I'ch'lil',

te. Cal'doso.

ler - ; sus/enlar-se - ; escrever -. Vieira.
BaTl'os, Lopes. Chr. J. I.
Abn .. tndis"lmo, sup. de Aba tado. Paiva, S. I. (. 3'2'2. «aguas abasladissimas•.

llbul'l'ildo, p. p. de Aba lar. Provido com
abaslança. fartamente: "são /lO paco abaslados de tudo" .vivião abastados dos bees da
terra. V. do Arc. I. I. § Que tem o bastante, o necessario: cidade aba tada. § Rico:
pes oa abas/ada. § [Ig.• Rios abas/aelos.. iU'.
I. 15. (. 35. 2. pr. lraduzllldo /Ill1nina p/énissi1Jl<l: «o mundo eSlâ mui abas/ado de
r. candalos" 11/'1'. lO 4.1. § .Livro abas/ado de
mnilas, e singulares doulrinas.. Ince/'. 3.80.
§ Farto, on I'Ico: val'ões abastados de pm'dencia, forlaleza. inecl. I. 208. "que de tudo
(fidalguia e esforço) estava bem abastado.
A~UII'. C!tl'. 3. c. 17. § Satisfeito, ba tante,
roual. Cato Rom. f. 4.01. e f. 76 . • abaslado
de alegria.. "alma - de santas cousiderações.. Paiva, S.
..U tll ..tumclI'c, adv. (anliq.) nastanlementc.
ilholiltllmcnto, S. m. Fartura, aba ·tança:

p. p. de Abarrotar: "nâos...
ião .ia abct1'l'oladas com a carga que lhe déra el-Rei de Cochim .. B. J), 1. 5.9.
ilburt'otnmcnto, S. m. Accão de abarrotaI'.
illHtrrotill', V. trans. Acabar de encher;
carregal' até á bocca: aban'otal' o navio; en&bul'rotiado,

Ablllil.IU·di..lo, p. p. de Abastardar. Dcgenerado: diz-se principalmente dos brutos, e das plantas, que degeneram da sua
especie.
&bIlS"lll'diu', V. trans. Fazer deg·enerar.
§ Corromper, alterando o typo primilivo com
a mi. tura de elemento estranho.
.~htH,t'll·dill·''''C, V. ref. Degenerar da
sua origem.
Abu,,'ecctlô.·, S. m. Oque abastece; 1'01'necedor.
."-bit8.CCC,·, V. trans. PI'ovrl' do necessario; prover gradualmente e em abnJ1dancia:
Abas/ecel' uma praca de g-url'l'a' abaslecel'
uma esquadra. § E boje de empreO'o mai.
commum que Bastecer, Abastar. ~. estes
dois termos.
,U,ustccítlo, p. p. de Aba tecer. J3a tecido: .J3adajoz estala. abastecida, para sorfreI' cprco prolougado.. Pina, Ch,'.
I V. I.
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36 § A (I'Onle - ele cabeI/os. Eneida, 10.50.
povoada: espessura abastecida de al'voreclo,
Lus. I. 35.
... . bu"'tecl...cu.o,

sario.

fornecimento do neces-

lillíÍIl'er, S. f. (t. chym. anl.) A volatilisacão da maleria.
Ãhásto/ S. m. Abastança, fartura: v. g.
para - (ia lel'ra: «- da communidade!J

- scm {as/ia; - ele /'udo para a (ro/a. Lop. Bem. FiaI'. I. 6. '270.
ChI'. João i. I. C. 123. "manjat·. que abasta;
Allll"ló"'umêltIC, adv.
abas/alnenlo, qu~ cria" i/(. 1.' lO. /. 22. t. com abastança.

/t,bltshlllçn, S. r. Abundancia, snl'ficiencia, fartura. Sousa e Sever. ter em abastança: .abaslança das cousas traz lllUY certo
comsigo rartura, e pouca estima" Utis. 2.
sC. I. § Abaslanças; promessas largas Casto
L. 3. c. 1'lO. § Seguranças:.e estas abaslanças (l'el-Rei de Castella erão tudo comprimentos falsos.. Pina, ChI'. Af. IV. (. 28.
§ Sul'ficiencia de boas qualidades, talentos,
virtudes: "Epicteto n'um corpo coitado, e
pobre, escravo, e ainda manco, quanto de
abaslança encobre!.. Sá e Jl1tl'. § - elas palavras; franqueza segura. Lus. 8 76. "Pondéra elas 1)atavras a abas/ança, Julga na
authoridade grão valia; etc... Parece exprimir a segurança, e tom firme, com que o
Gama as pro/lunciava, não se podendo sus·
peitar, que mentisse, quem assim fallava.
V. Avondança.
i\.hll!<làlltc, adj. (anU V. Bastante. Res.

1\11sce/', 1J1'OCll1'ado/'es -. Orc/'. Af. L. 3. 1'. 25.
.procurações, poderes abastanles .. Cina, ChI'.
cfA/. IV. (. 23

libll8tulltcmclltc, adv. Abundantemente, copiosamente: "derramou em slla alma
toda a graça tão abas/anlemenle" Cal. Rom.

f. 57.

..U lu!<till·, V. trans. Bastecer, abastecer,
prover bastantemente do nece~sa(·io. Ou-

Ab8'·1·01\.lo, n, adj. (de barrão, porco rem, dial'. (. 6t2. - a terra; - alguma pranão castrado) (I. pleb. anl.) Obstinado, tei· ça; Citl'. J. I, C. 28. 1 ( - as nâo de manti-

moso, indocil.

da!.

mentos.. Casto 3. C. 97. § fig.•Deos só abasla e farta as almas" Paiva, S. I. r. '24.. §
Fartar: v. g. - os pobl'es, Lobo, f. 597. «adeg-as, almazées, celleiros cbeyos de que abaslá1'a aos pobres tantas vezes.. § - se, V. rcr.
Prover-se em abastança, com suffjciencia:
v. g. - de viveres. § fig. J ( - de boa doutrina, verdadeiro alimento e riqueza da al-

Copiosamente;

AbnHtóso, ÓSll, adj. (an!.) Abundante,
copioso, farto: V. g. convile - . .Danc. {. 72.
§ Abastado, rico.
t\bat'l>~ádo, p, p. de Abalatar, (I. vulg.)
Que é em fórma de batata: nal'iz abata-

laclo.

.o\hut,utial', V.

amolgar.

lrans. Achatar, a01a;;s;lI',

Abtltc, S. m. Diminuição do preço; abatimento da conta: - de qualquer somma.
..\ bu'cdol·, S. O que abate. ~ [Ig. O que
deprime: - clas Iwnms, elos credilos, dos merecimen/os alheios. § Oque acanha, deprime,
desfaz em alg. prenda. Ii. Dom. p. I. {. 327.
illultCI', V. trans. (Do baixo lal. aMatuere, do lal. abba/ere) Abaixar, fazer rte.cer. §
Aba/el' os olhos; olhal' de alto para objecto
bai xo: .se do Céo, onde estais, abalerdes os
olhos, e os poserdes em Amarante" Vieil".7.
321; olhar de alto a baixo; abaixar a vista.
§ D'rri bar: - corpos com morte na guel'l'a:
.que as abalessem sobre elles.. (as arvores
mpio ~erradas, ou cortadas sobre os navios
pelo rio) 11. 3. 3. 5. § AbaleI' a al'lilhel'ia;
mellel-a abaixo da cobcrta, desassestal-a.
Caslan. 7. c. 80. § Aba/cl' a rez; matai-a. §
Aba/er a bandeira, ou bandeil'as; fazer certa continencia militar abaixando as bandeiras ao chão, por honra ao superior, 011 em
signal de render-se ao inimigo: «as milicias
postas em ala quando hia passanclo lhe abaUão as armas, e as bandeiras" Vtcira, ·10.
359. Ibic/'. 118.2. • abali as armas, pedi quartel, e rendi·mea partido". § AbaleI' a sobel'ba áo insolenle; abaixar-Ih'a. VUs, 5.4. nante esses olhos, qne abatem toda a soberba..
.abalendo ao rigor do tempo a soberba de
suas costumadas insolencias" (cedendo) Lobo, f'. 384. § fig. Humilbar; deprimir:- a ])I'C-

ABA

ABB

SLt11lpçáo, a alliveza, a a7'rogancia, com gran- "como as mercadorias não forão requesl'ades quedas em peccados, Illiserias, desgra- das por eslrangeiros, eslão ao presente abaças. Paiva, S. Arr. 4. 14. "a ventura deste lidas" i. é, por mellos preço, valem pouco.
capitão abaleo de ta vez as forças dos por- Lobo, f. 22. § Vergas -, descidas aos pés
tuguezes" TeU..ChI'. 2. 6. 41. "não 11e a po- dos mastros, Vieira. § Levar a artilheria
breza que abale os anim~s de um PrinciQe abalida; não assestada ás canhoneiras, ou
l1a I~reja". § Envilecer, tU'ar o preço, estL- portinholas no mal'. Oaslan. L. 5. C. 68;
maçao, ou valia. Bril. ChI'. 6. 16. "Foi dabi "a artillleria abatida no porão" 11. N. 323;
em diaute particnlal' devoto de S. TiJomas, "a gente abali{12 (nas caravelas) por causa
cuja fama antes procurava abaleI''' Lus. 7. da artilheria inimiga" agacbada, e'condi55. «Tempo cedo virá, que outras victorias, da. § Navegar, ir /'Ola abatida; sem fazer
estas, que agora olhais, abalerão". § Afrou- demoras, nem escalas. B. 2. 1. 6. Oaslan, L.
xar, diminuir: lJ. g. a força. M. C. "a luz 5. C. 3. e fig. Utis. 2. 7. "vão assim os espimais viva ablile outra que o be menos" faz ritos 7'010 abatida com todas as velas tal via
qUE:' não appareça. Palmo 3, 143: "o carão por seus rumos ten teados"
(da rapariga! abale a estrella-boeira. brilha
"butlmênto, S. lU. Acção de abaleI'. § O
mais que ella. Ulis. 2. 3. § Quebr~n~ar,.des estado de cousa abatida. § Diminuição de
animar. So!tsa. ll. pescontar, dlmlnUI~' ~a preço, desconto. ~ Fraqueza do corpo (lU do
sornma, preço, ctlvllla. lJ. 4. 3. 8. § UI ml- animo. § (I. arcluL) Demolição de nm edinuir alg. cousa do numero das condições es- Dcio no todo ou em parte. § Arrancamento
tipuladas, e tractar que se não cumpra : "pa- de pedras na pedreira. § (L naut.) O angura abalerem a entrega d~ Prif\ceza" (que era lo formado pela direcção verdadeira do naum dos art. da paz) Leao, Ch,'.
V. C. 68. vio navegardo á bolina, e a determinada
§ Enfraquecer, diminuir a força, vigor. LHC. pela agulba Je marear. § fig. nebaixamen2. 2. "as delicias, e vicios sensuaes ... aba- to. Bem. FiaI'. 1'. 3. p. 18!. fallando de uma
lem o esforço, e escurecem a razão" "o ter- Dissert, de Nat. Alex. "cheya de palavras
ror IIJe abatia a execução neste odio" im- derisorias, e doutrinas falsas, em abalimenpcdia. B. 2. I. 5. § AbaleI' os espiritos, Paiv. to da authoridade da Sé Apostolica.
S. 2. 89. debilitaI-os. § - os (/tinos; modeAbntina, S. r. V. Abbatina.
rar, ou despir a vangloria: Trai. do Anjo.
.l..bnthllido, p. p. de Abatinar-se. Qne
P. I. 815 - os (umas a a/guem ; confundir- traja de batina; vestido de batina, envollhe a soberba. I'ieira, 8. 74.2. § - alguem; vido n·ella.
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deprimir a sua origem, nascimento, presUmas, boas qualidaúes. Arr. lO. 17. "olfuscal', abaleI', e eclypsar a gloria dos seus antepassados" § Abater a visla; deslumbraI-a.
Palm. 3. 74. Nem. das Proezas, I. 13. "dourados cabeJlos ondeados, cujo resplendor
abalia a vlsla dos olIJos, que os vião. §
AbaleI' um ao oulro no commercio; dando
em rivalidade, e emulação, e competencia,
ou por menor preço, o que outro vende por
maior, ou ollerecendo aos vendedores maior
preço que outros. B. 2. 2.4. § AbaleI' as embal'caçães, ou abalel'-Ihes o caminho; fazelas descair, e desviar do rUlno a que levavam
direita a proa: "os levantes, e aguas ... abatel'ão, e espaldeárão tanto a armada, que
perdião do caminho. B. 3. I. 6. e 1. 4. 4.
"as aguas cOlTerem Ião tesa ... que Ibe
abalerão todo aquelle caminho" § Abater
uma casa, uma parede; demoli I-as.
Ahuter, V. iutrans. Ir para lJaixo, descer:
o terl'eno abaleu ; abateu o chão; § Vil' abaixo, cabir, desabar: abaleI' a casa - a abobada. § AbaleI' o venlo, a febl''', a a/feição; o
pulso; minguar, diminuir de intensidade. §
neduzir a menos preço, on valor. H. lJom.
I. 6. 3. "abaleo o mesmo cobre, de maneira
que, elc." § AbaleI' o navio; declinar, descair do rumo que se quer seguir. Epanaph.
2. 237. "quauto mais (lorliavão por aqueJla
volta, mais abatião e se chegavão á costa.
,lb:tlé'·.... e, V. ref. Abaixar-se; arrasarse: "alterar-se-hão os val1es, abater-se· hão
os montes" Cam. Eleg. § Dizer, ou fazer, cousa em abatimento propl'io, e de,abono, Ulis,
5,2. "E ainda o abaler-se da sua opinião em
amores baixos, ei por muito peor" § HumiIbar-se, sllbmetter-se. B. 3. 5. 5. Ilhe tanto
a sua soberba... que se não abalem por neces-idade algnma • .111'1'. 7. 2.•- a senbor
Troiano" § Descer, vir para baixo: Bl'if. Chi'.
li. 2. Pabn. 5. I. "no mais espesso del1as
(selvas) se abalerão á terra" (os corvos). §
Abplía-se a voz com a espessura das arvores. B. 6Za.I·. c. 27. II fig. - em esly/o, usar
de termos ra teiros. l/iewa.
,\I~uthlumeute, ad V. Rumilelemente, com
abatLmento; com humilbacão . .111'1'. 3.21.
."butido, p. p. de Abater, com todas as
suas accepç,ões. § fig. apposto a ~ublimado.
A. P. f. 86. V. ~ fig. baixo: V. g. (orluna
- ; reduzida á baixeza: «abalido ao catiyeiro.. , - a tal desiJonra" "a veneração dos
ldoIos estava ll1 ui abalida.» Lus. 1'. 2. 100.
1. § Abatido, opp a prospel'ado. .111'1'. 10.71.
§ Fraco, com diminUIção de forças ph)'sicas,
ou moraes. § Animo abatido; demiSSO, baixo, .humilhado, incapaz de cousas altas,
gran~es. § Preço abalíclo; baixo, diminuto:
·a Vida Ide S. João Baptista) foi dada por
·tão abatido preço, como o dançar de huma
moça pouca bonesta. M. Lus. 1'. 2. 12.
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ABD
Territorio do abbade, ou do mosteiro. §
Egreja parochial, que tinha um cura com
a dignidade de abbade.
Abbudiúdo, S. m. (anL) a mesmo que
Abbadia. § adj. a mesmo que Abbadado.
&bb'Hli4.·, V. trans. Exercer as funcções
de abbade; provOr em abbadia.
A\bbudiuno, S. m. dim. de Abbade. B.
Per.

"bbo'l'1'údo,

barrada.

S. f. Vaso de barro. V. Al-

"bbuti .... , s. f. Vestido talaI' de abbade,
ou clerigo secular; hoje diz-se bat'ina; é
tambem usada pelos estudantes de algumas
escolas.
Ahbrcl'ú,', V. trans. Dar de beber ao
gado.
"bbrcvá.·.sc, V. rer. Saciar a sCde. Sam.
Usque. no liv. das 'rribulac. Judaic. e F.
Elys. 7. 127. "E~uas .. que -em suas aguas
(do Tibre) a abvrevw'-se accorrem".
~blH'cvluciio.

Abb,·e,'lu;..ento.
... bb'·cvli..·. .

I

V. com nm s6 b.

.~bc, S. m. (pron. ábécé) Abecedario, alplIabeto. Vieira, lO. 483. 2. "dos que não
sabem o ABC"; "ainda 110ntem entrou pelo
Á lJ C. e jã quereis que leya carta mandadeira. Cam. Fi/od. 11. 137. § flg. Diz-se
das primeiras noções de qualquer arte, ou
sciellcia: a ABU da malllematica é a arithemetica. § Não abe o 11 B U: não sabe
nada. § Carta do A B C, a cartilha por onde
se aprende a lêr. § ln trnmento, carta partida por AB O, o in ·trumento que se lavrava duplicado na mesma foliJa de papel, ou
pergaminho, e no meio do qual, de alto a
baixo, se escrevia o A B C; e, cortando·se
pelas leUras a folba, Ucava a caúa um dos.
oulliorgantes UlU exemplar, com a borda
escripta de ametade das lettras cortadas,
para, quando se duvidasse da verdade elo
lI1strumento, veriDcar- e, ajuntando-se as
duas peças por onde se cortaram, a ver se
as partes das lettras se correspondiam na
f6rma dos talões dos recibos modernos.

.'-bntlnnr.o\ic, V. rer. Usar, trajar ou vestil' batina; cobrir-se ou encobril'-se com
ella.
.t.batiros, S. m. (t. geogr) Tribu braziIica, na antiga capitania de Porto Seguro,
Estado do Espirito Santo.
,"batoc"dú.·", S. f. (t. nauL) 'ome generico que de igna as peças que seguram
as mesas das enxarcias contra o costado do
navio.
"!lutu....'.', V.. Abetumar. Attlegr.
Abntútll. V. Batuta.
"'b,,,,\i.do, u. V. Abahnlado.
,t.iu.ulú.·. V. Allabular.
)).bl"·i, S. r. Arvore da Ethiopia, adanso- lJocwn. Ant.

t.l.bccdá.·, V. intrans. (t. cirw·.) Formal'se, ou degenerar em abcesso.
"'bccllá"lo, S. m. B. Flor. T. 2. 11. l69.
V. Abecedario.
Abcésso, s. m. j<'ormação de pús n'uma
taes.
Abbu~I"'I, adj. 2 g. De abbade, Apol. cavidade accidental constituida peja propria
lJial. r 98. "bolsas abbaciaes de veludo.
producção d'este liquido entre os tecidos.
llbblldállo, p. p. de Abbadar; (t. jlnl.) ~ Vulgarmente tambem se chama abcésso
Que tem abbade: mosleiro -. Araujo, S!lC- ao pús accumulado em cavidades natuces. Milil. f. 4. diz que a provincia do Mi- raes.
Ilho tem 1:400 egrejas abbadadas. § S. m.
,t.bcísso, S. f. V. Abscissa.
Abbadia. lJocum. Anl.
&bdlllu"i, ou Abdclul'i, S. m. Especie
)).blludl'lOlo, S. m. (L ant.) Renda devi- de melão do Egypto.
da ao abbade. § Beberete, ou merenda ex... bdicIlÇiio, S. f. Renuncia voluntaria de
torquida aos freguezes pelo abbade. Vacum. alguma dignidade, omcio; resignação.lJ Hil.
Anl.
VlJz. 33. 18l. e 6.25. § O acto de abdicar.
"bbullão, S. m. (L pop.) AugmenL de
.-lbIlIClltliu·, S. m. a que abdica.
Abbade. Cancion. 115. V. rol. 2.
"'bdlei..·, V. traus. (do Lat. abdical'e] ne.-lbIIlUliu·, v. trans. Prover de abbade: llunciar voluntariamente o cargo, a digniapresental-o em uma egreja. lJocum. Anl. dade' re ignar. Vieira, 2. lI. .abdicar a
lnquil'ü:. d'el-l'ei lJ. Alfonso 111: "o Conce- Mage tade". ;; - V. intrans. Abdicai' de si allho de Bragança abbada as 19rejas de Bra- gwna cousa; tirar de si, clemittil-a, renungança"
ciar a ella: "POI' isso mesmo cOllvém que
A"""lIle, S. m. (do laL aMas, alts. do se tellIJão (os que gOl'el'llão) por su 'peito[leb. ab. pae) Prelado de monges; o supe- os de si mesmos, abdicando de si o senrior nas ordens monasticas. § - mitrado, o tenciar precipitadamente" B. Flor. 1'. 2. 11.
que usa insignias episcopaes. § Parocho, 255. Vieira,\S. 2 1)· tI. § - V. ref. - se do
cura de almas. Cam. Obro 3.51. "o - d'Oll- poder, jUI·isltiCçã.o: privar-se; - da lwnra;
de canta d'abi janla" II (an1.) Confessor: renunciar o posto.
"ao medico e ao abbade deve-se i1izer a verAblllcável, adj. 2 gen. Que se póde
dade. "Eu me confessey este meu peccado abdicar, renunciar. lJed. Uhl'.
a meu abuade" Porl. Mon. hisl. Scriptol'es
Jt.bdltárlo, S. m. Caixa, armario de reL 276. § Hermilão antigo e veneravel.
liquia .
.ot.bb.. dengo, adj. Que pertence ao abba·
"bdltol....·vus, S. m. Certa familia de
de. § 1'el'l'ilol'io abbadengo, da jurisdicção h)'menopleros.
do abbade.
&hdómcn, . m. (I. anat.) (do 1aL aveloAbbudengo, S. m. (anL) ameio de au- 7llen, cuja et)'mologia é incerta) A terceira
bade. lJoc. anl. § Legado pio, qne se deixa- das grandes cavidad<'s do corpo animal, na
vaao confessor, ou director espiritual. EILtc. qual se aclralU os inte tinos. FeIT. Oil'Lt7·g.
,t.biUldcSIilU, S. f. A prelada maior das ~ Ventre.
religio as.
!&bdolllinúc<l, . m. [lI. (t. icbtyol.) Pei"bb.. deslindo, S. m. Eleição de abba- xes malacort.erygios, que tem as barbatadessa. II [Iunccões feitas por essa occasião. nas venlraes auaixo do abdotnen; consti§ Qualidade e -dignidade da abbades~a. § Go- tuem a seguuda ordem dos malaroplel'Yvemo da abbadessa ; o tempo que elle dura. gios abclominaes. Em entomol. certas coAbbudi .., s r. amcio de abbade. § i\[os-I leopteros.
"bdoltlinúl, adj. 2 gen. (t. ana1.) Do abteiro em que lJa abbade on abbadessa. §

nia.

."bóvo, S. f. O me mo que Abavi.
Abuxi1t', e derivo V. Abaixar.
"bbá, S. m. Bispo, das egrejas orien-
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Abclhár.se, V. ref. Dar-se pressa, obrar buraco, fenda, fresta. Gast. 3. 7. 2. "por
domen: v. g. muscutos -. § Cavidade -, o
com diligencia, e actividade, (lomo fazem as abe/'tas, que sáião ao caminho. § Logal'
mesmo que abdomen.
aberto, eutre outros occupado~ com edllli~bdollllnuscollía, s. r. (L med.) Exame abelba . B. P.
cio : v. g. aberta entre a tranqueira, e as
Abclhllrúco. V. Abelheiro.
do abdomen, por meio da percussão.
Abdolllinoseúllt.. , adj. (t. anaL) Que diz
."bclhlll!línhn, S. m. dim. de AbeUla. casas. § Aberta que Faz alli a costa na ser·
'rania; passo, porto. B. 2.3.3. Luc. 3. J3.
ltionleiro. Art. p. 569.
r e. peito á abdominoscopía.
,\.hllómlno.sCl·oiAI, adj. (L anaL) Que
Ahellieh'n, S. f. Retiro natural das abe- "chegalldo com a g'aleota a fazer aguada
lhas em tronco de arvore, etc. Gastan. v. n'uma aberla da eosta" § Sanja, que se faz
se refere ao abtlomen e ao scroto.
Ahdóllllno·ihoráclco, adj. (l. anaL) Que 16. § V. Abelha, planta. Brot. § (I. archil.) á borda do rio, para se derivar, e levar
agua a algum lagar: Ord. Man. l. 7. das
Bnracos nas pedras.
•
se refere ao abdomen e ao thorax.
Abclhelro, s. m. Ave syodactyla que co- valias, e abertas. § Cessação de alguma couJlbdÓmhao."ica·otomin, S. f. (L cirur.)
Operação do utero pelo abdomen, como a me as abethas, Gosta. § Ninho de abelhas. sa, que nos dá Iogar a fazermos outra, cuja
execução se ímpedia. § Aberta (do lempo) ,.
§ O que trata das abelhas.
cesariana.
Abelhãobn, S. f. Diminutivo de Abelha. cessação pouco dnradora tio mau tempo. §
Abtluccão, S. f. (t. anaL) Desvio do plano médio~ em que se suppõe dividido o ~ (t. boI.) Nome pharmaceutico da Abelha- Opportunidade, boa occasião, e conjunctura,
corpo longitudinalmente em duas metades Flór, applicaveI a outras e~pecies de orcbi· ensejo. V. do Arc. § Aberlas; claros que se
deixam para n'elles se escrever, ou ficam
symetricas. § (t. phil.) Modo de argumen- deas.
A'bclhuá,·.sc, V. rer. Apressar-.se. V. eTltre partes escriptas : v. g. eutre fim e cotar, exigindo a prova da menor.
Abel
har-se.
meço de capitulos, paragraphos, etc.
Abducente. O mesmo que Abductor.
A bca't..... t'mte, ad v. Não escondidamen,~bclhúclllmentc, adv. Apressadamente.
Alulucto,', S. m. (do Lat. abduco, de ab,
te, em publico; de praça. § Claramente,
para fóra, e (tuco, levo, aparto) (L anaL) § Importunamente.
,\'bclhúclo, a, S. adj. Entremettido. § manifestamente, desenganadamente. P. P.
Musculo, que aparta os membros gUfl PI'Oduzem o movimento da abducção. li E tam- Que se ingere, e entremette no que lhe não 1. 116'J Singelamente, sem dissimulação.
Cam. E' . 2. 14.
bem adj.: os musculos abductores; aparta- pertence, sem o rogareLn.
Abca,teh'a, S. f. Abel·ta, abertura: <,até
ilbélin, S. f. Certa caprifoliacea asiatica.
dores.
~bclídácle. UUs. I. 3. V. Habilidade:
o pé das serras do Gato, qne ... vão servin.... bc.. t1árln, s. f. Planta da India.
do de muro ... com poucas aber/eiras, e esAhelícládo, adj. Qne tem belida.
Abc.. tíado, p. p. de Abeatar-se. Que tem
sas não pouco difficuItosas de passar.. H. N.
Abelidár.sc, V. rer. Crear belida.
appareucia, gestos, ou admanes de heato.
Abenióa'.sc, v. rer. Fazer-se beato, arrefUIClllcí .. , S. f. (ant.) Pau de Campechc. l. 306.
A\bellótll. V. Rel1ota.
Abél'to, p. p. de Abrir. Não fechado,
ctar sanctidade, devoção. 1t1end. 5. 1. r 205.
Ahélmclúch, s. m. Especie de uva.
nem encerrado; não defendido com portas,
JlbelJca'n. V. Bebera.
.~bélmcl ..co, s. m. (t. bOL) Especie de grades, muros, fortificações. § Patente ao
Abebe,'ódo, p.&. de Abeberar. A quem
publico, exposto á venda: "tudo se via
se deu de beber: 1tristo (oi abeberado de Palma Christi.
Abchuciseo, ou moseho, S m. (do Arab. aberto, e exposto em cada uma das vendas
(el e vint?-gre, ou com (et e vinagre. § Que
tem bebido: o gado-.
habb ét-misk, gritO de almíscar) A kten(ia tia Bahia... Vieira, 8. 110. § .Cobiça e amo
Abcbea'"a', V. trans. (do baixo LaL bibe- odol'i(em, (malvacea, cujas sementes Jan- bição, que claramente põe aberlo o rosto
1'are, freq. de bibere) Dar de beiJer, matar çam cheiro de almiscar.)
contra Deos.. i. é, descobertamente, sem
Abelotnmento. V. Aboletamento.
vergonba. Lus. 10. 58. § Claro, manifesto:
a sêde, levar a bl'ber: V. g. - o gado; o
abeberaram de fet e vinagre. § [Jg. Ensopar:
,\,belolll'o, S. m. (anL) Homem rustico ; "ante este (Deos) sam presentes as cousas
.abeberar-lhe a alma desolada de todas as camponez esforçado. P. ela B. Gel1. I. r todas abertas, e núasll Iff'. 1. 20. /. pr. §
all'rontas, angustias e amarguras d'uma tão 635. use ti vesse doze abeloltl'OS dant re Tejo, Exposto: "com o peito aberlo ás seitas e
asagayas, ferido, e quasi morto os defeninfame morte que o esperava... § Abeberar e Guadiana..
,t.-hél.p,·nze,', loc. adv..Muito á vonta- deo muilas vezes" Vieira, 10. 524. § Oque
a sôpa,o é embebel-a bem de caldo ao lume
brando. §. O vul&,o ignorante da língua diz de. Eufi'. Prot. Ride-vos abelprazer; a bel- é largo, espaçoso, vaslo, se diz aberto: V.
g. o ar aberto, o campo aberto, o mal' aberaboboral'. § v. reI. - se de cloull'inas, vicios; prazer eslão dormindo.
i. é, imbuir-se, embeber-se.
A bém, loco adv. § Por bem. § Levar a to. A,'r. 7. 4. § Impresso, (l'ravado, cavado.
A"ccdárln, S. f. Planta, cuja masticação bem ou em bem; favoravelmente. § Levai' Vieira, 10, 6038. 2. "cavaaos, e ãberlos em
alguns julgam que estimula e destra a lín- a/fluem a bem; por boas maneiras, em paz. uma só pedra.. fal. de alguns antigos telUJlbemoládo, p. p. de.A.bemolar. Em que pIos da gentilidade. § Campo, ou campanha
gua ás criança .
Abcccln,'lnnn, S. r. Seita anabaptista, ha bemois. V. Bemol. § Gomprimentos-; ef- aberta; raso, não cerrado com obras de
que proclamava o analpllabetismo.
feminados, alTectados, Lobo. Eu(r. I. I. "es- fortincação: v. g. p~ll'júl' em ~a.~po aberto ~
Jlbeccdíarle, s. m. Alphabeto; as Jettras taes mais abemolaclo, que nma doçl1ina"
raso. At. Lus. 1. 4. c. 20. e Vteu a, 9. 437. li
de uma lingua collocadas por ordem. § PeAbemolá'·, v. trans. (L. mns.) Marcar CaI'ta aberta; não cerrada, seja authentiqueno lino de ensinar o alphabeto, e a com bemol, abrandar, adoçar: V. g. - a ca, ou particular. § GavaJlo aberlo: que abre
combinação das lettras. § Qualquer yste- voz. Espemnc. J1istor.
bem os braços, e pernas: que tem ainda
ma de signaes, para representar o alphabeA"!lençondéh'll, S. f. A mulher, que cavidades nos dentes, signal de que não é
to. Vieil·. 10. 470.2. e 48l. § Lisla por ordem abençoa, ou costuma abençoar; benzedeira. velho. Pinto, Gavall. 13. !l Gonta aberla (t.
alphabetiea. § adj. Orelem -: alphabetica.
,~beJ),<oóclo, p. p. de Abençoar. Que re- merc.) qne não está saldada. § Credito aberAbccdórlos, S m. pI. e adj. Os psalmos cebeu benção. § Bem fadatlo, venturoso.
lo, para tomar o dinheiro, ou elTeitos, que
em que a primeira lellra de cada versículo
Abcn,<olldór, n, S. O que abençOa. B. P. quizer aquelle a quem se dá o crecli/o:
conserva a ordem alphabetíca em relação á
~bcllço~r, V. trans. Deitar benção. § De- "n'elle levavão um eredi/o aberlo na Proviprimeira do versicnlo anterior.
seJar, e pedir bens, e prosperidades para al- dencia Divina.. Vieira, 10. 178. 2. Credito
AbC{;lIm. O me mo que Abegão.
guem. § Approvar. § Favorecer, prosperar. aberto até vinte contos de réis. § Devassa
Abe;;ilG, S. m. O que tracta da abegoaria, V. Abendiçoar.
aberta: a que se lira actualmente, e ainda
e tem inspecção sobre os criados, ganhões.
."bendi,<oádo, p. p. de Abendiçoar. se não fechou. § Elmo aberto, (no brazão),
Abeg-nl'Ín. V. Abegoaria.
Vü:i1'a, 7. 96. 2.
o que se pinta ou representa aberto, e de~8Icgc)u, s. m. Mulher que faz as vezes
Jt.belldlçoíll' v. tmns. Deitar bencão. nola nobreza de quatro gerações nas fami·
de abegão. ~ àlulher do abegão.
A/'r. 10. 25. e heim. l2. 95. 2. "ainda-an- lias não titulares; porque ellHo aberlo denoAbcgoll"íll, s. f. O trabalbo ruslico, per- tes de ser Sacramento (o matrimoniOI Q ta linhagem antiga. Nobiliarch 26. ~ Feri·
tencenteao gado. §O mesmo gado que se cl'ia. abe!ldiçoou ~eus, lançando na benção a das abertas; não cicatl'Ízadas. Ord. Jtan. I.
A casa em que se recolhem os instrumen- Adao e Eva.. Id. 9. 165. "abenltiçoal'ta o dia 5. "(cridas abertas, e en.anguentadas" com
tos agrarios, e os animaes de trabalho. § em que nasceu" Telles, Roboredo "Abendi· rompimento da carne: "estes golpes, que o
Os apparelhos doesse trabalho. § I~ogar em çoando a seus scnccessores" P. Rib. UStt1'p. rigoor, e dureza tio feLTo tleixa aberlos em
que se recolhem os animaes, e o material p. 15. V. Abençoar.
minha carne.. M. Lus. T. 2. f. J05. I. § (}uerempregado na limpeza publica.
Abcnésses, V. Benesses.
m aberta; a que se faz com actos manifesAbcgOIll'II. V. Abegoaria.
/'Uae(.ltymín. V. Anepithymia.
tos de hostilidade. Port. Rest. § Flór - ; des....beh·áa·, V. trans. Chegar á beira, á bo.rAbéa'lIli, s. m Especle de annanaz.
abotoada. § Licença aberla .. am pia, e sem
da, etc.
Aberellln, S. f. Planta da Guiana.
restricção. A,'/'. l. 20. § Ol/ws überlos ; dizAbelrár...e, v. ref. Aproximar-se.
Abca'emon, O mesmo que Aberema.
se não só do que os não tem fechados, e esAcbellll·ín, S. f. Pequenos tnberculos carAbcl','nção, S. f. (do LaL abeJ'ratio) (t. tá mui attento, mas (fig.) do que se acha desnudos, oleosos e alimentares do Egypto.
astr.) Movimento apPirente das estrellas fi- eno-anado, e convencido do que antes não
.... belhn, s. f. Insecto, que produz o mel xas. § (L de opl.) Aberração da luz,. dis- po~ia perceber. § 'fer os othos abel'tos, ser
e a cêra. No Drazil ba varias especies: a persão dos seus raios. § lig. Erro, desvio. vivo e perespicaz. 1fr 2.70.3. S. Ouvidos aberjatahi, a oruÇ1Í., etc. § - mestm; a que di- extravio d'espirito, das ideias, do juizo. § tos, allenlos: "qnando as orelltàs sam abertas
rige os trabalhos da colmêa. § fig. e famil. (I. med.) Desmancho na disposição dos or- ás fabulas, e palavras ociosas e de jogos.. Iq.
?llulher a tuta (em mau sentido). § O segre- gãos e no exercicio das suas funcções, § f. 70. 2. § Homem de 1Jeilo aberto; i. é, sin·
do da abelha; segredo impenetravel. § Nome Derivação dos lIuitlos.
gelo, sincero, Sá e Mil'. •Sejamos de coraproprio de uma constellação meridional. §
AbCl'ráa·, V. intrans. p. uso Apartar-se, ção aberto, aiuda que por isso pareçamos
Planta. (Ophl'ysmyodes).
desviar-se: V. g. - do caminho. § fig. - dos de intentlimento cerrado" B. Flor. T. 2. p.
ilbclhão, S. m. V. Zangão. § Nome que dictames da 1'azã-O, elas verdadeirlLS dout1'i- 132. § Aberto de pei/os, ou de 1Jeilos aberse dá a insectos de varias especies, como nas, da (é. Atm. 1nstr. 2. 268.
tos; dLz-se do homem, e dos cavallos, a qne
Abcrregár-sc, V. Abarregar-se.
ao vespão, ao besouro negro, etc. 5- ;
por nímio trabalho se relaxou o peito; ou
herva abelha; planta. (Op/t1'is vemta;ia).
...bél'tl1, S. f. Abertura feita para dar quando por pancada desloca o cavallo ai.
B. Flor, Lusil,
passo a alguma cousa; entrada, ou sahida, guma, ou ambas as pás. Rego, Alv, C. U,
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Risco aberlo; manifesto. l?reí.l'e, L. 2. n." 37'1 "'bcsí.Ul, s. m. (t. ch)'m. ant.) quc não
Terl'a aberla; sem maltas. fi. Dom. sem se acha dissol vida.
TesleAbeto, s. f. dim. de Aba.
renhas. penedia, fraljuras. etc.
munhas abertas, e publtcadas; aqUe~las. cu.... bctameuto, S. m. Embrutecimento,
jas pessoas e drpOlml'nlos se dão a conhe- absorpção dos sentidos.
ceI' ao adversaria. § É ttln eéu abel'lo; (loc.
AbeM.'tllI, ou Jlel,á,·tI .. , s. L Ido LaL
fantil.) nm eopectaculo muilo bello de cou- allü larda) Ave do genero das gallillaceas.
sa que maravilha; logar n]uito aprazivel. Arle da Dafi!"
.
~ Vestido - ; 1'0upas - ; nao fechadas por
'" betlU'lindo, R, adJ. Da cõr de abetaraiante. § Comprar, ou t'eluwr a 1'ell'O aber- da. Rego, Cavai. c. 6.
lo' com condteão, que, se não se restituir
A!iHc, s. m. (do Lat. abil>s, lis) Especie
o'preço a certo tempo, lião se possa mais de pinheiro. Vasco Sitio, f. Iq5.
resgatar, e cobrar do comprador a cou a
AlhHo. V. Abete.. Abelo negro. Uatt{/'. de
vendida; no l'ell'O (echaelo desfaz-se o ne- Sep. f. 230. uU. edtç.
gocio a todo o tempo que o vendedor, ou
"'hcl... m •• do, p. p. de Abetumar. CollaemlJcnhador chi. o dinheiro para o remir. do, pegado com betume. § fig. e fam. Tris§ Em aberlo; loco adv. usada a respeito das te. severo, taciturno. Auleg/·. f. I~O v. UUs.
cousas quando estão imperfeitas, ou por '1.27 v. «cioso, abelumado, brigoso" Eu{/'. 1.
acabai" as im se diz: achar em aberlo; clei- I. "abulumado".
:vaI' -; eslar -; fiCai' --; ler -; "esta parte
Abct..... lll', V. trans. Collar, calafetar,
da bistoria promellida ficou em aberlo" AI. pegar com betume. Sabe/I. 2. 8. 119. "muro
Lus. 1. 3. C. 15. "obras !]ue eslão em aberlo" de madeira abelu11lm:lo com gesso" como
11. Dom. 1. 3. 17. "tenho muitos negocias barrado. Goes, ChI'. J1lan. "abelwnarãu-no
em abel'loll i. é, imperfeitos, a que devo sa- com e ttipas. breu, alcatrão, e lhe pozerão
lisfazer. Vieira, J. I: 106. B. 2.5 8. "os ne- fogo. lil. § fig. Abafai', acafelar, encobrir:
I(ocios lpolilicos) de Alemanha eslavão (ain- "tendes logo outros descontos para abaluda) em aberlo" i. é, nào concluidos. Andr. mal' esse, saber que vos querem uem" AuUh/'. p. 4. 42 V. § Não cheio, não acabado: leg/'o f. 23.
Iillllos em aberlo: "nos livros da matricula
Abclún, S. m. (anL.) Auxilio, soccorro.
da (ndia se acharão em aberlo os tilulos de
Abc\·ttCIIII!:iio, S. L (L. med.) Evacuação
vinte e dous mil homens" i. é. sem O. no- incompleta, natnral ou provocada, qne promes dos matriculados. Anil/'. ChI'. 4. 72. § cede da pa sagem de uma materia de um
FicaI' a guel'ra em abel'lo; a quei.'/;a, a ini- orgão para outro.
mi.:;ade
abel'lo; não pacificada, ou sal,~be\·crá.,. V. Abeberar. V. Embeberar.
dada. B. 2. 3. 2. 2. "guerra, que linha em
.~bcxim, adj. e s. 2 g-ell. Natural, ou haabol'lo com el-Iley de Ormn?". § Tel' o réu bitallte ela Abyssinia. Tel. Eliop.
culpas em aberto; de que se não lavou. a
Abezcnliado. V. Abesantado.
que se não deu baixa. Bem. L. e C. t. P.
Abezcnhh·. V. Abesalltal'.
r 275. 2. "diante de Deus linha muitas cul- Abhál, S. m. Fructo de runa especie de
pas em aberlo" por pagar. § fig. FicaI' de thuia.
bocca abel'ta; pa~mado. § lJe braços aberlos;
AMa, S. f. Certo genero de insectos hycom satisfação, com alegria: 1'ecebeu-o de menopteros.
..
bl'aços abertos.
Abíb, S. m.
pl'lmelro mez do anno sa"bCl·lú.·1l S. I. Acção de abrir: - das grado, e o selimo do anno civil dos Hebrens;
sepulturas, dos testaméntos, dos sellos. dos c'lrresponde ii Lna, que começa em março,
fardos na Alfandf'ga. § lIg. "Os sellos do e acaba em abril. ~ Undecimo mc? egypcio;
Apocalypse ião-se abrindo um por um, e a corresponde ao mez Hamle dos Abexins, e
cada aberlura tocava um Anjo uma trom- é equivalente na correcção Gregoriana aos
bela" Vieira, 10. 162. § Fenda. greta aber- dias que vão de 7 de julho a 5 de agosto.
ta: V. g. - da terra. AI'/'. 9. 14. § Divisão
,qbibe, S. m. Ave de arribação. da ordem
aberta nas roupas, no peito da cami a, no das pernaltas, da grandeza d'um pombo. B. P.
corpo do veslido, etc. § [jg. Principio de
Ahlbllo.bcciado, p. p. de Abibliothecar.
exercicio, de fnncção publica: abel'lum da Guardado em bibliothcca.
Córtes; - das aulas' - dos tribunal.' ; - do
."'blbllolbcciar, V. trans. p. uso Arranconcilio. Sousa. ~ieil'a, Cartas, 1. 2. 72. § jar em fúrma de bibliotheca; guardar em
(L. geom.)
afastamento elas linhas, que bibliotlJeca.
formam o angulo. § Doença do cavallo aberAblcúdo, p. p. de Abicar. Chegado ii
to. § Franqueza em de cobrir os pen ameu- terra: "por estarem os navios abicaâos em
tos. § Sala ela aberlum; sala da Alfandega. terra" Coulo, 4. 5. 4. "entrado no Desem(~m que se abrem os fardos, caixas, etc.
bargo. ou abicado a elle" P. Ribcim, Rei. I.
"bcslllllnll, S. m. (L. cbym. ant.) m dos
t~blc.;r, V. inlrans. Fazer chegar com o
nomes do oxydo de ferro.
beque, c()m a prõa ii praia, ao caes; aporAbcsànll, S. f. (ant"l Jnnta de )Jois. §
tal': abicar o batel à praia. Casl. L. 3. c. 30.
primeiro sulco do arado, que serve para M. P. f. 531. "com determinação de ahi abiregular os outros.
cal' o junco grande em que hia"
"bcsoohí<lo, p. p. de Abesantar. Ador&blcá.·, V. trans. Tocar a I?raia, põr
nado de besantes: "aguia preta - de pra- n'ella o beque. Vieira. 280. «ablCa ii praia
ta" 111. Lus.
o desconhecido baixel •.
"bcsllnlá.', V. trans. (t. de brazão) AdorAlllcá.·-sc, V. reI. Tocar com o beque:
nar de besantes.·
«terrada. que se {ai abiem' à tena" Couto,
"beso.ll'o, / \'
A . . . I
6. 6. L i. é, coser-se com ella. § fig. Eslar
"bc"'p".
\ . Sl~m
IIllCla .
abicado; i. é, proximo: v. g. a conseguir
Allc"llluh'lllll111cnte, adv. Com acrimo- alguma dignidade, elc. Telles, ()hl'.
lJia. com raiva de vespa: 1'esponrler -.
"bletMo, S. m. (t. ch)'m.) Sal formado
Altc!'lll"hi.do, ",
de Abe~pinhar. do acido abielico.
Que se irrita facilmente
dj. Ilaivo o co"bléllco, o, adj. (I. ch)'m.) Acido - ;
mo a vêspa.
'
particular da resina do abeto (abiesj.
AhcSI.luhRlllento, S. m. Acção de abes"lIlcl;n.. , S. L (t. chym.) Materia crysllinhar-se.
tallisavel da lherebentina dos abetos.
"beslllnhltr'Hc, V. reI. Irritar-se, assa"'lIlcHneRs, S. L pI. Familia de coniferas, cujo tJ'po é o pi_nheiro.
nhar-se como a vespa.
"he88ino. V. Abexim.
Ahlctino, ", adj. Que tem natureza de
Abel!lso, S. m. (ant.) (avesso - adverso, abeto. § Que pertence. ou respeita ao alJedo LaL. advcrsus) Seml'azão, mal que se fez to. § (I. poet.) Qne na altura se assemelha
a alguem. D'aqni parece que se deriva ao abeto.
. avesso. Curla de Egas lIJoni:. á sua lJama.
Abi;;R, S. f. Especie de pinheiro: o lett(Fórma sem autheniicidade, por serem apo- Cl'um challlccpiles de Linneo.
c~yphas as pretendidas cartas de Egas MoA blgeialo, S. m. (t. juro rom.) Roubo de
DIZ).
gado.
Abcstín., "'11I~sto. V. Asbesto. V. Amianto.
AbU, adj. Apto. A/T. lO. 75. V. Habil.
Abestl'laZ, s. m. Ave gigantesca, indige- Ulis. 2. 6. «se tem por mais abil para reger
na da Africa; tem as pernas allas e delga· o carro do Sol, que )/actam."
da.s, e as azas tão curtas, que não lhe per&bll .... iio, S. m. Peso anligo de pbarmamlllem o vÕo. § V. Avesll'!t:;.
cia, que tinha dois abalos.
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Ablldcgár, s. m. Especie de parO'o dos
mares da America.
o
"bllgá"dlll, S. f. Planta tropical da familia das cyparaCt:as.
Abllh .. mêlllo, S. m. (ant.) (do FI'. habillemenl) Atavio. Leão, Ol'ig.
l~bllhéll', V. trans. Ataviar, enfeitar. Leão,

O/·tg.

t\bllld.ídc. V. Habilidade: "isto ue parvoíce, e pouca abiliclacle" Ulis. 2. 7.
"hi .. I.." S. f. dim. de Aba; aba peqnena.
Ai.bjo~ S. m. Nome. inuig-ena d'uma arvore frucl.lf~ra do Drazll. que tambem se chama Amwtro.
"blo~o, s.. m. (t. bot) (do Gr. a privativo, e blOS, Vida) Nome que se dá ii cicula,
por ser mortifera.
t~bh·.'ltll!?iio, S. m. (elo LaL. abir/'üalio)
(L. meu) Ansencia, ou falta de il'l'itação
mnscular; a 11Jenia.
&i118coltiado, ou Ablscouládo, p. p. de
Abi -coitar. Com a cozrdura, ou reslstencia
do biscoito: pão abiscoilado. § (L. pop.) Arrecadado sonegadamente.
t~hlscollia.·, OU-eolltllr, V. trans. Cozer
como o biscoito.
.~blsnllítlo, p. p. de Abismar. V. Abysmauo.
AhlsDI'.r, V. trans. V. Ahysmar.
AI»18mia"-8(', V. reL V. Abysmar-se.
Abísmo, S. m. V. Abysmo.
Ablslliado, ", adj. Desconfiado arteiro'
prudente, avisado.
"
&b.í ..so, S. m: (t. poet. ant.) por Abysmo, J~f~rno. Ultss. 3. 66. Cam. cemç. 3.- á
Inslablltelacle da fortuna; onde convém notar que ~screve abiso, para fazer consoante
de paratso: "nem em o céo, ne~ll1 o profundo dos abissos" I(f. 2. 10.
"bit, S. m. (anL.) Carbonato de chumbo.
Abitll, S. f. (L. nauL.) Obra de madei ra
debaixo do castello de próa, que serve de
fixar a amarra da ancora, com que se surge. Amaral, 4.
Abitádo, adj. Preso às abítas.
AbUlllhia.·, (anL.) V. Vitualhar. Casl. 3.
05. Incd. 2. 3Ml. "se alguma fusla tornasse
a abilalltal'-se".
"'IIUia.·, V. trans. (t. nauLl Segurar, prender na abíta.
AbHéllo, S. m. Especie de vestimenta
de penitentes na EgreJa Homana.
Abltillo, S. m. (I. bot.) Planta semelhanle na folha ii malva.
AhUo, e derivo V. Habito, etc.
"bjecçiio, S. f. (do Lal. abjeclio) Abalimenta, despreso, desesLimação. aviltamento, baixeza. Paiva, S. 237. § V. do Arc. 5.
12. "Nào humildade de animo, senão vileza

e abjecção".

adv. Com abjeccão com
• ,
AbjcctísshuRmenlc, adv. Com muita'
abjecção.
... bjcelísslmo, super\. de Abjecto. Guel'&bjectIlUlenle,

vileza.

l'ei1'O, Rei.

n,

"'bjécto,
adj.
p~ezi~e! .. Paiva, S.

°

(do Lat.I Vil, baixo, dest. f. .~8q. V. do Arc. 5.

1.. Vtet1 a, 16. 58. -lo.qal.
tt.lljcl!?iio.
mesmo que Abjecção.
Abjllllleilllo, ", p. p de Abjudicar. (t.
jud.) Tirado judicialmente ao pôssuidor illegitimo, para ser entregue a quem pertencer de direito.
"'bjudleiu', V. trans. (t. forens.) Tirar
judiCialmente ao possuidor ilIegitimo, para
ser entregue a 'I uem pertencer de direito.
Ahjurllçiio, S. f.
acto de abjnrar. § A
formula, ou contexto de termos em que se
exprime a abjttmção: V. g. abjuração c/e hereSIa, elc.
"bjnràlltc, S. m.
que abjnra.
"'bjnria.·, V. trans. lelo lal. abjurare, ab,
que significa apartamenlo, e jU1'al'e, jurar)
Reprovar e renunciar a algum erro com
todas as formalidades. Vici/'o 3. 12'2. § Henunciar por acto solemne e publico a uma
religião, a uma crença. § Desdizer-se, __
tratar-se com juramento. § Dele tar: V. g.
abjurar os ic/olos, o calvinismo, elc. § A1dlt1'a1' ele leve, ou de vehemenle; (t. da IIICfUlS.)
abjnrar alguem o erro da fé. de que foi indiciado com indicias leves, ou vehemenles.
VieIra.

°
°
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,~blnbél'l1, S.

r. Genero de coleopleros onde»

F'eo, TI'. 2. 209 v. § Desconhecer,
lractar com indirl"crença, sem amizade:
."'bIIlCào, s. r. (do Lat. ablalio) A.rreba- ernão porque elle tivesse em si cousa que
talllenlo~ acção de tirar, deslruir por Cor- (Ibncgar." iii. 210 v.
ça. Porl. M'd. 174. "aviação lia morbo".
~hnel,plr-,.e, ou - ~e 11 sI mesmo,
§ (I. cirur.) Acção de corlar, extrair uo v. reL ncnnnciar a propria vontade. Feo,
corpo alguma ue ~uas parles. § (t. med.) 1'1'. r 209 'D. Agiot. 3. 11. erSC por aquel~c
Inlervallo entre (lois acce sos de febre.
(galardão) que na bemavenlurança logmo
,UIIIICtIlÇiio, s. r. O acto de desmammar os qne se almcgão a si mesmos ... não quias criança. fc'co, Sermão lia pt/I'ir p. 28~. zera cu, elc."
.. \bIIlClilllo, a, p.
de Ablaclar, e adJ.
,lbllcléctCII, s. m. (t. alc.lJyrn.) A pedra
p. 11 • Separado da mae, que cria de leite; hume.
desmammado. Phal'ln. T. 3. p. 214.
~hllcli·elo. O mesmo que Abneleclen.
~blllelál', v. lran . p. uso Desmammar.
"i1llélO, s. m. - lt, s. r. p. uso Terceiro
~bIRllilt, s. r. Cerla arvore da America nela, ou nela.
do SIII: o lrichocarpus, gellera de Linuen.
,'11110"111111111'111(,. V. Anormalidade.
"bl'HltlC'lCiio, ~. f Cova aberfa em ro"bnol'midIHlc. V. Anomalia.
da uo lronco 'das arvores, para facilitar a
."blllIS, s. m. Peb:e voraz, que persegue
acção rIa luz e elo ar, e a alLol'pção da o peixe voador.
agua da rrga, ou da chuva. ii O aclo de
4.."oll-f("·, (Ioc. adv.) Sinceramenle, com
abrir as covas, e tambem o da absorpção iugenuidade.
da agua.
,,"boill', v. lrans. (ant.) Pór marcos, de"'!II1lCI"CIII', v. trans. Eseavar cm roda marcar, dividir a herdade: "e as>i aboaram
das arvores, para que ellas recebam a agua e demarcaram, e amallioaram o dilo lermo
da chuva, ou da reg'a, e a acção do ar e da luz. e divisões, e uemarcuções, pelo modo de
~blll(llIecel', v. trans. O mesmo que suso dilo" Oocllln. Anl.
Ablaquear.
'\!JÓlllldll, s. f. Conslrucção de pedra ta&bllltho, s. m. (t. da Gramm. Lat.) O lhada, ou de lijollo, cle fôrma COU\1exa, de
sexlo caso das declinações dos nomes lali· grande resistencia, por serem as pedras
nos. § Ablativo absoluto; chamam na Gramm. collocadas a maneira de cunha, e que cbLat. o ablativo regido de prepo ição oecul- bre maior ou menor espaço, equilibrandota. § Chama-se tambem ablativo oracional o se e apoiando-se em oolumnas, pilaslras, ou
que póde converter-se em ol'açào, on pro- paredes, que se chamam os enconlros da
posição. § Em Portuguez não !la casos, nem abobada. Toma varias nomes, seg'undo os
!la decliuações, tendo só por excepção mais dilferentes modos por que é conslruida;
de uma fórma em cada numero os pron. as im, chama-se: slllgéla, de valia abalida,
pessoaes. § Ao ablativo Lal. correspondem de volta em berço, de valia por uresla, de
os JlOSSO~ complementos circum -lanciaes lunetas. de valia de cordel. de barrete, de
sempre 'rl'gi uos de preposição, clara ou valia de escarsão, de meia laranja, de caoco::ulta. § Fcc.er ablal'ivo de viagem; lphr. nudo 011 c~'lindrica, de azo. de c 'slo ou de
pop.) ir-se embora; partir sem se despedir; sarapaneI , rumpallle, espherica, espiral,
as vezes fugir.
ogival. § Ii'echo, ou chave da abobada; é a
"bllltiVO,
adj. (t. eschol.) QUll tira. § pedra que fecha a abolJada, e lhe. dá a sua
A caltsa-; o poder que tira, priva. V. do grande resislencia. § fig. A abobada celesle;
Arc. 2. Il.
o céu, ou o convexo, que descobrimos com
Alllécto..., S. m. pI. Soldados escolhidos a visla; o limite apparente do espaço, reda anliga I\oma.
.sullado ela illusão optica produzida prla
Ablc~lI!:iio, s. f. (t. dir. rom.) Acção e camada de ar, que envolve o nosso globo.
efi'eilo de ablegar. Degredo que os paes § Abobada; casa subterranea. § F'cchar, CCl'podiam impór aos filhos.
mi' a - ; pôr a chave, ou o {"ccho na abo"blc(;'ll', v. trans. p. uso Desterrar. B. bacia; fig. concluir a obra. § Cerrar a - das
Fim'. 5. f. q59. - da vis la; retirar, alongar. culpas; commeller o ultimo pcccado, o que
,t,lJleglllíllll, S. f. A parte das enlranlJas Deus não perdóa. § Abúboda escreve Barl'eidas victimas, que os llomanos arrereciam ros, 1'28 V. e Vieira, 10. q!J1. e lbid. 438. 2.
em sacrificio.
.abobada" Lobo, C. 527. Fre.ire, 2. n.· e B.
"blcltiulo, adj. V. Ablaclado, etc.
Flol'. 2. 2'29. escrevem abobeda
AblcOII, S. C. (t. ichtbJ·ol.) O peixe que
~bobllcli"lo, p. p. de Abobadar. Feilo
se chama tambem alb!t1'llus, o muge.
em fôrma de abobada, ou coberto com aboAlllépIIlU'O, S. m. O que não tem palpe- bada. B. I. I. 3.•a modo de camara abobabras. V. Ablepsia.
dada" Leão, 1J1t?'. J. I. C. 98.
.~blcll!lill, s. f. Cegueira produzida pela
~bobllcl.i1·, V. lruns. Dar fórma de abofalta de palpebras. § lig'. Ceg'ueirade espirita. bada, fecbar em abobada, cobrir .com abo. "blnçiio, S. f. (do Lat. abltllio) La vagem, bada.
lavalorio. § VinllO e agua, que o sacerdole
Abóluulltsillbll, s. r. dim. de Abobada.
toma na missa, depois da communbão § Ilisl. Naul. 1. 283.
(t. medo e c11ym.) Lavagem com que algum
"boblldilbll, S. f. AbolJada de gesso la·
remedio se purifica. § O aclo de se lancar bicado, ou tijollo simples. Biul. dim, de
a agua do baptismo sobre a cabeça do ba- Abobada.
plisando. § (ant.) O vinho e agua, que se
"boblado, p p. de Abobar. Que é, ou se
dava aos que eommungavam depois de re- Cez Mbo, atoleimado.
ceberem a hostia.
~bobiu'-!lc, V. ref. Fazer-se bObo. V.
"blncllte, adj. '2 gen. e S. m. (t. med.) Aboubar. At. LuS. Tom. 7. p. 4GG.
Abstergenle, diluenle; diz-se da substan,lbÓbccllt. V. Abobada.
cia que pelas suas partículas aquosas lim"bóbedllsillblt. V. Abobadasinha.
pa as ulcer1!.s.
. Abóbol'll, S. f. l1ruelo da aboboreira. §
~blnir, V. trans. (do Lat. avluel'e) Abster- fig. Homem [raco, cobarde: -és abobora, ou
gel', lavar.
pepino, que ao luar queres crescer" Ac. dos
~bne~lIçào, S. r. (t. myslico) Renuncia Sing. T. 2. p. 39. I.
da propna vontade, c desapego de tudo o
ilbobol'àl, s. m. A plantação de aboboque não respeita a l)eus: - .de si mesmo. feiras.
Vieira, 10. 417. § E tambem uma virlude
ilbobol·... r, v, intrans. Tornar molle cosocial: homem de grande abnegação; o que mo as abobaras. ~ fig. Jazer na cama abatrabalha pelo bem publico desinlcressada- Cado: V. g. eslou a'boborando.
mente, com sacrificio proprio.
~boboa'ch'lI, S. r. Genero de cnreubilaAbnegadoa', ", adj. Que abnega: viTltt- ceas, de que !la varias especies vulgares.
de - de si mesma.
Per. Bibl. 5. p. 313.
"bllc~"'a', V. tra!ls. (do La~. abnegcre)
"boltol'inblt, S. r. dim. de Abobara. B. P.
( mysllco) Henunclar a propna vontade.
~bóbrll, e derivo V. Abobara.
Fios Sancl. 2. 282. «custa o homem .levar...
ilbobl·i ..hlt, S. r. (t. do Brazil) Curcubisua cruz, abnegaI' sua vontade, modificaI' os tacea, tambem chamada I.aiuiá..
appelites ua sua cal:ne, etc.)) § llejeilar, reÁ boca, loc. auv. V. Á bocca.
provar: «quem qUlzel' saber ... que cousa
Abocúdo, p. p. de Abocar. V. AlJoccar.
seja uma pessoa abnegar-se a Sl mesma,
"boçl1do, p. p. de Aboçar, e adj. Seguveja como abnega a outra, que U1e fez por ro nas baças.

penlameros.

r

e.

II,

ABO

ABO
~bocadÍlrll,

ilboçlldi.rn,

aboçar.

S. f. V. A.boccadura.
S. f. (I. naut.1 O acto de

~b(lC'HI"'"10,

illloCllllblUlo,

Aboccanhar.

S. m. V. Aboccamento.
p. p. de Abocanhar. V.

,'bOO'IIIIIII"', V. trans. V. Aboccanhar.
,lhoç,i.r, V. frans. (t. nant.) Segurai' nas

baça. Manobra maritima em qne se dão
duas voltas redondas· e um cote com o virador sobre a amarra.•
IÍ. bOCCII, loc. ad V. A enlrar!a, na occa·
sião opporl.una, no começo. § A boc(Ja clwia;
por loda a parle: á bocca (echada; calladamente: á bocca pequena; em segredo: á boeca lia ?loute; ao anoilecer.
~boccíado, p. p. de Aboccar. Chegado ã
bocca, ou aberlura. Amaral, c. 4. «al"lilheria -)) a 'seslalla, e chegada as bombardeiras, ou portinholas. Vieira, 2. 3'20.
~bocc ...I"'";II, s. f. Aberlura para aboccar: v. g. - na 11I1walha pa·ra a '{Jeça.
~boc.cnlllclIlo, S. m. Acção de nboccar,
§ Enconlro da bocca de dois canaes: v. g.
de dois vasos, veias, ou arlerias; de duas
rnas, que se enconlram; de dois canos, que
se ajuslam pelas extremidades.
"boce~nh"'do, p. p. de Aboccanhar. A
que se tiraram boccados com os uentes. §
(Jue se rnelleu muitas vezes na bocca. §
Mordido. § fig. Censurado, delraLJido : de
quem se disse mal. ~ O caclave/' -. H. N. l.
153. - da ('o/'lltlla. Viei/'a. « - do mundo".
11. Dom. 2. C. 10.
,'lIoce""I""·' V. trans. Tirar boccados
com osdcnles § )[rller muilas vezes na bocca. Vieira, 9. 318. § IIg. Pór a bocca em 0.1""uem, ceusuranclo, ou ditl'amando. Arle de
1.'(1)'1. § - em lin.qua eslrangeira; falia l-a
mal; méller-se a fallar sem a aplldão necessarja: ·V. g. muitas cousas a !t1n lempo aboccanhando § Emprega:se lambem como intrans. com a preposlçao em.
,'bocc....., V. trans. Levar a bocea. § Agarrar com a bocca. Eneid, 5. 10 l. § (t. fam.)
Conseguir. § Aponlal'; pór em direilura ao
silio em que se 'qllcr dar ,fallaudo da arliIheria). Couto, 8. c.' 38. Elhio}J. r. 562. 2.
"tem, porém, abocados pelos cavaleyros alguns falcões e berços, etc." God.47. "tinha
dilas peças abocaclas nas bombardeiras da
pópa". § Abocca/'; entrar: V. g. - a ba/'ra,
Q, rua, o parlo para enl7'a/" ou sai/'. AI. P.
71. "aboccoll um estreito- para entrar n'elle: e n. 2. 3. 2. para sair d'elle. B. 2. 5. g.
"começando de aboccar o portal, para enlrarem todos de mislura" lei. 9. G. 4. er - o
rio.. entrar para a boeca d'elle. § Abocca/';
(usado intrans. na mesma significação). Jll.
P. C. 128. "aboccámos por um esleyro, que
se dizi.a, etc." Andl'. Chi'. 2. C. Gi. "aboccanelo sobre huUl porto, em que vio grandes fumos, surgia O:elle». § Vi r a bocca,
ou a algum lagar estreito, entrar, on sair
por elle. Attlegl'. I. 9. "não parece aquelle,
que la abocca na lravessa, vosso a[jlhado!"
§ Desemboccar, dar saida. B. 2. 6. 4. "vinhão abnecal' as principaes' ruas n'aquella
ponle". § Abo~ca/' tem o mullo, ex.cepto no
lIldicativo: abócco, .abóccas, abóccam; no
subj.: abóque, abóques, abóquem.
,lbocetÁdo, ", adj. Da feição de boceta: v. g. l'oslo abocetado, redondo. § Mettido em boceta.
"boccl"'r, V. '-',ns. Melter em hocela'
'
guardar: aboeclOl. bem o dinheiro.
ilbochol'nádo, ", p. p. de Abochornar.
Abafado, calmoso. § Tempo - ; aquelle em.
que corre um ar qllente, sulfocante; abafa4iço. F. El.'ls. 8. 382. noute -; noute ealmosa.
Abochol·...'ar, V. trans. Tornar-se sufio·
cante, abafadiço: o lempo começa a abochor·
nar.
"11o di' 1;'11, (ant.) V. Bodega.
.
"·bofé, loc. adv. (ant.) Á boa Cé, certo,
em verdade.
~borctlil', (ant.) V. EsboCetear. Vil.Ohl'isl.
l. 61. 184.

"borcteíado. V. Esbofeleado.
"bofeteí.... V, Esbofetear.
"bolállo, p. p. de Aboiar. Ooul. 12.

3. 2.
"levava todas as cousas aboiadas e postas
110 .con vez, fJara as batucai' no batel...
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.4bolár, ou .4boyár, (de a e boiar,', v.
tran . Alar boia ao que se lança no mar
para se saber onde está, r.ara se alar: v. (I.
aboiar uma ancora, arttlheria. Oust. 8. ·f·
156. "aúoiárão hum basilisco, que depois
viérão tirar)). 11. 4. 4. 18. CO/llO, 4. 6. 8.
aboiando fazenda, para a furtar a direitos,
descaminhar da partilha. etc. § Atar boia,
para, em caso de necessidade, se dcitar ao
mar. Couto, 12. 3. 2. llmandou mellcr o dinheiro, as espingardas, e munições cm pipas ... e aboiar tudo com viradores grossos... para o tempo de necessidade. §
Aboiar, fazer nadat, boiar, pór a nado: lllicou o navio de baixa mar na vasa, ou banco de areJa; mas a enchente da maré o
abolJou, e põz em nado; e, soltando as vé·
las, urdiu avante." § Abolar madeira; fazei-a em jangada, e assim elubalsar a lenha
para a conduzir pelos rios: lla leuha mais
commummente a aboiam, do que a rmbar·
cam, economisando fretes.)) § Amarrar á
boia.
.4bolár, v. intrans., ou .4hoIRl··sc, v.
rcf. Surdir do fundo á. face do mar; vi r á
tona d'agua: "os peixes afundão, e aboião
como querem ... Vieira, 3. 4.85. "comrçárão
a aboyar os corpo.s mortosll. III 10. 88. "assim como se V31 drsfazendo o sal com a
agua, assif!1 vão surgindo, e se vão aboyando as corllças ponco a pouco.,. § !Jg. ·Juizos desponderados de homens leves como
cortiça, que nunca viin ao fundo dos nrgocios, e em tudo lIuetnão, e andão ablJyando
á superllcie, e nór d'elles)). v. lloiar. § Aboiar
tem o mudo; ma.' com a mesma irregularidade do ó agudo, que se notou em aboe·

cor.

." boiz, s. f. Armadilha ue caçar co('lh05,
e aves; é uma vara [lucada no chão tendo
na outra ponta um laço de eorua; dobra-se
a vara, e assenta-se a laçada sobre o buraco com a isca, ou ceva. coberta d'uma varinha, que de"arma o abo;::, pousando a a\'e
ou coelho na variuha, ou mettenuo o pescoço para comer. Caliir na lIDOi;;, ou boiz,
ou buiz: "armando· lhe millacos, e aboi::es".
Aboi;;, Leão, Odh. 208. u/l. -edie. Vice. da
ACiUt. V. Boiz, e Bui.-;.
•
.4bolllr, V. Abollar. lJini::. Pind. 34,. Ltls.
3. 51. "arnez, couraça e malha Rompe, corta, desraz, abóla, e tal lia.))
.4bolclmlldo, R, adj. (I. pop.) A m~llE'ira
de bolla. § Roslo - ; chato, redondo. § Juizo -; tosco, grosseiro, boto, atoleimado.
"bolcIlCIR, s. r. Avoenga, avolen!{a. §
Herança ue avós, ou direito em primeiro
lo;::ar á compra de seus brns.
Abolcládo, p. p. de Aboletar. Aqual·telado por boleto, alojado.
.4bolclolllélllo, s. m. Alojamento militar
por boleto. lJecr. 8 Jan. 1831.
Abolet.Íl·, v. tran . (t. milit.) Aquarlelar
as tropas nas casa, em virtude de boleto
militar, ou civil; alojar.
Abolição, s. r. Acção de abolir. § O ef·
eito d'esta acção. Vieira, Carl. 2. 173. §
Partido (la abolição: o partido patriotico e
humariilario, que no Brazil "ustentou a liberdade dos escravos até á sua libertacão,
§ Lei da abolição: a lei de 13 de maió de
1888, que declarou livres sem condição ai·
I\'nma todos os escravos ex.istentes a (,s.a
data no llrazil.
&bollclouismo, s. lll. (\ partido que uste)lla a abolição da escravatura. § As doutnnas do mesmo partido. § A sua propa·
ganda.
. ~b~lIelonislo, S. m. Partidario do abohClOllIsmo, da abolição da escravatura.
.4bolido, p. p. de Abolir. Annula10, revogado, supprimido.
.4~o~huênto, S. m. (anL.) Graça, perdão,
remlssao.
A-bolino, loc. adv. (I. 'naut ) Navegar-;
marear o mais proximo po sivel do vento.
.lbollnádo, p. p. de Abolinar. Pimenl.
Arl. 2. 20. 102.
.4bollnár. V. nolinar, intrans. Oas/. 7. e.
95.•indo abolinando ao longo da terra .• B.
3.3.8.
.4bollr, V. trans. !\iscar, apagar a escriptura. § Suprimir, extinguir, aniquilar, annular: - inslitutos, corporações, usos, leis,
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~slllmes, impostos, ln'bulos .. Portugal abo-'
I!o a pena ~e .morte. O Urazll em 1~88 abo-I
110 a e.cravldao. § Este v. é defectiVO.
.t.boll~ldOh p..p. de Abollar. Palmo I. 9.
Lobo, {. 053.•.• tlUlas em "angue as armas

abolladas.lJ

."bolll..·, V. trans. (do Ilesp. abollar, de
boI/o, co~tusão, () mossa em alg. cousa de

metal, f~l.ta por golpe). Amassar, e desfazer o feItiO com golpE's. Palmo I. e. 27.• lamanba pancada, que lhe abol/ou o elmo por
algumas partes". §-Uebotar o gume do instrumentC? cortaute. § (an!.) Abolir, cance!lar, sWnJr.
~bôllo, S. m. Antigo gibão militar para
o lllverno.
.4bolorcecl·, V. trans. Fazer crear bolor:
v. (I. a humidade abolorece o pão.
."bolorece." V. intrans. Crear bolnr.
Abolol'ccido, p. p. de Abolorecer. Cheio
de .bolor.
.4bolól·lo, s. m. (anl.) Os a\'ó;;, ascendentes: seu -; i. é, os seus avoengos. Caneion.
7J. 99 V.
Aboll!liltlO, II, adj. Que faz bolsos, e lião
assenta lizamente: V. fi. o t'estido - ; que
faz fofos. e papos.
.. \ohuill ... iltlu, V. Avolumado. Anelr. ChI'.
I. e. 7/1. "abolumada a armada com carga"
empacbada.
"'bomi.".. , S. m. (do Lat. ab, fóra, omasltln inte~tino) O quarto estomago dos ani·
maes ruminantes.
.,,- bUlllbôrdo, form. adv. (L. nauL.) Ao
bordo ou sobre o bordo esquerdo do navio,
considerando-nos com a face para a prõa.
.4bomllluhll, adj. LtlS. tO. 60. V. Abominavel.
Abomlllabllis"hllll, adj. up de Abominabil e Abominavel.
.4homlllllçuo, S. r. O acto de abominar.
§ Crime abollllnavel: ,,- de torpeza, e lux.uria" Mal'/' Cal. r 287. § Avel'sáo como a
cousa abominavel. § Cousa, acção abominada_ ou abominavel..B. 1.6.3. "forão em 1'0maria á sua abominação de Méca" e 2.8. I.
-casa da - do eu Maliamed" "da - da ('s·
latua" LlIC. 2. 9. e 2. 23...cativos daquclla
abomi1lação» (o dente de bUg'io, a que unvam culto.) oociosidade n'e!las (mulbere)
tenuo por abolllinacào. e o alicerce de todos eus erro'" Ulis:2.6. "de mim vos a.ror·
mo, que tenho por abominarão cuidai-o,
quanto mai' tent~l-o. Ibi/l. 5. 2... as mesmas (damices) em o mosteiro. ilo sacrilegio, e abominação. An·. 10. 63. ~ "ConraminaI' com abominações", (idolatrias, supers[icões). LlIcl. fazer cahir n·fllas.
',U'OllliIlÚdO, p. p. de Abominar. B. Ftor.
T. 2. 11. 2Q3.
."bOlllhllltlor, .. ,' O que abomina, detes·
ta: V. g. sempre {LI i - de sll)JeI's/içães e f'citicerias.

.4I1Olllln,)ollo, a, adj. Abominavcl, abo·
minoso execrando. Amlr. OtJrco de Diu:
«_ fellO., "ince-to - •. LI/S. "crueldade abominanda.' illari:;, flial. 4.
-'ilominá.·, v. trans. (do La!. abominare,
ab que i"'nifica apartamento, e omen, mau
agouro). Betest~r1 ter horror ~ ,:Iguma ~0l!'
sa torpe, irrehgLOsu, supersllcLO a, Cl'lmlnosa.
Abolllhll"'cl, adj. 2. g. AIJomiooso; di·
"'no de ser abominado; detestavel, execrando : .do"'mas impio:;, sacrilegos, e abolllinaveisll.oVieira. 10. 144. «abominaveis adultel'ios". Arr. 9. 13. «o porco é muito abominavel aos Mouros•. Uoulo, 4,. 7. 7. como
animal illlmundo, e defeso pela lei de Mahomet. § lIg. Muito mau.
."bollllllllvclmcJlCc, adv. De modo abominavel. § !Jg. Pessimamente.
."'bomlnoso, ó .. n, adj. (I. poet) O mesmo que abominavel: execrando. Lus. 19.
4.7. "incesto - U . § Que sE'gue erros, aboml'
nações, superstições: "e são n'isto (de se
não tocar m na India os de diversas castas)
t:io abominosos, que já succedeu chegarem
muitos a extremo de vida ~ó por não tocarem no comer de outro". Coulo, 5. 6. 4,.
.4 bc).... teJllILO, loc. adv. Em tempo op·
portuno ou favol'avel.
."'bonoçuo, S. r. Acção de abonar. § Gal'anlia, !Jança. § A obrigação do que abona,
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a(Jança. Vieira, I. 535. Palavras em abono
de.alguem: "foi sua abonação para mim)).
Ults. 2. 2. § Partes, ou prendas que abonam, e faz me limavel. lIeputaçãu de abonado, ou de homem de bem de 'orle e noIJreza, que tem bens bastant'es para rcsponder pelo seu alJonado. Ord. 5. t39. 2. "exceiçào de -" § Appruvação, louvor. AI'/'. 9.
13. • abonações do pO\'O cego" ~ Abonação
ela pessoa; (t. jUI·. tirado da leIS salicas) :
os testemunhos do bom caracter que o reu
dava nos casos duvidosos: V. g. em caso de
morle doe cajão, ou em uefeza, onde o malador nao podia arCJrmar a sua innocencia
com testemunha de vista, arllrmava·a com
abouadores do seu caracter, e vida como
ainda hoje se pratica cm Ingolaterra.' lJrito
Cltr. 6. C. 4. V. All1rmar. § Testemunhas d~
abonação; as que arfirmam que o fiador é
bastante, ou aiJa tado para pagar na falta
do principal dnvedor.
"'bolládllmêlltc, adv. Com abonação' de
maneira abonada.
'
.4bonutlissltllO, superl. de Abonado.
ltidnd. Serm. 2. 103. 12.
"'bolliltlu, p. p. de Abonar. § Afiançado,
louvauo, tido por bom: .,porque a simllcão
a/Jonados onde os não conhecem, etc." UUs.
2. 3. "as ferida., que recebeo (J. C.) lia batalha do mundo ... são as testemunlJa mais
abonadas de sen \'alor" Vieir. 10. tiO. !'i-;
o que tem bens de raiz; o que tem bens
bastantes para upprir, e fazer alguma despeza; "seendo aconthiado., e abonados para ter os ditos cava/loSD Orel. Ar I. {. 518.
§ Fiador abonado; o que dá oulro fiador por
si; Aton. Lusil. o que tem ben sol idos para
pagar e st'gurar a divida do !Jador. § TcsleI1wnhas abonadas; de bom te temunho. digno dc crediJo. Loúo. f. 88. § (I. merc.) Parcella - ; i. é, aumiltida em conta.
.4bOlllltli..., ll, s. m. Pessoa que abona. ~
O que afiança alguem, on a outro fiador. §
adj Que abona; gaba, approva.
,t.boll"me.. lu, S. m. Acção de abonar;
abono, garalllia. § E.ccepção de - ; a/legação que algucm raz a l'xecução de p nas
vis, dizendo que é dos l)ons, e nobres, e
que não deve ser pnnido com ellas. Orel .
Man. 5. 1.0. 3.
.lbOlliIllÇ·U, S, r. V. llonança.
"'bOllllIlÇittlO, p. p. de Abonançar. Serenado, tendo acabado a tempestade.
,t.bollunçü.·, V. trans. Fazer cessar atol'men~a, temllestade; sCI-enar; socegar. II.
da Isea, e II. N. J. 2'29. «abonanrw' os mares.,
Allonllllç'''', V. intrans. Cessar a tonnenta. Vida de Lima, r 308. li. lJom. 1.4.. C. 29.
And. Chi'. 2. e. 47. «abonançantlo o tempoll.
§ [lg. Auonançam as catam idades, illfÍJrttirnios, elc:; moderam-se,. ou cessam.
.
Abon.u·, V. trans. AfJançar, ficar por fiador de alguem, de alguma obrigação, divida, etc. «aos mercadores egnrava a pes'oa, e as fazenda', ab~nando uebaixo de
sua palavra a pro 'pera vl3gem de hun navios: etc.• Vieim, lO. 236. § Ficar por flador do !Jador. § fig. Approvar ; louvar POI'
bon~: «não se ueve abonar outra 1II0~ofia
senao a sua, .que é ter, e venha dOI.lde vier•.
11. 4. Prol. Casl. 7. {. 127. § JustIficar: "a
[1m de abonarem a maldade, qne f1zeráo
(desertando para o inimigo). B. 2. 6. 9. §
Acções que o abonam de jucUcioso, virtuoso;
i. é, acreditam. iiI. L. 7. ~ (t. merc.) Credital', lançar alguma quantia, parliua, ou artigo ua conta do haver do dev('dor. § Descontar da ~i\'ida: Lei de 3t de maio, 1800:
"nas quantIas q.ue os devedores paga.rem,
-l? lhes abonamo 10 por 10.0 de gral1(Jeaçao~,. § - Dar, vender a credito. § ~bonal~;
no Jog~, fazer b'la a ca:rta do parciHl'o, nao
a cobrlUdo com supenor, da!ldo·lhe. a sim
a conhecer estar n~ noss.a mao. § AdIantar,
dar alguma quantia adiantadamente, por
conta de obra ou trabalho que se ha de Cazer, etc.
. .
. .4bOllál·'l!le, V. ref. Ganbar, adqUlr~r c~euIIO: V. (I. abonar-se co~n alguem: EU{I. P, 01.
e 4,. 5. § Gabar·se, dizei' d~ SI bondades:
"o espo o se ~bona~a de riCO com a alma
santa•. &0, 7/'.. 2. f. 136 v: lla Jortun.a me
faz o engenho frIO, do qual Ja nao me Jacto,
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nem me abono•. Lus. 10. 9. § Prczar-se. L. dos cegos. § (t. ram.) Dar com bor.dão, pau, aborreeimenlo, odiada, enojosa, que causa
1'rans{. p. 60. Utis. 4. 4. "abonar-se de ll- etc. § -se, v. reL Encostar-se, arl'llnar-se a tédio, rabugem: "calmas aborridas" 2.·_cerco de Diu, r. 1~3.
dal ....o" "Deus se abona de miserieordio o, um bordão.
Abol','lmellto, S. m. p. ns. O estado de
,,"b02·clcce.,, v, iotrans. V. Abolorecer.
e muito misericordioso». § Louvar-se. A/T.
quem anda triste, descontente, que se des7. 2. "J~mos de alguns santos, que hora se Barb. Die&.
.\.bo,'ígCIlC, adj. Que é natul'al do paiz gosta de tudo .
abonavão, hora se abatião».
Abo"I'ir, V. trans. p. uso Aborrecer, ter
~bollj.xl, s. m. Animal que ladra como em que vive.
.\.bOI'ígCllcs, S. m. pI. (t. adopt. do Lat.) aborrecimento. Eneiela, I~. l20. "O manceo cão.
Habitantes primitivos, naturaes de uma ter- bo Menete3 que aborria a guerra" Jel'lls. Li~bonclilllçll, V.. Abundancia.
bert. 8. 66. "que a conqui ta do civil 'sanra. F. Etys. 7. 44.
~bondár, e derlv. V. Abundar, etc.
Ahorlctlido, adj. Franjado. § Gnarnecido gue li minha dextra ,lbo/'/'eu. V. Aborrécer,
~biUldo, u, adj. (ant.) Abundante. § adv.
Abo"I'Í\'cl, adj. 2 g. p. uso Aborrecivel,
Assas, bastante, abundantemente. .Docwn. com borlas; com franja.de borlas.
Abo"II .. lildo, p. p. de Abornalar. § Gnar- detestavcl, abominavel.
Anliq.
,,"borsÍ\'o, ", adj. V. Abol·tÍl'O. Fartn. T.
~bondôso, ósu, adj. (ant.) Abundante. dado no bomal.
.t.bo'·II....ir, V. trans. Guardar, meller no 3. no fim p. 35. "remedias -u,
Git Vic. 2. p. 297.
Abi..,so, V. Aborto. Vieir. 6.503. Cunha,
bornal;
esconder,
·pilhar.
~bõno, S. m. AJ)onação. § lIg. Louvor,
.,"bol'.'ascitdo, p. p. de Aborrascar-se. Bispos do P. f. 115. § fig. "Para qne não pacredito: com abonos de sabia, de virtuoso,
re em abol'so o propo ito, qne havia de sade verdadei7'O : "parccião abonas, e erão ca- Tempestnoso, com aspecto de borrasca.
,,"bo""llscíu'.sc, v. pron. POr-se o tem- hir em obra" nem. L. e C. P. 1. 11. 278. I.
lumnias» Vteira, 7. 512. § Abonos; em cer,'bortílllo, p. p. de Abortar. § fig. Protos jOg05, os tentos que cada um dos par- po borrascoso.
,,"bol','c,'cdo,', ", adj. e S. Que abonece. ducção abortada peta tnconsideração, e Leve·
ceiros toma, para os restituir se não perde,
pagar os que lhe faltam, e receber em di- Paiva, S. L. (. 237 V. "Deos abo/Tecedor de za: casas -; {amilias -; extinctas nos seus
nheiro os que lhe sobram, pelo valor con- quanto o mnndo tem em muito". § Que cau- primeiros membros. Vieira.
.Il.bol'tnmcllto, V, AhOI'to.
vencionado. § (na mns.) Substituição d'uma sa aborrecimento.
~bo,'tlÍ", V. trans. (do lat. abol'tare) Dar
,\.bOI'I·cciw, V. trans. Ter aborrecimento,
voz ral5a por oulra. § Dar ttln abono a aLaversão,
v.
g.
aborreço
a
menl'ira.
Lobo,
Egt.
a
luz
antes de tempo, ter mau successo,
guem; dizer a outrem, que póde fiar, dar,
mover.
§ fig. Produ7.ir imperfeitamente:
2.
"Oxala
que
me
invejarão,
e
não
que
me
vender a credito ao abonado: "deu-me tI,m
abono de cem moedas", ficou re. ponsavel, aborrecdi'ão,,, § Cansar abolTecimelllo : v. g. "accommudão-se a gente mais sem entendie fiador d·ellas. § lJizer aLguma cousq, em a inveja aborrece-me. Cam. Ect. ~. erPor t1 mento e sem discurso, de quantas criou,
abono de aLgnem; dizer alguma cousa lavo- o claro dia me abol'/'cce" e Ect. 15. «abol're- ou aborlou a natureza" Vieira, 4. 5t7. § fig.
cem-lhe as plantas" e no Soneto 68. «ao me- Drsviar o bom Sllccesso, efTelto : v. g. a fOl'ravel, lisonjeIra, honrosa.
,,"bo(lul.'já.,, V. Boquejar. CosLa, Tel'ent. nos nunca chegue a aborrecer-v os- e Sono tww abortou os meus intenlos, as minhas es105. lJ. 1. I. 2. -começon dr aborrecer a to- peranças. Vieira, 7. 518. § Produzir mons1. 83. Couto S. prato 74.
"'bo.'bUIi." V. tran~. (anl.) Exhorbitar. dos o trabalho, o modo de vida- «o gado tros, cousas mas: "aborlou onerando des§ Não estar pelo ajuste; sair da sua espbera, me o.borreceu" B. Ribeiro. .. touros frios abo/'- acatoll ProVo ela .Ded. ChI'. f. 297. cot. 2,
recem" (a qnem os vê,) § Diz-se equivocaAbol'tfil', V. intrans. Tem a mesma signiou condicão.
,,"bo...illllu' ,10 p. p. de Aborbulbar.Cheio, damente : esle /wmem aborrece-me; por tem- lIcacão do verbo trans. § fig. Mallograr-se,
me aborrecimento, ou causa-m'o; melhor baldar-se; não ter bom exilo: v. g. a emco berto de borbu 1has.
.
~h01'blllhár- ..c, V. ref. Cobrir-se, en- será uizer, abÕ/'reço esle homem; teubo-Ihe 1Jl'e:;cJ, abortou.
aborrecimento; o homem abol'l'ece-me; terocher-se de borbulhas.
"'bo"tí"O,' S. m. (t. ant.) O mesmo (Ine
Aborto. .111'1'. 1. l21.
~bo"cudádo, V. Abrocadado: <sedas-a me aborrecimento.
Aboi','ccer-sc, V. ref. Aborrecer-se de algo
Abol'tÍ\'O, n, adj. (do lat. abortivus). Nasagulha". Feo, Quadr. f. 147.
cousa; ter-lbe aborrecimeoto, ellradamento cido antes do tempo necessario da gesta."'bo,'cior, etc. V. Emborcar.
ção: V. g. {élo -. § Em que ha aborto, que
"'bo"çllr, (o leito). V. Bolçar, ou antes d'ella, com esquivança. fl. .Dom. 2. L. 18.
(Aborrecer, Odiar, Abominar, Detestar, produz aborto: v. g. rmneclios -. § fig. Ue·
Arreves.ar, Revessar.
Execrar. Syn.) Aborrecer é trr aversão for- ge,n~:ado : "rructo -;; de catholica.s plantas,_
& bó,'clll, loco adv. Na beira.
"'bo,'clád.., S. f. O mesmo que Aborda- te a alguma cousa que se nos representa Flene, L. 2. n. 111. ~ Fru traneo. V. g.lOlcomo
ma on desagradavel. Odiar é ter aver- nal' as victol'ias abortivas; fazer que se não
gem.
"'llD"dáclo, p. p. de Abordar. Chrgado são entranllavel, prorunda a cousa on pes- consigam Cabalmente. Esc. das Verc/. f. 168.
bordo contra bordo: "depois de muitas ho- soa, que se nos representa como directamen- § Obras, produc~'ões -: que sahiram imperras abol'dadas, (as embarcações pelrjando) te contraria ii nossa felicidade. Abominar é feitas, por pouco meditadas, e acceleradase afastarão Ião destroçados ambos, etc.» ter aversão entranhavel a uma cousa, ten- mcnte trabalhadas ou produzid~s prematuCouto 6.9.3. § Chegado a costa: V. g. abor- do-a como de man agouro, e ameaçadora ramente. § (t. bot.) Pêco, e!'teril : j!ór aborde graves males. .Delestar c odiai' ou abomi- tiva; a que não produz: ou masculina, cudados com a ilha Terceira. fi. N. 2. 348.
"'bo"dlldô,', S. m. 0_ que vae abordar, naI' uma cousa, protesta do por palavras ou jo genero não medra. Brot . .D.
abalroar outro navio. Brito, "OS abol'dadores acções, que a reprovamos como essencial·
"'bo,'to, s. m. (mais ns. que aborso) Féto
mente ma e odiosa. Execrar é deleslaJ' al- ou animal nascido antes de tempo, sem ter
devem ser escolbidosu.
Abo"d.;g"lll l s. f. Acção de abordar, abal- guma cousa como proscripta pela religião. chegado a completo descnvolvimento, com
Abo/TCcelJws a vileza, a baixeza. Octicunos defeito organico, ou fôrma impropria da
roar. § O acto oe ir, chegar a bordo.
Abol'(liu', v, trans. Chegar cm alguma o vicio, a maldade. Abom.inamos a vil in- sua espeCle. § fig. Producção imperfeila, alüembarcação ao bordo de outra; abalroai-a: veja, a calumnia. Delestamos a ingratidão, a mal ou vegctal. § Trabalho incompleto, de'<nove galés Castelhanas tinha abordado, e tl·aição. Execramos o sacl'i1rgio, a blaspl1e- feituoso. § (iI?' Pessoa extraot'dinaria em tarendidas". M. Lus. 7. L. 8. c. 14. "como se mia.
lento para Doas cousas, ou maldades. B.
,\.bol','ccidamelltc, adv. Com aborreci- FLor. T. 2. p. 157. "este aborlo da natureza
farão piratas, que abordárão o navio, roubarão, etc." Vicira, 10. 26ol. § .. Dando toas menta; com aversão, com tedio.
não convinha a rrpublica. § fig. Producção
aos Castelhanos até os abordarem á tranAbo.','ccldo, p. p de Aborrecer. Que é rara, estupcnda, monstruosa.
queira», chegai-os, encostai-os. Coulo, 7.9. objecto de aborrecimento: ercom morte do
..' bo.'ltcll.;do, p. p. de AbosteIlar. Que
7. § Abordar o casleLLo ; acommetter, assal- rei aborrecido» B. 3. 8. 3. (o livro traz avo/'- tem, ou esta cheio de bostellas, de pustutar. Cal/lo. § Abordar-se, reciprocamente: '/'ecido); e 3. 2. l. "gente aborrecida aos mo- las.
«ab~rdando-se inimi~os, e ferindo-se eon- radores" por, dos moradores: «estranho a
Abostellú,', V. intrans. Crear bostellas.
traflOSu. M. Lus. 7. L. 8. C. l~.
natureza, ab01Tecielo a gente" Lobo. !\ Que
A bostcllá,'-sc, v. rer. Encher-se de bosAbol'dó,', V. intrans. Acommetter, assal- tem aborrecimento: V. g. aborrecido da vi- tellas.
tar, aproximar se até estar borda com bor- da. Patm. 4. p. 4~. § Esta/' aborrecido, (t.
Abotillátlo, .. , p. p. de Abotinar. Que
da: .. fugindo de abordaI' com as nossas fam.) é estar melancholico, tristonho, sem tem fôrma, feição de botim: V. g. sapato-,
naosu. Alm'inho, Disc. p. 43. "abordou com vontade de fazer cansa alguma.
Reg. ele 18. Abril, 1830.
a terra-o Caslan. 8. (. 75. P. Per. 2. 53. §
~bo"rcellllento, S. m. Odio, aversão, téAbotilllÍ", V. trans. Dar a fôrma de boAproximar-se: fig. erOS valia:> dos inimigos dio, que temos de alguma cousa, ou pes- tim, fazer como bollm.
abordávão com os nossos.
soa. Ar/'. 13. Lobo, {. 294.
Abotouçuo, S. f. (t. bot.) Petaleaeão, esAbordin'cl! adj. 2 g. Accessive! aos na~bo""cei"cl, adj. 2 g. Digno de abon'e- tado da coro lia antes de desabotoar. BT'Ot.
vios; a qJle se pode cbegar com eIles, e des- cimento. P. P. 2. C. 3. "aborrecivet a Deos" c. 1. p. 246. § InUuencia do estio na formacmbarcar : cosla -. § Navio -; que se pode odioso: "cubiça - l i Inecl. 1. 160, leja camião ção dos botões.
abalroar, atacar entrando-o.
cousas nojentas, e abo/'1'eciveisll C/outo, 6. 9.8.
Abotondclrn, S. f. Mulher qne faz bo"'bó,'do, S. m. Acção de abordar, chegar
Abo.','ceh·clmcntc, adv. De modo que tões, ou os põe. § Instrumento de abotoar.
a embarcação, para sair em terra: porto, causa aborrecimento.
Abotoíulo, p. p. de Abotoar. § Que tem
costa de {acit abordo; onde se dcsembarca
~bol'r"lnmclltc, adv. ViveI' -; com té- os botões metlidos nas casas: traz o coUete
facilmente.
dio, aversão. § Responcler-; como o que an- -. § (t. ):ot.) Que esta cbeio de botões, de
Abo"doiulo, p. p. de Abordoar, Apoiado da aborrido.
!lOr: v, g. estão as 1'oseiras abotoadas. § FL61'
em bordão: arrimado a pau, baste, etc. § (t.
Abol'rido, p. p. de J\borrir. Aborrecido. § - ; que ainda não abr'iu. § ligo Ol/ws - ;
agric.) Vinha -; empada á mãe, com vara adj. Cheio de aborrecimento, enjoauo; ra- olhar e não Vêl'. § Diz-se das armas bran·
curta. Atartc, 48. poda curta, ou abordoada. bnjento: .doente, t"iste, e aborriclo. "car- cas, a que se põe um botão na ponta para
fel. 1). 54. § Corndo a bon.lão ; espancado, regado, e - I I fi. Dom. 1. 2. 140. desgostoso não ferirem: V. g. a espada preta, o ílorete.
em quem se deu bordoada.
de tudo, enfadatliçó. § Acompanhado de
Abotontlôr, S. m. O que faz botões; o
,,"bo,'doár, V. trans. Apoiar com bordão. aborrimento : a veLhice -,o Euf/'. 'cla vem os que os préga. B. fl, § Instrumento de abo§ Tentear, apalpar com bordão a maneira abol'ridos 50 annos" § Cousa, a quc se tem toar.
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,,"otondÍlt·o, s. f. o jogo, ou collecção
de uotões para qualquer peça do vestuario :
aboloadura de ouro para o coll 'te: - de
urilhantes para a camisa. B. P. § Não sei'

viela, uma religião, uma philosopltia: "de
tal modo abraçou a ol>servancia e rigor mo<
nachal, etc.» lil'a. ChI'. 4.2. § Alcançar com
o poder, inlluencia. Eneid. 10. 198. "ecollsas
da mcsma aboloadura, ou da minha, ela lua mais do que tm esfera (valor) abraça»

- (phr. pop.) : ser de outra classe ou condiçao.
"'.oto'"lúrus, S. f. pI. (L naul.) Peças
de Ferro, que nos navios vem debaixo das
mesas de guarnição, e seguram a enxarcia
com as bigotas.
"botoúr, v. trans. Unir e ajustar o fato,
mellendo os botões Ilas casas: "os botões
que aboloavão a caba,Va» Coulo, 5. 1. 11. §
Fazer botões, e pregal·os nas roupas.
""oto,',,', v. lntran . (L bolo) Encher·se
a planta de botõcs : "aboloou a roseira».
illlotoÍlr-se, v. ref. Diz-se de quem aboloou o proprio fato: "aboloou·se todo por
causa do fl'lol> ~ Aboloar-se com uma cousa,
com o resullaáo d'eila (phr. pop.! : adquiril-a i1legalmente, calar-sc com ella, conservai-a em srgredo.
Itbotocódo, p. p. de Abotocar. Tapado
com batoque, rolhado.
,t.hotocill·, v. trans. Tapar' com batoque:
pipas auotocaclas. § TamllCm se diz, abaloca,·. V. Batocar.
,t.botllmádo V. Abetumado.
illlollbitdo, p. p. de Auoubar. Feito bobo.
ilboubi"', v. trans. Fazcr bobo, inepto.
§ - se, v. ref. Fazer-se bobo, patéta, inepto .
." 'bO\'íl/l, s. f. Panno de lã antigamente
usado, fabricado em ~beville (França).lJoc.
Anl. como os Arrá, erneos, e outros productos industriaes. que tomam os nomes
das lerras d'onde se exportam.
,lboy. V. Aboiz.
"bo)·ur. V. Aboiar.
&bl'/l, s. f. gnseada com ancoradouro
seguro para amarração de navios em todo
o tcmpo. Gaivão, lJcsc. f. 36. B. 3. 33. 8.
Abrac .. d ......·/l, S. m. Palavra cabalistica
dos yrios, a que sc allribuia a virtude de
curar os pobres.
"bl'nçlldêiJ'n, S. f. (L archit.) Cbapa
gros3a de ferro em esquadria, que serve
para segurar as par l1es das casas e as vigas dos madeiramentos.
,Uwnçi"lo, p. p. de Abraçar. Cin,!!'ido
com os braços: "abraçadas as almas soltárão da fermosa e misprrima prisão». [,us.
5. q8. ~ ng. § "O mnudo., machina naturat,
maravilhosamente composta de mar e tel'ra, abraçados e unidos entre sil> V/:eira, la.
t73. 2. e 180. 2. § Alqueire avraçado, arrasacIo. lJoc. Ant.
,t.',,·uçudiw, /l, adj. Que abraça, cinge:
-hera abraçadora» Galleg. 1. 112. § -- s.
Oque, a que abraça.
,t.b'·Ue/llull, S. m. Entre os Jndeus, o
mesmo que Abl'acadabra entre os S~'rios.
,t.b,·nçamcllto, S. ID. (t. anL) Aacção dc
abraçar.
A,b'·.H;,\nte, p. p. de Ab _ar. § (ant.) "E
toda cousa I2braçanle» qne a raça, ou abraçava tudo. FI'. Narcos, Chr.
,t.b.'nç,'tr 1 v. trans. Cingir, abarcar, apertar com os braços para s~ spgurar, para luctar ligaudo: "coi um nas do mesmo portiCO, que não podem abraçar dOlS bomen ».
Vieú'. 10. 439. ~ Dar abracos em signal de
estima e amisade. FerI'. Cáslr. acl. 4. "avraçoy-me, meus liIlIOS». § fig. Cingir: v. g.

- a ~abeça em grinalda, com diadema, venda, cmla; a rooe de cercar, ptc. "E esta lustrosa machina abraçaste CÕ as luzl's das esferas rutilantes» Ulis. I. 12. B. ['ima. e. 12.
-avrace a videil'a com alemo». § Abr:lllger,
conter: V. g. Memphis abraça ll'es cidades. §
çerca,r, rodear: V. g. o Nilo abraça a parle
tnfmol' do Egyplo. .111'1'. 10. 56. e 58. "tudo
o que abráção com suas correntes o Indo
e o Ganges». Vieil'. 10. 333. "quanto o sol
rodeya, quanto o mal' ab1'llça, tlldó encheis
de graça». Bem. V. Rim. § Tomar á sua
conla: V. g. -'- um negocio, emp,·eza. 111. {,tts.
5. lu. 53. § Seguir: v. g. - a opinião, 'Partido. § Adoptar, admittir: - o Evangelho· §-a
terra as planlas ; dar-lhes boa n'utrição;o esto1J~ago o alimenlo : soll'rel-o e digeril-o.
§ SegUir: v. g.-um instilulo, um moelo de

Albrnçú.·, S.

m. (anL) Abraço: "com

abraça1'C.\ ele amor" V. Chrisli.

,lhl'uçúr-se, V. ref. Unir-se, apertar· se
em cardeal abraço com alguma pessoa, ou
cousa. M. P. "com assás de lagrimas se
abraçávão humas com as outras» (as padecentes). [,ue. 4. C. I: "dando-se elle por
acabado ... e abraça-se com uma cruz, que,
etc.» § fig. (L naut.l Abraçar-se com a lerl'a; navegando cosido com ella. B. 3. 3. 8.

- com a cosia. § fig. Abraçar-se com a vil'lude, com a paciencia; seguil-a, acompanhar-se d'ella "o homem abraS:a-se com o

bem, e foge do mal», quer mUito, prefere.

Luc. 8. 21. § Unir-se, ajuntar-se: <rabraçãose entre Ri justiça epaz».lrerr. Poem. ,,-se
com a fé-, ,,- se com os sonhos, e lingi-

mentos elos seus rabinos»: appgar- e de
boa vontade, aferrar-se a elles . .111'1'. 3. 14.
"os alamos se abração com videiras». Cam.
Eleg. 6. § fig. Accommodar-se, conformare: An·. 7.2. "abraçar-se c'os trabalhos...
M. P. C. 70. "se abraçou com o prazer d'este chim». § fig. Fazer abraçar: "as rochas
abração-se com as ondas, qne as rodeião».
Cruz, Pocs. e fig. "nós nos abl'açaremos to·
davia com os braços da alma e do amor,
que ai canção todas as distancias, e rompem
todas as cadeyas, obstaculos, e vedados.»
'\'lll'áchlo, S. m. Honstruosidade que se
caracterisa pela falta de braços.
"'Iu'i'ço, s. m. Acção de abraçar, de
apertar entre os bracos: "ligando ambos
n'um estreito abraço- -Lobo, {. q63. 2. § fig.
" nida a Deus com tão indissoluvel abraço
de amor. etc.» (N. Senhora) .111'1'. 10. 26. §
Abmços da vide; os cirros, gavinhas.
,t.bl·..II:;o, S. m. Teiga de mediua antiga
de quatro alqueires.
liJJl'i.lco, a, adj. (ant.) Omesmo que Hebraico. Vil. Chrisli.
,~J",ullchlos, s. m. pI. Ol'dem de annelides sem brancbios, que abrange as familias das lombricoides e outras especies.
"'""nlldúdo, p. p. de Abrandar. Tornado brando. serenado.
,~b"uudmllcnto, S. m. ('.lnL) A acção ou
acto de abrandar. § fig. "abrandamenlo da
primeira raiz do peccado.. ln'. I. 19. § (I.
phiL) Alteração do Rom das palavras, substituindo-se os fortes pelos brandos, como
se ou erva em muitos nomes que derivam
do latim.
"'b",mdill', v. trans. Fa?er brando, molle. N. P. 1. 6. "o mesmo fogo endurece o
barro, e aDmnda a cera.. § fig. Mili~ar, moderaI' : v. g. - a dãl·. AIT. 1. 2. «abmndou
meos ais" § fig. Fazer !ratavel a condição
fOl'te: «este liou e amigou 1l0111anos com
abinos, abrandando seos furiosos espiritos no maior impeto de vingança" Ulis. 5.
'lo «não vedes, que esse modo não be de
abranda", nem de persuadir (os barbaros),
s não de endurecer, de exasperar, etc."
Vieira; 10. 300. § fiO'. Abrandar o venlo;
fazel·o mais brando. r1. N. 1:229. «fazendolhes (Deu I a mercê de lhes abmndal' os
ventos» § lig. Fazpr docil, e humano, enternecer. Mem. elas Proez. T. 35. «o poder
da formosura... té a monstruosos juizos
aDmnda, e vencc». ~ fig. Abmndar as pedras, as {eras, ele. ln pirar brandura nas
cou as mais duras, mais crueis. Lus 5. 48.
erAIIi depois que as pedras abrandar&m
Com lagrimas de dór, e mãgoa pura, etc."
Ulis. 4. 2. Co la, Ecl. -Orpheo com a suavidade do seu canto abrandáva as fóras".
~ fig. Dizemos, o venlo abranda a {uria.
Fcrr. Ecl. 5. Abranda o {erro {orle a {orlaleza. Cam. Ecl. 5. ~ fig. Aplacar, socegar,
serenar. Goes. CM. JlJan. 3. !LO. «O. Leonor
veio abranclar tanto a vontade delllei, etc.
FerI'. O/'{l. 1. «Encruece-se o amor, quem ha
qu'o alil'ande ?" Palmo 1. 2. «nenhuma co.usa é tão forte de soll'rer qne o tempo nao
na abmnde... § lig. (I. de pint.) Adoçar as
córes temperando as claras com as escuras,
ou achegando claros, e escuros, com COI'CS
adoçadas, entremeias das fortes, e deslava-
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d.as. § Avrallc/al' as leUras; i. é a pronuncia d'ellas; 011 substituir brandas a asperaso .Luc. 2. t8. § (fig.l-os olhos; dar-lhes
movimento brando de ternura. Naus. Ar.
53 v; § fig. - os ouvidos; com canto harmomoso. § fig. - versos; fazel·os mais
brandos, sem dureza. Fer/'. Carl. I.
Abl'/lntlno', V. intrans., ou .4.hrnllllnr.
se, V. ref. }<'azer-se molte Oque era duro.
Feo, 7'1'. I. 31. § fig. Diminuir: v. g.-a
calma. § lig. Tqrnar-se brando: v. g. - o
vento. § llg. Abonançar. 11. P. {. 239. Vwi·
l·a. ('o mar abmnd/7,va da sua furia». Caslan. 2. 98. -Abrandai' pouco na dór de
etc." Palmo 2. 85. § AfTrouxar: abranda o ar~
cp de contiuuo armado-, perde a força elaRtICa. § fig. - a sanha, o lIIMlo, a eondiçâo;
- o mal, adór, a {ebre; diminuir a intensidade, a grande?a: "abmnelar o inverno".
Luc. I. 4. - o vento da prcsulltpção, e qualquer cousa agitada e inqnieta. dura, rispida,
/'orte. Arr. 5. 14. «Não ha condição tão terrivel, que, vendo-se obedecida e som'ida, se
não abrande". Pina, CM.
4. erPedindolue quizesse abrandar de sua sanba •.
"1H'IUlllecc.·, v. trans. p. UR. Fazer brando, abl'andar pb.ysicamente. Moralo, [,ltS.
Ab.·'.... gê.·, v. trans. Incluir, compl'ehender, encerrar: V. g. - o muro da ctdade. §
Iig. a justiça abrange lodas as vil'ludes. §
Comrnunicar-se, alcançar: "o rogo abran·
geu lodo o quarleirão; a graça ab'range Ioda a geraçao humana. .111'1'. 7. li. § Cingir
co~ os braços: «o maslro I! lão grosso, que
dOIS Iwmens não o podem abranger" § Abastar. ser sufllciente : v g. não abrangem a

Ar

lanio as {orças do Eslado P. P. 2. 27. !!
com a mão; pegar, agarrar: "como ~
que alguem co'a mão a toca e abmnge"
Maus. Af. 6. 101. § - em algltem ou alguina
cousa; i. é, a '.lIguem ou aalguma cousa. §
- com a visla; alcançar, vêr objecto distante.§ - dos ol1ws; o mesmo que eom a vista: «e com eHa o abrange bem dos ollJos».
M. e Moça, 2. 8.
Allt'nugítlo, p. p. de Abranger. § iL supi no : As conquislas de Roma lmham abrangido o mando lodo; i. é, comprehenderam.

Abruzátlllmcllte, adv. Com ardór, em
cbamma. Chago Obro 2. 40. 5.
"'brnznlllsslmo, superl. de Abrazado.
Trab. de Jes. 2. 33. 99.
ilbt'/Izúdo, p. p. de Abrazar. Feito em
braza. Arr. 9. 4. Lobo, {. 160. - Vendo a irmãa encostada no peito de Lereno, ficou
sem cór, e abrazado em ciumes·,. § Vermelho, cór de braza : «rosto abl'Uzaclo na cOr,
que a vergonha exclta-. Palmo 4 v. 31. ll!la. - ; 1'Osa - ; o l·ttbi mais -. Ulis.
,t.1)J"nz/ltlt'u·, ", adj. Que abraza. Al'/,. 3.
7. § fig. ira - ; se/las - ; lJalavras - dos
vicios: "torrente abrazadora •. Galh. 2. 58.
§ Venlo - ; suão - ; que sécca muito, mui
calido. Vieira, 12. 391. § Clima abrazador,
muito quente.
..
A,h.'uzumêllt.o, S. m. A.cção de allrazar.
P. P. 2. 20. § - de povoações; incendio. §
fig. Ardor: v. g. - de ira, lJaixão. Per, Bib.

4. p. 122.
Abt'nzi\nte,

ma.

adj. Que abraza, que quei-

"'b"uziio, s. f. (do Lat. abrasio) (I. cir.)
Ulcera superficial das membranas.
."'IH'ozór, ou "'brllsár, e derivo V. trans.
Fazer em braza, queimar: «ordenou a ...
que, com trinta navios, avistasse os lagares da costa de Call1baya, e os abrasasse todos». Freire, L. 3. n." 32. "As nãos em fogo lhe abra::asse». Lus. 8. 83. § fig. Abrazar
a {'a::enda; prodigalisar. l; UO' - alguem
com injuri.as Olt OpTJI'Obl'ios; fazer-o indignar.
§ fig. As cabras e qualquel' gado damninlw
abrazam as ceál'as; i. é, destróem. § - o
venlo ; - as calmas, - a lerra; resequil-a. §
fI~. Diz-se das paixões violentas, que em
nos se excitam: -por aq uellas dóres que
avrasarão o coração». Arl'. 10. n. «Aqui se
lhe abl'asavão mais as entranhas». Vieira.
la. 33~. § fig. Excitar gr'ande movimento,é
calor moralmente: «abalou a cidade de
GÕa. .. abrasando-a toda oom os sermões
que fazia». Luc. 10. 1.
"b.·Oz(ll'.se, v. I'er. Arder, tomar fogo. §
fig. - se cóm os ardores do sol, com bebidas
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ardenles; - em i1'a, amor, zelo, elc. § fig. e nos aI/LOS; como as mariposas no lume,
quando elles excitam amor anlcnte. Bocage. § V. A7'der, sylt.
AIII·II7.CÓ"O,

ti,

adj. Feito em braza. §

IIg. Cheio de rubor, e calor: v, g.laces - ;
7'oslo - : "como vou abrazeáda". Gil Vic.4.
207. incendida.
"brll7.cá.·, ou Abrascá.·, V. trans. Fazer braza; inl1ammar, incendiar.
Abrc.bOccu, S. r. ln tromento com qoe
se abre e conserva aberta a bocca do cavallo e outros animaes. Gatv. A7·le.
,(b"cgo, S. m. Vento sudoeste, Mal. conq.
78. V. li frico.
"b,·c.llhÓH, s. m. Instrumento de fazer
ou abrir ilhós.
Ab.·c .. h""·.SC, v. rer. (anl.) Meller-se
nas brenhas.
Ab'·CUIl .. clll,ão, s. r. O acto de abr~
nonciar. Bem. L. c C. I. 2). 252.
&b.·c .. ll ..cl ....·, v. trans. llenonciar j rejeitar, reprovando. AI'I'. 65. AbrenunCIar a
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J"b.'·c ....... clo, interj. que siguiflca aversão. E como se disRéssemos : livre-me Deus!
É a propria palavra latina - AlJrenuncio,
que slgmlica : cu renuncio. Gil Vic. L. 265.
§ Entra na formnla do baptismo, como obrigação solenllle, que contrabe o baptisando
de renunciar as tentações do Demonlo. § No
uso fam, este termo é empregado em tom
faceto, indicando aversão, repulsão.
Ab'·CI.liclo, u, adj. (do Lat. abripere
arrebatar) Arrebatado, ou possesso do Demonio : v. g. muitos pelYu1'Os abrepticios.
A.b,·ctullhó"o, adj. Qualidade semelhante a bretanba : panno abrelanhado.
A.brcnÍt·, V. trans. Levar o gado a beber.
Ab"Cl'IIIÇiio, S. f. Acção e e/Trito de resumir, abreviar. M. L. § Compendio, resumo, epitome.
A.b'·Cl·ló"uDlelllc, adv. Em breve, em
pouco tempo. V. ele Suso, 1J. 10. "Morrerão
muitos -" § Em resnmo: resl1midam nte.
.... b'·C·flll..íl!lsIDlllmeutc, adv. Com mnita brevidade; muito resumidamente.
Abrcl·"... isslmo, adj. sup. de Abreviado; muito abreviado.
Ab,·c\'I ... do, p. p. de Abreviar. Beduzido
a menor extensão, ou menos tempo. § fig.
"No Evan&,elho esta ab'l'et'iada toda a lei antiga". Pan'a, S. I. 34!J v. assomada, cifl'3da, resumida. §-s. m. Vwira, 10.161. 2. "O
Evangelho, a que [;:aias chama verbo abreviado (adj.) he o primeiro diminutivo, e o
abreviaelo (subst.) da escriptura, elc.ll
Ab,'c\''',''or, ", s. m. Oque abrevia, reduz materia mais larga a menos razõe~,
clausnlas, lição, leitura. Viei7'a, 7. 79. §S. m. pI. Ofliciaes da chancellaria romana
que redigem as minutas e os breves das
cartas apo ·tolicas. V. Breve.
~bl'C\'lullúl'O, S. f. (anl.) O mesmo que
abreviatura. Consl. de Braga.
AlwcvllllUêllto, S. m. (ant.) Abreviação.
J
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"'bl·C\·I ....·, V. trans. (do Lal. abreVIare,
prep. a, e bl'evis, breve) Encurtar, reduzir
a extensão, tempo, espaço, nnmero : V. g.

-: o espaço de lempo ; - o ~1~!7~erO .de se~s
elws AI. Lus. T. L. f. 380. , Expedir, de,,-

pachar com pressa § Resumir, compendiar,
epitomar. § Repre eutar alg-uJU objecto em
ponto menor. ~ - a syllaba; pronuncial-a
cm menos tempo do .que leva a pronuncia
natural. § Nas linguas vivas dar as vogaes
um som médio entre o agudo e o tenue ou
breve. § - as palavras: cOlltraIJiI-as. D.
Dom. [. I. 9. § PaI' abl'evia7' ·ra.:;ões : encurtaI'. UUs. Pml. § Abreviar com algnma cansa (em sent. intrans.) : coocluil-a, acabal-a
em breve tempo. Correç. de ab. 2. 3. 157.
(Abreviar, eocw·tar. Syn.) Abreviar é diminuir a lonjura. Encw'lar é diminuir ao
comprimento. Abreviamos a vida, quan10
ou por imprudencia, ou por oeces idade,
gastamos mais forças do que convém, EncU7'lamos o caminho, quaudo tomamos o
atallJo que nos poupa alguns passos, e nos
leva em menos tempo ao mesmo ponto.
Syn. de D. FI'. F. de S. Ltt/:;.
.t.IJI'cvlntúl'u, S. f. Modo de escrever em
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que faltam alguma lelLras que o leitor sup- 3. 32. "e fazendo-o depois abl'i/'ll (o sepnlpre. § Cifra, si<>naes que repre.entam as c11ro) § RaRgar a chancella, o sêllo, desdolettras, ou a paFavras mais cllrtamrnle. II. brar para vêr o que e lá dentro: 'V. g. aurir
Dom. I. 1. 23. § Abl'C'viulu7'a; compendio, a carla. ChI'. D. JUan. 1. 1. "abrirão o tesresnmo, epitome. P. R.Des. 12. Vieira. Caz·l. tamentoll § Desatar, de;:pregar: V. g. -um
2. 6!J. "e. ta casa .. huma - do mundo". § (ardo. § Alargar: ·v. g. - os braços: as perfig. Ceila, Quadr. \. 157. "epilogo, e - de nas, para abraçar, dar passadas. § Hasgar:
toda a santidade". § Usam-se abreviaturas - com as unhas, com ac;oules. "Brito, ChI'.
nas mathematicas, nas sciellcias naturaes, 5. 28. V cú: Suso. 11. "e coçando nos peitos
nas formulas medicas, nos tratamentos, etc. com prégos, abria as carnes tão crúa e feia. ......ie, S. m. (l. cbym.) Nome alchimico mente, que.ll § Fender, cortar de meio a
do enxofre.
meio. Mem. elas Pl'oez. I. 2!J : .0 tomon com
A.1...ícÓ, s. m. Fructo do Brazil, seme- hum golpe pelas costa;:, que o abria todo"
Ihante na fórma ao pecego, mas tendo o § fig. Separar, dividir o que esta unido, junduplo e o triplo do seu tamanho : tem agra- to. Lus. 10. 43. "abrindo com a espada o esdavel saJ.Jor e excellente aroma. E origma· paço, e horrendo esquadrão de Mourosll §
rio do Para.
Fazer abert~lra onde a não havia, rompe~ o
..\bl'ido, p. p. de Abrir (anl.) (dizemos que era solido, ou escavando a super!1C1e :
hoje Aberto). V. Lop. ChI'. de D. João.
v. q. - os alicerces; - uma parla, lima ja&b.·I ..... r, S. m. O que abre, entalha ao neiLa, n'w/la parede; -1Jaúes ; - valias. §
buril. § O que abre alguma cousa: V. g. - Bomper: - lerras; arrotear. § Homper cide poços. § adJ. (I. med.) Aperiente, apcri- rurglcamente: V. g. - os legu7Ilenlos, o ventivo. § - S. O empregado que abre os far- Irc, {onles, sedenhos, etc. &cop. de Uir.2. I.
dos na alfandega.
§ Sulcar, rasgar, fender: v. g. - a lerra, os
J\h"'gádn, S. f. Logar abrigado; sitio 711.al'es. § Gravar com o buril. § fig. Dar prinagasalhado das inclemencias do tempo. Coul. cipio a. algulll acto, funcção: II. dos fIl. 1'.
6. 6. 4.. § fig. Acolheita, refugio para não 202. "sua determinação em ab7'i!' o concipelejar, etc. B, 3. 10. lO.
lioll § fig. Manifestar: "Luz que ja do Orien&1...1,:;..110, S. m. O lLesmo qne Abriga- te o mando abria" descobrir de noute.
da. Sá e Jl1ir. Carl. 5. 13. "tornarao-"fu- Maus. Ar. § {ig. Desenrolar. § fig. Dese~
gir para o abrigado... II. P. Prol.
volver os sentidos. 1'. R. Rei. 3. 57. "abl'ttt
&bl'I~"."o, p. p. de Abrigar. lIesguardaeueca estp. pensamento» abril' 7'qiue:;;as
do: "fazem abrigados os campos, e os am- de poesia, ou sabedoria. § Abril' a causa;
param dos ventos". Barreiros, 89. § Expos- explicar. Cam. Canç. 15. "do etreito a Caltto ao sol.
sa abrzs a esta alma mi Ilha» § Couhecer'''I... I;;n''/,,·, u, adj. Que abriga. § fig. se-hã melbor o uso d'e te verbo pelos
Qne ampara, protege. § - S. O que, ou a subsl. qne se lhe aJb.llarn. § Abrir a bl'eque abriga; no pr. e fig.
clla: fazer passagem no muro inimigo, ar"'11I·lg.. II......·o, S. m. Sitio ao abrigo, e rombando·o; e fig. abrandar a inteireza, a
defendido dos ventos frios.
rigidez de !lIguem. § - a cabeça; rachar,
Abl'lgór, V. trans. Dar abrigo; resguar- quebrar; e fig. aturdir eom clamores. §dar das injurias do tempo. § lig. Auxiliar, camin/l/l, passagem; no fig. sllg'>rerir o meio
proteger, amparar. Al'r. 10. 63.
de cessar algum embaraço, dimCllldade; ou
Al.b,·1~ã"·8C, V. ref. Buscar abrigo: V. g. de se consrguir alguma cou. a. ChI'. Ar. V.
- ao sol, ao 'lume conl7'a o {rio; cbegar- c. 38. § - cavallo; (I. de cavall.) voltai-o pase para se aquecer ao sol, ao lume: "por ra fóra da carreira qne levava. Gaivão, Case abrigar a nós•. B. 3. 8. 2. amparar-se valt. L. 47. §- o celt·; dar seguro lll('io de
comno;:co.
salvacão: v. g. baptisando os que logo mor&hl'Í~o, S. m. (do Hesp. abrigo; do Lat. rem. -LlIc. 4. '1. ~ Abril' o coração a alguel1l.
apl'ic!/.s) Defesa, amparo contra o frio, ven- V. Abrir o peito. § - o'coração a alguma conto, tempestade, mau tempo. § O logar abri- sa; dar entrada n'elle, admillir com toda a
gado: "se recolheu ao abrigo de uma rn- vontade. Arr. 10. 35. "deo a Virgrm seo
seada" Vieira, 10. 282. "sem outro abrigo consentimento ... abria o coração a fé, a
mais que a terra nua.. M. Lus. Tom. 3. I . bocca a conUssão, etC.ll §-o comç(w ao amor
102. 1. § fig. A.ux.itio, protecção, amparo B. de Dens ; a amai O. § - enlraela. Cam. Cunç.
3. 6. "se acollJeu a Cochi a buscar o nosso 14. "da vi.la amor soia abril' ao coracào .
abrigo.» 1/(. 1. 18. f. 4.5. "o qual (coração) segura enlrada" § - o enlendúnenlo, o fuihe certamente abrigo dos que repousam." § :W: aclarar. Paú'a, S. 3. 70 v. § - a elerAo -, loco adv. "ao - do castello" contra nidade; i. é, a entrada para ella. § - a lanos inimigos. B. 2. 5. 5. § fig.. ao - do /a- ça; (I. de cavall.) desviai-a, rctiral-a para
toar, pal'l'Ocinio; i. é, debaiXO da protecção. fóra. fJalv. CavaU. I. 63. § - o livro, ~ue
.... b.·iI, s. m. (do La!. Aprilis,de Aperil'c, esta fechado. § - a mão; larguear. II. I. e
abrir) O quarto m~z do anno. E n'este mez Brito, Chi'. 5. 3. § - as mãos a alguem; acque rebentam e abrem as arvores e as 00- critar-lhe peita, ou dadiva. Arr. 5. 6. §res na zona trmperada do norte.
mão de alguem ; deixai-o, desamparal·o. §A.bl'ilódn, . f. Acto praticado em abril. mão de alguma cousa; desistir, descontinuar:
§ Deu-se pela primeira vez este nome a "ab7'i7'am os uicos mão do doente .. abantentativa revolucionaI ia de D. Miguel para donaram-o. Luc. 10. 4. § - a marcha; er
depOr seu pae D. João VI em 30 de abnl de o primeiro que vae adiante, na vau&,uarda.
1824. § Penrlencia que e deu entre os estu- § - mares; ser o primeiro navegaoor por
dantes da Universidade e os habitantes de elles. Pinho I. f. 96. -o mar que o Gama
Coimbra em 1854.
abria. Lus.IO. 10. §-al!ltLma7l1aleria; apon,f,.1U'ilbullló"o, p. p. de Abrilhantar. La- tal·a, ou come9al-a a tratar. B. Vicias Vergo
pidado. § Ornado.
7. § -a mina; rompeI-a. Gavi, 12. 4.0 V.
&b"lIbulltÓI', V. trans. Talhar e polir §-occasião; apresentai-a, facilitar. Coul. tO.
as pedras preciosas, princip'almente os dia- 8. 14. "o tempo lhe abria tamanha occasião.
mantes, de modo que bnlll<;,m muito. te- § - os olhos; despertar do somno. Insul. I.
nham muito fogo. § fig. Abrilhanlar obras 88; e fig. olhar por si e pelos seus interesde aço, como o diamante. § fig. - o estylo, ses; cabir em si, perceber. Eu(r. Prol. gcom ornatos e figuras de rhetorica. F. Elys. '0$ olhos a alguem; tiraI·o da cegueira, erro,
8. 182. § Abrilhalllar uma (esla, tor11al·a preoccupação. H. Dom. 1. 1. 2. ii. subenpomposa.
tendendo a si pmprio : vir no conheClmenA.b"'mento, S. m. Acção de abrir. Mar- to da verdade, desenganar-se, advertir no
cos, ChI'. I. p. 6. P. da H. Gen. "Este instru- que antes se não reparava. § Abrir 2Jalavras
mento de abrimenlo de testamento •. § Abri- do peilo; (phr. poe!.) l'allarsisudamente. Lus.
menlos de boeca; bocejos. § Abertura: V. g. - 8. 64. S "Pranto que amor te abre no peilo.,
da ten'a: "abrimentos das valias". inelt. 3. solta. Cam. Oito L. §-o peilo aalguel1l; com472.
municar-Ihe seus pensamentos, segredos,
Abril', V. trans. (dO La!. aperi7'e). Tirar o declarar-se com elle, fallal' franco, sem reimpedimento para entrar, separando, des- serva. M.' P. C. 164. § - uma pipa; furai-a,
.ul1Iodo as partes que fechavam: v. g. abrir ou tirar-lhe a madeira dos tampos; fazer
a casa; abrir a janella; abrir o babú. Fel'}'. abertura para se lhe tirar o <Iue contém. §Eleg. 8. "Lume accendo, abro a porta, eotra a parla; franquear a eotrada; e lIg. dar azo,
tremendo o moço de frio., etc.)) Brito, Chr. entrada, qccasião:,- a parla ás boas arles) aos
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vicios e abusos, ás alliciações, ás secluccões, elc.
§ Abre alli a cosla um largo 1)orlo; (az, tem.
§_ prcço; dar o p'rimeiro lanço. § Abr~r arisado; a bocca, nndo. § -loJa; por lOJa. §f!S lerras; com o arado. § - os lhesoul'os da
cgreja; con~cder. indulg~ncia~. Brito, ChI'. 3.
f5. § - tnnl"hcl,ra pl'lnClpIar o ataquc da
praça. § - as veias' sangrar. § - venda; expor as mercadorias para serem vendidas. Vtis.
I. 7. it. comcçar a venda. § - a vontade de
c01l1er; excitar o app'elite. § Ilbriru11la conla,
um lilulo num Iwl'o cle conlas; escre,er
J'

n'es o livro o nome ua pessoa a qnem a
conta se rrfere. § Abrir as porIas rle .Iano,
era em Roma signal de guerra; abriam-se
as portas dn templo rle Jano para que a divindadc fo,se propicia ao povo. HOJo usa-se
a phrase no e t)'lo elevado, e em sentido
melaphorico, para sign ificar a líuerra. § ComeçaI' a abril' as a:;as; diz- e oe quem vae
perdendo a timidez, e tornando-se atrevido.
§ Abril' wn bilhelc dc loleria, ou ab,·ü· cauidas, ou cm caulelas ; significa drsmanchar
um bilbete em varias entradas, que se vendem a diverso. § Abril' concurso; cbamar
concorrencia para um emprego, lima obra,
Ulll fornecimento. § Abrir as salas; dar reuniões familiares, ou bailes em fôrma.
"'hrir, V. intrans. Fender-se, rachar,
fazer abertura. B. 2. 8. 5. "abrio a nlÍo de
l'ero d'Aflonseca por ser velba.. Lus. 9. 59.
•abre a romãa, mostrando a rubicnnda cor
Com que tu, rubi, teu preço perdes.. FerI'.
Poem. I. 9.•Que o céo outra vez s'abra, e
o mundo alague.. § fig. Manifestar-se, descobrir-se, apparecer. Lus. 10. 3t ,,)Ias oh
que luz tamanha, qUI: abrir sinto. § Desenvolver, desabotoar: v. g. - as flóres: "a~ arvores com a quentura do sol vão abnndo
até lançarem a flóJ'1l Feo, TI'. 2. f. 41. §
Abl'ir: v. g. o touro, correndo para um, OH
outro lado: abrir para a c/ireila, dirigir·se.
Galv. CavaU. I. 61. § Abri,,: "tantas f1ore<
nos abre a rertil terra.. l1el'11ardes. § - a c6r;
ir perdendo o seu éscuro carregado. § - o
dia; esclaJ'ecer, desassombrar-se; amanhecer, alvorecer. Cam. Bgl 4. "antes que o
sol allri se o claro dia.. § Abrircm as feiçóes
de alguem; irem-se aperfeiçoando. § Abril'
de peitos. ou pelos peilos; o cavallo com pancada, flue desmancha as pás, ou com muito
trabalho. Palmo 2 c. 127. ~ - o lempo; começar a serenar. Freire, L. 2. 144. § como
sullst. Em um abri?' c/o olhos, ou em um
abril' e(echar de ol/ws; i. é, com summa hrevidade, e presteza; n'um momento Vieira,
10.263.
;lh"ír-sc, V. reL Descobrir-se, expor-se
sem resguardo a golpes, males, traições.
l1el'llardes ))om. \. 2. 13. § Abrir-se a barra enlupida. Caslanh. 5. c. 59. B. 2. 5. 7.
ucomeçou a abril'-se a barra das arejas com
que a invernada as cerca.. desentupir-se. §
Abrir-sI: com ou a alguem; declarar-se com
franqueza. M das Pl'oez. 1. 4. \. § Abl'ir-se;
facilitar-se, dar azo, entrada á negociação:
V. g. - a paz. P. P. 2. 58. § E tender· se:
desfazer-se: u- a cerração. li Abrir-;e a
genle que está cel'l'ada, apinhac[a; afastar·se
para um e outro lado, deixando espaço, ou
passagem, Caslanh. 2. 96. ~ fig. Abrir·se a
alma com dóI'; estalar, so[rer fortissima
pena. fi N. 2. § - o cêo a (avor de ou
cOllll'a alguem; manifestar-se. B. 2. 3.
6. § - occasião; apresentar-se, facilitar·se.
"'hrocodádo, R, adj. Tecido á maneira
de brocado.
"'hrochádo, p. p. de Abrochar; "sapatos
abl'ochaclos quasi ii portugueza antigall /II.
P. c. 124. V. Brocba.
"'hrochador, S. m. Instrumento com
que se abrocha.
AbrochRdíll'R, S. r. A acção de abroclJar.
."'brochO.·, v. trans. Unir as peças da
vestidura com broche, Cülcbete, etc. V. Abotoar, afivelar. M. P. c. 124.
&hr,ognçiio, ~. L O acto de abrogar. Revogaçao ou annullacão da lei.
Ahl'ogádo, p. p.' de Abrogar. Annullado,
revogado.
AbrogRdor, '1, s. O que, ou a que abrogabo § adj. Que tem virtude de abrogar;
a rogatorio. V.'
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"brogár, v. trans. (do Lat. abrogare, ab do com o broqueI. § fig. Protegido, escudenota falta, e rogare, pedir) Annuilar, re- dado.
vogar, cassar a lei, ou privilegio. § fig. - os
"11I'OIIUC""', v. trans. Cobrir com bro1'i!OS, sacl'a17lelllos, sacn(icios. Arr. e Ceita
queI. § (t. naut.) Bra~ear por sotavento, ao
(Abrogar, Derogar, Antiquar. S!ln.) Em ju- virar de bordo, depol' de ter dado geito ao
risprudencia, abroga!' é allnullar todas as braço de velacho por barlavento.
.
disposições de uma lei. JJero.qar é annullar
"b,·oqllcli...-sc, v. rer. Ouardar-se, e só parte d'ella. Anliqnar é pór a lei em des- cudar-se, amparar-se. Arte de Furt. p. 3'22.
uso. Abl'Ogar, c/el'oga/' a lei pende de um
"1U'ot...., S. m. Logar onde ha muita
acto positivo do legislador. Antiquar é nm abrótea.
elfeito do não uso, ou do costume legitiAII"otuIIClIlI, s. f. (t. bot.) Planta illdimamente introduzido em contrario. Abl'O- gena das illlas i\Ialdiv~s, semelllante ao abrógar e antiquar sô se dizem das leis, consti- tano.
tuições, ceremonias: mas clel'ogar tambem
"1I"ólnno, S. m. Planta de que ha duas
se diz analogal1lente por diminuir, tirar especies: o ab"ólano macho, vulgo herva
alguma cousa de, etc. v. g. - a auctorida- lombl'igucira, que é medicinal, e está semde, nobreza dignidade, etc.
pre verde (do Lat. abrolanUln; do 01'. a privo
"1)1'0"-01;"0, adj. Que tem a faculdade e brotos, i. é, que não morre); e o abl'ólano
de abrogar.
remea, vulgo guarda-I'oupa, pequrno arbus"h"ol;nlórlo, R, adj Que tem a virtude to odorifero. que se cultiva nos jardius.
de abrogar, que tende a abrogar: 1'. g. clau- (SanloUna challl(c U!lpal'issus de Linneu).
sulas abrogatorias; lei -, dccrclo ....:.
Brol. F. Lus.
"h"ohnni, S. r. Certa qualidade de cassa
"1U'otllnoldc, S. r. (do 01'. abl'otonon.
branca das Indias, muito IIna.
abrôtano; e eidos, fórma) Coral perfurado;
"'III'olhilllo, p. p. de Abrolhar. Despon- de cor amarella e parda.
tado. § Abotoado, coberto de bolões. § fig.
h "01 ár, V. Brotar.
Ch"io de difficuldades.
"'ltI'Ólell, S. f. lIerva medicinal da fami"1H'olhár, v. trans. Produzir abrolhos. lia das lilaceas. ~ Peixe que pertence ao ge"1I"olhill', v. intrans. Abotoar-se, reben- oero gac/'II.s de LUlIleu. Insul. 10. 1'23.
tar a planta. Coul. 4. 7. 9. ag-omar-se: (,coA,,,'otónltc, s. m. (t. chym.) Vinho immeção a abrolhar em fevereIro (as arvores pregnado de abrótano .
do cravo girofe)1l § Ouriçar com abrolhos:
"hrllnbch'o, S. m. Ameixieira brava. §
"cruz abrolhada de cravos.. Vid. cle Suso, c. AI~umas especies cultivaram-se, e dão abl'U12. ~ - a sama; rebentar crescida, e in- nhos brancos, cio "ci, do duque, que são ver.
chada sobre a pelle. § - v. trans. "Umas dadeiras ameixas.
que só Natura aqui me abrolho,. (flores) E/."'b'·imbo, S. m Fructo do abrunheiro.
pino, Poes. "a terra abrolhal'á espirllio, em . &brll pçiio, s. r. (do Lat. abmplio) (I.
retorno de vossos suores.. e fig. os cl'imes cirur.) Ruptura, ou fractura completa.
que a impunidade abrolha.
Ahrnptllmcntc, adv. Em rapido declive.
"hrolhínho, S. m. dim. de Abrolho.
§ l\epentinamente, inopinadamente, sem se
"IIJ'Ólhll, s. m. Planta rasteira, que pro- esperar.
duz umas Ilóres amarelias, e um fructo de . "brlll'télln, S. r. Terra desbravada ro-' _
quatro ou cinco púas pung'entes, lÍ maneira teada.
de cruz de Malta, e em carla uma d'ellas se
"'b"opto, n, adj. Inclinado repentinacontém a semente (lribu/us). ~ A púa, ou mente; em rapido e inesperado declive. §
ponta d'e~ta planta. Lus. 'J'rans{ no sing. e Repentino, inesperado, inopinado.
11. P. Eufi·. 2. se. 4. -para dóI' de costado
.~h,·íLpto, formo auv. De repcnte.
he bom o abrolho.. B. Flor. T. 2. p. 160.
"I..'liso, S. m. Planta leguminosa da fa"peganuo-Ihe na mão, vi qUf< tinha n'ella milia das papelonaceas.
cravado um agudo abl'ol/w.. § Commum.t.b,·ntlldlllllcnlc, adv. De modo abrutamente n a- e uo plural. § - dos chal'cos; do; bruta mente, brutalmente.
planta aquatica (Trapo, nalans de Linn.)
"brlltál1o, o, aujo Uue se parece com os
Brot. C. §.(l. milil.) Estrepes; in trumento brutos, ou pela sua necedadc, e grosseria,
de ferro de varias púas, dispostas de sorte ou pelo desconcerto, e barbaridade do seu
que, lançado em terra, sempre fica uma comportamento; de porte gl'Osseiro.
"h'·lltlllh.'ldo, adj. V. Abrulado.
para cima; põe-se nas IJréchas, e onde con,lhrntllmcnto, S. m. V. Embrutecimento.
vém atalllal' o passo á cavallaria. Albuq.
,lb"lltár, V. trans. 'l:ornar bruto.
COlllmen/. e LtLS. 10. 7. aAbrólhos ferreos
miL.. § Abl'olhos; penedos, ou penba cos
"'lIrntár-sc, V. rer. Tornar-se bruto.
pont'agudos, que se acham em algun ma"h"ntcccr, V. trans. Embrutecei'.
"b,'ntccído, p. p. de Abruteeer. V. Emres. H. N. 2. 69. ou mais propriamente: baixo, onde lJa abl'olhos, penedos, como se brntecido.
"'h"ntélln, s.. f. Arrotéa. Doc. An/. V.
vêem na barra de Lisboa. § Púas, de que se
ouriçavam as armas brancas. B. Clar. L.3. Abruptella.
,lbscellcln, S. r. (t. med.) Perda da mec. 2. § fig. Cam. Ob,·. 3. p. 6. "as flores me
torna abrollws (o amor)1l § Os abrolhos da moria ou interrupção momentanea do penculpa; i. é, o que ella tem de má, e que samento por fadiga, ou por arrecção cerecausa dor. punge, olfende a consciencia. § bral.
"'bsccsso, S. m. (I. med.) O mesmo que
Abl'ollw; signal (la feiçào de um abrollw, ou
aguLha para notar alguma passagem de li- Abcesso.
"1I.!!dsn, ou "bscíSSR, s. r. (I. math.)
vro. § li&,. marca, signal que indica cousa
incommooa. § fig. Aparlar abrollws; fazer Parte do diametro, ou do eixo de uma curcousa incommoda, molesta. -E assim como va, compl'ehcndida entre o vertice, ou qualvirdes cirurgião ou boticario, que acabou a quer outro ponto da mesma curva, e o
~rammatica na 5.' classe, ponde-Ihc abro- ponto por onde o cixo é cortado por outras
rectas ordenadas.
lhos" Lob. Casl. 9. 8Z V.
."'hscl.!!uu, s. r. (do Lat. abscindel'(J, cor"bróll,oHinllo, S. dim. de Abrolho. Bal'lar) (I. med.) Exci ão: cÔrte de um memI'el. Flos. Sanct.
"brolboso, oso, adj. Que tem abrolho~, bro em parte molle do corpo, feito por um
.
espinhoso: uiz-se de algumas plantas, como instrumento lalhante.
"lIscondé.·, (ant.) V. Esconder.
o abrunheiro, limoeiro, etc. Brol. C. § fig.
""!Icondldo, "hscondlCo, e Abscono
Abrolhado, cspinboso, amargurado.
"b"/lIIUI, s. r. (t. bot.) Planta da familia dlido, (anl.) V. Escondido. Resende, llisl. de
Evol'a. Doc. ant. "abscondudo...
das b)'tneriaceas.
"bscon!'!n, adj. (I. astr.j Diz-se das es"brónlll, S. r. (t. bot) Planta da familia
trellas que se occultam ao pOr do sol. As
das nyctagineas de Jussieu.
"IIJ'OIlZádo, n, adj. Cór de bronze. La- que então appal'eCeOl chamam-se acron1jcas.
"bsconslll, S. f. Lampada de dormitario,
vanha Viag. aOS carlões -u pintados da cOr
usada pelos an.tigos monges.
do bronze.
"lIscónso, p. p. (t. poet. adopto do Lat.)
"brllllzár, V. trans. Fundir os metaes
Escondido. F. Etys. 7. 107. "",bsconso vallell
para produzir O bronze. .
Id. 8. 268. "abscollso em nuve ardente...
"b"Ollll',codo, V. Bronzeado.
&bséctos, s. L Pedra preciosa eutre os
"broqllcládo, p. p. de Abroquelar. E~n
fôrma de broqueI. Resguardado, guarnecl- orientaes.
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S. f. (ant.) Pina, O. de Af. VI. ninguem, não o tem. § Amplo, sem restric- efleito d'este aclo. § Abso'lvição sacramenLal;
ção, nem limites: "dominio absoluto» sem 1 a que dá o confessor ao penitente dos seus
"'lIo"lcnt."·, e deriv. V. Ausenlar. Absen- sujeição a al,~uma outra pessoa. B. PLor. 7'. reCcadOS: "absoLvifão das censuras" Vieil'.
tando as lrevas da infidelidade» A7T. 10. 3l 2. p. 216. § \,Jue não tem dependencia, re - O. 230. 1. § Oraçao, que nas matinas, a
peito, relação com outra cousa. § llomem cada nocturno, diz o que omcia antes das
e (reg.
AII~idúl, adj. 2 g. Á semelhança, ou da absotuto; que é imperioso, de obediente ao bençãos e lições. Livramento por sentensuperior. § 8en1tul'-; independente de ou- ça, ou por graça. V. Absolução.
fórma do abside.
"'1I"o"'ldo, p. p. cle Absolver. Jnlgado,
.tl'!lidc, s. r. Orecinto semi-circular e abo- tI'O superior. § Completo, acabado. § Desbadado, especie de nicho em In'ande, aberto obriga'do, li I're de pena, obrigação. § - por ou declarado illuocente. § (t. IlIco,l.) Pe~
ao fuudo d'um ediflcio ou camara rectan- toetos osnumeros; comple:o e perfeito em doado do peccados pelo confessor, no tl'1gular, que dos lribnnaes de ju liça ou ba- tudo. ~ Absolvido de peccados. Oast. 2. 6. bunal da pe:niLencia. V. Absolto.
,~b"oh'l"'êu$o, S. m. (ant.) O mesmo
siticas romana e dos antigos templos pas- "absohttos por huma ab olvição geral. B. l.
sou a sei' adoplado nos templos chrislãos, 8. 8. de excommul1bão. Cato Rom. 243. "al- que absolvição.
,(11"0"0, ", adj. (do Lat. absonus, ab,
para n'elle se collocar o altar mór e a ca- ma - dos peccados" e {. 40\. § ii. Absolvideira episcopal. .§ (t. geom.l Linha que se do de crimes, civilmente. Barreir. Oens. separação, e sonus, som) Dissonante, dessobre
Catão
de
Ol'ig.
"foi
44
vezes
accusado
harmonico,
que não faz harllJonia. § fig.
tira na ellipse. § E erroneamente que alguns
por os emulos ... e outras tanta~ absotuto». Que se não conforma: V. g. doutrina àbsona
usam esta palavra como ma~culina.
AII"'idcs, s. f. pI. (I. archit. e e culpt.) § Ablativo absoluto; na Gramm. Lat. o que ao Eoangel/w. § Contrario á boa razão, ao
Oratorio reservados por de traz do altar mór. se usa sem preposição clara, tendo-a toda- que deve ser; absurdo. Ethiop. 2. {. lU.
§ fielicarios com ossos de sanctos ou outras via occulla. Em Portuguez lambem é morlo "patranhas absonas •.
AIIsOI'bél', e derivo V. Absorver, etc.
memorias, de fórma abobadada ou redouda, elJiptico: v. g. acabacla a {uncção, POI': em
,Hlsol'bimelllo, S. m. O mesmo que
que 'e expunham nos altares. § (t. astron.1 sendo acabada, ou quando roi acabada,' mol'AS duas extremidades da orbita de um pla- lo Herodes, por: em sendo, ou quando roi Absorpção.
morto; e semelhantes. Tambem dizemos:
.~bSOI·pçi'iO, s. f. (do Lat. absorptio) Acção
neta, o apogeo e o perigéo.
.
1)Osto eu á mesa; i. é, em eslando eu 1JOsto, de sorver, ou absorver algum Iluido: ahsor"'lIsimllc, adj. Dessemelhante.
"'1I.. llIlb4do, adj. Mistnrado com absin- ou quando eu eslava posto á mesa; n'este vencia. § (I. phys.) P netração d'um corpo
caso eu é sujeito, e llão representa a rela- olido, ou liquido em um l1uído, sem que
tbo. § fig. Amargoso, amargurado.
,~II",llItbllto, s. m. Sal formado pela ções que em Lat. se exprimem com ablativo. mudem de natureza os dois corpos. § (t.
composição do acido absinlbico com uma § /?L6)' absotuta,' (t. bot.) é a bissexual, ou cbym.) Desapparição d'um liquido, ou d'um
Jíermaplll'odita, qne tem estames e pistilo gaz, ao contaclo d'um solido, ou d'Ulll libase salinavel.
... lIsilllhlco, ", adj. Acido -; acido par- dentro dos seus tegllmentos, como a açu- quido, quer por mistura, quer por combiticular, que existe no absintbio, o succi- çena, o jasmim, etc. Brot. O. 1. 1J. 206. § nação. § fig. Transporte, enlevação do esQuantidade absolu/a;. a perfeitamente deter- pirito.
nico.
Absllllhill", s. f. (t. chym.) Principio minada. § Ideia absoluta; ideia necessaria,
.~bsõ"'o, p. p. irreg. de Absorver. Ab. 01'universal, que não é relativa, nem contin- vido. § Absorto das agt/as; tragado por ellas.
amargo do absinlho.
A"8iotlllo, Ab!liuto, s. m. Pedra pre- gente.
§ fig. mais USo Enlevado, transportado, ar... ltl!lolúto, S. m. O que existe indepen- rebatado, fóra de si, extatico: ·V. g. absorto
ciosa, negra, pesada, com betas verme-o
de
qualquer
condição.
§
A
ideia
em
Deus. Al'r. 9. t6. elO. 76. M. C. 2. 108.
dentemEnte
lhas.
Ab@llItbíSIIlO, S. m. Alcoolismo agudo mctaph)'sica, universal, e abstracta, pela § Distraído.
ou chronico produzido pelo abuso do absin- qnal o espirito pretende comprehender o
AIIl!lo.·tos, S. m. pI. Extasis, enlevações,
tho, e devido a acção venenosa das essen- ser, ou essencia independentemente de to- arrebatamentos. Al'J'. 6. 3.
da a vontade; é, portanto, o lermo de maior
&bSOl'Vellc1l1, S. f. (t. chym.) A quali·
cias flue o compõem.
.4bl'Olnlhilc, S. m. (I. chym.) Vinho im- generalidade. ~ Segundo alguns, é a mate- dade de ser absorvente. § O acto de ausol'ria fundamental de que os diversos elemen- ver.
pregnado de ab intho.
.
AIISilllho, ou AIIsllllhlo, s. m. (ant.) tos cbamados simples pela chymica, não são
At.bI!lOI·\·Clllc, p. p. de Absorver. Que
(do Gr. apsinthion a privo e psinthios, do· mais cio que estados particulares; para cer- absorve. § (t. boI.) Vasos absorvenles; os
çura) Especie (le lo~na, mui amargosa. Plan- tos matprialistas é es e o verdadeiro e uni- que esLão na superflcie Elos vegeLae, e
ta medicinal. E grande, ou commum, (absin- co absoluto, sendo todos os phenomenos aUraem a humidade necessaria a vida da
lItio maior, atuynia, Artemisia absinthium, apenas determinações d'esse me. mo )Jrin- planta. § PÓJ'os absurventes; os que no corLin.); pequeno ou de ponto (abs. menor, cipio, em virtude da força, que lhe é lnhe- po animal são destinados a absorpção.
Ârtemisia ponl'ica, Lin. Brot.) e maritimo rente. § II. thcol.) Aquelle a quem se levan·
&bsol'Vcntc, S. m. Subslancia que absor(Art. manti71la) !:l Vinho d'-,' certo vinbo tou a excommunhão, ou a quem se dá a ve os acidos do estomago. § Substancia que
antigo. V. Absinthite. § UCOI' de - ou - ab::olvição no sacramento da penitencia.
ab'orve a humidade da atmo phera
suisso; lin~ura alcoolica do absinl ho, que,
Absol"tÓI'lo, 11, adj. Que absolve, que
Absol'1'ér, V. trans. (do Lat. absorl'ere,
no commercio, é formada de absintbo maior contém a absolvição: V. g. clausulas -,' ab, denota sl'pal'ação, e sorvere, sorver. eme menor, raizes de angelica e de canna aro- "sentença-. Orú 3. T. 54. 13.
beber) fieceber nos póros algum liqnido. e
matica, e de outras substancias, enlrando
AIIsoh'ér, V. lrans. (do Lat. a7,s0Ivel'e, conservai· o: V. g. a esponja absorve a agua.
até geralmente o sulphato de cobre, o anil, ab, significa separação. e soLver, soUar) De- § Arr. 9. 16. Digno se (aI, da terra o aLisorou a tintura de curcuma. § Sat d'-; carbo- clarar livre de culpa, de pena, de qualquer ver; recolher em seu eio. § Consumir: V. g.
nato de polassa. Rego, ALv. c. li. § fig. " us- obrigação; é opposto a condeJJlnar,' "con- - o 1Ja11'imonio. § Exbaurir: V. g. as usums
tentão-se do fel de miserias, do absin/io de demnar os justos, absolt-er os culpados" li. absorvem o wpilal. § Estancar: v. g absortribulações» B. Ptor. 4. p. 345; i. é, do P. 2. f. 52 V. § Perdoar a culpa o confessor vendo em si todo o cOlHmercio. P. da Dai.
amargor.
no tribunal do sacramento da penitencia, e CM. in·f'ol. 1). 167. § fig. Tragar, comer:
A""'ls, V. Abside, formo mais geral.
levantar as censuras em que tiver incorri- ·V. g. o mal' os absorve. § Absorver a d6r; a
,~lIsôgro, "'lIsógl'n, S. BisavO, ou bis- do o penitente. Luc. 2. II. § Absolver á cau- magua; son·rel-a.
avó do marido.
tela; diz-se no fOro eccle.iastico, quando se
AIIsol·\·cr.sc, V. Ter. Concentrar-se, apAb"lôICo, p. p. irr. de Absólver; mais ab~olve alguem na duvida, se tera, ou não, plicar-se com muita allenção: V. g. ao escommum nos cla8sicos do que Absolvido. incorrido na censura. § l\esolver: v. g. tudo.
Vieir. Cart. «seja absolto de tudo» AI. P. C. - duvidas. § Aperfeiçoar, acabar de todo.
I~bo!lor\'itlo, p. p. de Absorver. fiecolhido
103. Vieira. l. 353. e freq. Ord. Ar 1. 45. !:l "Poder para quitar menagêes, e absoh'el' por ab orvencia, assimilado. !:l fig. l!:nlevado.
20. AJ. Lus. 2. {. 33. 1.
ae juramentos, que fossem feitos" R. de PiAbsonltnellto, S. m. l) mesmo que
"'bsolll~i'iO, (ant.) V. Absolvição. Orei. M. na, O: de ArIV. C. 43. § (na pint.) Unir com Absorpção. § fJ~. "Absorvimellto no objecto
3. 13 .• mereça -» Viei7'. 1. 465. e f7'eq.
um plllcel as cOres assentadas. § Absolver contC'mplado" Bem. L. e. O. transporte,
Absoltítllmelltc, adv. De modo ahsolu- de plior, visitador; tirar estes empregos em enlevação.
to; illimitadamente; oppõe-se a condicio- certas relig-iões. § Absolver da instancia; no
... ltsoI'VÍl·cl, adj. Que póde ser absorvido.
naLmente, e a 7'etativamente. A7T. 10. 19. fOro, desobrigar de responder á demanda;
Ahsl.iclo, S. m. (ant.) V. Auspicio. SaLtIC. 1. 15. "tem o imperio do mar tão abso- dar o réu por desobrigado do pedido do bell. Enead.
lutamente, que, etc.»
auctor. Ol'd . .Ar e Filip
Abstémio, II adj. (cio Lat.) Sobrio, modeA""IolutiSIIIO, S. m. Systema politico do
At.ItSOI\·é,'.SC, v. ref. Eximir-se. § Levan- rado no beber do vinho. Leão, Desc. C. 12.
poder absoluto, no qual a vonlade do im- tar-se a excommunllão, censuras. § AbsolAbslclI\iiio, S. f. O acto de abster-se. §
'perante é superior a todas as leis.
ver-se; obter absolvição. § Desculpar-se, (t. jnrid.) Hepudio; decl~ração de que se não
Ab"loIIlUs$lmlllllclltcl adv. sup. Do mo- deshonerar-se de culpa: "assolvendo-se dos quer a cousa: tennos de abstençao da /tedo mais absoluto, mais completo. Armes, alevantamentos pa~sados" Ined. 1. 243. e 2. ·raJl.ça. ALv. ete 21 ele Nov. de 1791. § N'um
10.6.
42. i. é, de presumpções de culpas.
sentido mais geral: acção de abster-se,
... bsolllti8811110, Sllp. de Absoluto: «a Vir(Absolv~r, fiemillJr, ~erdoar. Syn.) Absol- privar-se, conter-se no uso d'alguma cousa.
gem e Mãe de Deus foi no corpo e na alma ver é deshgar o accusado dos laços que o
Abstcllcr, (anl.) O mesmo que Abster.
absohtLissinw» Armes, 10. 6. i. é, perfeUis- prendiam. Remilli7' é.de i til' em todo, ou
Abslér, V. trans. (do Lat. a/Jsti'flel'e, de
sima.
em parte, d'aquillo que com direito se po- abs, fóra, e lenel'e, terI Privar do exercicio
AbHoluti@ln, S. 2 g. Partidario do abso- dia exig'ir de alguem. Pel'doar é dar, ou d'alg-Ilma funcção. § Conter, refrear, cohibir:
lutismo.
doar perfeitanlente, sem restriccão, sem Femx da LttSil. 9. 21. P07't. Rest. "se o receio
AbsolúCo, a, adj. Indel?endente, livre, reserva. Absotve-se {) accusado. RcJJlil/e-se o abstivesse. § - se, V. rer. Ter-se, conter-se,
com pleno senhorio, poderiO; livre de to- a divida, a pena, ou parte d'ella. Perdoa·se refrear-se de fazer alguma consa, ou do uso
das as leis: «absoluto fOder não o ha na o crime, a pena.
d'ella: v. g. de vinho, de qualquer alimenterra- Fcrr. Oal'La, 1. . 2. i. 6, não o ha
AIIsoh'lç"o, S. f. Oaclo de absolver. § O to, de entender em alguma cousa, de iuju... IIscncln,

c. 49. V. Au·encia.
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riar etc. § Absler-se do alheio; não o usurpar.'§ (I. jur.)-se da herança; renuncial·a;
dedaral' authenticamente não querer ter
parte n·ella.
.
"h"'té,·nillclltc. V. Austeramente. FI'. G.
da Silvo Vid. 2. 12.

"h.",tCI·j{éIlCI~I, S.

auslergente.

r.

Qualil1aLle do qne

Ó

,\lI>ltCI'l;(\IlIC, p. p. de AlJsterger. (I. med.)
Que austerg~, que lilllpa: medicamentos proprios para limpar as chagas. § Que resolve,
desoustrue. Fal'ln. l' 2. p. 30Q.
"hslc"gel', V. trans. (do I,at. absLeraere
abs fóra, lergere, limpar). lI. med.) Limpar
a 'concreções, r.omo o fazem os remedios
saponliceos. § Limpar, enxugando: V. a. - a
(erida, o vaso. § DesoustrUl r.
.... Iultél·ld..lllc. V. Austcridalle. Marcos,
Ch,'. 2. 226.
..
,,,..,tél·O, e denv. V. Austero, etc., como
dizemos. Bril. Chi'. 6. r 4.5D V. Jlfarcos,
1:/11'.
"bHICI'I'i'lIlCO, S. m. Vento, que sopra da
terra.
"h"tCI'são, s. f. (I. med.) Ell'eito dos remedios au!'tergentes.
"h>ltc,·si.'O. O mesmo que Abstergente.
"h"tél'>lO, adj. Limpo, expurgauo, pudLlcado.
,\h>llido, p. p. de Abster. § adj. Contido,
reprimido .
.... hsllullÇão e derivo (ant.) V. Ob tinacão. Vil. Cttl'isli, e Gil ViG.
- "hl'ltiJlcncl .., S. f. (do I,al.) O acto de
auster-se, privar-se voluntariamenle do uso
de alguma cousa: V. a. - dl~ a/imenLo. ~ ligo
Dias de-; aquelles cm que pela religião Ó
prolJibido comer c~rne. § fig. Jejum ..
,'!I"lilléntc, adJ. 2 g. lUa Lat. IlbsLl1lens).
Que sr~ ab.lem, e priva de alguma cou a.
Vieil'a, 10.362.2. "dos viCios da caru erão
abslillenles... Pina, Chi'. Ar IV. e. f> t. r 50.
Llg. Jejuador, que jrjua..
.
"hsllnclltcs, S. m. p\. t'lla da Gallla e
da Be!'panha no fins do seeuio III, qne proclamllva a auslinencia do malrimonio, de
cerlas comidas e do vinho.
.t.h''''tillcntí>lslmo, adj. snp. de Abstinente. "Foy r te sanlo abslincnlissimoll Brit.
Ch/'. /1. 4.09. 00. 1820 .
.... hsta·ncção, S. f. (do Lal. abstraLio). A
acção JJela qual o entendimento considera
!'epara amente qUlllquer cousa, que anua
ullida, annexa, e acllJerente a outra: v. g.
a urancura da neve, da cal, etc., con. idemda de per si, sem dependencia das outras
qualidades da neve, cal,. etc. § fig. Estado
da pessoa absorta cm profunda meditação.
§ Exta ·is. I ieil'a, 5. 139.
.
"hsta'''u:tnmeJlte, adv. De modo ab tmcto. com abstracção; austrahindo. § Distrahidamente.
.U'>lh·<Íctívo, ", adj. Qne abslrahe. Que
. e alcança por ah!'tracção. Que faz ahstrahir.
§ Norõcs -. § Contemplativo' o que tem
abslr3cçàe por eonlemplação d cousas
espirituaes austracta . B. FLor. T. 2. p. 61.
II l.n Gerlrudes ... teve d'elle (Deus) allissimas noticias absLl'aclivas...
"laSh"lctO, p. ]J. irr. de Ab.trahit·. Coniderado como se eslivesse separado: V. g.
o aceü(enle, qualidade, Ott allribuLo - (/a
sllbstancia. § /rIeias aóstl'acla~' as que se
não applicam a nenhum objeclo particular.
§ Ideias de dil'flcil percepção. § Termo
abslracbJ; o que exprime qualidade independente de . uJeito. § Numero aóslmclo; o
que não determina a especie da unidade. §
fIg. Absorto, uistrahido das COIl as que o
cercam, enlevado em con id\lraçàe : t. a.
es~al' - ; andar -. § Em aóstraclo; presClOdindo do sujeito, em t[lle exisle; em
gerat: "irim, 9. 324 AI'1'. 10. fill/. 45.
O
liomem em - ; i. é, considerando-se a. prop~icdade do homem em gl'ral, e prescindindo dos individuas.
"hsh'octo, S. m. A idcia da qnalidade,
OIJ propriedade separada pelo eul ndimenlo da cousa com que coexi le, ou a qlle é
lnherenle.
",sta'lIclol', S. m. Aquclle cujo espirito tende_para a abstrac.ção; que gosta de
abstracçoes.
Alash·ubillo. V. AI>. IracLo: "aú f1'Clhidos
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termos.. B. FLor. 1'. 2. 'p. 61. g - ria Gon-' diz colheita abundosa é para sia-nificar o
versação,. retimdo. § Dislrahido.
excesso, a plenitude da abundaücia, etc.
Ahsta'lIh"', V. trans. (elo J.at. abslraltcl'e, Syn. de FI'. Fl'ane. 'Ic S. LtlÍz.
de aJ.is, fÓra. e ll'aftere. tirat·). Considerar
Ahllll(lí.ntemélltc, aàv. Com abundan-

I

Gomo separada a qualidaele. accideute, ou
mo~itieação da sub tancia ou do !neli'dduo.
Vtetl'a, 2. 31. 2.
......"tl·nhi,·.,sc, V. ref. Ausler-se de fazer
alguma cousa; separar-se, retil'ar-sc para a
não fazer. POl't. H/!st. (<impiedade de que' até
os impios se alJSlrahião" B. Flor. '1'. 2. P 7.
('COIlI pessoas de alla .jerarehia... quando
se facilitão, não convém abslrahil'-scll.
il"Sla'''''lO, ", adj. (do Lal.) Oe dil'fieil illtf,Jligencia, recondito: "esta materia de municipios lIe - li Leão, DesG. G. 7. «myslçl'ios da scienGia ltel·lllelica...

Ahsn",il·. V. Con umit'. Farm.
Absill·dllnu'ntc. adv. De 1Il0110

l'
ab urdo,

com absurdo. B. Flor.
Jlb'lUI'didád(', S. 1'. (do Lat. a/mmltlas).
Absurdo. § Tolice.
Jl">llll'diNslmo, ", super\. de Absurdo.
A,,/,. 4. 32. "absurelissi1l1a torpeza".
Jlb!il""'do, ", adj. (do Lat,l llrpllgllanle,
contrario li razão, ao bom sen;;o.
Ah..:ill'dO, S. m. Cousa repng-nante iI. razão; rlesproposilo: V. g. dize.I', /,azer alJ 111'das. a Del11onsll'arão paI' absurdo; aqnella
em qne se 'demonslra o alJsurdo da lbese
contraria li que se propõe por verdadeira,
d'onde e conclue que o é.
Ab"ÚllO, s. l1l Planla medicinal.
.4hsynthlo. V. Absintho.·
..... il, . m. Especie de uananeira. § Ofructo d·e. a arvore.
Abúll, S. m. E pecie de naula hebraica.
AbiICCO, S. 111. I'.eso usado no ['crú.
Ahui", '. 1'. V. Ahoiz. Etr/,I'. I . .IG. 3. Cariophi/o. Leão 01'1. leUl'a Z. p. 208. uU. 00.
De abttiz se deriva embuizado.
. "hu.ião, S. m. Visão . .o. FranG. Afan. COl'rupção lambem de Abusão, At'pJão. V. os dois

termos.

:'hul"'",.. , S.

dagascar.

f. Arvore medicinal de Ma-

"huli~l, S. f. Ausencia da vontade; especre C1e loucura.
Abullildo, p. p. de Abullar. § arlj. Dullado,
ou seilado com bulia, ou êllo de chumbo,
etc. "Lelteras de fiooma abultadas com ~ua
bulia de chumbo, colgal1a por (jo~ de irgo..

Ol'el.

Ar 2.

Ahullol', V. trans. Pôr bulia, . ello.
Ahulh"'·o,.C, V. ref. Tomar uulla. §

fiO'.
Tomar carta de segnro, ou perdão; indu1gencia: «- com cartas de empenho ... Ceifa
f. 249. «ab1ltLão-se para o corpo".
,t.hilllU·lIl'l, S. r. Ave do Egypto; a andorinha do mar, especie de sterno.
,t.bIlU"" s. m. (t. Asiat.) (do Arab. ablt,
pac, e na, nosso). O palnarcha dos AlJexins. FI'. Bernal'din. II. da Elltiop. a. 38.
Ab ...ulilllo, p. p. de Abundar. QuP. t("m
cm abundancia, em quantidade. E{-Ilei D.
Uual'le, Obras manuscl'ipl. - c/e t'iveres e de
bens.

AbuJIlluuÇll, S. f. (ant.) V. Abundancia;
mais que abastança. Nos livros classicos
vem abondança. e mais vezes al'(lndan(·a.
Lus. 5. 54. "Encheram·me com grande
a.bonelanças O prilo de desejos e e~perancasll /lcs. Jl1isc. ChI'. de lJ. lJltarle.
- "IIlIlUIl'uclll, S. f. (do Lat ) Grande quanlidade; mais que ab3stança; copia, farlura:
Ó

V.

g. - c/e man/imenlos, c/e palavras. Arr.

LO. 25. ,,- de graça·,. § Opnlpncia. riqueza. Viver na abunclanria Andl'. Chi'. 1. c.
10. § Em abundancia.. abundantemente.
Lobo, r 236. "tinha cabras e ovelhas em
ablmdancia... § Abll1uLallGia diz mais que
abaslança, ou S1l(fic!cncia; e. ta comprehcnde o que é preciso a um Um; a afnmdancia
abranO'e mais do nrcessario a e se fim.
."hlllllll'utc, p. a. de AlJnndar. Qne te111
em alJuudancia. § Copioso. farlo: '"um valle
allll11danLe de agnas.. !Jl'it. ChI'. l. C. I. § fig.
Laarimas - ; lJaslo -:..; /,I'ltGlo -.
(Ahundanle, Abundoso. S,IIn.) Ab1lndanLe
é o que actualmente abunda. Abtl1uloso é o

que tem a qualidade natural, a ]lropriedade, a fOI'ça ele abundar, ou lambem a plcnitnde da abundancia. Dizemo colheita aóundante, terreno abulldoso; se alguma vez e

cia.

Abl1"dntlt:s"'l~n!Unen(c, adv. sup. Em
grande abundancla. Arl'. 9. 18. elO. 7. 7.
ARlllllllllllti9Hlmo, sup. de Abundante.
Muilo abundanle. Bal'/'eiros, 4t V.
Ahundú.·, V. inlrans. (do Lat. abundare,
ab c ttnelal'e, inundar). Tcr em abundancia,
cm grande quantidade: V. q. "a lel'm abunda ele man/imcnlos, lrigo. ·Sevel'im. § - em
din/wi1'O; ter muito dinhf'iro. ~ !la tar, ser
:ufficiente. Lopes, ChI'. .I. /. 2. '103. § uperauundar, ser de mat~. A'·I'. 8. 23. § - na
opinião de afgllcl1l; .rg-uir a sua opinião .
Abun ......·, V. lrans. (p. us.) Fazer abulluanle: V. a. - a terl'a de viveres e lHanlimenLos: fig. Mamos, Cflr. l. 3. 6. n.· 4.. • abll/tdo!t
este mosteiro com frutos de virtudes e bons
exemplos...
,lLbulldó!ilnmelltc, adv. (ant.) Abundanlemente. de modo abunLloso. Marcos, ChI".
"hUlloJOSO, ÓSIl, auj. Abundante. B. Olar.
Sego aérco de IJitt,
20D. - em OU1'O . .Alousillho, Lus. 1'ransr p. 122. -ln'osa. 1/. N.
2.251. -IJasLos; campos-: "reino abundoso de todas as semenles e manlimentos...
B. 3. 2. 5. Lus. 7. 70. povos - ; ricos em
gente, eLc.
Ahullbndi'>, S. m. Estado do abunbado;
obrigação do abunhado, que consta do linos da alueia, para poder ser reclamado,
quando foge para outra parle. BLul.
Abunluido, S. m. ou Curubí1lt, na India
portugueza. O indio, qUi) nasce na aldeia
de algum senhorio, e é obrigado a morar
n'ella, c viver ua sua cultura, sem todavia
ser caplivo. No Dicc. da ling. geral braziliana, im[lres. em 17D5, vem: Hapaz Curumim,
indio, que erve alguem; seu moço.
AIIIUlI,,"", V. intrans. (ant.) Existir, viver
com parcimonia.
Jthm·lll'."do, p. p. de Aburacar. V. Esburacado.
,"SHII'UCOI' l V. trans. (ant.) Fa7.er buracos,
furar. § Fem de ponta. Ch1'. Ar V. G. 58.
- wm (eridas de lança e espada.
Ah...·'mlh...do, p. p. V. Aborbnlhado.
Ahuz·hulhá.·.sc, V. rer. V. Aborbulbarse.
_
Abuz'eiállo, :l, adj. PamlOs -: da CÔI' e
lavor do burel, gros eiros (I. uso entre os
fabricantes de panllos).
"-bUI'ót, S. m. V. Aburote.
Abllrótc, S. m. Periquito da Guiné.
Abl..·l·....lo, p. p. ele Aburrar-se. Melancholieo, aborrido.
"!llII·,·....'.se, V. rer. Mostrar-se muito
tri:te, fazer-se estólido. Bl!tl.
"blll'l'i,', e derivo Talvez melhor orlhographia que AlJorrir.
"bllS.'ado, p. p. de Abusar, e adj. Que
abusa, excede o perOlilliLlo.
Abusiio,. f. (do Lat. abusio). Abu o, mau
u o das cousas. Ar1'. 2. 2. "grande abusão
servir a enhora e dominar a escrava.. lIe
mais quando o uso· abusão.. Lobo, r II. §
Engano, illnsão. elTo vulg·ar. M. P. c. 161.
"he para que não pareça almsão i lo, de que
traio, ptc... Cout. 5. 5. 6. § Fabula , palranl)as adroillidas pelo vulgo. Azul'. ChI'. 3.
G. 6. I. "e ellc , como são gente manceba,
cr'r-lhe-hão quanlas abusoes lhe eUe disérll Paiva, e.rame, 3. 24. ce que as abusões
dos auLjO'os sejam auctori ada. por vf'r1adeiras, etc... § Errada credulidade. Paiva,
Caso G. 3. § Opilliào, ou pratica supersliciosa. Couto 12. 3. 9. "para se governarem em
policia christã e bou coslumes, tirandolhes algun , que tinhão cheio de flÓusÕes..
Al·'·. 7.7. § "Não lJa maior abusão no mundo que ser soberbo e cnbiço o.. ; i. Ó, erro,
engano, abuso de razão. § fig. de rhet. Calachresis.
....husál·, V. trans.
sal' mal de alguma
COIl a. § Abusál'-se, V. prou. Fazer-se mau
uso: «ami ades, que 110 mundo e u-ão, c
lamuem nas qn se abus!ioll Vieira, ~. 92..
.... bu>lÍl'.ullelltc, adv. De modo abu-ivo; _
por abuso.
Jlbusivo, n, adj. Introduzido, ou praticado [lor abu O. ALv. 10. Março ele t778.
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AbÍJHO, S. m. (do Lat. ab, fQra, e USlIS,
uso). Mau uso de alguma cousa; applical-a
mal, de truindo-a, u 'ando-a imlevidamente, ou servindo-nos d'ella fóra do convencionado; do~ termos da conces ão, ou privilegIO. li. P. 2. 3. 19. e V. elo Jlfc. 2. l. § O
quo '0 far. cm contl'avenção tias leis. § Abuso de confiança (phras. jur.) § Abuso ele auclaridade; diz-se da auctoridade, que exorbita da lei. § Abuso {la Liberda te de im-

6 sem duvitla a acabaela jusliça. Lobo, lJ. '2'21.
"a formosa Silviá, a quem o Céll fer. em tudo tão acabada... § Acabaf.IQ com despe~a.ç;
ga.tado, exhausto. Eu(/'. 5. 8. § - dos anlWS, doel/fa.l, trabalhos; ga.to, envelhecido:
-que a maior tristeza que linha era ler a
vista e go ·to tão acaba{to em mãos dos males.. Lobo, 11. 24G.• dando-se elle flor acaba·
do" de, esperan(lo jã totalmente da sna 1'1-.
da. Lu.c. 4. c. I. § Deus ti acal:Jado em SI
mesmo; não limitado por outro ser, Arr.

66

prensa.
.... b .. stcll ... do,

p. p. de ibustellar. \. Abos- 3. 27.

. .

... cahlld....., a, S. O que, a qne acaba, ou
ref. V. AIJostellar·se.
acabon. I/r I. 2.
.~c .. blllllcnlo, S. m. Acção e efTeito de
boceta, caixa para taacabar; r.onclusão. § fig. Fim. e total terbaco. JJ. N. T. 2.
... hutnm(w, v. tI'ans. (anl.) Esconder e mo; extincção. Elleid. 1O.5G. Chi'. de D. Pe·
dro I. (. 3'2. Galvão, Uhr. Ar l. c. "pelo acaafogur. ALI/egr. p. 2!J.
bamento da treg-oa... § Perfeição com que
... b .. t,ll'dlldo, (anL) V. Abetartlado.
uma obra esta feita: esta mesa esta muilo
"'b"lc.·c. V. AIJutre. Barros.
.4hutilão, s. m. (do Arab. aubtílihim). bem acavaf.la. § Mort.~: foi muito doloroso
Planta da familia das malvaceas, originaria o seu acabamento.
,,"cllblllllc, p. p. de Acabar. O que acada India.
"'b"ta'c, s. m. Ave carnivora (t'llltUI'). Sa- ba. § (ant.) Acabante a missa: por w:abada:
bel/. Eneiacla traz abutres, remln. § IIg. O "acabal1ttJ de rezar, fui ter com o mouro,,;
desejoso da morte de outrem, para desfru- i. 6, acabando. Pant. d' Av. c. 42. § Graça
ctar o que elle deixa. H. P. Arr. 2. 13. "cer- começanttJ, c acabante. Vil. Chrisl'i.
cado de abll/l'es, que, sendo vil'o, o tem por
"'cubill', V trans. (de cabo, termo, fim,
morto" Dtis. 3. 5. '"que alma a da mãy, para, com prel. a). Dar fim a alguma con~a; leem lhe acenando com interesse, não ir co- vaI-a ao cabo. Luc. 3. 14. "em nenhuma
parte trabalhou () P. Francisco mais, e acamo abul7'e a carne morta".
_
... b .. l.'éll·o s. O cacador de abutres.
bou menos" Vieim, 10. 210. "demos g-raças
"'bút.. u. V. nutua. a Deus pela victoria, que agora acabou de
... b .. tum""lo. V. Abetumado. Eufi'. l. 1. dar a nossa armada.; i. é, vem de dar. §
"'buluIIUl,·. V. Abetumar.
Concluir, dar a nltima mão. (1oes, ChI'. Man.
"'buyt.·c, (anL) V. Abutre. Elegiaf.l.
'2. 4. Leão, ChI'. Sancho 1. r 55 v . • Dona
... b'·llcuaçno, ~. f. (L med.) Evacuação Constancia Sanches, que acabon o mosteiro
abundante, excessIva.
de . Francisco de COllnbra". § Aperfeiçoar:
"'b,-I<IIUldo, p. p. de Aby mar. Mettid,o obra bem acnbada. § Concluir, tel'minar:
no abysmo, submergido. § fig. Espan- v. g. - o discurso. Lus. l. 8'2. "lanto que
tado.
estas palavras acabou o mouro, etc." Mar.4hy~,,"ÚI, adj. 2 g. Que tem a qualida- cos, ChI'. l. l. 3'2. "partio-se dalli com muide de aIJysmo; que pertence ao al:Jysmo; ta pressa, por acabai' sua jornada". § Desmui profundo: este - calabouço. Chagas.
truir, dar cabo, matar. Luc. 2.7. "assenlão
"'bY.!lm".r, V. trans. Precipitar nu abys- de acabar, e apagar de toda a casta uos Pamo: "levantar as estrellas, ou abllsmar as ravas" UUs. 5. 7. «não hei-de ter vida com
areyas" Vieira. § Causar espanto, assom- a covileira da mãy, se a não acabo.,. § Conbro, terror.
sumir, exha1ll'il': v, (T. - o 1JM, o pel.ve co... bYSlIlllt·.SC, v. rer. Lançar-se, caír no pioso. Sanlos, I, 1. 26. § Extin~uir: v. g.
abysmo, no profundo: v. g. no mar. § IIg. - a heresia 11. Bom. I. 1. 2. § Findar, terEspantar-se, confundir-se. Vieira, 9. 59. § minar, rematar. M. e bt. I. I. "pera vir aqui
fig. Sumir-se, esconder-se, como em um acabar os poucos dias da vida". § - a viàby mo. Lus. S. 1. 163. § fiO'. - na hUo1nll- da; morrer: "acabaI/. a vüla em Saucham ..
daf.le: "abYSlltOU-Se a Diviudade na natureza Vieim, 10. 30'2. § Con~eguir: "formusura e
humana. (fazemlo-se Deus homem). Viei'r. lagrimas ludo acabão.. Sagramor, 1. 13. "o
4.336.
premio, as cousas, que antes delle se tem
... bysmo, s. m. (sup. abyssimus, do Lat. por impo~siv"is, elle as faz leves, e, finalabysslls, do Cr. abyssos, sem fundo). Pro- mente, acaba ludo .. Barros, 2. 7. 5. § - bem
fundidade, a que não se sabe o fundo: .no ou em bel1~; con.~luir al~l~l11a cousa com.
abismo do mar oceano" B. I. 5. 2. § Os eler- bom e favO! avel eXlto. H. P. '1.. 3. I. § -mal,
nos abysmos; o inferno. 11. P. 56t. "forna- infelizmente. § - al(luma (xJltsa com allha' e abismos do inferno" Vieira, 10. 144. gl/em;. reduzi~-!>, persuadil-o, chegaI· o a
§ Cousa a .ombrosa: um abysmo de talen- fazer ISSO. VWlra, 10. 177. Luc. 2. 9. -se
to. ~ fig. O que é immenso, incomprehen- não acabais com elle tudo o que quereis,
sivef: "abismo de formosura., Vieira, 1'2. 8. contentai-vos com acabul'Clcs o que podeis...
"abismo e pego de infinita majestade'" Paiv. § - com alguma cOllsa; eonsumir, destruir
S. I. l. "quem não pasmara do abismo de IJ1teiramenle. § il. Concluir. § A acabar;
amor, que Deus mostrou ao mundo?" AI'!'. expressão de encarecimento: muito, o mais
Ip. 78. -em o abismo de sua 1J0nra, gloria, que pMe ser: "fel'lllOsa a acabar. Per. Bibl.
e mao-estade. lbicl. "abismo immenso de 5. p. 234. § Seria um nunca acabar; diz·se
virtlld'es" Vieira, 10.88.2. § O ultimo grau do que se não conta por inteiro, por ser
de decadencia: v. (l. o ab.rsmo ele miserias, muito prolixo.
de desgraças, ele culpa, ae lristuza.
(Acabar, [lematar, Terminar. S!ln.) AcaAhys80, S. 111. O mesmo que Abisso. I
baI' é concluir de todo o gue se tinha prin...cl" adI'. (ànt.) Para ca. Barros.
cipiado, e em que se conltnuou a trabalhar.
.(Cll, s. f. Debida usada nas Indias orien- Rematar é dar a ultima mão li. consa, ou trataes.
balho, que se esta a concluir. 1'el'lnilwl' é
.(Cll, s. f. Arvore do mallo virgem do pOr termo, fim aquillo que não deve durar
Drazil.
mais. Assim, a idéa caracteristica de aca,~cllabllrcár. V. Acambarcar.
baI' é o seguimento da cousa até ao ultimo
.4çauglldõ,·, S. m. - (ant.) V. Açacalador, periodo; a de 1'emalar, a chegada d'esse
ou Cacalador, d'onde se deriva.
periodo; e a de terminar, a cessação da
AÇUllh,,"ulo. V. AçaImado.
cousa. V. Cessar, syn.
"'cabaçádo, ", adj. Da feição, ou fórma
"'cllbá,', v. intrans. Morrer, perecer. V.
de cabaça.
de SltSO, c. 29. -acabám lá mais depressa"
"'Cllbl'tdnmcntc, adI'. Bem acabado; per- H. P. 2. 2. 5. "acabarão desastradamente".
feitamente. Iff. Reyr. 2.8. "todo em si aca· § Esta a acaba7'; esta a morrer. § Termíbadamente cumprio".
nar, espirar: v. g. acalJou o anno; chegou
"'cubudíHHlnllllucutc, adv. De modo ao cabo. § Fenecer: v. g. acabara o cll'lt e a
perfeilissimo.
tel'l'a. § Ter limite ou fim; terminar, remaAcabulIiH/Jlmo, adj. sup. de Acabado.
tar-se. Gam. Canç. 4. "por onde minhas ma.4cabádo, p. p. de Acabar. Completo, ter- goas ... para nunca acabar se começaram.
minado. § fig. Perfeito, a que se deu a ul- M. e M. 1. 2. "passava... a ollJar a terra
tima mão. Lus. LO. 154. lff.2. LO. r. 77. "esta como hia acabar ao mar". § Completar:

tellado.

Ahul<tcllá"ol<c, v.
Ahútn, s. r. Doeta,

r

"para acabarem de ser aiJorrecidos". § Vir
de fazer, ou padecer pouco anles: "OS judeos acabavão de receiJer a lei.. A"I'. :3. II.
§ (;e ar tle enteuder-se com alguem, ou
com alguma cou a. Eu(r. I. 6. "seu pai
manda. a mai manda, a irmãa manda, nun·.
ca acabM comigo •. § - com algl/ma cousa;
rI' olver-se, vencer-se, determInar-se a fazei-a contra a primeira resolução. § Acabar
comsigo " suicidar-se. § Acabar-se, V. pron.
A.cabou-se â guerra. Maus.
6. 44 v. "esla
linda praderia n'outra genti cerca se acabava". § Aperfeiçoar-se. ln'. I. II. "em verdade nem a virtude se acába sem tentacão...
§ Ter Um: acabou-se o mau tempo; acábollse a questão.
(Acabar, v. intrans., Fenecer Perecer,
~rorrer, Fi nar-se, ~'alleccr. SlIn.) Acabai' ti
chegar ao cabo, ao fim: é expressão genrrica, que não determina nem a natureza da
cou a que acaba, nem o modo do acabamento: v. g. - o dinheiro, o tempo, a vida.
Feneccl' é ch('gal' a extremidade do tempo,
ou da extelisão, que é propria da cousa que
(enece: v. g - a serra no mar, a vida do
homem. PeI'eCel' é chegar ao fim da exi tencia; acabar de todo. b10rrer é chegar ao
[1m da vida; acabai' de viver. Finar-se exprime propriamente o acabamento progre~
sil'O do ser vivente; é ir perdl'ndo as forças, a vida, até de todo acabar. Fallecel' é
fazer falta, acahando: v. (l. - o dinhei~o
para as de~pezas; - o tempo para cOllclulr
o negocio. Acaba ou (tJnece a montanha 011
serra junto á cidade, e não perece, nem
mo/'/'e, nem se fina, nem (aUcce. Perece um
edilicio, 'uma cidatle, etc., e não malTe,
nem se fina. Murre o homem e uão perece.
SlIn. de S. Ltli~. N. B. Perecer, derivado do
LaL pél'ire. tem, contra a opinião de S. Luiz.
o sentido de morrer como cm LaL, e diz-se
das pes oa . Os exemplos nnmerosos encon·
tram-se no seu logar. V. Perecer.
"'cllhcdclá." v. trans. (anL) Acautelar,
precaver. P. da fi. (Jen. 3. r 325.
ACllhcllállo, ", adj. (ant.) Cor amarellada; louro ('scuro. § Que tem muitos cabellas.
"'cllbcllúdo, p. p. de Acabellar. Que cria
cabello. § Que tem muito cabello.
"'cabcll/u'osc, V. ref. I!:ncher-se, cobrirse de cabello.
... cúbo, S, m. (ant.l Cabo, fim, acabamen,
to: -tocha... qnaudo esta no acabo.; i. é, no
fim. Jal'cl. de ParI. 395.
... cllbo dc, ao cabo ele, loc. adI'. Depois
de, emfim: chegou a cabo, ou ao cabo de
muito tempo. ~ (antiq.) Perto, junto: v. g. a
cabo ele li. Lobo, Mem. ele Lill. I. G. p. 97.
.~cllbrll,,"'tr, V. trans. (I. rust.1 Atar o pé
do boi ao corno, para evitar que marre, ou
maltrate quem tem de o curar, ou sangrar.

A{

B. Per.

"'cllh"i\mo, S. m. Peia
"'Cll h.· ...... lul llmclI te,

de acabramar.
ad V. Com acabrunhamento, com prostração; apoquontadamente.
... cah.·....IIlUIí"lsilUlll..elltl", adI'. Com
grande acabrunhamento, com grande apoquentação.
ACllb.'llnblldís.!Ilmo, adj. sup. de Acabrunhado.
AClll... ll ....Úllo, p. p. de Acabrunhar, c
adj. Vexado, opprimido, apoquentado, aflli·
cto; que perdeu o animo com uma al11ioção,
por algum desgosto.
"'clIlH'llU""IllC"CO, s. m. Acção de acabrunhar. § Estado do que se acha acabrunhado.
.4Cllh,'u .. há.·, v trans. Aflligir, opprimil', entrislecer, apoquentar: v. g. a duença acabrunhou·o. fllut.
"'cllbíll"'O, adj, If'lil/w - ; zaburro.
"'cllb....·"o, (phras. POp) Itlontado cm
burro, formado por ma analogia de a cavalia.

,

&. CIl!)ll, loc. adI'. A. husca, á procura,

em indagação, a cata.
"'CllÇ"', S. f. (t. do Drazil). Especie de
angú, feito de arroz, ou farinha de miIbo .
...çucúl, S. m. (ant.) (do Arab. as-acá.) O
que leva agua; aguadeiro: fazerdes-vos açacal. Ett(". 2. 2. (. 59. § AlUmal, que carre-
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ga agua. "bois de carga, que liervião de aça- ref. desuso Acontecer. [ned. 2. 387. "acae.-tcnJ"d/lllo, p. p. de Acajadar. Corrido a
ceu-se ao diante". Ulis. f. 11 v. e 5. 8. "se cajado.
.4cncullldllmcnCc, adv. (t. p. us.) Poli- a todos uma hora por outra não accceessem
"cujnalúI', V. trans. (I. rusl. p. us.) Dar
mo/lllas, etc."
damente; com lustre, brilho.
com cajado.
"cncnládo, p. p. de Açacalar. Polido,
"cllcclmellto, S. m. (anL) Caso, aconte&'cujllibu, S. r. V. o sego
brunido, lustroso, lusidio. Cost. I. r 132 cimento, succes~o. Ineâ. 347.
"CllJia , s, m. (t. bot.) Auacardo da Ame«('scuuos que parccião espadas acacatadas"
"CIIClltÚI', antiq. V. Aquentar. Vil. rica; vulgarmente, mogno.
Seg. Cerco de Diu,
190. açacalauos /arros. Cll1'isti.
"cujÚ!!lO, e ClljiaSO, adv. (anL) freq. nas
,t.çnfútn, S. f. Criada do serviço das rai- ohras de Gil Vic. cm vez de Acaso, ou Por
(.194. me/ul-f. 276.
"cncnlnclo.·, S. m. o que el'erce o oFli- nhas; tem ortlcio de as ajudar a vestir e aca O.
cio de açacalar. § Termo de que ainda hoje despir, a gual'da dos vesliLios, toncado , etc.
llculÍlI 1 S. m. Nome alcliimico do sal'
usam os cspadeiros, e significa bl'llnidor, ou, "çuf.itc, S. m. (do Arab. as-sajal.) Cesti- chloreto ae
sodio.
'
alimpador de armas branca', esplll(l'ardas, nho de vime, sem arco nem azas. P. da H.
"cul"uCiu', e derivo V. Acalentar: 1.0ra o
etc.; alfageme. Ord. Af. traz "çacalaaor., L. Gcn. 2. 1J. 453 § Moça do aça/ate. V. Açafa- afagava, e acalantam, com mimo" AI'!'. lO.
J. 53. 4..
ta. Caru. CItOl'o{f. 3. p. 536.
55. 1)1'.
,,!:"cnlndí"'n, s. f. A acção e o etreito de
.... ç .. f.. tíllho, S. m. <limo de Açafate. Pe"culillltO, S. m. O canlar, ou mover a
crueno açarate.
açacalar.
creança, para adormeceI-a, e fazer que não
"cncnlál', v. intrans. Drunir, limpar, po"cllfclódo, p. p. de Acafelar. Rebocado. chMe. § fig. "Se alo-um d'es es potentados,
lir, fustrar as anuas. Cout. 4.3. 9. § lig. Po- § lig. Encoberto, dissimulado. Anel/'. Cltr. ou rC'gulo' deleixados al&,uma vez abre os
33. 2.
lir, aperfeiçoando: "afacalar os ingenhos",
olhos, e lastima as misel'las do seu desgoAulegl'. (. 79. V. Acica ar e Assacalar.
"cnfclndor, S. m. O que acafela.
verno. os consC'lheiros politicos e os da
"encálo. 011 "cnculc, S. m. Planta do .....cnfcl.lllúl·.. , R. f. Acção de acafelar. con ciencia, mudam as claves aos acalanmalto, e~pC"cie ue urze.
Cartl. D. § O elIeito d'ella. Bal'/·os.
tos, e prúem-lhes os ouvidos com laes so"çllcnnhiio, S. m. (desus). O que calca
"c..fclilr, V. trans. (do Arabo carr, be- láog, que logo os tornão a adormentar".
tume de Judea). Rebocar a parede com cal, "Ninharias boas pam aca/anlo de meninos,
aos pés. B. P.
li.çncnnhí..·, V. intrans. (desus). Pisar gesso, etc. Casto 3. 211, Goes, Chi'. Afan. 2. e não para adormC'ntar homens i udos".
aos pés. B. P. Acalcanhal·.
C. 18. ~. IIg. Eucobrir: V. ri. acarelar menti"culcunhi.c1o, p. p. de Acalcanliar. §
"cnçnl.íulo, p. p. de Acaçapar·se. § adj. Tas. Eu/I'. 5. l. « - a má farinha com ra- fig. Opprimido, e dobrado, com o peso da
fig. Que não tem a justa altura: v. g. arm- zões sobejas" gabal-a pal'a a vender. Uliss. oppres. ão, corno o sapato com o do pé:
l'CS acaçapadas; homens - ~ edificío -. V. 5. 8.
"Hespanha tão -dos Romanos. Ribeil'o, lJes"eúf'·... V. Safra.
Aparrado
ellg. 27.
"CI\çnl.íl~· •.!lC, v. ref. Agachar-se como o
"çnfl'iio, S. m. (do Arab. aZZare1'aIL.)
,,"c .. IClInbiu·, V. trans. Pizar com -o calcaçapo. Abal:l:::r-se.
Planta que dá flóres azues e raiz bullosa; canhal·. § Fazer a~sental' o tacão do sapato
.... cllcilr, V. trans. por Caçar: agarrar um no meio da l1ór estão as feveras, de que se sobre o ~alto, licando enrugado debaixo do
animal"que foge; apanhar uma cousa.
u~a mais ordinariamente. rU/'ocus sativus calcallbar. § lig. Pizar, Op\JrimiJ'. § V. in"cnchi..·, V. Aq-achar. Leit. JlJiscelt. e Ro- de Liuneu.) § A nór d'esta p anta. § Açarrão traus. e - se V. l·eO. I I. fami .) Ficar o talão
ool'edo, 256. «acacnado".
l)alhin!la: planta omcinal. Fal'tn. T. (Ul'ocas ellrugado e cabido sobre o salto.
"cllchoi..., v. intrans. Fazer cachão, ou autlllnllali.~.) ~ - da plilJlavera, (CrocusverAcufç.ido, p. p. de Acalçar. Alcançado:
ferver cm cachão: "onde o rio se ouve aca- IlUS, de Linn.) § (t. chim.) Dá-se este nome "Uma das fustas, que se sentia acalrada,
r./wal'''. Araujo. SILCCesS. Afilil. 4. 1.
a diversas combinacõC's metallicas em ra- C'ncalhou". Inell. 2. 417. no lig. acalçado c/a
"c".cln, S. r. ido Lal. acacia). Arvore ou zão da .cór: V. g. - de Mal·le. § Preparat:ão I'azão: convencido. lnccl. I. 282.
arbusto rgpinhoso, da familia das legumi- de antllnonio e de enxorre, chamada aça_~CUlrUlllellto, S. m. Acção de acalçar;
nosas. § lia varias esprcies: acácia verda- frão dos 11l~'taes. § (I. naut.) O largo do le- alcance.
dei ru, /mimosa nilotica\; acácia bastarda, me -junto á patelha, o qual serve para raciAc.uIÇiu·, V. trans. (anl.) Alcançar, per(robillia pseltdoacacia. Linn.): acácia da Eu- litar·o seu movimento.
. egulr, dar alcance. Vtl. ChI'. 3. l3. 36 V. V.
.4çnfriu·, V. iutrans. (ant.) Fazer-se safa- Alcancar.
ropa, (pl'lt11llS spinosa), etc. Brot. O. e FWI'.
.
Lus. 2. p. 486. etc.
1'0, psquivo, desdenlloso. Cancion. Gel'. I.
.... c.ilcíll·. V. Calcar. PCI'. IJibl. 6. 1). 238.
"rncíl, s. m. (I. do Drazil). Arvore do lIl. 259.
§ .Acalcado, p. p. Persrguido. GaIvão. (Jhl'.
malto virgem, cujo uceo é venenoso.
"çufro", S. f. Açafrão, espurio, ou bra- rlf. I. C. !t8. lalvez por acalçado, como en·
"clldcmín, S. f. (do Gr. Akadém ia, de- vio. \'. Carthamo.
calçado. fned. 2. r 417.
.... çufl·oÍldo p. p. de Açafroar. Tinto I'm
riv. de Al<adlhnos; on lJekadémns, cidadão
"cálco, S. m. Nome alchimico do estanho.
de Athcnas, cllja casa foi tran 'formada C'm açafrão, pintado de açafrão. H. N. l. 300. §
"cule"t.il·, V. trans. Fazer calar a crean.
e~cola, onde Platão e outros philosophos Adobado de acafrão.
ça que chora, excitai-a a dormir por meio
davam as suas lições). § Entre os antigos,
.... Ç"fl·081,
m. Agro de açafrão.
de cantilenas, ou all"itando·a brandamente
seita dos pllilosophos academieos § Entre os
"Ç"fl'Mu', v. trans. Tingil', ou pintar de nos braços, ou em -oerço. 17. do An. 1. 1.
modernos, corporação de sabios, para se açafrão, ou ae cOr d·elle. B. P. § Adobar Vieira: "o acalenlauão para o sono. - do
clwl'O. fel. 7. 286. § fig. Applacar, consolar
communicarem as suas luzes mutuamC'nle, ou tC'mperar com açafrão.
c promoverC'm o drsenvoll"imento das ar- "çnfl'oc"'n, S. f. Planta que da o aca- a pessoa que chora, que esta al]icla: ,,- a
trs c ciencias: v. g. a Academia das Scien- frão. li Aça/i'oeira do Bl'azil, arvore que -dá magoa •.. Veiga, Ecl. 3. ,,- as lagrimas". P.
cias de Lisboa. § Junla, assembléa, ou so- uma !fór branca, cnjas folhas estão pC'gaclas R. US1I1'p. Pant. d·Av. C. 7. "tomarão os
ciedalle, onde se recitam versos, discursos, a um tubo amarello, que dá tintura, como Gregos tanto contentamento do uccedido~
etc. § Iliversidadl', ou escol" de ensino su- açafrão na cór, c se usa nos guizados; a que não podiamos acalentaI' a festa", aquieperior: v. rI. a Acadcmia de S. Palllo. § Es· nór é mui cheirosa, quasi como ja mim. e tar, fazC'r ce sal'. § V. rer. Acalenla/'-se a
cola de ensino superior de desenho, pin- cáe cada manhã; é a mesma que na India cI'eanfa que cltol'a; calar-w. AI. c AJ. 1. C. 25.
tura, esculptura, architectura, etc.: v. g. chamam arvore triste, de que traz uma es- "e nno sc querendo a menina acalental'''.
Academia de lJellas-Al'les de Lisboa. § E co- pecie de melamorphose. Fe1'1lão Alval'. do fig. minha dÓI' não se acalenta com palavras,' não se n:iliga.
la de picaria, l' grima, mu ica e quaesquer Uriente, Lusit. 'l'l'ans(.
"culél.hos, s. m. pI. Polypos que boiam
.... çuf.·ól, S. m. Açafrão agrC'sle. Leilão,
exercicios, e artes liberaC' .
a lona d'agua, e pecie de alforrrcas
"clldemln s. f. Modelo plastico para en- Alisfell. 4. U5.
,t.clllhúl'. V. alhar. IJ. 4. lO. II.
"çuglldol', S. m (anl.) O mesmo quI':
sino do drsenho das fÓI'mas humanas.
.
"énllcÍlI, adj. Que não adhere ao calice
;t.cndcmlúl, adj. O mesmo que Acade- Açacalador: "João Lourenço açagaado!', e Afda nOr (e tame).
miCO.
fonso E teves cuitc!C'iro" Doc. ant.
,t.cubí, S. m. (t. alcbim ) Pedra-Iiume.
t.cullclnn, adj. Qu.~ não tem calice
"cndemlaílmclICc, adv. Acadrmicamen•
"cuhí, s. m. Fructo do açahizeiro. § De- (nOr).
te. Hosp. das Lell7'as de D. F. Man.
.... c .. licuIÍldll, adj. Qne não é caliculada'
,,"cndcml""', V. intrans. p. uso Fazei' de bida"refrigerante extl'abida do açalli, muito
'
academico, fallar como acadrmico. D. Franc. u 'ada na provi ncia do Pará. onde ha este diz-se da flOr que lião tem caliculo.
"cIllmi.do, ~. p. de AcalmaI'. V. EncalMan. "para qve na Academia hoje todos prov . : Qllem 1:em ao Para pal'Olt, e sebebelt
acadel1uemos.•
mado: Freire, EI.'Isios, (. 16r. § (anl.) "toraçala, /lCOlt.
"çuhlzêh'o, S. m. Palmeira que dá o re. - " i. é, abastada, provida copio amen"cnclemlcnmclICe, adv. De um modo
açahi; é as im (;bamada no Pará, e puçal'á te. Lopes. ChI'. J. I. 2. 18.
academico: á maueira de academia.
"çalmótlo, p. p. de Açaimar Provido de
."cndi-mlco, ", adj. Pertenúente, que u'outros pontos.
"cnIUludo, p. p. de Açaimar, ou Aca- açaimo. Incd. l. f. 472. villa - . Orel. Af. 1.
diZ respeito á academia: v. g. discurso academico.
mar ~ Com açaimo ou açamo. V. Açamado, 5. 12. "fortalezas açalmadas de quantos
mantimento, elc." Ined. 3. 8 . § llecheia"clldiomlco, S. m. Philosopho da seita que é melhor orth.
....culmiu·. V..Acamar.
do: .torre - de toucinhos, e lenha até acide Platão. § Membro ou socio d~ alguma
m:1". Lopes Ch)'. J. f. )1. 2. C. 18. (onde vem
"él\lmo, e derfv. V. Açamo.
academia. § O que cursa os estudos em ai·
"é"Íl·. V. Cahir, ou Cair: "Acahyram am- erradamente acalmado).
g-uma universidade ou escolá de ensino su"Çll " .... mell to, S. m. (antiq.) O mesmo
1J0s", Canc. Gel'. I. '480.
perior. Acad. dos Sing. 1. 16.
V. C. 23. e lia de
" cu"', loco adv. A não poder su trr·se, que Açatmo. Pinto. Ch)'.
. ,,"c"~cmis'", S. m. p. uso Alumno de uma
"c Il "'cl""lo , p. p. de Acairelar. § IIg. lJ. J. II. c 80. ,,- de armas e manlimclllos•.
academia, o que cursa as suas aulas.
"C.. hll"lIIcnCo, S. m. V. Açalmamento e
"cadlmclICo, S. m. (anl.) Addição, ac- Unhas acail'eladas. suja: olhos acairrlados
Açaimo. Lopes, ChI'. J. f. e vem 1'01' erro
crrscentampnlo. Aut. de Appr. de Codicillo de uma mciguice (omicada. UNs. 2. '7.
d: ~l'l'ei lJ. Man.
.4.Cll"·eh'u·, V. trans. Dordar, guaruecer acalmal'. fncel. 2. (. 80. " - das arteJherias",
i. é, bastecimento. .
,,"COCCCI', v. intrans, ou .~eneeel·.8e, com caireI. Ac. dos Sing. 2. p. 24J.
caes de carretarem agua.. B. 2. 2. 9.
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..' lcllllIllÍl·, v. trans. Fazer brando, tomar
calmo, abonançar: v g. - a c/lt/.va, o t'ento,
a tOl'menta. § fig. Moderar, mitigar: v. (f.a im, § AcalmaI'; (anL) V. AçaImar. Lopes,
Ch/'. J. i. I. lO L. "aca/mOti-Se de lenha e
carne" (se não é erro de impre são).
Aenlmi..., v. intrans. e Alllllmiu"l!lc, V.
ref. Abonançar·se, tornar-se calmo, abater,
serenar: v. g. - o vento. Albug. 4.7. "quando acalmão os levantes, rei não, etc. § /ig.
Moderar·se: "não acalmal'ão os exercicios
de uevocão" H. N. 2. 70. uão ir como d'antes, ces -ar: "cuja sub~rba gloria ainda que
acalma no morto I'ci ... Malls. A/i'. 100.
AClllmól', v. trans. (anliq.) Prover, bastecei,: v. g. - a 1)raça rle munições de gllel'l'â, e bocca. Ined. 3.
86. "açal'l1llJ1.f muito
bem suas fortalezas...
,\ctllmo, S. m. (anliq.) Provisão, lJaslimen"tos, municiam nlo de bocca, e guerra,
madeiras, ferros, etc. Azu'I'. Ú1il'. de D. Pedm, L. I. C, 8'1. "por elles lhe darão açal1110" Inccl. 'lo 623. e 3, 79. "vendo qne nom
tinha ahi apalmo, para ter (manter, defen·
der, ou cOlJserl'ar) as i aquella fortaleza".
..lcllIOI'lidamentc, adv. De modo acalo.
rado; com calor, vivacidade.
,'lclllol'ádo, II, adj. (clo llesp.) VIVO, acceso; cbeio de calor. v. g. dispula - ,al'gumenta - : diz·se parlicularmente dos debates nos corpos de.liberativos: di cussão acaJorada.
AClllol'ÓI', v. trans. Excitar, exaltar.
ACJÍ1Y1lhcllS, s. r. pI. (L l)ot.) Familia de
plalltas, que tem por typo o aêalypho.
,t.cilIYllho, s. m. (t. boL) Plantas eupbor·
biâccas, tvpo das acalypheas.
"c"'''iI(IO, p. p. de Acamar. DeZ. Adag. p.
15. "'frigo acamado, scu -clono ale~antado."
,\çllmi,do, p. p. ue Açamar. § "Açamados do tremendo acatamento". AlIeno, Poes.
domados.
Acllm ....., V. trans. Pór em cama. § Fazer
deitar, ou lançar por terra, o qne está erecto: v. g.•- as seál'as. § fig. Abater: v. {I.
acamar os espil'itos ..Maus. Ar. 5. 77. v. §
Di pór em camadas.
.
Acamá,', v. intrans. Ficar abatido, acamado. Lobo, r. 407. § Cahir de cama, ou flcal' de cama; adoecer de cama.
Ae.. min·, V. trallS. (do Hebr. hhasam).
Pór áçamo. § fig. Fazer calar: v. g. aç'l111ar
a inveja. AI't. de Furl. o. 13. RRelrear: v. g.
açamar a ú'a. Alegl'. (. 79. § 'l'apar. a bocca,
Eu/I'. 3. 2. § Befrear, domar, subjugar alguem. Ulis. 165.
&CIUUlu· .. din·.o;c" v. reI. 'fomar por camarada; ir ser camarada.
&Clllual·cÚI·. V. Acambarcar.
....énmMo, s. m, (f physiol.) Perfeito re·
'Pouso dos musculos,
&cllmhlu'ciuo, V. trans. desuso (ue sambal'co, faxa. V. Sambarcol. Abarcar, atrave .
sal' mercado:'ias, B. PCI'. § li~. Au/egl'. 17i
V . •minguem açambarca com Doas razõe o
que a razão não sol1'rell, l. é, não ata, náo
conclue. ~ - as port(ls; lançar·lhe, travessas
e súllos. Ol'el. .lI1an. 3. T. 42. 'lO. Ol'{l. Ar. L.
3. T. 66. pI'. «al?ambarcar ll • § i\lonopolisar,
al)arcar, apropl'1al··se.
&cl\mo, S.. m. Cal>reslilho, focinheira, especic de freio a modo de bolsa, feito de correias, de corda, ou de metal, em que se
melte o focinho dos cãcs, [orões, ou outros
:iuimaes, para flue não mordam, ou comam.
111. P. C. I~ll!. § fig. J1faus. l25 V. "pOr a todo
o mundo aj,'allw e freJ'o", i. é, fazer calar,
reprimir.
Ac.. mpiuJo, p p. de Acampar. Com arraial assenlado; alojado.
Acnmlllllnhílllo. Em fórma de campainha. V. Campanulaúo e Campanulato.
Ac.. ml) .. lnhíu·, V. trans. Formar a maneira de campainha.
,'lcllmllnnu,nlo, S. m. Arraial, campo
a~senta<lo. § Acção de acampar: v. g. dil'igl1' o acampamento elas tropas.
&ClIlUpiu', V. trans. Assentar o campo,
alojar as tropas no campo, arraial. PeJ'.
Bibl. 3. p. 361. Ohl' . .1. I.
AClImflór, V. intrans. Tocar a campa. §
Estar acampado.
Acaml)síll, S. f. Impossibilidade de do·
brar uma articulação.
.
I>
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,'lcnubouciu', V. trans. (aut.) O mesmo
Que não refiecte luz.
ou antes ACIUUUI'Ç .. do, qUe Acanhpur e Canllonear.
;\caulI.n'ci'do,
p. p. dc Acannavear.
p. p. de Acamurçar; corlido com cortimento de anta. § Amarello scmelhante á camul'· ubmettido ao slipplicio da acannaveadura.
ça, da cór de camurça. Port. Rest. 4. 466 § fig. Angustiado, opprimido, vexado.
Acnuu.nc .. díu·", S. f. Acção de acanAc. dos Sing. I. 11. "acamuçCl!-/on.
"lllUnnl'çól', V. trans. Preparar as pelles, navem·. Supplicio u ado no Oriente, e mais
como se faz a camurça; curtir.
tal'de no .ba!·baro t~'ibunal ~a incluisição, e
llCllUállCO, ", adj. (t. boL) Diz·sc de to- quc con lstw em mtroduzlr pcc aços aguçados de canna entre as un1las e a carne
da a planta êspinhosa.
l~cnnnláclo, ", adj. Em fórma dc canal; do suppllCiado.
.4.cnllllnl·cnmt'mto, S. m. O mesmo que
carallo - de gOl'do na anca; a IJarbella - .
Pinto, Caml. § Escudo acana/ado, quc tem , Acannaveadnra.
,lClllllllll'cíll', V. trans. "Ferir com ponacanaladuras.
,lc.illuladí..... , S. r. Rego, fei~ão do co- tas, ou puas de c:annas, mettel-as entre as
unhas e a carne para atormentar o sIJpplivo da telha, da cansa acanalada.
.-'lc...... li..·, V. trans. Abrir, fazer em fór- ciado. Goes, 011.1'. Atan. 4. 8. "atado em bu!11a dc telha, 011 canal. ~ (arcbit.) Estriar. ma cruz O acannaveál'ào e tirarão-lhe pou,\.clm'H'il"do, p. p. ae Acanaviar. V. co a pouco as unhas» Jl1al'iz, D. 4. '\8.
'ACllIIÓllico, adj. Não cânonico, fóra dos
Acannaveado.
,'l.cnnlll·i ....·• V. trans. Acannavear.
canones.
,lcllnOnósf,!I, adj. Que ignora, 011 que
Ac.. néclliuío, lO, adj. (L boL) Tecido
em fórma de cancclla, de rotula: v. g. fun- combate o: cananes.
go - . IJl'Ot.
" ejUlt.•lI·Os, loc. ad V. e uso como: agua
a cantaras, por chover torrencialmente.
..l cané... V. Hacanéa.
&cnnfhMHJlo, S. m. (do Gr. tilcantha, esAcullellá.lo, n, adj. Tirante a cór de canella. Sal{l. Hel. 19. "Meias e ligas acanella- pinho, e bailO, eu tiro) (t. cir. anl.) Instru·
menta da feição de espinças, que servia padas". § Panno - .
.4-cnnellíll', V. tran . Dár cór de canella; ra ti ruI' as t'squirola dos ossos, espinhos,
etc.
cobrir de cane1la.
AC/lnlhá ..cns, S. r. pI. (L boL) Família
'~Cll"hád"'"ente, adv. Com acanhamen·
to. Jal'ct. da Escl'it. 431.
de ]llantas dicotyledoneas, pertencentes á
'~cnuh .. díssimumelltc, adv. Com gran- bypocoróllia de Jussieu, e aos exogEnos code acanhamento.
rollillol'es de Deçal/dolle.
,lcilUthlco, ", adj. De Acantl1o. Lus.
"cnllhndísslmo, adi. sup. de Acanhado.
Muito acallhado.
'
Tmnst. '172 v. "acantico>J.
.
,lCllllhiulo, p. p. de Acanhar. § adj. De
ACI\uthlo, S. ID. (L boI.) Cardo argcnlino.
tamanho mais pequeno que o llabitual; que
.-'lcimfhlos, S. m. pI. (L zoo!.) insectos
não se abre, dilata, desenvolve pela estrei- hemi pteros.
;\.cjmfho, S. m. (do Lat. acanllms, feito
teza do lagar apertado. § Timido, envergo'
nhado: "a fecundidade era louvada, e a vil" do Gr. ákantila, e pinbo.) (l. bot, (Planta da
gin()ade, como cousa esteril, anuava aca- familia das acanthaceas. [lerva g-igante, ou
nhada" AI'I'. 10. 19. e 9. 9. ,,05 máo pro- branca ursina, a sim chamada por ter as fosperados, e os bõos acanhados» § llliberal; lhas semelhantes as garras do urso. § (.
pouco generoso: "animo acanhado (} ava· arclliL) Imitação d'esta planta na decoração
rento ... M. '-tiS. 7'. 2. f. 45. 4. § fig. Com dos capitei' da columlla da ordem corinthea.
acanhado so/rl'imento. P. P. 2. 15 V •• aca·
"c>lufhobóh'la, S. 01. (L bol.) Genero de
nhados pcn. amentos.. por humildes. Lus. plantas da familia das leguminosas.
Tmns(. f. 196. "Uledi r os beneficias por
ilw\nthoclÍl'pc, adj. 2. g. (L 1101.) Diz-se
pareceres acan.hados dos consel heiros» T. das plantas que tem o fructo coberto de esde agol'a, 2. 157 v. 110 capitão tle Góa sem· pinhos.
pre estava acanhado com a presença (resiACI\lllbóllbugo, adj. Qu.e come canlos.
dencia) !lo governaclor", i. é, não ti Illla
Aci\n1hollfc"H;ios, S. 111. pI. (L zool.)
tanto maudo e representação. Conlo, 5. 2. Ordem de peixes da seric dos Ossosos, qne
6. "linha ali (na fortaleza) a mulher, com contém· o maior uumero das especies coque estava mais acanhado., i. é, para se nl1ecidas.
uefcnclcr. id. 10.3. 16. § Abatido.
"ca\llfhulo, S. m. (L cirnr.) Tnstl'umenAlcunhud()J', n, S. Pessoa que acanha. § to 'lama o Acanthabulo, ·porém mais peadj. Que acanha; que causa timidez, aca- queno. .
nbamento.
"c.\n(,hUl'o, S. m. (L zool.) Peixe com
AcnnhamclIfo, S. m. O defeito da cou· espinhas na cauda.
sa, que não tem a devida I!randeza. largueAcuntni'do. V. Alcantilado. Bel'1nudes,
za. § A acção ele acanhar. ~ fJog. Estado aca- 70 v. "seiTas - >l.
nbado, pejo, timidez, encolhimento; estrei&culltoi'do, p. p. de Acantoar. ~'I'ettido
teza de animo.
a um canto. § fig'. Separado da couversação
;\c'lUbú,', v. trans. Não deixar crescer, da gente; rdlrado, isolado.
tolher o desenvolvimento: não dar.a pro;\,cllntollmcnto, S. m. Acção de acanporcionada grandeza e altura. Vieira, 8. toar. § Sitio onde se acantôa (um reba:J4.6. !\ fig. Abater: "sendo po tos cm alta n1lo).
.
digniuade, acanhão os pequenos» An'. tO.
Aenutoúl', V. trans. Pôr ao canto. § fig.
45. "não te acanhes aos males, mas ousado Separa~ da conversação da gente; encerrar
sáe-Ihe ao encontro". Utiss. 5. L "esta dór em ret1ro.
abafa· me, e acanha·me os espiritos". Eu/I'.
,t.cuntoál"sc, V. rer. Fugir da conviveu2. 5. c 1. 3. §. Diminuir: V. g. - as esperan- cia social; ir para retiro.
ças, - o esforço. Palmo 3. f. 128 V. § DepriACllntonÍldo, p. p. de Acantonar. Que
mir, vexar. Oast. 3. Prol. AcanhaI' algnem; está em acantonamento. § (L archit.) Diz·se
apancai-o, tratal-o de menor. .Eu/,I'. 5. I. do edilicio que tem os ano'ulos ornados com
"acanharem os fariseos a gloria de Cltristo". colulUnas, estaluas, etc. § (L tlerald.l Diz-se
Feo. TI'. 3. 153. 3.
do escudo, que tem os vãos formados pelas
Al}llllhí..., V. trans. Assanhar. § fig. V. ref faxas em cruz ou aspa com alguma fiAçauhar-se o mal'; embravecer-se. B. 1. 3. 2. gura.
Aennhiu·.se, V. ref. JiJnvergonhar-se per"cnntoullmcuto, S. m. Lagar onde es·
der o animo. § Humilbar-sc, abaixar-se: tão corpos militares acantonados, ou aquar«Antonio da Silveira (o de Diu) assim mor- telados, como diziam d'antes, para servireo depois pobre, mas sempre.honrado, por- rem a seu tempo, refrescarem, etc. Porto
que nunca se acanhou em cousa alguma». Res. 4. 1). 297.
ú'o1lto, 5. 6. 7. "por nada me hei-de acanhaI'
Acnntoná,', V. trans. (do FI'. cantolwel',
a miserias e tacanl1arias". Ulis. 5. 8. § - de canlon, districto). Distribuil' o exercito
a alguem; ceder, eucolher o animo a elle. por algumas terras, palla descançar e espeMal'iz, D. 1. 5.
raI' tempo de ca llpanha. § Aquartelar.
Acjmbo. O mesmo que Acanuamento, F.
;\.cllntollllr, V. intrans. Pór, ficar em
Elys. .
.
acantonam nto: as tropas acantonaram.
Acanho""" V. trans. (anL) CanhoneaI"
;\cupeUádo, p. p. de AcapeJlar. Coberto
bater com tiros de can,hão. Btul. Aral/j. I.
com capello. § fig. Sossobrado, submergi·
&ejlmllfo, adj.
Acnmllçiulo,

r
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do: "foi o batel acapellado das ondasll. BarI'OS c Albuq. !i·cq. "costa em que o mar quebrava de longe mui acapelladoIJ. B. 2. q. l.
i. é, em alto rolos, dobrando sobre os outroS. § fig.-de infortunios: "atapellados infortunios rolão, e no ahy mo o orvem das
mistlrias ll . § (t. bot.) Folhas acapelladas, as
que são summamrnte concavas e apresentam a fórma d'um capuz; tambem se diz do
nectario, quando tem a fórma indicada.

hel'va do capitão; (Hydl'Ocoly/e umbellala de do de acarl'elo" , i. é, tomado de outros, e
Linneo). Bl'Ot. C.
não de sua colheita, nem engenho. AI'I'. 3.
,,"cm'ld""', V. trans. TraLar com caridade; 23. «por ser de tanto merecimento, e tão
ser caridoso: "adoramos a Deos, e acal'ida· copio o acarrelo de bêes este ~anto voto de
mos aos homensll.
caslidade, etc." FI'. Ant. Fl'eire, Thes. Es,\.c/lI·illcs, s. m. pI. (L zoo!.) Familia de pil'. f. 92. § Acal'relos de texlos, 1'azões, tte.

v. trans. Cobrir com capello.

do Jltouro Encanlado. § lJ,i;;e.r, (azer alguma
cousa por aCl!l'J'elos, J. e, IOdirectamente.
Eu(l'. 4. I.

BI'OI. D.

,\c"l.ell.,,·,

§ lig. Diz-se das ondas, que dobram sobre

inwctos, que tem por typo o acaro, e é da
classe dos arachnides.
.t.çn.·llh lo, V. Ensarilhado.
""çlll·llh ·, V. Emarilbar.
Acnl'Íllln, s. m. IL zoo!.) Quadrupede do
genero dos macacos.
,\clll·lEt" ....1o, p. p. de Acarinllar. '1 ratado com carinho.
'\clll'i .. hú.·, v. Lrans. Tralar com carinho, acariciar, fazer demonstrações de
amor: v. g. acarinhar wn monslro ele {eal-

o cor[Jo boiantt', ou navio, e o mettem no
fuudo. Albuq. I. 13. B. 3. 3. 3. "quebrava o
rnal' em frol. e acapcllaL'a qualquer cousa
que achava dianLe ll , "não rece~'es que a
ondas te acapeLlem ll. Gal'ção, Ocl. sos~obrar, dade.
ubmerf1'ir. § fig. Acapcllam os in!o)'lunios,
"--cn.-lí ..gll, loc. adv. Com os mastro
os ll'abalhos.
seguros no re pectivo encaixe.
.t.C"I,<,lIá,·-se, V. ref. Acapellal'em-se as
""cú.·.. n, S. r. (L boL) Cardo horLense.
ollclas; dobrarem sobre o naVIO, ou rolando
.t. c .. r ..illlO , ou "cã.·.. o, S. m. l'eixe da
em uma ou mais onda~ altas para a costa, familia do I·uivo.
recife, etc. V Ellcapellar.
AClll'O, S. m IJichinllo, especie de carra,lcal.ltnl.ado, u, adj. p. 4s. Dividido em pato mui pequeno, que ~e cria na cêra, no
capitulos. Alval'es, Ehiop.
. qurijo. na farinha, etc. E um genero da. fa·
"cnllituli..·, V. tran.. Uividir em capitu- milia dos acarides.
.
los.
Ac...·..i.d .. , ", adj. lanl.) Cllegado cara a
"cnl..·., S. m. Arvore do malto virgem do cara; a carão: "ide nas fuslas acamados com
Brazil, da familia das leguminosas.
a terra". Aml'. ChI'. de lJ. Pedro. p. 345.
.- \Çncltli'l, V. Açacal. "a dous o açaqu.al.. 351. - com o muro. {. 441. COSido, achegaCanc. UCI'. 1. 137.
do, em contacto: cllicio - ao corpo nú.
.... COl·", S. m. (I. braziteiro). Pequeno pel... 1'''''011I, loc. adv. (ant.) A face, a vista,
xe de agua dOce.
á superficic, drscoberLo. V. Carão .
.t.rllJ·ào, adv. V. Carão. Cast. 2. p. 71.
.... cOl·.... llhúdo, p. p. de Acarquilhár. En"CIII'''I.llIhi..·, v. tl·an. V. Encarapi- rugado, cheio de carquilha .
nllar.
"" C""'l 11
V. Encarquilhar.
i\c",·nl)llçá.·.,.,c, V. Encarapuçar-se.
...c"...."çi.do, II, adj. Agarrado como a
... c ...·iu·, V. tran . (nnl.) Olhar, respeitai', carraça.
.
.-9.clu·.·iulo, p. p. de Acarrar: -no SOlI11W.
tratar com all·abilidade. Elucid.
"'c/II'dla, S. r. (do Gr. a, e karclia, coru- Paiv. S. 2.582. não só - mas pócll'e de beção). Estado do feto nascido sem comção. bado.
"cIII'dumádo, p. p. de Acardumar-se.
,\c...·•·.. I'nti..lo, .. , adj. Que é como o
nrunião em cardume.
carrapato; á maneira de carrapato.
"c...·d...nú.·-sc, V. ref. Ajunlar-se em
"c...·.·".·, V. inlrans. - o gado; resguarcardume: diz-se Jos peixes que se ajuntam dar-se do 01, e juntar-se'para a sombra;
em grandes mnltidões. § fig-. Apinhar-se: --a ga/linha sobre os ovos: estar SEmpre 0nacal'dwnão-se o tolo, e, alitando a ore- bre elles. § fig. E tal' quMo com calor, com
lha, escutão as necedades Ocas do charla- gravidade de doença, com excesso de vinl\o.
tão..
com somno profundo, eLc. § Fixar-se: amei
"c...·e..çilo, S. f.. (t. for.) Acção de aca· amor em bõs açal'l'aIJ. Versos de Egas Mor.ear. ~-de leslemunhas: confrontação, ave- niz. ( entido alias em anctoridade, por serlguaçao do qne dizem na pre (Onça umas rem O' ver. o apocryphos).
da ontra as que se referem, e as vezrs se
""c...·rcú'·, V. trans. p. u.s. Acarretar, Lracontradizem, para d'e se modo se chegar zer com igo; causar, oc.:a lonar: -os trabaao conhecimento da verdade: - da leste- lhos que acan'p.{L". H. lJom. 1. 1. 11. - pe!mmha com o ,·cu ; - cios co-n!us; oonfron- nas, castigos; descuidos, etc.
. .
tação da testemunhas com o accusado, ou
""c...·,·ctiulo, p. p. de AcarretaI'. V!C!ra,
d'um réu com um co·réu, apresenlando um t. 38, "os pa sos da escritura vem acarl'ea outro, e fazendo-lIles perguntas para se lados, outros arrastados". § adj. fig. Assenvir no conhecimento do dp.linquente, ou da tado, montado em carreta: "mosquetes acal'ljualiflcação do crime.
relaclos". Coulo, 5. 7 11. Encal'l'elados diz
Ac ·cnllle.. to, s. m. V. Acareação.
Anclr. Chr. J. iII. p. 3.
"c ·cã.·, v. trans. Faztlr acareação. § V.
Ac......etndõr, ll, S. que, ou a que acarCamar o gado.
reta: "acal'reladores dos materiaes".Cout. 5.
~CIIJ'í, s. m. (do Gr. !wil'á, eu 1'00). Bi- 3. 2.
cl11nho (fUe se cria no queijo podre na fa·
""c......etn.lúra, S. f. p. uso
mesmo que
rmIJa, etc. § (I. boI. do Brazil). Arvore sil- .Acarretamento.
vestre, que tambem se cbama icupira e
... cn.·t·ctnmento, S. m. acto de acarSeperira.
retar. § A quanlidade de objectos acarreta. "c/II'ln, ou ."c"'·i'I.. , s. m. Peixe do Dra- dos de uma vez; carreto. §
preço por que
Zll. 1'. Acara.
se acarreta.
. /lcarle,,"a, S. f. (I. boI.) Planta mediJic ...·,·ct ...·, v. tmns. Trazer, conduzir,
clnal do Drazil, de raizes muito aromatí- levar de um logar para outro em carro, ou
caso
carreta. §' Transportar á cabeça, as costas,
,lClU·lcl/..IIIIIlClltc, adv. Com caricias, ou de outro quaLquer modo: «servião esafal(os, eLc.
cravos e moços. que com mnita diligencia
... c...·lclúdo, p. p. de Acariciar. H. Dom. acarrelauão lenba" Goes, Chi'. Jl1an. I. 102.
3. 5. 4.
§ fig. "Acatrelando:is costas meo tormen~c~ ...lcladõr, II, S.
que. ou a que faz to... Lus. 1'fan {. «acal'1'elão infortunio. á
canClas. § adj. Palavras -; cheias de cari- vida. id. p. 452. § fig. Trazer grande somclas e afagos.
ma: V. g. -l/!.Xlos, al'{ftLmelllos; amontoar, e
.t.ca'·lcl",·, V. trans. Fazer caricia ,ara- mais propriamente arrastai-os ao seu pro·
gar.; praticar acções com que se granp-eie posito. § fig. Trazer com igo, ser causa de
caridade, amor: «acariciando· os com aomi- alO'uma cousa. Al'/'. 10. 61. .a dignidade do
ravel lll'andum'J. Al'r. \0. lO § Fazer fes· arcebispo acarl'elou-lhe ser buscado e imtas: "O cão acaricia o dono".
portunadoIJ. V. do Arc. 1. 4. § üccasionar :
<lCllI'lclllth'o, ", adj. p. uso Carinhoso V. g. - la{Jrimas. Palmo -lJerclição. H. P.
jlalavras e agasalhos: v. g. hospede -. - qlol·ia. An·. 5. 21. § POr elll repairos de
Lna~cllao,
illisc. 4. 9l.
caÓ'etas: V. g. - a al'lilhel'ia. § Guiar, fazer
"~'"'ico""II, S. r. (I. bot.) Arvore do mat- chegar, aportar: v. g. - os navios a certo
todvlrgem do Drazil, cuja madeira é empre- ponto: p. uso D'este sentido. Coul. ó.. 2, 1.
ga a cm construcções.
... C...... e to S. m. Acção de acarretar. V.
J\clll'ICóbll, S. f. Planta tambem ehamada Carreto. § t1g. crAutores, que vindo·lbe tu-
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que se referem por erudição exquisita e
mal trazirla, ou applicada : 'para descnfadamenLo do leclor, me movi a escrever os
fundamentos, e acarl'elos com qne elle quer
provai' isto«. lJal'l'eitos, 146. Pl'esles. Aulo

,,"«;I""'lado, a, adj. (an!.) Opprimido, carrrgaclo: "Estevão, que como ros e abafado
e acareado com as pedras dos Judeos, etc.«

i/r
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Acravar.
p. p. de Acasalar. Unido em
ca~al: os pombo estão acasalados.
Ac ..s ..li..·, V. trans. Reunir em casal;
ajuntar o macho e a femea para a creação.
... CIl!jC...... i1hi~do, a, adj. Jogos - ; rm
que se Loma a cascarra ou casca; ou tomam
d'ella algumas cartas, como no voltarete,
etc .
.... c .."eadelc·.. , S. f. ~Iulher que acaseia.
Caseadeira.
,,"case/.do, p. p. de Acasear. Em que se
abriram a casas para os botões.
"" c ..se",,', v. trans. }'azer ca as pam os
boiões: acasear uma sobreca aca, um cotlete, etc.
.
AloCÚSO, S. m. uccess'o imprevi to, inesperado, de que se não sabe a cau·~a. M.
Lus. T. '2. f. 34. 2. § V. FOl'luna, syn. § Conjuncto de aconter,imentos não ligados a causas, o deslino, a providrncia. § adv. Imprevistamente; ca> ualmente: "Vira acaso Iioje,
mas não é esperado- § "Porventura, acaso
virâ ca hoje ll . § Ao acaso, loe. adv. Sem
olliar ãs consequencia , inconsideradamente. § Por acaso, forLuitamente,
(Acaso, Deslino, [1ortuna, 'orte, S!Jl1. Entre lJestino, Forhma, SOl'le de um lado, e
Acaso do outro, ha uma especie de opro i~ão ; as tres primeiras implicam uma Ideia
de regularidade ou de intenção. lJeslino
é a ordem immutavel, fatal das eou a ; a
Fortuna, embora caprichosa, é considerada
como obedecendo a uma telldencia determinada; a Sorle, com quanto pareça cm
mai e Irei tas relações com o Acaso, tem
lambem elementos invariaveis. Diz-se: Fulano é per eguido pela sua má sorte; e
nunca: [1ulano é perseguido pelo seu man
acaso. Cada um, cada consa tem o sou destino, a sua forLuna, a sna sorte; ninguem
tem o seu acaso, porque o acaso a nada está liO'ado, ete nada depende, exclue todo o
encaaeamento de antecedentes e consequentes, que deslino, (orluna, e sOl'le, necessariamente compr hendem. § Acaso, azar.
A palavra azar, etymologicamente bem diversa de acaso, ebegou a confundir· se synonymicamente com ella. lJoje o eu uso
e ta muito restringido' diz-se: jogos de azar,
aquelles em que o acaso, e não qualquer
combinação dos jogadores, decide do re ultado: além d'isso a palavra tem tomado um
senLido pejoralivo.)
,,"cnstlluhúdo, n, adj. De cór tirante a
castanho.
"'cnstclhau.·,do, II, adj. Semelhante a
castclltano. § AJI'ciçoado ao ca Lelbanos. P.
Jic ...·nit·, V.
,,"casal"do,

°

R. Rei. ao Ponti{.

Acnslell/'do, p. p de Aeastellar. De fórma de ca tello; munido de ca 'tello; defendido por castello. Tem'. 63. COllt. 4. 5. 7.
ViIla acasleliada; casa acaslellada. § Recolhido em ca tello, para e defender. § ligo
" erras de Ibiapaba, onde vivião como •
acaslclladas tres grandes nações". Vieim,
VO:;. l. 6. § Elephallle-; carregado de ca tello de madeira. Goes, ChI', Man. 3. 28. §
Da feição de castello: "piramide de livros
acaslcllada,>. Ac. dos Sing. T. 2. p. 116. §
lIg. "Oudc esLava o crime acastelladolJ, i. é,
acolbido nos coutos, asylos e taes valhacoutos.
.4custeIUu·, V. trans. (do Lat. castcllu1n,
castello). Munir, fortificar com castello: - o
muro, a ciclade.
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~cn8tcll{"·."e, V. rrf. Recolher-se no fig. Cousa de falso lustre, cambiante e p:lU- I. 6. Acção de perdas c damnos. § O geslo
castello da fortaleza. § ligo Recolher- e cm co duravel: v. g. quem co/lhecesse quão va- do actor, do recitante, do orador. § A ulticasa forte, ou cousa que defenda. 11. Se- rias e acalasoladas são as cousas do mundo. ma das cinco partes da rhetorica, que tambem se chama pronunciação, e da as remph. 3. 1). 292.
11. P. 2. 1. 2.
ilC.. !!lUç...·.se, v. ref. (anl.) Fazer-se cas.4ClltllI!lCútlCO, u, adj. (do Gr. a privo e gras que devo sequir o orador no accionar
kalastatikos, eslavel). (t. med.) Diz-se de e pronunciar. § ~1. milit.) llatalha, combato. § ít. 1lazer-se castiço.
~c .. snl"do, ", adj. (I. boI.) Qlie tem ca- uma doença, cujos SJ'Ulptomas variam irre- te. § Acção; (t. merc.) uma das partes, ou
porçõe rguaes com que entra cada 11m dos
sulo, ou a elle se assemelha. Bl'olero, C. gularmente.
socios, para formar o fundo, ou capital de
"-cul"vel, adj. Dio-no de acatamento.
"nOr acasulada, ou casulosall.
"cntc.-I!f, S. f. Pedra preciosa com b.étas uma companhia, e talJelecimento, ou em"-e.,,,,'lJlo, ad\'. (antiCl. c p. us,) Acaso:
"achei bem acasusoll. Clt Vic. Obl'. 1. 29 V. brancas, de que ha vurias especies. 1'. Aga- preza. tentlo direito ao. rel'pectivos lucros.
!:l Tilulo, ou apolice, que reprrsf'nta a en~cllli.tllllllellte, ad\'o Com acatamento; tha.
"-cIlChí"'slu, S. r. Impl1l'eza de humo- trada de cada socio, ou aCCIOnista, para o
com reverencia_
fundo social. § Acção nominativa. ou de as~c .. tlldi"s;"'l\IlIellte, adv. Com muito res.
,~c"Chóllco, adj. Que não é catholico ; sentamento. aquella cm que ~e acha lançado
ac.tamento.
que não pertence á egreja romana. ~ Diz-se o 1I0mo do possuidor, ou accionista. e que
,,-c .., .. di81!f11ll0, adj. sup de Acatado.
"-CUCildo, p.p. de Acatar. l\espeitado. das relili'iões dissidentes do catholici mo: nào póde SOl' transrE.rida senão por endosrito acalllolico. doutrinas acatholicas. § S. se, o (LUal só fica legalisado depois do averA1'1'. 7.21. /lliS. ChI'. C. 189.
bamellto feito no resprcti\"o livrO social. §
"-c.. Cad.-..·.. , 1'. Catadura. n. 3. 5. "car- O que não é catholico.
"-cu.. tlel .. tI ..... eoCe. V. Acaudilliadamen- Acção ao portador, aquella que não mrnciorrgados em wa acawdul'a·,. § (anl.) Olhar
na o nOll1e do accionisla, ou possuidor, e
te.
fixo de quem cata, observa.
~cnti.llI, S. r. (I. do Erazi!). Planta me.4cuudeltillo, p. p. de Acaudelar. Goes, se tran. mille srm formalidade alguma. §
ACfão de ooupon, ou com COl/pOl1S, aquella,
dicinal a que tambem chamam herva do Ili- Chi'. Man. 3. c. 20.
"-cuutlelill', V. trans. (ant) Capitanl:'ar, cUJos dividendos são recebidos por meio de
cho.
,{cuCnl(ocClco, u, adj. (do Gr. lcalaleclicos com mandar alguma tropa Lopes, ChI'. J. /. coupon , que <lle cortam da mesma. § Acção
incoLl1pleto, e a, priv.) Completo, perfeito. 2. c. 11. Nobiliar. 4. 47. § Ordenar na pele- dó poema; assumpto principal de um po,'ma
épico, ou dramatico. § Acção lille1'aria; acto.
Diz-se do verso grrg-o e lalillo, a que no ja. /ne({. 2. f. 56'2.
"-cllutlclúl·.se, V. reL Heger-se pelo cau- § Acrão de aracas; o aclo de as dar a Deus,
fim não falta uma s)'lIaba: é Opp05tO a cadf'I, fazer o que elle manda. O/'d. Ar I. 7'. ao sulJeran'o, ·elc. § Funcção eccle iastica.
talectico.
.~c .. tul(oP811l, S. r. (do Gr. akalalepsia. de 54. 9. "dtveITI obedecer ... e acalldelarem- para agradecer a Deus algum beneucio. § .
Nãu ler aOfão de, 011 1Jam (azel' alauma
a, privo e kalalamban6, eu tomo. agarro). se por elle", (alcaide da frota).
(I. philo..) Doutrina de alo-uns philo ophos
"-l"llutlllhí.dllUlenCe, adv. Com boa or- cOl/sa; não ter liiJrrdade, faculdade. § Tel'
aCfões;
i. é, procedimentos liberaes de ho·
(OS sceplicos), qlle professavam o duvidar dem e disciplina no pelejar, etc. l/led. 2. r
mem brioso, e modo de obrai', viver, prode tudo. § Duvida, ne!!ação de qualquer :lO l.
~c,,"dllh"UleIlCo, S. ITI. Regimento ou cedrr: "cada um he as suas aecõcs.. , I. é,
principio. ~ (t. med.) Doença que ataca o
cereuro, e 11Ie tira a faculdade de conceber disciplina do caudel, alistamento de acau- lal quars ellas são Vieira. § tel' ae!;ões;
possuil-as de qualquer companhia, empredilllados.
as cousas.
,,-culltlllh{lI', V. trans. (de caudilho). ~lais za, elc. § Acções por actas de concilio. GOlL"-CIICllli'pClC'o, ", adj. Que duvÍlla de
tudo: V. a. l)hi/osopho-': 3 Incapa7. de ntllll- uso qne Acaudelar. "acalldilllal'" Couto, 12. riJa, COlltO, 7. 1. 2. "entrou na primeira
gir, ou conhecer. § (I. med.) Atacado de 3. 8. M. C. 9. 17. Capitanrar, commandar. acção, quo continha sele decrrtos". § 110_~ClllIl"tlo, "-c.-....le, adj. (I. boU Qne mem de mils accões; que tem mau procrdiacatalepsia.
"-Cllt""U'''CO, S. m. Acção de acatar; não trm caule, ou que o tem muito pe- mellto. § Eslar tropa, exrrcilo em aCfào;
em actual exercicio de gurrra, não acautocortezia, veneração: "a qupm o Padre fez queno.
~cu"CellidllUlelllc, adv. Com cautela, I)atla, nem aquartelada. § Acção, II. gram.)
um grande acatalllenlo" 111. P. C. 21 O. ~
Hespeito, reverrncia. llal'l'eil'os, 35. "não com precaução.
. E a relação enlre o sujo e o l!ttribulo, ex"-euuteludis!!ll ......lle.. te, adv. Com mUl- pres~a pelo verbo.
poderem olhar (a uma ima~em de Nos a
(Acção, Acto. Syn. Ainda que rstrs vocaSrnhora) com pre pectiva direita, seuào ta cautela.
~ellutel.lllí!!lsIIllO, adj. sup. de Acaute- blllos se confundem no UEO vulgar, por não
obliqua por acatamenio c lemor I'en'renser nccessario emprrgal-os srmpre em todo
cial, que a vista lhe tem·,. Pinheil'o, 1. 249. lado.
~CllU Cclilllo, p. p. de Acautrlar. § Res- o rigor e exactidão metaphysica, uem por
"olJediencia e acatamenio, qne ao anlo
concilio trmll. Paiva, S. 1. r {aliaI' dc DeliS guardado, prevrnido contra malrs incrrlos. is~o deixam de ter rntre i dilrcrenca bem
com acalamento: .vierão-Ihe beijar a mão § Prrcavído. Lus. 7'l'ansf. 128 V. "o prilo da nolavel, que ãs vrzes sc.rá convénirllte
por. ('nhora (da terra); sómrnte Orjaque ... raposa acal/telada". ~ Previdenlc. Lobo, f. allender, rlc. Acção é um \"ocalJlIlo aiJstranão lhe quiz fa2er este acatame/lto" ll. Clal'. 29. homem - ; que sabe o que ha de fazer. cto, e aclo um vocabulo concreto, etc.; o
I. O. 13. § Presença, ou \"Lla de pessoa di- § Providenciado: - em lei, etc.
primeiro exprime uma consideração do
~clluCelllmellto, S. m. (anl.) Accão de uosso rspirilo, que, observando os modos,
vina ou humana. que infunde respeito, e a
as qualidades, ou as relaçõrs, que ha em
que se deve reverencia. fl. Flol'. 7. 2. lJ. 79. acautelar; cautela, prevenção.
~clluC,el·ill·, v. frans. Prevenir, precaver, diITcrentes sujeitos, faz d'eJles uma separa·
II Hadriano promelteo de propOr rstes desejos pios no acalamento do Hei da GlOI·ia". que não succeda alg-um damno, ou incon- ção intellectual, e Ibes dã uma denominaBal'I'Ciros, f. 223 V. "lhes appareceo um veniente: V. g.-atgu111a.cous., com 1Jl'0l'i- ção geuerica; o segundo suppõe sempre um
home, que mostrava em sua pessoa grande deneia, ordem. § Tornar cauto, prudente: snjelto l:'ID que rrside, ou se emprega essa
magestade e acatamentoll. Paiva, S. I. f. "successo, que deve acautelaI' os generars... modificação, qualidatle, etc. Acção exprime
10il_ "ante o acalamento de Deus purissi- POI'I. Resl. 4. 3. "nos avis.a, e acautela o Di- a modificação, ou o estado da potencia em
exercicio. Aclo é o effeito da acção. Acção é
mo". AI'!'. . 21. "presentar ante o divi· vino Oraculoll. Vieim, 4. 3.
~cllutel"I', V. inlrans. e "-cnutelá.·.se, a operação da potencia. Acto é a obra que
no -". § Observancia do respeito, que se
deve ainda ao inferior, em atlenção li sua V. rer. Resgnardar-se, precaver.se. V. do resulta d'essa operação.oA potencia, quando
dignidade, posto, elc. ll. 2.2. 5. "Albuquer- Are. 3. 4. § Prevenir-se, usar de cautela. /1. esta cm acção. emprpga a sua energia, (!
que póz as mãos em João da Nova cpm mc- Dom. 1. 4.. 5. ((quiz acautelar-se" "bom é faz ou produz alguma cousa: o sru produnos acatamenlo do que merecia um capitão acautela7', e não aventurar".
. cto é o acto, elc. Syn. de fJ. FI'. F. de S.
de el-rei. § Gesto, semblante. B. I. 1. 16.
_~cn"'lll"tlo, II, p. p. de Acavallar. Re· Lm7..)
'0 acatamento, á primeira visla, um pouco aim. de 4 de Abril, 164.5. Diz-se de cou'a
&c(·etle.. Ce, p. a. de Accl:'der (I. for.) Que
temeroso". IIvelbo de mui vrneravel acata- que está sobreposla a outra. § fJentes aca- concrde, se junta, conforma ao voto. paremento». ilTal'cos, ChI'. I. 2. 65. V. Respeito, val/ados, dentes que cresceram em parte so- cer, querer, partido; credor -, aos que consyn.
bre outros.
cedem InduClas, etc.
,,-cutílllosls. S. f. II. mrd.) Difficuldade,
"-Clll·III1 ...·, V. trans. Lançar as rguas
,,-cectlel'! V. jntran~. (do Lal. accedel'e).
ou impo,sibilidade de engolir.
aos cavallos de cobrição: « - a eflua .. , co- Adherir· a a guma rrsolução tomada. § - ao
.4CUtíll·, v. trans. Cortejar, fazer mesura bril-a. Leão, L. e3:11'. {. 21l v. § Amontoar, .COlnpri1Jlisso : subserevrr com os mais cresohrepór, agrupar umas cousas sobre ou- dores. -Leis modem. Deol'. de 4 Abl'il, 1777.
alJaixando- e, curvando se. Auleal'. 1. 4.
II V. IIsolrrendo, porqne os soll'rão ; gran- tras.
§ - ao t'olo ele Olill'os; conformar-se com elle;
geando, porque us acatem". ~ fig. Respei- . ~c."'"l1eh'ílllo, II, adj. (t. 1J01.) Diz-se .accedendo o consentimrnto da Egreja ullital', venerar. Lus. 7'l'ans{. f. 45. ('c os pas· da5 foi has, da plantas sobreposlas, ou de versai" -§ Adhel'il' ao convite: ar.ceilal-o. §
, tores acalão·n'o». Galvão, ChI'. Ar /. O. 41. tal sorte conchC'gadas, que umas cobrem Adherir a um partido politico: filiar-se
§ Adoplar, srguir: acatar os principios da as outras, como nos li rios. [/1'01. C.
n·elle.
'
moral' - os conselhos do pae.
"-cunlilelrlll!f, loc. adv. As costas.
.~ecellnçiio, ou .~cellaçiio, O acto de
.4cuCf..·, V. intraus. (anl.) Olhar com at·
"-cuy,·clhitlo. V. Acairelado.
acceitar. V. lO. 380. Acolhimenlo, recepção,
tenção: o bispo det'e acalar sobro o povo; vi"-cçiio, S. f. (do Lal. acUo, acção, do applauso approvação: o dl'allla lem lido
giar. 1ncd. de Alcob. tom. I.
verbo Gr. ag6, eu faço). Acto, feito, obra, mllila acceilarão. § Prediler:ção, parcialida"-cnCnrl·í.do, ou ~cuturrho"tlo, adi exercicio, ou energia de qualquer poten- de: V. g. julaa?' selll acceitação de parles. §
Alacado de catarro. V. l\ncatarrnado. Apol. cia, ou causa activa. § Gesto, 1lI0~tra : V. g. -de pessoas; arreição, ou inclinação a ai·
lJial. p. 22.
fiz acção de tirar a espada. § (I. for.) Direi- guem com parcialidade. P. /llb. Lusil.2. 15;
"-CUCRI·I·OÓ.,.sc, ou "-c.-uC ...·I·hoí..·.sc, to de demandar o que nos é devido por
"-eceltád.., p. p. de Acceltar. Que se aev. ref. er atacado de catarro.
qualquer titulo. § A demanda, exigencia da ceitou: "banquete acceilado por Diogo Lopes"
"-cutR80Iudo, II, adj. Tecido a modo de cousa devida. § Acção (Ol'ense; libello, ou B. 2. 4. 4.. § fig. Acçeito, recebido: .0 amigo
cata-sol. V. do Aro. 6. O. 10. "seda
§ arrazoado para demandar alguem. Ol'd. 111. aceei/ado por causa de proveito contentara
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em [fUanto fór prol'eUoso» .Ulis. q. 1. V. c{o suas passagens pelo meriuiano. § - elos pia·
Al'c. I. C. q. e 5. Palmo 3. {. Ilq. ('os serVI- nelas; movimento proprio dos planetas de
ços erão Illal accei/ar/os della. Andl' IJ. 2. C. occidente a orienle, o qual relativamente á
63 - na amizade: "com lristeza de não ter lerra, parece rr.aior do que é na realidade.
aceitado o que lhe elle d'antes ofl'ereeia» li.
,~ccele"iltlllmcnte, adv. Com accelera2. 2. 3. § Luc. 9. 13. cOl/sas - por Dcus; ac- çã~, pre.steza, pressa ou precipitação. Bal'ceitas.
l'elI'OS, {. 137. A1'1·. lO. qo.
,lcCCU......II·, ", s. Pessoa que acceita, ou
AcccICl'í.do, p. p. de Accelerar. Veloz,
recebe. Eu{i'. :1. q. «O conselJlO desagrada- apressado, que se move com pres,a. Cam.
vel é mJI recebido elo acci/adol"'.§ Iig. - de Canc. 15. "correntes -» Ulis. 2. 22. «e
pessoas; parcial por a!l"cição, ou pai xão
partIndo em sen carro accelemdo» lJas,lcceltllmcnto, S. m. Acção ou efl'eito. de sos -. Ancll'. Cerco, 9. q3. "com accelerado
acceitar; acceilação. § Na Ol'd.
5. 58 3. curso .. § Que succede dentro de pouco tcm(que não seja preso nenhum sem querella po, on antes de se esperar: V. g morle - fi.
perfeita) "nem ainda por venr1itas, e revrn· Dom. 2. q. II. § fig. ~'aeilment() irasclI'el, su·
dilas, e aceitam.enlos (i. é, asseitamento. ou pito. Lcão, Ong. 51. § Arrebatado no mOllo
asseitança, traição, insidias; segundo o El/!- de proceder, inconsiuerac!o. fl. q. 6 q.
cid. S/!P/J/. ltéplO. lIuello, uesalio); e srguAccelc"Il"(Il', Il. adj. Que acceléra, qne
rança llrila la.. e 5. «uenhnns nom fossel11 apressa o movimento. § s. 111. Nome de ceI"
presos por vendita, nem I-evendita, nem acei· tos musculos que accl'leram as dejecções.
lamenlo de segul'Unça quebrantada .. (parece
Accele"lllllcnl.o, s. m. (ant. e p. us.) 1'.
deve ser «e se{fw:al.tça» como ~o pal'agl·. 3.) Accl'leração. Palmo Dial.
e T. 50. q. 7. ln:mlIas (I'. asselfamento, AsAcccle,'.-.nte, p. a. de Accelerar. Que
sritança, Asseitar': scit.o ameute, atraiçoatla, acceléra: V. g. (orça -. BeitidiJl'. 7'. q. lJ 6L
aleivosameule, como laz qnem sl'gurou 011-lCCCIC....II·, v. trans. (do Lal. accelcrare,
trem e o injuria, vilta, deshonra, fére, vin· de ac ou ad. e cclel', veloz). Apressar o modo elle sobre seguro promeltillo. T. 59. cil. vimen[o, augmentar a velocitlade. Uliss, G.
L. 5. q. \'endita, ou revendita, Ou seilo a- qG. -Fez (Juplter) que... A noite o nrgro comentl', ou de proposito. ou sobre srguraÍl- che accelerusse .. ~ Oar preso a; v. g. - a pal'ca (acintosameute de reixa velha?1 Orei. /t'i· lida, a m.ll,/'cila. § Anlecipar:·v. O, - a m01'iip. I. (i5. '16. e 27. e L. 5. T. 128.
le. Leão, Dcscr. 83. aecelerar o tlSO ela m.ào.
,\cceltillllc, S. 2 g. It. merc) Pessoa que § Accelel'ar os (ruclos; - a vegelação; enaccrlla a leltrll tle cambio, ou a cousa esti- ClII·tar o termo ordiuario em que as arvopnlada. § adj. Que acceita.
res, e planlas dão os seus fruclos: e fig.
'\CCCUill', ou AceU""', e derivo V. trans. "querl'm aceclerar a marcha da naturrza. e
(do Lal. acccpLan;, ou accipcre, do ael. e ca- os fructos da Ill'l1dencia collll:l·os· antes dos
liel'e, tomar. I\eceber o que se da, ou olre- annos tia madureza».
rece. LI/S. 7. 28. "acceila ... Oque lédo Mon"cccle.,.i"-se, V. ref. Aprrssar-se, dar·se
caide lhe olTerece.» § Incnrnbir·se: -11m en· pressa a fazer ou dizer alguma cousa. §
éal'go, olficio. Goes. Chi'. Man. 2. I. § Dar Irar-se.
consentimento: v. g. - as condições pI'OpOS,l"ccICl'IlI;,-O, adj. Que accclera; accelelas. § fig. Accpitar desafio, balalha. Pina, rantc.. P. uso
.
Cill'. Ar. iV,
19. 3 pr. Admillir alg. cou"ccclc"utl'Íz, 'adj. r. (t. mech.) FOI'Ça-;
sa, abraçanuo-a, ou conformando-se-lhe. Jll. força, ou cousa que accclera o movimento
Lus. 2. L. 5 C. 19. "a mais da gellte, que de um corpo.
por sna prégação acetiLám a fé de J. C.» Lo,lccendlilhll, S. f. (mais us. no pI.) ~ra
bo, f. 253. "o peregrino, em que havia me· teria apla para receber promptamente o fonos duvida acey/oll o ·parlido. § - no seio g'o, e communical-o a alguma consa; maraela (amilia, receber para casa. § - pcssoas; valha, apara, graveto, isca. H. N. 2. 529. §
parcializar, e favorecer al'guem, autepondo-o fig .• O mao livl'o são accenclalila.s em que
a outro mais benemerito. Arr. 5. 6. I'avore- arde a conscirncia» FI. P. 2. '1. q. § ()lLcm
ceI' mal. Pinft, Ch/'. § (t. merc.) Accei/ar wna clá ouvidos aos praOl/enlos, dá-lhes acendalell/'(),; no comlJ'1ercio, é obrigar-se pnr es- Ibas lia/'a suas más lil1{fuas; i. é. pasto em
cripto na mesma leltra ao pagamento c1'ella. qlle se ceva a maledicencia. AI'I'. I. 2q.
§ Acceitar uma cou,a por honra da firma;
Accendi.lho, S. m. e "cccllde"úlhll, S.
annnir por comprazer, contra vontade, para. f. Mont. A/'l. 20. C. :1. AI'I'. l. 3. "fogoo fl'ito
não desagradar. .
de cavaco, e accneledalhas.» 1'. Accendalha.
,lcccltíavcl, adj. 2 g. Di(l:no de acceitar.4CCClldt"fI'),', ", S. (llUt.) Pessoa que ac·
se, bom; v. g. sacrificio acccltavel ao Senhor. ccnde. Vil. G'lll'isl. ~ O instrumento com que
Leilão, Misc. q. 100.
.
se accendc. § fig. O que produz incentil'O,
Accclte, S. m. (I. merc.) Adeclaração es- irritação, etc.
cripta, em urna leUra de cambio, e assignada
Accelldc,', 011 Accn"c,', V. trans. (rio
pelo sacado, de como a acceita, e lica obri- Lat. accendel'c) Excitar o /'ogo pOI' lllljO da
gado a pagal-a no vencimento. ~ Pô/' o ac- fricção, 0\1 applicando fogo ã materi:f"com·
ceite; fazer o acceitante esta declaração por bustivcl, inllammar: - o ltune. Goes. ChI'.
escripto na mesma leltra, datando-a e assi- Man. I. n. (-mandou - tocbas» § Acccndel'
gnando-a.
.
o aI' em foO'o de I'uz·is, com relam pagos, ou
.t.cccuo, ou ,lceUo, ", adj. (do Lat. com o fnzilar dos canhões» Lus. 5 16. "lIeacceplus) Admillido, recebido: v. g. bem, ou Iam pagos que o aI' em fogo accendem. fig.
11lal- 2.· CCI'CO de Diu, 230. § COlllmum- "accendci a frieza das minhas palavras»
mente se diz bem, ou mal accci/o; mas ac· Vici/'o § Dar calor, inl1alllUlar: - as almas,
ceita toma·se geralmente por bem quislo, os des~ios. Lus. Fel'r. Od. I. I. "accenelei vosqne goza do favor, e valia de algllem. A1'1'. sos peilo'!;» "Tu que o sol accendesle e c'um
10. 25. "oração, obl'a de Ocos mui acceila» SOITISO de esplendentes fulgores o arra~'as
lil. fi·cq. -só me fallece ser a vós acceilo., te» "o sol acende, e alJraza as areas» esLus. lO. 155. V. do Al'c. 1. 6. e M. L. .accei- quenta muito. Luc. 2. 8. § Queimar, abrato. ao pOI;O. § AccciLo pa1'a alguma a.ssocia- zar.. Lns. I. 90. «A povoação ... esborn hardea,
çao, ele.; approvado, e lirado para entrai' accentle, e desbarata" accender em logo. H.
TI·ella. § LeUm -; que tem o acceite. § Usa- P. § - logo cm algwna cousa; pCR'ar-lhe o
se COUlO parl. 0\1 supin. de aceeilal' em 10- fogo, fazeI-a arder. Lus. q. 10J. "l'ogo que
gar de accellado: dendo já recebida, ou o mundo em armas accendco, Em mortes,
aceila em promessa a parte do cabedal» em desl.1onl·as ... § fi~. Excitar. de pertar. v.
Vieir. LO. 283. 2. e 351.
g.- o (ogo das paixões, a il'a, a colera; o riso.
"cccHóslllllenl,e. V. Asseitosamente.
Lus. 8. 59. "a força da cobiça Hum desejo
Acceltoso, ÓSIl, adj. p. uso Acceito, il1lmorlallhe accende» "a vergonha lhe acenagradaveL
dia nas faces ro,as purpureas» AIT. lO. q8.
"ccelcl'llção, S. r. O acto de accelerar- "o semblante onde a 1'0 a acendia os seus
se o corpo que se move; o augmento de rubores» lomava a cór acce,a d'elles. § - o
veloyi9ad~. AI')'. 10. 18. § llg. 11 pressa, a animo; in.pirar valor § - wn amanle; inprec!pltaçao com que se faz alguma cousa. spirar graude paixão. b'faus. A(. (. '18. § B. FiaI'. 3. 293. precipitação em obrar. § (t. brios. Encicl. 10. 90. - as vonlades. Lobo. as\r.l Accelerafão diurna elas eS/l'citas; o cm a!Jcclos. "lm'/. Cal § fig. "A memoria
allJantamento que se observa cada dia nos d'elrei o acccnele room 111nyto amor a exalseus nascimentos. e occasos, hem como as . tal' a religiam» Pinheiro, 1. 252. § A.tiçar.

Ar

r

r

ACC

71

insligar, irritar: V. (l. - a inve.ja "Qcendcl'J)s
tyrannos» Andl'. Ch/', J. i/l. B. 3. 3.2. "depois que a furia (da peleja) accendco o animo a todos. § Como intrans Activar-se :"FogO que mais accenclc no meu peito» flCI'I1.
Rim. (. q5. § Crescer: - a cl'uc;;a, cl'uel-

dade.

,'cccn'''ídllmcllte,

tado, irritado.

Acc~"de'·.se,

V.

adI'. De modo exaLrer. A.tear-se:

V.

g. o

(000. Goes. ChI'. "1. l. 6'2. (·naquclle dia se
a~endeo o. fogo nellés Il'a SOS)>> e fig. - o
.10/. Flos Sancl. de S. Paul. I.· Erem. "accen~/el'em-sc

as nuvens em relam pagos»

Vwwa § - ti guerra;. a pesle; a conCllpiscencta: a 1'awa; a dlspu./a; a allercação;
atear-so, ir em augrneuto. M. P. [86.1< com
cuja vi nda se accnileo a briga muyto mais»

§ fnl1ammar-se. arrebatar-se pela força de
alguma paixão: I<mai em fogo ard"llte se
aecende (rUmO) para as armas e conqui tas..
Eneill. 12. 17. e 90. "em colera se {lccende
e fnria brava» § Pelojar-se maís bravamente:
V. {f. - a bc.lalha. ~ Accendel'-se
1'0.110; co-

°

rar·se com calor, paixão, ãfoguear-se, allra·
zear-se, inl1aOlmar·se, enrubecer éom calor.
Maus. § Accentler-se pal'a ganhar. (las/an.
7. Prol. ~ Accender-se a esperança. fl. I. 3.
I. accender-se a alagl·ia. lJ. - FlUI'. 'L. p. 10. §
Afcrvorar-se, inllal1l1l1ar-se : v. fi. a a.mbidlu
se accende com o receio de ir/ualrlaele. Dal.
fiam.. 396. "accender-se a imitar (o Senhor)>>.
,'ccendldissimo, superl. de Accendido,
[1. uso Bem. JI1clcl. 12, 2.
Al'ccn"ido, p. p. de Accender. 1nl1ammado. V. Acceso. § adj. fig. - cm il'a, elll

sanha. fl. Claro C. 73. § - em amor. Lus. Z.
q3. «As lanTimas lhe alimpa, e accendido na
face a beija (Jupiter a Venus)>>. § Averme-

lhado, cór de fogo muito \'ivo. § "O rosto
alJ'rontado, e - de vergonha», 1<0 mar - em
fogos de artificio.,. Lus. 2. 91. OLlio -. Enei.

da.

Accc'"limc.nlo, S. m. Acção de accender. § fig. Ardor, desejo vehemente: I<veiolhe ao desejo grande acenclimenlo de vingar a morte". li. lJlar. C. 65. i!J. I. 18. 1<de amor santo», lei. " - de peccado...
.4cccnllh'cl, aoj. Que se póde accender;
que é susceptivel de se accender.
.",ccen"uo, S. f. (t. medo p. us.) Ardór
encl'ndimelllo: V. g. - elo sctn{fue. Esc. das
Vcnl. II. q. e fiO'. - do dcscjo.
,'cccnsos, ac/j. m. pI. (do La!.) Soldados - : snpemumeral'ios de uma le}3'ião romana completa 1'. Trial'ios. § ul'liciaes
subalternos as ordens de algum funccionario na classe civil ou militar, especie de
apparitores.
"cccnto, S. m (do Lat. accenlw1/., suo
pino de accincre, canlar com alguem). O
tom de voz com que se pronunciam as 1'0,
gaes, mais ou menos lortemente. Muitas
dicções tem dois accentos em dnas vogaes:

v,. g. méstl'Ía,

~éLtJira,

pl'égár, p,'é{Jaçiio, ác-

rao, etc. § O slgnal ortbographlco corn qne
.se indica o tom das vogaes. lia tre.: o accento agudo (' I, o accento .'I,·ave ('), e o
accento circwilf1e.1'0 (~). ~ Quasi todos os
classicos anligos usaram do accento grave
para marcar os sons agudos, e assim escreveram: jà, ale, SÕ, võs, etc" ao mesmu
tempo não accentuava:11 as syllalns longas,.
escrevendo: 1)01' (PÔI') achamos (achámos),
merce (mercê), etc. §. "loraes só admitlia o
accento agudo e o [}I'al'e. Hoje, porém, está
geralmente adoptado o accento circum{lc.t:O,
e em desu o o {frave. § Accenlo Lonico, o
predominante na palavl'a. § Accen/o om/o·
rio, a inllexão de voz com que se pronun·
cia al!!ulTIa phrase interrogaliva, admirath
va, pathetica. § Accenlo prosodico, ó da vogaes. § O tom modulado. Oll autes articula·
ção modulada da lettra da poesia: v. g. "fallando em dôces accmLos,) e na prosa'. V. lobo, Dcs. (. 166. ult. ediç. e Cam. Egl. 6. (,Das
namoradas magoa, qlle dizia ... ella sómente. Os ultimos accenlos repetia ...
AccelltllllçuO, S. f. A nota ou posição
dos accentos orthograplJicos. § O tom em
qne se pronunciam as vogaes, as syllabas'
e as palavras. § 11 porte da ortbographia,
que trata dos accentos.
ACCClltllill', V. trans. Pronunciar com o
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aocenlo prosodico. § Escrever com os accentos orLilographicos. !\ Pronunciar com
accenlo OI'alorio, de mocTo a Lornar di tincLo', alienLes, cerLos ponLos da oração.
~CCCI)ciio, S f. (do Lal. acceptio). entido, igní"ncado, em que se Loma qualquer
palavra. § -lie lJessoa, i. é, pre,clilecção,
preferencla, acceiLação de alguma pe soa.
AIT. 4. 11.

ACCCI.túbulolj
. m. (I. med.) Os ligamenLos com que o feLo se reLem uo utero.
Pal'm. 1'. 2. p. 37.
"'CCCI.t.. çào. V. AcceiLação. T. ele a{Jo/'a.
1. 3. /I. P. da Vc/'dad. Al1lizade
"'cccptiuI9, p. p. de AccepLar (anL.)
"acceplada a lei, a fé, elc. B. 1. 9. c. 3.
e 5.
Acccpl .. di.... V. Accrilat.lor.
Acccph'ntc, p. a de AccepLar. Doe. Ant.
ACCCI.I.lr. 1'. Aeceilar.
~cc I.ti,,·cl. V. Acceitavel.
i\CCCI.III .. çiio, s. f. (L. jur) (do Lal.) Remissão, quiLação, pela qual o credor des·
obriga da divida ao devedor, sem recl!ber
o pagamenLo. Pel'. e Sousa, Dice. Jltr.
•'l<'cCI,tiljslmo. 1'. Aeceitissimo. Res. 11.
de Erom. Arl'. 10. 2.
"'CC('I' lo , ", adj. 2. g. (anl.) O mesmo
que AeeeiLo, Aàl:eiLavel. Vil. Oltrisli.
_4cc':'","uentc, adv. Com grande fnror:
as persrguições politicas continuam accesamellle.
"'cc '.so, on .~ce.~o, p. p. il'l'rg. de Accend 'I' (cIo Lal. accensus, p. p. de accendo).
Abrazado, inl1ammado, a que se pôz o fogo,
on m que r tá pl'o-ado o fogo. fi. P. I. 4.
11. "'IS. im como huma pouca de polvora
acesa derriha Imma grande torre", "não
havendo lar aceslJ. como haveria fumo subindo.,. § fig. Inl1ammado, arrebatado, Lran.porLado. Llls. 3. 70.• indo acee o, á batalba, ele." ()Olll. 6 2. 4. "ficou aceso em ira
e furor". Lus. I. 93. "ficava a moura o-enLe
magoada, e no odio antigo mais que nunca acresa". Bl·it. Chr. I. 1. "aceso com novo
de ejo da salvação das almas. § • - com
razõe que ouvin. mui animado, estimulado. Eneil/a, 9. 18D.!\ - cm sede; que tem
grande llde. Lus. 3.83 § - "de caridade ...
Flos Sant. 264 v. "o e pirito tão aceso n'aquella vias·em .. , de rjoso de a faz('1'. B. 3.
10. 10. "Iao aceso no amor da patria, e no
serviço do cu rei", diligente, afervorado.
§ AIIIJa - de paixão. Oam. Ocl. 6. vonlade
-. Palmo P. 3. amores - ; ardenLes. Sá e
Mil'. "os olhos -)) vivos, luzeuLes, do que
tem algnma paixão. V. ele Suso. p. 19. "pelejar --". Ooul. 8. 20. § - semtões; mui
energicos: "ás palavras acesas de S. CYpriano". AIT. 7. 18, § Febl'e-; ardente. H.
N. 2. f. 68. § Aceso de, ou em alguma cousa;
i. é, em desejos, com paixão ardente, vrheml~llle d'ella: v. g. - de lelt sangue. Dinis.
Pind. - do espirita de concupiscencia;- na
vingança,- -na lorpeza d'aquelleslue/'Os;elc.
~ - em querer, ou ra~er al!JU11lrt cousa; com
orsejo ardente. Góes, Chi'. Man. H. c. 29.
A1'ervorado, com pressa d·isso. S Aceeso;
ateado, prgado, vivo, aeLivo; fallando do fogo, no \lrop. e fig. Llls. 3. 123. "Matar do
firme amor o fogo acceso)). Arr. 2. 9. "e extino-uia e, a brazas accesas no intimo do
vos o coração". § fig. Vermrlho. encendido.
111. L1IS. 2. 6. fil. 2. "carão - " §Furio o, raivoso. Lus. 2. 21. "com gesto-" § Alumiado: "lua acesa dos rayo do sol». Hesencl.
LeU. (. 9 L. § Queimado, abrazado. Ltls. 3. 57.
"Por cujo engano foi Dardania (Troya) aeeesa... § Palavras uccesas de ou em zelo, euridade; que exprimrm o ardOr do zêlo, etc.
Luc. 2. 15. e 5. 10. § VehemenLe, f'.ll'le, que
move com violrncia. L11s. 3. 142. "de rjo-"
Puiva, S. I. 314. "nova -" "aet!Sas dOres..·
Arr. 10. 5. "com - su piros e ronLinua la,
grimas... L!le. 1. 1. "desejos mui -; lei. 1.
7 ,,- saudadrs... lei. 6. 4. § Tambem se ap
plica á guerras, conLendas, á pesLr, á rai:
\-a, eLc., para exprimir a força e vigor da
sua acção. (Jollt. 4. 6. 2. "I riga "cm - ".
Sanlos, 2. 3. 6. "andando á haLallia - " §
No mais aeCeSO da fesla, da briga, ria conlenda, etc., i. é, quando está na maior força, fervor. B. Flor. '2. p. 5. § E tá acceso o
lume, accesa a luz. (pl1ras. fam. cm que
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se exprime o elTeiLo pela causa). &, Eslá ac- a<lontCJeu, suuaaedeu, sobreveiu por aaoicesa a guerra: está declarada. § ~m guer- dente. fmprevi Lo, forLuito. li. Dom.!.!. I.
ra accasa, cm guerra sem tregoa; ao tran- R Não essenaial, a<laessorio. § fig. De nenllllma subslanJia, e pouoo tomo. Ae. dos Sin{J.
e.
A~cessão, S. f. (do Lal. accesio, de acce- 1'. 2. p. 155.
"'ccidcntál"u'nlc, adv. Por accidp.nte,
dere, chrgar-se). Cousa que se ajunta a outra ~ Augmentu, accre eentamenlo. § Pro- nn casnaliclat.le. A1'1'. 1. 2'2. § Em quanlo aos
moção á dignidade ou posLo superior.·§ O accidentes: v. g. esle clitre/'e aecidenlalmenle
acLo de acceder. § Acquisição da parte, v. do outro.
Acci;lcnllu', V. trans. Desnil'ellar terre0-. da
herança do finado ao co-herdeiro. §
Bhegada. approximação, promoção, ou ele- no; tornai-o accidentado. § Produzir acei·
no terreno urna causa naLural: V. g.
dentes
vação a dio-nidadr, ou posLo superior. § (I.
o Lerremoto.
med) Accrsso febril.
"'c~ldcotó,'lltme .. tc, adv. (anL) O mef"'cccs.~l .. n"'l, adj. 2 g. (L. med.) lt'ebl'e-;
que Lem accesso. Fann. T. § Que se Junta, mo que accldeoLalmente; por accidente, não
e~sencialmente.
addita a ouLra cous.a.
"'cCld<loUll'IO, ", adj. (ant.) O mesmo
.~CCéS5it, S. m. (I. adoptado do LaL.) O
premio que em 2.· logar merece urna obra que accidental. Ceila, S. 2. 57. 3. .
,\ccldcntil1'cl, adj Que tem a propriedepois do principal. § O premio honorario,
que e dá ao esLudante immediato em me- dade ou qualidade de se accidentar.
"'ccide.. le, S. m. (do LaL aceidens, enlis)
recimenLo ao pl'llneiro premiado. Atem. da
Acaso, acontecimenlo repentino, imprevisto,
Acalt. das Seiencia.s de Lisboa.
.... cccssÍl'lI ... é .. tc, adv. Por meio de ac- g-eralmente IraballlOso, infeliz. Lus. 9. 17.
Elegiael. "os graves, e inson'ridos aeeidentes
cl'e cimo, acerescenlamenLo.
"'ccc~sivcl, adj. 2 g. Que fica ao alcance, de forLuna, e de amor.» Pai·va. S. 3. 128 v.
a que se póde cllegar: 'V. {J. 'monle -. § fig . "os - deste mundo .. caso não pensado:
Homem -, lietsonagcllt-; conversavel. eom- "aqurlla morte foi mais aceidenle, que ormunicativo; que recebe sem dil'fjculdade, denada" lJ. 3. 5. I. accidenLal. § (I. med.)
sem eLiquela. § .Os familiares de um valido Alaqur, aecesso, acommetlimenlo subiLo,
lem o rei mais accessil'el rara as suas pre- imprr.visto de enfermidade, ou paixão. Bl'il
Lenções., lJ. FloJ', 1'. 2. 'li. 138. § Cou a, que ChI'. I. 8. ,<lhe sobrevêo hum aeciclenle de
se póde Cousf'guir: V. g. as 1I0nl'as são mais 'goLla cOl·al .. COlJ.lo, 4. 2. 4. "lhe passou
accessiveis á f/1'angearia, e ambifão, do que aquelle grande aeeiclenlc dc paixão. § ALaá 1'i/'lude, e merecimenlo, que 11ao se abale. que de doença convulsiva: v. g. - de ,",pi"'CCl'SOlh'o, li, adj. Que accresce, on que lepcia, rtc. § Desmaio, BI'i!. ChI'. 3. II. ,"mm
se aecresl:euLa a oulra eon a. lJ/'ot. U. "h um religioso a qurm Lomou hUIll tcrrivel accidente", etc. § rhenomeno paLll/Jlogico, s.)'mappendice, ou cla e accessiva".
~cc""'so, S. m. (do Lal. accesslls). Alcance pLorna novo para uem, ou mal, que vrm ao
da cousa alta: montanha de facil aeces o. § doente. Luz da Afed. 1. 4. § (I. phiL) O que
Chl'gada, entrada: rio, porto de diflicil ac- não é'e eneial. nem da sub:tancia das
cesso. § fig. EnLrada a alguem: "dar aeccsso cou as. Vieir. 10. 23 . '2. ((em todos os paaos requel'tntrs•• para facililar o accesso renLes o amor he aeeitlenle que sc.potle mudos peccadorrs, se metLia (J. C.) com os dar; no amigo fiei he e..sencia, e por i o
peecadorr " B. Flor, 1'. 2. P. 8. "torpezas immutavel" § Mo Ira, apj1arencia. AI'I'. 7. 9.
não ten hão aeccsso a vosso 01 ho , nem a aeeiclenles de vida perfeIta.. § Os - Cltcltavo~sos ouvidos» g AngmenLo, elevação cm l'islieos; a cOr, cheiro. sabol', eLe. de pão e
po to, dio-nidade: foi promovido a coronel. de vinho que drpois da consagração conti~ Che~al1a, approximação: - elo sol para o nuam a Ocar n'rssa substancias,' embora
equaelor. lJ. 3. 4. 7. § Ataque repentino: 'V. convertidas, srguodo a reli~ião, llO verdag. - ele ira, ele {uror, ele amor. Encicla., 11. deiro corpo, e sangue de J. L., aliás espeeies
'1'29. «não he novo esLe amor, nrlll Il1e veyo saeraJlllmlors. § Aeeie/enle de luz, (I. pinl.)
por aceesso subiLo e 'Ia doçura soberana·, § A luz do sol coada pEla nuvens, ou por ogi·
- ele febre; rrpetição periodica. § - do 11tal'; va ou frrsla. luz de Jampada ou facho que
a encbcnte: opp. a l'ecésso. § Accesso com al- illumina qualC\uer parLe de um quadro. §
gWl1a 1'Itu/he/'; copula. A/'I'. 2. 15. "fIcando POI' accü/enle. oe. adv. easualmenle, forLuiii rainha de aquelle accesso prenhe.» Coulo, tamenL . P. P. 59 V.
5. 8. 1'2.
"'cci,)i", V. Acidia.
~CCé8S0, II, adj: V. Accessivel. Bll/.l.
,,"ccioc.. ~ S. f. (I. bot.) Herva medicinal,
~cccssc'l1', 1'. Assessor. Goes, ChI'. Afan. originaria 00 Perú.
3. 55.
,,"cl'ióm ... V. Axioma. Sever. lJisc.
•t.ccc!l~ó.·i .. me.. tc, adv. De modo ace s." cei o rlll.d 0: p. p. de Accionar. Acompasorio. Ord. Atr. 2. 1'. 63. 6.
nhado de acção oraLoria; com gestos de
"'c,ccssól'io, ", adj. (do tal.) Que 'anda actor, ou orador § Chamado a juizo; deannexo e acompanha outra cousa, que se mandado. § - S. mO' grsLos do actor, ou
diz p/'incipal a respeito de outra accessoria. orador: v. g. (j 1JCssimo orador 110 acciona·
ou aecresceitlada a ella: V. {J. o elominio ulil do.
tl aceessorio elo di/'eclo: "cousas - á ida
"'cciOIt"dó,', li, S res'oa que acciona;
dei-rei a Hespanha" por: cireulllstancia re- que usa de accionado.
laLiv.a~ a ella: "bêes Lemporae', acccssól'ios.
Jt. cchlll iII', V. \rans. Acompanhar a dee chegadiços ávida.. A/'/'. 9. 14. § - s. m. clamação com ac,ÇõC's, ge Los apropriado
O que se ajunLa ao principal, ou c['elle de- ao a sumpto, as paixõC's que o discurso expende: "roubos, damnos, e injnrias, que prime, e aos am'cLos que o orador preLensão accessorios da gnerra·, Leão: ChI'. lJ. de exciiar no seus ouvlnLes, ou o actor nos
Duarl. 13. § Ael1egas. § (L pi nl.j Partes que espectadorr . § II. for.) Intentar plC'iIO, acenLram n'uma composição para seu embel- ção contra alguem; demandar em juizo. Fcr.
lezamenLo, mas sem lhe serem nrcessanas. BOI'{J.
§ (I. Iheal.) Os objectos de importancia se.. . ceion.íl'io, S. m. (anL) O mesmo que
cunoaria, mas nrcessarios á represeula- Accionista.
ção.
,t.CCiOflísC", S. 2. g. O que possue uma
~CCillClIS, S. f. pI. Festas em honra de ou mai
acções de banco, companhia, emAJlollo.
preza mercantil, ou em gerat de qualquer
~ccibc, s. m. (do Arabe as sekb, chum- soeiedade anonyma
bo) Nome alchimiao do ollUmbo.
"'cei I) itl'l" S , S. m. 1)1. (I. zool) Nome
"'ccldé.. ciu, S. f. E tado ou modo de ser dado por Linncu á primeira ordem das
do aaaidcnLe, em philosophia.
aves; as avrs de [Jre~a ou rapaccs, primeira
"'ccidc.. tIlCão, s. f. Estado ue um ter- das alipennes na classificação de Saiut-JIjreno aaaidentàdo.
laire.
",ccidc.. liulo, p. p. de Aaaidentar, e adj.
"'ceil.ItI'lIlO, adj. Proprio de aves de raQue apresenta aaoidenles, interrupções, al- pina.
tos e baixos: lerreno accidenlado. ~ fig. Vida
J\CCllllllllÇiio, . S. f. Acção e elTeito de
aceidenlada; vida aheia de peri peOlas, de acclamar; denunCiar clamando: V. g. - cio
dil'fiauldades. § - S. m. Desigualdade: o ae· novo rci. § Clamor em louvor: v. g. toi leeidenfaelo de lerreno.
vado enll'e acclamações elo lJOvo. Vieira, 10
AccidcDtitl, adj. 2 g. (do LaL barb:) Que 212. § V. Epiphollema. § Eleição 1JOl' -
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Ace

aquella que se faz sem escrutinio secreto,
indicando-se os nomes e votando·se por
alevanlarlos e assentados; eleito anles de votarem, ou FrJ11 votarem. Vieim, 3. 145.
"ccltIlIPÓ"O, p. p. de Acclamar, e adj.
Proclan:ado, que recebeu acclamação. § Applaudld o.
"cclllm,,",),', ti, S. Pessoa que acclama.
Ficaram-se clHimando os acclamadores os
~O fidalgos que 1 cclamaram D. João lV. §
adj. Que clama. brada. pede bradando: "acclamadora de jusLiça(Nossa Senhora)•. 1I10nt.
Al'/". l~. 13.
,'CCIIlJII.illlc, p. p. de Acclamar. Que
acclama. § s 2 g. O ql.!e acclama; acclamador: "os primeIros accI01l1anlcs•. P. Rib.

accommodar. § O eITeilo d'csla acção: - de
criados; - de filhos. Vieir. 2. 447. - dc desavenças. Porto Rest. 4. 235. - das duas coo·
'/'oos em guerra.
Accommodill', V. frans. (do LaL aecommodare). Ordeoar as cousas como convem;

e?p_e('ialmenle o crescimenlo por juxla-poslçao.
. Acc'·CSCClltÚ".u..êlltC, adI'. Com accresOlmo; com amplilicação, exaggemção: v. g.

Acção.

"c"',,"ui.·, v. tran~. (do Lal. acclamm'e).
Annuuciar solrmnrmenle o levalltamento
do rei. Dizemos: acclamal' l'ci, em l'ei, pOl'
seu TCI. M. L1Is. 1. 1. c. 21. ~ Eleger por ac·
clamação, a uma voz, para alguma dignidade. ou cargo. ~ Dar vozes eJ11 louvor de ai·
guem; applauclIr. § Annllnciur com alrgria:
v. g. - viciaria: "não podião deixar de acclamar a huma voz, e cm allas vozes a verdade da nova le)', e a victoria do Mestre,
que. etc.• Vibil'a, J0.41. § "Acc!amanda por
armas" ; gritar às armas por vir chegando
o inimigo. Couto 8. 36. V. Clamar.
,tcclllI·i..·.• V. Aclarar.
"CCIIIIU.~iio, ou Acllmn~iio, S. r. Acção
e elJeilo de acclimar. § Jal'dim de acclimafão; aquell.e rm que se criam plalllas e ani·
maes exollcos.
ACclilllti"o, p. p. de Acclimar. Alfeito ao
clima.
Accllllli..., V. lrans. AfTnzer', acostumar,
habituar a um clima diver o, de modo a viver, ou vrgelar o'elle sem incommodo.
"CClillltl.·-SC, v. rrr. A[l'azrr-se a um
nol'o clima. § fig. Habituar· e ao. usos,
coslllmes do paiz estrangeiro em que alguem vive.
AccllUllltllÇiio, S. r. (no FI'. Acclimala/ion) o mesmo que Acclimação.
.'\...clh.... tú.·, V. trans. O mesmo que Ac·
cluTlar.
"cclh.... a..·.sc, V. rer. O mesmo que
Acclimar-se.
"cclil'C, adj. 2 g. (do LaL aeelives). De
cosIa arriba, com subida, em ladeira. (coosiderando-se de liaixo para cima). Cei la, S.
1. 64. «escada ingreme, e -» clivá a.
"CCO!;ult"'. V. Acoglúar. Lobo.
"ccolllclcr, e denv. V. Acommetter.

Lobo, ( 502. "acl,'oIJwlúl1enlo».
Jt.ccu ...... o ....cno, S. f. (do LaL accommodalio). Acção "de accommodar. § fig. Con-

certo para commodidade. § Divisão da casa,
commodos que ha 110 alojamento: V. g. cui-

daI' nas accommodoções, (a:;er mais aCCOlll'IlIodações. § Applicação commoda, e adaptada; V. g.- de senlido a algumas palavras,
ele razões a um I!lema, ele.• accommodac6es
da peFsoa de Jonas a Chr'islo» Pait'a, S. i.

é, explicações, que mostram, que em Jona
se prefigurava a resnrreição de Christo.
Viel1'a, 10. 480. Al'r. 10. 6. § Empreg'o, modo de vida.
"cco"'lIIo"i,"nmcnlc, adI'. Com commodidade. § fig. Appropriadamente. § Ordenadamente, como convem.
"cco... mo"a"íço, adj. Que se accommoda facilmente: accommodalicio.
"cco..lI..otl....ísshllO, sup. de Accommodado. Leit. Aliscel. 4. t4.
'
Acco......o.lótlo, p. p. de Accommodar.
§ Apto: sitio -; bem disposto. conveniente.
~ Casa. - ; que tem commodos de vivenaa. § "A nào a mais segura. e a melhor accommodadall em que se pódia ir com meJ1~or commodo. Luc. 4. 15. § Que passa a
v~da commodamente. ~ Que tem modo de
VIda. § Pacifico, tranquiTIo, maoso: '!. g. ho~Ioderado: V. g. preço, lnbulo-.
§ Que quer seus commodos em tudo. § Desavenças -; i. é, ajustadas. § Eslar aecommo·
da,do; estar recolhido, drsoaliçando ou dormll1do. ~ ii. ter commodo, occupação. § it.

l!Wn-. §

estar qllJeto, socegado.

Accolllmodn"úrn, S. f. p. uso O mesmo
que Accommodamento. Paiva, &cam. 9.87.
Aeeon.modamen&o, s, m, .Acção de

VOL. I-FI,.

lO'.

dispór ordenadamente. § Pór em logar com·

modo. Bl'il. CII1'. 2. 5. "pera tambem aecommodal' os co!lrgiaes.. § Apropriar, adaptar,
Lobo, f'. ~O. "que pinlando Ilüm roslo formoso lhe aceO'l1l11l0dasse córes e ~ttl"lbutos

cclrsles.. § Applicar, V. g. pala\'I'as a alguem,
ou sentido a ellas. Belleel. Lus. I. I. 1. c. 6.
§ Dar, ou conseguir para alguem emprego,
commodo, vida, rslado. Gourea, J01'n. 1. 6.
§ ~Iodifjcar, lTludar com as circllmstancias:
,,- a virtude aos lempos. Paiva, S. afeiçoar. § Fazer pazes, concerlar desavindos,
demandas, plritos. Al·t. milito 134 v. "para
-ambas as partes. § - alg. a alg1lma cousa;
di. pol-o, rxrrcital·o para ella. Bri!. 1. II.
Jt.CCOIlIlIlOdi...·sc, V. reI'. Conformar-se.
B. 2. 5. 15. "accO'lJl1JJociál'O à "onlade cle moi10Sl> § Amoldar-se, v. g. ao genio. § Accommodal', (inlrans. ou rer.j a on com; contemporisar, cedrr, conformando-se ao que permille a occasião; ou às circum.lancias das
CDU as. Viei/'. 1. 639. (,accOl1l1JWda1' com o
estado presente, P. conformar com o que
Deus !le srrvido.. Eneida, I. Prot. '''le força
aCC011lmocia/'-se com o tempo" § Contentar<e, aquielar-se, apaziguar-se. § POr·se a <cu
commodo. buscar-o, di pol· O. § Proporcionar-se. ~ Habilitar-se. § Rpcolher,se em pousada. § SoO'rrr; não fazer motim. lião resislir, não impugnar § Accommod01' tem os 00
mudos, excepto no indico accol1l1lJódo,ócla.l, - óda; plur. accommódam. Subj. ac-

commóde, - ódes, - óde, - ódem.
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conlO1', na1'l'Qr -. Filos. de Princ. P. da'!J,
Gen. 2. f. ~98,

Acc"CSCCllliltlo, p. p. de Accrescenlar.
Augmenlado, feito maior por qualquer modo. Accrescenlado em; accl'esecnlado a maior
digllidade, exercilo - de mais lmpas, com os
auxiliares, elc. Vieira: ,,-de mais vasos" (a
pequena esquadl·a.)
Acc"csccntu"õr, S. O que, a que accrescenla. Orel. Ar. 2. 16. 1. - do serviço de
Deus. § adj. 7'rab. ele Jes. 17. "a humildade
he. . e accl'escenladol'a de todos os bens de
Deu .•
Ace,·cscclllndi..·, u, adj. Que faz accrescenlar, augmenlar.
Accrc,,"cenl .. mélllo, ou Acrcccula·
mênto, S. m. Acção e elfeito de accrescental'. Pahn. 2. c. 101. B. I. 3. 2. Bal'r. Dec.
-o galardoou com acrecenlamcnlo de honra..
§ - pI. Adiantamento, melhoramento. 111. P.
190. V. do Arc. 1. 12. "pera ter muito parlicular CUIdado de suas honras, e aorecenlCl:menlos. § A cousa accrescentada, addicao.
- Acc"CHCClltiu', 011 AC"CCClllill', (do 1al.
aecrescere) V. trans. Ajuntar alguma cou a a
outra para lhe augmenlar a graudeza o numrro ou a força. § Augmentar, pxercer, fazer-se maior. A1'1'. 10. 26. Veiga, Egt. 3. M.
c, 2. 91. Lus. 6. 84. "OS ventos ... mais e
mais a tormrnta accresecnlavam. Pin!lei1"O,
1. 253. "accl'escenlar o nome cbristam. M.
Lus. 3. 5. c. 24. "em aC1"CeCnlaT a fé catholica "Euc. I. 11. aCl'ecenlal' o animo. - atJ

[]llem noseargoR, graduoçõcs, honras, em l'en-

adj. O qne facil- elas, clc. CII1'. do Conelesl. c. 50. "que elle o
mrnte se accommoda ou aquillo que é ac- acrecenlaria, e lhe faria muilas mercê»
commodavel. § (I. Iheo1.) Sentido -; o que Goes, UhT. Afan. 1. C. 9. "acrecenlOtl no ore dà as palavras da sancla eFcriplura, ap- denados (aos desembartl'adores). melhorou.
plicando· as, ou accommodando-as a outro § fig. Ajuntar: V. g. -um cl'úne a oult·o. B.
enlido dill'erenle d'aquelle. em quP. sr di- I. I. 1. -em logar de penitencia aCTecenlou
zrll1 e entendrm, segundo a sua propria e os oulros mui grl!ves reccados.» 111. C.2. 91.
rig'oro~a ~ig!Jillcarão. Vieil'. 1. 501.
"Penas a penas acorescenla.• § Dizer mais
"ccomlll.Hlnlíssimo, sup. de Accommo- alguma cOllsa além do que està dicto, ou
dado. Al·/·. 6. Ca;em1Jlo -: Ceila, 1.
escripto. Calvo, Der. 14. -e aCI'ecenla PlutarJt.CCODlIIIO"",·cl, adj. 2 g. Que pôde ac- cho, que elc.• V. c/o Arc. 1. 12. "acrecenlacommodar-se.
t'a que o bom juJpador ... avia de imitar
"CCÓIIlIllOtlO, n, adj. p. uso Opportuno, etc... § DUatar por tempo: 1'. g. - a vida.
Accrcs"cllli"', ou AcrcccllttÍl', V. inaplo, commodo. D. Ilit. Voz, 12_ 61 V.
Accorçoór, V. Acoroçoar. F. Elys. 8. 134. lrans. Pór mais do que oavia. P. P. 2. 1. 3 v.
tendo os aecOl~coado à penitencia.
Lus. Trans(: 143 V. "e amor,queacl'ecenlando
AccOl·"ó" .. melllc, adI'. De accordo. § em meu tormento. § - em si; melhorar-se,
adiantar-se em perfeições, merecimentos,
prudentemrnte, discretamente.
elc. LO]1. C/tr. J. J. 2 C. 200.•louvando-os
ACCOI'dó"o, adj. Concordado.
"cco.·.... m, ou Accol'tliio, V. Acordão. por bons homens d'armas que era grande
azo de acreeenlal'em em S'lJ por lal fama etc."
ACCOI'dã"'vV. trans. V. Acordar
Accresf'cllhir·sc ou AC"cccntltr-se, v,
Accó.· ..c, . ·Acorde.
rer. Augmentar·se, crescer, fazer-se maior
Accó""con, V. Acordcon.
.~ccOr"o, S. m. E pecie de rabecão ita- de qualquer modo: v. (J. - em {a::.enc/a,
digmdade, eslac/o, âc. Cam. San. 84.• Fazeis
liano.
,\.cci.....o, V. Acordo. "Fazer aeeordo ami- que a sua graça se accl'ecenle. M. LtIS. I. 1.
li/. 6. "com tirar da vida hum mào, se acrego, paz, concordia. Eneida, 10. 26.
Acco ....a'r, ou ACO"I'C", V. trans (auL) cellla a de muitos bons.» § Accrescer. Brit.
(do Lat acoul'J'Cre) Correr em soccorro. ChI'. Cht·. 3. 24. "acrescenlava·se a esta diligencio Canil. c 57. § AClldir li pressa. Leão. cia a muita santidade de sua vida" § - alCI11'. J. J. O. 6. § Soc.correr, acudir à dor. guma cousa; fazer-se maior.
,\ccrcscéulc, adj. (I. boI.) Diz-Fe da partrabalho; ao ferido, às neces,idades. Git
Vic. 3. 1J. 19. § C/t1'. Cisl. L. 4,. C. 3. "onde les da nÓl", alem do ovario, que crescem
(meus cuidados) aceorrião mais inteiramen- depois da fecundação. § (I. fam.) o que se
te.; se ajuntavam, acudiam. § Ord. A{ 2.8. ajunta, o que se accre centa a uma cousa
"IlCCDl'rer aos aggravos" obviar, prevenir, para realisar certas dimensões. V. Accresrrmediar. § Occorrer: não accorra a teu 'cimo.
Ace.'csci"', ou "c,·cce.·, V. intrans. (do
pensamenlo nenhuma baixeza. Marcos, 1''1'.
LaL accrescere). Ajuntar- e, addicionar-~t'. §
2. 50 v.
.
AccO.·.·c.·.sc, V. ref. Recorrer, valer-se, Augmentar: "a esle motivo aorcceo outro.
acudir por auxilio, soccorro, pedindo-1b'o. Arr. 3. 4. § (t. jur.) 1JiTcilo ele accl'escel'; o
P. da H. Gen. 1. p. 212.
que ha entre varios co-herdeiros, e co·leAcco .... í..O, adj, Soccorrido, refugiado. gatados, para que' a pQrçào d'aguelle que
fallece, ou é inhabilitado, se apphque a ouLop. C/11'. D. J. J.
AccO.·.·iIllClltO, S. m. (anl.) Accorro, soc- tro ou outros que sobrevivem, e são oercorro, auxilio, o acto de vir em defesa: deiros, e legatarios haheis, para percebe"para aecolTímenlo das donas, que jouve- rem a parte aecrescida. Resol. 5. Jlfarco 1759.
"direito de aCCl'escel' éntre os consortes•.
rem na enfermaria" Barreil'a, /listo 25.
Accõr.'o, ou ,'cill'ro, S. m. (an!.) Soc,\ccrc8cí..o, ti, p. Jl. de Accre~cer. Que accorro. Lopes; e Azu1'al'a. § Recurso, reme- cresceu. § (t for.) As arcre~cida.ç ; ellipticamrnte,
as custas, que mais se fizeram por
dio. Ord. Ar. 1. 37~. "os cavalleiros não devem vender- o cavallo por grande co)'ta, auto desnecessarios. § Custas _. que se
ainda que nenJmm oulro acàl'ro poss~o ter.• fizeram sobre outras venci veis al6 ao terAl'crc~iio, S. r. v. Cre~cimenlo. E d'uso mo, d'onde se contam as accrescentadas, ou
- . - ..;
scientilico, e alguns querem que indique despezas augmenladas.
ACCOIllIllO .... lício,

ACC
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ACE

.t.CCI·CHCldos, s. m. pL. (L de geoLogia\
terrenos de alluvião (Jue se juntam ás propriedades da borda d agua.
.
~cc'·c ..cIIIlCnto, s. m. Accrescimo. augmento: "o accrescimenlo de Portugal á Respanha" P. Ribeil'. lJeseng. p. 8.
ACCl'éHCIIllO, s. m. A porção com que se
accrescenta algo cousa. Alv. de 4. marp.l80 l.
§ (t. med.) Paroxismo da febre. § Febre intermittente.
AccÍlblto, S. m. p. uso (do Li1L accubitum)
Banco, ou a ento de mesa, onde os antigos
se encostavam para comEr. § O acto de en·
costar-se á mesa.
.t.ccnllllllnçiio, S. r. O aclo de accumular. H. P. 2. 5. t5.
ACclllllulútlnméntc, adv. Em montão,
amontoadalllente.
ACClllllllliltlo, p. p. de Accumular. § Excedente, que é de mais. Paiva, S. I. 87. Pinheiro, I. p. 50.• 0 mays he tanto, que isto
parece accumlllado como accessono" § Aulímentado, amontoado: /'arluna accwnulacla.
~ adj. Unido, con pirado. M. Ltt>. 2. 7. lil.
2. "qual foi a conjul'ação de seus proprios
filhos, que accumulacfos com alguns priucip~s ... o constrangerao etc.·
ACCUlllllhltlo,', n, S. O que, a (rue accumula. § Apparelho modo de electricidade.
'\'CClllllllllll!lénto, S. m. Acção de accumular. § Cúmulo, montão; e no fig. Senlen.
do Ata/agrida.
JlCClllllUlá,', v. trans. (do La!. aCCUl11tttare) li'azer cumulo, montão. amontoar "acwmular novo beneficios aos vellJos" Arr.
1. 13. § Accrescentar muito, ajuntar a quantidade já grande: V. {J. nquezas; -culpas a
culpas; - âelivlos sobre delwlos. VLeir. 4. lO.
§ (t. for.) Accul1wlar aulos, a{J{Jl'avos; ajuntar uns aos outros. § Accumular exemplos.
Paiva, S. I. f. 334.
ACculIllllúr-sc, V. ref. Amontoar-se, ajuntar-se em grande copia. Vieira, 7. 398. 2.
"sobre as nquezas, e honras accumlllem-se
todos os gostos, todas as delicias, todos os
prazeres" "se accumulam os pratos de fu Ivo ouro (com iguarias)" vem muitos, ou
mui cheio. LtLS. 10. 3. § Accumlllar-se com
alquem; unir-se, conjurar, mancommunarse. M. L. 1. t. lil. 3. "acw'JltL/ando-se com os
outro seus vizinhos se pozerão em armas."
ACCll."llllltívnllléntc, adv. Em cumulo, de modo accumulatlvo. § AO mesmo
tempo,
ACClllOllllltÓ\·O, 0, adj. Que se accumula, ou se ajunta ao que estava d'antes. fig.
Eu{r. 3. 7." ão estes remedios -" § (L for.)
Que pertence a mais de um. § JU1'isel'icpão
- ; alternada, que exerce o magistrado,
que previne a outro, a quem tambem compete o conhecimentO da causa. § Razões accwnu/alivas; as que se juntam a outras para provarem o que est.á provado. Paiva, S.
1. r 320 v. § Accumulalivos, ou arligos - ;
accumulados aos do libello, contrariedade,
réplica, e tréplica; que são os que hoje se
admiltem no fõro.
AccnpR", e derivo V. Occupar, etc. Lopes,
CItr. D. J. I. 1. 48.
,\.c 'Ul'á,llllll 'ntc, adv. Com cuidado,diligcncia. !lllg. com exactidão, perfeição. Viei?'a, 5. 30. 2. v. g. descrever -; Te/eri7' algttln caso -. Ord. M. 1. 1.
,,"ccu"utlísslmo, adj. sup. de Accurado.
Accuratis imo é mais usado.
,,"cclll'lido, ", adj. p. uso (do LaL accu7'alus) Feito com CUidado, diligencia; exacto, perfeito, aprimorado.
ACCllI'lItísslmo, sup. de Accurado.
ACCUSIlÇiio, S. f. Acção, ou elfeito de accusar. § O contexto de palavras em que se
concebe a accusação.. § Denuncia; declaração de um crime á justiça. ~ ACC!Lsapão de
si mesmo; reconhecimento da culpa, erro.
Res. Oh/'. J. II. C. 46. "pedir perdão com palavras ... "e de accusação de si mesmo.»
ACCIIS"ltlo, p. p. de' Accu ar, e adJ Indicado denunciado ou proces ado como autor (l'um delicto, crime, erro ou falta commettida. § Indicado, testemunhado, apregoado. § S. m. Aquelle a quem se imputa
um crime; o réo antes do julgamento.
Accnslldo", ", S. Pessoa que accusa. 11f.
2. 4. § O delegado do ministerio publico em

Portugal e o promotor publico no Brazit são
os accusaclores por parle da justiça. § Ad vogado acc!LSadoi' é o que representa a parle
contraria ao réo, a quem accusa. § adj. Qne
accu a: "aujo -» Calvo flom. 2. 49. "consciencia -» 73. Flor, 4. 92. § (ant. e só com
a terminação em 01'.) Leão, L. exlrav. 4. (.
t t9. "e havendo parle accusaclo)'. em vez
de accusaclo/'a.
A"cllsllménto, S. m. (anL) Accusação. P.
da H. Gen. 3. r. 343.
.... ccllsl\ntc, p. a. de Accusar. § S. 2 g.
Pessoa que accu-a, ou se accusa. FI'. Marcos, Ord At. 3. 8. pr.
ACCUSI"', v. tl'ans. (do LaL ad, paI'a, e
causare, culpar alguem). Denunciai' o deliCIO, imputando-o a alguem. § Propór acção
criminal. § lig. Notar, taxar: v. g. aaccu amvos cle pouco sincero:» "lhes atCUSOtL adesobediencia. acoimar, reprocl1ar: ,dnda eu
hei por peor wlpá-Ias, e a:jjm,i-Ias, sendo
riós occasião dos seus el'l'os» Aulegr. I. 5. /.
18. § Mencionar, l'eferir: V. g. a senlenpa
que accusam; a resolução. Regim. da Depima, n. 87. § - a consciencia a alguem; remordeI-o. § - a receppão de alguma carla;
avisar de a ter {ecebido.
,\'CCllS""'-SC, V. ref. Declarar·se réo de
algum peccado, ou crime na confissão. §
Culpar-se a si mesmo, por erro, falta ou
crime commettido.
.
i\.CCllSlltívo, S. m. (do Lat.) E o quarto
caso nas declinações das linguas latina e
grega. Na ling-ua portug'neza como não l1a
nem dp,clinaçóes nem casos (V. Ablativo), não
ha acc!LSalivo. Elle corresponde na nossa
linguagem grammatical ao complemenlo objeclivo ou pacienle da acção representada
pelo verbo transitivo, e a alguns complementos circumstanciaes. Os nossos antigos
grammaticos, porém, acceitando a nomenclatura de elecltnapões e casos, chamavam accllsalivo ao nome collocado em qualquer das
reJacões que acabamos de indicai'. § Nos
pronomes pessoaes Eu, lu, eUe, nós, vós, elles, e ref. ou reciproco se, as formas correspondentes ao accusativo latino são: me, le.
o, a; nos, vos, os, as, e se, tanto para o sing.
como para o pI.: V. g. louva-me. amo-le acCllsa-o, defende-a, perc/e-se; louva-nos; amavos. accllsa-os, defende-as, perdem-se, /eremse. § No Brazil o povo rnde, e ainda pessoas
de alguma instrucção, dizem :.vi elle, vi ella, acorda elles, chama ellas. E barbarismo
injustificavel; contrari.o não só á indole da
no sa lingoa, como á de todas as linguas
neo-Iatinas, cuja tendencia é sempre a substituição dos sons agudos, asperos ou du·
ros, pelos brandos e breves. Não pode por
tanto justificar-se o emprego de di~sylabos,
como elle, ella, elles, ellas, quando ha pronomes mono yllabicos, e representados por
ons naturaes e vozes simples, como são:
o, a, os, as. Accresce que não l1a exemplo
de taes formas empregadas como objectivo
em nenhum dos nossos classicos. BI'azilelros illustrados, e de bom senso, tem no jornalismo Ouminense, em (lolemicas da actualidade, su tentado esta doutrifla, que não
admitte controversia séria. § ]i; do accusalito latino a formacão de muitos nomes da
lingua portugueza; ct'elle procedem as ter·
minações do nosso plural, em as, es, os.
'\.CCllSlItÓ,·IIIIOClltC, a(iv. Á maneim de
accusador, em fórma de accusação.
,\.cr.nslItÓl'1o, ", adj. (do LaL) Pertencente á accusação: v. {J. libp,llo -; animo-;
de fi uem accusa. Cal. Rom. r..380.
ACCllSávcl, adj. 2. g. (L for.) Que se póde ~ccusar; qne merece ser accusado, ou
deve sei-o.
Accá.·, e derivo V. Assear, etc.
i\.ccclllár, V. Açacalar, ou Acicalar. 2.•
Cerco ele lJiu, f. 194. e 276.
,,"ccdá"cs, S. m. (do La!. celárLa, 100'ar
de pescaria). Redes armadas, para apanbar
sardinha; "os que jaziam jacentios no mar
impediam a chegada d'ella á borda da agua,
ou emboccar pelos rio .» Doc. Anl.
Acédlll. V. Acidia. B. Flor.
Acc'lloso, V. Acidioso.
"'ccd,'cnchádo, ", adj. (anL) Acolchoado. Cor.edra-; chumapos-; talvez acltadrezadcs; opposto ao barrado, com ornato, ou

lavor em barras. V. Axedt'eche, d'onde parece se deriva achedrenchaclo, ou talvez
achedrechaclo, ou a:J]IXlrcchaclo. Doe. Anl. de
1359. EltLcid.
Accccêr, V. intrans. (anL) Cair em sorte,
quinllão, partilha; acontecer. Doc. Anl. V.
Acaecer.
"'-CMlllo. V. Acephalo.
A cegllS. V. Ás cegas.
,\.ccl""·, e derivo V. Assear.
A~élrlll', e derivo V. Ceifar, etc.
... cclm .." ·. V. Açamar. Oec. 26 novo 1830.
ACCh·"ltlo, (de aceira) p. r de Aceirar. §
lig·. Ne{Jocio aceirado; concluido, ajustado
finalmente. Aulegr. 167.
,\.ccÍl·ádo, (de ceiro) p. p. de Aceirar;
Tempel'ado de aceiro, azciro, aço. T. ele Agora, 2. 79. "por azeiraelo que seja o elmo» §
Convertido em aço. § fi!t. Ouro como aço:
v. g. corapão, animo aceirado. Consp. Univ.
§ (t. de agric.) 7'erl'eno -: V. Acei,ro.
.
ACCÍl'ár, V. trans. (ant) (de cw·a. Biul.)
Alugar. ajustar alguem para fazer algum recado, serviço; apalavrar para esse fim. §
Melter em ceira, dar forma de ceira.
,\.cch·i"·, V. trans. (de aceil'O). Dar tempera de aço ao ferro. § Reforçar de aço. §
fig. Endurecer como o aço: 'v. g. - o corapão, a a1ma; "e aceirão a alma á frechadas
de cupido» "lhe aceiravão a con tancia, a
virtude aos golpes da tyrannia, e das desgraças» i. é, fizeram fortes para resi&tir. §
(t. de agric.) Aceirar o malto; limpar d'elle
certa porção em redor dos montados, capoeiras, cannaveas, etc. para evitar a communicação, e risco de fogo.
~cch'''lr-sc, V. ref. Fortalecer-se, roborar-se : "com os traualhos mais se aceira a
virtude, como o ouro se aUna no cl')'sol".
A<leh'o, s. m. (anL) (do LaL barbo acia·
riwn, derivo de acies) Aço. M. Lus. B. Clur.
Casl. 3. 236. cavallo com coberla ele aceiro.
Tenr. C. 4. eSClLdos ele aceiro. § Aceiros, pI.
(L nauL) Barrinhas de aço, tocadas na pedra de cevar, e qne atravessam a rosa da
agulha. V. de Sá, Reg. 5.
Aceh'o, S. m. (L de agric.) O ten'en l ), que
se aceira em redor das maltas e bosques
para evitar a communicação de incendios,
e assim nos cannaveaes; atalhada. Reg. do
Pinho ele Leiria.
Aceh'o, ", ad.i. (anL) De aço: fig. voz-.
Resende, fi. ele Evora.
.Acelc"l"', e deI'. V. Accelerar.
,,"cHga, S. f. Planta hortense da familia
das chanopodeas (Bela vu.lgaris).
Accllch'''"', V. Encelleirar.
Acem. V. Assem. Dicc. da Acacl.
,\.cclli'do, p. p. de Acenar. Galv. S.
,,"cenllllltmto, S. m. (anL) Aceno. Vila
Chrisli
t\.ccllár, V. intrans. (de sino, lal. signwn,
signa!.) Fazer acenos, para dar a entender
o que julgamos, ou queremos. Las. 1. 48.
"acenavào ás gentes Lusitanas, que esperassem. Luc. 5. lO. "acenando·lhe com a
mão, que se callasse.' § Convidar por acenos, provocar: V. {J. acenar ao lonro; acenai-lhe com pão, com dinheiro, elc. aaceneivos com a minha mão» Marl. Caf'. f. 345.
"se lhe de lá acenarem com omo" Ulis. 4. 5.
!l fig. D'ar mostra, fazer ameaça: "e a torre
ae cahir acena. Pinheiro, 2. 98. "os templos sem acenar para o chão .• § AlIudir :
aao que acena o poeta" Eneid. lncle.c, arl.
La/ona. V. Aceno.
A~ná,', V. lrans. Mostrar, dar a entender ClInha, H. ele Lisb. 2. 130 v. H. Dom.
I. 4. 4. "chamão a isto vodo, ou por razão
de se fazer por voto, o que o nome a6ena."
,,"ccntll'ádo, p. p. de 'Acendral'; Afinado,
purificado, achrysolado. Eneul. I!. 138.
ACClllh lllOeuto, S. m. Acção de acendrar. O cendramenlo da virlude.
ACClld"i,r, V. trans. Apurar, aflnar,achrysoLar o ouro, e outros metae~ preciosos. §
fig. Apurar: v. !l, - as virtudes, o amor, a
conslan6ia.
....cCllho, S. f. V. Azpuha. Ulis. [l. 7.
ACCllhch'o, S. m. O.dono da acenlJa; o
que mõe o trigo. Ord. l. 18. 53.
Accno, S. m. (do Lat. siqltwn, e talvez de
acl signum, a1 segno, !ta!.) Signal com os
OlllOS, cabeça, ou màos, para darmos a en-
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"eerádRmente, adv. De modo cortante,
"certá.lll...ente, adv. Com acerto.
tender alguma cousa. § fig. Leve indicio, ou
~c.,.·tlldísshuRllIell(e, adv. Com gransignal dos conceitos da vontade: "co tuma- mordente; com mordacidade.
"cc"lldisslmnménlc, adv. Com muita de, com muito acerto.
dos estavão todos' os ventos. " a obedecer
aos acenos d'aquelle braçoJl Viei'/'. 10. 384. mordacidade.
"ce.·tllllísslmo, sup. de Acertado.
"cel'l.d.ssl...o, adj. sup. de Aeeraào.
"eet·ti.do, p. p. de ACt:rtar. Que obra
e 5. 132. • assenOJl.
"ccnoHo, ós.. , adj. (t. boto) Inclinado, Muilo acerado.
çom acerto: "Adão tão accrlado nos nomes
"ce.·i.do, p. p. de Accrar. Trmperado dos animais» em dar-Ih'os ao proprio. f'ieique aponta para baixo, diz-se: /1'onco, fló)',
pedu.nwto - , os que, em razão do seu pe- com aço. § Aguçado, aliado, § fig Mordaz, Ta. - na eleição dc Eslado, etc. Feo, Quad1'.
so, ou debilidade, inclinam para a terra, ou mordente, salyrico.
t. f. 51. 2. § Ajustado, concertado: "tendo
"ce.·i..·, V. trans. Dar a tempera do aço. jaa acerlada sua rendiçoJn", aju tado o prepara o lado. Brot. C.
"ccpbilll.. , S. f. (V. etym. de Acepllalo). § Aliar, aguçar. § fig. Tornar maledicente, ço do seu resgate. 111 M/. 2.
553. n'e te
Ausencia total da cabeça; estado de acel halo. mordaz, salyrico.
sentido di séram cariado, e lalhar soldada,
,'ce"IÍIIl, s. m. (I. cliym.) Sal formado e póde ser que acerlada seja por cor/ada. §
"cél,blllo, u, adj. (do Gr. akephatos, de
a, e kephale, calJeça). Que não tem cabeça pelo acido acerico, e uma base.
Acerlado, adj. Que acerta. Lobo, f. 18. "co"cC.·..losi .. , S. f. (do Gr. a privativo e mo em tudo o mais he discreto e accrlado".
§ fig. Sem Ilhefe, cabeça, re~edor: v. g. C01'kel'as, keralos, corno). (I. zool.) Falta de cor- § Altingido ; tocado: Atvo ace1'lado.
poração acellhala. Alv. de lu. novo 1772.
"C'c.·tudOI·, u, S. O que, a que acerta;
"CCI'hlllolll'áchlll, S. f (do Gr. a priva- no no animal qlle normalmente os devia ter.
tiyo, kepltaté, cabeça e brachyon, braço). O "ce.·..lolhé.·lo, S. m. (do 01'. a privativo, que adivinha a acertar, ou por cerlo, por
heras, lieralos. corno, e Iherion. animaL) acaso. B. P.
féto que não tem cabeça nem braços.
"ccJ.h.. lo ....ll·dlu, S. f. Ido Gr. (V. an- (L zoo1.) Animal sem cornos, mas que nor"cc"("lUénto, S. m. Acção de acertar;
tec.) e h'ardia, cOl:.ação) O féto que não tem malmente o d via ter.
acerto: V. g. bom acertamento da jllstiça,.
Acé.·b ..... éule, adv. Com acerbi<.lade, ri- Pint. Rib. - do governo. let. e Azul'ara, e.
cabeca nem coraçao.
"Cel'lu.locbí.·lu, S. f. (do Gr. (V. antec.), gor, aspereza, crueldade: "o cardeal de Lo- 87. § Acaso: por - ; sem o inquirir. Ol'{/.
e eheir, mão) O féto que não tem cabt'ça, rena se queixou- dos legados" /l. Flor. 3. Ar: 1. (. 519. lnecl. 3. 158.
179.
"cc.·li..·, v. trans. Dar no alvo: v. g. acernem mãos.
,'ce"bldilllc, S. f. Agrura, a quaUdade tar o encontro na iusla. Pa.lm. 3. r. 96 V.
"cCI'hlllogúsh'lll, s. f. {do ar. (V. ano
tec.) e gasteI', ventre.) O feto que não tem de cousa acerba. § fig. Aspereza. amargura, acerlar um lira na cabeça; atliue-ir, alcancabeca, nem a parte superior do abdomen. rigor: acerbidade de lrabalho. Ceita, 1). 116. çar. § Acertar na cabeça, etc., dirl~ir a (Jon. "Cel'hlllómlll, s. f. (do ar. (V. antec.) e acerbidades. do mundo. B. Flor. "tormentos laria e tiro a algum objecto, ou alvo. Bouat611lai, afastar-se do typo). O féto, que tem cuja acerbidade de continuo padece" Cons· lo, 5. 4. 2. -os debaixo acertarão nelles seus
piro
10. c. I. i. é, molestia grande.
tiros", apontavam. § Achar <:.o certo. H. P.
a cabeça monstruosa.
"ccpb ..1ol,ódl.. , S. f. (do Gr. (V. anlec.)
"eerbísshuo u, superl. de Acerbo. Al'r. 2. 5. 25. "mas ainda que de todo não aCe/'e podas, pé) Ofeto privado de cabeça e de pés. 10. 16.morle-. ~bm1Cnlos-. ficir 3.363. lassem o filo». § Ajustar peças de alguma
&Cel,blllo,·/ocbl .. , S. f. (do Gr. a privo e
"cé.·•• o, ", adj. (do LaL acerbus.) Que obra, antes de as unir, co er ; lljuntar, asl'achis, cosia.) Feto, a que falta a eabeça e tem sabor entre acido, ou azedo, e amargo. sentar, corno fazem os alfa,\'ates, pedreiros,
§ ·flg. Aspero, agro, rigoroso, pungente, carpinteiros, cortando, aparando, ali ando
a columna vertebral.
,'C"I'blllos, . m. pI. lIerege$ do seculo cruel, que molesta muito: V. g. d6res; cui· o (/ue não se ajusta, por grande, aspero,
VI, qUtl não reconheciam chefe algum. § (L dados, palavras - . Sousa; c COl·te ReaL Cen- ma talhado. § Acerlal' uma COlHa; expurde hisl. naL) Nome que se dá a divisão dos sura, )·cprehensão-. 111. L. § Não maduro : gaI-a do erro que tinha, poudo-a cerlaAcermolluscos que nào tem cabeça apparenle. § V. g. (l'utO-; que trava.
lal' aecrlos; fazer sorte felizes: v. g. tou.iee.·cu, adv. Perto, vizinho do logar : V. reando,etc. Res.Chr. J. ll. C. 80. "são acer(I. anaL) Feto totalmente privados de cag. acerca do 1l1ttl'0: "andavão outros ro- tos ... mas nunca os acerta senão D. João •.
beça, ou da parte principal d'elJa.
"cepbllloslómlll, S. r. (do Gr. a privo deando o gado, que acbavão hi á cerca" § Acertar o )'elogio, pól-o certo pelo tempo. §
kepltald, cabeça e sloma, bO'lca). Feto, que Ined. 3. 68. § Proximo em tempo: ti. g. a - alO!L1na coJ(~a com algllcm; (anL) concernOttle era acabada J' ou acerca. § Logo á ccr- tal·a, convenclOnal-a com outro. A:tl1·. 3. 4.
nao tem cabeça, nem bocca apparente.
,'CCI'blllolbO"liclu, s. f. (do Gr. (V. an- c~; logo depois. lnecl. 2.
226. § Esla-cam "para acerlarem com ellcs (tutores de el·rei
tec.) e tlt01'~'C.) O feio que não tem cabeça. morlos, OIL acerca; i. é, quasi. II/cd. 2.604. as pazes, elc."
"'ce.·l.•i.·, V. intrans. Dar no alvo: o tiro
e 3. 30. ~pa sou a Pascoa, que era áccrcalJ
nem thorax.
&Cel'llhúdO, I p. de Acepilhar e adj.; La- Pahn. § Accrca de dlgum negocio; a respei- acertou. § Pensar, ou obrar bem mOl'almente,
vrado, ou'alizaClo com cepilho. § fig. Polido. to d'elle : "a commarca é abanada de tl'lgo; ou racionalmente. Ltlc. 4.4. FerI'. Cios. 5. 3.
"CCI.llblldõ.·, S. m. O que acepilha. /l. P. mas ácerca de fructas, e outro. refre~cos "Que eu só sou o que accrle, e lodos errem
&CCI,llhlldí..·u, S. f. Acção, de acepilhar. secca" Barrei1'os, (. 76. LtlC. 10. 10. § Acer- não póde ser". § Achar por meio de racio§ Apara, que o eepilho tira; maravalba. ca dos homens de juizo era eslimado; i. é, cinio, conjectura: v. g. - com a verdade. §
entre eJle~, no seu conceito: "o qual lugar Achar, encontrar por acaso, por acerto. B.
Card. D. /l. P.
"cepllhár, V. trans. Lavrar, ou alizar é chamado ácerea de Plínio Acrocelium" i. Flor. 2. 67.• quem acertottcom mulher boae
com cepilbo: "Jesus serrando com Joseph, é, em Plinio. Ba?Tei)·o.~, r. 67. v. V. na pa- prudente he bemaventurado." §Dar com acousa que se procu,ra : v. g. accrtou com a caou acepiLhando hum madeiro" Viei'r. 9. 5. lavra' Cerca o paragr. Acerca.
"ee.·ci.do,. p. p de Acercar. Aproxima- sa, com o cam !Ilho. § 'ueceder, acontecer
~. fig. Polir, e tirar Oque é tosco, e escapor acerto, e não delibel'adamente. FerI'.
Jiroso, v. g. no estylo. /le'l'n. Luz e Cal. p. do, avisiuhado.
,,"CeI'cu,', V. tralls. Cercar. § Avizinhar, Cios. 3. 4. "se alp;uma hora accrlão (as mu46l. V. Cepilhar.
&CCI)II.i.do, p. p. de Acepipar. Prepara- aproximar. Agiol. L. e Galh.
Ibere ) a ter razão, haveis-lhes, etc." "acer"cel·cú,·.se, V. reI'. Aproximar-se.
lei de ir a ca a de Pedro», i. é, fui acaso. §
do com acepipe, bem temperado.
"cCl·cji.do, p. p. de Acerejar. ~ Da fei- Acertar algllem de (a;;er alguma cousa; suc'\cepil'ú,', v. trans. Preparar com acepipc; tt'mperar um bom prato, de modo que ção, ou cór de cereja. Re,qo, Alv. c. 10. § fig. ceder-lhe, acontecer-lhe que a faça. Ferr.
Eleg. 7. § Accrtar uma COllsa com oulra ;
Sazonado.
fique appelito u.
Acc"cjlÍ", v. trans. Dar a cór de cereja ajustarem-se entre. si. Evlt, t. C. 40. n.· 13.
"ccpipe, S. m. ]JOje mais usado que Acipipe (do Arab. a:ebibe, pa sa de uva, que os madura. § fig. Amadurecer, sa7.0nar a fru- § A acerla?'; loco adv. v. g. di;;er as cousas
Arabes guardam, para brindar os hospedes, cla. /l. Pcr. § Brunir e polir do mesmo mo- a - ; sem tento, ao aca o dizer mal, ou
ou para dar aos doentes, que tem fastio). do que a cereja parece lisa e poli<.la. § - os bem, com exito não previsto.
"cc.·tiu·.se, V. rer. Succeder, acontecer:
Iguaria delicada, e appetitosa: v. g. não assados; fazei-os bem, sem os queimar, ou
V. g. cousas sem ordem nem )·azão. e qlle tão
quer, não gosta. senão de acepipes. Eu es- esturrar.
Acill'llI, S. f. (do Gr. a privo e de kairos, como se acerta irem. § Encontrar- e por
cuso de aCI~pipes para podrr coo.er, pois tenho appetipe para seis bois.Jl Comedias do tempo) ; (I. med.) Desenvolvimeuto precoce acerto, estar por acaso: "acerlal··se alguem
de um symptoma, de um orgão.
em alguma parte." Ord. Ar. 1. 5.26. § AconJudeu, t. I. p. 94.
&Cepll.eh·o, u, ou "ell.lpeh·o, R, adj.
,'cé"lco, ", adj. (I. chim.) Acido - ; que tecer casualmente: .acerIOl'-sc". Casto 8. C.
Guloso de acepipes. § Que os faz: "mulher se acha comllinado com cal no succo do 217. § Encontrar·.senajusta, torneio. Nau(r.
de Sep. C. 4. § Pawa, S. I. (. 226, V. "Chl'lsmui destra na sua ca a, entendida nas cou- bordo commum.
"ce.·íneus. V. Aceraceas.
to fazia milagres em publico, ou em secresas de regalo, e acipipei1'a."
&cel.li,,·cl. V. AcceitaveL
succedia. §
"cho, S. m. O mesmo que Acoro. B. Pel'. to, conforme se accrlava", i.
ACCl'OSO, ÓSII, adj. (t. bot) Diz-se das - em algum Ioga)'; falll.) estar ahi por aca.lC"'IUII. V. Acequia. Elucid.
"cé'l"l .. , S. f. (do Arab. assaquial) plur. folhas lineares, rijas, persistentes, ponte- so. Lopes, ChI'. J. 1. 1. C. 240.
"ce"lo, s. m. A acção e erfeito de acerda saquialon, o rrgato, ou pequeno nbeiro; aguda como as do plnlleiro: no mesmo
de sacti. rt'gar). I\epreza de agua; aquedu- sentido tambem se diz 1Jlanlas-. Bmt. C. tar. ~ Cou. equencia do bom raciocínio, pmcto, valias, aberta, por onde e derivam, e
"cé"que, adj. (ant.) Visinho, proximo. P. dencia, sabedoria, V. g. dos 111ellS acertos
dou a Deus as graças, e lama a mim a 0'111levam as aguas dos rios para a terra ,que da fi. Gen. 3. lJ. 386.
"cé....I...
llmenle, adI'. Mui forlemente; pa dos desaccrios. § Acontecimento, aca o :
se hão de regar, ou para fazer mover a roda de al:;-um engenho, azenha, etc. ,'antes com grande insistencia: V. g. de(enCZer-; "quer Deus que andem as cousa por accrde. chegarem, bavião de acLtar muitas ace- 1Jerseguir - ; impugnar -. Ccita, Quacl. 1. lo." Cam. San. 196. e Canc. I. " e por algum
-amor vos eITa... H. de Isca. (.8. § Ca ualiQU1QSIJ Goes, ChI'. Afan. 3. c. 74.
25. Agiot. L. 3. 89 .
.iCCI·, S. m. Genero de plantas que com"cérrlmo, up. de Acrp.. § (I. med.) Mui- daele, fortuna, opportunidade boa, casualiprchende diOerentes especies vulgares. V. to acre. § fig. Muito forte; muito tenaz: v. dade feliz. § ArlJitrio, alvedrio.; arbitrariedade; voluntariedade, querrr fundado em
Dordo (do LaL accr.)
g. inimigo - ; de(ensor-.
Ace,·úce..s, S. f. p. (t. boI.) Familia de
"ce"lllçiio, S. f. lanl.) Acerto. P. da H. calculo, ou conjectura, § Por acerto; loc.
plantas, que tem por typo o genero acer.
adv. ao acaso.
Gen. 40. p. 320.
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Actuado, S. m A cousa que se acha. § A
&ceva.ló.lo, p. p. de Acevadar. Ali&Cern) s. m. (do Lat. accrvus). Montão,
cumulo. J'içira. ,d~ssa ê a propriedacUl e mentado, criado, engordado com cevada. acção de aC'har; invento, descobrimento:
V. '1.-0 de WIl ilLCSOUI'O, dc wna noticia, opienergia maravilho a com que o nosso Te- A que se den ração de cevada.
,,,"ccvadi"', V. trans. Dar ração de cevada, nião, tbmwla, vCI'Clacle ignota. Ceit. S. I.
reto chamo II ao Sacramento acervo. Vicira,
LO'2. :2. "011 achacle sobre todos o achados .. ,
-:-a~
bestas.
JJ.
Pel'.
para
engordar
animaes:
Serm. elo Rosario. Tum. 9. Scrm. 15. § 3.
(fallando de Cltristo). § "Dar alguma cousa de
"'cc"ó", v. trans. (anllq.) V. Cevar.
n.214.
ac/w.eloll. Oam. Canç. 3. U'a- e em logar
&céyo, e derivo V. A seio. etc.
&cé1'1'1I10 S. m. dim. de Acervo; (L
&ch.. , S. r. (do Lat. assula, lenha parti· de achadego, que é antiq.
med.) - cerebral; nome que se da aos pe.oft.ch ..dill', ", S. O que, ou a que acha.
quenos grãos, semelhantes a areia, do ple- da.) Lasca de lenha para queimar, eortada
ao cllmprido de um toro. 8. 3. 5. 5. "do UI'Ll. Ar 2. f. 37. "o diabo, achadol' de todos
a;us choroüi's e da p;landula pi neal.
&Cc....ullcnte, adv. ~rdentemente, com quaL tronco feito em acha -. § Facho, to- os male ". If{. l. 13. r '20. 3.
"'cll'..lõ... ·o, S. m. O logar onde se acha
grande calor, no prop. e fig. Santo Ethíop. cha. Eneirla, 9. 1'28. Nubilial', 290. Dinis,
alguma cousa. JJ. Per.
&cCSCCJlClu, S. r. (do Lal. acesccl'C, aze- Epilhat. "as coruscantes- ll.
"ch..
,
ou
,icha.de....·.....
s,
S.
r.
(FI'.
ha.... clt ..d'·czúdo, n, adj. V. Axadrezado, a.
dar-se); (l. chym.) Disposição que algumas
Ach .. mboilllnmcllte, adv. (t. vulg.)
c/te d·al'lllCs). Facha; arma antiga do feisulistallcias tem para azedar.
&cescénte, adj. (l. chym.) Que tende ou tio de uma machada. Vicil'a, l. 4'l6. -Leva- Grosseiramente, toscamente: u. g.trabalhar
va o seo mancha. lo, ou a sua aclta ãs cos- -. D. F,'. Man. Cart. p. 100.
começa azedar.
....CIIl....l»o."lo, ", adj. (L vulg.) Gros&C'~~IO'''', e derivo V. Assesoar e derivo e tas... li. Dom. 1. 6. 14. ,d\Uma aclta de aI"
seiro, tosco, mal obrado: obra - ; 7·osI0-.
masll.
Sazonar e deriv
,,,"cbllmbon.,, V. trans. Fazer alguma
&chai"llI, por Achãada; S. . (anL) Pla&cesoJliu', e derivo V. Sazonar e derivo
nura, chã, planicie. Ined. 2. 356. "alueyas, cousa toscamente, gro eiramente.
&cessiu·. V. Asses oro
.... cblllllcntll, S. m. O acto de ser acha&cctóhuIO, S. m. (do LaL acclabulum, as quaes erao na adUlada serrall a achaada
do: "se publicou o - dos tl'es meninos...
de acctwlI, vinagl·e). Vaso romano, deslina- da ilha da Madeira.
""chi'I,,lo, V. Achanado. /ncd. 2.
Tl'ancoso, 'p. 2. c. 7. § Oacto de achar. "Codo a guardar vinagre; tinlla a borda 11m
tejados os tempo:; do sen achamento ... Lei"'chu"." v. trans. (ant.) V. Achanar.
tanto revirada para dentro. § (t. bol.) Calix
&cblleiul .. mcllte,. ad v. Com achaques: tão, IJiat. 5. p. 115. "o achamento da India...
das flOres que tem a IIguração d'esse vaso.
A. Gatu. Dcsc. Prot.
§ Por extellsão, qualquer vaso destinado a v. g. uivia-.
.
.
.... eh .. c ..díço. V. Achacoso. § Sa e AfLr.
',,"ChIlIlÁtlO, p. p. de Achanar. A[Jlanado,
conter liquido. g ~Iedlda antiga correspontomado plauo, chão, razo ; posto por terra;
dente ao cotylo grego, tendo de capacida- Queixoso de tudo com leve causa.
"'c"uclldísslmo, adj. sup. de Achacado. arrazado. lnccl. '2. {. 260 -roi todo achãade 0,27 litros. § (l. anaL) Cavidade articu&ch ..ciodo, p. p. de Achacar. Doente do". (derribando cercas e cerraduras das
lar profunda, que serve a formar uma enarachacoso: enfermo de doenca chronica: va- hOI·ta , e pomares). § fig. Aquietado. § Fathrose.
&cctnbllli.so, allj. (L de hisL nal.) Que Letudinario. Ac. cios Sin(l. 1'. 2. p. 81. ,dogo cilitado.
teve fontes de achacado;,. § fig. Gosto acha''-Cbl''"''', V. trans. Fazer chão, plano,
tem fórma ele acetabulo.
razo, aplanar a superficie: pôr por terra;
,,,"cct'ltO, S. m. (do Lat. acctl/.11/, vinagre.) cado; vicioso. Vieil'a, 1. 171.
,'lehllc,"', V. trans. (anticI·) Accusar :. "o arrazar. § fig. Aquietar. Cftr, Ar V. c. 51.
(L chym.) Nome generico dos saes, qne resultam do acido acelico, com elill'erentes porteiro ac/zacal'á, e citaril... § De gostar, "a armas victoriosas achanárãn tudo .. , semaltratar. § Tomar por pretexlo alguma &"ul'ando a terra dos monros intimidados
base~.
&cetér, S. m. (ant.) (do Arab. assatcl, culpa, ou pretendido defeito: n'este sentido u'elJas. JJrit. ChI'. 5. c. 3'2.• - ill([Ilietações
caldeirinha) ; (antiq.) Púcaro de beber agua. é usado por 8al'ros e outro' c1assicos, e (do E tado)>> Id. r 'l.74 v § Facilitar: - qualNobit. § Caldeirinha de tirar ag,ua dos poços. hoje ponco. Luc. lO. n. "nem a ociosida- qucl' cli(ficuldade ; vencer, aplanar. § - o cade, que era o que Faraó achacava ao povo minha; (phl·. fam.) facilitar os meios.
§ Lavatorio portatil.
''-Ch ..llt....lo, p. p. de Achantar. Fincado,
&cétlco, u, adj. (t. ch.vm.) O acido do de I:;rael, para os infamar de reveis, etC.ll
vinagre; acido em que o principio acidifi- § Assacar. M. L. P. 6. "os portu~uezes acha- pregado. ·V. Chantado .• E começarom-no a.
cão
aos
castelhanos
o
defeito
ue
rabudos
...
dfsarmar donas e donzellas, e quando o
cante predomi na.
,,,"ChIlC""', V. intrans. Adoecer, cair doen- desarmaron, acllarom-Ihe uma seta achan&cétIOcuçuo, S. r. (l. chym.) Transformate. § no sentido tmns. Molestar, desgostar. tada na perna." Nobit.
ção em acido acetico, ou em vinagre.
&cétiftc....·, V. trans. e intrans. (L chym.) Ol'd. Af. 3. 64. 4. "que lhe nom façaes ameaAcb .... t'''·' V. Chantar.
,,,"clll,"um, S. m. Doença contagiosa nos
ça, nem mal, nem nos achaqucdesll por apFazer, ou fazer-se vinagre.
&cetímeh'o, S. m. V. Acetometro.
pellarem para o rei.
cavallos e bois.
&céto, s. m. (t. anl.) por Acetato.
&chnccl', (ant.) V. Acaecer. Tocar em
''-ehul....·.·i.d .. mcllte, a Iv. A maneira
&cctól, S. m. (L cliym.) O vinagre na sua sorte de herança, ou quinllão. Doc. Allt.
de r.haparreiro: crcscer acáaparradamcnte.
&cb ..coso, OSll, adj. Que padece acha.... ch .. l.u.·rlÍdo, II, [l. p. de Achaparrar.
maior perfeição.
&cetolioto, S. m. (L pharm.) Producto qne, ou doença habitual; valetudinario. Arvol'c-: arbuslo-; que alarga em ramos
pharmaceutico, que resulta da distillação ApDL. lJial. r lU. "desterrado, perseguido, tortuo os, como o chaparreiro, sem ramos
do vi nagre sobre uma ou mais su bstancias achacoso". § Que toma pretexto, achaque de direitos. § ligo I/omcm - ; curto, largo, maL
vegetaes, contendo os principios essenciaes algnma con a.
conformado de membros.
""ch',,lll, s. f. Acção de achar, de desco&cblll.nr.·..U', V. intrans. e - ~C, v. ren.
volatei , etc., d'essas substancias.
&cetolllt'u't., S. r. Producto pharmaceu- brir alg-uma cou a, como negociação, con- Desenvolver-se á maneira de chaparreiro,
tico, que e obtem pela macpração de di- trabando, etc. FI. N. L. 318. "acltada de i. é, engrossanoo -muito, sem crescer em
versas substancias em vinagre, que depois agua, que a não faziall. § Aucto da acltacla altura proporcionalmente.
ela meclida raL~a ; do dcsca/11,inhado ; o que
se filtra.
."'chi.que, S. m. (do Arab. ach-clla/a).
&cctól!co, S. m. (t. pllarm.) Preparação, faz o escri vão da coima , quando acha as Doença habitual sem I;l'raviclade. § fig. Vi·
cujo excipiente ê o vinagre. Goct. Phal'm. taes medidas falsas, não areridas, para. e cio, defeito moral. Vwira, '2. 187. § Preassentar a coima. § Achadas, fig. por coi- texto, com que se accusa e calumnia, ou
p.419.
&cetomél, s. m. (t.. pharm.) Xarope de mas; accusações de casos coimciros, coi· culpa alguem. n. ElLf. l. 3. ·llwt. I. qO .
vinugrp melado.
.
maveis, (i. ê, coimas achallas). que faz o "foi mai:; achaquc que causa verdadeira..
Acet,omellilt,o, s. m. rrodncto pharm. jurado, ou rendeiro, etc. Ord. Ar I. 28.2'2. e 2. 4. § Protfxto, Imputação para extorque 'e ohtem pela mi tura do acetomol com "o escrivão da almotaçaria screpvera todal- q!lir dinheiro; para impõr pena', tyranas acetolatura .
las coimas achaelas... Urdo Alan. 5.75. ALL'a- nlzar "com achaque de Odvacro lhe or&cetómet.·o, S. m. (rio Lat. acclum, vi- 7'á dc 10 ele Jan. 1756. ~ V. Achaada..
denar traição o convidou para um bannaOTe, e mctl1t1lt, medida). Instrumento
l~cbád... S. r. Planicie em uma m011tanha. quete; onde o matou .. Bar/·cÍ/·os. {. 23'2 V.
,'-Ch ..dcÍ;o, S. m. (I. antiq) O premio § Accllsação; denuncia secreta, de compara con hecer a grad uação do acido acelieo.
que se dã a quem acha, e nos traz a cousa mum mal [unclada. POI' lel'es causas, ca&cétonn, S. r. (t. cbym) E~pirito, ou perdida. Prestes, 27. "dar de -". o"cl. 5. Inmnio~a. U,.rt. Af. I. 30. 8. § Queixa. of1'. 6'2, 4. 5. § Cousa achada. Apot. Diat. 9'2. fensa. Incct. 2. 33. § ~Ialquereuça, reséntiether PJ'fo-acetico. Cod. Pltal'm. p. 419.
,,,"ceto.uit.·Rt.o, S. m. It. chym.) saL fór- AmI'. C. 84.
menlo. Res. Chi'. de D. J. II. C. 40. § Tra·
mauo de acido acetico e nitrico, combinado
,,"cbn.líço, n, adj. Que se acha facil- balho, dissab'1r, razões desabridas "tenho
com qualquêr ba e.
mente.
achaqucs com vosso pai " Utis. t. sC. 2. e
AcCtÓSll, . r. (t. Bolo) Azedas; herva
.... cluuJígo. V. Achadego. Dóc. Ant.
3. sc. t. § Sabcl' do achaquc da vinha: fig.
horticula, que se emprega como alimento e
&cbúdo, p p. de Acllar. Que se achou, conhecer o dereito, e a falta de alguma
como tempero.
descobriu, inventou: /wmcm achado pal'a cousa, as pensões d·ella. AlI.to do Dia ele.
&cetoséU .. , V. Azedinha.
al(lwn c/11,pi'e(lo; i. é. apto. habil para.o des· Jlnzo. § Imposto, ou pensão. que antiga&cetosld'''lc, S. r. Qualidade do que con· empenhar 1(. ele Arc. Pl'ol. § Oe invenção mente se pagava aos reis. AJ. L. 5, f. 319. (c
tém acido acetico. g Propriedade de ser aze· IJO.l, ou mão Tempo dc Ag. I. D. 4. "ê mui- a isto alllldira a palavra achaquc no cit.
do. avinagrado.
to bem achaclo... ~ Dal'-se paI' achado de at- Aulo do Dia ele Juizo.) Urdo Ar. 2. 65. L3
&cetõso, ó,m, adj. Que participa, ou pro- gw'ta cousa; mostrar que a soube, reparou "Dizem (os moradores do logar feito honra
vém do vina~re'l§ Azedo como vinagre: v. n'ella. Utis, 3.6. talvez resentir-se d'ella. § por fidalgo, a quem servem de pam, e carg. a;al'ope-§ AciGo-; (L chym.) Oacido de Não se daI' paI' achado; simnlar ignorancia, nes, etc.) qne por aquelle serviço perco eu
vinagre, em que o principio acidificante ou desconbecimento: -não sc dando Chris- (elrei delles a voz, e a cuynha (coima), e
esta em equilibrio com a base. Fann. 1'.
to por achado do peccados da ~Iadalenall. achaquc, e ajuda d'bomeées, (ou anaduva) e
Acct.,c, s'. m. V. Aceter.
Luc. 3. 12. (fazendo que os não sabia, ou a vindima, e que nom devem hir comigo
&céJ.ylo, S. m. (L chym.) Radical hypo- não intendendo n'elles senão com inspirar- em hoste." § Imp6r crimc OtL achaque: culUleUco do acido acetico.
lhe contI'lcção). Luc. 2. 12.
pas. O,·d. Af. 2. {. 17. Alem. ele Lillcr. 6. p.
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99. ~ Achaqlle parece signincar o direito de
conf1ecer de crimes, e punir. bl. P. c. 200.
•não ficou nenhua (mulher) que não fo', e
degolada com achaque (i!nllutação) de serem
salledoras d'aquella fU::\,llla." ~ Dar achaque;
i. e clla,co. Casto 3. 20 I. § 'ii. pel'seguir, importunar (Freil'.); xaq uear. § Esse loi o a/;hl/,que; i. e, o pretexto encoberto de outro motivo verdadeiro, e não apparente.lned. l. 107.
Ach,".ueh'u, . f. (L ram.1 Achaque pertinaz; doença que se repete a miude.
.~eh"l.ue"to, ", adj. V. Achacoso.

chata, abaixar-lhe a superOcie, fazendo-a
plana. § fig. Acho1ar algll6ln,' vence L-o, derrotai-o, V. g. na discussão, etc.
Achlltúr, V. intrall·. (allt.) Assentir, conceder. aClJuiescer: «nôs cobiçautes, achatar
a vossas peregalhas piadosas. i. é, desejancio outl)l'gar, 011 conceder a vossa pia' preces. Elucid. Doc. Ant.
AchíltC>l, (ch como h). V. Agata. InslLl.
"Por isso taml)em foi si!\"nificado na decima
pedra fundamental da Cidade de Deus. cbamada cllrysopaso ou achates, symlJolo da
mesma caridade na t:ór de ouro." Alm. Inst/'.
Aehll"a>lcúdo, a, p. p. de Achavascar. (L
pleb.) nustico, grosseiro, lasco: v. g. obl'a-.
Achll"U>lci..·, V. trans. Fazer alguma cousa toscamente, grosseiramente, atamancadamente. § Tornar gros eiro.
Achll\'llHCál"lle, V. ref. Adoptar costumes grossei ros; tornar· se rude.
"chc, S. m. (L pop.) Feridinha, borbnlhinha, golpesinho. V. Axe.
Achegll, S. r. (mais usalIo 110 pi ) Adjutorio, auxilio: «sem achegas de amigos- .. verdade que não ha mister as achegas de \'ossos
testemunhos" erprovar:se-ha sem aâwga.ç de
milagres" ertrazendo tocLas as achegas de
desculpas» Ulis. 4. 4_ § ~Iateriaes para qOlalquer edifício, como pedras, caL, areia, madeiras. etc. "a dil'ficuldadc de levar as achcgas da' obra e lug-ares tam altos, e tam trabaLbosos de suoir.. Barrciros, 118. e n. 'l.2.
11. § Og. «~s aves bll~cam achegas para fabricar seus ninhos." LllC, § IIg. ~Iatel'laes, allontamenlos para escriptul'a mais lar~a. B. I.
!l. l. "achegas [Jara o edillcio da hi toria"
ld. 5. 2. Prot. noticia. informações. § Valedor. § Adherencia. § Addição. AI'I'. 3. 4.
'0 Fariseo fazendo algumas a,;/te(Ias fi lei"
i. e, mais do que ella prescrevia. ~ Achegas;
(ant.) os que tem parte em casal encabeçado em alguem, que com elles reparte os
rendimentos: erherdade, ou herança com todas as rendas e achegas" Leão, ChI'. Af. J.
f. 8l. V. Cabecel. Doc. Ant.
~chcgíll'a, S. r (ant.) Accommeltimento
de perto. In6{l. 2.. 432.
Aehcg,ld .. men'c, adv. De modo aproximado: v. g. - ao eslylo lamíliar; {aliai' ao vulgo. «Que nem ponha palavras latinaua , nem d'outra linguagem. mllS toda seja
Portuguéz escripto mais achegartamenle ao
cbão e geral c.rtume do nosso fallar." P. da
11. (Jen I. 536.
Aehcgilllo, p. p. de Achegar. Proximo.
aproximado: "como enfermo ... e achegado
fi morte,) llr L 23. I. 55. I. lJl'.
,~chcgádo, u, s. Pessoa proxima por parentesco; alliado: "as lagrimas dos amigos,
e achegados If{. I. 14. ermr.ltel)l nas honras
seus uclwgaclos (V.. Acbega). e seus ouvidores. e defendem, que nom entre i o lUeu
porteiro- Orei. Ar 2. 65. 8. talvez por achegadol'es" (omciaes de justiça).
Achcglldilr, lanL) V. Chegaõor.
" Achcgllmellto, S. m. Acçao de achegar.
§ Proxi midade da cousa chegada para outra (apposilio). IIT- 1. 24. e 2. 18.
Achcl{illlÇUS, S. r. pI. (anL) Pertenças,
rendas allnexas a algum casal, etc. Doe.
tlnt. «-tam prediaps, quam pessoaes".
.... ChCg.l'·, V. trans. Aproximar, chf'gar
uma cousa a ontra. B. Lima. "Achegai-lhe
o peito pio (a Jesus ~Ienino)" Lus. Transf.
1). 26 e '274.
Achcgill', V. intrans. desuso Chegar.
Ined, 2. 379. "O !tumido veneno e o fogo
achega aos ossos" Eneiel. 7. 83.
Acbcgilr->lc, V. ref. Aproximar-se, apropinCJuar-se, unir-se: V. g. achegarem·se fi
republica. Pinho I. 235.• Quanto mais me
alongo, mais me achego." Cam. SOll. 133. §
Achegar-se a uma 7/1ulhel', ter união com
ella. fi. de Isoo, r 6. v. § - a alfluem, acolher-se, buscar asylo, patrocinio, amparo;
pareiaLi ar-se.
Achellla, (ch como k) S. f. (I. anaL) (do
Gr. a e kleilos, labio). Feto caracterisado
pela faLta de braços.
Ache""", (eh como k) S. f. (L. anaL.) (do
Gr. a e "'!Ccios. mão). Feto caracterisado
pela falta de mãos.
Acherjmtc, (ch como k) S. m. (t. mylll.)
(do Gr. achos genet., acil.oos, dóI' e rhoos rio.

ame de um rio do inferno, da fllbula. Os
poetas tomam-n'o pelo mesmo jnferno. ou
pela morte.
,~cbCi'illltlco, ou .",ChCI'OlltlO, u, (ch
como k) adj. Pertencente ao Acherollte. Bltll.
Achctos, s m. pI. Genero ue in'cclo da
ordem dos orthopteros. CIIV, 2, p. 269. .
,~chlc{u, V. intrans. Ir-se esgotando,
mi nguando a agua: "achicárão as bombas"
Vieir. 5. 318. 2. Gal'ção. § V. trans. Esgotar
a agua da embarcação, com bombas, baldes,
ou outro artillcio.
"-chle.. l· ..... o, p. p. de Achicarar. Que tem
fôrma de chicara.
,'chlcllI'ár, V. trans. Dar fúrma de chicara.
.
Achítill, (ch como k) S. f. V. Achelia.
~chiJIe .. , S. r. (L bot.) Planta medicinal.
Achíllcs, (ch como k) S. m. 'ame de um
chefe Grego. § lig. llomem mui valente, forte. V. tio Arc, 'lo C. 34. § fig. O forte, a força: era - do sen argumento» .0 - da sua
teima" Vieir. 9. 125. § (L anaL.) Cordão leudino o formado pela união dos tendões dos
quatro muscuLos extensores do pé.
.... chílll, S. m. (t. AsiaL) Especie de pimentão da India.
AchilllCIlC, (ch como k) S. f. Planta eScrofularia.
AchillÚllo, Il, adj. Da feição dos Chins;
â maneira dos chins; v. g. olhos - ; pequenos, ou pouco abertos. Luc. 10. 20. e Ai. P.

Achultllesíllho, .",Chlllt"ílho, AC'"lquíllho, S. m. dim. de Achaque. D. F. Man.

B. Flor. COl'recç. de a/J.

Achiu', V. trans. !i;ncontrar, dar com aLguma cansa buscando-se, ou apparecendo
fortuitamellte. ~ ligo Vil' no conhecimento;
reconhecer, entendtr, julgar: V. g. acho qtle
lem ra:;ão. § Inventar, descolmr alguma
verdade, methodo de obrar, de applicar
qualquer força da natureza; V. g. avhar a
direcção dos balões. § Averiguar, verificar;
reconhecer por prôva. § Se me IJlIssal' achar·
mo-ha; i. e, [lrompto a responder, a resistir,
a servil-o. § Achar o caval/o; dil.-se quando
ó cavalleiro, feriuuo-o com as esporas, vê
que elle obedece. Trat. ela Ginet. r 67. ))1'.
§ Entender, julgar: v. g. achar que le:;
bom; -ql/e {er; mal. Diz-se approvando: aclto
ql16 sim; e reprovanuo: acho qtlO não. §
Achar menos; conhecer a faLta de al<>uem,
ou de alguma cou 'a: «aclwullIenos tres soldados dos eus,,« vieram achar menos a verdade destas, citas" Luc. 10. 24. advertir na
falta. § Achar-sc, V. reI' verificar-se. Brit.
UM. 3. 16. I. .afôra muitos outro' (milagres)
que e não puderão notar, se acholl, que
allumiãra nove ceg-ns" § - e,it algwn /oflar,
sítio, {uncção; e ·tar presente. § - em algum estaelo; sentir-se: V. fi. acho· me bom,

de sal/de, eloente, ))obre, acompanhado. s6,
cvnlnso, parple.vo: .. eu me acho ditoso cm tal
perigo» B. Utal'. I. c. 17. "algum tanto
com ser prenhe se. achaoa mal., Palo!. I.
C. I. PI'. § - com algueln; receber auxilio,

protecção em caso dillicil, anJiclivo. § Ver-se
1I10pinauamente em algum estado, ou circumstancia. § Achar-se com alguma lelTa;
estar chegado a ella. Cas/. 2. L81. § Adag.:
Quem guarda acha, e quem cria mata.
(Achar, Descobrir. Inventar, Sylt.J Achar
e dar com alguma cousa; é expressão mais
vaga e mais illlleterminada que descobrir;
nào determina se a consa achaela era ou
não jã conbecida, nem se a procuravamos
ou não. Descobl'Ír é tambem achar, mas expdme. que o objecto que se descobre, e ta·
va coberto. ou escondido. ou não cra conllecido; porém deixa ainda indeterminado. se
o buscavamos de proposito, ou se o descobl'imos por acaso. Inventar é achai' ou eles·
cobrir lIovas relações, novos uso , novas
combinações e applicações dos objectos na
natureza, na sciencia, ou na arte.
'\Clll"', s: m. Conserva para preservar
. fructas, peixes. § Conserva de fructas, e vegelae em vinagre, para excitar o appetite:
•pode-se-Ihe conceder para appelile alguma
frUlla de achar, nio sômente o que vem da
India, ma tambem o ql:e n'eslas partes se
faz. MOI/eir. btelh. L. 7l. "E fal.em d'elle (do
anacoruo) quando he verde, conserva com
sal pera comer, a que chamam câ achar, e
vende-se na praça" (Orla, Cal. 5. 17.) § Oabeça de porco de achar; que esteve de conServa em achar, ou na conserva de vinagre.
e sal, etc.
.~chlll'iio. V. Cbarão.
.Aclllll'oúdo, ", p. p. de Acharoar. Envernizado, como'a 01 ras de charão. que vem
da China: V. g. bandejas ele cobre acharoru/as.
• Achal·oá,., V. trans. Envernizar a charao, dar llspecto de charão.
Acbatado, p. p. de Achatar. Tornado
chalo, feito cha!o: aplanado. Ficou com o
nal'l z acho1rulo.
.-\Chlltlldúrll, S. f. O mesmo que Achatamento' IJorém menos usado.
t\chlltumellto, :;. m. Acção ou elfeito de
achatar, fazer al~uma cousa chata, aplanar
aósuperficle. Mel/o, Comp. f. 55. § Figura ou
r rma chata de alguma cousa.
t\cbatál', v. tra.ns. Fazer alguma cousa
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c.l'n.

A.cblllcnlhnçíio,

achlncalhar.

S. m (I. fam.) Acção de

p. p. de AchincaLbar It.
fam.) LHdiculari ado, chacoteado.
Acblncll'híu', V. trans. (l. fami!.) Ridicnlarisar. chacotear, escarnecer.
~chiIlCil'hc, S. m. Acção de achincalhar.
AchillCliu'o, p. p. de Achinelar. Olz-se
do sapato qne se acalcanhou, a que 'e li1'011 o tar;ào ou o talão. ou (Iue por ser veLbo parece um chinelo.
~chiIlClál', V. trans. (I. pop.) Dar ao sapato a fôrma de chineLo, a~hatando-lhe o talão.
.",chlllczíldo, adj. Á. manell'a de chinez;
que tem modos de chinel..
Aclaíotc, S. m. (L bolo) Arvore da nova
Hespanha, semelhante â laranjeira, de cuja
semente se tira uma tinta carmesim.
."cbíro, S. m. Peixe do genero pleuronecto_
Achít1 S. m. Especie de vinha selva8'em
da illla oe Madaga cal'.
Acho; sull'. de sulr. Exprime iuferioriilade; populacho. vulgacho.
,,"chill', (ch como Ie) S. m. (do Gr. achOl')
Especie de tiuha (mais llS. no pI.) Ulceras tinhosas, que vem ã cabeça e cara das creanças. "Entre os aflectos do couro da cabeça,
egundo Galeno, se contém aquclLe, a que
os Grego chamam Achares, e os modemos
linha." Antonio Ferreira, Luz verdadeira (/e
Ioda a Cil'ltrgia, 1). 231.
,,"ChOIl, ou AchoUl'OIl, S. m. Madeira da
[mlia.
.
Aclll'omiltlclllllcntc, (ch como k) adv. De
modo achromalico, fa~endo de apparecer as
iriações produzidas por certas lentes.
Aclu·OIllÚt.CO, u, (ch como leI adj. (do
Gr. a privo e chl'õma, cór). Sem cór § Telescopia -; o que representa os objectos sem
as córes do iris. desiriado.
Achl'lllll11ti~mo, (ch como k) S. m. (do Gr.
chrõmalismos, colorisação) (L phys.) !i;stado,
a. privo e ou quali.dade do que é achl'Omatico;
i. é, de um corpo transparente que se deixa
atravessar pela luz, sem a decolI\[lór. Mel/o,
,,"chiIlClllhilllo,

C. p. 296 .

Acbromlltlzaçiio, (ch como k) s. f. Accão
e elfeito de achromalizar.
~cbromlltlz"do, (eh como k) p. p. de
Achromalizar. Em que se destruíram as iriacões.
- A~hromlltlzílr, (ch como k) v. trans. (do
Gr. a, privo e chromatizõ. eu coI6ro). DeslI'uir, absorver. sumir ascóres iriadas, que se
vêem ordinariamente na imagem do um Olljectó, ob el'vado com um vidro lenticular.
AC'U'ÓIllO, (ch C01l10 h) adj. Ql1 não tem
cór.
Achl'olllolclla, (ch como k) s. f. (t. boI.)
Planta da Nova Hollanda.
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"'('III'onl('lUncuje~ (eh como li) adv. V. viva impressão ao gosto e ao olpbalo. § (t. rupto de scienle). Acção feita de proposito,
Acronycamente.
chym.) !'roprio, caracteristico dos acidas: de ca o pensado, com conhecimento, e de"'Clll'oulco, adj. V. Acronico.
ProprlCdades acidas. § Que é da natureza li beração, para oflender, desgostar; v. (7. a
... clll·olll7.oleo, li (eh corno k) adj. (do 01'. do acidas. "Procede pois a tal fOrma do (orltma IIJm-11!e feito mil acintrs. Vieira, 10.
a, privo e gl'oniz6, eu duro); (l. med.) Diz-se ucco acido. fermentatIvo das glandulas do 6. "respondendo a hum acinle, com outro
acinle" Apol. })ial. • fiz acinIIJs,) Lobo, f. 6~0.
dos remedios, que se não podem conservar estomago ... Corvo, PoLI/anlhéa, :1.. 25.
muilo tempo. rm . e eorrol11pprrm.
,(cldo, S. m. (t. cllym.) Substancia que "faz acintes Amor, por que he menino" OuI\elll'ysolill·. (eh como k) V. Acri~olar.
se di-lingue pelo sabor agre, e qne mistu- Iros escrevem assinla, v. g. na V. elo Arc. 2.
"'CIIlIlUbitdo, ", adj. Da cór, e peso do rada COIll os alcalis ferve. Todos os acidos 20. e Conw f. 3q2. àsinle, Feo, '1 '1'. 2. f. 109.
chumbo: a e61' elo roslo -; eMnc/as -. § são formados por uma suhstancia simples e em outros logares; ou à sinLe, fi. .Dom.!.
Falll11'-. V. Chnmbado.
ou compo 'la, que lhes serve de ])ase, à qual 3.20. à sinle, e I. 6. 29. àssinle. V. Assinte.
,leillle, adv. De proposito, de caso pen"'('bllmbá.·, V. trans. Dar cór dt chum- dão o nome do seu radical; e esta substancia é combinada com o oxygenio que a sado com intenção de desgostar, ou fazer
bo. V. Chumbar.
"cln, S. f. (l. bOL) Genero de rosaceas toma acida. Fórma-se um acido combinan- mal. Bern. Lim. Cal'la 26. -quer fo se acinle
do-se o oxygenio com uma base. § Acido é o feilo, qner acaso" Eu{r. f. 12t V.
da Ouyanna.
.4.cl .. lclllc..le, adI'. De proposito, aOm de
"'ell'llIo, s. m. (do Lal. Aeia1ltls, maior). nome generico d'estcs compostos, que dille
Planta c nór das montanha da Enropa; oa rem UI1 dos outros pela sua ba e, on radi- desgostar: "ja fez is.o acinle, ou acinlemenhoje alguma c pecies que ornamentam os caI, tomando o nome da substancia que o le.. P. P. I. c. 27. Leão, Orig. c. 8. os antifornece; v. g. - ni/roso; o que se tira do gos diziam cinlemenle (de scicnter).
Jardins.
I\CilltÓ811Il1C.. lc, adI'. O mesmo que
"'elenI4do, p. p. de Acicalar. V. Açaca- nitro: - vegelal; o que se lira. das p!antas.
,lcidolllcs, S. m. pI. Especle de hchens Acintementej actualmente mais usado.
lado, e A . acalado.
"'cilltOSO, OSII, adj. Amigo de fazer acin.lelenli..·, e dpriv. O mesmo que Açaca- ja cordilheira dos Andes.
tes. V. g. a acintosa {orl'U11a não Levanla ele
lal' e A.sacalar. '1'. de A(7ora, 1. D. 2. V. do
,\chh'illlo, n, adj. Cór de cidra.
..,.cld,·ill·.8C, V. rer. Tomar a cór da cidra. sobre nÓs a dura mão pesada; menino, azedo,
Al·C. 6. c. /3. Eneida, 7.' 123. 111. C. <\'. 33. "o
lrcfo, e acintoso.
aeiea/ado ferro IUOlinoso" Lcão. Ori(7. 20. "os fig. I~mpa"idecer.
'\eidlllilllltc, adj. Que tE'm a proprieda- . ,,"ci .. t.·o, S. m. Absinlhio. V. Losna.
arnez s ... e fel'l'nO'entos, acicaLão de novo"
.",eloulll, S. r. Genero de molluscos unlLobo, f. 596. § Os c/assicos escreveram esta de de acidu/ar.
p~javra de diversos modos, encontrando-se
~eldlll.io·, V. tran . (L. pharm.) Tornar valvcs, que eomprtlhende além de oulras esem uns Açacalal" cm outros Acica/al', e ain- acido. § Ajuntar pequena porção de acido a prcies, a ar.ionia vuLgm' e a aeionia ln'eciosa.
.icl(.c, S. m. (L de h. n.) Peixe cartilagida em outros As 'l1calal', derivando uns o um liquido, para JIJe communicar o go to
termo do hespanhol Aciwla, e outros do acidulo.
noso.
,lclpênser, S. m. (do LaL acipenser) Cerarabe Sacala.
Acidlllo, ", aelj. (do LaL) Que contém pe"'elcále, . 01. (do Arab. aa,xacale, espi- quena quantidade de acido, ou acido pouco tos peixes da ordE'ID dos brianchiostago .
nho; do V. {JiQcca, picar). Espora com uma forte. § Aguas acicl~"as; as que tem em dis.",clpl(.ádo, p. p. de Acipipar. V. Acepisó ponta de ferro, lendo uma peça que a solução acido carbonico. § PLanlas aciduLas; pado.
,lell.ll.ill·, v. trans. V. Acepipar.
impede de penetrar muito no animal. § Aci- as que tem sabor um lanto acido.
,~cll.ll.e, S. m. Omesmo que Acepipe; boje
cales no pI. emprega-se, significando espo.'iele, S. 1'. (do La!. acies, do Gr akis, aguras eommuns. § BaleI' os acicales; ferir com deza) (p. us.) Agudeza da visla. ~ fig. Agu- menos usado: "tem n'elle (no fel da vacca)
elles o ginele. § lig. Estimu/ar, irritar. Eu- deza do espirito, da intenção: "Foram tam um grande acipil)e" Telles, EIMop. 1. t6. 402.
I\ell.IIHih'o. V. Acepipeiro.
/i'. 5. l. "baler-Ihe os acicales".
grandes suas cousas (dos Romanos) que sua
,~ellu·csll ..lo, S. m. V. Arciprestado.
"'clcoen, S. f. (l. da. America) Rerva do grandeza abate
acie da invenção pera as
,"cllll'c'8Ie, etc. V. Cypreste, e ArcipresPerú, de virtudes medicinaes.
poder contar... Jilrei Simão Coelho, Compen"'elcllli.do, adj. V. Acicular.
te. Git. Vic. 2. p. 356.
dia das L'hronicas, liv. I. cap. 9.
"'elculi,,·, adj. 2 g. (do LaL. acicu/a, agu""ci",", adv. Sobre uma parte superior: "'dr(II", S. f. lant. e pleb.) Bo/sa: a aciqua
lha): (l. bol.) Que tem feição, ou fOrma de da parle inferior para a SU))Crior: "Por areal provida de coscos, para poder roçar, ou
agulha: v. g. {oLha -. § Tambem se usa na difli~i1, cosIa acima.. i?ilinllo, Fab. de La{on· piar de godo.. i. é, a bolsa provida de vinmineralogia: V. 9 cl'yslaes acic1t/al'es. Balj. '1. laine, I. Ii, p. 31. § Telhas acima, loco adx. tE'ns, pam comer, e beber, como rico, á reI\cldllÇão, ""cldá." etc. V. ACldificação, no espaço que fica mais alto que os telha- galõna. Ulis. <\'. sC. 7.
;\ch'llndádo, p. p. de Acirandar. Limpo
etc.
dos das C:lsas. § fig. Te/has acima: no céo. ~
... cItIiIlJe, S. f. A qualidade de ser acido, ii. Diz-se do que é superior á razão. ,<Isso e por meio de círand:l.
... ch'uudior, v. trans. e derivo B. P. V.
Fal'm. T. 1.1).290 e 4<\'9. "perder a acidade" de lelhas acima. § h'-se a cima; m.orrer, ir
para o cco: "Depois que o bom ~Iiranda, cm Ci raudar, e deri V.
Brot. "acide;;" Y. Acidez.
"'cldállll, S. f. (l. entom.) Oenero de le- cujo seio o santo fo,!!o ardeu, se foi acima.
"'ch"'á,', v. trans. Irritar, exasperar.
pidopteros nocturnos. § Genero de coleo- Ferreira, Eclog. 9. § inlprj. usada pelos clas"'cil'lI'n, S. f. (anL) Cobertura; v. g. - da
pteros originaes do Brazil.
sicos para traduzir o lalim surS1I11l. "Acima seLLa. Card. lJic. it. de cousas da igreja.
"chllll""' .. o, adj. (t. poet.) Que respeita corações; acima ás cOllsas eternas" P. Bel'- Doc. Anl.
I\cill·l .. illlo, ", adj Cór de cidra.
á Venus Acidalia.
nan/es, Se1'm ões, l. 10. 89.
"'cid...... I... , adj. V. Acidificante.
""el","tlo, p. p. de Acimar; Acabado: V.
&. <'IIÍI''', 10c. adv. Usa-se por Ás claras;
,lcIeUu', V. trans. V. Acidificar.
claramente, com dia claro, a vista de tog. EgrrJa -. da fi. Gen. \. )l. t 18.
......Idiu·el, adj. Que se pode mudar em
""Cill..í.·, ~'. trans. (anL) Acabar: .acima- dos, sem dissimulação.
acido.
l'om um feito, façanhall V. ALimar. § Levar
'~clll""Çiíol S. f. p. uso Aclaramenlo;"cldcz, S. 1'. Qualidade ou propriedade ao cimo, aUo: "Te aeima ás nuvens, e te da 'Verdade. 11 . L. T. 3. L. 9. C. 5. § AddJlado que é acido; acidade.
abi. ma ao fundo •.
mento a um contracto para o esclarecer;
"'cidlll, S. r. (do 01'. a, privo e k&los, cui""<'111""1110, S. m. (anL) Cimo, altura, ele- para tornar mais claras certas clau ulas.
dado). Preguiça em relação às cousas espi- vação. Canc. <\,7 V. ","ós me fareis que re"'cl''''ildlllllcule, adI' Com clareza, sem
rituaes; deslpixo, frouxidão. para começar o malte ao mais alto acim/mlo...
obscuridade.
])em, ou pro eguil·o, e acabai-o. Pait·a. S.
,...... Il.·i.do, p. p. de Aclarar. V. do Arc. 6.
"'chJlice, S. m. Alfange dos Per~as.
3. {. 35. .Mm·l. C. 2. 13. "acidia, que he 11ma
"'clllllelfol'lue, adj. 2 g. (do LaL acina· 9. § Sem nola, culpa. § Praça accLarada;
tibieza, e fa lio e piritual, que a. alma tem ces alfange). Que tem a fórma de alfange.
elJ'ectiva, servindo, e vencendo soldo, sem
para o exercicio das ohras virtuosas, espe"CIIl"I'i'~, S. f. (L boL) - marítima; o baixa; a qne se deu alta. Vieil'. 1. 6 2.
ialmente para as cou as do culto divino e sargaço; - palustl'e; p/:lnta que nasce nas
,~c1I1'· .. mcnlo, S. m. Acção de aclarar.
communicação com Deus...
lagôas, e logares maritlmos.
B. P. § O eO'eilo de ser aelarado.
,lcldifc.·o, II, adj. (t. ch)'m.) Que produz
"CIIl':'!!III, S. f. (do Gr. a, privo e kinein,
"ell"·á.·, V. trans. Fazer claro, o que era
ou tem acido. Bmj. T. mino § Substancias mover, agitar (t med.) Perda do movimento escuro, turvo: "aeLam a manhã as terras»
aeidi{el'as; diz-se dos mineraes, que tem em parle ou em todo o corpo. Repouso do Sego Cerco de J)Út, f. 323. § Adam?' os lieoU!TIa bnse salinaveJ uoida a algum acido.
pulso. Ga/eno n~a (1'esta palavra para. desi- l'es, que lem pé; purificai-os. § fig. Aclamr
""cldifl...IIÇiío, S. f. (do Lat. acidificatio) ~mar o intervallo que' separa a systole da a t'erdade; tirar a limpo. demonstrar, ave(t. chym.) A acção de converter, ou de se diaslole. a cada pulsação.
riguaI'. P. P. 2. 1<\,1 V. § Aclarar o entendiconverter em acido.
""cllllforme, adj. 2 ~. (L bot.) Em fOrma menlo; iIIustrar, alumiar, Jivral-o da ceAcldlflei.do, p. p. de Acidilicar. Conver- de bagos. § (L anaL) '1unica -; a uvea, ou gueira, duvidas. ~ Descobrir o que esta oetido em acido.
chorOlde.
cu/to: •aeeLam o peito.. patenteia o que n'elle
"'cldiO",,"'"I(", adj. 2 g. Que (em a pro"elllo, S. m. (L boL) Bago ou baila de eslá, e qual é o sen querer, bom. ou mau.
priedade de converler em acido. § Substan- uma Osemente, ou mono. pE'rma, aggrega- Paira, S. ~ Aclarar aLguma coisa a alguem;
cias acidificanles; as que convertem em aci· do a. oulros n.o mesmo receplacnlo das se- explicar claramen~e: v. 9 aclarar dinif;uldados.
mentes, como na romã, na amora da ilva. des. § Aclaral' a Vista, que eslava turva, con·
"eldlflclu', V. trans. (t. chym.) Conver- etc. BI'OI. C. g-s, pI. (L. med) Corpusculos {usa; livral·a d'esses def~itos. § Ac/aml' a
ter, mudar em acido.
~I';\nnloso que alguns julgaram orgãos da voz surda, baixa, ou mal d'islincla; fazeI-a
"'cldUieiu'el, adj. 2 g. (t. chym.) Susce- secreção. AleLLo, Comp. 2. p. 200.
bem perceptivel. § Illustrar, esclarecer: "a
pti vel de ser convertido em acido.
... cl .. o..c .....·o, ", adj. (t. boL) Diz-se de terra ... bonra, e aclam" Caminha, El1. 18.
... clelloso, OSII, adj. e . m. Que tem o uma planta, cujos fructos tem a fôrma de - o engr;nho. ibid.
vicio da cid ia; preguiço O. Na?'l. Cato 1. cachos.
..,.el ...·•••·, V. intrans. Fazer-se, ou tor83 v. "o aborrecimento, que o aci(/'ioso tem
"CIIlOSO, osn, adj. Redondo como o ba- nar-se c/aro, Panl. d'Av. 11. "ce~sou o chuás consas e piriLuaesu.
go da uva; que contem acinos.
veiro, e aclO1'Ott o tempo.• il. Clarear; alvo.icldo, n, adj. Azedo, agro; que produz
..,.cilll-e, S. m. composlO de a, e cinle, cor- raI': V. g. aclarou o dia.
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,,"clllrlÍ"-se, V. ref. Tomar clal'o o qu e
estava escuro, ou turvo: v. g. aclarar-se a
verdade; manHestar-se. § Ac/arar lJmça ao
militaI'; abrir-se praça, que vença soldo
servindo; dar-lhe alta.
"clásto, ", adj. (t. optic.) Qne deixa
pasEar a luz sem rellexão.
"Cllll'ádo, ", adj. (t. bot.) Qne tem fór·
ma de clava: v. g. calix-; espigas-; eslilete-; pec'iolo -. Brot. C"
.
"clcídlos, s. m. pI. (t. de IllSt. nat.) A:umaes sem clavicula.
'\CICl·lzi.do, p. p. de Aclerizar. Feito
clerigo. § Que tomou modos de clcrigo.
Aclc"lziu'-sc, v. reL Fazer-se clerigo,
tomar modos de c\el'igo.
"CIi1l1l1", - se, e derivo V. AcclilI!ar,
acclimar-se.
"Clillllltiu', - se, e derivo V. Acclimatar-se, etc.
"CIIU... t1CO, ou "CllIíl<tlco, ", adj. (do
Gr. akma~6, eu tenho vigor.) It. med.) Febrc-; continua, egual. Lu:;. da Med. p. 3.
390. Mol'a/, Trat. elas Feb. «acmislico...
,\,cõ, adv. (anL) Para ca, a ca. Doe. Anl.
,\CD, S. m. (t. med.) Medicamento applicada a opilação.
,\CO, sull". de adj. Indica uma qualidade
inherente ao objecto que representa o radical: v. g. lIw/wmaniaco; hypocond"iaco.
:\co, ", sulf. de subst. e de adj. Empre"a·sé n'um sentido auO'mentativo, e tamflem depreciativo e fam~iar: v. g. bagaço,
ricaço, doutomço, mane/raço.
'\'co, s. m. (do Lat. acies) Ferro temperado~ que, sem perder a dureza, adq uire
elasticidade, e Oexibilidade; tem hoje inIlumeras allplicaçõ% nas grandes obras de
arte, e nos machinismo modernos mais
aperfeicoados; ha navios de aço, grandes
pontes: trilbos de caminllo dc ferro, locomotivas, teares, etc.; a torre EiITel é con·
strucção de aço; são de aço as armas brancas e os instrumentos cortantes; as vezes,
só o gume, ou os fios. § fig. Força, rijeza,
vigór: -gastado o aço da idaâe.. , Sousa; i. é,
a maior força: «ingenhos botos, e sem aço-,
grosseiros, não agudos. ALtlegl'. r 79. § figo.
Gastar o aço dos espiritos; i. é, a força. Utis.
4.7. § Omat discreto gasta em /Wreios o aço
da eloquencia; i. é, o que ella tem de mais
forte. Eurr. 1. 3. § Dizemos que alguem é
um aço, ou ele aço; i. é, forte, inquebranlavei, capaz de resistir a grandes trabalhos,
ou dil"ficuldades da vida: «quam de aço devia ser o espirito, que não quebrou em taes
lrabalbos.. , FI'. Alarc. ChI'. I. I. 3 e Cam.
Canç. 14. § tig. «Forjou-te o coração do aço
da virtude, que resistisse aos martellos, e
fragoas de todas as tribulações, e iniquissimas perseguições», "lia virtudes ete aço,
que nada amolga, sempre ri.'las, e asperas;
outras alizão, pulem·se, abri hantão-se, como tantos bl'lIlCOS, e Iindezas do mesmo
metal, que, a industria faz vaiei' a peso de
ouro... § E um aço; diz-se de uma cousa,
quando qu~rel11os exprimir a idéa de que é
forte, re-i tente, que se não parte, ou destróe facilmente. § Aço do espetho; a al11al~a
ma de e-tanbo e azougue, que se applica
por detraz do vidro, e faz rellectir as Imagens do que esta a vi la do espelho: esta
amalgama dá ao vidro a apparencia do aço
bem polido, e por isso se diz aço. § Aço;
na poes. toda a sorte de arma brancas,
tauto oITensivas como defensivas. Cam.
Eleg. 4. 4. FerI'. Epithal. § Peito de aço;
ar!!1adura de aço, que cobl'e o peito. § fig.
Pello de aço; que tem peito forte, rijo;
gral).de. valor. § Os aços; pI. porções d'elle.
Espmg. Pel'(. § AdaO'.: «Til és aço, e eu
ferro, que te maço.. , Heruan Nunes, flerranes,p.117.
"cooll....·. V. Coalhar. "Se puzeram em
f,llura, que achal'am tão fria, qne se aeoaLava a agua do vinho». Goes, Chi'. D. Manuet, 2. 9.
.4.coár. V. Coar. Vito ChI'ist.
"cobllrdilll"... elltt~, ar! v. O mesmo que
Cobarde~e.nte. 11. P. § Com cobardia, com
medo; timidamente.
.4.CObll,·dádo, p. p. dt' AcolJardar. Tornado cobarde, não o sendo naturalmente,
§ Amedrontado.

.4.cob,,,·d'lUiento, S.

lanimidade. B. P.

m. Cobardia, pusil-

"'coba,·di..·, V. trans. Tornar alguem co°
barde, medl'oso; inspirar cobardia; desanimar, desacoraçoar, intimidar: V. g. - os
animos; - o demonio. Gaivão, S. l. r 28.
Eneic/. 2. 29. eccom carrancas o Austro os
acobardava... Cam. Canç. 5. DUs. 10. 6'2..
Lobo, r 519 e 549. Em outro lagar diz ecacovare/ar».
'4.CObll.·d.·..·.8C, V. ref. Tornar-se cobarde, timido; acanuar-se, intimidar-se. § Acobal'dar, e deri V. são mais usados que ecacovarl/ar," etc.
,4.coItC.·tildõ, p. p. de Acobertar. AI'l'eado com peças de armadura, xaireis, cobertas, etc.; diz-se propriamente das cavalgaduras. ined. I. (. 152. § Homem de armas,
com cavallo acobertado. Goes, ChI'. Man. I.
C. 47. «oitocentos acobel'tados·,. § .Cavallei1'0 - demalllau.Leão.Chr. D. Duarte, e. 12.
e de D. A(. 17. c. 12. eco infante a cavai lo,
todo acobertado de malha.. Gaes. Chi'. do
Princ. C. 78. eca força dos acubertádos, que
erão muitos.. , homens armados de a maduras completas § Cavaltos -, com cobertas
de pannos, sédas. Casto 2. 14. Etegiada:
ecacobertados de carmezim... § (fall. dâs pesoas) Encachado. Sarll'amol'. I. 44. § it. fig.
EncoQ,erto, disfarçado, escondido.
,'cohe.·tátlos, s. m. (ant. t. mil.) Corpos
de armas para homens. Sever. Not. 2. I I. 59.
Mal'izl 4. c. 19. e para cavallos. «Olhai acobertaaos
ja rompendo a espessa multidão de
fero bando ... Nau/i'. ele Sep. ('. 10.
Acobertá.·, V. trans. Arreiar os cavallos
com peças de armadura, que os defendam.
Goes, ChI'. Man. I. C. 47. § PÓI' coberta so°
bre a sella. § Pôr qualquer coberta ao cavallo, ou elephante. Pel'. ilibo 6 p. 181. §
lig. Cobrir com coberta; enroupar. § lIg.
Encobrir para proteger, defender.
"cobCl'ti'U·.sc, V. ref. Cobrir-se. § Encobrir alguem a suas mas acções com h,Ypocrisia: acobertOtL-Se com a capa da religião; .... sob o manto da virtude; 1 é, tingirse religioso. virtuoso para occultar o mal
que fez, ou intenta fazer.
.... cobérto, (Ioc. adv.) A salvo, livre de
periO'o. § Protegidamente. § (t. com.) Sacar
a coberto; sacar sobre um correspondente,
ou cliente, tendo flllldos na mào d'elle;
sacar a descobe/'to é o contrario.
"'coçár, V. trans. e derivo V. Aco sal',
etc. Perse"uir a corso, (de a e COI'SO; de
COUl'se, ou CLLI'SUS). H. N. I. 13'2. Cunha, B.
de Bmga, I. 369. Cancion. B. Pel'.
,,"coçá.·, V. trans. (anl.) V. Coçar. }rr.
i\1al'cos, rl'eq.
Acocllátlo, )l. p. de Acochar. Acamado.
Cabos bem tOl'cLdos e acocllados: as resmas
bem acamadas e acochadas.
...cocluía·, V. trans. Acamar, apertando as
cousas (lne se enfardam; conchegar, calcando., torcendo: V. g. as pernas d'uma corda,
ou o qne se torce como a corda.
,\,cochá"-8C, V. ref. Agachar-se. (I. fam.)
Acocol·ar-sp.. V. Encouchar.
"'coco.·,.tI'"I1ClltC~ ad v. De cócoras.
,4.coco,·i..lo, p. p. de Acocorar-se. Sentado de cócoras.
,,"COCOI'llmentO, s. m. Oestar de cócoras.
Acoco"ár-se, V. ref. (I. pleb.) pôr·se de
cÓcOI·as.
~çodádnnaentc, ~dv. (anL) Apressadamente, precipitadamente. H. Dom. 2. 2. II.
§ «Encontrando uma pequeua ribeira d'agua
mui clara, os mais dos captivo al;()dadamente nos lançamos a ella". Jom. d/Ardca, C. 2.
AÇOllátlo, P p. ~e Açodar-se. Apressado.
Palmo 4. 9. § Os peítos açodados; alTrontados
tio re pirar apres ado. Seg. Cerco ,te IJÚL, f.
234. «(lçodado anhelito... Naurr. de.S~p. 6. r
107. uU. eelip. ~ Perseguido: V. g. açodado
da justiça. § «Descia a maré mui açoe/ada...
Bai'I'Ciros, 3. 8. 7. «apressa-te, mas não sejas açoctawl». An·. 2. 3.
Aço.I ...nento, S. m. Pressa, precipitação.
Casto L. 8. C. 31. «os nossos com o acol/amento de dato vai vem a porta .. , «com açoclamento de tomar as manchuas,), B. 3 8. 7.
«Furtal'-se de casa com acodamentou. Sú'e
Mil'. Estl·ang. rIDO. «cóm açodamento de
ferir)). C/ar. 1. c. 21.
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Aço<lá.·, V. traus. Accelerar, dar pressa: «a
natureza açoda mortes repentinas... Cei/a, S.
Açodá.·-sc, V. ref. (desus.) Apressar-se;
dar-se prp.ssa.
,4.codí.·. V. AClldir. Casto 2. 8. e muitos
outros cla sicos.
"ç9éh'0, S. m. Que cria e pensa os açores, e outras aves de volateria. i\l. Lusit. L.
18. C. 2. Açoreiro.
,\çofá.·, S. m. (do Arab. asso/i'e, latão).
Latão, metal. .Syst. elos Rcgim. T. 6. (. 504.
no Poml de Lisboa.
,t,çofelfll, S. f. (do Arab. assora(a) Especie de maçã de anafega. il. P.
.-\,çofeifci.,", S. r. Arvore, (lue woduz as
maças de anafega, ou açofeifas. (Zizyplws).
"'cofiá.·, V. trans. Alizar o cabello, ou a
barba. § fig. Afagar.
ACOg'oJIIIII·ádo. V. Apepinado.
"'cogonalU'ill', V. trans. Plantar cogombras, ou pepinos.
Acogrlll.hín, s. f. (do Gr. ákos, remedio,
e gmphe, escri ptura.) (t. med.) Descripção.
dos medicamelltos.
.04.co;;l1ládo, adj. Que faz cogulo; cheio
além das bordas da medida.
Aco;;oli..·, V. trans. Encher além da rasa,
ouborda da medida. V. Acugular. Dtis. 4. 7.
Acolll1illlo, p. p. de Acoimar. Multado
com coima. § fig. Ca tigado, reprehendido,
censurado: «nunca me vereis acoimado na
lei de lesa magestade•. Utis. 4. 6.
Acolll1lldill', S. m. O que acoima. § fig.
Censurador: «dando outrosi exemplo de nom
buscal'mos nas boas obras louvor dos homens, e ainda per nos as obras de no partirmos dante os olhos dos reprehendedores
e acoil1laeLores per tal que não creça por
aq uello a en veja em elles... Vito Chl'isti. 2. 17.
"'colmllmento, S. ruo Castigo, punição.
§ O acto de se vingar de damno. Ord. Ar 5.
7'.53. «que nenhum fidalgo faça desafiacom,
nem acoimamenlo por desholll'a que- lhe
seja feita" vindicta da injul'ia propria, ou
alheia: V. g. quando algum reptava outro,
para acoimar a traição, por que o reptava.
Ord. At. I. T. 64.
,,"colm:'u', V. trans. Multar com a coima .
§ fig. Castigar: V. g. - o delicto. F. 1\1. 35.
Casto I. 91. «Dens'acoime tua culpa... V. p.
163. e L. 2. p. 138. § Acoimar o peccado;
castigaI-o. }nee/. de A/cob. T. 3. § Censurar:
V. g. - l1J palavras. A;~legr. (. 76. «se me
acoimass8m a pessoa d'um doutor... Sá e Mi7'.
Eslmng. Prol. § Accusar. Leão, Orig. f.2ll.
§ Reprehender. ChI'. Ar / V. «aCOLma/'-Vos a
O'uerra que fazeis ... Acbar incurso em coima,
fazenuo accão coimavel: se o meirinho os
acoimar; a-coimar o gado, que pasce em 10gal'es coimeLros; os que 1mbalham ao etomin·
go; ·os que vendem POI' falso peso, ou medida,
etc. § Tomar vingança, vindicar: «nenhum
fidalgo acoime por si". Lei de D. Af. IV. de
17 de Jun. de 1374. V. MontesqlLieu, EsIJl'it
des Loix, L. 30. chapo 19.
...colmál·-se, V. I·er. Achar-se culpado.
Paiva, S. I. 154 V. «quem se attentar por
si, se não possa acoimar outras mayores
cegueiras)), «a humildosa contrição ella de
de si mesma se accusa, e acoima, e castiga)).
V. Encoimar.
"coh'elllnaénto, S. m. Sesmaria, porção
de terra, ou casal, que se dava a novos povoadores, ou herdeiros. E/ucic/. art. Cibraão.
Acoitá." V. trans. (anl.) A1'fligir. /nect. de
A/cob. 7'. 3. ~ Acoitar-se; V. rer. Chamar-se
coitado, infeliz; aflligir-se, amesquinhar-se:
.a mãi se acoitava.. pelo filho perdido. Vit.
ChI'isti. I. (. 21 v.
'Acoltár, V. trans. Dar coito. V. Acoular.
AçoUál', V. trans. V. Açoutar, e derivo
.t.çoUe, S. m. V. Açoute.
,,"colá, adv. O10gJr que se aponta, distante da pessoa que falla e d'aquella a qnem se
falla: ecaqui uns, acotá outros)). Vieira. 2, l72. 2.
,,"CÓIIl, S. f. Mistura de chocolate e fari·
nua de milho, que, n'outro tempo, se usou
muito na Amel'lca.
,,"colllh\no, ou ,4.col .. ú, S. m. Insecto
ortiJoptero, natural da costa oriental d'Arrica, e ilha de Madaga cal', cujo cheiro é repugnante, e que tem muita semellJança com
o percevejo; chegando ao seu maior desenvolvimento apresenta azas,
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&coll.hnelJto, S. m. Acolhida, valbacou- li. N. 2. 241. casa-; frequentaCla, continuade lo, rel'ug'io em casa forle, cidade, praça, da: v. g. de 1l0brrs, servos, amigos: campocolchetes.
.
palanque, etc. B. \. 3. - 110 pnr/o. Casto 2. de boninas; comm'ca acompanhada de f1'onAcolchelilllo, p. p. de Acolchetar. &gi1l1. 199. § lig. necebimenlo, a 'asalho, que ~e leiros; m 111'0 acompa nhado de defimsorcs. ined.
faz a alguem 'com palavras, ho~peda&em. 3.38. "estrada-de cargas, de mant,imrntos...
de 12 de Jan. de 1831.
AClOlcl..~t"'"êlllo: . m. Acção de aper- Pina, í'111'. Ar. lV. c, 35.• nelle acbou .!Jom Vasco Si/ia. § Logar, caminbo aC(l'Y/lpanhaao
tar com colchetes. § Acção de pregar os col- acolhimen/o de .ua pessoa .. e LOGO, M19. 2. é aquelle por onde sempre pa~ a gente. §
~ o- das abelhas: logar aonde se acolhem. Adag.: «Antes só, que mal acompanhado".
chrt s.
.4.coml,ullblltlo,·, ", S. Pessoa Jlue acomAcolcbcti,,·, v. trans. Unir, apertar as § Habitação: (,a qual povoação ... sendo ~ó
menle um prqueuo acolhimen/o de pesca- panha, ou de acompanhar.
p ças do yrstnario com colchetE's.
',"C'JIIII'"Uhllllleulo, S. m. Acção de acom·
Acolchondlllho. S. m. dim. de Acolchoa- dorrs... B. 2. 2. 9.
panhar. § As pessoas que vão acompanhando
i\colí, S. m. Ave de rapina d'Africa.
do. Fazenda de algodão. branca, üu de cOalgnem por obseqUIO, cortt'jo, pompa, etc.;
&colill, s. m. Codorniz aquatica.
re~, tecida li maneira de acolchoado.
«!'rcbava lodo o acompanhamento o viso reI"
Acólito, etc. V. Acolyto, elc.
Acolchoi.do, p. p. de Acolchoar. Lavrado
i\,·oll .. I"do, V. Acoletado.
Viliir. 10.359. e 111. Lus. T. 2. r 102.2. § Oséli maneira de colcha. § Panno - ; embaslaquilo
nasprocis õe ,nosenterros. § It.mus.)
Acologin,
S.
f.
(do
01'.
óleos,
remrdio,
e
do com lã, l1lJ algodão E'm rama, a que se
A
musica qne acompanha a parte canlante.
10{fos,
di~curso.)
(I.
med.)
Doutrina
dos
resobrE'põe o 1'01'1'0.
§ O toque de instrumentos secundarios em
Acolchoilllo, s. m. }/azenda de algodão, mrdlos ou materia medica.
Acolytódo, tóto, S. m. p. uso Ordem de lima orchestra. §.O que acompanha a voz
lavrada li friçào de coleha.
do canlor, ou quae~quer inslrumentos. § A
Acolcbondõr, dclro, S. O que, a que acolyto.
ACOI"hidO p. p. de Acolytar. Acompa- parte grave d'um instrumento em relação li
acolchóa.
j
aguda, que fórma o canto. § O papel de muAcolchonmclllo, s. m. Acção e eITeilo nhado de aco yto.
AcolytR", v. trans. Acompanhar como sica de acompanhar. § Obra de pedreiro á
de acolchoar.
borda d'outl'a, para a segurar.
i\colchoill', v. trans. Metler entre fOrro acol)·lo.
Acolllpnululute, p p. de Acompanhar.
i\cólylo, S. m. A ullima das quatro 01'e peça: v. rI. de ~aia, colcha, ou outra qualquer obra, algodão, ou lã aberta, sE'guran- dp.ns menores do sacerdocio catholico. § (anl.) Que acompanha.
ACOlllp"uhill', V. trans. Ir rm companhia
do-a com ponto, que fazem cerlo Javor li AqueIle que recebeu essa ordem. § O que,
jJeça do acolchoado. § Lavrar, tecer li ma- sem ser acol)'to, desempenha as ~uas I'unc- de alguem por obrigação, obsequio, ou pom·
çõps na egreja, ajudando li missa, accen- pa. Luc. 10. 14. § Fazer companhia a alguem.
neira de colcha.
AcoleijoS, s. m. pI. Certa planta herbacea dendo as vélas, etc. § (I. fam.) O que acom- Arr. 2. I. § Seguir a mesma direcção que
leva o corpo movei: V. g. foi acompanhando
e medicinal. Grisl.Desenh. {f.. 16. V. Aquilegia. panha, ou ajuda alguem para algum fim.
.i\colelado: 0, adj. Da feição de collete;
Acomndl'ódo, p. p. de Acomadrar· se. a. COl..,'ente do 1·io. Vi'ria/o, 18.43. «as E'strela que anda junto o collete. Ulis. 1. sc. 1. «e Que anda mettido em comadrices, em in- las o céo acompanha'l'am". Cam. ~ Pór em
companhia: v. {f. «acompanham o meu bom
onde licão os sa)'os acole/ados?"
trigas de comadres.
i\cu lIulth'iu'-se, v. rer. Fazer-se coma- Jesus com dois lad1'õesu. V. de Suso, {. 320.
Acolhedo.·, ti, S. O que, a que acolbe,
§
fiO'. ~listurar; ajnnlar-sr; v. {f. - a gravidre, associar-se a comadre. R fig. Alliar-se.
que faz acolhimento.
dadê com a brandtwa. § Dnir em um ujeiAcolbcUo, s. r. Logar onde alguem se
A~OlllilJ', V. intrans. etc. V. Assomar.
acolhe; abrigo, refugio. a~ylo. B I. 5. 6. e
Acomús, S. m. Arvore da America, cuja to: v.' g. perfeições ele que a nalUl'cza o acom2. 2. 2. "que não lhe sabia lo/!ar mais se- madeira é muito boa para conslrucção naval. panhou. Palm.. P. 3. «Octavjo acompanhara
Acomill, S. f. (do 01'. a, privalivo, e /io- a brandura com a gravidade". § Dnir em um
gnro que o ventre de sua mãe, que este
ôava elle POI' acolllei/a a Oordunxa". § A ma, cabelleira.) (I. didacl.l Calvicie, falta conlexto: v. g. acompanhando com 01ll1'OS as
7'Ozões pOl1de1'Odas; acompanhar o caso, (l1,e
ar:ção de acolher-se, retirar-se, fngir para de cabello.
i\cumlch'Il, V. Comieira.
1'ela/u, de cil'clI111slancias identicas; de /oelos
abrigado de mal, ataque: «tomarão-lhe as
i\eommettetlill', n, adj. Que acommelte, os acciden/es. ÜIC. 9. 15. § Fazer som com
costas (com ciladal 1101' lhes não licar acolllei/a para a cidade". B. 2. 1. 3. e 2. 6. 10. investe. § Llg. Que emprehende. V. elo Arc. outro, ou outros: V. g.-o inst1'UlIlcn/o 111UI. 1. Etl{r. 1. 1 20 v. e [. 90 v. « - de em· sico, ou a t'OZ do quc canla § Ter o mesmo
§ lanl.) Acolllimento.
Acolhelto, p. p. de Acolher. § (anLI Aco- llreza , que arruinem o seu esladou. Vasco lançamento: V. g. elOI"Inilorio, que acompanha
a e{/reja; aleas de arro/'es, que acompanham
Sitio,
{. 56.
.
Ibiclo, recolhido: "por serem já acolheüos ao
AcommeU.edo", S. m. Oque acommette. o l'io; elc. § J~slar junto: "satj'ros, que acompalmar". lJ. 1. 8. 8.
i\commeUê,', V. trans. Assallar, illvrstir, panhal'am as sombras do arvoredo". Palmo
Acolhell~n, s. r. (ant.) Acolhimento. B.
Paneg. I. «recebia com lanta humanidade, principiar a batalha, briga. § fig. Tentar, P.3.{.117v. § AcompanhaI'; imitar nas boas,
e tão hoa acolhença os 110mêes". Men. e Mo- provocar com dadivas. § Emprehendl'r. H ou más obras. § Acompanhar a oul'1"O na d6/',
ça, f. 63. «recebendo com humas acolhen- Dom. l. 4. 10. § Atacar, as,allar: os ladrões no p1'Onlo, nos goslos; participar, ou 5entir,
ças.,. § Acolheita.
acommelleram-n'o. § '11' em busca, dE'man- sofl'r'er o mesmo. ~ Occnpar: V. {f. lJensaAcolhe,', v. trans. Dar acolhei la, fazer dar: ti. g. navegando: «aco'Y/l1netlel' o Orien- manlos, que o acompanhavam. § AcompanhaI'
acolhimento, receber em abrigo, a. ylo; te". § 'fentar cou as novas, arl'lscadas. § o que se esc/'ere com sentenças, /ex/os; misa.!l'asalhar, hospedar, amparar. § Adquirir. Adag.: "Quem ~empre olha o dE'rradriro, turar, adomar § «O bom nome acompanha
Eu{/·. I. 6. - dinheiro. § - em cilada; to- nunca acommel/e bom feito", «De ruim a a virLude, o merecimpnto,,; seguir no fig.
mar, achar. § Acol/w' algttem; apanhai-o, ruim, quem OCOlllmctle vence", «A homem § fig. OuarnE'cer um lanço: «acompanllO/' o
havei-o á mão, e prendeI-o. Casto 1. 9. {.21. pobre ni nguem acomm.e/la «Aco'/ll'Y/letla muro de gente, que o defenda... Incd. 2. 435.
.4.cOIIII.llulllir, V. iotrans. Andar de com1. I.ardil (do. ~Jouros) para o acolherem den- quem quizer, que o forte esperau, «Acamtro d'aquE'lle rio". B. 2. 1.4. § Comprebender metle1' para vencer".
panhia: a não acompanhou C0111 as outras".
,,"commettidll, S. r. Acommetlimento. Luc. 2. 20. § 'fel' companhia: «não acompaem mentíra, lalsidade. FerI'. Brislo, 3. sC. 6.
nhei com ninguem,,; rui, andei só.
«acol/te/· o SE'nhor n'al~uma palavra, ('om Al'/e mito f. 235 V. B. Flor. l' :2. p. 4.
.~colllmeUido, p. p. de Accommetler.
i\cOIIII.nllbar-sl', V. rer. Levar, lrazer
que o calumniassem". ti. P. 2. 3. 7. § Dar
ouvidos, credito: acolher suspiros nam01-a- Assaltado, investido. § Lig. Provocado com em companhia: - de al{flwm; levai-o comdos. § Sino ele acolher; que faz sigllal de re- dadivas.
sigo. Lus. 10. 12. e fig. d1'cu11ls/mwias de
.
.4.COUlllletthueJlto, . m. Acção de acom- que o caso se acompanha. § fig. Ser compacolher- e; era o das camaras municipaE's li
noute. Ord. M. 1.55. 14. § V. Colher fructos. metter, tenlativa, começo, empl'eza: v. g. de tivel a união; o associar- e: «servir a Deus
Acolher-se, V.' reI'. Abrigar-se, refugiarcousas difliceis. § Proposta. Leão, Ch,'.o con- e ao mundo, não são cousas que pos~ão
se, escapar. Lus. Tmnsf. V. de SI/SO, C. 25. de D. lIem'ique; acomme/limenlo para casar. aC01ll1Janha1-·selJ. A1T. 2. 10. não são comM. L. § Buscar patrocinio, acoular-se: V. g.
i\commetlível, adj. 2 gen. Que se póde patíveis, co-existentes no mesmo sujeito. §
acolher-se a alguem. Arr. \0. 2. acolher-se acommeUer.
Andar unido: «a fortaleza deve acompanhara porlo seguro. ld. ::15. e Vici'/'. 10. 247. 2. §
',"COJlIIIIOdú,', etc. V. Accommodar.
se da virtudel>. A1T. 7. 2. «arompanhou-se a
ligo - á oração; reCDlTer a elIa como meio
ACOIIIIIIJllli.do, p. p. de Acommunar- se. peste de aper·tada estprilidadel>. II. Dom. P.
de obter auxilio, soccorro, livramento de
~COlllmllllú'·.se, V. trans. Mancommu- 2. § - ; (I. mus.) Tocar o cantor em um
mal. Cal. Rom. 649. «convém acolher-nos li nar-se, fazer causa commum, ajuntar-se instrumento o acompanbamento á sua prooração'" § - qlLlmt {aI/a; retirar-se, cessar co.m outros, associar-se: quasi sempre para pria voz.
de fali ar. A1'/', 7. 17. § Fugir: «acoIMão-se mau fim: acommunó'/'ão-se, para perseguir
.~COIllI.ÚSIjO, loc. adv. Y. Compasso..
as filbas de casa de seus paes o • T ele A{for. os cbrislãos... Ban·. Fios Sanct. 2. 186.2.
" COIllI,ctCIICh., loc. adv. V. Competencla.
1. 3. § Acolher por pés; retirar-se, valer-se
AClomplldrnçiio, S. f. Acção de acompaAcoml.h·elolJútlo, n, adj. De boa, ou má
dos pés, e fig. H. do fitlUTO, p. 247. evadir- drar.
compleição; de bom, ou mau temperamenAcoUlpndriido, p. p. de Acompadrar. M. to. 7'. ele Agora, I. 3.
se, refugiar-se.
&colbídll, s. f.!colheita. § Asylo, refugio. Lus. T. I. L. I. tit. 25.
AcolIIl.lelçoi"lo, II; adj. O mesmo que
Freú'e, L. 4.11.° 15. § Accrescentamento: V.g.
Acomp"d"ar, v. trans. (L famil) Fazer AcompleclOnado.
dos ribeiros, que enOTossam as aguas de al- amigo, familiarisal·. Guel..,·. Rel. 2. 4. 6.
.4.collll'lexlollndo, ", adj. ViIii7-. O mes..' "colllplld.·i..··se, v. rE'f. Fazer-se com mo que Acomplecionado .
gum rio: «acolhidas d:aguau.l1. P. 1. 5. 8.lig.:
.~colllprelcloll"do, n, adj. (anL) Pinto
-rio da indignação ... ecom tanta furia, tendo padre, amigo, etc. § fi~. AlIiar-se, conlrair
tantas acolhidas de ira, e rancOr, que des- amizade com algnem. Cout. Sold. 2. {. 75. «o /libei1'O. O mpsmo que Acomplecionado.
Achem vai-se ocomlJacl1'ando com o Turcou.
true os campos das vidas, e das almas".
Acolllp"elço'ido, II, adj. Orla, [. g6. O
&cOlbído, p. p. de Acolher. (ant.) CoACollllu... bndêh'R, S. r. Mulher que acom- mesmo que Acomplecionado.
.
lhido: acolbido em casa de algu.m poderoso; panha outras.
.
ACOIIROS, S. m. pI. /ndig-enas do Brazll,
refu~iado, asylado da justiça. Ord. 5. 104.3,
ACOIllPllllbádo, p. p. de Acompanhar. que hahitavam no iuterior da província de
A1"I" 2, 13. pol'la~ acompanhadas de gente, Pernambuco.
homIZiado, acoulado.
Acolcêlrn. V. Cocedra. Doc. Ant.
A colt'l.eladulIlcllle, adv. Por meio
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.4colldlclollflÇiio,

Acondicionamento.

s. f.

o mesmo

que

.4culldlclonúdlllllentc, adv, Confor-memente ao estado, ou condição. § Posto a bom
recado, em boas condições de segurança.
~colldlclo.i.do, p. p. de Acondicionar;
Tractado com certa condIção; de certo modo
ou estado, segundo indicam os arlv. bem ou
mal qne se lhe juntam: v. g. ?Jwl'cadol'ia
bom ou mal acondicionada. § Ilecolllido, e
a bóm rrcado: {a:;encla - § Dotado de indole,
condição boa, ou mão E'u{r. 2. 7. "aprazivel e bem aconclicionac/o sim» rdlachel tão
mai - » Vieira, 7. 441. Bem. L. e C. P. I.
7. '276. L. "o seo natu.ral era grosseiro, co\ erico, e mal aconcltc1Onaclo.
,~colldlclon"lllento,
S. m. Acção e effeito de acondicionar.
~colldiclolli..., v. trans. Dotar de certa
condição: v. g. Deus acondicionou mel/tO I'
aquelles a guem deu sabedoria, e probidade.
§ Acondicwnar a fazenda: trazel-a a bom
recado, pOI-a cm sitio conveniente.
,,"colldiçoi.do. V. Acondicionado. Goes,
Ohr. 1J. Man. 3. c. 7.
.4cimdylu, ti, adj. (t. boI.) Que não tem
juntas.
,~conreltú.!o, p. p. de Aconfeitar. Da feio
ção de confeitos. V. Confeitado: v. g. pol-

vara - .

....conreltitr,

V. Confeitar,

v. trans. FazeI' em confeitos.

,,"conhece.', Elegiad. p. 239. e.
Aconhesce.·, V. intrans. (ant.) Conhecer,

reconhecer, confespar. lJoc. Anl.
.'~co"lIl.to, S m. (t. .chym.) Sal formado
do acido aconitico e uma base salinavel.
,,"conitlco, ", adj. (t. chym.) Acido - ;
acido particular que exi te no aconito.
~conilínn, S. f. (t. chym.) Alcaloide que
se extrahe do aconito, e que se suppõe ser
o seu principio activo.
,lCÓIIUU, s. m. Planla venenosa da familia das ranunclaceas. (Lat. aconilu11t, Farnl.
Lisb.) "o lethal aconilo lhe propina. Entre
amores brindado» Almeno. li Medic~mento
muito commUffi no tratamento homoeopa-.
tbico.
.lconocllllento, S. m. (ant.l Recon heciment.o, V. g. do emphyteuta ao directo senhorIO. Doc. Anl.
,~colIsell."'dlllllente, adv. Com bom conselho; deliberadamente; prudentemente.
,~eo"selhãdo, p. p. de Aconselhar. Dizse das pessoas que recebem con. elho, ou
ás quaes se deu conselbo; e d'aquillo, que
se aconselha. Vieira, 2. 217. § üg. Prudente, ajuizado, cauto: "melhor aconselhado
fora tomar outro estado mais baixo, e seria
bcm aconselhado lembrar-se da sentenca do
enhOl'J que diz» 11f. 2. II. § Atal acõnselIuu/o; Imprudente. Palmo 3. 126.
. ~eoIl8elhndõ." II, S. p. uso Pessoa que
da con eLhos. Blul.
,leOIl.~clb""·, V. trans. Dar conselhos,
persuadir a alguem que faça ou deixe de
fazer alg. cousa. AI'I·. 9. LO. Vieira, 10.331.
-aconselhando, posto fi ue não mandando a
perpetua continenciall B. 4. 8. 7. e Pina,
Ch,.. Ar IV. f. 7.2.
AeOIl8elhúr-se, V. rer. Tomar conselho:
v., g. -.COl!l alguem.; consulLar com elle:
-e os pnnclpaes Senhores se aconselha» Lus.
4. 12. § Adag.: "Quem com igo se aconselha, comsigo se depenna.» E'ttli·. 3. 2. -Qu m
só se aconselha, 6 se depenna.» Delica(l.
Aclag. p. 102. "s6 me aconselhei, s6 me chorCL» Ibicl. 105.
Á eontll, loc. adv. V. Conta.
~eOnleccdeh'u, ", adj. (ant.) Facil de
acontecer. Gil Vic. 2. p. 12.
.olColllecc.·, V. intrans. 8ucceder; realizar-se por acaso, inesperadamente. §alguma cousa a alguem; cair-lhe em sorte,
toeal'-lhe na reparltção: "o quaes, lançando
slorles, coube a hnm ... huma parte de AIemanba ... Ao outro por nome Be!oveso
a0lnteceo a provincia de lLalia,;Bmniros, f.
V. e B. 1. 8. 6. § Acontecer-se, diz fll.
. e.vem na fi. ele 1sea, e Casl. 2. 189.» vão
as cousas, não ordenadamente mas como
se acollll!Çe. 1nOO. 3. 25.
'
,lconl'ecído, p. p. de Acontecer. Que
aconteceu.
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Acontecido, S. m. Acontecimento, suecesso: "que usarão revelai' o acontecido»
Jom. cl'Afi·ica. I. 7. e Guel'l'. Rei. 5.3. 13.
Aconlcchnento, S. m. O que succede
inesperadamente § no pI. Successo notavel,
extraol'dlnario: ha grandes acontecimentos;
"cada hora sobrevem aennlecmwnlos nom
pensados» 11f. 2. 6. f. 69. 2. "hei medo aos
aconleeimenlos, quanto mais aos propositos»
(de fazer mal a alguem) Sã e Mu·. Eslmng.
§ Exito, successú procurado. § O fim,' o
exito de alguma CDlIsa ~mprehendida com
conselho: .Iouvão-se O' fundamentos, e não
os acontecimentos, do que se acotllmetle.. "a
pri n.ci pai parte do bom aconlecimmlo lte a
segurança do esforço" Ulis. 2. I. V. Succedimento.
" contento, loc. adv. V. Contento.
Acontiádo, ", adj. (ant.) (de contia V.)
O que recebia certa somma, ou quantia em
dinheiro, ou terras, para sefl'ir a el-rei, ou
qualquer sellhor, com a sna lança, ou com·
panba de gente. Sevel'. lJisc. 2. Estes eram
os grandes vassallos; seus filhos logo em
nascendo recebiam contia; as g-entes que
os .acompanbavam recelliam contia, 011 sol
dos. Sevel'. Nol. Disc. 2. pal'a!l'·. 7. § Ollrigado a ter certas armas, ou cavallo, segundo a contia de fazenda, que havia. Orcl.
Ar I. 68. T. 71. e L. 2. T. 110. e L. 3. T.
98. 2. !Jloraes, ele lJ$ecul. L. 4. p. 131. aeonliaelo em bésta, em eaval./o, sf:'gundo as posses. § Hecenseado, avaliado, e obrigado a
ter cavallo, armas, segundo o aconLiamento,
ou valor da sua fazenda: "lIO primeiro anno
nom queremos, que sejom aC'Ontiados (o
recem-casados)>> Ord. Man. L. 1. p. 486. V.
Contia; e eil. Ord. 5. T. 59: 16. V. a Lei ele
D. João 111 cil. ela sua Chron. P. 3. c. 53. §
MeLlido em conta. Reg. do Paço, 1Jaragl·. 118.
§ s. m. Os aconliados; "salvo se fór fidalgo,
vassallo, ou acontiado em cavallo, e armas..
O,.d. Af. 1. 26. 27. estes acontiaclos em caval/o não podiam instituir herdeiros seus
filhos naturaes, sem dispen ação pelo Desembargo do paço. Leão, Uollecç. p. 63. pamgr. 150. igualados talvez a va:sallos e lidalgos. Ord. Ar. 1. 44. pr. e T. 27. 13. L.
5. T. 59. 16. L. 2. T. 45. 3 lJlan. 4. 71.3. e
tinbam outros privil. 0I'd.1I1. 2. 16. 16. e
L. cito T. 39. 4.
....eontl .. diu-, S. m. (aut.) O que avaliava
as contias ou rendas, que cada nm tinha,
para lhe impOI' o OIlUS de ter cavallo, bésta,
ou lança, etc. Ol'd. Atan. Hecen eador, recrutador ..
,~contlluuento, S. m. (ant.) Avaliação da
fazenda, que cada um tinha, para ser recrutado, e se Ule impOr o onus de ter cavallo,
e certas armas. Ol'd. Af. I. 71. cap 5. pal'agl'. 6. § A sento das contia., qne el-rei
dava aos contiados: "o escrivão escreverá
03 ditos aconliamenlos.. P. da II. Gen. T. 3.
380.
Acontli"', V. trans. (ant.) Recensear, avaliar os bens, flue cada um tinha, para o
recrutar e lhe ançal', ou impôr o OI1US de
ter cavallo armado, ou t'11 o, bé ta, lança,
etc. Ol'el. Ar. I. r. 477. e 485.•e requeiram
ãquelle, que as i acon/iam, se lee al"'ulls
bêes de raiz, ou mo"is mais dos que mostra.» V. Avaliado.
,l.~ontlõso, ó"'", adj. (anl.) Que tem conlia cen ual, para ser onei'ado com cavallo,
bésta, etc. - e alg-uns Mouros forem aconliosos, para terem cavallos, ou béstas de gal'rucha» Ol'd. Ar 1. {. 484. ~ Fiaelor - ; abastado, bastante, abonado. V. Avondoso. 01'(1.

açór perdigueiro." 1Jelic. Adag. p. 31. § Açór
prima; é a femea do treçO, ou macho, O,.d.
5. 62. 3. § Saber de açó/'; flg. entender da

Af. 2. p. 459.

Aeontistll, S. m. (anl.) Frecheiro.
A eõnlo, loco adv. V. Conlo.
Acoolmln', e derivo V. Acoimar. etc. Due.
Anl. Ol'd. Af: 5. T. 53.
ACOOlllhit." V. Acoimar. Doc. Anl.
Acol.e, S. m. (I. miner.) Pedra preciosà

transparente com mallias amarellas.
ÁCOI'C, adj. 2 ~. (do Gr. a privo e kopos,
cançaço) (t. de pbarm.) Propr.lo a desvanecer o r/leito do cançaço: v. g. Temedio -. §
Usa-se como S. m.
ÁCOI'O, s. f. Fomentação quente.
Aç')", S. m. Ave de rapina, diurna; caça
pombo , perdizes, lebres, etc. (Lat. accipi·lel'): "Em Janeiro nem galgo leboreiro, nem
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mal('ria; e pelo contrario, "quão pouco sabeis el'açól'» Ulis. I. se. 1. Cam. Pilad. p.
16D.• Canto melhor que um açór.lJ
Il .. o.·,..·ol..·• V. Acorocoar.
AÇOI'udo, p. p. de Açõrar. Sofrego de alguma presa; milito desejoso de qual~uer
cousa. Paria e So'usa; P. cl'Aganipe, Cento
5. San. 6R, ,.vai em cruczas açorr.lrla» que
se agita, debate iroso, com braveza.
'~ÇOI'l"', V .. traus. Inspirar desejos vehementes.
.... ço.·l..·-se, v. ref. Inquietar-se com desejos de alguma cou a; debater-se com paixão ou com medo, como as aves ã vista do
açor.
,~co.·cO""', V. Acorocoar.
Aeo"';"lHí.·. V. Corcovar. Curvar-se. G.
(l'Orla. Uoll. 51. ·E tem (o espodio) os ramos direito" pela maior parte, senão alguns
d'elles, que vem da boa feição, que entortam e acorcoballl para fazer as camas dos
palancplin,.; e anclOl'es, que na India u am»
,~co.·co"it .. o, p. ]l. de Acorcovar. Que
tem corcova, corcunda; curvado. "Agora
que e tás assi Fermosa e bem amparada 1'01'
não ir acorcovada, Que remedio será aqui
Qne inda estou temorisada. Gil Vic. 2. 343.
"cô.·...., S. f. Comida feita de pão migadó e fervido, -espessa e secêa, temperada
com azeite e alIJo; ou com ovos, assucar, e
mantl'ig-a. § (fig. e fam.) Pessoa fraca, molle,
cobardé, de nenhum presUmo.
Acoõ·dllcào. V. Acordo. AZUl'. Ohr. G. C.
20.
•
ACo.'d ...."mente, adv. Acordemente,
harmoniosamente. Casl. 3. r. 131. langer-.
§ Com accordo, tino, deliberação. § Em um
SÚ parecer concordes, unauimes. Ol'd. Ar.
ACOI·d ....o, ou Aceo.·.....do, p. p. de
Acol'dar; Desperto do som no, vigilante. Luc.
I. 7. § Resolvido, drterminado por acordo,
ou acordão: IIacol'daclo por todos, que Pel'o
~Iascarenhas se obdecesse por governador,
etc.» Casl. 7. c. 37. § Lembrado. B. GUGr
Jom. 31. ~ Avindo, concordado. Leão, Chr.
D. Dili,. 116. V. § Pr.udente, que obra com
acordo, e tino. Cottl. 4. 2. II. "onde se lhe
atravessou .. como Ilomem mui acordado,
e mui cavalh~iro,' § Que e tã em si, sem
turvação, nem temor. § Domem -; prudente; acorelado nos pengos; advertido, que
não perde o con elho, e sabe haver-se bem.
II. de Isea., n. Sá e Mil'. Esll'. r. 101. § acorde, ajustado; falando de instrumentos,
vozes, danças, etc. Gocs, Ch/·. Man. I. C.
25. B. 4. 3. 14. § - (I. asiaticol Gancal'es
acordactos são segundo lJluteau os que se
acham presentes aos aclo da gancaria, e
mandam fazer assentos do que se obra n'.ellas.
~col'dllmcnlo, S. m. Acção de acordar,
ou ue"pertar do som no.
,,-col·d.. nç", S. f. (ant.) Harmonia, consonancia. Uaneion. 37. V. 1.
.'lco,·"iante, p. a. de Acordar. Acorde,
harmonioso, unlsono: V. g. canlar em vo::cs acordantes. ~ Conforme, concorue: V. g.
d6srJo.~

- com a lei, com a boa l'a::ão.

ou ACCÓI'dào, S. m. Acordo
de Desembargadores. § Hoje e diz aI;6rr/ão,
e não acorelo.
Aco,·dá." ou IlccfU'(lál', V. trans. Despertar do somno a alguem. fll. e !ti. I. 8. §
Acorilar o cão que eslá dormindo; (phr.
pop.) inquietar, provocar, quem estã soceO'ado, para nos vir d'abi mal. Eu{!'. 2. 4.
~ Lembrar, trazer á memoria. Lobo,
176.
"os passaros ... com 'ua melodia acorda vão
pensameutos de saudade... § V. ref. Acorelar-se; 1embrar- e, recordar-se. P. P. 2. c
28. Arr. 5. 3. Palmo 1. e. 3. § Tomár seu
acordo e con elbo, para bem obrar. Ord. Ar.
I. 49. pr. "acordando-se, avisando- e sobre
o que ham de fazer» (de cuerdo, Ca telb.) V.
Acordar, v. intran . § AdaO'.: _Quem acórda o cão que jaz dormido vende paz, compra arroido» lfeman Nunes, Re{ranes, v. 97.
ACOI'd""', ou Aecoo·dú." V. trans. Ajustar, concertar vozes, in tru01eIlt~s paraJlarmonisarem. § Pôr em harmol1la, e .consonancia com outros sons, letras muslCaes, e
ACÓ"dào,

r
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ACO""ClltíIlIO, p. p. de Acofl'entar. Pre
cantares: «a arpa de David os acordou (os sas. H. Dom. \. 2. 20. § ii. Não ter tcnto,
dous caso~. ou succcsso I no mesmo psalmo, ncm repouso: -desatinados com as abelhas so com corrente; amarrado. § Prcso em cor
e os cantou juntamentc)) Vieira, 5. 3'21. § nãv podião elar acordo de si" Goes. § Trazer rente com outro, ou segura a corrente em
Fazer que COllcordC'm, se. amiguem. C/ii'. a/ouem em - ; meUer, pór em - ; an- argola ·presa na perna, e o olllro cabo da
Ar. lV. "para acorelar os rei'" ~ Por con- djr em -; com sentido, vigilanr.ia, e tento corrente ã cintnra. Deerelo, 9. Ottl.\804.
Aco,·,·cnt.íll·, v. trans. Prender com corcordia entrc ucsavindos, Leão, ChI'. J 1. c nos perigos internos da cOllsc~e~cia, e de
97. § Conccuer. Goes, Ohr. J\1an. 3. C. 6~. fóra: "pilru que o perigo da vI.zll1hança o rente. §·Amarrar. V. Acorrcntado.
&COI·'·C,·. V. Accorrer.
§ lIesolver unanimemcnte, 011 a pluraliuade tron.1:essc mais em acordo·, Pmva, S. I. r.
,,"col"'lIhílllo, p. p. de Acorrilhar. Met·
de votos: aC150rdam em Relação, em Verea- 1'29. v. § Tomar alOllem a seu -; fazet-o
ção, os eÚJ Desembargo, 'no reOo que C01'I'Ctt cair em si, e na conta dc que lhe cumpre. tido em corro: em lagar sem saída. § Entalenções.
M. /. 147. V. fazcr alLcntar na razão'e nos lado.
A"O""lIh'J(ncnto, S m. Acção e e/Tello
~co.·tlí.r, ou ,t.cC.... d'·II·, V. intrans. Des- UeVNCS.
pertar do som no, ou sOllho. Luc. \. 7. Ulis.
,~cil ...lo, 011 .4.ccill'do, S. m. l\esolução, de acorrilhar.
A co .... llh i..·, Y. trans. Metter em corro,
4. 2. "I' tau como sc acore/eira dc so1l110 pe- dcci,:ão unanime, ou por pluralidade de vazado, e trUe" -ah qncm de sonbo tal (illu- tos; acordão. Bast. 2. 209. Arr. 3. 11. acor- lagar sem saida;_ empraz~r, acantoa~·. V. de
sivo) nunca acordara» Cam. Gani;. 5. § fig dos do senado. § Hcllt'xãu; attenta conside- Lima, (. 236. "nao podérao consentIr aco)'Cair em si, entrar em si de aturdido som· ração, conselho maduro na determinação I'ilhw'eln-nos"
l\\Col·,'hncnto, S. m. V. Accorrimcnto.
no, ou de paixão, Lobo: - ela loucura: licar de alg cOllsa. Luc. l. 6. UUs. Prol. "donde
corda. § -, on acol'dar-se tarefe; (phras. podeis cstimar o bom acorelo do author" § LlZltl·. Ch!'. G. C. 20.
pop.! diz-se do que por descuido deixa mal- Enlrar cm - comsioo; tomar seu parecer.
,~CÕ''''''' V. 1\ccorro.
."C(1I·t.lJI{1I10, p. p. de Acorlinar. Ornado,
lograr a opportunidade dc conseguir al9" ~ Eslar de - ou do mesmo - com. alg. concOllsa, ou que a solicita depois de passaoa formar-se com o seu parecer. F. Galo. S. guarnecido com cortina: Uma sala acorlía boa occasião. § Octerminar, resolver. Arr. 3. {. '200. § Ficar de, ou em -; ücar certo, nada.
Aco.·tIIlIÍl·, V. trans. Ornar, guarnecrr
7. 10. "que acorda deixar o mundo" § Acor- ou na resolução de alg. cousa. Goes, Cltr.
dar, Despertar, S!ln.j Acorclar é recobrar o Man. I. c. 37. § Ter o -de (azel' alg. cansa. com cortIna.
.4.I·O'·I1Cb{J(lo, o, adj. Da fcição de coruuso dos sentidos: exprime propriamentc a conselho, lembrança, resolução: .mão lem
cessação espontanea de som no, ou de qual- acol'elo para tomarc:m talho de vida, sendo c11éu; com grande ponto, e em quatro
quer outra alienação. -Despertar é tirar a al- a sua peór qlle murtc- Ulis. 2. 7. § Ajusle, aguas; da f"ição de PFamide : .. telhados
guem d'esse estado de somno, ou aliena- convencão. Casl. 7. C. 58. "elles o cstavão acol'lwhaelos.• Coulo, 8. C. 33.
.~"o!lldi.dc, etc. V. Aquosidade, etc.
ção: exprime.o efli~ito de nma cousa estra- espcraliclo sol1re acareio, por ajuste" Acordo
"'C6>1111111, S. f. (do Or. a privo e /cosmos,
nha qlH: nos II1terrompe o som no, que nos entre alguns ele se encontrarem cm alg.1Jarle,
excita, e nos fdZ tornar ao I:OSSO acordo Palm. ·P. 2. /req. § Concordia, reconcilia- ordem) (I. med.) Dcsordem, irregularidade
Acorelar é verbo intrans.: acol'elamos quando ção de pes'oas antes desavindas. Goes, Ch,.. 110S dias crilicos de uma doença.
,~co.~siIJIIIIIIClltC, ad V. Com perscguição;
estamos satisfeitos de som no. Despertar é Man. 2. C. 27. § I}aclo, ajustamento. Eneüla.
verbo trans.: os cuidados em grande es- § na pintura: A boa união de cores e mati- com ataque de perto; afincadamente.
'~Cll!l""di", .. IIIIII.llléntc, adv. Com "'I'antrondo nos despertam rte. No senL fig. zr:S. § Cantar de accordo; (t. mus.] i. é, com
observa-se a mesma dinerenca. O homem acompanhamento de instrumentos, ou de de perseguição; atacado, perseguido muito
acorda do profundo somno - dos vicias, outras vozes. F. Gntv. S. 2. 39.4. § De com- ue perto. Com grande afinco.
,~co!lsn"i""imo, adj. sup. de Acossado.
qllando calle em si, renecte no seu estado, 11lU1l1. - , ou por COll'll1lltln-, loco adv. por
e resolve mudar de vida: e é desperlado approva~.ão unanime, por consentimento de
'~COSSilllo, p. p. de Acossar. l'er6eguido:
d'esse somno quando, V. O, a morte de uma todos. Arr. 4. 15.
- ela (orhma; elo inimigo: "acossados elo
pessoa mui querida, ou oulro semelhante
ACOI'doádo, p. p. de Aeol'Cloar. Onarne- touro;'" i. e, perseguidos. AI'I·. 9. 3. Palmo
acontecimento o com move fortemente, e o cido de cordas, ou cabos. § iIledido a cor- P. 3 '. t06. V . .. trazer - da dor.".Leil. Misfaz cahir em si, e toma a resolução de mu- da.
cei. 3. p. 84. "acossa.cto de tentações, de afJJicdar de vida; sem embargo d'esta dilIerença
,~co'·"oí..·, V. trans. Pór coruoalha no ções." Paiva. S. t. (. t05.
de significação, é certo que algumas vezes navio. § Medir a corda o terreno.
'~COl'II;UIJh')J', ", s. Oque, ou a que acossa.
,~cossolllélllo, S. m. p. uso Acção de
I~CO"''''''O, V. Açoeiro.
dizemos tambcm acordar em s. trans. mas
n'esses mesmos casos parece dc-ver filzer-se
lt.éO,·Cllhll, S. t. Ave de rapina da espe- acossar.
din'erença entrB acordar e c/esperlal', enten· cie do aç9r. "Outras al'es ha de rapina, cuACOSSR", ou Acoçíll', V. trans. Persedendo·se que quem nos acorda emprega mo ~lillJafres, Allaformas e Assorenhas, as gnil' a casso; seg'uir com instancia, afim de
urna' acção ordinaria, tirando-nos do som no quaes tornam as vezes aves vivas, qne co- render: v. (J. - cervos. aves; - o navio, o
a horas costumadas. quando estamos satis- mem, mas ordinariamente se mantém de inimigo. J11. C. 9. 85. Enchia, 1. 13'2. "Iefeitos de dormir, et15.; e qurm nos c/esperta bichos da terra." Arle ela Caça.
brcs, que acossão o bravo touro.» B. § lig.
emprega unia acção mais forte e mais cnerACÓI'C!l, S. m. (L nauL) Escoras, que se- -A fortuna nos acossa." 11. P. "as paixões
gica, tirando-llos de um somno profnndo,' guram o navio no estaleiro. § (I. geog) Si- nos acossão» T. ele Aoora, 2. 73 V . .. os freou a horas desacostumadas, quaudo estamos tio em que um banco começa a elevar-se. chciros, que aClJssavão os nossos ;" i. é, vimais aferrados, ctc.
§ (L mce!.) Esprcie de tinha.
nlJam apOs elies, ferinuo-os. B. 2. 2. 5.
."efll·.1 i..··,s c, V. ref. Resolver-sc. Ord.
,~có"I, S. m. Coral azul
,'l.CO>lSíll··SC, V. rer. Com algltem; ir-llle
A/. I. 64. 2 § Concordar-se em negocias
Aeól'llI, S. f. (L med.) Fome canina; de- no encalço, e perto. § Acossar, e c/eriv. é
de pazes e semelLJantes; em Iitigios. Leão, seja l'xtraordinario de comer, ou beber.
melhor que acoçar.
Ch/'. D. Dinis: acorc/arem-se os desavindos;
,~col'Ílc, S. m. (L e])ym.) Vinho com ácoAcostiulllmclltc, adv. A modo de acosajustarem-se, conciliarem-sc.
1'0 e outros ingredientes.
tado, com encosto, ou amparo de alguem.
Acó.·tlc, ou ... ccílJ'dc, adj. 2 g'. (t. mus.)
l\cOI·mó".,o, II, adj. (L boI.) Diz-se das
Acostaitlo, p. p. de Acostar. I<:ncostado,
Concorde; harmonico. § Vozes, instrumen- planta, cujas folhas e llores brotam logo arrimado : ~ li parede. A1'1'. 10. 13. - a atlos acordes; ajustados, postos em harmonia: da raiz.
gue/)~. V. Acostar-se. Amparar-se. AcolherAcol'nÍJdo, p. p. de Acamar. § adj. Em se. 01'11. 2. 59. 3. § Que recebe a0ostamen«recreJ'a com mplodia acorde." "arclla. § S.
m. (t. mus) União ue muitos sons uiversos fórma II.: corno. ~ T. do Brazão.
to, beneficio. Orei
2. 75. 4. Chi'; Sanque e onve ao mesmo lempo. § Não deve
,~c')J·n ...·, V. ·trans. Escamar. Canç. 1J. eI.. /. 7l V. on
203. ,,700 fidalgos de grá
confundir-se o acorde com o unisono; uo 610.
marca, que crão todos seus acoslaclos, e pa·
uniso.no as notas dadas por ditferentes vo"-co"o, S. m. Planta c raiz medicinal 301'0- rentes" § Amparado: ,,- a poderosos» Ord.
zes ou instmmcnlos, são ouvidas simnlta- malica e de saMr ,acre. (Ualul1ws al'Ol11al~ Man. protegido d·elies.
neamente; no acorde as notas ~ão ditferen- cus.) Fann. 1. § Acoro baslanlo; planta peACO!ltllméllto, S. m. (ant.) Ordenado,
teso lia acareies perrei/os e acordes imper/'ci- rcnne. (!I'is pseudo acorus. de Liu.) Brol. moradia. Coulo, 6. 1. I. § Soldo. § Tença,
tos ou dissonantes. § V. Acordo na pinL
F16r.
.
ou beneficio pccuniario. Orel. 5. 10~. 3. §
ACÓ"dClllcntc, Com concerto harmoACO"o~oádalllcnte, adv. Com animo, Encosto, cadeira, ou leito de algnem se renioso. Uam. Canç. 16. § Em acorde, for- com .coragem.
costal': .. elrci lançou-se sobre hnm réfece
mando acorde.
Aco'·o~o ..di!lsillllllllentc, adv. Com mui- (vil) acoslamenlo" Lopes, C/I1'. J. I. § Ter
~có •.tlCOlll S. m. Harmonia. Instrumento ta coragem, muito animo.
acoslamento com alguem ; ser seu acostado.
musico de fo les e teclas, inventado em Alel~eo"o~otidissIIllO, adj. sup. de Acoro- acostado a eUe. Orel.
5. '1'. 5. 6. 10U vemanha, 1130' poucos annos.
ç.oado.
nha de cosle francez, ou do hespanhol cosA"Õ"lIo, ou ,t.ccó,·do, S. m. Juizo, illI~co"oçoilllo, p. p. de Acoroçoar; anima- ta, custa, despeza; (ronde acostamíento, e
teiro conhecimento. boa disposição dos ar- do: .com a presença do general ficarão as nós acos/amenlo, despeza de mantença c fagãos do corpo, e potencias da alma qnando nossos mais acoroçoados." Blttl.
brico.) Ord. cit. 5. p. 207. "por parentesco,
estão como acordadas, i. é, promptas, e esAcoroeolllllcnlO, S. m. acção de acol'O- ou acoslamento, que tenham com alguns
pertas para as suas funcções. Cam. Eleg. 3. çoar; incÍlamento. § EITeito d'essa acção.
grandes e poderosos.» Tit. 120. ci/. L. 5.
Aco"o~oill', V. tralls. Inspirar valor, ani- pr. fieI rei D. Sancho II não recebeu acosla•([ne pouco acordo JogTa bum descontentamenta" § Bom sentido: V. g. eslar em seu mar: .esta falia de sorte os acoroçoou, que mento de se!I primo elrei de Castelia. Lceio,
acordo: i. é, com perfeita intelligencia do envergonliad!ls da sna fraqueza, bradavão ChI'. 1'. 1. 1J. 229. eeliç. de 1774; i. é, auxique dizemos, ou fazemos. Lobo. § lJal'-se pelo slgnal uo combate".
lio pecuniario. R. ele Pina, ChI'. Ar IV. c.
- de algll/na cousa; advertir n'ella, conheACo,'ou, S. m. II. boI.) Rena medicinal 30. r- 31. 4. "D. Fern. de Lacerda, que.delceI-a: .antes dos inimigos se c/arem acorelo, geralmente conhecida por Pimenta elas Abe~ le (elrei) tivéra grande acoslamenlo de dimatarão mais de mil" § Não dar - ele si; thas.
nheiro."
perder o uso dos sentidos, ficando em esAcori'clltíullllllclltc, adv. Com acorren,~co!ltá.·, V. trans. Encostar, ·arrirnar.
tado de não poder formar juizo :las cou- tamento; com correntes que prendem.
Vieira, 1. 462. § Chegar a costa.

r. Ar.

Ar.

•

ACO

Aco

ACQ

83

AcosC,''''oI!lC, v. ref. Encostar-se, chegar- povo ac%veliava-se para vêr o prestito; pa- "'ir a coima encorrida pelo uso d'ella. (V.
se á costa, coser- e com ella. Amarol. 3. ra entrar na egreja, no theatra; para ouvir Boutar); cobrar encouto: V. g. acoutar as
§ Deitar- e a dormir. B. ela.'·. C. 33. § - Oorador.
al'mas. Ol'd. V. Acoitar. § v. reI'. Re(u·
a algllem; entrar elO eu serviço por acos."'COlylé"oIlCIi, S. e adj. f. pI. (do Gr. lio- gial' se. VilhalpalUlos, r: 240. "acoutal' se
lamento, e ordenado, ou outro beneficio.' l.llledôn, cavidade, e a priv.) (t. boL) Plan- aos amigos" ir buscar abrigo. V. AcuitarOrd q. T. 30. 3. Paiva, S. 3. 262. Acostar- tas de er.:bryão rudimentar, cuja semente se.
se a Uln senhor, a prolector, etc. O'J - a não desenvolve [leIa ....crminação cotJ'tedo'~ÇOllti.., ou .-t.ÇOitill·, e nos derivo como
alqllem; seguir o seu parecer, e auctori ar- nea, ou folhas seminaes. lJl'Ol. C. 1. 1). 8. alg. escrevem) V. tr·ans. Ca ligar com açouse com elle. "Galeno acos/m'-se a AristoteJ\.cotylc"óllln, S. r. (L boLI Classe das tes; açou/al' os animaes com vara, látego;
les' Arr. I. 15. P. ..
-, C. 1.1)' 4. Se- acot'yledones, a primeira do metltodo, de açoutal' com hervas pungentes, 16ros corgllir o seu balido, partido. Inecl. . f. 218. Jussiéu.
reias. § rig. Fazer impressão: acoutam' a sa,"costll ..... cluIllClllc, adI'. Segundo o cos,'-collccódo [lo p de Acoucear. Pisado a I'aiva, a chuva, as ondas, os veníos. Sego Cel'tume. v. g. viver, (alia'/' -. § Por costume. couces. B. P. § fig. Dominado, opprimido: co de Diu, r: 279. § Açou/al' eom val'as a
Goes. Chi'. Man. I. C. 78. "[lQr - entrarem V. g. ar:olJceado da· ira.
o/iveim; varejal-a para derribar a azeitona.
na ilha [lor aquella banda, quando razião
Acouccnd()J',,,, S. O que, ou a que § fig. Açoulal' com a /ingua; tratar mal de
guerras".
acouceia. B. P.
palavras, reprehender com muila aspereza.
'\COSlllllllldis.. IIIlO, adj. sup. de AcostuACOIICCUIllClltO, S. m. Acção de acou- B. Flol'. T. 2. 1J. 73. "attribuinJo o seu silencio a verdade do crime, continuava em
mado.
cear. B. P.
,\coshl!lli.do, p. [lo de Acostumar. AIrei,".. ollccÍlr, V. trans. Pisar a couces; dai-os. açoulá-Io com a lingua.. § Casti-ar: v. g.
to habituado. § Qne tem costumes, mori- Diz-se hoje escoucear.
Deus nos açouLa; casligal', e açoutar as terO'~rado, Item ou mal. Luc. 10. C. II. Paiva,
Acolldcli..., e derivo V. Acaudilhar e de- I'as, Vieim. 4. Q06. § - o aI'; (phr. fam.)
Caso C. II. "con 'ervar os bem acostumados. ri v.
trabalhar em vão. AfOlt/al'-se, v, reI'. DisciUlis. 5. 5. § Acu~/ulllaelo; u ado, ordl nario;
'''ço II;;"''' II , S. F. (t. vulg.) Vozeria gri- plinar-se. § fig. ca,tlgar-se.
não acostlillllltlo; desu ado, extraordillario. laria, meLLendo alguem a ridículo.
'.
Açollte, S. m. (do Arab. assaule. azorra7'. de Agom, 'lo 11'l.•com lermo nào-acos''-çoll~i.gc ... , s. f. Tributo antigo, que guel Instrumento de açoutar, de varas, corI,umado ... § Frequente Pin/wiro, I. 231. se pagava das carnes de vacca, [lorco, car- reias, como o chicote, latego, azorrague. §
<lmortes Ião acoslumadas em tantos IlIga- neiro, et~., que se matavam no açougne. fig. A pessoa, que castiga: "Ali la, açott/e de
res, "peceados - I > habituaes, que ja se tor- (Chi'. J. I. c. ·l8.): e talvez dos legumes e Deos" Al'r. 10. 00. e B. Flol'. T. 3. 1J. 384. §
naram cm eOFtume. Paiva, S.
hortaliças, que se vendiam ás portas dos Qualquer sorte de castigo, calamidade, arme,tco,"lllllli4\'cm, S. f. V. Costuma....em.
açougues V. lJrancagem. § fig. Gritaria, ção: -esta foi a maior tribulação, e o mais
,\COSIIl"""', V. trans. Fazer contrair ha- traquinada. § Yozeria descomposta.
insofrivel açoute que os miseravcis Judeos
bito, costume; al1'azer, habiluar. § U cat'alAçoul;lll'ÍlI, S. f. (L. vulg.) Gritaria, co- senlirão.. !tt. Lus. l. L. 12 "o açou/e de Deus
lo, que alguem já acostumou; a que esta I mo de açougue.
nunca saira de sua Casa.. (do qne muito juacostumado. Res. Lellio. § "Dara dizima de
.-lçó.. ;;.. e, S. m. (do Arab. assoco, logar ra) Alart. Casl. "cahio sobre nós o açoute
pão ... e de outras coisas. de que o acos- onde se vendem come tiveis.) Casa onde se de Ceo. nagello: "contar os aeou/es, que
tUlJlam.· Ord. Ar: 2. r 32. o acoslumam lallJam e venúem carnrs para comida. § fig. Deus mandou a c!lristandadc pelôs barbaros
pagar (O dizimo).
Matança, carlliceria. § fig. Logar de desol'- Godos)) B. Paneg. I. 53. Paiva, 3. r 296. §
"eostnlllúr, V. intrans. Fazer por costu- dem, de vozerias. § fig. Logar de mortes A impresEão, o embate das ondas, ventos,
me, ler por costume. Gues, Ch,'. Nan. 1. C. violentas: .Jerusalem, açougue, de pl'ofe· saraiva, etc. § Açou/es; pI. os golpes dados
3D.• aeos/ul1'ava mandar naos a Onrão.1>
tas.1> § Açougue cle Venus; casa de prosti- com o açoule: - vossa carne de açoules ja
,\cOsl .. miu·-sc, V. ref. Afazer-se, lJabi- tuição. Bel'n. Flor. ~ EntregaI' ao açougue; deli da. CI'UZ, Poes. Eleg. 7. e Goes, ChI'.
luar·se.
ao maladouro. § fig. Entregar a perdição, a 1I1an. 3. 1& ~ DaI' um OiMo de açoules; uma
,\co,,;lnmciltlo, ", adj. (ant.) Acostuma- grandes males. Vieil'a. § fig. "Os templos do Iloa cOflia d'elles. § Con/essl1!l' sem açoutes;
do. Fól'os -; que se pagam por costume. gentilismo erão açougues de sangu.e, e de- i. é, vo untariamente. Eu/i'. § Pena de açol/-lJoe. Anl.
goladouros de rezes." § Adag.: E manba les; os que se davam nas costas núas pelo
,\coli..·. V. Colar.
de açougue, qnem mal ralla peor ouve.l>- algoz aos vis (Iue commelliam certos cri'\cólc, S. m. (L nauL) Nó falso, que se -Quando o velho se não ouve, ou entre os mes; e aos nobres que tambemcommettlam
dá em qualquer cabo ou talha. Y. Cote.
nescios ou no açougue.' Delicad. Adag. 1). crimes infames, V. O, furto. traição, etc, §
.\cÓlc, adv. Quotidianamente; lodos os 95.
,,- de tributos. lIa"'ello, Vieira.
dias.
Aço";;"i, S. m. (t. allL) Açougue, onde
,"conle".., S. f. (anL) O acto de acoutar;
,\eoC'
S. f. (do Arab. asso/ua, derivo do autigamente tambem se vendiam outras de dar aSJ'lo. Lopes, ati'. J. J.
v. sá/alia, eslender algnma cousa sobre a mercadorias, como por serem logares de
&eo"lIrdÍlr, e drriv. V. A.cobardar, etc,
terra.) Logar no allo da casa, exposto ao mais cnncurso. Doc Anl.
Maus. A[I'. UI. Coul. 4. 9. 5. SCO. Cel'co de
sol; mirante, terrado, eirado. Sa e Mil'.
,"eoll.'cllido, p. p. de Acourelar. Dividi- Diu, Canl. 13. 111. C. II. 27. Pa(L'a, S. I. [.
34.8. Inul. 2. f'. 307. /I. Dom. t. I. II.
Ecl.
do, distribuido em courelas.
J\covístlco. V. Acuslico. Fana. 1'.
i\<;olc'ltlo, p. p. de Açotear. Feito á ma,'-ctllll·cl.....cnto, S. m. Acção de acou,\coxi..·. V. Acochar.
nelra de açotéa.
relar.
,\coy,·clnlllcnto. V. Acoir~lamento.
,\çoleil.·, V. trans. Fazrr a maneira de
,~COUl'chí,', V. trans. Dividil', distribuir
,"coyt;nmento, S. m. (anL) Coita ou cuiaçoLca; dar a fórma de açotéa.
terras em cOllrelas.
'icolló ...., p. p. de Acotiar. Feito, fre;'ço..... tlíço, .. , adj. Que foi açoulado; ta, angustia, al'llicção: v. g. - ela mortc.
Doc. Anl.
quenLado quotidianamente.
que merece sei-o. Çarcl. e Barb.
,"colt.j.·, V. lrans. (ant) Causal' cuita,
"COUill', V. trans. Frequentar, usar quo;içontú"o, p. p. de Açoutar. Que rrce·
lidianamcntc: "acoliào os requerentes asca- ueu açoutes, fustig-ado. I/r 1. II. § fi&,. aflliglr, dar cuidado, molestar.
;\co"ló" 8e, V. reI'. AD1igir-se, abater-se
sa dos desembargadores ... Ineel. 3. p. 549. açoutado da experwllcia. Aulcgl'. 159. i. e,
-acoliar as roupas domingneiras" usai-as escar01entado: ,.coração - de de~go.tos, de com medo. lJoc. Ant. V. Acuitar.
,\e.,,_.clllóstlco, u, adj. (L med.) Febre-;
cada dia pela semana, rnettel-as a cote.
afllicçõe,; .. i. é, perseguido: açou/ado por
.
"cotlhólll, S. f Cobra do llrazil.
infirmiclades corporaes.)) l/r 'lo 9.- t. 74. § que vai em augmento. Moralo.
.4c...,iesccuciu, S. f. O acto de acquiesAcoUcado, II, adj. (L. do Braz.l Que tem Despojado: os certões açou/ados ldespovoacoticas, ou uandas estreitas. Nobilial'ch.
dos dos Indios, com correrias, captiveiros.) cer. § O efreilo d'l'sse acto, con enlimento.
ActllllcHcelltc, adj. 2 g. Que acquicsce.
,"coloiulo, p. p. de Acotoar. Que cria co- Vieil'. tom. \5. "como a oliveira -)).
ACtlllicscc.·, (orlb. elym. do Lal. aquiestão, felpa como o marmello, e outros pomos:
.4.conl •• do, p. p. de Acontar. U~colhido
V. g. as (olhas --o
CIll coulo Urll. Jll. \. 20. 27. Tomado pelo cere, conspnlir) v. intrans. Approvar, con'\COtOill', V. intrans. Criar colão, fclJla; acoutador, ou que faz apprehensões e to- sentir; sujeitar· se ao parecer alheio, ceder:
.
diz-se dos rructos, rolhas, elc.
madias das cou,as de[ezas: v. g. al'mas -. V. {f. - ao voto d'a/guem.
Actl"i:'ClltC, p. uso V. AdqUirente. A/m.
"COlOIl"do, adj. O mesmo que Acotoa- V. Coutado.
218. "Para que vos não espanteiS,
do.
'\Colltn"/),', n, S. O que, ou a que dá Inst. 3.
"cotovclli.do, p. p. de Acotovellar. Em couto. §\ Acoulaclol'. s. m. Censor. lJ. P. § se virdes algun~ elos contemplativos acquirenles, ainda sujeitos a alguma paixão.•
que se locou com o cotovello.
Acoima( 01'.
,\colo"cllnd()I', ", adj. Que acotovella.
Açont..dc'I.·, II, S. O que, ou a que açou- Bem. Luz e Calor, til. I. c. 8. n.· 6:i.
.4CII....·içuo, p. uso V. Acqnisição.
§ S. m. O que acotovella
la. Cal'd. Dicc.
,\eoto'·cll.. dú.·.. , S. r. Acção de acolo.-t.çoutndú,·n, S. f. Acção de açoutar. B.
"Ctlu;"ído, p. p. de Acquirir. Paiva, S.
3.
§ Como subs. Pel'cler o acquirido; i. é, o
vellar. § Pancada, toque com o coto\'ello. Pel·.
§ Dar cotovellallas.
AçonClIlllento, S. m. O mesmo que Açou- haver -: o acquindo, e o Iwrelado.
ACtI"h·ld/),·, ", O que, a que faz adqui"'coto\'clló.·, ou Acoto,'cIIÍI', V. trans. tadura: porém !loje mais us, V. Chl'islo.
.Tocar, dar com o cotovello para signal; as
Acoutlllllellto, S. m. desuso Nota de rir: v. g. - ele (a~ellda, Iwnra, [clicidarte. §
vezes para fazer notar cousa ridicula, cen· quem censura, acoima. B. P. § V. Coula- Mau - j o que adquire por mau titulo, ou
sem titulo, nem boa fé. Bal'l'os.
suravel. EU/I'. PI'OI,
menlo: ·V. g. de armas, elc.
Actlllirllllellto, S. m. Acqui3ição: - das
"coto,'cllór-sc, V. ref. Tocar·se com o
Aconti..., V. trans. Fazer couto de alc.olovelo para notar al ....uma cousa, ou dar gUll1 logar. P. da fi. Gen. T. 5. 1). 192. § virtudes. FI'. lIta'/'c. TI'. 3. 3. 87 V.
AC(llIh·i.·, (do LaL acquiTdre) e derivo V.
811;nal. Eu/?·. 210. UTis. 4. 7. "satisreitos HecoliJer em couto, dar aSJ'lo: "VOS acoulou
do que aprovão, ali se acotovelào a cada es- (Coimhra) da peste, com que hi viestes.)) Adquirir. Cast. 2. 209. "acquil'i'r medrança
por
mexericos.1I AI'/'. (rcq.
PIITO do pregador.. ou para dar algum si- Sá e lItil·. § Esconder, para pór a salvo de
,,"Ctlnh'itil'o, ", adj. p. uso Vir/ude-;
gnal. M. P. C. 73. Luc. 5. C. 16. "acotove-- alguma perseguição. § Censurar, acoimar.
lanl/o.1> § Achar-se em grande aperto: o § Tomar a cousa defeza; acoimar, .exí- de adquirir.
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Acc.uiSlçuo, S. f.
A cou'a adquirida.

o acto

de adquirir. §

ACCllClslUvldildc, s. f. Nome com que se
designa o inslincto que leva o bomem a
adquirir.
Acqn!lo;ÍC;o, 11, adj. p. uso Adquirido; que
não é. !l.aturali v. 15: qualidades -; sciencia
-. Vte~1a, 8. '1.77. v. AqUISltO.
ACC.uistÚI·, s. m. p. uso V. Acquirir.
."CCllCísto, p. uso (do Hal. acqlLÍstO) Acquisição, conquista. Jerl.ls. Libert. "no glorioso
acquislO».
ACI'ilCllI, s m. (do Gr. a privativo e kralos, força) (t. med.) Debilidade, fraqueza.
"1o.cl·c'nclI, S. r. (do Gr. a privalivo e kmnion, craneo). Falta de craneo.
ACl'cn'iulo, p. p. de Acravar. Traspassado por cravo. ~ P. P. 2. 60 V. acravado das
1'u'inas; opprimido, subterrado nas areias,
vasa, tremedaes, e pantanoso § fig. - na desgmça: tão - no Lodo dos seus vwios: - em
e1'ros, e superstições pLebeias; enterrado, metlido em, alascado.
,'lCI'II"ill', V. trans. Cravar, enlerrar com
força, com peso: 'V. g. na areia: "o peso do
ouro vos acmvará 'que fiqueis entL'rrados,
e atolados» ,<levanla-se com venlu forte a
areya, e acrava os dromedarios» enlerra.
T~n1'. C. 63. § Acravar a seLLa; etc. fi ncar.
''iCI·lIV1'I·.Il''', V. ref. Cravar-se, embeberse, 'l!. g. o que se linca. Casto I. 144. "acl'avavao-se os eslr pes na arca .. "o homem pesado, quanto mais está 110 aloleiro, mais se
acrava» , se embebe n'elle.
.iCI'C, adJ. 2 g. (elo l_at. ace!', ac!'is). Qne
tem sabor picante e corrosivo. § fig. Forte:
V. g. condição, genio -: "Ferrieru. homem
de genio fog-oso, e acre, Bollou a liugua. e
ás claras dizia, elc.» n. Flu!'. T. 3. p. 180.
§ Acre em e~eC!/.lal'; activo. V. do Arc. 5. 7.
§ Azedo. § hg. Acerbo.
ÁCI'C, s. f. Medida agrada empregada em
diversos paizes e d'extensão dillen'nte, segundo as localidades.
,1o.CI·cccntúl· e derivo V. Accrescentar.
ACI'ccel', e derivo V. Accre cei'. A7T. 34.
ACI'CtUtlldis"ilUO, superl. de Acreditado.
Alv. da Cunho Esc. 13. 13. B. Flor.
ACI'cdltiulo p. p. de Acredilar; nem repnlado. Eurr. él. "cumpre ser bem acre[litado" - entre o povo. § - com a/gLtelJl.j que
tem credito para com essa pessoa. § Negoc~anLe ",creditado; de boa reputação; que
lem crcdito commercial. § lllinist1'o aCl'ulilado; rGconlJecido como representaule de
uma polencia e tr!lngeira.
ACI'cdUlldc'u', ", S. O qne, a que acredita; que dá credito] e reputação; que abona.
§ adj. Que concilia C1'edilo; que abona. M.
L. 1. 4. c. 8.
J'i.cl'ctlltiu·, V. trans. Dar credi to, crêr:
v. g. 71inguem acredita o que e/le [iLz: "para
o muudo poder solher, e acreditaI' melLJor
a jusliça de Deos» Paiva, S. I. 318. § tlg.
Conciliar, e grangear credito, e repulação
a alguem, abonal·o, auclorizal-o: "mentiras, co(u que o demonio t'inha acreditado
a virtude daquella frucla» Vieil'a, 7. 264. e
107. "as viclorias acrc[litão de venluroso,
as feridas de valente" "O tel'mo, com q/,e se
ho/~ve o acrcdita, e abona de prudenle, e
comedido» Lobo,
28 e 30. "para aCI'lxlUm'
o bom nome, e fama de seu rei» Casto 7. c.
83. "abonando-o, e acredilando-o a el-rei
de Acbem" § (t. Comm.) Levar uma verba
au credito, ao haveI'. § (t. diplom.) Acreclita1' um minist?'o; dar-llie poderes para represenlar a nação em paiz estl·augeiro.
.l.cl·cditál·, V. intrans. Depositar creelito'
crêr em alguem. § Ter fé: v. g. Acredila~
em Deus, i. é, na existeucia de Deus "Não
é grande sacrilicio para a razão humana
aCl'eclita7' ua interferencia divina, quando a
l'rovidencia apparece tanlo a tempo a proteger o desvalido e a salvaI-o da brutalidade do poder» (Jal'l'ett, A1'CO de San!' Anna,
tom. 2. pago 175.
"-Cl·cdltiu:.sc,v. rer. Adqui.rir credilo,
boa repulaçao para com alguem. A1'1', 2.
13. «- com alguem de virluo o"
.l.CI·cdôr,
adj. Que tem direito a alguma uiviàa. § fig. Digno, merecedor.
Jt.Ct'Cdc'Il', S. m. O que, ou a que tem di.leito á divida; credor. B. 36. 2. V. Credor.
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Aerejo, S. m. (a'1L) Credor, acredor. Vilerb. lJicc. Portal. tE d.uvido o).
'\C1'clllentc, atlv. Com acrimonia, vehe·
meneia: v. g. quei!lJar·se -; Teprehender-;
crilica?' -.
,\ct'cmcnto, S. m. p. uso Accrescimo,
augmento. § Excremento. Nau!,. de Sep. (.
19U v. ,,- das amargas ondas."
!lCI'eO, adj. (anL) V. IncreLlnlo.
Acrei"... t...., V. trans. (ant.) Lê-Se em
Doc. Ant.: "não lenham os herdeiros direito de acrepantal' uns escravos (que o testador forrára) 1))'0 a servitio:" de quebrantar
a alforria, on quebrantal-a com s rviços;
devendo-se contenlar com os obsequlos,
ql1c os liberlos deviam aos palronos'l /Joc.
Anl.
ACl';bolol;ílf, S. r. ESGolba rigorosa de
palavras. § Exame minucioso.
Acrlhilmetl'o, S. m. lnslrumcnto destinado a medir objeclos muito pequenos.
ACI'iditdc, S .[, O mesmo que ACrimon!a.
Acc'ide"" S. f. O mesmo que ACl'lmonIa.
&cl"Ídiu, adj. Que é semelbanle ao gafanhoto.
olcl'Ídlos, S. m. (t. zoo!.) Familia de insectos da ordem dos orlboptél·os.
ACI'idóllilll3'O, ", aelj.. e s. (do Gr. aMidos, gen. de nkris, gafanhoto, e ue phag6,
eu como) Que se suslent& de gal'anllOlos.
Jt.cl·iminú,·. V. Criminal'.
ACI'imónill, S. r. (do Lat.) O sabor da
cousa acre. § fig. Aspereza; desabrimento:
·V. g. - nas palavras. § Vigor, aclividade,
energia. H. /Jom. 3. 2. 15. "demandas, em
que enlenelia com grande viveza, e acri1J1onia" § - na censum; mordacidade. § (t.
med.) Qualidade acre: v. g. - de 1winas, de
humores.
~cl'iiltOllic';so, Ó8.., adj Que tem acrimonia: V. g. Lagrimas -. CtWVO, Medic. ImmoI' -. § fig. ~lordaz.
i~ct'íllia, S. f. (L med.) Diminuição ou
ausencia da secrecão.
ACI'lópsltlc, S. -f. (t. boL) Genero de 01'clJideas ele Java.
ACI'isia, S. f. (do Gr. a privo e MislS,
crise) (L med.) Fi:n de uma doença sem
crise; o contrario da crise.
i'cI'iS~h~d"l p. p. de ~criso~r) A~U1'ado,
afinado. 1 8J. BLbl. 4. p. 3/8. § fi". [UI o, sublimado: acrisolado amor da patria, da humanidade.
&co'lsolaclc'U',
adj. e S. Que acrisola,
puri fica. ChI'!Jsol.
~C1·i,.olàl·, V. lrans. Apurar, afinar, purificaI' o ouro no chrysol, e examinar os s us
quilates. § fig. Aperfeiçoai': "acrisolão o ouro de seu amor no fogo das tentações"
Conspir. r 455. "acrisola!' as virtudes, alTeclos» Vieira, 9. 23. "na fragoa do padecer
se prova, e acrisola o amor" "Oeos o acrisolava na forja da paciencia" § Tambem se
escreve, aC7'ysola7', ou ac/w!Jsolar. V. a etym.
em Crisol.
'~C1·lstc'do, adj. Que tem crista. V. Cristado, que é mais usado.
Act'iCÍldc, s. r. It. med.) O mesmo que
ACl·imonia. Fa7'Jn. 1'.
,i.CI·O, li, adj. Que quebra Illuito, e falha;
oppõe-se a doce: diz-se do ouro, ferro, plalina, não malleavel, nem ductil: (erJ'O acre·.
/Jbut. § fig. IUspido, acerbo.
,lcc'óllmn, S. f. (do Gr. akl'Oama, o que
se ouve) p. uso Canlico, ou discurso bem
soante. Alm. lnslr. 1. (. 582. aqueLLe - da
egreja.
;t.cl·oa... ático, a, adj. Que é recebido
pelo ouvido; auricular. O ensino acroamalico é o ensino oral, em opposição ao ensino pelos livros:
ACI'OÚS, s. m. pJ. lndigenas do 13razil,
que habitavam parte da provincia de Go,Yaz.
Jt.CI·OÚIlC, S. f. (do Gr. akroasis; o acto
de ouvir) Discurso erndito, ou disputa do
mestre de alguma disciplina, perante muitos ouvintes.
ACI'OÚtlCO, ", adj. (do Gr. akl'Oaslhein,
escutar a lição) Que não é entendido senão
por meiu de explicações: v. g. lim'o - .
Jt.Cl·obútll, s. de 2 g. Dançarino ou dançarina de corda; funambulo. § Applica-se,
~or ex.teusão, a qualquer artistll gymnastlco.
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"twobntlcllllllÍlltc, adv. A mancira de
acrobata.
.-t.cl·ob"tico, ", adj. (do Gr. aMobaleo,
~u ando suspenso) Que serve para levantar
pesos: V. g. guin[laste -. § Que se refere a
acrobata. Proprio de acrobata. Exercicios
aCl'Obaticos ..
ilcl'OCCI'illlio, ", adj. (L {loet.) (elo GI·.
ákros, extremo, sUJllmo, e kerawlOs, raio)
Monle -; muito allo e agudo, que por isso
é muitas vezes ferido de raios, como a sel'ra Leoa, a Llos Orgãos. e outros serros e picos allissimos. lJinis Pindar.
ilCI·O .. hh'íS~llS, S. m. pI. Ido GI'. aletos,
extremo, e Idwir, mão) Athletas, que na lucta romana se locavam só com as pontas
dos dedos.
.... cl·ochÓ.·do, S. m. Grnero de replis da
famiita das serflcntes. OLwicl', l. p. 366.
,lCl·ochÓI·cI.... , S. m. (do Gr. alcl'os, extremo, e khol'dá, corda) (t. mei.) Nomc que
se dá a certas producções organicas, eSflecie de verrugas, qne se levantam na pelle,
especialmente nas .palpebras.
Jt.C1·o:;i'"ias, S. f. pi (t. bot.) l~specie ele
acoliledonias, quc só crescem pcra parle su•
perior; V. g'. os felos.
,lcl'ólltho, adj. Que tem as extremidades
de pedra: eslatuas-.
a.cl'olUnuin, S. L (do Gr.akros, e mania,
furor) Loucura tolal, incul·avel.
A Cl'OIll li. I, adj. de 2 gen. (t. anaL) Que
pertence ao acromion.
ACI'ÓllllolI; S. m. (do Gr. akros, extremo,
e ómos, homuro.) Apophyse da omoplala
que se arlicula com a clavicula. {)I.wier, I.
p. 31.

,'iCl'OUyc,ullcntc, adv. Anticipadamente,
fóra de tempo.
,lCI'OU,'CO ou ,lCl'onycto, ", adj. (do Gr.
áMos exlremo, e nV!lJ" noute) Vc perlino,
ou da tarde: diz-se cie um aslro que se levanta do lado opposto ao sol. Carv. Via
Astl'. 1. 1. 2. C. 17. "acl'onicto".
&crupntbia, S f (do Gr. áMos, exlremo,
e pathos, doença) (t. med.) Doença de qualquer extremidade do corpo.
,lCI·ÓI.olc, S. m. (ant.) A parte mais elevada ou cidadella nas cidades gregas. A
a..:ropole de ALhenas era celebre pelas suas
maravilbosas ouras de arte. § Qualquer cidaelella de nma cidade.
.l.crtlstlco, S. m. Cumposição poetica, em
que as letlras iniciaes dos versos, e ás vezes as do segundo bemi.stichio, e ainda as
linaes, formam nomes ou TJbrases completas. § Segllindo-sr a etymolugia, devr.ria escrever-se aC/'O.llicho, pois a palavra vem do
grego akl'Oslichon, de ak1'os iudicando extremidade, e slicho, verso.
.
"-Ct'otél'iIlS, S. r. pI. ou
ACI'Oté"'os, s. m. pI. (do Gr. ákros, allo,
e láre6, eu g'uardo, colloco) (t. de arcbit.)
Peelesláes, que rematam o fronlispicio, nos
llnáes se põem estatuas, on oulros adornos.
"ac7'Olérias" Lavanha; e Insult. 10. 53.
ilCI'OtíSIlIO, S. m. (do Lat ) (t. med.) Falta de pulso. § (t. phiL) ludagação das causas pl'lmpiras, e dos primo pt"lllcipios. § Philosophia lrauscenuenlal.
'\C1'Y1'togillUico, li, adj. (t. bot) Qnc não
perlence á classe cr."ptogami!r: V. g. planta,
(L6r -. B7'ot. C.
J'lCl·ysoli.... V. Acrisolar.
Actn, S. r. (do Lat. acla, feitos' do gr.agó,
eu faço). Uesulllo escripto e fiel do que se
passou na sessão de qualquer corpo deliberativo on consnltivo. § O contexto de alguma poslura, acordo de couselho, vereação,
etc. CM. Ar: V. C. 39. "o conde (O. Pedrol
em receuendo a acta ela· cidade de Li~boa.
lnecl. 1. f. 269. § Aclas; pI. resoluções, determinações escriptas, regiSlradas: V. g. dos concilios, parlamentos, cabidos e semelhanles corporações; aulos, processos, re·
g'istros do que se tractou n'essas juntas,
sessões, elc. § Aclas dos Sanlus; escri pluras,
memoriaes de suas vidas, mortes,. maravillias, elc. Vieú'. 2. 270.
Actéú, S. r. (t. uot.) Uma das familias elU
que se classificam aS:dormideiras. § - espigada; llerva de S. Christovão.
Actelltlco, (ant. V. Authenlíco .
Actínell, li. f. (t. de llist.. nat.) (do Gr.
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aklin raio de luz) Genero de zoophito, qne ca, § Auctor na demanda; desusado. Orit.
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,\cueuli..., e derivo (do Lat. cllculLus, catem muitas meiras de tentaculos conicos, Man. 1. 6.
puz, ou cartuxo pontudo: fig. cm que fica a
Actl·icis...o, S. m. Arte de representar cre cença obre a medida de grãos e farimoveis, e compridos, que, depois de desabotoados, representam urna Oór de anemo- no tlJeatro.
Ilhas, que não é razada). V. Acugular, e
,Il.ch·iz, s. r. (form. f. de actor) Mulber derivo Barbosa, .Dicc. e Car(t., .Dice.
lia dobrada; por isso lhe cbamam tambem
AÇitdu. V. Açude.
que representa no t1leatro; comediante.
anemona marinha. Cuviel', 2. 383.
Acti .. lu, s. f. Ortiga do mar.
. A·ct""c.;ão, S. r. O acto de actuar.. § Acti,\.o;.. "'ul ..., S. r. Presa de agua para -I'e,\ctluhllill't.hc, adj. (do Gr. aklin, raio, VIdade.
gar, ou moer moendas. Casto 3. 64. "e
Act.. á .. o, p. p. de Actuar. V. Autuar. § metteo por esteiros e açueladas de arroe morphe. fÓI'ma) (L de bist. nat.) Que tem
Exercitado, prompto por llabito, e actos zaes» lalvez as valias e regos de agua,
fórma radiada.
,\Ctllloto, s. m. (t. min.) Pedra primiti- continuas: v.. g. a castidade -. Viei7'G, lO. mestras, ou sargenta , que se fazem nos
va, dura, em fórma de pri ma.
91. ré -; activa.
brejos dos arrozaes, para os desalagar e
,\.ct .. itl, adj. 2 gen. Que é exi~tente, pre- ter a terra fresca.
,\ctiõm... V. Axioma. Feo, TI'. 1. 164. 4.
sente: o S'0verno aclual. § Peceado -. Viei'r.
Açíutc, S. m. (do Arabe assode, lagar
aclioma de Mi toteles.
AcUvllmelltc, adv. Com actividade, ener- 10. 393. Loromettido depois do baptismo.
onde a agua do rio faz presa, do V. solida,
gia. § (t. gram.) a voz activa; em 'entido
Act.. nlldú"c, S. r. A existencia de algu- represar o curso da agua) Presa que se faz
ma pessoa, ou cousa no seu estado presen- nos rios, para derivar a agna d'elles relas
activo; como activo.
AcUV""', v. trans. Dar pressa, accelerar te. B. Flor. p. 301. § O ser efi'ectivo ao pre- levadas, ou aqueductos á azenhas. Vieira,
a execução; aclival' a partida. § Atear: o sente, exercicio actual: v. (J. a - ele ser- 4. 302. § Deposito de aguas represas. para
venlo acti vou o incen(Uo.
viço, dos eOectivamente empregados. § (t. ser.vir as reg'as dos campos no tempo de
,\cUvl"ú"c, s. f'. Aqualidade de ser acti- phiL) Acção, ou determinação da fÓl'ma a estiagem.
vo. § Presteza no obrar: os trabalbos pro- respeito da materia, § O tempo presente.
Açi... c, S. m. (do Lat. sudes, estaca, deAet .... lissi........e .. te, superL de Actual- via ser assudes) Pau a"'udo, tostado; arma
seguem com grande actividade. § Força, vigor, vivacidade, promptidão: v. g. - do ca- mente. TI'. de S. Baavent. p. 398.
dê i1arbaros. Feo, TI'. S. Eslev. lJisc. "sei.-\.ct....lisslmo, superL de Actual. Atma xos, armas, lanças, espadas, açudes".
lor, genio, elc. § ligo l~sphera de actividade
(em pbys.) o espaço em qne um agente exer· Instr. 2. r 36.
AcínU .. , S. r. Insecto luminoso da Ame,\.ct....lmeutc, adv. Presentemente, ago- rica meridional.
c a ~ua acção, asna inOuencia. § Esphera
de actividade; em linguag('m usual e figu- I'a, n'e te tem~o: v. g. em que actualmente
'\e.... ido, supino de Acudir' usa-se com
rada. o circulo de trabalho~, de ideas, de 'e 1mbalha. § Effecti vamente, realmente. os ve,rbos au.\:illares d!l poss~s 'ão: V. g. lem
cmprezas de que um hOffiem se occnpa: Vieira, 10. 79. Arr. 9. 14. e Fonseca, Regim acudIdo. § p. p. Au.xillado; lavorecldo, vali"sois um sol, que ninguem póde esconder, (. 12 V.
do de outrem, ajudado, provido na necesquando lllU ito chegarão a mudar a esfera
ActlUlute, p. p. de Actuar, p. uso SOlts. sidade.
da vossa actividade pera outra parte" Feo, ele 111acedo.
Acudi.., V. intrans. [1', ou chegar para
, Act.. i..·, V. tran . (do Lat. barbo acluare) soccorrer, ou valer a alguem, ou a alguma
Trat. P. I. r 181.
,\Clivo, .. , adj. Dotado da facuhJade de Dar actividade, força. energia. " fii{. Habi- cou. a. § Vir aó clJamamento de alguem. §
obrar, de energia, elIicacia. Ac. dos Sing. T. tuar por acto. repetidos. Bem. Armas. § Becorrer a alguem: "acudia a Deos». V. do
2. p. 106. "das bocas, cento ulllas vozes sai- (L matb.) Pór em movimento. Mechan. 130. Arc. 5. C. 18. ~ Sobrevir: "acudia urna ferão tão activas, que lá IJO Ceo se ouvirão". g (t. forens. ant.) V. Autuar. Fonseca, e Ac. bre» Casto 2. {. I no. -acudia-lhe tamanha
~ fig. Dilig-ente, prestes, energico, amigo do dos Sing 2. r 21. § Aclual'; rednzir a acto. força de choro. V. de Su,so. C. 10. "o mal
trabalho: 1Iomem activo. § ViJrbú activo; (L !l (t. ~ed.) Digerir, fazer dige tão. § Inl1uir, era grande, e acudia-lhe mui frequentegram.) o qne exprime uma acção praticada fazer pressão; actuar no espirita de alguem; mente» Luc. p. 208. § Trazer: "acudia com
pelo sujeito: v. g. ferir, amar. § Voz activa; - na politica; - sobre o governo.
a renda, mantimentos, e coisa de necessiA.ct .. ,u·;os, S. m. pI. (ant.) Tabellião, que dade, com o fructo» Lus. Transr § - eom
conjugação dos verbos activos. ~ Oração pela
activa; aquella cujo verho é acIIVo.· v. g. amo copiava as actas com certas notas, ou abre- eonselho. Paiva, Caso c. 5. i. é, auxiliar, faa Drus. § 61wi7'os activos; que tem muita viaturas.
vorecer. § Acu(1i1' o jogo bem; vil' bom e
força; e assim dizemos: d61'es activas; forAclll"vcl, adj 2 gen. (t. medo p. us.) de ganhai': acudir mat; vir mau, ser de pel'tes e constantes. § Amores pela activa; i. é, Que se póde exercer. § Que se póde digerir der. Luc. 10.4. (,acudio·lhe o patrocinio do
com a esperança de gozar o premio d'el- no estomago. Pha1'1n. 1'.
duq ue». § - a algum meio, e.cpedienle; reles: oppõem-se ao amor plalonico, dos que
Actllo.....meutc, adv. Com força, energia: correr a efle, valer-se d'elle: "aeode a um
não querem senão amar por amar. Cam. V. g. obrar, ra;er-.
pensamento- Maus. § Vir a algum lagar, si,t.ctllosld.....c, S. f. p. uso Viveza, energia tio; e Ug. "do peito o coração ao 1'0 to ac0Filod. A. 2. sc. 2. § Al'le -,o prarlica. B. I.
I. 1. "o commercio... e todas as artes 110 obrar.
de" Ac. dos Sin,q. T. 2. p. 61. § Produzir:
activas" oppõe-se a especulalivo, ou I/worico:
A.CI .. Oso, ósu, adj. Dotado de actividade. V. g. não acudi u a lerra com a novidade. §
anão da Ulosofia contemplativa, mas da Vida activa e acluosa, occupada em obrar; Acudir por alguem, pela sua honra; defenaclil'a" fi. P. § Vida -,o que se vive em opposta li. passiva e eonlem]Jlg,líva. Vieira, der, fazer apologia. V. de Suso. 25 V. § Usar
exercicio dp. ol)ra pias; oppõe- e á con- 7. 3ll.
como de meio e expediente: "acudia com
templlttiva. ~ Ter voto. ou vo;:; aclwa; ter o
Aculi"o, p. p. de Acuar. Que se faz reti- pedir perdão, para obviar a inimizade»
direito de eleger, e tómar parte nas deli- rar. § Sen tado sobre as nadegas. § Betira- Eu/i'. 3. 2. § Acudir com a resposla, a c/esllr.rações das communidatles, juntas, etc. § do, encantoado.
culpa. a objecção, elc ; i. é, responder, des!ião ler võz acl'iva; não ter importancia para
!\.c"'''', V. trans. Fazer retirar, emprazar culpar-se immediatamente: - a 1'esposla'
1Iltervir. § .Dividas - ; as que nos são de- a caça; obrigai-a a acantoar-se; e fJg. Oolt- i. e, rel'ponder adequadamente. § Não acu~
vida. § Aclivo, s. m. (t. cnmm.) O valor lo, 6. 6. 3. "fez acuar os inimigos».
dil' a pé, nem a mão; não se dar por achaexistente, que accusa o balanço de uma
,\c......·, V. intrans. Curvar-se obre as dQ em alguma cousa. Freire, Elysios, 257.
casa: o activo e o lJassiva; i. é, o haver e o nadegas, como fazem alguns animaes, para § Acudi?' o navio ao leme; obedecer. fi. N
deve.de uma casa commercial.
e defenderem dos caçadores. § Hccuar, l. 393. dar pelo leme. § - eom a paga, tri"'cto, s. m. Oelfeito da potencia, do ag-en- voltar atraz, não querer andai': o cavallo bulo; dai-o, leval-o a quem se deve.
te; obra, execução, acção: v. g. acto de pe- aCl1OU. § fig. Desistir de alguma empl'eza,
AC"";"-sc, V. ref. Soccorrcr~e de alnitencia, httmanidade, obediencia, humilda- trabalbo, etc. § fig. Esmorecer diante de guem. ou de alguma cou a. Arr. 10. 62.
de, conl1'icção; em acto ele peleja, de caL'al- alguma difficuldade, perigo, etc.
bu cal-a por subterfugio; acolher-se. N. dos
gar, elc. "póde succeder que o negarmos o A.cllbco·'.....o, p. p. de Acubertar: assen- m. 1'. (. J57. -eu lhe di e, que pois se me
1.enericio ao ingrato seja não só aclo de.il/.s- tada obre nm elefante. .. ricamente acu- açudia a Deos, e a ~e(Jreelos, a isso não batlpa clam, mas de caridade occulta" B. /i'Lor. berlado» Vieira, 10. 26. 2. lned, t. r 152. Via resposta».
T. 2. p. 177. § Pôr em aclo; executar, pór "o infante andava a cavallo acubertac/{) todo
Açllfclfeh'll. V. Açofeifeira.
em oora. ~ Aclo; funcção publica e solem- de malhall.
.J.ÇIl:;cutúr, e derivo (ant.) Cardo Barb.
ne. Leit. Alisc. 12. 332. § Acto; a postura do
,\cubc.·tú.,. V. Acobertar; posto que o B. Per. V. ujar. Sujiuade, etc.
corpo. V. Postura. § Aclo; divisão e mem- primeiro é usado por muitos cla sicos.
,~c .. ~ ..
lllmeutc, adv. Com cugulo'
bro de qual(Luer drama, que se subdivide
'\c.;llceuu, S. f. (do Arab~ assucena) Lyrio além da medida raza.
'
e'!l scenas. § Aclos (ant. autos) de eom1l1U- branco, cecem' Ilór muito odorifera. Cam.
Acug.. li..lo, p. p. de Acugular. Mais que
?lulade; os que qualquer corporação faz San. 120. Ac. dos Sing. 1'. 2. (.224 (L-ilittm aleslado; cheio além da l'aza. § Ug. Tra;:;em
Juntamente nas religiões. § Aclos ju(liciaes; candidwn. Lin.) § lia outra especie, que e a Ir,emoria acug-ulada de versos d{) Canciofeitos em juizo. § Aclos de Venus; i. é, car- vulgar nas serras da Estrella e do Gerez, a neiro. Dlis. (. 213.
.
naes. Al'1'. 1. J 5. § Aclos dos sentidos; i. é, que B. Irlor. Lus. chama mm'tavão, e a Flor.
ACUiO"l"dc'. .., .. ,s.Oque, ouaqueacugula.
o vêr, ouvir, cheirar, etc. ltsonhando vê- Phal'm. chama Iyrio mal'lavão.
Acu",nl .. tlí..,.., S. r. Acção de acugular'
Il)os sem ver, ouvimos sem ouvir, e exerAçuccu"'l, S. m. Lagar onde estão mui- o que se dá além da medida.
'
citamos os aclas dos outros senl'idos, como tas açucenas plantadas.
Aeng.. liu·, V. tmns. Encher muHo a mese estiverão espertos- Vieim, 10. 47. § Fa"('ucl.lIndo, p. p. de Acucllilar. Esfa- dida, l'azendo-1J1e cugulo. V. Acucnlal'.
zer aclo, fazer exame; aclos grandes, são queado. Vestido -,o com golpes, aberturas
Acnltl .....c, S,. f. (t. med.) Qualidade do
conclusões magnas, e exame privado. § corno ornato.
que é agudo. § Epoca em que as febres agu-.
Aclos. V. Actas: v. g. dos Sanctos. § - de
ACllCbllá.·, ou Acucbllhú.·, V. tran . da sobem á sua maior força; a breve dugraças; acção de as dar. B. 2. 3. 4. § V. (anL) Fazer aberturas, ou golpe& .. os ve - ração d'ellas.
ACÇão, syn.
tidos. § Esfaquear. Chago Cart. § E voz casAc .. it'ulo, p. p. de Acuital', Aflligido
.iClo, adj. (anL) V. Aplo.
telhana e pouco usada entre nós.
triste, apouquentado.
'
Actor, S. m. Oque representa no tbeatro;
Ae"clllótlumentc, adI'. O mesmo que
Ac.. Uú." V. trans. (anL) ~'azer alguem
comediante. O que profes a a arte dramati- AcuguJadamente.
cuitado; lornar triste; allligir,
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ACuU{U"SC, V. rer. (a doença): engrave- baixo do peso dos I'espeitos humanos. Aulegl'. prime a hleia opposta a Ab, prep. Lat. qne
ccr: «acuilou-sc a doença do conde» Ined. 158. Acurvado ao lJeso elos )·CllW/'sos.
denota separação, privação e entra tambem
2. 624.. no T. 3. f. 80. diz rradamente: "sc
,~ell1"'I""cuIO, S. m. O acto de acurvar- em ::r.uitos vocabulos como prelixo, v. g. abacoulou a door no conde tanto, perque co- se. Card. lJicc. § lig. Abatimento: ti - da dicar, abjurar, etc.
"'dilc.., s. f. (L boD Planta annnal da Innheceo em si sináes de fallecimento». V. vida busca1' causas lerrcnas.
Acoytamento e Acoytar.
"'cu.... ál·, v. trans. Curvar, encurvar, fa- dia, a pcdunwlus crispalis de Linneo, que
A~lIj.il·, v. trans. (anL) Y. Sujar. Vil. zer dobrar com peso.
floresce nos logareg bumidos do Malabar.
Chrisl. I. 20. 64 V.
,~cll1:,·i..·, v. intrans. Ceder, abater· se
Adlicllmn, ou "'dnccm... V. Azafama.
,~çlllildn, p. p. de Açular. Instigado, pro- com força, peso, e fig. a alma, a vida acur- Eu{r.
vocado (o cão). § lig. Instigado, provocado, voo com o lrabal1w. lJ. § Aett/'vw'; abaixan"'di':;II, s. f. Arma cnrta, de 11m, Oll dois
ao ataque, á briga.
do-se: v. g. o que se e trepou e acóde aos gumes, Jarga, pont'aguda, como punhal,
,~~lIll1dól', ", s. O que"ou a que açula. pés: II' a cair. B. 1. 7. 6.
que se trazia á cinta. da parte oppogta onde
"'çulllmêlllo, S. m. Acçao de açular.
"'c...·,'....·.sc, v. rer. Curvar-se: v. g. ao viuha a espada; d'ella se serviam lambem
,~çulúr, v. trans (do Arabe assola, cnfu- peso das rui nas, e lig. a servis obsequioso os que jOlTavam a espada; hoje é drsu 'ada:
... c ...·vilbildo, p. p. de Acurvilbar. Diz-se d'aqui dizemos, ser do lempo das adagas,
rrcer) ln tigar, provocar o cão a morder,
ladrar, acossar: .Ihe mandou açular dous em alveitaria do animal, cuja' pernas fra- quarquer cousa antiquada. lJarl'Os não con. Iibréos grandes, que tinha de lilhar" AnCZ.,.. queam e e curvam.
fundiU adaga com lUlarga, como da a pnChI'. 2. C. 60. "acular ancas e leões. Lue.
,~clI .... l\bi,,·, V. intrans. Acurvar a caval- tender o auetor elo Espirita da linO. POrl'U(J.
4.8. IFallando de'provocar homens Ferozes, gadura, ou ajoelhai'. "Quando os cavallos (no lama 3." das 1I'lem. ele Lit. POI'I. p. II!!.
ferinos). !l fig. Açular na peleja, na bl'iga, tropeçam e acurvi/ham. dos braços, é muito al'l. Adal'ga; dizendo, que sempre escrevera
aos que pelcjam; estimular, espertar: "como nece' ario soccorrel-os com a mào para os adal'(Ja por adaga. IJ. 2. 2. 3. e 2. 4. 4. e 2.
quem os açulat'a (a D. Antonio de Noronha ajudar a ter" Galv. de Anelr. A1'1. l. 86.
5. I I. e 3. 8. 9. e 4. 3. 11. e 12. e L. 7. c.
e a D. Nuno da CL:nha)" IJ. 2. 1. 3. AI'I. de
... cusi..·, e derivo V. Accusar, etc.
4. e L. 8. C. 4.. lJec. 3. 10. 3. ond~ diz o feiFUI'I. c. 57. § fig. Açulou os barbaras: "açu,~("uHmll, ou Aci.smllt.. , S. r. (L. med.) tio da ada(Ja, que é como o do cl'is: lJee. I.
lar o Inferno contra vós" Paiva, Serm.
, AfJeeção nervo'a em que o doente julga ou- 10. 1. alem de outros clas ico , que sempre
.~cnleàdo, n, adj. (do LaL aeulealus) vir vozes, ou instrumento. § O nome que di~ti~!l'uiram a aelaga da ada/'ga. Leão, Uhr.
p. uso Que tem ponta, aguilhão, e Fere, se dá aos ons imaginarias, que julgam ou- A/. lv. 1'. 107. ed. de 1774. 1.2. Tenr. /l'in.
punge: "a epnlumelia-.>J Alm. lnslr. 1. ;: vir esses doentes.
C. I. Casl. L. 3. {. J57. Coulo, 5. 1. 11. Goes,
93. Aguda, pungente.
Acusmi.Uco, ", adj. (L med.) Que é pro- ChI'. Man. /I'eq. Leão, Orig. e. 10. 1'. 67. e
Aculcl(ó"lI1c: adj. 2 gen. Que é em fór- duzido pela acusma; que é da natureza da ChI'. J. 1. e. 66. Goes, e outros escreveram
aCllsma. § Que padece de acu'ma.
daga do Ingl. dag, ou do Franc, dague. D'esma de a"uilhão.
"'culco, S. m. p. uso Púa, ponta de acanACÍlsticn, S. r. (do Gr. alwuó, eu ouço) tas adagas umas feriam só de ponta, outras
navear. Insul. § lig. Os aeuleos ela eubi- Parte da pliysica, que tracta du som e do com os gumes, e diziam·se lalhanles. Lecio,
ça; aguilhões, estimulas. Paiva, S. 2. 362. orgão auditivo.
ci~. p, J07. T. 2. das Chl'On. "pam lhe cor(L. boL) EspiuJlO cortical.
"'cústico, ", adj. Que serve para produ- tal' ~ cabeça, com uma adaga lalhanle, qlle AcumúlO"c, (anl.) V. Sumagre. fllul.
zir, ou modificar o som. § Tubo, ou ll'om- traZIa" porque a espada era bota) Lei 18
",éúmc, ~. m. Gume, córte, ponta aguda, bela actlsliea; a que serve de ajudar a ouvir Nov. 1787. 111. P. e. 73. § Adaga de sovela;
ou penetrante. § fig. (t. poeL) Agudeza: - os que ouvem mal. § Remedias acuslicos; a e treitas. Alv. 10. ele Oul. i 596, de uma
do engenho. Art. ele Pinl.
que se dão para curar a surdez.
só ferida com a ponta; as taLbantes são de
,~cÍlmch'o, S. m. (do Gr. akouien, ouvir,
,"cnsl.umú.·, etc. V. Acostumar, etc.
duas feridas (ponta e cárte).
'~CÍlIIl, S. f. V. Saltaregra.
,~dll;;i..la, S. r. Golpe de adaga. Coulo. 4.
e 111elron, medida) Instrumento de moderna
invenção, Jlor meio do qual se mede a ex'~CUI,II"IOUlilllo, .n, dC1j. (I. geom.) Qne 6: 6. e 7. 2. 5. "às adagtldas o matou. § Feten ão do s'enLido do ouvido no homem.
trm angulos agudos. § (L bol.) Diz-se do nda de adaga. lJiee. ela Acad.
llcllmlllilllo, p, p. de Acuminar. § adj. caule, que apresenta anlfulos em numero
"'dlllOláI, adj. 2 g. Que toca de adagio:
determinado.'
v. g. phrase adagial. § - ; que pa~sa por
Pont'agudo Ltt~ da Med. 417 v.
Acnmlnill', V. trans. p. uso Aguçar, fazer
.~cutnllr;lIlúr, adj. 2 gen. Que fórma an- adagio; eontém entença como adagio.
agudo. Alllleno, Ilelam.p. 144. § - se, V. rer. guio agudo.
.~dú;.;lo, S. m. Sentença breve geralmen
,~clJliml;ulo, n, adj. (do Lal. aeulus, agu- te recebida, e de ordinario moral; rifão. §
usado na locução med.: v. g. - se o na)·iz.
do, e angulus, angulo) (L. geom.) Que tem (t. mus.) Composição musical para ser tocaAcumula.,', e derivo V. Accumular.
os angulo agudos: . g. l1iangu{o -. Pi- da, ou cantada com pausa § Adagio, (adv.
,~cnnhádo, p. p. de Acunhar. V. Cunha- menl. Alelh. l. 1.1'. 164.
mus.) pevagar, deseançadamente, (do !lal.
d~ .. q. Flor. 4. 2i6. !l Armado de cunhas (no
. Acnlcl.ido.,
adj. (L boL.) Q?e te,m a acl agglO).
bl azao) M. L. 8. c. 30.
f!lrma de cutelo. v. g. {olhas -. BJ ot. C.
"'dnguch'o, S. 01. (L de h. n.) O veado
"'cuuhÚ.·, V. trans. nleUer cunhas, para
.... cu I cli.... V. Acutilar. ú'aneion.
de dois anno ; porque n'essa edade os seus
separar, ou apertar. Cardo lJ. § Cunhal';
"'eumndiço, u, adj. Frequentemente esgalhas são da figura de uma adaga. Cuimprimir, ou gravar com cunbo: V. g. moe- acutilado. § S. m. (anl.) O acutilador. Vi- vier,!. 1'. 176.
das. § Armar de cunhas (no brazão).
Ihalp. 3. 7.
"'dnguinbn, dim. de Adaga. IJ. P.
Acunhc{..lo, n, adj. (l. bol.) Que tem a
.... cutlli..lo, p. p. de Acutilar: "dos bem
"'dIl1i1do, S. m. (anL.1 O mesmo que Dea~
fórma de cunha: /olhas-. B/'ot. C.
acutilados se Fazem os escarmentados". § do. Olivei/·. Grand. 6. 3.
&cúnun, S. r. Arbusto do Perú.
Aculilado veslido; golpeado. § fig-. EscarAdnliio. V. Deão, Deado. Lobo. 575. 2.
"'cul.açiio, Regim. da Fazenda. Acupa- ment-ado: "E se o quizerdes vêr, cuidai um uadayào-.
.
ção inha. Cal'el. lJice. Acupado. Cane. Acu- dia O que se diz dos bem acutilaelos» Bem.
,"'d"iI, S. m. (do Arab addalil, p. do V.
J/ar. Cane. OrUlOgraphia antiquada, hoje Fio/'. san. 77. § "Dos bem aCltlilados se fa- dalla, guiar, mostrar o caminho) (anL) Cadesusada. V. Occupaçáo. etc.
zem os experimentados. Mo ha melhor bo de gente de guerra, que a guiava nas
"'Cnl"\", e derivo V. Occupar, e derivo
cirurlrião do que o bem aeulilado» lJelie. correrias, e as alLadas ao inimigo; usava-se
"'CUI","clill'n, S. f. (do Lal. acus, agu- Adag. 126. ,,~I3IS Eão os ameaçados que os nas praças de Arrica. O/'el.
1. 65. 9.
Jha, e punelum, picapa) Operação cirurgi- aeuÍiladosl> lbid. 175.
"aclalls, que quer tanto dizer, como guiaca, que consiste em introduzir no corpo
Acutlllldól', S. m. Brigoso, que dá cuti- dores .... para sailer bem guiar as hostrs,
e as cavalgadas em tempo de guerra" ChI'.
uma ou varias agulhas mui finas, de ouro, ladas. Lu::. S. t. 73. 4 . .
prata, ou aço polido, para tirar sanfíue.
AcnUlill', V. trans. Ferir de cutiladas. § Af. V. e. 35. e na Asia: Casl. 3. § fig. Guia,
ACUl"'alilllo, p. p. de Acurralar. l\lellido Diz-se do animal de grandes uente : V. g. director: "a lei de Deos é o -, que nos vai
no curral, ou curro. § fig. Vencido com o javali acutilou os cães com os elenles, o lí- descobrindo o campo- Pmva, S. 2. 209.
opprobio.
.
gre com as gal'ras. OU1'e1n, lJia/'. f. 600.
Galv. S. l. f. 17.
'~CUI·.·nlnnu~IIC.o, S. m. (anl.) Acção de
Acutisslnllunentc, adv. Muito aguda- . "'dnjo, V. Adagio. Lobo, r 23 eel. ele 1630.
Acurralar.
mente: argumenlar -. Cei/a, S. 2. 198.
E erro de: impressão.
Acu""allÍr, e derivo V. Encurl'alar: "acm',~culíssimo, sup. de Agudo. Muito aguAdamúdo, p. p. de Adamar-se e adj.
)'alando o ~'artaquis em dous cube110su do. Fios Sanei. V. de S. l1ila/'io.
Que tem modos de dama. § fig. Molle, elleCoulo, 6. 6 ti.
....,yanoblcpsía, S. f. (do Gr. a, privo minado.
.~cur,·hllcuto, S. m. (ant.) Recurso, soc- l~lfa1IOS, azul, e blepsis, vista) (t. med.) De.~dllmj"res, S. m. pI. Atabales usados na
corro, remedia em necessidade, de dinbei- feito do ol'e-ão da vista, que é causa de não India. Goel. Rei. 6. V. Ademan.
1'0, etc. Orel.
5. 47. 1. "vós averiades se distingUir a cór azul.
. A.lllmilntc, S. m. (t. bOL) Planta; espe,~cycla, S. r. (do Gr. a, privo e k1l6, eu Cle de mastruco.
(averieis) aelt/nmenlo».
Acu,·túdo, p. p. de Acurtar. V. Encur- gero) (t. meu.) 1m potencia, defeito natural
Adalllnulíúo, a, aujo (do Gr. aclamas,
tado.
para a geração.
alas, de a privo e da1Haó/ eu domol (L. poeL.)
AC...·t.'lllcnto, S. m. (anl.) Acção e eITei.t.cy,'ología, s. r. (I. de r1leL e &,ram.) (do De diamante. §. fig. mUito rijo, duro. Peito
to de encurtar. Cardo lJiee.
Gr. ak!ll'Os, improprio, e logos, pala rOo) 1'0.- - ; que se não abala a amar, compadecerllcUl·tá.·, V. trans. (anL) V. Encurtar. § fig. lavra. ou phrase impropria. lJ. F. M. Epan. se. Lus. 2. 95. "Com resplandor reluze adamanlíno. Na cinta a rica adaga bem lavra- os animas, os espi1'i/os. § Como intrans.: 2. § Locução allJeia do sentido.
"Deos, (Llle sempre aeurla de milllgres»
"'C)"'olól;leo, u, adj. (L. rhet.) Em que da» A1T. 5. 2. "tunica adamanlina" : 111U/'O
Vieim, /. 423. faz os menos pos iveis, é 110. aCJ'llIfllogia.
-. Lus. 9.4'2.. diamantino.
Ad, (prepos. Lal. para, junto) Particula. "'daml'n"sc, V. reL Enfeitar-se como as
cmto em fazeI-os: "acttrla/' ele razões» ellcW'tal-as. lel. 5. 554. ser curto n'e11as.
inicial, que entra na composicão de varias damas; fazer aelemanes, a[ectar ares elTe",c,U'nido, p. p. de Acurvar. Que curva, palavras, que nos vem d'essa lingua, como minados.
ou dobra com o peso. § fig. Acurvado CZe- arlmittir, administrar, adjacente, etc. Ex4dlllllllscádo, n, adj. De feição, CÓI', 10.-
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vor do damasco. § Das córes do damasco
(fruelal. ~ 11. N. I. 378. "os ceos adamascar/os- § Prestes, 61. v. unamorar adamascado., § .Iaspes - Tetles, ChI'. uporçolana
adamascada" 111. P. c. 128. § p. p. de Adamascar.

.o\.dllcnsúdnmentc,

cão.

ADE

adv. Com condensa-

p. p. de Adensar. Condensado escurecido. Ac. cios Sing. T. 2. p. 23.
une voa aeldensaela"
,.. 'ldcnH ......... c .. s, adj. (t. poeL) Que
ajunla e engrossa as nuven-: ,,11 rubra
mão de Jove aelclenSallU!1és. Já fl'a?,or030s
rayos amiúda, E o cenho horriveL estremece os palo:;"
~ddc ..sál·, V. trans. Fa7.Cr, ou tornar
mais denso, ~ros30 ; condensar: v. g. addensar as nuvens, os vapores: - a massa com
mais (arinha; addensar a agua clo mar em
sal; etc. § fig. intrans. "A ne~1'a nuvem da
desgraça acúlensa, Que em tufões furioso
esbravrja, E do ceo aos abysll10s me SUI11merge".
!\ddcnsár-sc, v. rer. Tornal'-se <lenso,
espesso, grosso.
,\.ddcl·, V. lrans. (anL) Addil', accrescenlalO. Lopes, ChI'. .I. I. P. 2. c. 59. Arr. 5. c. 5.
lldtllção, S. f. Acção ou e{reito de ajuntar, sUlllmar. § Porção que sr. ajunla a oulra. § fig. Accrescimo, augmenlo, apreudice: V. g. addição aos preceitos: "esse trabalho da fome com as addições ela prisào, e
vi/upe/oios: (ealdade, com add içõcs ele po- !\.ddcIlS ... do,

v. a Dar Feição, ou lavor
scmelhanle ao do dama. coo
i\,lalllli.no, ", adj. e S. m. lJern. li'fol'. I.
8.330. e ,\""mita, S. m. Leão, ChI'. D Dual"
te. Scclario:;, que para) mi tal' Adão nas suas
asscmbléas punham ·se nú . "Com ncnhuns
hl'rcjes eslou peor, que c'os desavergonhados IIdamianos, quc andam e conversam
nús, llOmeus e mulheres" Armes. 8. '20.
.4di....ico, /l, adj. (l. de h. nat.) Raça-,
a primitiva raça humana.
,\,Inpçiio, S. r..o aclo, ou eO'eilo de aceommodar, apropl'lar, adaplar.
.-\d:ll'túd.une.,tc, adv. Oe modo adaptado, aecommodadal11enle.
.\dll!,ti.do, p. p. de Adaptar. Accommodado, apropriado; juxlaposto; ajuslado.
,\d 11 I''''''', V. trans. Accol11modar, apropriar. Varella, UUs. 6. 68. uO peilo, e a celada lU/apta"
t\dlll'ti'.I·-.~C, V. rer. Accommodar-se.
,\dlll,lln'cl, aelj. 2 g. Que póde adapl.arse. accommodar-se: uprovidencias lUlõ!pta- bre.a, e l°elltl./ação duvic/osa ! grandes casaveis a caso tão urgen te•.
menteiras tem a clama" § Oulra addü:i!.? nos
,\d ....·ço, s. m. (anl.) Escolho, baixio. acude, Escreve logo JJi a fundo: Quê bu ca
Crt/lcion. 133 V.
honra lodo o mnndo E ninO'uem busca vir"'dúl'lO'" s. r. (do Arab.) acú/amca, escu- lude." Gil Vic. f. 244. § Artigo, ou porção
do de couro) Escudo oval, e as vezes em de cousa neces aria ou u~ual. Res. ChI'.
forma de coração, que antigamente se usa- 7l V. u proveo-se de cera, que para festas
va; tinlJa embraçadeiras que eram duas lJe adcli 'ào mui principal" Aulo do Dia tle
azas, por onde se enfiava o braço pela parle Jltí::.O. " e falia no pezar, essa he outra adde dentro, e um golpe por oude se mellia o clicão" i. é. de culpas, enlre as ladroices do
dedo pollegar para o segurar. B. 2. 2. 3. § ca'rniceiro. ~ ,,- de prenome, e cognome
fig. Amparo, defesa: u - da paciencia" AI'I'. ao nome" B. 4. 4. 16. ltdjecção. § Artigo:
3. 8. Ue(ender-se com a adarga das descul- <tqu.e o papa pedia e~l lrez aclclifõ~. Leào,
pas. § Aelat'ga ; homens adargado . Guerr. Chi . .I. I. C. 4.6. § Pai cei la, ou ai tl",O sepalIt1aç. 5. I. 13. ~ BaleI' as adargas a alguem; rado em contas. lJ. 4. 8. 7. <te por alguma;
Iig. bravatear-fbe, assnberbat-o : desafian- aClclições dos livros de suas contas" § (t.
do-o assim. ColtlO, 7. 10. 8. uOcarião elles malh.) Somma: 'de parcellas, de quantidalão aflautas e atrevidos. que lhe iriao baleI' eles.
as adargas as parlas da cidade•.
Add!clo .. átlo, p. p de addlCionar ; Ajun,\dnl·lO... do, p. p. de Adargar. Casl. 2. tado para sOll1mar ; sommado. § Accrescen23. B. l. 4. Vieil'a, 4. 309. e Lig. uadarga- lado' additado.
das da sua palanceana arte. Aulegr. 2. l. i.
"'ddlclon .. do.·, ", S. O que, a que a<ldié, escudada. § s. m. Soldado armado de ciona ; faz additamenlo.
i\ddiclo .. ,.,I, adj. 2 g. Que se ajunta por
adargas. Uast. 3. 74. Goes, Uhr. M. 2.
c. ~.
addição,- que se addiciona. O acto ac/(licio.o\dnrlOá.·, V. lrans. Cobrir com adárga. nal á carla constitucional da monarchia porE/egiacla, r 256 v. "no tempo, qqe a caLe- lugueza. O aclo adelicional á Con tituição do
ca o trisle aclarga .. Casto L. 5. C. 59.
Imperio do J3razil. § s. m. pI. Acldicionaes.
i\dlU'lOi..·-sc, II. ref. Cobrir-se com a Impostos que se juntam a outros qne ja paadarga. § fig. Arlllar-se : V. g. adargar-se g-a o conlribuinle.
ele puciencia. § fig .. Abrigar-se: V. g. adar,\tldlcio"nméllto, S. m. Acção de addigar·se elo sereno. Eu(r. I. l. <tdesvairadas cionar, accrescentar, additar.
,\tldlciollú,', V. lrans. Ajuntar para somprovisões, com que se aelargrirão" P. R. Relaç: I. 1l. lO.
mar; som mar. § Augmental' em numero. §
Ad""1,;"Cil'o, adj. Armado de adarga : AccrescenLal' a conlexlo da escriptura, ou
soldados - ; Ch/'. J. 111. P. 2. c. 78. § S. O obra.
que u.ava adarga. § O que as fazia. Albuq.
Ad:liclo, n, adj. Inclinado, arreiçoado,
4.48. .
dedicado: V. g.-ri opiniào, pal'tido, interesse
,\d ...·;:; .. inha, ~. m. tlim. de Adarga. P. -ele a/gllcm, Arr. 10. 3. "os Saneias, a quem
lia II. Gen. 3. f. 149.
somos - " udevotos - ao seu gOSlO"
'\d ..II·... C, S. m. (do Arab. aeldir1wm, no"dtlido, p. p. de Addir. Verciat, Sacram.
me d'um peso miudo) Peso egual a meia oi- 2. 20. 46 v. § S. m. Adjunclo. § Empregado
tava. Esptng. Perf § O caliLre da bala de de legação, de embaixada. § Empregado
espingarda~ revólver, etc. Esping. Per(.
fóra do quadro, que aguarda collocação de16. ~ Padrao de armas do exercito. U. Reg. linitiva.
22 cre Março. 1776. fi fig. Cousa minima.
i\tldimcn'o, S. m. (anl.) Addição. acAd ...·oe"·... V. Daroeira, ou Dragoeira. cresci mo: «com breve aclclimento" falia do
Inecl. fi'eq e 3. 182. e 183.
codlcillo de D. Manuel) Pinheiro. (. 21.
A.Ii,,·sis·, S. f. (L. chim. anL.) E puma da
,\.!tli.·, V. trans. (do Lal. acldere) Ajunlar,
agua do mar.
accrescen~al': fig. -l1a/'avras, ou mzões ao
Ad""llcltlnçi'áo, S. f. (L anaL.) O mesmo disCltrso. Arr. 3. 18.5.5. - al'li(/os ao tibello.
que Abarliculacão. \'. DiartlJrose.
.-\tldUllmcnto, S. m. O mesmo que Ad,~.I."·,'ÚI·, v'- trans. (anL) /únrar de adarve. dicionamenlo. Porção junla. accrescenlada a
'\dáHC, S. m. (anl.) (do Arab. ac/:;-cl::.il'- outra; ao conlexlo da escriplura: V. g. Ina
wc, ameia). Muro de fortaleza. O espaco que Vulgala) os addilamento ao livro d·Esl/wr.
ha sobre o muro, por onde se and-a, e é VieIra. 8. 365. 2. Addição, accrescenlaacompanbado de ameias. Sim. Uoe/h. ChI'. menlo.
2. 12. 155.
Atldltar, V. trans. Fazer additamentos. ~
.4dllsh·a, S. r. Instrumento de ourives, Accrescenlar: v. g. additou o pall'imonio. M.
de ferro afusado, para endireitar os arcos LI/S. I. 6. -os itens; a escriptura .. as obl·as.
dos anneis.
Addlticlo, ", adj. Accrescentaclú, junto
~dátls, S. m. (L comm.) Especie de mus- de fóra ao texto. Pel'. Bibl. 2. p. 65. nota C.
s~llIla ou panno de algodão que vem da ln- parte aelclilicia.
.
dia.
,i ... luo, S. m. p. uso Accrescentamento.
Adá ..cto, adj. p. us·. Accrescentado, au- Vieir. 1. 350. adjuncto, ajudanle. Doc. Anl.
gmentado.
"o clJancelleiro, e seu ridclilo"
A""IIlIlSCllr,

r

r
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"'dtlllCçiio, S. f. (t. anal.) Acção de aproximar um membro á linha mediana; opposlo abclltCfão.
.-\d.... cÍl·, V. lran . (anL) V. Adduzir: "rei
I\amiro, que te adduc~ aqui" Nobiliar. 113.

fldiç. de Lavanha.
,~tltI .. eti"o, n, adj. (L tlJeol.) Que traz,
ucarreta. Agiol. Lus. ~. 473.
i\.dd ..cto.·, ", adj. (L. anal.) Musculo - :

que da movimenlo contrario do que dão os

abcitwtores.

,~dd .. zi,·, v. lrans. (ant.) Trazer. M. Lus.
F. 5. App. &cript. 18. «ae/clu::.em tristes cuid.ados" Am'·. C. 540. V. Aduzir.
V. Ádem. Ac. c/os Sing 2.1l.~05. Timbre, «uma Ade de ua cór, com os pés vermelho , e o bico de ouro- Nobiltw' C. 28.
i\tleillltC, adv. V. Adiante, etc. Inecl. de

,'''e.

Ale. T. I.
i\ tlcbáixo, loc. adv. (anL) Debaixo, da
parte de baixo, inferiormente. "Sob. alma
compreheUdon a forç as da alma" ad'baia:o do Incorporamenlo. Vil. Ultrisl.

r

2'1. V.

Adcci"',

1°0S, Dial.

e derivo V. Adequar, etc. lJal'-

,~degn, S. r. Casa de ordinario subterra!Jea, onde se guarda o viuho, aguardente,
ou azeite envasilhado, a agua fresca, mel, e
quaesquer oulros liquidas,
i\tlc;.;uc,,·o, S. m. O que tem a guarda,
e CUidado da ·adega. 11. Dom. 2. 2. 1l. "E:;bruca c'o trombeleiro, Que assim enchú as
bochechas, Tomae-o por ac/egueiro". Macha-

do, I. 16.

"'dêiso V. Actel e Adelo.
"'dejã.·, V. inlrans. Daler

as aza para
voar, librar as azas, esvoaçar. § fig. lran .
Agitar: "o amor adeja as suas purpureas
azas·/ - os braços. Sim. MUG. Cerc. 2. 32. §
fig. Voar muilo ao redor de alguma cousa,
V. g. á luz a borboleta.
"'tlcjo, S. m. O adejar, alear das aves: e
fig. "o - á fantêsia, ao genio prendem" Bocage. T. 3. O vóo, o su:·to : "suspender o
aclejo dos jubilas alados" lei. 2. r l37.
.\dél, S. m. pI. Aeléis. S. Y. Adelo. Ord.
3. 86.

"'dêln, ou Atlélln, S. f. Mulher que vende objeclos usados, principalmente fato, roupas. V. Adelo. § Lig. Adellas ela 1wIlra elas
1lWças; terceira, alcovileira . Ulis: 247. «a
ambição - das honras" Calvo, Ilo/7/..
"'deleh'o, n, S. m. e r. Adelo, adela; fórmas muito u adas no Parlo.
,~délr.., S. f. V. Eloendro.
i\.IIc11O"çÍldnme.. tc, adv. Finalmente.
B. P.
i\dcllOnçúdo, p. p. de Adelgaçar. Quese
lornou delgado i. desgastado, maIs Uno para
a extremidade. S fig. Emmagrecido.
Atlclgnçlltlo.·, n, adj. Uue adelgaça. §
sub l. O que, a que adelgáça.
,~.lclga9 .. mellto, S. m. Acção, e eifeito
de adelgaçar.
Adclgaçú.·, V. trans. Fazer delgado, desba tal', diminuir o corpo, O'rossura. § Emmagrecer: "ac/elgaçanelo seos corpos com
jejuns. If{. I. 6. r 12. 4. § Rarefazer, tornar delgado o que era d,~nso, ou espesso.
Luc. 3. 10. § Diminuir: ·V. g. - as despezas,
Lopes, ChI'. J. I. 2. 203. § lig. Adelgaçar
uma questão: analysal-a. T. de Agor. 2. 74
V. § ~'azer delicado, Uno: v_ g. - o engen1w.
V. cll) AIOc. l. 3. § Apoucar, acanhar: V. g.
- a (ama, o merecimento, represenlando:o
somenos do que é. § Apurar: «fineza que
tanto aelelgaçamos" VIeira. § - os humol'es ..
e fig. o po:ler inimigo .. a moeda, no valor
intrinseco. H. Dom. 1. 6. 3.
J\tlcllOnçá.·-!<c, V. rer. Fazer-se delgado, emmagrecer: "ae/elgaçar-se a serpente"
Vieira. § - a famiha; u diminuindo. §
fig. dimlnnir de e plendor. Lobo, Prot. da
El!fl'. - os vapores, a nuvem; fazerem-se
menos densos, irem-se desfazendo. I{f'. 8. 47.
2. § Fazer-se delicado, subli.l; "aclelgaçal'-se
o amor a mayor Lineza" Vieira.
"'dclgadá.·. V. Adelgaçar. P. cla H. Gen.
2. p. 49 .
,\.Iélo, ou "'déllo, ", s. (do Arab. adc/aUal, o que vende fato nas feiras, e pelas
ruas). Homem, ou mulher que vende fato,
ou trastes usados, e moveis em segunda
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mão, de toda a sorte, em cãsa, ou pelas
ruas: as adellas vendiam bens penhorados,
ou dados em penbor convencional. Oret.
Man. I. 66. I. § Adello ; fig. procurador. 110m m de ncgocios. ~ Oque inculca alguem,
peilado por elle. üarção: .0 aslulo adeto"
~ A{/ella da honra: V. Adela.
Adélpho, li, auj. (l. lJol.) Eslames- ;reuniuo por liIete de maneira que um serve
de base a muitas antheras.
Adem, s. m. e f. pt. Adens. Ave palmipede dome.tica, ou montezinha, especie de
palo. Reli. Cltr. 116. (anas)
Allé",", s. f. V. Ademca. Vilerbo, Dicc.
pOl'lalit.

ADE
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"'lIel'l1ú:;ln, S. f. (L med.) (do GI·. aden,
muito. e phag6, eu como) Apppetite 'Ol'az,
in aciavel.
Adl'l.lo, s. f. (do 1aL adeptus, parL de
adipisf;OI', obter) O iniciado nos principios,
ou dogmas de alguma seila. B. Flor. § E'
termo scientilico de oriO'em lal. e por i SO
auuptavel. Gluss. c/e FI'. [.'. de S. lAti:;.
,\'dClIIIIlÇiio, S. r. p. uso A acção de adequar. Bcm. Parai:;. I. II. "não por - (que
e impo-sivel) senão por imitação»
,'-dC.t',úII"...ell!e, adv. Exactamenle,
juslamente. apropriadamente, a proposilo.
Vieira, 7.29l.
"'dc'looido, p. p. de Adequar. Vieira, íO.
17. fi. P. 2. 4. 18.
,'-dclIUiu', v. trans. (do LaL ad{()quare)
19ualar, proporcionar, accommudar exnctament al!{uma cousa a outra: "com a p.ncyclopedia das tlolllrinas adequolt um todo de
vantagées perfeltissimoll Ac. elos Sing. 1'.
2. p. 70.
"'dellu'"·.se, V. rer. Moldar-se, conrormar-se, proporcionar-se: "o animo real não
deve ae/equar-se a natureza tio apoucado»
1'. ele Agora, 2. 157 v.
,'-dê.·, v. trans. (ant.) V. Addir. P. da FI.
Gcn. l. 1). 124.
,'lo<Ie.·',do, adj. (anL) V. Adoorado. P. ela
H. Gen. 3.1). 363.
Ade"lido, p. p. de Aderar. (anL) Taxado
a dinbeiro, eujo preço foi determinado.
"'dcI',il', v. trans. Taxar a dinheiro ou
seu equivalent!'!. Viterbo, lJice. l)o1'lalil.
~dc"eç,ido, p. p. de Adereçar. Dirigido.
§ "Carta, que tambem a elle vem aderer,acla» Pma, At. IV.
26. I. e f'. 60. 4. "no
cabo d'elle (sermão I disse tão singulares
orações adereçadas a piedade de Deu~, etc.»
"'de"c"nmcllto, S. m. V. Adereço: (,adereça1l1enlõ (adorno) de sua PC'. soa, e camara1J Leào, ChI'. At. V. C. 46. ~ Direcção.
"'del'eçúI', V. tran . Ornar, concertar,
compôr com alfaias, vestidos, e moveis C11Slosos. Gal/wg. - com bai.J.ella$, Leão, ChI'.
V. C. 4.6. - de baimellas; - o cavaL/o. §
Apromptar, apparelhar, dlspór. Lus. 5. 25.
"As ancoras pesadas se ac/ereçam. As velas
já chegados amainamos"
"'IICl'eçíu', V. trans. (ant.) (do baixo Latim arletirecliare) Dirigir: V. g. - os olhos a

,\.dc.·gíu·.se, v. ref. Encontrar-se, acharse. «Mas o provincial quando hi se aelergar,
jazerá sentado da banda estra do revereudo srnllor lIeitor» FI'. Ant. da Pnrilicação,
Chron. elos eremi/as de S. Agoslinlw. Doc. de
1495.
.,,-del·i.·, e derivo V. Adllerir, etc.
,'-dc"""~do, p. p. de Atlernar. § adj. Pequenino, baixinho, Cardo § (L naul.) Tombado, abaix.ado com o peso d'agua. V. Adornado.
"'dc"lIi,,', v. intrans. Abaixar-se, abater.
Casto L. 5. c. 68. "ademand() a nao de popa levantou a proa» com agua, que IlIe entrou pela popa. let. 7. e. 85. "aclemou o navio. e tOlllbou se todo para huma parte, li·
canrlo só descobertos os ca.lellos» meltellse debaixo da agua. V. Adornar (t. naut.l
"'dé"IIO, s. m. Al'vore (philtirea meetia,
Linn.); !la especies indigenas de Portugal,
como o lrangu/a, sangltin/w ele agua (l'/tamnlts trangu/a, lJinn.); o aclerno de {olha
.la1'ga (phiUirea lali{otia, Linn.) ; e o aclemo
baslarclo (rhamnlts alalemus de Linn.) Arbusto, de cujo lenho sr fazem estacas para
as vinl1as. Brol. Flor. Boi.
'" de'·I·edó.·, loc. adv. Em-roda, de 1'0da, li volta: "Subiram por uma estreita e .cada, que anda a derredor1J Lopes, Chron.
D. João 1. I. 13.
,\dcshó.·", ou "'dcshó,'ns, udv. de tempo. A hora intempe liva, alta noite; ftlra
d'horas. Bern. Flor. acom estrondos nocfurno' que adeslwras se ouvião" § lIepentinaménte; inopinadamente. Palac. Summ, 4~8.
.Abre-me (diz), quem c[uer que és que aqui
moras, Que eu ~ou Cupido, qne perdido
ando, Por esta noile escura assi a deshoras.
FerI'. Eleg. 8.
.
"'deo;horndoj adj. Que anda por fóra a
a\las horas da noite. .
,'-liesh'ádnllll'ntc, adv. Como quem foi
adeslrado, industriado, com de'treza adqUlritla.
AdesCrildo, p. p. de adestrar. Ensinado,
exercitado. § Governado, mandado, conduzitlo li destra, ou cavalgando quem adestra no cavallo, elephante, elc.: cavaI/o adestrado: "dous elefantes acleslraclos por dous
Indios1J B. I. 6. 4. § . m. (antiq:) Cavallo'
de marca, exercitado para a guerra.
,t.dclit,·,ulill·, n, adi. Que adestra. § subs.
Pessoa que adestra. "Elles sem os seus barões e condes e domeis e moços de camara e adeslradores» Vil. Chrisl. 70 v.
.Jl.lh'sh·ollncnCo, S. m. Acção de adestrar.
§ O eslado das pessoas bem, ou mal adestradas, V. g. dos recrutas, dos cavallos no
manejo; dos olIiciaes déslros em SlHl:S mechanicas, olIjcios, e cousas practicas..
"'dcsft·oi.·, v. trans. (sf'gundo Leão, Ong.
8. e. Far. e Sousa, do LaL c/emler.) Guiar,
levar li destra: "elefantes nlllito armados, e
arrayados; trazia cada um seu goveruador
que os ac/est1'ava a uma, e outra parte, se~
"'undo a necessidade que linl1ão» B. 2. 6.4.
§ Fazer destro, ensinar, instruir. Luc. 5. 6.
e A1'1'. 10. 22. Vasco Silo f. 162. "adestrar, e
exercitar os ca valias" «adesll'ados para este
modo de peleja" Barr. 1'. I. 14.. "destrar a
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Allenuido, fi. N. 1. 50. Parece ler sido
erro orlographico. V. Adernado.
"'demRell, ou ,idemllncs, S. m. pI. Signaes exlernos com que se manifesta o gosto, ou de prazer, e assim qualquer alrecto
da alma; gestos, accenos, tregeilos. f-I. N.
2. 119 "fazem aclemães, e visageu » Vlis. I.
3. "aqu('lIes ademãe.l... são recramos de
amor" Albuq. l. 30. 11. dos lU. T. 257.
J\deméll, s. f. (anL) Terra d'entl'C monte, e varzra, ou campo capaz de qualquer
lavoura. Ehtcid.
,\ I em"", I .. , s. r. (do Gr. adêmone6, en
estou alormenlado (t. med.) Ancicdade, inquielação, anguslia.
.
"'dempçiiu, s. f. (do Lat. adempUo) (L
jur.) Revogaçilo d'um aclo, COlllO um lega. do. uma doação. - cmpTessa; quando o testador declara formalmente que revoga.laGila; quando o leslador revoga indireclamenle.
"'dennlgia, s. f. (do Gr. adén, g-Iandula,
e algas, dór). DóI' que se soITre em uma glandula.
,'ldencml.llI·axin, s. f. (do Gr. adun,
gland ula, e emphramis, obslrucção) ; (t. med.)
Enlupimento, enfarte, obstrucção das glandulas.
"'dellíte, s. f. (do LaL)"(L cir.) Inflammação ua glandula.
"'dello"l·nl.ltill, S. f. (L. anaL) (do Gr.
adun, glandula, e graph6, eu e crevo). Descripção da glandulas.
Adenologill, S r. (L anaL) (do Gr. adên,
glandula, e logos, discurso). Traclado das
glandulas.
,\dcnon"".,.e, S. r. (L med.) (do Gr. acltin, alguem,. - ordem, carla a al{Juem. Reg. da
glandula, e ogkos, corpusculo). Tumor glan- ft'a:;. 34. 16. V. Aderençal', e Endereçar.
."-de'·l'ee, S. m. I'. Adereço.
duloso.
"'delluso, ÓSIl, adj. (L med'.) Glanduloso.
AdcI'eç", S. m. Adorno, ornato, enfeite,
compostura de casa, ou pessoa. Arr. 10.
Curvo.
,t.dc.. otomín, S. f. (t anaL) (do GI·. adén, 5'2. aderrços ela casa: e fig. "que o adereço
glandula, e lomé, incisão). Dissecção das da mulher, e sua formo 'ura, era o fallar
glandulas.
.
escasso, e limitado, e bem cuidado .. Id. 10.
"'de..s/u'. V. Adensar. Alm. lnst, 2. 399. 47. § Peça de adornar, V. g. ornai o inteiro
Adelltado, p. p. de Adentar. Que tem de pedras preciosa, ou perolas. § Concerponto~ em forma de dentes. § (t. do bra- to: V. g. - do navio. Amaral, 1'2. - damezão): Que tem lavor a modo de dentes: v. sa. Vieira. § Aclenços dos eat'allos; tudo, que
g. banelas adentadas. Nobiliarch. 27. V. Den- lhes serve de adorno fóra dos arreios netado.
cessario ,como xairel, mantas, etc. Luc. 7. 6.
,'-dellttu', v. lrans. Pór dentes: v. 9 .... del·énçn. V. Adherencia. Casto 7.
as roc/as e['alguma machma; - a serra. §
Adel'cnç"ulo, p. p. de Aderençar. OrnaEmheber os dentes un~ nos oulros, 0\1 em do ; provido das cousa neces-arias, de 01'qualquel' enlrosa, pncaixe. §' intrans. Sai- nato: «vejam os beesteiros como slam aposrem os dentes li creança e ao animal. § tos, e rulerençados i. é, com concerto, e
Adag.: "Quando a creatllra aclenta, morte provi ão de suas béstas, e almazem d'ellas.
Ord. Ar I. 7'. 68. 2. § Dirigido, encaminhaaU nla"
,'-dell"'o, loco adv. V. Dentro: ajazem do. Inee[. de A/cob. 1'. I. Opusc. de Claro. V.
mai -» Lus. 10. 90. § Do lado, da parte de Adereçado.
dentro. "Dos que vem da cidade, villa, ou
"'del·cnçál·. V. trans. Interessar-se por
termo adentro, UO to que venham por cons- algllem, protegel-o, favoreceI-o para com
trangimento, nao levarão nada.. Orel. A{- outrem. Ii. Dom. 2. I. 3. § Adereçar, diri{ons . .1. t6. § POTlas aelentro; do lado de gir: v. g. - o discurso a alg. 01l1)ara algo
dentro da porta, no interior da casa; no Ineet. 1. 339. "aderençou sua falia para a
que diz re peito a familia. § fig. no inte- rainha» e 2. f' 1'l0. § Ir, caminhar direito:
rior, no intllno: ,,~Ias como a materia é "aderençarom após Afonso Martins» Azul'.
tanto das portas ar/enlro da alma.. Vieira. CM. D. P. I. C. 58. (antiq.) g Adlwençar a
"Pois tanla l'Iqueza das portas.. Barreiros. {a:;encla; dai' ordem a sua recadação, apro47 v.
veitamento. Ord. Ar. 5. 57. 3. § Fazer por,
"'dcos, loco adv. V. Adeus.
ou a beneficio: "aclerençariam de sa prol..
"'deos....lo p. p. de Adeo ar. Posto no fariam de seu proveito, a seu beuelJcio. Cil.
numero dos deu es' deilicado ; divinisado. Oret. 4. 5. 2. "foi a Roma aderençar nossos
I'-deo o; ,,,., ou ,'-dCIIHÚ", v. trans. Divi- feitos, e ne~ocios1J tractar d'el\es. Escr. 11nl.
nizar, deificar: «- os homens» Paiva, S. em SOltSa, H. 2. 1. 3. 1'. Adereçar.
A.tlet·e.. ~"', s. m. Adest,ramento, ensino
2. f. 80.
"'deosí"··se, ou "'dellsill··"e~ V. rer. de cavallo. § Adereço, arreio.
Divillisar-se. Leit. A1ise. V. Endeosar.
"-dCI·~í ..·, v. intrans. Acontecer; acertar:
"'.dc·IHi"Ce, loc. adv. 1'. A'parte. róI' de "se aclerga1}ws a t.omar terra. em Ceita" AZlt1'.
-parte. Tac. Mil'. Vilh. Prot.
C. 61. Leao, Ortg. C. 18. diZ que é plebeu.

r.

Ar.
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mão, e mani!iaT a espada.

"'desh·'..··se, v. rer. Exercitar-se para
se tornar destro, habi!; V. g. o pianista, o
g.\'mnasta, elc.
AtI""tl'ns, S. f. (JI. (t. do braz.) Peça, que
na armaria, não tem 'Outras a sua direita.
"'dést.·o, aujo (anL) O mesmo que Destroo Carei D.
"'dés!.·o, adv. (anL) O mesmo que Adestradamerite. COltl. 4. 5. 6.
. AdêllS, ou ,'-dcos, loc. adv. que se emprega como cumprimento de despedida: eli-

zel' adeus a al{Jltem. Sá e Mil'. Vi/h. A. 1. sc.
l. e 3. § fig. Dizer aeleus a tt1na cousa: re-

Ilunciar a ella, ou tel-a por perdida. § S.
m. Despedida: o adeus vos dou; os adeuses
Lereno. Viola.

"'densá.·, V. trans, (anL) O mesmo que
Endeusar, Endeo ar.
"'dc\'h.hli.·, e l1eriv. V. Atliviullar, etc.
(ol'th. el..ym.) AlI/egr. An°.
"'''ext,·í..,. V. Adestl'Ur, etc.
A.dfó.·m..... I.l?, adj. (do LaL adtormans,
p. prrs. de ac/{ol'l1wre.) Que 'serve para 1'01'-

mar. § Na orammatica hebraica, lelras ac~
são as qne serl'em para a declinação, derivação e conjugação.
,'d;;CIlCI'"ciio, s. r. p. uso (L pliilos.) Segunda geraçiio, ou augmento da cousa g-e·
rada. v. g. pelo nlimento. Ceita, Quadr. 1.
2i3. V. As imilação.
~":;CIlC"",d .., p. p. ue Adgeueral·. Que
augm nto\.! pelo alimenlo e nutrição
~dgell 'dll', v. Irans. p. 11". (Lal. barbo
adgenerare). Cau~ar adgell raçào; fazer crescei, com alimento e nutrição Cei/a, {)uadr,
1. 56. q.
~d~c'·nciio. V. Adgeneração ..
~dbc""''''eln, S. r. (do tal.) Acção. e effeito de adlJerir: ligação de purt s por 11111
enlace firme. § I'alm, prolecçito, favor, de
ordinario contra o direito. jusliça e boa ordem. ,,0 con elllo que cu daria Que per·
dessem a yalia As adlwrcnGÍas, poi ão As
que dào vida ao ladrão Cada dia .• G. Vie.
3. 363. Lcão, Orig. 12:3. "esta adherencia lie
a que enlre nós impede fazer·oe ju Li a,
el . § flrr. A pI' oa qlle fal'orccrTll, e protrg-cm, e intercedem: v. g .. con:wgiti esse em·
1)rc1J0 por sI/as adher nClas. § fig.•A ua
came era a acfhercncia, e \'alin que o muno
do, e o drmonio lhe metlêrão.. Feo, TI'. 2.
p. 183. § Valimento, benel'olencia de aquel·
le, a cujo partido nos dedic"mos. Id. P. C.
102. AlIleg/·. p. 13. § ".Adhe~ão. § (L med.)
nião de partes que no cu estauo normal
se acham de pl'g-adas, V. g. - uos labios,vi cera etc.
~d',c"i'II(e, p. a. de Adhrrir Que e<tá
pegado, 1I11iuo a alguma COII a. P. do 7'errcm.
1). 198. LI". Acces orio; opp. a principal.
~dhcrelltc, S. 2 rr.
que, a que está Ii.gaua a outro por af1Jnidade, dependencia,
on amizade. § parlJdi-la, .cctario, srquaz
de algum partido. eila, 0r.inião: .algun2
l!randrs seus ad"ercntes- Telles. Ethiop. f.
193. § fig. vE.'lador, protector, que IE.'rça
por outrcm' Oque serve de empenho. Preso
tes, f. 34 v. § Adhercnles, S. m. pI. p. u .
l'etr~~ho ,accessorios,requi ito : v. g. adhe·
rente da gl/crra, de armas; apparato,.ap·
parelho, Erovi õe . Pragl1l. e lJ. /i'. Man.
Carl. ~. ti. § Parcntes c adllCrcntes; i. é, os
'que sem erem parentes, frequentam a casa,
acompanham ou eguem o protector.
~t1b ... I'Í'·, V. intrau . (do Lal. ad, a, e
ha:rere, estar perrado). Ficar unido, pregado. § fig. Aceeilar a ideias de alguem de
algum partido: oOS imperiaes, a que adhe(01'l1lanles
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. r. nião, ap('rro: oadhesão, e
u.nião com Deus- Alm. insl.2. f. . Adhe·
~t1"c"iio

~ao

aos

cus sentimenlos, opiniões, l'itos;

afrrro, devoção.
,'t1hcsÍ1'o, II adj. (L pbarm.) Que adhere, se aprga: v. IJ. cmplasto -. (na med.)
inf/.ammaf'ão - ; a que opéra a adhe ão da
partes dividida. Phal'/ll. -gcr. 2. p. Jlt9. §
lI. u ual): Adherente.
,'dheso, p. p. irrrg. de Adherir. (anL)
Adherido, unido, Iiado.
~t1I",,·tô,·
V. trans. p. u . (do LaL) Ad·
moe tal', exhortar. Leão, Chi'. I. f. q5.
~dllÍtlo, p. p. de Adiar. § adj. Dia-;
prelixo, aprazado: .tomal'ia á córle, m certo ~ia - .. fi. P. 2. :lo lO. § Espaçado, tran .
fendo: adiado neste entido é ver ão do
ojourné. Franc. é desneces ario.
~dlilro,·o. V. Adiaphoro. Per. Bibl. 6.
~dlnu"lIItÁtI~1 II adj. Da natureza, pro·
pnedade , e aCCJoente do diamante.
~t1I"lIIeuto, s. m. A ção e elfeilos de
adiar. § E laçam nto do negocio' demora
na sua decl ão ou conelu ão. § Adiamenlo
da disc,l/ssão.
.ficar su pensa e aprazada
para dia c~rto, oUJ)ara epocha indeterminada: ~ Adwmento a causa; Sl1 pensão do
seu Julgamento de conformidade com a lei.
§ Adiamcnto das call1a1'Os; su pen~ão temporaria dos trabalhos legi lati vos por de·
creto do poder mod rador. em que ao mes·
mo tempo se prelixa a epocha cm que o
parlamento dr-we tornar a reunir- e. § Adiamonto qa Asso'nblea l)rovincial (no nrazil);
suspensao do trabalho da mesma Assemb)éa dec!,etada pelo pre~idente da provinCla, que.}gualmente prellxa a epo ha ua nova reulllao.
.
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Aodlllllti.dnlllcllte, adv. Com adianta· cia dos homens inventou no tempo adianmento, em progresso; perlo da conclusão. te,,; i. é, successivo. 111. Lus. l. I. C. 3. nos
§ Anticipadamente. Pagar adianlada/llcnte. clois capitulos adiante. li. ./Jom. I. I. 17.
~IIIIIU"ltlO, S. m. (anL) Goverll1,dol' de ltcentenas de annos adianle deste correnprovincia, '1ue tinha poder civil de correi- te... M. Lus. 5. 16. 8. § [m presença: j}. g.
ção sobre' os meil'inhos, e poder militar. adiante de sua mãe. § Alltes, primeiro que;
COIIIO general. II1c<t. 2. 22. "e l-rei D. João II o fillw roi adiante do pac; i. é, morreu antil'OU os adianlados, que rão postos nas co- tes d'clle; primeiro que cite. R,,0 maldizente
marcas por el-rei D. AfTon o "I, seu pai." manda adiante (faz preceáer) suspiros e
1\ te!> eram os adíantados mó/'es, ou do I'ei- lastimas de quem quer desacreditar." Arr.
no: os adianlados mÚl'es (Cei-rei: os da ca- § "Adianle vós vade~." § A rxpres5ão com
t'allaria eram gellrraes da cava!laria. Cal· que. e louva alguem pelo que fez, ou dis·
vão. ChI'. c. qq. Leão, ChI'. Sancho I.
ü4 V. se. Ulis. 3. 2.
Adlàntes. V. Adiante. Andr. Cltr. 1. C. 8.
""llInliltlo, p. p. de Adiantar. AvançaAdiàllto, S. m. (I. bol.) (do Gr. adianlos,
do, po~to adiante. § Anterior, anlecedc-n·
te. pré\'io: v. g. sem meditarão adiantada de que não se molha.) Planta da familia dos fe·
adio, ou 1'Oncôr. § lig. e fam. Atrevido, drs- to. lia \'arias especies, de que faz u o a
comedido. § Mal, molestia, gangrena já medicina, sob o nome de capillares. como
1lIui-;que ter.! feito progre .os 110 eu curo são: D. avenca vulgar adiantttl7t copiL/ltln
o natural. § O trabalho eslá mui/o oclianla- I'encris) e o adiantum ne:;ro (asptcniull1
do: lem progredido, avançado muito. § A adiantum nigrum). ,,0 gaviao se cura com
IUJra adianlaela da noite: depois de decorri- a cllicórea, o minhoto com o rlla umo, a
das algumas horas da noite. § U a·se aU\'er- poupa com o adianlo." Alln. instr. 2. l.
bialll1ente : v g. comcr - ; antes de gan~ar U. 70.
~dlápho.·o, 11, adj. (do Gr. adioplwros,
o que e come: panar - ; anles do ervlço
frito: ant!ar-; primeiro ~~ qne os outro, de a, e diaplterô, eu diffiro.1 lndiOrrente;
não neces..ario. nem iodispensavel. Cullo-;
de anlell1ao. Eu/r. 1. q. Lella, S. 1. 86.
~"lnntllllll'II(O. S. m.
estado do que não es~eneial. n. Flor. 3.6.62.
"dlnIJOclI;otln, S. f. (do Gr. a privo e de
e acll:!, ou vae adiantado em caminbo. §
fig. Progre so em tellras, virtudes, honras, diolmeô, c.u transpiro.) (t. med.) Falia, ou
.
prosperidades. I'tc. V. do Arc. lJedical. § Ac- snppre~são da tran.Siração.
"dilÍr, V. trans. eixar para o outro d13;
cr~~o a posto militares c civis. § Abono de
qualquer quantia anil' do °eu vencimento. procra tinar. § Arlim' a disCtIs,ção; _ospen~ (anl.) 1'0510 do adiantado. Provo cla II. dcl-a por tempo certo, ou indeterminado. §
Adiar o parlamento; encerral·o temporaria·
Cen. Tom. 5. p. q64.
.
,t.dlulltór, V. Iran . A\'ançar mandar ir menle. § AcHar um negocio; pOI·o de parte,
adiante. Por/. Resl. POr. ou levar adiante. para o con_iderar mais tarde. § Adiar a parVieil'a, 9. q63. «- o olhos ao fuI uro." § tIda; deliberar, não partir na occasião, que
Promover a mais, ou á conclu~ão : v. g.- o ja eslava determinada.
"dihc, S. m. (do Arab. addib, lobo, cha·
negociu Rib. Afoc. Ret. I. I. § Fazer com antece.encia: adiantou o trabalho. ~ Anlici- cal.) Animal quadrupede, que se encontra
par, fazer succeder antes do que houvera na África e ASla. de figura eutre o lobo e a
de ser, mudadas certa circumslancia : v. raposa. M. P. C. 73.
~dtCll, S. f. (auL) ~lina metallica. 01'<1. Ar.
g. - as hOl'as dojantal': o desgoslo lhe adian·
tou a 1lI01'1e. § - dinheiro; dai-o antes de se l. 7'. 6·9. 2. homens da - ; mineiros, que
dever., fig. Avanlajar' augmeotar, melho- trabalbam nas minas melallica .
Aodiçiio, . f. V. Addição. § (L jur.)
rar. Ceita, S.2. 13. (,atrazando os primeiros,
e adianlando o drrradeiros." § -uma cou- acto de declarar-se por herdeiro com palavra
, ou obrando como tal; acceilação: V. g.
sa de outl'a; preferil-a jull!al-a melhor r'a c.
Sitio. § Adlanta/' o relogio; fazer que elle - da Iteranf'a.
,ldlcciio. V. Dicção. Coes, Ch)'. Man. I.
marque anlicipadamente a hora minutos,. e.1C.: 11, g. indicando uma bora, quaudo C. 9. •
~dlcélro, S. m. ou adj. (anL) TralJal1lado é meio dia, etc.
~d'''"tÓ'', '(. intrans. Avantajar-se, me- dor em minas metallicas. . Adica.
~diéln. V. Diela. Casl. 7. 76. drar ir a maL cm algum bem, como vir..\ dlet IÍltO p. p. de Adietar. Posto a dietude , Icllras, honras, cabedaes, elc. Paim,
S. t. 237 V . • não digo isso ómente pelos ta, lratado a dieta.
que lomão Deos por meio de ac/iantar c·o
"liict'lr V. trans.l'ór o doente, ou mes·
mo
o
que
não
o
C_Ia,
em
dié:a
ou
comida
mundo, etc." . - cm lellras.» V. do Arc. I.
40. « - em honras e credilo .» II. Dom. I. mouerada, e apropriada a uoen~ actu;l.I, ou
I. 18.
que se quer pre,enir. Madeira,1Jeth. 2. 15.
"dlnutill·.se, V. ref. POr-se diante, to- 2.• adictae o doente ...
~'lIcCál·.sc, V. reL POr-se de diéta. § fi".
mar, ou ganhar a dianteil·a. Lus. 6. 32.
Goes, C/li'. Jl1an. 3. c. 13. •.10 adianlou bem Abater· e: "se a doença he de ignorancla
mea le"'oa de toda a outra companhia, elc." sOlfra- e, dio.imule- e, adWe·se... Feo,
§ Anticlpar·se, ir diante: V. g. adianlon-se (Juadl'. l. 45. 4.
Adlohelrãtlo II adj. p. u . Que tem didc todos, pu a lodos na diligencia. § Anticipar- e, "lI', ou che"ar mais cedo, ou ante nheiro, amoedado, rico. Luc. 7. c. 24; endido tempo proprio: "c'o. nojo e c·o. Iraba- nbeirado.
lhos com que as cã se adianlàoll á e Mil'.
".lIl1bo, dim. de Adem. M. P. C. 97.
lislrallg. 3. 53. § Avantajar-se. exceder· e,
ti 'Ulle, S. r. p. 11 . ldo Lal. adeps, ipis)
melhorar- e: • - no an!!Ue. 11. Dom. I. 3. (L anal.) Gordura.
10. • poi leu ~aber a tanlo se adianla...
""Ipochu, S. f. (de adipe e cem.) (I.
Eneid. 5. 15.•as mulhere em tudo se no. chym.) Gordura dos cadal'ere , que é UIDa
adianlão.» D. F. Jl1an. Cart. t. 36. ~ - dc e_pecir. de abão ammoniacal, prodw.ida pealgtlem; ser-Ibe uperior. Lobo, Prol. da la alie ração pspontanea da materia animal
deixou tão admiravel fama, que se enterrada. ou mergulhada nll agua.
Eu
"dlpõso ósn adj. (do LaL) (I. anaL)
lhe não adiantot' da sua nenhuma" .do
(lindo e do Ol)'mpo se adianla- se avanla- Gorduroso. Que cont'm adipe. Memilrana
ja. Ulis. 7. 2. § air diante. P. P. 2. 22. Cas- adipósa; vasos - ; que separam a ãdipe no
tan. 1. {. 150. § - em a?l1lOS; envelhecer. corpo animal. /i'UI'lH. T. 2. 1). 4071.
§ (L fam.) ousar mais do que é licito pas·
"dipsln, S. r. (I. med.) (do Gr. a privo e
sal' a raia do comedimento, atrever-se. dl:psos, sMe.) Falta de appetite para os liousar de mais. § Accelerar-se, andar mais quidos.
depre a do que é devido: o relogio adian"dique. V. Dique. B. 2. 5. t. .os adiqtles
ta-se.
.
de Frandes." Bal'relo, 01'1. r. 1\8.
~(Ih""tc, adI'. 'o logar que se segue, ou
. \Ilál·, V. tran . (L jur.) Declarar alguem
esta depois. Luc. I. C. t2. § Depois, mais por palavras, ou por acto, que quer er
abaixo: v. g. adiante eserel.'erei. 111. P. c. . herdeiro' acceitar a herança, tomar po e
"como adianle e dirá.)) § Caminhando maú d'ella.
adianlc; i. ., para onde imo . § De tempo
~dltâl', V. tran . Fazer dilo o, feliz. Cm·v.
futuro: ao diante o verci; e adiante o caso Via AsI1·on. Alreno, Poes. • de uma vez me
vai: "ludo te mo trará o tempo adiante.• adita ou mata... § Diz·se : adilar bem, ou
Lobo, (. 14.1. § Depois, em tempo: .a mali- mal, por de tinar, Tadal·.
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,{.lIto, S. f. p. uso (do LaL aditus.) Entrada para alguma parte. JJar - ; i. é, passada. Bem. Arm. da Casto e Ftor. 7.2. p.
259. § Adilo; fig. accesso: v. g. ao principe :
_-; dos peccadores a Deus." Alm. illsl. L. j".
65lo § V. Adyto, que din'erp..
,~dh'liI, S. m. (anl.) ~[edida a~raria auti'ga de 12 llraças. Ehlcicl. e Suppt.
... dh·ínhll S. f. Mulher que pretende ter
o dom de aJivinhar : «se eu fóra adivinha
não morrera mesquinha." utis.5. 6. § (ant.)
Adivinhação. Fr. Marcos, ChI'. 1'. 2. L. 35.
A:;w·. c. 54.
... dh·inhuçiio, S. C. O acto de adivinhar;
e fig. de conjecturar. § Problema obscuro,
enygmatico, que e propõe a al~uem para
decil'rar, ou -adivll1har. God. Ret. 12. 67. §
Prognostico, predicção.
"'divinblldch'o, S. m. (anL) O mesmo
que Adivinhador. Gil Vic. e fjabeU. Encacl.
"'dh'llIbAdo, p. p. de AdlVJnhar. Conhecido por adivinhaçãC? § Pre~agiado, prognosticado. § Pre entldo; previsto.
,~dlvlllh .. d(lI·, .. , s. Pessoa que adivinha.
Arr. L. 6. «ag-gravo-me de vos fazerdes adivinhado/·.ll SabeU. Enead' 1. 7. 79. -grande
activillha·tora." § adj. V. Divinatorio. Arr.
10. 60. -a arte -."
....·h·inh .. mcllto, S. m. O mesmo que
Adivinhação.
"'dh·illbl'nçu, s. C. (anL) O mesmo que
Adivinllação.
"'dh'iuhilo, s. m. V. Adivinho.
"'dh·illhill·, v. trans. (a, pref. e do Lal.
ctivinarej. Saber e predizer o futuro por
modos e meios sobrenatui·aes. Ett/r. 3. 2.
«- pelo Y Jlythagorico.ll § Conjecturar por
indicios, siÇ\'naes; predizer e prognosticar:
diz-se dos Homens; e fig. dos animaes : estas aves adivinham chuva. Luc. 8.6. Lus. 8.
89. «voar c'o pensamento a toda a parte,
activinhar perigos e evital-os.»Ter um presentimento, ou lembrança de cousa futura:
parece que adivinhava a morte, estes lrabalhos. Palmo 2. c. 163. § Decifrar: - o cnygma. Viâra, 9. 445. Eu(r. 4. 6. § Adivinhar
o coração, o espirita; ter presentimento :
«mas se a verdade o espirito me activinha.ll
Lus. 6. 55.•0 peito me adivinha.- Maus.
A(I·. 4. 54. § - a vontade, os pensamentos a
algttem; espreitar-lh'os e antlcipar-se a satisfazer·lh'os e a contental·os. Fco, Ccila.
Vieirn, 2. 2'20. § Fallar a activinhal'; deitarse a adivinbar; i. é, a acertar, não estando
certo do que se diz;.a e mo. Paiva. S. 3.
58 V. § AcllVinha quem te deli; phrase ti ra·
da <la 'Cabra-cega, com que se in rlica que
não é possi vel saber fluem fez alguma cousa. § Escreve-se esta palavra de tres mo·
dos: adevÍJ1har, activinhar, advinhar; pela
sua origem do Lal. deve-se preferir o segundo modo. § V. Preclízer, s!Jn.
Adivinbo, u, adj. Que adi vinha, prediz:
«A escudeiro mesquinho, rapaz adivinho."
_Guarde-vos Deu de moça adivinha. e de
mulber ladina.1I Eu/i'. I. 2. § subsl. Pessoa
que adivinha, ou que por conjecturas infere o que lia ue succeder: ástmlogos e aLli vinhos 8. I. 7. 5. Arr. I. 5.
A.lívo, s. m. V. Adibe.
... djnccllci .. s. f. (do LaL) Vi inbança de
cou as ~ituadas junto a outras: "muitas
ilhas estão di tantes da costa. que lhe não
pertencem por adjacCllcia, ou vtzinhança.»
8. I. 8. t. § fig. Prcc/:ieaclos. que tem di/ficU
adjacencia. 8. Flor. 5. 2. 36.
Adjllcellte, adj. 2 g. (do Lal.) Visinbo
proximo : terras e mares -. B. 1 1. 7. rei·
nos e ilhas -. H. Dom. 1. 4. 30. lagares -.
A1aus. A/r. 4. r 63. § Angulo -; (I. geom.)
que tem lado commum a outro. § S. m. O
accidente acostado, que não subsiste por si.
FI'. Simão Coellw: tomando o adjacente por
subsistente.1I "Arabia, Persia e lndia, e seus
adjacenlesll D. Fr. Jllan. Epan. 2. (. 162.
....Ijécçiio, s. C. Addição, accrescentamento: v. g. - ele nomes e 111'0/wmes, ou cognomes ao nome. B. 4. 4. 6.
... djectll'lleiio, S. f. A acção de adjeetivar; o seu e1U'lito. § O uso apropriado dos
adjectivos na linguagem fallada ou escripta.
.
Adjecih'lltlo,
p. p. de Ad'Jec t'lvar. D'Iz-se
do estylo em que a maior parle dos sub-
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stantivos são qualificados por adjectivos ou
palavras empregadas adjectivamente. § Empregado como adjectivo.,
.
&t1jccthlln.cllte, aLlv. A maneira, ou em
fórma de adjectivo. Toma-se um nome adjectivamente, quando se emprega como allributo, ou predicado do sugeito: v. g. este homem é 1'ei, é sacer.wte; aquelle vulto é arvore.
,~djecth'u', v. trans. (I. gramm.) AjUI1'
tal' o adjecti vo ao substanti voo Sancho Art.
Gramm. § Adjeclivar bem; diz-se do escriptor que emprega os adjectivos com a devida propriedade. § Usar o nome adjectivamente; I. é, como adjectivo. § fiO'. Concordar, fazer coberente e C(}lllpatlve1. Jard. ele
Escrit. 253. 2. "ditos ... que não ba quem
os ac~jective.»
"'djeetlviu', V. intraus. ou ,~t1jecliviU'.
se, v. reL Concordar. ser compalivel, conformar-se: V. g. não adjectivam virtuele, e
vicio: "não se podem adjectival' estas duas
cou as: vencer de todo o peccado, e têl-o."
Ceita, ()uadr. 1. 2. 12. Paiva, S. I. (. 337.
«não se ad,jectivão bem pobrpza voluntana,
67. "nenhuma
e regalo. e faustos.» lei.
malicla se póde adjectival' com esse Espirito Divino.»
,t,djecti\'o, S. m. Palavra que se ajunta
ao substantivo, para lhe determinir, restringir, ou explicar a significação. § O adj.
pode ser portan~o delerminativo, restrictivo,
ou explicativo. E explicativo quando a qua,
lidade ou propriedade (lue representa é inlrinseca e essêncial ao nome: v. (I. Todo o
/wmem é mortal. Quando dizemos /vnHem,
dizemos implicitamente lIwl·tal, logo mortat
representa urna qualidade ou propriedade
intrinseca e essencial ao homem, e é portanto IJJ]plicativo. O adjectivo é restrictivo,
quando a qualidade que repre enta é intrinseca, mas accidental: v. (I. O hOI~wm. d
amante da virttlde. Ha homens que nao ~ao
amantes da virtude; portanto, esta qualidade não é de torlos os bomens, mas só de alguns. O adjectivo amanle limita poi~ a ~i
gnificação geral de homem, restringlJldo-a
a certos e determinaLlos homens. O ser
amante da virtude é qualidade que acompanha o homem; portanto, intl'lnseca; mas
não acompanba todos os homel1~, portanto
é accillental. O adjectivo é detCl'lIIit~alivo,
quando modifica a signilicação gera.1 dl1
substantivo por uma circumstancia accldentai e extrinseca : v. g. Este hIJIIWllt, esse homem, aquelle /wmem; este, esse, aquelle. re·
presentam apenas o logar em que o homem
se aclla: ou proximo da pessoa que falia,
ou proximo da pessoa com quem se falia,
ou distante da pessoa que falia e u'aquella
com quem se falia. Mudando. 03. logares
ter-se-ha de mudar o eletermmatwo, flue,
como se vê, nada tira nem accrescenta a
ideia de homem. O que exprimem. {lois, estes demonstrativos é apenas o accidente do
logar. Assim são egualmente determinati·
vos os artigos, os adjectivos numeraes, os
possessivos, os indr;linidos, os relativos,
etc., os quaes só modilicam os substantivos
accidenlal e ea;trinsecamente. § Os adiecti vos
usam·se como subsl. por ellipse: v. g. o
branco da cecem . i. é, a cór branca: "porem nã o se mudarão [oltar, e duro ser la
dureza) destes penedos." llel'n. Lima. San.
133. f. 95. "que pois nasci para triste Jã não
posso ser contente.» Id. Cantar alto; i. é, em
som, ou tom alto.
Adjectivo, adj. Que se junta. § Que tem
a qualidade ou Cgrma de adjectivo.
(Adjectivo, Epitbeto, SI/n.) Na lingua Ore~a epilhclo diz o mesmo que na Latina actJectivo, e significam vocabulo ajuntado ao
substantivo, para modificar a sua significação. Considerando porém o uso mais parti.
cular, que se da a cada um d'elles; adjectivo é termo da gramm. e da lo~ica; epilheto
é termo da eloquencia e da poesia. As primeiras duas artes consideram o adjectivo
corno exprimindo uma qualidade ou propriedade do substantivo, necessaria para
modilicar e determinar a sua idéa : as outras duas consideram o epilheto como exprimindo urna qualidade do subatantivo,
couveniente para vestir, ornar, piutar, e
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PÓI' vivamente pre3ente a sua idéa. O adjr.ctivo completa a idéa do nome e o sentiLlo
da preiJo ição: é necessario. O epil/wlo faz
mais viva, mais pitoresca, mais animada a
idéa: é util e conveniente. Se tiramos o
adjectivo, a preposição muda de termos: se
tiramos o epilheto, elle fica sem ornato, sem
{?raça, sem energia. S!Jn. JJe /r'r. F. de S.

I.AtI::..)

adj. Qu~ se ajunta a outro.
e derivo V. Ajuda, etc.
.-\.djndiençiio, S. f. (I. juriLl.) O acto de
adjudicar.
_,\.djlHlieó.""ncnte, adv. Por adjuu.icaçao.
Adj .. dlci.do. M. L. 5. 16.46. p. p. de
..~dj .. dleór, V. trans. (I. for.) (do Lat.
adjuclícare.) Dar alguma cousa a alguem, ou
declarar pertencer-lhe por sentença de jul~ador, ou artitro. Leão, ChI'. ele IJ. JJinis, (.
130. § Entregar em praça, ou hasta [lubltca. § Dar, altri bui r, assig-nar a alguem:
-adjttdicott-Ihe o governo da guerra." Frei1'C, L. 4. Tl., o 53. ,,- o imperio do InUllllo" :
" - ao justo o titulo do IIlho de Deus."
"'dj .. dlc.. till'io, ", s. Pessoa a quem se
adjudica alguma cousa.
Adjn.Ue.. tívo, adj. Que adjudica: v. g.
Julgamento adjudicativD.
"'dj ...liclltó'·io, ", adj. (I. Cor.) Que adjudica alguma cousa a alguem.
,t,dj{.diclltól'io, S. m. Auto. ou senlenca
que adjudica "pelo - do juiz llcou perteilcendo a fuào.
.iclj.llloh·o, S. m. (anl.) Adjutorio, auxilio.
Doe. Anl. Ajuda de custo, V. g. para casar.
"'djllucçiio, S. r. O acto !le ajuntar a
uma pessoa outra ou outras para auxilio,
coadjuvação
.
.
Adj .... CIÓ.·. e derivo V. Ajuntar. elc.
A"jn .. titdo. V. Ajuntado. lJ. 1.5. I. "(J.(lJuntadus em charidade de lei, e amor., Llls.
4. 83. "Assi foram os .\Iynias adjuntu(tos. (na
fatidica nau, etc.)
,~djllnt"'·' V. Ajuntar. B. I. 7. I.
,\\djilllto, ... tijÍlncto, S. m. ocio companllciro em juuta, tribunal, omeio, emprego, negocio. Conto, 7. 10. O. "entregou o governo ao bispo ... cum outros -') Vieira, l.
155. ,,~Ioisés por - de Arào" (oram juizes"
adjunctos (lo ag(/I'avo; da comlllissão. etc.
devai.co de )Jnsi!Lentes, elc. Ueila. 1i:lles. §
Ar(jUllctos; lig. Vieira, 5. 60. "julgar mal,
com cegueira, paixão, e tues adjuntos.. §
Conselho, junta rle pessoas para conferirem,
deliberarem: .forão neste- os anciã05, e
principaes do [luvo" § A analogia I.al. tanto
n'este como no voc. sego pede actjttncto; o
commum diz adjunto.
.
"'djúnto, on I~djillleto, ", adj. (lIo Lal.
ac(jltnclus) Junto: (·Ievou (J.(ljunta a falta de
palavra. FI'. F. 8rancl. Ol'aç. 16. ~ Uasas,
qttintaes adjunctos a outra prnprieclade, silia, herdade; pegados, juntos com elle. lJerlhol. Guel'l'. § Proctll'(J.(lor-; que tem os
poderes com outro, ou outros. Vieira, Cal't.
I. 1'2. § Medico acljwlCto; 9ue concorre a curar com o assistente. § Em rheL chamamse ac~jwlCtos os epilhetos.
.....j ...·llçiio, S. r. Acto de adjurar. JJ. /li10,1'. 42. 230. Esconjuro.
... djlll·Ílr, V. trans. (do LaL (J.((jurare) Jurar, confirmar com juramento. § Pedir, in·
vocaudo o nome de Deu~, ou com promes'a
jurada. AI'I'. 8. 16. "nem José acfjul'lira. seus
descendentes, que na saida do Eg.v(Jto levassem seus ossos» § Esconjurar.
... djntor, S m. p. uso (do Lal.) O (lue
ajuda
Adjntórlo, S. m. (do Lat. ac~jutol'iwn)
Auxilio, ajnda, soccorro: "em nossa mão c'o
divino adjutorio esta usarmos !lem a vida,
etc. Arr. 9. 14. §. Pessoa, que ajuda. Ch'·.
elos Coneg. Re(lr. p. uso "tres moços seus
acljutol'Íos" ajudadores.
"'dj""itnte, adj. 2 g. (do Lal. adjuvans)
(I. theol.) Que ajuda: V. g. graça -. Per.
llibl. 6. p. 396. § (I. pbarm.) Que ajuda: V .
g. 1'Clltedws -. COl'l'ecç. cle ab. p. 245 Substancia -; a lJue tende a augmentar a virtude da b~se. Cod. Pharm. p. 5.
"'dminicnl'\lIte, adj. 2 g p. uso Que esteia, ou ajuda. Ool'recç. de aV.1J. 245. V. Ajudante.
Adjéeto,

,~djúdll,
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.... dmlnleulál·, adj. o mesmo que aàminiculante. "A vigesima sexta é intelligencia adrnimculal', a qual busca e ofl'ereee as
razões com que se sustem o peso» D. I?~

Man, 17·act. cabalt. JJarngr. 21.
•
,'d~uhll~.~lár,. a j. 2 g. p. uso Que ajuda,
auxiha: vlgt/ancla -. D. F. Man. Cabalt.

,ldmluíeulo, S. m. (do Lat.) p. uso Adjutorio. auxilio. V. Aminiculo.
"dmlnl!ilr.. çãio, S. f. Acção de administraI'; dIrecção, governo, manpio de negocios publicos do estado, ou privados, da fazenda, gnerra etc. § A adl1'll:/tistração pubtica, o gov. do Estado. § Casa onde funccionam em Port ugal os administradores dos
bairros e dos concelhos. Conselhos de administração; cerlas commissõcs de funccionarios publicos, que administram determinadas despezas do Estado. §~dajusliça;
o exercicio da justiça, com auctoridade publica. P. Rib. Lust. c. 2. n.· t35. § - dos sacramentos; o acto de os conferir o sacerdotc. § - ; as pessoas qne administram: boa,
ou má - ; boa ou ma gerencia, direcção. §
Pór uma casa em - ; nomear um, on mais
. administradores para arrccadarcm as rendas e lazerem as despezas.
"dmhll..tl·ndo, p. p. de Administrar. §
Servido. AI. LI!S. 2. f 72. 2. "tendo ... e
administmdo grandes cargos em paz, e
guerra" "que andasse tuu/) apontado de camas limpas, e roupa lavada, e administrado (servido) de agua, e candeas para os
hospedes" V. do Al'c. 1. 20. Mesa bem - .;
bem servida pelos scrventcs.
"dmlnlsh·IIIIi..., .. , S. m. O que, a que
administra negocios publicos ou particulares, serviudo só ou com outros. § - de I;o'itcellw; empregado de confianca do governo,
que em Portugal tem a seu 'cargo a direcção policial, e parte da administração civil
no concelho em que tem jnrisrlicção. § de Bairro, o mesmo que adminislradol' de
concelho, em Lisboa e Porto, sem 'a direcção policial.
.....lml .. lst.·.. dõ.·, .. , adj. Que administra,
rege, ou governa: § espi'l'il.os administradores; a natUl'eza - ; a misericol'(lia-.
"dmln"""I'u'", p. uS. p. a de AdministraI'; Que administra, serve. § S. 2 g. Pessoa que administra.
"dmlnh.h·lÍ'·, V. trans. (do Lal. administrare) Ministrar, ol'ficiar junto a outrem.
§ \leger, manear por si mesmo, ou por outrem a sua fazenda, bens. § Gerir os negocios de outrem. Ter a direcção de qnaesql1ernegocios pu blicos: "adminisf.rolt a guerra com tanta prudencia, ljlll''' AI. Lus. 1'.2.
r 80. 3. e AIT. 7. 19. § Fazer omcio de ministro, regedor, governador: V. g administraI' a 1'c}JlIblica, - a fazenda 7mblica. § Dar
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espanto: "para perpetua admi1'acão dos seculos" Vieira, 10. 120. 2. § A cousa que excita a admiração. 11. P. 2. 2. 27. Vieil·. 11.
382. § Fazer a(tmirações; i. é, dar mostras
de eslar admirado, e de que é maravilllOsa
a cousa, por que se fazem admiraçõcs;
"aqui faz o philosopJIO IlUa elegaute adllli1'a{'ão, e conclúe" Arr. 9. 12. § Ponlo de
admiração (I.. gram.): o signat orl1lOgra·
pbico (!), com que se nota uma sentença
admirativa.
.... t1mh·iulo, p. p. de Admirar. Olhado
com admiração. § Usado activamente pela
pessoa, que se admira: V. g. eslou admirado rl'isso,. por admiro i~so, ou admiro·me,
eston maravilhado. "Pelo qual adlllirada a
Rainha infernal e commovlda Te ucu a desejada I~sposa, qne perdida De tantos dias
já tivera a vida.1J Cam. Ode 3. V. do Arc. 2.
C.

23.

adj. Que causa admiração. § Que admira, ou ~e admira. § subst.
Pessoa que admira, ou que se admira. Arr.
6. 12. e Vicim, 7. 185.
~t1mh'I'lldo, 11, a,lj. (do Lat. ac/mirandus) (I.. poel.) Admiravel, uigno de ser admirado; maravilhoso. Telles, l1ist. 2. 3ü. At. C.
5.8\. Cam. flert. "descobrimos ... hum novo
rio admimndolJ
~dmh'illlh', p. a de Admirar. Que admi1'a. D. F. Man. Uart. 74.
,"t1mh'll", V. lrans. (do Lat. admimre)
Causar admiração: v. g. admira-me a sua
virluc/e "admirou este acto os animos da
genle Romana" 11/. Lus. T. 2. 73. 1. §
Olhar com admiracão: V. g. aamiro a slla
"t1mh'ntlll", 1\,

r

cOl/slanâa, Brit. C/;I-. I.
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rer. Ficar admirado, maravilhar-se: v. g. - de alguma cousa: "a
segunda energia das palavras de S. Paulo,
em que me admiro não repararem os interpretes" Vieira, 10. 195. 2.
"dm"'ulh-o, 11, adj. Que causa ou excita
admiração: Viei'ra, I. 463: "não será o sermão admiravel, mas ad1l1i1'aliw" i. é, l'xcitara admiração. § Que da indicios de animo
admirado. § (t. orlhog.) Ponlo admi1'aliro
I!) O que indica admiração, exclamação.
"dmh'ó,<cl, adj. 2 {;. Digno de ser admirado, e olhado com admiração. § Capaz de
caUFar admiração. § Ad1111raL<el"isslIllO,. superl. menos usado que Admiral.Jilis-imo.
,1l.l!alh·lÍ'·~'hlll'll'c, adv. De modo que
excile, ou deva causal' admiracão. § ~Iaravilhosamcnte.
.
~dml!isiio, S. r. (uo Lal. adlllissio) Acção
de aumitlir ou ser admitLido, V. a. a receber graus, admissão na sua graça; - de um
l'equerimenlo de sllpp/icas. P. Ribeiro. §
Admissão de socios; o ser aiJprovado, recebido n'urna sociedade.
,ldmlsslhlli ..itdc, S. f. Eslado, qualidade do que é admissivel.
~dU1I"8;,· .. I, adj. 2 g. Que póde aumitti r-se: direito - no reÍ110 ; proposlas qlW mio
.... dlllh·lÍl·.S .., V.

J

v. g. - o sacramenlo ; - malel'iaes aos 111e·
chanicos, e aos quc traualham em alguma
obra. Sever. No/.
15. "petrechos administra... Maus. 109. § :-.fusl.lça; exercei-a. §a mlSSa ; p. us. ajudar.
eram - ; condições-.

r

"lImlnl.. t1·lIt;,..~mell'c, adv. Por modo
administrativo; segundo a indole do poder
administrativo.
,ldmlnlstl'lIth-o, 11, adj. (do FI'. adminislmli{, ire) Da natureza da administração
publica, ou qne lhe diz rcspeito. Lei de 7.
J)cz. 1801 : "nrgocios economicos e -" id.
·a parte economica e adminislml.il'a ~erá
compo~ta de etc.» § Que administra: v. g.
allctorulac/e -. § Que é proprio, aplo para
administrar: V. g. lalento -. Lei. de 26 Oul..
li9G. "luzes adminisl/'alivas» § Adrogado
aelministmliL'o : homem de elevada posição
politica, que aproveitando a sua. inl1uencia
patrocina negocios particulares em detrimento dos do Estado para auferir interesses i1legitimos e ás vezes inconfes~aveis.
.... dmlrn .. lI, adj. de 2 g. (ant.) V. Admiravel.
.... lImh·llhllltlild.., S. f. Aqualidade admiravel de alguma cousa: "e ainda exiges revelações mais alumiadas das cousas Divinas,
de toda a enlevada admimbilic/ade do ser
inllnilamente omnisciente etc."dmlrll .. llísslmo, o, superf. de Admi.ravel. Vieim, 8. 32.
....dmh·llçãio, S. f. O estado de quem vê
COusa nova, rara, admiravel ou maravilhosa;

,ldmlUido, p. p. de Admillir. § a. adj.
Dem quisto, acceilo, acolhido. Vieira, Cal't.
19. T.2.
,"dmIU;", V. trans. (do LaL admil.lel'e.)
Dar enlraua, receber em ca~ a, companhia,
socieuade. § Dar licença, permissão. para
receber algum omcio, digniuade : aumitlir
a ordens; dar licença para as receber. §
SolTrer; permitlir: V. g. admittlr "ogos, consir/erações. Aulegr. 1. I. § Esle negocio não
admitte demoras. § Approvar, acceilar : v. g.

- a razão; - a lei que se p·l'Opõe. Luc. L
I. § A<tmillh', (ant.) por demittir. Cunha,
Bisp. do Por/o, 1'. 2. 24.
.... dllllxlãio, S. f. (I. pharm.) Acção de

ajunlar, misturando.
"dlllixlo, p. uso V. Misturado.
'''''1lI0CSlllc:ãio, S. f. (do Lat. admonilio)
O acto de aumoeslar. Aviso que se dá a algueOl sobre cousa de sua obrigação, ou interesse para corrigir o erro e evitar algum
mal. § As razões com que se admoesta. §
l\eprebensão admonitol'la, que dão os prelados ecclesiasticos, e por isso se diz canonica. li Inspiração :·V. g. por - do cétl V. de

Suso,

lO.

~dmoc8tltdt'U', u, adj. Que admoesta. §
subst. Pessoa que admoestil· .

~dmocstltllléll'o,

que Admoestação.

9,1

S. m. (ant.) Omesmo

,ldmoc!itiu', V. lJ·ans. Avisar, lembrar,
advertir benevolamente: V. g. a(lmoestm' aIguem ácerca de SltaS obrigações: Jrm1>rarIh'as para que se não repitam as faltas. §
Diz-sc : admoeslar alguem ue alguma cou~a,
e tambem a~lmoestal' alg'uJlla cou a a al- .
guem: "admocstando-Ihe a paz, e vcrdade,
JJ. 1. 3. 2. "Faça, quanto IIle Venus ad1l10esla.. Lus. 9. MI. ~ llcprelJender, ceusurar
brandamente do descuido dos deveres, e
advertir o que se deve obrar, e evilar. § ligo
Diz-se das cousas matcriats : V. (I. eslesmausoleus poml~osos nos eslão admoestanuo, como são cac uas aas cousas humanas; l'ecol'dando. § Denuuciar : v. g. os proclamas, ou
banhos para casar, ou que alguem se quer
ordenar; que ha carla de excommllnbão, ou
se vai tirar, contra (/Ilelll comlllelteu algum
furto, etc. para se (('clarar o impedimento
ao nuivado ; ou o ladrão.
,ldmoll .. stiu·, e derivo V. Admoestar e
derivo
,"drnoIlUõ,', adj. p. uso V. Admoeslador.
,9,dmonUó"io, S. m. Escriplo de admoes374. § - a, adj. Que serve
lação. 11. P.
de admoestar: v. g. oraeão -, discurso admonitorio. Ellsaio de 1·/tel. ['. 20.
........... to, adj. (do Lat. adnat-us, de ad,
junto de, e l1aftls, naSCido) Que nasceu junto de § (I. lJol.) Estipulas - ,. as que liarecem formar 11m corpo uuico tom o peciolo.
§ (L anaL) TUllica-; a conjunct\\'a : "Uma
das cau.as u'esta doença póde ser alg'uma ferida ou olTensa grave da Itlnica aelnala, que
relem o olho denlro» CU1TO, AIalaya, 327.
&d .. Oi:'.lill/lçãio, s. f. V. I'aranomas,ia.
AtI .. oliu·, e deriv. V. Annolar. etc.
~d""U1C.·á,·. V. Ann1ll1lerar: c.aqui se
adnwnel'ào os San los doulores» Bern. Ul-

r

tim. Fins. I. II.

. .... dOllÇãio. (anliq.) V. Doacão.
.-\dllhll, S. f. GrilJJões. uhi-. T. J. Casl.7.

59. "aduba de quatro élos" Onl. Ar.
S. m (do arab. Al/obi, espcc:e de
ladrilho, ou tijolo.) Tijolo de barro cru:
"suas casas sào de aàobes> Goes, Chron.
~Ian. I. 35. "cm casa de adobes> AI'/'. 10.45.
~c1õb .. , S. m. GrillJão. Sousa: adobes nos
pés. Coulo, la. 4. 3. "e lhe deitarào o proprio
adobe, que clle mandou lançar a·D. Garcia
Henriques» V. Aduba, e Adóva.
Adobo. V. Adobe.
Aclo"õ;,'o, S. m. V. AduIJoiro.
,t.dociclldo, p. p. de Adocicar. Adoçado.
um pouco. § lig. Suave, branllo : PalaL'l'as
- ; brandas por aflectação. § Voz - ; melliflua.
•
....doclc..II·, V. trans. Adoçar um pouco. §
fig. Pronnnciar com afl'cclada suavidade:
v. g. - as palaL'ras; pronunciai-as com
brandura,' com molleza allectaua. Leão"O/'ig.
Abemolar.
"'doel,,·l1l1ído. V. Doutrinado.
,ldoçi!do~ p. p. de Adoçar. § fig. TinIa
adoçada; a que vai diminuindo do sen forte, e Jlas~ando a ontra especie de cor. Fol'les, I. 419. § fig. Miligado, sual'izado.
~"O!:"lllé .. lo, S. m. Acção de adoçar. §
O elreilo da cousa, que adoça. § fig. Adocamenlo das tintas; que ~e vão desla'<ando,
perdendo a sua viveza. e passando inscnsivelmente a outra eór.
"'dO!;I'uIC, p. a de Adoçar. § (L mcd.)
Que adoça, mitiga: V. g. 'I'emerlios-.
Jt.t1oçiu·, V. tr3n . Temperar com subslancias doces: V. g. assucar, mel. 11. 4. I.
4. adoçar o chá, oca/é. § fig. Abrandar, miligar: v. g. ~ a e.l1Jel'eza da dóI'; da linguagem, do gemo, do tOl'l1wn/o. An'. 7. 20. pr.
Vieil'. 10.452.2. "assim adofam Xavier as
amarguras da morte" - o titulo de 1'ei, governando com brandura, e clemencia; - o
desagrado da maleria, com o eSI,Ylo; - ocaminho que cra ingl'l?JJe, ou fragoso, com ladeira, 'lU aplananuo-o; - o de11l0nio; fazeI-o
amigo com peccados. § IIg.. uavizar,abrandar, modcrar : V. g. - U '"oz, o caractcr, os
costnmes, os animos: -quanto adoçavão os
animos GOS homcns, que obed cem, ás justi [icações dos snperiores" JJ. 2. 9. Ar/·. I.
15. § Deleilar, rccrear : ecOS lJOOlens crueis.
C.

"dilbc,

92

ADO

a quem adoção o coração todos os males.
com que elles amargão a vida, a quem tem
má vontaue" § Temperar a actividade de algum remedio ; a acrimonia dos humores. §
Encher de suavidade: v. q. as aves adoçam
o ar com a sua musica. Eneida, 7. 8. § ;]c/I}Çal' as tilllas; tem peral-as de sorte, 'I ue não
lIquem na sua .propria viveza; aguai-as. V.
Deslavar. li Adoçar a cór . tornai-a menos
viva. § ;]dóçar as linhas (tIa pintura etc.);
tornaL-as menos proeminentes. !l Adoça/' o
ouro; separai-o da li~a, purificar-o. § AdoçaI' o {C/TO; fazer com que não seja tão
agro; aducir. § Adoçar os fios da navalha,
eto canivele, da lesoura; passar esLes instl'umentos pela pedra ue aliar, para que cortem
brandamente. § fig. Adoçar a bocca a alfluem; en~anal-o com bom modo; engo I~I-o
para o dispOr para algum fim; allralul-o
com fineza, uadlva , etc.
AdoclÍl'.I'IC, v. reI'. MiLigar- e, fazer se
uave, "brando: v. g. - o allilllO I'eroz, a
amargctra da dóI', elc.

Adoecêl', v. intrans. Cair doente, passar
de são a doente. enfermar: "adoeceu de febres" 11. Dom. 2. 4. 1L. "gl'ande mal é não
sarar com os remedios; más altoecer dos rêmedios ai nda. é mal ma)'or" Vieil'a, 1. 551.
~ fig. Actoecel' de Malgl}. Barb. 11ib/. adv. 1'.
4.• Homa aeloeceo de grande" - de alguem ;
i. é, de amores por elle. § Adag. : ,,'ára a
mulher e adoece quando quer" Delicad.
Adag. 138. "Comer até adoecer, curar até sarar" ldic/. L22. "Quem de si adoece, tarde
ou nunca guarece. OUso L. 2. "Com o que
Pedro sára, Sancho, adoece .. Ibid. 1. 2.
.~doccêl', v. trans, 11. USo Tornar doente,
enfermo: Jlieil'a, L. G L. "a hum sarou, e
aos outros adoeceo"
i~doccido, p. p de Adoecer: v. g, lem
adoecido muita gente, H. Nau/. 1. 370. §
Ajunta-se aos v. hawl', e ler.
... t1occlmêllto, S. m. O estado molesto,
o adoecer. Cardo Dicc.
.ldoclltútlllmênlc, adv. Com doença em
pequeno gráo, ou no começo.
Atlocntádo, p, p. ue Adoentar, doente;
mu tanto doente; - de 1JOUCO resguardo;
tocauo de doença.
AdoClltiu', v. Lrans. Tornar doente, enfermo, "não ba cousa, que tanto nos adoente, como a velhice.
AdocstilClo, p. p. de Adoestar. V. Doestado.
,'1doc/ilfúl·. V. DoesLar. Increpar, lançar
em 1'0 to. "Sem darem por palavras de seu
capitão, que, como cavalleiro os animava e
ás vezes adoeslava, vendo o grande numero
d'elles que ... " n. 2. 3. 4. "as vezes o animava, oulra os adoeslava .. "adoeslou-lhe o
crime» /0'1'. .1I1a1'cos. "o adoestott de tredor..

Guerr. Relaç.

adj. Que pralica aclos de doido; que é um tanto desatinado. § Propenso á t1oidil;e. § Leviano, estouvado.. Se
não ha ne te pensamento com que fazer
pensali vos os mais levianos e acloiúculos
uezeseis annos.. Garrelt, Al'co de Sa.n/'A1l1uí,
2. 69.
,Il. 1101 II '"', V. intrans. Tornar doido, enuoidecer.
. &.lolcscêucill, S. f. (do Lat.) ldade, que
se segue á puericia, entrc quatorze, e vinte
e r.inco annos; mocidade. Al'r. L 23. e 8.
8. /<'eo, TI'. S. Esl. Viei,'. 10. 473.
'~Ilolc ... ecntc, S 2 g. Oque, ou a (lue está na adolescencia: mancebo. § adj. 2. g.
fig. Que e tá DO começo, que ainda não ato
tingiu todo o vigor: v. g. o adolescente im1Jerco: "na acto/escenle idadt." Agio/. L. 3.1J.
139.
,'1tlolcsccntulo, II, S. dim. de Adolescente' p. uso ~Iuilo moço, na nór da adoIescencia. /<'eo, 7'1'. 2. 4. 3.
&dolcsccl', V. intrans. p. uso (do Lat.
adolescel'e). V. Crescer.
.
&d01UCSticil1', e derivo V. Domesticar e
derivo
Adomlnol!lcó,'ln, S. f. (L. medo e anaL.)
Explora ão do abdomen.
AdollRI, S. m. Nome, com que se signi·
lica Deus revelado á ~loJ'ses na arça: -Já
do grande Adonai o nome cantas» Gal'ção,
.t.doldill!O,

Soneto 57.
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Adondc, adv. (anL.) Impropriamente usado por Aonde: tornei a doncW sahira ; i. é,
tornei ao logar l/onde sahira. Viewa. 11. 506.
.. os beneflclos vão buscar o seu principio,
que he Deos, e a llonde sairão por origem,
tornão por agradecimento.. i. é, tornam ao
principio (['onde, ou do qnal sahiram. § Encontra-se em al!tuns cla,'slCos ac/onde por
onde: -muitas vezes lu mór cnidado adonde
se crê ~ue ha o menor.. AI'I'. 9. 13. Ac. elos
Sing. 7.2 p. 177. e Cam. Sono 1040.
~dónhln, S. f. E pecie de rainunculo.
."dónlo, ou Adónlco, adv. Vel'so - (da
poes. Lalina); consta de um dactilo, e um
espondco ; COI1\ elles se recham as esll'opbesdos saphicos.
,~dónls, S. m. Nome m,}'thologico, qne
hoje representa um mallceho gcnli!. ,oltem
mo enrada a priguiça De um Adonis de ouropel, Que jamais vão oode os mais, 1'01'clue nunca \'ão nem vem.. D. /i'. Man. Vida
ce 71ta/ia, l'om. 29. § (por ironia) um individuo ajanotado, pretencioso. § s. f. (t. boI.)
Planta herbacea da familia das ranunculaceas (ai/anis ltJslivalis. § (t. zoo!.) Peixe do
gene 1'0 das blenniaS.
&.lanlslÍl··"c, V. ref. Enfeitar-sc, veslirse pretenciosamente. ajanotar-se.
Adó,OI'údo, u, adj. lant.) Cheio de dOr,
doente, enfermo (ue doar, derivo de dolol".
Ined. 3. G~. Ord. Af. 5. T. 68. 12. e L.1. 1'.
G8. 12. "anegociados. ou velhos, ou ac/ool'a·
dos, ou tão proves" Ined. 2. G20. V. Adorado.
"dOIIÇ.ào, S. r. Acção ou elfeito de adoplar. 3 (t. jur.) Perülhação. § Ad.mis~ão n.o
numero dos alumnos de alguma casa reltn·iosa. V. do Arc. I. 3. § Og. -- de {ilhas de

...·dorn.loh·O. n,

adj. (antiq.) Adorave!.

Vil. Chl'isl. 4. 10. 52.

Adol'ndol', a, S. O qne, ou a CJne adóra.
§ adj. Que adora: V. g. genlios - Ifr l8. {.

q4,2.

"dlu'nmêtito,

adoração,

S. m. p. uso O mesmo que

AdOl·j.ndo, .. , aclj. lJigno de ser adorado, adorave!. GuelT. /le/. pessoa-.
,'dlwlll1tc, adj. 2 g. p. uso Que adora,
arlorador, A/m. Ills/r. 3. {. 70.
"do.'''''', V. trans. (do Lal. actora1'e) Dar
culto religioso. com ineliuação, genullexões
e outras demonstrações de veneração. §
Acloral' a cruz; [lrat icar a ceremollia da
adol'ação na sexta feira santa. § fig. Amar
com exremo algnel11. Honrar, respeitar muito qualquer objecto prorano. Vieira, 2. 65. §
Adorar em' espil'ilo e verdacle; i. é. com o
entendimento, e de coração, c com obras
conformes ao entendimento, e vontade, que
se tem, ou professa á cousa adorada, e
principalmente a Deus. Pailla, S. 3.53. § intrans. "Cantarei a li. meu Deus, adorarei em
o teu Slnctu templo .. lU'. f. 39. 3. § Adol'a/' .
o bezerro c/'OCtl'O, loc. Adorar O" ricos, tel-os
em muita consideração. § Adag. : "Por amor
dos santos, se adol'al11 05 altares.; i. é,
presta-5e g-rande attenção e respeito a uma
pessoa indirl'erente, por cansa de outra que
se estima.
."dol·ln·cl, aujo 2 g. Que merece ser adorado; digno de adoração. § !lg. Muito estimavel, amave!.
J'l1l0I'11lcccdo,', u, adj. Que causa somno,
somnolento soporifico. § subst. O. que, a
'que causa SOUlIIO.
"dol·mccê.·, v. Lran~. Causal' som no, faDeus. Cal. /10m. § Allopção de !tma illeia ; O
zer dormir. Pa/m. P. 4. 73. V. "o canto, a
aeto de acceital·a, de seguil-a.
AdolICI"ltlo, p. p. de Adoperar. Empre- musica das aves o altorlllece" fig. 8mbaraçar, ou suspender as operações da alma,
gado em artefacto.
,~dOlICI'ÚI', v. trans. p. uso Empregar: v. ou o uso ordinario dos sentidos: V. g. - os
g. - em liSOS profanos; pór cm obra, fazer senlidosl os corações, as (or!;as llo corpo. fJ1em .
obra, lavrar: "o ferro i!luti! para se poder das Pl'oez. t. 4.2. firmad. Comp. I. 15. Orl.
ac/opel'ar (eom ferru!l'em)" Paiva, S. ::lo 34. Co/. Ded. I. § Fazer que se fechem os
olhos com somno. da pelo ar o Cylleneo
"'dollt"çUO. V. Aaopção.
,~tlollti ..lo, p. p. de Adoptar. Seguido, voava. Co'as azas nos pés a terra desce. Sua
escolhidO. abraçado: ideia adoptalla; opi- vara fatal na [não levavl1., Com que os olhos
nião alloplada; costume adoplado. § (I. jur.) cansauos adol'llleee." Lus. 2. 57). § EntorpeceI' os sentidos, ou os nervos, privando-o.s
llecebido, tomado por filho. perfilhado.
Adollti\lIte, p. a. de Adoptar. Que auo- de movimento, ou sensibilidade: v. g. o opto
pla, que perülha. Leão, DescI'. os pais ad.- adormece os sentidos. Vieira, lI. 147. "allorplantes. § s. 2. Pessoa que adopta, ou per- llleeett-llJe os sentidos para lhe escusar o
seutimento., ~ - as virludes, as 1Jaixões..a
IlIha.
,'dopU,,·, V. a (do Lat. adoptare) Esco- dór, o cltida<lo; fazer perder a viveza, actilher, abraçar, seguir: v.!l. -ma.cimas, opi- vidade, e energia d'essas qualiuades. gniões, eslyto. uso, coslttme, que não. linha- alguem com esperalll;as; fazeI-o descUluar
mos, e tomámos de outrem: adoptou uma com ellas. § Dizcmos: a harmonia, o mw'rtlllgião; ac/oplou uma polilica; i. é, esco- lHltl'inho adormecem; e assim tudo o que
lheu-a, abraçou-a e segue-a. g (L. jur.) l\e- diminúe as sensações, § Fazer ficar como
ceber e tomar al){uem por Olho; perUlhar. morto: ,,- serpentes com encantos·,
!Ii. ÜIS. 7'. 2.
A/'I'. 7. 22.
"dol'mc el', V. intrans. Começar a dor""oaltlvamente, adv. Por meio de ad- mir, ir pouco a pouco, ou in ensivelmente .
opção.
.
pegando no somno. Leão, Cltr. Af{. l1en1'.
,~dolltÍ\'O, a, adj. (do Lat. adoptivus) :33. "se acostou, e al/ormeceoll Lus. 8. 49,
Que roi adoptado, -perülhado : F'illwacloplivo, "Eu por ti tudo vélo, e tu llltormeces·. § lIg.
o que não é filho por natureza. Vieira, 3. Descuidar-se: V.!l. sobre algo negocio. § _,O
29.2. § O que adopton: Paeaclopl'ivo; o que peruer o movimento, ou a. sensibilidade.
não é pae por naturezá. Ore/. IJan. 3. 8. Motalo. Prato l. 5. 5. "o estupor he quando
"não poderâ ser citado o pay adoplivo pelo hUll1a parte adormece" e lig-. A1'1'. 10. 24.
Olho adoplado. José, pae adoptivo de Chl'is- "os senliuos es/avào adorll1ecu/os com a doto; por adopção. § Ug. J/amo - : i. é, en· cura d'esta conversação. § fig. Adormecem
xertado Otis. 1. 84. § {t. poet.) Cabello - ; õs ventos, os mares e/I! bonança. Gal'çào,
da cabelleira. ld.
Eneic/. 10. 1G9 "o mal' adormecido.. § lIg.
Adol'abúndo, u, adj. (t. poeL.) p. us, Em Adormecei' a induslria; afrouxar, não proacção de adorar. F. E/ys. 7. 54. (,O amo de!>- gredir.
cobre a fronte, adol'abunclo..
t'ldol·mccc".lic j V. reI'. Ficar preso de
.~d''''''çiio, s. f. O acto de .adorar, culto SOlDIlO. Galh. 3. 65. Nau{r. de Sep. 6. canl.
que se tributa a Deus, elc. § DO'. O objecto p. G5, Lus. 4. G8. "tanlo que lasso se ado/'adorado. § Amor excessivo, Cl~tO profano. mece" istó é menos proprio, senão quando
§ Acloração da emz; na sexta feira Sancta, alguem de algum modo Se adormenta, Oll
ceremonia que COII iste em ir beijar a cruz, faz alguma diligencia por aclormecer-se, § O
com crucifixo collocado sobre um tapete no mais usual é no sent Illtransitivo: adormechão. § ElegeI' 1JOl' adoração i é quando os celt cançado, cantando, ou cantando-lhe oucarçleács, sem proceder a escrutinio, vão trem, gemendo etc.
dar men agem a um, que reconbecem por
.~tlol·lllccitlo, p. p. de Adormecer. Cam,
papa. Leão. Chi'. de El-Rel D. Duarte. § Ce- 01/. 4. § fi"'. - na f'olgança; i. é, na paz, .e
remonia de .pór o novo papa no altar, e descanço de guerra. lnec/. 2. 228. - o.s esPIadoraI-o. § (}uadro, rerre entando os l'eis l'i/OS mal'Ciaes.
magos adorando o meOll1o Jesus.
Allo.'meclmento, S. m, Oacto, ou dese.~dOI'a'ldo, ", adj. (antiq.) Adóorado, doen- jo de dormir. Cardo D. 11em. L. e C. p. 197.
te, sentido, atacado de ·dór. Paiva S. 3. 88 § Estado dormente; entorpecimento dos sen"gente iidôráda, (doente) d'este mal. (da li- tidos. § Ug. - da alma; estupidez, inercia,
sonjaria). § ii. p. p. de Adórar.
desleixo.
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~dorlUelltlÍtlo, p. p. de Adormentar.
Meio adormecido. § Que se fez adormecei'.
tldormclltndiu', n, adj. Que adormenta: as vozes adormenladoras das fabulas
das sereias. Vieira, 4. 4. 'lo -motivos - •.
§ subsl. O que, ou a que adormenta.
tl'lol·mellt.\,·, v. trans. Adormecer, causar somno, procural-o a alguem Ulis. I. I.
«tanO'endo·lhe huma frauta o adormentou.
Sâ e°Mir. e Cam. - os senlüÚJs. Aulegr. l. 7.
Lobo r 'lOlJ. § Fazer dormente algum membro.' OLis. 3. 4. § lig. Fazer perder a vi veza
das sensações, com outras brandas, com
prllido suave: «o som suave e brando os
ouvidos me esta adormentando. Cal1l. «o
cilicio e o jejum aetormentão as concupiscencias" Gaivão, S. 2. r 06. ~ Adormentar
a dóI' os animos; fazer peruer' a viveza,
energia, cuidado de alguma cousa: « - a
alma. LusiL. Transr « - as carnes. Calvo,
110m. 'lo 585.
Adol'millo, p. p. de Adormir. V. Adormecido.
,~dormÍl', p. uso V. A.dormecer. Insul. 2.
82. "advrmülo. Jlfa1Ls. r tOlo
,~dOI'lliuljllllcllte, allv. Com allorno, 1'11'gancia.
."'dOI·lIiulo, p. p. de AUornar. Ornado,
atavihdo. § Acha-se em classicos por Ader·nado. Tombado, com a borda debaixo de
agua. 111. N. I. 51. Coulo. 7. 8. I. ,c1Jindo a
nao já quasi adomada com mais de vinte
palmos de agua... V. Adel·nado.
Adol'lIiu', v. trans. (do Lal. aclal'l1are)
Ornar, ataviar, brincar, adereçar. § (l. poeL)
Adornar {"aude; encobril-a, disfarçai-a com
circllm:taucias, que desaliem a cair n'ella.
AI. C. 6. 54.
tldorlli..·, V. intrans. (l. nauLl Tombar o
navio, meller a borda debaixo ue agua. V.
. Adernar. Couto, 4. 4. 10. «!leal' allol'llado o
navio. 1/. N. l. 51. e 98.
•
,~dOI'IlÍlI·.St~, v. rer. Ataviar-se, enfeitar-se. «Comecou a embandeirar-se toda a
armada, E de- tuldos alegres se adlJl'Ilou>l
Lus. I. 59. § Adol'llal' tl'm os 00 mudos, excepto eu adómo, tu aelól'Ilas. elle tuláma,
elles adól'llam; subjuncL eu adorfIC, tu
adomes, 1'111' adol'lle, elles tulol'l1em; e no
imperativo.
....dl>rno, S. m. Ornato, enfeite, com que
se atavia e aformoseia qualquer pessoa, ou
cousa. Mal/S. § fig. Os ad01'll~S da eloquencia, da poesia. Chago Escol. § Ornamento,
brincos, adereço, atavio.
"do"....ldo.. , adj. m. pI. (L do brazão) Dizse dos animaes que eslão no escudo de costas viradas uns para os oulros.
tldotilr, C derivo V. Auoptar.
"doudÍl'dO, p. p. de Adoudar, e adj. O
mesmo que AUoidado. Um tanto tloido; com
maneiras de doido. 1'elles, Est. 4. 69. § Propenso a doitlices.
." 'doudill·, V. trans. O mesmo que AdoidaI'. V. ~ndoudeeer: -essa vã esperança de
immorlalidade, que não raras vezes adouda, e frenesia os poetas, c almas mediocres...
"dOIll'Á", v. trans. (anL) V. Adorar. CI'ltZ,

China, Prol.
Adouliu', V. trans. (anl.) V. Adoptar:
cebo e adoulo em meu [ilho adoutil'o e

lIre·
verdadeiro herél vós Pedro Afonso, IIlho do
mui alto e mui nobre senhor D. Diniz, rei
de Portugal e do Algarve. Elucid.
Adonl, S. r. (antiq.) Sala livre. (,Se o preso fOr acnuliado ou vassalo ... ou outro hom\m de semelhante eslado ou condição, P.
qlllzer paaço, que agora se chama Casa da
Adov.a, sem jazer mais lempo aprisoado na
cadela, elc." Ol'd. Ar.' t. 34. 3. Uasa da - ;
nas cadeias. V. Adoba.
,~dquh'ellte, p. a. de Adquirir. Que adquire alguma cousa. § SIJ ust. 2 gen. 'Pessoa que
adqUIre por contraclo, etc.
. ~'hlllh'lçii9, !ldtluh'imeuto, V. Aqui·
slçao .
.AdcIUh'ido, p. p. de Adquirir. § Adquil'/Clos, So' m. pI. (I. jur.) Os bens, ou augmento de. rortulla dos conjuges, obtido na eon·
stallcla do .matrimouio. § (L med.) Padeci·
mentos.cbronicos, provenientes não da eonformaçao congenila, ou transmissão here-
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.-t.clstrlll~Í1·, V. h·ans. (do LaL adstl'ingeditaria, mas desenvolvidos pela influencia
de causas supervenientes.
1'6, ou astl'ingel'e) apertar, cerrar, unir: V. g.
,llltluh'ldl>.·, u, s. Cuidadoso de Adqui- - os páros. § fig. p. uso Obrigar, constrau1'11', grangeador: lia cubiçoso tulquil'idol', gel'. Jel'us. Libel't. 6. 90... Que outro motivo
a tal fuga a adstl'inge•.
herdeiro, ingrato. Ulis 5. 6.
,~dclllll'Íl', V. trans. Conseguir, alcançar a
tld ..tl'illgi.·, V. intrans. Ter sabor como
posse de alguma cousa com trabalho, ~ran· o das cascas ua romã e outros corpos amargearia, compra, doação; diz·se dos oens, gos. § Aclstl'ingil' e dei'. escrevem-se tamrazendas, ttc § fig. Adquil'il' nome, l'CnOllle, bem sem d.
{ama, Cl'edito; alcançar. § Adquil'ú' mau·noAd.. h·llIgil·· .. e, V. ref. Cingir-se. restrill'
me; alcançal·o por mau procedimento. § gir-se, não se alargar. I\!. Ltls. - ás lds da
Adquil'Í/' lorluna; ganhaI-a pelo trabal ho. obl'irlaçãO.
~ Tambem se diz: adquil'il' lortuna paI' meios
tl d"t1·llIglti .. o, adj. Omesmo que adstrinIllici/os; conseguil-a por fraudes. § Adquil'Íl' gente.
amigos, inimigos: attrallil· os, gTang'lIl-os.
tldlót"hlgh'o, u, adj. e S. O me'3mo que
§ - a pl'ova de alguma cousa; ler a certeza Adstringente... Logo que estiver sangrado
d'ella. § -uma doença; [lcar chronicamen· (o eavallo) se lhe melta nos cascos, e ao
te doente.
redor llelles o adstl'ingivo seguinte. Rego,
,t.dt(llh'Í1'cl, aujo 2 gen. Que se póde Alveil. e. 89.
adquirir.
AdllÍ. V. Atá: Até. Elueid.
,~dtlUi.. lçjão. V. Aequisição.
Ad u, adv. (anL) Para o 10O'ar d'onde: lIse
Ad"ueulIlho, ou Ach'ulOulIlo, S. m. V. partiu ael'u viera•. Veja U, ,ruo Eluc!!l.
Alquilira.
Ad"'u, s. f. (anL) O servieo real, a que
Adl'úehne, S. m. (t. boI.) Arbusto de que por foraes eram obrigadas cértas pessoas,
se faz o papel na China; arvore semelhante ao reparo das fortalezas, cavas, mUI'os; e
ao medronheiro.
talvez se eonveneu cm dinheiro. 01'(1. 2.
,~tl'·"go. V. Drago. Ac. elos Sing T. 2. p. 5!J. pr. 1'01'([. Af. I. r 499. Orei. l\1an. 2. 9.3.
385 3!J8 e 399.
pr. § Gente que servia na adua. Eluc. art.
.~dl'éde, adv. (anl.) Acinte, de proposito. Adua. § Talvez a e tas tuluas se chama a
Prompt. J!./ol'al. Tambem se usa com ele: dd servenlia da lerra. De/erminaf'ões das cÓ"les
acll·cde. Ceita, S. l. 27. 3.
da Guarda, de 25 de Agost. de 19.65. § PartiAdI elO"I', v. intrans. (anL) V. Allergar. IlJa. ou eúrte da agua para regadios, que se
.... dl'lútll'o, adj Que pertence a, ou é na- dislribue enlre os lavradore visinhos: "hoje
tural da cidade de Adria, na ltalia. Que t~m é a minha adua .. (I. provinc.) Tambem ha
relação com o mar~ Adrialico, ou que a 1'111' tu/uas dos IJaSIOS baldios: pastagem para o
perlence. "Mas franceza era a roupa que "'ado da vi la, on do concelho. V. Adueiro.
veslia, De selim da tu/rialica Veneza" Lus. ~ Matilha de cães de caçar. (L venalorio).
2. 97.
M. Ll/s: P. 8. L. n c. 27. § (anLl.l\e_banho.
tlth'içn, S. f. (t. nauL) Cabo, que serve
"""""", S. r. (do Ambe ad-(l!wan) AIpara içar as vélas, bandeiras, lIamulas, etc. fandega. § (anl.) Direito que n'ella se paga.
1'. Drica.
Ord. Af. 3. I: 54. § Bairro fe~lJallo, onde
Ad,·i!:ÚI·, v. a. (t. naul.) SURpender de moram Cbristãos em terras de àloUl'OS,
encontro a borda sobre apparelhos: v. g. J01'l1. (l'A{dca, 2. c. 20.
adriçar a lancha.
.
tldllllnúl' V. trans. Dar ao manifesto na
'\'dl'O, s. m. (do LaL alriulll) Lagar aber· alfande9:a, desllacbar fazendas na alfandeto, ou cercado diante dos templos catholi- ga. B. 1'.
eos, em alguns dos quaes havia antigamenAdllnllch'o, S. m. Omcial da alfandega.
te cemitel'los, e d'ahi veiu o dizer-se: lriste § adj. Que diz respeito as alfandegas: direi·
como um adro. UUs. I. 6. ,,~u, senhora, sou tos aduaneiros; empregtulos aduaneiros.
hum adro .. "a verdade hr. mais pesada que
AdulÍr, S. m. (do Arabe ael-dawãl', aldeia,
aclro .. Ulis. 2. 7. § Adro, a, adj. Triste, me- ou povoação dos Mouros no campo) Povoalancholieo: "adros em toda discreta conser- ção movei, acampamento de Arabes erranvação.. Aulegr. I. 14. PI'.
leso 7im,.. e. 4. consta de 50 a 100 tendas.
Adl·olO"çi.o, s. f. (dir. ant.) Adopção, que V. Alheia, Dibra.
só póde ter lagar achando-se o adoptado já
Acllllil', V. trans. (L da Beira) Repartir
fóra do patrio poder.
as aduas, ou aguas de regadio entre os vi.... ~lse."'I)çi.o, S. f. Addição ao que está sinhos. lJice. (/a Acad. art. Adua.
escl'lpto.
Adllbóclo, p. p. de Adubar. Temperado
.... "sel'll.l.iclo, n, adi. (anL) (doLaL adscri- com adubos: "nom!la alI (na solidão) su1Jlicius} O mesmo que' Adseriplo. Servo - ; perlluidade das vianc1as confeitas, ou aduhomem obrigado a morar em lagar deter- btulas dos cozinheiros. 10'. 'l 7. § fig. Temminado. Leão, Rep. Ord. J\lan. 'lo T. 9.6.
' perado, adornado: -os teus fallamentos se.... dsel'Íl.lo, ", adj. (do Lat adscriptus) jam sanctos e adubados com sal de sabedolnscripto, arrolado. alistado para o serviço: ria. ln'. I. 16. e l. 21. § Preparado, amanha·
1.'. g. da.rgreja. § Obrigado a servir e resi- llo de modo que possa bem servir, ou pro.
duzir. § S. m. (adoptado do Hesp.) Gil Vic.
uir em alguma egreja.
Adstl[."I.'do, n, adj. (ant.) (do LaL adsti- 3. 1J. 266. "is'o he coisa de adLlbulo. i. é,
1JltLatus). V. Estipular. § Pedido com outro, manjar composto, ou guizado.
,~dllhllcll>I', S. m. U que aduba. § ng. O
que tambem estipulou, ou pediu: "indulgeneia pedida por hum homemsinho hUlllil- que tracla da 'eultura e amanho das vinhas
de, aconselhada pela VirO'em Santíssima, e herdaues. lJelic. Adag. p. 10. lia casal de
ae/sUpu/ada c favorccida peTos Anjos.. ajuda- ruim lavrador, e a vinha de bom adllbador»
da com rogativas dos Alijo. Ceita, S. 'lo 73. § Adubador, a, S. lig. Pessoa que tempéra o
,f"cI .. tl·Jcçiio, S. f. (L med.) (do LaL) Acção comer com adubos.
de adstringir. § O effeito do corpo adstrinAdllbiu', v. trans. (do FI'. a(loubel') Tem·
peral' com adubos o comer. ~ [jO'. H. P. 2.
genle. Lu:; da Med.
.-t.clstl·let;lIl1cnl.c, adv. De modo adstri- 4. 14. "Sal com que se havião de salgar e
adubai' os homens.. § lig. Preparar: v. g.
cto, apertadamente.
tldsh·leti .. o, S. m. Oqueadstr,inge, adstrin· adubar cOllros; - lUVM com perfumes. Res.
genle.
Vida, c. 7. ·,outras luvas novas as adubou
,~dsh'Iet.Í\'o, ", adj. (L med.) Que ad trin- e perfumou" (lalvez enfeitar com lavores,
!í~, ou tcm virtude de adstringir. Luz da porque cortir não se podia fazer a luvas já
Med. 2. 8.
feitas). § - COUI'OS; cvrlil-os para obras. §
AcI .. ldelo, p. p. de AdstrinO'ir, e adj. Li- - as ferras; estercal-a , e IrumaI-as. !l !íado, dependente. (L med.) ~luito aperta- as villhas, herdades; cultivai-as, amanhar-as.
ao: v. g. os poros estão adstricto . L11:; da Ord. Ar 1. 26. 35. § - as {01'l'i/icações; muA1ed. I. 16. § ligo Obrigado, submellido: V. g. nicial-as. kl. I. 1J. 126. § - os vinhos; tem- ás leis. Leão, lJescr. e. 8.
peral-os. § lig. Adornar: v. g. conversações
."'dsh'illlOellcln, S. f. (L merl.) Qualidade adubadas elo ar do lJaço. Sá e Atir. § Aprode ser adslringente. Rec. ele Cir. 2. 1.
veitar e colher os fructo : (anliq.) Testam.
,~d"I,I'IIIr;ellle, p. a. de Adstringir: Que de el-Rei lJ. João J. § - as casas; eonceradstri n{\'e, estilico. Luz da ft1ec/. § (subsL m.) tal': - as .estradas, ponles, navios, elc. Ord.
"Usar ae moderados adslringen/es. Moral. Man. 1. 46.
Luz, 3. 2.
Adllbiúdo, p. p. de Adubiar: «'ldtl.

ADU
biado para receber semente» AJont. m·/.
17.2.
AdllhllÍ.,. Alguns classicos usaram d·es·
la palavra POI' Adubar.
Adúblo, s. m. Amanho, trabalho, cullura,
que se faz ás vi Ilhas, etc. Leit. J1Jisc. § - ;
p. uso ludo o que é necessario para a conservação e concerlo de alguma cousa. 1'est.
de e/-Rei JJ. João I. »para adubio das náos»
Casto 3.253. § Adubio de pontes, fontes, catçadas; reparo, concerto. Ord. Man. - dos
bens dos O1'pllãos; - das capellas. § Cultura:
V. g. no adubio do meu engenho. Pinheiro,
T. 2. 1J. 4.
Adúho, S. m. Especiaria: tempem, que
se deita na comida. li ligo Adorno. § ligo A
temperança é aduúo ae tndo. A1T. I. II. §
Adubos 1)l'elos; cravo, canella e pimenta. ~
(cm agnc.) Tudo que se ajunta a terra de
cultura para a fertilisar. ES$es adubos "podem ser millel'Oes, t'ege/aes, animaes, ou mia;los.
Adllhoh'o, s. m. (anl.) V. Adubio: »a casa, a azenha com seu aduboiro necessario»
apparelho, pertenças para concerto e laborar.
A.llICh{lI·, V. trans. (t. naut) ColllCr a
amarra, envolvendo-a: derivo de Aduchas.
A"úchull, s. f. pI. As voltas da amarra,
quando e tã recollllda. F. 11.
A"i.cho, (ant.) p. p. de Aduzir. (do Lal.
a(lduclus. com mudança de cl em eh, como
cm trecllo de /mc/us, etc.
AducÍl', V. trans. (L. de melall.) Abrandar, amaciar: V. fI. o OU7'O, ou qualquer melal: fazcr com que não seja acro, mas ductil e malcavel. Bllll. V. Adocar.
Adi,dll, (anl.) por Addido'-V.
A ....elrll, s. m. Pastor de manada cavallar: »aduei'ros para guarda dos "potros e gados dos lavradores» Carv. Corog. 2 2. 2. c.
I. tal vez os que as guardam na~ repartições,
gyros, turnos, e vezes dos baldios para pastos: assim como se fazem adúas de aguas
para regadios, tambem se fariam de pastos
entre vlsinhos, e baveria adueiros, para evitar sollas de outros, a quem não tocasse a
adúa do apascoa771enlo. Aduei1'os serão lambem os que partem as adúas. V. o Castelhano adulera e adttla, obrigado a servir
na adúa.
Adlléllu, s. f. (cm FI'. dotlclle, do Lat.
barbo dogella, dim. de doga) Madeira lavrada para pipas, lonéis e outras vasilhas semelhantes. § Aduclla; (na arlilb.) abertura
do ferro enga tado no extremo da haste do
sacai rapo. § (t. de pedreiro) O lanço da face
interior das pedras, que servem a formar o
arco. § (L de archit.) Cada uma das pedras
que servem a formar a abobada. § (t. de'
carp.) Taboa que forra O vão da ombreira
da poria; taboa, ou ripa de guarnicão. §
Muitos escrevem adtlola contra a elylÍl.
."dúfu, S. r. (do Arabe adduf{a, derivo do
v. surdo daffa. unir, egualar as taboas,
ajuntar umas com outras) pI. Ar/tr{as; peças de madeira, que servem por fóra de
reparo a alguma janella; fecham-se as duas
laboas, ou corno portas da ae/IIIa, correndo
UJJla contra a outra pela parte de fóra. Vlis.
1. l. § Adu{a do moinho; taboa que se encaixa na bocca do cubo, ou calha, para que
a agua não entre n'elle. § Adtl{a do la71qtLC,
ou 'l.'ivei7'O; obra que repre~a a agua na bocca, ou saída. § UI que, represa, para conter
as aguas. Vasco SitLO, p. 171. »adu{as e comportas".
~cluf{'du, S. r. Toque de adufe. Pancada
no, ou com o adufe.
Aclufúdo, n, adj. Que tem adufa: v. g.
janella -. Blut.
Adúre, S. m. (do Arabe ad-c/uf{) Pandeiro com fundo de couro elastico e soallJas
enfiadas em arames perpendiculares. Vieil'.
10. 262. 2. »violas, adUles e pandeiro ".
Adufclro, S. m. O que faz, ou toca adure. Cosia, Vir{lilio.
Acli.gu, Terceira pessoa do sing. do preso
do subjunctivo do V. adw;il', trazer, conduzir. Ined. de A/cob. T. l. Tl'ad. da n. de S.
Benlo, C. 72. § Assim como o erud. A. d'esta
collecção, attribuindo aduga a aduzir, desconfia da existencia do verbo adugm'. (V. o
ind. Alphab. do 1.0 lama) que se aponta no
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resumo do Elucida7'io do P. Vil,-rbo; assim
tambem parece dnvidosa a existencia do
\"crdo adugal', que Mames admitte n'este
Dlccionario, pois que a variação adllgão,
que' produz no arli/?.D adugel', como achando-sc na Or(l. de li. llltar/e, póde egualmenle attribuir-se ao verbo aduzir.
AdulO"", v. trans. (ant.) Aduzir, trazer,
acarrelar: '0 adugão perantc os alvazis"
Onl de JJ. JJual'te. V. Aduzir e Aduga.
.t.clulnc:uo, S. f. (do Lal. adulalio) O acto
de adular: »suas palavras interpretadas
mais por adulação, que propheciaJl AI. Lus.
1. 2. 4.9. 2. ~ As palavras com que se
adula, lisonjeia.
AcluIllllo, p. p. de Adular. AI'I'. I. 10.
Aclulnd"'.·, n, S. (do Lat. adula/ar) Oque,
ou a que adula. Vieira, 4. 226. § adj. Que
adula; lisonjeiro: von/ade - ; conselhos - ;

r

vo.:;cs - .

Aclulú." V. (rans. (do LaL adulari) Lisonjear por servilismo, com baixeza. § fig.
Adu/ar as orelhas; dizer COUSJS agradaveis,
que lisonjeiam os ouvidos. I'iei'l'a, lO. 355.
»por obedecer e adular a impiedade de um
lyranno" »adu/ar ao principe» Va7·clla. §
V. Li~ongear, syn.
."-clulnio,·lulllcnCe, adv. Com animo, ou
de modo adulatorio.
Adulutorlo, u, adj. Lisonjeiro.
Adnl.i .. nlllc'nte, adv. Com, ou por adulação. E1Jana{: 1J. 62.
Aclul<lí';O, o"n, adj. Que adula, adulador;

língua -. Mames, al'l. Vãaglol'ia7'.

Adu1ti"', adj. (ant.) O mesmo que Aduttero. Sabcll. Ennead. I. 1. 6.
Adi.ltc'·II, S. r. (do Lat.) A mulher que
commelle adulterio. V. Adullero, subst.
~c1UItC""~UO, s. f. (do Lat. adullemlio)
Falsificacão.
Aclulieródlllllcnce, adv. Falsificadamente, corruptamente, depravadamente. Couto,
ti. 10. 4. »a que lambem adulleradamen/e
chamamos Izo Malnco».
Adulteródo, p. p. de Adullerar. § fig.
Viciado l • falsificado: escl1'pluras -. Heim,
4. 155. ve1'dades-. Vasco Not. § (ant.) Adultel'o .•Pera ordenaçom desta lei mil são cada dia adnlterados, ou culpados de adulterio, que vêm as mulheres para as cobiçar.

r

Vil. ()hrisl.
7.
Adulte'·lIdo." ", S. Pessoa que adultera.
§ fig. Que falsifica: v. g. alguma composição,
não a dando. ou fazendo segundo as regras
da arle, ou do inventor. § adj. Que adullera. § IIg. Que falsilica, vicia com dolo.
AcI .. Ue"ulllcllte, adv. p. uso Com adullerio, ou por meio de adulterio. Vieira, 9.
385.

Adulteríll', V. trans. (do LaL) CommetteI' adullerio, corromper a casada: v. g. - a

AdultériO, s. m. (do Lal.) Infidelidade
conjun-al. § lig. Adulterio da alma com o
1JCCcal?0. § lig. Adulteração, falsificação: V. g.
das drogas, dos melaes. § Altullcl ias por
adullcl'os; ant. FOl'at de Bragança, ou talvez por aduLtel'inos, tirado o n. ~ Idolatria,
6. 4.62. Vieira. »abominações (idolatras) que
CÕ o nome de adu/lerio se tem em todos os
profetas (do povo Judaico), e estas são infracções do primeiro mandamento; as outras do sexto» Peo, Quadr. 2. tl5 v. ~ - c'os
deu~es falsos".
."clulterlolio, osn, adj. Que incorre, ou
participa de adulterio: »concubinato adutterioso, e incestuoso" Bem. Estim. Pmt.
31. I.
Acli.ltero, u, adj. Que faz adullerio. Mart.
U.2. 119. § lig. Fementido, falso: »com adutler'a paz" Nau/i'. de Sap. 98 V. § Fingido'
mentido: »os adu/leros trajosi' JJ. de isea, (.
25 v.
Adi.ltcc'lI, II, S. (do Lat. adultel'l Homem
ou mulhel' que commetle adulterio. Calec.
Rom. 295 v. § lIg. Falso, infiel. B. Flor. ti.
p. 103. »os hereges são a(I'U./leros a igreja
catholica... § - a Deus; idolatra. Cei/o {Jua(lI·a(f. 2. 70 V .

.4c1"U",·osnDlcnCe,

adv. De modo adul-

teroso; p. uso

Aclulteroso, osn, adj. Adultero, ou que
promove adullerio, e torpezas. Iff. 2. 5. {:
67. 4. lIdando conseulimento e lugar aos
afagos da adu/lel'Osa carne".
A"úICo, u, adj.· (do Lat.) Crescido e chegado ao ponto de força e vigor, que tem os
animaes ja feitos. A1T. 3. 17. e Vieira, 4.
135. § Eclade aduLta; aquella cm que o homem e a mulher ficam aptos para a reproducção; ordinariamente marca-se essa
edade a partir dos 14 annos. § fig. Chegado ao uso da razão. § fig. 1Iladuro: al1110S
adultos; sapiencia - ; acções adullas; povo adulto com a doutrina da lei; o sol-;
(poel.) opp. a infante: »em idade ja tãoda igreja" Vieira, 10. 369. 2. § subst. Peso
soa que chegou a edade adulla: »administrando aos adu/los os sacramentos. Cei/a,
Quadr. I. 14. 2.
~c1Ulllb"ÓI', V. trans. (ant.) p. uso Ido
Lal.) Imirar. Ceit. {Juadr. 2. 205. § Assombrear. § Esbocar. ~ Pintar cm relevo.
Adulllc,'.,'; v. trans. p. uso Imitar como
a sombra represenla o corpo.
."dullnçàll, S. r. (t. phHos.) A união, ou
ajuntamento oe mais tousas em um mesmo
sujeito. § (t. bot.) lleducçãu de varias cousas, ou individuos a uma só. Brol. U.
AdulIÓdo, p. p. de Adunar. »Geriões
adI/nados por afl"eclo" VareI/a.
~dUllíll', V. trans. p. uso (do Lat.) Ajuntal', unir cm um só sujeito: v. g: - o amaI',

'Illul/ter cio amigo. Eva e Ave, 2. 6. n.O 7. a dureza, o amador, e a cousa alllada. JlaAhn. 1nsll'. 3. 4.48. \. o V. illtrans que é '/"CUa. »AcllJ7lassem a lIuma fé diversas namais usado n'este sentido. § lig. Corrom- ções. Fios Sanct. r. 260. § Ajuntar em um
per, viciar, com qualquer culpa . . Arr. 10. corpo, tomo, contexto. V. Coadunar.
26. »"irgem era no corpo e na alma, e nun·
."dullclclácle, S. r. Qualidade do que é
ca com culpa alguma adulle7'ou sua 1;Juris- adunco.
AdiIllCO, ", adj. (poel.) (do Lat.) p. uso
sima an·eição". § fig. Corromper, falSificar,
contrafazer: v. g. - d1'Ogas, mercadol'ias; I Curvo: v. (f. as - unha,., e bico de cerlas
contrafazendo-as, nào as dando d.e boa aV/JS de 1Jl'esa, e mpína. Naus. 5. 78 v. §
natureza, ou as verdadeiras: aduLterar o Nariz - ; cambudo.
vinho. adulterm' os genl;lros alimenticios;
Adilllln, adv. (anL) De Ioda a parte:
- a verdade; - os 1e.'1Jlos; alterando-os. Bm'- »vl'jo tormenlas adtínia" Prestes, 67.
'1'6ÍI·OS. § Na Sancta Escriptura: idolatrar.
.~dú." adv. (ant.) Diflicultosamente. Fel'~.
Adulte"ãr, V. intrans. Commeller adul- de Lucena, r. 385. § Em outros logares Slterio com alguem. Cato Rom. 294. V. Luc. 7. gniliea apenas: V. g. »era lan/a a gente, que
25. Ch7'. D. Pedl'o I. C. 9. »adulterais com .adur se podia esma1''' (..'ll. do Condesl. r. 4.7 v.
etla".
.
§ Bht/eau diz: que adw' signilica mal, na
Ad .. llcrúr-lle, V. rer. fig. Corromper-se, ChI'. de JJ. J. I. por Lopes, e é su·bsl. »adul'
falsificar-se. § Allerar-se.
podendo ser ouvido" i. é, mal. .São lantas
Ad"ICc"iIlO, u, adj. (do LaL) Nascido de leis penacs, que adur póde homem escapar,
adullerio: v. g. filho - ; conjuncfão - ; co- que nel/as não caia" Córles de San/arem.
pula com adulterio. ~ Opp. a legitimo: »adul- Ord. Ar. 2. {: 36. D'ella usa Lobo nas llglotel'inos sois. e não lilhos /egitimos.. iff. 2. 12. gas paslo1'ís.
Vieim, 1. 602. § "Por um proprio teslemuAdlJl'eIlCc, adj. 2 gen. (do LaL adul'ens,
nllo e condemnam e publicam por espu- lis) (L. chym.) Que queima. § - s m. m~
rios e adllllerinof os mais !ilhos. que são dicamento, ou producto cb)'mico, que qucl.
dissimilhantes a seus pais" A1T. 3. 8. § fig. ma.
Viciado, falsificado. Leao, DeSCI'. ,<livro adulAdu"ir, v, trans. (t. med.) Queimar. Porto
/erino" Ba7TeÍ1'os,
191. § C6rcs adullel'i- Afcd. p. 338.
.
nas;' não finas, nem lixas; não naturaes,
"'dú"II, adv. (anL) Apenas: »adttro se
!1?as artiliciaes. CosIa. »- genero de hislo- acha outro tal" Lobo, Egt. 5. talvez. adul'.
na" Varel/a. § Degenerado de bons paes,
Adú811ln, S. f. (ant.) O arco cruzeiro, ou
Al'r, 3. 8.
capelia-mór do templo catholico: ccadússia
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mayor, ontl~ ~andei fazer s.epultu~a. Test. I nada:' «veyo ella a cair de puro exll'lusta"
(fclRei D. Dtnt;. Castanho diz «uma·, P. da H. Dom. 3. I. 9
1/. Gene"l. T. I. r 93. V; ahi o Teslamenlo
A..h'C;'·blál, a~j. 2 g. Da natureza do
da R.l.inha S,mla. V. Ussla. § como adJ. Ca- adverbio_ Consptr. f. 338. Phrase advreMira artltssia, i. é, ue espaldar. Utis.
bialj tocução adverbul1.; equivalente a um
","usti'o, S. r. iuo Lalo actuslio) Acção de adverbio: V. g. d'esta arte, á pressa, em torqueimar; o seu eIr.:!to. Cautel:isação. § (L no, á cerca, a dentro, a lóra, de dentro,
meu.) - do sanglte; lnflammaçao, ardor do etc.
san"'ue. Curvo, fJvt!lanlhéa.
A.dve,·blállUcnte, adv. Amodo de adver~llISLí.'o, li, adJ. Que queima. /I1tllteira. bio. N'esta phrase: d'1cemenle cantando, e
§ Vittm -; lente (lue qúeima, concentrando cto?e rincto; o aujo doce esta usado adveros raios tIo sol, e rellectiudo-os sobre um bialmenie; é como se dissesse: cto/Jemenle
corpo. Blltt.
.
. rindo.
.
,\"í.do, li, adJ. (tIo Lat.) (t. poeL) QuelA.dver·bluhsu.·, V. trans. p. uso V. Advermado Ilegro do calor. Ulis. 3. !J~. «o lndio biar.
aelusto', ~ ,\rtIente. muito exposto ao sol: v.
A.dve .... I'••·, V. trans. El11pre~ar como
a o clinlll -. li Sangue - ; bilis adusta; (L adverbio. Grande numero de adjecti vos e
n;e, I. 1 excessivamente inllammado. H. Dom. ainda substantivos podem adverbiar-se.
I. 2. 31.
A.tI vé"blo, S. m. (do LaL) Phrase ellypti,\.Iute,·íno, adj. (L anal.) Que respeita ca, que equivale a um subs. regido de prep.
ao adutero.
(' as vezes modillcado por adj.: assim Iwje
.....I..rtCl·O, ou .....1 i. ter"lll, (do Lat. ad, equivale a: em esle dia; agora, a nesta hora;
junto dc, e utemm. o utero) (L anaL) Parte pres(es, por a lJrestes, ou de prestes «a presdo ulero dos mammiferos. § Uma da' par- les o tendes preso n'essa trascamara. Nobites do orl{ão reproductor da remea nas aves; tiarío, 21. 113. V. Prest!ls e Trascamara. §
é urna especie tIe sacco onde pel'manece o Ajunta-se aos verbos: v. g. corre bem: aos
ovo.
adjectivos: v. g. meclianamente instruicto: e
A''''':c,', (ant.) V. Aduzir.
aos subslantivos usados adjectivo V. g. "não
.....Iuzir, V. tram;. (ant.) Trazer, introdu - são os reis mais h'1l1lens por ser reis.. FerI'.
zir metter: «aftlt:sir em possissom', (posse) Poem. Carta. 6. L. l. e qualldo o subsL por
Or;t. Ar. 2. "custuMes adnzid'1s" !lI. I· 3'2. meio de preposição equivale a adjectivo: v.
aduzir dalltlw, perlla, sel'vitLã'1; impól-a. Ici. g. sem honra (por deshourado): .honra o
t: 20. N. U. A este verlJO podem pertencer mais sem h'1nra, e ri-se do mrlhor., FerI'.
as variações, ainda que anoDlala~, cv.luga e Cart. 5. L. I. § O adverbio rege outro nome
(lIlltaão, sem que seja necessario suppór o em razão do nome, ou do adjectivo, que
verbo adltger, que ~loraes admitte n'este entra na sua composição: v. g "~[ouros, que
diccionario, nem o verbo lIttugar, que no (urtadamente de nós passavão para Camresumo do seu Etncicl. apontou o P. Viter- baya" B. 3. 3. 8. "estavam assestados l'e;;oabo. V. ,\duger e Aduga.
damente de tiros .. Gasl. 5. e 35. "o senhor
Á.he" .., S. m. (palavra LaL) p. uso Oes- da náo tinhai·' llatmenle de nobreza, e brantran~eiro. Uwtha. 11. de Lisboa: "os advenas dnra" Lobo, '. 365. "não podia igualmenle
de T)'ro. Arr. 4. 2 i . ·
ser chorado dóI' minha em meus ver~os',
... t1venítl ... V. Avenida. Che~ada inespe- Caminha, Eleg. ~. á l1t'1rle de Ferreira:
rau~, investida. Atm. Inslr. I. 1.819 "aclve- "p'artirão-se secrelamenle do outro p'1vo.. B.
nilla... da peste, fome, e guerra.. ataque. CZal·. 3. c. ~. e D. I. ~. 10. "ir pescar seguA""c"ldi~o, (anL) V. Adventicio, e Vin- mmenle d·eUes.. viv.'1l pobremente de bens·,
dico. Defensa (la M. Ltts.
ilJen. Uhr. D. Sebast. fJ. l. C. 35. "cada uma
...... venticlulllcllte, adv. Vil' al!lwna coisa das pessoas falle propria, e convenientcallvenlieiamenle; i. é, por doação de pes- mente a sen esta-lo·, de moJo conveniente a
soas eslranhas, não por herança de pae, seu estado. Paiva, S. I. r. I. 191 v. Vieir.
avó. Leão, UM. de D. lIenr. p. 14. lttt. Ci.liç. Cart. 8t r. "impenetravelmenle a lacto o
.ainda qne o ducado viesse arlventieiamenle I1lwtdo·, Id. S. '2. ~I. '2. "fallar mais concora Guilhelmo .. ~ Accidelltalmente, fortulta- demenle ao nosso intenlo" Ined. '2. 2:11. "não
menle.
o fez de boa vontade, mas cõ!lamente d'af{ei... t1.'entíclo, ", aujo (do LaL a lventiliu,s) çã'1 daquelles qne o aconselhav;\o.. M ~rt.
Que vem, ou veio de fóra, ou de olllro paiz, Uat. /1 ..331. § O~ a,1 vcrbios são aCOmlJanhaexlranuo, estrangeiro, forasteiro: diz·se dú dos as vezes cie prcposiçõ,'s expressas: v.
qualquer pessoa, que deixa a sua [lateia, e g. cte antigamente. urdo 3. '21. p'LI·agl·. fin. e
vai estabelecür-se em terra estranha. Gottv. II'el'l·. Egt. I. .de sempre" 01'1/ Ar. t. 5~. 9.
.10m 2. 9. "e aos )[ouros tem-cos por !leltle e Inelt. 'l, 301. "ell1 p.speei,tlmente.. A;nral'a,
advcnlicia. i. é, e:dranha. vindiça, 1('le não C. n. "a prestes" No/biliar. 'lI. 213.•douvo
ti natural da terra, ao menos por mUita' ge- em IIwilo Oeus.. Inell 3. 77.•estimou em
raçõcs: ~ Que cllegou de novo, de fóra da IIwilo" 11. I. 5. 8. e Ctar. I. c. 1'2. Inecl. l.
terra, e não é dos moradores. e estantes 31!J. "r~ceheo com bem na·cara" V. Uem,
conhccidos n'ella. Lei de '2~ de.lun. paragr. adv.-§ As veze.s os adj. usam-se adverbialIt "e das que rorem visitar os refúriJos mente no masculino tio singular: v.!I. canaciuenlicios.. que chegam ás estalagens, pou- lar at!o: pór em tom, ou som alto. Enlão,
sadas. § Calor -; externo, e não Jo proprio se'nioJilicaram os nomes usa(los attributivaCOI'pO. § lIg. Causa -; exti'inseca. e acces- mente, não concordam com o nome, que
sona a outra. § it. (t. forens.) Fortuito, qlle [Jarecem modilit:ar: e assim dizemos bem,
succede, 011 vem por acaso, incsperalia- v. (J. isso não é mltito mentira; e ntio
m·mte. § Peclllio. bens lllivenlicios; ~ão os muila: sal vo qlIando muita se refere a nuque os !ilhos, e servos tem adqllirido por mero: V. g. disse-Ibe llW!ta mentira (por
sl!a industria, scrviço, ou tlo'l(;ões, e qlle I1wi/as.1 O/is. 2. 6 "cra ja mllilo noute..
nao provem de bens do senhor, ou pae. Leão, ChI' . .I. I. G. 4!J. diriamos alias certo:
Oril. Dilrere de ]J1'O(ectici'o.
tem dormido l1wi/a /loule róra; por muitas
.... lh'\lntí~o, (anliq.) V. Adventício, e Vin-· em numero: é muilo noule; tarde, depois de
dlCo.
anoutecer, como mais clia, mais homem;
"'"h'cot.o, S. m. (do LaL) O espaço de mais mãe, que avO: com a mesma analogia
ql~alro semanas, que se contam desde o do- dizemos: "os melhor compostos corpos ..
mmgo primeiro dos quatro autl~riores ao Vasc. Sitio. "homens os mel1wr di'postos da
nasCimento de N. S. J. Christo, alé a vigilia armada" Goeg, Cltr. Man. I. C. 7.•as rusdo natal. § Começo, chegada. § Ultimo, ou tas melhor remeiras" Barros. V. Melhor.
~eguntlo -; o dia de juizo. Vieir. 2. ~4.8. Arr. "Soccorro de l1wilo mais gente" B. 2. 5. 6.
0.5. § Adag.: 'fudo vem a seu tempo, e os porque aqui muilo é adverbiado, e não arnabos no llllvenlo.
ticular, como em muito clinlteil'O; muito lto-.o\d,'crbár, etc. (ant.) V. Averbar.
mem de bem faz d'essas: "passamos m'uilo
....dv~rbládo, p. p. de Adverbiar. Usado dia com fome, e sede, e muita noule desadverb!almente, como adverbio: adjectivos velados."
aducl'btados: V. {I. come milito, sabe ]Jouco,
A. tlver'sáh'o , (ant.) V. Adversario. Vito
canla baiXaI era ja muito nau/e: nome -; Christ.
usa~o como adverbio: V. g. ellas estavam
A.th-él·sumcllte, adv. Com adversidade.
lIO a tenlo lóra, ou a[ói'a, etc. V. o arL § Pelo contrario. § Da parte contraria. "Não
sam-se fig. no masc, V. !I. casa meio arrui- te admires, nem te entristeças, nem murI ....
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mures, nem desmaies, se te acontece adversamente" Bemardcs, Paraiso elos lJonlemptalivos, C. 13.
A..lve.'si~llte, p. a de Adversar; e adj. 2
e;. Que se oppõe; contrario, opposto. Goes,
Trat. ela vethtce de Cicero: "adversanle e repugnante a natureza •.
A.ch·er..."o, S. f. (do Lal. aciversio) Opposição, impugnação, peleja contra o adversario. Vieira, 10. 5. 2. § Advertencia, p. uso
"primeira adversão" Palac. Summ.
A.tI.'e,·silr, V. trans. p. uso (do Lat. adversart) Contrariar, contradizer, oppór-se. F.
Et!Js. 7. 80. Lisb . .lard. 561. 7.
A.dversiu·lo, ", adj. (do Lat. aclversarius)
Contral'Ío, opposto, inimigo: "porque se este, como leao aclvasario" I~eo, 1'1'. I. ~. 2.
4. § (L poeL) Fronteiro, opposto em logar:
"esta duas montanhas aclversaria.s" Lus. ~.
70. § S. m. O contrario, o inimigo: "erra
quem se crê do seu pedido adversal·io., Lus.
I. 85. § (L for.) Parte contra quem se litiga.
~ Adversarias; pI. apontamentos para se reduzirem a obra methodica.
A..lver.'I"tlvlllllcnte, adv. Contrariamente, oppostamente, em contrariedade. Per.
Bibt. ~.p. 634. § (L gram.) Em sentido adversativo. A palavra lJol'em que anti:!;amp.nte
era empre~ada conclusivamente, é hoje empregada a!wersativamenle.
~d'·er'.llltíl'O, ", adj. (do Lat.) (L gram)
Que denota opposição, contrariedade entre
a ideia antecedente e a que se segue. As
vczes indica restricção, limitação. excepç:io:
v. g. "vestido vai o {jama ao liSO l1ispalw, mas
Iranceza era a roupa, que tevava: i. é, excepto a roupa, uma das vestiduras, a qual era
ao uso Francez. B. Flor. l. p. 2:18. Per. lJibt.
6. p. 40'L § Diz-se em gramm: conjunccão
adversativa; pl'O]Josiçáo adversativa.
.....lversí", S. f. (al1t-.) Inspiração. ou obra
do adversario; por antonomasia, do diabo:
.pertender louvor de humildade, nom he
Virtude, mas adversia., Vilo Ch!'. [. 5'L
~dl'er8Id"tle, S. r. Desgraça, inrortunio,
snccesso contra alguem. Lus. 7. 63. Arr.
10. 6~. § Estado infeliz, por pobreza, doenças, trabaluos da fazenda, honra. Ellli·. 5.
5. oppôe-se a ]J1'Osperictacte: -amigo em
a!lversidalle raramen te se acha" Ulis. I. l.
§ Contrasle, contrariedade: V. g. - da (01"
tuna. Utissipo, I 'lo 68.
A.d,·CI·SO, ", adj. (do Lal. adversus, de
ad, indicando opposição, e versus, voltado)
Opposto, contral'lo. de outro bando, dos
illimigos. /11. C. § Sorte a'lversa; conlraria.
.II. Lus. T. I. p. 30 I. 3. "sem nunca o desamparar em ventura prospera, ou ar/vel'sa',
Mat'le adverso; (I. poeL) guerra, batalha infcliz, perdida. Eneula, I'2. I. § Uousas adversas; infortunios, trabalhos, nas cousas contrarias ao desejo. Ett(ros. 2. 6. .41'1'. 7. 5.
ca.sos advcrsos: inrelices: "adverso de ti mesmo" Lus. 7. 8. "ac/vusos: ou aversos a nossas cousas·, Guerreir. Ret!Jç. I. 2. '24.; tempo
- § Os adversos, S. m. pI. Adversarios, oppoentes, qlle nos pleiteiam.
.".he.·tencl", S. f. O acto de advertir. §
Hellexão; avi"o, que se faz a ai ,ruem. § Attenção, ponderação, tento. § Pru~encia; consideração, rellexão.
A."vertcndo, S. m. (anL) Advertencia,
annotação. Ceit. Quadl'. I. 2'25 3.
A.dve'·t1dlllllcnte, adv. Com advertencia, acinte, .0IJrepensado. Vieira, 4. 268. 2.
§ Com discrição, acerto, prudentemente:
v. g. notvn, disse -. Sev. D. 3.
Ad,·e.·títlo, p. p. de Advertir. Avísado
admoestado: "Pondera-o com discurso re~
pousado; ~ ver-tc-has aclvel'tido facilmente"
Cam. Eleg. II. § I:ousas, em que se advertiu. § Homem -; prudente, cJuto, attentado, aL:autelado: § em senL acL Homens mal
advertidos; ol/ws mal advertidos: imprudentes, desattentados: .a prudencia mais advcrtida" Vieil'a, I. 4.46. PI'. § Dbcreto, avisado .
§ Obrado com rel1exao .
~dvertlmcnto, S. m. (anl.) V. advertencia: D..Franc. Mail,. Leilão, Aliscelt. Eneida,
9. 27. li: erro popular empregar aclvel'limC1tto por divel'timento.
.-ld.'ertí.·, V. trans. (do Lat. advel'tel'e, de
acl para, e vel'tere, voltar) Attentar, reparar,
observar, Muda o .e em i na primo pessoa
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do preso do indical. advir/o; e na 3." do imperativo e subjuncl. adviria: varias class.
conservam-lhe o i nas outras peo.oas do
presente. Arr. 2. 1(. «não adt"ir/em o perigo.. § lIel1ectir. ~ r\otar; fazer ver, dar a conllecer. Bri/o, Ch?,. I. 12. «adverUr o engano .. Ceila, (}l/ad1·. 1. 1. 3. «.como adrer/irão
S. C.Hitlo e 'icetas.. § Avisar, admoeslar,
reprehender brandamente. Brit. ChI'. 5.21.
A.he.·lh··HC, V. reL Tirar adrerten~ia,
aviso, pruclencia de alguma COII. a. Amarat.
I. § Dar fé, reparar: "os de den tro adrerlindo-se do descuido, que tilllla pa~oado flor
etles» J11. P. e. 173. -não se adrerlío da 'alta que havia (nas lellras apostolica~) .. A1I(/I-:
Chr. I. e. 15. e e. 92. «não attelltou alrruns
li ia:;, mas adL'erlindo-se drpois d·is~o .. Id. P.
~. r 32 ov. "não se adrerlio de JlUm marrão,
que levava aceso, o qual póz fogo a polvora .. § - do el'ro; conhecel-o com pezar.
Ulis_ 5. 5. - do engano. Paiva, S. I. r
106. 3.

intrans. (do Lal. adrenire) p.
Vir, chegar. sobrevi·r. AteI/o, Comp. p.
29. «que oulra força Ibe adreio..
..... '·oe.l~iio, S. f. (do LaL ad'L'oealio) Invocação. ChI'. dos Coneg. 1'egr. P. .1. 325. §
CapdltL da advocação de S. Anlomo; que o
tem por orago, e advogado.
4."'oellcíll~ S. f. Officio, exercicio de
auvogar. V. Ad,ogado da egreja, e Adrocalura.
,"d,·oel..-, v. tran~. (anl.) ,do Lal. adrocare) V. Avocar, etc. Vieil'. 2. 212. J11. Lus.
e B. I. 8. 10. "povoar Goa e odwC01' ali as
mercadorias.. i. é, cbamar para clla o commerclO que se fazia cm outra parte.
Jl .hocnlórl .. , adj. e subSL r. (anl.) V.
Avocatoria.
....h'o .... líll·n, S. f. p. IIS. Palrocinio, protecção. M. L. 5. 29. Diz·se dos advogados
das eltrejas.
4.h'ogncín, s. f. V. Advocacia.
A""ogil(llI, S. L Intercessora, medianeira. Diz-se de N. Senhora e das ancta~: "a
glorio~a S. Lllzia ad1'ogada dos olhos.. Galv.
S. 3. 399. 4. § Orago, ou padroeiro da egre·
ja, ou mosteiro: -a eralica Magdalena adl'Ogada da casa.. V. do Are. 2. 6.
.~d'·oglÍllo, s. m. Ido Lal. adt',xa/usj O
que aconselha, responde de direito, e allega o direito das partes no fóro: adrogado de
7-e1'; - do auc/01·. § fig. O palrono, protector, favorecedor: v. g. advogado dos peccCl:dOl·CS. § Adt'Ogados das egrrJas; eram antigamente homens nobre~, proteclores e defensores .M. Lus. 5. 17. ~6. ~ Os fundadorts
das rgrejas, porque as delendiam de Jiligio~, e em feitos de força, ou guerra, chamaram-se adrogados, derensor('~; e a titulo
de defensores, e herdeiros cus, e como
protectores recebiam, e exigiam, alimelltos,
lalha , pedido~, colheilas, ho~pedarias, etc.
Estas advocacias tambem as davam em feudos, principalmente os nobres § Sancto que
as pes~oas devotas invocam, para certa~ neces idades: V. g. advogado dos mm'eanles,
da pesle, e/c. ~ Ad1'ogado das moscas, o que não tem cTientella. § Adag.: "Ao medico, ao advogado e ao AlJbade, fallar verua....hír, v.

U~.

deu Deite. Adag. 120.

(Advogado, Lettrado, JurisconsuJlo. Sy-

non.) Advogae/o é propriamente o que per-

ante os tnbunaes defende uma causa, e
dirige um auctor ou réu n'um processo,-in·
dicando-lhe o que deve fazer. Lcll'rado signi(ica o homem versado em lettras ou
sciencias; o povo emprega esta palavra no
sentido de adrogado. JU1'isconsl/llo é o que
se dedica ao estudo do direito, com ou em
exercicio da advocacia; é o que conbece a
fundo as leis, os principias e a historia do
direito.
Ad"OI;Ó", V. trans. (do Lal. aeleocQ7'ej
Allegar, e defender o direito, e ju~tiça das
partes, no f6ro. § fig. Fallar a favor, inter·
ceder por alguem' perorar: v. g. advogue
a causa da innoceneia. § v. inlrans. Advo!tal' 'Ilda 7-azão, pcla justiça. Guia de casados,

r

J~7.

411,·oglll'Ín. V. Yigaria. Doe. Ant.
Jld"ldCál' (anl.) V. Avultar.
..... ,., 5.

S. Thomé.

f. Especie de palmeira da illJa de
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AdY"I.... ln, S. f. (I. de med.) (do.Gr. a,
&é"O'lllutlcn, S. f. Par te da physica que
e dynamis, Força) Falta de forças, delJili- tracla da navegação aerea
Aé"onlÍIIUeo, ", adj Pertencente a aedade.
.... d)·...\mie.o, II, allj. (L meu.) Em que ba ronau~ica: V. g. 71lachina aeronaulica; ae.
1'0 lallca.
falra de forças: v. g. eslado-.
Ad)·to, S. m. p. uso (do LaL adylLlm, do
&...·Ol.hohi .. , S. f. (do Gr. a6r, ar, e plloGr. adylon, de a, privativo, e "y6. eu pene- /los, aversão) (I. med.) Temol' do ar, espe.
tro) O lagar interior e re enado do tCID- cie ele phrenesi.
,\él'Ollhóho, adj. (L med.) Que teme o
pIo: o mais secreto, e sagrado. B. Flor. T.
2. lJ. 221. § fig. Segredo: "corrida a cortina ar. V. Aérophobia.
aos adylos da Divina Providencia.. B. Flor.
&("'ÓI'huIIO, R, adj. (do Gr. aõr, e 1JftaJ'lcdicolll, S. r. Pcqueno templo anllgo nos, brilhante) Que se torna lransparenle
(do LaL reelicula, dimln. de fBdes, templo) ao ar.
,\él-ópho.'o, n, adj. (t..naul.) (do Gr. acl',
V. Edilicio.
A.édo, S. m. (do Gr. aedon, rouxinol, can- e pftel'6, eu levo) Vaso - j que leva o ar
tor) (I. anL gr.) Nome dos canto,res ou poe- para o interior.
ta gregos, sobretudo dos antenores a Ho"'':-'-O''I.hé,'''' S. f. (t. pllYS.) do Lal. aál',
ar, e sphel'a) A 1Jlassa d'ar que rollea (l glomero.
bo terrestre; a almosphera.
&elto, loc. adv: V. Eito.
AC.l'lluócdo, ,\e'lnh'oeo Ortogr. que
,\él'OSCIIÇiio, S. f. Arte de fazer os aero.
Al'l'acs seguiu cm nomes proprios, como statos, arte de governal-os. .•
."ér·osl"CII, S. m. Oque dirige um aerosAegypto, Aencias, etc. V. Equinoccio, EquiI'OCO, ele.
. tato. V. Aerouallta, que é preferil·el.
,\ .... lÍgcm, s. f. (do LaL ael', ar.) (r. dlA",·ó"C .. Ce, ou '\"I'U"tillo, S. m. (do Gr.
aí!/', ar, e kislamai, eslou suspen o) Balão
dactico) Acçào de arejar.
.
Ao"'clIlII""le, adv. De modo aereo, sem cheio de gaz, ou ar rarefeito por meio do
fundamento, futilmente: V. g. pcnsar, dis· calor, o qual se sustem na almo~[lhera, podendo elevar-se e caminuar sustentando
eOl'rer aereamente.
.~"r.·o, ", adj. (do Lal.) Pertencente ao corpos relalivamente pesados.
AéI'osCóU .... , S. r. (lo phJ·s.) Sciencia que
ar. § Da naturpza do ar. § Cousa formada.
ou feita na almos]Jbera, ou região do ar; tracta da elel'ação dos corpos na atmospheque anda lia ar: V. g. demonios - ; polesla- ra ..
des -. AIT. 10. I;~. As mpinas aéreas dasarcs
Ao'ro.!lI'·IU"o, ", adj. Que se sustem no
de caçar. Camões. § lig. COllsa uérea; vã, ar, como as bolhas de ~ahão, Oll qualquer
~em fundamenlo, futil: v. g. discursos, opio l! 10Lo de m;ileria levíssima, cheio de gaz
niões, emlJ1'ezas - ; "pensamenlos - .. J'ieir. ou ar muito mais del!{ado, que o alUlO.
I. 73. § Alio, que se eleva, e anda no ar: V. spherico: V. g.nlobo, balao; 11lar1lína -.
AéroOlCillo. 1'. Aeroslate.
g. aéreo eslandarles; aéreo 71l0n/e;- grimAel'illlo. V. Esmo.
pas. § Tambem se diz aério; ambos sào do
lat. mas aéreo tem prevalecido.
&Cth"UCII, S. f. (L phil.) Theoria das
... cricol.., adj. (do LaL aer, ar, e colere, s~n~ações .
... Clhiologin.·Y. Eliol(lgia.
babitar) Que vive no ar; opposto a /erricola,
AcUlI'lol«·ÓI.lo, Ipron. elrioscÓ'pio) S. m.
que \'I ve na terra.
.
A .... ldeOl, s. f. (lo 1J0L) Plantas orclJideas. (lo ph.rs.) In~trumrnlo para medir o calor
... é,·lrCI·O, II, adj: Que traz, ou conduz o que irradia da superl1cie da terra (do Gr.
ar. § (lo anal.) Cone/uelo - ; a trachea arte- ailhl'ia, serenidade do ar, e skopein, ver.)
AeCiCl"s, S. m. pI. (do Gr. c.cliles, de a%~~s,
ria, e os broncl1ios. .
.......-IflCIIÇiio, s. L (L cbJ·m.) Formação do aguia) Pedra da aguia chamada chocalhei·
ar arti{jcial. § Acção de transformar cm gaz ra: é arFilosa, e ferruginosa com uma, ou
uma materia solida, ou liquida.
mais cavidalles por dentro, sem que se per·
.....·lrÓ.·IIIC, adj. 2 g. Que tem fórma, ou cebam rxleriormente. Bem. Med. 7. 2.
propriedades physicas de ar.
4 ExoHlelo, adI'. pleb. V. Omcio, e ex..... I·lzlÍl·, V. tranh. (I. cbym.) Fazer subli omcio.
N. n. As pal~vras que ~e nã? acharem com
como ar.
4 .... 011)'1181111 .... , S. f. (do Gr. aér, ar, e AI, busquem-se com A(f, e VI ce vcrsa; por·
dyiranlis, força, sciencial (L plIY~.) Parte da (lue vanam muito os anctores no modo de
meclJanica, que tracta da força do ar, e dos escrewl-as. As que no Latim tem a(f, e sào
outros Iluidos elaslicos.
derivadas de raizes, que começam por I: tal·
Ao'rolól'ollhill, S. f. (do Gr. aér. ar, e vez escriplas com d (v. g. tinis, adfinis, ou
gralJ!Lô, eu descrevo). Descripção, e tbeoria a/finis, em Portuguez, seg undo a orlhogr.
do ar.
.
etymolog. de,em escrever-se com fT, e por
.... o'róllCc, ou ,\él'ólltho. V. Meteorolite. analogia parece, que as derivadas de pala·
Massa aéreometeórica, que cabe na terra, e vras, que em Portuguez começam por r V.
cuja origem não está ainda verdadeira- g. IrJtl!o, frouxo, {aebga, e del'eriam escremente con]lecida, ntm scientil1camellte de- ver com I{, quando se Ibes ajunta a: v. g.
monstrada. Um dos maiores que oe conhe- a/foulo, ol/'rouX01', a(fadigm', ele. mas muitos
cem foi encontrado no sertão da Dabia, seno auctores se desembaraçaram d'eslas analodo em 1888 .transportado para o musen do gias, e melhor fóra que todos deixassemos
Rio de Janeiro. onde se aeua. E' uma massa os (f mesmo nas derivadas do Latim, V. g.
mineral informe, assemelbando-se ao nico em a(fh'lna", que em qualquer sentido vem
kel no lagar cm qne foi faceada e polida.
de finr·is, Lal. d'onde vem adfin11are, ou
&é.·ologi.. , s. f. (do Gr. aér, e logos, dis- a/firmm'e, e que no Portllguez ora se es·
cursol Tractado sobre o ar, e ·suas diversas creve a/fil'llla7' ora afil'l1Jar.
propriedades.
_~rnngnlll"nlo, S. m. (anl.) Afagos, aUra·
&~I'ollli'lncln, S. f. (do Gr. aér, e man- CtIVO.
leia, adivinhação) Adivinhação prlos signaes
,Uilbel, e ... ri'hll, V. AO'avel, por uso. M.
e impressão lia ar. Na N. do Fulur. 1J. 4. Lus. T. 2. f. 78. 1. Aulegl-. 2. I.
vrm erradamente -al'eomanciall
,U•• behlleulc, adv. V. Alfavelmente.
&érouu,"Ce, S. m. Aquelle que pratica
,UlIhllld.... e, V. Alrabilidade.
a aeromancia.
&rlldlgád,,"u'nCe, adv. Com fadiga, cano
"'É"'oIll8I1ueo, n, adj. Que pertence a çaço.
aeromancia.
&r.. dlgilllo, p. p. de Afadigar. Cançado.
.......·0111(·1, S. m. O manna; mel caído ço H. Dom. I. I. 7. § lig. Molestado: «vejo-vos
ar.
tã~ afadigado em prop6r vossas razões,' etc.'
Jlé"ollleh'in, S. f. Parte da physica, que Ulls. 4. 5. e l/r I. 3. e 2. 14. ~ Que trabatracta do ar, e suas propriedades, e ensina lha com fadiga: anda?' afaeligado, com fadia calcular· os seus cOei tos.
ga, com trabal110 fadigoso.
4ê1-ómcCro, S. 111. (do Gr. aêl', e melrone
&rnlllglldol', n, adj. Que afadiga. B. Per.
medida) Instrumento physico, para se exa- § S. O que, a que afadig:l.
.
minar a rarefaçào, ou condensação do ar,
Arlldlglu', V. Iran~. Dar fadiga, canC.ar
ou o seu peso.
alguem. § fig. Acosoar, molestar, persegUir;
&é.·ol"'"ln, S. m. (do Gr. aér. e naulés, «Os ventos a{adigão a 1130.. Nauli'. de Sapo
navegante) Pessoa que dirige um aéro- C. 7. "a sede os ladzga.. Canto, 14. afadigar
stnto.
a/gucm r.011l dem.~.l71das Oret. AI- 3. f. 79.
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Aradlgar, v. intrans. Afanar, mourejar,
trabalhar com fadiga.
...rudlgi,,·-se, v. rer. Trabalhar com aneia cançar-se, al11igir·se. Eneid. 12. 184.
"ruell~osO, ó,m, adj. Que causa fadiga.
"ruelldiulo, n, adj. Que tem ares, ou
modos de fadista.
Arudls(ft'·.He, v. rer. Tomar ares, ou
mados de fadista.
...r.. g,"h~h·o, 11, adj. p. uso Que afaga:
palavra -,o mulher -,o i. é, meiga.
... ru;;Ado, p. p. de Afagar. QUf~ recebe
afago; que é anunado, sustido. Di7.-se das
iddas, das esperanças.
... ruguclill', ", adj. Que afaga: v. g. semblante, 1'I:so -. § s. O que, a que afaga.
. u.. g..méll&o, s. m.
acto de afagar.
1neel. 3. 166. § Agasalho, carinho.
... rugAr, v. trans. Fazer afagos, amimar
com acções, palavras: afagar atguem; al'agar os cães, os cavallos, os talcães, etc, para
os am8l1sar e quielar: "o Hei, depois que
era sanhudo nom era mui leve de atagal'"
amansar. ince/. 3. 349. no íi.g. O mundo
afaga com ?·iqllezas. 11. P. 496. § Afagar as
esperanças, para qu~ se susteuham; Jisongear. § Atagar a dor, para que se solTra;
sanando-a com algum sainete, ou cousa
que a adóce, para que se não irrite e exaspere. Cam. Canç. 10. (,com islo atagaria o
soITrimenlo... § Afagar o desP;jo. Lus. Trans{.
_ as orelhas do povo; pruir-Ibe. Ldllo de lIes.
§ lJClls afaga ... ou casliga; a torltma afaga
com bens de t'ento; a lisonja afaga, e aincla
anima o vicio prospero.
Mug-i.rosc, V. rer. AmiMar-se a si mes·
mo, lisongear-se, vangloril1r-se.
,
Mágo, S. m. llom gasalhado, acção carinhosa, mimo, com que se Iracla alguem. §
fig. Os al'agos da deleitação; lenocinlO. Filoso(. de Principes.
MIIgoso, ÓSII, adj. V. Fagueiro, Afagador.
...rllguell·o, ", adj. (anL) Lisonjeiro; que
afaga, lisonjeando; ser afaguei1'O, louvam inheiro.
M/IIIlI, (anL) V. Afan, Afão. Tesl. de D.
A(. i V.
Ar..lm...lo, p. p. de ~faimar. Lopes, Ch?'.
J. 1. p. 2. c. 75. ~ Esfaimado; pnvado de
mantimenlos.
Arolmi.r, 'I. trans. Fazer fome; que haja
fome. tolhendo os manlimentos. Diar. ele
Ourem, 575. "araimar huma praça, ou castellQ, para que se renda,,; esfaimar.
M.. ládo, p. p. de Afalar: .os elefantes,
por serem afalados de quem os mandava,
hião por diante" li. 3. 8. 4.
Arulllgllment,o, S. m. (ant.l Afago, Viterbo. Dicc. Porlaut.
Mul.. g"r, V. trans. (anL) V. Afagar.
... rolilr, V. trans. Dizer palavl'8s aos animaes C0111 que se trabalha, para os espertar
e reger. Barros.
.UIIlIIÓtl..méllte, adI'. Celebremente, com
muita fama.
ArIlDlRd;",...lmo·, ", adj. super\. de Aramado. Muito aramado, que gosa de grande
fama.
"rumádo, p. p. de Afamar. Famigerado,
que tem rama: "Naquclle. f:uja Iyra sonorosa serâ mais atamada que ditosa.. Lus. 10.
1~8. §. por .anliphrase: infamado, desacredllado. Ord. Ar L. 5. p. 15. afamado da eliç/a maldade; e L. 3. /. 4.43. - ct'esses 111alctioios; accnsado por fama, e dizer das gentes: - com a mulher de olctrem; infamado.
cil. L. 5. p. 58. "aramado de ruim lingua_
B. 3. 10. 10 § Afaimado. B. P.
.UIIIIUldol·, O, S. que, ou a que da boa
fama de alguem.
AromAr, V. trans. Dar boa falDa de algU,em. Bem. Uma, Ca?·ta .. 1:i .•atamar heroes_ "9,ue os não afamasse de Santos" Feo,
1,·. de S. Panlal. § Afamar de maldade, ou
crime; Ord. Ar. 5. T. 2. 27. infamar. §-sua
honra; fazer famoso, celebre.
. Ar.llIárosc, V. ref. Fazel'-se famoso; 101'nar-~e afamado. Ferr. Cada, 6. L. I. Lus.
10; 129, <cAqui o soberbo Imperio, que se
afa!1la.. "as ilhas,. oudc a uatureza quiz
maiS a{amaT-se" ibid. 131. - de sabio. §
Afamar, por Afaimar. Barb. B. P. esfaimar,
(do LaL (amet, fome) At. Lus. 4. L. 1'2. C. 32.
·VOL. I-FL. 13.
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... r.\ 0, ou "'fTAn, S. m. Trabalho, can- go do seu amigo, o homem da mulher,
çaço, fadiga: (,Senhor, o gran mal e o gran etc., quando queremos indicar a união,
pezar. E a gran coita e o gTand'affanlJ ']11'0- que entre elles havia, e encarecer por este
vas e cantares, n° 18. "quanlo mais honra- modo o apartamento. Assim diremos com
dos eram, lanlo mais se prezavam, e se li· propriedade, que se aparta o amigo do
nlJam por melhores em saber por soll'rer amigo, quando estavam juntos em algum
affan, e passar com pouco em tempo de lagar, e foi cada um para sua parte; e diguerra" Ol'et. Affons. 1. 65. 5.
remos que se separam quando vão para to",rUllildo, p. p. de Afanar. § adj. Cheio gares (Iifilantes, ou vão por muito tempo,
de afan, de grande trabalho, muito cança- ou talvez para ~empre; i. e, quando se desdo: v. g. - de Idas; vida -.
faz, ou quasl se desfaz a união, que entre
,UuIIA.·, v. _ trans. Grangear, procurar, elles havia: a morte sepal'Ç! os amigos, os
negociar com muito trabalho. VielY. 1. 132. esposos, etc., e não dizemos qne os aparla.
(<iJOmenszinhos de ludo quanto andais ata- A1Teda-se quem esta diante, para deixar
nando, e adquirindo, não haveis de lograr vér; arreda-se o povo, ab.rindo caminho, e
que 7 pés de terra".
lalvez pondo-se em ala para passar o homem
&f"I""', v. intrans. Trabalhar muito. Gil de respeito, etc. Syn. ele D.i'I·. F. deS. Ltâz.
Vic. "não védes meu afanar". § Adag.: <cAta,UII ti illl 0, p. p. de Aratiar. Feito em fanar, atanar, e nunca medrar" lJelicad. Aclar,. lias. §. fig. Cortado: "o escudo afatiUllo de
14.4.
cutiladas" Casto 3. 83.
"'!lIuál'-se, V. rer. Matar~se com traba",rlltl"I', v. trans. Corrar as fatias.
lho:" - se pOf' honras enganosas...
",ruzend"do, ", adj. Rico, que possue
",rIlUOSO, ósu, adj. Que causa afan; mui fazenda. 7'. dc Agora, 2. 25. inecl. 2. 510.
penoso, -mui trabalhoso, e cançado: "as ara- Ord. A{. 4. 30. § it. p. p. de
nosas lidas da ambição. fadigosas.
",rllzentl.h·ose, V. rer. Adquirir fazenda;
cUno, s. m. (anL) y. Aran.
engrossar em cabedal. P. II. p. 2. {. 56.
.~ri.stll, interj. para mandar abrir camiArnzél', v. trans. Habituar, acostumar. §
nho; arreda.
- se, V. ref. Acostumar-se.
"'fll>lli..lo, p. p. de Afaslar. § Posto em
",ruzé"es, S. m. pI. (formado da phrase
dislancia, dislante. Üts. 7. 59. "Os seus mais a tazer, como em FI'. aff'ai7"es). Trabalhos,
arastados.. B. 1.3. I. "arvore ataslada algum serviços, occupações, negocias. Não é vertan lo da aldeia ... § Llg. «Era afastado o pe- naculo.
rig'o" incd. 2. 640. removido, d,'sviado. § _~rozllllt\nto, S. m. (anL) Fazimento,
Remoia: "buscarei grincipios arastados (da acção. § Tracto, conversação: "mau atazihisluria) .. Prei?'e. " e cujas vistas estamos menlo de fomizio.. Orei. Ar L. 5. 1'. 15. p. 50.
tão - lJ Mm·l. C. ' 2 4 8 . '
A ri" loco adI'. lJeiJ81xo da minha fé;
. ",rustudõr, ", adj. Que afasIa. § Boi -,o usa-se, arrirmando, on promellendo. V. Fé.
que recúa bem. Vito ChI'. 3. 45.. 109.'
/Ueál', e derivo V. Areiar, etc. Vieira, 10.
&rustllllléllt,o, S. m. Acção e eITeito de 327. 2. M. Lus. e outros.
afaslar. § Distancia, apartamenlo: V. g. - dos
"'rC~"O, S. r. (anLI Paiva, S. 1. 98. "ou/ogm'es do equador. Carv. Comp. 1. 6. 10.
tros lumes, outros intentos, outras ateçães..
",rllstAr, V. trans. Alongar, apartar algu- V. Afi'ecção, Afi'eição.
ma cou~a de outra; fig. "afas/ava-nos os
AreiádllllléDtc, adv. Com fealdade: V. g.
danos aos filhos.. Sá e Mil'. (nos pór nossos ?'epresentar as cousas afeiadamente; afeianfilhos, como lhe por seus d'elle, le por leus, do·as.
.
abri-t·os os olhos, os vossos). § Separar, des... reládo, p. p. de Areiar. Tornado feio.
viar, retirar, pór distanre. B. I. 6. 4. (,que..
",rellldor, ", adj. Que ·afeia. § subsL
fazião afastar a gente" Luc. 1. 14.• fizeram que, a que afeia.
as pedradas afaslar e fugir os proprios pays".
"'rclllméllto, S. m. Accão de al'eiar. ~
§ íi.g. FeIT. Caslro, 3. "Deus a/as/e de nós Ião etreito d'esta acção: v. g. -o areiamento cela
tri~te agouro". § Afastar os !wmbros ao lra- vicio.. qlte se the gravou na atma.
balho; evitai-o. D. i? Man. Cart. 3. 80 V.
,Ueiál', V. trans. Fazer feio, desafei.4rll.. ttil·."e, V. rer. Along-ar-se: «vão-se çoando, ou com Jerimentos, cicatrizes, ou
as prayas e os montes atas/anelo.. de quem I'erretes: - o rosto. Andr. C/w. P. 4. C. fino
se alonga d'elles pai' mar, ali por lerra, § Fazer deforme. Uliss 8. 127. "De monficando ao longe. ~ Pór-se distante. B. t. struoso corpo, a. quem affey.a o ventre
I. 2. § Afas/ar-se de alguma cousa.; deixar prodigio:o... § Hepresentar as cousas feia
de a seguir, ou observar: v. ,q. - ela vertla- e torpemente. EHfi.. 5. 8. "a/biamos os
de, c/o crro: "não se atreverão a alas/ar-se matf's que antros fazem, areiamos n'elles
da nomeação, que jâ de Paris vinha feila» o que é leve, e aliviamos os nossos erros
li Flor. 7'. 3. p. 182. § Ausenlar-se, dei- mais feios e graves" Paiva, S. § Fazer
xar a companhia de alguem. Lus. 4. 93. feio, torpe. § fig. Deslustrar: "ateiar o coPalmo 3. l. .aras/arào-se de seus filhos... ração com mâs tenções" Arr. 2. t5. § "A.
§ eDarar-se; e fig. distinguir· se. § Oes- ruim (Iettra) desconcerta, em peça, e ateia
viar-se: V. -1..- da questão, assumplo, con- as razões, etc... Lobo, 60. ·se não af'r.ám
versaçào. /1e1T. Poem.· Sono 115. § - cla tudo com a perse~uição, etc.» M. Lus. T.
avença.; não estar pelo conlracto, não o '2. r 83. I. § "Auão afbanelo a imagem de
guardar. § Ord. Ar 3. 7'. 25. Atastar-se da Deus.. (perdida a graça original). Vieira,
demanda; não proseguir nos seus termos: 10. 327.
•
v. g. o .que se ausenla para outra terra,
",relár-se, v. ref. Fazer-se, tornar-se
sem deixar prO.curador: - do conlrac/o; feio.
não o cumprir. Ord. cito 4. r 205. "se
Arel~iio. V. Alfeição.
pócle afastar a fóra .. Ord. Man. 4. ·36. I.
MelçoAdo, p. p. de Afeiçoar. Feito a
§ inlrans. Roupa que afast;1 do C01'pO; não feição, fórma, ou figura de alguma cousa.
conchegada, de fazenda forte, com gom- At. L.
ma, com entretélas, enchimentos, que a
iUel~olltlor, .., S. Pessoa que afeicóa
levantam.'
da fórma, feição.
- ,
(Afastar, Arredar, Apartar, Separar. Syn.)
",relç061', v. trans. (de a, pref. e teição)
Nasta?' é desfazer a proximidade; pór ao Dar feição, fórma, ou fI(:l'ura'a alguma coulargo;. pór distante. Apar/m' é desfa7.er asa: «ateiçoou urna cannll1bau Leit. Misc. 15.
ajuntamento; pór â parte o que estava jun- 429." - um tronco .. Vielm « - os memto. Sepamr é desfazer a união, a ligação, bras·, Men. Seml. 2. 42. 9. § fig, Afeiçoar
lalvez a mi~tuTa. Arredar é :irar de diante enganos; dar-lhes cór de verdade. Arr. 10.
da vista, abrindo caminho, pondo para os 4. § V. Alfeiçoar, que diITere.
lados, ou para traz. Afasia-se o bomem do
relt.. ~"o, etc. V. A1Teitação. Lobo, {. 19.
precipicio, do lagar perigoso, da ma comfélfo,adj. e p. p. de AÁl'azer. V. Atreito.
panbia; - do cnme e da occusião d'elle;
rélh..s, ad\'o (L pleb.) fé. li. P.
- da lei, do dever, ao contracto; etc. Apa'r",réllll. V. Aphelia.
la-se uma pessoa, ou cousa de outra, junto,
",relleado, p. p. de Afellear. Temperaou ao pé da qual eslava; - o amigá do do, embebido de fél. § Cheio de fé!. § flg.
alOigo, Ohomem da mulher, etc. Separa-se llilioso. § Amargurado.
um membro do corpo humano, um ramo
... relleál·, V. lrans. Temperar com fé!. §
da arvore; a liga do metal, a alma do cor- Oal-o a bebei'. Alma inst/'. § Untar de fél:
pO. 'l'ambem dizemos que se separa o ami- - as sellas.
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ArCI',·orár.sc, V. reI'. EnciJe r-se de fertria celestial" Mart. Cal. r. 104.. § uTão a/el'a es- mdo a propria opinião" Vieir. 2.94.. § «A{'er- vor: V. g. - na virlltde, cuidan do mais cm
mdo cavallo se diz o que o cavalleiro leva a praticar. Sonsa. «afervorar-se no amor"
forçado. Arr. 4.. 4..
Arcnacnçildo, p. p. de Afemençar (ant.) com as reueas tezaSll Trat. da Gineta, r. 67. 11rit. ChI'. 5. c. 28.
,Ucrvol'17.llr, V. trans. Causar. inspirar
... rcI'I·mnento, S. m. A acção de aferrar,
Examinado com allenção: uel-I\ey Bamba,
depois que ouve bem leeda e a/i;mençada abalroar: v. g. o navio. Chi'. de D. P. C. 33. f€l'vor: afervorizar os libios. B. Pior. 5. p.
154..
aq uella carla" CIu'. Geral de flesIJan/ta, p. p. 3t3. - com a nau inimiga. .
....r.lbcl, ou .ot.trábll, adj. V. Arravel. Lo",rCI"'llI', ou ... trcrrá.·, e denv. v. trans.
135.
Arcmcnçür, v. trans. (ant.) Obrar com e as vezes intrans. PreMer com gancho de bo escreve afTábil.
",trllhllld{ldc, S. f. A qualidade áe ser
Iemença, attenção. § Olbar fito, amar a vis- ferro; e fig. com a garra, ou mão: "lhe aferta: .e dizem que da presença de Ghristo, ra com a esquerda na melena" Eneida, 12. arravel. Au/egr. {. 75. § Mostras alfectuosas:
que no ventre trazia, a face d'ella era de 71.." - do que resiste, ou foge" Luc. agar- -a - do aspecto".
Atrubllilflflmllnu~ntc, adv. Com muita
tanta claridade, que Joseph a nom pudia rando com os dentes. Casto 5. c. 34.. "a(era/emençar, até que o ventre foi vazio" Vito rou hum peixe o navio, que levava metti- afi·abilidade.
",.rllhllilfl'llmo,
adj. sup. de arravel. MuiOlu'ist. 27. unom podia afemençar o ros- das todas as vélas, e teve-o quedo". § Toto resplandecente" lInão a/imwnço eu aqui mar as mãos. Sã e Mil'. aferrar 'remo, lan- to afl'avel.
"'trllbulnçiio, S. f. (do Lat. afTabulalio)
bom lugar onde me assente" i. é, não vejo. ça, etc. § Lançar ancora, ferro; e fil/' tomar
Gil Vic. 2. 15. (de veheme!ICia, mudado o v algnm porto: V. g. aferrar Dili. Freire. § Ultima parte de um apologo, ou fabula, em
A/{arrar a ancora no fundo. Ulis. \. 37. § que se encerra a moralidade.
no /~ sua aflim.)
.
."trucllmiulo, n, adj. (ant. e pleb.) EnAremládo. V. ACeminado. Arr. 3. 4..
Aferrar o somno; pegar no som no, adorArcmluuçíio, S. r. A acção dl.l afeminar. mecer profundamente. Eneida, 7. 20. § Ir vergon[lado. Glte/T. Rei. 5. 3. 26..
&trull, V. Afan.
B. Pior. I. 235. § Molleza do afemlOadQ. § Al- demandar: v. g. - a cosia, para ir costean.~Irulftilr, e derivo V. Afastar. Lus.
guns classicos escrevem este vocab. e de- do. Albttq. 4.. 'i. § Dizemos: aferrar com alAtri"'cl, adj. 2 gen. Benigno, agradavel,
riv. com Efem, ou Elfem.
!7lt1na cousa: "alerrando com os paraos do
benevolente, cortez, cari nhoso: - aos ini"rcmlni"lameutc, adv. Com molleza inimigoll 11. 4. 7. 22.
mulheril: v. g. traclar-se, faltar-.
.ot.rCI·I·iu··sc, v. rr.f. Estar tenaz, afllnca- migos. Freire. «dona mais - e carinhosa do
",rcmlniuio, p. p. de Afeminar. Delica- do: v. g. - ao seI! sentimento, opinião; de- que cabe a modestia matronal".
,t.tri,,·clmentcl adv. Com arrabilidade.
do, molle, fraco como uma mulller. Ulis. 3. fendel~a tenazmente: "a/crrão-se aos livros
"'trll7.el·, e den V. V. Afazer, etc.
4.7. § fi"'. Fraco, debil, contrario ao decoro e aos mestres, de qnem aprenderão" Couto,
Atréeçiio, s. r. ~todiUcação causada no
e digni3ade varonil. § Ocio, estylo, voz afe- 5. 6. 4.. (as opiniões cosmogon..icas, theogominada, semelhante a das mulheres: can- nicas, e preceitos da vida moral e politica). corpo, ou no animo, pela impressão dos
objectos externos: V. g. «se o espirilfJ de
tigas afeminadas. B. Pior. T. 2. TJ· 13.
§ - lIg. Apegar-se.
"rcmlni,,", V. trans. Tornar fraco e deArcrl'cnhildluuéntc, adv. De modo fer- Deus. .. désse ao homem oltlros pareceres,
bit como uma mulher. § Fazer perder a renho.
outros inlentos, outros lumes, outras affecenergia varonil. Lus. 6. 96.•deleites, que
"rcrl'cnluido, p. p. de AferreniJar. Tor- çães" Paiva, S. \. {'. 98. atfeito, afrecto. 8.
afeminam,,; 1J0mem afeminado; povo afe- nado ferrenho.
D. 2. Prol. § (t. med.) Estado morbido, em
.ot.rcI·I·cnhõr, v. trans. Tornar ferrenho. gerltl, de pouca gravidade: v. g. alrecção
minado.
",rcmlnúI·.sc, V. reI'. Tratar-sp com mol·... rcl·'·cnlulr.'H.·, v. rer. Tornar-se fene- palustre.
... tréctuçõo, s. I'. (do Lat. alfeclalio) Arti·
leza mulheril; fazer-se afeminado. § Afemi- nho, pertinaz, inLlexivel.
",rcncloadól', S. m. O que pica, ou ficio, modo, ou pr.atica singúlar, com que
nar os pei/os, os animas, o valor. M. Ltts.
Leão, Oh!". V. Elleminar.
se falia, ou se diz alguma cousa, apartanarerretóa. B. P.
Afél'cs, S. m. pI. (V. Afazeres) uFaz sanArcI'I'ctoiu', V. trans. Picar com ferrão, do-se da simplicidade e naturalidade. § Finto nestes santos, Per nos dar móres aferes, ou felTQ agudo. § Ug. Picar o insecto com gimento, impostura, apparencia. ~ Oesejo
Faz-se-me clleia de espantos,) Cancion. 82. 3. o seu ferrão, ou tromba. § fig. Irritar, esti- desordenado, ambicioso: v. g. - de ser coAfél'csc. V. AplJerese.
mo Dws. A/m. Instr. \. {. 191.
mular, prol'ocar irritando, aguilhoar.
",rcl"iádo. V. Feriado.
... rcno s. m. Apego tenaz a opinião,'a
Atrcetilduménte, adv.· Com demasiado
"rcI'lcuo, s. f. O acto de aferir: - das algum ha6ito; adhesão, tenacidade: - aos cuidado e all'ectação. Bem. L. e 6'al. 1. 5. 114.varas, p'esos, medidas de molhaflos e seccos. bens do munclo. V. Amor,
,urccttl 110, p. p. de AlI'ectar. Feito com
Alv. de 10 de Out. de 1754..
ArcI'I'oádo, p. p. de Aferroar. V. Afer- afi"ectação: v. g. modo, eslylo, discurso -. §
Arcrido, S. m. Caneiro, que traz agua retoado.
adj. Que usa de arrec~ações. § fig. Fingipor cima das rodas das azenhas, para as
"rcrl·oár. V. Aferretoar.
do; não uatural, sem singeleza e simplicidafazer .,.irar: ujunto a Borba, na qual ha
... rcrl·oUl/ldo, p. p. de Aferrolhar. Ac. rios de. § -, por movido, tocado de algum senmuitos aferidos, assim de azenhas para Sing. T. 2. p. 4.07. ~'echado, preso com fer- timento, ou paixão, é gallicismo. Gloss. FI'.
Atrcct.\ntc, p. a. de Arrectar. Que alTemoer trigo, como de pisões para o fabrico rollio, ou a ordem, que prolJibe mover-se
de pannos de cOr" Oam COl'Og·. 2. r 515. ~Iguem d'um logar para outro. Jom. ({,A{'ric. cta e IInge, ou deseja parecer o que não é.
Arcl"Ído, p. p. de Aferi r. Pl'Ov. do Sena- 1J. t. C. 6. g fig. «A{errol/uulo no perigo., Lus.
Atrcctiu', v. I mns. (do Lal. afTeclare; Dedo de 1803. umedidas aferidas". § Perdiz 'l'rans{'. § Ter dInheiro aferrolharlo; tE'l-o sE'jar: V. g. - o imperio, viciarias. Vieir. 2.
a{'erida, na volatéria; preparada com um gnardado, escolldido com avareza.
189. § Ambicionar: lIa/rectava senhorear os
golpe, de onde saia sangue, ou esfoladura,
... rcI·l·olbl"·, v. trans. Cerrar correndo e Paizes Ilaixos. Rib. blacedo, Rei. «Lucifer
para treinar o açOr. lremand. Arle da Caça. passando 1) ferrolho. Vieira, 4.. 552. § fig. afTeclava a Divindade· Vieira, II. 295. 2. "0
",rcI'ldóI', S. m. O que afere; ontros di- Prender em cadeias. Ii. Dom. I 4.. 6. «afer- Alli~simo, fi. quem afTcclolJ, ser semelhantezem afilador: o primell'o é que se u ·a.
rolhar màll'eitores" - galeoles ao banco. § Id. 296. § Usar de alrectações, deixar o na,t.tcI·lmento. O mesmo que aferição.
fig. «Aferrolhar a razãoll fi. P. 1.6.4.. "afer· tural pelo extravagante, e por singularida,Um'ir, V. trans. (do Lat. ad{'erre) Cotejar l'olhar os dõE's de Deus" Arr.. 10. 48. J',,/er- des. § Arrogar-se alguma qualidade; Ungir·
os peso e medida u uaes com os padrões l'olhar alguem ao tormento. Maus. § Pren- se: - santidade. Cei/a, OUMr. I. 4.7. - mo·
da camaras, para se não fraudar o pulJli- der entre grades, com cadeias. ~ Guardar deração. Jlfacedo, Juizo 8ist. 2. I. § Procurar
co, e declarar com certas marcas como es- em cofres encintados, ou chapeados de fer- com desejo de conse/{uir, trabalhar por isso.
tão conformes. § Examinar a exactidão das ro. § Guardar dinheiro por avareza, ou Jlor P. Bem.•a/fectei que estas sentenças fossE'm
balanças, e declarar do mesmo modo a sua desconfiança de o perder, se o dér a credi- quasi todas de anctores christãos" «o Suju teza.
to; enliJe ourar.
premo Lngar, que Lucifer afTeclOlt no EmArCI'mcntóI', e derivo V. Fermentar, etc.
",rcI"'cntõdo, p. p. de Aferventar. Eneitl. pyreo" Vieim. § AfTeclar a alguem; (t. vulg.)
,t.rcI·moscildo, p. p. de Afermosear. Per. 11. 54.. "tumulto aferventado" afervorado.
amar. ou corresponder aos seus amores.
Bibl. 4.. p. 4.16. Outros dizem a{orrnoseado,
... rCl·véntnmeuto, s. m. (anL) Fervor: o
... trcctál· ...C, V. reI'. p. uso Usar de alremais conforme a etymologia. (do Lat. for- - do amaI'. Vlt. Uhl'ist.
ctação ridicula no fallar, ou nas maneiras.
ma, ('orlllosus).
Arcrvcutál', V. trans. (I. famil.) Fazer Fingir-se: «UI~ gato, que morto se afTeelar
",rCl·moscá.·, v. trans. Fazer formoso .0 ferver. B. P. § Cozr.r imperfeitamente, com va., lJiniz, P. L. 4..
que era feio, ou indifi·erente. ~ fig. Ador- uma só fervura.
•
"trcct,ivumentc, adv. Com muito arre.ot.fcI·vcutál·.sc, v. rer. Afervorar-se.
nar, embellezar, enfeitar qualquer cousa:
cto. Vieira.
afel1l10Sear a Jettrall Lúbo, r. t4.. «- as igre..t .rcl·,·ol·ádumentc, adv. Com fervor: v. g.
""fcctutÍl'o, II, adj. p. uso Desejoso. Blut.
jas" V. do Arc. 3.7. «- a alma- GttCIT. ReI. oral'ã -; alma - ocCltIJada em 11eus. V. do Supl. § Que póde alfectar.
4.. I. 2. ~fermoseava mais o gentil mancebo Arc. 5. 7.
"'trcctivo, u, adj. De arrecto, respeitante
a 11l0destta e a brnndul"a de que era dolado;
ArC""orndilflflmo, super!. de Afervôra- a àlfecto: v. g. aClo -, potencia -; cheio
afermoseou Ião insigne victoria a clemenCia do. 11I'il. ChI'. 4.. 2.
de arrecto. Vieim, Cart. 21. T. 3.• V. Ex.',
do vencedor. V. Aformosear, hoje mais usado.
...rcnoródo, p. p. de Afervorar. Prega- que tenho experimentado tão verdadeiro e
ArCI·IUo.~cór.l'lc, v. reI'. Fazer-se ,formo- cão. - V. de Suso, c. 20. avent1treiros -. Luc. afTeclú'o- affectuoso. § .Em Deus, o fazer
so; embellezar-se.
'7. 15. desejos-o H. P. 2. 5. 22. «afervorados bem se chama amor efTeclivo; o querei-o
ArcrmOOlentóI', e derivo V. Afermosear. por remediar necessidades dos proximosll. fazer, amor afTectivo" Vieira, 4.. 322. 2. .
M. Lus. fi. P. 2. 3. 5. « - a fealdade" An..
",rcnol'Ar, v. trans. POr em acção, esti... trée&o, S. m. (do Lat. afTeclus). Com·
10. 4.7.
mular, causar fervor; actuar, dar calor: V. g. moção violenta da vontade, amor, propen",rcnóllameute, adv. Com aferro.
- o animo, as paixões, o zelo, a devoção. são, ou aversão, em razão de sensações for",rCl'l'ódo, p. p. de Aferrl\r: "com os den- Sousa e Paiva. - a induslria, o valor, a tes, agradaveis, ou penosas: «o Senhor, que
tes a{'errados na capall Barreiros, Delic. p. 3. guerl"a, ou mOl'le. blaus. At. « - o amor" lhe deu afTeclo para se alegrar, etc." Arr. 10.
Vieira: .0 demonio -, e mais pertinazll «a Calvo Bomit.•afcrvorar em amor e carida- 41. e Vieim, 10.319.2. § IIg. Amisade, amor,
ancora das suas e peranças aferrada na pa- de" blart. Cal.
sympathia. Vieira, lO. 198. contrapõe affetco
Aremeaeiio, s. I' V. Afeminação.
Arcme{uio. V. Afeminado; opposto

r.

AFF

AFP'

AFF

a adio. § (L med.) Elfeito da doença; doença. § (L pinL) A acção que indica algum
alfecto na IIgura, 'li. g. o tirar a espada, erguer as mãos ao céu. Vieira, tO. 134.
(Alfectos, Paixões. §yn.) AI[eclo~ são ~s
commoções de allracçao, ou aversao (exCitadas no homem pelas sensações de prazer,
ou de dOr, de bem ou de mal) quando, consideradas em si e nos seus elreitos; são
brandas, e tempp.radas. Paixões são. as mesmas commoções, quando forte~, Violentas,
e impetuo~as. Aquelles inclinam o hom~m
Sllavemente para a allracçao, OlI aversao;
estas o arrastam, e forçam. Syn. de F,..
F. de S. Llnz.
.
"'ffreto, u, adj. (do LaL af[eclus) Affelçoado que tem alreição, benevolencia a alg-uem.
Ma~. Lus. 6 P. "al[eclo a el-rei D. Diniz..
B. Fio,.. 3. p. 177. "como ol[eclo ii sua nação. § Pe!os ad~. 91.le s~ lhe ajuntam, se
lhe determina a slglllllcaçao para o bem, ou
para o mal; e asslln dizemos bem al[ecles,
e mal otreclos, os quc desejam, e querem
bem a alguem, ou mal: v. g corações bem,
ou maL affectos; i. é, parciaes, ou ad versarias. I?,.ei,.e, L 1. n.· 26. ,dLJe era pouco

nossa opinião, ao que queremos. Couto: incIinal-o, amoldaL-o «- o espirilo a Deus..
Paiva. S. "esta, que com sua- orações me
atreiçoa (a si). Vieim. § Atreiçoar recado,
in[ormação; enfeitar, dar-lhe melhor fórma,
e assim o estylo. Gasl. 3. 140.2. § Af[eiço~r
a vonLade á vir'lude; inspirar-lhe amor da
virtude. Paiva. S. t. 337 V. diz-se, a/[eiÇOa1' a vonlade, só a boa parte, por alfeiçoal' ao bem. Vieira, Censura da 3." 1J.

atormentado. Aml'. a. 89. «af{iaado da doença.. Lop. Ch,'. J. I. I. C, 4. "doente e mui
alfiaadlJ daquella dOr.. O,.d. AI. 3. r. 14. ~
(anl.) Porfiado: "combatimento aficado.. Nrfbiliar. r. 44. § Usa-se como adj Uficaz, vehemente: .Sua dama descayda, com amor
muy alycado, mea morta, esmorecida, se
oulorga por vencyda em galardão do passado,. Cana. 14. v. 3.• com amor mui a(fi·
cado .. Pina, ChI'. D. Din. 25. "com muidesejo.
,UOe.. do." S. m. (anl.) O que persegue, .
insta, importuna.
ArOe .. mcnlo, s. m. (anL) App.rto, instancia, importunação. OreL. A/. 4. r. 227.
"grandes afli.camenlos" e 2. 75. «se acontecia que com grande af{icamenlo Ih'os
dessem, davão-Ihos tarde, e rel'erleiramente, e postumeiramente que a,os outros.
Ameú.·, v. trans. (anliq.) I\epetir, apertal' com razões, instancias; aturar, inslslir
em alguma pretenção, acção; porOar, importunar; perseguir combatendo. Goes, ChI'.
M. 3. a. 12 .• a parte, onde mais a(fi~a1'ão,
foi, etc.Jl D'aqui, Lide elTicada, pai' batalba,
conllicto porliado. NobiL. ChI'. do Conclesl. f.
52. a. 58. § AfTicar com a picadeira.. Canaion,

alfeclo» Viei,.a, paLav. I. 208.
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.af[e-

elo ás felicidades d'aquella monarchla.. §
-: tractado de qualquer ~oúo: v g. Lisboa
aO'ecta com lo,.mcnlas. AgwL. L. 2. 17. -a[{eclos (S. Lucia e seus companheiros) com
diversos generos de turmentos. § (L med.)
Parle af[erla; a fi ue no corpo está dorida, ou
enferma. Luz da Med.. 3. 7. § Bem, ou maL
ajreclo: applica-se ao corpo, ou a alguma das
suas parles para lhe de~(~minar o estado de
saude, 011 de doença. Vw/ra, 4. 225. "o corpo maL alfeclo" i. é, doente. fig Id. I. 600.
•a·s vi tas se lingem dos mesmos humores,
rle que eslão bem, ou mal af[ccLos 0- corações.. § I/endilllenlos a/feclos a alguma despeza: applicados para ella § Negoaios - a ai·
U'lm jlllZ, ou ll'l:bunal; da sua competencia,
rle que elle conbece em regra, ou por commissão especial e remissão do governo. §
Proposta alfecla á commissão : que lhe foi
enviad~ para sobre ella dar parecer.
. "'lTéettló"o, Arr. 18. p. p. de
"'lTécttlitr, V. trans. V. Elfeituar. Corle
ReaL, Naulr.-o caminlw. § Obrar: v. g.- el11
servir.o, benefiaio de alguem..

AlTeeCtlós..mente, adv. Com arTecto, carinho, ou amor. V. do Ara. 5. 5.
AlTeeltl08Í!lslmo, ", superl. de Alfectuosoo lJl'andão, Disa. graluL. p. 6.
Alreduo8o, Ó'"', adj. Que causa alfectos.
~ Que tem ou soffre alfectos. § Expressivo
ae alfectos: "palavras atrealuosas.. Viei'l'a,
4. 100. § IIg. Amoroso, amoravel. § Carinhoso: v. y. 1JraUaas, palavras-o § Que move os alfectos, pathctico: .eloquencia mais
Doreada, que energica, impresslva, nem urgentr, nem af[ecluosa...
"'Irelçào, S. r. O am~clo amoroso, ou propensão amigavél, benevola para com alguem;
sympatLJia, amizade, amor: "a verdadeira
af[el.çào na longa ausencia se prõva ... Cam.
Amph. p. q4. e ULis. I. 2. § Alfecção do animo, em amizade, ou adio, modo de sentir,
pensar: .alfeição cega razão·, Adag. DeLicad.
§ Arfinidade, connexilo: " - entre as armas
e as leis" Ord. Ar. Prol. § no pI. Alfeiçãos
por a/{eições. Cam. Sono 250.
"'lI'elçoiul .. mctlte, adv. Com arTeição.
Alrelço....i8!lImo, ", ad~ sup. de Affeiçoado. (}ue tem grande alfelção.
"'lI'elçoódo, p. p. de AfI'eiçoar. § Que é
arrecto; que tem aflclção, amizaclc a alguem.
~ A~eiçoadas por amanles; namoradas Cam..
~hL!. p. IK § ln/armação - ; dada com parclahdade, parcialis'ada. p,.esles, 75. "que lhe
vendão suas versas af[eiçoadas.. Andr. ChI'.
I. a. 89.
",rrelçoitdo, s. m. Oque, a ~ue tem inclinação por alguem, acompanha as suas ideias,
ou. segue os seus interesses; amigo pouco
!ntlmo.
Atr.elçoár, v. trans. Inspirar afreição
amor: - aLgtiem á vir'ludt: -não quer mal
aos .olhos, que o atrciçoão .. "este Octavio me
aO'elçoou a si" Fel'l·. (}ioso, 3. 8. Cam. Sono
81. '~conversação domestica af[eiçoa.. "o deI1!0UlO lhes af[eiçoava.. lhes inspirava alfeiçao a elle. Lua. 10. 5. § Atreiçoar aLguem á

r

Alfelçoó,·.se, v. rer. Tomar afl'eição, fical' propenso, e inclinado a alg. cousa, pessoa, exercicio. Atllegr. r. 35. § B. e outros
escrevem alfeiçoar por areiçoar, que dIO'ere. V.
AI.rett...çiio, S. r. (aul.) Enfeite, adorno.

Lobo, (. 19. "areylação..
Alreltód"méule,

te; adorno.
"'lfctt.. dch·n, S.

feita.

adv. (anl.) Com enfei-

f. (anl.) Mulher, que en-

Alfettódo, p. p. de Affeilar. V. Enfritado e Afl'cctado: "a creação, e uso de Iinguas estl"anhas me fez crer, que seria licilo usar na Portugueza alguns termos de fallar areiLados, etc... 111. Lus. 1'. 2. PmL. §
Adornado com atl'ectação: "necessario llc
(na poesia) o arti Ucio não atrei/ado, Fe,.r.
Carl. [2. L. 1. eslyLo alfeitado. P. P. 1'1'01.
AlTeltudôr, u, S. (aoL) O que, a que enfeita.
,Ureltuméuto, S. m. (anl.) Enfeite adorno: "deelaradas, e núas devem ser as pala.
vras sem areiLamenlo, etc... Itr. I. 19.
AtreIUu', v. trans. (anL) V. Enfeitar, e
Alfectar. S. e C. Arr. 10. 4.
.... treltúr.se, V. ref. Enfeitar-se. Lus. 9.
55.• Como que prompto r la para atreilar-se,
vendo-se no crystal resplandecente, etc...
A.lrélte, S. m. Enfeite. Vieira, 1. M6.
•nos escritos utilidade sem af[eilell fel. 4.
146. FerI'. Cioso. Maus. Ar. C. 6. llvão parecer, e faLso - l i
(ArTeltes, Enfeites. S!ln.) Atrei/es são ornatos, ou atavIos atrcclados, contra o natural, que eni lagar de aformosearem, desfeiam
o objecto, e talvez o fazem ridiculo. Enreiles sao os mesmos ornatos, adornos ou atavias, mas naturaes, com que se aformoseiam os objectos. Syn. de S. LtlÍz.
Alfélto, S. m. (anl.) por Alfecto. V. de
Suso, a. 32. § DeseJO, intento, tencão: .0 seja havi.do por elfeito.. § Doençá physica,
ou do anl1110. 11. D. 2. Prol.
"'«cito, 11, adj. ACfecto, affeiçoado: "animos propicias e bem atrei/os., Feo, 2. f. 9.
TI'. dos Sanl. Id. r: 35. ,,- ao papa.. M. Lus.
§ ii. p. p. irr. de Atl'azer. § Acostumado; habituado; aclimado.
.... ffeltuô!lo. V. Atl'ectuoso: "carias affeituosas·, Lua. 4. 3.
.... lI'emlni.r. V. Afeminar. Lus. 6. 96.
Alre"ênle~ adj. 2 g. (do Lal. af[el'ens, p.
preso de af[erl'e (I. jur.) Que toca a alguem:
v. g. porção -. § (L med.) Que traz, conduz. Vasos -; são os lymphalicos, que chegam aos ganglios situados na sua passa·
líem, e abl conduzem os liquidas flhsorviaos. Por opposição se cbamam ef[erenLes
estes mesmos vasos, quando se consideram
na sua saída dos ganglios: assim são ef[er'enLes a respeito dos ganglios ti'onde saem,
e alferenles, a respeito dos ganglios seguintes. 1IIe/[0, Comp. I. 1). 100.
"'trc"i." e derivo V. Aferir, etc.
Affct'.·ú.·, etc. V. Aferrar, etc. Barreiros.

Dedia. p. 3. B. 7. 22 e ouLros.
,"Ifca·,·enhó.·, V. trans. (I. poeto p. us.)
Fazer ferrenho, duro. F. Elys. ve,.sús.
Alre.·.·eto .. r, e derivo V. Aferretoar, etc.
A.tre,',·otu·, e deriv. V. Aferroar, etc.
.... ae.·,·olhiar, e derivo V. Aferrolhar, etc.
"'lfcnenlá.·, e derivo V. Aferventar, elc.
Alferl'o"úr, e derivo V. Afervorar, etc.
A.lTervo,·lzór. V. Afervorizar.
.
ArO ....çór, e derivo V. Afiançar, etc.
A.ru,lr, e deriv. ·V. Afla~, etc.
.... ruCÁ ....mcule. V. Al1Incadamente.lnetl.
4. 297. Goes, ChI'. do p,.ina. a. 46. "escreveo muy afiaaela11lcnlell
Arue/.do, p. p. de Afficar. § Apertado,
pósto em aperto. NobiLial', 14. «recolbeo-se
a hú castello ... C' vendo-se a{icado" , etc. §

Importunado com instancias § Perseguido,'
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ref. Afadigar-se} applicarse com anxiedade. § (ant ) Arnigl r-se. Vi/a
Chrísli, T. I. (. II V. e 6.9 V. «/ws alTiquemos a obral-o" lla madre se acoitava, e a/IIcava, non bavenclo jaesperança de o acharo
§ - ; ateimar, insislií' no proposito. Lop.
Arlteár...e, V.

ChI'. J. I I. a. 22.

A.lrielo, por Orticio. Gil V. I. p. 251.
Arn .... I;;ú .., e derivo V. Afidalgar.
ArOgurú.·, etc. V. Afigurar. Cam.
,UUla.·, e derivo V. Alilar, etc. Ord.

e derivo v. Afilhar, etc.
r. Adjuncção a sociedade,
congregação.
.
..ullttódo, p. p. de Affiliar. § como subsl.
Um -; adepto.
Arntlór, V. trans. Admillir no gremio de
sociedade, aggregar a alguma corporação,
etc.
Alrim, adj. 2 g. Que tem affinidade. § Og.
Que tem semelhança: v. g. "C e G são letras
a(fins no som. Leão, DesarilJç I. 12. anl.
ed,. § como subs. Parente por alloidade. §
Amigo intimo.
ArDméuto, S. m (an!.) Termo, limite
commnm de herdalies. ELucid.
Arltuár, e derivo V. Afinar, etc. Vieira,
19. 3'19. § A(finar, por Afilar, Aferir. V. esteso o,.d. Ar I. 5. 'ln e Mon. I. 43. 10. §
,,- se em dizer males de alguem" lIflJ,/'is,
2. a. 5.
.... rflneia ....lIlcnte, adv. Com affinco; resolutamcn~e; com instancia. And,.. ChI'. 1.
a. 3.'i. e 91. pedir paz -. Coulo, 10. 4 I.
crê,· -; perseveraI' - na sua leima; tenazmente. § OLhai' - para alguem; não tirar os
olhos d·elle.
.... rntleia ..o, p. p. de Al'ficar. V. Afficado. § Com instancia: "peço-vos mui a,(fincado. Aulo do eLia de Juí;;o. § A[/illaaClo; resoluto, /irme, obstinado: "este non credo
tão affi.ncado do apostolo.. resolulamente
profel"ldo. Ceit. S. 2. {. 149. 2.
,Ufine.. mcnlo, 8. m. Acçào, e e/feito de
affincar.
,Ullue.Í1', V. trans. Fincar, cravar. Eneicla, II. 155. "Lança tinha nos hombros arfincada.. § IIg. (Ii tal', pOr os olhos aflincadamente em alguem. B. Clar'. a. 67. § AlTinaar. V. Al1icar, Importunar. Leão, O,.ig. f.
21t. § (anl.l Insistir. C/w. J. I. § Perseguir
muito em tempo de guerra, combater rijamente. Doc. anL.
ArDncó"ose, V. reC Instar com empenbo
e el'fieacia. Leão, ChI'. J. I.
Affineo, S. m. O acto de insislir, de perseverar: V. g. oLhar com aflinco; esludar com
artinco; o affinco das pulavras nos sentimentos. requerimentos; - da alLenção em
",rnUUlr,

",rOlI"çno, S.

algum objedo; das sllppLicas reiteradas; eLa.
na meditação, profunda attenção:- no oLhar,
JIlando os olhos por mnito tempo. Bem. L,
e C. 1. p. 285. 1. "empregar na oração com
tanto afinGO as potencias, que se destrúa a

cabeça, etc."

ArDul"ú.le, S. f.

Parentesco contral:lido

wo
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pelo matrimonio com a familia do conjuge. ou por juramento. Fomes ant. "que o nla- gado, collado em logar publico, para que
§ Parentesco entre o padrinho ou madrinha, rim lhe dissera, que a(firmasse, se era Mou- se leia (edital, cartaz, annul}cio, etc.) § fig.
e os paes do afilhado. Calec. Rum, 120. § ro, se Ghristão, e que elle todavia a(fiI'lJ1a- Annllnciado, publicado. § E gallicismo no
flg. Conformidade, relaçã.o, c~nnexão, v. g. Ta, que Christão.. Ined. 3. 192. (talvez alfi/'- sentido de alardeado, ostentado.
dos sons, das artes, e SClenelas: (,tanta a{- 11Iar no sentido vulgar, dizer qne sim.) Inecl.
...rnxó,·, v. trans.. (do Lal. a(figere: Fixar,
finidade tem entre si a alma, e o corpo.. I. 218... o alfil'massem e srgurassem com pregar: V. g. editaes. Al'/'. 8. 20. § Al'flxar o
Arr. 10. 14. § A(finielade entre os homens juramento.. fazer cert~, prometter, appro- padecente á CI'ltZ; pregat o com cravos. Fios
de costumes ~emelhantes. entre duas Iin- vaI'. § Nos mesmos Fomes ant. e conlorme Sancl. S. Po/yc. § Alfixa1' a agulha; (I. nauL)
guas. § (l. chym.l Atlracção e peeial, que ás leiS l1ipuarIas, e de uutros povos barba- fixai-a.
ha entre as partes constitnintes, e integran- ros nos ca~os crimes, onde não havia pro"'lfixo, ", adj. p. uso (do Lal. o/fixus)
tes de alguns corpos; diz-se, que um cor· va contra o accusado, este era obrigado a Pregaçlo, unido a outro: só se acha uso no
po tem maior a(finidode com outro, <Luando justificar-se por seu juramento, c juramen- senl. fig. Pr. Atarc. de Lisboa, ChI'. 2. 10.
se separa do corpo, com que tem a/finida- to de certo numero de testemunhas, assim Canto I. FI. Seraph. I. {. 74 a(fixa (a ben·
de, para unir-se a outro: os chymicos re- como o accusaJor do mesmo modo a(firll1a- ção) ás paredes do convento § S. 01. (L
conhecem diven'as rsp.:?cies de a(finidades, 1'a a sua accusação, e a este costume allu- gram.) Letlra, sJ'lIaba, ou syllabas, que se
e que ellas são maiores, quanto maior é o dem os documentos citados no Eluc. art. a./·untam a.s palavras, formando corpo com
estado da electricidade positiva, e negati- A(fi/'m aI', ou antes Firma. V. Abonaçãn; e e la~. § E o nome gr.nerrco dos prefixos e
va, em que se acharrm os corpos em con- Ord. 5. 30. 1. V. E/uc. o a/·t. A/Torciar. pag. sufli·ws.
tacto, ou dentro da e phera da electriCida- 61. a 62. e Monlesquieu, LspriL. eles Loi."C, L.
Amádo, p. p. de AUlar. Soprado, insuf·
28. C. 13. Ainda hoje em Inglaterra o réu nado. § lig. Inspirado. A/m. II/str.
de.
... rtJrm ..eilo, S. r. O acto de aflirmar, as- accusado, v. g. de matar, .apparecf'ndo o
,UO,)nlc, p. a. de AftJar. Espil·ilo-. Bem.
serção § (arll.) Ajuste, concordia, concerto. morto, a(firma com t~stemunhas de outor- F/or. 7'.-2. p. B.
gamento, ou ahonação do ~eu caracler, que
lned. 3. 572"'fO'l", V. trans. (do Lal. ad, (~ flare, ba·
"'fflrmócl"lIIcnlc, adv. Com firmeza, cer- matou bem, e em ~ua justa defesa, quando frjar). Soprar, lançar o halilo para algum
teza; para mais a(firlJladamenle escrever a o accusador não faz prova Il>gal, de que o objecto: a./flando o campo.. Naus. (l. poeL)
el-rei ... o lugoar. onde rodia fazer a forta- matou indevidamente, e srm razão legal. § § Inspirar os fatidicos, vaticinanles, prophelas.
leza.. B. 2. 8. ~. § Com alflnco, re olutamen- V. Firmar.
te: v. g. promeller -. Pinhei1"O, 7'. I. p. 248.
:t.ff1rmó.·, V. intrans. Declarar a existen-.
... m .. lo, S. m. (l. med.) Especie de erysi§ Com certeza: .. te juro ->l N. P. c. II. sem cia de alguma cousa. Sustenlar a verdadr. pela, que ataca subitanll'nte, como se fosse
duvida, ou incerteza. Leão, Colleç. r. 234.
§ Fazer-se Urme, parar AI. Lus. I. 2. c. 23. produzida por corrrnte de ar viciado.
"'ff1,·mó.to, p. p. de Affirmar. V. § (anl.) ..deu tanlo animo aos seus, que, a(fil'l1lan... rocgll~õe .., (an!.) V. Afl·0íl'açóes.
Declarado: ..- no contrato de pazes.. Ord. do, fizerão que o jogo se egualasse.>l j; Pór
AfOleçiio, S. r. (do Lal. alflwlio) TormenAr. L. 5. cit. Ord. 3. 64. paragr. 5. ~ Con- {jrmemrnte: "a/fi1'11lalldo na vontade, que to, pena corporal, como jejum, elc. Luc. 8.
traclos a(firlllados; ajustados, concluidos, d'aqueJla vrz Albayzar não lhe havia de es- II. .. - da carne... § Pena. angu lia. § Desfirmados por eFcriptura pnblica: ..sejam fei- capar... Palmo 2. C. 88.
g03tO, adversidadr, trabalho. § Grande sofJt.rth· ... íll·-IiIC, V. rer. Tirar-se de duvida a frimento physico. § DóI' moral; grande matos, ou alinHados por escriptura publica..
paragr. 6... Duarte l'achrco não quiz deixar respeito de algnma COUFa, particularmente gua.
.
o passo do váo (que defendia), até as pazes vendo·a. B. I. 5. 2. "por se olfi/'1Jla/' se era
(AlIlicção, Pezar, Magua, Consternação,
(entre os reis) não serem alfi1'111adas.. assi- ilha ou terra firme .. _a(firmando-se que era Dór. Syn.) O yocabulo dó/O é generico, e
gnadas. Goes, Dh,·. ft!an. I. c. 91. no c. 92. terra.. (Cjuf'm ia navegando). N. e Moca' comprehende diITerpntes rsprcies, designadiz d'estas mesmas pazes: ..depois das pa- 2. C. II. e 4.4. § - em alguma cousa; r~pa das pelos olltros differentes vocaLulos, e
zes iuradas.. o que se faz por mais certeza, rar, allentar: it. ter e dar por certo. Eufi·· caraclerisadas, ou pelos gráus da sua inou firmeza do contracto: hoje dizemos ra- I. 4. -/Jarros: ..o(firmava-se, que .vira huma tensidade, ou pelo objecto particular, que
tificadas. § "Mentira (a de S. Pedro) com fantasma ... § Cerlificar-se, averIguando a lhes dá origem, ou pelo estado em que põe
tres juras alfil'mada.. corroborada. CI1/Z, verrlade. B. 3. 5. 3. "Jorge de Brito, drpois o homem. DÓ1' é o sentimento penoso, nas·
Poes. /. 145...contracto concertado, e a/fir- que se afllrlllon bem destas cOlisas.. • amr- cido da repre f'ntaçào do mal, que a/recta
mado.. rato por firme. Leão, Chron. Ar. V. c. 44. mar·se na verdade de qurffi eramo~ ... Ai: P. o homem. Afllicção é uma dór vehemente,
AfflrfluHlo,', ", adj. Que afürma. § subo C. 57. § Formar juizo da certeza, ou verda- ou antes o eslado penoso do homem, quanO que, a que aflirma. Canto lJicc.
de, e falsidade, ou da bondade, e maldade do fortemente commovido e penetrado de
... rorm"lIIcn/o, S. m. (anl.) Affirmação. das cousas: .. não me a(fir1110 em nada.. te- algum grand.e mal\ que ataca os fundamenVil. Chrisli.
nho tudo por incerto e duvidoso. Bem. Rim. tos da sua feliciaade, 011 os ohjectos que
... rnrmilnCe, p. a. de Affirmar. § ubst. /. 20 I. não faço fuudamento de promessas, lhe são caros. Pezar 6 uma c1ó/· menos viva,
Pessoa que affirma, ou tem a parte afJirma· de consa nenhuma; não me asseguro em é simple, mente o sentimento penoso que o
nada, ou antes nada hei por se~uro em que homem !rm de alguma acção que praticou
tiva da questão.
... fflrmi..·• V. trans. (do Lal. a(firmal'e, [pe Ue. § Ter firme resolução. Casto 3. e o alrectou desagradavehnrnte. Distinguede ad, e firma"e, fazer firme) Assegurar, 123. A/buq. 1. 4.6. § Fazrr·sl: firme, sel!urar- se do arrependimrnto, porque esle ajunta
dar por certa, verdadeira, e sem duvida, se. Andr. Cerco .. no pé esquerdo se a(fil'llla.• ao pezar a detestação d'essa acção, que
alg. cousa. A!. P. C. 18... porque te alfirmo A!. C. II. 32 ... dando traspés até alflrmar-se .. bem quizera não ter praticado. !r1agua é a
á lei de bom gentio.. § Assevemr, dizrr que § Estar firme, fixo. B. 3. 7. I \. -cunhal . olflicção já minorada, quando já o homem
sim. § Sustentar o ('ue dissemos. § Decla- onde o corucheo se a(firma... § Acostar- está mais Il'anqnillo, é lima esprcie de srn·
rar que alg. propriedade, ou allributo per· SG, escorar-se. V. g.- á co/rml11a. § - ; re- timrnlo dócf'mente melancholieo. qUf' paretence a algum sujrito: v. g. quando dizrmo parar bem, para pão se enganar. § Rati- ce nascido da saudosa rrcordacão do brm
Pedl'o é l'ico. Esta phrase é uma affirmação, ficar, ser, ou conservar-se constante rm perdido e da satisfação de o ler 'presente ao
pois com ella a(finnamos, que a qualidade algum dito, ou declaração. Tem'. 3 foi rspirito. A cOl/slemação não ó propriamen·
de ser rico prrtence a Pedro. § Comprovar, muito cruel, e nisto se alfirllla1l1 todos H. te uma especie de dóI', mas o f'1l'rito d'rlla,
confirmar, fazer bom: (,muitas e diver-as lJom. I. 5. 9... mas ellese a/firmou no dito... quando a presença, 011 proximidade de alrazões, que cada um dava para aflirmar ~ A(firlJlar-se de olguem; tomar d'elle prova gum gra·nde mal férr de subilo o rspirito
sua tenção.. (jwovar qne era mf'lhol' o seu do que diz, ou do <iue promelle, c fazendo·o do homem de lal modo, que lhe abate 10voto). B. C/ar. L. 2. c. 12. § A(firmar com jurar; certilical'-se d'elle. Cost. L. 3. Prot. talmente as forças, e pl'osta toda a sua coobl'as; fazer certo, firme, provado: .. posto ..a(finnando·me de todos com juramento, ragrm. Syn. de p/'. F. de S. Luiz.
.t.mleh,·ftlll('bl .., adv. Com modo afllique Jesus não di. sera nunca que era Chris- que, srgundo sua lembrança, me falia vão
to, as oMas o a{fi1'lnal'ão.. Paiva S. 257. V. verdade.'1
ctivo. com angustia.
lAJlirmar, Assegurar, Confirmar. Syn.)
§ A(fir11lal'; pór firme, fixar. Seg. Cerco de
"'fOle/h'o, ft, adj. Qlle amige, que causa
lJin, 17. 337... bumas vrzes o pé direito a{- A/fil'mm' é simplesmente dizer alguma cou- afllicção: v. g. ppna corporal. Praglllat. de
firma. Nau(. de Sep II. 120... mas a(fir- sa com certeza, sem duvida. Assgeu1'al' 6 1749. c. 'l4. § Que mostra, indica afJJicção:
.
mando a vIsta lhe viu lettra'" § Fazer al- affirmar com energia, e mo lrando con- grilos anllcti vo .
·guma cousa firme, assentando-a sobre ou- vicção. Donfimlm' 6 dar novas provas. ou
Amie/o, p. (l. irreg. de Amigoir, e adj.
tra, que julgamos mui sf'gura: ..hum bem recorrer a novos testemunhos, que refol" Que lem aflJicção. § Atormentado, mortili·
ditoso a(fir11lamos nas cousas mais incer- cem a certeza da aflirmacão.
cado: v. g. /mba//tos. murlificoçõcs, com que
tas.. Id. c 9. § Averiguar bem, certificar-se
...fOrmuU ...., S. f. Aflirmação ; assevera- {ui afllicto. § Agoniado, altl'ibulado, angus·
de alg. cousa: ..esteve a(firlTlQndo a sua sus- ção; proposição, que arJirlLa.
:iado por soll'flmento physicO, ou moral:
... rfl'·lIIutl"ulllcnCe, adv. Com affirma- eslar aUlicto. ~ ~. m. Pessoa angustiada,
peita .. i. é, teutando achar, se era certo o
que ~uspeitava. Mans. 138. § Promeller com ção; oppõe-se a negativamenle: V. g. de{en- atlrHJUlada: li obra de misericordia consolaI'
segurança e firmeza. Eu/I'. 2. 5. § Ajustar, deu a queslão aIDrmativamente. § Com al1in- os trisles e atllictos.
...mlgcnCc. V. AfDictivo.
contractar, concertar: "depois de terem a co, com asseveraçào. Vieira, 5. 295 ..
convenção simplesmente a(firmada, Ord. 4.
... mlgidll...enle, adv. Com aftlicção. Chago
...rn"III"/h'o, ", adj .• Que artlrma; que
19. 2. .. a(fir11l0u de todo o casamento do coo.t6m artlrmaçã.0' § E o contrario de ne- Obro I. 'lo 5.
.
pryncipe. Ille<l. I. 520. ajustou certa e fi- gattL'o.
AfOlgldiulmo, ", super!. de Aflligido.
nalmente o negocio traetado. § - esm'i... m'·..... ch·o, ft, S. (l. da iuquis.) Herege, Sousa, Vieira, 12. 357.
.
ptura; firmal-a com o sen signal, assignal-a. que nos interrogatorios sustentava e defenACOlgiclo, p. p. reg. de Affligir: estar, ou
Oret. Af 3. 64. lJal·agr. 5. 6. 21. e fig. o dia os seus erros com pertinacia.
ser amigido da peste, doença. n. 1. 7. 3.
nome de amigo com que vós firmaes, e a{"'fIlhcl/ir. Y. Afivelar.
.( - por alguus com guerras.. M. L.
{il'1JWes, a vossa benevolencia.. § A(firma1';
Afflx .. cuo, S. f. O acto de affixar.
... mlgldor, a, S. O que,' a que aftlige. §
... roxádo,· p. p. de Affixar. Fixado, pre- adj. Que aIflige.
(ant.) provar, fazer certo com testemunhas,
.

AFF
,uOlglmeolo, s. m. (ant.) Acção de aflli·
gir; afllicção, pena, tormento.
.
.. unlll'ir, v. trans. (do Lat. a(fltgel'e, de
ad e /ligel'e, dar pancadas: derivo do Gr.
plttigo, eu aperto.2 Causar dóI', molestia phy·
sica com sensaçoes dolorosas; atormentar.
§ fig'. - o animo com m~l~slia, a{rl'on'.a; consumir, molestar. § A(fltgtl', com pellltencl3,
com castigos.
,UOI;;;"-Hc, v. reL Agoniar-se, angustiar-se, attribular-se, eonsumir-se, entrislecer-se.
MOosill·. V. A(]oxar. Bl'it. ChI'.
,uouco"1u, s. 'r. (do LaL) Concurso de
aguas; logar onde os rios e riLJeiras se encontram. § fig. (L med.) Concurso de Immores, que se dirigem para um ponto de·
terminado 1I0 corpo humano. § lig. Abundancia, quanti.dade de alguma cousa: V. g.
de gente, riquezas, palaHa~, etc.: a u/[ltWlt.
cia do povo á festa foi grande; o orador
tem grande a(fluencia de palavras; tem havido grande a/Ilucncia. aos e~pectacl)los ; i.
é tem concorl'lllo mUita I!ente. AI'I'. 10. 15.
,,~ aRtuMcia das graças" ,,- de lagrimas
alaga o seyo".
iUOllcllle, p. p. de Allluir. Que Corre
COl1iosamente: u. g. )Joço -. Cauto Jom. 5
~ (}ue tem copia de nquezas, palavras, t'lc.
Luz, Desej. I. 1. "a/[luente de bêes" gloria
_; magnificcncia - : cc. - consolações" copiosas, abundantes. Ag!pl. L. 2. p, 39.
MOllcoCe, S. m, 1110 que vae desaguar
em outro rio. § Qualquer corrente de agua,
que vae ajuntar-se a oulra principal.
,URuí.·, V. intrans. (do Lal. ael, e fluel'e,
correr para um sitio). Correr para o me~mo
logar: v. g. a agua para um canal. § Ir, vil'
em quantidade: anluiu muila líenle á fI· ta;
aflluiu muita fructa ao mercaao. § fig. Oizse das riq ueza , bens, pessoas: v. g. pam
os indusll'IOSOS afl1uem as 1'iquezas.
.unúxo, V. }'Inxo (L med.)
Alroch.hú." e derivo V. Afocinhar, etc.
AlrogoC}õe.., s' f. pI. (anl.) Miunças, que
pagavam os emphyll:utas, colonos, ou rendeiros de terras, pelo fogo, ou direito de
habitar. Ell/cill. SI/pp.
Alrogúr, e derivo V. Afogar, elc.
.4.lrogucú.·, e derivo V. Afoguear, etc.
.4.Irolhó.·, e deriv . V. Afolhar, etc.
.4.lro.·itr, e derivo V. Aforar', etc.
AlformOHCÓ", V. Aformosear.
A'fB.·ttlllit.·, e derivo V. Arortunar, elc.
Alfolllfu', e derivo V. Afoutar. Eneid.
.4.If'·n~i..·, e derivo V. Afracar, etc.
".rl'l·g....ziu·. V. Afreguezar.
Ar'·..., ..é .. ti..·, V. trans. (anl.) Enfraquecer, abater:. "n'esta grande agonia, e muita
fraqueza, em que se vião, os an'/'cquentou
mUIto mais desapparecer-Ihe a vera cruz,
que entre si trazião.. Pino Ch?'. Ar 1 V. {.
61. 4.
,'If"clá",'e der. V. Fretar, etc.
.4.1f,·leçi\o, (antiq.) V AIDicção.
AIf"Ill'"ó"-8C, V. ref. (anl.) AfOigir-se,
Mans. p. 14. esl. 3.
.4.lr"ó.lI1n, S. f. Gamão; planla herbacea.
.4.lfrônto, S. f. Denuncia, noticia, declaração do maior lauço nas arrematações: V.
g. am'onla laça, que mais nàa acha; formula usual dos pregoeiros nos leilões e ai'rematações por auctoridade da justiça. V.
Fronta. Ol'd. Man. 1. 59. 15. e I. 50. 7Jal'ag.
21. § O aviso, llue o omcial de justiça faz,
v. g. aos que vao em as uada, que se tornem a suas casas. §. A denunciação, que
faz quem traz prazo ao prOpriel:lrio, propondo-lhe se quer ficar com elle pelo pre·
ço, que outrem lhe der, etc.
.4.lfrootn 2 S. r. Injuria, ultraje de palavra, o~ acçao. § Pressa, aperto; o cançaço,
e anxledade, que elle caUsa. Eu{. Pl'ol. e
l. l. § Aperto de guerra, grande trabalho,
ataque rijo, arlilheria tomada. Galv. ChI'.
C. 39. "nas affrontas, que nos drrão em Malaca" assaltos. B. 2. 2. 7. e 3. 3. 5. "nas
costas lhe podião dar alguma a/fl'onla as
lancllaras dei-rei. ibiel. Coulo, 10. 10. C. 2.
P. P. 2. 2. Casl. 2. 132. "tomárão terra com
grande affl'Ollla, porque os inimigos erão
mUItos" § Logm'es de an1'Onta; onde o aperto é maior. Sego Cerco de Diu, f. 94. § As·
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salto, ataque, combate: «na bora da - l I B.
2. 5. 9. Ined. L. 526. -a ma)'or - de Arzila..
"onde a a/fl'Onla era mai 01' JJ i. é, onde se
pelejava m3l:;, havia mór perigo. ibid. "u'outros lugares do muro nom havia (lm'ontao
i. é, ataljUe, pr:leja r ibiel. r. 507. e 151. duranda a am'onta d'este dia; "sem esperar
cerco, nem a/{l'Oltla ll assalto. ibid. r 143. B.
I. 5. 6. lamal' a náo scm - ; sem pelejar. §

P. § Arrostar, accommeller, investir de cara ti cara, ou frente a frente. Albug. .1. 20.
44. V. do Arc. 6. 9. "alé que da fortaleza
arrebentou toda a soldadesca. que u{l'Ontando o esquadrão, se derão batalha bem
ferida, etc... Gulu. ChI'. A{. 1. c. 4.9. "com~aterão e um'ontaràa a villa, rijamenle.. i.
e, apressaram, apertaram, combateram. §
Pór em aperto: U. g. - a pmça; e logal' a{(anl.) Cançaço, fadiga.
{ronlado; si ti ad O. Seg. Cel'lXJ de Diu, r. 225.
AIf.·o ..... t1ullléllte, adv. Combalel'-; de § Combater rijamente: ·V. g. -- a 1J1'aça, o
perto, rijamente. Illed. I. 162. "o combate- muro, a nau. B. 1. 5. ti. Ilestando assim
rom muy -o.
a(fl'Onlado este combate" mui apres~ado.
·Afh-o .. tndíço, n, adj. Que se am'onla fa- Sego Cerc. de lJiu, f. 20:l. ull. ui. § róI' em
cilmente.
aperto o animo, abafar. Palmo 4. 51 V. §

super!. de Afl'rontado. Coulo, 10. tO. 3. "o ltaju ficou affl'olt·
ladissimo d'este negocio" Vieira, 16. 114.
"despidO, e c'os olhos uo chão o a/li'onladissimo Jesuso no .dia da Paixão.
A.r,'olltutlo, p. p. de All'rontar; Cambale
.4.lr,·OlllndisHllllo, n,

mui 'I'ijo, c -. Ille[t. 1. 546. § "A/i'ontados
os campos.. postos defronte, á vista. V. elo
Arc. 4. C. I. § (L. braz.) Diz-se dos animaes

que no escudo se figuram voltados um para
outro, de frente ou com as cabeças simplesmente voltadas uma para a outra: leões
alf'i·onlados. § AIl'ro.ntado (o rosto) de cança-

ço, de caiaI', de ag1.laçào causada pOI' vel'qo'/lha; abrazeado, encendido. Nau/i'. de Sep.

4. "O rosto em frescas rosas converlido
hum a{l'Onlado pejo descobria" "a{'l'onlado
~labastrino :O.SIO" Id. § Cançado, fali.l1!1do :
V. g. - da )OI11ada. Lus. 2. 34. § A[IIICtO ,
agastado; enl'ergonhado. iiI. P. C. 19. § Apertado dr. combale rijo. let. C. 170. "mais aI'-{/'Olllados do fumo, que das armaso li. I. 9.
4. Id. 2. 2. 5... no_sa gente vinba a/{l'onlada das frecbadas, e desejosa de tomar folego nos batéis".
"'lr"onlndO,', n, S. O ijur, a que am'onta ; ou que fa~ arl'ronta. § adj. p. uso Que
all·ronta. 6rallada, Comp. 2. 6.
.4.U.'oolnllléolo, S. m. Acção de am'onlar; anxicdade, vasca. fi. N. I. 1'15. § O effeito do que fica am'ontado, que se Dlani·
festa no encendimento do rosto. § Esse en·
cendimento. 7'mncoso, 2. C. 2 .• como o a{li'onlumento das armasll calor, fadiga, febre:
encendimento abrazrado.
"Ir,·ontó.·, V. trans. (anl.) Denunciar,
propór al~uma cousa a alguem de lJalavra,
em capitulos, ou apontamentos sobre negoci.o.s transacções, c~)IJce!'tos; req uerer. Nob!ltm·. p. 313. Leaa, ChI'. Ar. V. C. 44, na
proCtL'l'aç. "e para que a cerca dello (Illalrimonlo) ... po~sa a/ronla'r, firmar, e concertar quae qner capitulos, etc... lneel. I. 169.
"afronlando hum ao outro, a primeira enlrada no hatel" oll'erecendo, propondo. § A{{/'Ontal'; lançar mais em almoeda sobre o
lance de outro. § Dar vista de quem lança,
C.

D. F. iltan. Apol. 86.

Alr"OhuU', V. trans. (formado de a (prep.)
e {ronle, em frente) Fazer all'ronta, injuriar,
ultrajar, envergonbar. Vieira, tO. 463. '1.
..a/i·ontando de palavras a Xavier, hum homem desconbecldoo Luc. 2. 7. "satisfazemse roubando; â{rontando, matlllldo, tê que,
elc.. § A/fronlar a (ama, Lobo, r. 530. offender. § Quem af{1'onla, algumas vezes o
faz excitando brio, lembrando o dever com
alguma reprebensão: "vendo que se bião
escoando, e sahindo-se da batalha ... os tomou pelos braços, e a{ronlanda-os cam pala'vl'as muilo hon1'adas, etc ... Coulo, 5. 4. G.
-toda a cousa criada ~le affi'onta e me rejjrehellde ... vendo-me, e n~lIa vendo, Qne
louva o Creador, a quem orrendo.. i. é, me
dá em 1'0 lo, me envergonha, e accusa.
Cruz, Poes. r. IIQ. § Envergonhar a cousa
menos perfeita, excedei-a. Viis. l. 79. "estatua ... Que as de Sostrato, e Scopas affronlava.. § Fazer vermelho: v. g. - o 1'asla com
calol', agitação. § Causar cançaço, ou fadiga; molesrar, aflligir. V. do Arc. 5. 3. "como
era muita gente, e o tempo calmoso a(ron·
tauào o enfermo.. § Pór defronte com outra cousa: V. g. os campos, ea:ercitos., § A{{i'onlal' o delalor com o delalado, o ?'eu com
os co·rllus, etc. fazer acareação, confronlação. § All'ronlal' as naus com as vagas; mandar ii: via de sorte II ue surda sobre a mareta, ou escarcéu, que a não acapelle. fi.

Acobardar .

r

,'fr,·ollcá.·, V. lntrans. Anciar-se o coração. V. [lo Arc. 5. c. 16. Sá e Atir. § Abafai',
anciar-se com calor, fadiga. Palmo 2. 57.
Luc. 8. 21. Ilnem a{i'onlam na presença do
Irabalho...
Aff,·outá.·.se, V. reI'. Dar-se por all'rol1tado, injuriado, oll'endido. Vieira, 10.31. 2.
"aquélla sna soberba, e arrogancia que se
an"onla de compelir çom tão poderosos
contrarios" § Ficar an'rontado de qualquer
paixão: .Não ha peito tão alto, e tão potente, Que de desconfiança não se a{i'olllc.. LttS.
3. 109. "A/{ronlou·se a matrona dos drspejos que ouviu daquclJe mancebo dissoluto"
"A/li'onlal'üo-sc de se verem assoberbados
de tão fraca gente.. § Envergonhar-se, ter
pejo: "lIuem se não o{rronta de suas mas
obras, não dá esperanças de emenda" -acho
tanto motivos de a/rranlar-111e dos peccados, culpas, vicioso {)I'U;;, Poes. II - de morar em casas não nobrrs.. § - o 1'0s10; fig.
vir ao semblante do arrrontado a cór encend1'lla, ardente. Lobo, r. 50 I. "de nova cór
os rostos se a{ranlaramo § - ; avi lar-se
com algpem: que o delator, e o delatado
se a/Trontem" B. Flor. 2. p. 256. comparecer com elle, confrontar-se, acarear- se. §
- com algtlCm; fazer-lhe frente, pôr-se cara a cara, como quem o não teme. ou antes
procurar fazer-se temer d'eJle. Bcrn. L. e
C. 1. p. 280. "para qne ao affronlar-se com
a tentação, esta lhe nã.o cause e tranhez, ou
terrorll § Pôr-se de fronte; e d'aqni, eslando os Cl!mpos a/Trolllados; i. é, os ex.ercito :

a baleria - com os inimigos. P. P. 2. C. 20,
e L. I. c. 5. ilt. Lus. 1. 2. c. 21. ((mandando-lhe que de nenhum modo se affi'ontasse

com Scipião, nem cnra~e de acommettel'
sem tempo o campo Iloil'íano.. § Talvez significa accommetter. H. deisea. Nau{. de Sep.
/. 273: ull. fil. ,,- com o inimigo" "em
quanto o nosso cavalleiro com os onlros se
affrontava.. combalia rijamente. Lus.7'ransf.
r. 289. Eneül. II. 1'27. elO. 81.
.4Ir.·Oilcíohll, S. m. dim. de AlTronta.
Mend. S. 2. 28. 15.
Alf"OIlIÕ-""I11':'"Ce, adv. De modo al1'rontoso. Arr. Vial. 9. 11.
,\IfrooloHI..sllllo, o, super!. de AlTrontoso. T'iei7'a, 8 347.
.4.r"01l"'so, ÓSII, adj. Que causa fadi"'a,
am'onla: caminlla, subida arrrontosa. feo,
(}uaelrag. I. -combate rijo, e -" § fig. Que
am'onta; ullrajanle, ignominio. o, vituperoso, opprobrioso : V. g. palavl'as -; supplicia
- Jlt. P. C. 32.
A!f"ollxitr, e derivo V. Afrouxar, etc.
,'Irllgculi..·, e derivo V. Afugentar, etc.
,urusiio, S. r. (I. med.) Danbo que se dá
a qualquer parte do corpo, lançando a agua
de ponca altura.
.'Uoção, S. f. Acção, e errei to de afiar;
amoladnra, amolação.
,"Iúllo, S. r. Fio de agua ou outro liquido; pequenina corrente d'agua.•Vindo-nos
já afiada d·agua... Coula, 4. 6. 8.
.4.Uádo, p. lJ. de Afiar, e adj. Que tem
fio. § fig afiado na cortezania.. exacto observante d'ella. Attlegr. f. 58. § 11', ou vi?'
afiado. Inc[t. L r 14.7. "por virem afiarias ...
matarom delles nove.. Idem, {'. 557. ,<ir a
gente o.fiada.. CDl fileiras de pouca frente,
e não muilo junta. § (juai'ro dias afiados;
enfiados, srgUldos sem interrupção, arreio.
§- C0l1t7'a alguem; com paixão forte contra
elle. fi. Dom. 1. 2. 20. § Afiado lIa lllal1'cta,
matdade; activo e aperfeicoado n'ella. §
Apurado, e completo. § Olitos -; agudos,
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penetrantes. Luc. q. 3. § Lingua afiada (phr.
pop.) maledicente.
~nndor, s. m. O que afia. Blul.; amolador.
,UIl..lçÁdo, p. p. de Afiançar. A pessoa
ou cousa pela qual se prf'sta /lança, ou cujas boas qualidades se afiançam, se amrmamo
~nn"çndor, n, S. O que, a qne aliança,
ou aflançou.
~lIn .. ç"rl v. trans. Abonar, ficai' por fiador, empen lar a sua fé. § Promelter, dar
speranças com certeza do successo. Tetles;
ChI'. I. f. 599. '2. § AlIirmar.
~lI""Ç''''-8C, v. rer. Prestar fiança.
~lIi..) v. trans. Dar fio, e aguçar o gume do Instrumento cortante. Lus. 10. 34. §
Apontar: - as sell'ls. Cam. Ode, 9. ligo "na
pedra da ingratidão afia amor as suas sellasll Vieir. as faz mais penetrantes, ou ca·
pazes de ferir u coração. ~ A(iar a~ 2Jenn~s;
aparar. Ac. dos Stng. 'J. '2. p. 12. § fIg.
nAfiar as linguas para cortar pelas vidas
alheiasll - os gwnes ela injuria: ,,- os de·
sejosll Claro 2. c. 40. - as armas da doulrina. Tetles, ChI'. 1. p. 183. § Afiar com alguem; ir direito atacai-o, endireitar para
elle. Encida, 12. 89. V. Enfiar. § - a espada
conlra alguma pessoa, ou eslado; provocar a
contendas, guerra. B. Flor. 3. p. 117. § A(iar
a espada em algll1lla emp1'Clla para passar a
oulm; Lus. 10. 3q. i. é, dispor·se, experi-

mentar-se: "A meza inteira devor.ar dezeja,
mas sofrego primeiro afia os dentes na peça enorme de engorlada vacca...
AlIór-se, V. rer. Tornar-se mais penetrante: - o juízo. IJ. FI'. Man. Cart.
,~nei..., e derivo V. Amcar, etc
.4.Ueáx, e Aliei",:. V. El'flcaz.
"lI.... II;Ó ....... e.. te, adv. Como fidalgo,
nouremente. Alarinh. lJoul?·. 21.
,\lld .. ll;i...o, p. p. de Afidalgar. A manei·
ra dt:: /ldalgo; com modos de fidalgo. § fig.
Nobre: nascimento afidalgado; ncondição
aUdalgada... V. (/0 Arc. q. 8. "andar a men·
tira muito afidalgada: "por sei' muito a(idalgado Ibe chamarão o alfenim.1l Coulo,
5. 5. 6.

AlIdól3'.... u~ .. to, S. m. A acção de aliualgar, ou afidalgar-se. § fig. Nobreza, delicadeza.
AlIdnll;'''', V. trans. Dar a condição, qualificação de fidalgo, ou modos de fidalgo:

v. g. afidalgou·le.ouro das {adIgas, e avo,·
l'ezas de Ires avós.
~lId .. l~i"·.se, V. rer. Adquirir a condição de Udalgo. Ett(r. q. 1. § Arrogar-se es-

sa condição; portal" e, como quem tem essa qualidade. § Afi'ectar ares e mostras de
Udalgo, e as vezes as mas maneiras.
~1I~"I'flÇião, S. r. I'hanlasia; imagem qne
concebemos de algnm objecto. Chagas, S.
1. 20.
t~lIg",·ód ..... e.. te, adj. Em figura: V. g.

-

l'epresenlaclo.

p. p. de Afigurar. § adj. Que
tem IIgura, presença: n]lOmem bem ou mal
alfigumdo ... Lobo, 1).80. bem ou mal parecido. ~ Qne tem determinada figura ou feitio:
"idoios af/igul'ados como anjos e demonios."
Goes, ChI'. Man. com figura de anjos, etc.
§ Ileprcsentado em IIgura de esculptura ou
pintura. LttS. 7. 5 t. "A /figuradas vão com
tal viveza, As historias d aqnella antiga idade, Que, etc." § - de suslo; desllgurado,
como quem vê visão, que assusta. FerI'.
AII~uI'ódo,

Oioso.

,~II~uriu', v. trans. Representar a fig-ura:
nVejo eu Ampllitrião, Ou a vista me alfigu1'0, O qu'esta no coração?1l Cam. Aml)h'itr.
a, 2. sC. 2. § Oar figura, afeiçoar, segundo,
o nosso modo de Imal~inar : V. g. o anjo a
quem 11lCl1lbros mOI'laes afiguramos. Naus. r
50. "amor afiguI'u a' eou as, como quer aos
amantes cegos- lta iris afigurando o sol nas
nuvens.' Maus.
~lil; ...·.'r-"'e, V. ref. Representar-se: v. g.
á imaginação. § Parecer. §; Tomar figura,
cOres: •o camelião, q,ue de varias formas
se afigul'a.• Naus. Ar "Que quem de formas varias se' afigura" se mostra ou pinta de caracter vanavet, incoherente, mudavel.
AlIgurotívo, n, adj. Que contém figura,
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parabola : v. g. senlido at/egorico e afi&,nra-Vic. ~. p. 150. ltafinae bem os sentidos.- §
tivo. ltSegunllo o entendimento allegorlco e fig. "Tua alma para o ceo afina.. Caminha,
afiguralivo." Vil. 61trisl. r 69 v.
Ep. 'lO. puriOca, para se dig-nificar da uem·
"'lIIÓdO, p. p. de Afilar. B. Pior. '1'. '2.11. aventurança.
184. V. Aferido. § adj. Nari::. afilado: bem
,~flni..·, v. trans. (de fim). Acauar, levar
lançado e delgado. Cam. Canç. 5. § Diz-se ao 11m, concluir, rematar, terminar. § ialambem do nariz do moribundo. § Sobran- trans. II. fam.) Agastar-se, zangar-se, ir aos
ceLhas afiLadas; delg'adas e bem lançadas. ares por qualquer gracejo, ou provocação
Aulegr. r 113. fcições -. Sagram. I 28. di farçada.
Semenlil1ha deLgada c aliJada. reli. ElhioJl.
AlI""I'-8e, V. rcf. Fazer-se fino. § fig.
I. 13. 34. § Pcscoço do cavallo a(ilado; mais Fazer-~e mais forte: "o mal se afina" Cam.
delgado para a parte de cima. Leão, Cal- San. 194. "o amor do ceo em que te afinas.•
lecç.·
Bern. Lima, Cart. 10. .. sc afina a muravi,\11111 dOI', S. m. O que afila; aferidor. lha do ceo... Leonel: "A/ina·se a poesia mais,
Ord.
quanlO mais iguala a boa pintura."
.
AlII .....éllIO, s. m. Acção e e/Trilo de afio
."lInear, e derivo V. Arlincar. Goes, I. c.
lal' pesos, medidas, etc.
85. /I. cle Pina, Ar IV. {. 9. 3.
,Ullol', V. trans. Aferir. V. § Afilar o nn~rio. V. Fio (ai.
riz, as sobrancelhas; dar-lhe a feição dl'lga."flrmá,·, e drriv. V. Al'lirmar. Urd. A(.
ria, delicada. Vicira, 3. 4'10. § AfilaI' os cães; /les. Chi'. .I. II. c. 40. e antros.
provocal·os a filar. V. Açular: J1em. Uma,
"lISlulódo, p. p. de Alistular. Que se
EgI. 17. A!. e Moça. 2. 47.
fez e,m U~tUI~: v. g. anstnlada a chaga. §
Afllill'-lile, V. ref. Adelgaçar·se: lt-O /la- IIg. /'o/lscwnc!a-; a desordem moral: "tul'i. do moribttndo .. Gouv. S. é indicio da do isto esta podre e afistulado, e perto de
proximidade da morte.
herpes." Couto, Soldo p. 57. ltesperanças
"fUhi.dn, S. f. de Afilhado.
a(islulaelas ... Ulis. 5. 7.
,~lIIhildo, S. m. O que pelo baplismo, ou
,~lislult"·, v. trans. Fazer fistula' conver·
pela conlirmação, contrae parentesco espi- ter em fistula: -a setta..qne fica na ferida ...
ritual com os que o apresentaram a rrce- sempre esla apodrentando, e afislulanclo a
bel' esses ~acramenlo : o padrinho c a ma· chaga.» Gra,nada, Comp. 2. 6.
drinha. Ulis. '2. I. § O nuuentp. cm relação
."IiHlllliu·-sc, v. rer. Fazer-se em fistula
as testemunhas do casamento catholico. § a nlcera, ou chaga. AI'/'. 8. 13. § fig. AlisO douctorando em relação aqurlle que o lular-se a eonsciencia na culpa; inveteraracompanhou ao acto do doutoramenlo. § se, habituar-se com estrazo. SOl/sa.
ligo Protrgido, apadrinhado, favorecido. VieiAfHádnmcnte, adv. V. A1'ficadamente.
m, 10. 249.2.
_
Com o filo sempre. em alguma cousa: V. g.
~fIIh .. dól·, S. m. O que anla caes.
trabalhar, proseguu', esludal' -. Goes, ChI'.
Afilia .. ", V. trans. - cães; alilar, açular. Man. I. c 4.6. sem interrupção, sem all'roun. P. § Filar, como cão de fila. Cottlo, Solei. xar, dirigindo· se a seu alvo, fins .
"ainda que (os fidalgos) srjão casliços (co·
,~ntódo, p. p. de Alllar. § adj. Ornado
mo os cães de raça) e tenllão animo para de Iilas. B. P. § Tomado por lHo e alvo. §
afilhar o inimigo."
Dirigido ao fito e alvo.
A 11m. V. Fim (a).
AfU.. mcRto, S. m. V. Afilo, doença. §
Alln .. eião, S. I'. O acto de afinar. apurar: ,,~Ias o rei dos remedias lV'S taes a(ilamenV. g. a álinação do ow·o. Inccl. 3. 41'2. rell- los, em que o cheiro da bOca é azedo, ou
nação' purilicação. § (I. mus.) O acto e el'· a camara verde, são as minhas pil'olasabsorfeito de afinar, temperar os in:,trumelltos ventes quasi milagrosas." VIt/'VO, Atai, p. 4.
musicaes, a voz humana.
.Ultnl·, V. trans. Adoecer de alllo, Pl'esles,
.~fl .... t1ll1..énle, adv. Canlal' - ; com afi· r q!). "a lua da pasmo, e afila a~ crianças»
nação. § De um modo perfeito; rxtremada· ~ Fitar, v. g.-os ol/ws; olhar fixamente, enmente. ,,~Iuitas vezes considerando em vos- carar muito algum objecto. § «- o cavallo as
sa grão formosura ou de vos vêr m'apar- orelhas.. erguei-as; é contrario de muI'·
tando, afinadamenle amando, maldigo lI1i- citai-as.
AfUo, S. m. Indil{estão, embaraço gastrinha ventura." Canc. {'vI. 31. V. "afinada·
menle observador dos preceitos." Vieira, eo; cursos verdes; nas crianças são pelo
10 106.
vulgo atlribuidos a lua § Hel'va elo - ; bar·
Alln"llí"'"lmo. Ulis. q. 4. super\. de
dana. Curvo. § Olhar com-: V. Atltar.
AII""llo, p. p. de Afinar. Helinarlo, apu·· ,i lIil"", adv. (anL) V. Fiusa.
AII ....ódo, p. p. de Aflusat·. lanL) Que
rado, acrisolado: v. 17. os metaes. § Voz afio
nada; entoada e sã. ~ (como subs.) "O a(i- tem tiusa, ou Udncia, confiado. Goes, ChI'.
nado d'estas vozes é o que eu sllure tudo Man. q C. 50. "véde como a virtude - em
quizera saber ponderar ... Vieim, 10. 96. I. Deus. piza .desassombrada os trabalhos do
§ Amanle-; que tem amor lino. § Pallar-; mundo.. § (anL) Ajustado: o criado, ou paauemolado, dizendo finezas. AuLegr. (. 56. § ge, depois que fOr a/iusado com seu amoInsll'Ulllenlo - ; disposto para dar boa con· Urcl Ar I. r. 304.
sonancia, harmonia. ~ A(inado (L fam.) agas",nUSI.I·, V. trans. (ant.) Inspirar fiducia,
tado, zangadº, encavacado.
coufiança.
~1I11ndo, p. p. de Afinar, acabar. Levado
AlIusúI'-sc, ref. Ter confiança, atreverao fim, acabado. concluido, rematado, ter· se em alguma cousa: "não vos afiuseis em
minado. V. Finado.
vosso poeler" Goes. Ch/'. Man. 2. C. 29. §,Uhl'ldill', s. m. O que afina metaes. § na adherencia, na l'iqtteza, nas Forças, eonAferidor. Ord. !dan. I. 15. 38. § A(inaclor, selhos; na sua {ormosura: em beus só me
a, S. Pessoa eJue afina instrumentos: V. g. afiuso,) n'elle espero.
- de 1Jianos, Lal'pas, etc.
."fheládo, p. p. de Afivelar. Apertado com
Afh"ll;e..., S. f. Purificação de metaes.
fivela.
AIIII .. I, adv. Emfill1, cm couclusão.
.4.Ii,·elilr, V. trans. Apertãr, prender com
Afl ....... c.. to, S. m. Acção de atinar: V. g. fivela. § Afivelar a mascara; pOI-a sobre o
c/t) 01t1'0, ou ela praia. Blul.
rosto, atando as fitas que a seguram; e fig.
AII .... r, V. trans. (de fino). Tornar algu- preparar-se para uma dissimulação,para um
ma cousa lina, apuraI-a: V. g. -melaes; pu· lingimento com mau (im.
rifical·os. § fig. Apurar as alleições, senti~lillJUenl;l.do, adj. da cOr dos FIamenmcntos de mais delicadeza e perfeição, as gos, alvo e louro § (an!.) Aframengado. V.
flnezas. Vieira e Cam.; e os excessos bons, 'Aliál', v. trans, (anL) Achar. Elucid.
astutos ou maus. "a(inal' uma virtude moI~O .. utádo, p. p. de Aflautar. Que tem
cissa" (com trabalhos, ele.) apurai-a. 11. som semelhante ao da lIauta. § Voz aflaulalJom. 2. q. lq. § Entoar a voz bem e deli- ela; aguda, de falsete.
cadamente e com exactidão. § Ajustar: v. fi.
~R ..utÁr, v. trans. V. Frautar.
- os insll'Umenlos, para soarem harmolllAOel ól·-lle, V. reL V. Artligir-se. B1ul.
camente. Cam .. El~g. 1. § Desba~tar, MelgaARen "·, v. trans. Tornar pblegmatico.
çar: fig. "a mlsena afina o alllmo... Maus.
~licumilr.se, V. ref. Fazer·se phlegma·
§ Afilar, aferir pesos. Ord. At. !. 15. 52. § lico, revestir-se de phlegma, e pachorra:
- as balanças; fazel·as exactlsslmas. Ord. "cumpre a{leumm'-se umllOmem até uma
Af. I. f. 57. § - os sentidos; fazei-os agu- total ~athia e insensibilidade" «as cans
dos e delicados: iI. prestar attenção, Gil amausao, e aflewnão..
.
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V. Afroüxado.
"rogár, v. trans. Sulfocar, asphyxiar. se, encravavam-se muito n'ella. Id. 5.3. tO.
v. trans. V. Afrouxar: "alu)J;an- Casl. 2. 256. Cam. Ecl. 7. 47. "os ventos §- ; suffocar-se : V. g. os suspil'os que se afodo-lhe as redes os soltavão .. !Aba, { 219. Pi- indomitos soprando Nas aguas o .afogaram gam no COl'ação: "as tristezas que no cona ChI'. Ar. IV. f. 4. I. Ac. dos Sing. 1'. 2. tristemente» B. 2. 9. 6. "dizem que afogou ração se a{ogão, (e act.) o afogãou Vieil'a, 9.
p. '69. B. 4. 3. 6. "OS Mour05 afloxál'ão os seu I1Ibo com huma touca" § Cobrir com 379. § Sufrocar·se rindo muito, ou chorannoSSOS (não lhes dando combate)>> ; deram· agua, ou metter n'ella de sorte qne /lque do: ,,- com ira» Marl. Cal. § - ; fazer
lhes descanço, não os affrolltaram.
snfi'ocado : - o animal. § Ug. ,,0 mar (no as cousas com pressa. § Ficar, abafado, en"roclnhiul .. nu~n&e, adv. Caindo de fo- fim do mundo) hade afogar os montes" leado, sem. acçáo : "lião VOJS deixeis afogar
cinhos, ou pela muita aspereza rio caminho, Vieira,- submergil·os ; "os mares a(ogão os dos negoClos, como quem desespera de se
ou por muita delJilidade.
navios· "desejos que os a(ogão (os viciosos) salvar d'elles. Pinheiro, I. 219. li A(ogar-se
"roclnlllido, p. p. de Mocinhar : "e não na perdição eterna» submergir, mergulhar. em pouca agua; (pbr. pop.) perturbar-se,
baslando isto, o de~pirão (ao rei de Maluco Ceit. Quadr. § /lg. Mogar as semenles ; fazer embaraçar-se com pequeno motivo. Eufr.
lnorto á traição), e e~teve um grande espa- que não nasçam: v. g. a muila chttva, a ca- 5. 4. Ulis. 5. 6. § Adag.: "Quem não euço afocinhado dos porcos" Uoulo, c. 8. 26. berlura de terra cspessa, ou a lerra mui pin- traI' no mar não se afogará.. Deliead. Adag.
.-Uoclnluir, V. tralls p. uso Acommetter gue, e pegajosa afoga as semenles. Vieira, 7. 142. -Quem em mais alto nada mais presto
com o locinho. H. Dom.. 3. 2. 15. -peixes 455. "a muita chuva continuada as afoga (as se afoga" Ibld. 73. "Quem não se louva, de
miudos que afocinhâo hum ma)'or» § ligo I~vourasl" "chuya que as inunda, e afoga (as ruim se a{oga» Hernan, Nune:s, Refi'a/!es, p.
"Os censores a{ocinhão 05 auctores, que rlq uezas da agricultura)" fel. 10. 198. -o Io- 46. "Mais vai arrodear que a(oga/'» Delicad.
esbarrão" PI'esles. Attl. f. 75.
do afoga os campos" lei. -afoga (o mimo p. 14'1.
~rôgo, S. m. Sulfocação. § Cig. Oppres"roelnhá.·, V. intrans. Acommeller com que desensina) as sementes de virtude n'as
o focinho. § Cahir batendo com o focinllO no almas tenras» § ,,0 chuveiro afoga as cham- são, violencia, constrangimento: "doação
chão. Mem. das PI'oe;as, I. 35. § /lg. Mergu- mas- apaga-as. Maus. § A(ogar os lalenlos; feita scm prema, constrangimento, nem
lhar. melter o navio a prOa no mar. H. N. fazer que não fructillquem, que não se des- a(ôgo que sobre esta pessoa alguma nos
2. 3(;9. § Cair, abater-se, succumbir : V. g. envolvam, e aperfeiçoem. § Afogar os er- fezesse" 11. Dom. 3. 3. 13. § IIg. Vexame
- a cidade com o peso da I'ttina, LemQs Cerco l'OS, abusos, má dottll'iIW, vicios; fazer que pressa. all'ronta: Uhagas. § Urgencia: V. g,
p. (; V.
não cresçam, e se propaguem, mas que se de muitos negocias, que não deixam resMorúdo, p. p. de AfMar. Tornado fO- extingam. Luc. «abltsões ... as afoguem 10Ro piro.
"rogueátltlllle.. tej adv. p. uso De modo
fo.
em apontando- § "OS corações, que se ala"ror"r, V. trans. Fazer fOfo, molle. Pel'. garão em lastimas, tristezas, e desespe· afogueado; ardentemente. Guerrel/'. Cor. 2.
Psal. 4. nola b. § Inchar; e no fig. é a li- rações" snrro<:aram. Vieira "a{ogar em ma- 3.211.
.-Uogneádo, p. p. de Afoguear; Abrazasonja que afOfa os vaielosos. § Meller alguem res de ruinas cem povos, cem lugares» (o
em folices, com gabos, e li~onjas. § Inchar cume do monte pl'ecipitando-se arruinado) do : "cidades -» V. do Al'c. 6. II. § fig. Inalguem de vaidades "a pobreza, que te fór- Din~z. Piml.. "afb.qa!' as alegrias em tristes llammado: V. g. o l'oslo - ; encendido, afça a a{ó{ar esse tacanho. § lintrans.l O pão lagnmas, n um mar de lagrimas» «a{ogar frontado: olhos - Irl. 3. t5. Vieira, 15.• fIbem levedado afora melhor.
as tristezas nas taças de Baccbo» § A(ogal' gura medunha, e afogueada. § Arl'. 5. I. "o
Mélrú,·.se, v. rer. Fazer-se foro.
as lenlações; sulfocar, embaraçar que vão vestido do tyrauo por fóra é de ouro, por
"rogód .. mentc, adv. Com pressa, per- adiante. Vieira, 10. 11'1. 2. § Amortecer: v. dentro afoguearia" i. é, de côr de ferro em
turbadamente : V. g. {altar afogadamente. B. g. afogar os peccarlos no sangtte de J. Chris· braza. § - de amol'; inllammado_. § PalaP. § Secretamente. UaNI. Ba/'b.
LO; em lagrimas de conlrição. H. N. 101/1.. 2. vras - , de paixão, de amor, etc. li Feito
MO;;lIdiço, ", adj. Que perde a respira- § -05 rapidos torrentes precipitão, a a{agal', em lJraza. H. N. 2. 364 v. g.fel'l'o -. Vieira,
ção com facilidade. Arle da Caça. 4. 27. § d~s agros a esperança.. § Abafar, impedir a 10. 140. § Pão - ; i. é, tostado. § Ardente:
Silio - ,- abafado de arvores, onde não cor- Vista, e a correnteza do ar, da luz; cercar de v. g climas, l'egiões afogueadas do sol; abrare ar livre. Gavi, 12. 42.
perto, em torno: V. g. lLt serras afogam o zado~. P. do A7'c. 3. II. fi. Dom. 2. 3. tI.
,UOIló,ulllho, s. m. (t. fam.) Pressa: v. g. valld. Sousa. § Aba{al' o fogo; mataI-o, ta- dia, si/ia, venlo afogueado; calmoso, mui
fazeI' as cousas (te afogadilho. § ii. Na preso pando o respir.adouro por onde elle recebia quen·te. § Habilo afogueaelo ; habito com difsa, no aperto, em que alguem está: "co- a~, e vida. Bal'l'Os. § lleprimir : v. g. - sus- fereutes insignias levado pelos condemnalhe-o na~ télas da dependencia, e (l'a(oga- P!I'OS, gemIdos; l'mões, Fios Sancl. "os sus- dos á fogueira pela inqUisição, e que dedillw o escorchou de bons cruzados»
piros - a voz" Trancoso. P. 3. C. 9. -para nunciava a sua condemnacão. "Se forem
"roglitlo, s. m. Guizado de qualquer pes- que a força da dOr não afogue as palavras" muitos os presos que estevérem para relacado, carne, herva5 cozidas em agua com fi. N. I. p. It4. Lttc. Ra(ogar as razões, com xar, que com tempo chame o pintor para
adubos.·
.
huma balsa de sophistarias» «- as razões fazer os retratos e lJalJitos a(oguealÚJs." Es,uogútlo, p. p. de Afogar. Sufl'ocádo, as- com má eloquencia» Luc. I. 6. § Diz-se da lalulos do S. Olficio. Liv. 2. til. 22.
phix.iado. § fig. ,,0 mundo - com hum dilu- c.oJlsa accessoria, quando é maior que a prinAro~IICt'tlos, S. m. pI. lt. da Inquisição.)
vio. Vieil'. § fig. Afogado em Iribulações; em cipal: v. g. não quero que o grande pream- Penitentes que nos autos de fé levavam inmillhas dÕl'es. Eurl'. 2. l. desalentado, op- bulo afogue esuma esle breve livl·o. 041'1'. Prol. signias de Jogo. Blut.
",rogueór, V. trans. Abrazar, acccnder,
primido. § Alagado: "a náu -'dos mare~» § fig. - o gui:::ado; fázer um afogado. V.
intlammar, affrontar, e Ilg. (,O alvo rosto,
f/. N. 1. 44. § (Jue traz o pescoço rodeado Afogado, subst.
de cousa, que faz grande volume: V. g. afo",rogúr, V. intrans. p. ns. mesmoqueafo- que o pejo a(ogueava» Bocage. § A(ogueal'
gado o pescoço em marquezola. Pl'esles, r (l'ar-se. Ueila, S. I. 85. 4. «e fóra d'abi não a peça de al'liIheria; deitar-llJe pequena
33. § Ug. EstaI' - com, em, ou de negocias; lia senão a(ogar; e hir ao fundo" § A(o- carga, e accendet-a para a limpar. § Abraoccupado, solJrecarregado, opprimido com gar tem o o agudo, no indo a(ógo, a(ógas, zar .a bala lhe afogueou o vestido"
"roglleú"-se, V. ref. lnllammar-se, en·
grlllde numero d'elles. V.*do Are. 3. 8. H. a(óga, afógam.- no subj. eu, elle a(õgue,
cender-se, fazer-se em braza. § /lg. - o 7'OSDOI/t. 3. 6. 23. § Silio afogado de serras. V. a{ógues, a(óguem; no imp. a(óga elc.
cio ATc. 2. 5. afogada lerl'a de httmidacle, e
.Uogiu·-se, V. rer. Asphixiar-se; morrer lo, a phanlasia; infIammar-se.
"rolçátlo, adj. V. Arouçado.
vapores; abafada. H. Dom. 2. 4. 23.§ Gargan- ou matar-se por asphixia, causada por im..t .r..... o, e derivo V. Afouto, etc.
la - ; com afogador. Vüil'. 10.26.2. "com a mersão na agua, por falta de oxigenio, etc.
.~rolú.·. V. Folar.
garganta não afogada ... mas torneada com Goes, Uhr. Man. 2. 2. "outros se a(ogm'ão
"'rolhittlnmente, adv. Em folhas: V. g,
grosso 110 de perolas" § IIg. - com a força em pequenos váos» (por não saberem nacios appeliles. Paiva. S. I. 102 V. § Male - .- dar.) iiI. P. "a{ogão-se com fumo" H. Dom. agl'Os - divididos.
",rollli.do, p. p. de Afolhar. § Livro - ;
V: ~Iate. § .A morte /lcará afogada na sua 1. 2. 23 .. "vendo que se a{o.qava (com o osVIctOria" (quando o corpo mortal, e corru- SO) pedlO, etc.» § fig. Afoga'r-se alguem na numerado, e rubl'lcado. Conslit. ete Evol'a.
",rolhumento, s. m. Acção de afolhar
plIvel se vestir de immortalidade.) Vieir. consuleração dos peccados; perder-se n'ella,
10. 354.. § Afogado de lrabalhos. § Afogada a desesperando do perdão. Paiva, S. 3. 188. § os campos.
semenle, a semenleil'a da (é. Luc. Seára- Ficar debaixo de agua, alagar-se: .os val"rolhúr, V. trans. Dividir os agros, ou
de más hervas. V. do Arc. 3. 6. § - de dívi- les afogando-se, 03 montes escoão o peso da terras lavradias em folhas, e lavrai-as alterelas, ele perseguições, elc. de affl'icções, e an- agua» Vieira, II. 15'2. fig. "os rios no mar nadamenle, ora plantando, ora alqueivando,
gustias (O moribundo). Vici/'o 8. 455. Met1'l. se a{ogão, e p~rdem o nome. por morrem. e deixando em pousio; ou semeando diver~al. § "Inundado, e afogado, em deli· Id. II. 505. 2. CI'ttZ, Poes. "a(ogão-se as vir- sas sementes em cada anno : "a{olhãó as terClas".
tudes (no mar dos nossos vicios) e sal vão- ras de tres em tres auuos. Arauj. Succes.
Uogótlo, s. m. O que morreu pai' as- se os peccados» § Perder-se: - na agua do
Aro... , S. m. (ant.) V. Af~I1. Ord. Ar. 5. 56.
phyxia na agua. § que se ti ra da agua em baptismo se a(ogão, e morrem nosso pec- I. «Filhar a{om» tomar, ter ou levar trabalho
estado de aspbyxia incompleta.
cados. Alal'l. Cato "a palavra peço, antes em alguma diligencia. Ord. 1. {. 397. -a(.
"roglldi)J', S. m. Fio de pedraria engas- que saya da bocca, mUitas vezes se a{o.qa- (om..
tada, ou perolas com que se adorna o pes- não acaba de saIr, ou proferir-se (porque
"romen&ár, V. trans. V. Fomentar: afocoço; o collar é mais largo, pende talvez custa a pronunciar ao vergonhoso) Viewa, menta a vibora no seio: a mãe afomenta o
sdobr~ o peito. Vieir. 4. 194. § /lg. A{ogador 2. 191. § "Os espinhos são os corações em- fUho. Robol'edo ; e Galvão, Sel'm.
Aronclnhódo. V. Afoucinhado.
e dores; o que as abafa. Bem. S.
baraçados com cuidados, com riquezas, com
Uogodor, .., adj. Que surroca, destróe : delicias, e n'estes afoga-se a patavra de
"'roná... V. Aphonia.
IIg. ll'isteza - ae Ioda a consolação. Alma Deus» i. é, não fructi /lca, ou antes não cres"'ró.·.., ajv. Excepto. !i Alem de outro ou
1Ilslr. 3. f. 599.
ce como a planta afogada da monda;ou da outros. V. Fóra. Sousa. V. do Arc. I. I. "ala",rogndúrn, s. r. Suffocação. § Acção de muita chuva. Id. 1. 14. § Cobrir-se de agua, m que tanto mayor credito alcançaria ...
afogar, ou afogar-se.
submergir-se: "os navios se hião afogando quando em mayor reputação o vissem" And/'.
"rO&olUên&o, s. f. Afogadura, afogo. com os escarcéos dos mares» Coul. 10.3.4. ChI'. 4. C. 50. e C. 52.•a agua dos poços,
nem.
Pal'aizo.
§ "As carretas alagavão· se na arêa" meltiam- a(ol'a ser tão pouca" alem de ser tão pou"néxádo.
.~Oox"r,
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ca. § lJe barra - ; saldo d'ella ; cI'iada de pedir-se, ir á ligeira, sem cortejo, nem comporia afõra: dos serviços da rua. V. Aden- pallhía, como quem vai á pressa: lia rainha
tro.
com sua c.a~a aforrada» sem estaclo, córte,
",'orllçom, (antiq.) V. Aforamento, Doc. á pressa. IlIed. !. 184...como el-rei, e os
Anl.
infantes por causa da peslenença se afol'm""orildlllllcllte, adv. De fóro ; por melO "om, e apartarom»; despejar-se de gente,
de aforamento.
e acompanhamenlo: d'aqui foi el-,'ei 0/01'""ol'údo, p. p. de Aforar. § Avaliado; ta- mdo; i. é, sem estado, s~m equipag~lll. rexado por foral. A1'I. elas Cisas: "o alqueire camaras, elc. Goes; e Pma, CM. A/, IV. e.
afol'ado do concelho- ; aferido, ou da medi- 23. e 56. § A(orra/'-se,o poupar, economisar.
da ordenada pelo foral. § Que goza de qua- eucurlar despezas: 0 - para se desendi vi
lificações, privilegios, ouLorg'ados por foral, dar, e pagar aos credores" Feo, (juadl'. § quae!! os povoadore costulllavam conceder, com algucm; pagar-lhe do mesmo modo.
A'OI·tnleciH'. V. Fortalecer. Sabellieo,
para chamar, e·aUrahir povoadores: nasceI'
bem - § fig...Terá muito conlJecimento de Enead.
""ol'tnlczildo, p, p. de Afortalezar. 1fT:
mulheres erradas, e bem a(omdo c.o~ ellas»
Ulis. 2, 4, § Anelal' a/ol'ado em; com opi- 2. 18. § fig...costum·é" afurlalezado» corromão, privileglOs, uotes, qualificações de ...

§ Tel'l'eno aforado, tomado de aforamento,

[lor rÓro.

"'OI'lIdo,', ", s. Pessoa que dá a eousa
em fóro, o que afóra (activamente) ao foreiro. Leit. Aliscclt. 10. 276.
""o.',unc.. to, S. m. Acção e efIi~i1o de
aforar. § O contexto do contracto de aforamento. § Avahação segundo o fóro, ou foral. Afl. das Cisas.
"'ol·í.r, v. trans. Dar algum predio em
fóro. Ol'd, JlJam. I. 45. § Tomar predio rustico, ou urbano por aforamento. Ol'd. Man.
4. 38. § Avaliar, dar certa estimação ás fazendas. A1'I. das Cí,sas. ~ Pór em certo fOro,
dar certos direitos, privileg-ios, qualidades;
pór em certa condição, civil, moral, por lei,
foral, uso: .. a(orott-o em Iidal~'o" .. abonou,
e honrou as virtudes, aforanao-as tão bem,
que ficarão cubiçadas, e invejadas», Feo 1'1'.
2. f'. 248 v.
. _
"'ol'i... -~e, v. rer. POr-se em condlçao :
v, g. aforar-se em fidúlgo; altribuir-se os
direItos, deveres. e qualidades de fidalgo-;
arrogai-as. § A/ol'ou-se em gaslal' ; poz-se
em fOro, e costume. Atllegl'. f'. 32. e 38. §
D'aquj: amla1' afol'Ollo; i. é, posto em fOro; e fig. approvado usualmente. P. lJ1'ol.
.. andão a taxa tão a/ol'adas- § Ser conforme ao fOro, ou foral. /; fig. Ser legitimauo.
"'o,·cIA." v. trans. (anl.) Forçar mulher;
.
eommelter estupro. Elueid.
... ,'lI'c...·údo, p. p. de Aforçurar. Apressado désordenadameute. Blul. SU1Jl. e Dic-

eion. da Aca(l.

"'OI'ç.. ríu·, v. trans. (I. vnlg.) Apressar
desordenadamente; afervorar.
",'o,·c.. rár-se, v. rer. Apressar-se.
""ori~lIlo, e derivo B. Flol'. 1'. 2. lJ. 144.
V. Aphorismo, etc. .. a/ol'isla.. Toe. Pasl.
... 'ol·me.. tl.... V.' Fermentar, que é o
usado.
""o"lIlo"ci..., e derivo são mais chegados á etym. Lat. radical (01'1ll0SUS ; mas V.
Afermosear, etc. que assim se acha quasi
sempre nos elas, icos. Hoje só se diz e escreve (01'1l1OS0, a(ol'rnosear, etc.
A'OI·lIlosc.. tiu·. Auleg1'. (. 76. V, Aformosear. CM. ~Ie n. Ped,'o i. ( 23 .. Al'r. 10.4.
"fiu'o, (anllq.) V. Fóro. (d aq Ul e/esa(oro.)
P. da H. Gm. I. (. 135.
~'oroli.·. V, Afuroar. § F. Elys. usa d'este
verbo no fig. por buscar com diligencia:
.. fiscal espirito, que afama, e examina hoje
tudo»
.Uo.'q.. llhúdo, p. p. de Aforquilhar. §
adj. Da feição de Corquilha.
"'fo.'q.. llhá." V. trans. Segurar com forquilhas, apoiar n'ellas : ·V. g. - as a,'vol'es ;
para que não desgalhem, ou adernem, e
caiam para onde pendem muito,
""orrádo, p. p, de Aforrar; Goes, CItr.
JlJan. !. c. 64...de como el-rei foi afOITado
a Galiza vizitar, etc.» V. Afonar-se. ChI'. n.
J. 11. C. 40,
""or.·..... e.. ~o, S. 111. (ant.) Acção, e efCeito de aforrar.
""Ol,.·ai.·, V. trans. Pór forro em qualquer
peça de vestuario. (p. us.) Palm. !. 22. §
fig. Poupar, economisar : .de modo que todo o seu poupar c afol'ral' era para dar esmoias» Alm, insl'r. 3. 789, § Forrar, libertar, dar alforria. Casto 2. ln!. § Na fórma
a{orrar confundem-se dois verbos d'origem
dlstincta : Aforrar de fÓI'ro. liberto, e a/or
,-ar, de Corro de casa , fato, etc,
""onár-se, V. rer. Desembaraçar-se; ex-

""outo!z .. , S. C. ConO ança cm si, animosidade, ardimento, ou em ravor de outrem:
.. a génle do povo, que linha Jlor si, e com
cuja a(ouleza fallava tão alto» !tI. P. C. 6.
""ollti~.. I ... o, u, adj superl. de ACouto.
Que tem lIIuita afonteza.
"'OlltO, ", adj. (do Gr. phoilos, furor
insania, feito de phoita6, enfUreço-me, ar~
remeço-me) Que tem afouteza; ousado, alrevido, confiado em SI, 011 cm outrem. Sá e
JIJil'. ..só vai a/oulo e seguro de noite pelo
escuro- Cam. Svn. 228. li Desembaraçado;
despejado. § adverbialm.: V. g. gasla'!' -. S
s. m. Pessoa afultla.
"""ucádo, p. p. de Afracar. Tornado fra·
co; enfraquecido. § Diminuido de intensidade. § Desanililado. § Medroso, amedro,lborado, fundado, geralmenle observado. tado.
01'(1, AI- 2. (. 32.
,-U'·UClOUlC.. tO, S. m. O acto de afracar.
""o.'llOlczúr, V. trans. Fortificar com mu- Pinheil'o, 2. 90. .. a(racamenlo do viril esros, tones, etc. lIel-rei D. Sancho I, povoou, forço».
e afol'lale!;ou muitos logares" illlJ(t. ele Alcob.
""'lOCÚ", v. intl'ans. Perder o animo,
7'.3. § Corroborar ;-a lei, carla'; ele. § A/ol'- fral/uear, afrouxar, enFraquecer, perder o
lalezar os membl'os, com trabalho, exerci- vigor. P. P. 2. 26. Eu/i'. 5. 4 diz·se do corcio. ineel. 2. 228. § - com leis: e IIg. com po e do espirito : - nos exercícios; no serdisciplina: lIa/ol'lalezou-a IDpus à Egreja) viço de DeliS: - u eubii:a: .. srm - nos exercereando-a de diversas graças.»I/f. 2.8, pI'. cicios de penitencia .. An'. 7, 5. § Afracar a
"'o.·hllczár.~c, v. reI'. Fortificar-se: vimçuo. And,·. ChI'. !. c-. ,')9. diminuir, abran-a/orlalezou-se com palanques» Pina, ChI'. dar.
Sanc. i. C. 3. no fim, e C. "nom se qlliz
"""lOcál', V. trans. p. uso Enfraquecer,
a(orlalezar dentro nos muros»
afrouxar: v, g. - o animo. Leão, ChI'. Ar V.
."'o.·lclczu... élltO, S. m. (ant.) Acção, e -encurtar, ou afl'acal' as esperança!!».
elfeito de afortelézar. noc. ele 1385, no Elu""'"CÚ"-~c, v. ref.-a visla, a t'OZ, a emn-cid. 2. p. ~16.
gia da alma; enfraquf'cer-se, afrouxar-se.
A'o.'tclczA.·. V. Afortalezar.
~ Ameurontar-se; perder a coragem, o
.-"'OI·toleg"",cllto, V. Afortelezamento. animo.
.
""OI'lole,;ill', (ant.) Afortalezar. Ord. Ar.
"""uc,,~sú,', V. trans. V. }'racassar. Vi- .
2. 99. lJal'agr. 3. r 530.
I,'ialo, 9. Canlo.
""ortolczú.·, v, trans. (ant.l V. Afortale",,·..... i1do, p. p. de Aframar, (ant.) 1nzar ...Toda a guarda das instituições e fieis lIammado, abl'azado, queimado.
a(orlolc!;Oll em Discipliua civil" Enea(t. 2. I.
"".'UIIIII IIICllt0, S. 111. (ant.) Acção e ell'ei13.
to de aframar.
""ort,,"ild"lIIc.. te, adv. Felizmente;
.""'O... ill·, V. trans. (ant.) Queimar, ahracom fortuna.
.
zear, avermelhar.
",'ol'hllllldisslmo, n, sup. de A1'ortuua.... ',·.. IIICIlJ;I.do, .., adj. Da cOr dos lIado. Cunho Escol. 14. 2 . '
mengos, alvo e louro. Hoje diz-se: A/la""OI·tUllúdo, p. p. de Afortunar, e adj. 111lmgado.
Que tem fortuua, boa ou má. ~ Significa
"""ullllllár, e derivo V. Innammar, e delião só o feliz, ou bem tractado da fortuna, l'iv. .. af{1'a11illlar·se" B. P.
•
mas tambem o trabalho da desgraça: ..o 110",.·.. lIcc:Aúd ..... e.. tc, adv. A franceza;
mem aforttmaclo da esperança se sustenta.. ao modo dos Irancezes: v, g. {aliar, vesEufr. f'. 84.. "os a/orlunados (infelizes) até lir-.
o riso os injuria» .. por estar Malaca tão
.U.·.... eczádo, .., p. p. de Afrancezar, r
a/o1'lunada da per~eguição deste tiranno adj. Que imita os francezes; que parrcc
(cheia de tl'abalhos)>> B. 3. 3 6. 00 aforltt- francez.
nado ... o prazer do seu inimigo lhe dá
."',·n .. cczúr, V. trans. Tornar Crancez.
pena.. Aulegr. 5. 6... o ·m.al afortunado do § Fazer que pareça francez; imitar os frauduque» i. é, o mal afortunado duque. Rcs. Cezes.
eh1'. J. 11. e. 51. 33. I. e 33. 3.
"'rllllcl'zú"-n, V. rer. Inclinar-se aos
(Afortunado, Ditoso, Feliz. Syn.) A(ortu- franr.ezes; tomar os habitos, Oll nsos fmnnae/o é o favorecido da fortuna, i. é, aquel- cezes, imitar os francezes no vestir, no falle, que por acaso, sem exforço, alcança lar, etc.
•
A,.'oqllc.. tá.·, V. trans. V. Enfl'aque~r,
bens ás vezes inesperados. lJiloso é o que
goza de muitos bens e riquezas. Feliz o que Pina, Ch,'. Ar i V.
vive tranqllillo e satisfeito no gozo dos bens
"""écbúdo, n, adj, (t. boI.) Que tem a
que bastam aos seus desejos. Assim um ho- fórma de seita: V. g. (olhas -. B'rot. U. §
mem póde ser afortunado ou d'iloso, ou am- Ferido com frécha.
bas as cousas, sem ser /el'iz; e póde ser
"",·cr,;.. ezúdo, p, p. de Afreguezar. Cos(eliz, sendo inforltmado e desdiloso.)
tumado a comprar em alguma loja, 011 a
A'O.·tUllíll·, V. trans. Dar fortuna. § (ant.) alguem. ~ Loja bem af'reguezada; que tem
Dar trabalho, molestia. Pina, ChI'. Ar. IV. muitos e 'bons freguezes, ~ adj. Annexo a
e. f. 12. 4. "a/orlunava-o o desejo de ver o alguma Ireguezia.
filho casado,)
. """Cg"C7.iIl·, V. trans. Atlraír freguezes
.Uouclnhüdo, adj. Capão - ; bom para para o seu negocio. B. Flor. 2. p. 225. I.
se comer, que já tem as pennas da cauda
"',·C"'"Czúl·...e, V. rer. Habituar-se a
grandell, e voltadas como foucf'. Elttcid.
comprar a alguem, ou em algum estabelc·
"'o"çâdo, ", adj. (t. boI.) Á maueira de cimento.
.
fouce, curvado: V. g. folhas -. B1'ol. C.
,U"Clllládo, p. p. de Afreimar. AgaslJl"routúd..melltc, adv. Afoutamenle.
do, encolerisado, irado.
."foutúdo, p. p. de Afoular. Aquem se
"''''Chll<Í'', v. trans, (ant) Fazer irar:
inspirou afouteza. § Afouto. oFalIador) gra- afJligir.
cejador. Afoulaclo pela mão.» Gil Vic. 216
A,...,llllár-se, v, ref. Irar-se.
v. 1." ed.)
."'reIll08elltár, e derivo V. Afermosear.
""Ollt..IIIClltC, adv. Ousadamente. Sá e
""rclltár, V. intrans. (ant.) Fazer Crentc,.
JlJi'r. Vilhalp. 4. 8.
testada, estrema; estremar.
""olltill', V. trans. Inspirar afouteza, ou·
""'cscúr, v. traos. p. us, Fazer fresco.
sadia: V. g. a impunielade afouta os matls V. I\efrescar,
ao crime: .. a furia, que o seu gram valor af"".,esco, S. m. (I. de pint.) (da prep. a e
/outa- Eneid II. 184.
fl'esco, o adv. af1'esco, e d'este o nome) PinA'outAr-se, V. reCo Adquirir afouteza; tura a/7'esco: .. os a(reseos do celebre ~lengs'
ousar, atrever-se, li fig. Habilitar-se para § Fresco é hoje a Córma usada.
Cazer com animo e aestreza alguma cousa.
... 'resco, loco adv. Pinlar -, V. Fresco.
Mallsinho: -ensayo breve, com que a mão
""retllmelltO. V. Fretamento.
se afoula...
. ""retár, V. trans. V, Fretar,
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° fig..U:ugentadõr,
", adj. Que afugenta; e
as gu.erras e perlu?'bações publicas afugentadoras das boas arles. § subsl. °que,
g. - das lagrimas; dos
a que afugenta:

Mrlcl\na, s. f. (t. bot.) Flór de Africa.
chamado cravo da lndia.
.t.rrlconísmo, s. m. Modo de fallar da
gente africana; viciode pronuncia, ou detinguagem dos que vivem entre os africanos.
Mrlcimo, o, adj Pertencente a Africa ;
a/i'icanasvictorias; treva africana. Sego Cerco de Diu, 20. 435. Veig. L. Ded.
.t.Mcão, e derivo (ant.) V. Afilicção, etc.

\l.

demonios. i(t 1. 18. "Tem o Pão Eucbaristico, que se chama Pão de conforto e
roborante do coração e afugentador e terrificante dos mesmos dem011l0s.» Alllt. inslr.
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diz d~ tudo que abate, ou é subvertido, submergido .
Arúndo, adv. (anL) Abaixo. V. Fundo. aeser!'lve logo hi afundo" por baixo d'isso. Gil
Vw. Obl'. 4. 244 v.
.Afuu II li tllllllcnte, adv. Á maneira de fuDlI: V. g. -t?'açado.
&rUUII~ldo, p. p: de Afunilar. § adj. Que
vae f:'strmtando, mlnguaodo em diametro,
como o funl.' : V. g. os calções são umas'ce7'oulas afumladas at~ aos
"barrete ou
n~~puça afunilada" 60 . 18. 102. e '25,

Arugclltu",énto l S. m. Acção de afutirr.lco, s. m. (do Lal. africus.) V. Afri- gentar: "a solidão uiscretamente tomada é
cano. (I. poel.) Vento entre o austro e o - dos peccados u cousa que afugenta. iU:
2. 1. escreve a(uguentamenlo.
zephyro, oessudoeste. Lus. l. 27.
.t.rrllwádo, o, adj. Da feição e corpulenArugentúr, V. trans. Pór em fugida, fa",ruull;"', V. trans. Fazer·afunilado. § inzer fugir, obrigar a retirar. § fig. Fazer trans. Ser, estar afunilado.
cia de frisão.
"'rro, S. m. (do Lat. afer.) Natural de desapparecer: V. g. o sol afugenta as t?'evas.
.t.rm'oúdo, p. p. de Aforoar. § Buscado
ACrica: "os áfi'os ordinariamente se susten- D/is. 6. 49. I~tt::'es, que as lrevas afugentam com furão. § Clg. ~ruito proClLrado.
tão de feras.» San los I. 1. l. § adj. Arrica- do Orienle. § lig. Afastar: as cás afugentam
"'ru~'ondÕl', S. m.
que mette o furão
no, ou pertencente a Africa. Blut. Supt.
os amores; -- a paz; - a guerra; a pru- para tll:ar a caça. (p. us.) § A(u1'Oaclor, a,
.t.rrodi..eo,- .!lioco, V. Aphrodiseo. etc. dencia afugenta trabalhos.
fig. Cunoso, que tracta de saber tudo que
Mroditu, V. Aphrodila.
.t.rumúdo, p. p. de Afumar: "ilha afu- descobre muita cousa.
'
.t.rrolxár, e derivo V. Afrouxar.
mada com nevoeiros.» B. l. 1. 3. Clar. C. . Aruroti", V. trans. Alelter O furão para
.t.rronlu:'do, n, adj. (t. boL) Diz-se do 62. V. o verbo. § (ant ) Terl'a afumada ; la- tIrar a caça. § fig. Procurar, indagar. § fig,
umbraculo, cujo corpo nau é membranoso, vrada, cul ti vada. li'oml de Chaves. § Ter a (t. fam.) Fazer diligencia por desencovar,
mas carnudo e convexo no centro, e afiado lel'ra - ; appellidada, fazendo fumaças, si- desencant~r cou~a occulta: "que zelo do
"'nal ao longe de inimigo. Ined. freq. t. 2. bem publico vai aturam' o merecimento
na margem. Brot. B.
Arrónltl'o, V. Aphronitro,
612. "fez fazer suas fumaças.. porque que se occulta e não se enculca ? " - nas
Ar,·onta"·, e deriv V. Affrontar, etc. Luc. tem ja a terra a(umalla (os Mouros).» § entranhas da terra os segredos da natureAfumado de ciumes, paixão, im, cuidados; za." V. Aforoar.
Vieira, Cam. At. P. e outros.
Arro8ulíno, S. m. (do Hal.) (t. min.) Es- cego, com o juizo não claro. ~ - do vinho;
Arusádo, p. p. de Afusar. § adj. Adelgapecie de gesso crystaUisado em llletes mui toldado de seus vapores. § - áe fidalgo; com çado para uma da estremidades a maneifinos, que se encontra em Ilalia.
fumaças e desvanecimentos de fidalgo, e ra do fuso, aguçado. § Dedos afusados,o bem
.t.rrolL"<ádolUénte, adv. Frouxamente, cego d'essa vaidade.
feItos.
Arumo",,,',,, S. f. Acção de afnmar.
com menos vigor qne antes.
.t.rw'ál, S. m. A quarta parte d'uma pe.t.rrou"ádo, p. p. de Afrouxar. Tornado
Afumá." V. trans. Encher de fumo: "o dra de linho, ou dois arrateis d'elle. § Atacanhão desparado a{wna o ar sereno e pu- refa, que da um fuso de fiadura, é porção
frouxo.
. .t.rrouxaménto, S. m. acto de afrou- ro.U Elegiada. 164. § fig. Tisnar, denegrir do a(usal. Sousa.
xar, o seu effeito, relaxação, frouxidão: v. g. com fumo: d'aqui, a tew afumada de UloArusão, s. m. (t. pbarm.l acto de deiafrouxamento de corda teza. § fig. - do lho: de Vulcano a felTa?'ia -. § Escurecer, tar um liquido quente ou frio em qualquer
animo, que.Fel'deu o seu vigor; - do amor; fazer lObrego. Elegiacl. 225. "a leóa i'rada, remedlO.
do (ltI'or. "!.Iue jamais entre nós não fora sahindo com os arriçados filbos da a(umaArusá." V. trans. Dar a feição de fuso,
desacordo, nem a/i'ouxamento, de grande da caverna.u § Soltar fumos, vapores: V. g. adelgaçando da base pal'a a extremidade
amor,» Sousa, p.rovas, t I. p. 546.
o licÔl', a bebida (arte afuma a cabeça. § - a opposta.
.t.r,'Ou,,;.r, V. trans. Tornar frouxo, bran- terra; fazer fumaças., para dar rebate de
ArU8l1údo, p. p. de Afusilar. Que hrilha
do, menos apertado: v. g. afrouxar a corda inimigo, que apparece na terra (modo usa- como as faiscas despeUidas pelo fuzil. § Que
do arco anHado,. afrouxar escotas ás velas do do dos Mouros). lnOO. 2. 612. "tem a terra salta como faisca. § V. Fuzifado.
navio; - as ?'edeas do cavallo; etc. Guerr. a(umada.• § fig. Fazer alguem fumar de
Aruslllir, ou - zllá." V. trans. e inRet.3. 1. 8. § Desapertar, alargar: V. g.- as paixão: -como não póde abrazar ... qner ao trans. Fazer sair faiscas colfl o fuzil: V. g.
ligaduras; e fig. "não encolllais, nem a/rou- menos afumar, e descompOr a quem lhe a pedernei?'a com que se afuzila o logo sobre
$eis o coração.» Pinheú'o, T. l. p. 219. não diz o que convém.» Paes. Serm. 2.
264. a escol'va. § Lançar fuzis de fogo: (L poet.)
desanimeis. § Moderar, abrandar: V. g. afrou- cal I. § em senl. intrans. Lançar vapores, Jov~ d~ ntwens ~fuzila, e l6a. § fig. - a
xar a pena. Pal. l. 8. "afrouxar (dando nevoeiros; que cobrem: "a terra a/uma arttlhe1'la; chamejar ao disparar-se. B. 1.
folga) os cercadosll não os combatendo a mui tau e ficar escuro por isso. Roleu'o do 7. !l. e 2. 3. 6. Luc. 5. 17. § Scinlillar, fulmeude. bllul. 3. 154, afrouxar a pellVa. Andr. B1'Oât.
gurar: v. g. o ceu -: «raios, que a[uzilaAruOlcgádo, a, adj. (t. poet.) V. Fume- vão na vista.II § ii~. «Afuzilal' com cartas.»
Oh?'. 3. c. 61. § Relaxar do rigor, austeridade, santidade: "a riqueza ia afrouxando os gar: «- peito." F. Elys. Poes.
60uvêa, Jom. I. 13. § Ferir, e deslumbrar
Ar.. udádo, p. p. de Afundar. Que foi ao com luz forte e repentina: "afusila os olhos."
costumes da igreja» "para com este ardil
afi'OllXa?'em o lIlfante.» Pina, Ch?'. Sancho i fundo, a pique. § Profundado, cavado. § fig, ~ Apresentar cousa que assusta, e assomO. 3. § Diminuir a rapidez: o vapor a(rou- Perdido.
bra: "de um Jado lhe a[uzila (ao fiador pa&rund.....ento, S. m. p. uso Acção de ra cobrar ~'~lIe) o sobrinho do governador
$OU a marcha.
,Urou"úr, V. intrans. em, ou de; Fazer- afundar-se.
uma proVlsao de mercê de tres mil eruzase, tornar-se frouxo: V. g.- 11.0S exercicios :
&ruudl"', V. trans. Metter no fundo; met- dos.II Couto, Solei. l. t. 25. ((o~ miseras
• - de commetlcr.» B. 3. 2. 3. § fig. - do ter a fique; submergir, ir ao fundo. B. e amantes, que teus olhos irados afu::,ilão
'
rigor, da ?'igidez, dos cuidados; perder algu- Amara, V. g. afundar l.t71~ navio, an~ota. teu desdens anl1elão." § V. Fuzilar.
Aru8túr-se, V. trans. Alar-se pelo ahusma cousa, moderar, relaxar, Brit. Ch?'. 1. 6. etc. e fig. afundar o JUt::.o, prudencla, ~
§ Fazer-se frouxo, relaxar-se: v. g. - o cor- Profundar, cavando: v. g.- um poço, mina, te. Castan. «a(uslarão-se para fóra.IIV, Ahuspo desnervado;- o animo, que perde a sua alicerce. § A(undar; pór o fundo a alguma taro
energia;-a allenção, aclividi:ule, fel'vol', que vasilha: v. g. afundar ete novo a canôa.
Agá, S. m. Titulo entre os turcos; com.4.rundl\r, V. intrans. Profundar: e fig. mandante. B. ~ 'orne da lettra B.
diminue. V. elo Arc. 1. 2. § - no tmtamenlo; pOr menos cuidado n'elle. Arr. 10. 50. «atumtar na consideração dos peccados»
~ga, subj. do V. Haver. (antiq.) por haja,
,Urou,,{u'ose, V. ref. Perder do seu vi- considerar muito. § Fazer fundamento: V. g. agamos, agades, etc., bajamos, haJaes, etc.
gor, relaxar-se: v. g. a[rouxarem-se os cos- afundando em ser humilde; fazendo alicerce j) oco Ant. ~ Parece ser esta palavra apenas
tumes; passarem de severos e varonis a da humildade. § "Os peixes fechão o seu corl'Up~ãode haja, empregando-se o g porj,
follesinho, ou expellem o ar, para afunda- e suppnillll1do-se o h, como frequentemente
moUes e afeminados.
&frouxeládo, '" adj. Coberto de frou- r~m,» irem para o fundo.
. se encontra o verbo Haver em Doc. Anl.
Agubão. V. Gabão.
a.rllllllá,·ose, V. ref. Ir ao fnndo, a PIxel i fino e macio como frouxel: azas - ; peiAgul....·. V. Gabar.
lo aa ave-o
que, submergir· se. § fig. Perder-sp.: V. g.
... gllchádamcute, adv.Ao modo de quem
afundarem-se-me as esperanças. § AbaixarMro"ár, e derivo V. Afrouxar.
Mrõxo, adv. Seguidamente; a eito. To se, rehater-se, afundir-se : "os mares a(un- e ta agachado.
AgllChádo, p. p. de Agachar-se, § "OS
dos arroxo; i. é, sem excepção de um. § fig. dar-se-hão até os abysmos. u Vieim, 7, 489.
....rundeár, e derivo V. Fundear, etc.
unammemente : v. g. (ai a consulta afroxo ;
crocodilo agachados e cosidos com a areya"
Aruudído, p. p. de Afundir. V. Afunda- Fi. Naut. Nau(1'. de Sep. 95. ou 165. ull. cc/iç.
votando todos os consultados unanimemente. V. Flux e Froxo.
dado. § Alagado, sossobrado, submergido. § "a perdiz agaeha<la.II Bern. Lima, C. 24.
• Mruitádo, u, adj. Que produz fructos, fig. Sumido (diz-se dos olhos).
Agnchl'r-Rc, V. reL (t. fam.) Baquear-se,
felos, fecundo em prole. Sá e Mil'. Vilh. "as
Arun&lír, V. trans. mesmo que Afun- acocorar-se, acaçapar-se. § fig. Render-se,
!Deretrizes não são gente muito a(1'uilada; dar: - um navio: o terreno a(unditl os que sujeitar-se; cede~, ser infel'lorJ ficar menos.
habitavam as casas." Bm'l'elo, Flos Sanei. 1. Aulegl'. 1. 15. Ults. 3. se.!. l<11aO se Ibe aga-I. é, não tem muitos filhos.
&frulteuegú" 1oUAr,'ultlvlgár, V. trans. 51!. «alarido, que a(undiv. a terra" H. Dom. cha.1I
(an!.) Fazer que rructifique, que dê fructo ; 3.4. 16.
Agácho, S. m. A postura do agachado. §
tVOS a lavredes e afruiteneguedes.» Doc. Ant.
&'u ..tlil·osel V. ref. mesmo que Afun- fig. Pesca?' de agacho; fraudar occultamente.
a herdade, predio rustico.
&g;'Cill, S. m. Pêga, passara.
dar-se. fler C1!risl. ,,- a canOa." Telles.
Agadanhádo, p. p. de Agadanhar. Cor&rtu, e derivo V. Aphta, etc.
§ lIg. Afundi?'em-se os olhos; sumirem-se. §
.t.rugcutúdo, p. p. de AJugentar. Posto « - as (on.es; ficar cavidade em seu lagar, tado, ferido com' a gadanha. Arranhado, laem fuga. l\epelliào.
como succede aos morLbundos; e assim se cm'ado.
lned. 2: 301. l[r 2. 12.
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"'gllllnnhndill", u, s. o que, a que agadanha. 8 O que, a que rouba.
&gnduubar, v. trans. Agatanhar; cortar, ferir com a gadanba, ganas; lacerar. §
Agarrar, empolgar. Sim. Muc. Alr 2. 78 v.
'<não !lgadallhem comtlgo.» § (t. fam.) Arrebatar, roubar com mão violenta.
"'gnffllnuiU', ou "'gltrRnhár, v. trans.
(1. pleb.) Agarrar, empolgar furtando.
"'glllilclu, s. r. (do Gr. a privo e gaLaMos,
gcn. de gaLa, leite.) (L med.) Falta de leite
na mulher.
... glll.... '..lo, p. p. de Agalanar. Feito galan. Aperaltauo. Ajanotado.
...g .. I.... á.·, V. trans. Fazer galan, on galante.
... gul..nár-sc, V. rer. Vestir-se galantemente. § Cobrir-se de galas.
... gll .....doi";., e derivo V. Galardoar, etc.
Bar'/"os, Goes, 8á e Ati1'. ErMida Portug. lfr.
1. 18.
"'glllgár, V. trans. Moer com galga.
"'gúlhft, S. f. V. Galha. "Convém fazer
Javatorios adstringentes de rosa, murtas,
maçãs de acipresle ,halaustas, cascas de romã, e agalhas.» Madei'/". Melh. 1. 27. (L anL
de med.) Mme das amygdalas.
"'gll II ú.·, v. trans. (anL) Dar gaUa aos
olbos.
,
...;;..lIcgáll.....ênle, adv. A maneira dos
gaUegos. Barros, Gramm.
"'g.. lIcg{lllo, R, p. p. de Agallegar-se. Á
maneira do que usam os gallegos. JJiniz,
JJyssope; "a voz agallegada do Malefa» § Que
tem modos de gallego.
"'gullcgilr-sc, v. l'(J. Adquirir modos,
costumes de gallego.
&gulmlltõlUbo, S. m. (do Gr. agalmalos
~en. de agalma, ornamento, e lilhos, redra.)
!!ispecie de talco, substanCia molle e pJllgue,
cOr dc 1'0 a e verde, de que se fazem vasos,
figuras grutescas, etc.
"';;111011110, p. p. de Agaloar. Ornado,
guarnecido com galão.
&glllolld"I1'Il, s. f. Guarnição de galões.
§ Modo de agaloar.
"~;;lllo{u', v. trans: Acairellar; guarnecer
com galão .
... glllõchc, s. m. p. uso Calambuco fino.
&g.. lol.ár, \'. trans. Fazer andar a galope: 1'. g. - o cavallo: acostumai-o a galopar. § Galopar. lned. 2. 6t4. § instrans. An-'
dar a galope.
"'gume, 2 g. ou ~g""'o, IS, adj. (do Gr.
a sem e gamos, matrimo~lio) (~. hot.) Que
não tem, ou em que se nao dlstlDguem orgãos sexuaes: U. g. plantas-o B. U. t. 7J. 6.
8 Agàmo, S. m. Lagarto da America.
A;;..... I, S. lU. Ave da America meridional. V. Trombeteiro.
.lr;àmla, S. f. Classe das plantas agãmes,
ou agamos.
Ag.. ucár, V. trans. (anL) Ganhar, como
a meretriz.
,~gllllillpC, S. r. (L poet.) Fonte de lleocia, consagrada ás musas.
A;; ..níPllco, adj. Que pertence, respeita
á fonte Aganippe. -Grande amigo do COro
Aganippeo .• Barrelo, Enneacl. 2. 185.
A.gllpCS, S. f. (do Gr. agapê, amor, de
agapa6. eu amo.) Festas com banquetes dos
primeiro cbristãos nas egrejas nos anniversario dos martyre , em signal de amor
.
e caridade. Mar/yr. Rom. Xl. _
Aglll.êt .., S. f. (do Gr. agapetos, amavel,
caritativo.) Nome que se dava antigamente
ás mulheres solteiras ou viuvas, que viviam
em communidade com os ecclesiasticos, por
motivos de devoção e fraterual caridade.
A.g.. po, S. 11•. (do Gr. agapê, caridade,
amor.) (l. de h. eccles.) Nome da ceia que
faziam os chri tãos da egreja primitiva, em
memoria da ultima comida de J. C. com
seu di cipulo., e na qual se davam o osculo de paz, em sigual de fraternidade e
egualdade evallgelica.
&g..rêllo: ", adj. ~I~uri co, mahometano: sangue agareno; Jugo agareno . gente
agarena. Bri/. Ohl'. 3. 19. etc. § S. Mouro,
ou turco descendente de Agar, ou Ismael.
Ceit. S. 2. 160.
&g.·,rlco, S. m. (do La!. agaricum.) Planta parasita da natur za dos cogumelos, que
nasce nos troncos das arvores. Fann. T. §
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Agárico mincral; cspecie de cré lino, bran- doria- pór em abrigo, a bom recado. Afbug.
4. § Receher com boa sombra, acolher bem.
co, iUlpalpal'el, ou ljuebradiço.
V. do An. 1. I. 3. e 3.6. nagasaLllonclo-o de
Ag.. rnil, r. Grauel.
AgUl·Oh'do, [1. p. de Agarotar-se. Que palavra e obra, como a IHho d'alma» "agasalha1' (o martyr) a morte» rrcebel-a com
tem modos, que pratica actos de garoto.
,~r;'Il'otú,'-sc, V. ref. Tornar-se garoto. alegria. Luc. 7. 17. A terra agasalha malas
es/rangeÍ1'os (com doenças; ou receb&noo-os
§ Praticar actos de garoto.
,ag..........iço, u, adj. Costumado a agar- maIos moradores). § Agasalhar cC'm boas
palovras, com os ol/ws; mostrando n'eUas, e
rar-se, ou que tem essa natureza.
.-'g.. '·r....o, p. p. de Agarrar. § - com o n'elles a boa vontade com que se recebe alchão; pouco crescido: "a alface, quaudo es- guem. Aulegr. 14 U. - com abraços. A1'I'. tO.
ta - com o cbâo .• 11. Pinlo. § fig. Avaren- 52. § Aposentar no animo: v. g. agasalhar
to: - ao dinhei1'0. § fig. Economico, poupa- o goslo. Lusil. 71I·ans{. § l\eceLcr lia alma:
do. § fig. Teimoso, obstinado: - as Sttas .agasalbar altos pensamentos" Palm. P. q.
r 30. Gaivão, Senn. I. {. 2. c 4. V. agasaopiniões, aferrado a ellas .
~g' •·•·.. d<II·, ", S. Oque, a que agarra. § lhar vaidades; mostras de amizade; agasaIbar lisonjas; acolhei-as bem, ouvil-as com
S. m. fig. llcleguim.
Ag...·.·iu·, V. trans. Prender com a gar- agrado. 8 Dar entrada: V. g. agasalhar d'anlemão os 1'eceios do mal. Aulcg/'. f. 157. §
ra; empolgar, aferrar. Pem. mut. 3. t43 .
Agu .... i..·-se, v. reI'. Segurar-se. § fig. Dar pousada. § Cohrir, abrigar. ti Embrulhar
Unir-se, conchegar-se muito: ,dançou-se no bem para não apanhar ar, frio. § Arrumar,
chào, c querendo agarrar-se com a terra, estabelecer, dar modo de vida. Sá e Alir.
onde na cera, dizia. chorando, aonde que- Vilhalp. 2. 6. agasalhar a {iLha: - os criareis arrebatar, e levar estas cãas da terra, dos. Goes, ChI'. Man. 1. C. 101. Leão, ChI'.
que me criou 7» Per. Bibl. 3. 14. 3. D'UqUl A{. 111. f. 28 u. "por agasalhar aLJuella con·
"aga]'rado com a terra, com o chão.» H. P. dessa. .. tratou de os casar. § O 7Jorto agav.· g. a alface agarra-se com o ch~o; não salha muitas náus,' recebe, é estancia capaz
crescer, não estar levantado do chao. § Pe- de muilas naus. § Cercado, palanqlle, que
gar-se : a ostra agarra-se ao rochedo. § fig. agasalhe, 1'ccolha, e lolha o accesso: cgr/}(pbr. pop.) Agarrar-se ás abas da casaca; ja, qtle aga alha muita gente: onde Cabe
não deixar a pessoa de quem se espera muita gente. § AlTecadar, guardar, reter:
protecção; seguil-a com insistellcia,.iÚlpol·- u. g. agasalhar fazenda, donativos, presen·
tunamente. § Agan'a1'-se alguem as suas tes, peitas; o aLheio, qu.e passa pur suas 1l1ã~s.
Ar/. de Furt. 6. e Lus. 8. 94.
idéas; permanecer aferrado a ellas.
.... gllsulbú'·-sc, V. rer. Recolher-se, abri"'~"""o~búdo~ p. p. de AgaITo~ha:. : louro -. ELegwda, van/o, 17. Lobo, /. 5:l:l. 2. § gar-se, pousar em algum sitio. JII. P. C. 23.
fig. cAgm:]'ochado d'estes conselhos» - de JU. Lus. ']'. 2. f. 10. q. "e se agasalhou em'
casa de Marlba» Luc. I. 12. e 3. 1'2, "agasa·
medo; mui estimulado.
Jlgll,·,·ocná.·, V. trans. Ferir com garro- lha-se, e come cõ os peccacloreg" "devia
cha. il1T. 9. 3. § fig. Estimnlar, incitar; ir- agasalha1'-se no céo» Lobo. § - do f'/'io; reparar-se d'elle. § Agasalhar-se com algtl1l1a
rilar.
Aglu·,·olá.·, v. traes. Apertar com garro- mulher; casar. lned. 3.
2'28. :; Embrulbarse hem para não apanhar ar, frio.
te. § Dar garrote,
,t.gm·,·,u'hádo, p. p. de Agarruchar (1.
"'gllsulhêiro, u, adj. p. us Amigo ue dar
naul.) H. N. t. 167. Casto L. 3. "as bolinas hospedagem.
.
Agllsi,lbo l S. 111. ') acolhimento, que se
agarl"uchadas. »
llg........ cbiu· t V. trans. (L nanL) Apertar, faz ao hospeoe, a quem nos busca; aquillo
atar com garrucuas : u. g. - as bolinas. Casto com que o servimos, seja pousada ou qualI c. 31. "mesurárão as velas e agarruchá- quer outra boa obra; hospedagem: .serl'i1'ào os papafigos.»
ços do agasalho, que achareis decente, e
"'gUl·,·.. ucbit.·, V. trans. (t. mar.) Intro- bom em todas as terras de meus e~tados
duzir o garruncho; unir, ligar. ..
AI. Lus. § fig. Freire,!. 12. "lIecebe-o COD!
Agns ..lhu"clro, ·V. Agasalhador.
todas as honras, e ágasa17ws, que a auLho·
Agaslllhádo, p. p. de Agasalbar. Aque se ridade sofre. Vieira, 9. 282. "recebeu (a Jadeu agasalho. § Coberto, abrigado, abafado. cob) com tal agasal7w de olhos, e com tal
Ag .. s .. lhá"o, S. m. Acçào de aga ·alhar. alegria, e agrado» "11'1Osl1'al' agasalbo llQS
§ Logar onde. se agasalha. § Hospedagem, Louvores com semblante risonho". § Comtnoacolhimento. Palmo 5. 49. "acceitárão os dos de viver: c{luando a patria désse bom
principes o agasalhado, que se lhes olfere- agasa17w aos fill0S» Apol. lJia/. f. t40. §
cia." § fig. Luz, S. 1. L7. "e como estes Acção de se defender, embrulhar contra o
males em ti tem agasathado e morada.» § frio. § Objecto que defende alguem contra
l\ecebimento benigno. tratamento 11enevolo o frio: "Um casaco de ratina é um hom aga·
e caril1hoso. Resend. ChI'. 127. "e o desembu- saLho para o inverno».
.
çou e abraçou com muita honra e agasatha."gnsillls, S. m. (t. hot.) Arbusto qll.l3 da
do. "Arr. 10. 10. B. 1 5. 8. "o agasalhado, a gomma ammoniaca.
que recebeo do rei de Cochi.» § Logar, o·u
"';;astildnUlcnlc, adv. Com agastamen·
aposento, onde se recolhem os hospedes, to. uE neste meyo tempo oulbou pera Avaou onde alguem é agasalhado. LllS. Trans{. 101', e o vio tambem triste, nem já mais que
47. "oITereco-te o - da minha cabana.» dantes, mas mais agastadamenle. M. e Moça,
Eneicl. 3. 3'- 23. "vos dara no seu seio -.» L. 2. c. 14.
Ar1'. 8. tO. «são mal providos (os hospitaes)
Agtlstntliço, a,. adj. Irascivel, que}e
do necessano pal'a cUI'a dos enfermos e- agasta, e arrufa faCIlmente; assomado. Sa e
dos pp.regrínoS;ll i. é, para commodos d'el.: Mil'. Vilhalp. 3. 5.
leso § ~Iorada, ninho das feras, gado . Bar."gnstnllínho, ", adj. dim. de AgasLado.
1'OS, Luc. 2. 12. § Logar, que se da aos ca- Prestcs, Aul. 123 V.
pi1ães de navios mercantes, onde elles aga.4.gnslll"o, p. p. de Agastar. § adj. lr~
salham suas cousas, ou trazem a fréte para do, encolerizado .. Coutinho, 2. 64v. CrJ t.~.
si. § (antiq.) Convite de comer e de beber. 3. 5. § De condição agastadiça: .isto tem
Const. de Braga, 19.1. § V. Gasalbado, Aga- os corações agastados, desabafarem com pa·
salho, Acolbimento, llecelJimento.
lavrasll Palmo 2. c. 105. § fig. "O mar era
Agasalhádo, p. p. de Agasalhar. Bar- dondo, e sempre andava agastado» Sanlos,
1'OS: nagasalhacLo nas principaes casas»,
Ethiop. 2.3.3. e Ac. dos Sing. 'l'. 2. p. 242.
A~~I!IUIJUldO"; ", S. Oque, o~ a que aRa- ue com tudo ainda levava mil delicias a Vealha. V. g. - de 7wspedes. AzUl. C. 83. 3 O I'ona, mil perfeições agastadas» i. é, que to'
que faz bom gasalhado a quem o busca. Ord. das exprimiam ira, e bravura.
Af. 1. r. 296. § adj. Que agasalha: palavras
&gllstnllúrll, S. f. (ant.) O mesmo que
agasa7hadoras; com que se faz agasalbo a Agastamento.
. _
alguem: "os pés de Christo tão agasalhado"'g..stlllllcnto, S. m. Ira, enfado, palxao
1'es, que a uinguem esqui vão" Céita
contra alguem: «occasionando-se-Ihe a mo r§.... gns ..lhú.·, V. trans. Dar agasalho aco- te de um agastamento» M. Lus. 2. 5. LO ..
lher, receber em casa, abrigar, hospedar; Anxiedade, u. g. do coração, com pena, fa,
fazer bom recebimento a quem nos busca. diga: "agaslamentos com desmaios do cora'
B. 2. 4. 4.-§ de pal.auras, assento, elc. diz·se ção no trabalho do parto» M. e Moçai e V.
das pessoas: e "agasalhar fazenda, merca- do A1'c. I. 9..
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AgnIJtár, v. trans. Provocar a ira, causar aga tamento. Cam. Amphil. sc. 5... folguei de vos agaslm'» Eufl'. 3. 3. e Atilegl·.
1.8.
AgloUltlÍ"'fIlC, v. reL Irar-se, en fadar-se,
apaixonar-se, esquentar-se: "era na colera
tao vebemente, que lhe sallavão as lao-rimas dos olhos, quando se agaslava» M Lus.
T. 2. 5. 4. § Al'fligir-se, ter pezar: v. g. da perda; - da morle de alguem. § Anciar
com aperto, abafar: - com d6r: v. g. de
parlo: .. vai-se agaslando vosso peito» AT'I'.
10.79. (falI. de um, que estava moribundo).
AgnIJlill'o, S. r. O mesmo que Aga.tamento. Leão, Orig. c. 18. diz que é termo
plebeu.
Agn"úo. V. Gasúa.
,í.gnltl, ou AgoUlo, S. f. (do Gr. akalis,
nome de um rio da Sicilia, onde foram encontradas as prilUriras pedras a que se deu
este nome) Prdra fina da natureza do qual'tzo, apreciavel pela variedade e belleza qe
suas cOres.
"gnt.. ubi.do, p. p. de Agatanhar. V.
Agatanhado. .
,.. .
"l.!'ntnublld.1I'1I S. L lienda lelta com
as unhas, princip.a 1mente do gato.
Agntonbill', V. trans. V. AgadaniJar. Arranhar, como o gato.
!gntel'l, s. f. V. Ág-ata. Correcç. de Ab. 1'.

2.

r 325.

_

adv. (ant.) Como gato; aga-

":.p.té8gll,

cbadamente.

S. m. pI. Genero de insectos

"l.!'nlíllI08,

coleopleros.
'\gnlífCl'o,

ou "'gllthírc.·o, adj. (de aga-

la) Que produz, abunda em agatas.

"l.l'utlOcádo, ou "'gnlbIOeádo, 11, adj.
Convertido em agala.
.-\l.l'ntíull, s. f. . ~Iellusco eepbaleo. § pI.
Oenero de molluscos gasteropodes.
'\I.l'nlólde, ou "'gltthóldc, adj. Que tem
semelhança com a agala.
"gutolllé.·tde, S. r. (t. boI.) Planta corymbyphera, com nOres vermelhas.
"gà\'c, s. f. (I. boI.) Genero de plautas,
da familia das amaryllideas, das quaes a
mais conbecida é a pi/eu'a.
'\l.l'ln'ellt.·. V. Engavelar.
"gnzlllhó.·, etc. V. Agasalhar, etc.
.o\gnzélll. V. Gazela.
"gnzlIlÍdo, o, adj. Do feitio de gazúa:

v. g. chaves-.
"ge,

adj .. (anl.) Talvez corrupção de alSII.

Ca!lcion. Sois âges no portuguez; ageis, na-

bels.

"geuzór. V.

c. 28.

Ajaezar. Casl. (req. V. L. 6.

"gédl'u, s. f. (anl.)
Age;;eládo, ", adj.

Manjerona.
(anl.) Terra - ; a de
encosta sUITibada, fazendo com as snrribas
pequenas faehas planas, borisontaes, para
suster a terra. lJoc. Anl.
Ageh'lido, p. p. de Ageirar. Que se ajlllltou crivando (diz-se do lixo). § Amontoado.
"geh'úr, v. trans. Ajuntar o lixo, crivando. § V. Amontoar.
"gelli.duméntc, adv. Com geito.
Agellàdo, p. p. de Ageitar. Posto a geito. § Di po to convenientemente. § Que se
presta, se ageita. § Adestrado, acostumado
a certo trabalho. § Que tem bom geito. §
fJg. Elegante, airoso, garboso.
"gelllÍ I'? v. trans. Dar geito, pOr a geito. ~ Ug. DispOr com arte algum negocio, o
amOlO, .1 vontade de alguem. § Dar feição,
figura, lavor a qualquer peça, que tem de
.er apphcada em objecto determiuado: v. g.
- a madeira para a náu.

.

v. ref. Accommodar-se; ficar a geilo, pOr-se a geito. § fig. Moldarse, .dobrar-se á feição da cousa a que se
agelta § Agei/ar-se ás condições; dos supe'flOres, dos subditos, dos am,igos, do publico, etc..
"l.l'eltiviu·'8c, (anl.) V. Adjectivar-se.
"geltho, (anl.) V. Adjectivo. Otiv. Gram,
Agelll'u"8C,

POl't.

"genel.., s. f. O e tado activo, opposto
~o repouso. AI'1'. 1. 8...a agencia é cousa

JOl;undi: siroa, e o somno pro'lixo é de todos
abor~eCldo". § fig. Trabalho, industria, grangear.la, modo de ganhar a vida. § Adminislraçao, S()llicitação de algum negocio. § Ca-

sa em que se tractam negocioso § Bemuneração do agente: pa!7a-se-lhe a sua agencia.
§ E. cl'iptorio em que se tractam os negocios de <!ualquer empreza: agmcia da companhia c e paquetes. § Agencia do correio;
dei gação do correio central. § Agencia de
banco; filial do estabelecimento dentro
ou fóra do paiz, para determinadas operações.
"'gcnclltdoj p. p. de Agenciar. Procurado e obtido por meio 'da agencia, actividade de uma pessoa.
"'gcncIIHlol', .. , S. O que, a que agenceia; negociador; agente. Hisl. Seraph. 3.
Proemio, p. 29 . .. agenciadores da gloria desta provincia".
.
"';;eneliHHI. V. Genciana.
t~;;cnelú.·, V. trans. Trabalhar, procurar,
negociar, grangear, sollicitar, fazer por
adquirir: 'v. g. -.bens, 7'epulação, a conc//lsão
ela causa, negoc/.O. 1J. FLor. 2. p. 50. § Procurar, tractar negocio allleio, como agente
d'elle. Agio/. L. 'lo 186. ii lig. Conseguir,
adquirir. § Agenciar 7'eóeltiões, 7'iqueo;;as,
uma sedição; agenciou-lhe 1Joslos honorificos;
agenciou-lhe a Gor6a; fazer por obter, e
conseguir que se faça, proveja, succeda.
"'=tcnetõ>lo, ósu, adj. Diligente, activo,
ol'(Jcioso.
"-ge.""., s. r. Olicio de defunctos, em
nove lições. § Pequeno livro de lembranças, destiuado a marcar certas cousas que
temos a fazer cada dia.
"'geuéHI.., S. f. Ido Gr. a privo e genesis,
geração) (I. med.) Incapacidade de gerar;
esterilidade.
.4.geno, u, adj. (an!.) Albeio, extranho.
Gü Vic. 2. p. 24. "em terra agena•.
"'gente, S. m. Qualquer causa activa,
euergica, capaz de operar, de actuar: agenle ch!fmico, agenle physico. § Todo o ente
capaz de se determinar, de praticar alguma acção. § Procurador de negocios de outrem. § Encarregado de certos negocios publicos no estrangeiro: v. g. agente diploma-

/ieo, agenle consular, aqenle financeiro. §
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§-alonica; a que vem sem arrecção alguma

apparente da lingua.
.4.;;;;crill', V. trans. (ant.) Amontoar.
"'gglonl~"uçãCl, S. f. Acção de agglomerar. § listado do que está agglomerado:

v. q. -

das neves, areias, elc.

"-~glomc"ànte,

Que agglomera.

p. a. de Agglomerar.

trans. (do Lat. ac/, e
ennovellal') Ajuntar, amontoar,
reulltr, como em novello.
"-gglomc"lÍ'··"'e, V. ref. Beunit'-se, ajuntai" e em massa: agglomerou-se muilo povo.
"-gglutlDllção,. S. f. O acto de agglutinar; o estar agglullnado. § (I. de linguística) Processo cm que as palavras em relacão
de depenuencia com ontra fnrmam, cnm
certas modificações, palavras compostas.
.4.ggllltlnÍl"u ... cntc, adv. Como unido
com "'rude, colla, etc.
.4.gglullllillltc, p. a. de Agglutinar: adj.
2 "'en. Que gruda e péga como o grude e a
c011a. § Lil1g~tQS - ; designação de grande
numero de I1nguas chamadas tambem po·
Iysyntheticas, em que predomina o processo de agglutinação.
"-ggllltlná.·, V. trans. (elo Lal.) Apegar,
unir com colla, grude. § Unir n carne, as
bordas da ferida, com ligadura, pontos faliOS, etc. § Ligai', I ara se rar.er essa união.
§. (I. gramm.) Applicar o processo de agglutlnaçao.
.4.gglutiuúr.gc, V. rer. Apegar-se, unir·
se, grudar-se. § II. gramm.) Passar pelo
processo da a,!!glutinação.
.4.ggluUuatívo, II, adj. Que erve para
agglutinar.
"'gg'·lIdl1"'·. V. Graduar. Feo, Trai. do
,~;;;;IOlllCl·á.·,

glom~rare,

V.

M. S. Panlaleào, (. 134.
.4.';;';'·Il\·llção, s. f. O aclo de aggl'avar.
§ O em~ito ~'e se a~to: aggravaçãu da pena;
tornai-a maIOr, mais pesada. Aggmvação
dos appeliles: o fazerem- e mais vi vos, mais
difficCl de domar. Bem. L. e C. P. 1. p.

228.

"'ggrllvúduménte, adv. Pesadamente.
Ministro de algum prinClpe, que tracta de Otd. Ar 5. r 124. 9. "mandamos que cornegocios em côrte estrangeira, sem cara- re~am (paguem) muito aggravadamente»
cter publico. § Bepresentante, on encal'l'e- com graude pena.
gado de qualquer empreza, companhia, etc.:
,~gg.·, ..·.. dí"'l'llmo, super\. ele Aggravaagenle ele companhia de vapores; - de com- do. AJ. Lus. I. 4. c. 12.
.
panhia de segll.l'Os; - de companhia de mi- . "'g';"uvl~do, p. p. de Aggravar: "dorminas, ele. § (I. gramm.) O sujeito da oração, delra - da chuva lIlclina o coi lo. Encida,
clljo verbo é activo; contrapõe-se a 1Jacien- § "Os oluos aggravados e tran. idos" Naufi·.
le. § lt. mechan.) Causa motriz, potencia. tle Sep. c. 16. do que está moribundo. Olhos
Mechan. de p'Jarie
ag.oravadosj de qnem ch?rou. ou não. dor"-gentc, adj. 2 g-en. Acti vo, dotado de nnu com CUidado. 1J. Clar. 2. c. 9. Ü. do
força, energia:' v. g. principio agente. § que tem ollleiras. § ceAgOl'avaelos de achaOppõe-se a lJacienle: cenos amores eu hei·de ques de ca.beça" Fonseca', Ilegim. II. Cam.
ser o agenle, e eIla a paciente» Cam. Comec/. Sono 109. I. e, que os padecem. ii Olrendi"-gcolhú.·, e derivo (anl.) V. Ajoelhar, do, injuriado. Lus. 10. J38. "Que ae seu Bei
etc. n. 2. 3. 2... bum "'olpe tão pezado (lhe mostrando-se aggravado, CaminiJo ba-de
derão), que (Jcon ageoDtado» Estaço, Dedic. fazer nunca cuJé!ado •. § (I. jur.) Oe que
.4.;;comcb·iu, e "'gcomet,·osÍl., S:. f. se Illterpoz aggravo: "s ntença - do cor(do Gr. a privo e geomelria) (t. did.) lncu- rrgedor para, etc.. Ord.
3. (. 397. §
ria em geometria, a qual faz com que al- Peccaclo, crime - ; com circumstancias que
guem e afaste dos principios d'e ta scien- augmentam a sua graveza. Paiva, S. l. f.
cia. § Igoorancia da geometria.
204. § Accusação - ; que r('presenta o fa"'gerÍl~I .., S. f (ao Gr. a privo e géras, cto., culpas mais graves do que ão: lJena-;
velhice) Estado que mantém o vigor juve- maIOr. Urdo
nil em edade madura; veliJice vigorosa,
.... g-grllvlldo.·, ", adj. e S. Que aggraisenta de enfermidades.
va; representa como grave: ..alliviador dos
. "'gel'Mo, S. r. (t. boI.) Planta de longa peccados albeios, aggravadol' dos proprios.
dura; macelia de S. João.
Paiva, S.
"'gel'lnllui.do, p. (l. de Agermanar. §
"';;grll\'ulllento, S. m. (ant.) Aggravo,
adj. li"'. Associado, Intimameute unido: opprcssão, vexame: .0 povo li nba por ag..cubiça e bypocrisia andão age1'l11anadas, gl'uvamento» Orei. Ar. 2. r. 43. e 364. e L. L.
e enxerida huma com outra" Ulis. 3. 1.
(. 124. § Incommodo ph.l'sico: V. g. - dos
"'ge,·..... ni..·, V. trans. p. uso A social', denles, dos olhos: fig. - cios vicioso § Doenacompanbar, fazer semelhante, como ir- ças dos porcos e caes, con. istindo na iriUammaçao do tecido vascular do pé.
mão.
.4.ggrll\'l'nte, S. 2 !!en Pes oa que ag"'~C"lIIlInlÍ"-se, V. reL Unir-se fraternalmente; ligar-se, associar-se. § fig. "não grava da sentença. § O queixo o: "ouvIr
(pI-rei)
os aaal'al1anle:~» Arl'. fi. 2. § O que
póde agermanm'-se, e unir-se a ami ade
com o 'fingimento, o amor com a falsida- fez injuria. § p. a. de Aggravar. Que aggrava; oll'ensivo. § Que faz mais grave o cride".
me: circ'mllslancias aggl'avanles.
"'ge.·llllni..·. V. Germinar.
.4.g~rti\·i..·, V. tram'. (rio La!. ad, e gl'a"-,;e~ti.do, ", adj. p. uso Qne tem bom
vare, carregar) Fazer gravE', pesado. ~ Peou mau ge to, ar, reições. fi. N. 2. 258.
"'1óCll>lt.lu, s. r. (do Gr. a privo e qeusis, sar, carre~ar. Lusil. 7'ransr 16. "prisao de
gosto I (I. med.) b'alta. ou diminuiçao no ferro ... Dao me aggrava. o,.primir. }1I·r. 1.
sentido do gosto. ~ Ausencia do sentido do 8. "o desordenado ono.. aggl'ava os cO."gosto § - orgamca; a que procede de po , etc.» ~ fig. Fazer pesado: V. a. a tnsdoença, que su pende a sensibilidade. leza aggrava o animo. AIT. 2. 8. § Opprimir,
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acurvar, render: "nenhum trabalho aggrava o Lusitano" Lus. 10. i8. -a culpa que me
aggrava e pesa tau to" Idern. § fig. Carregar, augmentar o peso, o encargo: v. g.
aggraval' os impostos; augmental-os sobrecarregando o povo. Eleg. li Paixão: «aggravar o povo com pedidos e imposições" sobrecarregai-o, opprimil-o. V. Agravamento.
§ OlTender: "os lyrios e jasmin , que a calma agg"ava" faz dobrar, murchar. Lus. 10.
I. Lus. 1'ransf'. q5'1. § fig. Fazer aggravo. V.
Aggravo. § Augm ntar: v. {l. - o mal. A1'r.
1. 20. a d6r, a molestia: "nao aggraves teus
males" Ict. '1. 7. § Fazer maIs atroz: v. g. - o
cI'ime, a injuria. § Representar eomo grave,
aggravante, culpave!. B. 1. 3. 10. -aggravando tanto este ca o" e Ord. Ar 4. 7r. 9.
"agravaram a venda da cousa letigiosa".
§ Aggrava?' as censuras; carregar a mão,
exacerhando as censuras ecclesiasticas. §
(t. forens.) rnter~Or o recurso de aggravo
para o juiz supel'lor. § Aggravar; (antiq.)
adquirir, procurar: v. g. aggravar previ/egios e indulgencias. lJoc . Ant.
Agg,·nvill·.sc, V. reL Dar-se por otrendido, queix.ar-se de aggravo feito: "o Bispo
se aggravou muito a eUlei das novidades
com que veyo seu Procurador" Leão, Oh?-.
Ar. 1V. f'. Iq3. Orei. 2. T. 59. n. Vossa Magestade sc aggrava {uão; é usual. ~ fig. Agaravar-se a lJeus, ao Uéu; do mar que cmdamos desmerecer-lhe. § Augmentar-se, tornar-se mais grave: - se o mal. § - se a
{e1'ida; inUammar-se; peiorar.
Aggrll .... tívo, a, adj. p. uso Que age-rava, ou molesta: d6res aggravativas; I. é,
que fazem aggravo, ou molesta. FerI'. Lus.
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"Ilógl'(';;ntil'o, ", adj. Que tem virtude
.tglo, S. m. (do \ta!. aggio, derivado de
.le aggregar, ajuntar. § (I. med.) Pilulas-. aggiugnere, accl'escentar, angmenlar) PreMadeira.
mio, ou cambio que se paga pela operação
.~gg'·egi.to, S. m. p. uso Cumulo, ou hancaria, ou pelO emprestimo particular. §
aggregado. Ceit. Quadr. «um -, ou epilo- Commissão que lira o mutuante sohre o vago dos poderes de Deus".
lar mutuado. § DilTerença, ou premio que
,t.gg.'cssiio, s. f. (do Lat. agg1'essivo) O se paga pelo troco de moedas do mesmo
acto de accommetter, ou fazer alguma hos- valor nominal: v. g. cobrI> e prata, ouro e
tilidade.
prata. § Juro, ou lucro de emprestimos. §.
Agl;"c8sívllmentc, adv. Como aggres- Ganho, desconto, ou rebate de lettras de
SOl': V. g. p1'Ocecler -.
cambio, ou quaesquer titulas de obrigação
"gg"CHsívo, II, adj. Que contém aggres- de divida publica, ou particular § O15anho
são: v. g. palavms -; guerra -; ollensiva. que dá aquelle que tem papel-moeaa deA1'le ele Fttrlar, 21.
preciado a quem o troca por cl i nbei 1'0 me"'ggrcss()l', ", s. (do Lat.) O qUI', a que tallico. Edit. de 31 de Jan. de 1801.
accommette, e primeiro québl'a a paz; que
"'glóg"nfo, etc. V. Agiographo.
oll'ende primeiro. B. 4. 7. 6. § O que tenta
"glog""I.hín, S, r. Tractado de cousas
outrem: «se tu teus a capa na mão, como sanctas.
... glóg,·npho, R, adj. (do Gr. hagios, san·
dizes que José foi o aggressol' (que accommetten para adulterar)" Ueita, S. 2. 196. 4. cto, graphó, eu escrevo) San~to; q'ue tracta
§ adj. Que começa as hostilidades: "as ar- de sanctos, ou c0!lsas sanctas: !I. g.livl'Os-;
mas aggressoras .. campearão" Viei1'a, 9. das Sanctas Escrlpturas. Cunha, B. elo Por.
q65 .• parenta -" Guia de Casados.
to, t. p. 421. "ageographos". § S. Aquelle que
,'l.g;;rlçódo, p p. de Aggriçar. A que se narra as vidas dos sanctos, ou disserta sopozeram as gricenas.
.
bre ellas.
,t: gg"1 ç i..., v. traus. (anL) Pór as gnceAglolhitr. Lobo, f. 595. 1. V. Ajoelhar.
nas, ou cordagens.
Aglolôgleo, ", adj. Pertencente aos san~l;gl·n.h:ído, li, adj. (ant.) Agarrado ctos; que tracta de sanctos.
com as unhas, como o grypbo.
Aglol6gl0, s. m. (do Gr. hagios, sancto,
"'.ghCllStí ... V. Ageuslia.
e logos, palavra) Livro de vidas de sanctos.
ligl ... (ant.) V. Aguia. Utis. 5. 2.
Agiol. L. Advel't.
.
",gliió, (anL) V. Aguião, Aquilão, Norte.
&gI610go, s. m. O que tracta dos sanUtis. 5. 6. .
etos.
.
"'gl ..sútlo. V. Ajaezado. Pai}?).. P. 4.
Agloll"1Chlll, S. f. (do Gr. hagios, san"glgnnt...d .. ll..~nte, adv. A maneira de cto, e ?nachê, combate) Guerra saucta; margigante: v. g. crescer-.Bem; Uli. Fins. ;l5~. tyrotogio (ch como k).
Jt.gigllntiado, p. p.. de A17 lgantar. § adJ.
"'glóm..co, S. m. Rereje, iconoclasta. B.
f3. 293.
De t1B'ura de gigante. Uout.ls. 8. "homem Flor. 5. 1. 187.
Agg"lIvístll, s. m. Desembargador, ou quasl- l>. § fig. Largo, grande, enorme:
"'gloslmil ..dro, S, m. (do Gr. hagios,
juiz de aggravos nas Relações; que decide v. g. agigantad~ estatura. Vieira, 10. qq,. sanclo, e sêmation, signal) In~trumento de
dos aggravos.
"pa sos agigantaclosl>. ~ fig. v. g, -progres- pau, ou de ferro, que se emprE'ga em falta
Agg.'ú,·o, s. m. Gravame; ollensa, inju- sos: ,,- nas forças" Jlieira, 10. 27. § fig. de sinos. § adj. Que indica os sanct~s.
ria, que se faz a alguem: "bavendo recehi- Desmesurado: v. g.-imagens, - compara... glosl.é.'mlo, s. f. (t. boL) A segunda
do de meu Senbor tantos heneficios, como ções; casa agigantada. H. Seraph. 2. r 479. ordE'm da 14." classe, ou dielynanlta, do
pos o eu fazer esse mal em aggravo seu?" "valentia e soberba -" Vieim, 3. 258. metbodo de Linneo. Brot. lJ.
B. Flor. T. 2. p. 165. oE se a"'gravadas Da- Unhas-o Arte de Furta1'. Coração-o Vieir.
"'glospl'.'mleo, li, adj. (I. boL) Diz-se
mas sois servidas, Por vós file mandareis
"'glgontomento, S. m. Estatura, cres- das plantas, cujos grãos são revestidos de
Embaixadores, Que por cartas dIscretas e cimento, augmento agigantado no pbysico, um pericarpo dislincto. 81'Ot. D.
polidas, De vos o aggravo os façam sabe- ou no poder, e forças de riqueza, armas:
Aglótll, ou "'glot..d<',.., ou "'giotístn,
dore " Lus. 7. § fig. Augmento do mal, .0 monstruoso - d'estas potencias ameaça S. m. O que faz negocio de agiotagem; nedoença; peso L1e males moraes. § (I. jurid.l a Europa inteira".
goceia usurariamente.
Recurso a outro magistrado contra despa"';;Ig.... t ....·, v. trans. Fazer detalhe gi.tgloti.gcm, S. f. (do FI'. agiolage) Lucro
cho, em que recebemos aggravo. ~ Instl'U- gantesco; dar corpulencia, como a dos gi- excessivo, que se toma para reduzir a dimenta ele aggravo; o que os tabel1iães dão gantes, extraordinaria ás vezes entre as nheiro corrente qualquer lettra, promessa,
de como O juiz de quem se appellou, ou cousas da mesma especie: v. g. esse que ou titulo de divida puhlica, ou particular.
aggravou, n~o rf'cebeu i.l appellação. Ol'á. agigantou os Ced1'OS, os elephantes, o mon- §. Negocio que se faz de quaesquer erreitos
Man. l. 60. I. e I. 59. 2q. 25. c 26. § lJa1' stmoso Leviathan. § fig, Eo.grandecer mui- de divida publica, vendendo-os, ou com·
aggl'avo; mandar escrever o que a parte to: V. g. lJeus agigauta o esl'irUo á pl'opor- prando-os, conforme a probabilidade de
oLrendida interpõe. Ol'el. fi'eq.
ção do augmento elos traba /tos. Chagas. § alta, ou baixa. § Ganho, ou desconto dos
Agg"lIvoso, ÓSII, adJ. Gravoso: .parti- Representar mui grande l extraordinario.
rebatedores de papel-moeda, e dos que
çam e avaliamento aggmvoso aadita parte"
AglgllntIÍl·.sC, V. reI. Tomar corpulen- compram e vendem moedas, que tem maior
Orei. Ar 3. r. 309.
cia, crescer: fig. "como ousa agigantar-se ou menor valor que a corrente. § Usura,
"'g~rcllítlo, p. p. de Aggredir. Aquelle a soberba de espiritos tão pigmeos '"
especulação abusiva; o lucro d'essa espe·
a que se dirige uma aggressão. § Accom,igll, adj. 2 gen. (do Lat. agilis) Activo, culação. § Esta palavra é quasi sempre to·
mcltido, atacado.
ligeiro, lésto: opp. a pesado, tardio: aves mada á má parte.
Agg"cdíc', v. trans. (do Lat. aggredi) ageis; C01'P0 -,o moços-o § fig..Geitoso, com
.~gIOtlí.·, v. intl'ans. Fazer agiotagem.
Atacar, accommetter de facto, ou de pala- hoa disposição para fazer alguma cousa.
"'glotí ..tn, S. m. O que faz negocio, jogo
vra, sem, er provoçado.
A gllllvénto, loc. adv. (ant ) A julaven- sobre fundos publicos. p. uso
"'ggr.,gll9iio, S. f. O a~to de ae-gregar. to. Rolei1'o do Bmzit. Ut'is. 2. 7. correr - ;
",gír V. trans. (I. jurid.) Obrar, pratic..'J'
!tt. Lus. 3. 10. 16. caggregafao de remos en- i. é, abrill'ado com alguma terra, a sota· na qua ridade de agente.
.
grandece o fiei, e faz maIOr a monarchia". vento d'ella.
Jlglronúdo, A, adj. Que tem girões, barAggrc"údo, p. p. de Aggregar. § . m.
&gllhá"lI, por Aguilhada. Utis. 4. 7. V. ras, ligueiras, cercaduras. Eneida, 8. 158.
União, ajuntamento de partes em um todo.
A;;llItládC S. f. A qualidade de ser ágil.' -os capotes de grã agi1·onados..
.
§ O todo que resulta de cousas age-regadas, § Actividade, rigeireza, facilidade em obrar:
.~glsúdo, (ant.) O mesmo que Agmsad.o.
ou ela união de quaesquer parte' mtegran- "agilielade de correr e saltar. Vieira, 10. s. m. Ined. de Ateob. 3. p. 189. § Parece na~
tes: v. g. aggregado de monles: "ao aggrB- MO. 2. agilidade de mãos, que tem o pres- ser agisado uma fórma distincta de agttt gado da aguas chamou Deus mar" Viei1'a, tidigitador b' agilidade de movimentos, que sado, mas modo diverso de escrever, sende
8. 31.2. § ligo Aggregado ele vadio~; 11.' aqlle[,... tem o acro ata; agilidade de execução no alias a pronuncia a mesma, valendo gi por
lI) aggregado ele maus jlti::.es; aggregado ele canto, ou no toque de qualquer instru- guio
.
bens, de males, de vicias; composto, sujeito, menta.
AgltllÇão, S. f. Acção de agitar. § O seu
qUt:l tem muitos. Feo, T. dos Sanlos. p. l.
... gllísslmo, sup. de Ágil. Muito agil. elfeito. § Movimento irregular, que se re·
f. 31. I. § Aggregado ele o/{icios commen- Bem. Medit. 1l. 3.
pete: v. g. - das ondas do mar, do ve~l.o;
das, de 1'emlas, heranças accwnulaclas.
Agllltútlamentc, adv. Com agilidade das arvores que se movem, dos astros, Vletr.
... gg,·cgi"', v. trans. (do Lat) Arreba- agilmente.
' § fig. Inquietação, desassocego: V. g, agitll:-'
nhar, ajuntar muitas cabeças em um rebaAgllltllr, v. trans. Fazer ágil: v. g. o ção do espi·rito. § Agilação popular; mOVInho. § lleunir, associar. § Receber na fa- e.'cenicio agilita o corpo. Fab. elos Plano p. 65. menta politico, ou social; perturbação da
milia, corporação, collegio, etc.: aggregou § O estudo p1'Ofundo agilita o espi1'ilo para ordem puhlica; as vezes simples alvoroço,
ao batalhão ma'is t1'e::.entos homens; aggre- discorrer sobre a malelia (acima d'eUa).
exaltaçao dos animoso
gou á egr/{ja de lJeus muilos gentios e ido"gllltár.sc, V. ref. Fazer agi!.
Agltátl .. me.. tc, adv. Com agitaçã~.
lat1'as. § fig. Amontoar.
..\gllménte, adv. Com agilidade.
"'gltatlísshno, adj. super!. de AgItado.
,t:ggreglír-Hc, V. ref. Ajuntar-se a al.4gíno, ou "'gínha, adv. (ant.) V~t. Ch1'ist.
Agltúdo, p. p. de Agitar. § Estimulado,
gueUl, bandear-se com elle; ajuntar-se a V. Asinha.
incitado. Leão, DeSCI'. 135, ~ Que se move
outra corporação, colle~io, etc.: v. g. aggreJ\glnhúdo, adv. (ant,) Promptamente, com violencia: 1'io agitado ilos venlos e torgarem-se mais navios a frola.
sem embaraço.
menlas. § fig. Trazido á discm:sãn: a ques·
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tão {ai agitada no parlamento. § fig. Exaltado perturbado, fóra rla orilem : o povo está
agl!ado. § f1g:.lnquieto,.desassocegado ; ten~
o animo agItado de cuidados; o doenle esta
agitado.
&gUadn .., 0, S. O que, a que causa agitacão. § O que procura agitar, ou sublevar
o ·povo. ~ O que faz mover, correr, trabaJJlar: .agltador de cavallos.» Vú'ialo, tI. 48.
Leão DescI".; cocheiro, cursor.
&gltó.·, v. tralls. (do LaL agita·re.) Pôr
em movimento, causar agilação. Bern. Flor.
T. 2. p. 148. § Chamar a revolta, sublevar:
agitar as massas ppoulares. § Suscitar, propOr: agilar uma queslão.
..
"gltó.,·sc, v. reL Mover-se, mquletarse, alvo~oçar-se : v. g. ayilam-se as ondas,
o cOl'açao, a ave, o ammo; - o povo em
união e molim.
&I;ltál'cl, adj. 2 g. p. uso Que tem a faculdade de se agitar: "o ar, a agua são agi.
laveis.' Alm. inst1'. 2. f. 4l6.
&l;laetnçiio, S. L V. Agalacia. Falla, suppresbão do leite na mulher.
&g.110, S. f. (do Gr.) (L cirur.) Cicatriz
branca aa cornea.
&gIÓHSlo, s. r. Ido Gr.) (L cirur.) Privação da lingua; mudez.
"l;loSHÓStOIllO, adj. (do Gr. agtossos, sem
lingua, e sloma, bocca.) Diz-sc da bocca
que ni\o tem língua.
"glossostolUog"opbía, S. f. (do Gr. a,
privo (ltõssa, lingua, e sloma, bocca.) (L
med.)·Descripção de uma bocca sem lingua.
"glutlçuo, s. f. (do Lal. a, e glulio, deglutinação) (L med.) Difficuldade de engulir.
"gluUuá.., V. trans. p. uso V. AggluliDar, e Conglutinar Farm. 1'.
.lgUtlÇUO, S. f. (L jur.) (do LaL agnalio.L
Parentesco por varonia: V. g. o que ha entre os sobrinJlOs e tios paternos. Vasco
Acctam. 2. 6.
"l;llÚllo, ti, adj. Parente por agnação ;
dilTere de Cognado.
"glli'llltO, S. m. (L bolo) Planta da fami·
lia das verbenas.
"l;llát"tlS, S. f. pI. (L de h. naL) (do Gr.
a, privo e gnalos, mandibula.) Família de
inseclos da ordem dos nevropteros; de
queixos e labios com palpos artIculados, e
sem mandibula alguma. Cuvier, 2. p. l44.
"glluticlo, S. m. O que vem por varonia, de varão em varão, da parte do pae :
V. (I. Dma succesão - (L jurid.)
&l;llClilltl, adj. Diz-se da lã dos cordeiros losquiados pela primeira vez,
&gllelinos, S. f. pl. Pelles de cordeiro
preparadas, deixando-se-lhes a lã.
"gulç~O, S. f. (L poeL) (do Lat. agnilio.)
ReconheCimento de alguma pessoa do romance ou do drama} da qual se ignorava a
qualidade: v. g. as voas agnições são acom·
panhadas de pIJripeeia; i é, mudança do eslado das cousas em consequencia d'esse reconhecimento. Severim.
"gnlsté..lo, S. m. (anL) Logar de puri·
ficação. § CapeUa-mór.
. ~gno, S. m. (anL) p. uso (do Gr. agnos,
mnocente.) Cordeiro, cordelrinho, cria §
T~mbem escreviam anhos: -se este março
nao foi de anhos, Outro virá melhorado."
Sá e Mil'. Egl. 8. 20.
ignocásto, S. m. Planta do genero vilC3l, (anerina sabina) familia das verbenaeeas . '0 - que vegeta onde l1a aguas lhermaes.• Fann. 1'.
&gnólll, S. f. (do Gr. a, privo e gn06, eu
conheç.o.) (t. med,) Eslado de um doente,
qU!l nao conhece os objectos que o rodeiam.
&gnõme, S. m. (do LaL ag, por ad, e
nomen, nome) AppellIdo, que se juntava ao
sobrenome, entre os antIgos romanos. §
Alcunha: "Para que é fazer-ll1e esse cargo
sem razao, quando ja os romanos accumulavam nomes,' pronomes, cop;nomes e agnomas." D. F-ranc. Man. Apl'. 01. nial. 433.
~gnOUllnaçiio, S. f. Semelhança de nomes, ou palavras. § Allusão ao nome. § Alcunha. § Appellido.
.ig~o.scYt"lco, S. m. (L boL) Planta da
Tar~arIa; montão de raizes de fétos que o.s
antigos comparavam a um cordeiro,
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Ar;OIl, e derivo V. Agua, etc. § Uns escrevem agoa, outros agua (do LaL agua),
fazendo o a liquido. De um e outro modo
se encontra nos classicos, sendo porém hoje geralmente usado agua.
Agó;;c, S. r. (t. mus.) Subdivisão (na musica antiga). § Agoges, pI. Canaes de agna
(para minas).
Agóglco, ", adj. (llJeol.) Sentido - ; que
se colbe das palavras.
AI;OIl'o, e derivo V. Agouro.
"golo, S. m. (aut.) Baculo pastoral.
AI;OII.cí.do, p. p. de Agolpear ; e adj.
Cheio de golpes. B. Olal'. l. o. 21. mangas
- ; pannos - ; com golpes feitos a tesoura'
para embeber em liquido, e pOr em alguma
parte doente. V. Golpeado.
"'golpcú." V. trans. Dar golpes: "os Cyclopes agolpeando com os pesados rnartellos
na bigoma o 1'ijo {CITO". V. Golpear.
"'r;omi.llo, p. p. de Agomar. § adj. AbroIhado, rebentado com oll1os, ou gommos.
A;;ol1lá.·, v. intrans. Lançar a arvore
gommos, ou olbos : abrolhar. B. Per.
Jt.gOIllÓ'·.IlC, v. ref. Crear gomos ou
olhos: - a arvore.
"'I;Olllill, S. f. Faca curva, de que usam
os ~Iouros. B. 1. 8. 8. § Faca a modo de fouce. § Gomia. M. P. C. l36.
&;;ollllódo, S. f. Golpe com agomia.
Goes ; e Afaris.
.t.gomil. V. Gomi1. P. da H. Gen.
Jt.;;omllilllo, ", adj. Da feição de gomil ;
em fórma de gomil ; galhelas -. S. Maria.
Ch1·. 2. 7. 21.
,1.;;01111 .. ".·, V. trans. (anL) Deitar gommos.
Agômphosc, S. m. (do Gr.) Estado dos
dentes vacillando nos alvéolos.
"'j,;"OllÓCS, S. m. pJ. (do Gr.) (L anL) Fes·
tas que se faziam em Ttoma 00 mez de janeiro, em bonrá de Jano, e acabavam por
um combate. (do gr. Agon).
.
AgOUlÍl!llS, S. m. (L de h. nat.) Família
de inseelos cruslaceos que tem muitos pares de qucixos. Cuvier. 2. p. 99.
&;;o"I;O..óllo, ti, adj. V. Googorico.
Ar;onill, S. f. (do Lat. derivo do Gr. ag6n,
combatei Lucta do moribundo com a morte
ou extincção gradual da vida. § fig. Anxiedade; afllicção da alma, cansada por lrabailio, dôr, angustia, por consciencia de
peccado ~rave (Paiva, Sel'm.): o que não
póde restituir fama, honra, fazenda fica em
grandissimas - : cJesu, nas - do horto
chegou a suar sangue" "para a sua - ser
maior" sc. a da morte. Lcao, DescI'. e. 61. §
Temor, perigo. Jom. ele Afr. f. 198. Leão,
Orig. C. 9. § Hora, officio da agonia: certas
orações do calholicismo que se lêem ao moribundo para o ajudar a bem morrer. § Agonia por agomia erradamente em B. 1. 8. 8.
~. ~55. u/t. ed;iç. § Pad1'es da. agon~a ~ os religIOSOS CamIllos. Ac, dos Smg. 1. ~. pI'.
"'goniódomentc, adv. Com af1licção,
com agonia.
Agonlllllisslmo, adj. sup. de Agoniado.
}lgo..lóllo, p. p. de Agoniar; Que sente
agonia. § AfOieto, anciado. § fig. Agastado,
enfadado.
AgonlÍlr, V. trans. Causar agonia, afilie·
ção. § Alliigir, maguar.
Ago .. Il..·.sc, V. ref. Agaslar-se com alguem. § Penalisar-se, desgostar-se. § Ar1ligir-se; sentir-se iQcommodado, anciado.
AgonístlclI, S. f. (do Gr. ag6nistiké, de
agõn, combate) Parte da gJ'mnaslica relativa aos combates dos athletas.
Agonístleo, 0, adj. (do Gr. agõn, lucta,
gen. agõnos) Que pertence ao jogo da lucta
usado enlre os Gregos: V. g. ca;ercicio-.
Alma instr.
,lgonlzildollléntc, adv. Com agonia: V.
g. gritou -pelo saneto. Sousa.
.t.l;onlzildo, p. p. de Agonizar: "o peilo
agonizado» Nau!r. de Sep. C. 17. Eneida,
3.7.
&gonlzl\ntc, p. a de Agonizar. § adj.
Que esta em agonia de morte, moribundo.
Vieira, 1. 946. "Christo agonizante no horto .. § fig. Que cstá para acabar, perecer:
"luz -, e esmorecida» a 1'espiração -. Vieira: a republica -. § aue causa agonia.
Vieir. 1'emorsos'-; que lidam, e atormen-

tam a morrer. § Usa-se como subsL 2. g. e
significa pe"soa que esta agonizando, para
espiral'; moribundo. Agiol. Lus. 2. 267. "sobre o leito do agonizante» id. 3. 317. • a
agonizante..
Agonlzil .., V. lrans. Ajudar 11 quem esta
agonizanle.§Alormentar, edaragonia mortaes. Vieira, 3. 311. "agon'izavam a vossa alma (de Christol" "conscicncias, que os agonizavão do peccado commetlido." § Causar
a~onia extrema, moral, Gall'ão, S. I. f. 77.
"Abrahão por não - mais a Isac.
~gonlzú .., V. inlralls. Eslar agonizante,
para morrer, a acabar. Viei7'a. 9. 340. "o agonizaI' he de quem esta morrendo; o arrancar he da alma quando se aparta do corpo»
li fig. "ja agonizava o poder d'esle tyranno.
Bocage: "Anles morrer, que agonizar sem
termo, Enlre desdens, desprezos, e, esquivança .. § Padeccr agonia, estar nas ancias
proximas a morle. Vieir. 1.947. "Cl1ri to na
morle não agoni:;ou" "agonisava aquella alma" lidando com a ma consciencia, até que
arrancou" § Luctar até o fim : v. g. - com
a morte § lig. Vieira: -estava a nao agonizan.do" P3:ra perder-se. § - POI' alflum/J, ?OUsa, deseJal-a mUlto. AI. Lus. 1. 3. 18. , almejar por ella, morrer por eJla.
,1.(;0110, ", adj. (do Gr. agonos) (L boL)
Que não tem angulo.
AgOllOg"OI.hío, S. l. (do Gr. agõn combate e graphõ. eu escrevo I lt. de h. anL)
Descripçâo úos jógos solemnes dos antigos,
que terminavam por combates.
tlgon)'cllto, ", adj. (do Gr. gony joelho,
klinõ, eu dobro) Que não dobra os joelhos.
§ Herejes - ; seita do ViU seeulo que sustentava que se devia orar em pé.
,,~o.·o, S. m. (do Gr. ag01:a, de agei1'ein,
reUl1ll") O forum, praça publIca ou mercado
dos gregos.
AI;Ó"", adv. (do Lat hac hora, u'esta hora) N'esta hora, n'este momento, n'esle instanle: "Ião moBuo serei eu, que logo o perigo esle mais presles agora, que oulr'ora"
FerI'. Cioso. 4. I. agora não póde entrar;
agora não pMe sal1ir. § Depois c/'isto, em visla c/'isto: "Vejam agora o sabias na escriplura, Que segredos são estes de nalura..
Cam. Lus. § sa-se com preposições claras,
formando toc. adv.: desde agora, até agora;
desde este momento, até este momento. §
Emprega-se exclamativamente : agora! isso
não póde ser. § ironicamente: Agora é isso!
modo de imput>"nar, que quer dizer: isso
não é asszm. §' Ar/ora, repetido na phrase
significa: umas vezes ... oulras vezes: V.
(l. "lomando agora a espada, agora a lança.
l'i "Emprega-se no segundo termo outr'/wl'a
quando se faz contr~posição : v. g. lomando
agora a espada, outl'oraalança. Lus. 2. lOS.
Cam. Sono 9. § Agora repelido em diversas
phrases connexas significa, ou, qlter V. g.
agora vai; agora não vai; é de uso antigo.
§ Agora quer uma cousa, agora oull'a ; modo de dizer, que indica inconstancia. § No
tempo agora. M. Lus. L {. 404. Por agora.
Lobo, p. 214. § Ainda agora, ha pouco'tempo: ainda agora por aqui passou. § Ainda
a(lora! loc. exclamaliva. Significa extranheza pila demora excessiva de quem chega. §
Emprega-se tambem como subs : agora nào
é lempo pa1'a vós {a::erdes 'isso.. Men. I. C. 11.
,lgo"ãnoDlo, S. m. (do Gr. agoranomos
de agora, mercado, e nl!mõ, eu governo) Ma~
gi.trado que mantinha a policia nos mercados em Alhenas.
Ar;o"iU'qllc, S. m. (do Gr. agora, mercado, e a1'c/ws, chefe) Magistrado que mantinha a policia nos mercados em Sparta.
Ar;O.'elltó .., V. lrans. V. Agllarentar. H.
N. 1. 289. 1'. de Agora.. P. 1. D. t.
&gostillbo, adj. Pertencente a ordem de
S. Agostinho: um frade Agostinbo. Prine. e
lW7I1'. 3. 15. § Por ellipse usa-se como
subst. H. Seraph. 1I0S Agostinlws»
Agosto, s. m. (do Lal. allgustus) O oitavo mez do nos. o anilo; tem 3.1 dias. § fig-,
O tempo de colher os fructos: "o nltimo
sermão é o agosto dos prégadores" Vieira,
7. 122. 2. g A goslo, loe. adv. : a seu gosto, á
vontade. V. Gosto.
Agotádo, p. p. de Agotar ; Esgolado, exhaurido, secco.
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~got{u', v. trans. Esgotar, exbaurir,sec- C1'UZ de C/tI'lslo, etc. § Fazer graça, fa-) do; i. é, que se gost-a e recebe prazer com
vQr; perd,>ar a pena; minorai-a. § fig. Ins- a pessoa a quem se mostra contentamento
caro Cardoso. B. Per.
Agótc", S. m. Descendentes dos Godos, pirar graça, dom divino. § MostraI' boa gra- d'elJa: voz de ag·rado; 1'eceber com-.
"-gradu",,', e derivo V. Graduar, elc, Luc.
que ha em Aragão, e Navarra. M. Lus. 6. f· ça, fazer agasallio gracioso. Marinho, Disc,f:
A g ..."ço, s. m. Uva verde. Etegiada. f. II., Auleg,'. f. 12.
:l6. e. 2.
,
Ag.·......ente, adv. Azedamente, ácremenAgo1lrá ..on.ente, adv. Com agouro, pre- 157 V. § Ug. Vindimado em agraço; morto
cedendo cousa de que se tira, ou toma tem (lOrãmente, ou antes de tempo. A7'1'. 9. te. § fig. asperamente, acerbamente. SOtlsa
agouro: v. g. mal- começa a jriJ1'lwcla : 10. Cam. Egl. "(Iue a sua Elisa bella cortou Tra<;lar -; queixar-se - ; choTOir -. V. cze
nada cornmeiliam, senão agouradaménte inda cm agraço» § Deixar as espel'anças em Suso, c. 18. discipl'inar-se-.
&""'luu"ládo p. p. de Agranelar; Recoagraço; I'rustradas, mal logradas. § Esla,'
(observando os agouros).
~lõO""""lo, p. p. de Agourar. B. 1.8. 3. (uma dama, ou amores) em agrafo; não lhido cm grane.
&g"àuelár, V. trans. Rf'colher em gra«mais agoumdo bade achar quem taes re- cbegado o tempo de se lograr. Cam. Amphil. «tudo vos levo ell1 capello, já que es- nel.
cados manda, o dia de ámanhãll
.~gr.l ... V. Agrião. Gil Vic. 2. p. 29.
AgO...·á1, adj. 2 g. De agoureiros . de taes tanto em agraço» (no começo dos amoAg.· ..pím, S. m. Especie de alamar'que elles usam: v. g. p"estigw - ; embus- res, ainda não empenhada n'elles) § O suco
'
tes agouraes. V. Augurat. § (1. poe1.) Que é co da uva verde. § fig. Lançar o agraço no apertador. And,·. Ch?'. 4. c. LI.
Ag.·....·I .., ", adj. (do Lat.) Pertencente aos
relativo a agouros, ou que lhes pertence. F. olho; (phr. prov.) fazer cousa, ou peça desElys. 7. 344. "guinchos de agouraes gaivo- abrida, pesada, Leão, CItr. D. J. 1. "elle vos campos p predios rusticos, suas divisões e
ha-de lançar o agraço no olho»
distribuições. § Modo de adquiri l-os .e 1Iertas.»
Ag"áço, adj. S. augm. de Agro-: p. uso daI-os: V. g. leis - ; medidas -. § Ttl1'ba
Ag01ll";", v trans. Fazer agouro. predi.4.r.;.·..diObllli""lmo, lO, snperl. de Agra- agra"ia; camponezes. lH. C. 9. 122zer prognosticar: agourar a alguem a /1101'AI4"'áuo, S. m. V. AO'raço.
ie, 'desgraças, maus (ados, etc. § Intimidar dave!. Brit. Ch,·on. 2. C. 21. /wmem-.
I~gl'adádo, p. p. de Agradar; ()'ne ficou
~g.'''v ••·, e deriv. ,~ Aggravar, etc. §
alguem com cousa, de que elLe toma mau
agraciado,
com
gosto,
satisfação
de
alguem,
Alguns
classicos escrevem com um só g.
agouro: .por agou1'a1' a D. João. (batendo
deante d'elJe com dois sapatos um no ou- ou de alg. cousa: V. g. fiquei agradado (l'el- Arr. e Ord. Ar usam de um e de dois.
Ag,·ál<1. adj. (an1.) p. uso Ágro, azedo
tro: agouro que tinha D. João de Mene- le, elo setl modo, do sÍlio, etc.
& 1;"" ti ....·, (an1.) V. Gradar.
acerbo. S Adag.: "Tanto é agraz, que jã
zps). B. 2. 3.
"'I{I'''''''''', V. intrans. Ser agradavel, pa- despraz. Delicacl. Adag. 58. § S. m. Agraço.
AgO ...·....·• V. intrans. Tomar agouro. Arr.
Agl'e, adj. 2 gen. p. uso Ágro, azedo: V. g.
4. 13 "os Lusitanos tias tripas dos homées recer .bem, aprazer: V. g. agrada-me o setl
moclo: "agracia?' a Deus" H. Dom.. 2. 6. 14. romã á~re. V. Ágro.
capli vos agou1'avãO ll ~ V. Pred'izer, syn.
,~gl'''flé.·, V. trans. (an1.) Satisfazer, conAg"edil', e derivo V. Ag-g-redir, etc.
Agou.·ii.·."c, rer. Prognosticar .a si proAg,·egá.·, e derivo V. Agitregar. Vieim.
prio "a corações, entrados de receIOs}, sem- tentar, merecer a gratidão: "parece que o
"'g.·éll .. , s. r. (an1.) Aspereza.
pre se lhes agoura o pelOr» Galvão, Uhr'. C. agraciais n'isso" Luc. 4. /0. e fl. Dom. 2. 5.
ibicl.
6.
c.
13.
Agl·eml
....I .., p. p. de Agremiar; Reunie
49.
&g.·,..h;.·."c, V. reI'. Achar alguma cousa do em gremio, a~sembléa, corporação.
Ag01l1'l~h'0, ", S, Oque faz agouros maus.
Ag,·emlti.·, V. trans. Reunir, fazer reunir
§ O qne tem o orficio de agourar: A.qourei- agradavel, ao seu gosto, genio, caracter;
,·os lançadores de sortes. Mm·t. C. 77. § fig. "mostrou, qne se agradava do novo memo- em gremio, assembléa, corpOl·ação.
:~g'·e ... I".. ·.~c, v. reI'. 11~lJnir-se em gre"O' temor, agou1'â1'O dos males. Calvo, flo- rial". Viei1'. 10. 341. 2. (,com o cheiro d'e~te
mil. '.I. 447. § Entre os romanos, o que exer- sacrdlclO se agl'ada o Senl10r de maneira mIO, assemblea, corporaçao. § Reunir-se
cia o cargo de tirai' agouros ou presagios etc.') (Jatec. FlOl". f. :l45. § Agraclm'-se de al- cada classe, em virtud'e tia lei portugueza
guem, ser allrallido por alIecto, sympathia, formando gremio, afim de se fazer um~
do võo e canto das aves.
distribuição equitativa das dpcimas indusAgO'lI'élro, ", adj. Que faz agouro: ave amor.
l~gl,."lá,·el, adj. 2 g. Que agrada: v. g. triaes.
agoureira ..§ Dado a ag'ouro~, a to.mal-os, e
modo,
homem,
vista,
cheiro,
10gal'-.
§
AfA5".,,,,,ito. V. Aggressão.
cr6r n'elles: "os MOlHOS sao mUlto -" B.
Ag"C"8í"0, e derivo V. Aggressivo.
favel, benigno, aprazivel : «sequidão, que o
2.2.9.
Ag"C"8Õ", etc. V. Aggressor. Vieira.
Ag .....·ento, ", adj. Que dá credito a fazia (O rei) pouco agraclavel alnda aos mais
Agre"'t.., S. f. (t. pllarm.) Sumo de agraagouros: que toma agouro de qualquer privados" B7'ÍtO, E/og. 17: "era o cardeal nacou. a. Sousa. "São os Mouros muito agou- turalmente agradavel" Rlb. 1. 1. M. Lus. 2. ço. Pha1'1n. T. CWl'VO, Polyant. "de xarope
f. SO. 2.
de agresla•.
'I'e,1Iosll Couto, 6. 2. 2.
.
~gt'.. II'O, s. m. (do La1. augu1'ium) Pre.~g.· ..tli...ehnêllte, adv. Com agrado. §
~g"é"te, adj. 2 ~·en. (do La1. agl'estis, ej
diccão do successo rutlÜ'O, fundada na CODl prazer. § Alegremente: § fig. EngTaça- Campestre, monteslllho, do campo. § fig
RustlCo: « -110 Iraje.. Lobo. p. 30'.1. § Ll1'voobservação do canto e võo das aves. § dalllente.
.j.g.·...lcce.·, V. trans. Heconhecer, e mos- Tes agrl'sles; qUt~ .não foram llOrtadas, nem
Quaesquer sigl\aes, insignificantes mesmo,
em que muitos cuidam, que haconnexãocom trar gratidão por favor recebido: V. g. agra- cultivadas. R Fruc/os - ; de succos dessuccessos iucertos, Cast. 8. C. 131. B. I. 8. decer o beneficio; render as graças: "agra- abridos, de mail sabor, como tem os bra3. § Não C1'êr em agol;ti'os ; em pre~icç~es, deçeo-a muito, mas nunca aceitou a carida- vios. § Aves - ; bravias. § Grosseiro sem
ou signaes de que os tU'am. BeT'n. Lt'ln. i!,gt. de.. Luc.!. 11.
civilidatlc; fallando das pessoas: V. g.' (flll!&gr.. t1cce,:: V. intrans . .D~r os agradeci- te-o li. I. '2. 2. V. elo ATceb.. l.. IS.·§ 'ros·
4. "vêr -» "aq llelles agou,'os erão mais (Ie
mullJeres que de homensll Vieira, 10. 206. mentos; mamfestar a gratldao.
co, rud,': t'. g. mgenhos-; JUtzO-; ani2. § Presagio, vaticinio. § Calar agouro (phr.
.olg.·IIt1ccl....... é .. te, adv. Com. ~gradeci- mo -. l'elles, ChI'. Lobo, r 29~ § fallando
·de estylo, obras, etc. Bel'1t. Lima, Cart. 4.
ant.\ observar as aves, para agourar. Nobil. mento, reconliecllnento do beneficIO.
Ag"utlecido, p. p. de Agradecer; De que • - rima.. Cam. Sono 192. « - avena.. es§ Toma,· bom, ou mall agou1'O, de alguma
cousa, ou caso; tomar alg'um successo, por se den o agradecimento: V. g. o beneficio -. tylo humilde, pastoril. § Pelle _. aspera ao
signal,. que proroette bom, ou mau exito á No senL act. V. g. animo agradecido; grato, tácto. Vieira. § subs. 2 gen. 'Camponez.
cou a lllcerta, que e peramos : «e tendo o que reconhece e rende as graças pelo be- Cost. Vi7'g. Egl. 3. § Agrestes; homens do
muito cohiçar por agollro» Gil. 5. Rom. 2. neOcio: .do homem agradecido todo bem campo. A,T. 1. 3.
sc. mau signa1. § Ave de mau agou,'o; (pbr. lJe cri~oll "de nada me .prezo tanto, como
&gl'la, S. r. [1. med.) (do. Gr. agrios, selpop.) pessoa cuja presença faz receiar cou- de mUIto a.'ll'aclecICloll UlIs. 5. 3. § Palavras vagem, bravo) Herpes, emp'lgem corrosiva.
- ; significadoras de gratidão. § Que recom- § Pustula maligna. V. Agrie.
sa ma.
Agousld.itle, s. r. (au1.) Aquosidade, so- pensa. § Hecompensa10 o beneficio. Lus. 7.
Ag"lito, S. m. Planta herbacea e horticurosldade; qualidade aquosa dos hUIQores 83. "Nem por lisonja louve algum subido, la, da familia das cruciferas' nasce em cordos corpos. Cristo /Jeseng. 2. 4.
sob pena de não ser agradecido. § "O gran- rentes de agua, ou em aguas estagnadas. §
,ig"ll, S, r. (an1.) V. Agro. § «E derrubou d~ esforço (de Duarte Pac!leco) maL agrade· Valia de agl'ião; valia que se faz nas hortas
selte cavalleiros em uma agra de linho de Ciclo" Cam Lus, 10. 22. I é, mal rem une- para cultivo d'esta planta, na fre cura da
senhas lançadas, que lhes deu» Nobiliar. 7. rado, premiado.
. agua corrente, ou represada. § Usa-se na
41. § Agrura, penedias, serros. Bem. Pa.4g.·..dccl ... é .. to, s. m. Acção e effpito economia domestica, e como medicamento
raiso, 27.
de aO'radecer; reconhecimento. B. Flor. 2. depurativo. § (na alveit.) Agr';ão é um tu",g'·llclá.lumelltc, adv. Engraçadamen- 1)· 141 "o agrac/ecimenlo é divida ensinada mor duro, que se cria por detraz do jarrepela nlesma natureza.. § As pal-avras, com te do cavallo. Reg. Alv. c. 105.
te.
Ilg.·ftclá.lo, p. p. de Agraciar; e adj. que se rendem a& graças. B. 1. 5. 8. § As
Ar.;rill", S. f. pt. (1. de h. n.) Especie de
l!'ol'moso, gentil, dotado de graça. .4ulegr. obras, com que se recompensa o benefi· insecto'.> da ordem dos nevropteros, cha135. "dama agraciacln» «agraciadas, e lindas cio.
mados lambem donzellas. Ouv. '.I. p. 135.
Oore.» V. cle Suso, c. 14. «estamanba - 1 l
&.gr,uleeit'cl, adj. 2 g. Digno de agraIlgrl4'al;itlco, ti, adj. (t. rust.) Agreste.
V. do Arc. 4. 22. Uoje dizemos engraçada, declmento; ou para se agradecer; benefi- Blul. Supl.
fallan(Lo de pessoas. § Agraciado; a quem cio - . § (an1.) por Agradavel, grato: «mui
.~g.'icola, S. m. (do Lat. ager, campo, e
se fez mercê: (oi agraciado com a commen- - he a Deus a dada das graças', Vito Ch1'ist. colm:e, cultivar) O agricultor; o que lavra e
da de Christo, com a carta de conselho. § Per- 3. 19. 51.
cultIva a terra. § adj. Que se entrega a
doada, ou minorada a pena por graça do
,~;;'·I'..lo, S. m. O modo, ou qualidade de agricultura: os povos agricolas (contraponpoder moderador.
alguma cou a. ou pe~soa, que nos causa do-os aos 1Jovos caçaclol"es, pastores)' são os
Al;.· ..cllÍ.·, v. trans. Dolar, ornar de gra- sensações gratas, aprazivl'i:'. § Oprazer cau· que vivem dos fructos da terra cultivada
ça. Conceder (o poder moderador) titulo sado p~la cousa agrada.vel. Vieil'. 9. 79. § por suas mãos. Eneida.
Ag"lcollu', adj. 2 gen. (1. usual) Da culhonorifico, commenda, habito, etc. : 1m· Consentunento, lJeneplaclto : v. g. o que tudo
perador agraciou-o com o tilulo cle visconde; s~ (ez com agrada, ou a grado (Ioc. adv.); tura dos campos ágros; de agricultor: sel'o ,'ei - com a carla c/e conselho, com a grão- com aprazimento das partes. § 1I10strar agra- viços -; a,·tes-'-.
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"grlcuUÓdo, p. p. de Agricultar. Prejlarado. lavrado para cultura. B. Dec. 1.
Brot. Campo - ; terl'a -. e 2. 6. 1. tej'J'a mal
povoada, e mat agricultada: anore Mo -.

ld.
"grlcultilr, V.

.

trans. Lavrar, cultivar,
aproveitar as terras, her~ades ou fazendas,
oultivando-as. Frew. Lw. I. n. lq. § fig.
cragl'icultal' o commerci·o."· B. 1. 3. 12. "se
o soubermos agriculta?' e grangear. e 3.2.
1. .com temor (de o. rei lhes tomar tudo)
não querem ag1icul.la1' cousa all,'1lma.• § intrans. Dar·se á agrIcultura.
"grlcult("'el, adj. 2 g. Que se póde
agricultar; a que pode dar·se cultura. Pla110 do Dec. de 27 Abril, 1795. -terra -'"
cu"',,,, , a, (do LaL.) O que, a que
lavra e culliva as terras. § fig . •Agl'icultOT
de luzes." Vieira, 2. 136. - das nossas almas. /ieo, Quadr. 2. § adj. Que agriculta:
os lJOVOS agricultores; o mesmo que ag'rico-

"""1

las,
At,;"'cuu,'u'.. , s. f. (do Lal.) Arte de cul-

tivar a terra, para que ella produza o necessaria ás necessidades do homem. § Lavoura do campo; cultura, grangearia das
berdalles, fazendas, e quaesguer predios
rusticos, comprehendendo a vIticultura, arboricultura, llOrLicultura, sivicultura, etc.
§ fig. - dos missiona'rios; - espil·itual; cultura do espirita pelas praticas religiosas. §
fig. Agricultura de beneficíos; os que se fazem a alguem, para o animar a proceder
como deve. B. Prol. lJ. 1.
"r,;.'hlocc, adj. 2 g. Que tem sabor temperado de agro, ou acido, e dOce. § fig.
"tudo o que a fortuna nos dá são pomos
agridoces"
.
"r,;"ldí.lcc. V. Agridoce. Ohagas.
&r,;l'Ie, S. f. (do Gr. agria.) (L. med.) Empigcm corrosiva. § [1;' JJreferivel agl'ia.
"r,;"lIhádo, p. p. e Agrilbar. V. Agri-

lhoado.

Ag"lIIul", v. trans. Metter
"grllltoót1I1Dléutc, adv.

no grilhão.
Com grilhões;
prendendo. ou sendo preso com grilhões.
"g,'llhoüdo, p. p. de Agrilhoar, Preso
com grilhões, mettidõ em grIlhões.
"r,;"'lhoá.,. v. trans. Pór grilhões, prender com elles'. !ii 1'. de Agora, 2. f. 46. § fig.
A came os agrifboa com dums 'cadeias.
Ar,;rlmcusRo, S. f. p. uso (do Lat. ag&l',
campo, e mensio, medida.) Arte de medir os
campos, ou propriedades ruraes. Omesmo
que Agrimensura.
.
"g"hucosár, V. trans. Medir terrenos
agrícolas.
"g"imcollor, S. m. Medidor de campos,
ou propriedades ruraes.
"grlmcllsô.'lo, ll, adj. Pertencente, ou
relativo á medição uos campos.
"g"imclIsÍlrll, S. f. Medição das terras,
campos, elc.
.
4g"lmónlll, S. f. (dO LaL.) Planta da familia das rosaceas.. Recop. da DiI'. § O mesmo que Acrimonia.
"g"IIlIOIlIlÓldll, s r. (L. boI.) Planta
amargosa e aromaLica.
4grlópbllgo, S. m. (do Gr. agl'ios, selvagem, e phagó eu como.) Que se nutre de
ammaes ferozes.
"g"lôtc, s. r. (L. boL.) Oereja, ou ginja
garrafal.
4griotb~lIllo, s. r. Ido Gr. agrios, selvagem, feroz, e lhymos, colera.) Tendencia,
propeusão . 'I'esistlvel e doentia, que leva a
c mmetter actos de crueldade.
"1;"lp'lImll, S. f. Planta labiada, tambem
olJamada caTdiaca, g:ue se cria pelas estradas. (Leonu1'us cal'dwca, Lin.) Bl'ot. O.
";rippo, S. m. Creança que nasce pelos
pés.
."grlpplllll\llo~ S. m. Discipulo de AgripPino! cuja doutl'lna negava a validade do
baptIsmo administrado pelos hereges.
"r,;"is~.lhádo, p. p. de Agrisalhar; e adj.
EucaneCldo: v. g. a cabeça-o
Agrlsalhár, V. trans. Fazer, tornar o
cabeno grisalho. .
.4.g rI Solbár-sc, V. rer. Tornar-se grisalbo; começar a encanecer.
.
4gr isOlár, e deriv. V. Acrisolar, etc.
T .il(rll, s.. m. (do Lat. ager, agri, campo)
erra fruCLJfera, lavradia, de cultura. Lobo,
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f. 25. "GS agros que grangeia,,; lavouras. B, .'lr,;'·IIIIlCló'·'IlC, v. rer. Formar·se em
2. 3. q. "praga.. que dera nos agros" "em grumos. I
huma campina oe agros de trigo.- B. ibid.
lJec'ret. 27. J(tn. 175l. e I Jul. 1776. § lig.
Agro (lo Senhor lJeus. B. 3. q. 2. "Ieixão este
anligo agro da primeira semente, e vam

romper terras novas apaúladas da muita
idolatria que em si conlem." § fig. ,,- da
christandade. leI. Prol. lJec. 3. "Quem de
Castalia as placülas correntes, Abriu agro
mais pingue ./" lJiniz, Pinda7'. § fig. O ag1'O
do Senlwr; o campo, as gentes, que a religião deve grangear e cultivar: -o coração
do impio agro esmarrido e esteril de bons
desejos." § O agro d@ monle ou se1'l'a: V.
Agrura. M. P.
107. § Agro da fi'ucla; a
parte sem casca, por onde entrou a faca.
TI'anc. p. 1. a. 8. "ficando a laranja cortada com o agro para baixo." " Ag'ros da viela,
da nattweza; incommodos, dissabores, acerbidades. § No mau ag1'o de alguma cousa;
no ponlo, estado mais difíicil,' trabalhoso,
acerbo, perigo '0: "no mais agro da lormenla (no mar)." Luc. 9. 17. "no mais agro da
operação (de extrahir a pedra da bexiga)
esplrou."
(AgTo, Oampo. Syn.) A{{I'o é uma porção
de terreno, que se cultlva, lavrando, semeando, plantando, etc. Campo é um e~pa
ço maior ou mrnor dfl terra chã: tem portanto uma significação muito mais extensa
que agro, o qual, ainda que hoje pouco
usado, não se deve dar por antiquado, por
isso que a sua significação é mais rcstricta
que a de campo. Syn. de S. Luiz.
&;';"0, ", adj. Azedo, acerbo: laranjas
agras (d'aqui o composto agridoce): "oLhai,
que gosto damnado muitas Vfzes julga por
doce o agro." Ulís. 1. 2 agro humor. § fig.
Genio, ou disposição azeda, acerba. § fig.
Desabrido, desagradavel: V. q. agro e dUl'O
de sofTrer. V. de Suso, c. 22. ,;amarga e muito agra é a morte, etc.!} AIT. 7. 3. § llfontes,
caminhos ag1'Os; cheios de agrura, fragm:os,
difficeis de subir. B. q. 9. 17. "os mouros
tiuhão por impossivel tomar-se cansa tão
agra" (era uruu fortaleza sobre uma rocha
talhada, etc.) Sousa, e ChI'. At.
8olõ"otloce, adj. V. Agridoce.
Ar,;,'ol;"ul'bín, (lJh. como t.) s. f. Descripção do que se refere á cultura dos campos
(do Gr. agros, campo, e gmphein, descrever).
A;';"oloI;III, S. f. Ido Gr. agros, campo e
logos, discurso.) § Sciencia, que tem por
objecto o conhecimonto dos terreuos em
relação á agricultura.
Ag"Ollulllcln, S. f. Arte de advinhar pelas cousas da terra. VieiTa. •
,~r,;"OIlUlUtC, s. m. O que adivinlJa pelas
cousas da terra.
Ag"OlllllIlUCO, adj. Que pertence á agromancia.
Ag"ollomctríll, S. f. (do Gr. agros, campo, e metron, medida.) Conhecimento exacto do que pode render certa porção de
terra.
Ag"O.UOlllíll, s. f. (do Gr. agros, campo;
e nomos, lei, instituto.) Theoria da agricultura, ou sciencia, que ensina a cultivar os
campos.
'~;';"OIlÓllllco, u, adj. Que pertence á
agronomia; que tem relação com a agricultura: 1mbalhos-; sciencia-.
A;';"ónomo, S. m. Oque estuda, ou professa a agricultura.'
&g"ÓSI')'lo, s. m. (do Gr. agros, campos, e
btlás, bola.) Bezoar de cabras, etc.
&;,;.'ostemos, S, m. pI. (t, boL.) Genero
de plantas cravinosas.
Agróstiu, s. f. (L bot.) Genero de plantas grami npas.
Ar,;róstitie, S. f. (de Gr. agróslis.) (L boL)
Genero de plantas vivazes da famiLia das
gramineas, e muito procuradas no pasto
pelo gado.
.
Agóstor,;ro).hill, S. f. (do Gr. agróslts,
grama, e graphó, eu descrevo) Parte da botanica, que tracta da família das gramineas.
&g.,óstolor,;ill, S. f. (do Gr. (V. antec.) e
logos, discurso) Tractado das gramineas.
.... ;,;rulllclál', V. trans. (I. cirur.) Fazer
em grumos o sangue, V. Grumo.
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A.;,;,·umetódo, p. p. de Agrumetar; Que·
tem grumetes, guarnição de grumetes.
... gl'l....c.ár, v. trans. Provêr a embarcação de grumetes.
.
.'l~1·1I1.ádo, p. p. de Agrupar; llcunido
em grupo.
&;.;r1lpó", V. trans. Juntar, reunir em
grupo: L. uso principalmente na pintura.
A.gríll'ft, S. f. O sabor agro. D. F. 1l1an.
Cal't. 28. Conto q. § fig. A a pereza. B. 3. q.
9. agrura do monte, penedia; fragosidade'
'
o ser íngreme, arduo de subir-se.
AI;'''YIIII;O, s. r. (do Gr.) lnsomnia.
.Ag,·)'pnÓCOIllR, S. f. (do Gr. agl'ypnia, e
/roma, lethargo) (L med.) lnsomnia com
adormecimento; especie de lethal'go acompanhado de delirio.
"'_1;"", S. r. (em ParI. ant. au[[ua, auguoa
(Leao, Orlh. 31.) do Lat. agua, do Gr. (diaI.
Eólio) apha) Entre os anligos era reputada
um dos quatro elemenlos; hoje porém é
brm sabido, que no seu estado de pureza
é a agua um composto da gaz oxigen o, e
de gaz bydrogeneo na proporção de 85,58
e de Iq,q2 partes sobl'e 100. Condensa-se,
g-ela, ou crystaliza pelo friQ, a 32. graus do
thermometro de Fahmeit, ou zero do de
Réaumul', e centigrado; e a mais leve alteração de temperatura acima d'esta a reslitue
á slla l1uidez. Ferve pelo calor a 212. gr.
do lherm. de Fahmeil, a 80. do de RdaumUT, e a JOO. do Centigrado. Os chymicos
dão-lhe o nome de o$!fdo de hlJdl·O!feneo.
N'e te estado de pureza, é um J.iuido insipido, transparente, incolor, e inodoro, que
adhcre á superficie de grande numero de
corpos, . penetra outros, e é capaz de apagar o fogo, sendo lançada sobre elle em
grande qllaotidadP. Quanto mais pura, menos 'ujeita ~ a corrupção; mas não e encontra perfeitamente pura sobre a terra'
dilata-se com o calor, e dilata-se lamben1
quando gela. E' capaz ~e tr~nsD?ittir o sons,
e por consequenCla nao é Inteiramente privada de elasticidade, nem de todo incompressiveL Acha-se lanto no~ mineraes. como
nos vegetae e animaes, aos quaes submiuistra nutrição. § A agua é ou nal!wal, ou
artificial; a naluml, ou é ele chura, orva.
lho, neve, elc. que forma as cisternas, cbarcos, bréjos, etc. ou de nascenle, que fórma
as fontes, poços, regatos, rios, etc. on salgada e betuminosa, que é a do mar, e de
certos poços, e lagóas; ou salóbra, que é a
de alguns poços; ou finalmente mineral.
que tem em dissolução alguma ubslancia
mineral, e ordinariamente cheiro e sabor
bem sensiveis. As duas primeiras servem
taoto melhor aos usos ordioarios, quanto'
menos impuras, e mais moveis, ou mais
batidas são; a salgada e salObra são impolaveis; e a mineral é ou {ria, ou quenle,
cllamada vulgarmente' caldas,. ou aguas
theTmaes, e é lambem impotavel, exceplo em
casos particulares. E a aI'tificial é a que se
tira por al!5um modo dos mineraes, vegetaes, ou ammaes, ou da mesma agua naluTal por distilJação. § A aqua nalu'/'ai. distillada, e a da chuva, são às mais puras, que
se conhecem, e em volume igual estão para
a do mar, como 10,000 para 10,263; para o
ouro como 1. para 19q; e para o ar como
800. para 1, estando o barometro em 28.
pollegadas, P o llIermometro centrigado em
18. graus. § Dá-se lambem o nome' de agita
aos tIuidos'aquosos, e suecos que d'ella tem
alguma apparencia, ainda ljue de natureza
ás vezes bem diversa, ou sejam incolores,
ou córados, ou mais ou menos transparentes, v. g. ás lagrilOas: "com os olhos
arrasados (t'agua" Palmo 5, 38.; ao nor: "E
na robusta frente uma aflua grossa Caindollle faz féa a catadura" Nau{mg. de Sep. 9.
90.; ao sOro separado da massa do sangue:
"na qual (cavidade) recebem a urina, que é
a agua ou' sóro do sangue" Recap. da Cir.
l. 6.; ao que se gera por doença no corpo
dos animaes: "para expellir fóra (do corpol
loda a agua immunda" Corrr,cç. de Ab. 2. 3.
220.; á~urina: P'l'cslcs, 108 v. "alli (o lente
de medicina). .. lhes verá as aguas" Estat.
da Univ. 3. 55. 3. a qualquer liquido artili-
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cial, ou distillado: "borrifos de àgua de {lôr" ,1. C. 17. § lJlil.T a agua até á bocca,. ou pela agua doce, tiveram logo seu pedaço de mar
lJ. F. Man. Carl. 5. 38. ou esprimido de bocca a alguem, ou peta barba; estar pro- salgado" Telles, CM. l. f. 519. § Navegar
. plantas ou drogas: "que uão livlsse agua- ximo a afogar-se. Gavi, l~. ~8. V. e fig. ter agua a"riba; Ug. tentar cou~a diJ1lcil, lupé.. Gil. Vic. 6. 161. ou composto de diver- grande dir1lcuJdade que venceI" estar muito crar com dilliculdades. § Passar a agua e não
sos succos: -como agua d'angetes. (}ranad. perigoso, correr grande risco. Ohag. Obro 1- se mothar; fig. obrar cansas maravilhosas
Comp. 3. L3. e H. lJom. l. 2. L6.; a qualquer I. 7. § Dar a agIta pOI' atguma parte; che- ou extl'aordinarias (diz-se ordinariamente
dissolução ~m agua pura: v. g. agua Van- gar a tocai-a. § lJei/m' agua. ás mãos; o do diabo): "assim vos tome aguelle que
Switen : ou mfusao: "agua 1'ozaela" Luz da mesmo que da1' agua, etc. Ce'tl. Quadr. I. passa a agua e não se molha" EUf/' 5. 3,
IIled. 2. 7. ou decocção: v. g. a~ua de mal- 273. 2. § lJeilar agua na (ervl/ra, ou no Ru'sflar a agua (diz-se das embarcações) :
vaso § Agua diz-s~ tambem, tallando da {el'vor a atguem; embaraçar-lhe o progres- divldil-a navegando. Nau(. de Sep. l~. 169.
chuva: "E trousserao logo os ventos Agua so, ou complemento ele alguma cousa. § Recolher agua em. cesto; fig. occupar-se
que se requeria Para todos mantimentos" Vieir. Uarl. 1. 116. § lJemanâa7' mais, ou de alguma cousa inutil, ou baldadamente.
Gil: Vic. 3. 170.; e de qualquer grande quan- menos, muita, ou pouca .1.gua (diz-se das Utis. l. 5. ~ Sairem as aguas da macl1'e;
tidade de aguas, como correntes de rios, embarcações) b' pedir certo fundo certa pro- crescerem. Teltes, CItr. 2. r 677. 2. § Sanmares, LagOas, etc. "tamanha multidão d'ini- fundidade. At uq. 3. 25.; e fig. requerer grar as aguas dos l'ios; separar-lhes algumigos por agua e por terra" Uastan. 1. ~. certo cuidado, ou saber: "entenclo bem ma porção. Luc. 10. 19. § SentÍ1' em alguem
68. § Tambem tem o nome de agua o h- quanla agtta demanda uma mulher ele pri- a,guas ele alguma cousa; fig. o mesmo gue
quido que lançam as arvores, c/uando feri- mór" Eti{r. 2. 5. § De'riva'r as aguas; diri- entender, etc. "ora não mais, eu vos sinto
das, ou postas no lume: "aquel a agIta que gil-as. Luc. Ia. 19. § lJerramm' aguas do aguas de se1' namorada" Prestes, 5"3. § 881'
chorão as vides quaudo se queimão." Recop. lJeito; verter lagTimas com dóI'. Lus. Transf. agua de cheiro; fig. ser muito delicado e
da Cir. 2. LI. § fig. Agua é tambem uma 86. § lJesemba1'açarem as aguas; abaixarem, melindroso: "todos são agua de chevro"
aberta qualquer no casco de um navio, por descobrindo· se os cabecos dos outeiros ala- Vtis. l. 3. § Ser agua do 7'io para atguem;
onde a do mar possa entrar: "abriu a náo gados. Ceit. S. 1. ~2. 2'- § Des(azer-se o céu, fig'. tratal·o com franqueza e lizura: "para
uma agua" fI. lJom. 1. 3. 3~. § fig. Agua; ou as nuvens em agtta; chover copiosa- quem hei de ser clara, sou agua do l'io.
certa enfermidade que costuma padecer o mente. S. Anna, ChI'. 3. 28. 765. Ptwir CM. Eurr. l. 3. § Ser de agua e tã; fig. ser de
falcão, chamada tambem agua commum: 1. 3. 1. § lJeverem-se aguas a algul1In; de- pouca ou nenhuma importancia, de ne"como se cura a agua commum do falcão, ver ser chorado. Cam. Eteg. 10. 5. § Enche- nhum valor; ou apreço: "essa tbeologia
que não é vidrada» ATte da Caça, ~. 2. § 7'em-se os othos de agua a atguem; chorar he de agua e tan" B. Ftor. 6. 2. 3~8. §
fig. Agua; apparencia crystallina, transpa- copiosamente. M. e Moça, 1. 18. § Entender SeI' (não) agua nem sat; fig. ser nuHo, de
rencia, ou lustre, semelhante ao da agua 'em atguem aguas de (aze1', ou não (azer alg. pouca ou nenhuma importancia: "E tamlimpiila,re(]ectindo a luz: v. g. um dia- cousa; fig. achar indicias, perceber-lhe bem vós fazeis mal Em tomar birra comimante de beUa agua Ort. CoI. 35. 139. v. disposição. Couto ~. 1. 8. § Escl'ever na go, Que não sou agua nem .ial" Gil Vic.
God. 15. 87. § Diz-se tambem em archite- agua; ou sobre a agua. V. Escrever § Estm' 3. 163 V. § Se1' a alguem da agua e cio sal;
ctura de urna nave de uma casa: -a casa como o peixe na agua; estar commodamen- fig. pertencer-lhe, ou tocar-lhe, por padiz ser de 7. aguas, ou de 7. naves.. Ceita, te, ou a seu gosto. D/is. 5. 8. § Es/iltar-se a rentesco, ou por qualquer outra maneira:
Serm. I. 2~7. 3. Couto 8. l. 33. "que eram agua em g1'ãos de aljofm' cair gota a gota "mas o estudantc não the deve se1' da aqua
(os telhados) de quatro aguas" § Por isso Lusil. 122 V. § Estitla1'em os ot/ws agua; nem do sal» Eufr. 2. 3. (,até no esquecerse ehama agita fil1'tada, a parte superior verteremlagrimas. Luz. S. 1. 83. 3. § Fa- se, que lhe sou eu ainda da agua e do sal.
habitavel de qualq'uer edificio, cujas janel- zer agua; recolhei-a em pipas da terra para D. F. Man. Cart. ~. ~7. § 7'er os miotos em
las dão sobre o telhado, e que por se não as embarcações. Santos 2. ~. 23. § iI. Fal- agua; fig. ter o entendimento já cançado
vêr da rua se chama furtada: "ordenan- lanLlo de cmbarcações. o mesmo que abri'r de algum esforço. § Ter a cabeça em agua;
do-lhe (á egreja) um telhado a meias pare- aguf1, B. I. 3. 1. Uoulo, 7. 8. 1. e fig. ter al- o mesmo que o antecedente. § TomaI'
des, com aguas {ttrtadas, 9ue se não via de gum defeito, ou fraqueza. Paiva. S. L. 112. agua; o mesmo que fazer agua, ou aguafóra" P. P. 2. 9. 2~. V. § flg. Agua ela dou· v. "bem sei que pelo bordo de V. S. não faz da. Albuq. 1. 11. Santos, 1. 3. 1~. § Tot'rina; a que fecunda o saber, e os bons a não agna" Vieim, Uar/. 1. 21. § FOl'ceja1' mm' agua a algttma embarcação, vedarcostumes. Luc. ~. 6. "a agua do Divino Es- contm agua; fig. oppór-se á natureza, ou á Ih'a, tapar-lhe a fenda, Cast. L. 90. B l.
pirita, derramada em uma alma, fa-la se- razão. § Ficar com agua na ]Jocca. fig. não 8. § Tomar a agua em sua (onte; fig.
~elhante a um jardim ~~ui ameno e aPoI:a- satisfazer o desejo. § PU7'la7' a agua; ou as buscar a noticia, ou doutrina no seu prinzlvel" FI. lJom. 2. ~. 8. -]a as aguas da afilic- aguas a atguem; fig. enganai-o, defraudaI-o: cipio Tettes, ·Chr. 2. ~. ~8 n.· ~. § Tomar
ção chegarão ao centro d'alma.. "os que ... "e a{urtava-the a agua com outra treta» A1- agua mais acima; fig, buscar origem mais
se balllJão e cngolphão nas aguas de seus te ele Ftwt. 13. § fUustraT os corpos CO'7/, aguas alta. Ceit. Sermo 2. ~02. I. § Tomm' aglta
deleites e refrigerios" § AbrÍ1' tt1na, duas, limpas; fig. baptisar-se. Macedo. Ev. 2. 9. mais tonge, ou de mais longe; o mesmo
tres, etc. aguas (diz-se das embarcações); 3L3. n.· 18. § b' contra agua; fig. obrar que o precedente. Teltes, CItr. 2. 12. 2. §
tomal-a por uma, duas, tres, etc. fendas ou contra o costume, ou natura! illclinação. § Tomar as aguas do telhado; recebeI-as. 01'buraco, chamados aguas. H. lJom. I. 3. 3~. 11' paTa aguas; ir para thermas etc. fazer denanç. lrlan. l. ~9. § Tomar aguas ; V. g.
~ Abl'ir as aguas· elOs ?'ios; dividil-as. Luc. uso d'ellas, § ir (não) por ahi a agu,a ao moi- das Caldas, dc Vidago, etc. Fazer uso d'el10. 19. § Achar aguas em alguem, que (afa nho; fig. nao atinar com o que se busca, ou las. § Trazer agua ao seu moinlw; fig. faalguma cousa; fig. conl:tecer-lhe disposiçao presume ter-se entendido: "não vades mais zer o seu partIdo bom, buscar a sua conpara a fazer. Prestes, 112. § Achar (não) avante, respondeu ella, que não vae P01' ai. veniencia. Cancion. 130, 1. § Trazer as
agua no mar; fig. sei' neg:ligente, ou. maL a agoa ao moinho. Patm. 5. LI. ~ Ir-se agua aguas li mão de uma para a outm cousa;
afortunado. Eufr. 2. 5. "so eu mesqUInha por alguma parte; fig. vir por eITa o damno: fig. tirar, ou aproveitar-se de uma para ounão acharei agr~a no ma1'» § Achar-se "não ·trato ... senão de advertir ministros tra. Sá e Mil'. Cart. ~. 2~. § Trazer agua
áquem da agua; llg. ficar logrado, atalha- fieís para que saibão 1Jor onele se nos vai a no bico; fig. conter maJicia, ou excitar desdo; perder o seu tempo. Eu(r. 5. 10. B. agua.» A'rt. de FU1'/. 10. § lI'-se atglt1na cousa confiança d'ella. Aulegr. 1. 8. Cam. AmOlar. 1. C. 13. § Afoga1'-se em pouca agua; peta agua abaixo; fig. destruir-se, perder-se phitr. § Uma agua suja; uma desordem.
fig. precipitar-se; fiar-se da primeira appa- í:le todo: "foi-se-me esse alli vio peta agua § Veda1' a agua das embarcações; o mesrencia das cousas. p.restes, 106. "não me abaixo» Chago Cart, L. 86. § Lançar agua ás mo que tomal·a. Casto 2. 80. Coul. 7.8.
afogo em tão pouca agtta". § Anelar ao cimo mãos; o mesmo que dal-a ou deitaI-a. Pres- 1. § 1lêr as aguas, observar as urinas méou por cima ela agita; fig. manifestar-se, tes, 75 C. § Lançar ag'ua na {ervura o mes- dicaBlente para tirar alg-um signal da enser manifesto: "q ue tarde ou cedo a ver- mo que dei/'1t-a. § LançaT agua no ma7'; fermidade. Esta/. da Unto. 3. 55. 3. § Vê)'
dade anda lJ01' cima da agtta" lJ. F. M. fig. empregar mala tempo, trabalhar debal- em atguem aguas de alguma cou~a; o mesApol. 266. g Arrasarem-se os othos de agua; de. Cancion 150. V. L. lJetic. Adag. 16. § mo que entender, etc "aguas lhe vi de lhe
chorar muito. M. P. C. 30. § Beber agua na Lançar algo cousa pela agua abaixo; lig. dei- parecer, que isto quererião ser amores"
fonte; fig. receber na origem. 7'eUes, ChI'. (. tar a perder. § Lançm' o coração desfeito em Utis. 2. 8. § Verter aguas (vulg.) urinar. §
'708. 2. § Beber alguem o boi na agua; fig. aguas: chorar copiosamente. Lus. Trans(. Vir peta agua abaixo; vir na cheia. D. J1.
estar muito asseado: «Que de limpo e espi- ~'7 v. Lavm' (não se) com qu.anto agua ha Man. CaTt . ~. 90. § Virem-se as nuvens.
nicado Ale beberá o boi n'agtta" Prestes, 26. no mm', ou tem o 71?a1': fig. ter grande cul- abaixo com agua.. chover copiosamente.
V. § Chover lanças de agua, ou choveI', se pa, ou infamia, ou não ter desculpa algu- Bl'iI CM. 6. l7. § Viver conw o peixe na
1J.eus d.á. agua; chover em grande abundan- ma. § Levanta'r torres nas aguas; tig. traba- agua; o mesmo que estar, etc. Viei1'.2. 305.
ma. Vtewa, 9. 47~. Mor. lhal. 3. 29. § Coar lhar debalde. "Quem quizer que seus ais o 2. Chago 1. 2. 11. § Picar com aglta na bocagtta; chover brando e miudo, como em vento leve, Quem quizer leL'antar nas aguas ca; nao satisfazer o desejo. Agitas, pI.; são
ahril acontece: "abril aguas mil, coadas por 100'1'e, Morra por vós., Maus. Rim. San. 18. correntes de agua, particularmente para réum mandH" Delic. Aelag. ~. "quando abril ~ Levar agtta ao mal'; fig. o mesmo que ga. 'FI. lJom. 1. 3. C. 12. e 13.•deu para a
súa agua, brando côa" FerI'. Poem. Ecl. 1. § lançaI-a. G. Estaço. lJed. § fig. Leva'/' agua casâ duas aguas de uma herdade sua" § OnCobl'iTem-se os olhos (ÚJ agua; churar copio- ao seu moinlw; allender á couvelliencia das. Paiv. Exam. 7. 6~. § Mar: nas "aguas
samente. Brit. Chr. 5. 21. § Converter-se al- ~ropria, encamiohar tudo ao seu interesse. tem passado o duro hynverno" Lw. 1. 28.
guma cousa em agua; fig. desvanecer-se, ~ Levar agua por alguma parte do C01'[JO; o § Aguas do navio; a sua esteira, ou rasto. §
não ter efl'eito. Palmo 2. 138. § Cortm' as mesmo qUI:J dar a agua por essa parte; "te- Chuva: "em quanto era tl!o grande hynveraguas; rlividil-as. Mem. das Proezas. 1. ~7. vando a lagares agua p~los peitos" Luc. 1. no de tormentas, aguas, e frios» Marcos,
§ Crescer a agua na bocca a alguem, por, ~. § Meller agtta dent1'0; fallando de embar- ChI'. 1. 2. 12. H. Dom. 2. 6. 12. lJ. F. M.
~u a respeito eld al,.Juma cousa; fig. ~ese cações, o mesmo que abri/' aflua. Palmo 5. Apot. 56. § Lagrimas. Uam. Eleg. 10. 5. §
]al-a. Art. de Purt. 9, lJ. F. M. Apol. 207. § ~9. § Navegar por agua doce; fig. ter a for- Ondas de certas qualidades de sedas, melaDar agua ás mãos a alguem; deitar-Ih'a tuna favoi'ave!: "e para que entendessem nias, chamalotes, etc. que as representam.
para se lavar. Lop. Ch/'. 1. C. 100.. Caslan. que nem havia d0 ser tudo navegar por Acad. dos Sing. 2, 15, § Ondas de cabellos.
J'
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LUIs, S. 2. 15. 4. 4; ondas de madeix.as.
O,.uz, China, 6. 7. § O Iiquidodoamnios, que
é expulsado na occasião do parto. § Urina.
Gü Vic. 4. 248 v. § Nave~ de um edincio.
Cout. 8. I. 33. § Aguas mornas; estar com
aguas mornas, empregar meios pouco em·
eazes .para resolver uma qurstão. § Agua,
agua I ; fórmula de pedir soccorro nos incendios. Ac. dos Smg. I. 6. San. § Agua,
Deus, agua I que arde a pousada; fórmula
de implorar o auxilio DIvino nos grandes
riscos e perigos. Gil. Vic. l. 21. § Agua
abaia;o " seguindo a COI'f€nte da agua. V.
do Arc. 2. IS. § Agua ardenle: V. Aguaardente. § Agua arriba; contra a corrente.
Luc. 5. 13. Estaço. 19.4. § Agua baptismat; a
agua do baptismo. Ceil. S 2.209. l. § Agua
benedicta; infusão de quintilio. CU1'V. Polyanlh. 2. '2'2. L77. § Agua benta; a que a
egreja benze com certas ceremonias, [Jara
liSO das suas funcções. Leão, DescI'. I'lo §
fig. Andar entre a c/'uz e agua benta, correr perigo, achar-se em ris'co (pllrase ti rada da posição do moribundo. § Agua com·
lIlum; doença dos falcões, chamada tambem agua. A,·t. da caça, 4. 2, § Agua cntzada; mar tempestuoso e revolto. M. P. c.
53. § Agua (le Angeles; agua de cheiro suavissimo, pela mistura de varias aguas éheirosas, com distillação de ambar, almiscar,
algalia, etc. Gran. Comp. 3. 13. H. Dom. l.
2. 16. § Agua de cevada; cozimento de cevada. /lfadei1'. Meth. I. 7. § Agua de Coto·
nia; agua composta de varios ingredieutés, que é muito cheirosa, e tem alguns
liSOS medicinaes. § Agua de li,/6/': distillada de flór de laranja. D. F. 111. Cart. 5. 38.
§ Agua (le lngtaterra; certa preparação de
vinho quinado, que primeiro vinlla d'aqnel·
le paiz. Cabreiro 1'1'. unic. § Agua de LoU/'r1es, a agua que nasce na gruta de Lourdes, e se diz milagrosa. § Agua de mão ; a
~o poço, que precisa qe trabalho para se
tirar. B. Fim'. 2. 3. L3;). ~ Agua de nove;
agua nevada. Vieira, 10. 2718. 2. § Agua de
pé; agua de fonte e corrente. B. Flor. 2.3.
135. § Agua da rainha de Hungria; aguardente dÍstillada com flóres de aLecrim, inventada para rem'!dio de uma rainlla de
Hungria. Blut. Suppt. § Agua do roslo .. con·
feição liquida, com que as mulheres lavam
o 1'0 to para o aformosear. M. das Pl'Oez. I.
21. C. de Guia, 1'24 v. § AgIta de S. João;
recolhida n'aquella noute. P. da H. Gen. 2.
446. § Agua d'istiltada ,. que passou pela dis·
ti Ilação ; é a mais pura que se conhece. §
Aguas encapeltadas, ou eneal'lleiradas; ondas
muito agitadas. § Agua, envolta: lIg. tempo de
perturbação, inquieto e revoltoso. Lobo. f.
m. B. 3. 4. 5. Guerr. Be/aç. 3. l. § 09"'
Pescar em aguas envoltas; tirar partido oa
t1esorclem e anarchia. § Pescar nas agItas
Iw'vas .. o mesmo que o antecedente. § Agua
(elij'{l(/a: aquella em lfue se mergulllou nma,
ou mais vezes um fel'l'o em braza. Cabreiro
TI'. unic. 2. § Agua {elTea ; a que passa por
veias, ou minas de Cerro. § Agua /orte,. acido nitroso, on sulpLlUrico. Madeir. Meth 2.
38. 2. § Aguas ga::osas; as que contém ga·
zes. § Agita imperial; agila distillada de
noz muscada, casca de cidra, cravo, lourei·
ro,. tomilho, alecrim, alfazema, !lór de laranJa, mangerona, etc. Blut. Sltpp. § Agua
lus/ral; agua ol'dinaria em que os Romanos apagavam urna braza tirada da pyra
lo' sa rlllcios, e com que se lavavam a en·
trada do templo. § Agua mãe; (I. chym.)
o residuo das dissoluções salinas Ijue se fi·
zeram cl·.vstallisar, e que não da mais crysta~s. § Agua maior; a preamar. flydrogl'. de
FIg. 15. e ahi mesmo, agua meno/' ; à bai·
xamar. § Agua Marinha: pedra pr<:ciosa V.
Beryllo. § Agua met ; V. Hydromel. Ma(l. MeIh. I. 7. § Agua mercuriat; nitrato de mel"
curio, ou d uto-chlorureto de mercul'io, dissolvido emagua. § Agua morna; pouco quente; e fig. V. acima no pi. § Agua morta; a esI~gnada, a que não corre. Cam. Rot. do Orazdl /, 29. V. § Al/ltas 1Jw/·tas ; a menor enchente
a maré nas quadraturas, e solsticios. Casto
8: C. 190. § Aglta nadivel. B. l. 8. 9. ou na·
~lva. Mon. Llts. 3. II. LI., a que nasce em
ontes. § Agtta panada .. aquelLa em que se
lança uma fatia de pão torrado para a corVOL. I. -
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rigtr e tornar propria para dar aos doentes. cllUvas do anno. 1'1'. de Ginet. 5. 13, § Da7'
§ AgIta pé,. bebida feita com agua e com o uma séde de agua,. dar alguma a beber.

succo que corre do residuo da uva já espremida; vinho mui ag'uado e fraco. Cil
Vie. 5. 161. § Agua perenne; a que COITe
constantemente. Cam. Canç. 15. I. § Agua
phagedenica; certo medicamento, preparai:lo com uma oit. de muriato de mercurio no
maximo de oxydacão lancada comumalibra,
pouco mais ou menos, de agua de cal; é
excitante, detersi va, boa para cartas ulceras, especialmente venéreas. § Aguas quebl'adas; maré mui pequeua. Casto 3. 57.
"porque erão já as aguas quebradas, e foi
forçado esperar pelas vivaso § Aguas quentes: caldas. Ban'eiros, Ded. e fig. meios
palliativos, que não corrigem o maL radicalmente. § Agua 1'àz (de agua, e do Arab.
hareq. cousa que queima e abrazal : espirito
de therebentina. li Agua l'egia ; acido nitromuriato, que dissolve o onro. Hlut. § Agua
rosada; agua distillada de rosas Cabreiro
Pest. 2. § lJanhar-se em agita 1'oslUta ou
em agua de 1'OSas ,. lIg. ter grane deleite, ou
satisfação: "Adriano estava çle fóra á parte,
ouvindo estas palavras, e com ellas se estava banhando em agua de 'rosas. Atma Instr.
1. r. 490. § -SeI' agua rosada ou (te 1'osas
para atguem; causar-lhe grande gosto:
"isto para vós é agua rosada e favores
meuso Eufl'. 3. 2. § Agua russa; certo li-

quido pardo, que escorre da azeitona em
pilha no lagar, antes de se fazer o azeite.
Ma7't. C. L. 26. § Agua saneia; a do baptismo. lllaus. Ar. I. L4. § Aglta secca ; nome antigo do salitre. Btut. § Agua tesa; o logar
do rio. ou mar, onde a corrente é forte.
Om::, Poes. § Aguas l/wl'máes: V, Caldas. §
Agua vai I voz, ou sigllal, com que se avisa
quem vai passando pela rua, para que se
desvie. porque se vai lançar fóra algum li·
quido. Prestes, 45. v. fig. dizeI' agua vai;
lançar fóra cousa de pouco, ou neuhum va101': "o sangue, que de precioso e divino
não tinha preço, tratarão com tão pouco
respeito, como qnem diz, agua vai." Ceita,
S. I. 234. 2. § Agua vai I IDterj. de quem
sE:. admira, de quem zomba. Btut. Sup. §
Sem dizeI' agua vai! fig. sem dar aviso
prévio, sem prevenir; subita ou inesperadamente: ."0 pelouro,. quando sai, não vai
dizendo, agIta vai! "Machad. Cerco L. 21.
§ Agua Van-Swielw! o mesmo que agua
mercllrial. § Aguas vertentes; a que caem
de monte ou serra. Couto 7. 3, LO. § Agua
victrada; especie de enfermidade dos falcões: esta agua gera·se na 'cabeça do faLcão, e chama-se vidrada por ser tao grossa,
que tapa as ventas ao falcão, e é como
mormo, e uma das peiores enFermidades
que acontece as aves" Art. ela caça, 4. 3. §
A.qlta VI:va ,. a que corre, e não é estagnada.
Sá e Mil'. CúltÇ. 7. Luc. 3. l. § Aguas vivas ;
a maior enchente das marés nos syzigios, )
nos equinocios. Lop. ChI'. l. c. 130. § A
/inglta (I'agua; a borda do mar, ou rio. B.
F/or. 3. 5. 250. § Ao tango da agua; seguindo a mesma direcção d'ella. H. Dom. I. 2.
L. § Ao tume d'agua; a sua superlicie. M. ·P.
c. 59. e fi&,. claramente, descobertamente:
«isso, senuor, vai mai ao lltme (I' agua"
Ulis. 5. 8. § '?lo som da agita; com a corI:ente. Albuq. 3. 25. , Claro como agIta, ou
mais claro do que aglta ; fórmula de a severar a certeza, 011 evidencia de alguma cousa. Vieira. H. (lo Fut. 10. 204. D. F. M.
Apot. 4/13. § Como agua em cesta; fórmula
de indicar a pouca, ou nenlluma segurança,
em que se julga alguma cousa, principalmente um segredo. Prestes, 27. ~ COl1t, ou
em agua e sal (cozido e leito) ; fali ando dos
~lIi7.ados, sem o proprio e devido tempero.

/Jrilo, ChI'. 6. 6. § Mais necessa/'io que a
agua e o (ogo; indispensavcl, absolutamen·
te preciso. L~ão. Oesc. C. L'l. § Medicoo, naulico, poeta, ele., de a.qua doce; fig. pouco lia·
bil, sem mereci.mento. CVl'recç. de nb. 2. 3.
202. Ac. dos Smg. I. p. 14. 6. § Por agua
e (ogo: por l\'randes perigo e trabalhos.
FerI'. Poel1L. Cart. 2. 9. ~ Oiln a7tta lumadas não m1e o moinho. Detic. Actag. 63; com

Vieira, 9. 76. e fig. dar soccorro tenue, tenuissimo. V. Sede § Contra agua e vento "
apezar de todos os obstaculos. § Adagio' :
A agua o dá, a agua o leva; Vieil'a. 6. 380.
2.: o que sem trabalho, se ganha, facilmente se perde. "A agIta é fria, mas mais
o é quem com ella convidaI! Detic. Adag. 60.
"Abril aguas miL; e em Maio Ires e quatro..
lbid. 4, -A agua ao fogo e á pera vinho.1!
Ibid. 120. "Agua colhe em joelro, quem se
crê de ligeiro ... o Btut. Vocab. -Agua
d'agosto, açafrão, mel e mosto .. li Deticac/.
Adag. 4. -Agua de Fevereiro mata o onzeneiro.. lbid. 4. "Aqua de Janeiro todo o anno tem concerto I! 8tuteau, Vocab .•Agua e
pão comida de cão.. Ibid. "As aguas descem
ao mar, e todas as coisas ao . eu naturalo
Ibid. "Branca geada mensageira d'agua.. lbib.
"Grande calma, signal d'agua .. lbut. "Horta
sem agua, casa sem telhado I! Ibid. -Não
posso ter a bocca cheia d' agua e assoprar
ao fogo.1! lbid. "Queinlada a casa, acode com
agua." lbid. "Quem crê de ligeiro, agua
recolhe no seiel! lbill. "Agua de Maio, pão
para todo o annO ... lI /Jeticad. Adag, 4.
"Agua de 1\[arço, peor he qne nodoa no
fato" Ibid. "Agua de S. João tira vinho e
não dá pão ... Ibid. "Agua de serra e sombra de pedra.. Ibid. 120. "Agua fria e pão
quente nunca fizeram bom ventrell lbid.
120, "Agua fria sarna cria. Ibtd. "Agua
que deres a teu senhor não ollles ao soL .. o
Ibid. "Agua roxa, sarna escoxa.. Ibid. "Agua
salobra ua terra secca he doce. Ibtd.· 26.
"Agita sohre agua nem suja nem lava.
lbid. 6 L. • Agüa sobre mel sabe mal e não
faz bem .. Idid. 120, -Agua vertida não he
toda colhida" lbid. 61. (,Com agua e com sol
Deus he o creador. lbilt. 5. "Coruja de verão, agua na mão" Ibid. 6. -Da agua mansa
te guarda, que da rija elle te apartaráo Ibicl.
159. "Dia de S, Vicente toda a agua he
quente.. Ibid: 181. .Fazer bem a velhacos
he deitar aglsa no mar.. Ibid. 44. "Uma
agita de Maio e tres de Abril valem por mil.
lbid. 8. "Já que a agua não vae ao moinho,
vã o moinllo a agua .. lbid 65. -Mais apaga
boa palavra, que caldeira d·agua. lbid. 88.
"nlais vai agua do ceo, que todo o regadoIbid. 9. Não te fieis em villão, nem bebas
agua de charqueirão o Ibid. 126. "Neve sobre
lama agua demanda" Ibid. 27. "Onde sobeja
a agua, o gosto falta.. lbict. 127. -Quando o
rio niio faz ruido, ou não leva agua, ou
vai crescido" Ibid. 13. Quem tanta agua iJa
dr beber, !la mi ter comer" Ibid. 63. "Quem
tem vida, a agua fria lhe lIe mezinha" lbid.
"Se queres agua limpa, lira·a da fonte
viva.. lbid.. 127. "Sol roxo, agita a olho"
lbict. n. "Agua de t(ovão n'uma parte dá
e n'outra naol! flem'. Nun. Re{ranes 4.
"Agua molle em pedra dura, tanto da até
que a furao lbid. 4. V . • A.o moinho vae a
agitaI! lbid. 54. "De longe vem agua ao
moinholl Ibid. 31. "Geada sobre lama agua
demanda ... lI lbid. 50. V. "Lua com circo
agua traz no pi'lOll lbid. 65.•Gato e caldado d'aglta fria ha ou tem medo. EU/I'os. I.
3. «N'aglta envolta pesca o pescadorn Ibid. 2.
4. Hoje diz-se .Agua revolta, ganancia de
(lescador." "Quanto mais agua mais séde"
Sá e Mil'. Cart. 5. 20. «Agua e lenha cada
dia venha".
....gunçlll, S. m. Sitio fundo, e balseiro,
oude lia agua represada e estagnada: V.
Pantauo.
&gullceh'n, s. r. Saliva aquosa, que se
expelle por má disposição do estomago. §
Bebida que relaxa o estomago : .encharcar
o estomago de aguaceiras "
....g .. acelro, S. m. Borrasseiro ; chuva repentina e passageira. Viei1'. 4. 3Ll. Albuq.

I. 8.

.... l/:ullce.. to, a, adj. Que reçuma e verte
agua; impregnado de agua como os brejos.
. &lIõuádll, S. f. Provisão de agua que o
navio faz para a viagem. Casto L. 1. p, 7, §
Og. Logar onde se faz essa provisão V. g.
na aguada de S. lJraz. Barros. § Copia de
o passado já se não deve fazer conta, chuva: V. g, apanhámos uma gran(le agua·
quando não serve para o presente, e não da. § Tambem se diz aguada, a pintura quant~m remedio. § Primeiras aguas ; primeiras do a tinta é só temperada com agua, e nào a
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oleo; aguarella. Ac. elos Sing. 'L. 2). 60. pr.
"Que em retracto de aguada, o mudar de
pincel importa nauaJl
d.3"lIudêh'ü, s. f. Mlllher qne da agua as
casas.
"glludêlro, S. m. O que dá agua ás casas: o que a vende pelas ruas. Ant.igamente dizia'Fe açacal. Ac. elos Sing. 2. 408.
.t.3"II ...lêh·u, u, adj. (L de volal.) Pennas
aguadeü'as; são quatro pennas largas, qne
estão depois dos cutellos das aves de rapina, e outras, que acompanham as azas até
ao cabo. § Capa aguadeira; a que se traz
para abrogar da chuva; bedém, crõça.
"glludilhn, S. f. Agua tenue, que sahe
das ferida , e bostelias ; ou das têtas, que
não tem l('ite. Reg. Alv,; seroFidade.
ilgll •• do 1 p. p. de Aguar. R"gado Lus.
TmnsJ. r !lo,')5. fiRo "aguado com o suor do
coraçao Jl ~ B iV. I. p. 406. dia aguaelo;
chnvoso. § Cat'allo aguado: doente de agnamento. § Que contém, ou parece conter
agua: vinho agu!1do. § Caldo agItado, aqnel·
le em que se deltou agua. ou te~n agua de
mais, sendo por isso fraco, e sem~abor. §
lIg. Os Judens, por tractarem com Mouro,
e Gentios. "são aguados com seus costumes" :
i. é, destemperados. B l. 9. 3. "os cilristãos
da Elhiopia aguaelos da doutrina da lei de
i\roysés" Id 3. 4. 2. ~ Jlerdades- com mcnliras. Feo 1'1'. S. Eslevão; i é. misturada.
Ac. dos Sing. T. 2. p. 61. "mallogrado imagiuo sera 10 seu intrnto), mag nunca aguado" § Aguado eabello; ralo, e IIno paI' doen-.
ça. Gl'islei. Deseng. 3 150.
"g""dó." S. nl. .vaso de aguar; regador, § Pessoa que agua. réga.
.t.l(ulI-c.. tMII, s, f. O momento de preamar em que as aguas e~tilo sem correllle,
nem encbendo, nem vaFando,
.oig .. i.gclU, S. f. A acção ou o efi'eito de
aguar. § CorrAnte no mar alto, ou juuto as
costas, que faz esO'arrar os navios da derr~ta, que !evam,
2 8. I. "aguagcs, que
sapal llebalXo do mar anaçadas rm grande
altnra do movimento d'elle" parece aglla
como fervendo, ou f{'moinhando. Coulo, 12.
c. 1. Casto 7. c 39 § Grande mas a de agna.
que corre impetuosamente por occasião de
enchentes, etc.
.• glllll ...,tliio, s. m. (anl.) Vila ú'hristi,
V.' Galardão.
il~"lImú, S, m. Mollusco mal'Ítimo da
costa de Cezimbra. Btut.
Ár,;,u.-mitr, s. m. Animal marinho.
AglllllUê .. to, S. m, (L veter.) lJoença do
cava 110, e de outros animaes, pela qnal
perdem o uso das peroas.
.. g .. alltá.·, e derivo V. Aguentar.
.... 8'lIitp .. , S. f. (L boL) Arvore da Ámerica meridional; tem nsos m~dicinal:'s.
&gu"-I'é-, S. f. Be~ida feita com agua e
o suco da uva já exprimida, V. Agua. § Vinllo muHo fraco.
ilgua-l.é, S m. Nome com que no Brazil
se desig;nam varias e~pecies de plantas. da
familia oas n.vmphaceas.
.t.glla-pecll, S. m. Passaro do Brazil.
Aa-uiu', V. trans. Regar, bOl'ri far com agua.
1ft. e Moça, (. 126. v. ~ Misturar agua com
outro liquido, e de temperai-o da slla fol'ça abor, etc. Brit. Chi'. 1. 19. § fig. DimiTIuir, V. g. - o goslo, o prazer, r.om algly.n
desgo to que lhe sobrevem, ou acompanha.
AI'r. 10. 55. "alrgrias aguadas com lagrimas» Cam. Filoel. p. 175 .• D·esta arte sabe
a ventura f!{Ittar um contentamento" ou pelo contral'lo; aguar males, enfadameutos,
affiicções com cousa. que o~ diminua, desconte, allivie com mistura de algum bem:
oagua'l' o fervor dos dias (de entrudo) com
a memoria da Paixão do Senhor» illarl.
Calee. § - esperanfas ; diligenciar que I'ructifiquem. Ü!s. 1mnsf. § Agltar as eól'es;
adoçai-as, mlsturando·lhes a/tua, com que
fiquem menos vivas. Prestes, 58. v.lJ. F. iiI.
Cart. Fam. C. 60. e fig. adoçar a pintura
negra e feia da culpa, e mas informações;
ou desfazer a~ córe do~ louvores mprpcidos; nào pintar a~ cousas quaps Fão, em
bem, on mal V. D,·~lavarlo. e Deslavar.
&3 .....·. v. inlran II. v,,!.erin 1 EnfraqurcrI'. Ilerdpr o cavalln a~ força,; por milito
.traba bo, ou por outra cam:as. Inecl. 3.

144. 6alv. Cavai. 3. l'L. "os cavaHos ...
aguarão facilmenteJl § fig. Ae. dos Sing. 2.
p. 402. "sei que esta~ agitado» falI. ao cha-
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Agu""dêntc, s, f. Alcool exlrahido do
vinho, dos cereaes, da canna, das fruetas
doces, e quaesquer outros productos, sujeifarjz do !locio, em occasião que não corria. tos á fermentação e distillàção, § Por Aguar"~II'"'nllC}udll, S. f. (t. IJot.) Planta do denteiTo Ulis, 5. 7.
,\guardc.. teh'o, S. m. Oque faz, ou venBrazil, cuja llór se assemelha a violeta.
'{3'IIU-"'.z, s. I'. Aessencia de therebin- de aguardente. Apol. JJial. 24.
il~II."·de .. ti .., S. f. no fig. Transtol'no
tina.
,\gllll.·tlll, S. 1'. (anl.) Acção 011 erTeilo de intellectual, ou chronico, produzido pelo
aguardar. Vil. Chl'isli, tom. 3. r 113 v. oa abuso da aguardente e outros liquidas eslonga -, em que nos Deus espera". § piritun~os. § Os ell'eilos d'esse transtorno.
Aguanla! voz imperativa com que se man- § Model'namente : alcoolismo.
,\~u,"·~lb .. , S. f. It. pint. ant.) Lavadutla a alguem, que e. pere.
,,-g.""'''O''O, p. p. de Aguardar. Rspe· ra de i1gua de colla fraca de baldréu Com
rado. 1fT. 2. lO. ~ Guardado, vigiado. Urel. gesso moido. Nun. A·/'t. da Pinto
,\g'"H'Cllll, S. r. Pintura a cOres com tinI. 51. 6. acom panhado de servidores,
e cortezãos. Caneion. r 215 v.
tas diluidas em agua. § Antigamente diziaill;II .........1óil·o, u, ádj. (anL) Digno de se aguarelha.
,"~ull"cllístll, S. I. O que pinta aguarelse guardar, e observar por direito. UI'Cl.
Af. 2. r 10. "como por direito commum for las.
Ilgua,'clltádo, p. p. de AO'uarentar. e
aguardadoiro".
AglI ...·.. udo.·, s. m. O que, ou a que adj. Cerceado. § Diminuido. § Eortado, tOI'guarda: "Tem cOll1sigo mil senhaes, Os nado menor.
AgUl'cntlldó." a, S. O que, a que a~ua
quaes estão aforrado', alldam lllui pouco
aguardados, E grandes aguQ(elaclorvs" Canc. renta. § fig. Agual'entado?'es de boas obras;
f'ol. 215 V.
os que as cprtam, desabonam, acanham;
ilg.....·" ..... ê .. to, s. m. O acto de guar- dectractores.
ilgll'lI'cnt.ltr, V. trans. Aparai' a saia do
dar, servir: "para guarda11lento da pessoa
dr Irei TIOS actos da gurl'J'a» Oret. A(. I. 51, vestido, a roda do capole, ou a exlremida6. - de direito; re-erva, direito alvo. Id. dp. de qualquel' outra peça de vestuario,
L: 3. T. '1.7. 5.
para que fique de egual altura em toda a
AgIIlll·...' .. "C, p. a. de Ag'uardar. § -, s. volta. § Commummente hoje: arredondai'.
2 g. (antiq.) Pessoa queguarda, observa. Doc. 10 agual'ental' raz-~e depois de acabada a
Ant.
obra.) § fig Diminnir por parcimonia. § fig.
,\g","·d •••" V. trans. I\sperar por al- (I. pleb.) IÉ dar a ultima mão; aperfeiçoar:
guem; ou qne succeda al/(uma cou~a: .. 'I:al trova nllncase viu. aguarentastel·aja?
"amor alli. que o tempo me agua1'dava» Cam, AmphU. p 58. § fig. Cen~urar, reproCam. Soneto 77. "até aog _qlle não aguaraão var com minucia. EU/i'. 3. 2. § fig. Cortar,
cOlltentamentos. co~tumao alcançar eFpe- diminuir: v g. - as l·endas. fi. N. I. p.
ranças compridas" Lobo, (. 334. aguardar 289. § Aguarentar, diminuir em numero.

Ar.

proL'ülencias, 011 por providencias. Vieira, JI1aus. roto 99
11. '115. Id. 10 183. "a{Juardar a invernada"
,\:;ulI"ico, S. m. V. Al!arico.
esperar que pa: e. § E~perar qualquer cou.... g .. a""lhi.. V. Agasalbar. 1fT. 2. 2.
sa: V. g. - a vida eterna. M. C. § E peral'
i\g.... liJil. V. Gnazil. Atbuq, Com. P. 2. c.
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de pé firme, e resistir ao inimigo em IJata·
lha. Cavi, 18. 91. "não podrndo o alcaide
aguanlar o granrli simo impelo dos Cllristaos, se paz cu. rugida.. § Aturar. suppoj'tal': "máo amo lias-de aguarelar; por mello
de empeorar» Eufr, I.' 5. Sanlos, I. I. 26.
"outro peixe ... tem hum clH'iro tão fortum, que não ha quem lho poso a agllan'tar"
§ Aguentar: v. g. - a l'éla do navio'. FI. N. 2.
12. § - a tormenla,o pail'al'-1I1e, resistirlhe. Vieil'a. 10. 223. 2. § ObFervar : v. g.
- as leis. § AguaI'Clal' alg. cousa a algu,em :
ter de lhe sllccedfl', llaver de experimentaro II. N. 204... onue o martJ'rio lhe esta.va agua1'dado» § AgltaTdal': "(ant.) guardar: "agttadal' e aconselhar seu filho»
lned. 3. 32. § "Pez hum cubello, que
aguardava para o mar, e para a Bahia» i.
é, que o1l.13va, ou dava vigia para o mar.

Anel/'. Ohl'. 2. C. 26. § Aguardai' a mesa;

servil'. lned. 2. 197. Ü. assistir a ella. §
Acompanbar: "as vozrs da sinfonia aguar
dão a hUllia. V. Incd. 2. 238. § Acómpanbar guardando os cortr.zãos ao rci, os servidores ao senhor: .e o agu.anlavão (os
duques) com mui grande acatamento, e ceremonias (a elrri D. ~'1anoel quando foi a
Castella) .. Res. Ch'/'. J. lI. P. 91 v. ecliç. ele
li5't "aguaTclarc11/. os soldado, e companhas, aos seu, chefes» Urd. Ar. 4. 23. 5.
"quem aguardava el-rey (D. J. II.) á meza»
Pina, Cltr. J. 11. § II' em guarda da pessoa. Ord. Man. 3. 3. 2.
(Ag'uardar, Esperar. Syn.) Aguardal' é
estar iJ e pera, olhando se vem. Oll não alguem, ou algnma cansa, que deve vir, lia
de vir, ou que se presume que virá; é estar
disposto e preparadn para receber essa
pessoa, ou cousa. Espera?' é ter esperança, fi agttardar algum bem que se deseja,
e se julga que vira. Syn de S. Lui; ..
A~u,,,·dccê.,, V. trans. (anL) Cancion.
V Á/!radecer.
&glUlI·tlcnlilllo, p.. p. do Agual'dentar
Que tem agnardl'nte. § i\listnrado com
aguardente.!:( Em que se deitou aguardentp: t'. g. 1 inflo (lr/lIa/'dentado. § Individuo
habitnalmrnlp (·mbria 'ado.
ilg.....·dc .. t .. '·, v frans. i\li"turar. temperal' CODl aguardente: v. g. - o vinho.
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V. Aguazil, Algozil.
&l;lIaxl ...", S. r. Planta do Brazil.
Agn .. zil, S. m. Omcial de diligencias. §
Empregado de policia; esbirro.
ilgí.çll, S. f. laut.) Pressa. Ch?'. de Conelest. § Boa dilig-encia. Orel. Ar. 2. f. 199. "e
se esta nom ff'zerem com aguça"
&gllçúdllmêutc, adv. lant.) Com aguça; .
apressadamente; com diligencia.
AgIIÇlldêlt." s. f. Pedra de aguçar, afiar.
(LaL cos.) Can.Z § lIg. - eto estomago; comitla que desperta o appetite. § Aguçadei?'inha, dim. B. P,
,\gIlÇÚtlO, p. p. de Aguçar. § fig. Posto
em pressa, apertado: -o navio - das ondas" Fern. c/c Luc.ll'este senl. é ant.
Aguçatl!u', a, S. O que, ou a que aguça.
Ag"Çlltlú., .. , S. f. O mesmo que Aguçamento.
"-gllçalUênt,o, S. m. Acção e ell'eito-de
aguçar; aguçadura.
Aguçiu', v. trang. Adelgaçar para a ponta,
para a extremidade; fazer agudo. § Amolar: -o lavrador a.guça a fouce" Feo, (juadl'.
I. 5. 2. -- a espada. illarl. Calec. r 113. §
Dar fio:. e d'aqui aguçai' a lingu.a, fig. corno
aliar a IIngua. EufT. 5. 4c. - as Illlguas para
mal dizer, Mon. D, e Eurr. 5. 5. "aguçai a
língua para meiguices, que a pratica branda tem peçonba» § fig. Agnçar e.s armas
com as leUras. Pinlo Ribeil'o, Pl'erer. § Agu~a?' a vista; augmental-a, ou tornal-a aguda, e fig. aguçar o desejo; - o enlendimento, o juizo, o engenho: ,,0 viuho aguça o entcneli?ltenlo .. UUs. 3. 6 § T. de Agora. I. lJ.
4. - o appctile; estimular: aguçaI' a liberdade» A?'te de F'twtar. "aguçaI' a cliligenc~a
de algnem» Arr. 8. 12. dar pressa. ~ ExCltilr, animar: .DCllS nos aguça a victoria,

não sejamos botos, e negligentes em a seguir» B. Olal'. 3. C. 16. § Fazer mais irritante qualquer remedio. iltadeira.
Ag.. çá.·, v intrans. Subir adelgaçando:
as foi has e troncos das arvores adelgafÁlm
para cima. P. P. I. c. 26.
ilgllçiU'-sc, V. ref. Fazer·se mais diligpn'Le. activo. apre~sado : .. os mancebos ~s
partanns se aguçavão. e aOavão para mayorp~ f'mprezas" li'eo, Trat. 3. 35. 3. § Aguçai'·
se á tel'dade ; contrastar-lhe. Presles, r 42. §
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Aguçar de lá ; (pbr. nauL) ir o navio para O mente. § Vogal aguda; a que tcm o acceuvento: é o contrario de arribar. V. Ló.
to agudo. SlIllaba ague/a, a qne tem a vo"guçósumêllte, adv. (anL) Com pressa, gal al!uda. § Verso agudo, o que termina em
diligencia. lned. de Alrob.
syllaba aguda. ~ Ventos agudos; são cm ge"guçoso, ósu, adj. (anL) alerte, dili- ralos rrios, e fm'les. Cam. Lus. umal cobergente. 8. P. "E todos estes SenllOres e gen- tos os (lgudos ares, que sopravão" Brflo,
tes de CasteJla andaram aguçosos, Fazenr1o·se Chr. L. 4. § "Vinhão agudos para a I atalha"
muito prestes para quando o Conde entras- alegres, com alvoroço, ardor. Robiliar. §
se. § Lopes, Cfti'on. lJ. Jofio, 1. 2. 53. § Apres- COl·tar-se de agudo; diz-se do que refinando,
sado. Lefio, Orig.
e subtilizando em seus raciocinios, vicio a·
"r;.. d~me"Cel ady. Em ponta: v. g. aca- menle lira d'elles erros prejudíClars. Eu/r.
ba, tenmna aguaamrnte. g flg. Com a!wde- I: 5. § IIg. "Sua espada era mais aguda, que
zado engenho, entendimento. Vieira, 10.65. lima má palavra" Ulis. 5. 7. § -, s. m. Extre2. VilhaJp. 4.. 5. "como o cnidaste aguda- midade aguda; que termina em ponta. §
mente. perspICazmente. § Com som agudo. ::iam agudo, opp. ao grave: a sua voz desaS Com perspicacia: v. g. vér agndamente. fina nos agudos.
"gu"ár.se, v. ref. Ag·uçar-se. 8el'n. Li..1 ./;"<-11'0, S. m. Rrgo por onde correm as
ma, Carta, 32.
465. "se da vista bem me aguas das estradas. V. Augu1'iro (L rn~L)
agudo•.
";;.. cotilClo, p. p. de A"'uentar. Suppor"gúde, S. m. O mesmo que Agudea.
tado. sustido. § Amparado.
..I .Kíl"eu, S. f. Formiga com azas. com
~~"c"t .. dOI·, n, S. O que, ou a que
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que se arma âs aves na~ coslellas. e onlras
armadilhas. Prestes, f. 29 v. "Como é CE'rla
esla co~tela. No agude picar 1'lIa, E ficar 10mado em ella. (a i~cal. 174. "M pragurntos tem IJnguas de agudestl O mai geral, e
usual é ague/ea.
.... K" .. e:r., F. ElllS. 8. 25'20 O mesmo que
Agudeza.
"gudl'!:r.u, s. f. O gume, tio, a ponta agllçada de in trumentoa de cortar, 011 rUral',
das pedras, espinhos, rtc. § fig'. A -do amu/',
do desejo, e/a maticia. § Diz- se dos Iluidos
flenetran tes nos pó ros; ou mui acti I" os, e
acres, y. g. d.o vinagre~ § fig. ::iublileza, pelIetraçao, facll percrpçao do entendimento.
lO'. I. 5. - de engenho. V. do Arc. I. 4. Vier.
2. 40. § Perspicacia da vista, e vi veza de outras sensações. B. Clm·. c. 59. "tal - nos
olhos, no ouvirtl § fig. Industria. § li:slado agudo da doença. § Agudeza; dicto {'n·
genhoso, cuja percelJção req uer en tend iment~ agudo, peuetrante. § Vender a{JudeJas; mculcar-se por homem de agudo en·
genho, e pensamentos agudos (StJ. e JlJir.).
(Agudeza, Perspicacia, Penetração, S!ln).
~stes vocacu~os exprimem difTerentes quahdades da vIsta corpOI·al. e por translação
applicam-se á vista intellectua1. Aqucle:a,
vê os objectos mais subtis, mãis delicados,
e conhecc as suas I·elaçõe. mais particulare ,apprehende as dilferença mais miu·
das, etc. Perspicacia vê claro por enlre a
nuvem, ou a travez d'ella, ou de oulro obtaculo; vé claramente a verdade atravez
dos disrarces, ou obstaClllos que I hp. oppõe
~ nat.ureza, ou o artificio. Pelle/mção vc no
U!terlor, no fundo dos objectos. PrespicaCla suppõe um meio que de qualquer modo
se faz tra!1spal'Cnte. Jâ perspicaculade. que
tem rel~çao com perspicacia, signilica transpar~nCla. Agudeza suppõe mais Oneza, e
sU~lrleza que peneiração. E este suppõe intenor, rundo, e por tanto obscuridade. Syn.
do S. Luiz.
.... g .... ilho, Cardoso, B. P. e
.... g .. diuho, a, adj. diOl de Agudo.
,,~ .. di.~slmalllêote,adv. Mui agudamente. Vieira, 8. 257.
.\,,.. dI8ll10110. A 1'1". 2.5. superl. de Agudo.
." gíldo, n, adj. (do Lat. acutus) Que termma em nonta. ~ Apontado, aliado: uagu·
das e pinhas» l/f l. 22. pr. • a pào d'uro
dente agu~" misso l. 1. § lig. ActiVO, d1's:ro, per~plcaz, sag'az, g:ue percebe [acilmen·
e. e pl'netra cousas dIIllCl'is: v. g. Iwmem,
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~~genho-. Iff.2. Prol.-entendinienlos Arr.
. 31. § Vista arruda; per~picaz. Vieira.
53 . OltVido - ; quI" ouve qualquer som
raco. Arr. 10. 80. § lJ6r, sabor, medica·
men/o a~udo ; forte § Agudo em considera/·.
arg~men/ar; subtil. Barreiros, Censo sobre
Cá/ao. "agudo no que declarava" V. do AI'c.
~'t4 .§ DLcto agudo, phrase espirituosa. on
a ~nca. § Li(l"riro: "aque/o dos pés para
f~RU'" Panl. D Av. c. 1i3.. § Agudos sons muSICOS; opp. a graves, ou 1)/[/,/10S. § Som-;

1°.

forte, e fino: acom murmurio hora gra\'e.
e hora agudo" FerI'. Egl. I. r 68 v. §
Doença aguda; doença g'rave, que se cura,
~Udmata em pouco tempo: agudas cnrermia es" AI'/'. I. 20. § Accento agudo; <.;ignal
orthograpb.Jco, que indica que a vogal, por
elle accentuada se deve pron unciar forte

a"'u,·nta.
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zão).
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s. f. dim. de Aguia (no bra-

,il;.. na, S. m. Lenho aromatico da Asia,
que é o amo, ou branco do âloes " 'ão ba
n'ella senão maltas de arvoredos, que dão
o lenho aloes, a que na India chamam Calambuco: as arvores são grandes, e como
são velhas, cortam-nas, e liram-Ihes o lenho aloes, que é o sen amego ou cerne, e
o de fóra se chama aguila.tI (Jastan. 3. 63. §
AquilO, brava; especie de agníla : "tem (a
terra do Lequio) para a parte do Oe te cinco ilhas mu)'to grandes, em que ha mu)'tas minas de prala, perolas, ambar, encenso, e seda, pau preto do Brazil, aguila brava." M. P. c. 143.
"gun<\llbo, u, adj. Aquilino, convexo
como o bico da agnia. V. de S. João ela
(JI'u:;. 287. "a vi~ta suave, o nariz mais
igual do que agldtenho•.
ilgunhildn, S. r. Vara com púa. ou ferrão para picar os boi~. § Uma - rle tel'l"a ;
mrdlda antiga, e fig. Pouca terra. Ulis. 4 7.
..dE'manda sobre ... morgado .. de huma
a{/!tilhadn de terra.. são 18. palmos do> era·
vrira Inos campo~ d1' Coimbral nu qnaIro nlf'tros. § Tiro. golpe, remessa com agui-

"l;lIcutá ... v. tran. llpportal' o peso.
carga. trabalho.: v g. o navio agn1'nla muitn pal11lO. e mUita cal'rla; esta besta aguI·nta
gl'an(/e cm'ga. e lr(t/)alllo. § v. intrans -o navia: não S1' dritar, com vrnto de banda.
.... ;;"(·"te. ou .... '""jlllte. S. m. O que o lhar/a.
ilgu!lbiio s. m. OfE'l'rão ou púa da aguinavio pode agu!"n.t~r; a I'aculdadr d'a,::-urntar
i\.eue...oe,..lo, ou A;:-UC.·IO(·lt",:'do, p. p. lhada: "não cuideis de dar couces Cllntra o
de Ag-uerrrar ou t\guerrclrar. AlI' ito a guer- aguilhão. Ulis. l. 4. § A tromba. com que
ra, aguerrido. Aguerrido é JlOje mais u~ado. picam certos insectos; v. g. 11 abelha. 1'. de
"~ucl"'eór, ou ,I.guc,·rch·á,·. V. trans. Agora, 2. p. 14. A1'1'. 3. 84. § fl~. E timulo,
All'azer á guerra, exercitar n'ella : v. g. - irritamento: "aguilhão spiritual" l/f. 2. 10.
"agLlilhões, que Pericl1's deixava IJregados
as tropas: outros dizem a.gue·Tir.
.... guCI·,·ldo, p. p. de Aguerrir.
nos corações do ouvintes. Paneg. "agui·
Ág"c...·i1hüdo, p. p. de AguerriLhado. lhões ue proveitosa inveja- Lop. Ohr. l. C.
62. «como o amor me traga sempre o aguiReunido em guerrilha.
.... ~"cl ... i1hül·, V. Irans. Le\'antar, formar lhão llas costas ti Palmo 3. 83. "apalpado l e
pnngido com o aguilhão das tentações, e
em guerrilhas.
il;,\lIc.·rIH.ó.··..c, V. rer. Formar-se cm vicias.. l/f. E-. 12. e {req. § E~pinho. p'úa.:
gucrrilIJas: «suppondo agora, que a nação v. g. agutlhoes ela rOSell'a: ln. L. 2'2. li nIse lc\'anta n'uma massa, 011 se aglLerrilha co, ponta aguda: aguilhões de {eITo, nas
toda contra os invasores, que a opprimem Jt portas, colleiras de cães, etc. § flt\'. Aguilhões
itol;"cr..íl·. V. lI·ans. (lia FI'. aguerrir) Af- accesos. Granad. ComlJ. estimulOs fortissifazer á guerra; acostumar ás armas; endu- mos: "aguilhões de cuidados e~pedação o
coração" § Peça de ferragem do moinho,
recer, adestrar na guerra.
Aglli .. , S. r. Ave lIe rapina, a mais forte que anda por baixo do rodizio. § Aguilhfio
de todas. § Um canhão anligamente usado. da morte; instrumento, que a causa: "per
Freire, L. 2. n. O 48. § fig. lL'unem de alto eu- meyo fie fogo, seltas, e outros aguilhões de
genho e mui penetrante; de grande, e alta morte" B. 2. 5. 9. e 3. 3. 2. lll. 3. 6. 5. !'l
perspicacia, Luc. 8. 8...cntendimentos ~em fli{. No senL mystico, é o peccado. (]r!lso[,
ré, por aguias, que parrçãOJt Eu!,'" 3. 2. Ulis. Pttrif. § Dar couce contm o aguilhão; rel. 6. § Orna con. teIlação boreal. § Pau de sistir á disciplina, e correcção. T. de Agora,
aguia: V. Aguila. § Dizemo que c uma aguia 1. D. 3. § Peça de ferro que se metle no
o que se move mui rapidamente: "a mula é meio dos cyliudros, ou eixos de pau dos
uma - J t V. do Arc. 2. 28. "a nao era uma-l) engenhos de assucar.
.... l;.. nhól·, V. intrans. Estar á lerta, viH. N. I. r 393. § Ensinar a aguia a voar;
ensinar a quem sabe mais que o me 'tre. fi. giar. Prestes, 80. § fig. Aguilboar. lff. l. 2'2.
P. § il. Trabalhar de Jlalde, ou trr arrogan- "que o aguilhe a consciencia...
.... g .. lIb6, S. m. Agulha de concertar o
cia de ser melhor, ou razel-o mel bar que os
mestres. ~ Pedra de aquia; aeli teso § t\ pre- cabelto; ou talvez toucado. ou algum or4. 5. "eUa sempre anda
senlar mãos dc agtL1as sarara-, e bravias, nato antigo.
que roubam cordeiros, e aves domesticas, de esprlho e -".
"'gunhoüdu,
S.
r. Golpe ou picada com
era obrigação dos bê teiros. para gozarem
l. T 68. 37. cortai-as o aguilhão. § fig. Insistencia importuna:
privilegias. Ord.
âs aguias mansas seria inhabilital-as para "aguWwad.as, que lhe sua mulher dava imempolgal'cm as aves. e animaes damninllos portunando-o que matasse seu pai" Sabell.
á agTicultura. e criação. El'llcül. 1'. '2. SU1Jpl. Ennead.
.
Á
....g.. nhoád.lIueuCe, adv.
s aguilhoae Ctt. Ord. '2.69. 19. ~ (I. chym.) Aguia uran·
ca; mercurio doce: e agltia valal//e : (an- das. li. força dp. picar com aguilbão .
.... I;ullhoádo, p p. de Aguilhoar. § IIg.
liq.J saL ammoniaco. § (L brazão e devi a~:)
Figura de a"'uia. § Aguia ou aguias roma- Levado diante com golpes na peleja. B. 2.
nas; o estandarle da' r1'pnblica e do impe- 5. 9.
,,~ .. nholltlO,·, u, S. O que, ou a que
rio romano. § Aguia {ranceza, armas do i~
perio rrancl'z em que se figurava uma agUla aguilhOa, 1'slimúla. Cardoso. § adj. Que aguicom um raio nas garras. § A{Juia ill/1Jerial; lhOa. eslimúla.
"g.. lIhollmêIlCo, S. m. Acção, e elfeito
as armas do imperio d' Austria. que são uma
aguia com dilas cabeças. § Decoração da de aguilhoar. B. P.
ilg.. nhoór, v. tran . Picar com al!'uilhã'J.
balldl'ira de diflerente naçõ1's. A aguia da
Ga!vão' I. f. 185. § Og. R~tlmular, irritar,
Prus. ia é n gra. a da Polonia, branca.
M01'da d'ouro dos li:stados-Unidos da Amp.- provocar. esp1'rtal': ua necpssidade aguilil6a
rica. do valor de 5 dollars. Ha Oleias aguias a indu~tria" Eneida. 9. 18. "a 1J1'esença de
Turno os aguilhoa- "aguil/wa1' vos.a vigie p1'ças de duas a.guias.
.._
.... gíll.II11C ....O, S. m. (anL) GUla, dlrecçao. I iaso Ac. dos Sing. 2. 1J 73. § - de morte;
fem
mortalmente. B. 3. 10.9. (âs espingarOrd. Af'. l. 1'. 51i. L.
.... guluo. s. m. (anL) por Aquilão. Ovrnto dadas) .
ilguUllls, S. r. pI. Teia de algodão de
norte. (antiq.) Rcs Sonho de Scipião. l/r. 2.
Alepo.
9. 4. § Guião. B 2. 2. 3. e 2.. 4. l.
"guiohu. V. Atrina e Asinha.
"'II'UIIlHiob .. , S. r. dim. de Aguia. Lu:;,
"'K.. lom, S. m. :orte. V. Aguião. lned. de
S. 2. 73.2.
,
"';;ulell'o, s.m. Armação do madeiramen- A/cob. 1'. 3.
,i g.. lslI, loco adv. A maneira de; ao moto de carpinteria. §,As p1'ças de que se comdo de. V. Guisa.
'
põem as asnas, e mais madciramento.
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&gol.ád"lU~nlc, adv. Como é bem, e zem o entroncamento de uma linha n'outra.
cumpre, e convém; ordenadamente. Carla § (DaS linhas americanas, ou de bondes) Carril moveI em uma extremidade que abre
{l'el·Rei lJ. Duarle. Orel. Ar. {req.
&~ .. I""ádo, s. m. (anlo) O que convém passagem de uma para oulra Iiuba, ou j!afazer· se. Nobilial'. r. 46, fez bguisado. § ra um desvio. § Fazer a agttlha; abl'lL-a
lJ'aguisado; loc. adv. comTaEão, com direito: ou fechal-a para se seguir peja linha que
•defendem maliciosamente o que lhes da· convem. § Agulhas; folhas de certas arvoguisado he demandado. Ord. Ar. 5. f. 1 tO. res rE'sinosas, como o pinheiro. § Agulha
&glll""údo, R, adj. (a1Ilo) Conveniente, re- da balança; o HeI. § Agulha tio laga'r ; pau
cto, devido, prudente. Leão, Orig. 2t i. «fa- da grossura d'um hraço, que se mette por
zer justiça aguisada.. Nobitial'. 6, -piedade duas pE'dras, e pelo fundo da vara com
aguisada» Ord. Ar. 5. T. 49. 1. «aguisado que se lhe tem mão. § BuscaI' agulha em
be de tierem tirados, etc.» «allugueres agui- palheiTo; procurar cousa difllcil ou impossivel de encontrar entre outras couSlU!.OS» racionaveis. Id. 5. r 269.
&gllIHulhádo, u, adj. (I. do braz). Que sas. § (I. cirur.) Instrumento de fórmas diftem guioo de dilferente esmalte: V. g. ferentes, mas lE'ndo sempre uma ponta metallica, que se introduz nas partes mollps,
açO/'-.
&gul"""lllcnto, S. m. (anL) Y. Guisa- jà para applicar uma injecção bypodermica, já para outros fins, que tem em vista
mento.
&glllsár, v. trans. (anL) Ordenar, dis- o operador. § Q!1C1'er !'azC1' passa,' um ca·
pôr, concertar: «aguisal' as cousas perten- mello pelo fundo de uma agulha, querer facentes á defesa do castello» Ord. Ar. I. T. zer uma cousa impossivel; locnçao funda62. 2. «e elles aguisat'ào sllas doas pera da- da em uma passagrm da mblia. § (I. mirem a Josep.o lned. de Alcab. T. 2. p. 69, i. ner.1 Crystaes de fórrua alongada e delgaé, prrpllravam.
da. !'l Nome de varias especies de peixes da
.• lfllUurrltdo, adj. Que tem feição ou familia dos escombridas. § Agulha de fllatsom de guitarra.
lo; planta do Brazil rla familia das lel!umi&gllJurúdo, a, adj. (anl.) (do Castelha· nosas. Adag. : «Alfaiate pobre, a aqulha se
no agujel'ado.) Que tem grandes fendas por Lbe dobre; Blttt. Vocab' «1 má vismua má
ornato, enfeite (dizia-se de algumas peças agulha sem linha." lJelicad. Adag. 133. «Fio
do vestuario). Na seguinte passag-em encon- e agulha, meia e costura.• lbid. 144. «O latra-se aguyorado: «Hum pouco mais efay- drão, da agulha ao ouro, e do ouro á formados do outro que se desdoura, os I!Y- ca.- lbid. '·L2. -Se queres ser polido traz
boões aguyorados Olharam polos costados agulha e mais fio" lbid. 149. -Cada bofarihuma toura d'aquestes perros fanados» nbeiro louva suas agulhas" Ulis. L. 1. «DaCanc. rol. 157 V.
mas em sobrado, agulhas em sacco e cága&gúlha, S. r. lustrumento de coser, or- dos em charco, nao podem estar que não
dinariamente de aço, com ponta e fundo deitem a cabeça de fóra" Hernan Nunes,
onde passa o fio com que se cose. Ulis. 5. 7. Refl'anes, 34 v.
§ Agulha de meia ou de {a:::el' meia, é com·
"lOulhi..I.., S. f. Ponlada com agulha. §
prida, um tanto curva, tendo uma ponta O lio, com que de uma vez se enfia a agulisa e outra farpada. § Agulha, da machlOa lha; uma enfiadura de linha. Blut.
de costura, dillere da agulha commum em
Aglllbiio, s. m. Peixe agulha dos mares
ser n'uma das extremidades fixa a outra do llrazil. § Agulha grande de marear, pospeça, e ter o funelo proximo ao extremo ta no eixo, em que gira, sem a indicação
agudo. § Agulha de croclwt; semelhante á dos rumos. ATle de Nav. 2. 16. 72.
agulha de meia, porém direita, mais forte e
"glllhi.ll', v. trans. (anl.) Ferir com agucurta; ha-as tambem compostas de um lha.
cabo óco de osso ou marfim, onde se guar&/õulhcÁdo, u, adj. (I. lJol.) Da feição de
dam farpas de varias grossuras, que se Ibe agulha: v. g. folhas -. BTot. U.
alarracham conforme a necessidade. ~ Agu&gnlhCI .. a, S. f. Herva da familia das
lha paro, malha lal'ga; haste comprIda de corymbiferas, que nasce nos campos cultimadeira, metal, etc., de varias grossu- vados da Europa. § Agulhei1'O ,llOsclUla,o
ras, tendo n'um dos extremos a farpa, e no planta annual, conhecida tambem pelos nooutro uma bola, de:;tinada a evitar que as mes de bica de grou, ou de cegonha moscamalhas se escapem. § Agulha de borela.1' as da; agulha de pastor moscada. (Geranimn
lãs; é como a de coser, mas de bico rom- moscatltm, Lirrn.) Bmt. FI. Lus.
bo, e fundo comprido e largo. § fig. Viver
&gulhelro, s. m. Tubo, ou canudo de
da agulha .. viver do trabalho de costura. § guardar agulhas. § O que faz agulhas: agutlg. Ser agulha {errugenla,o ser mexeriquei- Iheteiro. § Bnraco na parede, para introduro, intrigante, causando immisados. Sá e zir a ponla do barrotr., que sustenta o baiMi1'. Est,'. 2. 50 v. 'mão sei que agulha fer- léu, ou andai mI'. 1'1'Ob. de Jes. Oarla á lf.
flIgen ta se mel/eu ent're n6s." § En fim' al- POl'.'ug. p. 19. ,<luz que entrava por aguguem pela fundo de uma agulha; enganaI-o lhctros, e llUracos das paredes» G'oulo, 10.
facilmente. § - do l'elogio,o o ponteiro. § 10. 7. § Fresta para r.ntrar luz. B. e A,'r.
Agulha da bésta ; o logar onde se ajuntam 2, 14. elO. 31. § Agulhei,'os; pequenos buas espadoas, e segundo a bua altura se diz racos de ralo, por onde sae agua dos tanaUa, ou baia;a de agulha. § Ferro, com que ques, ou dos chafarizes. GOltvea, Rel. I. 22.
os al\7ei tares apertllm as rachaduras cos Agiot. L. 2. 1J. 753. «agua ... caindo por
cascos dos animaes. § - de paslor ; herva ~ubtis agulhei,'os, formava miuda chuva. §
V. Agulbeira. § f1~. Pyramide ou obelisco Empre~ado dos caminllOs de ferro, que faz
agudo na extremidade. B. Flor. 2. p. 116. as agulnas.
!'l (por semelhança) Rochedo que do fundo
&glllbec.n, s. f. Ponta de metal, que se
ao mar se levanta a muita altura, e em unp aos atacadores, para se enfiarem mai$
fórma aguda. Vieira, 10. 290. § Instrumen- facilmente nos ilhós. § O cordão juntamento de concertar o cabelló; aguilhó. § Ins- te com a agulheta. § LlULrãosinho d'agulheltr
trumento que dirige os navegantes mos· depois sobe a ba1joleta; o que furta uma atatrando-Ihes o rumos dos ventos: diz-se: ca depois passa a corta-bolsas. § Peça de
agulha de ma1'C01', ou nalltica; bússola. metal, que se colloca na extremidade das
Vieira, 10. 263. e fig. «guiado por onde o mangueires para o jacto de agua sallir com
levava a agulha da sua féo. Ibid. 223. 2. § maior força, e poder ser mais faCIlmente
lnstrnmento com que o artilheiro abre o dirigido. § Remate de metal, em que terouvido da peça; algumas tem um garavato, minam as pontas dos cordões que servem
ou dobra angular em um extremo, e por de ornamento ou distinctivo.
isso chamam-se agulhas de gravata; ser&l;ulbclelro, s. m. O que faz, ou vende
vem para tomar a grussura do metal da agulbetas.
peça. V. acametal. § Apeça. que se puxa pa&gulbinha, S. E. dim. de Agulha.
ra desarmar o cão da espingarda. Esping.
"giamln, s. f. (anl.) Faca revirada na
Per{ f. 3. § - do leme; que o segura na ponta á maneira de fouce. B. Dec. 2, p. 31.
femea; o macho. § (t. pbysic.l Agulha de
"'guoa, Y. Agua. IIT. frBq.
declinação; instrumento para medir a decli&guórll, (an!.) V. Agora. Uancion.
nação do meridiano magnetico. § (nos ca& giaso, (anl.) Parece não ser palavra disminbos de ferro I Apparelho que serve como !incta de a juso, mas, diversa ortographia
alavanca para mover os carris, que produ- Y. Juso.

.• Kuslina,

beryllo.

&gutl, V.

s. f. Terra insoluvel tirada do
Cotia, animal do Brazil.

Orl-

vier, 1.

s. r. Planta do Drazil.
adj. (do Lal.) (t .1101.) Fl61'es agynarias; em que falta o plstíllo.
&IO'olco, 11, adj. (do Lal.) (I. bol.))nserção ag'ljnica,o em que os estames nao tem
adllerencias com o ovario.
&g",·to, S. m. (do Gr. agyrles, mendigo,
charlatão). O que faz jogos de mão, escamotE'ador, pl'estigiditador. Borg. (Jant. D.
Diu. tom. 3. P. 239, nota.
Ah, interj. de dóI', afllicção : «ah que não
sei de nojo como o conte lo Lus. f-obo, t:
'121. Ulis. 5. 8. pr. § Exprime tam))em lastima, alegria, admiração: ah! que in{eliciAgutlguel,a,
""U'nárlo, a,

dade! ah I q~le prazer I ah I que b~t1.eza!.§

Emprel!a· se Igualmente para IOsplrar aDlmo, exprimir aversão, compaixão, desejo,
desengano, indignação, reprehensão, saudade, supplica temor, etc. § Muitas vezes
~erV\3 simplesmente a dar emphase á phrase. !'l Ah ! ah !; expressão de quem acerta,
ou descobre alguma cousa. !'l Tambem se
repete. por ironia. § -, s. m. Um ah de ado
mlraçao.
Ah(-oco, 11, adj. (L poel.) (do Lal. reneus)
De bronze; bronzeo. I? El'ljs. 7. 7. "urna
ahénea" Ar Clln1h. "ahénca cassarola."
"hér, adv. (anl.) BontPID.
"bi, ou ,lá. adv. (composto de a prepo~ição, e i, ou y, que significa n'esse logar).
"esse logar, i. é, no logar pruximo da pessoa a quem fallamos. § A esse passo. § A
esse tempo, ensejo. § A esse proposito : v,
g. ahi cahia bem a ,'eflea;ão ele Plttlarca. § E
relativo ã pessoa, a quem fallamos, ou ao
que ella diz, ou ao que tem perto ou
em si: t'. g. aui está no teu braço; junclo de
ti alJi o tens; abi mesmo no que dizes se vé
a t·ere/ade. § Ahi é a forma hoje usada.
."bin60, (an!.) V. Afiuco. Elucid.
"hlntar, lanl.) por Ajuntar. P. da H.
Gen. 6.
176. "por quanto os creOS 5e nom
queirão ahinlar, e adubar as valias, elc.
" bórn, loc. adv. Logo, no mesmo instante.
&hórcs, S. m. pi. (do Gr, a6,'os) (I. au!.
e mytb.) Os que morriam em edade immatura, ou de morte violenta, e não eram admittidos nos infernos.
&ho"úl, S. f. (L boI.) Planta de uJUa só
folha, da J1óra do flrazil.
&hú, s. m. Quadrupede l'gual aos cervos.
§ intl'r,j. Signal de t'orvação.
""úmc. V. Pedra lIume,
&llUstádo, p. p. de Ahustar. Amarrado,
atracado com abuste.
"bustar, V. trans. Amarrar, atracar com
alluste: "ahusta,' calabretes, e viradores,
para talingar em outras ancoras" M. P. c. 53.
&.....stc, ou &ústc, s m. (I. aul. nau!.)
Amarra; nragueiro, cabo de amarrar, ou
atracar, t'. g. o batel ao navio. M P. c.2!4J
- da ancora. Cast. L. 2. c. 107. "tomarao
todo o auste" e L. 5 ('. 12. «deitando ancora accendeo o ausle fogo no escouvem.'
L. 7. C. 86. -trincárão os austes de linho, e
só teve mão de hum cairo...
,iI, interjeição de quem se lamenta, ou
sllll're. Cam. Sono 114. "Ái Jmiga fortuna!
Ái vingativo amor!" Ulis. 3. 4. § - ; 8. m.
Gemido triste e doloroso: dm' um ái, e no
plur. dar ais; A,T. 1.·2. e I. 12. Vieira traz
aye e ayes. ~ O jacinto nór tem alguml~
parte a que chamam áis. Vam. ()anç ..§ )l~
por ha i nos livros antigos: «pois qÁue ai
de novo?" por ha hi. Ulis. 5. 7. ~ i, ~u
Á'Ij, ou Hall,o os dois primeiros são maIs
u~ados : hai, é do Lal. hei. § (I. zoo!.) Mammifero tardigrado, natural do Brazil, commummel1te, chamado preguiça.
&i, adv. por Ahi.
Áln, ou ,{ya, S. f. Mulber que tem a s~u
cargo a educação domestica de uma ou lllalS
criança . M. L. II. C. 21. «aya, P. mestra.'
§ Criada grave de senllOra de tratamento
ou de dama nobre: a aia da nlha do conselheiro; aia da duqucza; aia da rainba;
aia da imperatriz.
~IÓlat ou &yála, s.' f. (I. famH.) Brinco,
ou vestidO de meninos.
.

r.

AJO

AIS
.4labu&lpUa, S. r. Arvore do Brazil. V.
Ajabutipila.
"lapAna, S. f. Planta do Brazil, que se
applica contra as mordeduras das cobras.
&Idurancá, s. f. Especie de arraia do
Brazil.
"I, ~e/!lí.81 loc. interj. que exprime grande dOr, afllicção. § Substantivamente: Ser o
.leu ai-Jesus; ser o predilecto, o querido, o
estremecido de alguem.
.
AlmborélJ, ou &ymoré8, S. m. pI. Indigenas do Drazil, que occupavam a serra, a
que Fe deu este nome.
Ainda, adv. Até agora, até ao presente,
até este momento. § Junta-se a verbos no
preterito: v. g. ainda lá não (ui; i. é, até
ao presente não fui. § Tambem signiIJca:
em tempo fitturo, ainda hei de SI!/' rico. §
Ainda? interrogativamente equivale a uma
proposição eJliptica: ainda aq!ti estás? ainda COlllinúas? ainda teimas? § Junto a um
comparativo exprime augmento na qualidade comparada: V. g. elle ainda é mais ·I'i·
coo S MaIs: «ainda sete.. i. é. mais sete.
Casto I. 158. ainda como, por como mais. §
Ainda agora; ha pouco tempo: ainda agora
o vi. § Ainda agora? loco interr.; tão tarde:
ainda agora chegas? li Ainda bem; felizmente. § Ainda mal; infelizmente. § Ainda, ainda: Sousa; talvez, é possivel. § Ainda assim;
não obstante, apesar d'isso. § Ainda não;
por emquanto nao. § Ainda que; posto que,
embora. § Ainda quando; q.uando mesmo,
no caso, na hypothcse. § Ainda em cima;
emprega-se para ex;primir que a um mal
veiu juntar-se outro: caiu, (el'iu-se, e ainda
em ClIDa . perdeu o dinheiro que levava. §
Ainda, ainda que, etc; são mais usados que
incta, inda que, elc.

"lo, S. m. Homem que tem a seu cargo
a educação domestica de algum menino de
tratamento, ou nobre. Sá e Mil'. Estl"f1ng.:
áio elo p/'incipe. § Criado grave. § Aio de
elephanle: V. Cornaca. Cas!. 3. C. 85.
Alpim, &Ipíl, lopóm, S. m. (I. do Drazil) Planta da familia das euphorbiáceas;
especie de mandioca, mas dOce, que se
come assada: assemelha· se no sabor á caslanha europea; aliás macaa;eira, àypi, impim, nos diversos idiomas, que, além da
Iingua geral, se encontram no llrazil.
• "Ipol ou 4ypo S. m. (do LaL apiwn)
Planta <1a familia das umbelladas, de que
lia cinco especies; o hortense applica-se
aos usos culinarios. Rego, Atv. c. 6.
AirAdo, ou Ayràdo, p. p. de Airar-se.
§ adj. (anL) Irado. Eu/r. Proem. Piam. 3.
{. 119 V. "Hector aYl'ado».
"IrAdo, n, adj. Luc. 59. 2. Leviano, Iibertino, devasso; vadio. § Homem de vida
airada, extravagante, que vive a sabor da
carne e do mundo. T. de Agora, 2. 4,6.
§ - , S. m. Homem guapo, valentão, arruador. Al'ie de Furt.
Alrão, S. m. (anL) Ramo de nOres, plumas, pedraria, para o toucado. V. Aivão.
&lrár-8e. V. Irar-se. Cardo Dicc.
"lréUa, S. r. (I. boI.) Arbusto da familia
das urzes,
"Iri, S. m. (I. do Brazil) Palmeira do genero astrocario, que dá uns pequenos C{lcos pretos apinhados, como uvas ferraes;
na casca exterior tem uma massa dOce;
den.tro da ossea uma amendoa oleosa; é
esplllhoso, de madeira lIbrosa preta e branc~, mui rija, de que se fazem arcos para
bestas de bodoque, bastões lisos e torneados, fusos de fiar, etc.
AlrituculII, S. m. (t. do Drazil) Corda de
pescar, ou linha feita dos tios da palha da
palmeira ai/-i.
AlrÕIIlImcnte, adv. Com bom ar, graça,
~arbo. § Nobremente, gentilmente.
Alro8ldáde, S. f. A qualidade de airoso.
.A!rbHo, 011", adj Que tem bom ar, boa
fClçao do rosto e corpo; garboso, engraçado. Ulis. 2. sc. 5. Awoso no movimento e
andar. lel. 3. sC. 6. •airoso em bailar com
dama~. Airosa egua. Palm. 40. 27 § IJg. Fical' atl'oso; diz-se do que obra bem moral·
mente, sem desar. § fig. EdificiD - ; pl'imavera -.

"dl.ládO, a, adj. p. uso rslado, ilhado,
ro eado de agua de cheias.

V. Etiol~~ia, mais uso
41to, por Auto. Gil vic. t. p. 129.
&iurú-(JotinlJn, S. m. Nome de uma especie de papagaio muito agi!.
&íurú.(Joraú, S. m. Nome generico dos
periquitos no norte do Brazil.
&lvádo, s. m. Buraco da colmeia (talvez
por Alvado). 11. P.
&h'ão, &ndorlnbiio, G .. lviio, ou 11111r·
l.lnele, S. m. E~pecie de andorinha, toda
preta, e um tanto esbranquiçada na garganta, (hi7'1mdo apus): «ail'ões e rrancelhos,
se á tarde sahirem a avoar, denotam serenidade- Cuviel'. I. p. 21. 261. Avella1', 123.
pl'. Fernandes, Art. da Caça, 6. 21. dá a entender que é o faiFão (phasiantlS coichius).
&lvéco, s. r. Cada uma das peças do arado que servem a abrir mais os regos, afastando e limpando a terra. Cosia, Virgil. §
Na cultura da canna dOce, as aivecas cobrem a canna, que se deilou nos regos
contiguos, ou parallelos.
&Izõa. S f. Nome vul~ar de uma planta,
de que Brot. menciona duas especies: uma
(aizoon hispanü:um. Linn.) que a Fi01'. Lus.
chama ravaria maior, ou herva dos callos;
outra, aizoa bastarda (sedum asyphyllu?11.
Linn.) descripta miudamente na mesma
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Ajllbutlpito, s. f, Arvore do Brazil, de
cujo fructo tiram os lndios um oleo com
que se friccionam. para fortificar os membros.
&jocz, (anL) V. Jaez.
&jaez.\do, p. p. de Ajaezar. IJ. N. l. a2.
"os Cafres bem ajaezados de contas.. Goes,
CM. Afan. t. c. 55. "os Indios -" "AquiIão - de negras plumas.. Dilliz, Poes.
&joezúr, v. trans. Ornar com jaezes.
&jllntarádo, a; adj. (t. fam.) Atmoço-;
farto de viandas; que póde deixar o Jantar
para mais tarde, ou mesmo dispensai-o.
&jllrdlnádo, p. p. de Ajardinar. Convertido em jardIm. § Com obras e plantas proprias dos jardins: v. g. ho/'ta - com verdu7'as, legumes, e /ló1'es. Per. Bibl. 5. 234,.
~j'"'dIIlÓI', v. trans. DispOr em fórma de
jardim; converter em jardim; preparar para
li cultwa de plantas de ornato, t10res, etc.
4jeH rlj. pI. (anL) por Ageis. "Sois ages
no Portuguez, naocestes para a gineta, não
se meta nenhuma de vossa mercês em culpar trajo Francez.. Cancion. 81 V.
.~jéthór. V. Adjectivar. Paiva, S.
.~joalletatlo, a, adj. (I. famil.) Que tem
joanetes: V. g. pés-.
"joelrár, V. Jopirar.
Ajoelbaciio, S. f. GenuOexão.
Ajoelbóélo, p. p. de Ajoelhar. § flg. liu·
milhado.
Ajoelbór, V. trans. p. uso Obrigar a
ajoelhar: V. g. a ambição ajoelha Lalvez
o mais aUico às pessoas mais vis. Al'/". 2. 5.
"a felicidade ajoel/wu Salomão aos illolos"
Luc. 8. C. 28. "o demonio chega a ajoelha!'
ante si. e fazer idolatras innumeravels gentes.. Id. 7. c. 9. "enfrear a sensualidade,
ajoelhar a soberba...
.4joelbAr, V. intrans. Pôr-se de joelhos.
dobrando-os. e descançando Fobre elle o
corpo. § fig. Humilhar-se, ceder: "o ajoelhA.I'
com a carga o sofl'rimento" Lus. Trans(. p.
388 .• os fracos corações logo ajoelhão" Sá
e Afir. Egl. 4,.•os fracos dos sentidos (senlidos fracos) njoelhão" id.
&joelbár-He, V. reI'. POr-se de joelhos.
§ - a atguem; dobi'ar-Ihe o joelho. L.uc. 1.
15. § fig. - em espil'ito; - o mundo. Ulis.
5. 15. (.ás vossas quinas se aJoelhão a ondas do temeroso oceano.. D. FI'. Man. Epan.
curvar-se, humilhar-se, adorar.
Ajól. S. rn-. Sargo, peixe da famíLia dos
labroides.
&jorcsdo,
adj. Adornado de xorcas.
§ IJg. Alinhado, adomado .
&Iornalódnlllén&e, adv. Por ajuste a
jornal, a dias.
&jornaládo, p. p. de Ajornalar. Ajustado para traballJar por dia, por jornal.
&jornllla.·, V. trans. Ajustar para trabaIhar por jornal, a dias.
&j01'nolá.·-8e, V. rer. Ajustar-se para
trabalhar por jornal.
AjuujAdo, p. p. dp. Ajoujar. Preso com
ajoujo. § lIg. Emparelhado, unido: .Monte

II,

AJU

ii7

Mayor merecia ser ajoujado com D. Jeronymo Orréa" Apolog. lJialog. 34,5. § lIg. Curvado ao peso; que leva grande peso.
&Joujllmcnlo, S. m. Acção e eITeito de
ajoujar.
&joujàr, V. trans. Prend r cães com
ajoujo. ~ Diz-se tambem de outros animaes
presos uois a dois. § fig. Carregar muito .
§ fig. Opprimir.
&joujo, S. m. Prisão do pescoço, com
que jungem dois cães de caça. ou quaesqupr outros animaes dois a dois.
&jo\·llImeuto, S. m. (anL) A.ssombro,
admiração. B. P.
&jovló.·, V..trans. Fazer altonito. § As·
sombrar, atroar. § -, V. intrans. Ficar altonito, estupido. 11. P.
&j..... l!i.., S. f. (I. veterin.) Doença nos
cascos dos cavallos(alias enxoada). Pinlo, 52.
&júda, S. f. Auxilio, soccorro, favor. B.
2. 2. G. 2. e C. 5. "não vir mantimento, nem
mais ajuda nenhuma (de gpnte. ou munições) á cidade_. g Soccorro pecuniario: "ajudas de VIda, e encaminlJarr:ento a {IIhos e
filhas de fidalgos)) Does, ChI'. Nan. 1.. c. 26.
§ Mézinha, cly ter. § Com a ajuda dos 'lJizin/ws; diz-se do que não faz a cousa por si
só, mas com aUXIlio dr. estranhos. § Ajuda
de cuslo, Olt custa; dinheiro que se ahona
para alguma despeza em servIço: e lIg. V.
do Arc. I. 2. (. 4,. 4,. «com estas a,judas ele
custa estudava". § Ajuda de dinheiro; que
os reis pediam aos povos em cOrtes, para
despezas extraordinarias. Res. CM. J. 1/. C.
109. V. Grado e Pedido. § Ajuda; nos enge·
n]10s de assucar: V. Ajudar a caldeira. § Po-r
mais ajuda; á boa parte; e ironicamente,
para mais mal: «por mais ajuda anda em
mãos de ... - FelT. 111'ist. § Peça com que se
reforça alguma cousa, que está para quebrar, render, romper-se. IJ. N. 361. «lançarão ajudas ao mastro... § A.juda ele b/'aço
secula/'; o aUXIlio que as ju~tiças de el-rei
davam aos juizes ecclesiasticns, para executarem suas sentenças, prl'nder, etc. «as
ajuda..' de braço sag/'al (secular) se peçam
sómeute em a nossa cOrte, e casa da sopricaçam, aos desembar!!adores do paço- Ined.
3. 575. Alv. ele 4, de Fever. de 14,90. § De 01'dinario, usa-se este nome com a preposição de, exprimindo a pessoa ajudada; mas
ás vezes, em logar de de, usa-se de a, 1ft
I. 16.• a devaçam de dentro lJe huma singular ajuda, ao. fraqueza humana, etc." §
Ajuda, S. m. Homem que ajnda outro; zagal. § Ajuda de camam; criado que serve
na camara com o camaristà do rei. ou grande persona:rem. Lavanha. Vi6Jg. 3 V.
"judlldelra, S. f. Imposição antiga, como ajuda de cuslo, que pagavam aos senhore~ das terras, quando iam á guerra os vassallos, etc. lJoc. Ant.
&judádo, p. p. de Ajudar. § Estar ajudada a caldeim, ou meladul'a: V. Ajudar a
caldeira. § lIforl'el' ajudado: com venpno. ou
€!,enl'ro de morte prpparada. Coulo, U. 5. 3.
B. 2. 10. 6. amOl'reU aJudado dos uccesso·
res, principalmente de Homal·". § BellezacOln en(eiLes; não só natural, mas..ainda
artificial.
&J ..dlldor, ", S. O que. ou a que ajuda,
auxilia.. P. P. 1. 20. § Ajudadol' do delicLo;
cumplice. P. d,a Ded Chi'. ( p. 25. «ajudador de seu trabalho.. 1fT. . Z. Ar/'. Ii 21.
«teve por ajudar/ores em suas victorias S.
Bprnardo e S. Theotonio.. Pinheiro, 136.
Ord.
2. f. 387. e 5. 172. § adj. Que
ajuda, auxilia.
.~judadolll'o, .., S. (aul.) Adjulorio. Nobitiario. «A.mizade foi dada por ajudadora
ás virtudes.. Rezende, LeitiD, (. 66.
&Judànle, S. m. e f. O que, ou a que
ajuda outro. § - do regimento; - do bata·
Inão; orncial que tem a seu cargo o expediente da secretaria, e certas funcções militares de campo. § Ajudanle de cal1!lJo, ou
de ordens; omcial que traz as ordens dos
generaes, e as distri bue, sem alteração,
áquelles a que são destinada. § Aj/tctante
do l'ei, do principe, do in(anle; orllcial do
exercito, ou da armada, ás ordpns- de algum d'estes personagens. § Ajudantes; ellcoras de pau, que se arrimam ás virgens
das moendas dos engenhos de moer can-
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nas, quando ellas rslão alluidas no pé en- dão: v. J. - de qente. § Copula. Lus. 7. 40.
terrarTo no chão; e cora alamborada á vir·' AIT. 10.20. f. 281. elO. 65. pI'. "o sagmdo
gemo § Ajudante de cozinha; o que auxilia ajuntamento do leito matrimonial.. casao cozinhE'lro. § Ajudante, p. a. de Ajudar. menta. Patm. 2. 11'1.. § Accrescentamento.
Que ajuda a outro: cil'urqião-ajudante.
§ União, accumnlação; aggl'egado de qnaes" j .. c1iU', V. trans. (do LaL adjuvare, aju- quer cousas. iff. L 6. "estabelecendo sua
dar) Dar auxilio. ~occorrer, auxiliar, re- esperança em as pro peridades do mundo,
forçar; corroborar: v. g. ajudar, (avorecen- e em aju1ltamento de riquezas.. ilr. I. 24,.
do os amig()s no trabaL/w; o despaclw, a /i'a- § União, junta de pessoas. B. ElogIO. Ajunquezn, a pelição;-á opinião,ádc(eza elorél~; tamento de soldados. Lus. 5. 71. elO. 4.
ajudar a l'iver. § Ministrar algum serviço: o,juntamento sempiterno; i. é, assembleia
v. g. ajudar a vestir; - á missa. Oart. do dos deuses. § Em ajuntamento servil' ao
Japão, I. 160. § Promover: V. g. os amargos Senlw/': i. é, em communidade. Iff. I. 7. §
ajudam a digestão. § -, v. illtrans.• V(l-se Convenliculo. Oost. 2. 13:{. § Ajuntamento;
em pres a Vellozo, sem que alguem lhe ali encontro, vi ta de pessoas que se aprazam
ajudasse.. por o ajudasse. Lus. 5. 3'1.. ~ Aju- para se ellcontrar m em um logar. ineel. I.
daI' a bem 11l0IT~r; assistir ao moribundo r 3'20. "Avis .. onde com o Infante, p, com
nos ultimas actos de religião, e fazendo-lhe os Condes ... tinha concertado Sf'U ajuntaexhorlaçõe sobre a vida futura, etc. Vieil'. menta». § Ajuntamento (ajuntamientoJ: mulO. 3'.14. e 458. § AjudaI'; dar veneno para nicipalidadc na !Ie~panha. ~ lIeunião de pomatar. Couto. 4.. 10. 4. "dIzem: ajudou o vo agi lado. ou revoltol'o: ha. grande ajuntaminino, que fa!lrceu dentro P.lD um anno". mento (depoJ:o) no Terreiro do Paço, no lar~ AjudaI' a caldeim; dizE'm os mestres de goelas OÓl'tes;áspol'tas elos A1'Se1laes, ?lama
fazE'r assucar; e é deitar no caldo da can- do Oltvie/or, elc.
na. limpo da cachaça. e escumas, alguma
Ajllnh)ncu. S. f. lanL) Ajuntamento. Lodecoada mais. para lhe dar melhor grã, e pes, UhI'. J."1. ''1.. c. 56. ordenaram aquella
fazei-o mai forte; talvez se o,juda tambem - pOI' (azer alm'ido e espanto gmnde.
nos tachos de coze!' o mE'lado, quando a
,.j .... tiu·, V. trans. (do LaL aet, jWlgere,
ajuda, que ~e lhe deu na caldrira, foi pouca. unir a) Unir, pór juncto. Lus. 8. 71. ,,~'hulJ1
&jncli.r-st', V. ref. Servir-se cm aUIilio, madeiro ajun/anelo oul,ro mad~'iro» ONl. D.
e como adjutorio de alguma pessoa, ou cou- Pedro I. I. I. "o.jltnlar petições aos feitos ...
sa: v. g. ajudou-se de seus valeelore.ç: ele seus § Aproximar, achE'gar. § Convocar pessoas
conselhos, a/'tes, astucias, Justiça, dil'ei/o. V. para algum fim: v. g. ajuntou os c/a sua va·
do Are. ajudar-se c/c queixas ele outros nas tia: "VOS ajuntei aqui, para me nisto aconsuas, pal'a as corroborar. V. do Are. Eu/i'. sE'lhardes. Pina, Ohl'. Ar. iV. c. 33. § Diz-se
2. 7. § Valer· se, aprovpitar-"e para conse- pal·ticularll1ente (Luanda se tracl.a de córtes,
puir alguma cousa: «ajne/ai-vos do lagar e concilias. E'tc. Leao, ChI'. Ar. I V. r. 141. Bri/..
do tempo. EU/i'. 5. 4. "ajue/ão-se rio que ChI'. '.1. 10. "ajuntou concilio em Palencia...
ouvem. utis. 3. 7. pI'. § Ajudal'-se da arti- § Ajlmtar exercito; chamar o~ obrigados a
Iheria. Amarat, 4. lJ. I. 7. 4. o,judar-se com ser.viço, ou fazer levas e recruta. § Acoma artilheria: "ajudar·se com rlles» em guer- panhar urna cou a com outra. Lus. 8. 75.
ra. lJ. 2. 5. 2. "ajueiarão-se de tartaruga., "ajunta-me ao despacho, brevidade» Ces
para se sustentarem.. id. 11. § Ajltclar-se de Summ. 3. 8. "qne soube ajuntaI' a clemensi mesmo. V. de Suso, r. 3. "os sanctos pa- cia com a magE' tade... § Associar. Bem. Lidres ajuelarão·se dos livros Sibillinos» A1T. ma, Ect. 16. "Não me quiz ajnntar a morte
3. 6.
dura Oom tantos, a quem não cobria a ter'\Ju.lculÇiulo, p. p. de Ajudengar·se. Que ra,'. § Accumular: v. g. - thesollros. ift 'lo
tem modos judengos, de judeu. § Qne é á 6. FerI'. Poem. Cal't. 1. 10. "ajnnta o preman ira dos judens.
cioso ouro, que adoras, avaro cu' 'ooso». §
"JudclIg,'u'-sc, v. reI'. Tomar modos ju- Accrc centar uma cousa a outra. 1..I<C. L 2.
deogo . § \,pstir-sf' como O' judeus.
Seg. Cerco ele Diu, I. 13. "a i.to outras ra"jncllci.r, e derivo V. Adjudicar.
zões mai ajunta... § Fazer collecção, v. g.
.4j ..c1õu,-o. ou "j.. doh·o, s. m. (ali L) de dictos, lJalav1'as, ele. § (I. de carp.) AplaiAdjutorio. Iff. 2. 1'1..
nar com a junteira. § (I. de marcen. ou f'S" j .. clhi"·. V. Ajoelhar.
culptor) Grudar peças de madeira, para faAjulzi..lu..u'nt ... , adv. Com juizo, acer- zer obra mais alta e re altada, ou relevada.
to, discrição.
§ Ajuntar os baú ao arado, cal'l'o; prender·
Aj .. lzi.do, p. p. de A.juizar. § Discrelo, Ih'os, para que o pnxem. Ltts. 1'1'a1tS{. 29 v.
sensato, prudente, judicIOso; qlle tem jui- "Venus ajuntando seus mansos cysnes ao
ZOo § Ajuizado; poslo f'm juizo; procp<sado. jugo douradoJl. § Ajuntar /ilS camas; dor" j .. lzudõr, ", S. Oque. a que ajuiza, ou mil' juntamente. § Ajun/ar os casados; fajulga do merecimE'nto de alguem, ou de aI· zer·lltes consummar o matrimonio. Lopes,
guma cousa.
Ch/'. J. I. 2. C. 189. § Ajuntar o céu e a ler"julzlu', V. trans. Formar. e dar ~eu jui- ?'a; (phras. prov) fazer cousas que parezo acrrca de algurm, ou de algun.a com:a; crm impo si veis, ou pór tudo em desordE'm.
avaliar o merecimE'nto. Pinto Rib. Rel. I. Eu/i'. 5. 8. § AJnntal' o dia com a nonle; fig.
n.· 8. § Julgar como magistrado. LeiS Nov'iss. continuar, não deixar, não interromper o
§ Pór em juizo e téla judicial: v g. - a sua que se está fazendo. H. P. I. 5. 10. § Ajundemanda, ou acção; citar a1gnE'1ll.
lar ao numel'o; accrescentar. § Ajuntar o
"ju"'"', v. trans. (L nauL) otaventear; ·ve'lto a tenha a atguom; (pIJr. pop.) diz-se
lançar para traz, abater o que o navio ti- das pes oas muito venturosas. Lobo. r 618.
uha aodado: "tornou o vento a srr. ruim, e § Ajunlm' as batalhas; chegarf'm a ferir-se,
nos ajulolt com a correntes pera a co~ta da e pelejal·. Leão, ChI'. J. 1: c. 25. travaremChina.. Cal'tas elo Japão. § Dotar para jula- se as batalhas.
vento.
'\j .. nau·-sc, V. ref. nir-se, encorporar" j .. ln\·euCo. V. Julavento. Casl. I.
se com outro. H. P. I. 4. I. "as tribulaçõf's
'\j i ...", , S. f Junta, ajuntamento. A1'1'. são éomo os rios grandes. em qne se vcm
7. 7.
ajuntar ontros Illuitos. § Estar em compa,.j .... tútlu ... E-.. te, adv. (anL) JnntamE'n- nhia, em sociedade: ajunlavam-se todas as
t~. Ined. '.1. 468. "o Mouro lez doze f'og'os 1loutes em casa do cOl1sclhei?'o. ~ CongrE'garaJtm/acla11lente".
se. concorrer para al?(um logar. Lus. 4. 57.
" j .. ucódo p. r. de Ajuntar. Junlo. ulli- "ajunla-se a inimil!a mnltidão. § Ajuntal'do, conp-rf'gado. B. 1. 5. 1. (:nst. I. 11'1.. se: accre~c('r. V. cio Al'c. § Chegar-çe jl/nto,
"aJunlCl(lo~ o~ 'aires» e L. 3. p. 206. Ineel. prrto de alg-IJ!D sitio. Ot/·. J. I. p. 234. § Di3. 208. "a im foram os MiD.Ya~ ajuntados, minuir de largura, de distancia: "aqui se
para que o véo dourado combat!'~sem» Lus. ajunta o I ia.. Afen. ChI'. D. Seb. c. 36. "aIJUI
4. 83. I.o,julllado (lar malrimonio» Clal·. B. se ajuntão as serras» i. é, dE'ixam entre si
V. I"crg. 290.
um estreito. § Ajunl(J,7'-sc; amancrbar-sc. §
"Juntutlor, u, . O qUf', a Q,ue ajunla. AJunta7··se; Irr copula. Cam. Ect. 7. !l Ajun§ adj. lItodo aju1llaclor; subjunctlvo. Bal'l'. lal'-se em mall'imonio; casar, ou razer maGmmm.
trimonio. § Alrruns escrevem adjunla1', ou
i &juntutlchu'o, S. m. Lagar onde e ajun- ajunetal'. ou adjunclal', e nos derivo O mais
tam vertentes, ou aguas de chuvas.
usual é ajuntm·.
.4.juntllweDCo, S. m. Concurso, IDulti-. (Ajuntar, Unir, Colligir. Syn.) Ajlmlar é

simplesmente pOr uma, ou mais cousas ao
pé de outra, ou dc outras. Unir é ajuntar
duas, ou mais cousas, de modo que façam
como uma so; é ligar duas, ou mais cousas com vinculo moral, ou physico. para
ficarem constituindo uma só cousa. Uoltigil'
é ajuntar com escolha... Ajuntam·se muitas
mercadorias no lagar da feira, muito tras·
tes em uma casa; ajuntam-se esmolas; ojunIa-se dinlleiro, e nada d'isto se une. Ajuntam-se homens de din'erentes condições,
estados e opiniões.em um lagar publico; e
tmem-se, quando o seu ajuntamento é feito
com o mesmo espirita, e para /Ins communs. Os fieis. unem-se no templo em espirito de piedade. Une·se a alma ao corpo; as
familias por casamentos; os amigos para
urna em preza, etc. Cotligem-se livros, medalha productos naturaf's, maclllnas, raridades, etc. Syn. c/e D. F/·. F. c/e S. Lui~.
'\j .. ntiu·cl, adj. '1. gen. Que póde ajuntar-se. a~sociar-se. B. P.
lljllutá\'clmentc, adv. Sociavelmente.
11. P.
AjUl"lnwntódnmeutc, adv. Tendo precedido juramf'nto.
Aj ...·'....c .. Cádo, p. p. de Ajuramentar.
Que prestou juramento. V. do Arc. 2. 15.
"todos - a morrer" Ch/'. J. III. "este aju'l'amen/ado com outros» conjurado. B. 4. 3.
5. R. de Pina, Ar. iV. f. n. 4.
'\jlil'uJllcutár, V. trans. Tomar a prome sa, on fé a alguem, dando-lhe juramenta. § Af]rmar com juramento. Etegiaela, 13. 178.
,\j ...·I.... c .. Ci"·-"'c, V. ref. Obrigar-se com
juramento. § Conjurar-se.
,.j ...·utihll, S. f. Arbusto do Drazil, do
qual os selvagens tiram um oleo vrrmelho,
com que uniam o corpo: o seu fructo é encarnado.
'\jlU'Ú, s. m. Arvore fruclifera do Drazil.
,\jUl'UCUl'''U, ou ,.ju.·uj ...·áu, S. m. Especie de papagaio do Drazil, maior que o
Ajurujura.
.4j,,,·uj'u·u, s. m. Papagaio Iindissimo do
llrazil.
.'\j ...·UI.'..·u, s. m. Papagaio do tamanho
de um pombo.
"j ..sànlc, adj. 2 gen. (de a, e juso). V.
\'asante. § -, S. r. " 'a ajusal1.te da maréna vasantf'. B. 2. 6. 4.
,.j .. sCádnme.. tc, adv. Ao justo: v. y.
cortar- (a linha dr demarcação; sabel'-o
numero: "concorda mui - com esta tradição a l:Ii~toria Sagrada... Vieira, 11. 110.2.
"J .."'tudi",slmo,
sup. de Ajustado.
Atv. da Cunha, Escol. 1'1.. 10.
" j .. "'ti.c1o, ri p. de Ajustar. § 1Ig'. Conforme, concorde: v. g. ajnstado com a ra;;ãn; ás l1w,1!imas da vi/·tude. § Justo,
racionavE'1. § Comparaçào ajustada; i. é,
exacta. Vieir. 10. 470. 2. § Alinado, on concarde com outra: v g. voz, musica ajustada. § Ajuslado o pl'eço; estipulado, concerlado. § Casamento ajustado; tractado.
Ajustume.. to, S. m. Acção de ajustar.
Vieim, Cartas, 1. 69. § lIeconciliação entre
desavindos. inimigos. § AJu.stamento entro
pareceres diversos, conciliação, concordata.
§ Ajustamento de consciencia; rectidão. §
Ajuste, V. g. de contas. § Conven,Ção, concerto, conciliação.
'\ju"'tá." v. trans. Fazer que uma cousa
lIque justa, rxacta. § Unir bem. § Eguala~.
§ fig. Concertar desavenças; pOr concordla
entre desavindos. § Convir, conformar-se.
§ Pactuai', contractar. § E~tipular o preço
para comprar. § Convencionar. combinar.
§ AjustaI' wrw. contenda: terminal-a ami~avelmente. ~ AjuslaJ' a conla: pagar por 10 tE'iro. § Ajusta?' contas: averiguar quem deve, ou é credor, para liquidar. § Inteirar
DUIHero. ou quantidadt'.
Aju .. lll'·.... e, v. ref. Accommodar-se, pro(1orciouar-se. § Concertar-se, conformar-se,
quadrar: V. g. - com o bem pubtico; - com
o !:Oto de atgucm. Vieim. 10. 427. 2. "parece que o llUll1ero dos seculos se ajustol~ com
o dos Apostolas». § Convencionar-se, cootractar-se.
,.jílsCe, S. m. O acto de ajustar. § Oseu
eaeito. § Pacto, convencão, contracto. §
Ajuste ele colltas; exame pagamento por
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inteiro liquidação. § Estar em ajuste; estar
em tracto, em combinação de preço, condi·
ções. etc. § Ug. - da vida; pr9cedimento
re"ular. conrorme ao que é deVIdo.
:tJus&lçúr, v. trans. Hepreseutar C0ll10
justo, ju tilicar: v. g. - o seu procedimenlo.
Leão Orlogr. f. 295.
.
"knéwl", s. f. (do Gr. a privo e knemê,
coxal (t. med.) Genero de desvio organico,
ou monstruosidade parciat caracterizada
peja ausencia das pernas.
""ologíll, S. f. (do Gr. alcos, remedia, e
logos, discurso) (t. med.) Omesmo que Pharmacologia.
"I, pref. de muitas palavras, priucipalmente derivadas do arabe, e corre~pollde
ao artil!'o. § il. surro de subs. Exprime collectividade, augmento, abundancia, etc. §
ii. surro de adj. Indica conveniencia, pertenca, relação, etc.
...u, contracção da Ptep. a, com a antiga
rórma do arLigo lo, la, que apparece em ai·
guns raros exemplos: V. g.: aI' arma; ai'
leria: (,aJ,' arma, 81' arma .. Eneida, 7. 149.
por ás armas, grito com que se dã rehate
do iuimigo. I~l. 10..53. § AI fim, ao fim,
ao cabo; ai ret, ao reI.
"I, S. m. (antiq.) (do Lat. alitul) Outra
cousa, cousa diversa. E11.{i.. 2. 2. 00 ai he
martellar em ferro frio .. V de Suso, C. '2.'2.
•não entendem em atu Tenreiro, c. 8. Delic.
Adag. p. 6. Sá e llhr. San. 4. "01 vac de pra·
licar d'ella, a sentil-a, e passal·a.. An'. 10.
SO. § At não disse: (L for.) e mais não di SI'.
S Adag. : {)qmo vires o {'aval, espera pelo
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1'. 1. 3. c. 29. § - se, v. ref. Jactar-se, gabar-se. Aulegr. f. 32. Utiss. 5. 3.
AI .. b ...·iu·, v. trans. (aul.) Deitar a perder, traclar com de prezo, negligencia. "E
que se escondia, e alabarara hi a mha jusLiça.. Cal'ta d'El-Rei D. lJiniz.
Alllbú.·cu. Y. Abarca. f1lut. Suppl.
Alubl1"du, S. f. (do Allemão hallebard,
arma das guardils do palacio, rormado de
haUe, atrio do palacio, e bard, machado)
Arma ã maneira de 1aoça, tendo como ella
haste long-a de madeira, e na extremidade
uma ponta de ferro. perpenLlicular a outra
horisontal, cm fórma de mela lua. § Passar
pelas alabardas; ~er carregado d'ellas; casligo militar. COlllo. Sold, ou mais certo o
que é llOje passaI' lJelas annas; castigo capital.
AI .......·d •• dn, S. f. Golpe de alabarda.
Alnb'"'IIc'h'o, S. lU. Soldado que traz
alalJarda. M. Lus. 1'. 2. f. 104. I. § Os alabardeiros da guarda real introduziu-os elrei D. Sebastião: el-rei Filippe II, deixou no
reino ao vice-rf'i Atberto, cardeal, guarda
tudesca de archeiros; mas antigamente eram
bésteiros, e d'estes lambem havia na camara real: el-rei D. João II, póz i{uarda de alabm'deiros, ofllciars do meirinho do paço: para evitar brigas, e arruidos alli. Res. UhI'. C.
192. § !loje St; usam d'esta arma os archeiros.
,~lllbortlíllns, anjo f. pI. (L boL) Polhas - ; que se assemelham ao rerro da alabarda.
Alubast.·fIlO, R, arlj. (do Lal.) Da natnai.
rf'za, ou com proprirdades de alabastro.
"lu. (os aa mudos) Opreposição a com a Freire, L. I. n.O 57. «CÓI' -u peilo, seio alaantiga rórma do artigo la; apparece n'algu- ba~trino. Naufi·. de Sepul. I. 5. mui alvo.
mas formulas antigas, CplP. pudem ser imiAlubustl'Óle, S. I. Falso alaba.tro; j)f'dra
tação do castelhano ou francez: v. g. a la g)'pso-a, menos diaphana, e menos dura,
grande, á la moda, a 1(1, par; por á gl'ande, que o alabastm.
á moda, a par ligualmf'nte).
"Iob.'u.h'o, S. m. (do Gr. alaúastron), va"lá, ou "IIi•. A prl'p. a com o adv. Ia. so dIJ guardar oleos) Espccie le marmore
ChI'. do Condest. OOiç. de 1623. C. 57. e 58. brando e muilo branco: "11111 mUYl1lf'nto de
.dizem que a!üi he r"ita a venda" 01'(1. Ar alabasl7'o eutalhado" V. do drc. 2. c. 19. §
L. 2. f. 365. "que aliá e feila a entrega" opp. fig. Peito, eoUo de alabastro (L poe!.) Lus.
a aeá.
3. 132. muilo alvo. ~ Alabaslro; vasa feito
Ala, S. f. (do laL ala. aza) Troco de an- d'elle para aromas, etc. Vieira: "os alabastiga cavallaria, que formava os -Jados do Iras da ~[ag-dalena quebrados" «alabasll'os
exercito, e que selldo completo parece cons- de todos os cheiros.. por, vasos d'elle. que
lava de 300 homens: "a van~uarda, rrguar- contem aromas. unguentos perrumadores;
da, e alas. Ord. Ar. 1. (. 2118. ChI'. J. J. C. redomas. § lia alabastros mais ou menos
57. -em bando sobre as alas recrecia.. Lobo, tran::parcntes, e de varias córes.
{. 51J. § ~'Iancos; lado direito e e.querdo dr.
"Incor, S. m. V. Lacre. Ined. 3. 4.59.
um exercito, ou de um batalhão: ala direi- "nem tintas do Brazil, ou atacar".
la, ala esquerda. § FOl'mar alas, {'azer alas;
"llICil, ou "lIl1cí." s m. (cio Arab. alacollocar-se a tropa nas ruas em J1Ipiras pa- cir, colllPita de uva e azeite) O tempo, em
ra prestar honras militares em solemnida- que os Monros fazf'lll as vindimas, as pasde publica, cortejo, sahimento. etc. § Pôr ~as de uvas, os figo e o azp.ite; colheita da
em alas; em llleiras parallelas. AI. P. C. 68. sarra d'e~tes renovos, e rrncto .
.embarcações em dua alas, que fazião rua"
AI .. colado, n, adj. llarrigllc1o, e rubicune C. 169, "as embarcações forão postas em do. de cór do lacão, ou presunto.
alM de duas fileirasll Vida dc Unta, C. 14.
"Iuço.·, S. m. Y. Carlhamo. BllLt. Suppl.
§ Renque, fileira. lIeira. Leão, Orig. {. 83.
AllIC"Ú, V. Alacrão. Elegiad. C. 16.
·as galés erão 15 e vinlJão todas em huma
"I.~e.· •• tlo, V. Lacrado. § Da CÓI' de laala. Andr._ ChI'. 4. c. 107 § Ala, paI' aza. cre.
Arl'. 8. 22. -ã sombra da alas de vo sa mi,Unc,·;'I. V. Alacrao. M. P. c. 161.
sericordia. § Alas de um ecli/icio; os seu'
Alnc.·õo, AlllCl'iio, Alncrúu, ou .~I .. corpos lateraes § Alas; (I. de bot.) e pecie c"úe, S. m. (do Arab. alacráb, e~corpião)
de membranas mais ou mellos gro sas que (ant.) V. lúlcrão: "uma untura de alacl'ãesll
envolvem, e se elevam acima da semente de Arr. I. 20.
cerlas planlas. § As duas pétalas quI' estão
Aluc.·'''·' V. Lacrar.
entre as chamadas estandilrte, e carena, e
"lllC"ldlÍ.I(', S. r. (do Lal. alacrUas)
que com ellas rórmam a nór das plantas le- Promptidão de animo, viveza enf'rgia, acligumlllosas. § Tambem se dã este nome aos vidade, para fazer cousa al'ri cada. penosa,
ramos das al'vores e outras plantas, que ar- ou qualquer serviço. Leão, Ol'ig Derl,. ~ Virebentam pelos lados d·eJlas. § Os apllendices gor do animo com ignaes de alf'gria.
delgados, e membranosos que se obserl'am
,Uúdo, u, adj. (t. poeL) Que tem azas:
em algnns vegetaes, etc.
pés alados. Eneida. 4. 59. o moço alado: cur ,(18, interj. (I. pleb.) Vã, ande, siga, re- [lido: lJeiJ;es alados; os voadores: e fig-. "ataIre·se.
d,a lig-eireza" § - engenho' phanlasia-;
Ala, ou Dálll, S. f. (de 1/0101') Labareda: - labareda; - flamma; ele mui rapido. §
U. g. arder o rogo em ala: "tomar ala .. An·. 3. fig- Que tem vela ; com velas d,'srraldatlas:
37, e 7. 14. 10. 79. "o amor de Chri to ardia navio -. § (I. boL) niz-se de tudo o que é
em ala no peito da virgem...
provido ou guarnecido de alas. ou azas rop "Iabandoso, Ó8ft, adj. Jactancio-o. Iheadas. ou membranosas, no sentido d'es01111. P. 2.
te I'ocabulo applicado a esta ciencia: V. g.
"lnballdíno, ou ......,... lIíIlO, S. r. Pe- tronco, pedunculo - . § Alado, p. p. de
dra clal'a. e quasi gemmada na cór.
Alar.
"Ia~alo, adj. (do Arab. laban, o leite) No
Alo""olÍtlo, ", aelj. Que raz rurtos, frau~~emt~Jo, e na. se!ra da Estrella diz-se ga- des, ou inclinado a isso: cozinheiro -; comai"-:-' o de .:ll'laçao, e de leite; opposto ao prad01' -. § Propf'nso a ser ladrão. § Não
,ell·O.
só se diz de qUf'IU faz furtos, mas tambem
"Iabér, V. lrans. (ant) Gabar. !tI. Lus. I das cousas, casas, estr.br '~~imentos, etc. em
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que se fizeram: v. U. a carga vem m!lilo
aladroada; jogo aladroado.
"'.III.ré, loc. adv. (ant.) O me mo que
A·ré. Debaixo de minha fé, na verdade.
Fen·. Brito; e ftl. e ftloça.
.-i.lu.rem. loc. adv. (auL) O mesmo que
A-Ia·fé. ln 00. 3. 122.
"Ioglldéh'o, adj. p. uso remin. de Alagador. Gastadora, di sipadora para arruinaI'. (losta, 1'e1'. 2. 41.
,Ullglldlceh'o, n, adj. Boi -; (I. llraz.)
que come a hervagem, e pa tos dos alagadicas.
Ãlngodíço, n, adj. Sujeito a alagar-se, a
ficar inundado: v. g. 1:arzeas -. P. P. 2.31.
chão alagadiço. B. Flor. 2. p. 30 lJ1·.
Que
o mal' cobre enchendo a maré. Casl. 3. C.
108. § Que tem agua, apaúlado. § -, S. m.
Logar que facilmente se inuuda, e anue se
conserva a agua encharcada.
AIIIg"do, p. p. de Alagar. Coberto de
agua, inundado. § (J navio -; mettido debaixo de agua. Gatvão, ChI', c. 19. (last. 3. c.
I io. ou com agua nas col.Jertas. Cast. 2. C.
80. § Coberto, como enter"'ldo: "a adjacellcias das boccas de rogo, alagar.las de lava,
cinzas, e outras materias vulcanicas.. (dos
vulcões da Asia, e Europa). § fig. Opprimido: V. g. - de l·uinas. § Cava alagada; fosso, que sempre tem agua. OPllosto a seceo .
P. P. 2. I. § fig. O aula deve ser ala~ado em
riso; i é, ter Uluito, com que raça 1'11'. Pre.stes, 74. V. etalauar.los de tristeza, e eSllantoll
Luc. 5. 10. "alagado em somno.. ln'. 1. 4.
Pharaó alagado no mar rouxo. Pinheiro, I.
t29. "de inuudantl:'s delicias alagadoll - em

r:

mal' ele desgostos.

Alog.. do.·, o, S O que. ou a que ga. ta,
r. estra;!a. § Alagador ele seus bens; dissipador. Card. Diec. § -, adj. Que alaga: V. U. a
enchenle - ; alagosa.
t\.lngllménto, S. 111. Cheia, inundação,
lJue cobre algum terreno. § Submersão de
embarcações; so., obro: "alagamenlo do batei . . r1zw'. C. 73. § Eslar no mesmo alaga1I1cnlo; i. é, na mesma plana, e oli vel, de
sorte que a agua que alaga uu , alaga outro : V. g. marinhas, que eslão?lo mesmo alagamento. § alagar-se o navIo. Cardoso.
Alllgomú.·, S. m. V. Lagamar. Afen. ChI'.
de D. Sebast. r 356. cal. 2.
"'Iogá.·, S. m. V. Lagal', e Algar.
"Iogár, V. trans. Cobrir com aguas,
inundar: «alagando a terra c'os nos do Ceo,
para cnmprir com sua justiça.. At. P. C. !K
§ Alagar com sangue; derra.mar muito. H.
Dom. I. I. 6. § fig. - o namo; meUer a pique, afundar: Cast. 8. C. 131. e L. 3. C. 83. §
fig. Innllllar: v, g. I./S misericordias trasúordam, e alagam os espiritos. Paiva t S. I. {.
350. § Snbmergir: "aguas abastaoissimas,
que alagarão todos os gostos, e desejos..
Paiva. S. I. r 222. § fig. -Alagar a terra
com riqu"zas espirituaes.. l\1art: Calec. 434.
etcom estragosa guerra alaga o muudo o filho de Megera.. ~ "Os vulcãos, que alauá1'ão
cidades inteira com suas lavas, e rios de
rogo.. § «Alagavão as riquezas nos póços,
para as livrar do inimigo .. Azw'. C. 76. metter, e conder no fundo. § etDarnaros, ~ue
alagarão qua,i todas as provincias de Europall occuparam destruindo, como a cheia
alaga, e mata os semeados, choças, etc. B.
Pl!.neg. I. r: 23. fig. Alagm' a razcncla; dissipar, desbaratar: "inven ões de lu1.o, que
drpois alagáráo tudo. Jom. d'Afi·. 9. § .Com
punhados ue terra alagal'ião a rortaleza,' i.
é, a cobririam de todo. B. 3. 6.7. ,'a are)'as
no de f'rto' da Al'abia alagão os camelos.
Casto C. 86. "o rescaldo do bulcão tão pesado, que alagam a embarcações no marll
L1Ic. 4. II. "de.recharão eus sinos, bacias,
e outros instrumento que isso aba tara
para alagar os PortugueZf'Sll Casto 6. 5'1.
ubmf'rglr. § - a l'uina; opprimir. § lJe
fidalgo o alaga a lerra; enche assoberbaudo. Prestes, 37.
"Iogur.se, V. ref. Ir a pique, ao rundo:
"ã bomba. que nos imos alagandou Lus. 6.
72. e B. 3. I. 4. _todos (OS homrns) se alagarão no ·mar.. § - se: al1ysmar-se: ..nos
alagamos no inrt>roou Pios Sanet. V. de S.
Antão. § «Alagál'ão-se mais de 60 If'guas de
terra" i. é, submergiram-se, subverteram
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se. Gaivão, 'Jlracl. 5. erdizendo, que a terra
com aquelle tremor se alaga1'ia" B. 3. 9. 1.
Alagaram-se navios e homens com elles, ou
n'eUes. Vasto e 8. § fig. Alagar-se a alma no
lJégo da misel'iGOl'clia: era negligencia, pego
sem fuudo, em que todos se alagão., 11. P.

quer seja de fórma convexa, quer em lalude. para a tornar mais solida.
"Iumborádo, p. \'l. de Alambornr. P. P.
2. 24. !tI. P. c. 95. No lJiccional'io da Acaáemia se diz que alamborado é do feitio Oco
da abobada nos tectos, 0\1 na bocca da chaminé, e cita de mais Couto, 5. 4. 9. "encostárão (ao baluarte) humas traves alambol'adas por fóral> i. é, com inclinação em talude,
ou escarpa. V. o logar de B. 3. 2. 7.
"Ia... borôr, V. trans. Dar escarpa ao
muro, ou fp.ição de alam bOI'. V. Alamborado.
" ..\m...·... S. f. Alamo bravio (populus nigra) § Alambra; a resina, que se tira dos
gommos do cllOupo ordinario, e outras espccies.
"l.\...b,·e, S. m. (anl.) O mesmo q,ne A.mbar. Ba1'l'I'Ci1'os, r 215 V. e 216. § É um
alamb/'e (fam.) i. é, muito fino. § Ponto de
alamiJre no assucar. V. Ponto.
...Ia...breádo .., adj. COI' de alambre :
•de cOI' amare ila, lirante a alambteado
queimado" § Temperado com alambre.
. "lamétl.., S f. Bosque de arvores planla~as en} ordem; lo~ar arborisado para pas·
selO. Vlewa, 2. 446. V. Lameda. § Uua, ou
avenida, orlada de quaesquer arvores de
sombra.
"'l..medádo, p. p. de Alamedar ; e adj.
Disposto, ordenado, formado em alameda:
tal'alljal -,. pomar (te ca7'OÇG todo - ; de
bom passeio, bem assombrado.
"I .....ediu·, V. trans. DispOr um arvore·
do em fórma de alameda. § Dar a um bosque, ou malta, certa regularidade, para que
as arvores dêem boa sombra, e ofJereçam
agradavel -passeio. § Apascentar. B. P.
" .......é.. t.o, S. m. verbo (anL) Altura, elevação. Uane. {. 181. V. "segundo sua crian..
çã, e seu craro alamenio, eu faria juramento, que, etc."
"'lllme..to, "lume..tAr, (L rusL) por
Alimento, Alimentar.
,
...I.....ia, S. f. (do Arabe al'ama, franja.)
Peça dos jaezes do cavallo. Ounha, B. do
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"Iagartár, V. trans. Catar a lagarta das
vinhas, etc.
"I.. góa, s. f. (anL) O mesmo que LagOa:
"na alagôa Meolls" 3. 7. § fig. -Homens que
no receber eriio alagõas, não havia fartai-os"
Feo, Tl'at. 2.
III. coto 2.
AI.. goudo, adj. Semelhante a lagOa.
"I.. goso, Ó8U, adj. Uast. 3. C. 83. ermandou alagar (metter a pique) alguns calalllzes ... e como a maré vasava, licãrão logo
alagosos" § Alagoso; que alaga: era alagosa
encbente, lDunda, afoga as maduras seãras,
esperanças d'afanosos cultivos».
,9.la grund,', formo adv. p. uso V. Grande. God. 15. 91.
"I..gú..a, S. f. AlagOa pequena, ou charco. Amtr. UM. 4. C. 66.
"I....éll. O mesmo que Alahela: llaJ,ahea,
OH arraial de Gambia· Goes, 4. C. 43.
"iuhelu, S. r. Omesmo que Alabea e que
A1gela: -al.ahela, ou arraial do Le.vde Caide»

r

Goes, ChI'. Man. 4.
"1.... Ú .. Il,

C.

40.

adv. A' uma; juntamente. Fest.

na Canon. 194.

"1..1... , S. m. talvez Calaim: leouro, prata,
cobre, e aiaim, drogas de todas as sortes.»

Cout. Vicio de lJ. Paul. de Lima, 279.

,i..I...lilrgll, loc. adv. (ant.) Ao largo, ao
longe, com o andar do tempo: .a la la/'ga
o galgo a lebre mata. Ulis. t. 1.
A·lu-I"o ...., loco adv. (anL) Chãmente,
claramente. Aulegl·. I. 9. erdigo assi o que
me parece a la lhana".
"IAlla, S. r. (do Gr. a, privo e lal6, en
fallo) (1. med.) Impossibilidade de fallar.
".Iu.... ar, loc: adv. EstaI' a-Ia-mar de
alguma ilha; além, para o mar. Cast. I. f.
17 e L. 7. C. 89. erfez-se alamar com os galeões» § 11' -; largo da costa. B. 3. 8. 4.
"I..mar, S. m. tdo Arabe al-lilllá/'a) Obra
de requife de lã, seda, ou Iio metallico trançado, ou torcido; especle de Urmal, com
que se apertam e adornam algumas peças
de vestuario. lJ. I. 8. 6.
"I",,)lu'"d o, .., adj. Que tem alamares;
guarnecido de alamares: V. g. saio alamarado, ~ atorçalado: couras de anta alamaradas de oU/'O.
"Io......u·. V. Alambre. Goes.
"1.. mbllzAd"lIIe.. te, adv. (t. pleb.) Com
, glotoneria, asselvaJadamente.
"lamb..zAdo, ", adj. (1. pleb.) COI·pUlento, mas mal feilo; grosseiro, asselvajado. § ~Iuito cheio.
"I.llu....zár-se, V. ref. (t. pleb.) Comer
com exccs~o e glotoneria.
.
AI..m"el, S. m. (do At-abe al·hambel)
Panno pintado de cobrir bancos, mesas, etc.
Pinheiro, I. 118. -assentos cobertos todos
de alambées" V. LambeI.
"lumblcô"amê..te, adv. Como distillado por alambique. § fig. Affectadamenle.
"Iumblc""o, p. p. de Alambicar. Passado ao alambique. V. Distillado. § fig. ltequintado, am~ctado, guindado. -Os poetas de
musa amatoria tambem alJectam com as suas
Cloris e Dianas esta pureza de amor abmbicado" 8em. Florest. I. '2'23.

" ....ublclÍr, V. trans. Distil1al' por alambique. § fig. Subliliza~': v. g. questões,
conceitos: "amor alambwadol> 11. FiaI'. 1. §
- se, v. ref. AlI'ectar-se.
"Inmbitlue, . m. (do art. Arabe ai, e
da palavra Grega amb/$, vaso) Apparelbo
para di tillar: con ta de recipiente, onue se
põe o que ha de di tiIlar-se; e de cabeça,
ou capitel, onde se ajunta o vapor, que,
conden ado em lilIUido, sáe pelos canos,
serpentinas, ou gargalos. § fig. Tudo o que
apura, snbtilisa, etc. "os olbo' feitos alamblqucs, por onde estillava eu coração. H.
P. I. 5. 7. "imagll1ações malenconicas, que
são alambiques em que e tillais a Vida" Aulegl'. I. sC. 1ft. B. FiaI'. 2. p. Ift8.

"lalllbo" 1 S. m. (ant.) E carpa de muro,
declive em lórma convexa. !i Augmento de
espessura na parte inferior de uma parede,
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§ - se, V. reco .Alanceando·se bravissima.
mente" Cartas do Japão.
"'..ndeádo, a, adj. (t. bot.) Quc tem feio
ção de lande, ou boleta. 81'01. C.
...Iàndro, "'androelro-:s. m. O mesmo
que Eloendro, e Loendro: realandros, que
são umas plantas que teem as folbas como
de loureiro e a flOr como rosas. "JCa,.lI. Go.

1'og/'. 2. 2. 8. 16.

"I..ndroál, S. m. Logar:onde ha muitos

alanclros.

""mbádo, p. p. de Alanhar. Em que se
llzeram lanhos; cortado, cheio de incisões.
§ Ug. Cançado, fatigado em extremo.
"I..nhilr, v. trallS. Fazer lanhos; gol.
pear, cortar ao longo, escalar: V. g.-o
peixe; fazer-lhe incisões para o salgar. D.
P. § Alanha,. alguem; fig. (t. pleb.) causar-lhe
~rande mal. § - se. V. rer. fig. Cançar-se
ratigar-se em extremo.
'
."Ionta, S. f. (t. mar.) Apparelbo gornido
em um cadernal, que se encapella no cal•
cez do mastro da barcaça, e chama-se lhe
cademal da cabeça da alanla ; e em outro
enfiado em uma das portinbolas do convez
chamado cademal. do pJ da alemta:
'
"Ianh'r..... O mesmo que Lanterna.
... l~nter ..élro, S. m, O mesmo que.Lan.
ternelro.
." lão, S. m. (do Fr. alan) Cão de;OIa. §
Cão grande de caça grossa. Nau{. de Sep. C.
12. ~ no pI. "Bravos alões" Elegiad., ulües:
alãos. Leão, lJescr.

c. 91.

•

"I..pádo? p. p. de Ala~ar. Meltido, es·
coudido deoalxo de lapa. § Que tem aspe·
cto de lapa.
".I...pár, loc. adv. (anL) A par/Jorll.
d' Arrioa, {. 7. e 57. rese moverão -. §'lgual·
mente; com regjmen : alapar dos outros, ou
com out?'os,. ao mesmo tempo, ao mesmo
passo. A7'1'. 10.43.
"'Iapar, V. trans. Metter, ou esconder
em alguma lapa.
"Iapardado, p. p. de Alapardar-se. Aga·
chado, escondido l occulto. Cast. 3. c. 39.
reOS que havião ue ir na frota ficãrão ala·
Porto, p. 29.
,i.l..-míra, loco adv. Estar - ; ã mira, pardados em terra» escondidos, fugidos:
espreitando, observando. Luc. 4. C. II. Gou- "estavão os apostolos escondidos, e aúJpar-

vea, Pers. 2. 14.

"I..mh·é, S. m. Tom de lá, na musica. §
Instrumento de aço, que dá o tom de lá,
para aUnaI' os instrumentos de musica. §
lig. (L fam.) lJal' 0-; diri~ir como chefe;
ser o primeiro a fallar em algum assumpto.
ou a alludir a elle, para que outros o discutam.
&Iamo, ou ....Iemo, S. m. (L boL lJOpulus alba) Arvore da familia das .saliciUlas,
que lloresce principalmente na Europa e na
Am,:rica do Norte. Uam. Eleg. 6. Lus. 9. 57.
§ Alamo alvar; faia § SeI' como a folha do
alal1lO, (phras. prov.) ser vario, inconstante, mudavel. Eufr. 5. 5. "7nulhares sâo rolhas de lilemo" UUs. I. 6. "sois como a/olha
do dlemo" § Alguns dizem álimo; álamo é
llOje ornai s usado
•
"lll...ód.., formo adv. A moda, ou segundo a moda. Vieira, I. 459. redeve ser
como os trajos confissão alamolla.Jl
"Iamódu, S. f. Moda nova. Apoto.q. Dial.
133... maldito seja quem taes alamoda.ç nos
trouxe ã terra"
"lá... 1",,1.., S. f. 1fT. L. 12. O mesmo que
Lampada..
"I.....padárlo, S. m. Couto, I. 2. 4. 4. O
mesmo que Lampadario.
,llallll.adelro, B. P. Omesmo que Lam·
padeiro.
"I....ceádo, p. p. de Alancear : reS. Ma·
theus em Etbiopia ata.nceado" Marl. C. 291.
Vieira 4. )52. leespirante, alallceado, mortO.1> la.l 12. 357.
"Ia..ceadtw S. m. O que fere, atravessa com lança. § Que fere como .a lança.
"I..ncea...e..&o, S. m. Acção tle alancear.
"lanceá.·, V. trans. Ferir com lança; dar
lançadas. B. FI{)s Sanct. V. de S. Sebasttão.
§ llg. Alancear a atma, o coração. I/r t.' 16.
Alancear com a lingua os lJ1·oximvs. § Ferir
com a lança de arremesso. 8. :lo 9. 2. refrecbar e a/.ancear nelles ... e neste desembarque veio huma lança de arremesso» realancear as baleias arpoadas para as sangrar"

dados" Flos Sanct. {. 269. ediç. de 1557.

"I"p"rdár••e, V. reI. (1. vulg.) Agacharse, acaçapur-se. § E~conder-se, occultar·se.
"Iapoádo, p. p. de Alapoar-se. Que tem
aspecto, modo de lapão, rustico.
"llIpoár••e, V. ref. Fazer-se lapão,rustíco.
"Iaquée.., S. f. V. Laqueca. Casl. 3. ~61.
"pedraria de alaquecas de que se fazem brincos" lJuarte Barbosa, {. 279. "pedra d'ala·
'.l/teca».

"lAr,

V.

trans. ou

U .. lár,

(do Hebr.

Malh, que nas suas difJerentes conjugo si-

gnillca subir, ser levado ao alto, fazer suo
bir, puxar acima. Gloss. Oriento Oulrus o
derivo do t. naut. Fr. haler, que em geral
signif. puxar com uma corda para fazer
avançar o objecto a ({ue ella esta presa. O
lJicc. da Acad. o den V. do Lat. ola) Tirar
alguma cousa de baixo, ou fundo para cima, servindo-se de corda ou cousa semelhante. Jom. d'Arric. 2. 10. Casto 3.81.
rechegados ao muro os ala7'ão a cima com
toncas que lhe Jançarão» § lç~r : V. g.-as
·velas. § fig. Elevar, fazer subir. H. P. 2.. 5.
2. "pera que com isto nos alasse á verda·
deira gloria. § lIg. Levantar o que esta caido,
desanimado, Ceita. S. p. 133. • alando as esperanças- § Atar; puxar, e trazer: - á 100,
com tirante, sirga. Goes, CII1'. Man. I. 8~:
"para aUal' Ima das barcas que bia atadaa
dita corda.. § - uma ancol'a ; surgil-a, run·
deal·a em alguma parte. Gasl. 2. (. 160. §
Alar-re, V. ref. Levantar-5e, içar-se. § fim·
pess.) - se pelas ancoras, paios cabos com
tôas, amm'l'as; fazer mover o navio con-

tra o logar onde está atada a tOa, ou SUl'·
gida a ancora, indo os do navio colhen·
do. a tOa, ou amarra. Casto 8. 131. 2. e L.
2. p. 157. \58. § lIg. Adiantar-se em hon·
raso § Elevar-se a conheci mentos altos, superiores. Luc. 8. 8. "hum cabo por onde nOS
alámos ao conhecimento do Creador. §
Ata/'-se da pobreza ,. tirar-se do abaLimenl.o
d'ella. B. Flor. 3. 248. § Elevar-se em di'
gnidade.
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ALA

ALA

121

xalluo os que dão ala aos barcos. Glos. alarglte mais alguns uias." lned. L 21~. §
Oriento
Morar, situar-se com mais largueza de ediJlIlU'A'lÍdllmêuCc, adv. Com largueza, ao ficios, terra, ele. n. Dom. I. 3. 10. "rezcontrario de apertadamentc.
lhe doação d'clles (chãos) para se alarga,lI11,'giulo, p. p. de Alargar. Feito, tor- rem. II § - pelo mundo; dilatar-se. e~ten
nado mais largo. § Augmentado. § llelaxa- der·se: "Mas tanto pelo mundo se alargam
do, diminuido de vip:or. § I\eauimado. § Que Com fama suas obra valorosas.1I Lus. 3.
Deus,. á t'iI'/ude hel'Oica e sublime.
tem pouco e~crupulo, consciencia, ntc. § 84. § Accommodar-se com mais largueza,
ilJi.r, v. trans. (de ala do ex('rcito) (1. (ant.) Solto. § DIlatado, estendido. Que rOl maior aposento. § Ficar maislarg-o,
roil. p. us.) Pór em alas, ou fileira. Alen. está no mar largo.
distante; afa~tar-se: v. g. - o balei da nau.
Jlist. 'lo 10. 4~. ,,- a infanteria até á por"'lll'·g..... e.. Co, s. m. Dilatação, exteu- (Jasl. 2. 121. ~ Por-se long'e afa tar-se. Deta; ~ão: v. g. - do lempo; e fig. - da von/ade, lic. Adag. 73. "quem dos seus se aparta,
"Iáro, S. m. (anl.) Abano, leque. Eltl- da caridade. lf{. 1. 16.
do remedia se alm'ga "levantou-se (AJbucid.
&11U't;Ó", V. trans. l/azer mais largo' dar querque), e alal'gou-se um pouco da cadei"lnl'llllCj S. m. (anl.) O mesmo que Ara- maior larg'ura, capacidade: v. g. - a pra- ra" (para agasalhar o embaixador). B. 2.
he. Lobo. ['. 532.
ça; dar-lhe maior árpa. 01"(t. ~/al1. I. 46. IO. ~. § - tima nati ele outra, a que está
,,'nl'nJljí.do, n, adj. Tirante a cor de "se acharrm que algumas pessoas alargão abordada com!Jatendo; apartar- e. Gocs,
laranja. B. Olar. C. 62.
os valles das suas berdade , etc." § Dega- Cltr. Alan. I. c. 91. "o inimigos se alargá,\lI\I'di1l', v. t!'ali S. V. Lardear. B. P. g pertar, afrouxar cousa que aperta, prende. tão (do combate dos navios)". § - da cosI'ingar o assado com pingos de toucinuo. § Arr. 5. 6. «ri rri ... quando o vestiao Irm- la; pôr-se ao largo. Lus. 8. 85. ~ Apartar-se,
Fazer alardo, ostentação. § Na bocca trIlho brava que lhe alargassem o cinto". Elleirt. 3. desviar-se ao longe. Anc/I'. Cltr. I. 'l9. §
lal cheiro, que á Ipglla não se aguarde, e 63. "alargal' os cabosn § Alongar: «Deus Amarar-se, fazer-se ao mar. Primo e honra,
por lhe dar mar mosteiro, sempre lhe este ala1'gou o dia a Josué pera drrrotar os Ga- 2. 5. "antes que as embarcações de todo se
no poleiro, sem fazer cousa que alarde" baonitas" T. d'Agom, 2. p. 28. e 72. § fig. alargassem custou a vida a alguns". § Hat.:anc. f'ol. 33. cal. 3. § Dar mostras de si, Prorogar, dilatar o prazo: v. g. alargar a ver-se com immoderação, nas d spezas,
apparrcrr ostentoso, vistoso: V. g. cousa eclaele, os annos, a vicia. V. do Al'C. 5. 5. § comportamento, etc. Afencz. fi'alla. «os herque alarde. § V. Alardear.
!l.ug'mentar: v. g. - a renda, ajll1'isdicção. deiros e naturaes pos mosteiros alal'gdvãoil'i....cc, S. m. Omesmo que Alardo e Alar ~ Amplilicar. exagerar. Casto 2. t65. § ti~·. se, e accrescentavao das prrstaçoes, comedeamento.
lIelaxal', diminuir o rig'or de alguma obn- duras, etc., a que os frades farão onerados
"'nrdclldeí:'ll, fem. de Alardeador. Oar- gação, ou preceito. Luc. 10. 27.•nem per o nas doações e fundações, elc." § Demorar-se,
doso.
'anto apertar assi as eutradas. e alm'gar as discorrendo, ou fallande largamente: alar.~'"rdciJdo, p. p. de Alaruear. ~Iostrado sabidas, deixou de ter bastante gentell (pa- gou-se no discurso, na dissertação. § Descom ostentação, ostentado. ~ V. Lardeado. ra entrar na compauhia.) § - o animo, o apprtar-se.
"'III'dc'"I,).·, s. m. O que alardea, osten- coração; a alma (em longanimidade) com
"'hlJ'gÚ"Il, S. f. If{. I. 22. O mesmo que
la; bazofio. 11. P. § Louvaminheiro.
esperanças; não se acanbando, nem se aper- Largura.
""lU'dcnJUenCo, S. m. O mesmo que tando com a má fortuna, on desgraças.
,~' .. ridll, S. f. Eneid. 12.61. Sousa, Cei/a.
Alardo. § Ostentação. Oan/.. Dicc.·Vieira, I. 357. «alargai vós o vosso cora- O mesmo que Alarido.
"'nrdeí,,', V. trans. Fazrr alardo em to- ção, e consolai-vos. etc." § Ol!'. - a bolsa;
"'I.... ódo, S. m. (em lImbe alariro) Clados os sentidos; ostentar. Vieir. 10. li!. 2. (phr. fam. e fig.) prevenir o dinheiro para mar, que se levanta ao travar a batalha,
.-flnezas e valenUas" Bocage. 3. 25. "O sol alguma despeia grande e extraordinaria. § I Cas/. '2. C. 57. Lus. 10. ~6. B. 'lo 3. 6. "remo
!Úal'de~ndo ~ol'l:entes de fulgor que apoIo - o coração, e eS}Jú'ilns a a/guem,o in~pirar em punbo, resp.ond~rao aos nos. os . com
JOundao" "FlIlgldo cardeal se pavonea, E a longanimidade, grandrza de alma. Luc. 2. grande -, e gnta.» § Celeuma nautlca. §
'emprestada purpura alardeo" §-, V. intrans. 22. Paiva, 2.93. "lbe alargou o coração com Clamor de quem briga com outrem. ~ GriBazofiar. UI/s. I. 6. «tudo he alarelear" I'iei- desejos de o servir" Alart. Cato 167. § - o tos. vozes lastimosas. Vieira. 10. 'l13. e 299. 2.
ra:-ajuntar fazenda para queouLros vivão, e coração de oU/l'em: excitar a sua Iibera!i- «niio se via nas mulheres maisqne lagrima ,
a/ardeem, lle avareza mui louca" § Ala.rdem· dade. Vieir. 1. 356. § - o cerco,. assenlar as prantos, alaridos, etc.» Arr. 10. 69.-cle conde fidalgo, de sabia; jactar-se, fazer o~t('n- trincbeira~ mais longe; ou sendo praça ma- Len/amenlo. M. Lus. I. 1. c. 25. § Gritaria,
laçao: "os ricos alarcleao (no regalo das rilima, afastar-se com a frota. Casto 6. C. berreiro de uma ou de mnitas pessoas.
mesas, nas sumptuosidades do luxo)>> Vieir. 62. § - a consciencia; ser pouco escrupo"'1'lI'ifc, S. lU (m Arabe al-a.1'I'[) lanL.)
."ó.'do, S. m. (do Arab. al-'ardlt, resenha loso. Paiva, S. I·. r 5. § - a conta, o nu- Arebitecto, mestre de obras, àe pedreiro, e
da genle de guerra. mostra que se passa á mero, elc.; reprpspntal-o maior. Castilho, lalvez de carpinteria.
tropa) Mo tra, resenha da grnte de guerra. Comm. 1. 5 V. (,alargão esta conta com avenJlIúl'ma, S. f. Rebate. : V. g. /ocal' alarma.
B. 3. 4. 4. "certas vezes cada anno hão-de tureiros, gasladores, elc." § - a jornada; Eneiela, II. IO'l. e 9. II l. § Omesmo que: arfazer alardo" para vêr se os capitães tem a gastar n'el1a mai tempo que o ordinario. ma, al'ma. V. e se paragr. no vocab. Arma. §
Iropa completa em uumero, e bem armada. § - a lei,. estendei a a mais cousas, ou pes- Sobresalto, susto. § Bo~to as,ustador. § SiSaver. 11'0/. 2. 10. § Eram antigamente os soas. Vieim. il. admittir supernumerariOs á gnal para avisar do pel'lgo: dar o alarma do
alardos nas oitavas de pentecostes; e em instituição, e sentença, decreto, que fixava inimigo que se aproxima, cio fOflO que rebensetembro os da eira, e da doma. Orel.
numero, ou ca. os em que ella linha log·ar. lou. ele. li Vazeria, gritaria.
I. 71. C. 14. § !JliÇL'I'clo; g'euLe posta em 01'- § - a li1igua: fallar solta e ctesenfreadamenAllu'mádn, p. p. de Alarmar. Posto em
dem~ara exerClCIO, para embarcar. B. 1.5. te. FI'. Marcos, Exerc 41. 194 V. § - a mão: alarme, em sobresalto; sobresaltado, assusI. -Ja a,s mios e .tavão com seu .alardo de "e o procon, ui alargou tanto a mão em tado.
.
.
gente d arm!!s. feIto» (para a Indla) § ~Ios- usurpar o alheio, e avexar os povos, etc. II
"'IRrmal', V. trans. Pôr em alarma, soI~as para lIl1lmldar com apparato, e aperce- Jll. Lt/s. 1'. 2. 5. 3. § -os ol/ws, ou a visla bresaltar, assustar.
blruenlo de guerra. B. 1. 5. LO. "não temer pelos t'Olles, pelos ouleitos; estender a vi ta,
"'IIlI'nu', . m. Fórma imitada do Franseus alardos" ~ fig'. Manifeslação pelo miu- olbar ao longe. V. do Arc. I. 27. § - o pas- cez alarme. V. Alarma.
do, re~enha: .farei alarelo de minhas dores» so; dar passos mais largos, andar mai de"'.n"·ll~·í~" S. f. Acção pr.opria de alal'AlIlegl.
96. § Alarúos ele apuração de gen- pre~~a. Nau{. eLc Sep. 12. 133 V. V. elo Arc. ve. § RustiCidade. § Glotonena Bluleau.
le,. mostra, pilra recrulal', on escolhrl' gen- 2. 20. § - a réeLea: til\'. dar licença, liberda""ó.... c, s. m. (do Arab. al-'arab, ou 01-'
13e pal'a a tropa, ou para alguma facção. lJ. de. (Jasl. 2. (. 89. § - a ?'édea a alguma arab'i, Arabes do deserto.) (1. fam.) Homem
. 9. 4. "pondo em alm'do a g-ente Lusila· cousa' afrouxar na sua observaneia,..ou g-rosseiro, abrutado, rustico. B. 1. 8. 4.
na. Lobo, p. 581. ~ jl;xame, recen eamento: exerdcio. FI'. l1101·C. Cltr. t. I. 74. «alargou campino. § fig. Glolão, comilão.
'~e fizessem os ala.rdo do annos de nossa a rédea ao riO'or da sua ab tinencia- § - a
"'Iál'l'c"'j S. m. Os arabe' nomadas, bevlllau .11'1'. 9. 3. § Objecto de osteutação: visla; o mes'lno que alal'gal' os olhos. Leit. duinos do deserto. q. § Gente campestre,
b' ~b -as pyramules do Egyp/o. alardo ela su- Jliisc. 16. 462. § Alal'gar; (ant.) largar, sol- agreste. E.. I. 8. 4. Desta se f~zlam recrueI ahumana.» ~. do Al'C. 6.2.6. "fazer alal'- tal' da mão' e fig. do poder: V. g. - algu- tas, e peleJavam com paus. Vhr. Ar. V. c.
d
.o de lellra , e ingenbo» Id. I. 4, § Mane- 111a praça {ol'/ale:;a. (Jas/. 3. 41. Arl'. 3: 9. 34. In.cd. 1. 503. "não são alarIJcs, com calfs,eoexercICios por occasião do alatdo. Cltr. /1. 2. 'lo 3'. e 4. 10. D. "alargarão o cQ.mba- jados por armas.»
lO nll. 2. 55. ~ Ostentação vã: "amor fe- te- deixaram.
I~'"""il', S. r. Ml1Jtidão de alarves. Gavi,
~.e~ he alardo» Prestes, 51 V. § Fazer alal'"'lIn'giJ." V. intrans. Fazer-sc3 largo, ou Cerco, 18. 93.
/ ' convocar grnte : "Cl.lristo não Fez alal'- mais largo: V. g. - no COTpO, no 'roslo, etc.
"'llIsceitc, S. f. (t. anal.) Uma das veias
o para os milagres, mas fazia-os em publi- Luc. 10. 19. O· ?'io alar{la na f'oz. ~ fig. Os do braço
cSo, ou em secreto, como se acertava» Paiv. p!'ivaelos engordam alargam, 1J1pdl'am. §
&llIlilh'ódIlIllClltC, adv. Do modo porque
. t. 316.
Afastal'-se, pór-se ém di~tancia. Goes, (Jhl'. se deita e acama o lastro dos navios.
II "llIrIlOll~õr,-:-dê"'"' S. Homem ou mu- Man. 2. 8. "os flzerão alarga!' ás bomba 1'- . &lllstrlldéh'R, ad.]. f. Que ala tra e se
ler 1011V~mIUhelros.
dadas. II § Dilatar-se: V. g. a ~rvore alaraa; dilata em rama I'a telra, ou trepa e. ala tra
~~~"-I'C, .Ioc. adv. (ant) Hez por I'ez, na i. é, os ramos crescem bonsonlalLnente. pelas latadas: V. g. hen'a alastradplra.
~~a ~ ade.. a justa: amais do que vaI a la ()ou/. 4. 8. l'l. opposto á que se aq!lça. co"'llI"'CrAdo, p. (J. dr Alastrar. Lançado,
1 - vanClOn.
7 v.
.
mo o cypreste. § Alarga'!' o vento"" (t. naul.) d~ilado, agachado no fundo das em~arca
d "'óres, S. m. pI. Laços feitos de sedas fazer-se mais largo, mL'nos ponteIro, menos çoes: (elevando a I\'ente alastraeLa (nao em
e cavallo, para apanhar perdlzrs : esta!' dos por d·avante. Casl. I. p. 63. e 9. LO.
pé)" CouLo. 8. 2'l. ~ Juncado, coberto: "CamEUlb~ d-entro; est!!r preso, COllljdo, spguro. Allll·gin'·... c, V. ref. Estender-se, dilatar- po de moila~ - u E,neida. I.!: 153.
; D. § No 1'10 Domo cbamam alares á se. Luc. 3. 10. Lus. 5. 77. "Para onde a cos"'ln8trllcI0l', adJ. m. Feuao alaslnui01'. V.
Porçao de terreno de ambas as mar- ta ao sul se alarga.» § Dilatar-se, drlllorar- Ala tradeira, adj f.
.
gens, por onde fazem caminbo, e vão pu- se: "que isto (efl'eitnar o casamento) se
&lasCrAr, V. trans. Pór lastro ao navIO.
VOL. 1 - FL. 16.
."Iúr, v. trans. (do Lat. ala, aza) Soprar,
fazer cresrer alta a labareda: "do illcendio
voraz que o vento.alava ll § Alar. v. intrans,
ou Alar-se, V. ref. Elevar-se, subir: "as laharedas que lambião palas castellos alárão
ás gaveas, e ao velame mai altOIl § fig.
Elevar-se: v. g. - se ao conhecimenlo de
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Al1dr. ChI'. I. 74. § Levar no fundo, como o
lastro. Casto 5. e. 'l7. -levava muitas armas
atastl'fUlas, para irem secretas. "alastl'ou os
seus navios com ferro.· Andl·. Ch,'. I. P.
SG. § Derribar, arrazar. B. 3 10. 3. "alast1'á1'ão todo aquelle lanço." § fig. Juncar:
v. g. alastrar o campo dos m01'los. Couto, 4.
8. '11. Eneicl. II. 153. § Alastrar a IC1'ra ele
{lôres; cobrir. § Alastrar ele dissabores a esIracla da t'ida; encher.
&Illléroo, S. m. (L bol.) An'ore com fo-

r

lhas parecidas com as da oliveira. V. Aderno.
&lullDÓ"OIllClllc, adv. Imitando o Latim. § Falla/'·- ; com vocalJulos alalinados.
ou lati nos aportuguezados. Lobo, Côrte.
&IIlUOÓ"O, u, adj. Pala"ra do Lalim u~a·
da em portuguez. ou portugueza com inllexão latina. B. Per. Orlhoar. 1J. 33. Lobo. r
'21. § ~raduzido em Latim. § Imitando a fórma fatllla.
&llltlO{U', v. trans. Trasladar, verter em
Latim. § Dai' um ar laliuo aos termos e phrases; imitar a fórma latina.
&Iálo, p. uso V. Alado.
&11I;...lc, s. m. Macaco da America.
&hlÚ"udo, u, adj. Da feição de alaúue.
Salgttei7". Relac. 38 V. "com arpa, rabeca, e
rab'ecão alauitado, cantavam suavis imamente".
&Iuú"e, s. m. (do Arabe a Ití de , in trumento musico de corda) Instrumento musico de cordas da feição da viola: local'
alaúde. Gil. Vie. 3. 85. § Especie de escaleI'.
.... Ia-úou, loc. adv. Á UDla, á primeira
§ Juntamente, ao mesmo tempo. § Jogar
a-Ia-una; jogo de rapazes em que uns altam por cima dos hombros dos outros, tam·
bem chamado do eixo.
&1''''RDCll, S. f. (L de phys.) Apparelllo
destinado a mover, ou ,ustentar outros COI'pos, por meio de urna barra solida e inllexivel, que, n'um ponto da sua extensão, assenta n'um objecto fixo. § Ponto de apoio
da - ; aquelIe em que a barra se apoia
n'um objecto fixo. § Ponto de potencia da - :
aquelle a que c applicada a força que deve
deslocar, ou sustentar o obslaculo. § Ponlo
ele l'csistencia da - ; o que estil em contacto com o obslaculo. § Brafos da - ; as duas
partes da barra, que vão do ponlo de apoio
aos de potencia e de resistencia. § Alavanca do primeiro genero; aquella em que o
ponto de apoio resid.e entre o de potencia e
o de resistencia. § Alavanca c/o segttlulo genero; aquella em que a reslstencia está collocada entre a potencia e o ponto de apoio.
§ Alallancado lerceiro genero;aquella em que
a potencia está rntre o ponto de apoio e o
de resi tencia. § A barrá de ferro, ou de
outra materia inlIexivel: que serve para formar a alavanca, e a que ás vezes se chama tambem pé de cabra, por ser achatada e
fendida o"uma das extremidades. § lIg.]:'orçn
moral: a alavanca da opinião; a imprensa
~ a alavanca elo lJrogresso.
&IB""ob s. m. I\ebanho de ovelbas, que
dão leite. . P. § fig.- c/e gaUinhas; bando,
multidão d'ellas.
&h... cr~ódo, p. p. de Alavercar. fig. Cat't.
6. c. 91. «os Mouros andávão mui alll.vercac/os» i. é, abatidos.
&Iu\·creá.·, v. intrans. Curvar, humilhar.
encolher. Aulegr. r 87. e 159 v. "alaverca7;
anle cUes com cortezias baixas».
.
& ..n'ercft.··..e, v. rel'. Humilhar--se, encolher-se, agachar-se.
&IA\'oelro, s, m.· O pastor de alavões.
&IIlZiio, ii ião, ou aD, pI. Alazõcs. alazãs, etc. adj. COI' de canella mais ou menos
e. cura; diz-se dos cavallos e eguas : alazão
acaso, loslado, pilão, baía, claro, são graduações da cOr: «alazão cavaI/o é o que na
cór tira alguma cousa a canella.• T,·al. da
Ginela, {. 66 v. § AdaO'. : "Ala:;ão tostado
antes morto que cançado. -Cavallo alazão
muitos o querem e poucos o llãoll .Cavallo
alazão não esteve comtigo o . João•.
&lb8~iã02 s. f. (L. de alchim.) Operação
cm que se laz branca alguma consa
&lbIlCár, .S. m. (anl.) (do Arabe alba.ca1',
gado vaccum.) Porta da fortaleza jJara o
campo, por onde se recolhia o "'ado de pas-

ceI' á nOllte. B. Clar. C. 82. -enlrar a villa ca, ou ensosso; cerca. ou v('lIado. Cas!. 8.
ae Arzila pelo albacar».
I ti. 1:;)4. § Serra de terra movei, que 05 que
&Ibne.. r", S. f Grande curral para vac- atacavam a praça levavam {Ieante de SI, ar·
cas, e não torre, como alguns definem, lias I rastando-a com .enxadas, etc., para se cofortalezas da edade media.
brirrm da artilheria. c liros. lJ chegarem ao
&Ib"céa, S m. (ali 1.) (do Arabe aluassia, muro. Anell·. ChI'. 1. C, 83. e IJ. 3 ti. 8. ~ Iietestamento. I Testamento. § Teôtamellteiro. paro fixo, ou movei, q11f' se levava na gllprP. da 11. Gen. 4.117.
ra, para cobrir dos liros inimigos. Anel/'.
&lhIlCÓ"II, s. f. Peix.e do mar semelhante ChI'. I.
!JS. o,~~t. 6. 11:l.
ao alúm. Barros.
l\.~bar'·'\lln, S. r. \'. Albarrá.
&Iblllílr, ou "'1111' r.).·, S. m. (do Arabe
"'Ibatri.,,-, S. m. Ave aquatica da família
albachór, incenso, perfume.) lufusãode bi- dos macropteros; os Il1lvpgal1le~ chamam·
joim, alfazema, vinagre forte e raiz de Juno lhe camei7'0 do cabo. Cnoie!", I. p. 3'27.
ça, para dar bom cheiro. § Raiz de junça
&Ibéeo.·". V. Albacora. Sever. Disc.
aromatica.
"'Ibena, S. r. Especie de uva.
.41b.. ró.· .. , s. r. CCI'10 peixe grande da
.... 'bC.·Cll>l, S. f. pI. Ovielas. tanques ue
cosia de Çezimb/'a. .
.
.
.
(Jedra, para reservar agua de regar, cortir
&lbllIlCI, ..U buUlI. V. ,\lbal1l!. Agzol. L. linho, ele.
.
'2. p. 5/l3. "albanib,.
..t.lbe,·coque. V. AIIJrlcoque.
,\.Ibllrá, S. r. (L. do Brazil) ~ume de uma
..t.lbCl·;,l;iado, p. p. de Albergar. F,'. Marc.
especie de canua.
Chi'. '2. 10. canto 25. Recollndo em ai ber&Ihú"dll, s. r. (cm Arabe albardaá) Es- gue.
t\.lbcrr.;lIdi..., u, S. O que alberga. V. AIprcie ue sella de estofo de palha e fórma
grosseira, que se põe obre o elladouro be·rgueiro. !I/alt. Jerllsat. 14. 50.
dos animaes de cuga. § fi"'. Chover albal',\.n.e'·3'/.gclU, s. m. (anl.) Odireito, que
das; ser impossivel : "isso é Ião certo co'no tinham os padroeiros dos mosteiros, para
choter atbarc/as". § Com raiva do asno tor- serem á custa d'estes hospedados, e alberna-se á albarc/a; quebrar, viugar a ~lIa pai- gados. Doc Anl. ~ O mesmo direito tinham
xão cm quem não Ooll'cndeu. VeLtc. Aelag. os senhorios elas tl'nas uos seus vassallos;
1). 25. UUs. 4. 5. § Dar viria e alma. c não o spuJlOres directos dos emphiteutas, ele.
albarda; cornpromeller, al'l'iscar o mai pre- § Difl'ere uas atbergarias, que eram casas de
cioso. e não dar um mínimo da sua fazen- aposentadoria, talvez gratuita para pobres.
da. lJcl'ic. Adag. p. '25. § Mel/er' palha na aI,t.lI'C'·~'Hllf:·l1lo, s. m. (anl.) Acção e efbarda c/e algucm; tmctal·o de demrnte, e feito de albergar. Vil. Chi'. I. 55. .1f:i9 v.
querer enganai· o gro~seiramente. § Nem de
,t.lbergi.." v. trans. Dar hOSplC10, apo·
sella, mm (le albarda me q11el' ; de lIenhum senlar: "os l'ortuguezes albergavão os Moumodo. § Não dai' Já por si, nem pela alba'/,- ros fugidos da fome, ou desertores" A=!t/'. C.
da; l'star desalinado com paixão. tralJalho' 91. f. '253. cal. '2. § Ileceber no albel·gue.
não dar tento aliada. § fig. (I. fam.) "esti.t.lbc.·~h.·, V. intrans. Amalhar,. amedo, alavio ridiculo, ou incommodo. § fig. joar-se; acolher-se, tomar pousada: diz-se
Atirar com a albarda ao Q7'; romper com dos homens e dos animaes. Lus. r,.ans(. p.
alguem; não soll'r'el' mais.
D5. "onde as va...cas albergavcio>l p. 140. "on,\.Ibu...lncléiro, S. m. (anl.) OliLI. Swn- de os pastores a/berg!tVao» V. Albergar. §mar. 113. V. Albardeiro.
se. v. ref. Ilecollier-se em albergue. § flos&Ibnr"óclo, p. p. (le AIbardar. Em que pedar-se, aposentar-se. M. /". 3.
se poz a albarda. (l. ramo e pleb.) Vestido,
&Iber;;-....ill, . r. Ho~picio, estalagem,
ataviado grosseiramente, ridiculamenle. § casa de aposentadoria, por baixo preço, ou
Trabalho mal feito.
gratuita para polires: albemal'ias para os
&Ib ...·...... ú.·o, s. r. Accão de albardar. § pas~ageiro:;» /"uc. 2. 12. § V. Albergagem.
Os apparelhos da albarda.&Ibcr~ále, S. m. (aDLI Servilha, calçado
&Ib .. rdiio, S. m. aug'nl. de Albarda. Gran- de marroqnim, de que lI~am os ~[ouros de
de alharda. !\ Rspecie de sPlla de bestas.
Arrica. Hoje diz-se alparca.
,\.lIl1u'aliar, V. trans. Pór albarda. § fig.
..t.lbEw~nc, s. m. (do antigo Allemão he- o burro á t'oll/ade do dono; regular-se 1'iberga, donde vem tambem o ·Franc('z alt·
cegamente .pela direcção do dono, 011 se- berge) Hospício, hospital, recolhimento de
nhoÍ', e na execução da~ suas ordens. § iiI!. pobre~ e valetlldinarios: v. g. o albergue dos
Lograr, enganar I!'rosseiraLUent.e. Eurr, § invalidas c/o tl'Ubalho em Lisboa. § Casa de
Albá7'elm'; cobrir certos manjares de fari- pou~ar: "nom ha albergues alugados, como
nha e ovos batiuos, e rriJ?íl·os: v. g.·-mãos nas outra teITas.) pnusadas, estalagrns.
de viteUa. § \'e.tir mal. S Fazer alguma cou- Ol·!l. Ar 2. 41. § fig. "Casa - do sol» /tf O.
sa lo~camf:'nte.
§ - (los ani1Jlfles, das re,.as; covil, tóca. §
.t.lh",·"ior-s~·, v. ref. Vestir· se mal.
Albergue ?Joclumo; instituição modern?,
.... Ibm·de..·o, ~. m. O que tem por ol'ficio creada primeiro pm Lisboa. c depois no 1\10
fazer albaruas. Cil. Vic. '2. p. 35G.
de Janeiro, cujo fim é dar agasalho áquellcs
&Ibo"cle"'o, ti, adj. QUI' faz albardas. § que não tem onde pernoutar.
fig. Que obra mal no SI'U orticio. § ~Ienliro&Ibe"gnêio'o, u, S. O que, a que dá ~I
so, engan!ldor: Git. Vic. 3. 283. "iUundo tão bergue, pousada; estalajadeiro. Sá e !tIlr.
albardciro" § Rosa alba1'deira; rosa bravia, Vi/h. r '275.
que nasce nos matlos. Pres/e.s. 28 V.
..t.lbe.·Dó,,-, s. m. (ant.) V. Albornoz, como
....Ib....dilho, s. r. Armadilha de noS. de hoje se diz.
arame, e sedas de cavallo. para caçar fal.... lbé>lco, S. m. Peixe do ramilia do atum.
cões. § dim. de Albarda. An([r ChI'. J. III.
.t.lbclóç.. , s. f. Embarcação pequena com
P. 3.
I V. Coes, iii. I. c. 35. ~ Esteirão por cobC'rLa, qne se Ilsa na Inrlia. Coulinho, 5
baixO' das cangalhas, em vez oe suadouros, v. Casto L. 8 (emphracla navis).
para não ferir as bestas cargueiras.
.t.lblee.·flt... , S. f. (do Lal.) Especie de [I.
.t.lb.. rdíohll, s. f. dim. de Albarda.
gueira.
..... Ib .. rdú.·a. V. Albardura : "que pêlra ~e,Ublcóce, S. m. (anL) V. Albricoque.
na aqnella que tirasse a albar!lura. C'il Vic. Gucr. Refaç. 4 3. 9.
I. p. t 13.
,t.lbific.. çào. V. Dealbação
.
&Ib ...... iã, ii", ou rt"Rnn, S. f. (an!.) (do
.... 1bl nis... o, S. m. (I. med.l Aoomal~a
Arab. Albarràn, que dá sobre o campo; 00 congl'nita d'or"'anisação que consiste na dlcomeço era adjectivo e dizia-se: tO/TC ai· minuição ou ~alta completa do pigmento
bal'rã) Torre, atalaia: -terreados com ~na' que produz a colüração da pelle, do cabeltorres, a qlle elles chamão alba/Tanas» Bar- lo, e do olhos, d'nma raça qualquer, hureir~s, r 51 V. e Leào Orig. c. 8. ecalbill·rã. mana ou animal, e que póde dar-se em to·
§ adJ. (do Arab. albarl'ãn, cousa do campo) da a superficie do corpo ou só em parle. §
Cebolla. albarrã, ou albarran ; do campo, sil- (I. bOl) Estado morbido d'uma planta, cuvestre.
jas partes, ordinariamente verdes, são bran,\.Ibn .... ó ...., S. f. Ido Arab. albul'mda) Va- qupadas em conseqnencia da re~orpção da
so com azaspara pór flóres. BtLlt. ~ (anl.) materia colorante. O albinismo das plantas
lnfusa. B/:ul. SU]JiJ. Casl. 3. c. 131. P. (la II. pode SI'I' total ou parcial.
Gen. 4. (. 145. "tem (no refeitorio).,. al"-lblno, S. m. (do Lal. albus, alvo. IJI:anbarrac/as, e copos dI' malegua..
co, ou do hebraico, segundo o Glos. Ol'lenl.
... lIt .. n .... ll, ~, r. Muro de pedra sec· tle S Lniz) lndivid.uo que tem o defeito do al-
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bini.11l0. § o vulg'o chama aos albinos prelOS' brancos. § Na raça branca, os albinos
tem os cabellos, as pestanas, e sobrancclhas de uma brancura baça, e a pelle de
um branco deslavado; os olhos tcm o íris
rÓseo e as pupillas vermelhas. Na raça negra, o albino lem na pelle grandes nlalhas
brancas.
~Ibih·c. V. Alvilre. D. Oial r 322.
~Ibizo, s. m. Grt~da, barro branco.
~lbo"ÓI'Il, s. f. V. Albacóra.
.4 Iboll""". V. Albudieca. Canc. r 106.
Alboltél'll: s. f. EspE'cie de lago. Barreir.
f. 23.
Alh.ill"C, 011 l\lhot;lIe, S. m. (do Arabe'
albllqlle, .buzina) l~slrUlUeuto Illusico cle sopro, ru tlCO e antigo.
." lhOl·, s. m. (do Lal. albus, alvo) ,\ alva
do dia V. AlvOr. Vi7'ialo Trag. Ellci([ 6. 57.
,UbOI'cill', v. trans. (I. ranlil.) Trocar,
permutar.
ilbore, ..Ubor .. do. V. Arvore. Al'\oredo.
.Uborlló,,-, s. m. (do Arabe albóI'''ú:;, eiipecic de capa, que os africano, e gente ordinaria do Oriente L1sam no inverno) Capa
aglladeira com mangas, e capuz t1'~ panno
grosso com a felpa por d('ntro, que cospe
a agua. Nav.f. ([e St'p. c. 14. "Olhai os albomo:;es de mil cOrE's". § Especir de obretudo, que a moda tem I,or vezes geuerali·
sado.
~IItOI'O"l", e derivo V. Alvprnçar. elc.:
•aliJorolanelo as ordens do destino- Eneiela,
10.9. e Ac. elos Sil1g. 1'. 2. P 31.
,\Ibórqlle, S. m. (t. famil.) Troca, permutação, bar/-tan ha.
~Ibrànll. V. Albarrã.
"Ibrlcóque, S. m. (do Arabe albal'coc,
especie de damasco) O damaFco; fructo do
damasqueiro. § Alguns dizem albercoqlle,
oulros alboquorque, e alva ricoque.
~1I1r1co'l .. eh·o, S. m. Arvore, que dá os
albricoques; damas~ueiro.
Albudl"Cll, s. f. Certa especic de melões.
Ol'la. Colioq. 58. 225.
"'bufeh'''' . f. Agua ruça, que e corre
das azeitonas; a borra do azpite. (il. P ); o

que IIca da az Hona. depois de moida, e
serve para estrumes; lia. pé. 1'. Iluruso.
~Ibufclra, ,. t'. (do llesp. albllhem, eu
albu{em; do Arahe alboheira, mar pequeno,
lagóa, dim. de barlton, o mar) Lago gTande, que lIasce do mar, ou das snas enchenleso Biul.
"lbÍl!!,CIll, s. f. p. uso (do Lat. albllgo) Belida, ou nél'oa no 01110. Cud. Pltarm. p. 'Í 76.
lraz albllgo. § O branco do ovo coalbado;
clara de ovo.
"Ibugínl'o, n, adj. (do Lal.) Parecido
com a clara de ovo cozido: "humor albugilleo". § (I. anal.) 1imica - ; a do olbo.
"lbuglllOso, ÓSll, adj. (do Lal.) (t anal.)
Formado peja libra albuginea.
.ilblllll, s. m. (do Lal. albus, branco) (l.
an!. Horn.) Quadro com r('boço de gesso,
s~bre o qual se registravam .a~ d~hbera
çors do prE'tor, as formulas jurhclarIas, etc.
§ Uoje, livro de mrmoria, ou caderno em
branco, onde os saIJioF, on viajantes assrn·
tam, e rrgistram as cousas notaveis. § LiV!o em branco, encadernado com elcgan·
CIa, onde as pessoas de quem se quer conservar lembrança, escrevem o nome, prnsamentos, poesias, ou pintam retrato, nores, paizagens, etc. § I~specie de livro encadel'llado com elrgancia, as vezrs luxuosamente. cujas folhas servem de moldura a
retratos, paizagens, etc.
o\lbúlIlen, s. m, (I. bot.) Substancia que
aCQmpanlia oembryão de algumas se mentes.
§ \I s,j'nonimo de 7Jerispel'ma e endospenna.
"Ibmllíllll, s. f. \do tal. albumen, clara
de ovo (t. cb~'m ) Sub ·tancia, que con titue
um dos principios esse'nciaes dos corpos
organicos; tem a propripdade de se coagnlar pelo calor. Constitue o sem11t do sau~ue,. e quasi toda a clara do ovo · existe nos
liqUld~s ero~os. no succo .clos irgumps, ua
~lalerla cerebral. etc. § K empregada na
Industria, para clarincal' os vmllOs, as '11c~rcs, e varios Iiqu'idos; serve para collar
dldros, cry taps, porcelJanas, limpar quaros, etc.; na piJotographia, é emprrgada
para se obterem provas nrgati vaso
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adj. Que conlém albu- gua, quer dizer caslrUo ~ra/l(le, coslello pequello". § Paços forte.s, lortitlcados, ou palacio, em logar fortiOcado. AI. Lus. 5. lll3 v.
g Trmplo, palacio~ v. g. o alcaçar da {ama.
Ulis. 3. 110. "o alcaçal' dos bymnos" (I. poeL)
o templo das musas, da poesia. Diniz, Pind.
~Icoçllrelro, S. m. Guarda do alcaçar.
Alcoç'll'ífl, S. r. Ido Arabe alcaçaria)
mai uso no pI. Casas nobres, paço. § Fa·
brica de corlir pelles; pelJame, cortume,
(antiq.) Elucict.
priedade~.
AlcIlcél. V. Alcacer.
..\Ibllmluúl·ill, ~. f. (L med.) Doença caAlcacemll, s. m. (do Arahe alcacema, de
racterisada pela pre ença da albumina nas caçam a, dividir) DIvisão que se faz em alurinas.
gumas embarcações fóra da camara, onde
"Ibill'ueo, S. f. lIsprcie de cancro.
sr rE'colhrm os marinheiros; lIca diante do
.\Ib...·netl', S. r. Peixe da ordem dos camal'ote do mestre. I/Iul.
abrJominaes, dp. cór brilhante argentina.
AlcIlCt',·, S. m. Ido Arabe alcacil, herva
Curie!'. l. p. 'Íc'Í3.
verde) Todo o genero de pão em nerva, em
..\ I II i,,' 11 o, s. m. (do Lal. albul'1Jtt1n) O quanto crrsce, e não tem o grão, O qual se
nll'~mo que Samo.
dá assim verde ás hesta ; de ordinario, to"11))'11'1', S. m. (nntiq.) V. Alvitre. Cal1- ma·se por cevada, balanco, iJerva triga em
cion.
vrrde: "alcacer no tempo do verde" B. 2.
.\Iei., S. m. II. A-i:;l.) 1[oeda do reino de 10. 7. Conslil. de Eram: "alcace!'es ferra·
Jango·maa. M. P. c. 158. "rende 60:000 alcas gear o".
de ouro, que são da nossa moeda 72:000
"lciteCl'c, s. m. (anl.) O mesmo que AIcruzados.
caçar. ehron. D. A({ollso iV. 36.
A.lt;o, S. m. Peça de sola com que os sa·
Alcácen•• V. Alcaçova. Letto, Orig. 63. e
palciros dão mais altura á fórma no peilo Chrol1. A({ollso lIem'iques, 21 V. "alcaceta de
rio pé. ~ A parte superior das botas rusli- embarcação" incel. 2. 416.
C3$. § Sarraro, para supprir a curtrza do
Alcflcllull"e. V. Alqueqncnge. Má orlhopé de um movei: V. g. alça ele uma banca. graphia.
que manca por leI' curlo algum dos pés. §
.~ICflChIIlÁdo, adj. (I. vulg.) Cun'auo,
Arl!ola, aza, que Sf'rve para pregar em al- csrcovado.
gnma cousa: v. g. as alças do cai:l:ão. ~ Di- . U cnchófll. V. Alcachofra. Orla, C{)lIoq.
nhE'iro, que se dá além do que é devido.
"Icachorro, S. f. (do Arabe aldwl'khulJ
Eurr. I. 3. § Sobras da recrita. lucro além A cabeça do cardo. § Planta que produz
do principal. § Alça; na artilheria, aza dos uma cabeça cm fórma de pinha. parte da
saquiteis de balas, etc. § Prquena régua qual se come, e é lUuito apreciada. (C!lnagraduada, que se adapta ii culatra da p('ça, Ta scol!lmus). ~ Ha uma especie silvestre,
ou da carabina rstrJada, para regular o chamada alcacho{ra ele S. João. § Bordadualvo. § Alça das TOldanas; a peça cavada, ra, ou lavor, imitando alcachofras, de ouro,
drntro da qual auda a roda. ~ AP~ellação, etc. Palmo 2. c. 69. "armas de verde com
(anl.) Uoncord. dc D. Sancho li. c. :... ~ Pre- alcacholi'as de ouro".
sente. que se dava ao median('iro de algum
,Ucachofrádo, ", adj. Ornado com lanpgocio, e corrrsponde ao que hoje se cha- 1'01', que imita a alcachofra. Pinhei7'o, I.
ma luvas. § Susp('nsorios com que se sPgu- 110. "o alcaclto{rac/o de prata, e bordado
ram as calças. § O qne se dã rm gratiOca- do mesmo" "pontitlcal alcacho{mdo de oução ao maior licitante, que alçou o lanço, ro., Panl. efAv. C. 91. "damascos alcachoou frz subir o preço dó coutracto. ou que {mdos de ouro" Anelr. Cltr. 2, c 50. V. Caro paga logo à vista, ao meuos parte d'eJle. do paragl'. Lavor, etc.
.
_
e prE'~ta fiança pE'lo reslo. Coulo, 'Íc. 6. 8.
.-\Ienchoirál, S. m. PlantIO, talhao hor"porque déstes dr alças a ruiva da compra tado de alcachofras,
de duas náos?" Sysl. dos Reg. 2." ediç. 1'.
"ICIlchófre, S. m. A cabeça do cardo
I. p. t'24. Lei ele '.16 ele NOl:cmb. de 1538. bravo. Casl. 2. C. 113. -os espinhosos alcaque as abuliu: "alças de segm'o" ao que clwli'es do branco cardo" Lobo, p. 24.\. §
presta fiança segura. ue sE'guro pRgamento Palm. 2. C. 69. "armas vrrdes com alcachodo cont l'acto; e na Lei de n de Dezemb. ele li'es de ouro" Oguras de alcachofres.
1761. 1'. 2.1)Q1'og7'. 31. se prohibem as OaoAleltço\'II, S. f. (do Arabe alcáçaba, forças que davam os rematant~s de conlractos talezal Castello. ou fOl'lalpza: "os paços da
reae . Synops: CManol. 1•• 1. 374.. § Alças; alcaçova do castello .E'1n Lisboa» ,'recolbidas
de~pE'zas contlllgentes, como V. g. o que se orphãs da all'açeva (de Li~boa)" Cal·l. Reg. ele
dá a Irabalhadores, além do promeltido, 31 ([e Jan. ele 1615 Leão. Uhr. J. I c. 16. e
ou alçando se os custo e prpços dos jor- 22. Goes, UI/?'. Man. 2. 18. "no caslello da
nars, E'le. Cól'les de Lisboa. I'Í 10. "o coudel alcaçol:a" .('ntre os paços da alcáçova e o
avaliava o pão. sem deduzir crifrlros. nrm caslelio·, lnec/. I. 252. e outros di.tinguem
alras. nrm soldadas de mancrbos" Elllciel. alcaçora e caslelio. Goes, Cltr. do Plinc. c.
D'aqui. elm' ele alças; i. é, além do promet- 26. § Castpllo vrlho. Al. Lus. § Fosso, que
tido, ou devido. § V. em COlllo a falia de cinge a cidade. Provo da H. Gen. 5. p. 583.
Lopo Vás de S. Payo a el-rei D. João 111. § 'os navios antigos, era Jogar rlevado e
.porque désles ele alças a rsprciaria de duas fortificado, e~pecie de castello, onde em ::renáos?JI udru-as ao comprador dos cascos, e ral vinham o bomhardeiros. Amarai, p.51.
outra fazendas, porque fez alçaI' o preço Casl. 5. 65. g No Minho, signiOc!l cóva.
no leilão, olfereceu o maior lanço, ou um
"Icllcuello, s. m. Collar antigo, de que
lanço, quando ninguem gueria; e porque, u~aváU1 as mulhE're.", para lhes fazer levanlIcando em admini$traçao os ofriclaes do tal' o pescoco, e rndireital-o. Bluleau diz
rri, desviavam muito d'ellas para si. Uoul. que era tOlicado, que cobria o pescoço: o
cit. D. 4.. 6. 8.
primeiro sentido da-o o Dicr.. da Acall. llesp.
"'Icnbállll, Alcllb"llu, S. r. v. Alcavala. e a palavra é Hespanhola.
inad. 2. t. 'Í4.1. Troço de cavallaria, que vi"ICIIÇ"'" S. m. Ido Arahe i7'ksusl Planta
nha fazer cavalgada: e r. 296. "aos njunta· leguminosa, de que ha varias especies. § A
mentos e campanhas chamão '(os Mouros) vulgar (Linneo, Glycyrl'hi:;a glabm) tem a
alcabrliasJl companhias, tropa, trop·1.
raiz de ~abOr muito dóce; é odorifera e
.~hlObílll, S. f. Cabllda, nu aldeia de medicinal. All\'uns chamam-lhe 1'egal.i:, 1'CMouros. V. Alcaballa, Alrabella. ined. 2. gatice, e 7'f.{}oliz, ou 1'Cyaliza. (do FI'. l'/!o\lImmluádo,

mina.

~lIll1l1llllíDfl,

S. f. (I. cllym.) i\[ateria que
se obt('m, rxpondo a albnmina ao frio.
Alblll11luoldc, adj. (I. chym.) Da natureza da albumina. .
Albul11luÓSC, S. m. (t. ch;ym.) Oque produz a acção do succo gastrico sobre as substancias allJuminosas.
AII1I1111100"0, O",", adj. (L chym.) Que
contém albumina. § Qne tem as uas pro-

gltsse) .

335.

.~lcnlll·Illl1á.lo.

Y. Acabramado. Posl. do
."Ic;údll, S. f. Commis.oão, para coniJecer
Sel1. ele Lisb. arl. 8.
de algum, ou alguns delictos, dada a certo
.... Ieilçllr, S. m. (do Arabe ai-caçar) Cas- ou a certo magistrados que vão devassar,
trilo, ou I()~ar fortificado. Atilegl'. 78 V. o . inquirir e fazer justiça: d'estas alçac/as man·
alcal'al' de Troya (al','j) 1'l'OjO'J). Ban'eil'os,
I davam o reis antigamente ás províncias: a
63 v.•al.caçal'. na lingua Al'abica signitlca Ord. Ar. 1. T. 25. traz o rl'gimento d'ellas.
caslelio, como elles inda hoje chamam alca- V. elo Arc. 4. c. I. Goes, CIu'. Man. I. C. 26.
l.'ar.cabir, a/caçar-ceqllcr, que, na sua lín- ,d ttrados com alçada, para residE'Tem nas

r
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,Ucnldm'in, S. f. O oflicio de alcaide. § taleza. l'\os pannos de raz, ainda hoje se
comarcas do regno». § lIavia tamuem alçadas, ou tl'ibnnaes rolantes, e ambulatorios, Alcaidm'ías; as dirpiluras, rendas, e pena costumão vêr, não ó montarias e bo ques,

applicadas para os alcaides: "tequeredot da mas tambem g'uerras, ~ente armada, praças e ca tellos, que bem póde ser fossem
"'lcAlde, S. m. (au!.) (palavra Arabe, de- antigamente os ptincipaes objectos, </ue
rivada de cáda, capitanear, govetnat) Capi- n'estes pannos se divisassem, e d'aqui \les
tão pncarregado da defeza do castello. O vie~, e o nome de A/calas". Na sua edição
alcaide-mÓI' linha seu tenente, ou alcaide de Ducange, Gloss. inseriu Henschel uma
pequeno, 011 menor, que ubslituia as suas nola de DulJeux, segundo a qual alcala tevezes em cerlos casos; (Ord. Man. 2. qq. 3.) ria origem no Arabe killa. D'este modo, selinha certos direitos sobre os navios, que ria uma especie de rCde usada nos leitos;
se carregavam nos portos do castello, se é, portanto, a sua menção no exemplo de
era em porto de mal'; levava as penas dos Viterbo, junta a aci/aras e colchias, muito
excommungados, das casas de jogo, etc.; natural. A significação dada a liilla, por Pedepois ficou em jmisdicção civil. lJ. L 5. dro de Alcala, põe essa origem da palavra
10. Ord. Man. 1. 1. 55. § Havia alcaides de fóra de duvida, traduzindo-a por cielo de
vara, que prendiam, chamados alcaides 1Je- cama. corredor de cama, corlina 6 corredo/'
guenos. Ord. Ar. 5. I. 62. § Alcaide das pre- e paràmenlo de cama. § Alguns dão a esta
sas; o que se encarrpgava d'ellas e da sua palavra a mesma significação de Alçalá. Y.
repartiçao. Casl. Coulo, q. 6. 8. quadrilbei,Uenlé, S. r. Vaso de barro, em que nas
ro-mór. § Alcaide das saccas,' o que vigiava porta·rias dos conventos davam de beber
sobre os contrabandos e descaminuos nas aos pobl·es.
raias e extremos. Ord. § Ter o pae alcaitl!l;
,Uclllódn,~. f. (ant.) Réde de cobrir os
IOg. c fami!.) ter grande protPctor. § Alcai- cavallos. Caneion. 185. coI. 3. "porque virão
de dos donzéis; capilão d'elles; o fidalgo, hum cavallg com !lamas alcaladas". Eu/i'.
qn.e linha inspecçao sobre o. moços ndal- 5.2. "sim, lJringelas ha na praça, atca/aGlas
gos, que se cl'lavam no [Jaço, ensinados ahi ha na villa ... § nCde para detender dos mos·
a letlras e armas, e ás vil'tudes civis. Lop. qui tos. § Em alg-umas passagens, o sentido
ChI'. I. c. llq. § Alcaide,' entre os Mouros, d'esta palavra é duvidoso.
é governador no civil e militar. § Alcaide
"'lc....llllllónto, S. m. Direito que pagados monles; o que vig:ia sobre as coimas vam nas alfandegas as mercadorias prohidos monti's. § Alcaide do navio; parece que bidas.
era o me tre. Foral de Villa Rei, no Elucid. . Alealdiu', V. intrans. (ant.) Mercadejar;
V. arl. Alcaicbl: "que o alcaide e ... hajam ser mercador. B. Jlereim. ~ :-lo Elucicl. vem
fóro de cavaileirosu parece que era ornes- alcaldal', por alealdar; e alealdamenlo, por
mo que arráes, ou o arraes era egualmente alealdamen/o; parece equivoco, ou simples
graduado. (Affonso ele AlbuquerQ1/C propOz erro de copia, ou de caixa.
,Ucnlcsccllci .. , S. f. Fermentação, pasa nm dos do mar, que Itjudaram a ganhar
uma victoria, se qlleria que o nzesse caval- sagem para o estado alcalino.
leiTO, ou accrescentasse a 111arinlwi,'o. Sev.
.t.lcalescóote, adj. 2 g. (I. chym.) Que
Nol. lJisc. 2. 13.) § Alcaide do mal'; o que tende a fazer-se alcalino; que tende á ponos portos escrevia as armas dos navios dridão.
que chegavam, e á saída examinava se leAlcnll, S. m. (do arl. Arabe ai, e de kali,
vavam maiç das que trouxeram, etc. lei. Nol. sóda) Planta marinJla, que clã a sóda do
.Disc. 2. 12. § Alcaide; em gyria commercial commercio. § O sal que se extráe das suas
são as fazendas, que, só a muito custo, se cinzas. § (I. cbym.) Nome com que se de i\'endem, ou que uinguem compra. § Alcai- gnam certos compostos, que se reconhecem
de; cbamam cm alguns logares ã enchente pelo gosto ácre, pela eITervescencia que fados rios. § Em Coimbra chamam á do Mon- zrm com os acidos, e pela CÓI' verde que
dego: Alcaicje de Penacova; uo Douro, ás dão a todas as tinturas azues vegetaes, resd'este rio: Lllcaide de JlJoncol'vo. § Ádag.: tituindo-lbes o azul, quando o acidos as
«Alcaide, busca-me aqui alguem?u lJelicad. tem avermeluado. Tem a propriedade de se
AdaIJ. 99 . • Alcaide do campo, ou cúco, ou combinatem com os aeidos para produzirem
manso- lbid. 1). 108. "Alcaide em andai', sães, e de erem muito soluveis na agua. §
moinho em moer, ganham de comer" Ibicl. São alcalis: o arnmouiaco, que é volatil, e os
"Alcaide sem alma, ladrões á ptaça" lbill. seguintes oxydos metallicos: a sóda, a po"Em linhagens longas, alcaieles e pregoei- tassa, a Iithina, a lJarJ'ta, a cal, e a estrouros" lbüt. 97. "Honra e sem honra, alcaide ciana.
de aldeia, e padrinho de bOda" lbid. "O al,llelllicllli..!c. V. Alcalinidade.
caide e o sol por onde qupr entram» lbict.
.t.lcnllco. V. Alcalino.
L09. "O nosso g.leaide nnnca dã passada
Allculilieilllt.C, adj. 2 gen. (I. chym.) Que
debalde" lbid. "FlIg'i do alcaide, cabi no é proprio para crear qualidades alcalinas,
mpirinbo" Blut. Voeab. • Pouco medo tem o ou mudar em alcali.
juiz do alcaide" Ibid.
"'Iculis-êneo, a, adj. (do Árabe alkati, e
.t.lealdCl·ia, V. Alcaidatia.
do Gr. genna6, eu gero) Que gera, produz
",lc.. lde88o, S. r. Mulber do alcaide. § A os alcalis.
que tinha a alcaidaria de algum castello.
,'Ieollmctria, S. f. (I. chym.) Nome que
m. Lus. 3. II. 12.
se dá aos processos, pelos quaes SP. deterAlcnldin, S. f. Alcaidaría. B/'i/o, Gil". L. mina o alcali que se contém n'um liqUIdo.
3. e. 22. Jorn. d'A{/'. (. 249. «Estando'JloiS,
"'Icullméh'ico, u, adj. Que respeita â
d'esla maneira, tirou el-fiei a alcai la a alcalimetría.
estp Mouro".
"'Icnlillleh'o, S. r. Tnstrnmento para me"'Icnlõt... S. r. Alcoviteira.
dir a quantidade de alcali que tem a potas"'.cnlotai·ill, S. f. (ant.l V. Alcovilaría. sa, ou sóda do commercio.
Doc. do sec. XV. no T. q. elas Atem. de.D.
IUenllnhl'ulc, S. f. (I. ilidact. e chYIl1·)
João 1.
A qualidade alcalina, ou a qualidade de
tllculóte, S. m. Alcoviteiro.
alcali. Cad. Pha7'm. 1J. qA6.
.
"'Icu;':, S. m. Livro de alardo. R. de Pina,
"Icnlillo, a, adj. Da natureza do alcah.
Ar I V. r. 6q. 3. «depois se soube pelos seus § Alcalino usa-se substantivamente: V. g. o
a/cal::es, que são como li vros de alardo, e alcalino vegelat, etc.
_
.t.lcollsu~ão, ll. f. (L. chym.) Operaçao
aprovações, em que todos os que r.assárão
á Ilespanha erão escriptos, morrenão qua- \lela qual se commnnicam a um corpo quatrocentos e cincoenta mil".
idades alcalinas. § Operação pela qual se
Alcúln, S. f. (ant.) É duvidosa, tanto a sppara o alcali de um corpo que o conaccepção, como a acceutuação d'e la pala- tém.
vra. Viterbo justifica-a com a seguinte pastllClllIsúl', V. lrans. Tornar em alcali
s::lgem: .Reginm lJomnm Sanclm dedi omnes algum COl·pO, como os vegctaes, qupimanalcálas meas, aci/aras, el colchiasu. E accres- do-os, e extrahindo o sal das cinzas. § '1'emceuta: "Poderíamos inferir que eram pan- peral' com alcali.
no de raz, á vista das colchas e alcatifas,
,'Ienlõldc, S. m. (I. chym.) (de alcali, e
IJllIl. SI11Jpt.
que egaalmpnte dpixa a sua filha Doua San- do Gl'. eidos, semelhança) Os chymicos dão
"'Icálco, adj. (I. poet.) Verso alcaico; do cha el-Hei Dom Sancho I no seu testamento este uome aos alcalis orp;anicos, para os
l'ytumo, ou metro Grego e Latino, inventa- de 1209 no tomo q.o da JlJonal'eh. Luzi/. Al-/ distinguir dos alcalis mineraes, dos quaes
do por Alceo, poeta ceTebre,
cala em arabigo, significa castello, ou f 01'- elles dilferem pela composição e propriedaque andavam [lrlas província adminUrando ju tiça nos casos civeis e crimes, a ultima das quaes saiu no reinado de D. Sebaslião, em 1570; e ás vezes saíam duas commissões d'e las para as diversas provincias.
§ A jllrisdicção, ou o limite d'ella, e do territorio de algum magisll'ado: v. g. esla cattsa cabe na alçada de lal minisl'l'O; L é, pMe
sentenciai-a, e deci<.lil-a, sem appellação,
nem as-gl'avo; não excede a amplidão da
sua junsclicção, ou conhecimento, e poder
de pOr penas de dinheiro, corporaes, de
desterro, etc. § Os ,jtli.:es da alçada; i. é,
da alç,ada. instancia superior a inferiol'.
Onl. Af. L. 2. T. 59. lJaragr. 36. e {/'eq. §
Ilecurw a juiz superior, que emende o
a~gravo' outra installcia: .salvo appellacao, e alçada para as justiças dos Heis de
Portugal. Goes, P. 3. c. 19. "sejão logo enforcados (ou banidos), sem mais alçada»
Ord. Ar. t. 23. 60. "nom haja appellaçom,
nem alçada, salvo se alO'uns quizerem delles aggra~ar, etc.» Orcf. Ar I. p. q90. 1Ja'/'arJI'. 6. lll. 71. c. 6. V. Ord. A/. 1. Sq. 19.
e 2. 59. 37. appellação. L. 2. r. 99. e 253.
ii Ter alca~de. e alçarta em at,quma lerra;
ôpfensor d ella, que eram o alcaide e ouvidores da appellações e aggravos, dos
juizps da terra, ordinarios e naturaes, como bavia em terras de louros, que se deram com este preito, ou preitesla, de ter
ct-I'ei só alcaide e alçada. Ined. 2. 271. §
fi:!. Dize:mo : eslar alguma COl/sa em nossa
alçada; J. é, em nosso poder, ser compativel com as nossas posses, talentos: .he
grande o reino, potencia, e aleada das la!p'imas, que impõem silencio' aos accusaoores, etc.» Ar/'. I. I. § "Tereis alcada até
A:madis» "podereis ler, entender esta e taes
novellas?» § A alçada loma-se pela importancia da causa a maiot, em que o mini tI'O póde, criminal, ou civilmente, julrpr,
condemnal' por sua sentenca. § O tetntorio da juti dicção. § ng. 1b1llaJ' a alçada a
.Deus; a alçada da morte. § PodeI' de punir,
damnar: -temei aquelle que tem alçada nos
corpos e nas almas» que as póde pumr com
a morte eterna. Paiv. Serm. § Alçada de 1JOderes; jurisdicção uJletiot, extraordinarla.
"'lcndHc, S. m. (do Atabe alcoda{, o),kode{e) \'aso de barro, ou outra materia, sobre que os taberneiros medem os ·liquidos,
para aproveitar as verteduras.
"'Içndêlrn, S. f. Suspensotio, ou liga,
com que se alçam e S11 ;pendem as roupas
compridas da vestidura. Cerco Seraph. 1. q2L
AlçAdo, p. p. de Alçar: "estando a vista
alçada, com o cuidado no aventnteito" Lus.
5. 3L § (an!.) eh/'on. D. Pedl'o 1, alçado ,'ei,
011 em ,'ei, r. 31. e 32. § Alto. erguido: arvores alçadas. Cam. Ect. 7. § Altivo de condição, orgulho o: "homem sobetbo e alçado» llr. 2. 9. § -, S. m. Casa nas t)'pographias, em qve se alçam, dobtam e acondicionam os Imprpssos, e preparam as brochuras. § O alçado; o traballlO de pór as folhas de um livro em sua ordem, l)ara poder
seI' cozido, anm de se brochar, ou encadernar.
Alçlldor, n,? S. O que, ou a que se alca
com dividas. S O que lpvanta alguma coü<a. § Alçador de {orças,' o que desfaz o for!:amento, empnda a fotça, víolencia, torto,
aggtayo. § O que, ou a que alça, dobra, e
acondICIOna os Impressos, e prepara as bro:
cuuras na imptensas, ou ao seu serviço.
"'Içlldúl'n, S. f. (I. de impr.) Caderno, ou
caderno, em que se dividem aS obras, depois de impre sa e secca . § V. Alçamento.
"'cllêst,
m. Di ol.eute universal, que
al!5t1ns alchimi tas pretendel'am invenlar.
§ l.iquido, inventado por Paracelso, com o
qual pretendia curar todos os cngorgitamento . OUl'v. Polyan/h.
AlcnrOl'ádo. V. Alcanforado, que é o
usnal. V. tambem Alcoforado.
.~Icllíchns, s. f. pI. (t. marit.) Ovão que
ha entre ciuta e cinta do costado do navio.
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des geracs, ainda que entram em compe- I deixava claros sinaes da sua ira" il. falI.
lencia com os primeiros pelas propriedades dos mesmos golpes, feridas, etc. ou das
das suas bases.
armas com qlle se fa~ 111 Casto 6. C. 68. "feAlcolóldco, n, adj. Pertencente aos al- rindo por onde sua espada podia alcançaI'.
caloides. Uod. Phal'11t. p. 202.
Palmo 1. 10. "maR os golpes do gigante onAlcnmimto, S. m. Levantamento: "alça- de alcançavão fazião tanto damno, que, etc"
menla de pendão. Lopes. ChI'. I. c. q3. § (trans.) a eS1Jada, ou lança, ou bala o alElevação. lnect. de Alcob. T. 3. § Acto de le- cançou; chpgou a ferir. ~ AlcançaI'; ser do
vantar, desfazer tolber, acabar: V. g. alça- mesmo tempo, on existir com outro. 11.
mento de (orças, de clegl'edo. Ol'cl. Ar l. 4. Dom. t. 4. t2. "C lIe de aber que fI'. Lou13. «petições de alçamenlos de degredos- § renço alcançou os tempos da funllação do
Alçamenlo ele degl'eelo, talvez é o crime de convento" Coulo, 5. 4. !lo <viveo ... em Dio,
não o manter, c sair-se do logar d'el1e ondc nós o alcançámos, e communicamos"
(OreI. !,Jan. I. 3.) : ou perdão do resto do § AlcançaI' as de,çpezas ; ter com que as sa·
tempo de degredo; relevamento.
lisfaça. Conspi1'af:. 34J. § Alcanfar algllem
."ICflUlonin, .4Icnnlllllln, ou ~IC01UO- de, ou em conlas; ficar seu credor: e fig.
lIill, S. f, (do Arab. alcammemí, doce feito convencer arrazoando. Paiva, S 3. f. 70 V.
de mel e lJerva doce, ou cominhos: deri- «alcançou-os (aos Pharispos) Christo de
VR-se de cammún., cominhos) .. Massa ft'ita conla" § Alcançar alguem em 1'i!ZÕes~' conde melaço com fartnha, e gengibre, ou ou- vpncer. Couto 8. 35. § Alcançar algllem, ou
Ira especiaria: no Drazil faz-se com man- alguma cou.sa que já (ai, ou passou; tel·a
dioca.
visto, tractado, e convprsado : V. g. ainda
"lcaOl)l"', S, m. Linho canhamo, alias alcancei na minha meninice esse bom velho,
alcaneve. Elucid.
c essa moela. § AlcançaI'; fig. conseguir,
Alclln ç ndl ç C!l n, adj. Sujeito a ser al- lograr, obter. Brit. ChI'. l. 1. "alcançm' o
cançado. § Facl de ser enleado, atalhado, Céo." Lobo, p. 20ll, «se por ti alcança fim a
como succede aos encolhidos, aoanhados, e minha em preza" Al'r. 4. 3. «alcançar vieloparvos. Paiva.. S. 1. (. 106. '~quanlo se ria" § - alg. cousa: adquirir noticia d'ella.
póde fazer maIs parvo. e mais alcança- V. c/o Arc. 1. 1. "nos confirmar nas cousas
diço..
sabidas. e alcançaI' outras novas. alcançar
Alcancádo, p. p. de alcançar. § adj. algo scienc.ia. le/. I. 3. ~ Conhecer, entenrJer,
Perturbado, atalhado, enleado com alguma percebrr. Goes, Chi'. l\1an. 1. 89. «a guerra
razão inesperada, a que se não da saída. sobrcesteve por Ihp morrer muita 'l"'ente, s~m
P. P. 2. C. 6. «cmmudeeeo, como homem alcançal' a calielade da doencall tiS. 5. 6q.
alcançado, etc." Lobo, (. 251. § Tornado de "Palavra alguma sua lhe álcaneal'am. §
pejo, vergonha, ou remorso, e geralmente Comprehendp)', penetrar', pe(ceIJ(~r: cousa alda consciencia, ou convencimento de haver la, rlifflcil. Nau/r. de Sep. 86. al1l. ediç. Lus.
commettid.o falta, e1'1'0, ou culpa. Cam. San. l. 71. "Oh seg-redos d'aquella eternidade, A
184. «sentll1do-se ~lcançada a. bella e~posa qnem juizo al"'um não alcanf.ou< Arr. 10. 1.
de Cephalo no cl'lme consentldoll D. P. C. .e ter (Deus) outms muytas propriellades,
30 Andl'. CM. I. C. 50. .. alcançado de não qne o humano entendimento por nrnhuma
entregar a fortaleza" ~ - em conlas; o que via, arte, e rezão pode investigar, e alcandeve mais do que p~de pagar, atrazado. § çar.ll § IJ/.clJllçal'-se, V. rp/,. Chrg-ar-se, toII. Oque gastol1, e nao tem para repôr, va- cal'-se avezinJlando-se. P. P. l. 16.67. -com
lores que lhe estavam confiados, e uão lhe tiros de mão se a/cançavão as embarcações li
pertenciam. § Alcançado do somno; tras- § O mal de si se alcanca; i. é, vem a busnoutado 11. N. 2. 105. § fig. Enganado, car-nos. § A/cancar-se Õ callallo; tocar-se e
frustrado, baldado nos seus calculo~, e es- mo!estal'-se com as ferraduras. ou cascos.
peranças e contas, que lhe sairam erradas, Rego, Alv. 6'2. ~ Alcançal'·se, dizemos das
mui somenos, ou totalmente fali idas : "fica- co'usas, que succedem umas àpós das 011rão alcançados, vendo-se sem armas, que tras, Cjuasi sem cessar', sem pspaço entreluas tomarão.» Casl. 5. c. 17...os -, e ex- meio: v. g. as mjadas ele venlo alcançaperimentados uão servem a outros de des- vam-se unias a Ollll;a.~: .. as febres com I'onenganos» (como sub 1.) Paiva. Senn.
ca ou breve iotermittencia alcanção-se hu"lcançll"O", ", S. O que, a que alcança, mas as outras.• V. do AI'C. I. 9. e intrans.
n. P. § adj. Que alcança: ..oraçao alcanQa- T. de Agom I. D. 4....as mercês ono tantas
dora das causas, que havemos mister'" Ca- que alcánção humas ás outrasll i. é, succeslec. Rom.
649.
sivas, sem mpdir espaço, em que se inler"lcallçà.lill'lI, S. f. A ferida, que se faz romllam. § Lllcançal'-se; não apresentar' um
o cavallo, que se alcança,
. responsavel aos valores, que lhe foram con"ICUIlCIlII, S. m. Antídoto para as fe- fiados, r não justificar o facto, quando lhe
bres.
são prdielas as contas.
.llcnuÇ'\menlo, S. m. Conseguimento.
JllcllncOl', V. intrans. CheO'ar. /-lo N. 1.
V.
139. "poi' cada hum dos quaes (rios) entra
Alcon~á." V. trans. (Joãq, Lopes cle r'~e- a maré 10 e 12 legoas alóm do qne a Uahia
lasco del'lva este verbo do LaL calx, CISo alcançan § Aba tal', abl·anger. Brito, Uhl'.
calcanhar; de maneira .que alcança?' vem a 2. Iq. «mas a forca (de Deus) suppl'io onde
ser o mesmo, que segUir alguem de perto as hnmanas não alcançãon § is IOI'ças, a {ae che~ar a pôr o pé, ou calcanhar pegado. zenda não alcanca; i. ., não chega, não
Blul. das Leão Ofig. 16. o põe no numero basta. § Chega-r: ij. g. o goslo alcançou a lodos. vocabulos que os portuguezes tem seus cios: esla amlO alcança cem mell'os, ou cem
natJ~os). Chegar á cousa, para a qual alguem passos; i. é, leva o seu tiro a es~as distan~e ~ll'Ige. Anclr. ChI'. t: 44. "mas não o po- cias, e alcanca aos alvos, ou objectos. qne
.érao fazer com tanta pressa, que doze lan- tanto distam" de qupm a di8para. § IIg.
chara_s dos inimigos, que sabirão tras ellas. rrAhi não alcanç.a a humana intel1igencia»
as. nao alcançassem < fig. H. P. l. l. 6. não che~a a conlJecer. § E tender·se: rrlão
'alnda qne a razão vá correndo, não alcan- largo, e dilatado commercio, e navegação
a opinião que 11Ie vai fug'indon § A pena que alcançava dos fins d'Europa as extreacança a lodos. AI'!'. 5. 14. rrAlcançO!' a 10- mas rayas, e confin da vastíssima China.
dos com premio, ou pena» premiar, casti- etc." na perda alcançou a muitos. fl. §
gar. Luc.. 8. 23. § Chegar com a mão ao que Abranger: aa Providencia alcança até as
estava distante. 2.0 Cerco ele Dia, 17. 1:l0. avesinhasll Viei'l'a, 12. 9. § AlcançaI' ante"Ivendo que alcançava com a mão direita o posto a verbos a que precede a 1)reposição
a to .da parede" § - com a visla, com os a, vale o mesmo que chegar, ou vil' ao fim
~~os, ou de visla: ver a distanc.ia. Lus. da acção que o verIJo ill1ll1ediato rxpres a:
ans/. 2. V. «tudo, quanto cqm v!:sla ale- V. g. alcançar a vêr, a enlendel'. M. L. I. 1.
gre alcança. Palm. 5. 4.. 8. «nao tenam an- c. 8. e C. 29. Vie'iI'IZ, I. 696. "para que de
d~do meia legoa, quando alcança1'at1! de algum modo alcance a ponderar as mercês"
:lIsta a Florismo.» 'l'ambem se diz (intrans.) Franc. 2. c. 2. rralClmç01.t a ser unica no boros olh.os e da vista. Ceila. Quacll'. l. 180. dar" i. é. conseguIu. § Adag. : rrA perspve-,
•Ia traz li os cuidados onde os oUws não al- r'ança toda a cousa alcança" Delicad. Adag.
ca7lçavali!" § (intrans.) Chegar com o gol- 76. "Qurm segue al~urna cousa, ou alca7l!;Q
fe ao ponto destinado. Alem. clas Proes. parte ou toda. lbicl. 57. "Tollos quereriamos
. 30. aonde alcançava com seus golpes, ser J)ons, e alcançamol-o os menos» Ibid.
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30. "Alcança quem não callca" lbit/.. 36.
"Quem de vagar ou tarde anda, pouco a.lcança" l1ernan Nune.s, fle(rancs, foI. Ot!.
.Curtas tem as pernas a mentira e alcança-se
azinha" "O que se perde não se alcança de
graça. UNs. t. 3.
•
,9.le.)ncRI·o, S. f. (anL) lnstrumento musico, talvez semelhante ao pandpiro. Casto
2. C. 51. nda peUe do la/l:arto Ilzerão uma
alCl!11Cara, cm que tanglão" pandciro alcancareiro.
,Ucnllc''''elro, adj. m. E pecie de adufe: "Pandeiro alcancareiro» que tem couro
por haixo, c soalhas no arco. Cancion.
tt.lcimc«>, S. m. Adistancia, que medeia
entre 11m corpo, e outro, que se move para
elle. § Fical' ao alcance; i. é, em logar onde
alguem chega, e alcança. § ng. O alcance
do cll!enelimclIlo; a sua cOlTlpreben~ão, o
que rlle pode perceber. § O alcance da espillgal'ela, do canhão; o ponto ultimo, até
onde curo a a bala. § Al1na de alcance ;
aquella, cujo tiro vae a grande distancia. §
Alcance ele visla, de ouvido; a distancia a
que se pode vór, ouvir. § Anelat' no -, ou
nos alcances de algu.em : em seguimento, e
busca d'elle. Vieira, 5. 25!l. «que ja (as ron·
das dos Cananeos) lhe andavão nos alcances. § Seguimento aprrssado de dar caça, e
chel!:ar a quem vai diante: nesse remar,
correr não é de alcance, ou em aicance"
acossando. § Eslar U111a cousa ao alcancede
atgllem ,. estar proxima, de modo que se
lhe possa chegar ~ l1' em, ou no alcance; 'eguir o encalço, ir após, em segllimeuto.
AIT. 4.. I). Lobo, /l. 307.• pediu licença para ir no alcance de hum pa tor, a quem
bnscavall § Seguir, correI' ao aicance de
qllcm saiu adianle, de quem se acolhe, 1'e/im, 011 {oge : ir após elle. § Dar alcânce; al-

cançar, chegou' a outra cousa, que lU dlUnte. § fig'. Consentir que alcancem, ou tenham chegado: "Dama tão alta e 'strellada,
Qne ao amor mai altaneiro Não c/ais alcance, ou cllPgadall "ess s sátrapas, aleandorados nos cadafalsos dasua grandeza, não dão
alcance aos gemidos da mlseria" § Iig. Fazer alguem o que esta ao seu alcance; fazer
tudo que pode para servir a outrem, afim
de cOl1srguir o que deseja. § Importancia:
negocio de grancle alcance. § fig. Alcance; o
seguimento: v. fi. os recontros, e suóres; que
!la no alcance da virluc/e. Al'r. 7. I. 7'. de
Agol'. 2. I tll,. "convidava o entendimento a
sêu alcance" tenlar, empl'e!leneler o alcance
da virtuele; o proseguimento : "o alcance da
honra verdadeira não he para passos cu 1'tos, e vulgaresll § Conseguimento de alguma pretenção. § Srgundo correio, que vai
alcançar o que saím diante. § - ele conlas;
o reolo, saldo que o devedor deve ao credOI'. § ii. Extravio de valores que se receIJera 01 , e não são restituído ao tornarem-se
as contas. § Alcance; alcançadura da besta.
.-llc.)nce, adv. (anl.) Perto, quasi. Couto
10. 6 12. "perderão-oe na iJatalha alcance
de 20000 Turco o» aproximadamente vinte
mil.
Alc.)nço, S. m. O meo~o que AJcance.
Casl 3. 43. lJ, I. 7. 2. Pma. ChI'. Ar. C.
Ml. ~ Alcanças; pI. os dedos do falcão, que
estão sós, separados dos emparelhados.
,\Icl\ °I'It , s. f. (do Arab. a.' "-»c/ara,
poléiro) Vara onde o falcão está
ioleirado. UUs. 2. 6.
Alc ...... o.·...ltmlC:~.. ltl, adv. De modo, ou
em est,ylo alcandorado, mui elevado, err.polado.
.O\Jcn..do.· ..... o, p. p. de Alcandorar-se e
adj. Cotlocado na alcandora. § f1~. Eslylo
alcanelorado; elevallo. § Pensamenlos Iristes
alcandorados na alma: que eslão de assento n'ella, assentados. Utis. 5. 7. ·nunca vereis o merecimento alcanelol'ado" elevado,
exaltado. Aulegr. I. 4.
AlcnmJo,·(Í.·-'lC, V. ref. Pôr-se na alcandora. § fiO'. Elevar-se. sublimar-se, engramponar-se; empoleirar-se.
~lcnllel'tl, S. m. (do Arab. cannebe, canhamo) E8pecie de linho louro. Aulegr. 78 .
V. rrcabellos de linho a/caneve. Orla, Cal. f
25 v. e 26; cunhamo.
Alcanrõr, S, !D. 'ueco res!noso br1l:nco,
tran. parente, sohdo, secco, fnavel, mUi vo-
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latil, c de cheiro penelrantissimo : é medicinul. Camphora.
Aleonforúdo, adj.
mesmo que Camphorado.
Ah-oofo.·;.r, V. trans. Dis olver camphora. diluil-a m algum liquido, ou nllstural-a em alguma composição.
..U eonforêlra, S. r. Arvore de que se ex·
Iralte a camphora; e 'pecie de 101lreiro (Lau-

com o art. aI) Arbusto hortense, que tem' OM. c. 5. c La.aanha. § Sublevar-se. Re.Ufi.l. puas a modo de saroa. Os botõe. (resta cei. 169 v. "O' Mouros se atr;ál'ào, contra os
planta põem-se em conserva, servindo para Christão' pelejarão" § -se, (ant.) appellar.
excitar o appetite. § iig.• 0 amor em tudo {;oncord. lJ. Sancho II. c. 8. recorrer a sué a mesma atcapal'l'a. Ulis. 2. I.
perior alçada. § - se alguem; levantar-se
.4.leopo...·ódo, .. , adj. Temperado com em pé por cortezia. Loprs, (,~ll'. 1. c. 14. §-se
acaparras.
a,lguem com a (u:;ellcla alheia; quebra.". falo
.4.leIlIHu·,·.lI, s. m. ~latto de alcaparras; hr, e tal vez mudar de terra. para nao ser
logar onde se criam alcapalTas.
demandado; levantar-se com a fazenda
"us Camphora. Línn.)
Alcapa.·.·ch·", S. f. Arbusto que dá as alheia. § - se com seu edificio; levantal·o
Alc .. nru.·élru, S. m. (anl.) 'aso de tm· alcaparras.
Ol'd. § - sc da dcmanda; disi~ir d'ella. §
zer a camphora para cheirar.
,'Uc.. pn ....eh'o, S. m.
que vende alca- fig. - se em seu cOl'af.ão; ensoberbecer·se.
Aleànlln, S. r. Lingua de boi; planta.
parras: e outras conservas de hervas, legu- 1fT. 2. 18. § V. Levanlar, syn.
.4.leRotll, s. m. Hocha escabro. a que se me., fructos, etc. Gl'and. Lisb. 4. 8.•al(Alçar, El'fIller, Elevar. Levantar. SlIn.)
levanta da rlllf'ira a pique; margem a pi- caparreiros que vendem alcapal'I'a, c a:;eilo- Lewnlm' é o genero, de que os outros 1'0,
que, em cnco-ta, ladeira. ou declividadr, na nova.o
cabulos são esprcies. Exprime a ideia de
ou alam boI', ou talude de rio, etc. Casl. 8
~Içltpé, s. m. Armadilha de caçar avl's p61' ao atlo, liral' para cima, fazer subir,
c. 2. C. 8. V. Cantil: "era o alcanlil tama- pelos pés: "Tarnbem os hOOll'lIS do campo etc. Alçar é levantar o que está cabido, ou
nho, que a caravclia ajnntava a borda com usam ele suas armadilhas, tomando passa· levanlal' alguma cousa acima da posição
a terra .. i. é, li(;al'u a borda ao nivel da rinho. ora com buizes, ora com coslellas, ordiuaria. El'guer é levanlm-, pondo em pé,
terra. Goes. ('h 1'. J\1an. 3. c. 63. "por cansa ora com varas de alçapeu Al'le da Caça. 5. ou fazeouo subi I'. eomo um edificio. Eleear
do alcantil, e rihanceiras, que o estreito 7. § (na lucta) Certo movimento dos pés, é pór em log'ar alto. pór em posição emi·
tem de uma, II outra parte".
para derribar o contl'ario ; sancadilha. ou uenle, levantar em bonra e dignidacles.
~IC""tJJitdll, •. I'. Elevação de" terra ta- outra tal. § fig. Artificio para enganar.
.Ue...·.I1·••U, S. m. Ave agTeste pernalta.
Ihada a pique: "a testa do ~ecco da terra
AIClII,él'lIl1, s. r. O artificio de atraves- (Gi'usaltel' CaUell'is.) § "Os alcaravaes são
soberba a Illodo de alcantilada" 11. 2. D. 2. sal' .a" perna na luclu. para derribar o con- pardos de Lodo. as pernas um pouco com·
11 UI{. "Dezpsete náos ~rossas, encadeadas trario. Blut. V. Alçapé
pridas, e o ppscoço . criam eOllerra ... anlíuma cm outras, tão juntas com as popas
Alcol.elO.·, S. m. Alcupelôr. V.
dam juntos uepois de crearem seus OIl1Os.
em terra a maneira de alcanlilada. que paAlçltIJl'cmll, s. f. Alavanca para mover Art. da Caça, ti. II.
.-\le8"II\·i .. , S. f: (do Arab. alcarauia, serecião um eirado soberbo sobre o mar)) n. grandes pesos. § Urna tenaz de arrancai' denI. 7. ti. Mari:s, D. I. c. 15.
tes, § BllIZ, armadilha para animaes, e aves. mente de funcllO) Cariz; cominho dos praAle""tlládomclltc, adv. Perpendicular;\.IçolU'cnllido, p. p. de Alçapremar. Le· dos; plaula he!'bacea, cuja s,emente se em·
mente.
vantado com alça[lI'ema. § Apertado eutre a prega na comida, como estimulante, e em
AlenntlJódo, p. p. de Aleantilar.
adj. alçaprema e o fulcro 011 ou ponto de apoio. usos medicinaes. (Cal'wn, ou CariUlIl de
Que tem él'rande altura perpendicular; ta- § fig Angustiado, torturado.
Linneo.)
.
Ibado a pique: v. g. monle - ; sem decli4Iç.. prewtl.·, V. t!'aos. Usar de alçapreJlle:ll'U\'iz, ou tllcllro\·cz. V. Algaraviz.
vidadrs, 011 ladeira~. e perigoso de preci- ma. § Levantar com ella. § Apertar. trilhar
Jt.lclIrclh'lI, S. f. Lago. onr/e 'e recolhem
picios: -Este na alcanlilada serra corre
entre a alçaprema, e o fulcro. ou ponto de aguas dl1. chnva. Leão, Ohr. J. I. C. 33.
javali cerdoso" Gare. Od. ID. precipitoso. § apoio. § fig. Angustiar, torturar.
Alco.·ill. V. Alqueria.
/lio -; profundo com margem alta. e di~lc{lI', s. m· (voz Arab. alcam. o mar.~lcá ..llI, s. f. (VOZ do Arau.) Planta, que
reila abaixo, ou prepeodicular. de sorte roio) E. pecie de esteva (cfslus hll1nilis); na,ce nos arears, cujas folhas são seme·
que os navios se ajuntam com a horda tio herva das sete sangrias. Curvo.
Ibantes ás das violas.
Alçál', V. trans. (do I.al. harbaro allíare.
tllClI"Oll\'ill, s. r. V. Alcaravia .E çanou·
rio. Casto 8. c. 69. P. P. 2. C. 45. B. 2.5.9.
"baluarte meLLido na agna. em lugar tão - d'onde lambem vem allear) I.evanlar, el'- raso porque não, Com fava e alcarouvia. E
que não se podia lançar uma ponte a elIe" g'uer o <Iue está baixo, pendente. cahido In~ cominhos e açafrão" Gil Vic.
§ Recife alcanlilado; que é como cortado em '1. 4. "a ça as cousas cahidas" 11 tlg. AlçaI'
.4.lcu.·!·átlllS, S. f. pI. (I. do í\linho) V. Aruma recta, que não raz lalude. alam boI'. ou as a;;as; levantar o vÔo. Lus. 7'ran.f. § fig. recudas. § Movimenlos, que faz o falcão pa·
declividade para o mar. Casl. 7. 10. o mes- Alçar os ol/ws; olhar para cima. Arl·. 2. \!:I. ra descobrir a presa. Arle da Caça, 2. 5.
mo é: cosla - ; riba - .. V. Alcanlilar·se. "alcemos pois os olhos aquelIe mestl'e que,
tllentí-o, - tel.. , ou - te~-u, S. f. (do
Goes. P. t. C. 83. "por O tio ser - saltarão elc." § Alçar a voz; tornaI-a eslridente, Arab. alcatia, manada. rebanhol Grande uumuitos em lerra" IJ. 2. :~. 4.
gritar. Maus. Afi·. 5. 79. v . • e com impelo mero. I1lnltidão de lobos. Lr;bo, f. '20. "diAlc!lIItllá.·, V. trans. La.vrar ao cantil, ou alçando estmnha grita" § Alçar a mão; er- zemos fallanclo propriameute: bando de
alcantil.
g·uel-a. Melll. das proez. l. 36. ~ Atçal' as aves, cardume de peixes. vara de porcos,
.-\le.... tlJhr-sc, v. rer. Levantal'-se como velas para navegar; phrase naul. usual alcalea de lobos, etc." § Tambem se emprc'
alcantil. ou rocha talhada a pique: "retirá principalmente quando se navl'9'ava porsin- ga fallando de outros animaes rerozes. §
rão-se, e alcantilál'ão-se as ondas, c derão graduras. Al'r. 9. 3. -ao tempo oe tomar por- Andar de ulcatca; em bandos: diz-se dos
p~s ada aos Hebreo " suspender-se perpen· to querer alçar as velas. etc.• § Erg'ner, eri- ladrões, facinorosos. Eu(r. 1. 5. Arte de lPurulCularmente. como cousa talhada a pique, gir, levantar edificando: v. g.- nmros, e(li- lal', r 8. § 'J'ambem se diz de gente junta pa·
ou muralhas. § fig. l~lallda.r alguem alcan- {iC'ios. Sá e Mil'. Cal't, 2. 49. ,;ao Deos ela san- ra algllma violencia. Casto 3. c. 29. "man·
/ilal'-se: elevar-se, levantar-se por officio. de alçaLla templo" § f1~. Alçai' a (ama, ce- dou prender os capitães, por virem juntos
ou dignidade. Palmo P. 3. f'. 122. § Appa- lebrando. cantando. g !Ilçal' o cantico fl.wJl.il- em ntcalea" -não !la - de pastores, de que
relhar-se .para algnma cousa elevada. que de a tão sublime assumplo ;-0 l)enSamenlo o lião e tema" Paiva, S Ul~~. I. 6. "como
requ!'r ammo errcto. elevado. altivo.
a Deus; elevar, allra!lir a contE'mplação, e não conheço eu pste~. e suas alcaleas?" §
Ale.. ntllth.o 1 ÍlSII, O mesmo que Alcao' fazer f'l11bebel' n·ella. § Atçal' a/gueJJI a /wn- Eslar c/e alcaléa.; (phr. fam ) e~tar de obsertilado: "o funoo da ilha muito alcanliloso" /'aS: elevar. promover, v. g.- li almocadem vação; de vigia, esperando de~eon(jado por
Carias do Japão, 1. 33 4.
a adail. § Alçar armas; não lIS exprcer mais. algnm facto .
.4.leunzi..,
. r. (do Arabe alcllll;;, the- Paiva. S. 3. t'l3. § Alçar o degl'edo ; levan.... Ieut.fll, S. f. (voz Arab. derivo do versouro occulto; o mealheiro, cova, cofre, em tal-o, quebraI-o, não continuar a cumpril-o. bo eslafa, matizar. bordar com córes dilTe·
que e esconde um thesouro) PanE'J\a de § - a coulada, a de(e;:;a. coulo; devassai-os; renles) Tapeie. § Cob,'rtor bordano. § Tudo
barro com polvora, ou outra materia in- não guardar o privilegio do couto, coutada. que se estenue como tapete: v. g. tlma alcalIanllna vel, com que autigamente na O'uer- etc. não executar as prohibieões. e penas, tifa de verdura.
.
ra se atirava ao inimigo. Fl'eire, L. 2. n.· os tl'ibutos exigidos do que- !'ntram, e ti·
.Uentlfádo, Vieil'. 10.359. P p. de Alcali·
97. e Seo. Cel'co de Diu. 18. f. 300 : "muitas ram, on culhem o que Cdas coutadas. Ol'd. faro e adj. Coberto com alca!ifa ; atapelado.
borul,~
foso e alcanzias". g lJola de bar- Man. 5. til. 2. § Alrai'; (I. t)'p. e tle euca·
Alcullflllllento,. 111. Acção e elfeito de
1'0, ôca; cheia de nôres. cinzas. etc. qne dernador) ajuntar as folhas depois de im- alcatifar.
"'IClIUfá.·, v. trans. Cobril' com alcalinas ca\'alhada se atirava ao cavalleiro : Re· pressas e secca" para se dobrarem: c depo.i
go. Cavo C. 89 ~. Cavalhadas. em (Ine se jo· de dobradas ajnlltal-as por sua ord m, pa- fas. § fig. 1'elt'a, que alcatifa a selva; - o valgavam alcan;;ras: .touro , canna', argoli- ra ôe coser e brochar o livro. § - (orcas, le, as ruas de f/6I'es. Vieil'. 11.308. • alcaU(ounha • alcallzias, ,iustas, tornE'J'os" Ch,'. dos aggl'avos; desfaz!'r, tolher os aggravos, res- lhe a estrada com uma capa de brocado.
Con. Regi'. T. 2. (. 197.
tituir o esbulhado. Chi'. n. Pedl'o I. § - as para a rainha passar a pé enxuto_ (um lord
tlleunzlitd .. , S. r. Golpe de alcanzia.
moedas; dar as mesmas mais valol' do que IOglez á rainha I'ahe!.) Y. Tanizar.
tll~"I.iio, R. m. I'orta á maneira de tam· o intrinseco por lei. sem alteração do peso,
.l!.lcutlfel.·o, S. m. O que faz alcatifas.
pa, III velada com o oalho. e que se levan- e quilates; 011 fallindo-as no peso, ou IIll,'an.4.lcalit'u, (VOll Arab.) V. Alquitira.
ta ..dan~o communicação para um pavimen- do·a como ~e fez nos reinados de D. J.
.4.leót,·n, S. r. (voz Arab. alcatl'a. parte
to lnfmor. fi. Dom. 2. 5. I. § to. abertura I., D. João III., D. Sebastião: D. Pedl'o JI UO espinhaço da rez) A. parte onde acaba o
seJaz
essa
communicação.
§
PaI"
em
sua
regpncia
e
depois.
V.
Ord.
Ar
2
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fio
do lombo do boi, ou vacca, e em que
por onue
l~l ,le alçapao; a que. se a.bre de bai~o pal:a 'l4~ e as 6711'. dos diclo Reis. elc~ § 1lya1' esLáo pegado' os rins.
.
o!ma, ou ao ~ontrano, aJuda que nao seja mao de alguma cousa; levantar mao d ella,
Alcót ....io, S. m. (do Arab. alqullran, e~
para eo.mmunH:ar dois pavimento . ~ Peça descontinuar o que se razia. Ol'{l. Man. I. pecie de betume liquido). Substancia re~l'
do calçao o~ da calça, que cobre a aoertu- 4(;. § -1'ei; acclamar. Nobilial'io. 4. 14. § Al- nosa que se extrahc dos pinheiros. § Mlsra da bragUlI.ha. § Calça de ~I(;a]Jão ; a que çal'-se, V. ref. Levantar-oe, erguer-se ao al- tUI'a de pez. cebo, resina e azeite, Que ser·
lem esse feitIO. § fig. Armadilha encoberta: to, ou para cima. Seg. Cerco c/e j)i'lt, 4. 5'2. ve para untAr os navios, cabos, etc: § AleaI'. g. Cahir 1'10 alçapão.
"alyào·se em pouco espaço grandes nuvenso Irão mineral; o residuo da bulha, de que
"Ieapárra, . f. (da voz Gr. kaPlJa1·is, (ue fumo.) § Levantar· e, rebellar-se. Gaiv. se extrahe o gaz da illuminação.

°

°

°

Ate
"Ieotrúlc, s. m. Peça da boroa do uario
que encaixa nos braços, e fica por baixo oa
tabica, que cobre a borda. M. P. c. 59. Casl.
3. c. 33.
.
"Icolr.l",. S. m. Ave. que anda peia~ costas do mar; albatl·oz. Gil Vic. 3.207. (troou.)
§ AIgebrista, ou algebista. B. P.
"Icoh'elro, a, adj. Que tem grallde ai·
c~itra, grande. nadegas: v. g. mOfa lonula.
e alcatreira; vacca -.
"Icalrollme.. to, S. m. Acção e clTúiLo de
alcatroar.
"leNlrolÍl', v. trans. Untar, cobrir com
alcatrão; dar alcatrão ao navio.
"ICllh'oéh'o, S. m. Oque f~z alcatrão, 011
o vende.
."lcull'Íl"', s. m. (do Arab. Aleai/u:.. Duarl.
Nun. o der. do Lal. aquae duelus, couductor
de agua) Vaso de barro, e modernamente de
zinco, que se ata 110 calúbre da nora, e vasa
na calha a agua que recebe. § Alealruzes,
pI. Arr. 10. 4.6. § Peça da feição de alealru:.,
usada nos collares, e outras obras antigas
deouril'cs, Casl. I. e. 91.
"lcllll·lIzúd..... é .. t.e, adv. Como alcatruzado: fig. «-se moviaJ sem poder endireilar-se".
.
"ICIlt"lIzódo, p. p. de Alcatruzar. § adj.
fig. Corcovado, arqueado por velhice ou
doenca.
.t.lclllrllzlll·, v. trans. I'Ól' alcatruz('~ : v.
g. alcatruzar a nora.
"Iculruzár, v. mlrans. Cllrvar o corpo,
por velhice, doença, etc. Apol. Dial. f'. 161.
.alcalru:.ou o pobre ante tempo».
.'Ieol'lllll, S. f. (do Arab. alcavala, tributo) Dirpito que se pagava pela passal!em de
camioho não franco por g-ados e permutaçàps' especie de siza. 11. Pel'. Lopes Oh/'. I.
c. 154. Panl. d' Av. c. 18. § Homem ele grande a/cavala: Nobitiario, 1). 318; o que tem
grandes companha : «bavia de haver lide
com "I'ande a/cavalas e companhas» V. AIcabalfa, ou alcabella. Inecl. 2. t: 4.41. «c como lIoOla a/cabeI/fi, tinha ~ua salsa li. é. pra
. lOallractada no conl1icto), a:sy vinlla logo a
ootra rpceber sua parle" § Talvez dinheiro
de trIhutos. Inul. 'i. f. 449 -acharào na fusta moitas aleavallas, e figos, e amen<.loa "
IV. Mayans de Ciscal', O/'ig. 10m. l. t: 2:37.)
§ PagaI' aJcavala dezena; impo ição de tlrcima do que se vendia. Lopes. Uh!'. 2. e. 14.6.
§. '~l'ibol,O; no [iA'.: «a' alcarala do peccado»
~ella, .sel'm. § rambem havia fllcavalla, Oll

contribuição de tantos por cento, pagos pelo comprad~r. § lmposto forçado; extor-ão
do fisco. ~ I' I'aude, tl'aficancia.
,\lco,·cle,,·o. s. m. I1cndeil'o das alcal'alas. Ceita, Semí.
"ICÍl:UIS, S. f. (l. lIaul.) O vão entre cinta e cn1ta pelo costado do navio. AlllaJ'á 12.
ag~slo de 1797. § Faixa branca. pintada exterlOrmentp. na altura da baferia.
"Icit)'de, etc. 1'. Alcaide, etc.
"ICll)'Íllll. ,~le")'otÍl". ,UeltHllc. (ant }
V. Alcoviteira, elc. ·Ol'd. 4.
. , .
Alce, S. m. (do Lal. alce, cs). l'íome dado
a dllferentes quadrupp.des, principalmente
a uma esprcie de vl'ado grande, fJ ue se enconlra 00 Norte da Europa e da Arnerica, e
a.qoe o volgo chama (/l'an-besla. ~ Alce amerIcano; o veado do Canadá. § .Outro artirfiOU que m.e al'lJigia golla côral, e passaudo pelos Clllcoenla remedi os. que Plínio
a'lli0tou na sua !llstoria Natural, me aconse. ou que manda. se ã Allemanha, muito á
cusla, buscar. a unha tio pe direito
dlO1Ilh~
oaOlmal alce.» Armes, I. 20.
Alcell, S. f. Especie de malva (aleea 1'0dea. .de Linn.) Alcea baslal'da (malva alcea,
e Llnn.) BI·ol. C. ~ i\íalvaifco silvestre.
.\Icl'itr, v. trans. (l. mar.) Aguentar a
alça a? cadernal, moutão, sapata, etc.
la~lcl;ndoDe, s. 111. Ave. V. !Iaçarico. Ar:elI.

.<

u.

"I~blllim, s. m. (I. anal.) Os ossos que

sostenl~m

o espinhaço.

de.t.l~bl "z, s m. (do AI·ah. a/Iohazz). Tecido
Sec a grosso. Elucid.
~o~lcbroz~r, . m. (ant.) Campo onde se

e crra (para be tas).
c' "Icbemilh~,. S. f. Pé de leão; 'planta olJjll::)ya~, ,~a l~amILJa, das rosaccas. (Alchemi/.la
. 11.1. ,Ion.) Mo1'C! Pitam...

ALC
..\ I .. lJél'mes.

ALC
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V. AIJ.ermes. JI1adei/'. Melh. quido obtido pela dislillação de qualquer
I substancia, que, conteudo assucar. é susce~lelJé.·ou, (eh como li) s. m. (I. med.) plivel de fermentar. § (1. cbJ'm.) Nome ~ePeora na hexiga do boi.
nerico de uma classe de compostos neutros
,\.Ic..isel·... V. liabaça. Brol. C.
formados de carboue, de h,\'drogenio e de
....."h;flIlC, ou ~lclJ')'mcR, orth. etJ'm. s. ox,\'~enio cujas funcções chymicas ~ão scm. V. Alquime.
melnantes ás do alcool de vinho, e cujos
IUcbYllIí ..,· ou ~lclJilllíll, e derivo (eh elementos estão dispostos de um modo secomo 101 s. f. A. c.h.l'mica da edade lOecUa; melhalltc. § Aleool abso/ulo: o que não conarte chimerica. que pretendia de,cobrir a lém agua, o que é puro. 1'. Alcohol.
pedra pbilosopbal, e a tran Formação dos
~Icl)olálos, S. m. pI. Nome com que se
metaes vis em pr'ata e ouro. Vieira, tI. 329. designam as preparações pharmaceulicas,
.como a aÚfuimia por arte tudo converte que resultam da dislillação do alcool com
em ouro" .alchymía que transforma mi:ie- uma ou muitas nbslanl:ias medicamentorias cm S·ostos. Paiva, Sel'm. § Metal, que ,as. Cad. Pha1'ln. V Alcooleos, que cUfparece ouro; latão. § fi~. Lobo, 95. "Alchi- fere.
.
mia de palavras» fa15idade.
.. ..COOllllúl·a. S. f. (I. pharm.) ~ledlca~lchYlUlúdo, ", adj. OtLI'O - ; falso, mento liquido, que se obtem pela maceraadullerado. 11. Dom. 2: I. 14. fig. «aLchy- ção cm alcool de substancias org-allicas, de
miada e fal~a a pro~peridade do mundo." origem animai, 011 ve~etal.
IJarad. lJial. 13. 89.
."Icoolcos, S. m. pI. Nome com que mo~Ich')'míco,
adj. Concel'llente ã alch,\'- dernamrnte se designam os compostos, ou
mia.'
preparaçõe~ alcoolicas saturada por solu,Ucb)'míllll, S. f. CUl'v. Alai. 393. Omes- ção, maceraçào, ou oigestão, dos principios
mo que Alchemilln. § Oorvalho colhido d'cs- de certas. substanc!as, e que an.ligam~nte
ta planta servia aos trahalhos dos allJh,\'- se denommavam llnlu/'as aleoolteas. DIfTemistas, I'acto de que se derivou o nOUle.
rem dos aleoolalos, que são o resultado da
"Icb)·m... tll, (eh como /.'1 S. m. O que se dislillação. Coc/.. PharTn. p. 210.
dedicava á alchymia. § fig. Lobo, p. 587.
~Icoollco, adj. Que contem alcool ;. que
«AlchYIll'isla da honra e da ju liç'a» zelador. tem relação com o alcool; escala alcoohca ;
§ fi~·. V{'luaco, ladino. Ulis. 3. 5.
bebidas alcoolicas.
.
~Icliio. ~Icl"m, JUdOD .., e . l1lcit'me,
"'lc.oolít,lIllO, s. m. Abuso das bebIdas aiS. m. (I. poclo) O mesmo que Maçariço: ave cooticas; embria"uez llabitual. § Enfer":lida família da~ syndactylas. CI'UZ, Egl. 10 dade que resulta d'esse abuso. Aguardc~tla.
Bem. IJi,.ec. Bem. Lima, Egl. l:l. Nau( de
,\Icoollz"çõo, S. f. O acto de alcoohzar;
Sep. ~ Polypo da familia dos aIC~'Ollios. § O seu rll'f'ito. § Desenvolvimento rm um
Estrella bnluante do grupo das Plf'iades.
liquido das propriedades do alcool.
.
,"cides, S. 01. (Nome patronimico de 1Ier,\Icoollzudís..llllO, super!. de Alcoohzacules. rIIho de AlcelL.) fig. Homem forte. I'a- do, p. p. Curvo Observo 17. G.
Il'roso. § Artista gymnaslico, [Iue faz jogo
.-'lcooU"'ádo, aclj. Que contém alcoo1. §
de I'orça.
Em flue ~e desenvolveu alcool. 5 Embria..U dIlU, S. r. Planta marina.
gado.
~lcIÍlileo,
adj. (do Laf. alcyoneus.) De . ,fr,lcoolizúr, V. Iran.. Heclificar os espio
maçarico: .. Av.es aLqioneas» os maçaricos. r.lto., de[JLlral-os. § Juntar alcool a qualquer
Lus. G. 78 § DiaS alclIJneos; serenos. de mal' hqlJldo. ~ Embl'lagar.
Alcooil:r.ó.·-s(', V. ref. 1~lJllJria}!'ar-. e..
honançoso. § fig. Tempo em que não temos
trabalhos. inquietaçõe~, etc., bonanço O.
Aicoolómch·o, . m. Pe;;a-hcnres; 1Il041'1'. \0 6... dias aLc!/oneos..
strumento que mO.tra pelo pe~o os graus
que um liqUido conteOl de ale"ol absoluto.
,UCiótllll, S. f. V. Alcyonia.
I\lClllRlllo, adj. e S. m. Verso -; com- Cad. Pltarm. p. 70.
posto de lrrs daclylos e uma cesura.
"'lcor, S. m. Eslrella [Jeclll lia 110 meio
"ICO'ltOOl, S. m. pI. Combinações de al- da cauda da ursa maior,.
_
cool e de um sal obtido por TIt. Gra{tam.
~.~c;orU?í ..tll, S. ~. Se~lal'lo do Alcorao.
~lc"'It .., s. f. (em Arab. a/cobba.) \. AI· Plmf ChI. T. I. !J. 400. C. 4.
cova Epana( ( 9'2.
,Ucori'io, S. m. (tio Arab. ai o, e e.oran,
"lcolJillJ.., s. f. dim. de Alc'oba, (ant.) livro, de cará, lêr.). O livro ~agrao.o ~os
ElJJeq. ele fi'iUpp. I. G7.
Mahometanos (como c entre nos a lllblla);
"Icoct'trll, S. r. (ant.) Alcouce, ou bairro o. seu livro por. excellencia, cm cJl~e ~e conde meretl'lzes. Elueid.
lem os m)'stel'lOS, e mOl'al da rehglao Ma,ucor", s f. (em Arab. aleolTa; do lIehr. hometana. Vieira, 10. 36. § Mesquita, casa
colá, alcofa.} Covo, ou cesto lIexivel, feIto d~ oração do~ ~[ouros. LtLG. 19. I. § Torre,
de vimes, folhas, palma, esparto, etc: «do- d onde os mlOlstros do Alcorao convocam
ze alcofas de pão (cheias). Vieira,. I~. 14.5. o povo [Jara a o.ração, e lhe pl~égam. B. 3.
§ fig (I. plrb.) O mesmo que alcovIteira.
7. 2. § Log?r emmente. Gues, (Jlu·. !tI. I. C.
"lcofa..ílllJu, e A.lcofillltu, S r. dim. :l9. "o adall an~ou c0!TI elle a brayos, e .o
de Alcofa. Fesl. na Canoni.:; 119 v. B. li'/or. lançou do alcorao abaiXO." § Doutrina, pre4.. 4.90.
gação da lei de Mafoma. Sego Cerco ele Viu,
"Icoro.·, S. ID. Pedra metallica de cM ne- canl. .14.. {. 206. «Mesquitas, de onde chama
o Caclz rnfp'rnal com grandes orados Agengra. Leão, O/'ig. 63. (Slibi'U1ll). Y. Alco11ol.
,\lcororúdo,
arlj. Untado oe alcofor, te ao alcorao nefando e falso.» § fig. Cousa
011 alcohol: "01 lIas alGa/orados. ou a/c%ra- obscura.
elos» uso de muitas nações Orirntaes, para
A~COI'ãosíul13, s _ m. dim. de Alcorão.
{jcarem maís rasgadas, conlrabioas ~s pal- V. I'. de Men fJlst ..2/0 ..
pebras. Lu:., Senn. 1. p. 51. § antlq. por
,\lcórca, s.. f. ~specle de reguell'a pam
Alcanl'orado.
esgoto, ou denvaçao das aguas, que se Jun,\lcoro"ilr. V. trans. (anl.) Pintar. l/led. tam ao pé dos vallado , nos logares em que
de Alcob. T. 3.
se e;:cavou a terra para os fazer.
~lcOlu)l, S. m. (do Arab. aleaho!). PÓ
"Ieol'ç", s.. f. (do Arab. alcorce, do vermuito subtil de antimonio crú, com quI' 0.< bo caraya, beliscar com os dedos, ou nnhas,
orientaes e a[ricano~ tinfl'em as pestalla ; porque os arabes. quando fazem bolos, a
(é derivo do V. eahaJa, tingir o,. ol.ho~ ,Ie que dão o sobredilo non~e, com as ponlas
preto com o alcoho\.) § PÓ snbtilis:lIllo de dos dedos lhes fazem, beh cu.ndo, un def!outros mineraes, usado pelos mesmos yon- tes à roda.) .\Iassa [lna de fal'lnha c~m mll.ltra doença dos olhos. § (na ch)'lll. antiga) to assucar, de que se fazem confeltos, 110PÓ ublihs 'imo e quasl impalpavel. (inruo, rcs, etc. § Ug. Gal/te{!. 4. 159. Aulegr, 2. 10.
Alai 3:>9. § V. Alcool.
"Dama mais mimo a que alco/'ça.» § 'l'am..\lcolJullzál·, V. trans. (ant.) Ileduzir a bem se diz Alcorce..
pó sublili simo impalpavel.
"Ico.·có"", e denv. (anl.) V. Corcova. §
.'Ict'llru, S. UI. V. Alcouce.
Aberta de valia. Leão, ChI'. , . I. C. :l3.
"lCOItH', s. f. (alll.) V. Alcunha.
~Icor"ovitr. V. Corcovar. II. Dom. 1. .2.26.
..\lcomo..í", S. r. V. Alcamonia.
"Icornó'lllc, S. m. (anl.) O sobreIro, o
. .
.
,\lcool s. m. ESf.lil'ito de vinho; liquido. sobro (arvore).
obtido pela distillação do vinho; e transpa- 1 ~lcorÓ"J .., s. f. fierva ofliclllal. (etu'ltIm.)
rente, inl1ammavcl e volatil. § Em geral, Ii- Gil Vie. 3. p. 267.
I. 27. 12,.
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"Icó"que, S. m. Calçado ruslico com
AlcUIH~till', s. m. Certo peixe. (}iI Vic. 3.
cortiça por sola, atado por cima com cor- 30D. ,,~uizastes cabeças de alctLpelôr•.
reias; c pecie de galoclJa, ou tamancos. V.
AlçllZ, s. m. Especie de camplJora. 01'Alquorqucs.
la, 12. qO.
Alciluce, s. m. Casa de prostituição;
}llc)'illl, &Ic)'óllco. V. Alcião, rtc.
I &Ic)'óllln, ou Alclólllll, S. f. Planta mabordel, proslibulo, lupanar.
&Icouceh'o, - eh'll, E.. liomem ou OIU- rinha, onde os maçancos fazem o ninho.
Iher que tem alcouce. C. ele Evora, Reg. 114. I }llc)'óuios, s. m. pI. (l. de hi~t naL) DeAlcOll\'llch'u, S. r. A1'1'. 10. 65. V. AJeo- nero de zoophytos, que tem por base uma
vileira.
.iubstancia esponjosa, friavel e fibrosa, coAlcoVll, S. f. Camara de dormir, ordiua.... berta de uma crusta sensível. Cuviel'. 2. 11.
riamente no interior das casas.
(..'21.
&ICO\'l's, (anL) por Alcoviteiro. B. P.
,ild .. , S. f. Antiga medida linear, corresAlco\'clll, s. r. (ant.) Alcoviteira. O,·d. pondeule hoje ao melro.
I.
165 e 5. 219.
&Idúb .. , on .~Idávn. V. Aldraba.
&Ico\'etiu', e deriv. (nnL) V. Alcovilar,
&Idea, Aldein, Alde)''', e nos derivado
etc.
(Hoje é geralmente usado aldeia) S. f. (do
Aleo\'clo, S. m. (ant.) Alcoviteiro. Ol'd. Arabe adh-elheia, povoação, ou logar peAr 5. r 299 .•a/collclo· (do Arab. alcawall, qUCl~O). Povoação pequena, de poucos visimedianeiro de pro tituição, do verbo cáda, nhos, que não tem juri. dicção propria, mas
guiar, entregar acompanhando alguma peso depende da viIIa, ou cidade visinba: "Cosoa a outrem.) § (á boa parte) que incul- vilhã tem por lermo trezentas e ses eula e
ca, dã nOlicia de alguma pessoa habil para tantas aleleas" Leào, Dcscl'. C. 2. § Habitaalgum fim. Lopes, Dhl" 2. C. 200. § Osa-se çães juntas, casa' no campo, e rÓl'a das cino m. e f. alcovelo, a.
dades e villas. lJ. 2. 6. I. § Aldeias llc Indios;
Alcu\·íHf,.., s. m. O que anda metlido por (no JJrazil) as povoações dos domesticados,
alcovas; o que vive na intimidade de mu- e que descem dos serlões. § Adag.: ,diazenlheres galanteadoras: cbischibeu.
da em duas aldeas, pão em duas laleigas.
Aleo\'Uútlo, p. p. de Alcovitar. Induzido Delicad. I1rlag. 169. «.Juiz de aldeia. um auno
por alcovilices. § lnculcado.
- manda, outro ua cadeia" /bid. 109. "Quem
&le,,,·Ui..., V. lrans. Ser medianeiro cm deixa a villa peJa aldca, venha-lhe ma esrelações amorosas. UrJcs, Chi'. PI'luc. c. 35. treia.. /bfet. 73. "Quem le fez rico? o não da
"elle mesmo alcovilára a rainha D. Jounna minha aldea. Ibirt. 7~. "Vesperas de aldeia,
sua mulber a um cu privado.. (el-rei D. põe a mesa e a ceia.. IMd. li4. "Vida de alo
HeUl'ique de Caslella.) ~ Induzir al<>uem ti c/ca, Deu a de a quem a deseja» Ibid. l6.
prostiluição, facilital·a, encamiuhal-a. § fig. «Amigo de altlea, teu seja" Blul. Vocab.
Inculcar, tenlar com cousa mã: "demazias, "Eslá na aldeia, uão ve as ca a", diz-se de
que a largueza alcovila, e a intemperança quem tem nma cousa diante dos olbo', e
ga ta.• 1'. âe Agora, I. 3. § ligo "AlcoviLa o nüo a v" de quem nào percebe uma cousa
ameI' segundo as lembranças do primeiro)) Qvidente. "Ou! qu'pslavamos n'alclea, e não
i. é, excita, recorda com de"ejo de gozar. viamos as casas» Pl'esl.
Presles, 1'10 v. "alcovi/ou a serpenle a Eva
,Utleiulo, p. p. de Aldear. Provo da Ded.
o pomo" Ca!ea, Homit. I. 256. inculcar cou- Chl'on. § 11ldios'aldeados; que vivem eID lJasa, que deleite, e damne, mal feita. § Dcnun- bilações de as<ento, debaixo de seus cabeças, caciques, principaps, e não são la1JLt'!Jas
ciar. § intrans. lnlril!ar.
Alco\'lturí .. , S. f.
acto de alcovitar. de corso, nem tlibl'as. Vieira. 15. r. l56.
Orel. 5. 32. 7. § Omcio ele alcovilnr.
,\Ideãmcule, ,Ucleilllmeutc, adv. Ao
"-'co\'lleh"I, s. I'. Mulher, que faz vida modo da aldeia.
de ~Icovitar ; a q':le t~m caEl!- de alcouce. ~
'\ldeilulI~ ou ,\Jde,)u, .Udcã, &"leulI,
Intnganle, meXerHlIlelra. Ubs. I. l. c 7. V. S. f. Mulher de aldeia.
Alcovelo.
"Ide"o, S. m.
natural, o visinho, o
."leovUeh·~, S. m. O,lJom~m, que alco- morador de aldeia. § Camponez, homem do
v.lta. ,Fel')'.. Bl'Lslo, sC. 2. § Inlnganle, mexe- campo, 1J0mem I'Ustico.
I'Iquell·o. \. Alcoveto.
,t.ldeõo, adj. m. àlt ii, ii.. , fem. Que é
~lco\·ItC1·íU, s. r. mesmo que Alcovi- de aldeia: v. g. l'ida alJeã; uso, coslume altana.
deão; i. é, rustiüo, tosco, sem as artes cor,,"leo\'Uíe(', S. r. lnculca de alcoviteiro tezãs: "como este vem aldeão .. Sá e Ati?'.
ou alcoviteira: alcovilaria. § Conlielencia, (porqne se não contrafaz na córle) plur.
que tende.a damnar, ou calnmlliar; intri- aldeãos. Leão, Orlho,q. r '124. e no fem. alga, mexeflco.
deãas. Lobo, p. 174.
&Ie,'c\'íle, S. m. (segundo Uréa; do Ara.o\ldeãosínho, S. m. dim. de Aldeão.
be quibl'it, enxofre, accrescentanrlo o arligo Blut. Vocab.
al). V. Enxofre. A1'1. de Caça. 4. 33.
,Udcitr, v. lruns. Dispor em aldeias, re."Ie....... n, s.. r. (do ~rabe al,cllniyu, do colher u'ellas: v g aldear os Indios. Vieim.
vl'rbo canna, por appelildo, ou nOillear al,\hle...~íubll, s. r. dilUo de Aldeia. Canguem por seu obrenome. Leão o dá por cion 135. 2.
nativo portuguez.) Antig-amenle : appellido,
Alclehó.·u, ou Alcleluu'àn, S. f. (em
obren~me. Arl'. 10. 17. n. 1. q. 1'2. Scv. Arabe adelebran) BstreJla de primeira granNol; DLSC. 3. «atcull/ws, que se puzérão a deza; uma das sete, que formam o signo
vanos homens de anunaes da lerra, peixes de Tauro' é tambem cbamada olho de boi.
e aves, (e lhes ficaram em appellidos no- Nau/i'. de' Sep. 7. 69.
bres) com~ Perdigão, Ptigas ... Coelho, RaAhleh"'l, S. f. (do Arabe) (I. med.) Uepo~o, ~al'dL1l!las, elc.lI {aliando do~ logare.. clica confirmada, marasmo.
l)al'~e!l'os, /. 16 V. G. Eslf!-fO, C. 88. n.· 5.
&Iclclnsinhn, ou "Ideasíuhu, S. f. dim.
uasSl. c!>mo ... ~am os .rels por 1J0ura e de Aldeia.
merce as suas vl1las e Cidades alwnhas de
Aldellll....él, S. m. (do fú'abe aldamamcl)
leaes, nobres, elc. n. P/DI'. 2. 1). 3. "para (t. cirlll·.) Furuuculo tuberculo.
.
notl!-r _asna simplicidade (dos primitivos
,iI-de-menos, loc. adv. Ao menos. M.
ClJl'Islaos) lhes davao (os Gentios) a alcunha e Moça p 317.
~e asinarios .• § Empregava- e lambem anAld~ÓI;l, S. f. (t. pop.) Aldeia pequena,
IIgamenle CO~lO cognome, para •igniflcar insigniflcanle.
uma boa qualldad~: V. (t. ,,f1cou a D. João I
Aldcótn, S. f. dim. de Aldeia. Viei1'a,
por alcunha o Rei de boa memoria.. Leão, Carl. T. 3. p. q8.
U,hl'. de J. I. Ol.'ct. dr I. t: 4.~5. § V. Appel"1.lm·ugl, S. f. (do Árabe) (I. cirur.) ExILdo, SW!· § HOJe. n.ol11.e, qua. I mpre I'ldi- tremidade das gengivas supt>riores.
cnlo, e a v~zes lnJunoso, tlraJo de algum
AI<I;110, a, adj. (I. t)'pog.) Caracter ind~fello.phy~lco ou moral, rt>lo qual o indi- clinado. inventado POI' Aldo tIIanucio, celebre compositor venpziano.
vlduo e geTalmente conheCido.
Aleullhndo, I? p. de AI.cunhar. Que tem
&Id"i.hll, s. r. (do Arabe adhdhtiba) 'l'ranalcunlla' denominado, de.tgnado por alcu- quela para abrir e fechar as porlâs. levannha. ~ A que se poz alcunha: "odes - l i dis- tando, ou abaixando o ferrolho. Marl. Cal.
e F. E/ys..
494. § Peça de metal em fórma de argolla,
Alcunha.', V. trans. Pór alcunha: nomear ou martello, que serve para bater ás porpor alcunha.
tas, e puxai-as, para as abrir, ou fechar. B.
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PIDI'. 2. p. 49. § Aldmba vem nos auclorcs
clnssicos constantemente. Palmo Sous. Cti/
elc. e FI. Pinlo, I. 5. 8. § fig. "A bocca... fe~
cuada com a aldraba da prudencial).
Ald.· .. bAd .., li. f. Golpe com a aldraba.
§ fig. "Aldrabadas nas portas da alma e no
coracãol) toques, avisos fortes. FI. Pinlo
Sousa, Pahn. § fig. Sobresalto rejlentino'
on temor de algum mal, ou ri coo ~ Toque'
avi o forte.
.
'
"Ic..·.. bódo, p. p. de Aldrabar. Fecuado
com aldraba. § (L pleb.) Atrapalhado, tra.
paceado. enganado. § Feito precipitadamcn.
le, mal feito.
.~Id,·uhiio, S. m. augm. de Aldraba. Gran.
de aldraba. § Allil'alJào ele c6chc; ferro onde
passa o correião, para levantar o cóche
preso a uma mola. § Aquelle que faz o tra:
lJal 110 mal feito. § t1g. Trapalhão, enredador.
,'-Ich,.. bú." V. lrans. Correr a aldraba, o
ferrolho, para fecuar a porta. § Cerrai', fechar com aldraba. ~ Batel' com aldraba. §
fig. (t. pleb.) AlrapaflJar, enganar. § Execn.
lar mal um trahalllo.
"ld"lIbíel', S. f. (t. pleb.) Trapalhice
menlira, enredo.
I
&ld"alllíio, S. m. Certo genero de cravo
cuja OÓI' é Iuslrosa e sal picada de róxo. '
,Ud"ú\'ll, e drriv. V. Aldraba, por uso e
melhor orthograpuia.
,~Ic"'etc, adj. (ant.).Sabio, entendido. Vi·
lel'bo, Dicc. Por/ettil. E tcrmo de existencia
duvidosa.
.J.ld"Ó!le, S. m. Cabo, que se ata ao mangote da bomba, para augmeutar a força, ou
para poderem zonchar mais pessoas. Couln,
4. 1.5. § Talvez se loma pelo mauull.rio, ou
maugote e será o mesmo que gualdrope,
cabo que se ata ao leme, para o segurar
melhor, e governal-o. Id. 7. 10. 3.
,~Ie .., S. f. (do FI'. allée) Ala, rua de arvores. Fonseca, Embailll. a Vienna no lempo
fie lJ. João V.

Aléu, S. m. Elepuante sem dentes, ma·
cho, ou femea: "os aléas., /l. N. I. 156.
..\lc..ld"ll1cuto, S. m. V. Lealdamenlo. O
acto de alealdar. ~ A1'I. das Sisas: oleai·
damc/llo, ou manifesto, se fazia dos elfeilos
imporlado"s e exportados, para se vêr se os
eslrangeiros levavam em retorno elfeitos,
ou ouro e prala, cuja sahida era defeza; e
depois do ale8.ldamenlo, havia o varejo nas
lojas dos mercadores, para se vêr se o que
manifestavam era exacto, e o que era consumido, para o que bavia oJ'Ociaes varejadores, que cotejavam os retalbos com o
vendido, e não se conformando, descobl'iam
o descaminllo e furto ã sisa. Regim. de 15
de Dezel1lb. dc 17U. E assim alealdavam o
diuheiro que Ibes vinha, ou cãibo, como ali
se diz, para que o commercio se fizesse de
generos de fóra pelos do paiz' e tinham
peua os que sacavam o dlllheiro do que
vendiam em vez de ell'eitos. V. lned. 2. {.
144. decreto de el·rei D. João II isentava
d'esta pena os qne trouxessem joias, ar·
reios, pal1ll0S, etc., para as festas do ca a·
menlo do principe D. Alfonso "que podessem sem Ilena ti rar em onro e prala o pre·
ço d't>lIas... \'. Reg. da Fa;;. 239. L09. llled.
3. q53. até 4.55. V. Varejo.
.
,,"Ieulcló.·, v. lrans. Comparar por me}o
do alealdamento a imporlaçao e exporlaçao
do negocio. R~g. da Fa;;. 239. 110. "escre·
vão as fazendas peranle os oruciaes dos
~orlos para se alcaldm' o qu(: trouxerem•.
~ Mauifestar llas alfandegas, aduanas, por·
tagens, ou casas de entrada, e despacho,
para pagar direitos, 011 tirar livres certos
artigos, al'lirmaudo lealmente que são parla
seu gaslo, e talvez jurando. Carl. de Pedro,
de 1358. "altaldão os vi li hos. .. para seu
beber, e depois os vendem, como se fossem de ssa colhpita (Esa por sua). /Iletl. 3.
{. 4.53. alé 455. traz por extenso os modos
de alealdar. V. Lealdar.
&Ieú.·. V. trans. (do Lat. ala, chamm a)
Adejar. Fa1'l'a e SOll,sa. § -. V. intrans. Assoprar alé lomar ala, ou labareda. § fig.
"ateaI' as chammas da concupiscencial). '
Aleató,·la...ellle, adv. De IDodo alealo,
rio.
."lealó,·lo, adj. (t. juriel.) Diz·se do contracto, cujas vantagens ou prejuizos depeno
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dellJ de acontecimento incertó, fortuito. §
('onlraclo alealorio,. aquf'lIe prlo qual urna
peRsna se obriga com ontra, ou ambas e
obrigam reciprocamente a prestar ou fazer
certa cousa, dado certo faclo nu aconlecimenlo futuro, incerto. Cad. .cio. Pari. a'l·t.
1:587.
"Ic("'ím, R. ·m. (do Arab. aldit) Aruusto
aromalico da falllilia das labiadas (Rosmari1IUS 0lfici1lalis). ~ 03 ramos e folhas d'e 'se
arhuslO. § Alecrim lia n01'le; arbu,lo aromalico da familia das m,\'diceas. § Alecrim do
campo. alecrim do malta,. plaulas tambrDJ
aromaticas e vulgares no Drazil ~ Aü'crim
das arrias rGuophalitt?n U'I'ellariUlI1, Linn.;

llrol. ~ Alco'im lias 7Jal'edes. uu macella da
iFca rí'nnllza sa.'1:alllis. Linn.) Drol. C0111p e
Flm'a. ~ O alecrim COlll71wm tem 11m cheiro
aclivo e agradavel; u~al1l queimai-o para
defumar as casas e a roupa; pela dislillação da um oleo volatil, que a medicina emprega comoeslil11ulante. ~ Adag. "Quem pelo alecrim passou, e d'f'lIe não colheu, ou
nunca teve amorrs, ou d'elles se e5queceu"
.Quem pelo alecl'im passou, e um raminho
não apanhou, do seu amor se não lembrou"
.4Ie'·I'lllzelt·o, S, m. (I. pop.) O Alecrim,
arbu.:;lo.
."'cc....... S. m. Genero de gallinacros da
Amcrica, de cauda larga e arredondada, e
sem esporões.
"Il'ct,í"'ll, S. r. (do Lal.) Pc'dra da feição
do tremoço, escura. que se acha na moela
,dos gallos, e a que o vulgo allrilJlle propriedadl's maravilho as. Alol. fll.lt. I.
601. §
(t. hol.) Nomr com que se designam certos
bichos que vivem nos ramo. úas arvores.
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etc. § NoL'OS alegres; felizes. § Seâras - ; ferteis. bem vrgetadas.
IAlegre, Contente, Satisfeito. Syn.) De~ignam todas estas palavras nm hrm e tal',
um eslado agmdavel do espirita; mas alegtC refere-se mais ao exterior, á manifestação nos g'estos, ac[os, phy. ionomia d'esse
estado da alma. Conlentc, satisfeilo, expriUH m o e lado da alma que alcançou o que
julga um brm ; satisf'ei/o. signilica parlicular mente o f' tado da alma que oiJtevl' uma
reparação. Diz-~e ')'oslo alegre, canlo alt'gre,
C61' alegre. e não ,-oslo, canto, etc. contenle
nem salü/eilo. Alegre ,Ie, igna tamuem a qualidade Iiabitual do que tpm o espirito e roslo desa sombrado; diz·se: /lum homem alegre. e não: é um homrm conlcnte; porqn'~ o
conlentamenlo, como a satisfarão são f'slados paFFageiros. P8l'a outros s.rnonimos.
V. Alrgria, s!ln.
tf.li'l.;l·cmi·IIIl', adv. Com alrgria. I/t I.
G.
12. 4.
~lclG"etl', S. m. Canleiro pequeno, levantado do chão, de tena m'ellicla eulre laboas, ou paredes, pal'a l1óres. etc. PalmeiTim. /i·e'!. 3. C. 4. P. § Escudo lig<>iro de
malha.
,'U('IP'etc, adj. dim. de Alegre. AI,!!'um
lanto alegre: "pobrete, mas alegrete" (phr.
faUli!.)
.
AIl'{;,-eZll, S. f. (anL) O mesmo que Ale.gria. FI'. Mare. Ch,.. 2. 10. canto 27.
,UCf;l'Íll, S. f. Jubilo, conten[amenlo,
~osto, coml1loção da alola com prazer. UUs.
4. 2. «que se cure vo ,a melancolia com a
all'gT'ia da senhora" "publLcar a - com repiques, cantai-a COm musicas. oslf'nlal-a
com galas, 'olemnizal-acom fe.tas. Viei1'.7.
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4..1. ~ Lesii.o: "ficou a artilllena sem aleljãoll êost. 6. c. 107. § fig. Acto
de .ficar aleijado; i. Ó, conl'uso, perplexo
Eu/I'. I. I. Ca.l/. L. 2. p. 109.
4Iclj'''·, ou "'It'ji..., e derivo v. lrans. Fazer aleijão cm alg. meIJlbro; mutilar. ~ IIg.
A cu,iJira alrija as mãos: faz illiueral. Bem.
Lima, Cm·t. 12. § fig. «Aleijou-me 10SSO desdrmll i. é, fez-me !trance dal11no, atallloume, confunrlin-l1le, e talvrz rendeu-me, privou-me tlo alv('drio. V. Eu.fr. I. I. e 3. 5.
aet. 1. sC. I. «J)1eigas palavras, com que me
alejasle o corj:lção" B. Ula,-. c. 89.
Alleljnl'_ v. in.lran '. Ficar aleijado: V. g.
os que aleijam na guerra.AJ. P. c. 105. AlUi/'.
s~lJer. CUs.

ChI'. 3. C. 8~.
.... Il'ijill,.sl', V. reI'. Ficar aleijado C'1sualmente: aleijou· se no trabalho. § Tornar-se

aleijado por vontade propria, propo.italmenle: aleijar· se para evitar o sen'il'o rnil'ilar. ~ Fingir-se aleijado Goes, ChI'. Afan.
1. C. 10. «se atCljavào todos da mesma parte do corpo, d'onde O rei era aleúadoll § Alei.iar-sc nos amores; fig. ficar mui renditlo. e
sujeito: ligado.
,'leU.•••·, V. trans. Criar, alimentar com
Irite a criança. § ligo (t. poct.) Serenar, fazer o mal' quieto, de leile, como vulgarmente se diz. Almeno, Ittelam. p. 26. "o
mar aleita, o Rei dos mares".
Alelvc, S. m. O mesmo que Alcivo,ia.
Leão, O,.ig. diz que é aot. mas hoje diz·se:
levanlal' aleive: pOI', as~acar alguma calumnia. Sá e Mil'. Cal'l. 1.38. "aleive assacado" ~ A aMue; Inc. adv. alf'ivosaruente .
"provaudo, que as dilas mortes foram a 01 ire on traiçom, e nom d'outra guisa" Orel.
Ar 5. 84.6. p. 310. «ILOlIIicicUoportraição,

galln. emallleia.. adivinhação)Artedeadi-43.§rJlegl.iamol.lat:quecau e aamorte.Mealeive.Leào.ChI.Ar. V.
vinbar por meio de um gallo.
P. C. 18. B.iJec. 1. § Cousa. pessoa. que cauAlch'ó'''UIl<'IlIC, adv. Com aleivosia.
"h~clrollll\nl!l'O, adj. Que pertence, se sa alegria: «6 !ilho. meu prazer. minha aleAlch'o~íll, S. f. Traição, infidelidade,
rerere á alectromancia.
(friau § FUl1cção, ~ue in~pira alegria C. de machlnação conlra a vida, ou pessoa de al"li'cll'ldllS, S. f. (t. de hisL na!.) Oalli- Guia de Caso ~ 1'0!fo de ale(fria ; o que fa- g'urm, seu. bens, e honra com mostras de
la~ros ôomeslicos.
zem os soldados por occa~ião de prazer. ~ amizade Vieir. 1.8'20. Ord. 5. 87. «aleivo.~I.'rl'ÍsCf!, S. m. pI. Encaixes abertos !1a Luminarias, O.lI i1lnminução do alegria, etc. sia he uma malelade commeltida atraiçoaquilha onde ~e rmbebrm as taboa do I'IS- ~ Fazer alegl'll1s; fe las. elc. Leão, ChI'. Ar damf'nte, sob moslrança de amizadeu.
banjo. ou as prillv'iras. com que forram o V. C. 2. § Adag·. : «Alegl'ia cl'fla ou srcreta,
(Al~ivo:'ia, Traição. Infidelidade, Perlidia,
cO,ladollo navin, debaixo para cima. Bltet. candeia 1I10rlau Delicad. Adag. 16. «Alegrias. Dêslraldade. Syn.) Aleivosia é lraif'ào sob
Ah·;,t.h,clno V. Eleg'1ncia. Dlis. 5. 7.
entrudo, qne amanhã l'r~ oin7.au fbic~. ln. capa de amizade. 1'r(/l:cào é infidelidade. ou
"I.. ;,tl"·, r derivo V. Allpl2'ar. elc. § Alega?" «Á mulher e à vinha o homem Ille dá ale· de~lealclade. lançaudo-se nos braços do ini(anl.) por Clirgar. P. da 1/. Gm. 3. p. 310. gl'iau B/ut. Vocaú . .. Fazll da noite, nnile, e l111g0, e talvez entrf'gando-Jlie a pe~soa a
.drve alegar rm batalha ordenada... o do dia. dia. viverás com alegriau iJeLicad,. qUl'm se deve fidelidade, ou lealdade, ou
m~is prrto d'plle (lagar)".
Actag. 9~. "Para hospede.·a melhor iguaria entregando-lhe o, intf'resscs, on revelandop. p. de Alrgrar. Tornado ale· é a alegriall Ibicl. 35.• Semeia e cria. tf'ras llie os sr~redos d'essa pessoa, tc. In(ulcligl'e.
alegria" Ibid. 35. "Tri5teza sobre alegl'l'a, clade expl'lme simple5IUente ul11a falta da fé,
. Alegl'ndill',
S. O qne alegra. Paiva. dobrada fadigau Ibicl. 173.
.
prom tlida. ou devida. Pode ser uma fraSP.l'lll. "alegrado)' dos vivosu § -, adj. Que
(Alegria, Ledice. Jubilo. EX111lação. Syn.) qurza. Ikrfidia é sempre um crime commetali!/(I'a, regozija.
Todos estes vocablllos expriml"m em dilfe- tido com renexão; esta ajunta á infidelidade
:\lcKrumclllo, S. ID. O mesmo que Ale- rentes graus 9 estatlo ~gradavel do espirita, o verl1lz doloso de Ilma fidelidade con tangrla. B. PIJ1·.
q.ue se manifesta mais ou menos no SPffi te; é in(iúelidacle com dólo, fraude e 5imu""og";io, . 111. Orande alf'g-ria : «dar UIl1 blante. A aü'gria revela·~e exteriormente lação. Deslealdade Ó propríamentp. in{idelialegrãou i. é, um regabore. fJlltt.
com certa vivacidade, e animação. A ledice dade de vas.allo ou subdilo, mas hoje em"!cI;I'I,,'. V. lrans. r.au~ar alf'gria: "que- ó menos viva. mais sn:J.ve e serenu, e so- pregoa-se commummente par3. rxprimir falres dizrl' ul,!!'llIlla canliga, qne me alegre. hl'e tudo mais tranquilla. O,j'tI.bilo. pelo con- ta de 1l'aldade.
el~." [ltis. 3. G. § Alegrar a/ilHcm a cara; lrario, é ainda mais vivo (J animado (1111' a
Alcln)so, ó"", adj. Que commelte aleimostrar· se alf'gTe. Incei. 3. 135. ~ Alegrar alcg11·a. ]<'ilnalmente wultaçào é o u limo vosia. ~ Cousa em que entra aleil'o ia: v. g.
os olhos,. mostl'ar cousa aprazivel. ~ - as o-rau da alegria; é a alegria qJ)e não cabe armas alcirosas, e al'raiçoadas: as curtas ire
searas,. refrescai-as a cbnva. o orvalho; a no coração, e rompe nas maiores demons- fogo. ou ponta, com que se oll'ende a qurl11
monda, que lhes dá córes, frcscÓf, e viço trações de enthusiasmo, etc. Syn. de D. Pr. não póde v61-2s facilmente, e desviai-as, ou
de boa vegetação: «as ro~cladas ao irio ar- de S. [!ti:!;.
deSViar-se rl11 ataque snbito; "não se dá
dente os incendios apagão .. e os prado
AlegI'lSI'!lllO, sup. de Alegre. Nauf. de carta de seguro a quelf1 usa de al'lIlas aleialegrão. § (na artilh.) Alegrar o ouvido do Sep. 13. 149 1'.
vasas, e atrll.içoadas» Dei;. de 9. Julh. 1776. §
canhão; abril·o para o escorvar. § (na cirur.
,Uegl'O, ou 411('""0, S. m. (I. mus.) ~Io- Que traz damno : V. g. 7Jalauras ai ivosas. §
aol.) V. Legrar. fi. Dom. I. 2.29.
vimenlo vivo e alegre. § Composição que se Eng-anol'o, rrandalario, sob mostra de amiA1cg"".'."e, V. ref. Ter alegria, conten- execula com este movimento.
zade, e boa fé: call1mnias - ; arles - ; vilamento, atisfação: «alegrava-se na aleg'ria
Ah'glll)nll'. V. Allegantl". Ord. Ar 3.
dos - ; balanças - ; falsas. !l Mulher - ;
do proximo» V. A1'C. 3. 8'. § - com bebidas, ~40.
adultl"ra. Gil Vic. I. 2'24. § Cada - : qne
ficar bastaote animado, mais alegre que
.'lIt,ljildo, p. p. de Aleijar: "aleijado de contém mal contra quem a leva, cuidando
de costume, sem chee-ar porém á cmbria- ambo~ ns pés" Vidr. 10. 41~. ~ fig. "Nunca que é para seu bf'm. Vieira (fallando da
gllez. § - em: .aquelle, que se queria ale- vemos homêes aIC7)ado.\ de amor, senão os que David deu a Urias para o exporem li.
grar mais cm. a creatura, que em o crea- muito discretos" UUs. 2. 6. i. é, ~ujeilos, li- morte.) «pomo formoso:, e aleivososlI Feo.
d~r. 1fT. I. 4. § Alegrar-se de; ibirl.
60 3. gados. § Alel)ado por al!]u:é1Jl, on alg!tma
Alcl:uí:t1o, AlIlegl'. I. 12. f. 3D. p. [1. de
biS. § IIlegl'al'-se sobre: Lobo.
~9'l.
causá: "já tenho mil razões de ser aleljar.lo
tllchã.·, V. lI'an5, (anL) Along;lr. afastar,
. "I~;I;I'C, adj. 2. g. Que tem aleg-ria : "ou- por essa gent'iteza. que me traz cmbaidoll des\'iar. Cancion. II. cal. 3. «e nào rm vos
V! com coração alegrell 11f. '2.. 6. § Qne ins- AlIlegl' L 1'2.. i. é, oJfentlido.
aleixm'" § Alei:JJar-se , n, a- e no adagio:
pira .alegria: «alf'gres alvoradas" An'. 9. I.
AIl'ljaménto, S. m. O mesmo que Alei- quem cios SCltS se alei.ra, a VeltS leixa; i. ,
§ A~lmado por bebidas alcoolicas ; espiri- .ião. Ol'cl. Ar 5. 58. 17.
se alonga, 5(' afasta. Utis. I. sC. 3.
tU~hzado. § Vinho alegre; o que callsa es. a
"'Icljiio, S. f. Lesão dos membro:. c[Ue os
..t.ll'jlt.·, e derivo V. Aleijar, etc.
animação. às vezes rxagerada, excessiva. §, faz defl'ituosos, que talvez os balda: "f'ra
Alc-Iál'glt, S. L (L nauL) Alar ao largo.
E/,perto. § Prazenteiro: .abraços alegrps" I coxo cl'aleUão" Goes, 4. e. 84. ~ fig. Defei- § Cabos c/e alé-Iarga; cabos com que se faz
/T. ~. 15. § «Aos anjos alegre. aos homées tos, faltas llabituaes. Aulegr. (.166. «natural, e.ta manobra.
amadOllrall ln'. I. 2'2.. ~ l/oras alegres,. em aleijão dos avarentos, qne sempre tem mais I Alclí, ou "'lhcH, S. m. FlOr du goivo.
contraposição ás trisles. § 06res alegres: as conta com a fazenda, qne COID a honra" B. Elucict.
mais vivas, como o encarnado, o amarello, 4. 7. 18. "o mayor alelJão, que lia, Ó o do
&I-'m, adI'. Para lá de algum sitio: v. g.
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- de Evo/'a. H. Dom. 3. 2. 9. «110 termo de (as horas), e dessem logo aos corpos a reetuval, alem do valle, que cbamão, elc." § feição e alenlo necessario. § Inspiração diNa margem opposla do rio, lago, etc. § ~Iais vi na. Vieira: «animado com vosso proprio
acima. FerI'. Soneto 2. 42. «ag\lia Jivina, 1_." § Inspiração poelica, estro, enlhusia.sque ... alem dos ceos voastes" § Da oulra mo. Nau( de Sep. I. I. lnsul. 1. I. Eneul.
parte: Vici/'. 4. 345. 2. -quizerão.os de alem 3. 89. § Alenlos; pI. (l. vele!'.) orj(jc~os dendo Jordão deter a Chnsto" § As vezes se tro das ventas do cavaI/o. Galv. Cavai .. I.
supprime a parl. de: ·Arr. 4. 21. ,dançarão 24. § Peças, que ornavam de ambos o~ laos Mouros alem mar.. § Acolá; em lagar que dos as toalhas ou veus de algumas freiras.
está á vista, mas a certa distancia: a nossa /Jern.
casa é alem. § Alem; áquem. fi. Pinlo, {.
"'Iéo,' S. m. (Fal'Ía.e SOl/sa \10 COIlI!n. a
93. § fig. "Ambos e~tavão um alem do ou- Cam. Eet. I. 8. o denva do Lat. alea, .Jog!?,
tro" percebiam os seus intentos, posto os e ateo, jogador) Vara grossa, longa, de dOIS
não declarassem. Luc. 5. 16. § Demais, aróra: palmos, de jogar a choca. /l. Dom. 2.2.21.
V. g. alem It'iSSO. Pina, CItr. Ar / V. r llo 4. li
mesmo jogo. FerI'. Cioso, 2. se. 3. «jo-alem destas cansas ... outras muitas mais gar o atéo" lig. Presles, 115 v. No Cane. p.
fazião" § Para lá, ou depois de certa época, 67 V. coto 3. vem «apupos d' aléos."
.
ou termo (V. Aquem.) v g. alem da sua
Alconátlo, ", adj (do Lal. leo, teo/t1s.
edade, posses, (orças, etc. § Alem d'isso; - leão) l/uIvo, Ja c(lr do leão. Lobo,
303.
d'islo; - de ou do que, ele., são locuções
.~ICllitlotc~ s. m. Il. de h. na!.) Nome ca-

o

r

que se usam para denotar aquillo de Que
antes se tem fallado. Lus. 5. 71. H. P. I. 5.
10. ~ /1' alem; exceller. ~ Por alem via; por
camlllho opposto, deSVIado. ~ Alem, ou
Alem-mor, por Ultramar. Ord. Man. 2. 9.
"será degradado para os lugares d'alem" 11.
L. 1. 4. «manllou seus vassalos passar alem
mal', romper telTas" § Por ahi alem; loc.
adv. usada com alguos verbos, para exprimir cousa indl"terminada, extraordinaria,
ou Que se quer exagerar.
Alcmõo, S. m. V. Allemão.
.. lembrar, e lIl"r. ATI'. 4. 9. Lobo, 111. V.
Lembrar, elc. mais usado.
Alcmedo, e derivo V. Alameda, por uso.
Vieira.

S. m. V. Alamo.
adv. Com alento: v. g.
lravar escaramricas alentadamente; pele.t.lcmo,

Alcntád.um~ntc,

jar - . '

p. p. de Alentar. TeUes, Ch?'.
usa· se adj. Esforçado, forte, 1'0busto, animoso. Vieil'. 10. 116.2. "como ca·
valeiro brioso, e alenlado. ~ fi!!'. II. Dom. 3.
6. \5. aalentado escriptor" Telles, Ch/'. I. p.
89. -alentado e perfeito religioso..
"'Icntodór, u, adj. Que dá alento, animu;
que augmenta brios. I". Eh/s. Verso a - pre.
sagio" li Usa-se subst.
.4lcntár, V. trans. Nutrir, dar vigor ao
corpo. Ceit. (juall·r. t. 241. § fig. Dar brios
ao animo; esforçar: "um bomem a quem
alenlão, e alimenlão as penas, como o podem vencer as penas?" Vieira, 10. 85. § as conspirações, os conspiral101'es; animal-os,
esforçaI-os: - as esperanças, as úoas tenções; apoiai-as. § (L poel.) Soprai' buzina,
trombeta, e outros instrnmenlos de sopro
Alenllar, V. intrans. (do Fr. haleler) flespirar, tomai' alento: CIOS cães encalmado
alentão açodadamenle."
.. Icntiar-Hc, V. ref. Esforçar-se, animarse: V. g. - a pugnaI' conlra os vicias: - a
.. Icnlndo,

I. p. 7.

~

emprezas difficeis : - a vom' no alcance dos
Pindaros e flomeros.
Alcntérnu. (anl.) V. Alanterna. Dicc. da
fÍcad.
'
Alcntllhá.lo, n,

lar. Brot. D.

adj. (t. Ilot.) V. I.enticu-

"'lento, S. m. (do Lal. anlu:litus. ~Ias
Leão, Orig. 16. diz -er vocab. nativo PortugUf'z) I\espiração, folego, haIito: Lobo, f'.
393.• falta-lhe a voz, e alentCJ" Seg. Clerc. de
Diu, (. 207. "o alento appre~sado, os roembros frios" e (. 234. _bate continuo alenlo

os açodados e trabalho os peitos dos re-

meiros" Vieim, \0. 355. let. J I. 21'2. «com o
alenlo da sua propria re piração lhe deo

vida" (Deus ao homem que formou do bal'§ (L. poe!.) Sopro, bafejo, aragem, V. g.
dos zephJ"fos. Galh. I. 28. M. C. 5. 32. § ii.
Inspiração) estm. § Força physica. B. 3. 3.
6. "não tlllhão já alenlo, e vasavão muito
·angue. § Esforço de animo. Vieira, 6. 67.
..com ,uas divinas palavras Ille deo (Chri tO)
alenlo (á adultera) para etc.• § Faculdade
lIe aturar muito em trabalho, e\l1 batalha.
Patm. I. C. 75. «tanta força, e esforço com
tanto alenlo uunca se vio" Quebravam-lhe
(a Leandro) o animoso alenlo, por mai , e
mais que o amor Ih'o renovava" Cam. San.
1 5. § \oz: -o canoro alenLo das a\'es. Ulis.
I. 76. § Vida. lnsul. § u tento, alimento.
I.tIC. 2.23. "ordenou-se que as anticipassem
1'0.)

racteristico aos g,eixes que não tem escamas. Cuv. 1. p. 397.
Alc'lnelulo, II, adj. Que tem feição de
leque. § (l. bot.) Folha.~ -. Brot. C.
"'Ié." adv. (ant) Aqnem: «uma barca
quebrou (naufrag-ou) uma jl"goa d'aler contra Cepta" Inell. :2. 378.
."lértll, adv. (do !lal. all'erla, de atia, em,
e erta, encosta, i é, em lagar d'onJe se vigia) Com vigilancia. § Esta'r alerla: estar
vigiando, ollIaudo altento, lIesperto. e prompto na vigia de inimigos: Clandavão muilo
alerta, para fazerem damuo aos nossos"
"Gast. L. 5 C. 83. § fig. Oe sobreaviso, e
acautelado, para nào 11Ie succeJl"r algum
damno por descuiJo. Eneilla; e Ltls. 6. 70.
«Alerla, diss~. eslai, que o vento ~resc~.- §
"Com os OUVIdos alerla.. lned. I. ;>03. a escuta. § Tocar alerla, uo arraial, ou exercito; signal, para estarem promplos, altentos ao que pode sobrevir. § Ateria I intl"rj.
Voz de Que usam os vigias e atalaias, para
se ver, se estão despertos nos seus postos:
Senlinella, alerla! Alerta esLá!

"Iértlllllentt', adv. Com cuidado.
."'ICI·t""·, v. trans. Clamar alerta. § ligo
Excitar, despertar a vigilancia de outrem. §
Appellillar, alvoroçap a terra o que vae ac·
comlllcller de sobresalto. § Fazer, que se
aperceba para defesa, e tenha resguardo em
si; qne se esquive da justiça, e evite qual·
quer damno, e d'eJle se vigie. § fig. '<lUertar
a consciencia, e os remorsos, bradando·
Ibes: a hora é clH'gada, ai estão os cOlTedores da morte, etc."léHnó.'cléslc, loco adv. (L mariL) Para
o esnorde.te.
.UcMIRdo, (l. p. de Alestar. Tornado lesto. § Alliviado do pe~o. § Desembaraçado.
,l,ICHlu",cnto, S. m. Acção de tornai'
lesto.
"'ICHlú,', V. trans. Fazcr lesto, desembaraçar. Amaml, r: 31 V. "mandou aleslar a~
peças lIo leme que vinbam recolbidas" i. é,
ter prestes, sarar.
,t.lcthologi .. , s. f. (Jo Gr. alrlheia, verdade, e logos, discllr~o) Discurso, oração ~obre a verdade.
"lclhól.bllo, n, adj. (do Gr. alélheia,
verdade, e philos, amante) Denominação que
tomaram alguus escriptores satFicos anou)"rnos.
,Uéto, ou "Iélho, S. m. Especie lIe fal·
cão pequeno, mas mui ardido; tem a côr
quasi de nebri, os olhos accesos, o bico
curto, e largo, as azas grandes e levantadas, a cauda curla, as pernas espamosas,
as garras nodo~as. (NiStls.) Abunda nas Indias. Arle da Caça, 3.7. § Alguns escrevem

aliélo.

"Ich'ia, S. r. (em Arab. atetria) Mas a de
farinha, crua e secca, em tios muito delgados e enroscados, que depois se cose, prnparando-se em sopa ou doce. § FI'isado, ou
I'içallo de aletria; que imita os fios d'eUa.
~ Alel'ria de ovos; fio de ovos em doce, na
fôrma dos lio lIe aletria.
.4.lclrládo, u, adj. Hiçado do cabello á
maneira dos fios de aletria.
"leh'leiJ'o, S. m. O que faz, ou vende
aletria.
,"'éUl'OllliIUClo, s. f. (Na antiguidade
grega.) Arte de adivinhar por meio da farinha de frumento.

"'lcuromàJllico, li, adj. Que .:e refere
on pertence á aleuromancia.
'
.4.lm·lIdiull'o, S. m. P~ça de pau Ja ata.
fona, Que faz levantar e baixar a pedl·a.l1lut.
..UevnntlldéiJ'o, ", adj. (alll.) Qlle alevanta. § -Que será pois se ella (Illulhpr) rOr
lonca, ou ~andia, ou gahosa, ou allhuua
ou andeja, ou doentia, ou brava e alel'allta~
cleim de pele,iab?" Vita (jhristi, 28 v.
",lc1"l... llIdiço, (ant.) V. Levantadiço. n.
4.9.6.
,"lc,'ulltntlís"iJuo, a, -adj. sup. de~Ale.
vantado.
.~IC"IlUtlldól',

"lcvIIJltomenC.o, Ale.

Vlllllá." etc. (anl.) O mesmo Que Levantador, Levantamenlo, Levantar. V.
A.IC,·j"ltO, S. m. V. Le\'anto. Casl. 3.31.
Sublevacão.
"Ic\·cclár. V. Levedar. Barrelo, Fios Sa/lel.
Alc:u"n ...·c, S. m. (Nome de um celebre
conquistador grego, !ilho de Philippe da
Macellollla) fig. Grande conquistador; homem muito valente: "Dem parecem estes
Alexandre;; da terra, qne por mais Alexandres, são pensionarios á miseria.. Ceila,
(juactraj. l. 215. § SeI' espada ele Alca;andre;
resoluto, prompto ilUlllcdiatamente para resolver uma dirticuldade, por allusão·á ane,
cdola Je Alexandre ter cortado o eelebre
nó gordio com a espada.
,I, IcxlIJld";lI, S. f. Planta asiática, cuja
s mente é ortlcinal. Pharm. Gel'. 2. )1. 5.
rAI'Lemisia contra judaica. Linn.)
. "Icxund"ino, adj. Il. de poesia) Vel'so-,
(j; o verso heroico dos francezes. Tem na
nossa poesia accentos predominantes na
sexta e na duodccima ssllalla. § -, S. m. pI.
Os versos d'esta designação: este poeta faz
bell os alexancil'inos.
"'Iexlrármaeo, ou - Ilbá..mllco, adj.
(do Gr. alercó, cu repillo, e phal1naCOn, ve·
nello) (t. med.) Remedia - ; que expelle os
venenos, ou corrige os Eeus damnos. Alaclei!'. Jltelh. J. C. 41.
"Iexl(l)·.'c>tl(lo, ", adj. (do Gr. ale.:có, eu
repillo, e lJ!lI'elos, a febre) (I. med.) Diz·se
dos remedlOs febrifugos.
.4lexltérlo, 11, adj. (do Gr. alexõ, eu reI>illo, e Lher, animal venenoso) Remedio-;
que se applica nas mordeduras dos auimaes
venenosos. B. Flor. 2. 348.
Jilfa, Al'te da (jaça, I. 56. V. Alp!J.a.
.~tr"báell. S. f. V. 'Alfavaca.
"trabi..., S. m. Si!!nif. incerto P.lla H. Gen.
1'.1. p. 222."mandamos, que a cada pobre lhe
dem dons pares de camões, e hum aI,fabat, e
huma coberta de bavel~ setá alrambal'? pa·
rece pelas mais cousas. de que faz meoção,
..l1rabctódo, .~trllbet'"', AIf.. béIO, e
der. V. Alphabctado, AlplIabetar, Alphabeto,
etc.
""uça, S. f. (anl.) O mesmo que Alface.
~trllce, S. f. (em Arab. alkasse) Planla
hortense, de que lia varias especies, que
se IIsam cm sallada. Orla. Cal. L1. 43.
"Unci"hll, S, f. dim. de ALface. A planta
para se dispôr. Ohag. S. Genuin. Prat.5.
4A4. § Al/a.r-illha, S. 2 g. (L pop.) Alcunha
que dão aos Lisboetas.
,urUÇOI!l, S. m. pI. Especie de cogumelos,
corno os miscaros pardos, mas de copa vermelha. Bttl·t.
"'lfiaJJo, o, V. Alphado.
~"itfa, S. f. Planta herbacea, Que dá excellcnte forragem para sustento dos animaes.
Atrugemc, S. m. (anL) (do Arab. al-haj·
jam, o cirnrgião) Cirurgião barbeiro, Que
tambem limpava e afiava as espadas e outras armas brancas. § Armeiro, espadeiro.
Ch,.. de fJ. J. I. IF. 63. D. F. Afan. Catt. 10.
Cent. 2. Lobo, 496. § Alrageme com dardos,
e alragemes nas mã{)s. Lopps, ChI'. C. 56. Se·
rá alranges? espadas?
AIf..iu, on ,l,IfIlYll, s r. (do Arab, al!la·
(lja, movei) Uovel. utensilio, ornato, enfeite,
aJorno, tanto lias pe 'soas, como das cou·
~as: «defenderei as alraias (por lei sllmtuaria)" Menezes, Chi'. de D. Sebast. C. !lU. OUs.
2. 6. "quam necessaria alla.lla (mulheresl
para o go to da vida são?" § fig. Alfaias da
língua POl'luglleza; adornos. !J,ll{", Prol.
.~"UIBdo, p. p. de Alfaiar. Goes, ChI'.
Alan. 1. 57. -casas mui bem al{ayadas"
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"'Clllá.·, v. Adornar com alfaias.
.
".CIIII••·."e, v. ref. Provér-se de alfaIas.
1. .All'ayolt-se (uma mulherl de
maneira, que não sei Qutl'a mais rica. § lIg.
Alraiar-se a alma; ornar-se. Eu r/'. P/'fJt. T4. aalfaiar-se (a ling'ua) do alheio" e:> I.
"Ulllála, S. f. Muluer que faz obra· de
alfaiate; costureira. AlIlcgr. 171 V.
"UIII'llár, V. intrans. Fazer obra de alfaiate.
"lIl1ll1larllt, S. r. Eslabelecimenlo de
alfaiate em ponto grande.
.
"H"lále, S. m. (do Arab. alkaiat. do V.
kaiala, coser) O que talha e cose fato de
homem, ou mulher. B. I. 9. 3. § Sào selc
al{aiates 1Jara mataI' 'Uma aJ'anha; diz-se
quando se reunem Pluilas pessoas para fazer uma cousa insigni(lcante. !'i Adog. : .Al{aiote de encruzilllada põe as Tiniras rle sua
casa. fJelicfU/. Adag. \(,6. «Alfaiate m~1 veslido, s~pateiro mal calçado» Ibid. 146.
.UClIllIlínho, S. m. dim. de Alfaiate. lJ.

"lrllcloe. \'. Alfaques.
"'lrlulu~que, S. m. (do Arab. nlracac,
resgatador de escravos, prisioueiros) Redemplor de captivos. Noúitiar. p. 356. Ord.
4. II. 4. e L. 5. T. lOS. § Emissario, enviado a propór paz, elc. ChI'. de fJ. fJuarle, C. 9.
"lrúcl"CS, S. m. pI. Baixos ou bancos
deseguaes de areia, ou pedra, coberto de
IIgua; os de areia, são mudavl'is. B. 4. 5.
6. !l. N. I. 242. Os alfagues são talvez fundns; o parcel é baixo é egual. Casto l. 10S.
"como fundo de alfaques, e não pllrcel" § No
sing. And/'. ChI'. P. 2. G. 47. "foi dar em
hum a/faque tão fundo, que as ancoras nãG
podérão prendrr n'elle» "Parcei , atraques,
'.l'rtes naufragosas, Tudo a salvo passou"
V. ParecI. B. 2. S. 2. e M. P. C. 46. "dar em
secco nos baixos dos parceis, que em partes eram de 4 e 5 leguas, com atraques de
coroas de areias tão baixos, elc." V. Restinga.
A1r'''I"í, S. m. (I. AralJ.) Significa mestre:, ou sabio da lei; Utulo usado do~
Africauos. Brit. Gllr. I. L. 3. 7J. 232. § Git
Vic. 3. p. 12S. "ella sahe latim E gramma·
lpca e alf'aqui •. tal vez aravia, ou lingua arabica.
Alfoclllím, S. m. Peixc gallo.
".'nráz, adj. 2 g. (elo Arab. alrarás, cav~\lo) Certa raça de cavallos de grande 11gri reza, de que usam os mouros na sua cavallal'ia li gel I'a. § (,'avaUo - ; cavallo ligeiro. ~Iarinho. Fundaç. 4. 16. 353. § Cavalleij'O - ; montado em cavallo lij;(eiro.
AIr,u'lhue, S. m. (antiq.) Touca, ou véu:
Canc. 156 v. - de cenclal.
Allm'ío, ", adj. Cavallo - ; Ilríncão, qUl'
levanta muito as mãos. Blut. Sltppl. § Nomem alfario; que anda mui brincão. EllI-

do V. ra:;am, apertar) Pau, que prende, e
em que se embebem as extremidades dos
lesticos da serra de carpinteiro. Blut.
AIr~loa, S. r. (do Arab. alhelatoa, doce)
Massa de melaço em pouto forte, de sorte
flue fica aLvo depois de manipulado. § fig.
Ser de alfeloa ; melindroso, delicado. B. Estaça, Rimas, f. 195. V. Alfenim.
"lfeloclt-o, II, S. Pessoa que faz, ou
vendc alfcloa. Ord. 5. Cam. Seleuco, Prot.
"lfc'mn, S. r. (em Arab. alhinna) Arbusto
da família das oleinl'as, que serve a ornamentacão dos jardins; dá llóres brancas, e
fl'Ucto nl'gro. IUgl/strum vulgare} üon. da

Eur/'. 5.

F. lVa/l. {lento 3. Cart. 51.

"WII1UI, S. m. (do Arab. alhamo, o refugio) (l. ant.) Asylo ; junta de consistorio.
§ Um dos mais antigos bairros de Lisboa.
.tWllllbor, S. m. (ant.) (do Resr>. alhumbar) Cobertor de lã grosseira, gC'1 ailnente
vermelho.
.
.tlr'''Ublll·CIt·O, S m. (ant.H O que fazia
alfaÓlbares. fJoc. Ant.
"1r8I11íslo, S. 2 g. Natural ou morador
do bairro de Alfama em Lisboa. ~ (jg. Fadista, malandrim. § -, adj. ESlyloal{'amisla;
phraseologia da gente do fado que estropia
grande numero de palaHas. No seculo passado Alexandre Antonio de Lima escreveu
uus ver os cm eslylo atfamisla.
,Uramõxa: s. r. (I. mus) É a primeira
das tres figuras alphadas. mui..
,lJrllnúdo, ", adj. l'enteado; ornado
com alfena 'I V. g. lopele -. Altlegl'. I. 4. §
Polido, assrado, ib. 154. «o villão - l i (V.
Alfrnado) «Alfanado de cabo, e copete" Ulis.
5. 7. § p. p. Je Alfanar.
"Jr8nár, V. trans. Pentear, enfeitar, ornar.
.tUilndcgll, S. f. (do Arab. aLJelll19r, al'ma7.em, etc.) Aduana. l\eparliçao publica,
do Estado, de uma Provincia, de um ?tI unioipio, etc., onde se dão ao manifesto, e registro as fazendas que enlram e sabem, e onde se pagam os direitos de entrada e sahida das mercadorias: Alfandega de Lisboa
j

cid.

,uCul·.·.. blo, S. m. (do Arab. alagrabo, o
roto, furado) Livro velllo de IJouca estimação. Illtlt. Suppt.
ÃIf...·'·lIhísCIl, S. m. O que compra e
vende alfarrabios, livros usados.
Alrnr,'lcóqlle, S. m. (I. vulg.) HomemziIlho: um joão-ninguem. B. Pel'.
i~lrlli'l'õbo, s. f. (em Arab alkarruba)
Fructo da alfarrobeira. São umas vag-ens
grandes, de sabO!' adocicado. Te/t!'. /lmet.
48.
AIC,u·.'obcil, S. m. Sitio planlado de alfarrobeiras.
Alrtli'robclt'a, S. f. Arvol·e. que dá alfar-

do Poria, do Rio de Janeiro, úe Sanlos, da roba~. (Buccras, Cel'alonia Síliqu:l) Tem'.
RoMa, de Pernambuco, do Pani, etc. § Em Jtin. 34.
Lisboa bavia antes das ultimas reformas:
,t.lra,·ltcn, S. f. IParielaria nmralis) PlanAl{andega GTande, e Alrandega JlJltnícipal ; ta silvestre, de que ha varias especies, al-

na primeira cobravam-se os impostos geraes, na segunda os municipaes ou de cons~mo. § O edificio, onde se acha estabeleCIda essa r~partição. § Alfandega marilima;
a que esta em porto de mar. § Alfandega
secca; a que esta em qualquer ponto terrestre, na Fronteira, etc. § Alfandega de consumo; aquella em se arrecadam os direi tos
sohre generos da terra, sujeitos a imposto.
S Ug. Casa em que ha grande movimenlO
commercial. § fig. Alfandl'ga de alL'il1'es ;
coração alfandega de pcnsamcnlos ; alfandega ele sensualidades.
•
"lrnndegádo, p. p. de Alfandegar. Que
t !fi cerlllS attri)lUições de alfandega: V. g.
IlOpld18

al/andegado

:\Irantlcjl;ür, V. trans. Conceder atlribuiçoes fIe alfandega. !'i Despachar pela alfandega. P. do Ter. f. 83.
Itandclrárlo, 0, adj. (p. us.) Que resr~r. perlence á alfandl'ga. S Aduanei-

ali:~~"nde" ch'o, S. m. (p. us.) Omcial da
· u:~1. ClInha, Hist de Braga, 2. p. 41 I.
pecie d UI.:' S. m. (em Arab. úlfaneci Es. diz
e leao, que caça correndo ás perIrl~Sdaet:- Walco, ou 7\.menatus acci]Ji/er)
tlr taça, 3: 6.
ê e, DL!~.fl'eq. Omesmoquealfinete.
a . b -e, ou .•.u.àuJa, S. m. (do Arab.
teÍldlJUI', P<pada, ou faca larga e curtal. Cuto \ ,cur o pt'la cota. convexo pelo fio, cur. ar"'o LI,c. 7. 17
· : RDJ' II ,s. f. Golpe de alfange.
Co" Ja o, o, adj. (I. bot.) Folhas - ;
a de alfauge.

·u:

gumas das quaes são cultivadas nos jardins. Blut. § Alravaca de cobra; parietaria,
planta usada na medicina, como diuretica e
emollipnte. § Alfavaca de tio; herva leiteira. § Alguns dizl'm alfabaca.
AICá)'II, S. r. V. Alfaia.
Alfllzár, S. m. (do Arab. al{'a::er) Caminho l'spaçoso.
Alfozémo, S. f. (do Arab. a/kozem) Planta aromalica; dá a Ilór em hastes á maneira de espigas; lançada a llór no lume, dá
um bello perfume. com que muitas pessoas
defumam as casas e a roupa; da 1161' tambem se extralle um oleo mui aromatico.

M01'iz, D. 3. 33.

"lréçaa, S. C. Ferro de ferreiro, vasado no
centro, sobre o qual se abrem com o puncção os olhos, ou alvados das enxadas, machados, etc. Blt!t.
"Uelt·c, S. m. (do Arab. ai heire, rebanho de gado lanigero) Rebanho de ovelhas,
que não pariram, nem estão prenlles. § Cercado de criar porcos.
"'lfelrclt·o, S. m. (ant.) Guardador do
alfeire. § O que guardava, e recolhia nos
curraes as vaccas, e porcos. Elucid.
"'lrelrío, 0, adj. V. Alfeiro. Ovelha alreiria. Regim. dos Verdes, c Monlaclos, C. 1. parece dizer. ovelha que ainda não pariu: e
C. 2. parag. I. O rr:esmo diz d'egua alfeiria;
no C. fi.
"'lrelt·o, R, adj. Gado-, do alfeire. C/'ltZ,
Poes. f. 43. "Em quanto vigiava o gado
do alfeiro» que não pariu, que não tem
crias.
"lrelzilr, S. m. (em Arab. alraízar, der.

Cost. Eglog. 2.
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"ICeuildo, p. p. de Alfenar. § adj. Da cór
das bagas da uIf'ena : cabeUo - ; i. ê, negro.
Cam. Oito 5. § Untado de alfena; costume
dos A~ialicos, que em dias festivos untam
o corpo, e cabellos de massa, ou agua de
bagas de alfena, para llcarem vermelhos.
Casto 3. 197.•Mouros alfenados" V. Alfanado.
~lfeuó.·, V. tran~. (ant) Tingi" com alfena, com pós de alfena, ou com agua das
suas folhas on bagas. (Jü Vic. 2. p. 404.
AlfenCte. V. Alfinele.
... lfenltclt·lI. O mesmo que Alfena.
"Iteuíde, S. m. Composição de metal,
que imita a prata.
Alfenlm, S. m. Ido Arab. alfeníd, branco, alvo) Massa delicada de assucar mui alvo. Ac. eLos Sing. 2. 1). 2'21. § ligo Homem
delicado Ault?{Jr. 102 v. § Qllebrar como atfenim; afl'r.ctar delicadeza, ou padecer por
causa do mais leve incommodo. Eufr. 3.5.
"que quebra todo, como alfcnim."
Alfenlundo, p. TJ. ele Alfcninar-se. Drando, debif como o alfcnim. ~ EOeminado.
..UCeuluúl·."e, V. ref. Fazer-se brando,
debil como o nlfenim. § Elfeminar-se.
.-t.lfé.·ce, S. m. lustrumento rustico, enxadão. /l. P. (Joes. Ch. trl. 3. C. 12. Cardo
Alfe"éDR, S. f. Dandeira, que levava o
ai Feres na guena. Elucid.
....lré.·es, S. m. (do Arab. al{éres, o cavalleiro) Omcial militar, qUll anligamenle levava o pendão, a bandeira, ou o estandarte. § Hoje omcial militar immediatamente inferior ao tenente. § Alferes mól' ; o que levava, e tinha a bandeira real nas acclamações dos rêis,'sahimentos, e batalhas. § Oalferes d'el-rei, no principio da monarchia
Portugueza, tinha os mesmos oalcios, que
depois teve o condestaveJ. ChI'. Ar. J. C. 48.
e 49. § Alferes menor; o que levava a lJandeira nos ;"lpedimentos do alferes-mór, § O
auctor da . Lus. p. 3. L. 9. C. 7. diz, que
o alfetes dei-rei levava o pendão nas hatalhas; o alferes mór tinha os of(jcios acima
de$criplos. § Na Ord.
diz-se, que nas
marchas ia a bandeira, 011 signal reaL na
funda, e se arvorava ao ferir a batal11a; o
pendão ia sempre levantado, quando a hoste, ou exercito marchava. § Alfcres da cidade, ou camam; o que levava a bandei.ra
d'elfa, a que deviam acudir as melicias, ou
ordenanças, elc. § Hoje leva o vereador mais
velho, ou o dito alferes da cidade o guião,
ou bandeira da camara nos actos da accla·
mação, e da sua mão a da ao governador
(onde o ha), que a tl'm, quando diz: Real,
Real, clc. § plur. (ant.) Al/erezes. Lu:;. 4.17.
Luz. 4. 17. bJausin/w. § Hoje o pI. ê co:oo o
singular: os alferes vão marchando.
Alfeteoo, S. r. (ant.) (em Arab. alfetna)
Discordia, contenda, sedição, guerra. Elu-

Ar

cid.

,um, ou Atrím, S. m. (do Arab. alfil,
elephante. O elepbante no jogo do xadrez.
B. Clal'. C. 7/L outros disseram alfil·.
"Jrílll, adv. Em (jm. J1·ieil'. Caj'las, 2. r
4. e S. 7. 556.•authorizado alfim com lmma teara" .alfim se cantão as gLorias"
Sousa.

".flnágo, S. m. (anLI (Signi(jcação incerta) Lopes, ChI'. J. I. «vas~allos de alfina-

go».

'\'Inuctádll, S. r. Picada de alflnele.
.... nuctodo, p. p. de Alfinetar. Pregado
com alfinetes. § Espetado, picado com alfinete.
,t,lnueCúr, V. trans. Pregar com aIllneteso § Espetar, picar com alfinete.
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bol.) Agulheado. Bl'ot. 10l'ge de bons dt/os, de memlíras ,. tel-:ls es- '\ ::erta ~assa de !lmbar, algalia, almiscre,
tudadas. § "Grande alforge de ca a" parrce etc." § llIlstrum. clfllr). Tenta, sonda, (lca, ali
AlfhaNc, s. m. (em Arab. Alkilele, de- ser muito adherente a ella, e de quem se canulada, de prata, gulta-percha. etc. para
riv. do v. kalala., pregar) Peça de metal, da confiam todos os seus -egredos. Uiis. '2. 6. uar cur o á urinas, ~ para ob ervar as
rórma, tamanho, e grossura de I1ma agu-, § ois grandes al{orges·, i. é, amigos in~e- peuras da bexiga . .lfâdetr. Melh I. 43.
lha, terminando cm ponta em uma extre- paraveis. Cam.. Filod. p. 142. e Eu{/'. §Adag.:
Alg.. IIí..., v. trans. (l. cIl'ur.) Sondar
mitlade, e formando a outra uma pequena ,dda de João Gomes; roi cm sclla, voltou com algalia.
AII9"lCáa'...e, v. rer. (t. da ~:stremadura)
cabeça. Serve principalmente a [Jrrgar o em alforges." lJelicad. Actag. 63. "Quem tem
ve tuario e enreiles da senhora, as costu- alforges'e asno. quando quer vae ao mer- Ir a romanas em chacótas, e com ga!horas.
ras, as roupa- de cama. elc. "Quem me li- cado" Ibid. 63. "Comprar a al(orges e ven· Blul.
l'OU d'aqui o alfinete?» Eufr. 4. 2. § Alfine- tler a onça" lbid.
.~Ignnàmc, S. :r.. (anl.) (em .Arab. aJo
le de ferro,. a me ma peça, mais forte, u 'a~lfoa';;csinbo "If"a·ginhu, S. m. dim. gannam) O principal pastor, supenor ao zada pejos armatlore. p'lra pregarem as arma· de Alrorge.
.
g-al, ao conhecedor, e pousad~lro, e outros
çõt's de l'greja, etc. § Alfill"te de peiln ; peça
Alról'jU, s. r. flen'a, que se colhe dentro sub-alLernos ervitlores. Eluc!d
de adorno Cllm a fórma dr a!(jnct('. que se do tri~o. V. Alforvas.
.
.~lgiar, S. m. (elll Arab. alaar) Cova pro·
preg.a na gravata ou no pf'ililho. Tambef!!
&lfl)a'j~dB, S. f. O que enche Ulll ~lfor- funda, barra~co feito pelas torrentes, e ~n·
se dIZ só a/fi.nelc: um l'ico lIllil/c/c de bl't- ge (':anclOn. 86 v. § fig. Grande porçao de xurradas: "lIlt1o de clllnaEo, dou comigo
/ltanles. § Plcal'cm os alfine/rs a ala"em; qllalqller cousa, mesmo que se não conte- em um alfla1', elc Ulls. 2. I. § Qualqucrco·
fJg. morder m-no fIf. CiIInI(·S. in\'f'jas. pmu- nha cm alrorgc.
va, caverna subterranea. /lcsende. § Nos vol·
lações, Vieir. II. 1(14 § O jogo c/;) a/finetc,
"lfol'Jáa', v. Irans. Becolher, m tter no cões ha cratéras, Oll boccas, a que B. 3. ~.
ganha-o Cjllrm imp,.·lIl11uo o seil atfinetc con- alrorge. lJ. P. § fig. Mclter lI1uilas cousas. 5. chama algar : na corôa ~o monte vulcaIra o do parceiro. fôrma com ell!; uma cruz. nas algibeiras.
nico havia remoinhos "porr:: m os q.ue esta~ Ter para os alfil/etcs; \ ler a senllOra 501,Ufoa'lla"" S. f. (anl.) Alfol'vas. 11. P.
vam fl'ilos n'esta terra (da dlcla coroa) eram
telra ou casac)a, Il!r~ada cu quantia cerla,
,oUfo.·,·", s. f. (ant.) rdo Arab. alharre, profllnclo a modo de aJgf!-r." § l'odere~1ns
de flue pode dlspôr IIITemente para. a' suas calor) nlolestia rias s aras, produzida pela dizer os alyarp.l, 011 crateras dos vulco~s.
despeza parliculares. E' clausula qlle se es- hUlllidade e pelo calor Cjlle desenvolve
"I go.' I''', '. r. (anl.) (do .Arab: .a/gam, ln·
tahelece em mui los conlraolos anteunpciãe·. uma para ila, qne as coiror., e ennf'grece, cur~ão de ravallaria) Facçao mIlitar, peleja,
§ Aleltel' agulhas 110/' alfine/e.1 ; empregar 10- cobrindo-as de rerrl1g-em . d'antcs di:scram conOiclo. Eluciel. § Algar, cova, atoleIro.
do os meios para conseguir algum fim. § alfom. mut.
'ld~ll·I..
.
P61'·se, ir eslal' de vinte e quatro a/fineles ;
"uo.... i..., v. trall". Fazer cn'ar alforra, ,!.I~llrl1,·i .. , S. f. Ido. A,rab. çzl.-arabz!la,
(phl': prov.) mui enff'itado, e completo em f' padecer o mal, que ella cansa. fi -, v. in- lingua arabe) Linguageqlllllntelllglvel. con·
as.elo, e adorno. Blut. § - de clama: - trans. Crrar alforra: lIa/{orrados os milhos, rl1sa: no nlC'smo sentido dlzcmos, (nUaI'
de toucaI'; planla da familia da geraDia· os pãt'sIl dizem os agriúullores de "Tãos ou I'asconço. Deiic. Adag. 160. "e~ cas~ de
ceas (Geraltltlln fitlgidum. Linu.) LJl'ot. U. pães cereaes.
o
,
Mouro não rales algaravia" § ParllculandaBolan.
."Uó........ , . r. (elo Arab. alkolba) Legou- des. miudeza, que p~dC'r:n fazer alguma
,t.If1nctNro, s. m. O que faz ou vende me medicinal mais pequeno que o feijão cousa cOll1plicada. e dllllcll. l1em. L. e IJ.
alfinetes.
fl'adinho.
'
I. p. '249. '2. "não imaginemos, que aqui
~IOllctinho, s. m. dim. de AIOnete Gil
.Illfóa·a·c. V. Alforra.
(na vida eSflirirnal) ba mais alaar!l.vlas, nem
flic. 2
31.
AUoa'a'éea, S. r. ~[ollu co d'agua salgada cousas e;;coIHlidas".
AUia', V. AllII, ou Mfim. s.
acC'phalo sem concha.
'
. \ lGIl;''''·lódu, S. f. Omesmo que alga·
,,;UCêlc, s. m. ·(vocab. Arab.) ~Ia sa do.4-Hor";a, S. f. lem Arab. alhol'ria derivo ravia.
.
."I;IRa',,,·lá.lo, p. p. de Algaravlar. Pro·
ce, composta de farinlla. as ucar, ovo , vi- <10 v. barra; libertar) Liberdade do car ti nho, etc:, e sobre a qu.al e põe a gallinl!a, veiro, conc diua ao escravo. § fig. O rstar nunciado li ma~eira de .alg-aravla. § Atrapao carneIro, etc.: gu/Ltnha de - .. cal'lle!1'O livre de qnalqner rncargo, ou oppressão. § Ihado. corrompIdo na dlcçao.
.
de -. § fig. Acipites, iguarias. V. do Are. Carla ele ai/O/Tia. \'. Carta.
<
"'1~nrl1"lllJ', \'. trans. Fallar algaravia;
I. 22.
""Uo.... lóllo, p. p. tle Alrnrriar. Que re- cmprçar a linguagem, como os que fa!lam
AUí"'R, s. f. (em Arau. alfelri) Tributo, cebeu carta de alforria. ~ Libertado.
algaravia: "este profe SOl' d'eloquencla, e
Alr01'1'lá,·. V. trans. Passar carta de al- poesia no Algarve parrce, que de la trou·
que os ~Iouros tolerados pagavam aos reis
d Portugal: era o dizimo do gado Ehrcicl. rorria. § fig. Dar libf'rdade ao escravo.
xe algaral'ial' os seus discursos, e poemas,
0/'(1. A(. 2. r 530 "que dedes a mim (elrei)
~lfil1"'I1S, s. f. pI. (do Arab. al-Iwlba. fe- e de quantlo em quando Vilsconcea" § -, v.
alfilra, e azaqui .. V. Azaqui.
no g-rego). Planta legumino~a, chamada lw'- intransit. Fallar algaravia.
."UõlU'e, s. rn (l. oe agric.) Bepul,timpn- vinha, ou (ena gl'ego; dá um fructo. qur. é
."I::;n"'ll'io, p, adj. e s. Natural do AI·
to de lerra lavrada para horla, entre uuas usacl~ Da medicina: ha duas qualidadr., gane. ~ Fallar algaravia, lIlo~o de fallarda
vcredas, por onde corre a agua para a re· braVia, e malJsa: "semente de -. Ol'la gente do Algarve, que se dIstingue por alga. !'l Viveiro, onde se criam LlOrlaliças, Cal. 13.47 v.
' gumas allC'rações de .palavras ~ pela pro·
que i!C'POIS e tran plantam para o: canlei·
. fllfos. V. Alphos (orth. el.vm.)
pronuncia particular das vogaes, \'. ~lgarvlO.
1'.0 das horta. Blul. § Alguns 'zem' alfa· .'lfÓ"'tico, - H::;o, s. m. (do Árab. al{os- AI;:.u'",·"", s. m. no pI. Alaal'a.1)IZeS. Ca·
f1'8.
, I o k . frliclo semelhante ao piubão, e oleoso) nos de I'CITO, que couduzem o ar dos rollcs
"lf/l111I)1'I1, s. r. Alcatifa. tapetr. Fal'. e Fistico; arvore resinosa, que produz uma ao olho da forja. Espin(l. Per{. 6.
S. § fig'. Tapete dr. verdura, de relva, etc. esprcie de pinhões, verdes por deutro. (Pis.
."igHri"lUao, S. m. Nota, ou signal, com
.... Ifollldm, S. m. ~Ioeda de varios metars: la('hiul1l) !loje dizf'm pistacha.
que se r('presentam os numeroso § Ocalc!l·
o de ouro \'alia 500 e lanlos réis ; o de pra,,"uOUr(·,. S. m. Um .pedaco pequcDo de lo por caracléres arabicos Vieil'. § Algans·
la -yalia quasi um lo.tão; o de coure pouco terra. E/ucid.
'.
mos arabes; ~ão aqueJles de que usamos
mais de um r aI. Sct'e1'l1n. § Certo peixe. ln·
Alfó!I, S. m. (aol.) (elo Arab. alhatlS o actualmente nos calculos aritllmellcos. §
sul..
.
campo, ou logar habita;do) Tr~mo. 0\1 per- A.'gal'ismos l'omanos,. são rormados de. vaAUon"lIl.o S. m. (t. clrur.) ln Irumento tença, commarca. e clrcum\'lzlllhauça de nas letras do alpllabeto, e usam·se all1da
para extralur as balas do corro.
algum lo~ar : "a Povoa Sarria, com seu al- hoje nas moedas, inscri pções, etc..
"Uo~a8í.. , anjo pI. Taboas de calculos as- {o:: .. Lcão, ChI'. lJ. lJiniz. ~ Terra chã.
"'1~'H'ÓtC, S. m. (do nome rio IIlvenlor
"lfl·i'o7.e~, S. m. (llnt.) Signif. inc. "cal- Algarntlí.l (t. pharm.) Ox.vchlol'l'iO rle anllIronomlcos, que mandou fazer D. Alfonso. o
ablO. Ba1'l·os.
ça . alfi'e:;es,rspC'cias, bacias,.agomys?" Cal'- monio; tambem chamado pós emP.!rcos, mar·
,tllfúa'bn, VAlforvas.
ta Ilegia ele 13:>'2. Ehwid.
cu.rio .ele vicia: é purgativo e diaphoreLIco.
"If(~rhc. V. Alf~bre. Grioll. Firidar.
"lrl:llI"a'lo, S. f. (t. de astrolog.) A inAlglÍl"'c!l, S. m. pi NOllll. que se ~u em
"Ifo)'f..... V. AIlOl'vas. /lego.
l]url1Cla. que o a~trologos Arabes attribuem Portngal aos remadores da galcotas lear!',
,uroa'Oiio, S. m. Ilerva. V. Euphorbio. a certos a-tros. a un mais, que a oulros. por serem geralmente naluraps llo AIg-al'I'C.
Blul.
durante certos annos. Are/I. lIep. 2. '21.
"-Ig.. nío, ", adj. e S. \. Algar~1'10. A/·
• A~fo"'HaÍ<I', V. lrans. (l. pleb. e uDtiq.)
AtrÍ1gea'~, ,~lríaju, ou "lrú,·j •• , S. r. Ido· garvio é a forma hoje usada.
.
Fu~lr. B. P.
Arab. al{ut!la, o Intcrva!lo que medeia en.~lgó7., s. m. Fructo da. palmel.ras, que
Atroa'gc, . m. (em Arab. alliordje)_ U.ad.o tre dna cOllsas) fina estreita entre as ca- dão peqllf'na tamaras de caroço mUito dur~a
de commnm no plural,. os altorges sao dOI' sas. onde. se lança o despejo d'C'lIas. ou
AI~n7.ár, .. m. O mesmo que A, ga1'"(t10
aeco , ou boI-oe pegados e com a aber· qualqnel' area para este serviço. § A/(uja
.... IIJ.. zua·u, ou AII;OZ"rrn, S. r., 0tura ao centro, ~m filie se ~eva provisão de par.ece mais u ado.
Hel~r. hllalzarah, ajuntamento de pov~: va
Alga, S. r. (do Lat. alga) Planta marinha zena que e!le faz; ou do Arab. alg/h/,oba:,
roupa. ou comIda para a jornada. 11. 4. 5.
6:. ~ fig. A .P!ovi ão contida no alrorge. qlle apparece .nas praias, ou sohreaguada; r~ido, vozerira, conrll~ão de palavf.as) \07da
l/cu'. H. 2:)/. V. do Arc. '!. 3. ,·conlente entre os mannheirns é conhecida com o I na, que os Mouros levantam ao '1-ralar 01'
com o a!{orge» era u!:!! pão ~om I1ns pf'ixi nome de bolilhfio. § Algas., no pI. Grande peleja. 11. I. I. II. § fig. Qualqnc c ~Ul Il~
11ho gll.l!'ados, e m~ltldos D ~Il('. § 11' de al- grupo de planta~ acotyl~donea . chamadas vozeria, gritaria. Preir. 2. n.· t4'2.~ §, Algdc
(orgc; I. é, escoteiro, a hgelra, :iforrado. § hOje pll,llceas, cUJa orgamsação é em extre- zaras, ou Algazare.~ : pI. grande. pal!l\l'aSuas
Fazcr alforlle de alqul.na cousa; provi ão pa· mo rudimentar.
jactancia : "OS Arabes !he villham fa~ rs 2.
ra u o em occorre~cla fulura.Arr~. 8. 16. I]~.
"11.\'''lIn, s,. f. lem Arab. algolya) Licor algazcu'as e soh~'ancf'l'las" B. lo 3. f· ~~óu
.(a,:;er alforge de vu·tudes para a.lornada oa e.pesso e odonfero, qne se exrrahe de va- UUs. I. G. e I.I!aO, Ch,. J. I. c. 91. oOS c)
outra vida» ,,(eito lhe tenho o alfo/'ge de rias glandulas do almiscareiro' tambem ros fazendo seus alga:;ar.e.s" (':0010 maio
prome~sa ao . longe" .Alllegr. ~,_l. § Fazer chamado, Galo da algal~a. Casto 'Bist. 5. C. ~.Alga.r;a/'as; movimentos com a laDçaT' ~rrd(J
al(orgl', (te de{etlos alhclOs; provl.ao para dar 18. Luc. 2. '23. ,<lhes deixassem imprimir, d1lJtlo·a como a desafiar, a cavallo. /a
com elles em rosto. Cnnsp. f. 343. § PaJer 01- como sinete cm ccra, o dente do bugio em Gillcla, r. 66 V.
D.
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,\Igp:r.aréllfo, u, adj. Lança alga:;ardn- ,'lI~ ~" .. z. ~. m. (no Ara1'\- 0:,ra1'1Ib, canal ros. ~Iais usado que Algodoaria. Magalhãcs,
la; propri~ para o excrcicio de alguzara. do lelbado) O eano priocipal do telbado. 1/. liist. 5.
1'. 2. 5. 15.
....ll.Iólldool'Ín, S. f O O1r mo que AlgoTraI. da Gmet.
Alglhe, . 111. (do Arabe aladjubb, cislcr- doaI.
"lgOZÚro-D. V. Algazara. Algazarra diz-

na) Ci~terna. ou ea-a de rf'colher agua d'
.... IIIóOt!6éh·o, s. m. Arbu~to, que prod~z
.e hoje mais commu.mmr nte .
,\Ignzil. V. Algozil. I ma, Ohron. Ar. IV. chuva, ou rio, que para clla e deriva. . o algodão. B/ul. § -, adj. Que tt'm relaçao
Cano
de
abobada,
ou
abobadado.
Lisb.
Jal'd.
com
o algodão.
.
[.66. 4.
.
.... ll;odoím, S. 111 •• Planta do Drazll, que
,\ll{ozú, s. m. O mesmo que Gazua. O: 3:)3. I l. IJal'reil'os. 21 V. lId' sla fortalrza
\louros apregoaram algo.:.ú; 1. é, cruzaria. sangraram o rio de mancira que podr[Jl os prorlllz lima cspecie de algodão.
,,,,ªól,~. m. (t. aslron.) Cabeça de Meou /luerra contra Chri'tãos. Ram. C/tr. 2G. ca\'aJlos ir beber a elJe por dentro ... SC'IO
Ih'o poderem impedir os de fóra; chamam dusa: t'~lrelJa lixa
\. Gaziva.
.
.lIlfcbéIIC. V. Alglhebe.
os da lerra a i lo algibc: nome de sua eis.-'I:,oll<}uíno·, u, adj. ou s. Ilembro ~'uma
IriLlll anll!ricana § A linglla d'essa lnbu.
'\II{('/lísfn, 011 "lgeb,·íl'ltn. S. m. (do temas...
.... ll.Iólheh.., S. f. de !Igibebe. V. Aljabeba.
... 1;;0.·. S. m. (L med I Frio violenlo, que
lrabe aljabbar) O que exerce' a arte de
~Igibébe, 011 - gehl'l,c, S nl. (dO Ara- alaca o rÍol'llle. ~fm tremnras, ou agitação
cooeerlar os osso' quebrarlo . ou t1rslncados. § A fórma algebisla e,la caida cm df'S- be aúljC!bbab. offieial de alfayale) OlJlle H'n- do CMP':". r'om/l. flal/t'll.
de rDl lojas falo f"tto, propl'io por qualtda-. AI~UI·"I.iio, S. m. (tio _Arab~ algara/Jc,
uso.
.tlgcbru, . r. (elo Arahe aLclji:ba, relIuc- de e pn'ço para as classes menos abasla- a\'e ~('m .. lhanle ao grou) E:;pccle de gTOll
ção) Parte das ll1alhemalicas que ensina a das. Rodl·. de Oliv. SU1Jlmar. I Da. Dilfere de grande.
."'Igo-,·c.... V. Ahro. arlj.
uleular, simplHIl:antlo e gent'rah:ando as l·ouravilheiro. V § Jloje lia alfa)'ates, qne
AI~orj",U1o. V. Algari tno.
queslões arilhmeticas. Para ~s~e fim. usam- vendem falo feito de fazeudas linas, e fei!1.I;;O'·í"'!ll, S DI. (anl.) O que sabe o al;e a- Irtlras do ai phab 'lo, reprf'senlando as tios apropriados As classes alJ8stadas.
Irc;; ultimas, e~p('eialll1eule () $, as quanliI:.lglbeil'lI, s. r. (lIo Arabl' alci/iúj Bolso ,g·arbulo.
"ti\;orIUlI"jn. S. r. Parte das malhClllaJades desconhecida" ou incognitas. Tem em quulqu!'r peça do vestuariu. Vieira. lU.
.
unda siguaes particulares para se rlfocla- I&:j. :2. ti E lambem ás \'ezes uma peça se- licas pura~, que'se occupa tio calculo.
'arrm as operações que se fazrm, etc. § purada, que principalmrnle as lUulherr' . "'gol'Ílhmlcll, lO, adj Que se r'-/l'r\! a
l. Girur.! A arle de concertar os ossos des- pr ndptn'á cintura, e usam por baixo do algoritllmia.
. \ Igo";f\lmo, s. m. Cl'rlo modo tle cal"esl ido. § IIndar de mãos nas algibeiras;
oeados. /Ilut.
Alg(·hrh:nmc.. lc, adv. De modo al~r nào ter qlle fazer; anelar ocioso. ti Mel/m' cular e a notações n'elle f'lllpr('gadas.
os pés nas algibeil'as; (loc. pop.) caçoar com
. \igo,·o",·iio. 1'. Algorahàn.
Irico; por meio da algebra.
'\lgélll'h'O, R, adJ. Que pf'rtenee, ou é disfarcr, afJ'eclalltlu seriedilde, de modo que
."'I~Ô"IO, i,...", ?dj. eh ·io de alg-a: "um
'elalivo á algebra. § Alguns dizem algo- a pessoa caçoalla não perceba.
hinchol'l'o olgoso» GOl'ção, San. 17..
."I;.;lbct.., S. f. (anl.) V. Aljuhela.
AI~flZ, . m. EXf'cnlot' da alia JU '1Iça; o
,raie.o.
'\lllCh"jlltlt, s. 2 g. Prs oa que sahe aI.Alglheflu·jR, S I'. !lua, ou bairro, o.nd que eX"cDta proas al'l1iclil'as, ou Infan~r~:
gehra. li Tambem o 1111' mo que AII?C'bisla. V. anllgamrnle estavam arruados os alglbr. I'erdugo, carrasco. § IIg. Cou~a que aml;;''':
v. g. a Iristeza ti algoz cio am1lio. Arr. t. I.
"Igchrlznr, V. inlran . (t. Jaanl ) Applí- bes. BIllt.
~IKibch·h·o. Y. Algibebe, Aljub.. leil'o.
§ Pc_soa desllllmalla, que mala. o.n a!or~ar-se à algebra. § -. V. lrans. Fallar de
&1;;ldo, ", adj (do Lat. algil/lls, que res· menla outro: "alflo:; de sNcnta IrmaOSIl
lIgebra, ou encher d'ella os seus rscrifria muilo) (I. m d) Febre álqida; c pecie .Iion. Lus. < l<,Jlgóz de ~i Illr,IIl0
Ioua a
piO".
. ~
"lgCdo, . m. (do Gr. algeó. eu padrço. de frbre iulermiltenle perniCIOsa. que se alma drsordenalt'a 1Ie algo:: de s~ me. mu"
II. med.) Ob lrucção inliammaloria na go- declara por 11m frio glacial. li (l. boI. e Luc. 4. C. II. c 8. 24. § -, IIg... o Il1tl:'r{'s~f',
norrbeia virulenta.
zool.) Diz-~~ das planlas e anllDàes que vi- algoz (le quanta' opiniõ.e.. e suberbas \ '.,ugéla, S. r. (do Arabe ai hilla) Arraial: \'em no~ palzes glaclaes do norle.
de " Ulis. 4. G. "a ansencla c al(/o;; do amor»
lcampamt'nlo de pouca grnte: é o mesmo
~I;(h'iio, S. m. A bocca por oOlle enlra Galll. S. 2. 119. "mimos da carlle.. algo:;es
que Alahella, ou Alaht'a. And/'. Ch/'. l. c n o peixe na r'de, ou armação d alun". da alma". .
.
.pondo a bandeira no meio da algela...
Blul.
,j,{;;u:;;'''·'n, . r. Acção cru('1. pJ'o~l'la .de
••1IgeIll1l, s. r. (do Arabe ai (ljalllia) lu·
"'lgil'lIs, . m. Lagarto pinl:J.tlo tle qna- algoz. Paiva, S. 1. 209. nconvrrle a Jusllça
'trumenlo ue ferro com que e ligam os Iro listas amareJla .
em alqo:aria•.
punhos, mãos, ou detlos, pollegares do pre,~Ig"·ó". 1'. Alg.ero7-.
Al::'oz!', on AlgUR!i",í!, s. m. (d~ Ara~e
'o. ou do criminn. o. S g mais usado no pi
"1;;0: pron. illder. e S. (anl.) Eqllivale a alv(I;;il', ministro de e~lado. ~u alua:;!l, me'Ll'iei1'~, 8. 121. § fig. As algelllas dos solda- alguma COUSil; qualqnt'r cou·a, fazenda, rinho'Olcir) Antigam!'nte fOI c0rt:l0 .duqne,
los sao os JJons pagameuto': '.].lum 111âo [H'ns: .ler muilo algoJJ Nubilial'. ,,~e a sen- condE" i. é gOI'('J'llador de provlIl~la •. ll~r
:oslume he .I1~ll11 grilhão, e olgomas, que tcnça foi dada por algo» i. é. por pf'ita, POI' rilorio'. posto pC'lo r i COlO podf'r JlIl!~ela
nrendem, e alao os pés e as mãos. Alm. dinheiro, ou dadiva ao juiz. U/'cl.
I. 23. rio militar e economico (o~ ~e Góa atnua
/nsl1'. 3. p. 580. § lig. Op[lressão.
~ I. e L. ~. (j:J. 6; nlrstt'Jl1uulJa corrompida chamaram ~eu duquc 3: D. Joao. de Cp..tro,
....'llcmilllo, p. p. de Algemar. II. Flor. 2. por alfloJJ por algum preço, que a outra n'esle senlido). V. Guazll e G~tazllado. COIU<l
p.70. § lig. • ~Iini. tros lião só alqolllaclos, parte lhe deu. e L..5. 31..2. nreceber algo" dilJ'er m. § "ereador: "I ''yao (psla carla
mas paralJ'ticados de medo, e trn10res do 3 Homem de algo; 1. é, I'ICO, que se lracla regia) em cada hllm anno no coucelho, a?
In(a~lc usurpador e tJ'rann do reino ele seu bem. D'aqui /ilho de alqo; i. é, de homrm dia que lizf-rrlll algozis, Oll juizes/) Ol'[l. Af·
Irmao.,.
que lelll algo; abre\'iado cm (idalgo. ~ D'es- 5 r: 173. 16.. § Alr'a;;it é o mesmo. Cit. Or(l.
"'gcmáJo, V. trans. I'ór algemas, pren- tes (ilhos ele algo, que serviram na IIbcrta- 7'. 48. I. e T. 56. l.
der .eom algemas. Sore/'. /listo 3. 4. § fig. ção Ui! putria do jugo do Mouros com suas
,"!;;"Â1e~. r. (t. boI.) TIf'I'I'a sellll'lhallte
S~bJugar: V. g. algemar a t'onlarie, os com- fazenrJas se fIzeram lalvez os ricos homens, ao 111'10.
.
(oe.!, com benelicios: - o en/enelimenlo, e o. lJlH! manlinham campanhas com cat~i~ .. em. pron. indel'. Pal'lVra de sentido
com razoes que o caplil'am . - a liberdarle (/eira glli;;ada, e os commandavam, .ervill- compll'xo, (Iue si&,llifica alguma pc~soa; dede {aliaI', de escrel'el', ele.; cem medidas, do cum a fazenda, e corpos,. e cons lho; riva-se do Lal. atiquem, oll'do atlJ. al{flll1l.
ou reIs repressi vaso
eram o~ mais au~tori~ado.., honrados c no· Applica·se as pf'~soas ele al1lbo.s os ~rxo. e
"'gcmin. UNs. 2.7. V. Aljamia, e Aljama. bres, dietos ricos homens de 7JClulão e cal- denola um individuo illdeu'l'lmnado: all('llm
"'gCIII.I{Ulo, ", adj. P. P. 2. 23. Que sa- dei1'O. ~ Algo; fazendas, ('1J'cilos. haverrs. lioolt'm. ou alguma l1lul!lrr. § Denola la!!llJe algemla. I'. Aljama.
Lopes, CIII·. ~. C. 133. "perdIa l'i-Ilf',)' gl'an- bem individuo delerminado, ma: qne e u:J..o
.\IgcnJlill·, V. inlrans. Fallar algemia.
de~ algas das sua. rendas.. "aCCI'f'Seelltoll 1'111 de~igna: v. g. !la algurm que IJÓde dCsco/J11r
"lgClllío, 0, adj Aloltro olgemia: que ,eus algos e riquezas nrgociandOl> Orei.
4. tudo: i. é, Cf'rta pessoa que a gurl1l r.onl!e(a.lia o Arab.e corrupto. V. Aljama. § Criado
46. ~ Alguma cousa: 1'. g. mais vale algo ce. § fig. Cuida que é alguel1:. (Ioc _famll.)
e, m .\Iourana rndo dp. oulra terra, cuja que nada. § Andar ao algo; ao ganho, ru- i. é, julga-se \Irssoa de consldrr~çao, mas
mgua falia mesclada da arabia.
não é. /I. dos lli. ele 1'. )J. 15G. § samos de
zeudo \'ida de mcr('!riz. Ulis. I. sC. 4.
"Igenlc, adj. 2 gen. Ido Lal. algms, tis)
,~I!50: adj. (ant.l (do Lat. aliquod) Algllm. algllcm com adj. masco on fem., s('ll'uncl~ o
poel. [l. u .) illUlto frio: "I'assão em lur- a; algo-rem. alguma cousa. Gil Vic. Oúr. I. l'XO uas pt'ssoas de qllem fallamo~: ~s. 1m
28. e 29. PrcslrlS, A!d. {. 131 V. "para COll- diz· e fallando de mulheres: aquI nM ha
.;~ ~~ gr~us nos dias nl(Jenle.11I .Afalt. Jel'us.
'Xe i lIlegelado o polo -. II !JI///:;. AnaCl'. lar algo-l·cml>. 1'. I\Plll. ~ adv. Algnm lanto; algut'ID Ião iscnla de rairlade, que, ele; f~l
•• (J uno - . o mar glaCial. lei. San. "o um pouco.
lando de homens, dir-se-hia: a/gllem tao
Ulverno - II Id.
"'l;:.otlào, s. m. (elo Arabe aleolon) Fibra isento. § Algllem não; i. é, ning-:uf'm: "e tas
Je'\'gcr.e"jll, ou ,'Ij .. rll)'ill, ,. f. gspC'cie \'egelal, lenui~siI1l3, e mui all'a, que cobre COUl'US, e outra- semelhanle , faliam deneh rOllpao Com mria' 111311l'aS capnz, qne 'as emenle do algodoeiro, fm um camlo, tI'O m seu COl'açam, que algue;l! nom ouca~~a adlé ao jO('lho: ,oIinlia H'slida hllllla que ~e enlreabr , quando chega a matura- ve', i. é. que nlllguem ou\'e. ln. l 5.
J Isa e linho linla de nul, f' sobre ella cão. § Do algoclão se fazem I'ariatlos teci,~Igllt"·g"do. n, adj. (anL) "I.al'ores do
1U~:a al~el'evia de lã» B. 4. :{. 14.
dos, clue, alem de muitas oulras applica- lecll~ alguel'garlósl> Carias do Jt7flão; lalvez
us~ gerl~c, S. 01. I\Cde grande de ra51ro, çõe~. se emprl'gam em Ioda a qualidade de da ligura dos algnergues.
JOSdal anl.llramenle para pescar: "as redes roupa: 1>. g.. camisa de al"'odão: lel1~ot de -j
,'llgUt-I'gUC, s. m. (do Arabe al!lllcryuej
,\ a gerIreS .. Adào Antig.
toalha de - ; rlc. ~ Algodão e11l lã; o que.ia Jo"'o de rapazl's com arrio7, 5, ~obrc lalJoa
ca IgCrlfélro, 'mo O pescado': que pes e~l;i drscaroçado, mas uão liado Ma/'i:;.!J. rawda, a lcodo do jogo da. l1ama,: § I'p.Com ai" rife
1) 2. § tllgorlão-polcom; sub laDcia expio- dra do lagar, 011l1e descançam as q('lras tia
"Igcrh~n s· f (t I
l'd
tem as qualluades .' p larm.) lrbl a que siva, que' se pl'l'pal'a, traclando o algodão az('itona. que vae a espremer. ti. 1'1 'dd .)
.4.1 gu I<lá I', S. m. luo Arabe al-g II a!
Dadas gazosas.
da cervrja e das limo- pelo acido nitrico.
"Ig(}tloul, S. m. Planlação de aJgodoei- 'aso de bano, zinl:o, etc.: cUJos Jados I'ao
1l
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abriuJo até á banIa, a qual tem muito
maior circumferencia que o fundo, e tambem maior diametro que altura; serve para
lavagens. Brit. ChI'. 1. 1.
Algllldo"ínbo, s. m. dim. de Alguidar.
Gil Fic. 5. p. 24.
."11'' '01, "Igúmll, adj. e pron. indef. Denota individuo ineerlo e tndeterminado'
um d'entre varios. § Junto ao adv. não;
In'esta e ~em~lhantes asserções: v. g. algum
hom~m nao e branco) tem ~entldo negativo
particular. § Em qualquer outro caso, t'quivale a nenhum.' v. g. não lhe {ez mat algum: "passarão os Castelbanos aquella noite sem algrtm desasneego. Porto Rest. por
nenhum. N'rstes casos, o mais ordinario é
collocar o adj. depois do subst. precedendo
o não ao verbo: "venlo algum atégora o
não saltea. Cam. Ecl 8. § Em bons auctores, no ~enlido affirmativo acha-se proposto ao nome: V. (/. Na/ercia, 1l1pnpha bella,
po/' quem 'l.'i~o em tal /ormenlo, tempo aI·
gum me olholt. Cam. Sono 47. e outros 10garrs: "palavra Arabia algfia se lhe cntende. Lus. 5. 76. Indic. ela Lus. Transf'. ull.
ediç. ',inda que vez algiia venba cedo" Cam.
Sono 188. § D'rsla transposição de algum
sem sentido negativo, são mnitos os exem~
pios classicos; e ê unico o que no Dicc. da
Academia se aponta de Pr. Braz ele Ba.r7'OS, onde podia faltar o 110m por omissão:
"e d'aquella menina tive~se noticia algüa"
Sá e lIfir. Eslr. Lus. 5. 69. 75. 76. e 1. 74.

AlbMmll, s. r. (anL) "Levando suas tendas e alha'Ílnas" M. das Proez. será alhajas,
palavra Hesp., que quer dir.er: alfaias e seu
precioso'/ § Alguns Jul.l~·am este termo uma
variante de aL-vaima. Y.
Alhllnúr, V. trans. Fazer lhano, plano;
egualar; no prop. e no fig. Carv. Corog. 2.
3. 5. "se ba de alhana1' a parte do forte»
Art. da Arlelh. 72. F. de Jlfenct. 1. 48. "a bumild.ade da virgem arrazou, alhano" c
ap!alDou tud~. fi. do Comer:. 86. § Ug. Fac!lItar negoclOs, desfazer dlfflculdades, duvidas. M. L. I. 2. c. 26. "alhanando tudo
quanto acbavão».
Alhnnár."c, V. reL Fazer-se lhano; deixar a alliveza, abater-~e, humanal'-se com
os inferiores. 7'. de Agol'a, 2. 158 v. e S.
Ann. ChI'. 3. 8. 62!J. "àlhanando-se affavelmente com os qne bavião mi ter favor •. §
Descer a posto, estado, condição inferior.

2. 44. Sego Cerco de lJiu, r. 57. Orei. 2. 35.

23. "o que cansou sru espirito e seus OUlOS
algum'hora mostrara, par/e alguma do que
achou" Fel'. (:m't. 12. L. 1. Leão, Reperl. art.
Ladrcio.' lt ... prrso e condomnado rm pena
algfia. AJaus. Af1'. {. 1i8. IU8. e 208. Bem.
I.YlIIa, Egl. 15. e Fló1'es, Sun. I. Cam. Ecl.
2. e 3. § Senlença algfia, diz a Orel. Ar. 3.
1'. 78. que se oppõe a nenhuma, ou l1ulla
qual ê a sentenca que decide contra o di~
reito da parte: -v. g. que um é menor de
14 annos, não o sendo; a nenhuma, ou
nttlla, seria, se contra direito se sentenciasse, lIue o menor de 14 annos pôde fazer testamento, etc. Orel. Man. 3. 60 2.
§. Algu."!? usa-se talvez por aiguem.' "algum
disse Ja que a verdadeIra nobreza con, iste
na virtude-o § Um tanto; não muito: lem
alguma p1'alica. § Om tanto; não pouco:
ganhou algum elinhlJiro; lem alguma {ortul1a § Algum tanio; um pouco: eslava al"um
tanto embriagado. § Algum elia; (loc. âdv.)
em tempo futuro. § . 4lgtt1ls; pI. mais de um:
alguns homens. § Quasi; perto Ele' pouco
mais ou menos: V. g. os lad1'ões Bl'a?11 alguns
dez. § Algumas vezes,' (loc. adv.) em varias
occasi ões.
(Alguns, Certos. Syn.) O primeiro tem designação vaga e indeterminada, ou porque
de outro modo se não podem designar as
cousas ou pes.oas a (!upm se refere, ou
porque a pessoa que d ellas falia não Babe
. realmente qnem sejam, ou porque no momento. pm ql'e falta as não tem presentes
ao esplrito, ou porque não é preciso indi·
cal-.a·. D srgundo, posto que tambem tem
deSIgnação vaga e indeterminada, refere-se
a pessoas, ou cousas conhecidas de quem
falia, e gue poderia nomear, se quizesse,
ou~que ,ao talvez conhecidas de (Iuem ouve, ou ''o, ou que elle pôde adivin lar.
"'Igllo, (ant.)' O mrsmo que Algo. Ord.
Ar 3. 63. 3. • testemunha cOlTompida per
a outra por algtlO" ou algum preço, que
lhe deu.
"'Slln,:(ant.l por Algum. Res. Hisl. • dar·
l1!e a mim graça de lhe fazer algfto serVIÇO".
Algúr, adv. (ant.)~ Por alguma parte.
Doc. de Coimbra de 1307.

"lgÍlI·CS,. adv. (an!.) Em algum lon'ar,
em algum SItiO, em alguma parte. Gil lhe.
4. 233. "sahe el1a algures fóra .. B. Gram.
14~. !\ -, S. m. Algum logar incertamente.
lJlls. 5. 7. -para algureslJ IIT. 2. 22.. "nem
póde Jlaver de algu.7·es outra eonsolaçam".
"IIH"dll. S. f. Manjar f~ito com alhos:
Ot·os de alhada. § fig. e pleb. Enredo, rm·
brulhada: ltmetter alguem na alhada.. El'(I'. 4. 4. "meu peceado me mett~u n'esta

alhada...

I

Mm·inho.

. " hII nd..., S. m. Fructo da planta eoloquintida, de que se fazem os trociscos,
chamados de alhandal. Fa·rm. T. Curvo,
l'o/yanlh.

"lIu)n"c~ adj. 2 gen. (anl.) (voz Arabe,
que sign.iUca cobra) Tortuoso como a cobra. § E duvidosa, não só a etymologia,
como apropria existencia da palavra em
portugut'z.
Alhill'CII, S. r. (do Arabe aI/aTaca) Ajuntamento, a que os Mouros concorriam provocados, ou convocados para facção de
guerra. l1ist. dos m. T. 33. V. Gaziva, que
dilfere.
&Ihas, adj. pI. USo na terminação fem. e
posposto a palitas: ,,7bmal'am as pallwsalhas" i. é, as palhas do allIo. Cabrei1'.
Campo 62. § Palhas·alhas,· fig. bagatellas,
niuharias.
.4Ihençi'io, S. r. O acto de passar a outrem o senJ1Orio do que ê nosso. Ord. § O
ellilHo d'esse acto. § O acto de conceder o
usufructo, ou a posse, por hypotheca, penbor, aforamento, locaçao de largo annos,
etc. § fig. Alheação dos senlidos; o estado
do que os perde; enlevo, alienação (M. C.
10. 48.); insensibilidade. § Allucinação do
enteudlm~nto, _distracção, falta de memona. V. Al1enaçao.
"'Ihcúdo, p. p. ile Alhear. V. de Suso, p.
20. "o campo alheado dantes a seu [lossuido!'>, tirado por outrem. §-, adj. IIg. Absorto,
arrebatado. § Louco, privado por certo
tempo do uso de suas faculdades. Sá e Mil'.
fi. P. I. 5. 4. mas n'este sentido é melhor

alienado. V.

"'Ihcudol', S. m. p. uso O que alheia,
veudendo, doando, etc. (,'onst. de Leiria,

23. I.

Alhcttmeute, adv. Estranhamente. li. P.
"lhcllmClICo. O mesmo que Alheação.

M. Lus. 4 5. 40.

.

Alhellllill·. V. Alhear, Alienar.
Alhcár, V. trans. (t. foren.) Ceder, transferir a outrem o sen]1Orio, proprirdade, direi to, posse, ou usofructo de qualquer objecIo proprio, por vrnila, doação, ou qualquer
outro contracto. Ord. Leão, ChI'. Ar. JV.
173. § fig. Desviar, -apartar, privar-.e, perder. Goes, (,'hron. do Pl'in. 57. "por não
alhea1'eln de si os corações dos povos" e
Lobo,. p. 301. § fig. (applieado a facu,ldades
mentaes, sentidos, etc.) Fazer perder, perturbar, allucinór. Lobo, Egl. 3. "al/teal' o
entendjmentoo Feo, 1'/'. I. 262. 2. e /lem.
Pior. 4. 13. 173. "licOr, qne pode~se alhem'
o juizo". § Alhear algllem de si; fazei-o es·
queeer-se-de si mesmo, ou perder o juizo.
fr'eo, TI'. 2. 1!J7. 4.
"lhcRI'·SC V. reL Apartar-se, desviarse. Bel'n. Rib. Egl. 5. "a gloria de mi se
alhea. "alheárão·se os maos da justiça"
Arr. 3. 10. § Alhem'-se de si; perder o amor
e cuidado das suas cousas, o sentido; ficar
como fóra de si por amor, sensação grande; enlevar·.e, arrebatar-se. Lobo, p. 42.
"alhea7·cm·se de si os amantes com a an'eição. e fl. Dom. I. 2. 24. § "Alheu'r-se de
seu juizo" perdeI-o, enlouquecer.
"'Ibcá"el, adj. Que se póde alhear.
""hÊ'lo, ,t.lheo, ou A'hcyo, ", adj. (do
La!. alienus) Que ê de outrem, e não nosso:
"isso que vôs notais, e vos parece mal nas

ALI-}
filbas alheias, vuem suas mães nas vossas.
Vlis. 1. 1. e Aulegr. I. 5. § fig. Alheio ele si'
J'óra de si. Eu/I'. l. I. § Arredado, desvia~
do : "os imigos de sofrrgos, alheyos de mais
consideração, despararão toda a artilharia
que toda lhes foi por alto" Couto, 6. 5. 2:
§ Eslar - de al!luma cousa; fóra. longe'
no fig. eslaL'a aflora bem alheio de tal pen~
sam enIo .' "o pa,tor o levon no braços, bem
alheio de imaginar, que linha n'elles aLe·
reuo" Lobo, p. 205. e 583. § Idbeio elo nome
christão; fóra do chri<tianismo. Arr. 4 3.
ib. 4. 7. § Contrario, diver o: V. g. alheio
do sentido; "si tios tão - a natural figura
da terra" Luc. 8. 4. e Vieira, 7. 480. "he re·
jeitada esta ~utileza, como alheia do texto.
§ Eslra/lgeiro.' V. g. viagens em lerra
alheia. § Estranho.' essa mllteria li alheill ao
devale. § Eslal' alheio em al(IUma maleria;

estar novo n'ella, ignoral-a de todo: "esta·
vamos de todo alMos de entendermos o se·
gredo, elc." 111. P. e. 47. § ]<'alto, destituido : ,,(verso) alheo da arte" Cam. Sono 182,
§ Alheio, S. m.. O que é de outrem. Lus.. 444. M. 1_. 1. 1. /'tl. 27. §-, no pI. Os alhetos;
os estrallho~. § ArJag.: "Quem faz filhos em
mulher alheia perde· lhe o feitio,,; Diz·se de
qurm faz bemfeilorias elll propriedade d'outrem. "A fome alheia. me faz prover minha
cea.. Delicad. Aclag. 60. "Da pelle alheia,
grande corrêa" IVlil 56." Fi lho alheio, brasa
no seio» lbid. 7!J ... Ftlho alheio. metle·o pela
manga, sair-te-ba prlo ~rio" Jvicl. ,,~Jelhor
é roto que alheio.. Ivid. li7. "Negra é a ceia
em casa alheia" Ivicl 49 ,,'ão cures filho
alheio, flue lião sabes qual sairá. Ibicl. O.
"Pão alheio caro eu~la" Ibid. 51. .Por fa·
zenda alheia, ningucm pr~ca c ia. Jbid. 71.
"Quem a mão alheia rsprl'a, mal janta, e
peor ceia" l/líel. p..52. (.QIII'111 a mesa .alh~ia
come janta c cela '''111 fome" lVld. ~t
"Quem a sorte alheia eSllma, a sua .desesti·
ma" Jbict. 72. "Quem da carne alheia ha de
comrr, da 5ua ha de perdrr" lbid. • Quem
cm terra alheia tem filho, morto o tem, e
espera-o vi,vo" lbill. 81. "Com a cousa alheia
o homem mal se honra" /1lut. Vocab . • Avi·
cena e Galeno trazem a minha casa o alheio.
Ibid. "O bom pagador é herdeiro do alheio.
Deticael. Adag. 69. "Quem muito dorme, o
seu com o alheio perde" l/li(l. 73. "Sempre
o alheio suspi ra pelo seu dono" Ibid. .112.
,iQuem o alheio vesle, lia praça o despe.
Ivid. 112. "Rei sem conselho, perde o seu,
e não ganha no alheio" Fufr. prol.
A'bell''', S. r. V. AlIiaria.
AIIICh·...., S. r. pI. Chouriços que se fazem na provincia de Traz-os-~lontes.
.%Ibe;,·o, S. m. O que vencle albo~; o qu.c
os cultiva. § Mag. "Se queres ser bom alhel7'0, planta os alhos em janeiro" lJel. Adag.
182.
.-t.lbÊ'l:l, S. r. (do Arab. alhel/a, cleriv. do
verbo hal/a, pernoutar em algum logar. morar por certo tempo) Campo. arraial. § Ajun·
tamento de muitos adnares di! ~Iouros. (JOC.l,
ChI'. M. 3. 47. "o adnar se chama a povoa·
ção de numero de 50 até 100 tendas, e to·
dos rstes aduares juntos se clJamão alhel/a,
(alhcita traz a rdiç. de 1749. pag. 3iO.)
.~Ibl'o, adj V. Alheio.
Alhêl .. , S. r. Ikbrum largo, que se usa·
va na rxlrrmic!arJe superior da manga do
gibão. Lobo, Eglo(f. '2. § 11' na alheia; seguir o navio. ir-lhe na rstE'ira. § II' na aI/H
la ele a/guem. sr"'uil'-lhe os. passo~. § f"
ler a alheIa; (I. pil'b J ficar, Ir corndo,
vergonhaclo. § Alhetas; pI. (I. ni1.uL) os '
madriros cnl'\·o~. que fonlÍam a volli ~
popa de qualflurr embarcação peJa parle dr
fôra. lJiut.
,'"'beco, S. rn. (alll.) Alheta. F. Lop.
J"he)'O, aclj. V. Alhrio.
,t.iblchid<'. I'. Alidada.
"Ihíuho. . m. dim. de Alho. B. P.
Alho, S. 'm. (do Lal. atlium) Planta horleuse da fóunilia das lilaceas. Produz a se·
mc'ute junlo a raiz em fórma glob.ular,:que
sr. chama cabeça, a qual se compoe de. pe=
quenos gommos, que se cham.am dentes. ca
veça d'alhos; clenle (C alho. E oleoso, edde
cheiro actlvissimo. Emprrga-se como a ~
bo. § Alho ingreme ou virgem; o que te
um só dente.·§ Alho mounseo; o maIS gros-
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I(do Arab. al'idáda, regua) Regua moveI, di-

50 que o ordinario. § ALho pOl'ro; o aLho
~ravO. § Sef wn aLho: ser esperto, azoll-,

gado (tambem iron.) § 11alLal' em aI/lOS. re.s-,
pollr/er em bo.qaLhos; dizer-se uma cousa. e
responder-se outra muito din·erente. § Nt}-I
goelO de cascas d'aUlOs; negocio insignillcante. § Reslea de aI/LOS; especie de corda
entrançada, formada pela rama secca dos
alhos, flcando as cabeças para fôra. § Vinht.t
Ifallios; certo molho para conserva rle cal'nes. em que predomina o alho. V. Alhas.
,\Ihi..., "'Ibill'cs, adv. antiq. (do Lal.
aLi9I'Jum) Em 01ltro logoar !fi. Lns. 5. 3. 19.
Leão, Ol'ig.

f.

214. Ot·d. A(. 2. 15. 6.

e L. 2 Alienação menlal; - dos sen.tidos, do juizo;

•nem vogado d'allwl'es (de outras terras),
nem vindiço nom sera ousado etc." Esel'it.
de 1285. § Alhures não é pI. de Alhu.l', porque os adv. não tem pt. : é uma fôrma divcrsa, como anle e anles,
"lhlll'bll(,UC,'quc, formo adv. (ant.) Onde quer que !11. Lus. 5. p. 29.
.- lli, V. AI/i.
"lIár, V. Alhear. PI'. da /l. Gen. I. 63.
"'iús, adv. Em outros casos, circumslancias, condicção. ~ Em outros respeitos.
~ Oe outro modo. § Emprega-se para corrigir oengano da palavra Oll plJrase, pronunciada ou escripta: v. g. No anno ele t870,
aliás 80. § AI~uns dizem álias.
"lIá...., s. m. (ant.) Tributo para sustento dos cães e aves, com que as pe~soas
reaes faziam as caçadas. Vil. Dicc. pOl'lali!.
"liozlÍ", S. m. (Do Mab. algezira ou jn;iral, illJa) Porção de leziria ; de terra cercada de agua, F. J. de Sousa; e Btul.
.-lllbl\nll1, S. f. Tecido de algodão da Indias orientaes.
.-l IIhl, S. m. (I. forens.) Excepção qne oppõe o rén, quando oOcrece provar que eslava distante do sitio onde se perpetrou o
crime de qlle o accu~am.
"líhlle, adj. 2, g. (do Lat. aleree, nutrir
(1. med.) Proprio á nutrição.
"lIhllldádc, s. f. (I. ph,Ysiol.) QualiLlade
do que é proprio para a uutrição: que contem mais ou menos substancias ai ilJiles.
.illcnldo, ou Allc.. bldo, u, adj. (I.
poel.) Que tem as azas cahidas: .no - Pegaso se escancha" § fig. A vaidalie -.
. "IIC1>nlJuu, S. r. II. pleb.) Treta, astuma, enp-ano com destreza no jogo, e fig.
cm qualquer n"gocio. Blul. Su.pp.
_
"lIcnnlluudô." n, O mesmo que Alicanlilleiro.
"lIcnnllneh'o, ", S. O que, ou a fi ue
faz ou vive de alicantinas. Blul. Sup
"Ucáte, S. 01. (do Arab. altawli, torqnez; deriva-se do veruo lacaia, apanhar
agarrando, pegai' com tenaz) Pequena torquez, ou tenaz, cujas pontas podem ser
chalas, conicas ou cJ'lindricas. {1. J. de
Sou a.
,t.llcece, s. m. (unI.) O mesmo que AIicerce. Luc. 8. 25. "0S - da morte. a pri·
meJt'a) que houve no mundo: ..abrir os alicccf!S a historia univer aI" dar-lhe os prinClplOS, fundamentos. iii. 10. 16.
"lIcc"ce, S. m. (do Arab. alisas derivo
do verbo assasa, lançar fundamento) Ofundamento do edilicio ; a raiz, a base d'onde
edlle c.resce, e sobre que assenta; fica abaixo
o ~Ilvel do terreno, onde se eilifica: d'abi
Q,.bl'lr os. alicerces; principiar o edificio. §

Ig.. Abnr os aliccrces a u.ma 1)l'alica negoelO.: dar-lhe principio. Palm 3. 157. V.
'ab~'tI' os alicerces ao descobrimento, nave~açao, e conqui ·ta da India" B. lJ. § IIg. A

ase,

~

vidida em partes eguaes, que se ajusta sobre o graphômetro, e outros iustrumentos
astronomicos, etc. "alidada prancheta do
grafometro·) ForLes. § Declina. Pimen/el. §
Index.
. U ith'ás, s. ro. (I. de h. n.) Cobra, ou
serpente branca.
.4.llcJlllbllldnde, s. f. Qualidade do que
é alienavel.
"'11(.0"':1;'0, s. r. (do Lat. alienalio) V.
AI1Jeação, A.cção e efl'eilo de alien[lr. S.
Coelho ChI'. 2. 15. t65. Vieil'. LI. 5'll. § fig.

fundamento de qualquer cousa:

V.

g. oSf ahee~ces da republica: "se a esperança. 01' allccl'ce de peccados" Luc. 4. '2. "o
alICerce da amizade" Lobo "esta condição
~alE'edra d~ ser o alicerce da paz" P. P. 2.18.
~
tliclo sem aliccl'ce; no fig. cousa sem
~undal!TIento; aliem'ce na areia; o mesmo. §
g. 'undamenlo: "nunca faças alicerce de
palav~as que o não tem" Lobo, E.gl. 7. § fig.
As ralz~s: "alicerce tenaz do tronco altivo"
ca "ltéOlldO, s. m. Arvore da Ni~ricia, cuja

to na empregada como matena filamensa.
3 ~I.~ós'~e, .lllcó,'nlo, V. Unicornio. ined,
,,,;.. a e Mil'. Eslr. 2. 45.
'totn, V. Aliquota.
.'1hláda, ou .4.lhládl", S. f. (I. de geom).

demencia, estado em que a razão, ou os
sentidos tem embaraçadas as funcções na·
tUl'aes. And. Chi'. I. 10. M. Lu.s. 2. 6. Iii. 3.
§ Alheação é mais anti~o e mais Portuguez;
alienação mais alatillaao, mais moderno, e
hojl~ mais usado.
.411cnádo, p. p. de Alienar. § adj. Traspas ado POI' alileação a outro dono: v. g. o
pt'p.elio -. ~ fllI;. Privado: v. g. alienado dos
senlidos, elo juizo.' «atiena,lo da vista Cl:Jm
pranto" Lus. TrallS{. ,dIUrnas melancolias,
que o tinhão alienado" COlllo. 10. 9. 7. -estal' com o juizo aiienadll" Eneid. 12. 140.
estar louco. § Eslal' -'de alguem ; apartado,
aversq á sua amisade, e fôra da boa barmonia. am~ição, parcialidade antig-a. M. Lu.s.
"alienalia dos Laras" Barreil'os. 2.2.2.. "AI1ri·
que VLll. alienado da igreja cathol. por pecGados seos, etc."
"'"enódo, S. m. O individuo louco. demente; o que perdeu o uso da razão § /lospilai de alienados; hospital em que se recoIhem as pessoas atacadas de doenças mentaes.
,Ulcondiu', S. m. Aquel/e que aliena
quaesquer bens.
,lllcnlllllcnto, s. m. O acto de alhear,
dando, vendendo. § fig. "Alienamenlo dos
sentidos em quanto as!'istia aos Divinos
offlcios., rapto, enlevação. Brito, Chi'. 5.

C.

28.

v. trans. (do Lal. alienal'e) Passal', transferir a outro dono, ou senhor por
venda, aforamento, doação, etc. o dominio,
ou direito que tínhamos na cousa alienada: "aliena/' as herdades, J ieir. § fig. Alienal' uma pessoa de oulra; fazer perder a
amizade que tinham. Vieir. Cal'l. T. l. f.
69. "para alienarem os Indios de nÓ-lI §
Alienar os a'limos de seus vasallos ; desalreiçoal-os, fazer perder o amor: "alienoll de
si muit.as vontades- 11. Lus. 1'. 2. (. 22. 4.
~ Alienar dCI verdadeira (é; apartar-se d'elra. ~ AlienaI' Lle si a vonlade Lia llOVO; fazer·
se impopular, inspirar-lhe desall"eição § Enlevar, arrebatar: "alienar as almas, e causal' em ellas notaveis extaseso Oeita, S. 2.
279. 2.. § I,'azer perder os sentidos, o uso
da razâo. ]l. P. l. (. 150 com veneno; com
vinho. Calco, 110m. 2. 1.506. "alienar alguem dos sentidos- 1'etles. ChI'. 2. (. q18.
5 1 1 - o juizo, o entendimeuto» &0 T. 1.
176. 4.
.t.llcnú"·Mc, v. reL Desfazer·se de outrem, apartar-se do dono, ou senhor; "elles
. e aliená/'ão do Senhor .oeus" .alienando-se
dos seus reis, para se darem a um tyranno usurpador" (os que se venderam a Filippe r. de Portug·al. § Alienar-se; perder o
sentido, o juizo com vinho, licores, etc. LobtJ, 1). 106. ou com paixão. § Perder a razão; endoidecer, enlouquecer. V. ALllear.
"'Ucuatárlo, II, S. A pessoa a favor de
quem se aliena.
"'lIcnRl'cl, adj. 2. g. Que se pode alienar.
.
,Ulcní~enn, adj. 2. g. Kslrangeiro. vindiço; opposto.a indigeua: .Denses indigpnas, e alicnigenaso Sabell. Enead. 2. I. II.
§ -, subs. p. uso "Este alienigena', /Jl'and.
Medil. q. 7. I). 82.
"'licnistn, S. f. Medico que se dpdica ao
estudo e cura das doenças mentaes. §-, adj.
R':llati vo ou pertencente ao tratamento do~
alienados.
"'IUotc, S. m. (do Arab. al-ka{afe, leve,
do verbo haffa, ser leve, ou antes ha{alo.
fMo, leve) Até ao XI. seculo significava
Travesseiro. P. da H. Gen. l. p. la. ano
1514. Doc. de Lorvão. § Hoje signillca : Tu"'Iicná,',
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moI' aquoso, que vem aos jarretes do animaes cavaLlares. Rego, Aluei!. 106. § fig. Defeito, falta habitual. Ulis. 4. 3. "vou sempre descobrir com ali{ales em partes"
"'lílilntc, V, Elefante. Casto 3. e {req. e

IJa1Teil'os.

"'lílcro, R, adj. (do Lal. aia, aza, e (erre,
levar) (t. zool ) Que tem azas. § -, s. m. O
animal que tem azas.
,"Uól'mc, adj. 2 gen. Que trm fôrma de
aza.
"'1J;(clrá." V. trans. Fazer li~eiro, tornai'
mais leve, ou menos pesado; talvez alijando
carga. descarregando o navio, o carro. Viei!' .
10. 290. ill 9. 18 -não só os aUgeim, mas
lhe tIra todo o peso (aos corpos)" "para decm'mo" ao vaJle o mesmo peso do corpo
nos ajuda, aligeira, e move" Vieir. § fig.
Representar como leve, ou menos grave.
V. {I. aligeira a culpa, o el'l'o. Vieil'. 7. 33.
2. § Fazer ligeiro, destro, ou habil: v. g.
aligeirar o corpo no exercício das armas;-o
cOllallo no 71lan~jo. Calvo de Anel!'. II'. 18. §
AligeiraI' o passo; apressai-o.
"'lIgch'ár-sc, V. ref. Fazer-se ligeiro,
mover·se depressa.
.-llígCl'O,. c, adj. (I. poet.) Que tem azas.
Ulis. I. 18 e Nau(. de Sep 88. v. ou 50 novo
ed. § fig. (I. poel.) Aligdros suspiros; o aligel'O
raio; eousa mni rapida nos seus movimentos: que se remonta rapido : "as aligeiras
preces ante o solio de Jeovab se humilhão
deprecando, o que a rubida mão ameaçava"
"'''guláda, adj. f. (I. botJ CorolLa - ; a
que pertence a um Oosculo e fiór composta. Bl'ol. D.
"'''Jnçiio, S. f. Omesmo que Alijamento.
&lIjitdo, p. p. de Alijar. Luc. 5. 20.
ento, s. m. Acção e efl'eito de alijar da carga, da gente de peleja, que se enxotou, de que se axorou o navio. B. 3. 7.
3, § Cousa alijada ao mar, para despejo ou
para alliviar o navio. § fig. "Vi~lo isso são
os colonos de vossos dominio~ despejos, e
alijamenio das cloacas da mctropole, e
estão fôra da protecção das Ipis!" §
(anl.) Alojamento. Pina, ChI" A(. IV. r

"'''J.....

66. 4.

"'lIjá." V. trans. (do FI'. allt!yer. alliviar,
diminuindo parte do peso. ou car"a) Descarregar o navio; -alija (a lIau de fretes)
uma carga para tomar outra.. Ceil. Q/lad.
§ Fazer mais leve, tirando parle da carga:
v. g. alijara navio da cal'ga,' allivial-o d ella.
AZIlI'. Ohr. 3. 56. § Lançar ao mar parte da
carga de um navio, ou toda para ficar mais
leve, desimpedido, boiante: "alijál'ào Jonas
ao mar.) Feo, TI'. 2..
15, "tempestade que
obrigou a alijaI' ao mar quanto traziãoo
Vieil'. lO. 26l. 2. Lus. 6. Wl.§AI(jaragenle
do navio; fazer sair. Casl. I. C. 93. ~ Alijm'
a cidade da genle, e/e. B. 3. 7. q. da superfiua em tempo de guerra, e que pésa á despeza de viveres. § IIg. Alijar os peceados,
culpas; obter perdão. o livrar-se d'elles pela
confissão. Ii. N. 1'. 2. § olltadeiros, que o
rio traz, e alija ao mar" arroja e lança,
rôla ao mar, á margem. H. N. 2. q \O § Descarregar-se, lançar de si : «os nossos começaram a alijaI' as crianças, e o que traziam da aldea." B. 2. 3. 9. § Tambem se
emprega iutrans.
"'''jár-se, V. ref. fig. Desonerar-se, desencarregat'-se; alJiviar-se de responsabilidades. § - de opiniões, de affeíções ; desfazer-se d·ellas. Paiva, S. 2. 169. § Despejar-se, desembaraçar-se de cousa que
pesa.
,'lijo, s. m. Alijamento. § Barco pequeno que segue um grande para receber a
carga que este alija.
"'lImárla, S, f. p. uso Animalia, nome
generico, que convem a toda a e-pecie de
animal irracional Albltq. 1. 24. -umas aUmarias mais pequenas que gazelas.o
"'''mcntll':liio, 5 f. U acto, ou elreito de
alimentar. § Alimento, su tento: tudo de
que o homem ou qualquer animal se pôde
alimentar.
"'"mcntódo, p. p. de Alimentar. § Que
recebe, a que se dão alimentos; su tentado, nutrido. § IIg. Vivillcado, fomentado.
§ iIlunido, fornecido: u.m Ianque alimentado

r.
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allj. 2. g. Que alill1C'nta. /1.

'IiBlrosa~: -rl,IS al'lIIas. Pina. Cill'.

Ar

IV. con"erlar, aLlornar, auereçur a pessoa' e
(ig'. - ela cOI.lScieneia.: (,ClJr)'sos- fi?> .louvores mais alto' do que eu alililto
AlImclltÁI', adJ. 2. g. [lelall vo aos all- t0l110 chama ao bapll-mo alllnpammlo u ; Il eSle canLo" lJel'n. LYlILa, c. 'li. ~ - o es.
mentos proprio para elli:: § Regimen ali- Cal. Rum. r 213. pelo bapLismo somos Iim- lylo; cOllcerlar. § Alinhal'·se, v. ret Ornar.
mental' : o que e adopta qualllo â alimrn- pos do peccado original para sermos nova se, enr iLar·se.
tação. ~ Canal q.limenlal'; o canal digeslivo. creatura.
.
.t.lln.h.núdo, p', p. qe Alinhavar. Cosido
§ ApfJaI'eiho altmenlal'; a parte tia maclllna
"'110111''''', v. trans. a mesmo que Llm- com alinhavo. § fig. DISPOSIO, enlabolado
~e vapor, que 'crve para fornecer a agua par. Separar a sugidade, immulldicia, "ar- meio feilo : v. g. negocio -. § "~[eya duzia
ii caldeira. V. AlilTlPntario, Alimentoso. rendo, rscovanuo, e fn':.:an,jo, c panejando: de srrviços alinhavados as panderelas »Cam
1J1"01. C.
V. y. alimpar as 'I'uas, as lamas, o pó cios [t'ilo<Í .. se. Z. i. é, arranjados â pre sa ê
,lllmcnti..·, v. trans. Dar alinu.·nto; RU '- 1II0eeis, (lle. § li"'. Alimplll'; dC'colar a~ ar- toscamente. § fig. ,Ual alinhavado; mal feito.
tentar, nutrir. V. du Al'c. I. 13. ~ fig. 1'1'0- VOlT. g Alimpar; erarar: v. g. a palha tio
,Ulubnnl0, s. m. Ponlos largos para 'e\"1' do Ilrc<'ssario: V g. a agua alimenta as
trigo. ~ Alimpar asuspeiilt; tirai a. Pin/wi- gurar inlerlnamente a peça ao forro e di.
]ilalllas. ~ Alear : a lenha, a pallla alim"nla 1'0, I. I~Z';j - alguem; moslral-o limpo dr: rigir os ponlos miudos, que lIão de 'ucar.§
I) 1'0(1). § fig. Alimelllal' o r~Oo da disca!"llia;;
colpas, Pina, C/tl'. rie /J. 1?iniz, ~!). 2: lIg. Ponlos grandes mal feilos. lJ/ut.
ç,oncorrer para que se nao acab . § .111- .alimpar s.eo 110" "quero atl1J1pal·o nao o
AlIn~unll', V. trans. Dar allllhavos na
lIlell/Q/' a ealdci,'a d'! lIlachina; fornccer- ria culpa, mas das Rnspeita_, e sombras Coslul'a; coser a ponlos largos. 111. Lus.2.
lhe a agna necessal'Ía. § lig. Alimenlal' Wl1a drlifl" § Alimpar a esel'iplura, os livro' de 7. 17. li . /JOOt 3. :l. t l. § fig. Preparar disespemnça uma paixão,. fazer que ella se erros, e heresias; expurgai-os. COILlv, 7. I pôr o 'succe,;so tio negocio, eslJoçar' pelo
conserve,' que não acabe, que se não ex- 'lo § Alimpar; fazer ~air a g.:nte de algum grosso, lançar as bases: .alinhavou o lUis.
tinga. § - se, v. rer. n tenLar-se, nutrir·se, sitio: v. (I. alimpar o COI'l'I); - a cidalle ele teria do alIaI'" Ceit. Sel'm. "atinhavando
lomar alimenLo; r: no (ig. alimenlar-se o lu- ladrões. T. de Agora, r 112 v. § Alimpar a (na casa uomeçadal o que era neces~ario
me, a gllPrra CIvil, elc.
alma, a consciencza de culpas; expiai-as. § foi funJar oULra, fazendo a, principaps or~
(Alimenlar, ,'utl'Ír. bu tentar, S!ln.) Ali- Alimpar a honra. calumniada, macnlada licinas. "alinharal' qualro versos,,]). '''ralle.
menlc'l' ó prover alO'uem ou algum:! cousa Ined. I. 367. .alilllpal'ia· anle el-r i sua Man.
dos alimrnlo' que servem para a slla nutri- hl)nral) § Alimpar () campo de het'va, com
.t.llnlui,·o, S. m. Acção ou ell'eito de ali((ão. Null'it' quer dizer, enlreter immedia- enxada, earpinrlo. § Alimpar; deitar fÓra. nhavar. § Pontos largos com que primeiro
lampnle a ~ub lancia dos corpos "ivos. Sus- purgar de cousa nociva: v. g. - a (erida se cose para por elles depOIS se fazer a
lenlar iltllifica prov"r dos alimento' indis- das sord<iS, sallie. cames p'l Ires. elc,- I) ma,' CosLura com oulros mais miudos. § Acoso
pen;:avris ii vida, acudir as nrces.idades ue pil'alas: «alilllpal' Ó purgar a ti;'rra UI' lura que se faz. alinlJavarLdo. § fig. Esboço
urg-enl~s e riO'oros3s.
maos homen
O,-el JI/an. I. 44. pr. ~ (t. de um negocio .
.-llhu"ut('.-1o, u, adj. Que se compõl) ele vulg) Levar tudo; rO'lllar: «alimpfJu·lhe a
"'linllo, S. m, Asseio, concerlo no vestir'
alimenLo; qne o CIlUlÓOl. fJllIL. § Planta' ea.a d03 t,.a,;tes. a gavela do dinheiro.. § atano, enfeite com bom goslo, adorno.Jllall~
- : substanc:iaes, alimenlosas.
Alimpar alguma obm; liral a a limpo, Jos ./el'us. II. 5S. "cada lluat sem alinha allise
tt.llmcnteh·o, . m. (anl) Dfticio dos in- borrões. Vieil'. Cu,-t. I. 46
~la." :J Acção ou elfeilo de alinhar, pór em
feriore da casa real. I,wd. 5 508. tall'ez
.-,UIIII'Ú,·, v. inlrans. Diz- e da frucLa, IlOha. .
errado por AlinleT'Jwiro. V. Alinteiro
lluantlo .e sC'para da Ilór. Camp. Fi/mi 'lo cS.
Alhtlamelllo, S. m. (ant.) V. Alienação.
,~lImctllielo, u, adj Proprio I!ara ali· '1 . .. he nrcessario que alitnpeis como mar- PI'. da li. Gen. 1. '2. 85.
mental'; que alimenla: v g. sueco -; mélo·, § Alimpar o be;cl'ro; ter pontas já
Aliuleil'o, s. m. (ant.) amcio dos illfeparles - ; genern, -. iJw'vo. ~ Pensão ati· crescidas, unhas bem formada:. Paiva, S riores da casa l·eal. inea. ::lo p. 509. "por·
11lp.nlic:ia; a que se da para alimenLos, e § -- da tep"a, da sal'l1a, da 1'abugem ; sarar Leiro da casinha e alinleÍ'J'OI) lalvez erOlltra,; Jpsprzas.
ficando sem signaes. § Alimpott o ceu ; II· rauo por atilllerneiro. V. Alimellteiro, Lan·
,t.llmelllhllládc, S. r. 'ame UOO1 que se Cal! sC'reno; estiou, desnubloll-se. § Alim· tero Iro.
l1esign'l o in.lincto que leva o hom",m a pau a pauta. Vieir. 9. 167. \. Paula.
,t.llnténln, ele. V. Lanlerna.
.-lllml.àr-se, V. reI'. Pôr- e limpo. ~ Ilg.
&'110, (anl.) V. Alho .
alillll·lItar·se. .
.t.IIIlH'llto, s. m (do Lal. alimenlwn de Puri(jcar·se com cerla' ceremonia-. e ritos:
,UlonAdo. V. Aleonado. B. 3.3.7.
ftlMe, IIntrir) Tndo O (1'1e scrve a susten· V. O, f) Naire por se tocar com IlolC'á; entre
.... lipcdc, adj. 2. g. (I. poel.) (do Lat.)
tal', a IllIlr;r o corpo animal. § Cevo: V. g. algnns povos, por se praticar qualquer ac· Que ll'az azas nos peso § li~. Mui ligeiro:
a lenha d alimPlIlO do (u./'I; "um p tlaço de <;ão i1nmunda, como lOcar um ·cadaver, ele. .alipecles galgos. J)iniz, IdYI.
\'L'la. qlll' não tinha alimenlo para duas Lus. 7. 38.
;UII)ínc, S. m. Ilerva mediciual. V. Nihoras" i é, não podia durar aCce a. e cevar
"'lIndlillo, p. p. de Alindar. § adj. Dado gella. G"ist. Oeôeng. 3. 116.
a 1117.. II. Dom. 1. 2. 'lI!. § fig. As lagrimas a enfeitar-se. §-,snlJstant.L'intalcgrete, cas.... Ul.oteutc, aUJo 'lo g. (t poel.) Poderoso
são alim nlo elos lrisles; a conlemplarão. ou quilho, adamado. Vieil'. raz, 15. 1.3,1), I'lo em aza~, que n'ellas se remonta muito e
meclilaF'o IÍ alimenlo da alma; "o peccado, "os alindados continuarão a curar, e pen, suslóm no ar : «cisne -" [t'il. EllJs. li IIg.
alilnelllo da mOl'le" Arl' 10. 73. "granllps t!'al' as gadellJas"
l>;levauo; que se erg-lle, e suslem nas auras
feílo~, alimenlo da famal) II. P. 2. I. 13. "o
.-tolllld,unentu, S. m. Acção de alindar. do parnaso com vôo arrojado: v. g. poela-.
DivinissilTlo ,acralTlenlo.-alimenlo. da vitla § I~~lado do que se alindou. § Morno; em,
Ali I' t.I c .., S. r. (t. med.) (do UI'. a/eip/ida alma" S. (Joelho, t.-'hI'. '2. p. 217. § Ali· bl'llpzamento.
"d, de ateipltem, uular} Arle de allplJcar
mell/os; II. Jurid.) ca'a, yeslidos, comidd, e
,\llud....·, V. trans. Fazer lindo; cufeit?r, uucções como meio hygienico, ou Lheraoulras l\,'spcza indispensa\'eis para o pas· C'mhellezar.
peutico.
'\'lIndfll'-se, V. rer. Enfeitar-se; embelle.t.1I(1"1\111", aujo r. (I. matll.) Parle -; a
sadio, qne uma pcssoa é por direito obri.
zar.-se.
quantidade que repelida qualquer numcro
gatla a dar a outra..
JlIIIIIC'~IÕ"O, Ó.~ll, a~J. Qu tem vl:t.ude
&lh.Cl;I'O, .. , adj. (I. pneL.) Que tem as de vezes é sempre malar ou menor que o
01\ prnpl'Il'daJ" UI' alllnentar; nutl'ltl voo azas nrg-ras: "a,; alinegl'as de Fleg-t'tonLc li- lodo; que n'dte se não conlém nUll1cro
.Moll. Me/h. I. 17. 3.
Iha~ tl·cmC'nda." /)il/i~. Di/h1jl'al1lb. 4.
ccrlo de vezes: V. g. 2. é parle - de I';.
Alimpu~ s; r Limpa Ja mOllda C'1I1 agro;
.-lIlIlC'·Ó"O, ÓSll, adj. (I. ·po.ct.) Qne traz Pil/wnl. ,Uelh. 2. n ..
desbaslE's, carIe..rlo ramo' ~upprl1llos na' neve nas azas: «noto
J)tIH:;, 1'oes. 2.
Ilclucbl·ó.lo, adJ. (I. burl.) Qye tem
maltas, para facllilar o crl'~Clmento da ar- 155. ~ il. Que a deixa cair das l1zas.
aza quebrada.
.... I.lul;ucti..IO, .. , atlj. (l. boI.) Em fórma
Ah'l"ot.. , adj. r. II. O1alh). Parle -,.
vores. A/~. de I O-í., "des~aste" ou alimpas" § Ahmpas, pI. ': fiabrlra.
de IIngna.
parte ue um louo. que repelida certo nu·
.t.llml)~tlê;h'a, a~J. r. Abe!/~a - ; a que
Allnl>lido, p, p. de Alinhar. § adj. Poslo mero ~lc vezes, produt o loJa completo: V.
enlra prll11:lro a limpar o SitiO. por o~de l"ID IlOha recta: v. g. alea de arvores -. § g. 2. e parle - ue 6. Avcll Rep. 1. ;l6.
a~ outra hao de cnlrar. § -, s. f de Alim- Poslo na mesma linha. dir.:cção: "a rr.g-oa
.t.hslus, adj 111. pI. (t naut.) Venlos-"
pador. HlIL/.
.
e~teja alinhada com a linha" A. 8. 8etlillol', geraes, regulares ellLre os Lropicos.
't.II'.'~I.'Íldo, p. p. de AII~lpar. Usa·se com T. 4. p. D3. § Hg. Apurado, brm ataviado,
.t.lismn, s: r. Planla da famIll1ldasalisma·
,o auxlliare~ ler, havei'. Gtl ~!G. 3. '2G8..
ou concpr.lado" em luuo propl'lll e elegante. ceas ; especle de tanchag-ell1 ; dama~~llIo.
AlIlIlpudo.·, s..m. a,el'leali!Upa.·V ..Ahm, Ac. cios St'lg. T. '2.. p. 178. Agiol. L. 3. 7l4.
.t.lIs'~lncc"8, S. r. pI. (I. bot.) Famllwd.e
'padeira. flg. PawCt. S. I. 34;> v. «altmJ?a. «empre limpo e alinhado
monocotyledoneas. que cOlllprelJenl\e 1I1U1'
,dor de no sos. peccados". § Qualqllrr ln:
.-lUnl... d."" S. m. a que alinIJa.
tos vegetae' aqualicos. que uaSllem cm lo,
~lrum(:nto Je ahmpar. § Allmparlur, ora, ~dJ.
Allulllnllenio, S. m. Acção de alinhar, gares panlano ·os.
.
Ql~e alllnpa: "a~na luslral. qne quer tllzer de P.Ôl· em linha recta. til'ar ao cordel. § a
,~lIstndlt, \I. p. de Alistar. Assenlado,lO'
altmpadol'a". Leao, 08·CI'. I~..
lançamento, ou linha, em que e tá lançada scriplo em lisla. 3 Que tem IisLa. § QIIC as·
AII"'I"..III'·u
.. f. Acçao ue alimpar.::> uma ~ua. um muro, uma alea d.: arvore~, senlou praça; recrulado. li Alistado emwlt
O fllle ~e s('para alllnpalldo, co~no a palha. etc. nao altendendo aos angulos, IDas á di· partido; que a rlle pertence, que por r.llc
grança, quI'. se aparla d . I~aes limpo~; recção da maior parte.
lraballJa.
mon~a. Dei/c. Adag p.~. § fig. a que se
.~II"hál', v. lrans (de linha) Tirai' ao
"'U"tumcnto, •. m. ACção de alistar, ou
re.g.lla,ao da~ a~ ultima l11ao a ~lgull1a.olJra. COl·tI" I, dispôr em linha recla: dar lança- de ser ali ·lado. ::> Lista, rol. § I\ecrolalllcn'
VWtl'. ()arl. 2. 316.• tuJo e vai em altmpa- menta rc'cto. § Alinhar-S8, v. ret. Pôr-se na to para o exercito e armada.
~lltr~ . .e pouco. he o qU,e all~ovo para se me ma linha; e fig. melLel'-se na clas e,or.t.listti.·, v. lrans. Assenlar em lista, to·
1 I1)PI'I 11111'0 § ~llx~o de graos diversos para del11. ue outros de C'gual altnra, de pg-naps mar 1'01. L'Jbo, P 59:i. § Assentar a alg u.em
allmenlo da cl'laçao..
merlto : V. g. alinlmr-se com. os Plalões, praça de solJauo; recrutar, pôr tlm lista
_AIiIllJ"'.mellto, S. m. y. Ali~pauura. ~c- com os .Socralos; enlre o Solam, e Licur- para o serviço militar. Preil'. L. I. IL.9.
çao de alimpar. Ord. A/. I. 63. 20. "altll!' gos. V. Nlvelar- e.
"atislou Italianos, e Ilespanhoesu
pamelllo do corpo.. em lavagem, e roupas I .t.llnhúr, v. trans. (de alinho) A.laviar,
.... lIstú..-sc, v.. rer. Assenlar praça dcsol·
.... I .... I'lIttil,
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dado. § Entrar ao serviço de alguçrn; no
"lja~·óz. V. Algeroz.
rrop. e no fig. "aJ,islru'-se debaixo das lJan·
"Ijál''', s. f. (ao Arabe dJâba, bolsa em
deiras de Christo, atc.• Vieir. I. 370. § Al'is· que se mettem as seltas, de jaába, colligir,
lar-se em um parlido; ir l'azer parte d'clle. ou metter as seltas na adjâba) Coldre, ear·
"lIstl·ódo. V. Listmdo.
caz, ou bolsa, pendente do !Iombro, em que
.o \lIlitridén',c, adj. 2 gen. (t. -poet.) Que se metliam as seltas. § l!l' mais u ado que
faz estridor com as aza : V. q. a cigojrra -. aljaba, posto que d'esta se derive aldabeira.
"IitI'C)UCO, S. m. (t. zool.) A parte do § fig. Mel/e/' pam a aljava; (phr. vulg.) guartronco dos insectos, onde estão as azas.
dar por sovinaria.
'
.-llltíll'glco, u, adj. Diz-se, na egreja ca"'1,jCl'ÓZ, V. Algero'z.
t~olica, dos dias que não tem ol'ficio proAljôba, V. Aljuba.
JlrJo: V. g. as se!J)las-f~iras el'am aliturgicas
,"ljolJétu, V. Aljubeta.
na egreJa de Alea;alUl1'ta.
Aljôrll", s, 01. '(do Arabe aldjauhar, pe.tllvo,lóÍI''', s. f. 'orne antigo de em bar- rola) As perolas menos finas, miudas, descacão: '0 Principe e Princeza com muitos eguaes. Orel. !Jlan. 5. pr. "perlas, aljobal'
fidàlgos farão pelo Tejo a Santarem numa grosso e miudo. § fig'. Gottas de agua apealiUlidoi'l'8" Res. Oh?'. C. 131.
roladas. Patm. P. 4. f'. 26. § Lagrimas (nQ
.tlh'lllucnlo, (ant.) V. Alliviamento. Doc. sent. poet.) de dama delicada, formosa. § O
de Santm'em de 1459. e If/'. L. 2.
orvalho da mall1là.
"Ih'á." é dos eculos XIV e XV. V. Alli"ljMar, S. m. ou "Ijoral'cira, S. f. Ilõr
viar. Etllcüt. Cancion. r 63.
mui rasteira, que se desfaz em agua; dá
"U\·clá.lo, ", adj. Posto ao olivel: "o urnas sementl'S que se parece.rn com o aljoplano da espada ativelado ao da estrada far. [Lithospermu7n oflicinate. Linn.) Brot. C.
encoberta" Pimento lI1elh. § p. p. de
i"ljorlll'Ú"O, p. p. de Aljofarar: l<a testa
"Ih'cllu', - sc. V. Nivelar.
aijo/,aracla e crespa de umas gottas grossas
"1I\'('lóz, adj. 2 gen. (t. poet.) De azas como orvalho de rosaE" fi. Dom. 2. L. lO.
velozes, que vôa com. velocidade.: V. g. ali- V. AIjofarar, fig.
velozes IJ'lI1'OS.
Jt.ljol,u·l'u', ou "Ijofl'itr, v. trans. Ornar
"IiZÓbll, s. f. Especie de aljuba. V.
com aljofar. Canl. Dicc. B. P. § fig'. "A tes.llizádo, p. p. de AJizar. Tornado, feito ta de crystaes aldo/,araila.. i. é, de érystallizo.
Iinas gotLas, e cousa luzente, e como a pe,A lIzo d iII', .... a, S m. e f. O que, a que Tola: l<aijo{aml' com la!/'I'imas as face.s" Lus.
allza.
1'ranst: r. 444. l<a/jo/,rals (rio) de mil gotLas
Allzátios, adj. m. pI. Diz-se dos ventos, a verdura" Lobo, Egt. 9.
que toelo o anno sopram regularmente de
AljM.·c. O mesmo que Aljof'ar. Lus.
éste para oéste nos mares intertropicaes.
Trans(. Palmo P. 4. f. 26. B. 2. 8. 1.
,\lizndlll'a. S. f. Aecão de alizar.
"Iju.·scs, s. lU. (COlTUpt. do Arabe alrtja. U lzár, V. 'trans. Ia-zer lizo, aplünal', ti- l'ás) (t. da Deira) Campainhas, cbocaJlJos, que
rar as escabrosidades, as desegualdades' se penduram ao pescoço das bestas. B/ut.
polir, brunir: "atízou·llJe !lua testa, ras~ou:
,Ujúba, S. f. (do Arabe adjobba, certa
lhe llUs olhos" (o eslaluario quando lez a vestidura Mourisca, curta, com meias maneslalua). Vieira, I. 487. § Alizal' compre- goas, ou sem elJas, á semelhança de jaqueIlende o brunir e o polir, mas faz suppõr a ta; ou collete) Vestidura 1Il0urisca, talar,
escabrosidade mais apparenLe.
com mangas. M. Lus. 1'.6'1).322. Sá e Mil'.
"lIzá.,cs, s. m. pI. (do Arabe atisar, tudo V.ilhalp. 231.
.
lIue cobre o corpo, de azara, cobrir-se com
"1.lílbc, S. m. (do Arabe aldjubbe, cisteryzal', tuoica) Guarnições de madeira nas na, ou poço, sem agua; cova profuoda: iI.
porias e janellas. § Guarnição de parede até lago da leões: iI. prisão, carcere, ou cadeia)
certa altura, com azulf'jos, louças, manno- Carcere, cadeia, para os ecclesiasticos sujeire ,eto.: l<nem marmores, nem porfidos lu- tos à jurisdicção do bispo. Gouv. Jom. 1. 8.
zenles nos al'iz{JJres brilbão" Garção. § Ueo. Bist. Seraph. 2. (. 323.2. § O a(jube de Lisguas (Iue se pregam nas salas, ao rez do cbão boa é hoje a prisão das mulheres.
ena a l~ra das costas das cadeiras, para que
.t.ljllbeh·It. V, Algibeira. Leão, lJesc. 8B,
estas oao toquem nas paredes.
V. rio Arc. L. 20.
"Uzá"', S. m. Uaiz secca de ruiv.a..
"I.iubeh·o, S. m. Carcereiro de aljube.
lUlzOl·jnll, S. f. (t. chym.) Materia colo- Regim. de EVOTa, 33. L.
raole, vermelha, soluvel no alcool e no aci·
,t.ljllllel... , dim. de Aljuba. § Certa vesl.ido sulphurico, que se extrabe da ruiva, uni- elura talar, de que antigamente usavam os
da a outra materia colorante, amarella, da clerigos. Consl.. de EVOTa, Lisboa e Porlo:
(llIal se separa por uma maceracão prolon- "vã ao menos (o sacerdote) com atju.bela, ou
gaela em agua.
.'
sotana comprida de meia perna p~I'a cima,\Ijí.bll. V. Aljava. &1'1'. 122.
"pellotes, ou aljubelas" Lei de 24 de Janez'?'.
."Ijllbébll, s. f. Alfayata, ou mulher de de 1539. § Oa?'doso traduz ttmica cie missa.
alJabebe. Carrt. e lla?'b. JJic.
. "Ijllbel,eit'o, S. m. O que faz aljubetas.
.o\ljllbébc, V. Algibebe.
Granel. rle Lisb. 4. 8.
Aljnbc;ra, S. r. por Algibeira. Orel. 5.
,UjÍlz, S. m. Rezina do cardo matacão.
60. II. Luc. 3. 8. § Casl. 6, l7. "buns bolsos
illkalll'st, S. m. Nome do dissolvente
com9 atjqbeims, que cerLo bicho tem na universal, procurado pelos alchymistas.
JJarnga. [alIa da preá G10 Brazil.
}Ukall, e derivo V. Alcali, etc.
..-llj')lIIl1, S. f. (ant.) (do Arabe aLt:/damá,
,t.llWI·.íles, S. m. (do Arabe alkermes, a
ajuntamento,. ou assembléa, de dJamaa, grã) (t. pharm.) Confeição feita com semencongregar, aJunlar) Mouraria, povoacão. ou te cl.e kermes. § Nome deum licõl' delicioJlIllt~ de Mouros, resid ntes em Portüg'al, e so, fabl'icado principalmente em Florença.
~omo taes, falIariam o Portuguez mesclado
&lla, V. Ala; e ,"Jlá, V. Alá.
e A,:abe. D'aqui vir~: Mow'o algemio (EtuJt.lI11cí.·, V. Alaci!. Inerl. 2. 251.
Cldal) e algenua; a hlH!'ua Arabiea cOt'l'upta
"lln;;ill', V. Alagar. Barros.
emescladà com fIesparihol ou Portuguez ela
"II 11 li, S. m. Nome que os Mahometanos
terra onde era a aijama.
'dão a Deus.
AljllDlíll, S. f. (do Arabe al-'ailjam., por . lUlu millldl·It, V. AlIemanda.
~1IU1v_alente; segundo 1'amm"Íd, at·'arldam
.... Illllllbo'·á .. o, adj. V. Alamborado. P. P.
e unlao de muitas linguas ou barbarismos' 2. 23 v. Al. P. c. 95.
e,egundQ Cova?'I'ubias v~le tanto como lin':
Jt.lllllllía. V. Alamia. Ounha, Oat. 1. 2.
1uau~~regr.ina, confusá e barllara; e ])iogo
Allltul,óhle, S. r. (t. anal.) (do Gr. atlas,
(8 llca diz que os Arabes dão este nome chourico, e eidos, fórma, figura) Membrana
a qualquer língua estrang-eira) Algaravia do reta' elos mammiferos, no primeiro temArabe corrupto, e mesclado de I-Iespanhol' po da vida uterina, entre o chorion e o
~lI.Portuguez: "falIar -" lnect. 3. f'. 106: amnio, da feição de um tubo, e de que
000, 01'g. (. 126. "o ~Iouros tem a lingua vem a formar-se a bexiga. Fel'/'. Luz. 1. 17.
fa~lelhana ]lar sua atgemia" lingua qne falo
"llnntoldlimo, adj. m. Liquido alLanloia'~m. mal nas Mourarias em terras de ctiano; o contido na cavidad.e do allantoide.
chnstaos. :
'
&lI~lIItõlllll, S. f. (t. ph.ysiol.) Substancia
Pidljllro"I/~, Andrarle, il1isc. 8.261. "des- neutra, que existe no liquido :tllantoidiano,
o com ffilnha aija1'avia ao hombro, nos I e que se obtem pela evaporação.
pozemos a caminho". V. Algerevia.
AUnlonmellto, S. m. Adorno de latão,
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embutido em armas, etc. Ol'rl. At. 5, {,
156.
"Untoíu', V. trans. Omar, embutindo,
o,u sobrepondo marcheLas, chapas, cintas,
ou peças de latão .
"lIculd/ll', e deriv. V. Alealdar, etc.
lned. 3. f. 4.55.
•
.~llcg"ção, S. f. (do Lat. altegalio) Oacto
de allegar, de citar auctoridadés em apoio
de uma opinião, de um direito: "não basta
a autboridade propria, sem atlegação bastante" Brit. Ch?', 3. 13. § Discurso em que
se a1lega; i. é, exposição e deducção de factos, razões e argumentos com que se procura provar, ou demonstrar a verdade, convencendo o leitor, ou o onvinte. Ord. Man.
L. L. 5. ATI'. 8. 9. § As razões allegadas. Vieim, 5. 43. § lt. jurid.) Justificação, ou exposição, .que se olferece em juizo a favor de
uma causa.
"It'egádo, p. p. de Allegar. § adj. Que
se allegou: "segundo os auctores a sima
aUegados" i. é, citados. An'. 10. 18. § --,
S. m. AUegação.
"lIcgullciu, (anto) por A\legação. lff.
2. 15.
.t.llcgàlltc, p. a. de AlIegar. Que a\lega.
§ -, S. 2 geri. Pessoa que alleO'a em j·uizO.
"Ilcgiu', V. trans. (do Lat. líllegal'e Produzir, expõr razões e arg'umentos em confirmação da opinião que se sustenta, ou do
direito que se defende. Goes, Ohl'. Man. 3.
C. 13. "iJj,tegando que fOra tomada (a nâo)
nos limites da sua capitania" M. Lus. 3. Lo
to. C. 24. "nunca falta que alLega?' aos litiganles". § CUar, referir-se a dlctos de auctores, ou testemunhas em confirmação do
que se quer provar: v. g. allegar com as

palavras de Cíccl'O. ll. 1. 1. L. Armes: "attegamos-Jbe, e mostramos-lhe os livros dos
Judeos". § !\eferir, relatar, expOr. Vieim,
10. 233, "atlegando que o fazia por descargo da sua consciellcia» Luc. I. 7. "quando
aLLegavam apropria insuJ'ficiencia", § Allega?' (aclos; fazet' exposição. !l Altegal' sel'viços a alquem; expOr-lll'os, referir-lh'os. Lob.
p. 38. § AUegal' de direito; allegar teslemunhas, ou com (lictos el'elLas; citar, trazer o

seu testemunho para prova de alguma cousa: "nem allegarei o que disse della Galio"
lJ. G1'a1n. 179. § - se, V. rer. Allegar·se a si
mesmo; citar-se, referir-se a si. Vieir. 10. 229.
(~Ilegar, Citar. Syn.) Allegal' é fazer um
discurso, uma allegação; fazer a exposição
dos factos, razões, ou al'gumentos que alguem tem a seu favor; trabalhar por demonstrar a verdade, ou convencer alguem.
caa?' é chamar alguem a juizo; invocar o
testemunho de alg'uma auctoriOade, ou texto de auctor. ALtegam·se razões; citam·se
auctores. Syn. ae lJ. PI'. F. ele S. Luiz,.
"\lego.'; .. , S. f. (do Gr. aUegol'ia, de atlos,
outro, e agora, discurso) Fig. de ~·het., que
consiste em uma metaphora contmuada; é
um 'discurso, no qual, em vez de exprimirmos uma r·ousa pelos termos que lhe são
proprios, a representamos pela imagem de
antro objecto, com que e\la tem semelhança, ou relações sensiveis: V. g. descrever
as discordias civis de um reino com as palavras qne os marilimos usam na pintura
de algum navio em tormenta. § A atlegol'ia
exprime-se em linguagem Ogurada, e em
ima~ens pintadas, ou esculpidas. Vieira.,
L. 31S.

adv. Com aJlejO'oria.
Que contém a legaria, que interpreta tlO sentido de a\l~~oria:
"os expositores altegol'icos dizem" vieim,
6.262.2.
AUegol'ísta, S. m. O ([ue usa fre~uel1te
mente de a\legorias. § O que ex.[iIlca em
sentidos allegoricos, ou os acha.
Allcgol'izlÍl1o, p. p, de Allegorizar. De·
clarado, exposto por allegoria. Vieir. Palav.
l3. 1.8. p. 4.8.
llllcgol'iztl.·, V. trans. Faz~r alleg·oria.
V'ieira, 4. 58. § 11sar de estylo allegorico,
expõr em sentido a\legorico, ou a allegoria
de alguma cousa: .aLLegorizancto a escada
de Jacob" Feo, TI'. 2. f. 27 V.
"llcU, S. m. (voz Arabe. BLut. Supp.) O
mesmo que Goivos, nOr. Elttcid.
Allelída, S. m. e f. Palavra hebraica, que
Jt.llegórlcamcntc,
Allegórlco, ", aoj.
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soberanos, que, em 1813 e l814, derriba-/ -~lIh'iíll', V. lrans. (do Lat. alleval'e) Faram o impeno francez; designa tambem a zer leve, descarregando do peso, da carga:
liga dos membros de uma assembléa l€'gis- "allivial' a carga" do navio. Vieira, I. 220,
lativa, com o fim de derribar um ministe- 2. ~ flg. Al/.ivial' de trisleza, cuidado, d61"
rio.
de tudo qtte causa pesaelwne e gravame'
,"IIIOlll}ill', e deriv, V, AlIiar, elc, lJ/ut. como t'rabalhos, negocio, elc.: "nunca a/li:
Sup.
viou em outros hombros o peso do govel'~lIilí." V. traus. (do Lat. adligarc, ou no" POI'I. Rest, L. 1.1). D. § iIlitigal', suavisar
alligal'e, ligar um objecto a outro) Ligar, fazer menos molesto, ou incommodo: "seus
reunil', juntar, ~ Fazer coutrabir alliança. § males e trabalhos aLliviava., Naufi'. de Sep,
AlUai' metaes: V. Ligar. § ng. Allial' genios i. 68. § Desculpar, diminuir: v. g. nome.
diversos; concordaI-os, pól-os em harmonia. que alli viam a l'ea~1ade, Paiva, S. I. 90,
§ - se, v. ref. Confederar-se, fazer allian- Minol'ar, representar como menor, ou pOllça: POl'lugal alliou-se com a /nglalcl'ra con- co grave a culpa, delicto, etc.: "afear os
Ira Napoleão. § Ligar-se, unir-se por in- males que outros fazem ... aUiviar os vosleresse reci[Jroco, [lal'a Um commum: "e sos às vezes muilo maiores" iel. 1. r. 181.
altim'-le c011l.elleu Eneüla, 8. 13. § Conlra- § Desobrigar, dispensar: U. ,q. -âo governo
allcluilico" Cetla.
&lIeuuIlldR, S. f. uso Dança, ou contra- hir parentesco com algu m por artinidade. da prisão, Iribulos, (erros, ele.: ae o aUi:
danca, muito usada na Suissa e AlIemanha. Guerreir. ReJ.. I. 2, 38_ § Unir-se por casa- viassem do governo" V. elo AI'c, l. 7. -allimenlo, § Harmonisar-se, conciliar-se.
vianelo depois os tributos com que tem
§ Aria d'esta dança.
Allcllliio, 1\0, ii, iin, adj. Natural, ou
Alliál'ln, S. r. Planla da familia das cru- opprimido, etc.u M. L1/,s. T. 2. (, 93. I. §
ciferas,
especie
de
escordio;
lança
taLos
Consolar, alegrar, divertir da tristeza, dóI'
pertencenle à Allemanha. B. Dial. em louv,
57 v, § -, s. Pessoa uatural dc Allemanha, delgados, e folhas semethantes às das vio- trabalho, etc.: aO que estes tristes corações
§ A lingua allemã.
.
las; tem o cheiro de alho. (Erysimum allia- al/ivia" Sá e Jl1il'. Sono 24-. § Attivim' a 1'011&lIí, ou &Ii, aclv, (do Resp. alli, do Lat. ria, Linneo).
pa; servir-se de onlra mais leve. § AUiviar
illi, usado por 1'el'ent. e pelo mesmo Vi1'g,
~IIiClllc.;iio, S. f. O aclo de alliciar, § O o lllclo; deixar [Jarte dos vestidos e ala vias
En, lib, 2, vel'S, 5([8. abreviação de illic.) seu em~ito. Lei ele 25 de Jun. ele 1775.
do Lucto.
.
... meládo, p. p. de AlIiciar. Hequestado;
,t.II11'IIII', V. intrans. Tel' allivio. Res. ChI'.
N'aquelle lagar; em IO(rar distante da pessoa que falia, e d'aquella com quem se fal- seduzido. § Allrahitlo.
C. 209. § Abrandar, diminuir: a dóI' alliviou.
Ia. I-'/w. Man. 1. 88, Cast, 3. 87. Ut$, 5, 8. "aUi
A iii cl II d iII', ", adj. Que allicia. ~ -, S. § IJg. ercnar, melhorar: a/liviou o tempo,
Aml'IAr-se, V. rer. Tomai' allivio, ou
tomamus porto" AIT. 3. 15, § j\r!uellelol!ar, O que, a que allicia. Leis modo § AUiciallol'
de canço physico, ou moraL. Gavi, 14, ~1.
ou para aquelle lagar. Albuq. I. 17. lJl'~t. ChI': ele emigl'anles; engajador.
2.4-. Agiol. Lus. I. 20. "de toda a Galhza allt
,"lIiciumcIICo, S. m. O mesmo que AlIi- Vieira, LO. 46.
&Uit'lo, s, ID. O estado do que está alliconcol:rem". § N'aquella cou a, negocio, ciação.
&lIicltÍr, V. tmns. (do Lat. allicere, de viado, o descanço que elle adquire: "por
acção, elc" usado como relativo. Sá c Mil',
Sono 24. "quanlo aUi via» Feri" Bl'i I. 1. 2. ael, e lice7'c, enganar) Her/uerer de amores, dar ... algum alUvio a seus vassallos. Bril.
§ "aquelle tempo, não presente; ~'aquella requebrar, requestar, so licitar com enga- Elo,q. 3. § A consolação, diversão para senoccasiào. Fe1'l" Sono I. 36.•Iogo allt em vos nosos al'agos, quasi sempre para fins illici- sações agltadaveis. B. Flor. 2. p. 160, (,como
vendo" Fel'r. IJl'ist, 24. § Aquelle lagar, ter- los. Leis ele lJ. José 1. § Allrahir com [Jro- tomou allivio na dOr, etc." Vteira, 10 254.
ra, lempo, occaFião, etc. B. 2, 5.4. -ali (GOa) mess.as: 'V. ,q. alliciou varios soldados 1)am a 2. § Diverllmento, recreação, dislracção: aO
havia de ser cabeca de todo o eSlado da ln- revolução. § A/lit:iar emigranles; couvencer dóce alUvio da velhice minlla" Maus. 4. M v,
dia". § Lagar iucerto: está ora aqui, ora alli. os iudividuos a que emigrem; engajai-os. § A cousa que causa allivio, suavisa: .ole§ POI' aUt; por aquelle loO'ar. § Pam aI/i;
~lIIeléucc, adj, 2 g·en. Que altrahe C6m vantar os olhos ao céo !le alUvio do corapara aquelle lagar, § V'al7i em elianle; loco afagos.
ção. Sev. Prompt. 190.
Alligúdo, p, p. de AlIigar. Cingido, avin&lIh'lóso, ÓSll, adj. Alliviador, que alli·
adv. d'aquelle temp~ em diante.
.
~lIIácco, .. , adJ. De alho; propno de culado, e ([uasi preso § fi~. aA/ligarlo ás via, mitiga. P. Elys. 8. p. 423. aá vista do
alho: u. g. cheiro-o § Planlas-; que lem doutrinas" Origem in(ecla, {. 4t7.
anjo allivioso...
analogia com os alhos. Brot, il-, s. r. pI.
,"lIigíll', v, lrans, Ligar, prpnder uma
,"lIó, adv. (ant.) (do Lat. iUoc) Para aquelle
(t. boI.) Tribu da família das Tílaceas.
consa a oulra. § Junlar, unir, associar. B. logar, àquelle logal', n'aquelle 10gar:0I'd,A{.
~JJ1 .. tlo, p. p. de AlIiar, e adj. Que fez Flor. 2. 1). 201.
7. 69. 63. como aqo, aquo, por acá. V. Ala,
alliança; unido, confederado. § ALliado, a,
,"IIi;;iu'-sc, V. reL Fazer liga, alliança, Na O/'el. Ar L. 2. 84. vem: aque pela maior
S. O que fez; alliança, pacto de amizade por causa commum com outrem: aaUigm'-se a parte andamos (nós el-rei) a nossos monles
meio de traclado, etc.: "os alliados do ~Io alguem" Edital elo Sanclo O/flcio, 7 ele Julho (em monlarias) e defendemos que nenhum
gor» P. P. I. 32. 1([9. § Individuo, ou par- ele'1769,
non fosse allá a nós.. i. é, quando andamos
tido, accidentalmente ligado a outro, ou
Allil;lICór, S. m. Caimão; crocodilo da a montear, ou ao logar das montarias.
outros, para um fim commurn, § I'e soa li- Amf'rica do Sul, tambem chamado jacm'é
,"lIocução, S. f. (do Lat. alloclLtio) Falia,
gada a outra por afinidade, parenlesco, do nrazil.
di~curso, ou oração breve, que se faz em
etc.: "parentes e alliados- V. de Arc. 1. 6.
AlllonÁclo, adj. O mesmo que Aleona- occasião solemne. § Especie de invocação
§ Apaniguado, sequaz,
do. /lLeel, I. 457.
religiosa. 1J. Flor. l. lJelic. «á ~Iãe da Divi. &1I1i.gcm, S, r. V. AlIiança. § Alliagem
&lIIoCII, s. m. (I. de astl'on.) Estrella na na graça, altoctlçào breve consecratoria•. §
ele melaes, ou antes liga. V. Liga.
cauda da Ursa maior.
Discurso breve, que os generaes e impera&lIhIIlCll, s, r. Acto, pelo qual duas, ou
&IIHc,'"çiio, S. f. (do Lal.) (t. de rhel.) dores dirigiam ás lropas. § Medalha romamais pessóas se lig:am para algum fim com- Jogo de palavras, que consisle na alTectada na, que representa esse aclo.
mum. § O elTeito u'esse acto, § Coufedera- r€'petição das m~sDJas leUras, ou syllabas.
.%lIoeutõ." S. m. (do Lat. allocu.lor, de
ção, união de alllizade, conven!en.cia esta- § Repetição das mesmas lellras nas pala- allnquere, d'onde tambemalloettlio.allocubelecida por tractados entre pnnclp€'s, es- vras que con tituem um vel'so, uma for- ção) O que dil'Íge uma allocução.
tados, ou cidades: a alliança de Porlugal mula tradicional, etc.: U.,q. « 'em rei, nem
Allodlól, adj. 2 ~en. (I. jurisp.) (do La!.
com a /Ilglalel'l'a. § nião accidenlal dos roque" "Beijo·le bode, porque has de ser 'al/odialis, isenlo de encargo, fOro, censo)
partidos politicas, para fins de occasião: odre" "Fallem cartas, calem barbas" -Quem Bens al/odiaes; livres de vinculo, onns, enV. rI- a alliança dos 1'epublica1los com os dis- calla consente".
cargo, fóros, pensões, prestações, censos,
sidimles ?llonarc1Licos, § Par€'ntesco por affl&lIIvi.r, e derivo (an!.) V. Alliviar, etc. elc, Velasc. Ju,sla Accl. 319.
nidade. § p, uso Mistura dos metaes: V. Bern. Rimas. pago '2, "A quem de graves
,~lIodllllltló"c, S, f. Qualidade do que
Liga, § Annel de ca amento.
culpas não allivM" "Tão continua dOr, que é allodial.
,
(Allianca, Confederação, Liga, Coa!isão. nunca altiva" Sá e 1I1i1',
,t.lloj;cá.·. V. Alojar. Cardosõ.
Syn.) A' alliança é uma amizade eslabele"IIiVlll':1ãol S. f. O acto de al\iviar. § O
~lIo;;lllnll:mto. V. Alojamento. Res. II, de
cida por traclados entre soberanos, nações, seu elTeito; allivio. § O acto de representar Ecora: "e allogiamenlo do valeroso .. , Serestados, llotencias, A confederação é uma como leve. Paiva, 4. 2. 296.
torio.. ,
união de Il1tere~se e apoio contrahida entre
~lIh'iá"nlllenCc, adv. p. 11S. De modo
,"lIoítc, s, f. (do Gr, aI/os, oulroi {I. mlll.
corpora ões, partidos, cidades, pequenos es- a!liviado: 1)asSar as /toras -; i. é, com alli- Variedade de pozzolana.
lados para defender uma causa commum; a VlO. Bema,.el. Sel'ln, l. 2. 3.
Alloll1o"I.hin, S. 1'. (do Gr. altos, OUll'O,
alliança. não implica, como a confederação,
,Ulhli.do, p. p. de AlIiviar. Descarrega- e morpf!ê, fórma) (L. did.) Passagem de uma
a idéa de defenuer causa commurn, a defe- do do peso. § li&,. Livre de trabalho, incom- fórma a ontra completamente dilferenle;
za reciproca. A liga é uma juncção formada modo, e~c: § aClj. Que teve allivio, milig'a- metamorphose.
.
enlre soberanos, pal>tidos, particulares po- do: "alltvwelo das suas dÓl'es" Arr. 10. 14.
,"lIolllorl.bíCe, S. f. (t. min.) Variedade
derosos, para executar uma empreza com"-lIh·l .. tI<lI', l~, adj. Que allivia, mitiga: de sulpbato de baryta.
mUlll, e compartilhar os resultados. A ditre- t'. g. palavras alllVladoras cio meu mal. § &lIon;.;ú." v_ trans. V. Alongar. § Apar·
rença entre'a liga e a con(ederoção consiste s. m. O que ajuda outra pessoa em algum tal' de si, recusar: "non alton(JlLees o que...
em a liga nao ter a permanenCla da con(e- cargo. § Oque allivia, auxiliando em algum vos olrerecemos" /nOO. I. 272.
deraçãà, e o seu objecto ser ordinariamente trabalho. § O que representa leves e menos
Allóo)'1II0, S. m. (do Gr. allos, outro, e
mai limitado. Além d'i o, à palavra liga graves os peccados e culpas: "alliviaclore.s onyma, liame) (t. pltilol.) Auctor que occula<socia- e ~era!mente uma irléa dcsfavQl:a- do.s pecca~os a!heyos, al\'gravador dos pro- ta o se'íí nome, e toma o de outro. § A,tI0vel. A coatisão ditrere ue liga, meno pelo pl'lOS" PaIVa, Serm.
n1JI1W, a adj. Diz-se de uma obra publicasentido do que pelo eu uso mai restricto;
AIliI·'.R!UCnCO, S. m. V, Allivio. Al'r. 8.14·. clà debaixo do nome de oulra pessoa.
com es a palavra, dCFigna-se a reunião de 1)ara alllVlamenlo elas ]llmas cio Purgalorio.
,"IIOI'iIChn, S. m. Medico que cura pelo
signinca: louvac ao Senhor; exclamação de
alegria, que, da reli~ião judaica, passou á
egreja chrislã. § Sabbado ele allelu.ia; o sabbado da Semana ancta, m que Re celel1ra
a ressurreição de Cl1rislo, e e(II cujos orncios se rliz muita' vezes: alleluia. § A alleluia; a solemnidade da egreja n'esse dia. §
Apparecer a alleluia; terminarem as tr'evas
na egreja, o que tem lagar quando o sacerdote entOa na mis a: Gloria in excelsis lJeo,
a que responde o cOro com music.as, canticos, e todas as demonstrações de aleA"ria,
repetindo muitas vezes a palavra: allclttia.
§ fig. Louvores: "elernos al/eluias". § fig.
Alegria, regosijo.
~lIcIÍlIUeo, ", adj. Laudatorio: "psalmo
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systema da allopalltia; contrapõe-se a ho- chamam Omaum" B. 4. 9. IQ. "o arcebispo
com a palavra braga (prisão) alludia ao pe~
Illcopalho,. .
.t.llopatlllll, s. f. (l. med.) (do Gr. alios, so e prisão do cargo do arcebispado» (de
o~tro, e palhas, doença) 'y~tema de cora.ti- Braga) § ~Iencionar, citar passageiramente'
YO em qoe se empregam meIOs contrarlo~ fazer leve referencia a alguem, ou a algum
a natureza da molestia. § Vocabulo moder- facto.
AlInh', e derivo V. Aluir.
namente creado e~ oPPoslçãoa homeopalhia.
,'.llumi"l', e derivo V. Alumiar. § (,Seis
.t.1I01.hlhicnmcnl,e, adv. Por mela da
eegos allumiados IPor S. Antonio)" restitui·
a\lopatllia.
.
.t.1I0IJlllhICO, u, ad.l. Que se refere, on dos á sua vistá. i\1ariz. D. 2. C. II. § lig.
que pertence á allopatbia: medicamenlos "Crgo nos olhos, allumiado na alma" com
illustraçãll, revelação, luz da verdade. II.
al/opalhicos.
.'11011'1010;-10, s. f. (do Gr. atlos, estra- Dom. I. 28. 2 28. § Alguus pretendendo
que
.este verbo vem do Lat. illwninari, prenho e lO(los, discor o) (t. esch.) Defeito,
imperleiçao, que consiste em introduzir em ferem a orthograpl1ia com li. V. a etym. em
urna doutrina, 00 em um discurso, ideia, ou Alumiar.
IUIIISão, S. f. (do Lat. allusio, de act. papensamentos estrauhos ao fundo da materia.
.tUoh'iophngill, S. f. (tlo 01'. aI/os. es- ra, c luelel'e, jogadorl I.;strictamente, jogo de
tranho, e phage~TL, comer) (t. meq.) Depra- ideias, on de palavras. § O acto ou elfeito
vação do _appe~lte q.u~ leva a eom~l' sub- de alludlr. ~ Figura de rbe!. da qual se
stancias nao allImentlC1a~, como areIa, cal, deixa entender alg. connexão, ou relação,
que uma coma, ou pessoa, tem com ontra,
IJarro, etc.
.t.llotl'lóphllgo, ", s. O que esta ataca- que lraz á memoria, (' se deixa perceber ao
ouvintc, 00 ao leitor sem sc mencionar exdo de allotriopllUgia. .t.noh'opi .. , s. I. (do Gr. altos, outro, e pressamente.
Atlusinuneu{c, adv. Do modo allusivo;
tl'epein, girar, 0011'OPOS, mudança) (t. pb,l's.)
Propriedade que tem um corpo simples de por meio de allusão.
,UIII"lal, adj. 2 gen. Que provém de alpoder passar por modificações moleculares,
em que sem alteração da sua composição luvião; que é formado por alluvião.
.ollh"·i:àIlO, adj. Diz-se dos terrenos reatomH;a, apresenta ilualidades physicas e
chymicas muito di tinctas. Um exemplo centemente formados pela acção das a/?uas.
,Uhn'ião, S. f. (do ·Lat. allttvio) Cneia,
d'isto é o carbone no seu estado de carinundação, enchente. Blul. § (I. geol.) Tervão, graphite e diamaote.
?'as,
lerrenos de all'uvião; os qne são for.t.IIÓXIIIlII, s. r. (do Gr. alloxan) (I. chym.)
Corpo que se produz quando se aquecem muuos por depo ilos de materias arrastad.as pelas inundaçõe. dos rios, cheias, enjuntos'o acido urico e o acido azotico.
.'UllcIIlIlÇiio, s. f. (do Lat./ O acto de xurradas, etc., e são de todo os mais recenallucinar. ou allucinar-se. § OelTeito d'es e tes. § (t. de dir.) A terra accrescida á maracto. § Deslumbramento, escurecimento da p-em por rl'eito de depositas formados pe.
vista, § fig. Engano, cegueira do entendi· las aguas.
Alm .. , S. f, (do Lat. anima. do 01'. ánementa, que o desvia do que é recto e acerlado. § Delirio, visão, loucura momentanea. mos, ar, sopro) Aparte iRcorporea, immate~ (I. med.) Percepção de sen ações, sem obje- rial de todo o ser animado: o principio vital; a vida. § No homem a sérIe da razão e
cto real, que a' determine.
(Âllucinação, Erro, 1Ilusão. Syn.) Todos da consciencia; origem das faculdades inestes vocabulos exprimem um juizo falso tellectuaes, que se elevam até ao genio, e
feito sobre qualquer objecto; mas a aliuci- das mOl'aes, que se expandem lia virtude,
lUJçãO nasce de não eslar livre, tranquilla (rUe tem por syntllese o amor na sna mais
e senhora de si, a potencia que julga. Oer- alia comprcllensão; mas éde tambem das
ro procede princip1l:lmente .de ~e não ana- paixões, que, por uma fatal aberração da
I)'sarem bem as Ideias; a Illusao de se to- inte!ligencia,' al'l'astam até ao crime. § Semarem as apparencias pela realidade. Por gundo o Christianismo, e outras religiões,
tanlO a allucillação deve attri buir-se a preoc- substancia espiritual, e immorlal, que vivecupação, ás paixões, e a tudo o que pertur- ra em g'loria, ou em penas eternas. § A imIJ~ o espirita; o el'l'o, a fraq lleza e imperfei- morlaltelade ela alma; principio acceilu por
!)ao do entendi meu to, e a iIlllSão aos senti- varias escholas philosophicas, a que se opdo, á imaginação, e a tudo que transfor- põe a eschola materialisla. § Segundo a anu!a os objectos, e lhes da fal as apparell- tiga pbilo opbia,'o principio da vida vegeclas. Syn. de iJ. FI'. F. de S. Luiz.
laliva nas plantas, sensiliva nos auimaes,
~!lncIJlQllo, p. p. de AlIucinar. Qoe esla racional nos homens. ~ ligo A alma da pinSI/JUltO a uma allucinação, a allucinações. § lura; a iueia, o desenllo d'ella. § Dar alma
Que está perturbado, exaltado, fóra de Si ás eslaluas; perfeição com que irrutam os
por allucinação.
seres vivos, quanto é passiveI. § Dar a al~lIncID .. dill', II, adj. Que aJlucilla. §-, ma. morrer; Eneicl. 10. t65. § VaI' a alma
s. Oque, a que alluci!1a.
a Delis; morrer christãmente. § Da?' a·.'Unelu'u·, v. trans. (do Lat. alluoilla?'i) ao cliabo; fazer pacto com elle. § Almas elo
DeslumlJrar, escurecer a vista, o(fu~car, fa- oulro mundo; o espirita dos que morrem;
zer que fuja o lome dos olbos. § fig. Cegar, espectro, phantasma. § Alma ]Jenad<t; a ale~urecer, apagar a intelligencia, o enten- ma do purgatorio, qoe o povo ignorante
dImento, e desviai-o do que é recto, e acer- suppõe apparecer em ligura humana por
tado: «que com feitiços e encantos alluci- expIação de algum grande peccado. § iJesna os homens. Vieil'. 4. 1J. 2. § PriVai' por cobrü' a alma a alguem; abrir-se com elle.
algum lC!TIPo da luz da razão; perturbar § E' uma boa alma; é uma boa pessoa.' §
o elltcndl~n~nto; desvairar, por effeito de Nilo !ta viv'alma' não 11a ning'uem. § fiO'.
alguma palxao violenta.
. .
Ser alma de algllem; muito intimo com e1~lIncIIlQI', V. intrans. Ficar allucinado, le. 4. 4. § Ser a alma do negocio; ser o
Fec, Quaclr. 2. 35. «allucinar tanto na ver- principal d'elle. § Almas por pessoas: baade , que teo ha os erros por acertos e que bitantes de qualCJuer paiz. cidade, povoaaz bem em peccar».
'
ção, etc. : Lisboa é cidade de trezentas mil
"lIucit••u':"c, v. ref Errar-se, enga- almas; freg-uez,ia de 500 almas. B. l. 3i.
nar-sc, I\llldlr-se. Vicil'. 4. ll. 2. § Apaixo- etc. § ligo Tudo o que da a força aquillo a
nar-se, exaltar-se a ponto de perder mo- que anda annexo : V. (I. a dicção é a alma do
mentaneamente a razão e commetler qual- discurso; a t'crdade tl a alma da hislO1'ia; o
quer desvario.
'
segredo ti a alma elo goremo, a alma do ne~I!ndido, p. p. de Alludir. A que se faz gàcio; as boas obras seio a alma d.a (é .• Ao.
al.lusao,. M. das Proez. I. 37. § adj. ~Iencio dos Sing. 2. p. 178. "tanta suaVIdade nas
nauo, Citado passageirameute.
vozes, tanta alma nas acções~, § Alma; caF.llludir, _v. intl·ans. (do La!. alluclere) racter: é uma alma bem {ol'l1wda ; uma
oozer allusao, referir-se a alguma pessoa bella alma. § Alma; coração: é tuna alma
mUCou~a, sem a mencionar expressamente; generosa; uma grande alma. § Alma minha;
coas CUjO senlldo se-alcança pela relação ou expressão carinhosa, dirigida ao eute extresennexao, .que ha entre ellas : "allttdinelo o mametlte querido: "alma minha gentil que
propno nome (do rei que era Omaum) te partiste.1I Cam. Sonet. § Alma nova; o
ao passara da ~lolucas, a que os Per eos alento pelo (rual o que se acha. abatido se
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)estaura "a todas (flOres) alentando bran·

damente o zepl]Jro, alma nova davall Ac.
dos Sing. 2. p. 227. § fig. Animação: v. g.
dar alma ás palavras; espirita, força, viveza. § Alma ria carla; a chancella. § Alma
do padeiro; (I. pop.) a cavidade, o Oco, que
ha as vezes no interior do pão. § Oque esta no vila 0\1 Oco de alguma cousa. Ac. dos
Sing . .2. p. 67. § Alma do canlaro; o tolo, o
estupldo. § Lilma do pé; o cavado da plan·
ta. Agiol. L. 2. 135. § Alma (lo bolão; a marca que se cobre. § Alma; pequeno pau que
se põe por baixo do cavallete da rabeca, e
antros instrumentos, para suster o tampo,
0\1 rosto. § Conscicncm : V. g. vai sobre vossa alma. § /lomem sem alma' desalmado,
deshumano. § Alma do canhão; o cano,
desde a culatra até á bocca. § i\1mha alma;
expressão carinhosa: "o senhor regia é minha alma, etc." Ulis. 4. 2. § 1'cr amor dfl
alma; do intimo. ~ Meller alguem naatma;
no coração: "minlla amiO'a muito d'almall
3. I. "ó filho geratlo na a?ma de minha 0,1-

mail B. Claro 1. C. 10. § Fàllal' ela alma;
Ullis. com toda a sinceridade, com todo o sério, com o coração nas mãos. Eu(r. l. l.-§
Canlorcom almai com enthusiasmo, com paixão. § Fazer inclinação com a alma: diz-se

dos que amam aquillo, que mostram reprovar, ou desprezar com dissimudo nas palavras. Eu(r. I. 4. § Alma da divisa: o mote, ou lellra d'ella. § Olficiaes CÚl alma; os
sacerdotes a quem toca a doutrina, e cura
das almas. Jl1eCZ. L. 409. "e como officiaes
cl'alma lhe requerião da parte de Deus aquellas cousasll § Eslar com a alma na bocea: ou
leI' a alma na garganla; (exp. relig.) eslar
morrendo, ou expirando. Viei?'. § /Jal' afr.
guma cousa na - a alguem; lembrar-lIle
com provisão de futnro : dar·JlIe uma pancada no coração. 111. e Moca; t. C. 6. ii. impressionar com recceio de mau futuro. §
FicaI' com a alma lorla; (expr. pleb.l consternada por ma noticia, 011 receio de grande desgraça. § Corpo scm alma, diz-se de
qualquer pessoa sem energia, sem accão. §
Pedir pam as almas; fazer perlitorio para
as almas do Purgatorio. § Painel das almas;
intura em r1ue se representam as almas do
p.'urgatorio.
§ Almas (l. de sapateiro), peIjUenaS peças de couro, collocadas..entre a
palmilha.e a solla do calçado, que servem a
reforçaI-o. § SeI' a alma de alguma cousa;
ser o que I1IC dá impul o, o que a dirige: {ai

a alma da conspiração; é a alma da empr6za.
~ E uma bella alma, 'lt1lla alma bem /ormada: diz-se de quem tem excellente coração. § Alma do cliabo (expres ão pleb.) : ma-

nifesta indignação contra algu(~m por erro
ou acto mau que commelleu; as vezes é
um simples desabafo de pessoa de baixa educação. § iJal' a alma; morrer.
Eneiel. Ia. 165. § Adag. : "Sua alma sua palma(assim o quer assim o tenha)1I Ainda que
somos negros, gente somos o povo diz semos, e alma temosll Detic. A:tag. 93. "Alma
namorada de pouco é assombradall lbiel. l.
"Conselbos sem remedia é corpo sem alma"
Ibict. 159. "Em minha alma o deixas, meu é
o asno" Jbid. 25. "Emquanto vae e vem alma tem" Jbicl. 30. "Minha arca cerrada, minha alma sã" Ibid. 11 O. "Não venha tanto a
alma quanto possa ll Jbid. 94. "O que ha de
haver a alma escripto esta na palma II lbicl.
33. &Alcaide sem alma, ladrões a praçall
Blul. Vacab. ,,~Iouro que não podes jJ(lver, forra-o pela tua alma. /leman Nunes. Re(ralles
foI. 73" "Alma até Almeida e d'Almeida
em deanle (o povo diz diente) alma sempre),
(Alma, Espirita. Syn.) O primeiro é o espirita qlle anima alguns sel't~s organisados,
e é n'elles principio de acção e de sentimento. O segundo é o nome de uma substancia simples, immaterial, intelligente, e
livre. O que caracteri a a alma é a vida e
a sensibilidade. O que earactel'isa o espi1'ilo é a intellig-encia. Deus é espú'ilo; os anjos são espirilos, e não são almas. Porem
o espil'ilo que anima o corpo do homem,
tem com elle estreitissí1!la ligação, é juntamente alma. Fallando pois do homem, alma e espirilo são synonymos : pódem em
alguns casos .empregar-se indilleretemente, quando o discnrso se refere á parte espi-
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l'ltual do homem, sem ser necessario caracterisar, ou especificar alguma das suas
párticulares propriedades e relações (. IDas
devem dirrerençar- e, quando e. pecia m nte nos referimos a alguma d'essas relacões, ou propriedades. Assim, quando diíemos: v. O, que o moribundo deu a alma,
ou o espil'ilo a Deus, usamos promi cuamenle de qualqu r do dois vocabulos; porque
o nosso inl nto n'esse caso he tão sOmente
exprimir que a su!.Jslancia espiritual, que
entrava na composição do homem, se separou do corpo. Quando porém dizemos. que
tal sujeito tem um espil'ito vivo, perspicaz,
solido etc., e que lem urna alma boa, pacifica, generosa, etc., não podemos confundjr,
sem erro, os dois vocabulos; por quanto
n'estes dois ca os, posto que nos referimos
á parle espiritual do homem, fallamos d'ella comtudo, debaixo de di.versos respeitos,
cousiderando-a ora como JIltellJgencla, ora
como principio da sensibilidade, e dos af·
fectos, etc. Syn. de FI' F. de S. Lttiz..
,4,."nílccgll,· s. I. (do Mab. almasnan)
Tanque pequen<;> onde desagua, e se reco·
lhe a agua da nora, ou chuva.
&Imllc.·écn, S. r. (anL) significação duvidosa. "Ficou por victoria armas, dargas, c
all1lacl'ecasll Inu/. 3. 167. talvez almall'lchas?
alma/i'es? alma{l'eixes dos veucidos '/
á.lmo-dc-i;ilto, S. f. Ave elo Dl'azil elo
lamanho de urna pomba, cinzenta no peito
e alourada por cima.
Almlldell", S. f. Torre. alia das mesquitas d'onde se chamava a oração.
&Imlldin, S. f. (do Arab. almadia, do
verbo mada, cavar um madeiro á maneira
de calha, ou canOa) Embarcação subtil de
uma peça inteiriça ; especie de canóa, que
por oulro nome se cllama lone. Andl'. Cltr.
P. 4. (. 83. C. Lus. 8. 84, § Talvez se toma
por jangada, ou balsa de pescar, etc.
,\I",illll'n, S. r. Roteiro do BI'azil .. "moutas redondas qne parecem alnllu:tl'as" será

gre) Argilla vermelha, que se emprega em
~inturas ordinarias. Castanho 2. IG. § 11ubrica. § fig. Sangue vulgar: "não (descendem) de vo sos sangues, em que se hum fio
foi pinlado de purpura, os c[ualro são tillgidos com almagl'e" Vieira, 2. 301.
&lmn;;I"Hlo, p. p. de AJmagrar : "almagm([as as armas (do padrão) de fres~oll .B.
I. 5. 3. § Travessas - ; com que a Justiça
fecha as porlas para segurar. e sequestrar
os bens, que n'ellas e Ião. Vieil'. 2. 174. 2.
&Imagl'lll, S, m. Terreno que abuuda
cm almagre.
A.lnuIgI'íu', V. a. Tiugir, pintar de almagre. § U"'. àlarcal' ; tu em conta: "pois a
esse ... afJnagmi-o [101' ladrãoll Lobo, 100. §
llubricar.
&lmn;;I'c, S. m. mais ns. que Almagra :
V. e ·te.
."'Imnltnlh, ou &imoh.~l111, S. f. (I.
Arab.) Exercito. Hisl. dos Tav. 33.
,Umnínltn, S. f. Quintal cercado, ou quinta suburbana.' M. Lus. 5. t. 14.0 v. "tinha
elle huma abnainha, que o cabido lhe deu
junlo ao !locio de U boa, que el-rei D. DiIliz tomou para augmenLar esla pl'Uça".
A.hnÁlhn, S. r. Toura, vacca nova, que
ainda não pariu.
,"IIIUllho, ou ,t.lmúlo, S. m. (do ]lI'. aumaille, tOl'llatlo subst. que ainda hoje em
algumas provincias ele França signiflca novilba; ou talvez da palav. liebr. alma, moça, joven, jovenca) Touro, ou boi novo, e
na força da edade : "já não he qual era alnialho; córte·se, leve- e ao talho" o boí velho, que enfraquece. Sfi e Mil'. EOI. Bas/o.
Bel'n. Lyma. EOI. 17. "Em busca de hum
aI1llal/w, que perderas" Lobo, Egl. 6. "OS
nossos almalhos com ciume".
"'''uIIIl'Ieh, ou .t.lmullók, S. m. Livro
de noticias das pessoas, de ofticios publicos,
relie-io;;os, civis, ou militares, com observaçoes meteorologicas, e algumas nolicias
hislol'lcas, e cbrollologicas. § Calendario,
folhinha; livro, ás vezes illuslraelo, que
conlém a distribuição do anno por mezes,
e dias, com a uoticia das festas, vigilias,
mudanças da lua, etc., tendo alem d'isso
uma parte litleraria, e recreativa, qne se
compõe ordinariamente de pequenas llislorias, poesias, anécdolas, charadas, etc., e
uma secção de annuncios.
(Almanach, Calendario. Syn.) O primeiro
é derivado do art. ai, e de 1Ilanaclt, que signilica em geral upputação, conta, ou calculo; expl'ime o calculo dos elias, do anuo,
ou d'IS revoluções dos astros, que regulam
a med,ida dos mezes, elas estações, dos temposo O segundu é derivado de calendce (assembleias convocadas para o primeiro dia
da lua, ou de cada.mez), é o nome que se
dá á taboa das luas do anno, etc. Concordàm pois os dois vocabulos ná sua significação principal, mas calendario é mais propno da linguagem ecclesia tica, que o tomou do Latim; e allllanaclt da lingnagem
vulgar', que o tomou do Arab. Slln. de lJ.

'parente, ou amigo pobre eil-o descoubemdo, 0\1 almargeado., § adj. Deixado cm
pasto, ou plantado de prado para alimento
de bestas. lJlul. Supp.
d.lma.'~c"'l, S. 10. Terra baixa, apaúlada, alagadiça como as leziria', onde se prodnzem pa tos, para. o gado, e sobretudo o
almargem, e hervançaes, ou hervaçaes.
Al.lmargenl', V. trans. Lançar ao almar.
gem por iuulil, sem.prestimo: § fig. Abandonar, e ex.pulsar: «laes rocins almaroea-Ios logo para róra da republica, Como
relé dos gozos montureiros».
."'lmúI';;clll, S. m. (do Arab. almardj
prado, ou logar ameno cheio de !lerva) Eler~
va, que nllsce nos almal'geaes, leziria , c
lamelros, e serve de pasto aos gados. § Dei·
lar o eavallo ou Olltl'O auimal ao almargem .
deixai-o, abandonaI-o a. este pasto, ou á
qualqller outro, por inuli! para serviço. Luc.
2. 12. V. Margem (ál, como hoje se diz. §
Trazer o eavallo ao almal'gem ; i. é, a pas·
lo, e não o pensar em estrebaria. Ord. AI.
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&Imllcll'{ulne, S. m. (anL) (do Arab. almalra/t, cochilll) Colchão grosseiro, enx.ergão, coxim, almofada. P. da li. Gen. I. p.

114.•ltem mau do a esse mosteiro ... huma
de minlla camas comprida ele qualro almadraques,i! Est. dos Con. Aztles, 4.4. 39 v. "eoxergão com almaclrague, ou colcLJaoll Hzsl,
Ser. 2. p. 4.65. e 1). 491. "almar/j'aqullS de
lãa, que respondem a colchões mal concerlados e rotos» Tambem havia almadraques
de penas, o que não e' enlende de colchões, (tu enxergões grosseiros. (Presles,
170. zombando, e equivocando diz: «tiraime hum alrnarlraqtLe de penas 11)01' penuas),
que deotro d'esla alma .está" E!~c.
.
AI"'"c"'ncl"c~l, S. L (anL) ll'avesselro,
ou cabeça\. l!J/ucidar.
"'Imllclrílm, S. r. (elo Arab, alrnadmba,
ue alllla, Iogar, c darab, matai', logar da
matança) Armação de pe_~ar aluns. § Apescaria d'elles. Grand. c/e LlSb. 9 2. "rendem
a almadravas, que são a pescarias dos
aluns" e Menez. 11. de TSl1g. 1. 1). 5. § Olo·
gar dá pescaria.
&Imnd.'nl·éll'o, . m. O que trabalha,
ou pesca uas almadl'Uvas.
"lmof"I'i7o. V. Almofariz.
&huórc;;n, S. r. Panno grosseiro, feito
de lã churl'U; burel branco,\ ou preto, de
que se cobrem as albardas. tialv, Cav .. l. 4.
~ Antigam nta se trazia pOl' grande Jueto.
Ord. 5. 112. \. RIlS. Olt,·. J. Ii. C. 132. Orel.
Jllan. Leão, ChI'. J. i. C. 14. «a rainha de
alma{ega pr ta, os mais llOmens e mulheres de alma{eoa bran.ca Ipor cl·rei D. Fernando)>> Paiva, S. 3. "penitentes vestidos
d'almal'ega se vinhão apresentar a igreja».
&Imáfrl", S. m. (anL) (do Arab. a/magre,
morrião, elmo, capacete de aço, ou ferro,
do verbo ga{ara cobrir, pOr na cabeça)
Morrião, elmo da armas branca. Cltr. dc
JJ. Pedl·. \. C. 13.
&Imufrche. V. AImofreixc.
&hnógego. Y. Almacega.
Alm.. g....to, S. m. Um livro de Plolomeu,
que tracta de toda a astronomia. Ped,'. Nun.
1'1'. ela Es{er. 4.
&lmóg"II, S. f. (ilo Arb, a/maol'a, do
verbo magara, untar, ou pintar com alma-

r.

2. 29. 57.

&IIUllI';;io, n, adj. Que anda no almar.
gem, lançado ao aimargem : v. g. egua ai·
margia; besta - ; que não esla de 'eslada,
ou estrebal"ia. lned. 3. (. 497.
,Umól'lo. Y. Armario, como por uso dizemos, posto q ue os .bons auctores trazem
almario, UUs. I. 3. B. Dom. l. 6. 15. Sovo
Hisl. Gil. Vic. ele.

.~lmo ....áxa, S. f. (ant.) (do Arab. Alma·
l"achcha, regador, ou borrifador, do verbo
,'achcha, borrifar, deitar agua com a mão,

ou com regador) ma especie de garrafa,
ou bolelha de vidro, 011 prata, com o bojo
cheio de buraquinhos, para com ella se bar·
rifar, com a agua que se lhe deitava. Leão,
Orig. C. 10. Blul.
.
"'lIu,u"ngll, ou &Imnl'tegn, S. r. (do
AralJ. almarlac) Escuma de prata, ou aR fezes, que ·ella deita ao alimpar-se; Utharg)"
rio. Blut. Suppl.
,t."ullsácln, S. f. V. Almarada.
,4,.,,"ÚSSO, adj. Diz-se de certa qualidade
de papel de escrever: papel almasso .. pa·
pel encorpado, forte, consIstente; que não
é fino; que não é de pesá. Emprega-se nos
livros de commercio e das repartiçõ~ em
toda a especie de documentos, e em geral
em todos os ramos de escripla, exceptuando correspondeucia.
&Imástlco. V. Almacega.
&Imátegn, &Imátl;;n. V. Dalmalica.
IJ ril. ChI'. e Goes.
,t."IU"·I·lcltn, ou-xo, S. r. (anL) (allera·
ção de almadraqlllJ$a, segundo Dozy) Oma
manta presa com silba, que se usava por sella. Dovum. Anl. § Especie de sellim lIsado
nos burros para cavallal'ia.
Almllzem, e derivo V. Armazem, elc.,co,
mo ~e di~ geralmente segundo a etymolo·
gia; posto que alma;;em tem por si os c/as·
sicos.
"Imazõua, Ulis. 5. I. Couto 7. 3. II. \'.
A.mazonas.
tilmell, ,Umelll, ou.&lmeyn, S. f. Arvo·
FI'. F. de S. Lui:::.
.
"'''uuIlCItÓ'', s, m. (voc. Arab) O esten- re; nas omcinas, t!l~'mjama (alias 11lus jlldedouro, Assim se chama no Algarve a eira CZlEOl"Um, 'ltal'caphlttlli, sel'iehalum Plinii). §
.onde se põem os figos, e outras fructas a A casca odoritica e resinosa da mesma ar·
vore. IJ. P. traz almea; e B. Flol'. I. 179.
seccar. VestiO. da lil1g. Arab.
"'''uulldíu'n, S. r. Especie de rubi.
cedas Indias de Caslella a almeia e oleo del.t.llluill.lI·a, S. r. (anl.) talvez Colcha, ou las para as mãos".
.
&Imell, S. f. Cantadeira, bailadeira 10'
alcatifa de linho.
&hunoc"·á;;ue.]/. Almandraqne.
diana (do arab. almel, mulller sabia).
&lmuujíU'ru, S. r. (do Arab. almadjal'l',
Almécc, Oll &Imeice, S. m. (em Arab.
traveI Peça de pau dos engenhos de assu- almaste, do verbo máça/a. dessorar, escorcal', da nOrá, alafona, e outras machinas, á rer). O sOro que corre do queijo, apertado
qual se prendem o bois. cavallos, ou on- no cinto. B. '.
&lméce;;Il, S. r. !lesina de lenlisco : mastros animaes de liro, que as fazem trabalhar, e volver os eixos, etc. Presles, Ala. tique ou mastica, a que é da India. § ~a ai·
t7. § Movei muito grande, desforme e meatoa do Brazil ou gomma eleme, tlrad~
feio.
da arvore issicariba) ou almecega, da q,ua
&Ima.,ódn, S. r. (do Arab.) Especie de lia brava, e a que da a aJ.mecceoa boa. §punhal triangular sem córte.
brava; arvore que a dá em PernambllCO'
&lIuarcól'n, S. f. Certo cutéllo: «com
Ahnece;;áclo, p. p. de Almecegar. § Da
uma atma"'cova, que trazia na mão, lhe den cór de almécega. Al'te de Pinl. § Adubado
-nos pés do cavaUo» Lerio, Cltr. de D. Fer'lt. com ahnéce.
193.
;l1 ... cccgóI·, V. trans. Ajunlar almecega
JllmargcÁclo, p. p. de Almargear. Solto a alguma composição. 6al'doso.
.
I a {Jasto como besta almargia, e de pouca Almcceguclrn, S. f. Arvore do Brazll, do
a
estima, ou menos que as do estado, ou es- malto virgem, que produz a almaceg ,
Alméclgn, S. f. Gomma de uma arvore
trebaria; §. fig. A.bandonado, desprezado:

r.
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da Asia mui semelhante ao loureiro. V. AI· toma conllecimento dos negocios militares
Alluocórrc, S. f. acbo com bico, ou ponmecega.
d'ella, da cartas de marca, decide da bon- ta, u_ado na wiuera!;ão, elc.
,Umoçi,r, v. lrans. Tomar a refeição da
UlIleicc;$ílllo. V. Almecegado. Coulo, 12. I dade, ou injustiça das presas em tempo de
fJ '3
I guerra, elc. L. Noviss. "Di serom as leyx im- manhã, que oe chama almoço. Gil ViGo ,'Í •
."i... eldn, S. r. (t. naut.) O vão, por onde periaes, que direito real he almil'anlado, que 2!l4 V. "eu quero, mãi, almoçar" /I. Dom. 2.
entra a canna do leme por cima do cadas- significa authoridade pera criar almirante 3. 8.traz almorçm'. ~ -, V. intrans. Comel'
le B. 2.3.6. "calou-se pela almeida da náo no mal" Orel. Ar 2. f. 210. L. L. 1'. 54.
ao almoço: almocei bifes, e ovos.
abaixa".
~lmh'I'lItc, s. m. O posto mais elevado
"Imoeu";", ou ,Umocu\'''''íu, s. r. (anL)
"illléil,untc. V. Almirante.
da marinha. § O r[ue exerce este posto; e OrIlcio de almocreve, recoveirn.
,\IJ11elri'oo, S. m. (do Arab. (llmorra, cou- antigamente 1111ha mero, e misto imperio
,'lhno'}lU'ífc, S. m. (anL) Of'ficial que cosa anHu'O'I)Sa) Planta 1lorteuse, amaro-osa, da nas cousas do mar, o mando absoluto so- brava os direitos reaes.
falllilia das chicoraceas. Oas/. 7. c. 7'7. Cosia. bre a armadas,' navios, e galés. Ord. A/. 1.
,t.lmocúv/U·, s. m. (do Arab. a/macabi7',
Gearg I. 150. no/. 2. § Almeíl'lio e/o campo; 54,. 9. O primeiro almil'anle foi creauo em cemiterio, ou epultura; do verbo cabara,
cbicorea.
tempo d'el-rei D. Diniz; o capitão-móI' elo enterrar, sepultar) Cemiterio dos illouros,
,\lméh'On, S. r. Segundo o auctol' da Flor. mar parece que por D. João I. "fler bem da quando tinJ1am mourarias em Portugal. Ohr.
P/lal'm. é uma e pecie nova da plauta almei- convença feita ('ntre elrei D. Denis ... e li- de D. Pu/ro i, p. 124. lJoc. de Ooimbm dc
rão e tem as mesmas virtudes. (Uhichol'imn ce Manuel Peçanha, que foi primeiro abni- 1520.
il1!~bllS saliva. Linn).
ranle em estes regnos" cil. Ord. Severim,
"Imocélln, V. Almucclla.
,\lIno<;o, . m. (seg. Cova"I'I.lbias é for.\lmeUí;;.., S. r. (anL) (do Arab. almalga, No/. D. 2. 13. diz, que houve outros atmio doce) Almoço, ou ref(,lção, que e dava a ranles, até que eJ-rci D. Diniz creou o Pe- mado do ai, Mab. e do LaL morsus, que na
alguns porteiros, arrecadadores de fora- çau1la de juro e herdade. E uo pa1'ag. 14. baixa latinidade ~igui(jca boceado, e isto cm
gen', etc. Ehwicl.
que el-rei D. Fernando ereou de novo O razão de pouca quantidade) Comida, com
.\ImelzÚI', S. r. (anL) (do Arab. alm,eizaI', capitão·mó,' do mal' do reino. § Almiranle- CJJue se quebr.ava o jf')um, a~t~s do jantaE.
o cinto) Houpa, ou panno de cobrir, antiga- mór; capitão general aos galeões, 011 naus n. 3 3. 5. Dlls. 4.7. § Arefelçao da manha,
mente usado dos Mouros. E/ucid. Suppl.
ue alio hordo, sujeito immediatamente a que é hoje geralmente abundante. § A/moço
.41I1ll·jll. V. Amejoa.
el-rei. § O almiranle é llOje entre nôs qua- ajanlarado almoço farto, que pôde dispell.\hlll'júclO, p. p. de Almejar. Que agoni- si que UH1 titulo honorifico; usa-o o rei. § sal' o jautar. § Almoço de garro; aquelle cm
za(' ljUe deu o ultimo su ·piro. § Ilg, Suspi- Viee-a/mil'Onle; ol1lcial general da armada, que se comem carnes, ou outras iguarias,
rala, desejado com ardor.
immediatamente inferior ao almiranle. § que exigem o emprego do gado. § Almoço;
,Uml'j!Í", V. intrans. (do Uesp. la alma Uonlra-a/miranle,' omcial general da arma- a comida (Jue constitue esta refeição: o alIwchar, lauçar a alma, morrer) Agonizar, es- da, imm diatamente inferior ao vice·almi- moço esla na mesa. ~ (fig. e fam.) Cousa petal' com as ancias da morte. Bem, Lu:;. e mnle. § Toucado que as mulheres autiga- quena, faCIl, pouco importante: esle 1mbaCm. I. 8. 194. § (fig. e famil.) Dar a alma, a mente usavam. § -, adj. diz-se do navio, lho paTa mim tJ um almoço. § fig. Apanhou
vida por alguma cousa; anhelar, anciar por em que está o almirante, que tem a sua ou leve hoje um bom almoço; diz-se da pesella. JJlut.
insig'[Iia: nau alJlltl'anle, /ragala a/miranle. soa a quem logo de manhã succedeu cou a
4hllelll\rll, S. f. mais u ado no [11. Ido
~ílUirl\ntc'lr, v. intrans. Fazer omcio de extraordLllaria, boa ou má.
Arab, almenam, o pharol, ou lanterna) Fo- almirante. lJ. F. !tian. Epanaf.11. 196. ed.
,llmocõuvo,'. V. Almoucâvar.
go feito nas torres, ou atalaias, para dar re- ele 1660.
I ,llmocóv'.... V. Alrnocávar.
bale de inimigo, ou outros aviso. inul.2.
.oIlimÍl·cs, S. m. (do Arab. almihris) V.
Almocrel'iulo, p. p. de Almocrevar.
/: 367. "OS no~sos cuidarom ... e que faziam Gral, Almofariz. "'arlll. 1'.
Transportado em besta de carga. § Levado
(os~louros) abne)~arall Sá e ~Jir. Lop. Uhr.
&Imé,;clu', S. m. (do Arab. almise, voz por almocreve.
c 136. B. Lyllla, Can'. 33.
Persica mosq, d'oulle vem o Lat. mosGhus)
A""oc,'cv."", V. trans. (p. us.) Carregar,
.o\lmêndoo. V. Amendoa..
Substancia que se encontra em uma bolsa, transportar em bestas como o almocreve.
Ahiloc,'e\'IH'io, S. r. O tracto de almo.o\lmenillll"", S. f. pI. \!; ppcie de ornato, ou bexiga siLuada por baixo do umbigo do
efeitio dos vestidos antigos T. ele flgO/'a, 1.3. almiscareiro, especie de gazeUa, ou cabra creve. Ar/. das sisas, C. lI. 2.
"hllêtc. V. I':lmute.
montez da Asia; é muito volatil, de cheiro
,t.hllOcl·é\·e, s. m. (rl0 Arab. almocari, o
"'Iouexíu, S. 1'. (do Arab. almeJJia, signal, muito activo, c de sabor amargo. § Almis- recoveiro, do verbo cará, alugar bestas, ou
ou devisa por onde se possa conhecer al- cal'es; pI. papos de almiscar, porções d'el- outra qualquer cousa por certo tempo) lle"urna pessoa, do verbo, ?'alia, assignalar les.
coveiro, homem que conduz bestas de carpor divi_a) igual, que os ~louroo. quando
:\I.1mlscn,·"do, p. p. de Almiscarar. Arr. 1. p:a e transporte de lima terra para outra.
tinham monrarias no remo, eram 011rigados 18. lI1T.ancebos -" perfumados de almiscar. FI'. Jltan. ricl. 5. 7. § Oencarregado de ena Irazer soure o vestido, quando não anda- Alma inslr. 3. {. M,5. luvas -,' ]Jaslilhas -. commendas, em viagens periodicas entre
~am a mOlu'isca; era uma cspecie ~e \'es:.Umiscurúr, V. Irans. Perfumar com al- varias terras. .
lidura. A~lll'. Uh,'. ele G. p. 363. V. Escapu- mIscar.
_"Imoedu, S. f. (do Arab. almonm:la, do
lario. Lal'ramende traduz: per/enuis (oe11liA!m!sco ........e1e, V. reI': Perfumar-se com verbo nada, chamar. clamar, 'apregoar o
IUlrll?1t veslis) Trancoso, P. 2. C. 2. "mandou almiscar.
preço de alguma fazenda em praça, ou rua)
toncas almexias, ou camisas mouriscas, á
.>!.lmi,,;clu·ch'l!, S. r. (em Lal. geranniltln Leilão, exposição em venda de moveis, bens
m~i" § V. todavia o que diz Dozy, no Glos· moschal,wn) Genero de planta da monadel- de raiz, cm praça publica, com pregão de
~atrc des mais eS{Jagll. el por/ug. e/,dri'vés ele phia decandra, e da familia das gerauias; é porteiro. Ord. A1an. l. 67. no fig. {a=er altambe.
tambem chamada agulha de paslor.
moeda da honra. § P6r a (ilha elll almoClla;
,tIme"" S. m. (I. bot.) Especie de lodão.
."Imi"c",·eil'o, S. m. (I. zool.) illammife- pól-a aos' lanço", vendei-a a quem mais dó .
1'0 da ordl'm dos ruminantes, que tem abai- Arl'. 8. 4. Dlis. 4. 7. "Christo ve)'o 7)61' .ellt
.tlmie.., V. Almece.
.lhlll"'lUtl1l·át, ou tTllmuenut.a'·llt, S. f. xo do umbio-o uma bolsa ou bexiga cheia a/llweela o Céo, e ensinar a compra-lo" PaÍ'v.
(I. astr.) (em Arab. all1locanlaral, do verbo de almiscar. 0lfoschus mesc:hi{e1'1ls. Linn.) § S. I. 154 V. "pór 11a almoeda" § Fa:;er a/cantara, arquear, fazer arcos, cercar) Qual- Frasquinho com almiscar, que algllmas pes- moeda; pôr patente. 1'. cl'Agora, 2. 76. "o
lIu!'I' circulo da esphera, parallelo ao hori- soas trazrm comsigo para cheirar.
tempo, descobridor de tudo, {a:;; alllweda de
zonte., que se pôde imaginar desde este, até
.... Imisc....'·. V. Almiscarar.
~eus de concertos" Luz, S. J qO. «{e:;; almoeozelllth. § Circulo da altura, e depre _ão dos
"lmÍ>lcl'c, B."Ui8(I'H~I·e. V. Almiscar: da da desuudeza de seu pai" (mostrando-o
astro'.
«almisqueres" Luc. 9. J8.
uú a varios).
,Umo, e, adj. (t. poeL) (do Lat. almus,
,Umocdúllo, Consto ele Vis. 7q. p. p. de
.\lmlcc. V. Almece.
b .4hnílh~', S. r. Collete, que se vestia so- criador,de alere, nntrir) Criador, qne faz mei'l.mocd,\I-, V. trans. Pór em almoeda,
re a caml. a, por baix.o do gibão. Alm. insto drar: V. g. o ai mo sal. Insu/. 3. 12. § Que para e vender aos lanços, e a quem mais
3.317. § \estidura de cobrir o tronco do recreia, vivitica. Lus. 9. 88. «a/ma ale~ria" der. Uonslit. (/0 Pari. 84. § Ilazer Ir à pra<ia,
forpo', com meias mangas; punha-se por § ligo. Favoravel, benigno, benelico. lIauf. executando o devedor penborado: "a/moelalXQ das armas brancas, que defeudem essa de Sep. 4. 4~. nalma Venus" § Sanclo, ve- da·me os bens" F. Elys. S Pór aos lanço,
parte do corpo.
neravel.
a quem mais da: «marido, e pai monstruo.llmínho, S. f. dim. de Alma. Luc. 7. 12.
,Umocu........ V. Almucabala.
so, vil, infame, as filhas almoeda aos eorglAs alminhas sanclas; (expres ão pop.) as
A!mocl\dem, S. m. (do Arab. almocad-' ruptores, e nos lanços mais ai os as remadem, guia, ou encaminhador do exercito na ta" .
ama ~o purgatorio
,UmoflÍ9n, S. f. (do Arab. almohassa, ào
.tlulJr?,s. r. Especie de herva.( Phyranon.) sua marcha, do verbo cadama, que na 5."
t ~hllh'"nt", S. 1'. e adj. f. Nall a/miran- conj. slO'nifica adiantar-se, pa ar adiante, verbo hassa, esfregai', ra"par) Instrumento
a, aquella em que ia o segundo chefe rla O'uiar, encaminhar) Posto mIlilar antigo. § de ferro que con istc em uma chapa COIU
lfm1aua, CJue se chamava alm iran Ia. Vieir. 50nd I do peões, ou capitão de infanteria, um pequeno cabo de pan, atran'ssada por
ar. 2. 9.."se a almiranle ... fór a salva- que dava gual'da a forrageiro ,comboio, Ullla tira', tamu lU de ferro, dentlldas e
~ellftod" Antigamente o almirante era o maior etc. Sel'el'im. "os l'Úmocadens erão sujeito_, outras Iizas, com que se limpam as bestas
_Ie r. as frotas, e armadas. OI'C~. Ar 1. 1'. e subordinados ao adail" Goes, ChI'. Man. 3. da caspa, lama, etc. Ilego, Oav. c. II.
i~ c parece que snperior ao capitão· mór G. 8. Ord. A/. I. 1'. 66. «almocatiens ... ani\IIllOfIlÇÚtlO, p. p. de A.lmofaçur. § fig.
~os 1Ilf'\ de que tracta no titulo seguinte: tigamente coudees das poiada ",
Limpo, asseado: «sngeitos mui bem almon ~ llItranles ham tam Hrallde poder em
"Imoçádo, p. fl. de Almoçar; e adj. Q~e {açae/os" Cam. Filod. 2. 2. ,
.
s:.cvot;, c~mo se clrCl lu de presente fos- almoçou. P. P. 2. 57. 137. V. "tollos estavao Almofuç"", V. trans. Esfregar, ou JunlI' , mirante.
a/maçados, e prestes" Goel. Rei. 19. 116. "de- par com a almofaça. Cancion. r 134 v. P.
mil' Illl,'o"tillJO, S. 111. Omeio, carI'o de al- poi de almoçados".
da Ris/. Gen. 3. p. 116.
13 a§n~e:bol'd. Ar I. 540. 9. SeLor. No/. lJ. L. Ahnoçád'll', fi, S. O que, a que almoça, I ...... mofúce, GlI Vi.::. 2. 313. COllt. 4. 6. 7.
•
1'1 uual de officiaes de marinha, que e não jejua.
\r. Almofaça.
J'
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.4lmofllcilha, S. r. Estopa, com que se
cobre a barbelia, ou cabeção do cavaLlo,
para não o mo estar. Tracl. da Ginel.
8. 17 v.
.4lmofódo, s. r. (do Arab. almohhada
derivado de khadd, a face, pela razão de que
quando nos deitamos, pOmos a face sobre
o travesseiro, ou almofada) Especie de sacco fechado cheio de lã, clina, palha, pennas de ave, etc. para encoEtar a caorça,
ajoelhar, ou assentar-se sobre elle: ,.Janceime a dormir, com meo cuidado por almofada. Vli~. 2. 7. e Pinheij'o, 2. 44. § Especie
de coxim, em que trabalham as costureiras, e as que fazem renda. Viei?'a, 6. 272.
"trabalhavão... sobre a sua almofada, todo
o dia.. § (L de carp.) Peça de madeira relevada sobre o nivel da parla, janeJla, e eucaixada u'ella : é adorno.
,"Imollldádo, p. p. de Almofadar. § adj.
Que resaILa ou sobresahe do relevo, nos
artefactos de madeira e cantaria. Cal·v. Co?'O(jl·. 3. p, 658. "o teclo he de talha, almofadado de maçarocas.. i. é, lavl'ado em quadros resaltados do uivei do fundo, ou campo
à feição de maçarocas.
.4lmollldár, V. trans. Guamecer de aI·
mofadas: V. g. - as cal'l'tlagens, as cadei-

achaques, incommodos. UUs. 4. sC. 5. "a
turbamulta dos almogaval'es da velhice..
.4lmoglll·llrío, .4lmoglll'ríll, ou "Imogl·... rin, S. r. Correria, sobresalto, cavalgada feita por almogavares : "mandou diante
alguns corredores por maneira de almoga·
?'al'ia.. Pina, Ohr. Ar lll. C. 5. Leão, Chr.
de IJ. Diniz, 1). 46. Ooes, Ohl'. M. :r. 8. fned.
3. 326. "vir em - a esta terra.. § Feilo de
almogamvia; incursão, sallo de rebate, e
furto, e não guerra declarada, e feita leal·
mente, mas com especie de latrocinio.
.4ll1log{l1"·c. V. Almogavar.
&Imoinhu, S. f. V. Almaínl1a, ou almui·
nha. Cancion. p. 34. orrgar huma almoínha..
Elucidar. será alterado do LaL aLimonia?
"Imojál'cnus, S. f. pI. (do Arab. almodjabanna, queijada, do verbo djabbãna. fazer
(\UeijO, coalhar leite para o queijo) TortilIas que se fazem com requeijao, ovos, etc.
Aj'le de Cozo 155.
"Imõndegns, S. f. pI. (do Arab. albon·
doe, do verbo bandaca, fazer bolas pequenas, redondar como 'bolas) Massa de carne
picada com toucinho, ovos, miolo de pão
ralado, adubos, etc. de que se fazem pequenos bolos, ordinariamente do tamanllO de
castanhas. ATI. da. Ooz. 18.
.4ll1lt)Ujl"'u, S. r. Picado de carneiro com
ras; os appa?'ellws de membros fl'aclu1'ados,
toucinho frito em manteiga. Arle da Cozo
etc. V. Eslofar.
.4lmOtl"cio'e. V. Almocreve. Foral de
'''lmo.'lltlínhll,? S. f. dim. de Almofada.
Gil /lic. 2. 41. S fig. "Pedraria lavrada de Coimbra pelo Oonde D. f-1eIl1'ique. Eltwid.
Almo"ovítlcs, s. f. i\louros de cerla clasalmofadinhas.. para uns paços. COUlO, 10. 7.
5. § Chumaço de sangria.
se, que vieram estabelecer-se em ITespanJla
.4lmorállo, S. m. (ant.) Arraial em que no reinado de Alfonso VI. Eslaç, VaI'. anl.
se reside algum tempo.
l2. «lizeram coutra elle huma forte, e uni.4lmolm·iz, S. m. (do Arab. almihl'is, do versai liga, convocando tambem de Arrica
verbo hal'asa, pisar) Gml. ou pilão de me- os a/morallides com o seu rei Joseph».
.4lmÕl'ço, e deriv. V. Almoço, etc. como
tal, pedra, madeira, etc. Gil Vw 2. 313.
.4lmoratc, S. m. (do Arab. All1lokhl'o,z) se 11 a. Casto 8. c. llO. B. 2. 3. 2. Luc. 5.7.
"hllo"rulls, Gil Vic. ou
Vasador, ferro com que os correeiros fu.ilmo.·.·eimns, S. 1'. pI. Dilatação das
ram os correiões para enfiarem os fuzilhões
veias hemorroidaes, que se enchem de sandas fivelas. V. Sacabocado.
.4lmorch·n, S. f. A agua que escol'l'e da gue, e quando não rebenlam se dizem ai'
tulha da azeitona. Chama-se tambem ReÍlna. morl'eimaoS céga~. Macleir. Apol~g. 4.9. San.4lmoríll, S. f. (de almiokhf!ya, voz Africa· los, I. t. 27. § Diz-se vulgarmente, hemorna, sopeira de estanho ou de barro vidra- roidas.
,Umotaçátlllmcntc, adv. Segundo a ta·
do) Escudella grande, e pouco profunda, de
barro, ou metal: especie de alguidal' de lan· xa do almotacel : v. g. vender -. ~ jJar - ;
çar espinhas, usado nas communidades, e por taxa, sopesando, fazen(lo provlsao, com
posto no meio da mesa; ou de lavar as parcimonia, parca ou escassameute. Blul.
mãos. P. da fi. Gen. 2. p. 451. "duas almo- SUIJ.
fias de prala, brancas...
JlhUOtllÇádo, p. p. de Almotaçar. § fig.
,-t.hnor,·cbódo, p. p. de Almofreixar. § Taxado, registrado, regrado, sopesado.
fig. Sim. Mac. p. 55 v. "almo{i'eí:cado numa Consp. 353. "as alegrias erão almolaçadas,
mortalha...
e os prazeres registados...
&Imol,·cl.l[i..·, V. trans. Emmalar em al"I...otaç...., V. trans. Fazer omcio de almofreixe.
motacel, taxando o preço dos viveres. Ord.
.4lmol.·clxc, S. m. (aut.) (do Arab. alma- Man. I. 49. 98. § fig. Taxar, v g. almotaçar
fralhe lagar da cama, do verbo (al'acha, lenções. fJ. P. I. 5. 2. almotaçar por reias;
estender ou fazer a cama) Mala grande, vul- - oflleios ; regular o numero dos officiaes,
go malotão, em que antigamente os viajan- que hão de exercel·os.
tes levavão o fato, e as' camas nas jorna·
&1"'OtIlÇ'lI'ill, S. f. O ot'flcio de almotadas: ,,~uando sahião fóra (as justiças maio· ceI. § A laxa que elle põe: V. g. vender pela
res) hiao com respostei ros, e almo(l'eixes almotaçaria: § Repartição de viveres, que
diante" Ceila, S. p. 331. Lobo, 1). 58'L§ Al- elle faz em tempo de carestia, ou fome paguns escrevem almo{i'exe.
ra chegarem a todos: "o trigo se vende por
.4lmolrCz, S. r. (do Arab. almokhra, so- a/molaçal'ia" Feo, Trai. 2. r 14 V. § Taxa
vela de apateiro) V. Almofate.
de viveres, obras mechanicas, soldadas, etc.
.4huog"ma, S. r. (L nallL) (do Arab. ai· Ord. M. 46. 13.-dejomaes.
madjammi, lagar de rennião) A ultima ca"Imotncé, ou .4lmotncél, S. m. (do
verna do naviol onEle os paus são mai jun- Arau. atmohlaoSib) Almolacé·mór: V. Ord.
tos por causa ao boleado da próa. Biul.
l11an. 1. T. 6. Era do seu omcio provêr a
"lmoglÍrnl·c. V. Almogavar.
ca a real, onde estava, de mantimentos, e
"Imogi....·cs, S. m. pI. (do Arab. a/ma- para as .uas beslas ; corregir pesos. e me·
!lallél', deriva-se do verbo gal'a, que na 4." didas, etc. Lobo, 107. § Almolacel ómente,
conj. signifj~a guerrear, pelejar) Goes, Cltr. ou almolacel pequeno; juiz eleito pela camaMan. 3. C. 7::1. V. Almogavar,
ra, que tinha inspecção sobre pesos, medi·
.4lmogal'tlr, S. m. (do Arab. almo!}awa, das, preços dos viveres, louça, obras me·
homem guerreiro, pelejador) Na miliela an- chaDlcas, soldadas\ jornaes, repartição de
tiga, os almogaval'es eram soldados, que fa- viveres, limpeza oa cidade, e os outros
ziam continuas correrias contra os i\[ouros, obje~tos de policia, etc. Ord. Man. I. 46. e
capitaneados pelos adais: eram de pé. ou fig. oseja o marido almolacel que taxe as
de cavallo, e em geral .gente montezinba, galas da familia.. C. de Gttia.
e mui ardida, curtida, e fl'Uíl'ueira nos tra"llIIotolín, S. f. (do AralJ. almol/ia) Pe·
baUlOs da guel'l'a.. Ol'd. A/. 1. r 395. "01- queno vaso de bojo largo, e garganta curmO!lava/' de cavallo" V. ilIiquiletes: "almo- ta, que serve para azeite; é de barro, lata,
gaval' de pé.. And'/'. ChI'. 1. e. 32.• ~stas cor- etc. Ac. dos Sing. 2. p. <\.08. § A al-molotia
rerias, ou incursões seriam muitas vezes moderna é geralmente de folba de Flal1feitas por all11otlcával'es, pastores, que en- dres, e de fórma conica, tendo às vezes
tre os povos barbaras guerreiam os vizi- um pequeno tubo, como o de algumas canhos por pastos, roubos de gado, etc.• Elu- feteims por onde se dà sabida ao liquido,
cid. § COlUll1ummente toma-se por cavalJa- enchendo·se pela bocca, quasi sempre por
ria ligeira muito brava. § ligo pI. Doenças, meio de funil.
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lUIIlOncth'na', S. m. O pastor que tcm a
seu carI!o a guarda do r·'hanho. Posto (CEvoj'a: JlO Elucid. 0.1'1. Almocouvar.
.4huoxuríIIHlo, S. m. O omcio do almoxarife. § O districto da sua jurisdicção. § A.
porção de rendas reaes, cuja arrecadação
lhe pertence. § A repartição do almoxarife
com tudo o que està confiado á sua guarda
e responsahilidade.
"Imoxal'írc, S. m. (do Arab. a/mochl'i(
do v. chal'ra/" .. constituir em dignidade)
Antigo arrecadador das rendas reaes, e direi tos sobre os pães, vinhos, azeites, ele.
pelas comarcas: "como faz hum almoJJari{eu Alarl. C. lU.•- de uma obra quando
correm as despezas d'ella por sua mão.. M.
L. 2. 5. 10. § Administrador actual dos pa·
laeios e tapadas reaes. § Empregado que
actualmente nas ~randes em prezas, compa·
nbias, etc. tem a sua guarda os deposilos
de material, fOrI'agens, etc.
Jllmoxut.•·c, S. m. (do Arab. annochadil')
Sal ammoniaco. Blul. Sup.
"llIlncitlaola, S. f. (anL) (do Arab. almo·
cabala, composição) Sciencia dos calculos,
ou algebra. IJ. Fl'an. M. TI'. Cabal.
,"hUÍI.çu, S. r. (L do Portuguez de Ceylão)
Corrupcao de almoço.
"!... ;.cellu, S. f. (anL) Cobertor, coberta, ou manta. P. da [J Gen. 2. 132. E/ucid.
I. 11. 101. coi. 2. § Como muito bem viu o
auctor do Elucid. almllcelLa nunca signifl·
cou peqllcna mw'ça; é pois puramente hypothetica e totalmente erronea tal signili·
cagão por alO'uns attribuida a esta palavra.
Observa Viterbo que não era crive que as
aimucelLas deixadas aos hospitacs, etc. fos·
sem pequenas mW'ças, e nota que todos os
documentos conspiram contra tal significa·
ção. Tambem etymologicamente a palavra
nada trm que ver com o Francez au1Jtll.lse,
etc. Doz)' deriva-a, do arabe almocal/a, que
no principio significava pequeno tapete 50·
bre o qual se ajoelhavam os fiéis em ora·
ção; e a palavra nos documentos hespanhors apparcce ainda com essa significa·
cão frrquentes vezes.
. "Imudáda, S. r. O conteúdo em uma medida de almude. § Almude de pão. Eluc. §
'ferra que leva de semeadura um almude
de grão.
"'Imudátlo,.p. p. de Almudar. i\Jedido ao
almude.
Ah.md.. l', V. trans. i\ledir prlo almud~.
Regim de 29 de Dez .. 1753. • a/muda?' o VI'
nho que vem da IndJa".
"Imildl", S. m. (do Arab. almodde, medi·
da de capacidade que corresponde ao alquei·
re) Antiga medida de liquidas: continha doze
canadas, on dois potes. § Almude de pão;
o alqueire, e anti~ameJ)te dois. Elucid. § O
almude, como tooas as medidas de capaci·
dade, variava de terra para terra. § Equi·
valia na Hespanha a uma e meia fanga ou
fanêga. § No systema metrico corresponde
o almude de Li boa aproximadamente a 16
litros e 8 decilitros.
Almuelin, S. f. (an!.) O mesmo que Al·
mucella: "rendas almuellaoS, P. da 11. Gel!.
1. p. 2'23.

.~lnlUíDho.

V. Almainha. Foral de rllO'

mal', no Elucidar.

.

i\.1..... lnheia·o, S. f. (anL) Hortelao; o
quc cultiva almuinha. Elucidar.
"1...imJtn, "'Imiml", ""aaú,'u, S. r. V.
Almaínha. Elucidai'.
&Iou, S. r. (do FI'. ant. auine) Cavado de
tres palmos. Elucidar.
.iloo, S. m. Arvore da lndia. Leão, 01"
logl'. 1'. 233. ul/. ediç.
.410, adv. (antiq.l 1J:1Ilão. NobiUal'.
"l0'" S. m. V. Aluà.
&Ioe, Oll &Ioes, S. m. (do Gr. alOli) Plan'
ta da familia das liliaceas, de cujas folhas
se <3xtrahe um succo amargo, que é o a1ocs.
o/ficinal. § O lenlJo aromaticn d'esta plall.ta,
calambuco. Luc. 6. 15. CaoS I. 3'. C. 03. utlraolhe o lenho a/oes, que é o seu amago, ou cer·
ne, e o de fóra se chama águila... § Aresllla
que d'esta planta se extraile, e é emrl'ega·
da na medicina como tonica e purgativa..
Áloc, on ,'Io("s, S. m. (do !\rab. aluai,
do BebI'. aluá, cousa amarga) Berva lJalJqsa, azevre. G. ele S. Bem. 9. § SubslanCla
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balsamica que se extrahe d'esta planta, e I ~lonll'IIl('l/), s. f. (do Gr. hals, sal, e
que na Jndla cll1eimam nos templos como manteia, adivinlJação) Adivinhação pelo sal.
insenso, ungindo tambem com ella os ca- Devia escrever-se haJomancia, seguindo a
daveres. VieIra, Voz, 2). 358. "comprou... elymolo~ia.)
mirrhs, e aloes para ungir o defunto".
&lomànClco, o, adj. Que se refere, per"Ioendro. v, Eloenuro.
tence á alomancia.
"IOCIlRoroél;te, Joc. ad•. (1. nauL) DizAlombóclo, adj. Abahulado, curvado. §
se do vento entre o oe~te, e sudoeste.
Derreado com pancadas. § (1. de encauern.)
"Ioc!lte, loc. adv. (1. naut.) Aoeste. "Por- Diz·se do livro, a que se 110Z lombada.
quc como este cabo ... lança e boja para
Alombnmcnto, S. m. Acção, ou eJTeito
aloeste perto de quarenta leguas» B. I. L. 12. de alombar. B. P.
"Ioéllco, u, adj. Que contém aloes.
~loJUlu'lI', V. trans. Derrear, derrancar
"Iogcó,', e derivo V. Alojar, etc.
com pancadas no lombo, ou costado. Carel.
"Iogéulo, S. m. (1. chym.) Segundo a Dicc. B. P. § (1. de eneadern.) Pór lomba·
doulrina de Berzelius, designa os qualro da: V. g. alombar um livro. Blu{
principias primitivos. a saber: o chIara, o
&10IObo"állo, adj. V-. Alamborado. LI.
bromio, o iode, e o Ouor. Comp. chUJn:
3. '2.7. "todo esle muro é-por fóra ... e tão
.4.IOlI'llérmol.III'odicln, S. f. (do Ur. álo- grosso no pé, que quando vem responder
gos, anormal, e hermaphroditos, que parti- ao meyo é tres vezes menos em largura»
cipa da natureza dos dois sexos) (1. med.) parece que alomborado signiOca feito com
Uuião monslruosa dos dois sexos no mes- lombo, volla convexa, ou em talude, largo
mo individo.
na base, e adelgaçando para cima. V. Alam"Iogi.., S. f. (do Gr. a, privo e logos, dis- bór.
cursol (1. escho!.) Absurdo, desproposito,
&Iomci.." e der. V. Alumiar, elc.
iuepcia.
,UOIIg'II, S. f. (1. cLtim.1 lnstrumento de
"1011'1'\110, S. nl. (do 01" a privativo e vidro, de oruinario do fei~io de um fuso,
logos, razão, verbum). Membro d'uma seita que se adapta ao gargalo de uma retorla,
que não reconhecia em Christo a qualida- ou de um balão. Cod. pltarln.
de de Verbo Eterno.
lt.long{ldulllcnCc, adv. De longe. Vito
"IOI;Oh'opbill, S. r. (do Gr. a, priv.lo- Oltrist. I. 13. 44. § De modo alongado; afasgos, proporção, e 1?'ophíJ, alimento) (1. med.) lodO para longe; de longe a longe; demoIrregularidade na nutrição, que altera a fór- radamente.
ma de cerlas r.artes, e lhes dá um cresciAlongódo, p. p, de Alongar. § adj. Esmenlo anorma .
tendido, dilalado, distante: V. g. mares alon. t1õhle, S. f. (t. bo1.l Planta ·vulneraria. gados: remotos. § Os olhos alongados; do
. \Ioin.., S. f. (I. cbim.) Substancia cris- que lila a vista com desejo, ou saudade de
talhzavel, que se extrahe do aloes, e se usa algum objecto que se vai, ou de que se
como remedia purgativo.
aparla, ou lmscando·o com elles ao longe.
"Ioir. V. Aluir. § Alui?', é mais usado. Mal/S. 3. 43. V. ecseguindo com os olhos alon.tIOjllçõO, s. f. Alojamento; o aclo de gados. § Alongado; apartado, distante, desaquartelar tropa. inst. da COlHI). de Per- viado: v. 17. alongado de Conslantinopla;
nambuCOj 22. § ALQjação por Alijamento. FI'. alongados elo sel'viço ele D~l!s, da ra.:>ào, da
Nun. da Conceiç. Ret. )). 21.
ven/ade;- uns dos oul?'os; i. é, longe.
~Iojádo, p. p. de alojar. Arrnmado em A?T. 4. 11. e /i'eg. § Parenle - ; em grau
lOJa, armazenado. § Aquartelado. § fig. Abri- remoto. Nobiliar.
gado, recolhido, acolhido. § Adag.: .A mu.t.longndiU', n, adj. Que alonga, dilata,
Jllcr casada no monte é alojada» Delicad. demora. § -, s O que, a que alonga, dilata
Adag. 134.
demora. Ca?'ci. D. B. P.
.tIOjllmenlo, S. m. Domicilio, c;Jsa onde
"'Ioug;amcnlo, S. m. Acção de alongar;
alguem se aposenta, aloja. Arl'. 10. 52. § d.istancia ao longe. § Longevidade, au[na mili~ia). Obra feila em ponto perigoso, gmento alem dos prazos ordinar!os: .',o-da
como mllla, ou sobre eSlrada encoberta, vida» Ined. I. t. 71. § Demora, dllaçao, tarpara_ se cobrir de fogo inimigo; faz·se de dança: eco alongamenlo do soccorro. Ined.
cesloes, saccos de lã, terra, etc. § Olagar, 3. J 13 § Apartamento:- V. g. alongamento
gue o exercito occupa, acabada a marcLta. de Deus, da cm'idade; distancia, aparta§ q da_r casa, e o mais aos soldados pai' menta para longe.
obrJgaçao; abolelamento. Carl. Reg. 14..
Al.illr;àIlCU, S. f. (an1.) Alongamento,
JlJaio, 1639. § Tomar - o exercilo, ou pal'te apartamento·: V. g. alongança de um asl?'o
d'elle, em algum poslo. P. Resl. i. é, quar- com o soL; distancia.
leI. •
,"lollglu', v. traus. Pór longe, aparlar,
.Alojft", V. trans. (seg. Leão, Ol'ig. 11. de afastar: V. g. alongar algnem de si: os Por~!a) Dar alojamento, pousada: e Iig. Feo, lugl!Czes aJ.on~nram de si os A1ahomelanos:
"1'.2. (. 83. 3. Lop. ChI'. J. I. 2. C. 10. "em "rião queria alongar de si a Pera ue Faria"
que lugar alojaremos snas almas ... senão (mandando-o para longe de si) B. 4 2. 3.
"ha companhia dos martyres" § Agasalhar, § Alongar aJgllcm de algUlh logar; pór disospedar. § Usa-Ee as mais das vezes com tante, lon~e, remoto. Ulis. 2. 1. "e como o
pron. pessoal. Ceila, S. 1. 248. Bem. Lyma. alonga?' daqui 1" § Alongar as )lassaclas;
Enl. 17. "Aqui te darei choça onde le aloges» abrir mais o passo. § fig. Augmentar o ca§.!lecolher: V. g.-o lrigo na lulha, a especia- minha. § Estender, fazer mais lono-o, com·
b'a em o{guma casa. Casl. 3. C. 7. § Rece- pl·ido. § ligo Alongar a vida; dilatar, alarer, admltLir dentro em si: v. g. ba,'co, :ral'. An'. 1. 20. perdoando "pena capital.
~13ro que alpja muila carga. Pàlm. 2. C. Goes, Ch?'. Man. I. c. 36. escapando á doen. . "bal:ca t~o pequena que não podia alo- ça, ou á'pena. Res. Chr. J. 11 c. 98. § Alonar em SI maIs do que duas pessoas» § fi~. gal' a vista dos olllOs; buscar com ella os
onl~r d'enlro em si. H. Flor. 2. p. 6l. objectos mais I'emotos, fital·os no extremo
uaqlllllo .que Deus promette, nem o alqjão do horizonte; expressão com que se indica
as capaCidades da fé, n6m etc.» § Acampar, o desejo de ver algum objecto; ou no lig.
a~uarptelar OS soldados: v. g. alojar o exer- se indica a saudade, a dóI' do apartamenlo
%o'N atm. 2. C. 160. § Alojar; por alijar. Oam Sono 53. "e os oILtos por as o&,uas
'. lfl!. da Conceiç. Ret. p. 16.
alongava" (por onde e fura i'\ise.) § DelOn,.4.loJ~~, v. Intrans. Estar alojado: V. g. gal', dilatar, d('moral': V. g. alongar a nen e.sleb~zlw alojava o bravo Aehilles: "alogem gociação. Sá e Afir. JliLhalp. 4. 5. Arr. 4. 2.-1.
~s ~a 10~ ministros nas ourellas do t11ronou '"e queira Deos alonga?' e.te dia» alongar
1110 • Dtal. Dedic. P. P. 2. 1. § fig. neco- as penas, as minhas maguas; fazer que duher-se, Oc~ullar-se: V. -g. maus, estupidos rem longamente. !lI. 10. 84. § Alongai' os
f~Y[ed~s .aloJam naquelle )Jeiloo' "se tal von- {eilos, a demanda; espaçar a sentença, a
~? e a 0Jasse na casa dos principes" ined. 2. decisão d'ella. Ord. Al. t 21. pr. Res. ChI'.
..7. § Assentai' o arraia!. Couto 10.6. J3. J. /I. C. 9S. "cm quanto tive fazenda para
~~~meçavam a alojar» § Onde aloja? i. é, peitar sempre me alongárão mett {eito» §e p~usa ?
leml)O; demorar. Goes, 1. c. 33. § - a e:ceqU"I~jtr'~e, V. ret. Tomar alojamento, ou, cução de algum inlenlo; difl'eril'. 1fT. L. 7.
v arde. Pm. Ch,'. AfT. IV. c.33. Gaui, 3.9. Alonga?' a s!lllaba; fazeI·a longa no Lalim.
';lDl el~lro de tres Jegoas se alojarão pas- "'Iongiu'.se, V. rer. Apartar-se para
, e Omil soldados etc.
longe. Eu{l'. 5. 8. V. g. - ela cidade,. - do
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2)orlo. § fig. Afastar-se do assumpto. § DesviaJ'-se do traclo, conversação. Eu{r. 2. 7.
§ DLlatar-se, ir-se demorando o pr'aso : v. (j.
alongam-se as esperanças; se o dia se alofigára: e fig. -se o pendulo se atongal' mais,
serão as vi brações mais tardas" § Alonga?'em-se os olhos em algum OQ7eclo i deterem-

se n'elle alé a mór distancia, e ja quando o
não podemos vêl' : "licava o charo Tejo, e
a fresca serra de Cintra, e n'ella os olhos
se aongavam'j Ltls. 5. 3. o que é indicio de
desejo grande de vêr, e de ~alldade.
Alol.écla, S. f. (do Gr. aló]Jekia) Doença
que faz cair o cabello, e calvejar. Madei?'.
Melh. Leão, Odg. 20.
&lósnn, V. Losna.

,Uotlldiu', S. m. (1. do Brazil) Cavallo de
lancamento, que tem o seu lote de eguas.
&lotÓl', V. Irans. (t. do Brazil) Ter cuidado em que não se disper. em as egllas,
que perlencem a um cavallo de lançamento.
,Uotlcádo, ", adj. AI~um tanto louco,
adoidado. FI'. Alarc. Ch/'. ~. W. c. 25.
.~lonCllJllêllto, S. m. Estado do que anda aloucado, do que é aloucado.
Alomli't.do, p. p. de Alou~ar. Coberto com
lousa: "nem desejo distincla sepultura, de
marmor fino, ou pórfido aloltsaelo.
,\,lou8.\I·, V. trans. Cobrir; lagear de lousas ; en Iousar.
IUpáen, S. f. Quadrupede do Perú, da 01'demdos ruminantes. O I?ello é uma e~pe
cie de lã. comprida e mUito Dna. § A la da
alpaca. § Certo tecido feito. com essa lã, e
que se emprega no vesLuarlO.
Alparn\'óz, S. m. (anl.) Ol'llato penclente em redor de alguma COU8a, como folhas
de cama, sanefas, elc.: - do estrado, leilo; pal'3 cobrir a altura, ou vão: - do docei, do sombrei?:o, etc. em roda: "lavores
de ouro, e 10uçalllhas pelos alparav~zes (do
sombreiro). B. 3. 10. 9. - dos vesltdos, ou
saias das mulheres. Ac. dos Sing. 1'. 2.
p. 89.

A1IJÚrCU, S. r. Especie de calçado, que
em uma sola, que se aju la ao pé
por meio de tiras de couro, ou ele qualquer tecido; não lem rosto nem talao. § lia
alparcas ?'Usticas de canhamo trançado. Lobo, 1). 56. e outras delicadas de velludo, seda, borcado, elc, para damas; aliás alpargalas, Coes. ChI'. N. I. C. 37. Lus. 2. g~.
&1!IOI'gút.., s. f. (seg. o padre ALcala, do
Arab 1Jal'gal, alpar~a, accrescentad9.0 art.
at.) (ant.) O mesmo que Alparca. V?e!l'a, 4.
192. 2.
IlI.lp'll'gilte, (anl.) Omesmo que Alparca.
con~iste

Ca?'d. Lus. 1'mnf. Lat'anha.

"'IIIO"lúz, será erro por alparavaz?

da /l. Gen. 3. p. 129.

11I1",rcl"CS.·O,

B. Pel'.

S.

1!.

m. O que faz a/parcas.

.t.1;,u\·ill'do, ", ajtl. (anL)

Sig~.

incer1.

Gil Vic. "vai, Joanne, bnglar, nao andes
como olpaL'ardo. talvez compo'lo de apa1'vado, tolo, parvo, ou baboso: do Francez
bava?'d, o )). mudado no seu aram b, e o IJ.I

pai' simples a?
AII.e, S. m. Travesseiro com almofada. §
p. Paslos de gados (entre montes, e collinas) .
,Il11,cIO, V. Pelo. B. P. Card.
Alllênde.', AII.elldcre. V. Alpendre B.
~. 6, 9. uU. cdiç.
.~l!.endorádu, . r. V. Alpl'udrada, Coes,
eh1'. JI1. 3. 4'2. 11. Dom. I. 1. 2.
.-t.I,.cud,·údll, S. f. Portico "ustido em columnas, que acompanha o lanço de algum
ediDcio. Ca/'V. Corog. I. I. 8. «ao redor do
claustro huma alpendl'acla sobre columnas
de pedra» § Alpenetrada é o usual, e bem
derivo de alpendre.
.
&il.end.·.. nl·, V. tra ns. Cobnr com alpendre. F. El!ls. 8. 314.
&11.cnd,'e, S. m. Pórtico sobrc pilares,
ou columnas diante da porta de algum edilicio. Res. Ch/'. J. II. e Arl'. 10. 5'2. "alpcndres cobertos» pórticos de passear, abrigados do sol; e chuva. B. 3.2.7. § (nas eiras)
Especie de telhpiro, ao qnal se recolhe o
trigQ, quando CllOI'H.
A11.cndl·olldn. Ir. Alpendrada.
&Il.êllse, p. uS. V. Alpino BI'ii. ChI'. 2. 25

1.44
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s. f. O mesmo que alparca. ou a vara) para crear raizes, e formar uma

§ Tambem sapato de tecido grosseiro com nova planta.

sola entrancada.
"11,crCi,ic, s. m. (t. de sap.) O buraco
entre a orellia, e a pal:l do sapato. lllltt.
"Ipél'cc ou Upércbc, s. m. ~specie de
damasco grande, muito aboroso, e odorifero. § Alpendre pequeno: -cruzeiro coberto com seu alperclte" Bcned. Lusil.
~11'CI'g-ótc. V. Alpargate.
Alpcs, s. m. pI. (L geogr.) Nome da
~rande cadeia de montanhas que separa a
l'rança da ltalia. § Emprega-se pam de ignar qualquer região montanha a,
AII,ésta'c, adj. 2. g. Lobo, p. 2l4. ou
"11,é""'ico, a, adj. (L poeL) Aspero.
fragoso: v. g. penedia - : "nos alpestricos
montes Africanos. Elegiaela,o f. 226. e Lus,
1'ransf.
Álpllo, s. m. Primeira lellra do alpllabeta Gre"'o a. § "Ser alfa, e ómega. Vicira,
4. ::'3. i. ~, principio e fim; porque o alplta
é a primeira Jellra, e fi ómega a ultima do
alphalJeto Grego (symbolisando Deus, principio e 1101 de todas as cousas) § (na mus.)
Nola, que consiste em uma ligadura obliqua.
.
"11'lIabcl.lido, adj. Posto por ordem alo
phabetica.
AII'"l1bc,,",,', e derivo v. trans. Di pôr
por ordem alphalJetica, as palavras, indices, sentenças. B, F/or. I. 9. jJJ'ol. os 7wmes, e meJ'i/os elos subelilos, para os
empregar, prellllar, etc.
"Ipllnbctlcnméntc, adv. Por ordem ai·
phalJetica.
"11'"llbéHeo, II, adj. Que segue a 01'dcm do alphabeto. Plwi[. ChI'. 2. 6. 5.
"ll.bllbclistn, S, m. Colleccionador de
alpllabetos.
,\Ipbnbélo, S. m. Abecedario . as letras
d~ uma lingua col/ocadas por suá ordem. §
Livro, em que ellas se en inam nas escholas; car~ilha. 11. P. 3. 4. § Qualquer systema de Ignaes representando o abecedal'io.
"11'1I.\do, n, adj. (L nlUs.) Notado eom
alplta. A. Fcrnanel. Art. 2. 12.
AII'hitcdon, S. m. (rad. Gr. alphiLon, fa·
rinha) (I. cirur.) Fractura do craueo na
qual os ossos são muidos, e como que' reduzidos a farinha.
"Ipllos, s.. m. (do Gl'. alpltos, nodoa
branca) IL clrur.) Especle de lepI'a, q1le
cobre de manchas brancas as parles do
corpo que ataca: é a lepra escamosa, ou
morphela branca dos antigos.
. ,\lI.Icol .. , adj. 2. gen. (t. bisL nal.) Que
vIve nos Alpes, ou em regiões montanhosas.
.AII,IIIO, ", adj. (du La!.) Dos Alpes, dos
montcs: V. g. ncve alpina' mui alva e regelada: /ançm alpinas. Elíeiela,
,
8l11.i",tll ou "11'istc. s. m. Planta da rami lia das gmmineas, g'ue lança U,11a espiga
chela de pequenos graos que se canil cem
com o mpsmo no.me, e se empre?;am no
sustento tlos pa sarlllbos. II. N. I. L4!). /Jrol.
«alpis/a."

~11.I .. tch'o,

s. m. Apisteiro.

Alpisto, V. Apisto.
"II,oéh''', S. r. ignir.

incerta. ,dlle tirou hum tlo inimigos com uma li. ga e o
fLgou pelo 1'0 to, comecaudo-o a alar pela a/poeira que lhe ficava amarrada a um
braço para o trazer a si. COttl. 5. 9. G. TaLvez laçada, cOl'da.
.~II,oUflJ·Il.", S. r. pI. Poldras, pa sadeil'as:
pedras atravessada no rio para passar "'Cllte de pé. \. Piug'uéla. Cal'v. C01'Og.
o
,t.1I· of'ca, S. r. l!:scrophulas : tumor scirrosa, que occupa alguma, ·ou toda as glandula do pescoço, e outras, o qual se rompe em chaga: u a-se cm geral uo pI. Vieil'.
D. 18j.• a garganta carcomida de aipo nas"
IIg. Cob'l'il' a - com a l)l/.I'pw'a; querer
cncóbri I' vicias, e torpezas, e defeitos cnm.
os exteriores da nobreza, ou semelhantes
valltagens, e ã coula cl'ellas eRcapar da
censul'a, e desprezo que elles merecem, e
ao a co que causam como os alporquentos.
§ A/porca " planta que est<i alporcada.
&IIJOI'Clidu, p. p. Lle Alporcar. Aulef71·.
1'24. v. ~ adj. Que tem alporcas. § it. agl'ic.)
Enterrado, mel'g'ulbado (o ramo tla planta
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"11'OI'Clh', v, trans. (I. agric.) Enterrar
os ramos, vimes de 11ma planta para a reproduzil': v. g.- as 'vides, d ixando de fúra
as ponta' da varas que rebentam, e criam
l'aizes, formando uma planta nova, qne CHtão se separa do tronco primitivo, e póde
transplantar-se. ~ Alporcal' a /wl'laUça,o cobril-a com terra levantada, e repartida em
regos: tambem atar as folhas da chicórea,
fazendo-as como em maçaróca, para ficar
branca; nos paizes quenles abrem o pc da
chicórea e assentam-lhe um ladriLho leve
no meio, com o tfue se faz branca, porque
alp0l'cfldas do primeiro modo apodrecem, e
criam bicllos. Leão, IJescr. c. 32.
"11.órfl"C, S. m. Ramo da planta que'ha
de alporcar,
"'11.OrflllelltO, ", aUjo Doente de alporcaso CU1'V, Alat. 14.
"lrl IIÍl lido, adv. Alguma vez. "Se alquando se revestem."
Ahltll,nto, adv. (antiq.) A.lgum tanto:
llvento ... jà alquanlo mais esforçado" Ineel.

2. 53S,
AhlUCÓI',

lar.

V. A.lquiar, lJoe. Ant. e Alqui-

.4.lqllé'·c,
"'''lU Iin',

2. e. 77.

A..1<llllcé,

alqtH'.Ié do

V.

(ant.) V. AJqueivo,
(anl.) V. Alquilar. Lopes, elll'.
ou

Alflt!icél',

s. m. (do AraIJ.

casa, vestir, cobrir) Uma espe-

cie de capa J\lourisca, de ordinario branca de
lã. B. I. l. JO. tlalquicé rolo. Leão, U;·ig.
65. Casto 2. C. LI. tlalquiccr" li. IJou!. l. 4.
fi. § Enxerga, ou pequeno enxergão mourisco, ou a capa que d'isso servia tambem;
.porque esta gentc pobre, e de pouca roupo, UOS alql~ic~s, e LIas argãos faziam trou·
xa tle maIJlimento,,; ve lítlo, e côberta de
dormir cm jornadas, e expedições militares. ine;~' 3. 12. V. Argão\ e Argãa.
'''''Iu.e.', S. m. (ant.) A uguel.
.oto.lfl"lét;, s. m. (do Arab. algltiás cravei·
ra de sapateiro) Medida ele taboa dos cortidores, para medir a sola que se veude,
Leão. Orig. § Alquiees, pI. alquileres; alugueis. ELLlc.
~hIUifll, "'llluircl, ou A"I"ifIlS, S. m.
(do Arab. alcoltl, qne deu alcoll., alco{ol, álflltirot, etc, O alqu.ílol é o mesmo tlue o
cohol, sulfureto ele chumbo, empregado no
Oriente para tingir as palpebras.) Varieeladc de chumbo sull'urado.
''''''I"l&lIdol', S. m. O qlle alquila; alugador de bestas. O quc as compras e veude,
e troca.
"'ht II li ta', V. trans. Alugar besta: tanto
se diz do dono que a da de aluguel, como
da pes"oa que a lama de aluguel. § Negociar
em be tas,
&!fltlilíll;íll, S. f. Profissão de alquilador,
§ Contracto para transporte de pessoas, aoimaes, alfaias ou mercadoria em cavalgadllras. (Cad. Civil Port )
'~"lullé, ou .~"Iullêl', mais usado: s. m.
Accão de Alquilar. § A nesta de aluguel. §
O ]íreço que se da pelo aluguel.
&l'luimc, on &hlUimClll S. m. lhnacomposição de prata, ouro, e latão, de que se
fazem anneis, etc. Agiol. L. 2. I. 14. § fig.
tlAlgttime (ouro falso) quc com o primeiro
orvalho sc desdoura. falsa apparcncia briIhante' qualidades que assim Pl1ganam. ~
bo, 58. e Pcregr. I. 3. t 1. § Alchyme, cJe. c
meth. orthog·.
..
~Iquimla, etc. V. Alchymla, e denv. Alt·
legr. 55. v.
.ll>If,uímlllll, S. f. Pé de Jeão; planta ofli,
cinal.
llht"i"ivla. V. Cberivia. /Jlltt. Stlppl.
1l!<1"lsiu', S. m. (auL) Pequeno enchcr·
gão mourisco.
&"IUWhlll, ou ,IIIcIUltô... , (voc. Arab.)
S. m. Carretas de tmnsportar muUleres.
Azttl', Cltr. ele G. 36l. "sua vida nom he senom ém tendas ou alqlliloões"
Ial~l!lilíl''', S. r. Apparelho antigo dc
di,tillação, em parte semplhante ao alambique commum, e que ainda se u€a em alguns lagares do norte de Porlugal.
,~lfltLltil'll, S. f. (do Arab. alealira) Arbusto da famJlia das leguminosas, qu~, Lim~.
denominou: Jslragall/S lragacanllw. S ~OI~
ma que corre naturalmente, ou por lllGIsõcs que se lbe fazf'm. do tronco e ramos
d'esta planta, e é empregada na medicina
e em algumas artes. Morat. Pral. I. :lO. 1.§. Alguns dizem al,/ueti1'O, e oulros alcall·-

/liflucbl'ódo, p. p. de Alquebrar. Dizse do navio que renclen, ficando com a próa
e pÓpr. a logual altura do meio. § fig. Diz-se
das pessoas que a doença ou a velhice faz
andar curvadas. § Abatido, prostrado.
A"I"cbrlllucutu, S. m. (I. mar.) Estado
do navió alqnebrado ; alquebre.
,'l"I"Cb"all', V. trans. (I. nauL) Fazer,
que o navio renda, abatendo da pópa e da
próa, e perdendo porlanto a curvatura pri·
mitiva, § fig. [lazer andar curvado. § Aba·
ter, prostrar: lia velhice alquebra-nos."
""I"CIH'3I', v. iutrans. (L naut.) Itender
abrir o navio pelas cintas do costado. B. 2.
4. 2 llalgueb1'01l, e abriu de maneira, que
ficou sem embarcacam"
Alquehre, s. m. O defeito que ha na
cousa alquebrada; quebrada na borda, de·
grau, como acontece a borda (lU costado da
embarcação.
"Iquci :não, S. m. Certa ave aquatica.
"Ifluclródo, p. p. de Alqueirar. Medido pelo alqueire. IJecr. c inst. para as povoações dos lnelios, pamgl'. 38.
"'111I1clromento, S. m. Medição dos alqueires de semeadura, que póde levar qualqller terra de pães; estimo do que póLle
proLluzir a terra.
Alft"CIa'íu', V. tmns. i\ledir l1elo alqueire.
'''''llleh'c, S. m. (do Al'ab. aiquei/e, medida que contém seis alqueires). Auliga medida de g'rãos: seis alqueIres raziam um sacco, e scssenta alqueires um mOlDo § O alqueírB ele azeite emm seis canadas. Ord. I.
IS. 22. § O alqueire de Lisboa equivalia a
13 litros, § jig.•Sabel' quantos pães deita o alqtteú'ell saber e cuidar da economia.
D. Fran. iUan. § Alqueire sem braço; nos
foraes anligos, nào raso com o braço. Etuc.
§ Alqueire: como medida agraria é usada
nas ilhas dos Açores, )[adeira, Cabo-Verde,
na Guiné, e no Brazil. § Nas possessõps portuguezas o alqueirc de terras corre ponde
a 15. 625. palmos quadrados. § No Brazil o
alqlteirc tem variada dilUl'nsões. "'0 Esta- ?'a.
no do Rio de Janeiro, p. ex., um alqueire
,l1~q .. lh'Ú"Il, AIf,luits'lh'c, s, m. e fem.
"ão 10:000 braças quadradas; em . Paulo V. Architrave. Nariz.
são apenas 5:000, etc.
.f.lqnúl'quc9, S. m. pI. V. Alcórque. Palnl.
."-"lucla·loho, . m. ~Ieio alq ueire, e um Diat. I. p. 15. ull. ccl. "chapins de meas
selamim e.casso. ElllG.
capelladas que chamavão alquorques
AI«tuch'ádo, p. p. de Alquei,ar. iii. P.
,UI'éte,'. m. Avc de rapina negra na
98. "terras a/qtwiva<las de nu.o..
cór, e na l' ição quasi scmelhante aD corvO.
J'!,lfluch'iu', v. lr/lns. Fazer alqueive. FI'.
,<J,.h'oti.do, p. p. Alrotar. IL-carnccldo,
'1110111. ela Veig. Consicl, l. 7. 6. n.· 2. § Pór zombado. § Insultado. § V, Arrotado.
a terra em alqueive.
.
,I."'otlldi)l·, S. m. O que costuma alrolar.
~Iqlléh'c, S. m. Terra lavrada para se lJ. P. § BradadOr. § 1'.- dnra.
penetrar das agua, e deixada em de canço
""''''otia,'. V. intrans. Escarnecer de alpor um anno, ou mais. Leão IJcc. 32.
guem; fazér deri,;ão, zombaria, lllofa, An'.
'\lfjllCfluénge, S. r. IIerva olllcinal. [Al- I. 12. e 3.2. § Insultar. Uardoso. § Bradar.
hekengi olficinale,) CUlTO, Alal, 58.
'
Otd. Af. 4. SI. 9. "os pobres que forem
""IUel', (ant.) V. Alqueire.
achados alrolando, e pedindo. (os pob~es
~hlucrill, S. r. p. uso Ca a para guat'oar de sacco, e brados clamorosos.) § V. AnOos apparf'lhos, c instrumentos de lavoura. lar. Alrolar e der. cahiram em de uso ..
Calho 3. 174. § Granja, pr dia .rllstieo.
,~"'utlldll, $. f. j<; 'cal'IlCO em vozerta :
AJq.,el'meS, (t. pharm.) V. Alkermes Re- baldão, irrisão, zombaria, mofa. An'..10.
copo de Uil'. 2. 3.
I 60. "a delle se fazer zombaria, e alrolana.ll
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.lIrunC8. S. m. pI Na antiguidade gpr-, faz com avrs de rapina ensinadas, as quaes
manica eram pequenas e tatuas ff'itas das remontanuo-se ao ar vem cair, e se calam
raizes de plantl!. mais duras; ou e')lecie sobre a presa, ou ralé. § A caça, aves; a
de bonecos cobertos ele caracteres runi-\ ralé das. aves de altaner~a. § fig. Amores
cos
ai los. Ults. 2. 3. de Senhol ps. § fig. Altane.'lrÍ1fc, S. m. Passaro, que come as abe- rias; conceitos altos, e levantados. Ari'. 10.
lbas; abelheiro. Cosia, Geo1'{J.
. 32. "fazem-se (OS prégadorr. l.em altanerlai
,lUu, S. f. Ordem do medie~ para salm de pouco proveyto_ § Ladroes «e - ; que
do hospital o doente restabelecido ou con· fazem grandes roubos. V. AltenarIa.
valescente. § Nas associações de bpnellcen,~JtIÍ'" s. m. (do Lal. altare) Especie de
cia A ordem do medico para c:', arrm os mesa, oude se celebram os sacriUcios de
soccorros ao doente, pelu mesllIu n:olivo qualquer religião, judaicos, g~nliJicos, de
de restahelecimento, ou convalpseeoça. § animae, symbolicos, ele. § Na religião
Nota que se da nos hospitaes militares as cathoJica, a mesa benta ('m que se celebra a
praças que sabem curadas ou convalescen- missa, e junto á qual se dirigem as preces
les para se apreseniarem nos respectivos á Diviudade. § ALtal'-mór; o que esta E'm
co;pos. § Em qualquer dos casos diz-se em frente da nave principal da egreja. § Altarelação aO acto do medico: daI' alta; e elO 7'es collaleraes, os que ficam dos lados da
relação ao doente: ler alta. § Estas phra- nave. § O sacrificio do altar; a missa. S O
es: daI' alta; ler alta; empregam-se tam- ministro cto altar .. o sacerdote. § O pé ele
bem em relação ao doente, que se tracta aliaI'; a administração dos sacra!!!entos, as
em sna casa, e com seus recursos pessoae~, missas, e outros oflicios, pelos quaes os viqnando o medico se despede, e o doente gario:" priores e curas, recebem emoluentra em franca convalescença. § Abrir, dar mentos, que se chamam esmolas. § Alta7';
novamente praça em nma companhia aquelle fig. as COII:'as sanetas. da religião: d'aqni,
que teve baixa por àOf'nte, ou para gozar amigo q,lci .ao altar pódes usat da m~nha.amide licença, quando se aprr!'eota de novo ::ade; I. e, de sorte que nao me lmplIques
para o serviço. § Alta; lazer alta .. voz de em oflensas ele Deus, e das cousas sanctas.
parar: V. Alto, mais uso § Pausa, ou para- B. Vicias. Vel'g. f. 25. § Diz-se sel'vi?' ao atda do corpo militar. § Alta; dança antiga- lal', por, aos sacritlcios, e cousas, ou omOtll·. Viar. f. 605. Aulegr. 121 V. e 122. Preso cio da religião. § !lg. As ál'as, ou altar da
/es, (. 10. "dançar, passar lima alia e bai- honra; o - do coraÇfi.o, que se sacri!lca a
Ia' ?io Dicc. Hespanbol se diz. que roi dan- alg-nem, ou onde se 'acrifica alguem a traça introduzida pelos Alemill' da alta Ale- balhos etc., por amor da honra: "a alma
manha, e a baixa, pelos da bai.ta Alema· elo justo é altar de Deos, donde se lbe ennha, e que d'ahi lhe ficou{) nome: "apren· vião sacrillcios de virtudes» Ceita. ~ O
de alia, e baixa, e como te tangerem aRsim lhrono e o altar; a monarchia e a relig·ião.
dança.. Datic. Adag. 158. § (1. comm.1 Au- § fil!'. Objecto dil!no de culto, de grandes
grncnto de valor ou de prl'ço; o eale teve sacrlllcios: sac7'ificou-,çe no aUal' ela patl'ia.
alta. § EstaI' em alta; subindo de preço.
~ Leva7' ao allal'.' cOIltrahir matrimonio. §
!1I'nblllxo, S. m. Golpe de espada de Na maçonaria: Mesa triangular, a que se
alto abaixo. AI. C. II. 39.
asseuta o veneravel, e fica em frente da en"lInchao, ou au, .S r. Planura; altiplai- trada, no onente. § Oratorio, ou capella que
no.
se levanta nas casas particulares por occa'\ltnlórUla, S. f. Ave de rapina. Art. ela sião de festa, ou em cam ara ardente, e na
caça, 6. especie de tartaranf1a.
.
rua ou no campo, para celebração de al"",í1co, ", adj. (t. de ethuologia.) Ra- guro acto religioso. e solemne: tevantou-se
fJl-; raça humana a que pertencem as um allar pam a 71ussa campat.
popolações que se estendem das fontes do
~1t''''I''''. V. Alterar.
Ob)' e do IrtlsclJ até ao norte da Syberia e
~1t""elJ'o, s. m. O que pensa, limpa.
do K..amtchal.ka, e cujo ponto de llartida se prove, e adorna os altares. § O padre. que
suppoe ter Sido nas montanhas do Altai ; é tem boa voz para cantar a missa. § fig •
11m ramo de raças mOIll!'0loides, e foi tam- .Huma alfamista allárei7'a, que me va pur
bem chamada ugro-finlllca.
ahi aprE'goaudo» i. é, desacreditando. D.
.-llCnir, S. m. (I. astron.) Estrella da /I'l'anc. Alanc. C. 2. Cart. 2.
constellaçào da Aguia.
,"torezn, S. f. Altivez ridicula; presumAltllOlílll1, adv. Sem separação, ou es- pção: "ficou me tal aUareza.» Cancion.
colha; bom e mau: "comprar por junto 164 V.
allama/a" Paiva, S. 310 v. grado, e man~lt'lI'íubo, S. m. dim. de Altar. II. Don],.
grado; graúdo, e miúdo.
I. I. 12.
,llClUllollha, adv. Depois de amanhecer,
~ltllrí8ta, S. m. O conego que em Homa
alé proximo ao meio (lia; de manhã; dif- na ba i1ica vaticana tem a seu carg-o a limfere de antemanhà. B. 4. 8. 13. p. 421. e peza e concerto do altar mór. Blut. Sup.
4~2. .traz amlJo estE'S termos nos sentidos
"'ltlÍ"zlohu, s. m. O mesmo que AlIaripropnos: na Orri. At. I. 51. 25. e 28. vem nho. Cart. do Japão
errado "cecio altamanhã» por anle17lanhã;
,l,UclÍdo, p. p. de Altear. MaU. Jerus.
Vld. B. 2. r. I. Os reimpressos da CM. de 12. 35.
n. J. JlI. por And7'. P. 2. c. 67. e 68. ai te- • ~Jtenllleuto, S. m. Acção ou elfeito de
raram o antemanhã correcto a p. 4,27. em levantar uma parede, uma abobada, etc.
anlre11l~nhà a p. 430. e antesmanhã a 1).
~JtelÍr, ovo trans. Dar maior altura, esta432. edtç. de 1796. Coimb1'a 4,.0.
tura: fazer mais alto, levantar: v. g. -um
'\ItIlDlcncc, adv. Em logar alto. § Pro- mw'o, uma casa. P. P. 2. 9. 24.• elles o atfundamente: V. g. altamente gtavado na learão (o sitio) com entulhos.. § !lg-. AUear
'Nemoria . dissimulaI' altamente; dormi7'-. a pertenção da terra ao ceo.. Feo, QIlacll'. 1.
D~" Sonho, {. 84,. e !lg. ,,- lixos no amor 105. 4. "altear-Ihe o espirito a nobres conI.VIDO_ Arr. 10. 26. ~ Grandemente. § Per- cepções, e esperanças. § Allear a voz can[el!am~nte. § Sublimemente. § Em som ai- tando, ralhando; e fig. levahtar o estylo
O. -dizer -> B. P. clara e publicamente. poehco. § Allear o prefO; levantar, alçar. §
1 .-lltoDlin, S. f. (ant.) Vaso como escudel- Profundar: v. g. - o fosso. § Altivar, E'levar
ilmolla, ou pequeno alguidar vidrado. a assumpto' altivo: "meu canto aUeo .. Bocll. uno Art. ela Pinto 62 V.
ge. Altear a {7'onte sob7'e os astros.
!Unnado, n, adj. Altaneiro. § fig. Alli·
~ltclÍr, V. intrans. Crescer em altura:
O! sube~bo. § Alvoroçado, alterado, mquie- v. g. a arvore, o menino vai alteando muito.
o, amotmado: v. g. o povo esta -.
§ Subir, pOr-se IRais alto, mais caro: V. g
I AItQná~'8c, V. rer. POr alto o pensamen- altear o preço, dos generoso § "Se vos allea7'
o, a ambição.
o fundo "diminuir de altura, fazendo-se alto
Altaneiro, a, adj. Que vOa, e se remon- para cima. ou o fundo apparecer mais: fig-.
la dbem, a muita altura: v. g. fal<;Õ,o - ; Ar- "aUear de lugar. melhorar-se a estado maIs
e a caça, advel't. ~ Ilg. Homem - ; de al.- alto. Vieil'. 9. 378.
t~s pensamentos. que põe a mira alta. § AI·
~ltcór'8c, V. ref. Elevar-se, sublimar~~o'f sube.rbo. EU/i'. "nas azas - da subli- se; ou profundar-se, abater-se, humiUlarse muito: V. g. altear-se o pensamento:
. antezl~..
av AUllbcr.o, S. f. O vOo alto de algumas oallear-se (profundar-se) o valie da pusiles: V. g. das aguias. § A caçada, que se lanimidade» Atm. 1nst. 3. f. 154.
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~ltelra, adj. f. p. uso Diz-se da voz humana, que é naturalmentp alta, e se l'leva
sobre as oulras que soam ao mesmo trOlpo.
~ltcmúl .., adv. V. Altamala.
~ltell"";ll, S. r. A'sim rscrevrm JOI'ge
FelT. Ulis '2. 3. e Aulegr. 2. I. AI'r. 10. 3·'l.
Vieir J. 214. M. P. c. 135. e outros. V. AItaneria.
~"erllblJldlÍcI(", S. r. Propriedade de ser
alteraveI. Coct. Ph'l1'111. jJ. ·228. "o rxcesso
na cozedura influe lia alterabilielade do xarope.
~lternçi,o, s. r. iIludança da natnrrza,
fõrma, ou estado, de <orte que qualquer
cousa fique 'ph~'sica. ou moralmente outra.
§ IIg. BuliclO. inquietação do estado. pcrturbação da ordl'lll "as at/el'oções de Evora.
Epanar CUI1,lo. 10. 10. G. "começou haver
entre os casados de Goa grande UTllão, e
alteração cllnlra os con traladore~ (do es·
tanque do anil)" § Disputa. altercação, dissenção. O,ulo, 4,. I. I. § i\lndança : - do
animo sel'eno e tranquilo, em perlurbaclo .. e
a. sim: - da physiollomia; - do pll/'SO . fóra do estado de saude; - do saude: ataque de moll'stia. ~ i\lndança : V. g. nas lei,;;,
ordl'ns, etc. Pina, ChI'. Ar IV. (:. M.. § (na
musica) Punias de - ; são os que se põem
entre duas fignras. para mostrar, que se
!Ia de tirar do valor de uma, e accrescental-o a outra.
~ltel·lÍd ..... euh·, adv. De modo a1terado: "respondeu alleradamenle .. B. P.
~Jtc"o"i~o, 11, adj. Que facilmente se
altera.
"'11I·r.. díssllllo, Brit. ChI'. sup. de
~Ice""'do, p. p de Alterar. § Ilg. "AUemdo com a victoria,,; ensubf'rbecido. B.
Elogio, 1. "era homem atleraelo e soberbo»
§ "Colombo era atlarado, farião um arroido
feitiço, e o malarião" (quando vollou do
primeiro descobrimpnto) ; alevantado, alvoroçado. inect. 2. r. 178. Coulo, i. 4. 2. "por
mais honrados e allerados que sejão~l altanados. Paiva, S. 1. 78 V. § "Mar alierado..
agitado. Vieir. 10. 218. § Alterado de pa'ixao, colem, ira, elc., movido por alguma
d'essas paixões. § Levantado, amotinado,
alvorotado, revollado: alJ.uelles capitães vi·
nhão alterados, e o queriao (a el-rei) depOr
do reino" Coulo,. 10. 6. 15. § Falsillcado :
es/,P, vinho eslá aliel·acto. § Que começa a corromper-se, a decompOr-se: o leile eslá al-

teracLo.

~lCcradôr, ", adj. e s. Que altéra. § fig.
Que perturba: palhelicos (Iogares) ou alleradores do animo. Sever. Disc.
"'lCe"'lutel adj. 2 g-. (I. de med 1 Que
tem a faculaade de alterar. § Que produz
alteração. § Remedias alterantes; q ue tem
virlude de mudar para melhor o sanl-:ue, e
os liquidos do corpo, sem causar evacuação
appparente. Fa1'1ll. T.
~lCcrlÍr, V. traos. (do Lal. alterare de aIleI', outro) Mudar, fazer outro do que era
d'antes. ~ Dar nova feição, fórma, cOr, fIgura, omem; e tóma-,e a ma parte por,
innovar para mal, perturbar: v. g. - a paz,
a sauele. § Inquietar, desassocrgar. El. /Jom.
2. 6. 9. "chl'garão a el-rei novas de hum
levantamento que muito o alte1'avão. § - a
culpa; fazer mais alta (com alta traição) :
it. mais aggravante. Ord. Man. 1. 3. § - o'
m07'; eXCItar n'elle tormentas. 'Maus. 3.50
v. "abalo a terra, altem o mar profundo» §
- a 11I0ecia; dar ao mesmo peso, e lei ou
quilate, maior ou menor valor extrinseco.
H. Dom. 3. 3. 13. § - a voz; fallar alto. §
(t. med.) Dar remedi os altel'antes. Alactei7'.
J'deth. 2. 17. 2. ~ (na mus.) rol' ponto de alteração, que faz valer dobrado. ~ AUer(l7' o
vinho, o teite, etc .. falsificai-o, Junctandolhe substancias extranhas. § Altera1' a l:erdacie .. não referir um facto como elle occorreu, juntando ou omittindo circumstanclas,
que lhe dão outra feição.
"'ltcrár, V. intrans. Perturbar-se: "e a
vista namorada allé1'a quando no meyo v~
dirnculdadeu Maus. 182.
&lterór."c, v. ref. Fazer mudança: t'. g.
- no semblanle, e vozes, por elTeito de alguma paixão. V. do A7'c. r. 7. § Irar-se, encolerisar-se. Brit. Chr. 2. 16. § - o povo ,.
tumultuar-se, amotinar-se, alloroçar-se. V.
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do Arc.~. 13. § - ; ensn berbecer-se: «com a pro. prridade abaixar-se com as adver·idarlrs.. B. Pano l. r. Iq9. § Commovrrse, abalar-se. Lobo, lJ. fl86. § Corromper-se,
uecompOr-se: o ?'enlCelio alterou-se.
~IlCI'llti,'o, adj. Que tem a faculdade de
alterar; qne prodnz altel1ação.
AUCI·llt.-iZ, adj. l'. V. Alterador. Pari.
Ateei. p. 172. "a facnldaue alteratri:; do estomago
AllcI'''''cl, adj. 2 g. Capaz de se alterar.
Vieü'. 9. 527.
,'t>UCI'Cll~ão, s. l'. Di puta porfiosa, tenção, debate de palavras com damor e pai·
xão. Goes, ChI'. Man. I. 30. § V. lJisputa,
syn.
,tIlCI'CllllíNsltno, a, sup. de Altercado.
CamlJcll. 1'llCsour. 375.
Altel·c'''l .. , p. p. de Altercar : e adj. "alterco.ria dnvida.. Leão, (J/i,r. D. Ar. Hem'.
,tltcl'c .. dil1', a, s.
que, a que alterca.
Carel. e /Jarb. Dicc.
!Utel'c',,', v. trans. Disputar com clamor
e paixão, debater com algnem ai"'. cousa:
"altercar o mandamento dos prelados» c,allerea!' II questão» Sousa. § -, v. intran . a
mesma ign. "N'isto altercaram e debaleram
hum bom pedaço.. B. I. I. 6. "al/ercar obre alguma cousa.. Leão, CM. de Fern. (.
D

°
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V.

f. VicissitllClr, g')'ro alternado, os revezes da cou as. B. P. Alternativa. Beneel. Lus. I. p. 3'2q. "alle1'71ações
de bens, e rle male. « Peo, Quaelr.
JlHcl·nlÍdllUlcutt·, artv. Com alternação,
com alternativa. Leão, Oec. 37.
"'UCI'Il{lllo, p. [lo de Alternar, § adj. Em
que !la alternação; em que cada pessoa, ou
cou a tem a sua vez, gyro, turno: v. g. canlar alternado; i. é, ora um, ora outro: "quiz
que alternados cantassemos uma glosa. Lus.
1'rans(. i. é, com alternação como nos córos: "verso allel'nados.. dos que canlam ao
desafio. § Negros d'ias alternados no bem, e
no mal; i. é, nos quaes ora (!l bem, ora o
mal acompanham a vida. Eu(r. 2. 7. "vida,
não a/lemada em bens e males; mas sómen·
te variada em mi<erias, e desg-raças. § neciproca : -amor allernado.. H. P. (. 551.
Cost. Egl. tO. argwn.
"'lIérnumcotc, adlT. Com alternação,
Leão. Cant01' - ; "pU1'te do coltegüJ alternamente está sempre em Vüla Franca- Vieir.
Cal·l. i. é, ora uns, ora outros, mas sempre
alguns.
"llcrlu\l1cln, S. f. (t. agric.) Cultura alternada, no me mo terreno, de diversas
.
especies de plantas.·
"'ltCI'Ul)I1CC~ S. m. A pessoa, que tem direito de alternativa, propondo ora ella, ora
outra, o que deve 'er nomeado para um benellcio, etc. lJeneel. Lus. 2. I. 4. C. l. "com
at/ernanle tão poderoso.. (era el-rei).
"-Hcrn'. .' V. trans. (do Lat. alternare)
l\evezar; fazer trabalhar, ou expOr alg-uem
a alguma cousa, na qual succt:de outrem,
ou outra oousa por seu gyro, ou tll1'l10 : V.
g. alternando as l'ondas; - os trabalhadores.
~ Variar: a prol'idencia altrl'l1a os bens com
os ma/éS; i. é, varia troca as V{'ZE'S dos
ben com a do malc-s. R AI/crnar ; dizer razões por sen Iurno, di~putar. Viei?'. 3. qS2.
. "demandando. e alternam/o.. § Alternar estandas; cilDtal-as altrrll:,damente, ora um,
ora outro a ua. Lus. Trans(. § Alternar enganos, fraudes, astucias; fazeI-as um a outro alternativamente, cada um por seu turno, e em retorno: nlterna?' finezas, boas
obras, preslanças; dizer, obrar reciprocamente ora um, ora outro. § Alternar o Irabalho com o ?'epouso: - a paz, e a guerra,
segundo os caprichos de quem os rege: "a
natureza altemou as rslações do anno, f!
não o aca o.. • alternar o pensamento entre temores, e esperanças.. Maus. q3 v. § .Allema?' (narrando) umas cousas com outras :
V. g. cousas de lJO:;, e casos ele guel'l'a, ele.
Caulo, 8. 37. § Altemar; (l. de math ) mudar os termos de quatro grandezas proporcionaes, para os comparar: v. g. o primeiro
com o terceiro, o segundo com o quarto.
Elucicl. L. 5.
UcrolÍr, V. inlraus. Reservar·se, entrar
por seu turno: V. g. esle regimento alterna
,'lllcI·nllç.io, S.
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com esle outl'O no serviço da lrincheira. ~ Alle:a de sangue; nobreza excpl. a. N
;\ltcI'IlÍlr-se, V. reL Ajudar-se alternati- B. AlIeza é femin. e dizemos sPll1pre vossa
vamente, dar·, e revezadamente: llllel'l1an- alieza .. mas os pronomes, e adjectivos, que
do-se da oração para a prégação» Feo, TI'. 'lo se lhe referem são masco ou f"min. sc'glJn/- 199. § llevezar-sE', pa~sar por turno de do é homem, ou senhora, a quem se nouma occupação a outra; e fig. - a (Ol'ttt- mf'ia por a/le;;a: "lingna tem Vossa A/lcJa...
na; ser ora prospera, ora contraria; varia- ElIe por si lho diga" Res. Ch/'. do illfanlc
ITel. Auleg. I. 4.
lJ. Duarte (fallando do dicto senhor.) Se [O',
Altcrnat;"'I, S. r. Successão no orncio, se infanla, dina eUa: "Vossa Alte:;a (avoreque a certo prazo, ha de tornar áquelle a ciclo, ou favorecida com tantos dons do ceu.
quem se succ deu, e assim por deante, tor- como notamos a re peito de magestade, IJXnar ao primeiro, etc. § Faculdade, direito, cellencia, eminencia, senhoria, etc. V. A/lu.
ou obrigação de rscolber entre duas cous:is. Ta, s.'ln.
.
§ Mudança a prazos certos e regulares. § O
"'Itbe.. ~ S. f. (do Gr. alt/wia, de althain
direito de prover, propOr por seu turno, cnrar) Planta da familia das malvaceas' Ô
Ora um, ora outro, allernadamente: "o car- mesmo que Malvaisco; "a raiz de allhda.
deal pediu a sua allemalira nos benefieios" (A/lltêa officinalis. Brot.) é muito empregada
§ .'os tractados, a allemalira consiste em pela medicina por suas propriedades emolassignar em primeiro logar o ministro da lielltes.
nação, a qne e remelte o exemplar anthen·
&ltIbálxos. S. m. pi: (Contracção de alUco do traclado, o qual assig-na em segun- tos e bai:vos) Desegualdade, fragosidade do
do logar no exemplar, que Iica á outra po- terreno não plano do caminho. 11. N. l. 93.
tencia contractanttl, assignando em primci- e fig. 11. Seraph. Prclltel, 1J. 3. "asperezas e
1'0 o plcnipotenciario d'csta ; uso da~ na, - dos peccados" Alm. instr. 3. p. 154.1(ções que se consideram na mesma ordem e do coração.. § Altibaixús ela {ol'tuna . revcgraduação, ou prE-cpdencia.
zes, alter'nações, 011 alternativas. Viei/'.7.
,t,llernutinlmeutc, adv. Alternadamen· 95. em mudanças d·estado. e condições:_a
te; com alternação, por turno. gJTO com al- fortuna que fez estes -" elevando uns, aba..
temaliva. An·. 10. 37. "per giro. e allema- tendo outros. P. II. Etog. 127.• os - d'esle
tiw'I1lente erão obrigados a servir" "fazendo tempo. "a instabilidade e perpetuos - D (da
- seus banqnples" g (Jantar - ; a revezes. roda da fortnna.\ B. FiaI'. :lo ~B6. § - do IlB·
Ac. elos Sing. T. 2 p. 4 1 . .
gOClO; escabrosidades. § Altibaixos; impero
,t.Ucl·nub'·o, adj. (~m que haallernação. feições, defl'itos, ou de egualelades no cara·
§ Pl'Oposição alle1'llat?:va a que tem duas ctrr. Ceit. S. I. 10'. 3. ,,- muudanosu Olis
partes oppostas, das quaes uma dE've ser 5. 6. "e na verdade muitos - tem".
,iUi"il1'do, s.·nl. (l. marL anL) Contrac·
forçosamenle adll1ittida. § (t. agric.) ()lIUUra aUc1'11ativa; a qne se faz, alternando as ção ele alio bOlYlo.. Eu./i'. 5. 1. "Navio de a/sementeiras, ou plantações no mesmo ter- libordo".
rrno, para o não cançar. § Movimenlo atle/'- I Altlcolílllllllo, a, adj. Que tem columnas
nativo; aquelle qne se opera regularmente altas: eclificio -. ll. E/ys.
ora n'nm sentido ora no contrario, corno o
Áltlcol'uilõero, adj. Que tem os cornos
do embolo nas maclJinas de vapor.
alto~. "Bode atticorn7'gero.. Fil. Fo.b. 1.',
"Uét'1l Iróll 0, n, adj. (t. bol.) Que tem
ÁUlcchoilflcc. adj. Que ec!lóa, que sõa
folhas alternas.
-alto e forte: "Pro rompe o bando no aUie"'ltCrllo, 0, adj.
mrsmo que Alternado choante estrepilo-.
Altiloco, ", adj. (l. poet.) p. uso Que faie Alternativo (L poeL) (do Lat. allemus, de
alieI', outro) Que obra por turno: "mar com la alta e eloquentemente: .0 capitão allia moção allerna vai, e volta" Eneida, II. loco" Eneida, 4. 28. § Alto, sublime, sono·
150. § Angulo aliemo; (t. de geom.) V. An- roso. Vieir. Palav. 13. p. 170. «estilo a/lilo·
guIo. § Alterno; (l. boL) diz·se da disposi- co- .attiloca poesia".
ção alternada em que nascem as folbas, raAltlloqllellclll, S. f. Locução elevada,
mos etc., de qualquer !lastea ou pé
sublime, altiva. Vieú'. Cart. 2. 371. "a alli·
"'ltcI'ósu,uéntc, adv. De elevação alte- loqtwncia do estilo" (da. obra intitulada
rosa: em sitio elevado. cimeiro, encumea- Porto Restaw'.).
do: "Viena situada a/lel'Osamenle sobre o
:Utllo'lllénl .., adj. 2 (1;. Que falIa em esrio Hhodanoll V. cio Are. I. 26.
t)'10 alto, sublime. B. Flor. 4. 9. 19. -com
:lUCI'OSO, ós .., adj. Alto, elevado: V. g. ~spirilo alti/()q!wnle canta o nosso Omero. i.
"as obms alterosas da forlale::.a. P. P. 'lo 20. e, Camões.
§ Que tem grande altura: v. g. torre, edi,Utilo'I"O, (do LaL) V. Altiloco.'
licio -; altero~as anelas. An·. 9. 3. § Navio
"'llImcll'i .. , S. f. (do LaL altus, alto, e
alteroso; de. alto bordo, de grande porte. do Gr. metron, medida) A parle da geomeforte, que gninda alto segundo os maslro tria que ensina as alturas.
"'Hlmét"lco, u, adj. Que respeita ii. alque cumpre ao seu porte, e buco.
AlCc'·ld"'tlc, S. r. (anLI V. Altivez. Can- timetria.
.
cíon. p 26. "todos sem al/evidade bonesta"'UiIllClI'O, S. m. Instrumento para me·
mente folgavãou.
dir a altura elos objectos no hprizonte,
,t.ltezn, S. r. Altura: "costa que sobe em
..t.lCimll1·... tlo, u, adj. (t. poet.) Que tem
razoada alteza" inec/. 3. 207. § fig. Elevação:' muros altos, elevados.
V. g. alteza cle estada. ()ontos ele Tmnc. 3 1.
AUlllcár, S. m. (l. ch'ym.) Especie d.e sal
A1T. 10. 64. "alteza do evangelho" opp. a para purj(Jcar, eseparar os metaesdasmlOas.
baixeza da lei mosaica. § Grandeza, subli·
,Utlpét-IlO, ", adj. Que tem pernas altas.
midade, excellencia, Arr. "a alle;;a do mis- Cancion. p. 'lO. cavallo-.
teria" Luc. 2. 12. "a santidade, e alte::.a do
AUIIIOtCIICI .. "" (ou Altas polencias) Tra·
que ouvia.. iII. I. 11. -e nom podeodo in- ctaml'nto, que se dá aos estados das protender a profunda alleza de teus juizos» "a vineias unidas dos Paizes-Baixos : suas alalte::.a de armas esta toda em aquelle !lo- tas potencias, ê mais usual hoje.
mcm .. i. é, o mais altQ ponto, a sublimida"'IClp'oteutc, adj. 2 g. Que temalt.opoder.
de do valor. Palmo 2. C. 75. "a aUem do su,t.Uia'ou, S. r. 'ome de uma veslldurada
jeito (dos Lusiadas)u SU1'1'opil,a, Prol. ás Asia. M. P. C. 110. e 160.
Rim. de Cam. § Alteza do ammo, da a/ma;
",UlsouRntc, adj. 2 g. (t. poet.) Que tem
excellencia, elevação' á boa parte. AI'1'. 2. som alto. Ac. elos Sing. T. I. p. 3. § fig. Su9. Atm't. Cart. 321. § A SUlJlma alteza; a so- bltme. Cam...
.
berania. Lus. 8. 57. «Manoel, que exercia a
"Ui'lOllo, ", adj. (t. poet.) (do Lal.) AllI'
summa alteza" § Altezas; pI. (anL) o Céu: sonante: cdnstrumentos att'isonos"Lus.2. 90.
v. g. o senhor elas altezas, i. é, dos Céus: "clamor allisono" Anelmele, Cerco. poes!a-;
"see aa destra da magestade em as altezas" vil?'os - : "azas - da fama.. lJini:;, P~ndar.
lff. 2. 15. § Alteza .. titulo que se dava aos "'UísslJll'"lleotc, adv. super!. ~Iu~todal'
reis de Portugal, e hoje se dá aos principes tamente. § fig. Com a maior suJJhmlda e.
e infantes. EJ-rei D. Manoel usou pouco Vieir. "falIou altissimamenle dos mysle·
d'ella, e usou mais da senhoria. Filippe I, rios...
de Portugal usou de magestadé. Goes. CM.
.t.ltisslmo, u, adj. superl. de Alto. O
Man. q. C. Sq. V. do Arc. 6. § fig. ,,0 que I mais alto, elevado, sublime : .dous.p~ra·
no espirita lhe falta de alleza.. i. é, nobre- mes mui allissimosl> B. 3. 2. 5. § OA/l1SS!mo,
za, elevação. D. F. Man. Cart. 10. cento 5. s. m. por antonomasia, Deus.
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"Ultí.de, S. f. (do Lat. altiludo, de altus,
alto) (lo geogr.) Elevação de um lagar acima do nivel do ma.I'.
.-lllivn:;o, 11, ad.l, (t. poel.) Quc anda vagando pelo alto, ou pelo ar. .
.-lIli"llmênte, ad v. Com alll vez, suberba. Mallos, Jerus. 18. IvO.
"Uh'ilr, v, trans. Fazer altivo, a boa parte: .essa virtude sur~rior, que el~va e altiva
as almas, que despeltao cousas balXas•. § In~pirar orgulbo, elação, e ele..-ação ma: crcomo
a riqueza sóe altiva.I' os animas dc ganhões,
e que não são marca de conbecer e prezar
as mludes acima das estaturas vulgares
et~ .• § (l. poet.) ~ublimar: crSr do Cisne Uirceo apar allivo, Hoje os meus hYIDnos, rtc.»
,1I1Ivez, ou ,t.ltln~zll. S. f. Grande altura, elevação. § Ug. SulJerba, elevação d gp,.
nio. Cam. Sono 155. - de animo. Arr. 7. 7.
~ Soberania, brio, grandl"za rle animo. § Sublimidade de est)'lo, conceito. § SuberlJa.
Arr. 2. 18. "derribou-o da atliue:;a de seu
pel1samento» Id: 10. 4.0. crderribar as suas
allivv;as". § -cla vo:;: no tom. ~ AllivPza (lc
eslylo: da cidade; ect:ificios; grandpza. Ul'is. 7.
25.~ Tambem se usou I?or alteza, altor, a\lura.
"lIh·llllade. V. Alllvez. Oancion. p. 26.
"lIh'o, II, adj. Suberbo, brioso. org'ulhoso: ,altivo de se vêr tão temido" F,.ewe. crAIba~'zar era alUvo... e desprezador de ludo ..
Palmo 2. C. 138. Vieir. 4. 29 •. 111. Lus. 2.5.
c.5. •mulher altiva". ~ Applica-se tamhem
às ·cousas. Nau.(l'. ele Sep. I. 9 V. "opinião
altiva" "a - dureza de Pharaó» AI'I'. 4.. 23.
.ondas altivas» Maus. C. 20. rst. l8. § Fallando de homens, dizemos altivo, a boa parte.
ea sim, allivo de ousaI' a a.ma1·-te. § Alto.
elevado. Dlis. 3. 76. "a.ltivo monte» "altivo
muro» Insul. 2. 128. § fig IIlustre, eg·regio.
de I!randes e sublimes pensam('nto~. Lus.3.
93. Bcm. Lyma, Egt. 16... de casta altiva». §
Applica-se ao animo e as suas all'eições. Lus.
3.9t .altivo peito» 111 LlIs. I. 3 C. 25. P. II.
Ustlrp. 12. cranimos altivos» it. as cousas.
Maus. \0. 156 lI. "perola alliva" "allira spgurança» Insul. I. 10. § Suhlime. Utis. 106.
.aJltlJas em prezas" Lobo,
40. "altivas malerias•. § Osa-se subst.: v g. o - do estyto;
os-de que se compõe a poesia; as suhlimidades, as qnalidades que a fazem sublime.
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Lus. TrallS( Pl'ol.

.-lllivolo, ", adj. (t. po~t.l (do LaL) QlI P
vóa alto: "aguia - o sol arrasta». § fig. O
pensamento -; o engenho - ; a suberba - .
.lllo, II, adj. Ido Lal. altus) Levantado, ou
elevado Robre a telTa. 111. e Illoça, 1.2. "N·es·
te monte mais - de torLos" Lus, 3. 84. "o
allos promontorios o cboraram». § Levanlado, erguido pal'a cima. IrI. (tas Proez.l. 29.
.arremelteu com a espada - a etc.» IUan.
Cltr. 2. 6. 5. "altos os olhos no céo ... ~ De
e tatu,"a grande, de altura mais que ordinaria.. Goes, U/!1'. 1I1an. 1. C. 19: "no quaL (bas1IIhao [Joz hum pao alto» Viei1', 2. 355. "dos
hombros para cima era mais - que todos"
ISaul). § IIg. Excelso, superior. illustre, excellenLe, grande, distincto elevado arrojad~; e se applica a Deus. á pessoas', a nasCimento, qualidades, dignidades, talentos,
ammo, acções, etc. FI. P. I. 2. 3. "oracão ao
a!lo Oeos. Lus. 2.80. -rei aUo e subliinadO'»
~~laço,. Lil!hag. r 23. "alto e claro sangue»
daeMu'.I. 23 V. "aUo eng-enho. "aUo estao. /lerr. San. I. 6. "tão aUas proezas» Couto, 4. 1. 5. § Sublime, magnifico: V. g. estljlo,
palav/'Os-. V. Altiloco.·§ De som forte, e clue
~ onve bem; applica-se a voz, griLos, etc.
. Prot. da Dec. 1. -por a pratica ser hum
~ouco alta. Luc. I. 7. "em gritos tão alias».
~Ilemqoto, afastado, fallando do tempo. FerI'.
,.5. -a - memoria de tantQS Gregos»
. IO/n. I. I. 14. "a mais - antiguidade",
§ Grande, mui g-rave, fallando de delictos,
Cl'lmps. rlc. Eu(1'. 5. 6. "a mais - ri baldia..
~IIS. I;, 104. «commettimento alio e nefano'. ~ G~ande, excessi vo: aUa injuRtiça. §
Alta Jusf/fa.: a-justiça publica. § Executor
~e ~IU.I((311ça; o carrasco. § Altos negocias
§Slado; lIeg?cios de grande importanp;; AS',lo: prolundo: V. g: ma?" poço alto.
p va, . I. 9. Lus. 6. 8. "cavernas altas»
I~lm. ,5. aferida aUa..: e fig. 111, e Moça, 1.
là ..",- f • h'za" A1'I'. 1. 8. «alia contemp çao•. § l'rofundo, diHicíl de se penetrar,
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e comprehender Lus, 1'ran.sr 98 V. aaUo o Senhor, e no alto (subst.) móra». § (na
mysterio» V. do Al'c. I. 3. "alta theologia» musica) Oma das sua' qualro partes, a que
c assim: aUos jtd:;os do Deus: i. é, insouda- medeia entre o tenor e o liple; é o tom
veis, que abysmum. § Paschoa alta; a que mais grave do sexo feminino, chamado
vem tarde. § Em geo~r" fallando de regiõ(' , (ambem contl"a/.lo, que corresponde ao baiprovincias, etc., se Giz alla a que é situada reo da voz masculina. § O individuo, cuja
em. maior altura a respei~o de ~utra: v. g. voz é d'esta natureza. 111, Nun. Al'te, 42. §
Betl'a AUa, em opp. a Betra lJatxa. n. 3.3. Pro alto, ou no mais alto da noute; depois
10. "senhor da - Ethiopia»: o alto Egyplo. de ser muito tempo nonte. ou no meio
§ Diz-se tambem dos grandes rios, nos 10- d'ella. Lobo, p. 250. Clmha, Oúl.2. LI. § No
gal'cs proximos as nascentes: o alto Nilo. § aUo, ou no mais aUo do dia; u 'pois de er
dlta traição; crime contra a,; instituiçõrs, dia claro, ou na sua maior elal'ldade, ou
ou contra a patria. § Alto bordo; (1. nat}t.) ao meio dia. Ceita, S. I. 31. 3. e 10j. 4. §
embanação de alto bordo; não raza, não ras- Allos, pI. as partes mais altas de algum 10trira, propria para a navegação do mar alto. gar; os outeiros, collinas. morro:, tesos,
B. 3.8.7. § Alto dia, al.la manhã: qua. i OIf'io monticulos em derredor. Telles, Ohr. L p.
dia, opp. a anlemanhã. Oí'd. Ar. I. 51. 28. 96. "nos altos da cidade» Sarttos, I. 1. 20.
aonde, e no paragl'. 25. deve ler se ante- "a caça toda foge para o alias... § Occupar
múnhã. § Comparrm-se os logarcs de lJ. 2. os aUos da casa; os sobrados, ou "s aguasI. I. e 4. 8. 13. 1). 4~ L. e 4.22. onde vem cxa- furtadas, § Paga1' os atlas de va~io; (Og. e
clamente alta e antemanhã. Em Andr, Oh,'. famil.) ser parvo. tolo. § Alias e baixos; a
'2. c. 67. e 68. vem por antemanhã, antes- partes altas e haixas de all?um terreno, de
manhã e anlremanhã, talvez por enlrerna- alguma habitação. 1J. N. 1. 76. e fig. desnhã, desde as 6 as 12, como entreeUa. d'Ulll egullldade, variedade do successos, etc,
crf'sJlnoculn a oulro. cit. Chl'On. ela ediç. de U. F. Man. Cart. I. 37. § Atlas; (na pinL) as
1796. § 1'empcl'alu1'a alta; mnito elevada, partes que o pintor pinla com córes vivas,
quente. ~ Alta hora da mOl'te; ultima, derra- tlng-indo que alli dá a luz. e ha resalto. §
d~ira. III'- I. 14 § Alto mal': o mar largo, Velludo, bl'ocado de tl'es altos; que tem tres
distante Ja terra, ou em que se perde a ter- ordens, o fundo, o lavor, e o escarchado.
ra de vista. Ferr. San. 1.4.2. Lobo, r. 139. § V. do Are. 6. 18. § Auag.: "Come caldo,
Mal' alto; mal' encapellado. ~ Alia nOt~/(); ho- vive em alio; anda quente, viveras longaras df'pois de anoutecer. Lop. Ohl'. J. I. l. mente» lJeticacl. Aria!!. 123. "Quem em mais
c,2. § Alta paz; a que é's('g'ura, e sem alte- alto nada, mais pre to se afoga» IMel. 73.
ração. Vieir, 8. 294. 2. ~ 1IIa pergunta; de
"lto, adv. Em voz alia: v. g. "brados que
maior momenlo. peso. Ulis. 2. :l. ~ Alto sol; dava muito alto" P. P. 2. 64 V. § Alto e bom
o mesmo que aUo dia. § Alto somno; profun- som; em voz alta e intf'lIli\"iveJ, sem receio
do. Arr. 2. L7. § Casas altas; não terrea". que de ser ou vido, ou conlral'lado. Eu/i'. 3. I.
trm anuares por cima das lojas. § Que e ·ta § De alto a baixo; loc adv. de de a parte
pm logar superior a respeito de 01111'0: bal:r- mais a\la de alguma cou a, até á mai . jJai·
"O alto. ~ Pensamenlos aUas: altaneiros, ele- xa. Luc. 7. 3. ~ FaUal' alto: fallar fraocarados, grandes. nobr!ls, e fóra da ordúm mente, sr1l1 receio, com desassombro. ~
commuln. qne trll1 grandes objectos e pro- Faltar alIo: explicar claramente as cousas':
jrctos. Viei/'. 8. 80. 2. ~ Pe.lsoa de alta estofa; os taclos (aliam bem alto. ~ Em alto: para
de grande consideração. 8. P. 1.2. f.. 15 Po- cima. Leão, :JIl1'. Ar IV. 143 V. § PUI' alto;
rler alio; jurisdicção aUa; que se póde exer- por favor, ou protecção mUlto particular de
c:er com absoluto e i1limilado impedo; as ve· pessoa podf'ro~a. § Por alto: snperftcialmenzrs se lhe contrapõe baixo. Pina, Ch!'. Ar IV. te, com pouca atlençào: li o livl'o por allo.
C. 65. ~ Preço alio; caro, subido. Luc 7.25. § § Passar 1)01' aUo; não attendel'. § ii. Deixar
Vo.z alta; gritos: ii. voz forte. ~ fig. Anelar em esq ueci mento: v. g. isso passou-me por
com peito alto; suberbo. Sá e IIlir. Estl'ang. alto; 1. é. esquecen-me. § Passar por alto
§ EstaI' c01.n as vergas. altas, ou de verga de alguma palavl'a, lendo; omiltil-a. descuidaralto; O navIo com as velas promptas, ou ver- se de a ler. § Til'al' mercadorias por alto;
gas levantadas nos mastros. Azul'. 3. 100. § descaminhal-as de pas arem pelo despaclJo
Oamara alta; a dos lords de Inglaterra, a das alfandegas, pura não pagarem os direidos pares em Portugal, etc. § Sou com a mais los. ou por serem defesas.
aUa consideração, etc.; formula de cortezia
Alto, S. m. (do FI'. halle; do Aliem. hale respeito, usada no fecl10 da corresponden- ten, parar) Suspensão da marcha militai' á
cia, dirigida a pessoas de elevada posi- ordem do commandante. § Fa:::.er alto; paCão social. § Adag.: "Alto mal' encapella- raI'. Vieú', 10. 200. "Locão as trombela- não
do não de vento. não promette seguro a (azer alio, senão a fugir desordenadamentempo" Delicad. Adag. 26. "AUas (pelo fim te" Porto lIesl. I. f'. L17. "tez aUo a vísta da
do mez). ou baixas
Abril, vem as Pa - ponte de Olivença" e Ug-. "parou, ou (ez alto
choas" Ibid. "Alto para vao. baixo para bar- u sol.. Vieir. 8. 333. §-inlerj. (ant.1 Alio; voz
co.. Ibicl. 157. "Feno, ou alto, ou baixo, ('m para os soldados levantarem os piques. Blut.
Junho é segado» Ibid, 7. "Quem faz casa na § Alto,' tambem interj. voz actnal de compraça, uns dizem que é alta, outros que é mando para uma força suspender a marcIJa.
l)aixa" Ibid. 78. crTu, ribeira, alia VáR; nem ~ Com allusão a voz do com mandante, se
te pa sarei, nem me levaras" lbid: 36.
diz aUo, quando se quer su::pendúr alguem
Alto, S. m. A partemais elevada de qual- no que diz, ou faz. § Alto lá! loc. interj. para
quer objecto, o cume, a parte superior; em mandar parar, ou calar alguem.
geral, logar elevado. Patm, 1. c. 27. "no
Alto-bluso, s. m. (do Hal. afta, alto, e
alto da montanha.. Brit. 011.1'. I. 8. (tIlO alto basso, baixo) Instrnmento quadrado de cordcsta U~ura» FeIT. Egl. 8. "d'hum aUo que das, que se toca batendo-lhe com baquetas,
,Utôr, S. m. (anL) V. Altura. Palmo 4, C.
o mar long-e descobria•. § Pequeno monte:
v, g, aUo elas Chagas, alto de Sancta Catita· 149.
,{ltos, S. m. pI Calções, ou calças anti1'ina; em Lisboa. § Altura, extensão de baixo para cima. Luo. 3. 5. "lagem de quatro gas: «o governador vinha vestido em buma
palmos de alto». ~ Profundidade; fundo de ronpa franceza de setim cramezim ... e hum
alguma cousa, Viei7'a, 9. 694. .bástão as jubao do mesmo teor, huns altos de grã á
(sepulturas) dos que ella (terra) recebe em portllgueza antiga" Bem, Li/ma, Cart 32.
sete pés de comprimento, e cobrc com qua- p. 263. ediç. de 1767. "altos da me ma seda..
tro de aUo". § Alto. ou o alto do mal': o em que p('gavam as meias de retroz,
.4.UÓHU. S. r. Lã mais comprida que a 01'pégo, o mar longe da costa. Casto 3. p. 208.
"tirar o navio á tóa para o allo» Vieira, lO, dinaria. Oond. 20. das aPPl'Ovadas paI' Atv.
223. "lançados (os navios) a pique no alto, de 3 de Ju.nho de 1788 "introduzir... as alou feitos pedaços nos baixos» Id. 288. "na- tosas para os estambrcs...
,\.ltosús, interj. composta de alto e sUS.
vegando pelo aUo, subitamente se virão
encalhados•. § Pescada do alto: a que só é Eia. Oam. V. Orasús.
AIt,'l1elu'. V. Altercar. Can,
encontrada longe da costa. § fig. Alio, ou
mui aUo, ou o altissimo; (ant.) por antono.4.u.';z, adj. 2 gen, (voz Lat.) V, Alimenmasia, Deus. Grenad. Comp. 1. 3. "todos fi- toso: "faculdade alt1'iz» nutritiva
Altruísmo, S. m. (do FI'. alll'uisme, mal
lhos do alto» 81'il. ChI'. 1. 7. crordenou assi
o mui alto, cujos segredos, etc.» § O alto; formado de autrui, outrem) (t. pl1i los.) Pao céu. A1'1'. 10. C. 31. e C. 4.3. "alio (adj.) be lavra forjada por Auguste Comte, para de-
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signar o conjuncto de di posições benevolente do homem para com o seu ~cme
lhante; é o opposto de egoismo.
"'lIrni8t.., adj. 2 gen. Que se refere, ou
pertence ao allruLmo. § Senlimenlos alt7'Uistas; na philosophia positiva, os que
levam o homem a bemquerer aos seus semelhantes. § Usa· se subs.
...ttú'·II, s. r. Elevação, ou extensão de
baixo para cima, de qualquer arvore, edil!cio, etc.: -posto que a sua altura (dos cedros e cyprestes), ou alliveza, seja muita»:
no lIg. elação, suberba. Vieira. § l~le
vação de um corpo acima da superfil:ie da
terra: o balão subiu a gTande altura. § Altura (lo ba'romet1'O; a elevação da columna
de mercurio, que indica a pressão almospherica.. § Altura barometrica; a cal~ulada
por meIO do barometro. § I'rofunl.1Idade:
-altura do poço" Barrciros, 57. e ligo - da

miseria humana. Aulegr. 1. 4. § Altura do
pólo; latilude; é egual a porção do circulo

meridiano comprehendida enlre o equador
e os seus parallelos. § AI/ura do sol. Lus. 5,
vermos em que parte eslou. Me
rletenho eOl tomar do sol a all'ura- para
detrrminar a posição do navio. § Esla'r na
alllll'tL lW 1I1na ilha. de um cabo, elc.; estar
no mesmo parallelo, na mesma lalitude. §
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de mn cóne, etc.; a

perpendicular, liraua do verllce alé a ba e.
;\ A allu1'a de um monte acima do nivel do
mar. diz-se absolula; a altura acima do solo, d'onde o monte se levanla, ?·elativa. §
:lllldlmidade, a ultima eminencia moral (de
allum, Lal. pro sublime): "Julio Cesar, cuIl1r. e atlu1'a nas armas dos Ilomãos" Filos.
de Pl'incipes, p. 21. e Ilg.: "altura dos juiws Divinos» B. Flor. § Elevação em dignidade, honra. Vieim, 9. 158. 2. «por accrescentarem aitum a S. Majestade. (da Virgem Nossa Senhora): «mais me ~atisfaço de
minha segura baixeza (de eSlado), que de
suas inquietas a/llwas- Id. § A quanlidade
de trabalho tendenle ao fim: v. g. em que
altura vae a vossa obm? i. é, quanto tendes
trabalhado? § Altura; qualquer assomada.
teso, sitio alto, viso. Nau{. de Sep. 7. 81. §
A aÜum do mal'; i. é, o mar alLO, o pégo.
Ar'/'. 10. 1. .metli-me em a allum do múT•.
§ Alturas; pI. o ar, o céu: o Deus das allll?'as. Cam. San. 88. «obra por certo da celeste allura,,; i. é, do céu, de Deus. § fig.
Altas dignidades, grandes pertenções. cousas mnito sublimes: «as aUu1'aS do PlOdo.
a alta poesia. Cam. § Eslar á alltwa da situação; possuir alguem as qualidades necessarias para desempenhar a missão que
lhe é conllada em um momento crilico. §
Esla?' á altum do seculo; acompanhar as
ideias mai adiantadas do seu tempo, seguindo o progresso em todas as suas manifeslações, e revelanuo na olução dos
mais difficeis problemas um espirito verdadeiramenle superior e moderno.
(Altura, Alteza. 3.'111.) O primeiro diz-se
mai' frequentemente da elevação ph)' Ica;
o segundo exprim' sempre a elevação moraI. Diz-se aitura das monlallhas, das arvores, do ediUcio, etc.; e alleza dos pensamentos, do mysterio, etc.
tlluú, s. m. Bebida refrigprante, usada
no Brazil, feita de arroz cozido, ou fuba de
milho, assucar, e sumo de limão. § No
Oriente. dMe de farinha de arroz, manteiga e jagra. § Alguns escrevem aloá.
r~luúdo, n, adj. Lunatico, que esta influenciado pela lua. que tem accessos de
loucura. Ac. dos Sillg. 2. p. 26. § fig. Estouvado. § Diz·se tambem de alguns animaes, quando eslão com o cio.
"'Iunlllento, S. m. E tado do que anda
aluado.
"'luclnÁr. V. AlIucinar.
"'Iudir, v. trans. V. AlIudir.
"'Iugoçolll, S. m. (anl.) Arrendamento,
locação.
"'Iug/ldll, S. f. (no Brazil) Criada. § Uma
alugada; autes da lei da abolição, dizia-se
principalmenle da escl'ava que não era propria, que era de outrem, tomada por soldada; era aluglUla, não era comprlUl",. A expressão tem e ta significação Implicita; todavia, esta ainda em uso, para signifi~ar

qualquer criada, mas tende a desapparecer,
como a escravidão qne a adoptou, vi. to faltar-lhe aquelle senlldo fundamental.
.4.lnI;/ulo, p. p. de Alugar; e aujo § Genle
alugada; conduzida á guerra por soldo; e
diz-se dos estrangeiros assoldadados. B. 2.
5. 9. § ligo (,Damas e amores alugados» de
ganho.
"'Iugndor, n, S. O que, a que da alguma
cou.a em aluguer. Ol'd. Ar 4. 1'. 45. Leão,
Repert. alugauor ela casa; alugador de camas. g O que recebe alguma cousa para
usar d'ella, por certo preço, e por certo
tempo; diz e hoje alugador, e dizia-se anligalDf'nte atl.Lgueiro.
"'Ingnmêlllo, S. m. (anL) O mesmo que
Aluguel e Aluguel'. Ord. Ar 4. 1'. 43.
"'Iugúr, v. trans. (do 1al. adlocare) Dar
alguma cousa de aluguer, para se usar d'ella por certo preço. e por prazo cerlo, ou
indeterminado. § Tomar de aluguer.
tlllll;lir-sc, v. ref, As alariar-se; tomar
partido com al;;uf'm.
(Alug-ar, Arrendar. Slln) Ambos estes vocabulos exprimem o acto, pelo qual o proprietario de uma cousa a cede a oulrem, e
pste acceila o uso, ou usol'ructo d'ella, por
certo preço, entre elles ajuslado. Mas alugaI' diz-se com mais propriedade dos bells
moveis, ou predios ur1anos; e arrendar,
quando se tracta de bens rUl'aes O preço
(i'aquelle contracto chama-se aluguer, e o
d'este renda.
"'Iul;uélro, S. m. (ant.) O que tomou
alguma cousa de aluguer. Urdo Ar 4. 1'.
43. § o aluguer: pagar -. P, da li. Gen. 2.
p.2.

s. m. O mpsmo que Aluguer.
96. "casas de aluguel".
Diz-se tambem: carros. trens, bestas. etc.,
de aluguel. ~ Adag-.: -Quem um anno bem
serve, bom aluguel espere" -Quem mal serve, mau aluguel espere".
"'Inl;uér, S. m. Opreço que se dá a quem
nos concede o uso de alguma cousa. § (t. de
jurid.) Essa mesma cessão em relação as cousas moveis; pois, em relação aos immoveis
chama-se a'rrenllamenlo, segundo o Codi;;o
Civil. Porto Leão, Ol·ig. f. 45. "dar de atu.... Iug'uél,

1'elles, Chr. 1. r

"'IUIUCál', e derivo V. Alumiar, etc. Coes
ChI'. Man. I. c. 4. Iff· 2. l5. Lobo escreve dê
um e outro modo. V. p. 158. 243. e 599.
,"lúmen, ~. m. (t. pllarm.) Pedra hume.
Phann. 1'. G o sulphato duplo de alumina
e potassa. Applica·se na mediCina e em varios usos industriaes.
"'lullllilda"'«'lItc, adv. p. uso Com en,
tendimento claro, como quem tem luz de
saber. Iff· 1. 19.
"'Inllllildo, p. p. de Alumiar. § adj. Que
recebeu luz; que luz; illlltninado, aCCeso. §
lig-. Que tem luzes em alguma materia' iIlustrado: "alltmiado na fé .. Paiva, S. 'I v.
«sendo os l1omauos e os Grell'0s os bomees
mais sablOs do l1Iuudo, e os Judeos os mais
alumiados. elc." Vieir. LO. 437. 2. "muitas
destas cousas não eslão alwniadas enlre os
Abas.us, por ser gente que não se da a escrever os anna('s do seu reino" B, 3.4. 2.
aclaradas, postas claramenle em memoria
illustradas por informações. § "Alum'iada a
mulher.. parida. Luc. 2. 14. Pina, Ch,.. Af-

IV. ('. 8. 2.

... Iuml .. d ....·, a, adj. Que alumia, esclarece: no pr. e lIg. rl. P. 2. 4. 2l. «o sol
alumiado!'" «o E~pirito Sancto alwlliado!'.
que alumia com doutrina.' M. LtlS. 2. 7, C. 8,
'\'Iumlumento, S m. IIlustração do espirilo: "alumiado por - da graça" Iff. I. 4~ Alwlliamenlo do cego; o dar-lhe vista. Vil.
Ch"isli, 3. 24. 6l.
R.hllnh\nte, p. a. de Alumiar. Que alu·
mia: "graça alumianle" Vil. Chrisli.
AllIlIIli..., V. trans. (de a, pref. e Lumiar)
Dar luz, esclarecer, aclarar: "fez Deos luminarias no céo. .. para que resplandecão no
céo, e alumiem a terra" Vasco Silio. B. 2.
(. 90. «alumiou as trevas, dizendo: ·faça·se
a luz" An'. 10. 31. § fig. «Gomezeanes de
Zurara alumiou muilo as cousas delie (lom·
bo do reinol, que foram os livros dos regis·
lros, recopilando em certos volumes as for·
ças de muita escriptura" B. 1. 2. 2. § lIluslrar instruindo: V. g. - o enlendimenlo, os

corações com ensino, esludo, ou inspil'Oção
celeste. 1'. de Agora, 2. 26. "alumiar as lre,vas do entendimenlo" Vieira, 8. 543. «não

[lOuve cidade, villa. lugar, aldeya, que não

grte,." Luc. I. i. "alugueres. Ol'd. Man. 1. 1. alumiasse com os ra.yos da sua doutrina.
e L. 4. 1'. 29. M. P. C. 68. Pant. d'Av. c. 84. Id. 10. 33l. 2. «alwHim' alma com I) temor
Santos, I. 2. 8. § Trem, ou can'o de aluguer, de Deos- Paiva, S. (. 135 V. «alumiar os cocavallo de atuguer, etc.; o lJue se deslina a rações com luz lJue dirija ao bom conselho,
ser alugado. § O preço do aluguer: o alu- a virtude" Id. 199 v. com as luzes da graça,
guer é ad'ianlado. § Prégar de aluguer; só § "O que Newton alumiou com observações

pelo preço, e sem animo de aproveitar aos
ouvintes. B. Flor. 2. r 219.
,Unido, p. p. de Aluir: «limos e terras
aluidas, e levadas pelas clJuvas e torrentes
e endlUrradas".
"'llIir, V. trans. Abalar' qualquer cousa,
que esta fixa, fincada. B. 2. 9. 1. e 3. 5. 2.
"aluindo dous e tres bomens a um pao da
cerca. «aluiu nos paos, até que fez entrada" «vastas serras o mar encapellando, tenta aluir a roclla sobranceira" «rapida correnle, que a. marl!ens aluindo . .. sobre os
campos se lança.. lJinill, Pind. este é o sentido mais proprio. § ligo Alui?' o IJredilo de
alg1tem; fazei-o abalar. [iór em duvida. §
V. inlrans. Ameaçar ruina, desmoronamento: a casa aluiu. § fig. "Eslabelecimentos
'pouco lixos, que ao menor contraste aluem,
e vem- e a terra". § Alui1' em alguma cousa; ll~el-a abalar, mover, dar de si.
"'Inlilr. V, Ulular. Etegiad. 273.
"'lulIlodõr, ~. m. O lançarote, que lança
o garanhão as eguas novas.
,\.Iumbrádo, p. p. de Alumbrar; e adj.
1I1uminado moralmente, inspirado. Alm.
Inst7'. I. r. 605. V. Alumbramento, illustraçào.
tllumb.· ... doH, S. m. pI. Herejes de Sevilha, penitenciados pela Inquisição em t627.
Entre outro~ enos, admittiam por unico
principio de perfeição o contemplar e orar,
crendo que por esse modo, e POI' illuminação do Espirito Sancto, sem refrear as paixões' se extinguia no homem o fomes que
o provoca ao mal. S. Ann. Ch1'. I. 29. 161.
"'hllnIJl'amCnlO, S. m. Deslumbramento
do espirito, com ilIu~ão, ou impostura. 1'el-

e calculos exactissimos" •Locke melhorllUe
nenbum alumiou toda a doutrina do enlen,
dimento Ilumnllo, ete." § Atumiar alguemclIl
alguma cousa; fazei-o sabedor d'ella. Cout,
Soldo Prato - com doutrina. Luc. 2. 12, .0
povo ce~o, a quem não quizeram alumia!'-.
~ Alumwr o descltido e esgttecimento; i. é,
trazer á luz o que a alguem e.queceu, do
que se descuidou. Goes. § AlumiaI' o cego;
dar-lhe vista. Vieira, 1. 678. § (an!.) Acceu·
der: {ai alumiar a alampacla. § (na agric,)
Abril: regos nas terras, para as desaguar;
afastar a terra, que se encostou as cepas
para as abrigar. § (l. de abridor) Dar fogo
as leltras abertas em pedra f' cheias de betume, para o fazer negro. S Conceder parto
feliz a mulh~r, fazel-a panr com bom successo. M. Lus. 2. 7. c. ~4. «Deos a alumiou.
60es, ChI'. Man. I. c. 4. «quiz Nosso Seuhor
alumeal- ali i. é, que parisse.
...Iumlár, V. trans. Dar luz, ou claridade: V. q. a véla, o sol alumia. Lobo, p. 243.
"a lua alumea sobre o Tejo claro". § lIg.
Luzir, crescer: 1'. g. ai umia va na obra o
trabalho; apparecia: «a pedra trazida para
os muros, que atwniou muito na obra que
ia crescendo a 011J0" Coulo, 4. 7. 12. "o trabalho, que alumiava na obrall luzia crescendo a obra. B. 1. 10. 2.
"'Iumlár-sc, V. l'ef. Ficar claro: «a noite
negra e feya se alumia C'os rayos em que
todo o pólo ardia_ «com boàs e certas ~ou
trinas é que o entendimento e o coraçao se
atumião e melhorão •. § Adag.: "O ignoran·
te e a candea, a si se queima, e a outroS
aiumea. Delicad. Adag. 101. «Candea que
les, Ch,'. I. 173.
vai adiante, alumia duas vezes..
ali'
"'Iumbrár, e "'lnmbrúr-sc, V. trans. e
.Uumino, S. f. (l. chym.) Oxido IDel Iref. Deslumbrar, ou deslumbrar-se.
co, cujo radical é o aluminio; fórma a base
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das argilas, de !!1uitas. pedras preciosas, e exprimem as dilTerentes apparencias, que C. i. é, valha sem sêllo ex-causa. § Certos
de oulras especles mllleraes. E uma sub- o céo mostra antes do nascer do sol' e tl"lbunaes, e auctoridades administractivas
staneia elementar, lJue uO seu ~slado de marcam os dois tempos, em que se diVide e judiciaes passam alvarás, v. g. de segttl'O,
ureza se apresenta como um po branco, a madrugada. Aha refere-se ao estado do ele sotlu.Ta, de fiança, de ediclos, de licença.
reve. infusivel, sem cheiro nem sabor. _ céu, quando o sol se vai aproximando ao elc. § AlvaTá de lembrança; promes a real
llllllllll..ciio, s. f. (I. chJ'm.) Formaçao horizonte, e derrama pelas nuvens uma por alvará, para se lembrar de fazer mercê
n~lural ou 'artiIJcial do alumen ou pedra brancura viva e formosa, mas suave e agra- ao diante á pessoa a quem se deu o dicto
hume.
..
davel á vista. Atwora refere-se ao estado alvará, que não é seJlado nem pas a pela
,\lIIIllIII,í"o, p. p. de A\unllnar: lJmlura do céu, quando o sol já chegado ao bori· chancellaria. Res. Oh1'. J. 11. e Pina. § Alvaaluminada com os claros comenienles. bem zonte, mas antes de apparecer acima d'el- mes, pI. (ant.) Ord. 1f1. boje alva1·ás. § AlopposlOS aos escUJ'os. § Que tem alumlOa: le, derrama pelas nuvens um maior grau vaTás; mancha' brancas, que sabem no
agt/as-. V. Alumen.
de espleudor, e lhes dá uma bella cOr nns· corpo. V. Alvaraz.
"llImlllal', V. trans. Dar luz. § fig. P. P. turada de branco, ouro, purpura e rosa.
AlvlI,'''do. V. Alvorada. Oanc.
t 17. V. Alumiar,-Instruir, Guiar. S 1IlumiAh'lIçiio, no r. ii, iiii, 1111, adj. Alvadio,
"'Iv",',.." 011 Jll.1v..,·...:o, S. m. (do Arab.
nar pinturas. § Dar luz aos quadros, lan- tirante a branco: boi alvação .. dizemos freq. a/baraç, lepra) ILIlpigem branca, que sahe
çaudo sombras para a parte opposta aqucl· (Jane. p. 131. cal. I. ((meu capuz pardo, fri- nas bestas; lepra branca. Leão. Collecç. (.
la d'oude vem a luz: ((e dest!! fÍl;a a pintu- sado, alvação".
756. § Tambem vem ao ro,to e corpo da
ra clara, e aluminalla" Vasco Anjo, 2. p. 212.
.'~lvuc:"I'Í", s. f. (ant) ((Foi posta. a cruz gente. § Alval'azes; pI. (ant.) de a/vará Tegio.
,l1l1Ullnülos, S. m. Saes em que a alu- na alcaçaria de Guimaraens" Eslaço, Anlig.
AI'VUI·éllg.., s. t. (I. do Brazil) Barco de
mioa faz as vezes de acido.
sera erro por alcalaria, paço?
pouco pontal, esp~cie de laucha grande,
A.lvacento, u, adj. (do Lal. albescens) qne serve para conduzir generos de com"llIntinlco, ", adj. (I. cb~'m.) Em que
Alvadio, tirante a branco.
mercio.
a alumioa faz as vezes de base.
"llIlIIluircro, lO, adj. Que contém pedra
Alv ío,..., adj. Tirante a branco.
,t.h·,il'cs. V. Chicharros. Barb.
hume.
"'h'i o, s. m. (do Lat. aivens) A cavida"'lnll'lcótlnc, S. m. V. Albricoque.
Ah'ul·It'OtIUelro, S. m. V. Albncoqueiro:
"Iuminlu, S. m. (I. íchym.) Corpe sim- de cylindrica, que ha em algumas peças de
pies, metallico, que forma a base da alu- metal para se adaptarem a outras: o alvaâo B. P.
mina.
da enxacla; o alvado ela bayonela; elo (elTo
,9.lvl1,'illhO, adj. dim. de Alvar.
"Iumluite, S. m. (I. chym.) O subsut- da lança, ele. Luc. 3. c. 6. Ancvr. (Jh.I'. {. 54
,UV'"'iz""", 11, adj. (ant.1 Ord. Ar 2.
phato nativo ue alumina. Pim. L'hym.
v. cal. 2. Uw'em. Diar. r 600. Casl. 2. c. I. 2.'1.7 Doente talvez de .alvm'áz, impigem,
,\lul11lu6so, ÓSII, adj. (do Lat.) (t. de "tomando a lança por junto do alvado do ou lepra branca.
pharm.) Da natureza do alumen; que tem ferro" § A cavidade em que se introdllz
Alvll""ii, V. Albarrã.
mistura d'elle: ((agoa aluminosas" as que qualquer ponta ou raiz: v. g. os alvados
"'lvUI'rú"ll. V. Albanada. 8. P.
tem pedra lmme, sabor d'etla. § (ant.) V. dos den/es; alveolos. § O alvado do cortiço;
"''''u'Tál, adj 2. g. Peneim - ; mui raLumio o, Luminoso.
o buraco por onde entram as abelhas.
Ia e gro,seira. IJlul
"Iullliôse, adj. (ant.) V. Luminoso. Vil.
,'"lváio...... o, a, adj. Pintado de alvaia,,"lv..s.l, AI.-..zil, "'lvucil, ou AIv..•
Chrisl. I. 56. 169 v.
de. (JaTdoso.
cio', s. m. (aut) (do Arab. alu.asil) Cor"llIlIIllO, U, s. (do Lat. alumnus, de alo,
Alvulúdc, OU-yuclc, s. m. (do Mab. al- rC~lJondia ao vereadllr de hoje ~ AnUa/crc, enar e ustentar) Pessoa que recebeu bá'i'lfucle, do v. baiada, branquear) Carbona- gameuttl o alvasit era pn'siuente, ou' goverde alguem criação e educação: ou o criado, to 'de chumbo, Hubstaucia vítrea, que se nador de uma provinCla, cidade ou tcrritoa cnada, na sua ignif. ant. Lus. 8. 13. Ca- encontra em pequenos cri taes. § Chumbo rio. § Juiz ordinarro. Elucid na Orel.
lastro/. G. 26. "no odio do Reu alumno" ,ll- calciuado, feito tlm cal, pelo vapor do vi- 3. 71. 24. e 5. 48. 1. vem por vel'eadores,
ma Insll'. 3. p. 3'1.6. "descuberta (a cri mi- nagre, ou acido acetoso. § Applica-se na cil. Ord. 5. 56. I. "a todolos alquaides. jui110 a velha) por buma alu1llna (suai_ Dis- ml'dicina em uso externo, mas a Eua prin- zes, alvazis" Elucid. P. ela li. Gen. 1. 1.
cipulo, o que tem. ou teve alguem por mes- cipal applicação é nas artes.
135. -os alvasis que em cada um anilo
Ire, aio, etc. V. do A1'e. 2. 34. "como quem
,~h'ulá"u, li, adj V. Alvaiadado.
forem do concelbo de Lisboa...
fora 5eu alltmno, e em sua doutrina cria"h·ola. V. Alvara G-it ViGo 2. 510.
"'lvllSSUS, s. m. (I. mar.) Paiol pequeno
do. Oque frequenta algum coliegio. Iy"'lvlIli...c. ~. m. E~trado, ou tablado le- na pOpa do navio.
ceu. >eminario ou rschola sup'rior. S Oque' vanl.ado do 'chão para d'elle se assistir a
""'citrco, ou- "riO, S. m. p. uso Colé criado e educado em qualquer estabelecl- qualquer ~olemuidaue ou espectaculo. Cam. meia. § (I. anat.) A concha da orelba.
meola de instrucçáo. Vieira, 8. 527.2. "ps- &/IJII(,O, Prol. ((se todo o corio se ba de gasA"'c",·io. S. m. Determinação e resolu(uctantes, e alwnnos d'aquf'\Ies dous famo- tar em palanques, será bom mandar fazer ção da propria razão; acção livre, procedi50' seminarios .. os collegios d'Evora, e outro alvalade.
da s6 da vontade sem sujeição, ou depenCoimbra" § O natural de algum paiz Lus.
A"'"méntc, adv. Com alvura.
dencia de outra alg. cousa ou pessoa. Bril.
8. 32. 111'1'. 4. 9. to I. 14. ((- da ilha Coo"
Alnlllégo, S. f. (do Arab. al-banéca, coi- Ohr. l. 6. "nas quaes (lettrasl commetlia tu.UuDo;;eueo, S. m. (I. clJym.) Sulfato fa) Leão, Urig. G. 10. diz que é um dos vo- do a nós, e á nossa disposição e alvecll'io»
d'alumina hydratado, que se apresenta em cabulos, que tomámos dos Acabes, e dá-Ibe VieÍ1'. "os lutheranos. e calvinista negão a
pequenas massas brancas, fibrosas ou es- a significação de COifa.
liberdade do alved1'ioll e Oarl. cto Jap. 1.
camosas.
"'lvlInel, ou ,UvlInéo, ou ,Uvan;,', S. 277. 2. ATl'. 3. 3. (a,sim vem e,cripto em
"Iutlido, B, p. p. de Alutar ; e adi. Enlu- m. (O primeÍl'o é mais u -ado) (do Arab. ai· muitos clas icos, alguns porem escrevem,
lado. Ulis. 2. 17. "remos alulados.. "":' chora- bann~; pedreiro, do verbo bana, edificar) alvidl'io) V. ArbitrIO. como hoje se diz. §
deiras carpideiras: ((- polos" com nuvens Pedreiro de alvenaria. § fig. Auctor de obra fi~ . .. A/ved7'io da fortuna" Palm. 3. 125. ponegras.
grosseira, tosca. V. do Arc. I. I.
der inlluencia. § - do lempo;arbitrariedade
"Iulür, V. !rans. V. Enlular.
Alvão, S. m. Ave muito semelbante a an(Alvedrio 10U Alvidrio), Liberdade Slln.) O
....Iitz, S. m. (an!.) Especie de pelle, ou te- dorinba.
primeiro exprime a faculdade, que a' nossa
C1do.
"'Iv'u·, adj, 2 g. Epitbeto que se dá a al- vontade tem de resolver. de decidir, e de
. ~h,zlü"o, p. p. de Aluziar. Tilrnado lu- gumas cou as que são esbranquiçadas, alva- se determinar depois da deliberação. O seUdlO.
centas, e tem pouca substaucia e rigeza: V. gllndo exprime uma propriedade do alve"'IIIZlulllcutO, S. m. Acção de aluziar. g. pinheil'O aI vaI'. § Figo alva?': especie d'el- drio, e consiste em que essa determinação
.lluzltir, V. trans. ~'azer luzidio, nítido, ·Ies. 81'01. ~ Espinheil'O alvar: V. E~pinbeiro_ da vontade se faz por ener::ria sua propria,
ou nédIO. Canl. Dicc.
§ Homem àlval'; tolo, parvo, sem prestimo aI- sem que a i so seja forçada por venero alg.
"Iuzllir, V. intrans. Brilhar, resplande- gum § GUI'galhada alval" estupida, que reve- de nece.sidade. O alvedrio faz que a vontacer. B. P.
Ia estupidez § Cara alvar; cara de tolo. § de resolva. e e determiue com deliberacão.
"luzir. V. Luzir. Vila Clwisli.
(ant.) ConlJado. uE uão devia ser tão alvar A liberdade faz que essa acção seja 6 é to/Idva, S. f. O apontar da manbã, o alvor o Joab, Capitão, como o era Urias. marido da sua; que a vontade seja senhora absoo la matutino, o branquejar do bori- da mulher" Oeit. Senn. 2. \15. § Alvar; lula da sua determiuação; que nenbuma
soute, que precede a aurora. An'. 10. C. 52. opp. a negral: "picanços - e negraes".
cousa estranba tenha sobre el1a inHuencia
Goes. UhT. Man. I. C. 63. "na alva do dia"
AIv...·••, S. m. (de albará, voz Africana) uecessaria e inevitavel.
§ Quarto ele alva; é o terceiro dos tres. em Qualquer carta de escriptura authentica,
"'Ivélce, ou "'lveel, S. r. Seda branca
~ue se reparte a vigilia nautica. § Esl7'elta que contenha clarezas, obrigações, ordens, mui delgada.
(e alva; é o planeta Venus, ao qual e dá quitações. § Alva1'J; especialmente carta
.-9.,,'cil·O, n, adj. De cOr branca; feilo de
§~e nome, quando apparece antes do sol. que contém expressão da vontade do sobe· al!!"uma cousa bl'anca. § Moinho alveiro; de
d' alva.do 91ho; a porção branca, que ro- rano; começa pelas palavras Eu., el-Tei, não trigo: opposto a segunrteiro, que móe tam·
bela a Cornea. Mariz, Dial. 4. 1i. § ·Tunica leva o sello real. e não tem vigor, senão bem painço. § Mó alveíra; a que reduz o
ra~ca, que levam os sacl'rdotes . obre os por um anno. salvo quando expressamente trigo a farinha.
ve~lldos ordinarios, e por baixo do' apro- se revoga a lei, em que isto se detf'rmina,
~"'eil'o, S. m. Marco de pedra branca,
rn~~~s a certos omcios divinos. 81'il. Clw. e a sim é necessaria revogação expres~a da ou caiado de branco para er mais distinc· I : § N'este sentido, e em todos talvez lei em contrario. para tpr elft'ito: e talvez cto. Elucid.
v O ad). alvo usa~o s6, por ellipse : V. g. al- se oppõe a carla com séllo Ord. Ar. I. 8.4.
"'h'cltá.·, S. m. (do Arab. albeital', ferraaL~ por snbl'epehz alva: al'va, por a lunica "non pa~sará nenhum d('semlJargo (despa- dor) O que ex I'ce a alveitarla sem ter os
v a, que. levam os padecentes a forca. § Al- CllO) por alvará, se non snomente per car- conhecimentos da vpterinaria. "Que iso
d~ ~e c~o; o excremento d'eUe; alias pós. ta ,ellada c'lm o nosso seello. ou da dita d'alveitaT I ~Iula-morta manda-a sangrar!"
meà~·mmll, que antigamente se dava por Senhora. (falia dos ouvidores das terras da lJelic. Allag. ~ provo O mal cios meUS bUTaos bexiguentos. 0u1·VO.
rainha) cit. !-Td. 2. 81. 27. E por isso em 'Ticos me fez alvei/aT; i. é, aprendi á minba
(A ,\camento
va, Aurora, Syn.} Estes dois vocabulos algumas cartas de juizes se põe, V. S. S. E. custa. § IJg. Medico, ou cirurgião ignoran-
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te; curandeiro. § Atveitm' de mulheres. V/is.
4. sc. 4. - das lurmas : V. Turmas. § Adag:
"As manhas do meu burro me lizeram ai·
veitar» "Cavallo fouveiro a porta do alveilar,
ou do bom cavaIJelro» Dellcad. Adag. 39.
,""'<-lIl\o'ill, s. r. Arte de curar as enfermidadlls do animaes mais pratica, que
theoricamente. Pinto, Uaval. 1'1'. 9. e fig.
"que mal peccado, todos. abE'mos um pouco de alveilaria» Eufros. 2. 7.
Aln-jildo, p. p. dos doi verbos AII'E'jar.
~ fig. Apontado a algum objecto: ,devaudo
as caras dous arcabuzes alt'/jados a tão valoroso peilo, o derl'lbarão logo mario».
Ah('junte, p. a. de Alvejar; e adj. 2. g.
Que alvf'ja, ou parl'ce alvo.
.4o"'<-jiu', v. trans. (de alvo, branco) Dar
cór alva, branquear.
JU\'(~j .. o', V. Intrans. Appal'Ccer alvo: V. g.

- as praias, as velas do navio, as cãs, a escuma; branquejar: "C'os ossos todo o campo em roda alveja" E'leitla, 12. 9. "a cabe-

ca do monte no mi'io do estio e,tava alve.íando de neve» Sabclt. I. 2. 9. § Fazer-se
branco com lavagem. e córando·se ao sol:
v. g. o pal1110. e lecidos lie algodão aLvrjam
mais que o linho. § fi~. Ficar limpo, puro,
e spm macula; v. g. ae crimes, prccados:
oe mais que a branca neve alvejarci».
Ah-ejilr, v. trans. (de alvo, ponto de mira) Apontar ao alvo, acertar no alvo § AI·
vejar ttma espingarda; atiraI' com ella ao
alvo para regular o seu alcance, e acertar
as pontarias: -tirador certeiro, lJue alvejn
sempre onde quer, e põP a mira" i. é, dã
nos alvos, acerta-os. § ligo Procurar com
perseverança, conseguir qualquer cousa:
v. g. - 11m emprego, uma all'iança: "alma
sublime sempre ao mo alvfja seus pensa·
mentos, ditos, e cons~bos".
.~h·élll, S. f. .Espe·cie de ave de rapina
do genero falcão. Arl. da caça. § O minhoto, milha no, ou milhafre. Git. Vic. 2.29. "e
bate a alveltt o rabo" t.41atlJUS, vel !t'lavius).
.~lveJíço, S. m. V. Alveloa.
.4olvi'loll, S. f. Avesinha da ordem das insectivoras; tem o bico preto, as penna alpicadas de branco e negro, a cauda comprida e as perna altas e delgadas: esta
sempre em movimento, andando por jnnto
dos rios. Utis. 3. 7. "parecia alveloa por
aquelles telhados> § - amarenaI ou alveliça; avesinha do mesmo genero, e csverdeada por cima, amarella por baixo, com cauda e azas pretas marginadas de amarello,
acompanha os gados lanigeros. Ouv. 1. p.
258, (!lloladlta flava) § fig. Mulher franzi na,
delicada. § Adag.: "Quem mata a alvcloa,
sabe mais {Iue ella ... !I lJelielad. Aciag. 23.
Alvcnll. '. Alfena. Prestes, 68 V.
Alvennrill, S. f. Obra de Alvenel. § Pedra, que não é de cantaria, e todo o outro
matenal irregular" de que se faz parede,
etc. Jard. da Esml. 370. 4.
.4olnlllcl, ou ,'Uvené,' (ant.) V. Alvanel.
Alveller tem mais anal09:ia com alvenaria.
V. do An. na lJcdicaç. á cJll711ara;1I fosse eu
o arcbitecto, e o alve/ler».
"'h'co, S. m. (do Lat. alveusj A madre, o
leito do rio. Ban'ciros, 212 v. "amplissimo
bojo do seu atveo".
.4h·eoliulo, ", adj. (t. boL) Diz-se do receptaculo, cuja superticie é cevada de alvéolos, e n'elles e tào encravadas as sementes.
..U veollÍl', adj. 2. g. Que pertence aos alvéolos: V. g. nervo -. § (t. bot.) V. Alveolado.
AI,..~olo, s. m. (do LaL) (t. anaL) Al\'ado,
cavidade em que esta como que engastada
a raiz do dente. § (1. bat.I Pequena cavidade, que se ob erva em diversas partes das
plantas, e em lJue se fixa ordinariamente
um orgão. Brol. JJ. § Concavo do ouvido. §
Alvéolos das colmeias; compartimentos dos
favos onde as abelhas põem os ovos, e o
mel.
.4olvércll, s. r. (do Arab, alborca, tanque
de agua, lago, ou agua encha~cada) Cova"
ou tanque pequeno onde e ajunta a agua
das noras ou no , para se regarem as hortas, ou para outros usos. Sim. Uoelho, UM,
2. 21. 196. "pelas muitas fossas e alvel'cas,
que delle (rio EUJlbrates) se tirão, da·vao,.,
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aos que o querem passar» !l (anL) Terra 146. V. Luc. 4, C. 12. e 5. c. 14. «alvisseras.
AlvísslUlO, super!. de Alvo. Sousa Leipantanosa, alagadiça, apaúlaaa. § Atve/'ca
pfJ.l'a peixes; viveiro como tauque. FI'. Bem. lão. Jl1iscell. 1. 2.
.4ohlt.\na, S. f. Ilede grande, que serve
da Sitva. Defens. P. I. c. 14.
Ah'erglir,

e derivo O mesmo que Alber- no tresmalbo, para pescar, ou reter o pei,

B. {)/m'. f. ln. Vieir. 3. 90. e Uoalo, xe menor. Blul. Suppl.
5. 8. 13. usam·o intrans. "passou o rio ...
&h-IIonál1o, ", adj. (L de redeiro) Dize da outra ·banda alvergou> (um capitão, se da rêde a maneira de alvitana: limalha
atvi/anacla" a mais estreita. e tanto como a
qm~ ia marchando) alojou-se.
Ah'(>o'gue, S. m. (anL) Eneida, II. 115. melade da ordinaria. A1'te da Uaça, 5. 3.
~ar.

.4olvile, s. m. Homem justo, beato entre
O rr:e~I1lO que albergne.
.4oh'liio, S. m. ln trumento de fel'l'o, com os Mouros. Galv. CM. 13.
Ah'lIrajiu', v. tmns. Trajar de b1'8nco
o cabo de pau, o qual de um lado tem o
.
feílio de enxada, e 11a parte opposta I1ma lIAlvilrajada a turball Uas(. Fast. l.
Jlh-1t"ór, V. trans. Dar alvitre, arbitrar.
ponta da feição de picarete: serve para arrancar pedra e para tirar terra cavando.
.4o.h'ill',:, s; m. Alvidramento. § Conselho,
proJecto, IdeIa lembrada em algum negocio
Elegiad. 5. 62 V.
,ih'i~uO'"' s. f. mais usado no pI. Alviça· para seu conseguimento, meio suggerido
7'as (dó Arab. albicham, o bom allnuncio para se conseguir algum Um. Ults. 2. 4.
que se da, ou o premio, ou dadiva por "esse he o alvitre com que vós vinheis?» AI.
boas novas, do verbo báchal'a, annunClar, Lus. I. 4. lI('stimou Didio em muito aquelle
!lar boas !lavas) O premio, que se da ou alvill'ell lembrança, noticia para se fazer
oflerece a quem traz, ou annuncia boas no- intentar, p~dir. Uout. Soldo Pral. para ne~
vaso Lop. CJ1!7·. 2. c. 21. "um bom cavallo gociar casamentos: .dsto foi alvil7'e para el.
de alviçal'a" "a alvissara foi pequena" Leão, lell Coul. 10. 3. I. lIalvitre para cl'irninar_ e
CM. Ar i V. {:145 V. "dar-te- ia o pai boa deitaI' a perder os grã-me tres dos tem pla011 içara" FerI'. Bristo, 5 se. 3. "pE'dir alvi- riosll Leão, ChI'. de D. Diniz, f. 66. "o deçaras a el·rey" Ba7'reiros, r. í9 v. § Alviça- rão por alvitre a alguns ol'ficiaes da fazenm, com accento agudo na penulL acha·se da del-reill ta denuncia de crimes obrigamais de uma vez em Pina, ChI'. Ar. IV. ou- dos ã confiscação de bens. perdimento d'l'Itras vezes atviçáms, e outras sem accento les) "o alvil/'e era que se fizE'ssem 39 foalgum . .Em varias cla~ icos vem alvicera, gueiras de outras tautas caravella& ... poralvissara e alvissem.'
que as caravell~s eram escolas de fugir>
.~hlçQl'ilr, V. trans. Dar novidades. V. (na guerra do marl VieÍ1'. 10. 383. 0 - para
Alvicareiro.
terdes pão, e muito" Id. ~ Meio lucrativo,
.4oí,'lçllo'éiro,
adj. Que da, ou pede al- ganho: «se foramos sant:>s liverarnos por
"içaras. § -, S. m. Oque da novidades, pe- alvitre ter inimigos, a quem fizessem os bem.
dmdo alviçaras. § O que annunCla a chl'ga- Feo Quad'l'. I. r. 15. § Novidade, noticia. Gada de algum navio a barra de Lisboa, Por· vi, 1. 4 V. "trazia lo Mouro) como por alvi·
to, etc., e vem pedir ao dono d'elle as alvj· tre a vinda do xarife ao cerco" e Cast.3,
çaras. § O que nas mesmas cidades faz ~09. § Finta, modo, ou invenção de Icvanprotisoão de avisar as casas commerciaes !lu"dinheiro para alguma despeza: -quinta·
e dos particulares da cbegada dos na- ladas !le cravo de alvill'e, que elrei dera
via.
para obra da igreja" Casto e Ma1'i~ . • 0 go,
Ah'ice,'n. V. Alviçara. B. 2. 5. 9. V/is. vernador. .. nem ia buscar alvitTes, nem
3. 4.
fazenda" (O. João de Castro) Couto, 5. 5.6.
Ah'ldejeelill'lo, u, adj. (1. med.) Que modo' de adquirir. § ~lcrcê que el-rei falia
promove dejecções; alviduco, cathartico. a alguem de mandar vir nos navios alg.
Curvo, 30. 3.
porção de generos monopolizados, e talvez
Ah-ldo'lICitO, S. r. (anL) O mesmo que Iivres de direitos a benelicio de quem cooAlvidramen·to. Couto 8. C. 36.
seguia o alvitrc. C-'oulo Soldo P. 2. f. 100. lI~e
.4olvldl'lido, p. p. de Alvidrar; e adj. Jul- E'mbarq Ul'm pri meiro as arcas, e alvitres de
gado, avaliado, estimado. § Apresentado ca- homens que estão nestes reinos, etc.- Os
mo alvitre. § Aconselhado.
duques de Bragança ainda no tempo dos
Ah'id"lldór, S. m. O que alvidra ; ava- Filippes tiveram um d'estes alvill'cs.
Iiador, estimador, louvado, a respeito de
Alvit"clro, ll, adj. Que dã, ou costuma
valores das cou~as, obras, perdas. Ord. dar alvitres. Alm. inslr. 3. p. 435. § -, s,
Man. 3. 82. 2)1'. dilfere do a·rbltro.
Pessoa lJue da alvitres. Pinto Rib. Reslaur·1e
.4olvido'uménto, S. m. A decisão do alvi- Portug. 1). J 6. § ii, que da projectos. § II,
drador; avaliação feita por elle. Ord. Man que dã novas. Couto Soldo
3. 82.
A.,.III·i .. tll, adj. e s. 2 "'. O mesmo que
.4olvldrúo', V. trans. Dar sentença, ou an- Alvitreiro. Arle de IUl'tal'. Apol. JJial. t. 64tes seu voto o alvidrador, ou avaliador, ou "o judeu aivil1'ista".
estimador: diflere de al'bi7·m'. Arr. 8. 6.
A.,.o, S. m Oponto brance em geral, on"se ha ue alvidmr por pessoas justasll ava- de se aponta o tiro. § fig. Qualquer cousa
liar, julgar o que vale, o que é justo preço, que se toma. por alvo. Ama7'al, 6. «estava o
paga, contentamento, inctemnisação. Ord. calafate por alvo dos tiros do inimigo» ou ,
Man. I. 67.
lo, 5. 4. 2. § fig. "Alvo de suas sandIces'
Alvid(·e. V. l\lvídramcnto. Regim. da Al- Paiv, S. 3. r. 165. e 2. I. 103 V . • ser alvo de
fand. elo Poria. C. 88.
todos os nescios, e de todos os mãos" "alvo
Ahldo'io, V. Alvedrio. Nau(. ele Sep.
da inveja" Agiol. Lus. 2. 43. § fig. Ofim a
"hi(II'O, a, adj. Juiz alvld1'O; juiz, ou que se dirigem nossos pensamentos, deselouvado, em quem as parles concordes jos, traballJos, diligeneias, etc: V. g. o alvod~
põem a dicisão de algum pleito, ou ponto paixões; o alvo elas il'as elo povo: "a pregaçao
duvidoso. Ord. Man. 3. 81. "entre os·juizes (do Evangelho) he o alvo do nosso inslitut~>
alvid'l'Os e aI vidradores ha bi ditrereuças» V. do A7'c. I. 5. "o valimento com os reiS,
Sabelt. 1. 6. 57. § Alvidl'O, S. m. (anL) Alvi- atvo de todos os desejos, e meneios dos cor·
drio. Oni. l11an. 5. T. 17, ln'. 3. 2. -nem tesãos» § Oobjecto, em que fitamos a vista. ~
se commetLa ao alvid'ro de qualquer.»
Exercicio de tirar ao alvo. Vi7'iato, II. 87. §
. ' 1Ivid"iISO, ósn, (auL) V. Arbitraria: Por cima elo alvo; fig. além do justo termo,
"pena alvid7'osall Ord. Ar. 5. r. 115.
preço: "vender pOI' cima do alvo" T. de AgoJllvldioco, a, adj. (L med.) p. us, Diz·se m, 2. 147. § Taboa, ou parede branquea~a~
do purgante que facilita as dejecções. CU7'- onde se escreviam leis. etc. entre os nomanoi'
vo, Polyanlh. Alvidejectorio.
d'aqui o sentido fig- da Eu/i'. Pl'olJln. § Oa'
.4oh-inco, u, adj, V. Alvino.
'00 elos olhos, o branco d'elles. EleiT· 398 · §
.4oh-lneo, S. m, V. AlvaneL Blut.
PÓ1' os olhos em alvo; movei-os de mo do,
.." h'lnbo, II, adj. dim. de Alvo, Gil Vic. que só se veja o alvo, o branco, a alva. d
Obro 3. 54.
.4.lvo, n, adj. (do Lal. albus, branco e
.4olvillO, n, adj. (I. med) (do LaL alvinus, neve) Muito branco, branco de neve. Sá e
de alvus, ventre). Do ventre; que pertence Ali7'. Vilhalp. 2. 3. alvos dentes. Ulis~ 2. 5. alao baixo ventre. § Evacuação - ; curso va neve. Cam. San. 8. § Pão alvo, pao braocamara, dejecção.
' co de farinha de trigo. § fig. "Almas feitas
Ah'i"suro ou .4olvissero. V, Alviçara, alvas per lavamento de estndos espirit~aer
Nau{, de Sep. {, 2, v, Leão, ú7w, AI, iV. I. purificadas dos vicias. ln'. 1. 9. § CheiO e
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cao" .a cabeça alva" § Adag.: .Ca~areis, e nos.)' § Accelerado, que faz as cousas antes roçar, etc. <calvorolador da gente" Andl'.
com" manteus alvos comereIS" Delic. Adag. de tempo e não guarda o ensejo opportuno. ! Chi'. 4. c. 25. B. 4. I. 7. Ilieil'a, 3. 308.
.\\ ,Preta é a pimenta, e vão por ella a R. 2. 4. 4. <cmuluer lJuliçosa, c alvoreçada" I Coulo, la. 1. 9. § Algun pretendem que se
te~da; e ~lvo_ é o leite e vendem· no pela FerI'. Bl'isllil, 4. l.
deveria fazer rli[fcrenea entre alvomlal', e
cidade» 1bld. ~'1..
Ah'oroc,;lld{..., S. m. Oque alvoroça; amo- alvoroçar, devendo emprpgar-se o primo
",,"01', s 10. A alva da manhã; a primei- tinador. 1'. P. 27. V. alvoroçador de genle; para dizer, inquietar-se no animo com a
ra luz do dia. Nobil'iario, p. 33. § Alvura, alvoroçador das cousas passadas; cle allera- esperança de alg·. cousa; e o spgundo, perbrancura nivea.
ções com desordem, e molins. Uoulo, 6. 10. turbar a quietação, fazer tumulto, inquie""'orllclÍl', e derivo V. Alvorocar, etc. § 119. ~ Alv01'Oçador, a, adj. Que alvoroça; que tar-se o povo, etc.
LUG. 8. 20: "os martyres se alvoraçavam com faz ou causa alvoroço; que assusta com peA.IVÚI''', s. f. Qualidade do que é ai vo:
os tormenlos" alr'gravam-se: e la. II. alvo- rigo previsto, ou ameaçado; ou que cansa grande brancura. Cam. San. '1.30. "era tudo
roçai-o para as "odas da graça balismal"
alegria repentina. por acontecimento ines- candor, e tudo alvura- § Brancura da ar"h'DI'Bdu, s. f. Crepu~eulo matutino. Ar'!', perado.
vorll, ou a parte branca e tenra entre a
3. \0. B. 3. 5. 9.• dias de 17 horas, e o mais
A"'ol'oc,;llnu~nto, S. m. Acção e elJeito casca, e a parte Iignificacla (alb!wnum) V.
que lia de ol"VOrada" B. Claro 2. 9. "na al- de alvoroçar.
Sarno.
vorada da manhã" "romper a alvorada"
,\.h·ol'oçár, V. trans. Mover, inquietar o
Ab,ítima, .s. r. O mesml? que Aduar. D.
polm. 4.. 25 v. § Canto de passaros ao ama- animo com algum affecto, v. g. de esperan- F. de Jl1en. 111.,11. p 14. «mUItos aduares, ou
nlircer. Palmo I. c. I. 1/. P. 1. 5. 8. "rou- ça, de alegria, etc. "nos alvoraça o receher- al.vaimas que são juntas de tendas de lã de
sinOCS .. que em amanhecenrto, o esper- mos o Senhor qne ba de vir· fttll1'l. Cal. ~ cabras em que vivem os Mouros com °eus
Iam com suas aicoradas" ~ Descante, con- Agitar, inquietar: v. g. alvoroçar o animo, gados"
certo de vozes, ou instrumentos pela ma- a cidade. Alv, 17 de .Iul. 1~80. ,,- grande
Ablll'ire, s. m. (I. Arab) Pina, Ch,'. D.
drucrada a porta de alguem. V. do Al'c. I. parte de gente popular com grandes tumul- Af. 11/ V. Xarife.
23. Ur/l~, China, Tr. 14. 4. "huma madm- lOS" 1necl. '1.. 268, "com e tas razões alvoroAlpmlon, s. m, (do Gr. (al!Jsmos) (L med,)
gada com os mesmas instrumentos nos vie· çavào muito o coração daquelle Marim" Anxiedade, inquietação.
rão dar huma alvorada" § Omesmo para so- "muitos in~trlJmentos guerreirus, qua faAIYHSO, S. m. (t. boL) - dos jardins;
lelUni ar qualquer dia de resta 1lacional: v. zião arrepiar as carnes, e alvoroçar os es- planta erucifera.
g. o L' de dez. em Portugal; o 15 de no- piritosl> And. Ohl', 2. C. 66. "alvoroçar o es"lzlll.u:., s. m. (I. Arab.) Fann. T. 1. 74.
vem. no Drazil. § Toque que se faz de manhã treito" (fazendo saber aos Mouros, qne it.:no~ V. A.zougue.
para de~pertar, com tambores, trombeta., a elles) Coulo, 5. 9. 9. "que não tocasse em
A'zlnlúr, S. m. (I. Arab) Farm. T. 2. 68,
sinos, etc. Casl. 3. c. 83. e 2. c. 105. § (L da porto algum, nem alvol'Oçasse aquelle estrei- V. Azioavre.
rniltc.) Toque de caixas, e instrumento: mi- to, sob pena de caso mayor" appellidar, alerAm, IIU, iiu, Com o diphtongo comIilares, que se faz ao romper da marlhã nas tal'. § - o povo conlra algucm; sublevar. § posto da vogal nasal ã e da vogal [Jura a,
praças de guerra e nos quarlf>is para des· Dar rebate ao inimigo, fazei-o eslar á ler- escreviam os anligos (e não sabemos se
pr.l'tar os ~oldados: local' a alvorada. § Tiro la. §. Pór em abalo, aj!itação: IIolvol'Os;ar o 'pronunciavam) as terminações, que hoje teda alvorada: o que dão os navios de guel' povo para fugir.. Uasl. I. c. 66. alertar: 'por mos em am, an, ã. v. g. corle~ãa. fem. de
ra ao amanhecer para despertar a tripula- não alt'omçannos a terra" (que iam atacar) corlezão; iI'mãa, de irmão, etc. Notaram alção. § IIg. Alvorada de tiros.. (em combale M. P. 7t±. li I1g. O venlo alvoroça as ondas; guns grammaticos, que o m, em am faz
dado ao amanhecer) Andr. Cerco, 2. 107. 3. a ira - os cOI'ações, as paixões. § Alvoroçar, cerrar a bocca contra a pronuncia geral das
§ Esll'ella de alvomda: V. Estrella da alva. opp. a abaler, acordar: v. g. os (avores al- vogaes (Leão. Arl. {. 211. 2'26. 230. Barrel.
Sá eMil'. aliás Doeira, Luzeiro matutino. Fos- voroçam o peito. AIT. 7. 9. § AIl'oroça1' o Arl. (. 189. B. Gram. (. 105), ao passo que
loro, rpnus; que precede ao sol~ § Alvora· çavallo; fazei-o espantar: e intrans. espan- a nasal ã se pronuncia com a bocca aberta
dos; pI. manlJãs com cedo. Naull'. de Sep. tar-se.
como lã, rã. sã, etc. que outros escrevem,
.na frescas alvoradas, nas sombrias tardes"
&lvoroc,;(lr-se. V. reI. Commover-se agi- lan, l'a1'/., san, etc. Us antigos e creviam
"'forlldo, p. {lo de.Alvorar; e adj. "al1'o- tar-se: -o verbo Divino se alvoroçou gran- talvez lãa, cãa, por mostrar a etymologia
ra10na mão um livrinho aberto.. Vieim, la. demente.. Vieil'. 10. 3·'1.8. 2. § POr-se em al- do tatim lana, cana (como fizeram nos di1.\3. § Peça alvorada; (na arti Ih.) a que está voroto, sublevação. Uoulo, 12. 3. 2. § Ale- phtongos em ãa); o certo é, que ninguem
drscoberta a vista do inimigo. Exam. de grar-se Ltlc. 8. 20. § Esperar com alvoroço. hoje pronuncíacã-a, nem lã-a, nem maçã·a.
Artilh. {. 137.
A,,"OI'Oc,;O, S. m. (Leão Orig. 2'1.. põe esta Elles di seram almadãa, quinlãa, venlãa, e
.t"·orár, V. intrans. B. P. e Cardo Alvo- palav. no numero das Portuguezas, que se alguns outros, que huje terminamos em a
recer. § 110'. Ausentar-se ai". de um logar não pódem bem explicar por outras Lat. puro, almada, qttinla, venta, e e ta mucm que se demorou poueo; desarvorar.
nem de outra liugl,a. Sev. Disc. 2. 74. diz dança, é mais sensivel que a do dlphlhongo
.t"·Otlll', V. trans. Hastear, levantar a que esta voz só se acha na Iiugua Porlu- ãa (se é que assim o pronunciaram) em
prumo: .alvomda uma cruz.. Viei1'. 10.439. l!ueza) Inquietação. altera!,:ão do animo. com . imples nasal ã. Emllm as terminações em
2. § Alvorar peça: V. Alvorado. § Alv01'Or all!uma paixão, 011 motivo de cuidado, in- ã, ou an são do nso moderno. § Adesinenbandeira; içar. § "Se poz sobre o banco de terpsse, esperança. Sa e AtiT. Carla, 4. "ris cia am, usada pelos antigos, e novamente
0/001'01" Coulo 9. c. 8. V. Arvorar.
o villão (rato rustico) em alvoroço, e balan- introduzida pejos escriptores modernos,
.th'orcÁI·, V. intrans. O mesmo que AI- ça- POI'l. Resl. l. 133. V. de SltSO C. 25. Dtis. emprega-se boje geralmente em vez do ão
varar: e Ug. Ac. dos Sing. 5. 18. ccalvoreal'a 2. sc. 8. "ouvi, que o coração me quer saltar breve na terceira pessoa do p!. do preso do
cynlliico fulgor"
fóra com o all:Oroço da resposta" § Agitação indo da \." conjugo., e do subj. da 2." e 3.·,
""'ol'ccêl', V. intrans. Começar a appa- subita causada por successo, ou noticia que na dos pret. imperf., perf. e mais que pere.
recer a alva; ir rompendo o dia. Uhl'. cio alegra: "alVOI'Oço" de prazer.. B. 3. 2. 2. ~ do indo de todas as conjugações e em ouCondesl. C. 50.
Alegria, enthuslasmo pela proxima chf>gadà tras vozes; V. g. louvam. louvavam. louva.""·ol·lçúr, ou Alvorlzú." V. trans. Fu- de alguem, por alguma festa projectada, ram, defendiam, defeluleram, defendam,
glr o enxame, mudar-se: diz-se das abe- etc. § Alacridade, promptidão de animo para etc. distinguindo-se assim da voz longa do
lhas. § IIg. (das pf>ssuas) Fugir, abalar, re- al~uma empreza. Coulinho, 3 V. Pina, ChI'. futuro, em que se usa a desinencia ào:
hrar·se fugindo. Elu.cid.
Ar 1V. c_ 40. !lcom grandes gritos, e· alvo- louvarão, dpfenderão, applaudirão.
_""'or/zo, S. m. (anL) Alvoroto, turba- l'OçoS, huns contra os outros" § Inquietação,
Amll, S. f. (Leão, Orig, 15. e Bril. At. Lus.
çao.
revolta dE! gente por causa de rebate. ou ou- 2. 6. C. I. põe este vocabulo no numero de
adv. Com alvoroço. tro perigo; ou para se fazer' uma prisão, B. aquelles. que nos ficaram dos Godo: porem
Ca"lvorD~átlull1ênte,
rd. lJiec. B. P.
'1., 5. 4. "pacificar o - da l!entcJJ !lquando sego os Vesl. Amb. vem do Rebr. al1um, do
Jlh'oroçudili811110, a, super!. de All'oro- Fernão Peres esteve em Pacem mataram verbo aman, criar, educar, nutrir; e sego o
çado. 81'1/. ChI'. 2. 2.
dous reis, e não se fez maIS eouta disso, Gloss. Orienl. do E1ebr. amah, nutriz, aia,
""'oroc,;ítdo~ p. p. de Alvoroçar; e adj. <ces- nem houve mais rebuliço, e alvoroço na ci- criada. Assim a origem d'esta palavra deve
lo~ olt'oroçodo a vo ouvir" inquieto com de- dade, como se não fora morto hum rei. .. e considerar-se incerta.) Mulhpr que nutre
seJ~s. l:t!ulo. alvoroçadas para a dança. para levantado outro" B. 3. 5. I. § Tumulto, mo
com o seu leite a criança dp outrem. Andr.
a,llll~çaO; Iodas as cUI"iosidades - ; Iodes os tim do povo. E'J-{'. I. 2. B. L 6. 5. M. P C. ChI'. l, C. 3. § Amulher que cna, educa, M.
°fiPpell,tes -, e fervendo por sé sacial'em. § 74. - do povo conlra alguem; sublevação e Moça, r 45. !lacabou a ama de pensar a
g. ,Ondas alvoroçadas" PaJ.m. 3. f. 'lI V. § Havia em Gott/ão algum alvoroço'de guer- criauça., 111"il. ChI'. I. I. .huma ama sua,
WOlto.as. § Que se alvoroça. Res. CItr. .I. 1'0; i. é, rebate com a inquietação que o que o criára." § Ama de peito; a que dá de
. G. 16t .Colombo por ser alvoroçado" abi acompanha. Casl. 5 C. 4. alvoroço, ou ale- mammar. § Ama secca; a que pensa os desm~mg (cap. 165.) lhe chama alevantado. vanlamenlo do exercilo. Pinheiro. 1. 220. g mammados: llg. ama, e criadeira das grasurre!d O; e Pina, CItr J. 11. alterado, mal -, para sair, ir ao ataque. B. '1..3.4.. "ain- ças, porta do ceo. etc.1I 11T. 2. I. (falia da
sO.1"1 o, não pacifico, que entra em sanha da as náos não eram bem surtas ante a ci- solidão.) § Aia. Eulr. 4, 5. § A senhora
faollmente, e briga. § Que se receia, e vi- dade, quando os bateis emm che.yos de ácerca dos famulos, criados ou criadas. Vi;~a ~o mal que lhe apparelham, e lhe póde gente apinhoada de alVUI'Oçol> (para saírem lhalp. I. 3 § Mlllher que tem a seu cargo o
eT ned. 3. 306. "a gente da terra sempre em terra.) § Alvoroço de si1ws, repicando governo de alg. casa: V. g. as amas dos ess ~ya alvoroçada das eutradas, que o con- alegremente. lned. 1.
ludanles da Universidade de CO'imbra; dos
~~J~ em elles fezera" i. é, alertada, appel,t,'vocolúdo. V. Alvorotar, e Alvoro- clel'igos, elc. Leilão. Misc. p. 576. ~ Estalajadeira. Ceila S. I. 128. § A minltamznhaama;
a a, assustada, e vigiando-se. § "Anda a çado.
l~ra - ~om .os milagres de Christo- Paiva,
Alvorotlldôr, S. m. O mesmo que Alvo- dizem os fidalgos, que por falta de graI rm. ,flOql1leta com diversos affectos dos
roçador.
.
duação não podem, ou não devem dizer
~~~ h~ltam por justo, e milagroso, e 'dos
"'Ivorotlllllénto, S.. m. Omesmo que Al- minha senhora. qnf> é do marqUf>zes.
dor ~ tmltam por embusteiro, e alvoroça- voroçamento.
I .~lllábll, adj. (anL) O mesmo que Amapovo contra o senhorio dos Roma&Ivorotár, "'Ivoroto, e derivo V, Alvo- vel.
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AmRbllldáde, S. f. (do Lat. amabililas)
A qualidade de ser amavel. r lei/'. 9. 363.
"não achou Chrislo mpnos amabilida[lc em
Judas, do que pm S. João. i. é, razão, causa para ser amaLlo.
.~m .. hlll;"<Ímo, ll,
uprrl. de Ama vt:l,
011 Amabil. MUllo, ou extremampnle amado, ou amavel. Carl. do Jap. l. 414. 3.
,~mllcllcádo, adj. Que se parece com o
macaco. ~ Que l(Om modos, gestos parecido
com os do macaco.
Amllçlll,;;,'illlo, p. p. de Amaçagafar. Revolvido, descompo lO, desordenado.
AmllçR1;Il!i"', V. lraos. (t. pleb.) Revolver, descompôr, desordenar. Btul. Suppt.

Adormecido. § Nau amadornada: V. Adornar, e Ademar (t. naul.). H. N. 2. 42.
Jl.IIlRdo,·oitr, v. trans. Adormecer, aclormenlar. § Ng. ~lili&"ar: v. g. o somno amadó ma as dóres maIs pungenles. e a devas·
sidão nos vicios a conscicncia. V. AmoLlorraro
AlIllldo.'ri.r, e. der. V. Amodorrar, etc.
,~lIlltdÓ'"'O, adj. (anL) U mesmo que
Amadoiro. § -, subst. pI. Amadauros. "SI: ha
alguma pes~oa, que st'ja feiticeira Oll llruxa, ou que faça a111adow·oS. C-onsliluições de
Braga, lil. 40, consto 12. 71. 0 3. V. Amavios.
Amudrinlllir V. trans. (l. rust.) Jungir
o louro com o boi mano o para o aco tumar
ao lrabalho § (no Ilrazil) Aco lumar os
muares, que formam urna lropa, a conservarrm-se junlo de uma egua, a que chamam
madrinha, e a seguirem-na em viagem.
it.lIJlldu.•·.tdO, p. p. de Amadul'ilr. § adj.
Amadurecido: - ao sot, ao cato/' de estufa;
com banhos lepidos, (omenlos,clc. § O/? Pt'ttdencia-; já madura, e rxperimcntaaa, com
os arlllos, com os lrabalhos do mundo, com
a meditação, elc.
,~mlldll"'lIn(mto, s. m. Acção de amaduraro § O ellt~ilo d'e~sa acção.
"",".hll,nr, V. trans. Fazer amadurecer,
v. g. a [ructa: fig. amadurar o Juizo. ~ (t. cirur.) Fazer supporar. § ~Ioderar: V. g. - a
ordenaçào. a lei. Elucid. (ant.) lalvrz usado
por Amoderar. ~ - se, V. rer. Amadurl'cer;
ilmlldll....r, V. inlrans. Tornar-se madu1'0, chegar a ponlo de madureza. Descob. da
Frol. 11 v·
.~mlldlll'ecé.·, V. lrans. Fazer maduro.
pór no ponlo de madurpza. V/eÍl'. 4. 8 §
fig. Dei {ar passar os primpiros impulsos:
-amad1.tl'~cer as verduras do pundonor.
Vieir. (amadurecerem as ocr.asiões. Cesal',
Sumo Polit. 2. 4. "deixar al11adw'ecel' os uegocio." dt'ixar chegar o bom termo, ensejo,
occasião propria.
"IIlRd'"'ccel', v. inlrans. Ficar ou fazerse maduro, assazoar-se. Luc. 2. 13. § Suppurar a apostema. lI10ra/o, Feb/'oO 3. 1.
Amodll"ccido, p. p.deAmadurecer;eadj.
Feilo maduro, que chegou ao estado de i:nadureza. § fig. Sobre que pa,saram os annos;
tornado experiente pela edade. § Rellectido,
pensado maduram~nte.
Jl.mllallll'cclmenlo, S. m. Accão e eITcilo
de amadurecer: v ..q. - [tos {rllálos, das se--

suas ondasll - a lormenla, o {o.qo, o venlo. a
fazer cessar, ou diminuir a forc~
d'essa, cousas, a conti!1~)ação. Cei/a, S 2.
6. 3. "oulra vezes se VIO (em S. Francisco) amainar o fogo, vento, e chuva.
A ...ul"ll", V. inlrans. Tomar, colher as vêlas. 111. P. c 50 § Ct'der. afrouxar. li. N. 2349. "amainar do seu rigor ll Etltiop. p. 605.
"ilada a71laillal'ão cio seu sanlo I'ervor" § Soo
cegar; tranqllJllIzar-se Arr. 9. 12. "amainarão DJeus dú~gd.'los e sentimentos, só me
deixarão, ete.- ~ Acalmar, abonançar, serenar-se: "amainào os venlos já do rumor
"Tande.. Cosia, E!Jt. 9. Luc. 4. l. Ceita
Õuadl'. 2. 210. "os mares mnainão.. § Ces:
sar, diminuir: "amainara.ln a5 procis·ões.
Luc. 10. 4. § - o logo, o "Uvnlo, a lormenta
ele. diminuir ou cessar a I'orça d'es as COIJ~
sas. § "Amainar a inehação. II. Dom. l. t
32. ll- a inl1ammação. Vieira, Carl. I. 32.
- a (ebre; minorar-se, ou cr saro ~ Re:r.iI·
lir-se. quebrar da sua veh meneia. ou vi·
gor alg. paixão. v. g. a inveja, a colera, a
raiva. V. do AI'c. I. 9. Luc. 8. 26. -nunca
amainon a ambição...
....... lI!nI,;Olllll, S. r. l'órma ant. de Amalgama.
t6.1I11lldiço'ulo, p. p. de Al1laldi~oar; e
adj. Sobre que se lançou a maldição.
AlIIllJdiçolldór, o, S. Uque, ou a qne
amaldiçóa. on pragueja. B P.
",,,, .. llIlço.,,·, v. lran,. Deilar a maldição,
imprt'car malps contra alguem. § Pragurjar,
dlzt'r mal: V. g amaldiço'.lr n. úeus: blaspbemar § Castigar: V. g. lJaus /e amaldi·
çoará.
.4.,,"lll,;"lIIll, ~. m. (t chym.l Liga de me·
lal com mercurio, licauLlo amassados Blllt.
§ Liga de melaes enlre si. § Amalga111 a e/e·
clrico; é de mercurio, e rslanho; applica se
a um couro, onde ,e esl'n'ga a nlanga, ou
onde o vidro da machina electrica roça. §
fig. Mistura de cousas helerogeneas. § fig.
Embrulhada de ideias ou palavras.
t6.mllí;;ilmllçào, S. f. Acção, e eIJeito de
amalgamar. Alv. de 13 de Naio, 1803.
Alllalgamudo, p. p. de Amalgamar; e
adj. nldo e misturado com azou!!ne: V. g.
OU1'O - , praia -. § fig. Onido, aju,lado CODcordemenle com outros. § ~Iislurado.
a "'"lg......ldilr, . m. Pessoa que faz o
amalgama, ou a amalgamação.
Amlll;;lI"'ilr, V. trans. Combinar o mero
curio com o ouro, estanho e outros metaes,
de modo a formar nm só corpo. Btul. § lig.
Onlr, aju tar concordemenle com oulros: V.
g. amalgamar os dois parlidos, fazendo ces·
sar a divisão entre elles: amalgamar diver·
.Ias leis: coadunar. § Mist.urar. .
..
AIII"ll,;lIlllár.sc, V. rer. Umr-se JIItlmamrnte, combinar-se de modo a formal' um
todo: V. g. - o oU'ro, a praia, o esla/l/lO: e
Out,'OS 111elaes: lig. lla avareza, a tacanharia,
a sordidez, e a timidez de caracler se amol·
gamão mui bem.. § Amalgamar-se cúnt alguem; fazer boa liga, dar-se bem. V. Amassar-se, no fig.
A",ulbi'do, p. p. de Amalhar. § fig .• Qu~
o tinha amalhado (a Agá Soleimão) ao pe
de huma serra, que com dous braço ql~e
sahiam d'ella, fazia um ceo (seiol á maneira de lua, etc." B. 4. 7. 12.
.
"'lIIull••"" V. trans. Trazer o gado a ma·
Ihada, á Cêl"lla, ou curral; recolhel·o. § II.
de caçador) Espreitar a caça, e vigiar onde
se recolhe, para a lirar da cova, ou toca. §
Fazer com que a caça vá dar nas malhas de
malto; ou nas rédes, enxotando-a, e carean§.
do-a para onde ellas estão. Lobo, p. 356.
Og. Amalhar o inimigo; obrigai-o a postar·se
desvantajosamente, d'onde náo possa esca·
par-se. B. § fig. Trazer ao bom caminllo: ~a
rapariga anda tão de levante, que a naO
posso amathal'. Aulegr. l. 15. .
AlIIlIn'Úr, V. trans. Recolher a malhadt·
§ Passar o gado a nonte em algum lagar JlO
campo. ou pasto: -o gado amalha naque e
oiteirinho. V. Malha.
AUllIlhá.,.sc, V. ref. Recolher·se:i ma·
lhada, á cova, ninho, toca: "os aOlmae~. e
as aves se ama/hão.. § V. Amalhoar. E/tlcict.
A",ulllo.ir, V. trans. (ant) Drmarca r dm
di visão de terras: "e assi aboaram, e e·

f52

AllIuçuo. V. ~lação. EII'giada.
AlIJllçn"ocúdo, u, adj. De feição

de maçaroea de milho. , lig. "OS cabl'llos louros
alllaçarocados. Inect. 2. 483. feito em canuelos e maçarocas.
Amllcbllclldo, u, p. p. de Amachucar;
e adj. AmarrolaLlo, amassado: chap~u amachl/cailo.
"~lIlllchuc".'
V. tran . 1[. fam.) Amarrolar, amas~ar, fazer n'um bolo: amachucou
o chapeu. § fig. Acabrunhar, desfigurar.
"'lIIl1cliJdo, II. p. de Amaciar; e aLlj. 1'01'nado macio.
,llllltcll\nle, p. a. de amaciar. Que amacia.
Amaclitr, v. lrans. (de macio. V.) Fazer
macio, lizo, alizar. § fig. Abrandar a asperezu.
.~IIl"'da, S. r. Amulher a quem se ama;
ama ia: namorada. dama corlejada.
,'modeh·iJdo. V. I.;mmaeleirado. Coulo, 12.
1. 18 (,baluarte amadeiTado" com sobrado
sobre lraves.
Amad./ls, V. Amavias, e Amavios. Lobo,
f. 147.
"'","digo, S. m. (anl.) Honra, privilegio
qUI' (IS anli~o~ ndalgos concediam ás amas
que lhes criavam O' filhos !c'gitimos. V. Paramo. M Lus. 5. 17. C. 79. § Os privilegios
dos amadigos communicavam-se ao casal e
Iwrdade da ama, r talvrz a lodo o logar, e
vizinhança, que ficava livre de tribulos e
imposiçõe : foram abolidos por el-rei D.
Dllliz cm 12()u V. Uoura. ~ Criação que o
amo faz uo criado. Vil. UMisli,
50 V.
"Jesus filbo de José per amadigoo.
,\noadlóslIllu'ole, adv. lant.) Maviosamente; com amor de quem criou B. P.
AII111dlõsO, ó"n, adj. (an!.) ~Iavioso, com
afrecto de pae ou mãe, que criou, por amadigo e criação: "doendo-se da lerra, de hu
era natural, e havendo amadiosa piedade
do cõmum povo" o epitheto junlo á piedade dá a entender pue a.?nadioso vem de amadiA"o, amor enlre o que cria. e o que recebe criação. Lopes Cltr. 1. c. 29.
AUlllllis, S. m. Nome do heroe do celehrr romance de cavallaria Amadis de Caula
§ fig. Amanle li!'I, porqne Amadis se lornou
o lypo do amanle lie!. § Segundo um erudilO allt'mão Ama[lis é uma alleração de
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Amadeus, Amadieu.z.
Amadl"SIlIlO sup.

2. 112. t8.

de Amado.

Mend. S.

°

°

menles. /J/'ot. C.
Amacst,.ár, e
Amul;o, s. m.

der. V. Amestrar, etc.
°
coração, o cerne, a medula do caule das plantas.
3. r 133. §
Casto

Og. o inlrínseco, a subslancia. a
modula das cousas; orposto á casca, ao ex/eI'ior, ii appaTencia. H. P. 2. 2. fi. § Oeenlro, o meio. M. P. C. 95. ,,-do sertãoll "no
-da cbristandade" meio d'ella" § O amago
das leis; o seu espirito. Arr. 3. 17.» em pcnl'lrar o amogo d'ella" "amar a Deus é a
substancia, e amago de ludo" l~Jal't. Cato
502. § Amago; (t. de ouriv.) cerlo lavor qne
se fazia anligamente em obras de prala. P.
da 11. Cen. 2. p. 447. "hum gomil lavrado
Amago;

({'amagos".

p. p. de Ámar. Vieim § -, S.
,I1 ... ógo, S. m. (ant.) (vocab. Resp.) V.
hompm que e ama. §
divino - ; Jesns Amraça: "em mim cllrgou a ser destroço o
ChrUo.
que em vós não chf'gou a ser amtigo" Ac.
A ..... dolro, a, adj. (anL) Digno de ser dos Sing. 2. p, 17. /lLut.
amado, amavel. Vito Ch1'isti.
Amngoti'do, u, adi. (do IIe~p. amagolaAmodol', u, S. (do Lat. amalor)
que, a do, da ligul'a de cerro. ou penha~co escarque ama: amante. Ilr I. 15. "bo lodo pode· pado, que tem a superfície chata) ~Iontuoso.
roso nom ama o alJedor, mas ho amadoT. Rol. do Bro.zil: "lerra amagolada•.
B. Clar. 2. C. ~O. "amadora das cousas de
Amuloi.do, p. p. de Amainar. § adj. Que
Deus» § Amante, namorado. Eu/!'. 2. l"des- leva a vélas colhidas. "ia o navio amaiventurados amadores. B. Cla?'. 2. C. 12. "leal nado" FI. N. 1. 387. caminhaI' - . And,'. CItr.
- .. "velho amador. inverno com flôr» Detic. 2 C. 87. Coulo, 7. 10. 3. "os nossos navios
Adog. 3. §
que lrm prazer e gosla de que deixarão amainados.. § Bandeim amaialg. cou~a: v. g. - das boas al'les; da pin- nada; abatida por cortezia. ou obediencia,
tura V. Amanle. "Amadol'es do mundo. V. ou em signal de entrrgar·se. B. 3.4. 7.
de SIISO, 26. namad"res do primeiro lu. ~mnl.n ...·, V. tran . (t. naut.) AbaleI', ca·
gares los Escriba e Fariseos) .. VieiT. 7. 230. lar, abaIxar, colher; lomar as vélas do na"amadores da sapiencia. AIT. 4 C. 26. "o vio. Lus. 6. 71. § IIg. Amainar as velas elo
infanle D. Henrique foi muy - da creação seu (aslo. A1T. 2. 18. da nossa pl'eSll/l1pçào.
dos Ildalgo • B. I. l. 16.- de verdade, e de n. C/ar. C. 26. da ambição. Viei,'. 2. 94.2.
juslica. /ned. 3. 13.
§ Socegar; tranquillizar: V. g. - as inquieADlOdêll', u, adj. Que ama, que tem amor, I tações, 1'6votlas, elc. 111. Lus. 1. 3, C. 23 "o
quI' go~ta de alguma pes~oa, ou cousa. Luz, rigor executado nos podt'rosos pacifica. e
Deséij 6. 5. ,,~Ima - da virlude.
. amaina a.inquietação do~ prqup~os. § AcalAmudornodo, p. p. de Amadornar; e ad]. mar. Elhwp. 1. 3. 19. "nao amama (o mar)
Amildo,

°

°
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marcaram, e amalhoaram o dilo termo, e "'IIIRllhCcC", T. intrans. Alvorar a madivisões, e demarcações. pelo mod? de suso nhã, começar o dia: "eu o saberei antes
diLO" /Il$trwn. dc Partilha:; de 7ermo, no que amanheça- Aulegr. I. 5. "a noite que
havia de amanhecer em dia de S. João" P.
ElllCirl. al·t. Aboar.
.-lJlluhlljll\tu, (Ioc. ant. pleb.) _De córes P. 2. 64, V. § Haiar, começar a esclarecer;
varieo-adas.•As outras damas serao Amat- fallando do sol, ou dia. Fel'r. Sono t. 13.
maica vestidas. egllndo sua tenção. Assi "Sol Formoso. que na serra. Nos soe amanhe·
as cores tomarão DilI'erentes e escolhidas" ceI'" e fig. Arr. 8.3. "supplicamos a divina
luz nos amanheca" § Achar-se, ou ohegar a
Gil Vic.
.
,\lllllIIlCádo, aUJo Um tanto maluco; apa- algum logar ao 'romper da manhã. Couto 5.
8. 3. "ao outro dia foram amanhecer ao pé
lelado. atoleim.ado, maniaco.
'\lIliIlIlC, ad]. 2 g. "Cavallo amame" ma- d'aquella fortaleza» ; mr,anheceu-nos na feilhado de branco e preto. B. Ctar. I. C. 28. ra, ás porIas da cidade, etc. § Vigiar até
ámauhã: v. g. amanllecer sobre os livros . .§
Y. I"ouveiro.
.-lIllRmcnhido, ou '\1I111111IUCOtildo, p. Apparecer, achar-se de manhã. Cruz. Chtp. de Amamentar. A. que se da mamma; na, TI'. 12.4. .. amanhece.m as praças clJeias
de peixe Fresco» M. P. c. 5. "amanheceram
aleitado, creado ao peIto.
AmRJIlcntá.· ou "'mllllUllcntill·,V. trans. mortos" N. Delgado e A. llorgesll V'ieior. 5.
Dar dc mammar aleitar, criar ao peito. Car- 412. "o condado de Portugal amanheceo reidoso e Vila Chrüti. V. i\famenlar.
no- (acclamando o exercito por seu rei a D.
";111111, S. r. Ablução diaria dos Turcos. Ar. Henriques, ao amanhccel' antes da bataAlllltllÇIl, S. f. (ant.) Amor. FI'. Marc. Na- lha de Ourique! "no glorioso dia 1 de dezembro de 164.0 ... em que Portultal ama-moracão.
'\lIilluccbjlllo, p. p. de Amancebar-se. nheceu tyranisado, e anoiteceu libertado"
Que vive em maocebia. concubinado. Arr. g fig. Ap[larecer, maniFestar-se pela primei.
4. 2 . § fig. AFerrado, ligado: v. g. amance- m vez: V. g. amanheceu a 1'Ui; (lo evangetho;
IJ3do com os vicioso § -. S. m. Oamigo, amá- amanhece o lume da mzão: "quando Diosio: "ter agua para o seu amanccbado" Lus. cleciano se via Jóra do imperio, disse que
então amanhecia" i. é, começava a existir
S. I. t: 159.
.-lJllllIICCblllllêllto, S. m. ~[anccbia, ou o ou a ter vida, ou nascer como o dia. Amaestado da pessoa amancebada. Bern. • viver nheceI' a {ol'lwla, sande. Sol/om. llib. 1. 27.
CI1\ publico - •.
Tel/es, ChI'. I. 11. 240. § Amanheccr lJeus com
AJIlllllccbjll'-sc, V. reF. Ter de sua mão algucm; i. é, succeder a essa pes oa segunalguma amasia, concubina, amiga. 101. Lus. do o seu desejo, prosperamente. EU!l'. 4. 5.
I. I. lit. 19. § fig. Dar-se por habito a vi- -amanheceu-me Deus com .isso- § Amanhecias: V. g. - com as lavernas, com o vi- cer, em sento trans. p. uso V'ieira, ·1.245. "e
li/lO.
quem foi a aurora que amanheceo ao mun.- lIlIlIllCh·údo, p. p. de Amaneirar. Alle- do este dia tão alegre.. § - se. V. ref. O
clado, sem natnralidade; estudado, exagge- mesmo que amanhecer: p. uso Maus. Vicia,
rado. §-, S. Oamaneirado, opposto ao sim- 38 V. § ~Iadrugar, sair com cedo.
ples e natural.
'\lIIl1l1hccido, p. p. de Amanhecer. §
"III 11 IJch·....·, V. trans. Fazer com all'e ta· "Ilosa no avaro outono amanhecida» Elegia(l.
ÇilO, sem naturalidade.
3. 3\!. nascida.
,\mIlIlClrill"SC, V. ref. Apresentar-se
"'III II IIl1i ", S. r. O <'-cto de amanl1ar os
com aOectação, tornar-se arfectado. § Este campos; o efl'eito desse acto. § O mesmo
verbo m'eado para traduzir o francez ma- que amanho.
niercr é Iloje muito usado, principalmente
"'nll\1I110 S. m. O acto, ou em~ito de
cm Bellas Arles.
amanhar os campos. § O preparo que se dá
.\lIlllnCIIIIIII.ld0 2 adj. (t. de llellas-Artes) as terras, villhas, arvores, etc. para sua
licito sem arte, de rórma de manequim, ou producção, e conservação; cullivo; lavoud'clle imitado e copiado.
ra. § - s, pI. [nstrumentos, apparelhos de
.\lI1l1l1hjlllo, p. ~. de A.manhar. Cultiva- amanhar. P. R. Usurpo t7. "penllol'Cs ([ue ...
do: v. (I, terra, vmha, - § fig. Alat ama- erão os pobres amanhos, e vestiuos das
lI~alio; mal concertado' com roupa, que casas, e pessoas dos execulados» instrunao vai. ou não está bem: v, (l. a ca:;a mal mentos de lavoura, e artificiaes. § Conceramanhada; mal concertada, rual arrumada: to, arranjos, atavios.
!tomem mal amanhado.
'\lIIl1l1ll1hádo, p. p. de Amaninhar. 1'01"
'\1I1111111l1ll, ou &111 II IIb ii, adv. O dia nado maninho, esteril.
que se~ue aqnelle pm que estamos: que ra"'1II11lllllhill', V. trans. Fazer um terreno
remos amanhã? § Ámanhã: em epocha que maninho. reduzir a maninhos. § Ficar a tervCl!llo.go depois de outra: hoje pobre, áma- ra por arrotear, e agricultaI': "algúo que
11!la nco. § De IlOje 11ara ámanhã; entre o per proveza, ou se darem â vida ociosa leilha e!U que estamos e o seguince : 1JW1're xavam amaninhar uas granjas, herdades,
de hOJe pata ámanhã. § lJe ámanhã a um e muita atmuinhas" Doc. Ant.
me;: no dia em que Faz um mez a contar
'\1II110S1Ulélll, S. f. (t. pop.) Acção ou eFdo dia seguinte áquelle em que estamos. § feito de amansar.
liuOl'llar para ámanhã; adiar. § Em tempo
'\1111108;1110, p. p. de Amansar: -o lião
futuro. mas incerto: nin(luem sabe o que lhe mais amansado" FerI'. Cart. 4. L. 2. Jjizelllcceliel:á ámanhã; o homem prudente e mos homem mallSO de condiçâo; mas do
~COUOIlliCO deve fazer conta com o dia de animaes, já está amansado; e do homens.
amanhã. ~ "Não guardes pam ámanhci. o que já está amansado da braveza que trazia, ou
poderes f~zer 1JOje- entenca proverbial. § manso: it. já é cavaUo manso, e foi amanS. m. O dia seguinte; não lia peior despa- sado 1101' (uão: fig. "o mar amansado,) torcho (IUe um ámanhã. § Epocha proxima fu- nado manso. de alterado e bravo, irado.
tura.
Vieir. 10. 330. 2. "Deos - da sanita" Lop.
'\lIll1l1hlll', V. tran '. (t. de agric.) Culti- C/lr. J. I.
va!' a terra e preparaI-a, lançar n'ella o
"'IIIRIISlldcll', ", adj. Que amansa, doma.
grao, e conlinuar os trabalhos da a"'ricul- § -, S. O que, ou a que amansa. ou doma:
tura, sobre a Cousa plantada: v. g~ ama- v. g.- dos mans, dos leões; - de cavallos.
nhar .'1$ vinhas. Alm. inst. 3. 63~. § fig. - de tormcntas: e lig.- de descjos. B. PaCompur, concertar~ arranjar: V. g. -a ca:;a; nego 1.
_
-Uma 1Jessoa; ataviai-a, armnjal-a. § (na
!\.IIII1I1SlIdúl·", S. f. Acçao de amansar. §
IlC1l'a). Matar qualquel' animal alimpal-o O elleito d'ella; o estado da pessoa, ou
IlI'cparal·o, cnral-o, ·salo-al-o.'
, cousa amansada. B. P.
'\lIlnnhú"'8C, V. reF~ (t, fam.) Vestir-se,
"'1111108 •••·, v. trans. Fazer manso, traclaprepal'ar-se, ataviar-se_ § DispOr-se, agei- vel, e docU o animal bravo, o genio rispita:-se, acommodar-se, all'azer-se, lJabituar- do, a condição forte, a paixão. § ligo (falI.
~. v./(I. - a ro.;;el' qualquer cousa: "não me de pessoa) Socegar, apaziguar. Lus. 6. 91.
man /.0 a querer bem» D. F. Afan.
FerI'. Ca:;tro, 1. "cresce-me a ira contra
.o\lIl1ll1hcctmtc, p. a de Amanhecer Gal- CJ.uem me persegue: tu me amansas.. § ~li
"uo
.
reli! U/ ,/).. A/'. / . C. 26. "sexta feira amanhctlgal', moderar as paL'\ões: V. g.- a subel'ba.
a e» /led. 3. 8'1. "finou-se na terca feira B. 2. 1. 2. ,,- a im. H. Dom. 1. 3. 23. e
lIIunhecente na quarta. i. é quarta Feira Ulis. 5. 8. § Diminuir, enfraquecer, abranao amanhecer.
'
dar 11 vehemencia, Oll intell ão de alg.
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cousa: V. g.- a séde. Fen·. Carl. 2. 11.
Paiva, S. i. 24,8. "nenllllLua cousa pMe
amansar estes medos" Eneida. 10. 192. "mas
não lhe amansou o brio o ferro agudo" ~
Hortar, cultivar: v. g. - a terra bravia. §
fig. Fa.zer amainar, aquietar, v. g. os ventos. Uits. Marco, 7'rad. 2. 2. oorando aman sou a tempestade do mar, e dos ventos" §
Fazer abrandar o rigor.
"'IIIRIIsilr, V. intrans. Peruer a braveza.
abrandar. Maus. 119 V. "mais se enreda (a
avesinha) e ja de fraca amansa" Ca:;l. :-lo r..
88. "co'isto amansou Garc. de Sousa" I7wl.
I. 4,01. "o povo amansada de eus alvoroços" -- a dõr" At. e Moça, I. 8. "amansou
a tormenta. amainou. B. Cla1'. C. 37.
.4.mRlIsiu·."fC, V. ref. Deixar o natnral
bravio, rispido: "o peito esquivo, a condição ferina lambem se amanscio COOl dOlltrina e modo.. § ligo Tornar-se manso. Viei)'.
10. 283. 2. "em tres dias se amal1sCtl'itill
os mares" § Amansa, leão! phrase ironica, que se di z ás pessoas que prometlel1l
Fazer grandes feitos, mas que são cobardes.
§ A.dag. : "Amanse sua sanha quem por si
mesmo se engana» Delic. Adag. 36. "Casarás e amansal'óS" Ulis. I. L "Ponco damno
espanta, e muito amansa.. Adag. 71.
'\lIIl1osíll, S. f. (I. rust.) O acto, on a
maneira de amansar o touro, habituando-o
ao trabalho.
"'lIlllotádo, p. p. de Amantar. Goberlo
com manta, mantão, capote: e fig. "de
tristes cerrações feyos negrumes sai amalllado o tempestuoso inverno.. envolto.
"'lIIl1l1tjll', V. trans. Cobrir com manta,
etc. "O amanla fulvo teliz" Oeler. Alem/.
Eneül.

"'mitlltc,

p. a. de Amar. Que ama:

V. {I.

coração -. § Amante, s. 2. gen. Pessoa que

anda de amores, o namorado, ou a na1l10rada. Lus. 5. 54 e no rem. Cam. Ode, 3. "c
co ·os teus olhos ver a doce amante.. § Os
amanles; as pessoas que se amam reciprocamente.
'\lIIl1otclgildo, ", adj. Da natureza, conistencia, sabor de manteiga. § fig. llrando,
macio, comezindo, terno.
'\lIIl1l1tcládo l p. p. de Amantelar. FOI'tificado, gual'lleeido, protegido com muros,
muralhas.
'\lIIl1otclil.·. v. trans. Fortificar com muros. muralhas: B. P. Blltt.
'\mitotcs, S. m. pI. Apparelhos de pnXllr
as ancoras. Blut. Suppl.
.4.III11ntétlco ", adj. (t. pop.) Amant ,
apaixonado; de 1ambido.
j~lIIl1l1t1rÓI'IIIC, adj. 2 g. (t. llIeol.) Qllfl
tPom modo do amor: -bondade amanti/iJl'l1W_ D. Ili/aI·. Voz, 202 V.
Alllulltilhildo, p. p. de Amantilhar. I'el'ga:; - ; gl;1arnecidas, endireitadas por m ia
de amanllllJos.
"'lIIl1l1tllhá.·, V. trans. (t. nauL) Endir ítal' ou gual'llecer as verg-as de amantilllo .
"'1II110tilh08, S. m. pI. (t. naut). Cabos,
que de cem das pontas das vergas abaixo
da ~ávea em uma polé. e vem lazer-se fixos Junto da euxarcla. Cout. 5. 8. 2.
j~lIl1ll1tíssIIlIO, u, adj. sup. de Amanle
Muito amante; que ama muito.
."lIIonto. V. Amianto. Al·l'. 10. 5'1.
"'1II1111t1CIISC, S. m. (do l1at. amanuensis)
Escrevente; copista do alheio dictado 011
traslado. § 11unccionario que occupa DRS r partiçõe~ publicas.o gra~ inferior da ~scala
burocratIca, e cUJo serVIço é de ordlnario
a copia e o registro do expediente.
"'lIIór, V. trans. (do Lat. wlwl'e) Ter amOr
all'eição, dedicação. Vieil'. to. 86. 2. "alllal:
he querer bem, amar mais he querer males. L'lts. 8. II .•aquelle a quem Deos amit»
Dizemos. amo a patria, amo o 11ovo: r
amo a Deus, a João, com prep. e quando o
nome leva epitheto a omiltimos : v. g. aOItl
leu Deus, serve tua pall·ia. Caminha, iJoes.

f'.

57. § fig. "Ás vinllas a111ão a terra tcmp fada" i. é, dão-se bem. AlaJ'tc, lJ. 7. § - fi
virtude, a:; artes, sciencia.~. etc.: ter gosto,
ou inclinação para estes objectos. § Amai'
humilde'nenle; i. é, pessoa humilde, sendo
quem ama mais alto em grau. Vieir. ~
em Deus: "e como quem amava em IJells
o thesouro de suas reliquias" AI. Lus. 2.

r
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§ -, v. inlrans. Fazer-se amarello: v. {J.- nós amargámos pomo que Adelo ~omell. S
a lace, Andr. Cen. 17. 88. I/r 2. 6. "mas Pagar com de·gostos o que se adqUiriU Com
aqu IllIs (raIzes) seccas toda a arvore ama-I prazer: v. {J; amargue agom os amores, dI
l'eleceque go;;ou lao saborosamenle; amargue 01
(Amarellecer, Empallidecer. Syn.) De~e ealoles que 1Jregu1!. No mesmo sentido se diz,
dill'erenoar-se a significacão d'estes dOIS amargai'
comulo, boccado; phras. profia de amol'es csles meus clechoml' nunr.ac~m- vocabulos. do me.mo módo que se ditre- ver)).' Eu/i'. 5. 7. "e seu pai amarga a"ol'a
raclos; como, louvo-lhe a m'ara, gauo-Ihe renca a cór amarel/a da cór palticla. ou do
com'ido" § - se, v. rer. Causar amargura a
si mesmo, Vieira,. Voz, 15. p. 375. "IJara le
a pa.T,()1·/·a; onde lhe se u a como illt em LaL amãl'e/lo esbranquiçado. 8yn. S. Lui:;.
e vale como d'elle, d'ella, seu: o que é
"'1Il ...·cllccido p. p. de Am?rellecer. all.lal·gal' com o /el" amarga!'-se C011l1'l'maito ordinario nos bons auctores, e res- Tornado amafl'lIo; pallido, desmaiado.
celOs, com trabalhos, com suspellas, com riuponde ao en relativo Francez, e ao ne Ital.
;\1Il,"·cll('j.) "lc, p. a de Am:lrellrjar. 1JWS, elc.- a si mesmo com
{ct do ()jlilJ.
V. os art. Lhe. Te. ~ Amar; em sentido Que brilha com cór ~marella.,
.'\.""ll·:;l... ltã~,_ s. m. (L pharm. au!.)
intrans. t r amores, estar namorado: muito
"'"'III·cllt·ji..·, v. Intran . fazer-se ama- Pos de anJal'gm'llao; em que entram IINO.
1lallece quem ama; Ulis. I. 8. "triste. e cati- 1'1'110. Goel. r 179. "serras que omuTelleja- las pulverizadas, ou suustancia allalo~n
va cou-a he a mulher que amall Palmo 3. vão com as giestas II "amw'ell~icio-rhes as como cascas de ostras, etc. Cabr&ir. Trat.
58. "cegueira he de quem ama cuidar qUf', alvas dos (j)lhos. ao. icteriClados" "Qnando tt1lic.2.
etC.1I algumas vezes porem toma-se em en- o oiro amarel/pja Tudo vence, e arromba
"lUlu·:;cm. V. Margem. AI. P. e. ~4.
tido g ral, e em opposição a aborrecer: V. sem pelejall
',"lUill'~O, U, adj. De abor semelhante ao
q. sua olma não conhece meio lermo: ama,
.41U...·cllé.. lo, ", adj. Tirante a amarel- do fel, da quina, do absil~thio; e outrn::
rJ/i auorrece. § Amar; Olt. e timar, apreciar, lo; amarcllado. Curvo, "licor amal'el/enloll "pouco fel faz amm'go mUIto mel. Vlir. I.
ter em muito. Lus. D. 28, "amam ómente "anda fraco. de corado,-"
I. § fig. Pello~o, doloroso: V. g. amar"o
mandos e ri(IUezaS" Luc. 2. 3. "amaI' huma
AlUlll·CUézll. S. r. (anl.) Amarellidão. pronlo: ·0 calix da Ilusl'ncia era amal'go
rmprrzall Bl·tl. Chi'. I. 6. "amar o ermo- § Afarc. (;11.1'. 2. 280.
para o 'eu coração II Vieh·. 11. P. I. 3. 111.
IlrSl'jar, qnerer. Iff. 2. 4. "ama ver os bons
"1Il1"'cllldiio, S. r. A cór amarella, prindi cordia" "amargo vai o gosto que se
diaslI ~ E~colher, seguir. Brit. ChI'. I. 5. ci[lalmrnte do rosto do doente; pallór, pal- logo compra t[LO caroll UNs. 2. 5.
"tL11U!1' hum meio discreto" § Adal!'.: "Bem, lidrz. II. N. '1'. I. "vulto. cobertos de a11l0"'""'11':;0, S. m. O sabor amargoso de
WIlIt qurm Ilunca se e quece.. Uelicall. Adaq. reI/ideio II 1/. P. 2. 3. 3.
alg. cousa: OV. g. o amargo da assa/cliila, da
I. ,d)os lilho o que falta esse mais se ama·,
"'1Il'Il'ellldt'z, S. r. o mesmo que Ama- quina, rtc. Ol'la, Coto 7-. 21. ::i AmarglJS Ilf
Ibit/. 70. "O bom pae ame-se. o mau sofI'I'a- rellidão.
bocca; impressão desagradavel produzida na
se" IMd, 6D. "Quem ama a Dellrão. ama o
"" ""l1'"II i Ilho, n, dim. de Amarello. bocca pelos liquidas acidas do proprio 01'seu cão- Ibid. 3. "Quem ama a mulher ca- Cosia. Egt. 2.
gani mo, e qne resulta principalmente de
. ada, traz a vida emprestada- Ibiel. "Ama
,,"lU II ri' II o, li, adj. Da cOr semelhante á emharaços gastricos. Os 011lQ1'gos de /io('('u
IJl:rm te ama, responde a quem te chama, gemma de ovo. à ruiva tintureira, ao ouro, são symptomaticos n'algumas doenças•.
andarás carreira cbã" Eurro . 2. 4. "Quem ao rom, ao linlão, nxofre, etc. Vlis. 2. 1'1'1' ama1'gos de bocca. ligo solfrer bastalll!'
mI/fi sabe o que deseja e não sabe o que lhe 7. "sr<iras oma1'e/las" § 1101110111. - ; nallido, até vencer as diJ'liculdlldes; ter grandesclrsclllllpre" lbilt. 2. 5. "Uuem te não ama. CUI desmaiado por dOE'nça, ou medo 2. Ce?·c. gostos. receios, ~obresallos [lar motivo gl'3praça ou em jogo te defama" Ibict 2. 4. d,' lJi·u. 14.. ,.amal·cllo na cór, inchado o ve, e de demorada resolução. § Os amargaI
Amar e saber, não póde ser" Ulis. 1. 8. pito" § Amarcllo lostado : é o muito acce- (I. med.) flrupo de medicamentos nolaveis
Quem o feio ama, bonito lhe parece" Ibid. soo Lobo. r 156. § Amal'ello guaille, ou,jolcle; pelo seu amargo mais ou menos pronlln3. 6. "Qul.'m ama o frade, ame-lhe o ca[lel- ., o mui claro, M. r n7. (I. de pinl.) ~ Pei- ciado, taes são quassia, o fel da terra, etc.)
lo" IIe17wn Nunes, Re(/,{l1!es f. 96 v.!: - se, 3'e ama'T'l'el/o da China, [leixe fabuloso, que § Os amargos do mundo; fig. amargares, .alV. rel". Diz-se da all'ei!)Üo que duas, ou mai.· alIirlllavam ser peixe no inverno e outo- ternando o doce, e o amargo" ll/em. rias
pr oas trm umas para a outras. § - a si no, e ave no e tio. mllt. ~ Vestil' - ; i. é, Proc;:,. I. 8. "Dar de mão a seu conlcnla?/II'.\'I1IO; ter boa opinião de si ; admirar-se, [lanno, estoro lI'essa cor. A/bvq. :I. 18. "Ra- menta [lara perpetuo amargo alli provadocomprazer-se de i mesmo. ln: I. 22.
ça a11lU1'clla; a mongoliL'a, nalural da Agia. 1I1a1ls" Af,·. 157 .
.-"""U·"CiIlO, :. m. (L pharm.) L1nguenlo § li'eb1'lJ ama'rella ,. febre epidrmica. que se
',"IIl""~ill', "III ...·:;...." ou "''''''''11'070, S.
tle mangerona.
caracterisa pela cór amarei la do doente, e m. O mesmo que Amargura, no pr. e Iig.
,'""' ....·.. eo S. m. (t. poet.) (do Lat. ama- em mllilos casos pelo vomilo llegro; cl1a- Al·l'. I.. 3. "amal'gol'" 7. 20. "amargus e pI.
mClls) ~Iangerona. Ults. I. 78. § "O acantho mam-Ihe tambrm os medicas. typho ilcl'oi- 10. 12. "a1JJa?'(lores" Id. 10. 50, Pinheiro 1.8.
amamco, que extincto. De seus aromas o de. R Riso amarel/o, contrafeito. § . m. § 3. Luc. 7. 21. e relles; "amargusll 'o pI.
vapor derrama" Ulis. I. 78.
O alllareJlo; a cór amarella.
amal'gores, ama1'gtlrDs, armagoses, ou amai'·
"""....•... do, p. p. de Amarar. Casl. 7. 92.
,,"III'II·C."CClIlc, adj. 2. gen. lim tanto (/o:;es. § -, adj. (ant.) Que é amargoso: .0
"'1II1"'UIIIClltc, adv. V. Amargamente: amargo; com algllm travo.
lago omaTgoz" Casto e (Jaula.
"chorar amaramenle" (L poeL)
"1IJ11I·gi.d"IIlCllte, adv. Com trabalho, I ',"III"":;('SlIIlIClltC, adv. Com amargor,
',"III'II·""tÚCCllS, s, r. pI. (I. bol.) liam i- molestia; amargamente. IJ. P. § Com lIlui- -amargura: .Ch01'Oli amargosamente" n.
lia de plantas do genero amaranto.
to custo.
Dia.t. r. 247.
"'"I1I1'lIl1ti'cco, adj. '(t. boI.) Semelhante
,,"IIII1I':;ádo, p. p. de Amargar. § usa-se
,,"III "";;o"'éh'lI, S. r. (L boI.) Planta da
ao amaranto.
adj. Ql1e sente, ou experimellta amarg-or. familia das meliaceas. que tambem se cita·
"'1II11"'HlthfIlO, ", adj. (t. poel.) De ama- illonl. Al't. 14. 13. ,,.Jesus amal'gado de fel e ma syeomoro bas/.ardo (Metia a;eclirachla.
ral1/ho, ou pertencente ao amarantho.
vinagTe" "a bocca amargacla de fel" Vieil·. LinH.) Brol. C.
A 111111'11 Illí 11 " , S. r. (L bot.) Genero da G. 338. abeberado de fel. ou levando-o a
""1II11":;osi,,sIIIIO, sup. de Amargoso.
familia das amarantaceas, que comprehen- bocca. § Og. Acompanhadodeamargura ; sa- Catvo, /10m. 2. 6'2. A/T. 10. C. 70. e 8t
de plantas da India, semelhantes ao ama- tisfelto com desgosto. de~colltado com pc',"IIII1":;Õ"O, ÓSlI adj. Que tem amargor,
ranto.
zares. Ulis. 2, 6 "amal'gculo vai o gosto"
que é amarlto. I'iei-I'. 11. 164. 2. "agoas
"'1II'"',)utO, ou .... "'tu·.)lItho, S. m. (do
,,"lIIíll'~IlIlIt~lIlc, adv. Com amarg'ura, af- allw'Tgosas,' S fig. ~Iolesto, que causa desLa!. amamnlhtls) Genero typo da família flicção: V. g. chorar - : "em um desastro- go to, ou pena. 11. elo A1'C. 3.· 17. "verdades
tias amarautaceas. § A flór d'esta planta, so caso amargamenle perece el-rei" Lo/)o. amal'gosas" «maridos não sejais asperos c
qno é vermelha ou roxa, abre 110 outono, § ~Ialignamente : v. q. 1'/:1'. se amargamellte. amargosos com vossa mulheres. Narl. Cal.
não deslJota com o tempo, e de[lois ele ec- Costa, E l o g . ·
278. § ll/orle amm'gosa .. a que não é suave,
ra reverdece. se a metlem lia ag-ua: Cam.
Ali....·;;....·, V. intrans. Ser amar&,oso : v. qne é doloro'a. Ac. dos Sing. 2. 87. § Amar·
Oe/e. I. Ac. cios Sing. 2, p. 4.4.. § lia perpe- g. o fel. a//lorga. § Ter um g-osto aesagra- gosas calamidades; as que custam a solfrer.
tuas de cór rouxa clara, a que cliamam daveJ, e desaurido ao paladar. J11. P. C. 54. An·. § -, S. m. Vieil'. .10. 456. 2. "o amara11laranlho.
«all1al'gava o mantimento (por pódre, e bo- goso das lagrimas" Telles. Elhiop.
35.• 0
"'III U1'''"', V. trans. Fazer ir a embarca- rolento) de maneira que não havia quem o amargoso das serras da Etlliopia".
ção ao mar largo, longe da costa. § Ama- pndesse meller na bocca" § ligo Ser moles"'1II11"I;"CZII, S. r. p. U. Amar~lIr3,
I'W', V. intran . De viar-se da terra para o to, desabrido, penoso: v. g. amargam mui- amargor. .Mal·cos, Çhr. "e com suaVidade
pén-o, ou alto mar: "cumprirá amm'lir, e n.ão lo. pra:;el'es là.0 amal'gamente comprar/os. trouxe amal'gucza.
cos r-se com a costall "estavamos mUito V'Wtr. "hum nao selllpre mna-rga,) .ama?'ga"11111.·1;....·11, S. r. O sabor que t~n,t o fel,
amarados- 11. N. l. 175.
me a bocca" (por cau a physica, ou moral.) a babosa, e cousas semelhantes. Vlet1'a, )0.
... "''''·íll·.... C, V. rer. Correr para o mar, "a vida amar(/a-1J)C" Arr. n. IQ. -a verdade li52. V. Amarugem. § fig. Pena. al'l1icçuo,
apartar-se da costa, porto, etc. emma- amal'qa" i. é, aborrece. Dlis. l. I. e ElI(I·. desgosto': "a ama?'!J1.wa do cativeiro" Illftf.
rar-se.
.
l. 3. .
2 229. "ama1'(fwra 'da penitencia" Vicir. iO.
.... " .....éll n, S. r. ,(~, boL) (Po/.ygala ama,,"II""·;,;-".r, V. trans. Tornar amargo; fa- 455. 2. amargura da 7Jerda c/as l'ique;al,
l'ella) Planta da faullha das polygalaceas, de zer amargoso. illont. Are. 20. 5. "bocca ado- no/lre::;a, elc.
abor amargo_
çada com leite virginal deixai amargal'com
',"III""g"lI'iHlnlllcnte, adv. Com amargn"'J1..'rellt~do, ", ad/': Tirante.a cór ama- rei, e vlnagTe. § Tornar penoso: "dL teus ra, arnicção.
.
~lac"ento, pai Ido. -ASSIm é o ma- perOdos dulçores, Que tu deuza femenlida
,,"1II'"·g'urí.do, p. p. de Amargurar, e 3d).
relia.
rido ama/'ellado como' casa sem telhado.) semp!'e amargas com ciumes, etc." § fig. Cheio de amar~ura' triste, desgostoso,.IlrIJtllir:acl. Adall. q1 . .
Causar amargor, fazer que o sintam: "nem nalisado: viaa a;nal'glwada. § "F:IiSCII
,"""ll·t·II~ .., V. Imn . y,~zer amarello.
os amal'g~va (aos outros membro.S). 01'01 (da- amm'glwaclo de medo" jJinltciro. I. 14·7•
......·'·l1t..·.,"·, V. reI. l'azer-se um tau- do a Clil'lsto) como a boccall VWLT. l. 902.
AlUlI"Ir;t1rúl', V. trans. Fazer amargo FO ,
to all1al'ello.
R 'oU'rer trabalhos por amor de alg. cousa: causar amargura. § Soll'rer o amargor. ~ Og.
.... """'"II,·.. cr, V. lran . Fazer alllarello. V. g. bem amarglll'i essas 1Ioms, esse 71l'a:el': ((Amargurar o doce nome de clirislãoll § fig.

26. 4. § Amai' tendo lhe p.or complemento:
«a duc[ueza (Iue em extremo lhe amava"
i. ,o amava. Patm. 2. c. 74. é phrase irregular, a não ser quando lhe equivale a
SC'l~, ou cl'elle, d'ella: v. (I. amo·lhe a doce
(allu, geslo linllo, os olhos d'onde amol' ce-
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AMA

Éncher de amar"ura: v. fI; amargurar a tU,"mlll'I'lllIo, p. p. de Amarrar. Pre o, e
1110, .s doçuras da vuLa. S Desgostar, pena- seguro peta ancora. § Ligado atado. /1. "'lar.
2. 1J · '147. i/Jid. p. 75. "com as mão: amarI·Isar.
.
' d o, em,,,,"rJ;ul·.il··.'1C, V. re.f Afll'Jglr·se,
an- 1'acIas at raz. § -, fiJg. AmarracL
o; liga
c~stlar-se. Afliot. Lus. 3. 602. .
,.
buido, invicionado, aferrado. Eu/i'. 5. 4.
~"'RI·leRdo. p. p. de Amancar-se. Elle- "Amarraeto á sua opinião> Amarrado no
minado, que é como um maricas, mullle- peccaclo ll /1raeltioLo.q!a. § s. m. Um amarrarcn~o. § -; a(tama~o.
.
(lo; volume que se transporta como carga
"","rlcllutc, adj. 'l ~. Um tanto amargo. ou corno bagagem, e nào é pregado, mas
Yal'lll. 1'. 2. p. 43. e 16:>; .
atado ou lig'ado com cordas.
""'A... CRI·....C, v. r. l'azel'-se manca'.
,"mllrl'lId(u', lO, auj. Que amarra, pren.,mA,·lIliio, S. r. (do Lal. amal'iludo) Amar- tle. § -; s. O que, a que amarra.
"01'. Orla, Uul. 20. 90.
.
.4m",·I·ollolll·O, S. m. Ancoradouro. RefID .'IIlIl"Í1lco~, s. m. 1~1. (t. pharm) Dlz~se
1Jara o encanamenlo do rio Uavado. arl. 'li.
dc quacsquer substanCias que contem pnn- Alg. dizem amarradoil'O.
cillio amargo. God. Phann. p. 202. § 1'.
.4ml"·I',"I'''·'', S. r. Abalrua, cousa que
Amargo..
amarra, atraca a outra. lncd. 3. 298. "corAmsríllco, ", adJ. (t. ch.Ym.) Que con- tal' a aI1W1Tacllt,·all.
lém grande quantidade de ucco amargo.
'''IIlIIl'I'ill', v. trans. Prender, segurar o
~'ol/. Pltarm. p. 181.
..
navio com a amarra. Amaral, c. 2. S Ligar,
AO""'IIIII""lo, p. p. de Amannhar: "./un- atar bem com cadeia, cabo, corda. cordel,
CIl ... todo amarinlla;do de Jaos ll B. 2. 6.7. etc. de modo a licar seguro. Goes, Vltr. Nan.
,,/lia somente a11'ti1'!nltaclaJl sem gente de I. c. ~G §)~mJ1ar a mãe da vinha. Ala'l'le, p.
armas. let. t. 4. 2.
48. § lig-. l'renuer com laços moral"s. § Amal'.'11111,'1 II II i,,', v. tran . Prover, fornecer oral' (t:. do I3razil) Ajustar on apo tal' 'ol'l'inavio de marinheiros. § Amarinltar a gen- das de cavallos.
/6 a mm; servi\-a na lllareaçao. H. 3. :lo 3
,"mlll'l'ill', V. intrans. Atar, segurar: o na.'""U·llIhâl·."C, V. rer. Prover-se de ma- vio amül'l'OU ao caes. § lig. Amal'rar ao bom
rinileiros. Vast. ' C. g'lo "havia de ir a terra nome alheio; aco:tar se, valer-se l.I.'elle. Ulis.
Ilda gente que. Ia tinha, e a111ari1!ltar;sc.Il 3. l. § (I. ven.) Diz-se dus cães, que esta"",",·llIlIell·.. do, p. p. de Amal'lnheJrar. cam, e ficam immoveis, quando presentem
Couto 4.8.2. "embarcação amarinlteirada". a caça, esperando que ella se levante. § lig.
AIl;II"llIhcll'i"', V. trans. O me mo que l~stacar, licar parado.
.\marinhar. Ooul. lJec. 4.
i\.1I1l1l·,·ill·.... C, v. rer. Atar-se, ligar-se,
,'mnrí88hnallléllle, adI'. sup. ue Ama-' prender-se. § Amal'l'al'-se o navio, II/i'ola,
ramcnte. Gal'vão, Se1'7n.
a amlatla; dar funuo, e egurar-se com an.ollllllríullllo, II. superl. de Amaro. Mui- cora, e amarras: "se amal'l'ava (a frota) no
lO amargo. Ulis. 2. 46. "as ondas amal'issi- porto de Li 'boa" M. Lus. § fig. Ama/'l'a7'-se
mas bebendo" no lig. suspiros, despei/os a alflltl1Ut cOt/sa; aferrar-se a elle: V. g.
amaris imos: "-/01'11tc1l10 .• Vam. canl;. Il. amarrar-se á sua opinião; eguil a, defúuAlllllrllillllnc, S. f. p. uso Amargura. del-a tenazmente: amarrar-se a essas Leis;
Carl. Jap. L 15. 2.
ater· se. Ulis. 4. 6. e 5. 8. (fal. de uns que
•'mArlohido, Vam. SeLeuc. e ,"111.11'10· tinllaDJ casado) «llue se alllal'l'ál'ão a genlis
lar. 8. P. I'. Amarrotado, etc., que é mais damas.
usado.
."IIII1 .... él .. ,-. r. dim. de Amarra. Amarra
.'mlÍro. ", adj. (do Lat. amal'w) Amar- pequena. § -, Illartello grande de ferro de
"oso. Lus. 10. 137. e Arl'. L 2. "plallta ama- quebrar pedra. /Jlul. Sltppl. 1'. ~larrão, ~ràr
m. § Iig.• Gloria amara. "com voz pezada reta.
c amamll cheia de amargura, e que a ex."-IIl.II·I·lIho, S. m. (I. naul.) Fios com que
Ilrimc. LUJ. 5. 49. § Resiclencia Al1Iam; é a e ata, ou segura qualquei' cOll'a a bordo.
110C por certo tempo, logo depois da colla- § Cordel, cordão, atilbo com que segura
çào, tem de fazer os conegos, sem faltarem qualquer olJjecto <le pequeno volume, e
ao coro, ctc.
pouco peso. 5 (t. dos Açores) Cordão que se
"""irrn, S. r. (do llollandez maal'en; fI'. faz da folha de milho, para atar as massalI/llarrc) Calabre gorosso, ou corrente a que rocas, que 'e põem a seccar.
estào presas as ancoras, e com que cllas se
,"IIIUI'I'0,;1I0, p. [lo de Amarrour. Batido ~
surgem, calam, e alam, ou levam: "se la- marrão. § IIg. Abatido, pl'ostrado, alque·
vravão muita' 1l1ltal'1'as" Anelr. Oh/'. 2 C. brado, scisma lico.
2 ,.janção amarra logo. amaynão vellas,)
.'IIIUI·I·O"U·, V. tran . llatcr a marrüo. §
Lobo, /. 597. 2. § lig. "Pura uster (a mu- fig'. intrans. Scislllar, andar sei matico. §
IlIcr) ha mister lançar-lhe muita amal'- ,figo. Andar abatido. alqllcbrado.
rllS~ Aulegl'. I. 8. H. P. L. 40. 7.• os bon
."'111''''1'01111111''1110, .. , adj. 8cmelhanle a
auugos hão de ser ancoras. e amarras na mal'l'oquim. Rt;s. 1. mal' 1853.
Icmpcstade desta vida. § Amal'l'O ele Ires
'''llIl11'I'oliulo, [lo p. de Amarrotar. § udj.
I1l00S, amal'ra meslm; a mais forte, e segu- Que tem rugas, vinco, altibaixo" de sura. ~ fig. eguranca grande, 111 ui forte, pa- perficie não liza, como a roupa 'obre que
Irocinio. Vieil'. rEslar sobre a amarl'a; i. alguem se as-entou; amachucado: "a relva
c, com ella calada no fundo, ancorada. § 11' - elo corpo de quem nella. e deitou" ~ Sem
a '!all sobre a anlalTa; i. é, para onde ella lustre: v. g. sedas-o § fig. (t. fam.)' I'encido
cs.ta presa a ancora surgida. 11. N. l. 10':l n'uma disputa.
PIC/.l1' a amarra: cortai-a. § lútm' sobre uma
."IIII1I·'·Olál·, V. trans. Fazcr ru"as, altiama1'l:/t, fig.; não ler mais que um apoio, baixos, dobras, vincos em qualquer cousa
UIlI so recurso, refugio; não ter senão um que e manu eia, apalpa, enxovalha, aperta
amaot!} ou amada. E/I/I'. L 6. § Eslar a duas pisa, calca, revolve. § (Ioc. fam.) Amarrola,'
mnar1'~; esta.r seguro, livre de sobresaltos. a/gue1/! em uma dispula. eonll'oversia, distcr maiS recursos em qualquer negocio ou cussão; levai-o de veucida, destruindo todo
cmpreza.§ l'el'oscgrcdo a sele amarras; guar- o elreilo da sua argumentação anterior.
~al-~ bem. Pl'esles. 52. § Menli1' sob a amarAIII.II·I·olá.·.!oc, V. reI'. 8nru"'ar- e, enlU; I. c, confiadamente. Prestes, 108. § Qual- xovalhar-se, encher-se de dobras, de viuqucr cabo ou corrente que seO'DJ'a cousa cos, perder o IlIstre.
~rande Oll pesada. § A;tdm' a beneficio da
AIll.u·tell"ulo, p. p. de Amartellar. § fig.
(IIIml·ra. Pawa. S. 1.98. allude ao perigo e l'irmemeute persuadido. § l'reoccupado em
Jucertcza dos que sobre ella a"'uardam a favor, por muitas informações. Uarla ele
~qrIJllenla, e que faltando ella perecem. § Me- Guia. ~ Matinado, perseguido. Apol. Dial.
II ~ cntre nauticos: "terá de longor duas 73. -trazia a moça amarlcllada com chacaamarras?" Pim. Ro/..
ras, e seguidilhasll § AlIlal'lelladn a alguma
.olnIRrruçiio, S. r. Açção ou elreito de cousa; alreiçoado. amoldado a e\la. § Aturamarrar. § A amarra do navio: o couraçado dido, encasquetado: "por audar muito ama,'·
~"I (! (orça da cOITenle partiu a amarra- lellallo uos amores de !luma dama do I'aço.,
~a8,_61.0Iabatroltr o paquete, que se a/unelot/.. Lei/tio. Alise. lJiai. 18.]J. 523. alllarleUaclo
~ .HIO onue os navios dão fundo em qUal-\ da razão., tralJallmdo, instado 1'01' el\a.
~~cr POl'lo, ancoradouro: o vapo/' CS.lá na
."'m...·tcl ..íl·, V. trans. Malhar batel'. afeios arraç~p. § Amarração (la sege, coche, elc. çoar, amassar com o martello. § lig. Pisar,
correlOCi, que as suspendem das molas. qucbrar; moYer,' perseguir atormentar,
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aturdir: 110 mundo IIOS amarlrlla com tribulações.. II. P. 2. 3. n.
'''"l1l1·ÍlII.'CIll, s. r. Amargor leve como o
de nozes, avelãs. amenuoa. verdes, ele.
Leão, Orlogr. r 175. § Sabor·tirante a aUlargo. I'ulgarmente dizemos amarugc ou (tI11((-

rujo.

.4 111 llI' IIj iII', V. illtrans. Ter sabor UlIl
lanto amargo. Ar/'. L 2q. IIcousa que amu·
l'I(jão, e amargão ..
."'IlIRI·lIjéulo, 11, adj. Algum tanto amargo.
AIlIIlI'iljo, S. m. O mesmo que All1arU~elll.
."'111111'111'-'1110. ", adj. p. u . Muito amargoso: "se o dóeote se queixa de vomitos,
ou ama"lrores de bocca, deitam a culpa ao
sangue, dizendo que he colerico, e que regoorgita da.> veas alguma porção de sueco
allla/'ltlenlo para o estomago.. Uw·v. Uú-

sel·v. 89.

'''IlII1I·,-lIídell'', S. r. pI. (L. bot.) l'lantas
que tem por typo o genero amaryllis.
AIlI'II''''lIIs, S. r. (I. boL) Gellero I.\'lJO lia
familia das amaryllideas, a que pertencIllJ'l
os IJarci. os. , Especie de açucella da A.nJCrica meriodional.
,"mi"" S. m. (anL.) (do FI'. alllas) !<j1l1
montão, em massa: ·V. g. posto em alllás.

Elueid.

,\ ",iL"i.. , S.

concubina.

r. (do Lat. amasia) Amantc,

p. p. de Amasiar·se. Feitu
amasio; feita amasia. § Que vive com amasia.
'''IIIR,''ilÍl''''C, V. rer. Fazer-se amâsio, ou
amasia; amancebar-se.
AlIIll"i1hi.do, ", adj. p. uso Mi eravcl;
.
coberto de ma~ellas. § SUJo.
"1lIi1sio, S. lU. p. uso (do Lat. amasw, ou
alllasius) .'-mante, que tem relaçõe il\icitas
com uma mnllier; barregão Alm. Inslr. 2.
."-,,,"slildo,

r

369.
,""'llSÓUll.

V. Amazona. Vieir. 5. 347. 2.

r. ~lulher, que amassa
fariuha para fazer o pão. LJ. Scrapft. L /.
54l. § Vaso em que se amassa o pão. II .
Oom. 2. 3. 8. IIem. Nltn. Re/i'. 95. "quando
o trigo anda pela eira, anda o pão pela
.~IIUIHSlldéh·l1, S.

amassacleil'a...

'\llllISHlltléiJ'o, S. m. p. uso O que amassa
farinha para fazer pão. Feo, (). 2. lH. 3. I'.
Amassador.
AIlIlIS".uléllll, S. r. Acção ou elfeito de
amassar. § Arnalgadel\a.
,\",,,,,sádo, p. p. de Amassar. B. 2. 6. a.
<:i adj. Aboleimado, achado; o rosto amassacio.. que não tem as feições bem avultada. nem resaltadas, como os In.dios do
IJrazil commummente. H. I. 5. 2. Luc. l(l.
19. "narizes -Il § Amarrotado, amachucado:
/iCOlt com o cltapelt amassacto. § Ilg. Alreito,
conformo, em boa harmonia: "tão ama.~sa
tios e amigos com os I'ortu"uezes.. 11. UOI/!.
3. 4. 6.• uberba. ira, odio, andão tão amassactos (]ue, etc.Il VeU. ()uaclr. 2. 0.2. ""ente
tão amassacla com o serviço, com o cativeiro, com as adversidades, ele... resignada,
accommodada. !:\ OarlaJ amassaclas; arliliciadas, ou baralhadas de modo a fraudar e
ganhar ao parceiro. Vici'/'. 10.238. V. Amas·ar. § (t. naut.) Agua amassada; a que é cspes:a. grossa e junta. LJ. N. l. 173. Cam.
lIoleir. do Bra.~il,
29. V. Amas ·ar. § "OS
editicios derribados, e todas as ruilla'
amassadas de sorte, que não e enxerga a
pedra, a madeira, us entulhos ela cal iça,
ele.)) lias areyas, pedra pomes, e tudo o
que o mal' emóto revolveu a cima al1UlS'Urio, e coalhado em uma ilha sobreaguadall §
Amalgamado: ouro - com a:oufltte; pão-

r

com suor de lrabal/tO.

AllIllSlSlllloÍl'o ou ."111 IISS11 110 II I'" , S. m.
A casa, ou logar, onde se amassa a cal c
areia, o gesso, o barro, o cimento, etc §
TalJoleiro, taboa, pedra, mesa, masseira,
qualquer vaso em que se ama 5a alguma
cousa; V. g., pão, tintas, etc. lJice. drt

Acad.

."11111"""11(11', II, S. O que, a que amassa
o pão, outm qualquer cousa. /J. fJ.
i\.1II11SS."lol'ÍlI, S. r. (ant.) 1'. Amassaria. B. P.
,"III"""Otl,,,,", S. r. A acção, ou ell'eito
de amassar. Careto e Bal·b. lJ. 1'. B. § Por-
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de massa para pão, quc se faz cozer de
Ullla vCZ. Eu/I'. 5. 2. «hoje furtei eu á minha allla-, com que fiz uni Dolo recebando- ~ lig. mstw'a. Gil. Vie. '2. 119. «es.a
negra -» IJ. F. Man. Apol. 380.
'~IlI11!'l"llluênto,
S. m. (t. mar.) Curva
li ue 'ucscreve o costado do navio desdc a
sna maior bocca até o corrimão da borda.
.~nul8 .. ilt', v. trans. Fazei' massa misturando a farinha com agua, revolvendo-a,
,lpertando-a, e esmagando-a com as mãos
para fazer pão, etc. Utis. I. 3. e 1. 1. «a
qucm pencira, e amassa, não furtes a fogaça u /1. l. l. 12. "desfallecia-Ihe o engenho
para amassar o trigo em pam» § Fazer em
l1Ia sa, pasta, misturando liquiJ.o com matcria glutinosa, terrea calcarea, como barro,
'te. sovando-a, pisando-a. B. 2. 2. 4. "amasSltl· o "'essou amassar cal e areia. N. lJom.
I. 2. '1.. "não se desdenhavão as mãos sagradas de amassar o barro., g fig. «O mundo amassa males com hum pequeno bem
para nos manter neste cerco de miseriasu
N. (Jlar. e. 59. II. P. I. 4. § C01ncr o 7Jào q'ue
o ltiabo amassou; provo i. é, padecer graneles trabalhos. § - cal e areia, elc.; misturar-lhe agua, e remexei-a até se ligar e reduzir como a uma só mas a. § - as cm'las;
lJarallJal·a· de ~orte, que cáiam as mell1or s a quem as dá, e a eus parceiros. § Abalar, afundir, esmagar: amassar uma Cas(l,
lorrc, caindo sobre el1a. B. Clar. § Amassar
l'WiOS, obras dc melai; abalar, desfazer o feitiO, relevo, lavores: d'aqlJi, cam, feiçõcs
WIUMsadas; sem vulto, sem relevo etc. §
,lnlOlgar, amachucar, esmagar. B. 4. 4. 15.
Ulis. 9. 21. «elmo e cabeça hum mesmo golpe amassa.; amassar o chapeu. § Amassa?';
fit;. sovar com o punl10 da mão: v. g. - o

~ão

wrpo com pancaelas § - Unho. At. P. c.83.
1'. ~Iassar, que é como boje se diz.

.~molS,.;n.·, V. intrans. Amolgar-se, esmabar-se. 1'. Per. l. 7.34. "amassou o pelouro
s Itl fazer mais que uma nodoa preta.
'~'"11S"'ÍJ'-se, V. rer. Fazcr-se uma massa uc dois ou mais corpo , amalD'amar-se:
V. g. - o OU1'O com o a:;ollgue. § ffg. «II covardia, a lacanharia, a fraude rapouseira
alllassào-sc muito bem com a avarezalt §
- com algll 'm; dar-se bem, fazer boa sociedade, harmonia. Luc. 3. l'l. Ceita, {)tlacl1'.
2. 7l, ',Christo amassava·se com os peccadures, para o ganhar para seu eterno Padr', etc.u § er compativel, consistente;
compadecer-se. ATI'. 2. 9. a. P. 2. 3. 6.
.,ullIzade, e adulação nunca se amassal'am
11 '111 lizeram pargaria» § - (de amás, ant.
montão): ficar em montão, ou massa con·
fusa. Casl. 5. 39. "e cahirão no lugar 1500
casas juntamente, que e amassa1'ào todaslt.
'~IIlIlIilSllríll, S. f. Casa onde se amassa o
pão; ou tudo que pertence á acção de o
amas ar. II. .Dom. 3. 2. 2.•a quem tinha o
largo da -».
'~1Il118soroclÓdo, ", adj. 1'. Amaçarocada.
'~lIlossln.·, e derivo 1'. Amaciar.
,'massilbo, S. m. A. porção de farinha.
que se amassa, amassadura. § Trabalho que
'c tem para amassar o pão. § Apparelho,
iustrumeuto que serve para amassar; gaJ1lella de amassar. Me1'cul' ele Sei. ele 1663. §
-Quem obrigou aos Discipulos de Christo a.
comcr as e '\ligas, servindo-lhes as mãosjuntamcnte de fouce, e eira, e trilha, e mó, e
alllassilho, e forno e meza» B. Flor. 5. 58. §

fig. - ele cousas incohcrenllJS, amontoaelas a
desproposito, scm discel'nimenlo: "o seu arrazoado. .. não é enão um amassilho de

!'<lzões mal provadas, com teistos acarretado , e estirados, que não frizão, nem betão
com as altegações•.
.'"llltlllotiHllllllcn(,e, adv. Confusamente.
•~nlll(ulo(li,lo, p. p. de Amatalotar. Provido de matalotagem. Viei/'. 10. li9. § adj.
As-ociado na matalotagem com outro. § fig-.
Que \ companheiro de outro. Fco, Q. 1. 128.
3. "almas camaradas, e amalaloladas, com
o diaboslt.
AIJJlltllloau', V. tran . p. uso Arrauchar,
dar rancho, pousada, comida: "mandou
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amalalolal' numa camarada os moços dis- que d'elles tinham, e queimavam o peito

tinclos, que trazia na naUlt
direito ás filhas, para as aptilicarern ao liSO
AlIlllt'''otllr-.~e
V. rer. Associar-se um I do arco. COl'r. Uomm. 3. Q4.•As alltigas
matalote com outro. § Tomar alguem um Ama~onas, cuja armas eram arco e aljava
compaubeiro em viagem. /1. P. § lig. Asso-l para poderem atirar mais forte e mais ex:
ciar-se.
pedltamente a' suas setta:, curtavam os
Amlltli,r, V. trans, (ant.) Matar: § lIg. Ex- peitos direitos.» Vieú' .. 9. 31'2.
lingnir, extirpar, fazer cessar. lJonst. e!e
'~lIlllzónlc:o, ", ad]. (t. poet.) O mcsmo
/lmga, 130<\, "per que se amale toda manel- que Amazol1lo.
ra de escandalo" Coslll1n. e Posl. de Ev. ele
Amllzonlense, S. m. e r. Natural da pro130'2. "amalaT dividalt p~gar, amortizar.
vincia, ou das margens elo Amazonas. §Amlltlllllido, p. p. de Amatilhar. Jun- adj. Que pertence ao Amazonas, ou ao lis:
to, reunido em matilha.
taelo d'este nome.
AlIllltllllll", v. trans. Juntar os cães, paAmllzónlo, li, adj. De amazona, pertCIIra a caça.
cente âs amazonas. Eneiela, 5. 74. "ama"oAlIllltlvldáde, S. f. Nome que se dá ao nia aljava».
instincto que preside á propagação da esAroh, Prefixo Portuguez pouco commurn,
pecie.
deri vado do Lat. arnbi, preposição corres'~lIlotÍl'o, li, adj p. us (1. theo!.) Que pondente a ci1'cum, que os Lat. derivaram
ama, amante. Ltl~ Vid. Conlempl. 4. 5. 185. do Gr. amphi, que tem a mesma significa§ Propenso ao amor.
ção. V. Ambi, e Amphi.
Amoto"lomclltc, aelv. Por, ou de modo
Ambilges, S. r. pI. (do Lat. ambagas, de
amatorio.
amb, em redor, e agere, mover· se) Itodeios,
Amlltó"lo, ", adj. (do Lat.) Concel'llente voltas, caminhos intrincados, como o de
ao amor, que tracta de amor, que o inspi- labyrinto. § fig. Circumlocuções, rodeio de
ra; que inclina a amar. Lobo f'. 18...cartas, palavras escuras, ou equivocas. BaI'/'. I. S.
amalorias ou namoradas» 1I10nl. A?·l. 17. 6. 3.•outras razões de cumpridas amba!lcs,
"poesias amalol'ías» eroticas. § Feitiços De/ens. da M. L. I. 14. .. ambagcs)) (erro.) §
amalorios. Viei?'. 6. 344. 2. amavias, e ou- Razões equivocas.
Amhogloso, ÓSIl, adj. Em que ha allltros embustes a que se attribúe a virtude
ele inspirar amor.
bages, rodeios: «corrente, voltas - do rio•.
AmllllJ'óse, S. r. (do Gr. amau?'ósis, ohs.'mboibo, S. f. Arvore altíssima do Bra·
curidade) Gota serena; cegueira proveniente ziI. (Cecropia peltat~. Linn.) Bl'ol. C.
da obstl'llcção do nervo aplico, de uma leAmblll)i.llI,. f. Arvore do Hrazil. (CaI'isão na retina, ou ainda de outras causas. ca .1Japaya. Linn.) /11'01. C.
.
Ou.rv. Potyanl. 258.
.
,~mbo.', S. m. (do Arab. ambm') ubslan,lIII llllJ'ÓUCO, ", adj. (t. med.) Que res- cia opaca, leve, oleosa, cinzenta, semeada
peita a amaurose. § -, S. m. ou r. Pessoa de pequenas mancbas brancas, amarelladas,
aOectada de amaurose.
ou escuras no seu interior; odorifera, eleAmill'el, adj.2, g. (do tal. amabitisJ Di- ctrica, resinosa e iufiammavel. Encontra··e
gno de ser amado. ~ II PJllica-se particular- em varias mares, e no ventre de alguns cc·
mente ás pessoas all'aveis, e de benigno Láceos. Casl. 3. e. 89. e 4, 35. Vieir. 10.193.
tracto. Oh1'. ele D. lJum'la, C. final: .foi ama- Orla, Coi. 3. 10 v. § fig. (t. poet.) Cheiro
vel a todos» ~ Delicado, obscquiador; li son- suave. Utis. 1. 74. § Cochc de ambar; (t. poel.1
geiro. § 'famnem .se applica ás cousas. ,ceil. o de,venus. § - amal'elto; chamado tamben)
Q. 1. 145. 4...mm amaval he sem dUVida o succmo. § - branco: o me mo que o gl'ls; c
estado da virtude e santidade» Lobo, f. 292. o mai estimado. OU1'V. Polyanlh. p. 68, ou
.rosto -».
uma variedade do amare\lo. § - gris; é o
j~mál'elmelJte, adv. Com amor, ou ca- que esta delinido no principio elo artigo.
rinho. Oaril. e /1arb IJ. /1. P. ~ De modo Mag. IJist. . "ha todavia ambar de doas
amavel, com amabilidade; delicadamente.
cas'tas, hum pardo a que chamão gris, ou,llllllvíllS, S. r. pI. O mesmo que Ama- tro preto)) § - mexuet?'a; o me mo que II
vias: Eu/r. 3. 2 Lhe dcrão algumas ama- pardo. Sanlos, 1. I. '28...tres sortes dCltlllvias)) bobo, f. 147 amavias)).
bm' ha uesta costa; bum muito alvo, a lI~e
,~mávlhuelJte, adv. (ant.) Disvelada- chamão - gl'is; outro pardo, a Ilue cllamao
mente, com muita altenção e amo. Doc_ ete - meJJ!tcira; outro negro como pez, a (Iue
Salzeda de 1820. "e - esquardei a dila pro- chamão amlla!' pl'elo)) § vi1'gem; - o meslllo
curaçomll.
que o griso Ourv. Polyanl. 2. 127. &.I. 1/.
Amllvío .. , S. m. pI. (do Lat. ama'rc, amar, .Dom. 1. 2. 16. e 2. 2. 9. .. ambaras)) § A'IIe vis, força} Filtros, feitiços, beherag-ens bar: 1'. Ambaro.
que se presumia terem virtude de fazer
Amb''''iIJIl, S. f. Substancia, que se excriai' amor, ou adio, B. P. "mais certos trahe dQ ambar gris por meio do alcool fc!amavios são dobrões aos venaes corações)). vente. I~ inso\uvel na agua, e soluvcl nao
Amllvioso, e derivo V. ~[avioso, Amoro- só no aleool como no ether.
so, etc. Vil. Cltl'isti, 1. 60.179. .Duarl. /1arb.
.4.mbllrino, 11, adj. (t. poet.) Pertencenle
f. 377. »as mulheres são muito amaviosas" ao ambar; que tem relacão com o ambar.
sensiveiR, alTectuosas.
,lmbáro, S. m. Arvore da ]nclia, COJo
Am8zellí)do, adj. Cheio de mazelas. § fruclo é amarello e do tamanbo de ullla
Torpe, impuro.
noz, e as folhas como as da noguei~a. Oseu
AlIIllzellú.··..e V. ref, (ant.) Lastimar-se. fructo, de conserva, excita o appelite e faz
Lop. Chron. J. 1. 2. 4'2.
correr a bilis. Orla. Coi. 7_24. "os ambc('
j~mílZlll, ou AlllílZio. V. Amasia, etc.
l'CS)) § Peixe 'do genero dos cetáceos... '
Amllzllhátlo, ", adj. p. uso (corrupção
Ambll)'l'lÓl, S. r. Procissão, e SilCl'I!ICIO
de amazeUado). 'farpe, impuro. Alm. 1nsl1'. solemne á roda das lavouras, entre os an·
3. p. 366.• meus beiços - e contamina- tigos Homanos. Cosi. Virgo
.'
dos".
,'mbêtll, S. r.. (t. zooI.) Nome IOdlgena
Amozonll, S. r. Mulller guerreira, de ani- de uma ave da A.J:rica Occidental.
mo varonil, que se distingue por alguma
,t.mbi, S. m. Instrumento ciurgJCo. rara
heroicidade. § Trajo á amazona, ou de ama- reduzir a deslocação do braço, do llllmero.
::ona; o que usam as senhoras para mon- § Prelixo, que tambem se reduz a al!lb, amo
tal' . a cavalloj e consiste em um vesti.do e an, e significa á roda. E a [lr~pna palamUito compl'ldo, de panno escuro, mUIto vra lat. que deriva do gr. alhpltl.
justo ao corpo e abotoado pela [rente até á ,~mblll S. f. Betume das Tndias.
cintura, á semelhança de fato de homem. § "'mbl"l' V. trans. (do Lat. ambirc! CerA senhora que. monla a cavallo assim ves- cal', rodear, abranger, em volta.•OlCcra
lida. § A artista, que nos circos, monta em que o ambiaua um ar divino» Fil. Obcr.
trajo de amazona um cavallo que trabalha lJ. 2."
em alta .eschola. § Amazonas, no pI. (do 01'.
Ambição, S. f. (elo Lat. ambilio, de aJ~l'
p~er. prlv. a. e de ma;;os, mamm~). Alguus biTe, cercar, rodear, do pref. amb! .e. t!/,
hlstol'ladores contam que na ASla menor, andar, ir, d'onde provém a sua SIg'Lllhcaçao
nas marg:eus do rio Tllermodontc, existia propria, circuito) Propriamente, acto, ou
uma uaçao de mulheres guerreiras d'esle , desejo de abranger. § lig. Desejo ardente e
nome, que só em certas epocba admittiam immoderado de conseguir honras, louvor,
homens entre si, expeli iam os filhos varões, fama, empregos, fazenda, auctoridadc, ro-
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dor otc. Atont. ATt. 14. li. "ambtção, Velll de duas e 'pedes di Irerentes ; besta llluar. reino dos \latas. «O Bendlla, Oovrrnador do
tIa 'palavra ambi:re, que JJe o lIIesmo que § (t. IIcom.) Diz-se de uma curva hyrerlHJ- rC,)'no me e tava esperalldo, aconlpallhado
correr ou COl'car em roda, como fazião an- Ilir.a ao 3.· grau, q112 tem 11IU dos seus ra- de mU.l'tos Ourobalõcs, e Amllol'I'oja,1 , qlle
ligillndute os preteudentes ele dignidades, e mos inOnilo: inseripto, e o antro circutn- é a mais llobre gente da corte'! III. /1,
llwdslrados da republica, que corrião toda scripto à sua aS.l'mptota. § (na bot.) Catis - ; L5.
'[ cidade, corteJando buns e outros, e g'a- o que por fóra apresenta O' caractere 01'.\lIIbo", '''': adj. uumeral, ou dctcnlli;llJalldo a benevolencia dos que podião ter dinarios de um cal is, e por dentro os de nativo de quantidade, pI. (do Lat. alltbo, ('III
voto" Lus. 9. 93. ,di] ponde na cobiça hum urna corol1a. § Usa-se subst.
Or. amph6) Dois juutameute; nm e outro
frco duro, e na ambição tambem'! Vici?'a:
,~mhír,;"", S. 1'. Comida em que se dão .inntos; refere-'e a dois mencionados, Oll
"a ambicão da vantage" meUlOria, mais gra- varias cou 'as a um tempo. § fig. Misto de conhecidos d·antes. A1. L1IS. 2. f. li7. I. ~
duaçilO:U. lJom. § As artes usadas para sa- cousas oppostas. (I~sta palavra não é em- Ambos de dois, ou ambas ele eluas ; o mesmo
lisfazer a ambição. Viei/·. 2. 94. 2. "amai- pregada na linguagem .familiar, e parece que ambos,. é pleonasmo muilo usado, Illas
lIarilo as velas, e recolberão os remos da não ter anctoridade Iitleraria a seu favor. imrroprio e desnecessario. N. e Moç. 1.21.
sua ambição» § Cubiça, extremoso appetite It sem dnvida uma tradncção do Francez Casto 2.. c. 99. Lus. 4. 78. "de ambos (/cliolls
de rilluezas, Vicim, 4. 156. «cobiça, ou - de ambigu) , § adj. V. Ambiguo.
a fronte coroada» § Ambos a elois, Ú tal11bcl1I
rilluezas,' e B. do Fut. 128. Lus. 10.58. §Iig.
.4mbl;;.........mC.c, adv. De modo amlll- loc. viciosa. Ae. elos Si'l,lg. 2. 89.. 2. ~ All':lJesejo velJemente culpavel de alg. cousa. g'uo, COOl ambig·uidade.
bos, pl'On. Os dois de quero se lalla: saitlM, Lus. l. 1. t'il. 26. ]i'I'ciT. l. 9. § Tambem
,"mhi;;uldilllc, S, f. (do Lat. ambiguitas.) mm ambos; ambos vieram cà jantar. ~ /1'
se lliz das cousas honestas, ou ind'ilreren- Sentido g'eral, susceplível de diversas inter- ))0'- a'miJos; i. é, por conta de arolJo?, de
lOs. IJ, 4. 4. 16. "ambição de nomes honro- pretaçües; obscuridade das palavras ou do sociedade, ou interesse commum, cm .10:;0,
Sos" "'I'eil'. 1. 13. Vicil'. 9. 521. .2.
cliSCl1l'SO, que procede dos diversos senti- commercio, etc. Er4i'. 3.2. Dctie. Art. "
,\mblçiiotSínlll', S. f. clim. de Ambição. dos, que se lhes podem accororoodar. Bal'- ,<lavra com teroqo, e vá ))01' a.mbos".
/Jvrn. Oi'l'ceç. 2. 4. l.
ret. UI'/h. 33. § [jo·. Duvida, incerteza,irre(Ambos, Dois. S!ln.) Ambos, rererc-se a
,lmblcí.,.., V. trans.p. uso De~e.iar com solução, perjJlexÚlade. Art. MiM/. 58 V.
e/uns consas em llllião, e usa-se '1nundll
allllJi~ão; ambicionar. Pint. Rib. Re/. 3. 2.
Ambíguo, ", adj. (do Lat. ambigtru,s, de d'ellas se al'Ormn a mesma cousa, oa IlIlIa
,lmblcioni.do, p. p. de Ambicionar. Que ambo, dois, e ago, eu faço.) Que ofl'erece ao cousa feita ao lJ1eSll10 tempo, ou qualldo
iJ objecto de Ambição. § Desejado.
espirita dois ou mais sentidos; que tem entre ellas se suppüe qualquer especie de
,l.ublciollá.·, v. trans. (do FI'. ambilion- ambiguidade; amphibologico. AIT. I. 5. conformidade. g elois 1'1', rc-se unica e prcIWI'J Desejar com vehemencia, procurar com "palavras ambiguas e torcidas'! Encida, 2, ci~amente ao numero: 1>. !I. n qllerer, e u
ambição, ter ambição. muto Supp. § Cobiçar, 26. § Que nsa de palavras, ou discnrsos poder fazer bem, são tiu(n cousas tolulnlcllallJlclecer.
obscuros e equivocas. Epana( I. 83. § 11'- te di rrereTI tes, e que nem sempre CXI~tl'nl
,lUlhlcló.~RmeJltc, adv. Com ambição. resoluto, perplexo, indeterll1inado ; falI. ele uuidas uo Olesmo sujeito; l1Jas amb(~ ~u
Luc. I. 14
pessoas. Banc/. Encida, 5. 77.•g se a car- requerem essencialmente para o excrCICIO
,lmhiciosl.~sím .., II, snp. de Ambicioso. reira um pouco mais duràra, Não lJa duvi- da nobre virtude da belleficencia. Vicil'. 8,
i', !'. 2. 18. EstaI'. Ant. 10. 5.
da alguma qlle li vencera E que sllspenso, M8. "vedes élous 11Omen. juntos, .. pela
.-lmhiciôso, ÓSII, adj. (do Lat. ambitio- e ambíguo o deixàra» § Incerto, duvidoso, presença milbos juntos, pela amis,ade 11l~lIt()
SlIS) Que ambiciona; que tem ambição. Paiv. indeciso; fal., de cousas. Epanaf. 4. 3. 43. longe hum do outro" M. Lus. 2. 67. I. (lU(l,l,
S. I. 271. ,,"'enle ambiciosa» Vicil'. 6. l. 1. "Então a prole ambigua com certeza e os Chi'. Man. l. 33. § Ambos é tambem SJ·II. de
~ Diz-se tambem das cousas, de tudo o que dOll~ autuores conhece mll.Y clara'! g (t..boL) wn e o'/Üj'o, ma' d'elle difl'ere, em qll UlII,
exprime ambição, ou CORl ella tem relação: Diz-se do' orgãos cuja forma não é bem e O1~tl'O não exige a ideia de ullião, reqllu0, (/- palavras ambiciosas; as com que o determinacla, e dos g'eneros ou especies de rida pelo vocab. ambos; assim quando dlambicioso procura fazer as suas partes: cs- difncil classiHcação.
7.emos, ambos (i.:;eram uma ca.sa, enlende-:e
Ilirito, camctel' ambicioso; pCl'tcnção, ma,t.lllhíl"WO, n, adi. (t. JJot.) Diz-se dos (Iue trabalharam junto~ na s,!-a edi[i~a!iiln ;
IlcicaJ ambiciosas. Elc(Jiacl. 11. 155. Ii. P. botões que comprel1e'ndem ao mesmo tem- e quando se diz, 1lIn e otd1'Ofez, ouflsenun
2.5.20, Vieil'. 2. 409. ii Em litteral, diz-se, po folhas e lIóres. BTOt. lJ.
uma casei, entende-se que cada 1IllI [ez a
~vprlJSsÕCS, patavl'as ambiciosas, estyto am&Illbí.·", S. 1'. Instrumento musico dos sua. S1/n. ete S. Luiz.
vicioso, para designar expressões, palavras, pretos, a modo de marimbas. Elhiop. p. 15.
J~Ulill'c. V. Ambar. Oda, Cot. 3. 10,
est)'lo, elc., com que se cruel' brilJJar, ca- B/ut. V. Embira.
'''-Ill!l.'citcJu, s. r. AOlbar amarello arlilillar suJ1'ragios, altrallÍr a attenção, etc. A'!'I'.
Ji.mlllto, S. m. (do Lat. arnbittls, de am- cial, J'al~o, empregado antigamente 110 :<!\IIo. 6, "Plínio festejou com palavras ambi- bife, circundar.) Circuito, recinto, cirCUlJlfe- mercio da escravatura, nas costas de Alr)Ga.
viosas a frescnra d'ltalia'! V. elo A1'c. 1. 4. rencia, extensão, que tem em redor qual"'mll"cótlo, p. p. de Ambrear. Ayiot. LI/S,
'pontos subtis e ambiciosos'! § Ambicioso, a, quer objecto, ou espaço, ou seja medido 2. 528. «mancebo a111.bl'cados" perfumado!;
s. O que, a que tem ambição; que não se ao longo, ou ror cima do seu perimetro, ou com amlJar, ou qualqlJcr aroma. Uiz-:c: à
conlellla com o que tem, e deseja muito peripberia. Ban'ciros, 15. "o - da cidade" mà parte. § Da CÓr do alnbar arnarello.
mais em dinheiro, em honras, etc. F'el'r. Cat'v. Dcse. 18. 110 - da terra" /3. /1/01'.2.
,\mh"clí,', V. trans. Aromatizar, perruUal't.1. 10, Ceit. S. 2. 66. I. Vieil'.IO. 261. 227. "uma If'goa de -'! § Oraudeza, tama- mar com ambar. § Fazer aromatico, chei.com os segw'os tbesouros de não desejar nho. Vici'l'. Pa/'av/·. 13. :lo 7. 1J. 177. § Am- rosa: V. g. ambrear a rosa. Jl1ecl'it. 15. 2, ~
superlluo, sou mais rico que todos os bilo é SYI1. de ci?'cuilo, de ci'l'ctlm(erencia, Dar a cór do amlJar.
amuiciosos cio mundo".
de contol'no, ))el'i11letro, e de pCl'iphel'ia:
,\mb"cillll, S. r. l1le~mo que AmIJarill<l,
,llllbhlódea', ('l g.) ou ,t.mbitlc:<t.·o, .. , mas só difl'ere de circuito, cm que este se
,~mh.·cõ ... o, ÓSIl, adj. Almi ca,rado.
adj. (do Lat. ambidca;tC1', de ambi, 'ambos, e deriva do Lat. cil·eu.m, e aquelle do Lat.
,lmltl'ctll, S. f. Planta da fanulla das malillJJJlcl'a, mão direita) Que llsa com facilida- amb, ou amp/vi 01'. que siguifica o mesmo. vacias, do genero das kelOlias. li Asem lide e clestreza de ambas as mãos. BCl'n. S.
,"mhlír;o...., ou ,\mh!~·r,;olJO,.. adj, te da mesma planta, que tem cheIro alll:
I. 3. 9. "ha 11Omen~ Çl-rnbic/,ca;t1'os por natu- (do 01'. arnbl./js, obtuso, e g6nia, angulo (I:. breado, e serve no Levante para fazei o pu
reza, ou por exerClClO'! H. lJom. 3. 5. 9. geom.) Que tem angulo, ou angulos obtu- chamaelo ele Ch!lprc, usado como pe~fllllle. §
.alllVu/wlcl''' § fig. Que defende o pró, e o sos. § Tl'iangulo a11Lb/ygono; o que é ohtu- A sua llór, chamada tambem eto gmo 1.111'('0,
COlllra; que usa imparcialmente em algo sangulo,
cheira mais a almiscar do quc a al11iJar ;
consa. B. Flor. I. 1. 15. § Toma-se tamlJem
Jt.mhlyol'c, adj. 2 g. Que tem ambl,\'o- I arece- e com a alcachofra, e tCIU 110 versnbs~. g Assi~ como se diz dcst1'0, se deve- l)ia.
lice uma folhagemzinlla.
, .
na ulzer ambulcst1'0.
,\ ... b1ropí .. , S. f. (do Gr. ambtys, oJJtu"'... 11.·'. ....., s, r. (t. bot.) Flanta da lauu,ll~lbhlexte .. ldi.de, S. r. Faculdade do so, e 61Jos, olhal (t. med.) Falta de vista sem lia dos cacàoeiros.
ambldextro; (rualidade de o ser.
defeito ilpparente dos olhos. Ctwv. Potyant.
.~JJllwoo, adI'. (anl.) Ao longo.
.
,llllblc'~te, adj. 2 g. (do Lat. ambicns, p. 11. ~63. Jt o primo grau da amaUl'ose.
'\Ulb,·o.~í .. , S. r. (do Gr. a11lbl'osw., tlu
a de ambzl'C, cLrcumdar, andar à roda) Que
"'mho, S. m. Combinação de dois llume- pref. privo a. e cle brolos, mortal). ~llh:lall
cerca, que cil'cumda, ou envolve os corpos ros na loteria. Não tem esla palavra aucto- cia imaginaria, com que os sectal'lOJ; do palJor lodos os Jados. VicÍl'. 5. 179. "superü- ridade a sen favor. § (t. cirur.). V. Ambi.
ganismo sllppunham que o .deu 'es: IIUG1C-" Al1n, inst. l. p. 622.. «circulo -"~
Ámltol ... V. Ambula. Consto elc I~Ji·r. 9.2. lriam. e que por isso eram ImmorlaeS. /1 '.
CVlt. S. 2. 325. t. «o ar -'! § -, S. m. ar
ÁlllblJllJ.~, ,lt. ... holo". adj. (ant.) por Am- dos Sing. 2. 178. ,,0' doce \lectar, e J;uave
~hllosl1l1erico que cerca os corpos, que 1'0- bas as, AmlJo os.: espácla ele ambolas?rlüos. ambrasia'! Lus. 10. 4. fig. ~lal1jar, ou IJ 'bluela q globo: ou qualquer Ouido, ou·gaz
,1.lllbolím (ant.) Rig. incerta. Talvez no- da divina mui deliciosa. Euf7·. l. I. II. P'.
quc clrcumda algum corpo. § fig. r.ou a me d'uma arvore. Couto 8. II. "queimou a l. 5. LÍ •• aos gostos de suas contemplações
qU~..ccrca. ou rodeia. Ccita, Q. 1. 72. 3. cidade ... com muitas fazp.nclas, couramas, chamavam -, e neclar" § It. poet.) Cllciro
!liltvWnlc, ou cerco do peccador».
e ambotins, sangue de dragão ... "
Sllave. FerI'. Epilh. Veg. Law'. Od. I. Ui.
,llllbh~tS't .. ê'·do n, adj. p. uso (do Lat.
Alllbolll, S. m. (elo 01'. ambón, emillen- ,di] os calJellos de ambrosia ao vento dava
?lIllVt, ambqs, e de eSCjtwrelo) Canhoto de cia.) Antiga tribuna nas cgrejas, a que se (Venusl" § Aclla-se como roa ·c, 111ul1t. 111'/,
,IUllas as maos, opposto a ambielcxlTO. § fig, subia para lêr, cantar, ou prégar.
"o ambrosia fiugido'!.
Que faz ludo as avessas. JI. /3cl'n. S. 1. 3.9.
Ambo.·ótc, S. m. (t. naul:.). V. Tambore- I .'\'IllIJl·osill, . f. Geuero de planlas da fa"Illhigénill, S. r. (do Gr. genna6, eu ge- te. Couto 6. 9.21. "huIU mar que lhe doo, milia elas corymbiferas, pentandri,~ mono~o, e Lat. ombi, em I'oda) It. mall!.) Especie que lho cortou (o mastro) pelos (tInboTctes" gJ'nia de L!lnneo. Jixlialam Ulll cheIro aro~
. c, h'ylleruole, que tem Ulll dos seus ramos
,,,... bOI·í"., S. m. Peixe d'agua doce, elo matlao, c o, ·.cu 'abor é aroal'llja?O, mas
Illlillltos Jnscripto e o outro circumscl'iplo J3l'azil.
agradavel. Gl'I't. Jleseng. 3. 27. r(;hcltopOna .ua aS)'lOptota.
Ambo.'uit' S. m. V. JlJmbornal. Scg. I/el'- dtllm Botl'!ls.) § II, tambem vulgal'ill.ente
"Illbí;;eno, ", adj. (do Lat. ambigcnus, eo etc lJiu, ( 164.
chamada: h rva (orm.igucira, 011 cila c/o
de amuo, dOIS, e gcnus, geração) Nascido
,t.mJI o""".i 11 , S. f. (t.
siat.) 'obre elo i11C3Jico.

!
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J.IO pI. § Fúra mai' conformc à et."molog e tal' IUlllllncnle, proximo, qua~i a apparl'cer
e Ja uS. por alg'uns escriplores, wniaru. S Lobo, r. 3\1'l. "cio rosto ... a que allHlacs:
j.rosifl, ilispo de Milão. S Uiz se prlncipal-" Antig. parece que significava, rcceio, tcmor, cassal11rule a1Heaj'al'ão as prinlicias d,1 h3r111('111<: (.1'11111 canto. cccles~astico. ~ COllfor- t'11\:iIO das allJeaças; na lrad. do "'orat c/e I ua .. i. 6, aponlavam. Epan. I. 75. "o maiur
JJHl aO I'Ito ua cg"J"eJa ue ~Iilã(l.
l1wlllol' de 116'2 se diz: "anlre vós uom se- I damno que anwaruVlt a casa dc j;raball~a ...
..,. ... II.·..."io, ", adj. (L poel.) Que chcira ja !H!lIl1u.ma amcaça; e:e ~lgull1 cios vo~sos
.'?'llIl· ... !O,.. , S. m. OmcsulO q~e AJ1ICil~,(,
a (lIl1ilrosla: «a ambrosia coma... i. é, per- qlllr.cr 1111' a outro senhol'lo, etc ... 1'. &Iuc. UlLs. 2. 6. "lIull1 - nWIg-o.. Lus.li. !lO. I'leil'.
fUlllada dc ambrosia, e que a recente.
art. amcara, que aLli interpreta 'l:onladc dc 9. <i!ll. Lobo,
IB!l. Paw. ~10. 1)1'. § ligo lJiz.\IlI,u·.." .. í.t", S. m. ES[l cie de créme, IIll/clar dc lel'ra, o que e fazia enlão com se tambem nas diversas a.::cepçües do verbo
que ·c faz no IJrazil.
perUli~~ão do senhorio, e sem ella não. V. allLCGrar; signal de immineucia, rebale de
.'.",h.·o",.o,. s. m. Cqmida que no llrazil Orel.
4. T. 25. e Pilip. 4. T. 42. quP. res- proximiuade: "ameaço de doença.. sigllacs
liC: lar. ue Jal'lnha de milho, azeite de den· pcitam a este direito, ou pertenção senho- que a preceuem. alaque menor que I'az rcuc. pimentas, elc.
rial de não se mudarem os moradores <1M cear outro maior. PaLm. 3. 14U. c 3. 78,
.''''h .... S. m. J/rucla urar.i1iea silvestre. selJ~ CH aes, quasi addictos ã glelHl, on sólo. '<lIão linha mais de burua, clue UIIS all!UCLl'lI.\
.\,nf.uí.l. V. Bambual. ú'tLCl'. Ret. 5. I.!l. § Terror, medo de mal incutido pelos sc- d'olla.. i. é, prineipiava-Ihe a H[!Out.ar. 11111/1,1.
.'llIbuh.í1I1"', s. r. pI. (do Lal. a"lJlbllbalw, nllores aos seus solareigos, malaLlo:, vas- Ar 5.73 v. "Não temendo do temllo os Ullwa·
lirallo do syriaco ambtr.ba, p/UI'. ambuba'i, sallos, se appellaosrTII u'elles, on das sua !:os» fi. do Fui. 59. 65. "applicaudo o remetibia) Cortczãs syriacas da mais baixa ex- ju;:liças para as d·el·rei. Ord. Ar 3. 74.4. uio ã ferida, ou aos Q11WctpJS d'eJia...
tracl:ão que em I\orna allrahiam os devas- ,·lhe nom I'acaes ameara nem mal .. e 5. 5.
.~ 11(''''<10. V. Amejado. Ca.st. 4. c. :l!l. Lo·
tiUS tocando Jlauta.
7. (cra casô de querela).
bo,
301.
,'Illb"'<lc, . m. (anl.) Fcrrolho. aldraba.
.\ llICII çí. <I AIllCll CC, adv. Em mouo de
.~mclllI ..... o, .p. p. de A.mealhar. Cuju
Galv. /.'lIr. c. 28.
.
ameaça, com ameaças. B. P.
preço se regateIa. S l\eparLJelo cm pcquc·
., ... buIA, S. r. (do Lal. amplllla.) Vaso ue
Amcllçó.do, p. p. de Ameaçar. fi. Dom.. nas parceJias. § Junlo a pouco e pouco.
vidro, crystal, ou melai, de gargalo estrei- 3. 4',17. § Tambrm se usa subsl. Eu/I'. 2.
,\mclllhadlu·,". O que, ou aCLueamcaln L: hojo largo e redondo na parte inferior. 4. Ults. "I. 5.• tambem os ameaçados comem lha. JJ. P. 1':(11'([. e [Jarb. lJ.
V. tio Al'c. 2. 32. M. Lus. ~. 15.32. § Vaso, pão...
.\noenlhiu·, V. trans. Guardar cm lllC(l·
enl que se guaruam os sanctos óleo. COIISt.
."lllcaç"cli,,·, ", aclj. Que ameaça. An·. Ihciro, ajunlar cm cofre o uinheiro, as mea·
dc Mtr. e 9. '2 .• a ambola do olco da chris- 2. 5. Epan. I. ~U. llaccidentcs a/7"teaçadol'cs" lhas, poupando, fazendo economias. IJ. /I1ur.
III a 'I c II. Dom. 3. 3. 25.
Pinto ilib. Pre!'el'. 208.• rios ameaçadoresll 124. ,.enterrando comsig-o o que al1woJlll!rãfJ'
., ... tluIRel·o, 5. m. (do Lal. ambulacrlt1ll. . -, S. O que, a que ameaça, far. ameaças.
'1.mclllhá .. , V. Intrans. lkg-atear naCOIIIde am!>u,Lal'c, caminhar) (t. de II. n.) Mem,'lllCllClllllélllo. S. m. (aut.) Ameaça, ae- pra, barateando o preço, ofl'crecendo IIll'(l·
lJralla uos zoophJ'tos, que lhes serre para ção de aílleacar. •
lha a mealha, ceitil a cei til, real a real
andar.
.\lIlCllÇ""ic adj. 2 g. (anl. e p. us.) Em Eu!,l'. I. 2.• V\-Ios amealha1', para darem
.'lIIhull\nclll S. f. (do FI'. ambulancc; postura de ameaçar, ferir. I'il. Chi'isl. '2. I~. mais um ceitil. lá. lhe vão os olhos da cara.'
del'lv. do Lat. amblllal'c) Hospital amlulan- 41 "o. gesto medonllo, e - .. § (L do ])1'<11..1
,'!>me'''·' V. Ameiar.
le ou moveJ, que aco!T:panha o exercito em Pintado, ou esculpido de maneira, que pa"'mcRléo, ", aclj, Ido ar. amoillaios, elll
IIlarella, f. se lixa proximo ao campo ele ba- rece amcaçar. Nobitiar. 26. "o urso levaIl- Lat. a1llcebcusj Uiz·se de qualquer vcrso, uu
talha. S Qualquer IlOspital ambulanle. R O lante e - .. § - p. a cle AmeaçaI'.
peça de verso, que tem dois illterloculorcs,
I' 's 'oal e material destinado aos primeiros
Amc,.'.)íu', V. tran . Llazer aml"'atas: pro- e quer dizer alternado. Vosl. E!]I. 3. lO IJ.
:oecorro dos feridos em campanha. :s O Illeller fazcr mal ou cal;tigar. § E. te verbo, /lol. a. «caneão alHebéa.. é qllando doiscall·
mcsmo para acudir de prompto as victimas ou rege a pc, ~oa ameaçada ausolut<lmenle: laudo altcrnãdamente, o segundo diz oulru··
de ~ma cpidemia, ou de outra calamidade L g. ilI. c 111. 2. 1. "amcaçando o port iro" tantos versos, mas que signililluelll cou.a
I'ullllca.
A casa em que e e tabe1rce o e fallando de cousas inall1madas: Pabn.2. maior, ou contraria. Ga/h. 1. 18. AlgulI'
~erviç~ provi orio tIe soc'.:orros mellicos e 150. «eomo sua idaLle o ameaçassc cada dia» escrevem amcbe/J,.
·ll"llrg-ICOs.
Ltls. 2. 24. "Vendo como adiaule ameaFtnAlIlêdo. Y. ~ledo .
.\m"u'i."cc, adj. 2 g. (do Lal. amblt- do Os eslava bUlll llIarilimo penedo.. ou se."ntcd,·cnt,'"llllllélltc, auv. A mcdo,col!l
/WM.) Que se move; que se transporta rle :eguinc1o-~e o genero de ameaça, r('giuo das meelo, medrosamenle. Tem'. c. 15.
11,111 log~r para outro; "llOspital-" Atv. c~a prep. com ou etc: v. rJ. An'. 3. 17.•,as pe.",.. cti.·CIlI .... O, p. p. de Amedrenlar.l'.
Lltl1l~. &:\Col. 21. 2. § O que não tem resl- nas, com que ClJristo ameaça os seus.. P. II. P. 2. 41. 120. Paiva, S. 1. 348 V. "ora - com
dCIICla lixa; que anda de trna em terra: Rcl. I. <i2 . • amcarava ele morle a quem .. e arreceos...
aelol' !tlllbutante. § Vendedor ambulanle; o fallando de cousas inanimadas: li. P. I. (j.
,1. ... ctl.·cntad.,,·, n, S. O que, a que ame(fUC uao tcm estabelecimento, e vende prlas l. amcara-nos a idade com o fim; e vive- drenta.
.
rlla .
mos com o somno CJuieto" ; ou flnalmellte
.~mcdl·c"tiu'l V. Irans. O lJlesmo flue
,"'III""!"''';llhl, s. r. Dim. de Ambula. rege o genero de ameaça, seg'uiudo- e o Amedrontar. (do 1'ort. ant. amcdorclIll.lr,
!XVCI'. /I/,J·I. 2. 30.
objecto ameaçado, rrgido elas prep. a ou d'lIm adj. medol'cnlo, I'ormado pela analooia
"'1Il,~""ltÍl'o,
adj. Que não póde es- sobrc, ou da eouj. que: V. {f. Luc. I. L5. de lamacento, /lb?nm'cnlo, EtC.) Dar, illspirar,
tal' Cplteto, nem parado n.) me mo logar, "ameaçanCZo o merecielo inccudlo ... aO mes- causar, ou fazer medo; iufundir suslo, ou
que bosta dc Correr terras, sem tomar mo· mo sepulchro .. lJoes, Civ:'. Man. 1. c. 56. pavôr. Vam. ii/eg. 10. e LltS. 10.
,,~; a
J"(lda, 011 asscnto fixo. § Diz·se principal- "ameaça a mui loS a morle.. Vicil'.2. l75. 2. vista IIle amedreli/a; Da féra multidão quaJII(:u/e do geuio das pessoas. § (t. cirur.) "ja allwaçava o golpe sobre a côrte de Jeru- drupecJante» JJ. 1. 5. 2. e P. P. 'l. II. 30. I'.
(lue .!ll11c/il de jogar, que não é fixo. Rccop. oalem.. 11. Dom. I. I. l. «sendo ameaçado, Amedronlar.
c/(t Cwu/'fl. 2. 12. Curvo Ala/. III. "cbagas... quc, etc." § Pôr mcdo, incutir terror. Encid.
,'"",',"'ont,.do, p. p. de Amcdrontar.
wnbulatiuas..
10. 2:!0. «e sanguinolento ~Ie ameara a duo Gocs, alI'. 11'lall.. I. flU. Lus. 1. 9L COUIUlh,
"'"""l"tórlo, ", adj. p. uso (do Lat. am- ra e cruclmorte.. Viei1'. 10. 3JI. 2. "prom l· Vcrc. I. 10. 16 v.
/Illltllorius) AmlJlllante, ambulativo; que an- tendo o céo e ameaçanllo o inferllo" (aos
'1. ... ed.·o II r, V. trans. O mesmo qllc
da, CpIC e move de um logar para outro qlle se não con\'l"'rtessem) R fig. E tal' imo Amedrentar. Andl'. Cere. 3. 10. I. GlIur,..
.II/ua IllsI. I. f. 4.3<i. § Diz-se no fôro : 4 mincnle, 011 proximo a uccedcr; diz-se elos Rei. 5. 3. 20. Mal/S. Ar I. Os UOIIS allctun:s
vOlllar(1) ti amblllaluria; i. é, varia, muda- damllos, perigos, males, ele., cle anlmaes, trazem aJllClllll'enlar, e allwd/'f/l1lw'; IllIjc
vl'l. ,~ InlercUclo - ; o que acompanha a ou de qualquer cou~fl fortuita, ou conlingen- porem uSa-se geralmcnte amcdrontar.
,
p~:::;.'()i1 em cujo ca tig'o tie põe. M. 4tLs. 4. te. Pel'l'. EgI. 9. "V('S que fo/1,o arde ... por
Aml';,;á." V. lrans. lalll.) (de alllC!lu) ~
I~. 21. 3 Jltrisdicção alllbulaloría; a que tanta serra; Que a nossa (serra) ca ameaça?.. Entrar 110 amago, abrir. § \<'(:ndt:r : L'. g. "'IS
II(tO lem .éde fixa.
Hib. de ilJac. J/I'ist. 'I. "vendo que outro lJelloll.ros nãn anlC'ga\'anl o IIILtro... (;0.11. 5. U.
.,,,,I"'li". S. r. Planta ela India.
iXéros amea[;avlio o mundoll g fig. Prometo ~:!. M. da.ç Pme:;. I. 30. «(III/cgar a: lll'llla.;·
.'u Itllliníll', S. dim. ele Ambula. /leg. ler, fazer ,:ecear, dar mo tras ou signal de encctar, abrir o <Imago, ou all.II"'9"0' ..
.Jll'. -5.
cousa proxlma. ou que ha de aconLecer. II.
,'"u';.çc.., Amó;.;III. (anl ) \. o\m('IJl1a. II.
.,,,,tlust"... . f. (I. cirur.) (do j,at. am- Dom. I. 2. 3.•deixou acabada a igrpja, que 4. I. 18. nas /laias, 1). I~O. u/l. cttiç. Galv.
/>usUo, de cmíb, em roda, e tLslio, de tlsttlS, alllearava grande dilatação" Vieil'. 10. :\54.. Oesc. c. 58.
p. p. de II1'CI'C, arder.) Cauterisação das ])01'- "os perigo que aTlteaça'l:ão nallfrao-io á. ar.imc;;o, 1'. Amago. AIT. e Eu!,r. 5. L
da' de uma ferida.
ca .. Maus Ar 3. § Amcaçal' caída.. 011 n.âna; Casto 3. C. 63.
,'mó" e derivo Y. Ameia.
correr risco, ou achar-se em perigo de vil'
:9.lllchndi.drtmcn!l'. 1'. Amiudndulllelllc.
.'" III cí. !o''' , s.
(do Lat. mimE) Signal, a terra: diz·se dos edifícios, e objectos emi- i([. 2. 7.
.
!-íc:to, ou palavra, com que damos a enten- nentes. Lcão, lJcscr·. 10. "porque parecem
,'mólll S. 1". It. dr. forl.) (UO L.at IIIOU/l1II)
II 'r o animo de fazer filai ou de castigar, (os penedos) que estão amcapanllo !'uinall Parte superior €la~ muralhas de uma rort;!para pOr meelo, ou incuti!' terror ao amea- Utiss. 8. 8. § fig. Correr ri~co de pereeer, leza, cortada pai' abertura por onde se ali'
çatlo. AI'I·. . I .•e sa ameaça !Jas de fazer de faltar. lIist. &l'a1)/1. I. Prelud. I. I. "a ra sobre o Inimigo. I'ici'l'a, 'lo 175. 10.. Usaaos do teo l'a~:o ele .. (resposta de 'J'heodo- \'irtude e a fé amcaçavão ruinall Vieir. Vo.:; se mais frequenlemente no plur. Pallll. \.
ro E.\'l"eneo ao rei L~·siUlacho.) Vieira uas 'lo 3. 14. § Adag.: Ameara muito qucm 16. "se poz entre as ami·as .. § fig. A parle
l'w'las diz ameara, e a~'~caro, IIJal't. Cal. 11. afrouta um .. Allw!lI'. 3. 4. "Quem ameaça, supcrior d'alguma cousa. II. P. 1.5. 10: «('S,
I. R. 'L ,II. Lu'. I. I. '1. 21". "ltlllCaça ~ no uma trm e outra guarda ou cspera.. Eu/i'os. tando na terra, chegue com as aIUc!(L\ aO
pl. .III/cewas ou Amcaço·. § i"IHles que an-1~' 4. "Qucm allwarlt, c lião tia, medo 1la.. c60 .. § ligo Logar clevado, (\ por is:o vlslu
nllnciulIl ou fazem prover a1g-uma cousa, fJtul. I'oe. "Quem Gl1wal:a, a sua ira ga ta .. ele 101l"'e. Ccit. S. 2.201 .•• nas Q.lIwias C) theaquc dcsagrada: amcaro' ue chuva; - de Ibid.
lro do mundo.. ~ ligo Parcella de murillha
Irovoada . - ue revolta. § }i'a.:;el' ameaças:
.... ",cllçíll·, V. intrans. p. uso Dirigiramea- de defen ·a. CosI. <Converso 2. "nem o poder
promctter fazer mal. De ordinario usa-se ça : ncio ameacc, 'luC não tenho l1)edo. § Es- ' furibundo do mundo, nem do profundo lJu'\mtll·,,,.íACO. adj. V. AllIbrosio.
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ma amNL lhe tomou, porque ella nunca pec- assim seja, supplicando: é a fOJ'lllula com
§ Ameias de solteil'as; a que são es- que terminam a' oraçõe que se fazem a
treílas. Casl. ~. c 29.
I Deus. e outros ados religio o : ol\tra~ v('.4"'el'""~, Jl. p. de Aml~iar. Casl. tÍ. e. 29'1 zes (, voz d,e arnl'lnar e. signilica: assim é,
•allwlulou diz-se de muro., torres.
certamente. § lia , . e cl'lptura tem a. vezrs
A",el'''·' V. trans. p. us. (I. de forl.) I'orça de adv. e no principio dos periodos
Guarnecer mul'Os, ou torres de ameia:'. C-'asl. ljuer dizer, na verdade. l'o1'c. Sam'. I. II.
li. C. 128. "alllear)) § fig'. HOlllJler por partes, 15 V. "a este nome a?llen lia duas :ig-nillcaahl'lr fendas, parecidas com as am 'ias, co- ções; a Imma quel' dizer, assi sejo: a olltra
mn ás veze.· o milr nas costa~.
quer dizer, t'erclade he.. )laivo S. I. 305.
A",cl::i.d .. , p. jJ. de ·Ameigar. Tornado "all1Cll, significa t'eI'dade)) Marl. Cal.
139.
IIIl'ign. ~ Afagado, acariciado.
-amen illterpretão os 70 s~ia f'ci/o; segundo
.4 '""I 1(,"Jill', ", S. O que, ou a qur aIJIPi- ouf.ros quer dizer. venladeiramenle, e sr·g.
~a. § adj. Q11e amriga, alaga: V. (j.1)C!llwras Aquüa significa fiohr.on/I!)) § (fig e famil.l
-; agasallios -.
ignal de approvacão, de consentimento, de
,,",ei;;.;,·, V. trans. Fazrr mcilfo; tractar conde. cendencia. ii. FI01·. 1. 2tÍ6. § Dar, ou
com meiguice, acarinliar, afao-ar. n. P. Canl. C/iz/)/' os amem a al{/lIem.: cOIJfirmar, approc IInrlJ. IJ.
'lar: diz-'e famil. e á má parle, do adula·
"",';Ij .., . f. O mesmo que Ameijoa. doI', e connivente, que aJlprova e gaba tu/'/,1/;, POIJS.
5:~:
do. Apol. 395.
.1",l·JjO", S. L Oenrro de 1ll0llLlSCOS aceAmen"g" .... V. Homrnagem. Vel'cial,
pilalos, de conellil equivalva, redonda, e es- Sacl'. 3. 51•. 119 v.
Iriada com regos que se tornam menos prnA ...i"nda, S. r. p. us. (do Lal. amenlia,
Fllndo., quando chegam ao pOlltO ela ullião, do prer. privo a, e de 11Iens, intelligencia)
csendo as extremidades corladas de [Jrql1e- Privação, falta de entendimento. Pcl'. Bibl.
nos dentes. Vive no I'lIlldo areno<o do ma/'. ~. 311.
f: muito apreoiada no.' usos culinareM.
.J!,'UC.. dUIl, S. r. (do GI'. amygdalê) Fructo
Amelj .. i,d .., S. r. Guizailo de ameijoas. da amendoeil'a: é um pericarpo secco, oval,
.4"'~ljoád", S. r. Pastagem descoberta e algum taJltO achatado, que trm no seu ceneIposla ao tempo, onde o gado pas a a nou- tI'O 11m caroço le11h080; estc fructo é duro
te; o mesmo (~ue malhac/a. Lop. ChI'. 1. c. e cOl'iáceo, e só se aproveita a emente
91. Goel. Rel. :..3. 145. § 'oute pas. ada em contida no caroco, que tambem se chama
Ilabalilo, ou j0!10. § Ajudas de amoUoada,' amendoa, a qual é doce ou anlUrgosa, se(I. med.1 Cutv. Po/yan/h. p. !tO-.
gundo a variedade da arvore. 1-1. lJom. 2. 6.
,\m~ljo""', v. trans. (de m~ion. 11La'ison
:-1. § Por analogia ou semelbanca se dá tam!JI(stiv, ca a, a~.tiq.) Tirar o relJanllO á nou- bem este nome á semente oléo~a, branca,
II' flara a ameiJoada. § I'azer malllada com homogénea, e envolta em uma pellicula aca('lIr 110 campo.
nrllada, que se aclia dentro do caroço de toA'."CljOÚI·, V. iutrans. necolher-se na dos os fr\lctos quo o tem. § Anwntloas conameiJoada: V. g. as 01'0111 a,' ameijoaram. § fei/as,' são as drscascadas, cobertas de asPassa~ a. noute em trabalho; oulig. jogando: sucar. Ac. c/os Sing. 2.. p. 2.2.1. §. - mal'que-.ll/lIeIJoalllOs...
zinhas; as confeitas. que são mais pequenas,
.4111 ..ljoi..··"c, V. ref. Ilecolher-se, alo- e mimosas. Blul. Supp. ~ Amentloa; (t. de
jar-se 11 noute: diz- e das aves, I'éras, elc. oOl·iv.) pendente de orelhas da feiçilO de
I'as/. 4. C. 35. "estas aves se ameijoão em ameruloa. § J1eijoim de amendoas; alllPndoa\lmas l·ochaslJ.
do. § As amendous; presente q11e se dá pela
:lUlCljo"ill', V. intrans. (ant.) Ameijoar-se. Semana anta 011 pela Paschoa; póde ser,
1'11. ChI'. 2. 2.5. 72..
amemloas, doces, ou qualquer outro objeAlII.eln., S. f. Genero de reptis saÍlrios cto, ou mesmo dinheiro.
flarccld~s com os lagartos; uo lJrazil se cliaIlnH.'udoõ't11l S. f. Emulsão feita de
1i18m (elOs.
amendoas pisadas, com assucar. e delidas
AlIIi·I:<I',~.~. (do Ãrab. al111eehJ1la~h) Fru: em alJua; ou de pevides de melão, melan.Cio da ameIXIeIra; ha-as de espeCles I11IJ1 cia. ctc., amcdoa e ass\lcar. llecop. da ClvarJadas: V. g. reinol, saragoçana, minha rurg. 4. 7. V, do Arc. I. 9. Agiot. Lus. I.
Clau~ia, etc. e de difl'erentes ctires, umas 1'0- 479:
xa. tirante a negro, outras amal'(~lIadas, ouIlmeu" ..tido, u adj p. uso Que tem amenlIras ver~oengas, etc. P. P. 1. 26. 11.5. Leão, doa. BoUoim amcndoado: V. JJeijoim. Orla,
Jf.lCI'. ~.L 01'11.1, CoI. 2.0. 93. «luneaJoas" ~ No CoI. p. 28 V.
IIl'3zll da·s~ o uome de ameia:a a varias fru,t.mcl1doiol, S. m. Terreno plantado de
clas, qlle n:lO tem afinidade alguma com as ameu<loeiras. Caril. D. B. P.
eSfl~Cle europea, e que são tambem diAmcudoéh''', S. f. Arvore, da familia da
vers~s entre si: V. g. ameixa de Jl1ac/agasca/'; amygdalea • de que é typo. I~ a primeira do
amclXa da le/'I'a; ameixa r:lo Japão, tambem aIJIlO que clá liór.
chamada ameixa (/o Canadá, e amei:ca a?na.4.mcndoím, S. m. l'lanta do·s paize tropil,ftla; anlCÜ!:a do /'ara; ameia'a do POf'lo NOr caes, de raiz abrosa, que tem UUl ou mais
ai, ele.
troncos, (lo comprimento de 6 até!J polleg-a"~"cl~li.l, S. m. Terreno plantado dc das\ as nóres são amarella~, e n" cem uma
ameI.Xlell·as. B. P. Cant. lJ.
011 ouas junta em cada axila: o fructo é uma
.l'."cbieh·u: . r. Arvore, que produz vagem oblonga do tamanho de uma [1olleameixas. Cam. Eleg. 7. 9. g Aelag.: ceAhra- g-ada, 011 polll'gatla e meia, que tle ordinaÇOIl·.e o asno com a amr-'Íxie!7'a, e acha- j'io e cocoutra enterrada, postoque ainda
lam:s~ .IJarentes.. ,,~'(ão busque o figo na 11re a, e como suspendida no seu peduncuame/mlelra. celJelie. Ar/lig. 10.
o, e contém duas ou tres semeutes, da fei.~Ill"lroêh·n, S. f. O me mo ljue Amci- cão do 011010 das avellãs; é uma substancia
Xlflra.
J)ranca, farinácea, oleoginosa, nutritiva. que
4 "gIIlCj!l, e ,lmcjCll, V. Ameijoa. 'oul.!t. se come cozitla, ou torrada, e <l'ella se ex. . L.eao, DescI'. 30. "amejea".
Il'alle azeite. pura comer, e para luzes. Gl'isl.
.t llll'j oII. V. Ameijoa.
IJd.lon(f. 3. 93. (Amch'is //!lPogcea. Linu.) § A
[ """~j"l, S. m. ~'J'l1cta cio Drazil, semelhan- semeúte d'esta pl.uuta. ~ No Brazil dizem:
r a Ulll~ plOha.
mwulobi, menllobi, e amendoi.
n ",'~~~Ilb .., ~. f. Arvore do Drazil, que da
...... cnid...de, S. r. (do Lat. amamilas) Qualauel~a de leI.
lidade que tem as cou as amenas, de pro.4"leu..., s. m. (I. boI.) Lirio do campo. duzirem em nó~ atisl'aç.ão, prazer, deleite:
có·tlll "ltlt.' do, ", aujo Do sabor. clie·iro, a alllení(/ucie ele um logar, por ex. consiste
11'1' ou.forma. do melão. § p..; us. Da feicão na reunião (!as qua.li.tladf's na~uraes que o
r~ ~el)ao. AglOl. Lus. 3. ~/~. "contas (do tornam aprazlveJ. VWt1'a, 7. 43/. 2. «a ame.aflO oll!eloadas".
nicia(/e dos jardins" Épanar: 2.. 2.l8.•pela
/I;4nllS',h'on'lo, ", adj. Da cór do melro. - dos vallesu § fig. Diz-se de qualquer coui/a, . amo "OS cavallo: -)).
sa ajJrazivel, e deleitav J. CosI. Eg/. 3. 12..
à/"lUel ll . V. Amen. Euf;·. 3. 3. cenelll.la~to nob. b. -Camena; são as musas ... assi ch:>:UI:'Blll'_9uc. e dana a Alis a. § plur. ;l'l1/('es, mada·. segundo Van'o, a canlus Q:lJuentallltls.
litle. da ameniciac/e e suavidade do se11
Ilo"...en, .ndv. e S. m. (vocahulo adoplado cauto.. Vieira, Vo=:o 2. 1). 379. "amenillatle r:
lIehrtllr.o, dr que u a a t'greja) AtIlen; dignidade d'aquelle I'ormosos dias)) § g
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mais usado, fallantlo de co'tumes, caracter,
eSl:vlo, linguagem, e u'e~te caso é certa
doçura., acompanhada de graça e polidez,
que allrahe, seduz c convida.
....... (' .. I ..,.d ... p. p. de Alneninar. QUf'
obra como ~l~lIino; que parece menino. ~
Que tem felçoes de memno: cara mll/'ninada. § lig'. Fraco, debil, mimo O. Chi'. S.
Ann. I. 42.. 255.

Ilmenlui.r-"c, V. rer. Tomar maneira..
fazer acções de menino.
'
. Il... culz"r, V. lI·ans. Fazer, tornar al'razlvel, ameno: v. (j. - () es/ylo.
Il Jll c .. í;,,,, I... o, to sup. de Ameno. Viei,·.
5. tÍ37. «amenissimo nas virtudes tle hom '111"

lJ. Flol'. 2.. 2.2.9.

.• m.euí>.!I .. , S. m. [lo uso O que diz os
amens a outro, e lhe approva tudo. /1. /1'.
Man. A1JOl. 395. § Póde nsar·se no 2 g·pn.
,"méuo, .., adj. Ido Lal. amamlls) AgTadavel, deleitoso, aprazivel aos 'entíclos, nãn
tanto por ani1icio, como pela mesma nalllreza; diz·se dos campos, bosques, prados,
jardins, etc. Lus. 3. 55. Agiol. Lus. I. l.
"para um ameno e deleitoso' prado... § Deleitavel [lor qualquer motivo, partícnlal'mente pela frescura. § Applica-~e espeelalmente aos "ios, fontes, etc. f!:nritl. 7. S.
Ll.Is. \. 2. "Toda a terra, qne rega o 'I','jn
ameno... § fig. Jucundo, agradavel, deli 'io80, sereno, suave; applica-se a qual'l"f'I'
.objecto, pessoas, caracter, CSIJlo, vcrsoR,
rtc. Veiga. DelI. -dando ameno thralro ao
l'araizo.. Viei1'a, II. 326. «sobrenomc t~lll
pouco a?lleIWll.
"'mcuo""hêB, ou - .·bêl.. , S. r. (I. ml'rl.)
Ido Gr. a, privo men, e 1·heJ. eu corroi SIII'pressão. 011 interrupção do fluxo m nl'ul
da mnlheres.
'" mCUO!l, loc. auv. V. Alenos.
Ilmcuosislll ... o. V. AmenissiOlo. Leillio,

Alise. 1. 2.

"me.. t .. , S. r. (ant.) (de amenlal') neza,
preces, ou deprecação por defunclo. ('ons/.
de Bmg. 19. \. 1. § Amon/as; pI. o salario,
ou recompensa, que se da ao parocho por
amenlar as almas de certos deJunctos. ~ \'.
Ementa.
.
Ilmcn,•• eco, to, adj. (I. bot.l Diz- e daR
plantas, cujas nóres SilO dis110.tas em ameno
tilho. Brot. Comp. § -, S. r. pI. Ame!!la'
eeas,' essas mesmas plantas.
"meul... dó.·, to, S. m. O que, a {)II
amenta.
Il ...c .. liu·, V. trans. (ant.) (de a, prefixo,
e mente) Trazer á memoria, fazer lemhrallça. A"u?'. Chl'. 3. 5'2, .. e muitos exemplo ...
vos poderia aqui amenlal'Il Ceil. S. 2. ;~22.. '1.
§ Anwnlal' os mortos o paroe/tO; lembrar sells
nomes nas suas orações, para os encolllllleudar a Deus: não me amenles; i. ó, Bem pt'la
imaginação te passe a minha pessoa, 011
meu nome' não te lembres, não falles dr
mim. § Entl'e pastores. é encantar, convocar por conjuro os lobos, que Vel!li:lln estragar o rebanho de outrem, ou LII'al' com
conjuros a natural fereza aos anilllaes hravios, para d'elles se usar á vontade, seglludo a crença fustica: «nem amenlem, nem
enflom{llendem com superstições o gado
perdido» Consl. de Mil'. 30. I. V. Emelltar.
,,, ... é .. te, adj. 2 gen. (do Lat. amens, tlr.
a, e menle, sem jnizo) Que tem amencia:
louco, demente. 7'eive, Senl. 18. "amante r
amenle são quasi huma cousa.. Ccit. (J. I.
[65. ceamenle e sem siso ...
Il"'C.. tirc.·o, u, adj. (do Lat. amcnlu?il,
e !en'e) (I. de h. n.) Que tem amentilhos.
......euIHil.·...c, adi. 2 g. (do Lat. amentum, e (ol'ma) (t. de 11. n.) Que é em Fôrma.
de amento.
AJllcu.tílho, S. m. (do Lat. amenlllm)
(I. boI.) I~specie de espiga implc., qlle
consta de flóres rentes, de ordinal'io lIniseX11aes, acompanhadas de escamas, e 11('o-adas a um carolim, ou eixo cOlUmum, lllle
Files serve de receptaculo, como no choupo,

pinheiro, salguei?·os. olc. Bl·ol. IJ.

A ... e.. tllhóso ú... to, adj. Em ftÍl'ma de
amentilho. 111'01. D.
. Il...ént.o, S. m. Setla, dardo: .. o arro
atezam robusto, amenlos libramo Or/Ol',

Man. Enci(l.

~ué .. h·c,

adv. (ant.) Em tanlo qlle.

Am

.\ üO

Amco, S. m. o mesmo que Ammi: "pelas manhãs Ih'o dão a comer, pisado e misturado com alhos e ameos, que é corninllOs
rusticosll Orl. Colloq. 1'. 36.
..~ lllCO", loc. adv. (ant.) A menos. V.
~rco .. Ol'el. Ar. freg. e lfl'- 2. I.
AIl\C"·ecndi..·•.'<c, V. reI'. (ant.) V. Amerc ar-se. F. !llv. In{or1l1. 32.
.... mcrecndo'·, S. m. (ant.) O qne se
amorceia compassivo. Casl. 3. C. 153. "sois
a'/llcl'ceado/' e fazedor de justiçall.
A... c.·.·cullle .. to, s. n1. (ant.) Acção de
:lILH'rcear-se. Coes> CMon. Man. 3. e. 38.
"C/.JIIC1'ceamenlo, que o Todo Poderoso De~s
f(~z . obre nós" G!l Vic. 3. 1). 328. "a mullltude dos teus ame1'ceamenlos" (miseratio1les). § Perdão, ou remis ão tot~l, Ol~ parcial
da culpa, da pen~; commutaçao d esta em
dinheiro. Orct. LJ(. 1. f 316. ou I. 53.5.
I~llle.·,·,·i..·...., c, v. reI'. (ant.) (do Lat. misl'I'{,sc()l'ej Compadecer-se. apiedar-se, ter
misericordia. fazer mercu em perdoar. l({.
I. 21. Auto eto lJia ete Juizo. B. Gram. 4U.
"num desistas (. r. Deus) de /e amerceal' de
lIÚS" Goes, CM. Man. 3. c. 38.
" .... c.·ecn.··.~c. V. Amercear-se. P. ela /l.
Gen. 2. GO·9.
"mc"gt'lI', v. trans. (anL) (do Lat. 1J1~rqel'e ou immel'gere) ~Iergulhar. alundir.

r

'Onc: do Sec. XIV. lnecl. ete Alcob. T. 1. n·clel.
I/IIS Actos, e 1'. 3. § fig. Abaixar. Vil. Ch1'isli 2. OG. "amel'geo os olbos em a terra..
' .... m'•• ·gc.·.sc~ V. rer. ~lergulhar-se, sub-

Illerg·ir-se. ~ fiO'. Abaixar-se, humilhar-se,
abater-se. V'il. Chrisli, 2. 65. "lll1mildemente se amcl'(Jeo, e com o dedo scripveo em
lerra" e '1.: 82. Gatv. ChI'. 28. B. Vic. Verg.
23. "não se muda (o sapiente) com poderio, nflo se levanta com cousa. prosperas,
n m se amer(Je com as tristes" o fi. 3'18.
,\,mc,·gíll.;, p.
de Amerger. Vil. IJhrisli, I. 17. 54 v. e .. 20. 62.
Amc,·gútlo. V. Amergido.
...........·:;lIlhi..·, e del'Ív. V. I1lergulhar, etc.
Vito U/t1'isli, 2. 25 v.
"mc"1 '"no, 11 adj. e S. Natural da America, ou pertencente a America. Vicim, 10.
167. 2. § Espf~cialmente o cidadão do:; Estados-Unidos. § (na poesia) Americo. § Ua1lIinho ete ('erro amerIcano; systema de viavão por meio de carris de ferro em estradas ordinarias, sendo os vehiculos j1uxado~
ti gado cavallar, ou muar, por vapor, ou
JlO!' electl·icidade. § CC!1'1'O americano; carro
r:l1lpregado nos caminhos de ferro americanos. § Por abreviação: o americano; o caminha de Jerro americano, o carro n'elle
rmpregado. § No llrazil não se nsa este termo para sig-nif.ical' a viação urbana por Jinhas fen'cas. § V. Bonel.
Amc"im adj. (do Lat. amerina, especie
d pera serodias. muito estimadas; amel'ina em derivado de iJmeria, depois Amelia,
chlalle da antiga Umbria, na Ualia, oude
havia muita fructa d'esta). !> Pel'a amol'im
(Irradamante chamada amorim); especie
de pera serollia, muilo lóce e sumarenta,
conhecida ao norte de Portugal por este
lIllme, e chamada cm Lishoa, tOJmbe-t/iC os
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dedos.
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AtltC"C11lI.ido, adj. (ant.) entado ii mesa. ' fig. Sentado muito commodamente;
rccost.ado, repotreado.
.... m ·.~l·udi.... sc, V. rer. (ant.) entar-se
á me ·a. § lig. l'Ieco tar-se, rellotrear-se.
.~1lIc"c.·iU'·sc. V. Amisel'ar-se.
"mesi'"lo. V. Homiziado. Lobo, 101.
"lIlc"'llllnhntlo, p. p. de Amesquinhar.
§ auj. I\Iesquiuho.
.... me"'I .. lnh ...·, V. tran . Fazer, tornar, e
nwsquinho (falI. de pessoas); i. .., amofinar,
entri ·tecer, abater, acobal'llar: "não me
(//lwsqllinha e se vulgar espanto da morte"
~ Fazcr mesquinho (rall. de cousas); i. e,
dar, fazer com me quinhez, com demasiada
paroimonia: V. g. amesquinhou a minha
pa,.te: -miuistros largos da I'eal fazenda
para si e para O. sen e que arnesquinhão
(lldn o qne (. para hcnericio publico" escacpar com tacanharia de g'ent' mesquinha.
""....·"'.I.. lllhi..·..... c, V. ref. Dizer-se, chamar-St' m Rqninho, lamentando a sua sorte.
II. N. I. :\55. Pai·v. 3. 24. "amesquinhai-'vos
muiln, qll não t('nues que lhe L1ar" V. rio

AI'c. 4. 29. "pedem SOCCOI'I'O, a11lesquin7~ão ampllibolo. Acha-se nos sertões de Pernamse, carpem-sell § Acobardar-se com a I11ISe- Jll1co. B. Flor. 5. 1). 95.

ria, abater-se com a infelicidade.
J~mc.4"·ádo, p. p. ele Amostrar; e auj. li.
P. 2. I. 7. Aj·l. !ltitil. 21 v.
.
,~nu.'''t.·ntlõl· u, adJ. Que amestra, enslna. § -, S. O que, a que amestra. li. P.
Da171. e IJa·/'b. lJicc.
"..... cN •.•·á,·, V. trans. Fazer, tornar mestre; ensiuar, adestrar, industrial' homens, e
p'rinclpalmellte animaes, até f.icarem mestres em alg·. cousa. n. P. Carel. D. Pel'. B'ibl.
3. 487.
Amc,;" ..';.', e d.eriv. V. i\lesurar, etc. FI'.
G. rle S. 11ern. llm. 5. "com a vela amem-

I

radall.

....... c .....le,

S.

r.

(t.

de 11. n.) 8er miCl'oSco-

não pód,e classificar-se no reino animal ou
vegetaL Pela sua illstabilidade de rórUla.
deram-lhe o nome de Proteu.
Amieúl, adj. 2 ft. I'roprio de amigo: 11m

abraço amical; um sorriso amieal.

A... lcbclln.·, v. trans. (t. mar.) Amarrar
com um cabo chllmauo michello.
.".... Ieicl .. , s. r. ]l. uso (do Lat. a7l1ir;ilia)
Allllzade. fi. P. l. 3. L
&mlcillútle, S. f. (ant.) V. Amizade. /1'.
Atv. ln('onn. 28.
Amlcililltll' •.lc, S. f. (arlt.) Amizade. Atva.

L I1leia parte de algum touo. 1'es, lnfan/!.

1-1; P. L 3. 8. "os que estam ~cm ao nOI'te,
vem amelacle do ceoll P. 1M. Rei. 3.135.
"na alue/ade da hora do dia" i. é, na maior
claridade, ou luz do dia. V. Melade. § And01' ele amelade com ou.trem.; andar de meias
com elle; e fig. "andou a fé de ametacles
com a razão" IJeil. S. L 331. 4. § IJarla de
amelades; (t. for.) todo o ca;'amento, em que

não lIGuve contracto particular ilcerca dos
bens eutre marido e muLher, supJ1õe a lei,
que foi feito por carta ~e. ametaete,' i. é, por
contracto de serem melelros nos bens. Oppõe·se a este, o casamento que é feilo por
elo/c, e arrlias; ou por contracto com estipulações diversas do co tUIDe do reino, e do
Drazíl, que é communicação mutua de bens
entre ambos. § V. Metade.
Amclill, (ant.) V. Ametade. lJoc. ete Pa-

deme eto Sec. XV. Elucicl.
"'metnlllildo, a, adj. Misturado, guarnecido cam metal. Insul. B. P.
J9.JUct.ItYIô •. ,\.mctl.'·... tc, S. f. ou ,~"'C'
thy"Co, S. m. (do Lat. amelhyslus, do Grego
ameth!Jstos, de a privativo e methyein, em·
briagar, de melhy, vinllO, porque se attri-

Il,

bU'ia a essa pedra a virtude de obstar á embriaguez.) Pedra preciosa, de côr violeta, ou
rouxa tirante a purpura. J\eputa·se ser crystal de roca, qlle mcebe a sua cár de alguma
substanc:a metalHca, por se encontrar tambem nos logal'es em que ha o cryslal, e
formar-se COl1l0 elle, de agulhas hex,igonas,
terminadas por pontas de seis faces, que
não tem a cór senão por partes, sendo o
resto verdadeiro crystal. As mais estimadas
são as do JJrazil, e da Siberia. § Muitos escrevem sem !l, e algun~ usam de i. /les.
Misc. 156. "amelista» Leão, Desc. c. 36.
"a711el1tista· Il Atm..hul. I. r: 38!J. lIamelll.!Isto» Vieir. II. 226. "ametúto" Das!. 2. c. 2.
24. _amatistall.
. AmclhysQ.clI, S.

r.

(amelhl/st(!a cce.:;ulea.

Linn.) Linda e pequellu planta ela d.yandria
Illonogynia, familia das lalJiadas. As suas
llóres são axillares, sempre tres a tres, e
exhalam um ag-radavel aroma. Cultivam-se
nos jardins.
"'mclhJ'~lico adj. Que se refere á amethysta: que tem a sua cár.
,"mc"elli.·, e derivo V. Amiudar.
"'mez",... '"'' V. trans. Fazer sentar a
commodo: "já o vilão espera que o pobre
SOgTO o amezende no tambo com a filha dada à sua sordida riqueza».
AJUczc".Il·..··.'<c, V. reI'. (I. pleb.) Sentarse ociosamente, muito a coml11ouo, comprazClJ(lo á preguiça. 13. P.
&mczinh".Ii..., S. m. (ant.) O (rUe aUlezinha; curandeiro, cbarlatão.
,"méziului.·, e derivo V. Mezinhar. Ifr 2.
12. f?eo, TI'. 2. 25. I. e fi·eg. Ceil. (j. 1.278.
3. e I. 167.2. e muito!> outros.
,"mczío, S. m. (ant.) Siguir.incerta· tal-vez Odio, inimizade. NobitiOJI'. 37. 181'. "fjlhou com e1 amezio, e matou·lhe muitos de
sas campanhas».
llmíúl, S. m. Matto, bosque, terreno plantado de amieiros. 1Jlul.
~ ... Il'uto, S. m. (do 01'. amianlos, incorruptivel, do prer. priv. a, e de miainó, eu
corrompo, mancho) Substancia mineral que
e encontra nas rochas cri 'tallinas composta de iios l1exiveis e sedoso, que '. e podem
Ilar e tecel'; o amian/o é incombustivel :
ha o paruo, o amarrllauo, e o perfeitamente
branco; é uenominauo abesto (lexivel por
I/any; e hoje fórma parte do subgenero

I

A ... íbll, S.

pico, ue cunstituição tão rudimentar <Iue

Aimlcí!ilsi ... o, li, snper!. de Amigo. Carl.
de Guia. Vieir. 4. 94. Peo, '1'1'. '1.. 35. I.

,\.míclcs, S.

res.

.

m. Vestido antigo de lllulhe-

Amleto, S. m. (do Lat. a17t'iclus. de ami.
cire, cobrir, vestir) Pequeno panno branco

que o sacerdote põe por baixo da alva, en]

redor dos hombros. Gran. Comp. 3. 17. "O
amiclo significa o velo ~01l1 que os soldados cobrirão a cabeça de Christo), II. Flor.
3. 386. B. G1'a1H. {. 31. "o amito".
.~ ... Itlão,
. m. (ant.l (do Lat. aml/111m
do Gr. amylon, de a privo e 7I!Jllê, mií, pe:
dra de moer) V. Amido. O/:la, Cot. 51.
104.
.... mítlas, S. f. pI. Os chymicos dilo este

110me á substancias organicas, que se tran~
formam em ammoniaco, e acidas particulares pela acção dos acidas fortes, ou rLa soda
e da polassa. Com1J. Chym.
,'midíllll, S. r. (t. ch,ym.) Principio im·
mediato do amido.
,\míllo, S. m. Principio illlllled'ialo do~
vegetaes, que rórma a base de todos aquclles que podem servir para sustento do Ilomem e dos animaes; contem carboneo, h.\'·
drog-enio, e oxigenlO. § Em sentido mai~
restricto, e usual, é o IJolme.extrahido peln
macel'ação, do trigo remolhado, de outra.
plantas gramiueas, e de muitos outru~
veg·etaes. Tcm muitos usos; serve de alimento, dá uma massa que se secca ao sol,
e se dilúe em agua, para se fazer gOllllll3,
(lU massillha, segundo a consistel1cia, ele.
Rec. cte Ci·r. 5. Mad. Melh. l. 41. § V. Amidão.
.~mído .. , S. m. O mesmo que Amido.
J~lllitlOll ... lo, p. p. de Amidonar; e adj.
Polvilhado, envolvido com amido.
"midon'''·, y. trans. (I. pharm.) Polvilhar, envolver com amido.
Amie"'u, S. f. V. Amieiro. 11. P.
,~lIllch·"I, S. m. V. AmiaJ.
" ...lel1·o, s. m.Arvol·e (belula alnus. Linn.)
Genero de plantas da familia das betulinea.
de Richa?'cl (monoicia telmnct1'ia de Linneo)
Lobo, f. 137. 150. e 157. e Egt. 3.
~micstl ..s, S. f. pI. Teias de algodão tias
lndias.
,"mígll, S. f. (do Lat. amiea) i\Julher (Iue
tem amizade honesta com alguem. Lus. n.
38. Eu{/'. L. I. Ulis. 5. 4. § Tambem se diz
das cousas inanimadas do gen. fem. A'I'I'. 2.
7. "a natureza, nossa grande g,77tiga. § Con·
cubina. Mariz . .D. 3. 4. "entreganêlo-se lodo
a D. Leonor de Gusmão, sua -, que conversava, como verdadeira mnlller. JII. I,. ~.
7.

c. 21.
Amlg"çuo, S. f.
&mlgntlo, p. p.

Concubiuagem.
.
de Amigar; e adj. Vieu'.

Ceil. S. L 8. l.

(t. pop.) Grande
.
Amlgllmclltc, adv. Com amizade; aml'
gavelmente. V. ele SI.lSO, C. 40. "tornou·o a
abraçar amigamenle".
"ml;;i"', v. trans. (do Lat. amica1'e) Fazer
amigo um de outrem, unir por amizade. P.
P. 2. 47. Ulis. 5.2. "este (amor) liou, e mmgou J\omanos com Sabinos" § lig. Concor·
dar, reconc'iliar os desavindos, discordes.
11. lJom. 3. 5. 3. "unir.' e amioar animos cu·
cOlltmdos" § l/azer ([ue haj'a conculJinat~,
p. uso n'este scnL. Viei/'. Cm'l. 3. 2. _"aI/liga?' com o ludio já casado, a que nno cra
sua lU ui her" .
."ml~""·'!lC, V. reL Tomar amizadi bo·
Amlglllháço, S. lU.

am~o.

AMl

AMl

AMl

16i

nesta. Eu(,·. 1. 1. .amigai-vos muito com sa e a mulher forão a mesma:cousa» § Diz·se cubras segredo, porqüe dás causa a pervossa prima» (~azei-vos muito. seu amigo, lambem dos animaes: o cão é o amigo do dei-o .. Ibid. fi. I. v. "Oe amigo lisongeiro e
honestamente.) d. Fazer· se amigo, contra- I!DI/lem. § Nação amiga; alliada de out~a, ou de frade sem mo teiro, não cures» lbiel. {L.
hir amizade. .Au/egl'.. I.. 8. "logo se amiga- com a qual tem tratados de paz e amizade. 32. «.'ão te fies em cco estrellado, nem em
rão sem terceiros» Vtell'. 4. II. "que a cau- § Amigo. ou Amigos! voz de caricia, ali be- amigo reconciliado.. Ibid. fi. 74. V. «Amigo
sa dd muitas almas dei.xarem a Ocos, e se nevolencia, para exhortação. Lop. Ch,'. I. de um, inimigo de nenhum- IMel. fi. 9.
amigarem com o demolllo, he etc. lig. Cilll'. ~. "accorramos ao mestre, amigos! FI'. Afarc. «Nunca .queira c~m teu amigo mais do que
/10m. I. 1). ~67. "tanto se amiflal'ão a carne E.cerc. II. 53 __ -amigo, a que vieste'(" § MeLL elle qUlzer comtlgo.. Ibid. {L. 82. "Quem
e o espirita» Feo, 1'1'. 2. r 183. aquizerão amigo, meLI caro amigo, o amigo; expres- tem bom vinho, tem bom amigo» «Amigo
. estes Crez ininligos ~a alma amigarem-se sões de familiaridade 'muito usadas na con- CO\110 a cabra do cutelloll Blut. Voc. "Amicom S. Dento, por meIO de certa perseguI- versação, e na corresponuencia particular. go queoraclo soldará, mas não sarará .. Ibid..
ção de pensamento» § Ile~oncill~r-se_ em § Palavra com que se rf'spolllle ti sentinel- "Amigos e picheis de vinho tudo acabão»
amizade. /l. N. 2. III .•os caes all1!garao-se la, ou a quem pergunta ao que vem ou che- Ibid. "Amigos que se desavem por um pão
com os 101J0~, e com as rapozas, e voltarão- ga, quem é, ou se é de paz. Machado, Cel'c. de centeio, ou a fome é muita ou o amor é
se contra os amos" i. é, fig. os maus se re- I. 15. Apol. 132. § Amigo até o aliaI'. B. Vi- pequeno .. Hem. Nun. /lef. {I. 9 v. "No jogo
conciliaram entre si, e se ligaram contra cios. Vergo 25. V. Altar. § - c/a lerra; ho- se perde o amigo e se ganha o inimigoll
os bons. § AmancelJar-se, Leilão, Afisc. 19. mem mundano e carnal. Bl'it. Chi'. I. 15. Blut. Voc. "Nos trabalhos se vêem os ami576. Alia. Ins!l'. I. f. 125. "huma escrava se § - como d'anles; mostra de indilTerença gos» Ibid. -Amigos e mulas falecem a durasll
por ai "'uma cousa. Au/egl·. 2. I. ~ - de Eu{r. I.~. "J<;m tempo de figos, não ]la
amigOlI ~om seu ~enhor...
.
,lmlgavel, adJ. 2 g-. De amigo: v. g. con- Veus; 110mem de vida religiosa. D. /li/ar. amigos. Ibid. 1. 6. "Guarde-vos Deus ele
• dições, l)lIl'tidos -. TeU. Ch,'. I. f. I~. ,,- Voz, II. § Amigo de Jacob; loc. provo os que alll1:go reconciliado» Ibiel. I. 2. "~[elhor be
promessa. V. do Al'c. 3. 14. "por - compo- consolam, e não soccorrem, ou affiigem, br ijar inimigos, que pedir a amigos .. lbid.
sição. i. é, feita por bem, por mutuo con- consolando com increpações sobre o que I. 3. ,,0 amigo lJa de se levar com sua tasentimento, sem pleito. ~ L:apaz de tomar- não tea; remedia. ~ Amigo c/e louvaminhas; cha. lbirt. 3. 2. "Pago-me eu do men amise por amigo .. § Geni~ amigavel; i. é. pro- o adulador . .Sá e Mil' Carl. 4. 20. § - de be- go que come o seu pão com~igo e o meu
prio a conclllúr amigos. B. F/ol'. ~. 31. § jo lhe as mãos. ou ele chapéu; o que se cor- comigo .. Ibid. I. 3.• Conta de perlo, amigo
Amigo, amoroso. 111al'cos, Exel'c. 16.71. "por- teja sem mais amizade. Biul. § Vender-se de longell Ibid. I. 3. "Sizo em prosperidaque tão -, e tão doce he o Senhor •.
po/' amigo c/e al{J!lem; inculcar-~e tal fiugi- de, amigo el)1 ne~e~sidade, e mulher rog~
,lmll!ó'lVehnente, adv. Com modo de damente. H. P. 2. 3. 15. § AlIag/os: "A con- da casta. raramente se aclJall Ulis. II. "Amtamigo. Gran. Comp. 2. lU. § Sem litigio. II. diç~o do bom vinho como a do ~om amigo., gos, amigos, negocias á parte. "Amigo, amiVom. I. I 21. "determinem -, quanto se· Deltc. AlIag. 16. A falla do anvgo ha de se go, de longe te trouxe um figo; apenas te
ra bom, que o senhor rei .dê·, § Em paz, e conhecer. mas não aborrecer.. Ibid. "Amigo vi comi o• .. Amigo que não presta e faca
amizade entre reis, e estados. P. P. I. 18. anojado, illlmigo dobrado.. Ibid.• AmlgQ de. que não corta, que se perca, pouco imporbom t\:mpo, muda-se com o vento.. IMd. ta» ,.Preso e captivo não tem amigo .. Eu{i·.
73.
,lmigdtll ... V. Amygdala.
"Amigo de lodos e da verdade mais. lbid. 1.6. "Os amigos conbecem se nas oceasiões»
,lmiIl'O, ", adj. (do Lat. amiclls) Amiga- Amigo de todos e de nenhum, tudo é um.. "OS meus aJm'gos são os meus deT1tes».
vel, de amigo. Eu{l'. I. 4. "amiga conver- Ibid. ·.Amigo velho mais vale que dinheiroll
Amlgóte, S. m. (t. vulg.) dim. de Amigo.
sação ha de ser de poucos.. Col't. R. Cel'c. 2. Ibid. .. A morto.s e a idos não ha amigos.. H. F/ol'. 4. 12. 83 .
•dis~imulada carta, amiga e branda .. § fig. Ibid. "Ao bom amigo com teu pão e teu viAmiguinho, S. m. dim. de Amigo. Biu/.
Favoravel, propicio, benig-no. Cam. Sono nho» Ibid. "Aqurlle é teu amigo, que te ti- Suppl.
185... sê· me nisto amigo .. Nau!l'. de S. 2. 29. ra do arroido. Ibid. "Aquelles são ricos clue
"mlli.ceo, ou "myláceo, R, adj. (do
,tempo umigo .. § Naçlio amiga; a alliada. ~ tem amigos., Ibid. -A teu a1Jtl.go, dize- he Gr. amy/on, amido) Da natureza do amydo:
Que gosta de alguma cousa, que é inclina- mentira, se te guardar verdade, dize-lhe V. g. raizes amylaceas. Cod. Pham/.
do a ella : v. g. - de musica, de dança, elc. puridade- Ibid. "A leu amigo ganha-lhe um
Amllhá.·, V. tran~. (no Brazil) Tratar os
"migo, S. m. Nome que se dá a qualquer Jogo e bebe-o logo.. Ibicl. aAzeite, vinho e animaes principalmente com rações de mipcs~oa sensivel e virtuosa, que com outra amigo o mais antigo» lbid. 5. "Docado uni· lho.
ou outras se uniu estreitamente, por mei,) do não ganha amigo .• Ibid. 7. "Carla um
"mlmádo, p. p. de Amimar, e adj. P. P,
de laços voluntarios, formados pela estima dança corno tem amigos na sala li Ibid. 7. ~. 19. 3'.>. Lus. Q.57. Acariciado, afagado.
e conveniencia dos genios, e pelo habito de "Choram olhos de teu amigo, e elle enter"mlmlldt'u', lO, adj. e S. p. uso Que ami·
familiaridade, benevolencia, e confiança re- rar-te-ha vivo.. lbid. "Com teu amigo e com ma, que afag-a. An·. 10. 67. f. 328. :~. aque
ciprocas: "os voluptuosos tem companhei- teu immi!\,o, o dinheiro no bolsinho .. Ibic!. seja eu tambem amimador desta gente».
ros de devassidão; os intt'resseiros tem so- "Com tooos faze pasto, e com o teu amigo
.~mluuir, V. trans. Fazer mimo, caricios, adquirem partidistas; os ocioso tem quatro.. Ibiel. ,d)e amigo reconciliado, e de U]IOS, meiguices a alguem. Au/eg/'. I. 9." e
conhecidos; os principes tem cortelãos; ó caldo requentado, nunca bom boccado .. Ibid. os favoreceis (OS homens) e amimaes, não
os homens virtuosos tem amigos.> VOllai- "De alll1go sem sangue, guarda-te, não te vos estimão .. Res. Viel. {. 26.• tomou o mi1'e. § Km ling-uagem vulgar ampliou-se a si- engane .. ·lbid. "De teu amif/o, o primeiro nino nos .braços, e o estava amÍ111ando.. (o
gnillcação d'este vocabulo a qU~Ri todas as conselho .. Ibid. "Diogo é bom amigo, ma, inf. D. Duarte a um filho do moleiro, que
uni~cs familiares fundadas em qualquer mente de co·ntinuo.. lbicl. "Dize ao amigo lhe deu um almoço.) ~ Captar a henevolenmotiVO, e em qualquer grau; e portanto é segredo, e pór·te·ha o pé no pescoço .. Ihül. cia com mimos, ganhar com caricias, atamigo o que é particularmente uniria com ,,00 amigo o que te quizer dizer .. Ibic!. "Dois trahir com arl'agos, 011 mO.tras de amor.
outro por interesse, por conformidade de amigos d'nma holça, um canta e o outro Casl. 3. C. 57. "e era Ião poderoso, que elgostos, por prccisões sociaes. por necf'ssi chora» Ibirt . .. Este é meu amigo que moe rei ... lhe havia medo, e por isso Oamimadade de conversar, por habito de gozar, 110 meu moinho» Ibúl. "Honra que em b3ixo va muito. B. 4. 9. 6. § Attrahir com propela necessidade de instrucção, ou de nar- amigo se procura, pouco dura· l/lid. "Já os mes as. M. Lus. 6. I. 3. lit. 3. § Ilegalar,
ra~ desgostos, ou prazercs, por ociosidade, mor'tos não são no"sos, nem os vivo bons tractar com melindre, talvez em dema ia.
vaidade, elc. Blut. «nos trabalhos se \'cem amigos» Ibid. 18.• Mais vale um boin amigo Trab. de Jes. I. 12. ~8~ V. "favorecem a guo. amigos» Eu(r. 5. 10. -certamente nesta que nrm parente nem primo ll Ibicl. "Mais la. amimào o inimigo corpo" .De/ic. Ad. 79.
Vida não ha cousa tão preciosa que chegue valemallllgosnapraça.qu~dinheironaar·.fllhos e criados. não os amimar se o qUI'ao amigo verdadeiro.. Fen'. Carl. 1. II . .ca.. Ibicl " Initos amigos em geral, e um rm res lograr» § fig. II. P. I. 2.3. -a carn/)
'lluan.lil \'ai de engano á sãa vf'rdade, tan- especial .. Ibid. a ('m herva no trico. nem afagoa e amima a alma.. para a enganar a
to I'a\ d'hum I)migo ao lisongeiro» Lus. 6. suspeita no amigoll Ibid. "Não ha melhor es- males de concupiscencia. Go/l. S. 3. ~90. 2.
U..'a feminil Iraquesa .. soccorro pede a pelho que o amigo velho- Ibid. .. Não me pa- aO regalar o corpo e amimolo he apertar~1l11gos e parentes.. g fia amigos de mesa, do go do amiqo, que come o seu só e o meu co- lhe a prisão.. § Fazer festas: v. g. - um cão,
J'lfI0, de laverna, de devassidão, elc. Hem. migo .. Ibirl. "Não proves o amigo em cousa um passarinho, e/c. Bem. VaI'. Rim.
lIUll. Re(l'. 13 v,. "arrencgo do amigo, que de interesse" l'Jicl. "No queijo e no pernil de
"lllhni.r·"c, V. ref. Tractar-se com mic~me o meu comigo, e o seu comsigo.. De- toucinho, conhecerás teu al1figo ll Ibicl. "Null- mo. Hem. L/fina, Carl. 13. "Quem tanIa a
~IC. 17.• b~rca, jogo, e c.alllinho do est.ranho ca esperes, que te faça o teu amigo o que si ama, [anta' amima...
la,zem.a~l1'lgos» ~
amante, o que tem rela- tu poderes.. lbid. • 0 amigo da aldêa teu se.~lIllllgoúr, e derivo V. Mingoar, etc. Vel·C.
çocs Ilhcilas com urna mnlber. Casto 8. c. jall Ibid. 9. aO amigo e o genro não te acham Sacl'. I. 16. 19 V. e 3. 97. 131. e 2. 14. 45.
96. -a rainha .. : fugia com hum senhor, seu pelo inverno» Ibid. ,,0 amigo fingido conhe-. Vil. ChI'. 3. 12. 34.
la ·allo/ que tmha por amigo» § Aquelle ceI·o-fias no arroido» Ibid. 18. ,,0 convidado
"m'nículo, S. m. (do Lat. arl11liniclllum)
que se I~teressa por alguem, ou o defende mostra-se amigo, mas não letradoll lbid. 36. Auxilio, ou prova indirecta, que ajuda a
COm motivo de alguma circumstancia parti- ,,0 moço e o 'l11ntgo, nem pobre nem rico- de~cobrir a verdade judicialmente. Ord. Ar.
cular.. Nau(r. de S. f. 15. Au/egl'. 1. 13. pr. Ibid. 30.• Onde ba amigosha riquezas"lbicl. I. 23.42. "quando ouverem presunçom con§ AllllpYO e!o governo, seu partidario. § Ami- aQuem a seu amigo dá seu lagar, não o quer tra elles, ou fama, ou outro atgum aminigo cle ~mche; falso amigo. § Pessoa, 0\1 cou- de si apartar.. loid. 19.•Quem de todos é culoll.
sa alTelçoada, ou inclinada a algl,ma outra amigo ou be mui pnbre ou muito rico .. lllid.
"mlnlsfr.ir, e derivo V. Administrar, etc.
pe.ssoa, ou cou~a; que gosta d·ella. IIf. das .Renego do amigo, que cobre o perigo» lbid. Verc Sacr.~. 18. 46. Orla, Coi. II. 37.
h/ I. 19. «maiS amigos são os deoses do "Vida sem amigo, morte sem castigo» lbid. Amlruo, '. m. E pecie de cardo.
2o~Tm, que elle mesmo de si.» Bril. ChI'. "lJem estou com meu amigo, que come o
"m'serúr,
trans. (ant. e p. us.) (do
" . ".pessoa., tão amiga de Deos» e I. 2. seu pão comigoll Hem. Nun. Re(,'. fi. 17 V. Lat. miserari) ~Jover á misericordia, á comle~le tao mlltga de seguir seus appetites» "A casa do amigo rico irás sendo requer'i- paixão: "as lastimas, com que tenta alll'ise["lelr. 10. 68. "e assim deve ser a mulber do ; e a casa do necessitado, sem ser cha- !'a1' os peitos maviosos, e aurandar os mais
ao amiga de estar em casa, como se a ca- mado» lbid. f/.. 2 V. «Ao boUl amigo, não en· duros».
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Allllllcri.r-sc, V. reL Chamar-~e miseravel, lamentando a sua sorte; amesquinllarse. § Ter misericortlia, compadeccr-se da
miseria.
AIllIN"UO, s. f. p. uso (do La!. amissio)
Privação, perda. Atm. lnsl. '2. ( 317. "-011
perda destes bpn ".
AIllIOfl!llblllllllClc, s. r. (do La!. amissilJilas) Qualidade do que póde perder· se, co°
mo da graca, da justiça, elc.
Amlssivcl, adj. '1 g. pUS. (do La\. amissilJilis, de amillere, perder) Que póde perdrr-se. Alm. Inslr. 2.
1'16.
Amllfládo, p. p. de Amistar. L. Alo. S

zer esta amizade.. AlUI". Ch,'. '2. c. 8'2. e 3. moniaco; o rspirilo de sal ammooiaco, tamc. 'l!l.• fazia muytas allll'::lllles aos Portu~ue hem chamado alcali volalit.
.tnHnc... láto, ou An"uoltleto. V. Ammozrs" M. P. c. '21. Arr. 8. '2·I·. .. huma ami.::a·

de vos pI'ÇO" ~ Fa.:;er amizade com al{l/lem; nillrelo.
Ammónlo, S. r. (I. chym.) Nome dado a
conlrahil a. Marcos, Viela, 3. 5. § Sanel'r
al1li.:;ades: reconciliar inimigo;. Eu.{r. 5. 8. um radical h.ypotlletico composlo, que al§ Tfaclado de paz e ami':;lllle; accol'l.to reci- guns chymicos julgam formar a base do

proco que entre si faz{'m as nações p,ara
qualquer Om ou il)teresse commum § 1fa·
zer os cora~ões li amizacle ; ganhai-a. [rlp.
ChI'. J. I. 2. 191. § Uizemos lambem adqui~
rir, {lrangear, cullioar a amizade de ct/guem;

ammoniaco.

,~mmoníl,"s, S. f. (I. h. nal.) Conchas
univalves, cuja; espiras totlas sem se envolverem se repartem em grande numcro
de cell ulas, etc. tendo um ([os lados peneassenlar, lravar-com al{ll/em; insinuar-se trados por nm tnbo : acham-se petrificadas
na amizade; (aliar á amizadl'; elc. § V. Amor. no cenlro da terra. Cuo. 2. 1). II.
Ammónlnnt. S. m. V. Ammonio.
1. 8. 2. n.· 5.
Allllz .. dinh .. , S. f. dim. de AmizaJe
....mmonlnrêlo, S. m. (I. chym.) Combi·
1~lIIil!ltt)nç", S. L (an!.) V. Amizade. Verc. JI1(;/lCl. S. I. '243. I.
Sacro 3. 14.
Amlzli.do, (anl.) V. Homiziado. Guerrei- nacão de ammonia com um oxido metalli·
co:
Pim. Chym.
A III I If tili' , v. lrans. p. USo Fazer amil?os, !'O, Rei. 3. 2. I.
A ... IUY. V. Ammi.
ou reconciliar os desavindos. L. Alo. S. 3.
Alllizldádt', (anl.) V. Amizade. Lop. ChI'.
.... lIIltllslomíatleo, ", adj. (do Gr. analllCo!·
7. 9. n.· 28.
J. I. I. 36. SaDell. En. I. 2. 9.
i~mlstóH .. mentc, adI'. Amigavelmente,
Am ... "'· ·, (anl) V.Amarar. Emmarar-se. los, cheio, e sloma, bocca) II. med.) Que di- .
"mmi, mmio, ou ,\\n"l1<-o, (do Gr. am- lata os vasos sauguinells.
como amigo.
.4I11nt-81", S. r. (do Gr. a, priv. e !l1ncsis,
Amlstolfo, ÓI!lIl, adj. Amigavel; de amigo. mi.) Planla l1Prbacl'a da familia das umbelAmito. V. Amiclo. B. Gramm.
31.
lifera~, ou umlm'llada . pentandria dig,Ynia, mrmoria) (I. med.) DiminUição, ou perda
AmlUir, e derivo V. Admillir. Ptúoa, S. de JI1inneo, flóres conjunclas polypétalas; total da memoria
Amnico, ", adj. (I. med.) Que pertence
1. 203 v.
a sim chamada por lue muitas das ~uas rsAmhulódlllllentc, adI'. Amilldc, s m no· pccles crescem na areia. Só dilT"1'I1 da ce- ao amnios.
,~m .. loltu)neln, S. f. Adivinhação por
tavel intervallo de tempo. S. ;lnn. ChI'. I. noura na ~emente, qne n-rsta é pelluda; o
.
39. 232.
. ell sabor é o dos oun'gãos. Das 5 ou 6 es- meio do amnios.
,~mltlos, S. m. (I. anaL) (do Gr. amnios, de
Amludí.do. p. p. de Amiudar e adj. Coul. pecies de all1mio, qUI) Iodas tem as IIÓ1'es
5. 3. 4. uccedido a miude, repelida I'ezt:s. brallca, lima cresce no Eg-ypto, e as 011· cordeiro, subentcndendo h'/1Jwn) A. mem§ Posto a pOllca dislancia : "muro acompa- tras na Europa meridional. As semeotps brana mais interna que envolve o féto; por
nhado de torres muito amiudadas" 11. N. I. são acres. aromatil'a. e carminativas. Tam· fóra d'ella lica o chorion. Fen'. Gi/'. I. 17.
294.
bem se chama cominho da Elhiopia. Gris!. § A.quas cio amnios; certo liquido em Ilue
Alllhldál', V. trans. (os antigo escreviam lJesellg. 3. 8. "al1wti.. 01'1. Col/oq. II. 36. nada o féto, e que corre precedendo o
_
parto.
com e, ameudar) Fazer a mesma COllsa lima, "ameos ...
AlUnllfli .. , S. f. (do Gr. amnêslia , esquee outra vez, sem melter grande tempo em
,~ ... nll\n, S. m. (do Allemão amlmann.
meio de cada acção: v. (I. - os /'eqlwrimen- de aml, emprrgo, e mann, .homem) Titulo cimrnlo.) Perdão collectivo, concedido pelo
los, as inslanciag, as preces. li. 3. 3. 8. "co- que ~e da ao; chefes d'alguos cantões da Poder ~I()derat.lor aos cidadãos accusados de
crimrs politicos, como revolta, rebellião,
mo todos erão frecheiros, ameltdaram silas SUlssa.
frechas» § lIepetir a miude, frrqurntemrn,~mmodyle, S. m. (I. de h. nal.) (do Gr. guerra civil, etc. § A amnistia, que é con·
te. Sá e Mil'. EgI, 4. 13. Casl. 6. C. 116. am1110S, areia e dadem, enlrar) Peqncno pei- cedida pelo partido preponderante, importa
.. amittdavão os ardis.. § Fazer com miude- xe ossoso, apode, da familia ·elo pantopte- o esquecimento de Lodos os aggravos e
za: V. g. - alguma inclaltação, averiguação. ro~, que se acha escondido nas areias das quaesquer males feitos durante a lucia, não
Amh.......·, V. intrans. [lepetir-se a miude. praias, enrolado em espiral. Cuvier, I. p. se procedcndo ulteriormente conlra os amnistiados. lJe~'1·. de 20 c/e sei. de 17,9 § 1'01'
Albuq. 3. 4\J. -os pilouros ametulaoão" V. elo 40'2.
Arc. 3. 16. "o soluços all1eue/avão tanlo .. S
.... nunoui .., S. f. (I. chym.) O alcali do extensão: perdão, de5culpa de qualquer
Og. Examinar com miudeza. M. L. 5... nisto ~al ammoniaco, seguudo Bel'l/wlLet, e outros falta .
.... ntul!iltló ..o, p. p. de AmniStiar. § adj. Inamiudarão os inquiridores».
chymicos; é composto de azole e hydro.;ecluso na amnistia. ~ S. Que guzou amni lia.
l~mluc""'-8C, V. rer. p. uso Fazer-se exa- neo.
,~mltll!llltl", V. trans. Conceder amnistia,
.... mmonillc.. , s. f. (I. ChJ'ID.I Gaz que se
cto, ou miudo a respeito de alguma cou a.
Ceila, S. 2. J 16. 3. "se e.tã Deos ju. tiOCIlU- extrahe do sal ammouiaco, especie de ai· pór em e$quecímento delictos, crimesJloli.
lico~, trancando os processo ,restituin o os
do, e amiudando para dar abonação de . i cali.
ao mundo".
,'il.mlllonl .. c.ído, ", adj. Que leva sal am- funcciouarios n'ell('s compromeltidos aos
.~m"'ulc, adv. B. (req. Fen·. Poemas Cou- moniaco, ou gomma ammoniaca. Cttro. AlaI.. sens emprci(o". rtc. V. Amnislia.
"'mo, s. m. U senhor e dono da casa, que
linho. O mrsmo que Amiudo..
'2~9. "diaqllilãf)-».
Amiúdo, adv. li.requenlcmcnle, muila~
,~u .. nonlllcíal, adj. 2 g. (I. ·chym.) De tem e sLJsl~nta creados. cm relação a elles.
vezes. em pouco tempo: v. g. (altava n'e/le ammonia, provl'nirule da amrilOllia, perlen· B. 2. 10. 6. lJelic. Ati. 20 ... mno he ter mo·
amiudo. DUs. 3.2. (,onde lc querem muito cellte il ammonia; qun cont('m ammonia. § ço, mas peor he lrr amo" ;j O que traz trauão vãs a metido".
Aguas alJl111nlliacaes. a~ que prov<'m da dis- balhadorcs a soldada, eIU refercncia a es,~IIIIx1eh'lI. O mesmo que Ameixieira.
tillação da hulha. § Soes all1111oniacaes; pro· leso § Antigo senhor da rscravos. M. P. 25.
Amlzíacin. (anl.) O mesmo que Amizade. dncto de ccrtos acidos coinbinados com o N. Vom. I. 6 2!l. § O 'I ue cria e sn. tenla
algum animal de que é scnhor. LlIz, S.2.
l/r I. 7.
ammoniaco.
.... lIIlz~ulíulc, (anl.) O. mrsmo que Amiza.... mmonlócco, u, adj. Que contem ammo- '2. 64. coi. 4. § Traclamenlo, dado antigamenle aos soberanos pel(ls seus call1ans~
de. FI'. Alo ln/onn. 1040.
niaco.
Amlzódc, . r. (do liesp. amislad) Amor,
'~lIImonillco, .. , adj. (I. ch,Ym.) (do Lal. tas. secretarios, rmbaixadores, etc. : el-I'el,
arreição, benel'oleucia que entimos para amll10niaClls, do Grl'g. ammóniakos, de Am- meti allW; o senlJor meu amo; e tambem
com alguem. DUs. '2. '2. "por ami.::ade não món, epilheto de Jupiler na Libia.) Ammo- por comprimento a pessoas de alta jcrarT. 158. Vieir. S. 136. Ordetermino deixar-vos a emprrza" ~ De 01'- niacal: applica-se este adj. a gaz. Ilomma,. chia II. cios
dinario é reciproca, e produzioa pela esti- e sal. § (,a.:: -, ou Ilaz hyrlro{léneo azólco; la, Cul. 4.7. 178. § (anl.) E talajadeiro, ho;ma, pela conformidade dos costume., e pe- sub~tancia ja conhecida pelo$ anligos, re- pedeiro. ~ (anl.) Aio que dava criação a
Ia sJ'mpalhia dos humores; é mais Urme, e sultante (la combinação de t.res partes de qualquer !ilho da casa. Ol'll. Af. 2. 5U. 19.
con tallte que o amor, mas mrnos activa azóte, e uma de h,l'drogéllro; rorltla-~e dll' "os no~sos homeõs de pe<', que vivem com
Per. cle An'ons. Poder. 3.66. Vicira, 10.239. rante a decomposição das mal.eria~ animars. noscn, e amos, e collaços" Ord. l1ilip. 2.59.
"a verdadeira ami:;ade não he outra consa e Dão existe na na~nreza scnào combinado 15. "Francisco e Jorge de ~Ioura, llJhos do
senão huma um ma nnião, e commum L:on· com os acidos carbonico, slllphllr<'o, mu- amo do pri nCI pc.. Anelr. a~r 4. 38. § Omaen o entre amigos, com o qual lJenevola e rialico, phosphorico, acéticn, rtc. § GnmJlla rido da mulher c/ue criava algum meoino;
amol'o amente e conformào em todas as a1JwlOniaca; é nma gomma rrsilia officinal. ella era ama, e le amo. Ord. 5. 90. L "al('.ou~as, elc.» § ~'mpalhia, rstima para com de cheiro mui forlr, qlle se <'xtrahe por ill- guns amos dl~ senhores de lrrras e fida~'
os animaes. § AITeição que al"uns animaes cisão de uma planta umbrrllada, que ha na go'" Tesl. de lJ. úini.::. Sá e Mil'. Esl. 3. 3D.
tem as pes oa : o cão lem amIzade ao clono. L)'bia. .Curu. Pol!lanlh. 1'. 97. § Sal-; hoje Ol'll. Man. 5. 4. 45. § Adag.: "A. mão amo
§ Communicação, tracto de qualquer modo. denomlllado hyclroch/oralo de ammonia. é mao creado" Delic. Aclag. 3(:. "Anda a leu
Vieira, 8. 37. "uo erviço e - do demonio.. um -ai neulral que resulta da comhinação amo a sabor, se queres ser bom servidor.
§ Concubinato, mancebia. Coes, ChI'. do da ammonia com acido marinho, chamado lbicl. 19....Honra é dos amos o que se faz
Prínc. 3S .•com diversas dama, com que antes acido mnriatico, e morlp.rnamente hy- aos creados" llJid. 10. "Manda o amo ao ml/teve amizade.. Vieira, 5. 256. "as ami.::acles drochlorico. § Ela duas especips de sal am- ço, o moço ao gato, e o gato ao rabo.. Ibid.
pa.sada , em que tinha vivido torpemente» mon:aco, o natural, e o artilicial; o primei- 36. •Mao é ter moço, mas peor é ter all!o'
~ - de barca, ou de caminho; a que se to- 1'0 enconlra·se em diversos paizes, crJ'stal- lbicl. 'lO. "O melhor penso do cavallo e o
ma, e larga logo. Feo. (Jttadr. 2. 146. 4. § lizado. em produclos de al~umas erupçõt's penso do seu amo.. IlJicl. 36.• 0 oJlJo do amo
Amizlllie ele chapéu; só por cortezia. § Ami- vulcalllcas, ou em massas grandes nas mi- engorda o cavallon lbid. "Que chova que
zade; fig .. beneficio, ob.ra, ou serviço de be- nas de enxofre, elc. o spgundo, é aquelle não chova, meu amo me dara quc coma~
nevoleucla, ou de alTIlgo; P. P. !. C. 24: e que se acha em maior porção no com mer- Ibid. "Sê moco bem mandado, comeras a
~. c. 20. "que lanla amlZlllles tinha feJ~o CIO~ extrahe-se das mat~rias animaes por mesa com téu amo» IlJicl. •. Miguel e S.
aqueJla fortaleza.. B. 1. 7. 3. e 3. 7. 5.• fa-I metO de processos chymlCos. § s. m. O am- Joãil passado, taolo manda o amo, como o
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creadoll !bícl. 20. "Tão bom é Ped-o como
seu aulO" Ibicl. 36. "Em,quanlo. o amo bl'be,
ocreado e~pere" B/lI.t. I oco ,,~Iao amo has do
agradar, com medo ~10 empeorar.. Eu/i'. I.
3 .Com teu amo nao Jogurs as prras, que
pile come as maduras e dá te as verdes.
"Tal amo lal creado".
."11I ohll Ithld e, S. f. Qualidade do que é
amovivrl.
."lItol}lÍdo, p. p. de Amoçar. V. I\rmocado.
.
. "IllClcill', v. trans. V. I\pmoçar.
.- tllloéel;lÍdo, p. p. de Amocrgar; Chrio
de mo~sas.
"1ll0CI'I;IÍ", v. trans. Fazrr mossas, ou
hoccas no gume de algum frrro de cortar.
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.4 ... olad .. , s. f. V. Molada. Rcgim elos pan- I Amolgá,', V. inlrans. Amolgar-se, vernos te 1690. c. 67.
gal', ceder, render-se; no pr. e no fig. Atend.
Amolildllmênlu, adI'. Com boa amola- S. 2. 28'2, 4. "era hum homem, não de fer-

1'0, nem de aço, lllas de diamante, que com
que Amola- nenhuns golpes. nem martelladas amolga.ll
lI11prolicua, 11. Flor. 5. 4. 156. "e lel'ados lOS Portugueahorrecida enl'adonha. I~xperiencia e lição zes) a elrei ... solicitou-os que renegassem; nenhum delles al1lolyou> (não cedeu
Ira!Jalhosa e sem resultado.
_"'molúdo, p. p. de Amolar. Lob. r. 587. ao terror para renegar a Christo.I
"amoladas seitas" ~ Amolado de sobl'e mão;
Amolgí..··se, V. reI'. Ceder amassar-se
fig. brm afiado, feito com. descanço, ql~e 1·~.celJer mó sa; no .pl'. e no fig. FI'. G. dd
corla por ludo o que pode fazcr, ou servir Silvo Vld. 7. 12. "o I'Igor e dureza inflexiuile
de ob~laculo. Pa111l.. 3. 149 v. § (I. pleb.) cio arame se amolgou debaixo do seu dedo>
Estar amolado; estar aborrecido.
F. Uaív. S. I. 117. I. "o (vaso) de ouro não
.. ... oludo", S. m_ O que amôla faca~, te- se alJlolga".
souras, elc. Uarcl. Uioo. § (I. plcu.) O que . ,llmolJlá,', V. lrans. (anL) Amolgar. M.
aborrece c enrada.
das fJl'oez. I. 2~. e 1. 30.
Olys. 3. 5.
Amolnd ...·.. , S. I' Aeção de amolar. lJ. P.
Amolho,"·. V. Amalhoar. Tombo de Caso
.'Illodo'·,·... dllme .. lc, adv. Com modorra.
§ Amolacluras; pI. o sedimento que fica nos 11'0 cl'Al'elans de 1551. "prado amolhoado»
Caril. lJicc.
Elueicl,
"1ll0dOl"'lldo, p. p. de Amodorrar; coebl's das lllÔS de reuolo para amolar.
Amoli.." V. trans. Afiar em mó de 1'0&anollecclJ(w, S. m. O que, a que faz
Doenle de moclorra, som nulrncia. V. do Arc.
5. 2 § Opprimido da modorra, prorunda- bolo, ou em prdra de amolar, o gumo dos amollecer.
AIIlOIIN'C", V. trans. (de a. pref. e do
mente adormrcido. § SVIJl1l0 - ; It>thargico, in~trumrntos de cortar. Lus. 9. 30. tolluns
profundo. § fig. "Amodorrado na culpjll en- amolando ferros passadores.. § Amolm' os Lat. molleseel'e, amolleccr-se) [lazer molle,
denles; (phras. pop.) Preparar-se para co- maccrando, aqurcen!lo, pi~ando, remolllangolphado.
"1ll0dOI"'I"', v. trans. Causar moclorra. mel' muito. § fig-. Agnçar, afiar, dar vigor, do rm inftlsão, etc. Vieil'. 2. 70. "qurm
"1ll0dOl·"iu·.se, v. rrr. Cair em somno agudeza. Lus. T,.allsr: 15 v. "amolanelo o amolecia o l'erro» § fig. Abrandar, cnterneprofnndo, lethari!ico. § fig: Entranhar-se: culrlo meu cuidado, mais que as sl'ltas do ceI'. Bcm. L. e Cal. 2 5. 405. "dai-me lIuma (Iagrima) para que alJlolleça este corav. q. - no C/TO: "no regaço i1npuro dessas mrsmo amor agudo...
"-anollÍ", V. intrans. Tomar vigor, agu- ção,'e o derreta pelos olhos .. § fig. Dimi·
Daiilas venars, e al<'i vosas amadorraisL'os
como o cerão na sna chafnn.la e lameiro .. drza, caulela: preparar-se. Ae. dos Sin(/. 2. uuir a força. li mI', ou I'azer perder a energia,
"lIIod)·I.... s. f. (I. de h. naU Serpente ~9'l "qual alira o penedo, e logo amola» § vigor,. aClividade; afrouxar. Fel'''. Epilhal.
cór dr areia com malhas prrlas. § (L. de EstaI' a lIolando (phr. pop.); estar-se pre- "o prito brandamente lhe amolleee» Andl'.
boLI Dr'ignam·se com este nome as plan- parando para o que podér succeder. § Pe- Cere. 9. 39. I. "esta (ociosidade) ... amoUe·
lira de al/101al', mó, rebolo, on qualquer ce a robusla mocidade».
tas qne vivrm na areia.
,.anolleec.·, V. intrans. Perder a dureza,
"lIIoedildo, p. p. de Amorda·r; Cnnhado, pedra rm que se amola.
"'mollÍ'·. V. Alllol~ar. Aulegr. {. 117 V.
fazer-se mollc. amollecrr-se; no pr. e no
teilo em moeda. 11. I. 6. 3 "p<'zo qllr all/oe,'mola'..·, V. Irans. (anl.) Significação in- fig. Fe''/'. /J,.ist. 3. 2.• na cem que com agoa
dado seriam 580 cruzados da no~sa morda..
§ adi. Endinheirado, rico, que tem morda. certa. P,.azo de Pendo de 14'20•• e dardes .ew.!urece, e com o fogo amol/eee» II. P. 2.
~ltll!gr. 2. 10. "autps a qurria (a lIoiva) por jeira a podar, e a alçar, e amolaI', qUln- I. 20. "a~si como a tr.rm amollece com a
ze hQlUees» V. Elucid. que interpreta com- agoa, asei o homrm noure abranda com
amoedada.
."lIIoedi.." V. trans. Lavrar, cnnhar o pôr, e pl'l'parar as vasilhas de rel;lolher o vi- boas palal'l'os» § (ig. Euternecer-se. Sá e
metal em fórma de morda Casl. 2. e. 76. nho; de amola, e allwla, LaL. bárbaro, por Afi,.. Uat. 7. "e estps olllos coitados, que
·"ouro por anwedarll 11. Flor. 3. 3. 6. "ven- vaso de vinho, e ha111a. POI' pipa, ou to~el. amolleet'lJ1.» § lig. Diminuir, perder a rorça,
der, ou fundir, ou amoeda?' a praia da igreja..
"moliu·.".e, V. reI'. Aguçar-se, afi~r-se. afrouxar. Eslaç. anl. n. 8 "os quaes des§ IIg. Reduzir a dinhriro: "bpm fôra ao cor- II. P. I. 3. 10. "ella (a ferruiíem) nrm se gostos I'oram com o tempo amoleeenc1o».
."mollcec,·,s<·, V. reI'. ~'azer-se molle,
lezão se pudes~e amoedaI' lisonjas, servili· a(l'uça, nrm se amola- !'i Iig. "l'omar força,
VIgO!', alento. H. P. 2. T. 8. "nesta ira se tornar-se brando, perder a energia, vigor,
dades"
.l moesl.uçilo, Amoel<li.." e derivo V. amolaL'a sru esforço» § Traualhar com afano 011 aclividade. B. 4.7. 13. "pera se não amolAdmoestar, elc. V. de Stlso. 10. Iff. I. I. e S Ver-se atrapalhado, mellido em talas. § leeerelll e corromperem com o ocio>.
Apouquentar-sr.
AUlollccido, p. p. de Arr.ollecer. Vieira,
1. 8. Pma, Ch'!'.
IV. e. 42. e 48.
il'lloOnuçilo, S. I' Acção, ou ell'eito de
&molccc,·. V. Amollecrl'. Esl. Vieir.
7. 47. "amolecido cum as lagrimas de sua
Amole .. li..·. V. Amollentar. Barreiros, mãy».
amofinar; apoquenlação. § Impertinencia,
quc can~a, enfada, aborrece.
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Aanolleclmé .. to, S. nl. Acção de amolle"mollni..lo, p. p. de Amofinar; Tornado
."moldádo, p. p. de Amoldar. Ajustado ceI'. § Estado do que se amollecen. § ILnmolino, miseravel. § Vrxado, angusliado, ao molde.. § Feito por molde. § Adaptado, fraquecimento, falta de dureza, de consisopprimido, consumido.
teneia. § (I. med ) Lrsão organíca caracteajustado, conrormado, proporcionado.
."moOnul1o,', u, adj. Que amofiua. § s.
A ...oldá'·, V. Irans. l,'azer alguma cousa risada pOI' diminuição da cohesão natural
Oqne, a ql;e amofina.
pelo molde de outra, ajuslar ao molde, de cada tecido.
AmollnlÍ", V. trans: Fazer alguem mnfi- alui.; moldar. § fig. Conformar, ajustar, proA ... ol1e .. laldo, p. p. de AlllOlIentar. Vil.
no, miseravel, inl'eliz; üar-Ihe desgosto, porcionar. Vieim, 5. 182.2. Amaral, S. 98. CfLl'isl. I. 19. 63.
despràzrr, enfado; vexar. angnsliar, morti- 21. "temperar o amolclar a nOSSJ vida a ... »
,.... .,lIellt,ill·, V. lrans. (de a, e 11l0lle)
IIcar. CÜ. Vic. I. 112. Jlt. L. I. 4. til. 4. "e
."' ... oldú,·."c, V. reI'. Conformar-se, ajus- Alllollecer lentalhente e gradualmente; no
as graças de ~ua dama dilas sobre esta ma- tar·se. Dtellcl. S. 2. 242. 2. •amolela'r·se ao pr. e no fig. l1alTeiros, 18~ v. <,com a força
teria o amo(inaL'ào mais que tudo"
de fogo e vinagre amolenlou (Annibal) alrigor da lei .. V. Moldar.
. "'MOn~..:.~e, V. rd. Fazer-se mofino, . "mole"'till'l V. truns. (anl.) Y. Molestar. gumas rochas.. FerT'. Cios. 2. 2. "e Fwslina
IIIfcliz; afll.lglr-se; apoquentar-se; agas- Galcão, S. I. ::l, 4.
tão dura, que a não amollenlão e5sas Jatar-se; apaixonar-se de qualqurr modo.
.... moll;i..lo, p. p. de Arnol"'ar. Ataus. Ar. grimas.. Paw. S. 3. 125 v.
.
Eur/'. 4. 5. Mal/X. Vicl. 5. _54.
12. 193. ~ adj. Embotado, abollado, amassa"'... ol1entill·-Sc, V. reI'. [lazer-se mollc,
AIIIOhl"'o. V. Amidão. B. P.
do, amachucado. § Vieira, lO. 107. usa co- ammollecer, pouco a pouco. Atare. Vicl. 5.
AnU)jilllo., p. p. de Amojar. § aujo Cheio mo s. O amolgado ela espada.
2. «qnrm he tão pouco duro ... não se amolde lelle: dlz·se dos peitos e telas e tam"''''Olglldú,'''' S. I'. AllIóssa, ou cova que lente pera perdoar 'I"
bem ~os grãos, dos eereaes ai nda' venles, fica na cousa amolgada; a impressão feita
,.... ómell", S. r. pI. Familia de plantas
em leite: V. g. os pães, os arl'ozes --o
herbaceas, monocotJ'ledoneas, de pstames
n'ella. /rlacl. Melh. 1. 44. 14.
"mojlÍ", V. trans. (do Lal. e1lltllgel'e) Or"'molgllnu'lIlo, S. m. Acção, ou elreito epiginos, cujo IJ'PO é o genero amómo.
denhar, mung.ir o peito amojado, tirar ou ele amolg'ar; amolgadura. /Ieeop. de Uil·U/'g.
..\ ......... 0, S. m. Nome vulgar de duas esespremer o leite da teta, dl'spejar as têlas. 3. 3. «amolgamento no cerebro?
peci~s. de s0laoo, acre, mui aromatico, e
mut. § lletesar encller de leite o peito a
A...,I;;I"'·, V. trans. Fazer mos~a, dobra- mediCinaI·, JS o solanttln lJSelldoeapl'icLtlIt,
~cta; ou o grão' de trigo da materia laclt~a, dura, contusão em corpo duro, com panca- que Linnco cliama amomTtlll earelamomwn.
e (Iue se coalha o grão: "a viçosa relva ua, golpe, quéda, etc. Vasco Anj. 2 p. 860. Orla, 001. 4. 13. "amomwn" e no til. "amoa!1lo~a as ovelhas" .a grossura da terra "o aço forte é, mas amolga-o o golpe.. § lia- mo" Cost. Egl. 4. 17. nol. b § Perfume que
amoja os pães, ele."
zer dobrar, ou ceder o corpo que bate: V. se extrahe d'e"ta planta.
." moja", V. intl'ans. Encher-se de leite o g. - a espada. § Abollar, amassar, amacbu"moni,'. V. Amoeslar. Blul.
pCltO. § fig. Encher-se o grão de trigo ar· cal': amolgou o cbapeu.·~ Iig. Ilender, abaAmolllildo, jJ. [lo de Amontar (no sentiroz, aJ!lendoa, etc.
'
lar., vergar, curvar, fazer impressão. Oalv. do de valer, importar): e adj. Que monta,
"IlUijo, S. m. Intumescencia das tétas re- flom. 2. 305. "já nos não amolgão, não re.- vale. ~ p. p. de Amontar-se; e adj. '['rans·
lesadas, e cl!eias de leite; a pejadul'a, que rem, e penetrão os brados dos prégadores montado, desgarrado, on fugIdo pejos monusa o en~lllmento dos vasos do leite nas de cá" V. do Ate. 4. 6. "e desesperado de teso Anelr. ~'l/l·. 2. 5. "el-rei andava amondelas. § EnChimento da substancia lactea poder amolgar hum sofi·rimento .. Paez, S. lado, e fora de Malaga.. Casl. 3. ItL. "ca·
eooaslbeereaes,_ etc. que depois intumeee e 2. 242. 3. "a verdade não ha cousa que a meIos que ficarão amonlados na ilha com a
a em grao. Bha.
dohre nem ai nda a amolgue .. "amolgar a fugida dos Mouros...
IllOlu.,?ilo, S. f. Amoladura. § fig. (I. vontade resistente" § Abater, vencer, derAmontádo, n, adj. (ant.) Montuoso, da
P b.) Inslslencia impertinente que abofl'e- rotar: "o Turco foi bem amolgado pelos feição de monte. Leão, UI/.1'. J. I. I. 64. "lu·
ce e euCada.
'
gar amonlado como serra" Lop. ChI'. J. 181.
cbristãos.. Quei'rós.

Ar

fr

1:

dura.

,Ilmolndél .. , S. r. O mrsmo
dura. § tig. (I. pleb.) IMafa

164

AMO

...,.. outú", v. trans. (anL) V. Montar (i mportar) Sino Jltac. Atr. 'lo 8'2 V. ·Que poss'eu
ouvir-te ag-ora, Que amonte mais que rirmIl 'I" § Cair em sorte, herança, ou legitima. Doe. de Pendor. de 13'20. • amonla a
Nicolau Eanes no eu terço 376 livras. O/·el.
Ar I•. r 261. «quanto amonla cm o dito
tre dobro•.
"'Illolllúr·",e, V. ref. Andar no monte;
lançar se a monte, melter-se pelos mattos,
desertos, montes: diz- e dos animaes, c da
gente, que foge para o monte, e n'elle se
recolhe.
"'",oulonf;?uo, S. r. Acto de amontoar.
"''''0 ut.oilll.luu·,., IC, adv. Em montão;
accumuladamcnte. 8. P. /Jal'b. /J. § IIg. Em
desordem, eonfu amente.
"''''Ollloódo, p. p. de AmonLoar. Cusl. 3.
C. 134,. Eneid. 7. 15...as abelhas amonloa-

das•.

"'lIIcmlo"do." ",

amontóa:

S. e adj. O que, a que.

V. g. - de dinheiro, de cousas Í(ltIleis, c/e texlos, etc. lJ. P. § (t. agric.) Espe-

cie de charrua, que al110nLõa a terra.
"11IO II 10..... Clllo, S. m. Acção e ell'eiLo
d amontoar. lJ. P. § Omontão, (lUmulo eLesordenado. § Ajuntamento: "desejava sr.r
um golfo. e alltDlltoamenlo de todos os pensamentos amoroso." V. de SllSO, C. tO.
"'",outoi,,·, v. trans. Ajuntar cm monte,
fazer monte, apinhoar sem ordem. fi Dom.
3. 5. I. «charola em que te amollloal'110 hum
thesouro de peças de ouro. Eneida, 3. 15.
..e grande quantidade De terra sobre o outeiro amontoámos. § IIg. Accumular. Vieir.8.
294,...as prodigalidades de excessivas mercês, amontoando em bum o que se tira a
todo" § Guardar, juntar uinheiro; aferrolhar. § Adduzir razões sem nexo, sem ordem, confusamente.
...... outoá.·, v. frans. Amontoar-se, fazerse monte, ou em monte. Cal'v. Com]J. 3. I.
104,... no dilnvio com a força das ondas, e
correntes das agoas amonloava em algumas partes a terra» § Accumular riquezas,
thesouros.
" ... OutOill··",C, v. reL Crescer em monte, juntar-se, elevar-se, accumular-se, multiplicar-se; tanto 110 pr. como no IIg. V. !lo
amontoar-se a terl'a que era vrtLte: ..al11onloarem-se as nuven , etc.» "em escarcéo as
ondas e amonloão •• al1lonloando-se os I'equerimentos, na mão do máo despachador»
amontoarem-se dlLVidas, elilficuldac/es. obstMulos; lextos, citações; as o/fensas, inju1·ias. elc.

"moultl.,ú,', V. trans. Fazer monturo,
amontoar cousas immundas: ,,- nas ruas,
e praças os despejos da cidade" § Ug: Àmonturar vicios, tOl'p~zas: "quando a immoralidade geral chega á amontul'al' na repub. os
\'ieios de toua as classes".
",,,,otltll.ri.r.,,,cl ~. ref. Ajullla~-~e cm
monLuro (ImmuUCllcla no pr. e VICIOS no
IIg.): .. os vicio se amontural'ão naquella
alma tl. ·pravadissima".
....... 00.·/\.·, V. Amoral'. Doe. elc S. Peell'o
de Coimbl'a, do Sec. XIV . • nem devedes
amool'a/', nem !frutar nenhua coussa do que
]1Ouver nos herdamentos» Ol'd. Al. 3. r. :185.
e L. 5. T. 53. 16. e T. 54,. cit. Ol'd.
... moo.·iu·oHe', V. reL Occultar-se, esconder· e.
... ml>." S. m. (do LaL amor. Primilivamente era a inclinação natural e mutua dos
doi sexos; Il'este scntido é uma necessidade da natureza commum a todos os animaes, e é mais ou menos forte, mais on
menos violenLa, segnndo os temperamentos.
§ Quando a esta precisão natural se junta
um sentimellto de prefel'encia paloa um
objecto que a póde salisfazer, este sentimento, só pl'oprio do homem. é tambem
amor. § Amor e tambem uma viva alreição
a pe~ oas, ou a cousa; em que o sentidos
não tem parte, ma que é produzida pela razão. ou por gratidão. por e tima, por profunda admiração, por deveres dictados peJa leis, ou naturaes, ou sociaes. Assim dize: que se tem amor a Deus, ao pae, aos

concidadãos. á vil'tude. á justiça. etc. AlIleg.
5. 6. «alHor é concepto que tendes de alg.
cousa digna de e limação" Vidr. 4,.34,'2. "o

úmor essencialmente l1e união, e quanto
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mais une, ou procura unir os que se amão,
tanto mayores en'eitos tem, e t1nto mayores afftJctos mostra ue aIIl'JI''' /J. 3. 2. 7. «o
all1o/' da patria Ibe fará traballlar mais pola
defender., 8,'Lt. ChI'. 'lo 3. "o amor da virtuue... basta a mover animos robustos»
Paiv. S. I. r. 'U4, V. «amol' á vossa patria e
rei., Paiol. 3. I. «amo/' para o povo. (phr.
anl.) e Ord. Ar ~. 4j. IL.. § AIM/' é por
tanto, geralmente fallanuo, bem cnmo todos
os seus synonymos, ami;;acle, a/feição. rlevoçtio, inclillaçãv, S.'lmpalhia, !!,ptJgo, e a/~I'
/'0, um movImento ou tenuencla do coraçao,
on da alma, e só d'elles se distingue, ou
no principio que os produz, ou no fim a
que elles ~e propõem, ou 110 seu. g~au de
força, e em ser o amaI' uma palxao, em
quanto os outro são meramente an·ecto~.
U amor é superior a tOI\OS pt'la vehemel\l:la
do sentimento, o que Ibe da mais acção e
vivacidade; fórma·se sem exame nem reIlexão; nutre-se quasi sempre de esperan
ças de perfeita satisfação e de supremo
prazer, suggcriuas pelos sentiuos; buscando occultar-se mostra-Si) involuntariamente; os seus movimentos são POI' vezes convulsivos, e aos OIlIOS UOS indllrerentes parecem tJra extravagantes, ora ridiculos. !JOI'I'.
(lomm. 4,. 89. «onue ha amaI', alli reina o
medo, porque os que amão sempre andão
temerosos e sobresaltauos sobre o que
amão; e por esta razão del'i vão alguns o
amaI' de amal'Ol', que é awargura. porque
nunca falta aos que o seguem. § O amor
toma-se muitas vezes pelo objecto amado.
Bem. Egt. 10. «o seu perdido - a rola geme" Veirla, Ect. 4... Dnar.te, nosso -, nossa
esperança» § Anlor, se diZ tambem no sentido de favor, disposições favoraveis, benelIcio, graça, mercê, preferencia, predilecção,
benevoleucla. Dtis. 3. 6. .. amaI' com all1Ol'
se paga. Prazo c/e Salzellas de L'l40 l;al'la
de /J. lJinis, nos /Joc. de ReGiam. «por este
amaI', que recebo do dito mosteiro" Ol'rI.
Ar 5. 3L. 10. «fazel~ amaI''' i. é, fazer pre·
sente, dom favor. ii As vezes à'palavra a/M/'
vem junto um aOj., que lhe determina a
natureza: lJ. !lo amor llivino; amaI' maternal; all1OI' pa'temal; all1Ol' (ilial, etc. Outras
vezes a sua significação é limitada por um
complemento restrictivo: v !lo amo/' de
Deus; amaI' da patria; amor do proximo,
etc. § AlI10r malel'llal: a/11o/' palernai; o que
a mãe e o par. tem aos filhos: amor /ilLUI;
o que os filhos tem aos paes: amor conjlLgal; o que ba entre espasos. § (na poes.)
Cupido, deus do amaI'. Fel'l'. San: I. 14. "os
olhos onde Amor amor inspira" Lus. 3. ln.
Vieil'. LO. 97. (escreve-se n'esta accepção
com a inicial maiuscula.) § Amor dit'üw;, o
que Deus tem ás creaturas, ou o que estas
tem a Deus. Fel'/', San. 2. 8. Lu:., S. 22. 130.
coi. I. § A1MI' plalonico, ou socmlico; o que
é puro, sem mistura de interes~e, ou sensualidade, qual dizem que fóra o de Sócrates para com AlcilJiades, chamauo ptalonico,
por haver sido descri pLo por Platão. Luz.
Desej. 2. 3. § De amor em graça, ou por
amo" e gmça; sem recompensa, nem esperança de a Ler. GtLCl'l'eil'. Rei. 3. I. 7 Cei/.
f.). 1. 24,3. 4. § Peta amor, por amor de Deus;

maneira de fallar, de que se usa para sup·
plicar uma cousa installtemente. Luc. 'lo 3.
D. F. Man. Apot. 361. it. por esmola: v. !lo
dei-lhe mn chapél~ pelo amor de Deus. Sá
e Mil'. Vilhalp. 1. 3. "o pobre vá pedir por
amor ele Dcos" § Por amai' dd; loc ad V. por
motivo, respeito. ou cau~a de, em c~side
ração de Albuq. 4. 3. "por arn%~~ de suas pel'feições" Sá e MiT. Vilhalp. L. 1. Lus. 6. 3'2.
§ Amores pI. paixão de amor entre duas
pessoas de dilferente Sf'XO, de ordinario sem
fim licito. Sá e Mil'. Vi/lUJi,p. 4,. 5. Lus. 5. n"O Delphim traz comsigo, que aos amores
Do Hei lhe acon elbou que obedece. se" e
41'S. 4,. 52. "Amores da alta esposa de Peleo
Me fizeram tomar tamanha empreza. § A
deusa c/os amores; Venus. Lus. 9. 36. § Pessoa que é objecto da sobredicta paixão. Lob.
Des. 8. Ulis. L. 3. "jà que SOIS os meus amoI'es" V. Meus a1)]Ol'es, adiante. § Grande affeição, inclinação, ou go-to que se tem a,
ou por alguma cousa. Paiva, S. 1. 176 v,
«amores de vida solitari;l» § Expressões

AMO
amorosas. Ined. L. 4,09. "que dizia am.ol'lJJ
ã rainha.. § Cio dos passaros. Al't. da caça
6. 10. "uo tempo dos seus amol'es encon:
trando-se dous macbos com ciumcs. ~ (lia
poes.1 Deuses subalternos ue Venus e Cllpido. Lt~l. 10. 89.• ~~ Venus, que os Amo/'IJJ
traz com sigo. (ordinal'lanvnte e es~reve
n'este caso Com a inlciat maiuscula.) § Meus
UIIWl'es; e.~pre"são carinhosa. com que se
denomina a pessoa amada. Sá e Mil'. Vilhatp. 5. 6. "torna cà, meus amores.. V. do
Al'c. I., 19. § Amores! amol'es! phrase qlIe
proferiam os cavalleiros, para se excitarem
nos eombates, lembranuo·se das damas a
quem serviam. Casl. 6. 13L. outros diziam
amores de minha mlLI/WI'. § d/ol'rel' de amo,
I'es; fig. anual' mui namorado. Sá e Mil'. Egl.
4,. canlig. 2.4,. § ilfol'l'el'deamol'espol'al!luel/l;
fig. amai o extr,'mosamentr.. Sá e Mil'. ViIhalp. 3. 5. § Amor de hOl'letão. Certa plan,
ta, do gcnero rubia (qalium aparine de Lin-

neo), de t1óres monopétalas, c folbas espinhosas. com pequenos dentes que se agar·
ram e prendem muito aos veslidos de quem
se IIles chega. B. P. § Amol' lJel'{eilo, S. m.
Certa especie de violeta. denominada viola
ll'icolol' por Linneo : culliva-se nos janlins
pela belleza das suas Ilores. M. lJem. MI!i/il.
\.I. 3. § Adag.: "A mão na dor, e o olho no
amo/'" Galvão, Sel'llt. 3. 1~6, "Amor, amaI',
principio mao. e fim peor" Delic. Mag. I.
.Amol' de menino. agua em cestinho .. lbid.
dmor ue pae~. que touo outro é ar., rbid.
"AInIJI', dinheiro, e cuidauo não està dissimulado·, lbid.• Amol' de rameira, e convite

dE: estalajadeiro não pôde ser que não custe
dinheiro... lbill. "AmaI' e reino não quer parceiro. Ibid. "A/MI' louco. eu pOl' li e tn por
outro" Det. A'lug. 2. "Esquivança aparta
amaI''' lbid. "Estado real não lira o afilar
natural" Ibill. «Um cravo tira outro, umallwr
faz esquecer outro. lbitt. «O amaI' não tem
lei. Ibid.• 0 amor a ninguCIll dá honra e a
muiLos uór" Ibid. "O amor dos asnos entraa.
couces, e sae a boccados. Ibid. "O amaI' e
a fé nas obras se vê" lbid. "O amor verda·
deiro não soll're cousa encoberta.. /bid.
"limaI' e senhoria não quer companhia.
Blut. Voe. "~[ais vale um pedaço de p~o
com amor, que gallinha com dor.. lbld.
• Não ha esperança sem temor, nem amaI'
sem receio" aliso 24. "Todo o inimigo se
ha de temer, mormente o amor. lbid. I 4"Nem sabbado sem 501, nem moça sem
amo'l''' Eur/'. 1. 6.« O amor no velho traz
culpas. mas no mancebo frucLo" Ibill. I. I.
«Por amor que não convem. nasce muito
mal e pouco bem. lbid. "Ninguem larga
sem dor o que possue um alllOl''' Al'mes, 2.
I. ii. "Amores e dores com pão são bons'
aliso I. 9. "Pobreza nunca cm amol'es fez
bom feilo .. Ibld. 36...Quem casa por anw/'es, sempre vi ve em dores. Ibid. ~. 3,
"Amores de freira, t1óres de amendorira
cedo vem e pouco duram,. fiel'n. Nun. Re(.
rol. 10. "As sopas e os amvl'es, os primClros são os melhores., Delic. Adag.2. "Guer·
ra, caça e amores. por um prazer em dores." lbicl. ..Quem casa por amores. maus
dias, peores nnites, lbid. 36. «Quem em caça,
guerra e amores se metter. não sairã quan·
do quizer.., lJelic. Ada!l. crQuem tcm amol'es
não dormell "Mãos frias, e amol'es quentes.
"Quem tem amaI' atraz da portplla, tanto olha
até l/ue cega" crNem Nun. Rerl'.1l loto 9}.
crMão quente, coração frio, amor vadio., "Mao
fria, coração quente, amo/' para sempre(Amor lie si, Amor proprio. Egoismo. S~IlJ
Amor ete si é uma pl'Open'ão n~tural, que I~o
clina o homem a buscar o prazer, e a fugir
à dóI', a buscar tudo o que lhe causa impressões agradavei~, e a fugir de tudo o que
Ih'as causa desagradaveis e penosas. Amor
pmpl'io é o mesmo amol' de si, desenvo lo
\'ido no estado de sociedade. Arruelle tende
à conservação pbysica do individuo: e este
sentimento muito mais complicado, tende não só á mI' ma, mas tambem á co~
servação e melhoramento da existenOl a
social do homem. Egoismo é o amol'p'l'o,
lJl'ío levado a um gr-au tão extraordlllariamente exc~ssivo e vicioso, que o ~o~em
se ama a SI mesmo não só com Injusta
preferencia, mas até com total ou quasi lo-
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tal exclusão dos outros homens, p.ertendendo loucamente fazer-se como UnlCO cpntro
de lodos os bel)s, e de todas as comlllodidades da vida, e .r~ellsando·se aqllella reciprocidade de OfüCIOS, que mantem as relações e vinculas sociaes. Syn. de lJ. FI'. F.
S Llliz.
'"móru, s. r. (do Lal. morwn) Fructo da
amoreira. FerI'. Egt. "as sang'ulllbas amoI'as. § Fructo da sil va. Casto c. 23 11. Vom.
I. 6. 15.• hum silvatlo com sells espinhos e
amoras- Lus. 9. 58. "As amoras, lJue o nome tem de amores..
.
"moródo, p. p. de Amoral' ; e adJ. Fugitivo que deixou a propria morada. Eu/i'.
5. 9. '.e assi anda -. e fóra de casa .. Ch/·.
D. Pedro I. r. 64... andar amorado.. B 3.5.
8.• acharam outros amoracios deste reino..
~ Amorado, a, adj. De cór de amóras. Git
Vic. 2. 408. "seda alllol'acia.
"morjlllçll, S. r. (anl. e pus.) Amor.
Vil. Uhl'istt, FI'. Marc. ChI'. 2. 10. Canto 3.
."mor",,', v Irans. lanl. e p. us.) Esconder reter: v. g. amaram as aves caçadoras,
os (Iue as acllam e não as dao aos donos.
01'(/. Ar L. 5. 1. "4. § - as lestemunhas ;

arugeutal-as, escondei-as. § - bens; occullar. Ord. Ar 3. f. 385.
"morlÍr·..e, v. ref. Esconder-se, occullar·se: v. g. - da jl/sliça, para evitar as
suas diligencias, e não ser preso. Orlt. Ar.
5.58. 16. Leão, Orig. 98. § lIetirar-se da patria, ou da casa propria. SabeLL I. 5. 51.
"morbel, adv. 2 g. Quc cria amor facihnrnte. que o mostra. Vieir. Vo.:;, 14. IGI.
"morã\'ellllcllte, adv. Com modo amoravel, amavelmente. M. t. 2. 5. C. 27.
."morduç....·, V. trulls. Pór mordaça;
açaimar. !l Ug. Lmpedir leis spveras, por
perseguições, ou por corrupção, que alguem ralle cootra o governo.
"more"''', S. f. (do Lal. moms) Arvore
que dá as amoras; é da ramilia das urtíCtas: contam·se J5 ou 16 especies, das
qnaes as princi paes são a branca (mol'us
alba de Linneo)', e a preta (1110/'!ts nigl'a do
mesmo A.) : as suas rolhas servem para nutrir os lJichos da seda. Ol'Ct. Man. I. 39. EufI'. 4.5. § Amol'ci'l'(t talaiba: V. SiLva framboezeira.
"moreh'úl, S. m. llosque, ou terreno
plantado de amoreiras. B. P.
.\mOrl'8, S. m. pI. V. Amor.
"moreI c, S. m. p. us, dim. de Amor. §
(anl.) Certa qualidade de panno. lJoc. de
1'11/ed. ele 1294.

"moricos, S. m. pI. vulg. dil11. de Amo/11Ilt.: amores passagei ros; namoro.
"mol'irel'o, .. , adj. (do Lal. amol'i(el', de
alllOl', amor, e (el'o, eu levo) Que faz amar,
que causa, ou traz amor. Atm. Insll'. 3. p.

res.
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pathetica, que se toca na viola, ou em outro in trumento de cordas.
Amo'·ó.... mêltte, adv. Com amor, com
ternura. LJel'n. Rim. Canç. I. "A mim volvei 'mais -" § Og. Brandamente, su~vemen·
te.. Vieira, 10.510. "P. corno de hum pe7.0
-impetuoso se descarregão.. V. de Suso,
C. 40.
&mo'·08i....lmo. Vieira, 9. 33. sup. de
Amorõ..o; ó ...., adj. Que tem amor; tel'no, carinhoso. FeIT. /<,'gt. 10. V'ic-il'a, 5. 4!J6.
2. -~lãS amorosa" ~ Concernente a amor:
"versos amorosos.. Lus. 2. 38. "em brincos
amol'osos. Patm. 5. 44. -amorosa prisão" §
Propenso ao amor; amoravel. § Qne concilia amor, que inspira: v. g. palavl'as amoro,
sas ; olhos amorosos. § Uvas amorosas; i. é,
de casta branda. mimo a. Alarte, p. 8. §
JJrando. suave. favoravel : V. g. vento amoroso. Maus Vict. 3. 19. MellCt. S. I. l'l. '19.
"amorosa pl'lmavera.. § Panno - ao corpo,
por macio, e que agasalba do rrio. § Usa-se
subsl. O que (ou a que) por natureza é inclinado ao amur; o que facilmente se deixa
levar (['este sentimento: que tem a propriedade. e facilidade natural de amar. Ulis.
4. '1. § rlmol'oso, adv. (I. mus.) Palavra atloptada do italiano para indicar uma expressão tema e graciosa, e um movimento um
tanto lento.
"-m()t'llhu, S. r. (I. boI.) AniL bastardo.
.~mol·llhill, S. r. (do Gr. a, privo e mal'·
phiJ, fórma! (I. de h. n.) Privação de figura,
ou fôrma determinada. Barj. Tab.
"-mórllho, u, adj. Que não tem fórma,
00 figura determinada. Comp de Chym. p.
L5'l.
Attto,·tulhlllleh·", s. r. Mulher que amortalha, raz mortalhas e veste defullctos.
A'~IO,·tllllllido, p. p. de AmortaLhar. fi.
Dom. 2. I•. 19. Bdt ChI'. '1. '15. § IIg. Coberto com babito vil e deRpresivel, seme\llante :i. mortalba. § Vestido de modo lugubre
como quem despresa o mundo: "viveo
amortalhada no capello de viuva» M. Lus.
.t.m,)t·tllll,udõr, ti, S. O que, a que amortalha. B. P. Barb. lJ.
.t.mo'·lulhi"·, V. trans. Envolver, vesLir
o cadaver em mortalha. Luc. 4. 2. Sever.
Vid. d.e Cam. 128 V. "o lançol com que o
amortcl1harão (a Camões)" (na uU. ediç. 7'.
3. p. 349. se lê, em que o amortalharão.) fig.
"Quem vos amortalhou nesses cilicios.. (aos
penitentes) Vieifa, 3. L47. 2. !lt. 4. 159. 2.
"onde coberta de cilicio amortalhou a vida..
Luc.' 4. 15. "amortalham a cruz ... em buns
pannos pretoslJ (para a encobrirem dos infieis) "ilmortal/wlt as pompas, e vaidades
no cilicio, e pannos da pobreza.. § Amor'talhar um cigarro; en vol ver certa porção
de tabaco no papel que se chama //lorta-

lha.
AllIo,·t .. lhlÍr-..e, V. reli. Envolver-se em
"morim. V. Amel'im. Blut.
"mol'Íubo8, s. 111. pI. dim. de Amores. vestes humildes, grosseiras, luctuosas, seL!allci~ll. 138 v. 3. "nestes - vãos" § Ateus melhanles li morlalba. fi. P. 1. 2. 3. - em
aIlUJI'lIlMS: expressão carinhosa. Cam. Se- um habito.
lauco, p. 23.
"-morleee,', v. trans. Tornar' como mor."IIIÓ"lo, S. m. (anl.) Amor, lJenevolen- to: "desmaios que o amorteciam.. Palmo \ .
e~a, inclinação. &Gp. ChI'. 2. L90. Ol'd. AI'- 4. c. 41. § Fazer perder a força, a vivacidade,

Sa. 5. "em caso que alguum tetor ... sob a violencia "amortecc-r as paixões lJ § Cauzelo d'amorio, all'eiçOill, ou divida» Prestes, sar desra\lecimento. § Alllortecer as córes ;

diminuir-lhes o forte, a viveza adoçando-as
adj. Doente de' mormo : gratlualmente. § fi!!. Amorleccr a voz, enfradllz. se. das lJestas. Reg. Sumul. 32.•cavaL- quecei-a, diminuil-a. § fig. "O ternpo e os

Aut. 133.
."lttorm.'ldo, u,
0-.

"lIIoruítdo, p. p.
Correcç. ele Ab. 1. 3.

mOrno.

de Amornar e adj.
19. p. 418. Tornado

annos adormecem as córes mais vivas e {artes .. por desmaiam. quebram-lhe a viveza.
Amorl,eeél', V. inLrans. Enl'raquecer,des-

fal\ecer. § Diminuir .de força, de intensidatrans. Fazer morno, que- de: o rogo amorteceu; a Iuz amorteceu. §
brar a frieza: V. g. amorllar agua, ovos, Perder parle da força impulsiva: a bala
pa/lllOs pam {olllenial'. Blut. § Amornar amorteceu, e por isso não cbegou ao alvo.
tem. os 00 mudos com as excepções, que § (anl. e p. us.) Morrer. Verc. Sacro 2.
notei em aclamar.
120.
"Dtorneeer...e, V. rellex. Fazer-se morAmol'tece,·.se, v. reli. Ficar como morno gradualmente. Vasco Sit. 2. 115. "o ar do Lo. At. e M. 2. 53. "que depois que em seu
ponente, nascendo o sol, se amOl'nece" § poder se via, com gl'andes desmaios se
Amornecer, V. intrans. Mesma signo
amortecia.. fiO'. Vieir. Palav. 13. 167. "com
"htornctãdo, 8, adj. Signir. duv. Tal- que (a nova da morte do principe) se amorvez amal'llelaclo, de marnetes, Aulegr. Prot. tecerão as esperanças, "q uando se não se{. I V. -Como ando de rebuco ao uso de ga- puHassem de lodolJ § (lUa rosa a bella cOr
~anles amometaelos.. com rõupas debruadas se amortecia» i. é, perdia a vi veza. § Ene matnel~? ou agasalllado, e quasi momo torpecer-se: v. g. amortecer~m-se os memContra o.fno, ou por deOuxão I
bros. Lobo, lJeseng. "amortecia-se o lume, e
",nol'o"u, S. f. Peça de musica, suave e tornava a crescer com graode JíllJareda~
"'uornór, V.
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AmOl·teeido, p. p. de Amortecer; Quasi
morto. Vieira, II. '165. '1. "desma'yava, e cahia alllOrtecido" § atlj. Como de morto. II~os
Sanct. I. 352. 2... rosto amortecido.. § Entorpecido, sem vigor: V. g. a carne amortecida; tlo corpo vivo. Maculo, Domin. V.
elo AI·C. 5. 30 -lJ § Olhos allvJrtecÍllos .. i mmoveis, languidos, sem viveza. § LlUne - ;
quasi apagatlo, esmorecido. Ults. 4. 20. "a
luz de Phebo amortecida.. § Pai..cão - ; ira
- ; rria, moderada; quasi exLincta. Voz
- ; frouxa, fraca, "habiLOS da virtude como
amorteciclos., § LJala amortecida; que perden parte do impulso.
AtttO,·teelmeuto, S. m. Estado do qne
perdeu grande parte do vigor, das forças,
etc.
Amo,·teOcádo, Il1mt. I. 69. p. p. de
Amo,·teUl'llr, V. trans. (ant. e p. us.)
Matar, extin!!uir, fi~. Azw'. ChI'. 3. 70. "esta ma semente dos Infieis ... em breve tempo cl:eceria tanto, que amorleficoria toda a
boa semente"
AtttO"t1gu"ulo, ", adj. (aol.) Amortecido . .Murc. Ch./'. 2. 10. C. ::l4.
Amo,·U""çiio. V. Amortização.
Amo,·t1zlIçiio, e der. S. r. Acção de
amortizar. 1\1. Lus. 5. 17. 8. "direito de-lJ
§ Acquisição tle bens de raiz, que pertenciam a particulares, feita por corpos de
mão morta. como communldaue religiosas, collegiadas, etc. chamada a im, porqne ficavam como mortos esles bells, pois
q ue os não podiam depois alienar, ou porque ficavam isentos de todos os encargo,
e direitos que d'antes pa~avam. Esta acquisição era feita a troco ae uma somma arbitrada pelo soberano, que umas vezes recebia mais, outra menos, e ordinariamente nada, segundo a sua maior, ou menor
devoção. Estasamortizações terminaram, ou
pelo menos se tornaram maiS raras no reinado de D. Diniz. Etucid. At. Las. 5. 190. e
191. § Hoje esta geralmente applicado este
vocabulo pelos economislas e publicistas,
para exprimir o resgate, ou extincção de
uma pensão, renda, emprestimo, etc. V. g.
- de papel 1I10edIJ. ; - cias inscripções ; - das
apotices: i. é, resgate e destruição d 'esses
titulos de divida publica. § Caixa (/e amortização " o cofre e admini ·tração em que se

depositam, e do qual se repartem redditos
destinados especificamente ao pagamcnto,
e resgate de divida cootrahida pelo goveruo.
,t.mo'·t1zi"·, V. Lrans. Transferir, pOr
bens de raiz no dominio de communidade'
ecclesiastica, onde pur isso que se não potliam vender, IIcavam como mm·los. § (senl.
modern3m. adopl.) llesgatar, extinguir: V.
g. - titulus de divida, papel mouta; resgatal·ás, tiraL·os do gsro, de truil-os. Lei (te
31 de Maio ele 1800. - a divida publica ,. pagar o seu calJital. Leis Novis.
Amo'·I.lz,'l\'el, adj. 2 g. Que póde amortizar.
"mol·tido, ", adj. (L. pop.) Propen o ao
amor: que facilmente se apaixona.
"-miwzinlto, S. m. dim. de Amor. Expres~ão carinhosa ramil. Blttl.
Amos, (aul.) Ambos. Elucid.
,t.mos...-u·, V. trans. Fazer mossa ou talho. V. Amolgar.
,'mosse!;.'l,·. V. Amocegar.
llmósl,,·u, S. r. Pedaço, ou pequena porção de alguma cousa que se mostra para se
ver, ou provar e julgar da qualidade do
todo: V. g. amostras de panno, de assucar,
al'l'OZ, vinho, etc. A1Jol09. p. 155. fig. Casto 7.
Pl'ot. "o que tambem me deo animo para
sahir com al/tostl'a de meu engenho" §
Ali/listra de 1Janno; entre os fabricantes,
oppõe-se ã colla, e é a melhor porção: Ilhe
uma fraude fazer as amostras d~ melhor
qualidade que os meios, e as collas, para
enganar o comprador que não examina a
colla envolta na peça.. IIvender a peça do
panno com a primeIra amostra tosada para
lustrar mais.. Monl. Melh. 70. § Amoslra do
lJanno, ou o panng da amostra: loco famil.
usada para sig'oincar que aquillo que alguem
fez é só urna peq uena mostra do que póde
pOr em practica. Vieil'a, LI. 363. oeste milagre não foi mais do que Jmma amost1'a do
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panno', Ipara o ancto indicar o grande po- lillál'ão bem 4.00 remeiros- P. P. 1.25. 118'
Ampeló3.· 1I 1. ho : S. m. O que escreve e
der que tinha em obrai-os.) § Pela anlostra § fig. - o amanlc; quebrar a amizade. - respeito da vinha, e da sua cultura.
conheceI' o pallllo; (pllr. prov.) elltellder os i'enlos ; soprarcln cum furor.
.4.IIII. do l•.'·...:o, S. m. Especie de alho que

pelo pouco de alg. cou a, o qne e\la vale
por illtl'iro. Ualv. S. I. 82. 3. § Amostra;
Ug. acção, pela qual se vc'm 110 conhecimento do caracter de seu auclor, e do que
poderá fazer igual's circum tancias : V. g,
amo.·lra de SClL omOl', pl'imol', elc, 'ii. J'roducção do eng<'nho, ou da artr, da CJnal se
dc'prelirndc o CJue seu auclor é capaz de
por C'lll obra. § (l. de pin!.) Pintura de uma
só cor ~obre papel, ou panllo apparelllado
a óleo. lllul. ~ (l. mil.) V, ~Iostra. Caslall. c,
6. ~ Amosll'a; (alll.) dpll1on. tração. signal,
indicio. V. Mo tra, corno hoje se diz, fJ, 3.
8.2. Fl'eil'e, 3, n.o29 . • fazendo muilas amoslras de tomar a tentar fortulla" § Amoslra;
(ant.) mo Irador, ou ponteiro de relogio. P.
da U. G. 3. 1). 14.~. <: PaI' amosll'a; loc adv.
por exemplo. 11. FiaI'. 2. 2fJ.
AlUoslI·..çiio, S. r. (an!.) Acto de a.mostraI', demon tração. Alv. Elltiop. 32 ,,- que
já levava e~cl'lla .. § ~Iostra pliantaslica de
'lIgura , em ag ua, feita por embu teiros a
IH'scios, c parvos, que dl'~pjal1l cOllliecer ladrões, ou audosos, qne de~ejam vêr pessoa ausrnt~s. 11. aal'. 2. c. 62. § no III.
Mostra, ameaças. Alv. EI/dop. "amosll'ações de exr:ommllnhôrs ..
,\lIIosl'·... lIo. V. Mo trado. Eleg. 2. 24·.
,\mosll·.. lliI.·. V. Mo:,lrador. Lus. Tl'Ons{.

.lI.lIIonc...lo, ", adj. p. us. l'eito amouco;
um tanto amouco. Mend. S. I. 209. 13.
AIII iIllCO, s. m. mais us. no pI. O que
defendI" cf'gamente, obstinadamente um partido OUUIJl chefe. § J11l101lCOS: índios da A~ia
que se votam á morlf', e se oll'erecem a todo o risco para villgarem alg-uma injuria
Slla, ou de outrrm; juram dQ morr('r na
empreza (Iue tomam, o que não deixam de
cumprir; ançando-se denodadamenll' sobre
seu~ adl'ersarios, matando, ou fazl'ndo lodo
o damno possivel, . em procurarem re~guardar-se até encontrarem a morte. Para i:,to
u~am antes rapar a cabeça, e fazer oulras
cprimonias. Cal/lo, Sold.:2 f. 9. Casi. I. C.
53. n. I. 75. § adj. lig. Emperrado, deses·
perado, on'erecido a morrer. 111clUl. S. "hum

Elucid. Blul.

17. Núbiliar- 10. p. 80. Te~~. rhl'.lJedic. Palmo
I. c. 10. Gam. Od. 12. J·zcu'. I. 1091. "am-

IJra~i1

amouco»

'\lIIonl'lsc/..lo, II, adj. Ásemelhança, Oll
maneira dos ~Iouros. Pant. d'Alv. 4.'.1.
Amon'ú". V. Amotar.
,t.lllon"·, v, I rans. Ido Lal. a?'IOt'el'C-, de
a, significando afa~tameuto, e ?/lvrere, mover( Aparlar, remover, desviar: V. g. amover, o genel'al do meio do exel'cilo: "para
amareI' 'o mâo agouro .. B. Plor. 5. 19. §
All101'er alguem do cargo. ofTicio; privai-o,
de~apossal-o: (,alllOVellllo os (beneficiados)
confirmados.. O/'{l. Ar 2. {. 99.
Amo"lbllltlólle, S. r. (I. forpns. e ecJ8 V.
. \lIIoHII·.. mé.. Co. V. Amostração. Marc. cle .1 Propriedade do qne é amovil·el.
ChI'. 2. 10. calll. 28.
'\lIIo"itlo, p. p. de Amover. Consl. do
Amo.~"''''''ç'', S. r. (anl.) V. Amostra. PaI'!. 46 V.
Vito O~I'. 3. 38. fJ2.
,II. IlIU "Í\'cl, adj. 2 g. Diz-se dos l'mpreAlllO"II·... '·, V. lrans. Mostrar, indicar, gos que se pódem rrmov.er, transferir, muapreoentar, expor, Lus. I. 7.
dar, lirar : cal'gos - ; beneficias - ; egrpjas
Amo..II·....··"'e, V. reI'. ~Iostrar·se, apre -. Syn. lJioc. 8. 2. 44 .vig-arios amot'it'cis
ao parecer do prelado .. § UOicio a1ll011irel;
sentar-se.
Amosl,·i .. hll, ~. r. dim. de Amostra. § que não é de propriedadp, e se póde tirar
Tabaco de amosll'inha; da folha do centro quando quizer o qlle o dá' não collado.
Leis Noviss.
'
do rolo, e da mal amarella.
ilmele .., . f. (de a prd. e mola) AtPITO
AIII01<III11/..lo, p. p. de Amoxamar. § adj.
que e faz para, u ter, e relllover a aguas fig. Magro, secco como a moxama. V. Amude algum 1'10, pam que não alaguem as tl'r- miado.
raso lJlttl. § Qualqupr rl'paro de terra fpilo
,t.1II01<III11Ú,·, V. traJ1s. Seccar como mopara re guardar uma fazenda, uma arvore, xama, fazt'r como moxama.
etc. V. lota.
,\1II0XIlIII''''-I'lC,' V. ref. Ficar magro P
"molótlo, p. p. de Amotar, (anl.) /Joc. secco, como moxama.
de S. CI'UZ ele Coimb1'O: -trazeis o olival
'\1II1..ico, S. m. ~ome de uma gomma
limpo, e amolado»
das ~Iolueas.
"11101.'11', V. trans. (de amola) (I. deagric.)
'\IIIII1I1·.'ulo, '\IIIIUII'lIt1u,', "11111111'11Fazer amólas, ou para evitar as cheias de 111<'''.0, "mi""""', "IllI""'O, ou EIIII.IIalgurn rio, ou ii róda de uma fazenda para a "ódo, ptc. Ba Iloa~ allcloridades por ambos
re~g'uardar de qual(luer dalllno, ou ainda os modos de escrevrr estas palavras. Amem roda do pé de a g. arvore. § Calçar as )laJ'ar, elc., dizpm ilfaus. Afl'. 3. ::12. ant. eel.
arvores no pé. Doc. de S. Cruz de Coimb1'O. L. Alv. S. 3. 24. 5. n.- 13. Per. Bibt. Psalm.
Amoth...."iio, S. f. Acção, ou eneil.o de
amotinar' motim, sedição, revolta. Casl. 8.
c. 52. fJ. 4. lJ. 19.
AIIIOlIllÚdll, S. f. (anl. e p. us.) V. Amolinação. Leão, ChI'. J. 1. 13.
,\moll .. ótlo, p. p. de Amotinar. Arr. 9.
9. M. P. 35. fig. "As paixõe amolinadas»
i. é, acce a , e exaltadas. Paez, S. 2. {. 304.
"abelha, all/olinadas» zunindo confu amente. Seg. Cel'co de Dili, C. 18 {. '.184. "os mo tos no seyo do odre alllolinados ... as priões rompião» i. é, fervendo. 110cage. § S.
O que, ou a que enlra, ou toma parLido em
algum molim, iiI. Lus. 1. 2. C. 15. e E1Jan.
I. 136. "cabecas de amolinados"
ilIllOIl ..lld·ó", li, adj. Que amotina, qlle
excIta. ou cau,a motins. Feo, Trat. I. 89
»Judeos amolinadol'es" § S. O qne, ou a qlle
amotina, auctor de motim, d sf'dição. Albuq. 2. 97.• 0 pnncipal amolinador"
Amoll","' v. tran . Fazer que e amotinpm, cau ar alvoroco, sedieão; concilar,
alt raro inquielar alglima naçào, ou exercito contra os seus chefes, pPrlurllando e
desordenando os animos, e occasionando
tumultos, molin , etc. Casto 3. c. 13. "lhe
amolinou a gente» arr. 4. 29. -amotillaJ'
secretamente homens contra elle·, Andl'.
ChI'. 3. 45. e 11. 3. I. § fig. Excitar, dpspl'rtaro SoveI'. H. 3. 6. .. amolinando conlra a
saude os male » Paez, S. 2. 304. 4
,t.moti..'..·.sc, V. ref. Levantar-se o povo, revoltar-se, por-se em sedição; no prop.
e no fig. Coutinho (lerc. 2. 6. 4.3. "se amo-

r.

nasce nas VInhas.

'~IIlI'llIlI'islc.·o, ", adj. (do Gr. álll/llti
do dois lados, e al'isleros, mal geilo O) (I'
didact) Que é mal geitoso das duas mãos:
que tl'm POUCi! destreza.
'
AloIllI.hcIIIl"·illll, S. f. (t. med.) Febre
quotidiana reUlittente. (do Gr ampltBlllel'i_
nos. dI) amplti, rm roda, e B/llCra, dia.1
AIIlI.hl. Prefixo commum na nossa lingua
a lfluilos vocabulos derivauos do Grrgo' e
que lhes da a mesma significação e rxpres.
~ão que tem lia lingua primitiva. Em Greno
ou é o adj. amphi, doi, ambos, de 01ll/lhõ'
PUl Lal. a 111/;0 , ambos; ou é a prep. alllpl,{
em Lal. cÍ/'cttm, a roda, adoplada já na lin~
gua Latina como vimo no arl. alllb que
com a mesma signincação é tambpm prell.
xo cm Portuguez.
""'I.bl;io, S. m. Fl.lrm. 1'. V. Anfião.
illlll.hllll·lh.·ósc,.s. J'. (do Gr. am/lili,em
roda, e al'lhl'm. arllculaçao (I. med.) Arli.
culação aperta.da, como nas vertebras, a
(Iual não permlLl.c que as ~uperficles saiam
(as suas respectIvas pOSIÇOI'S normaes.
"1II1.hiblo, II, adj. Ido Gr. ampilibios, do
p!·ef. amphi, ambo$, dois, e ~ios, vida) Que
1'1I:e na agua, e na lerra. Dlz:se de c~rlos
alllmaes, e de algumas plantas que podem
viver tanlo na agua como fóra d'ella, Tdles, ChI'. 2. )l. 54'2. § Usa-se como ub l. v,
g.. é um amphibio. Vieira, 8. 118. § (l. ram.)
DIz-se de uUJa pessoa cujo caracter é duvi·
do!-o : este homem é alJlphibio.
AIIII'bll.ióll'ho, S. m. (de amphibio, e
do Gr. liIlvlS, pedra) pelrificação de um amphibio, ou de uma parte d'cllc.
,\IIII.blblologíll, S. f. (de a1ll1lhibio, e
do Gr. logos, di~curso) Parte da historia natural, que lracta dos amphibios.
AIIII.hlble"'.h"óide, ~. f. Ido Gr. all/l1hi.
bWsI1'011, redp, e eidos, rórma) (I. auaL) Tu·
nica do olho.
.
..\IIII.hlbóllll, S. f. Pedra crystallizada.
AIIIllhlbóllco, II, adj. De amphibolo;
em que entra o ampbibolo: V. g. rochas
amphibolicas.
.'\IIII.hiholiee, S. f. (de a1llphiLolv, e do
Gr. Iillws, prdra) Uma das especies mineraes .quc formam o subgenero amphibolo:
contem até 80 por crnto de oxyuo de ferro.
§ Tambem se chamam olJlphiboliles, rochas,
ou mas~as maiorcs ou lTIpnores, composlas
de ampltiiJolo quasi puro, e que pela sua
!pxtura rm parte cr,"slalliua, ppla sua não
estratificação, e pelas suas po ições inLercaladas em lerrenos de idade mui val'iavel,
!ndicam sulIicientemente a sua origem
Ignea.
.-\IIII.hibolo, ", adj. (l. uso. (do Lal. am·
phibolus). O mesmo que Am[lhibologICo:

I

p01'O da vim·as.. elO. 201. "d'outras azas
se emparasse.. B. I. 7. 5. Leão, DeSCI'. c. 9.
M. LI/S. 3. 9. 27. § Hoje a1ll)lQl'flr e der. são fJarrel. Orel.
as unica fórmas u~adas. V. Emparado, etc.
AIIII,hibolo,

AIIII""""', V. intrans. no ,enUdo de Emparrlhar alldando, nal'eitando. 11. I. 4.. 5.
"quando ampararam com a garganla do
porlo.. e L. 5. C. 6. "a11lpa1'011do eom a nos~a frota, ficas~e pntre ella e a trrra.. Talvez
empar01" chpgar a par, que os edilores alterariam rlI1 ampara1'.
'\1II11CI.itlc...., S. r. pI. (L bol.) Familia de
plantas dl-colyledoJlras, cnjo Iypo é a vinha.
'\IIII.clitleo, adj. S:'mf'llianle á vinha.
AIIII.cii ...., S. f. (I. chym.) Oiro que se
obtP.m da di tillação de cedos schistos uetumlno~o~.

AIIII,clie.., ou . \IIlI.elite, S. f. (do Gr.
â.mpclvs, vinhal Schisto argiloso preto, as-

S. m. i\'ome de CPrla subo
stancia mineral, que é m]la divisão do ge·
nero dos silicatos magnesios; subgenero
que comprl'hende os oIlicatos de cal, e d~
magnesia. lia duas e~pecies, chamadas adI'
noto ou a11l1Jh~bolile, e ll'cmolile: n'esta se·
gunda é quI" ~e classinca o amianillO, como
uma vatiedade. (Js amphibolos são assl!U
chamados por tcrpm apparente analogia
com outras substancias.
.
"1II1.hlbologill, S. f. (do Gr. amph~, amIlos os lados, baM, eu lanço, e 'Iogos, dls·
curso) (I. gramm.) Ambiguidade; scnl.ldo
equivoco. Defpito da oração, que consls!e
em que uma pbrase póde tornar·se pm ~OIS
sentIdos dinerenlPs, e mesmo conlral'lOS,
srm se poder di tinguil' aCluelle que seu
auctor teve tenciío de dar-lhe; o que succede quando dóis nomes e pódem toma.r
por sujeitos, ou por objectivos: V. g. PCI'
l01' AcMles chama a desafio; porque alllda
que rf'(l'ularmenle o slljl'ito se ponha anle~
do veruo, o poeta invcrtem esta ordem,
e de aquella phrase se pólle entender qu~
Heitor provoca Achillcs , ou esle !l aqueJle,
o mesmo na sCl1nintc: a agWa,l1,aIOl t a
serpente no seu ninho; onde sCtt [Jode r~ re·
rir·se para a aguia, ou para a serpenle. G.

sIm .chamado porque servia para estrumar
as VInhas e dpslruir os insectos damninhos'
o anli"'os usavam· no para tingir de prPtó
o cabellos. A a1llpelila é támllpm cl'amada
lapis dos carpil.lteiros, porque erve-Ihes para fazprem lapls pretos, que.se tornam muilo duros em pouco tempo. Ba1j. T. 36.
. AIIlI.cIOtlésIIIO:", S. m. (do Gr. ámpelos,
vll1ha, e ~csmos, lIgadura) Planta da familia
das gramll1eas, que se emprpga como o junco para atar as VIdes.
. il""I.elol;,·upbío, S. f. (do Gr. ámpelos,
vlIlha, e graphó,. eu descrevo) Descripção Eslaç. Anlig. 73. 38. Mont. Melh. 14, .alllou traclado das vmhas.
' phibologias, ou equiyocações»
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,llllphlbológICRIIlCOIC,. adv.. Com amo
hiboloO'ill de modo ampblbológlco.
p "R1pr.lI;~IÓ;;lcO,. ", adj. QI~e encerra
amphillOlolT ta , amblguo, de mais que um
,entido.
Gram. 171.
..
"IIII,hib"IlCO, S. m. (do Gr. amphl, a
roda e brachl/s, breve) I'é de Vl'l'SOS Ore.OS Latinos' de tres syllahas, a primeira
eIlllima frreve, e.a segunda 10nlTa.
,\IIII,hlbl'llIlCh"''''l (ch ~omo k) S. L. pI,.
rdo Or. alll/jhibranchw, felt~ de amphL, a
roda, e brol/chos, garganta)..Espaços ao redor das glandulas da~ gengivas, que humed,'cem a tracha-artena e o eston~ago.
.
.\IIII,blcí·phlllo, .... adJ. (do Gr. amphL,
de cada lado, e Iiephalc, cabrça l (t de zool.)
Que tem dua cabeças oppostas. § Entre os
antigos, o lei!ll que linha dois travesseiros
011110. los um ao outro.
,\n1phlctyiics, s. pI. It. anL) [)eputados
das cid ,de, Gregas ao CO,nst'iho .geral:
"1II1.h101yonill, S. r. Na Grecla a~lllga, a
Fedcraçào, o Conselho do ampllltyoes.
.\IIII,hlct)'itlllco, li, adJ. Que se refl're,
prrtcllcc aos amphictyões, a amphict)'oIIla.
"IIII'hldil!lc", S. m. pI. "(I. zool.) Insectos
lepidoptcros nocturnos, que vil'em na l1;urOlla.
. . .
.\IIII'h"IÍlon, s. m. (do Gr.) OnficlO c.o
utero.
,lIllI'hldlll"lbl'ÓSC, s. f. (do Gr. a.mphi,
e ctiar/itl'ósis, arliculaçãf.) Articulação da
qllt'ixada inferior.
.\IIII'hlgcnlo, ou - êo, ou ....... llhigcno, adj. (do Gr. amphi, dllplicadamellle. e
g,'inomai. nascer) (L. chym.) [)iz~se dps corVO' simples. que, pela ua comblnaçao com
ontro" pro,juzem acidas e bases. 6'omp. de
C/ll/Ill. /1. n3. § S. m. (I. minrr.) Mineral,
filie c encontra nas lavas do I'rsuvio.
""II'blglll'i, S. m. (do FI'. amphigoIL/'i,
cuja origem é desconhecida, mas que parece ser um termo de escola de formação
arbitraria) DI curso, ou trecho em prosa,
011 verso, cujas p rtes olrerecem idéas sem
ordem, e sem si:rn i flcação, u sentido determinado. b'yl. 1Jl!lS.
.\mphlhe:ull'<lI·O, ", adj. (do Or. amflhi,
dobradamente, hl].];. seis, e /wdm, base. asseuto) (I. miller.) Diz-se das substancias,
clljos Cr)'Slars apre entam na uas faces,
tomadas cm dois sentidos dill'erentes, o
contorno de um prismn bexaedro.
"lIlllhiIllIlC"O, S. m. (do Gr. amphi. de
ambos o. lados, e makl'os, lon"o) I'é de
VCl'iO Gr('~o e Latino de tres s.0labas, a primeira e uilima longa e a segunda IJreve.
·\IIlI'hlmÍ'I·lno, adj. V. Ampllemerina.
"ml'hiIlO!IlC, S. m. (do Gr. amphi. de
cada lalio, e l1emó, eu habito) Genero de
vermes marinhos, que vivem de um e outro lado do equador. Cuvier. 2. p. 353.
,l1ll('hiIH'dc, adj. (L. 7.00\.) Diz-se dos
anllnacs, que tem dna- qualida<.les de pés,
com que naliam e sallam.
,lllll.hil.ooles, S. m. pI. (t. zool:) Terceira o~del1l lie crustaceo , segunlio a elas illcaçao de Latrrllle, os quaes pela maior
parte narlam e saltam.
.tllll'hiflte'·ll, S. f. (do 01'. alllflhi, dois,
eplem/l, azal Serpente de duas caudas. §
(I. do braz.) Dragão de (luas azas, ou serpente alada.
.tllll'h(~bell", s.' r. (do 01'. alJlphi, dos
~OIS lados, e bainó, eu ando) Serpent.e, cnJO C~'110 é de t'S'ual grossura por todo elle,
e CUJa cauda, (la mc~ma fórma e volumc
que a cabeça, a priull'ira vista se confunde
:m pila e por is~o tambem lhe chamam
..ra de duas cabeças; diz-se quI' tem a faclltdade de .andar para ambos os lados: nu~re.s~ de In~ectos, e particularmente de
ormlgas; alguus naturalislas nào a reputam vencnosa, por nào ter dentes molares;
~Irludo, no llrazil é lida por veneno a.
amo 4. 12. Bem. L. e Cal. 1. 9. 213.
k·~nIPhi!lClo", S. m. pI. (do Or. amphisd~ pr. amphi! e de skia, sombra) .DeIgnaçao dos habitantes' da zona tomda
por~ue em amelade do anno tem a su~
:~m ra para O sul, e na outra ametade a
am para o norle, segundo o sol se acha
quem, ou além do equador. Carv. Via aslr.

1..1. I. C. l4. § Póde tan:tb~m usar-se como
g. os povos ampbl,clOs.
, ~'~'I'hlslbCIl". V. Amplllsbena. insulo
1. ::16.
"'"~I~hi"'IIlCIO, S. m. (do Gr. al1lflhi, dob,
e soutc, lanceia) (L. clrur.) Escalpello, ou
bistori, com dois córtes.
,"ml.hIChcll,,·i.l, adj. 2 g. Que tem fórI.na de .amphitheatro. § Qne pertence, ou
o relatiVO ao ampltltt1ratro.
,\mllhllhei.t,·o, S. 111. (do Gr. amphi,
em roda. dos dois lados, e /heat/'IJn, 1Ileatro) I1;diflcio descoberto, ou obra alla e vas-'
ta, circular, 011 oval, com degraus de baixo
a~é acima. a qual cercava uma arca, ou recinto, onde os antigos davam espectaculos
ao povo, (file a elles assistia sentado pela
escadaria; era a;;sim chamado, porque tinha a li!!ura de dois theatros unidos. Barreil'Os, 24. M. Lus. 2. 6. c. 'lê. § Hoje é o
logar elevado por·degráus defronte da scena, no theatro, ou em volta do circo, de
onde todos os e-pectadores vêem com commodidade. § Aula pratica de anatomia nas
escolas de medicina, onde se fazem as disscccões e alltop-ias, a qualtambem se chama-lhealro analomico.
,"IIII.hlt";le, S. r. (do Gr. amphilril(i) (L.
de h. n. e 1.001.) Genf'ro de verme marinhos, que vivem em tllbos, compostos por
elles, de I1:rãos de areia, e fragmentos de
conchas. ülLvier, 2. p. 353. § (I. ffi)'th.) Deu,:a do mar.· § (I. poet) O mar.
.... Illllllíl 1'°110, ", adj. (t. boI.) Embry~o - ;
aquelle' que esta deitado de modo que as
suas duas extremidades se dirigem para o
hilo eomo nas cruclfera. (do Gr. amphi, de
dois lado;;, e lropein, voltar).
''''''I.hU.·,·i'io, S. m. Ido Gr. Amphill'yón ,
nome de uni principe thebano, marido de
Alcmene, que 11~nra n'uma comedia de
I'la\lto, n'outra ae Camões, e n'outra ele
~Inliêre). § O que da de comer, o que raga
pelos outros.
•
Amllhol''', S. L (do Lat.) Vaso de barro
para vinho, entre os Gregm; e f\omanos.
AIm. Inslr. 2. 67. § Tambem servia de medida de seccos e Iiqnldos, era as. im cltamado porque tinha uma aza de cada parte.
Lisb. Janl. 157. 2. "all/pilora era certa medida, como entre nós os potes•. § Hoje <.IA se
e te nome a 11111 vaso mais ou menos parecido com a amflhara antiga.
.... lIIllhoról, adj. 2 g. (I. poet.) Que leva
amphora.
.... 1lI1.hól'lco, ", adj. (t. meu.) lIesonancia - ; som st!'tltoscopico, assim cltamado
prll semelhallça qne tem com o rllido que
se ouve assoprando em uma amphora vasia.
,"llIpllllllÍ'.,le, adI'. Com amplidão. largamrntc; profusamente: V. g. {a/lar, disptLlar, conceder -. Cei/a, S. I. 181. Vieira, 10.
36:1. '1.
.~IIII.I"'sUco, 1'. Emplastico. Correcç. de
Ab. I. 3. 14. p. 37:1.
"'ml_lccI;,'o, ", adj. (do LaU (I. bot)
Diz se da perfoliação, quantlo a folhaR são
dohrarlas ao longo, e tem amlJas as bordas
dobradas e cercada- d'uma outra folha dobrada do mf' rr,1) mo O.
'\'1ll11Ie:<le,'"'c, adj. 2 lTen. (do Lat. ample.vlIs. abraço. e caulis, tafo) (I. boI.) I iz·se
das fulbas, p('dunculo~, estipulas, etc., que
abrilçam o caule.
.... lIllllcxlc/.III(·, adj. 2 gen. (L. boI.) Que
abraça o caule.
"'1Il1.lc:<ino.·o, ", adj. (110 Lat.) (t. boI.)
Que abraça as IlÓres.
,"ml.I":<o, S.!TI (I. poet.) (do Lal. ample!ws) Abraç,o D.1Ii1al'. 31. 172. "castos a11lplexos II AglOl. L. 2. 263.
,\,mpllllci'io, S. f (do Lal. amplialio) Acção
ou elfrito de ampliar; exlensão, accrescentamento, maior amplitude. Pinho SILm. 17.
Agiot. Lus. l. Allrer/. 11. 47.
&mplládllmclllc, adI'. Com ampliação.
& III I_II li <lo, p. p. de Ampliar, e adj. M.
Lus. 5. 16.39. e l. I. C. 17. § Augmentado,
desenvolvido.
.... mpllll .. í..·, .., S. O que, a que amplia;
accrescentador: - de uma cidade; - da
o que lhe den maior extensão. que a augmenlou. Arraes, Prol. Pino SU1Il1n. 15 V.
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Granel. de Lisb. 3. 14. § S. m. Apparelho
oplico, que augmenta a imagem d'um objecto.
"''''I_IIi..·, V. tran·. (do Lal. ampliare)
FaZt:r amplo, augmentar em larlTura, em
comprimento, em roda. em grandeza, ou
em nnmero; estendrr, dilatar, fazer maior
do que era d·antes. 11. I. 7 8. "ampliar as
miudezas (da historia)" M. L. I. I. c. 6. "am.pliw' e engrandecer seu reino com muitàs
povoações" Arr. 7. 12. -ampliar a lingua
com palavras" i. é, enriquecC!-a. § fig. Augmentar em desenvoll'Ímento, jnrisdicção,
honl'a, poder, e,tado, rtc. Porl. lIosl. "ampUar os poderes" Pi/lh. I.
215. "amp/tar
o bem commum do' reinos·, Arl'. 4. t3:
"pera ampliar a religião" e 4 9. "ampliOtL
este· privilegio«.
'\.IllI_II .. livo, ", adj. Que amplia; diz- e
das leis, P. principalmente das bulias e breves <.lo Papa. que ampliam outros. lJecr. de
19 de Nov. de 1700. "mercc amplialiva".
·... IllI_IiIÍ"el, adj. Susceptivel de ampliação.
'''IIII. II <li'io, S. r. (do Lat. amplilUllo) QuaIidade do que é amplo. § O espaço largo,
vasto, que uma cousa abrange rm largura
e comprimento: a amplidão ele uma quinla, de cerla casa. § Gran<.leza, vastidão de
sllperficle: a amplidão dos mares. § Amplidão da pambola; (I. math ) o espaço abrangido por cs,:a cllrva. ~ fig. Extensão, latitude: v. g. amplidão elos poderes, da Jurisdicçtio; tudo o que elle abrangem, ou comprebcnrlem, a sua latitude, ou maior margemo V. Amplitude.
....... lllllIc.. çi.o, S. f. ído Lat. amplifica/ia)
Acção, ou rlli'ito de amplillcar. anlpllação.
6'01'1'. Com. 9. 05. AIT. 2. 24. II. lJom. I. c.
r. § :em rbeL) Di curso, pelo qual se el1granrlece o assumpto de qlle se tracta, ou
srja drsenvolvendo-o mais, ou addicionando-lhe ornatos, al'gumentos, etc., ou exaggerando. Vieira, 3. 102. 1. § Exaggeração.
.... "'I.lIlIci.dllmcote, adI'. Com amplifIcação.
"'mlllllIci.do, p. p. de Amplificar. ()oul.
5.4.9. Prestes, f. 9. "homem amplificado cm
honras •.
"'JIlI.l1lIclId....., u, S. O que, a que amplifIca. 11. L. 4. 15. 20. !t1al'~, I. I. "tendo
(Coimbra) por amplificadores o l\ris de Portngal" Vieu·a. 5. 51. "grande alllpliflcad01'
do seu Imperio". § adj. Que amplifica.
"1111111 li cl'nl C, adj. '1 gen. (Jue amplilica. § Ü. p. a. de Amplificar.
.... mplllicill·, V. trans. (do Lal. amplificare, de amplas, e (if'are, frcq. de ('acere) Fazrr amplo. aUg'lI1rntar, accre celltar, ampliar: V. g. amplificar a cidade, o edi(icio,
as I'ImdaS, o poder, e/c. Paiv. S. .3. 131 Ltlc.
I. 10. "ao qual (collrgio) dotaram e amplificaram li. l; Fazer amplificaçõp.s; elevar e
rxallar com palaHa a grandcza, valor, ou
1llf'!'eCi\llentos de all\'uma cOllsa; rxaggerar.
Paw. S. 3. 17. I. III V. II. P. I. I. I. "Rera
I'OS rxaggrrar e amplificaI' millhaR razóesA,·/·. 10. 'ln . .. ampli/icalldo-Ihe a IlOndade
de [) 'us·' § (rm rhel.) Dilatar e enlTrandecrI' os argumentos com artificio por meio
d.~ con.as. ou de pa.lavra ; exa"gl'rar ora·
toricUlllcule. AI'/'. 7 6. "oradol' manhoso,
que sómente amplifica os pontos qlle aprovritão a sua causa ...
'~lIlllIHic.il,.,.e, V. rrf. Crl'scer em amplidão, dl'srnl'olviml?nto, elevar-SI?, ou exaltal" e á grandf'za, valor, ou merecimento
de alguma cousa. Maus.
I. 8 tt. An·. 4.
22. e'•. 3. -o. feitos IlIustres dos Atheniensrs e f\omano cretlrrão, e amplificarão-se
com a eloqurnte penna de seus es,;riptoresll.
"'mplllIclIl;,'o, ", adj. Que amplia. § (L.
de optica) Que serve para amplificar: "lima
len'e cou\'rxa tem pod"r amp/ificalit·o".
... lIlllllllcil1·cl, adj. 2 gen. Sus rplivel de
amrlificaçào.
....mllliJlcn, ", adj. (L. poet. e p. us.) (d
Lat. amplificus) Amplo, ou que amplifica.
L1I$. Trans{. 93 V. "de Deus a essrncia amplíficall.
"'mlllissltliO, .. , superl. de Amplo. Bal'niros, 212 V.
.... 1Il1.lllú .. c, S. f. (do Lat. amp/iitufo) Extensão em largura e comprimento; amplí-
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dão vaslidão no pr. e no fig. Alm. Insll·. 3. V. Podar). Fazer amputação: ampular ttm
lJ. 91. li. Flor. 2. 192. e L. e Cal. I. 3. 39. "a braço; cortaI-o. § Diz-se tambem da pessoa
verdade E'm toela a sua amplítud, ou esfe- que soffrc a amplltação: o medico ampnlou
ra •. § (em geom./ Espaço comprehendido o doente. § IIg. Arrancar, sE'parar uma parna parte concava de uma curva, medido te de uma cou~a, de modo que E'lIa eique
pela corda d'E' sa mesma curva: v. g. a am- imperfeita: a Inquisição ampulou muitos
plilude cio arco da parohu/a, 011 ele pombo/a; versos das obras de Gil Vicen/e.
é o e paço comprthendido por esta curva,
i..lllllleU.C, adv. Oe modo amuado.
medido pela linha recta, lirada do ponto B. P. Barb. D.
cm que o arco principia, aP O ponto em
",,,, .. i.do, p. p. de Amuar. P. P. 2. 14.0 v.
que elle termina. § Este vocahulo está prin- e allj. Dl' "osto~o. enfadado, aborrecido,
cipalmrnte E'm uso na balistica: a a1l1plilu- agastado, sem indicar causa. § Dinheiro
de do til'O; o SCII alcance; i. é, a linha re- 'amuado; ~uardado, qlle não gira. F. E/ys.
cla compreliendida entre o ponto de parloj.... 8. 51. "a Igrpja em que amuados cn~ theoa e aquclle a que altinae o projectil. IJct- souros» "dinl\l'iro - , barco de carreira
/'idor, T. 4. "meias ampltlur/es" § (cm astr.) parado» i. é, não avança juro, npm premio,
Distancia do ponto üo horisonte em que um retirado do giro, commercio. § Fogo am.uaaslro nasce, ou se põe. no tE'mpo da ob.er· cio; qUE' não de.envolve chamma. § Tumor
vação, ao ponto verdadeiro do na cente, 'Ou amuado; que não resolve.
do poente; i. é, a um dos doi pouto do , ... m ......·, v. trans. (Blllleo,u o deri\a de
borisonte, que cortam o E'quador. ()arv Astr. 111It, mlla. on muar, em razão da emperra2.31.13.• a amplitud ortiva uunca he igual da obstinação d'este animal) Pór de mau
á amp/ilu(l occidua, <cnão acaso em dois lIumor, desgostar, fazer aborrecer: "que
dias do anno» Pimento Ar/. I. 12. 18. "este desgosto assim te omIta c'os amigos, c'os
apartanwnlo, ou distanCIa. que o sol tem parentes?" "a illvE'ja o all1tlOlt c'os bpnecada dia ao nascer, do Leste par~ o Norte, mpritos, que lhe razem sombra ... § Amuar
ou para o ui, se cllama amplilútle orLiva, dillheií'o; aferrolhai-o, guardai-o, sem lhe
ou largura ortil'a, e a que trm ao pôr-se dar emprego, sem o fazer circular.
do Orste para o Norte, ou para o Sul, se
"' ..... i..·• v. intrans. Amuar-se, pmperrar,
chama amp/i/lide occidua. ou largura occi- parar: v. {I. amúa o relogio, amuam os a/vadua... § O lJice. da ACall. traz ampti/ud, e tru::;es Apol. lJialog. ~ (t. cirur.) Encruar,
ampli/ude.
não se poder, ou qUE'rer resolver. Alad.
""'1.10, ", adj. (do Lal. amplus) Muito !t1e/h. I. 12. 2. «se o tumor amuar a não
comprido e muito largo; que occupa gran- madurar.,.
de c. paço. /-list. Sel·oph. I. Pre/ud. "que fi"'n... ál·'''c, v. rcr. Agastar-sp. por algum
zrssc edificio mais amp/o". § fig. Largo, pequeno desgosto, ofiensa, e dal-a a rnten·
copioso, E'xtenso: v. g. 1tllla casa ampla; der na má cara, que se faz, e em fugir da
al'1pla mu/erio. pm'a discul'so. Vieira, 10. conversação familiar anliga; mostrar-se
4.28. 2. § Amplos podercs: largos, sem res- desconlente, triste e de~gostoso, persistinlricções. Luc. I. 10. "com amp/a jurdiçaml1. do silpncio o e obstinado no eMado. Eu.(l'.
~ (l". Sell/ido mais amp/o; I. é, mais ex- 2.4. -eu não fallo a homens, qllP se allwão
• tenSIVO, mai g nerico.
como meninos•. § Diz-se lambem dos ani...... IIOlbá.·, v. trans. e intrans. O mesmo maes. IJal'v. Corog. I. I. 36. ·de lal modo
que Empolhar. Incubar. (de em, prep. amo se aill1Ía lo animal) r/ue logo morre por não
e tio Lal. l1ulltls, filho de qualqul'r animal, querer comer.. "o o juncto da Lua, em vez
e até do homem, da aves. r novo das ar- de luzir mais;-tambem se amúa...
vores, etc., do Gr. pólos) Figueil'. ()hrono{ll'.
"
Iiu·, v. trans. (anL) V. Amolar.
4.31. "a colmeas se crestão por JUBilo, e
.4.
I ... i..lo, .. , adj Que tem a cór, ou
as 1:'scarção por fevereiro, antE'S que as as feições de mulato. Carl'. lJomm. ~. 105.
abelha a11lpo/heml1 i. é, antes que nasçam
" ..... Iétlco, .. , adj. Que pertence a amuleIo. CUl'v. Observo 5'2.
o filho. 1I0VO~.
...... polhê.... V. AmpulhE'ta.
" ..... Iê.o, ~. m. Ido La!. amu/elum) Ima...... póll.. ou "''''I,olu, s. r. (anl.) (do gem, tigura, caracterE's, orações, mE'dicaLal. alllpulla). V. Empola. Leão, Dcscr. c. 83. mentos, ou quaesquer outros objeP,tós, que
"a mãos cheias de chagas e amlJolus... § se traZE'm suspeusos ao pescoço, ou em
Com ig,lilicação de va O. V. Ampulla.
qualquer outra parte do corpo. e a qne a
"ml'olli .. h .. , S. f. dim. de Ampolla. Ma- ignorancia e superstição atlribucm a virdeir. iIlelhod. J. 8.
tudc de afaslar certas doenças, ou de pre.........·óo... , adI'. (an!.) Adiante, pm di- servar de cl'rlos perigos, principalmente
reilura, ao longo, acima. Cart. de D. JJin. fpiliços. maleeico . /I FiaI'. I. 326. {)Ul·V.
de 1310. Doe. de !t10ncol'vo: "pela anta a111- Po/yan/h. 2. 8. 58. n.O 50. Qhe amulelo e
11room .. Voc. de Lamego, do sec. XIJ. "vai-. e eSjlecilico muito experimentado... V. No)lor riba d'c _e rio ampl'óom".
mina.
......I...II.e..., .. r. dim. de Ampulla. (anl.)
ln"o, .., adj. }'eilo como múmia,
Garrallllha, fra quinhn, pcquena ambula. B. ccco como múmia, reduzido á cór, magrefllcr. 4.. 15.2'13. "repartio em varias ampu- za, e estado de múmia; é mais que amolhe/as est sangue por todas a i/lrpja.... § xamado: "npm alva)<ades, neIll carmins
E. pecie de relogio, composto de doi pe- postiços Ib'encarnão mais o rosto alll'tt<Iuenos va O de vidro, fórma de cónes, 111'iadr .
unitlos pelo vrrlices, com um orificio nos
"'
Ii.r, V. trans. Figurar, ou rrpreme mos pelo qual passa do cóne superior {'lllar como múmia.
" ..... ulclár, e derivo V. Municiar, p depara O infE'rior certa porção de areia tina
em um tempo determll1ado, que d'e.te mo- riv. como hoje se diz. J1JeJ'cw'. de Junh. de
do se acha metlido. g Tambem se dá e te 664.
nome a gualquer do cÓlle., e ao tempo
" ... iIO, S. m. (l. uso Acção, ou efTE'ito de
qne a arCJa ga ta em pa. ar de um para O se amuar; mau humor, agastaIlleuto. sem
outro. B. Flor. 16.24.0. Pil/lent. Art. Rot. 305.• e illdicar a callsa, mas que se rev,.Ja ja
.e 1I1do quatro am/J1t1he/as (tE'mpo) a Oeste por um ilencio obstinado, l'á por palavras
Jogo pE'rderei o fUlldo...
ou /IC tos de enfado. Alm. I1stl'. I. p. 338.
A... p .. II .. , S. f. (anl. e p. us.) Ido Lat. "toda E'sta inquleta~'ão e amúo...
ampltlla). V. Ambula. Luc. 9. 2. !t'Jal'c. Vid.
A ......•.. , S. r. II. nau.) Cabo, que sr'
5. 57.
pr,'nde ao punho da véla para a estender,
ml... lI"'rl..
r. (I. de bist. n.\ Molus- quando o vento é escasso, e para isso se
co cephaleo ulllvalve.
faz lixa na borda, ou amurada do navio.
...... p ..... çi'io S. r. (do Lal. ampula/io) El1eida. 10. 55. § A quadra de próa nas
(t. cirur.) Operação. pela qual e córta com embarcações. Casto 2. c. 101.
ferro e se E'para do corpo algum mE'm.4 ......·ád .. , S. r. (L naul.) A parte mais
11ro, ou parte d'elle.
alta dos bordos do navio, onde se fixam
.4.ml.... ádo, p. p. de Amputar. Separado .as amúras. Goes, ChI'. !t1an. 1. 91. (,nas
por amputação. § CorLado. § Iig. Arranca- amul'Odas das caravelas... ~ O costado do
do, sE'parado (a parte de uma cou a, de navio pela parte de dentro: "encostar-se
modo que ella fique imperfeita!.
nas omuradas» Luc. 9. 15. Casl.:!. C. 62.
...... p .. ti.r, V. tran . (do LaL amputare, .de fóra da amu1'ada».
de am, por amb, em roda, e pu/m'e, cortar.
A ..... rá.·, V. lran . (I. nau!.) Atar, fixar

"'m..

"'m .....

a amura em algum dos bordos. li. N. I. 394
,dr amurado de bombordo.. "amUl'al' a
valleira .. G. de S. Berl1.
.4. ......•.. Ji.." V. trans. (aoL e p. us.) Cobrir de agua. D. da Dniv. c/c 14.65 .• anua
do rio pera amurtljar seus campos". l>
V. trans. (L rus!.) Esfregar
nas mãos o linho, depois de maçado, para
IlIe quebrar mais a are~ta.
A
t1 .. nr. V. Amotinar.
.4.
, .... s. f. (alll.) V. Almainha, ou almllinha. Elucid. I. p. 103.
"""'do, (orth. et.rm.1 V. Amido.
.4.mn~d .. I.. , S. r. (rio LaL amygda/a do
Gr amygdalê, amendoal II. anal.) Glandula
mIlCO;ll, ou para melhor dizer, reunião de
folliculos mucosos, situados de cada lado
do i thmo, ou raiz da garganta, entre os
pi lares do céu da bocca, assi m chamada
pela sua fórma. oval, achatada de dentro
para fóra, e pE'la sua supertlcie rugosa. Os
seu nervos provém do céu da bocca, e os
seus vasos sangllincos são ramos de arte·
rias, e das veias palatinas. lIecop. de Cil'. I.
3. "as quaes aml1nda/as são humas cames
A'landulosas nas ilhargas da campainha.
FerI'. Gil'. I. 4.3. '''a11l11gdalas, ou ag_lhas•.
As am)'gdalas . rgrrl!am um liquido mucoso que auxilia a dpglutição.
......'·gd"lt'.. , s r. (t. bot.) Uma das triblls em que foí dividida a immt'nsa familia
das rosaceas de Juss;eu, e cujo typo é o
g~nero amendoeira. E o mesmo que drupacea .
......'·g.... li .... , S. r. (do Gr. amygda/é,
amendoal It. ch)'m.) Substancia cr,rstallisavel, que se dpscobriu nas amendoas amargosas, soluvel uo alcool, e insoluvel lia
agua.
.
"'mYlll"d ..líno, ", adj. II. pharm.) Preparado com oiro de amendoas dócps.
" ... )'I{.... lilt', S. r. (l. mE'd.) InlJammação
das amygdalal). § Amygdalilha, s. r. Pedra
da feicão de ameudoa.
......-;·gd .. lóldc, S. f. (do Gr. amygda/oeidês, de amygda/ê, amendoal Il. miner.) Pedra, dentro d qual lia certas parles que
tem a rórma de amendoa. § adj. Diz-se das
rochas em que pequeuos corpos brallcos,
semelhantes as ameudoas.
...... Htdótllbc, S. f. (L boL) Rerva se·
melhante á amendoeira.
" ... ylát'co. V. Amilaceo.
"'m)'lénlo, S. m. II. chym.) ProduclO,
qne se apresE'nta 'sob o aspecto de um li·
quido claro, incolor, vola,", de peso especifico pouco consideravel; é aneslhesico
como o E'ther.
,\myllco, adj. (L ch,\'m.) Acido al/lyl(co;
acido cór de limão, de chE'iro aromatlco
muito activo, e sabor acido e picallte. §
Alcool amyllCo. chamado tambem o/eo ds
balala; é um liquido oleoso, incolor, e de
cheiro de,agradavel e abor acn', o qual
,"~ obtem distillando principalmentl' os productos lia fermentação alcoolica lia frcllla
da batata.
.
"mylo, S. m. (L cl1ym.) Radical 11.\:pothetlco de uma serie de compostos, dprll'a·
rios do aleool am)'lico.
.t.m,....o ...., S. f. (t. de 11. n.) Crustaeeo
monoculo.
A""'utlco, ", adj. (do Gr. amllll/ikos,
que soccorrel (I. pharm.) Fortillcallle: V. g.
emptastro, ca/ap/asma-.
" ... yridcuH, S. f. pI. (t. bot.) Tribu das
therebi nlacE'as.
.
" .. Ivoz nasal) Pl'ef. que .signiflc~ em
roda, de ambos os lados. E reducçao de
a11lbi. § An 'âne) pref. que significa falta,
privação. Entra na formacão de palavras,
que começam por t'Ogal, oú h. § AIl (v~Z
nasal) surro fem. de alguns nomes em ao,
que muitos escrevem à: v. g. irmão, il'man,
ou irmã.
""", (do Gr. aná) Prellxo comm~m 118
nossa ]jngua a muitos vocab. denv. ~o
GrE'go. Da-lhes a mesma força e rxprrs.'ao
que tem na lingua primitiva. § Eqlliyale.a~
pref. Lat. e Porto r'e, e pxprime dupllC.açao.
v. g. em anal)'se.· § Significa: para Cllna, por
cima, para traz, para longe, etc.: v. g. em
anagogia, anacboreta, elc. § Finalmel!te:
denota seIllelllança, e indica comparaçao,
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n'esle cas~ sign~fica! entl'e, alravez: 0, (J.
~LU analogia, anaLOmLa, elc.
"nll, SlLfi·. qne se ju.ula. a certos nomes
proprios notaveis para ll1dlCar uma collecção dos seus pens~menlos ou diclos, ou dás
edições das suas obras: v. g. a eamonea-

'169

med.) Diz·se uos medicamp.ntos que lal;ili- te, do principio para o fim, ou do (1m para
tam, que excitam a ex,pectoração. § Usa- e o priucipio. § Usa-se subst.
, nh,l.: l./,)n anacalhal'two.
ARndál. V. Anade!. Ord. A(. l. D8. 12.
&""ocl~lt ... lcó!!C, ou leó!!I .. , S. m. ou
"'''ad ....... íll, S r. Vid. Anadaria.
f. (do Lat. anacephatceosis; do 01'. anã, outra
........ {)á.·o, s. l'. Concha bivalve.
vez, e Iiephatê, cabeça) (t. rhel.) Recapitula&l1l1daría, S. f. (ant.) Omcio, cal'go do
ção
dos
prlllcipacs
pontos
de
um
di
cur
o,
anade!. § JUl'isdicção do auadel. beãc, CItr.
110.
.
fcm. d e aIg. no'mes cm ou de um escripto. Goes, Ch/'. do Princip. J.
Ana, Termmaçao
/. ~ . Orei.
t. 68. e l. (. 4.05. "da apulÍO: v. (I. João, Joanna; Sebastião, Sebaslia- 35. "sua anacephaieosú" AgioL. Lus. 3. 218. raçom dos bésteiros, e gualiotes, que pererem seus anacephaleoses,,' Sevcl'im, Nol.• 0 tence á anadal'ia mór" § Di'tricto em que
1Ia; sultão, sultana.,
.
Aun, s. r. (do l-r. aww, medlda de ex- anaeephateose" .
o anadel tinha jurisdieção e poder em or'" .. u .... O.·Ctll, (eh como k n'cste e de· dem aos da sua esquaul'a ou companhia.
tensão, 'orrespondente a 44 polle~. FI'., 011
pouco mai ou menos 43 Port.) Medida para riv.) s. 2. g. (do 01'. anach6rêles, de anaeh6re6, Carta do anadet, e seu regimento ele l~97.
toda a sorte de tecidos, usada em algumas eu retiro-me) Eremita, pcssoa que vive no Doe. eia Cam. do POI'lo: "façaaes hir todos
terras do norte da Europa com dilferença deserto, na solidão, para se entregar á pe- I~ bes~eyros de vossa anrutal'ia" § Imposiscguntlo os paizes. Leão, Orig. 9. 72. /1tlLt. nitencia; é opposto a ee/wbila. Matc, I'id. çao antiga, provavelmente em l'elacão com
J. 9. "anac/wi'ila.s" on anachol'clas, isto he, o anadel. § Alguns dizem anaelatm,za.
Nicol. 1','. 96 v.
An/•• Prepos. Gl'ega de que usam os me- apartados" Vieira, 13. 257. Agiot. Lus. 3. 20~.
Anaddido. Consto de Goa, p. p. de
dicos nas suas receitas, e significa, de cada «solHarias anaehorcLa.ç. § fig. Pessoa de vi", .. "lIdh·, V. trans. (ant.) Addll', aCCl'esCOllsa pal'te eguaes: e tambem se escreve da retirada e solitaria. Vieil·. Gal't. 2. 125. cental'. Goes, Cltr. Man. 4.87. "anadeo muifi. Dom. 3. 2. 19. «assi vivia sorOI' Mal'ga- tas clausulas" Auleg .anadeli-lhe".
·aã. /I'crr. Cil'. 3. 65.
."nu 11 , A .. nR, (e melhor orlhogr. Anã) rida, anaehorela em povoado» .
.... Radél, S. m. (ant.) (no A1'ab. annaclel',
.. r. Mulher que é de estatura excessi va- /~uacho.·étlell ...éRte, adI'. p. uso Ao o vigiador, o observadol') Oapitão, chefe de
mente pequena, sem rachitismo. § adj. fig. modo dos anachol'etas; solitariamenle. Agtot. companllia de espingardeü'os, e de bésteiQue lem eslatura dilllinuta. Luc. 10. 19. "la- Lus. 2. 293.
ros, assim de cavallos, como da garrucha,
"-Rneho,'éUco, u, adj. De al)achoreta, de conlo, e do moute, chamados da fradiranjeiras a./Uias" Víei1'. 5. 99. "arvore anãa"
aquella a que a al'te tolheu o crescjmen~o pertencente a anachol'etas. Agiot. Lus. 2 4. lha. Sev. Notic. D. 2.. 5. 4.3. Otel. :J. 5. pr.
em altura. § -, s. f. (t. do Brazll) ~,specle 143. «vida -)).
Orei. A(. I. r 405. Goes, Chi'. JlJan. 1.83. §
,~ullehol'etíH"'o, S. m. Vida ue anacho- Anadel-mór;. capitão-mór; commandante de
de bauaneil'a, que cresce pouco e dá careta; eslado, espir'ito de anachoreta: -neste certo numel'O de companhias, commanda·
chos gl'andes.
. l UllhllptisIIIU, s. m. Seila dos anabap- scculo começon a ser mui frequentado o das por ·anaclcis. § Anadet-1Jlól' do 1'eino; o
allacho/'etismo" .
que commandava sobl'e todas as fOl'ças dos
listas.
AUltblllll,j!!ta, S. m. (uo Gl'. anã, oulra
Il .. nchol'ítn, e del'iv. V. Anachoreta. /ff. anacLeis-móres.
vez, seguntla vez, e de baptistês, o que ba- 2. II. Bal'l'eil'. Censo Dect. p. 3. Arr. 7. 5.
ARlldela.·ío. V. Anadaria.
plisa) lIerege que sustentava que se não (req.
AltadcRla, S. r. (anl.) Faxa, ou fila com
devia baplisar o menino antes do uso da
"\Rlteh.. ónleo, a, adj. (01'. anã, e ehl'O- que os l'eis da Persia cingiam a fmnte, ou
razão, e Que 110 caso de se haveI' baptizado nico) Em que ha anachronismo. § Que não a milra; ornato de cabeça mulhel'U, gl'inalantes, e lhe devia l'eiterar o baptismo, de- eslá em hal'monia com os tempos actuaes, da. V. Diadema.
pois de adulto. Luc. 1. lq. "anabautis- retrogl'ado.
.~nndiplolle, S. f. (do 01'. anã, outra vez,
.... unch.·o..ís ...o, S. m. (do Gr. anã, pa- e dipl06, en volto, eu dobro) Figul'a de l'elas".
Annb!J!!li"la, adj. r. (do Lat. nimis ar- ra traz, e ehl'ono, tempo II. ele chronol.) thorica que tem logar quando UlUa oracão
eia) (t. vulg.) Demasiado apeltada: .mulher Erro contra a chronologia; eITo na compu- principia pela mesma palavl'a, pnr que acadonzellona anabasal'La" i. é, impérvia, ta- tação do tempo, ou na data dos aconteci- bou a pl'ecedente: v. g. "Para o ceo Cl'yspada, com quem o homem não pôde ter co- mentos, fazen do attribuil' a uma epocha, ou tallino alevantando Com lagrimas os oLhos
pula.
a um vnlto da bistOt'ia, factos, cOFtlllfles piedosos; Os olhos, pOI'que as mãos lhe es.",nubi, s. m. (t. bot.) Planta do Pará, da ideia~ de epocha eiifl'erente. ~ Instituição, tava atandu" Lus. 3. 12.1. e 6. 98.
famBia das gencianeas.
A 111\110, loco adI'. [adando. 8. 3. 7. 8.
ideia, cousa retrograda, ]Jropl'la de tempos
.
.4 0Illll'uChíStllU, s. m. (do 01'. aná, e passados.
.... ""'I<·omo, S. m. (do Gr. anli, para traz,
brochos, nó cOl'redio) (I. cimr.) A.ntiga ope...... aelu·onl"'li.·, V. trans. Referir, con- e cll'Ol1los, caneira) (t. med.) Tendencia das
ração, que consistia em arrancar as pesta- taI', historial' commettendo anachmllism
materias mOl'billcas das partes inferiores
nas que offendiam o globo do olho, por § Tomar anacllronico.
do corpo humano para as superiol'es.
meio de um nó conedio (eh como k).
_
AllnclálStiCu, S. f. (uo Or·. aná,
,t,uÁdronlo, .. , adj. (t. d~ h. n.) Peixe-;
.""lJbl,ó.. e, ou - si!!, S. f. (do 01'. ana- novo, e ktáó, eu rompo) Parte da optica, que sobe do mal' para o nos.
Ol'Osis, de anabrosk6, eu róo) (t. med.) Cor- cujo objecto é a refracção da luz. V. Dio·
,t.,ulllúv", ou ",..:..liIV;", S. 1'. (de adlta)
rosão tias partes solidas por nm humor ptrica.
Serviço a que os vassallos eram obrigados
acre.
AI.uncll.sllco, a, adj. (t. de ·opt.) llelati· no reparo das cavas. e mUrallH\ cio castelAunçiulu, p. p. de Anaçar. Que se tOI'- 1'0 á refracção da luz. g Ponto -; o ponto lo. ChI'. J. /. C. 1. /11. L. Jifonwn. de D. Luiz,
nou espumoso, revolvendo, agitando, (diz- onele o raio da luz se reCrange. § CUl'vas -; e L. 16. C. 20. § A. somma pela qual este serse dos Iiquidos.) .
as apparentes, que resnltam de um fundo viço se remia, 011 o dar outrem por si: "paAnnCllllllltlco,
adj. (t l3II,\'s.) Que re- opaco. visto ao travez de um meio refracti- gaI' anadltva, ou anadlHlial> V. Adna.
lIecle, fallanelo do som ou da luz. § (t. geom.) vo. § Taboas -; ta boas de refracção.
"'nac;'óidc, adj. 2 g. (t. pltys.) IJal'OmeCur~as-; as que são produzidas pela re....u" ..o, u, adj. Diz-se do cabrito qne tro -; nome dado a um apparelho que funclIexao da luz sobre uma superflcie ou li- tem um anno de edade.
ciona como baromelro, e que tem por penha. (tio Gl'. anal>amptein, rellectir.)
AUIlÇO:'ulo, ", adj. p. uso De natureza, ça particular uma caixa ele que e tira o
"~UCilll, s. m. PaSSal'0 da ol'dem dos tre- de natul'al, bom ou mau. Cane. r 168 V-. ar (do 01'. an, privativo, e acr, al'.).
padore , do norte do Bl'azil.
,,-..Ma, s_ r. Planta; e pecie de trevo,
cot. r'quam mal sois anaçoado".
"uuçAr, v. trans. Revolver, pertUl'bar
. ' .. acoHemo, ou - ltluIOf<, s. m. (do mui semelhante a elle na folha, e cór da
qu~lquel' liquido, l'emexel-Q, balendo-o, 01'. anakoLta6, eu comprimo) (t. med.) Re- 1161'.
agltanúo-o, misturando-o ate fazer crear medio agglutinante para pal'al' uma hemorAltaf/ulo p. p. de Anafar; adj. OOl'do,
escuma: v. g. anaçar ovos. § Diz-se das ragia, ou comprimir uma llnxão.
nedio, luzidio; diz-se tanto do. animaes,
aguas do mal': "quando o nOl'tes tesos ana'\Rneo".tho, S. m. (do 01'. a, privo e como das pessoas. V. do Are. \. 2:t ~'ieil'a,
çam as aguas do mal' de baixo para cima" ak%ul/toS, seguinte, companheiro) Falta de 9. 403. "os corpos dos ricos chcyos, e anan. 2. 8. l.
concordancia grammatical do que se segue fados
AUltCUI'díUll, . f. Consel'va de anacar- com o que pl'ecede. E' uma especie de ellitt. .... flila, ou - táyn, S. f Primeil'a sedos. Mo,.al. Luz. "a consel'va dos anacal'- pse, pela qual se subentende o corl'elativo da, que os bi"clJos Uam, antes de pl'incipiado', a que chamãl) anaearrlina."
de um:. palavra expl'e sa, ou pela qual se rem a tecer o c1sulo. Ttat. prato de criar
Aunea..dillo, u, adi. De anacardo' feito altera a devida ordem gramrualical: v. g. seda, cap. 9. fltu.t.
ou formado de anacal'do; em que entl!a ana: .quanto mais longe do' homens, tanto me,,, .. a f/U', V. trans. Sustentar com anafa.
cardo. Cnrv. Alat. 29. confeição anaea,.- lhor: trato e familiaridade com eltes, Deos Cevar, engordar, fazer luzidio e nédio, por
cima...
vos livl'e" Vieira, 2. 315. § Phra e que co- boa mantença: diz-se em geral do anilllaes.
""Uelll'du, s. m. (do Lat. anaea,.diwn; meçando por lima construcção acaba por Vase. And. 2. 4. f. P. 5. p. Iq. § lig. Nutril'
do 01'. ana, e I>a,.ctia, cOl'açãol Oenero de outra.
o espirito. Luz. S. 3. Prot.
plantas ~~ Inuias Orientaes, tão parecido
,,-.. aeOI·eta, e derivo V. Anachoreta.
&nilrcl;ID, S. r. (t. bot.) Cel·ta especio de
Com 9 caJu, que alguns botanicos o não dis......aCl·cõ"tl 0, a, adj. (de Anavreonte, maçã. V. ~hicejl·a. e !llaçã. 8. P. /i'. Atv. /nf.
hngUlram (l'elle. Perlence á fami lia das te- úelebre poeta Iyrico Ol'ego) No gosto, ou :i 6.' Goes, ú'hl'. Man. 2. 22. li. 2.. {. 12.
reb~utháceas, pentanllria trigynia de Lín- imilação das odes de Anacl'eonte.
Ilu:ttil, S. m. (do Al'ab. annafir, de 11a11:0, comprellende duas e pecies. § Ofmcto
....""C.·uRi.. mo. V. Anachronismo.
fal'a, qne na 2.· coujug. significa, in{lam( esta arv9re, cuja amendoa se as emelha a
IlUl.eté!!ln, S. f. ·(t. meu.) Convalescen- mar o animo pal'a vencer, annuncial' a vit~col-açao. § Tambem se chama (ava de ça; recobrameuto das forças depois de uma ctoria, ou inCitaI' pal'a a fngida) Trombeta
cu. Orla, Coltoq. 5. l6 v.
direita, como charaméla, tendo menos !Joedoença.
AII"~lltb4.· .. jn, s. f. (t. med.) PUl'gacão
Iluaeycllco, 1\, adj. (do 01'. anã, de 110- ca, e mais lal'gura, usada pelos illouros.
por meLO de escarros.
1'0 e (,:ykto6, eu voltq) (t. poel.) Versos-; Casl. l. C. 12. "muito' anafl,s" And/'. Cerc.
a .~n"entb.4 .. t1oo, II adj. e s. m. (elo Ol·. peça de quatro ou selS versos, que tem um 9. 40. 1. "faz soar o ana/it, lal'ga o estanna, em Cima, e katltai1'ein, pUl'gal' (I. de sentido pel'feito, quer se leiam natllralmell- darte" IJ. Clar. C. 78. (mafi/sl> Lus. I. 47.
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-ana{ins. Goes, ChI'. Man. 1. 36. uanafiles»
Tenr. 17. «trombetas, ana{iles».
Análil, adj. 2 g. (de Ana(é, cidade de
Africa) 11tifJo anáfil; mo~risco, de I!ragapa
negra, cUJa semente VeJO de Anafé. Leao
CItr. Ar. V. c. 38. "trigo que em Portu~a!
se chama anáfil, que quer dizer de Ana/ee o
lJ. Dom. 2. 2. 22.

- AnoOlelro, s. m. O que toca anam.
Anolím, s. m. Anam. Galv. Ohr. 16.
Anolrogár, V. intrans. (anL) Morrer,

ou imJjossibihtar-se para servir. Acha-se
frequenL nos foraes anL
Alulgáco. V. 'egaça. B. 3. 10. 2.
Anogái, ou Anllgállls, S. f. (do j,aL
anagaUis) Genero de plantas, pertencente
ás primulaceas, ou lyslmaclJias ~e Jumeu,
penlandria de Linneo. O momão é uma
das suas 12 especies (anagallis a1'vensis),
e a mais conhecida. V. Morrião. Curvo Alai.
22.

Anogeníte S. f. (L geolog.) Certa parte
arredondada das rochas primitivas, a eIlas
adlJerente por um cimento schistoide.
Anoglypho, S. m, Trabalho de esculptura ou cinzel em relevo.
Annguóste, S. m. Escravo que na Grecia e em Roma era encarregado de lêr em
voz alta em quanto os seus senhores co·
miam; leitor. § (por exL, e .gracejando)
Aquelle que lê para outros ouvIrem.
Anágoo, S. f. Saia curta que as mulheres põem sobre a camisa. Ac. dos Sing. 1.

243.2.

Aungogío, S. f. (do Gr. ana.J6gé, composto de aná, para cima, e ag6, eu c~ndu
zo) it. mysL) Arrebatamento, elevaçao da
alma para as cousas celestes, ou eternas;
pensamentos, e applicação, pelos quaes se
eleva a alma a esses sentimentos. § Sentido mystico da Escriptura sagrada.
.
AnágógleoDlente, adv. Com anagogla.
Luz, S. 1. 82. 1.
Auogógleo, a, adj. Que eleva a alma á
contemplação das cousas celestiaes, ao desejo de se unir a Deus. H, Dom. 2. 2. 8. V.
de Are. 5, 3. «actos -» § Homem anagogico;
contemplativo das cousas do céu. § Senlido
anagoglCO; um dos quatro, com que se expUcam as palavras da Escriptura, o que
eleva o entendimento ao Céu, e ás COU3as
celestiaes. Vil. Chron. 2. 10. Cml. 1. 55.

4.
4nogogíslU0, S.

gogia.

m. O mesmo que Aua-

carne, traslucida, opaca e que se electriza
dirficnltosamente por altrito. Barj. T. 12.
AUlIlêcto, s. m. (do Gr. analelilos ,parto
do verb. analeg6. eu colho, ajunlo) lirag'mentos escolhidos de um auctor ' collecçao
de varios pedaços de auctores Jilferentes.

mut.

AlIl\lémmn, s. 111. (do Gr. analémma, altura) Planispl1erio, ou projecção ortbogonal
dos circulos da esphera sobre uma superlIcie plana.
_.
.
AlIlIléllsin, S. f. (do Gr. analep5ts, denv.
de analamban6. eu lomo a tomar) Recuperação das forças depois de uma doença.
Auulélltlcn, S. J'. (L mec1.) Parte da arte
de conservar a saude, ou da hygiene.
AUlIlélltiCO, n, adj. Ido 01'. analéplikos)
(L med.) Propno para restabelecer, e restaurar as forças perdidas. § sa·se subs,
Allol;;e~ío, ou An"lgiu, S. r. (t. med.)
Ausencia de dÓI'. § Inscnsibilidade ás picadnras, <Ineimadura, etc. em muitos casos
d'bysleria. Aanalogia era considerada como
uma prova de po, sessão demoniaca. quando
se allribuia essa origem supersticiosa a
muitas alrecções hystencas.
Anílllse, e derivo V. Analyse. .
.
Anlllogill, S. r. (do Gr. analog~a, de an<I,
entre, no meio, e logos, razão, proporção.
relação) Relação, semelbança, que muitas
cousas tem, umas com outras, postoque em
outros sentidos sejam diversas por qualidades que 111es são proprias. Assim ba analogia entre as variações verbaes de cada conjugação respectiva, V. (l. amava, cortava,.
fallava; há-a na composição, ou s)'ntaxe:
V. (l. obedecer á razão. servir ao publico;
(lor haver a mrsma razão de se ajuntar a
preposição aos complementos de ambos os
verbos. Estas são analogias grammaticaes.
Leão, Ol'lh. 29. 111. L. I. I. C. I. E ha analogia entre o homem e os outros animaes,
porque todos tem movimento e vida; e ha
muita mais analogia, entre o homem e o cavallo, do que entre o homem e a ostra. Estas se chamam analogias physicas. Pimento
Trig. 3. 580. Mad. hlelh 2. 4. 3: § Analo.qia
moml, é quando de successos semelhantes.
esperamos comequencias semelhantes. ou
u' ando a elfeitos semelhantes attribuimos
-t~lsas semeUlaótes. Vieir. Palmo 13. 171.
'21rgumenlal' por analogia; formar um raciocillio, fundado nas relações e semelhanças que uma cousa tem com outra. § (em
philos.) Processo de observação pelo qual o
espirito procura dcscobrir a origem das retacões e semelhanças das cousas. § (em mathem.) Razão, proporção, relação exacta. §
Analogia pro:tn1J1a: a percepção actual de
duas ou mais cou as presentes. § Analogia
"emola: aquella pela qual, conhecida a I'elação entre dois factos, e conclue da existencia de um a existencia do outro. V. Se-

Anogrànlluo, S. m. (paI. La!. do Gr. aná,
para traz, e gramma, lettra) Inversãa das
leUras de um nomr, de sorte que façam outra palavl'a, com significação totalmente diversa: V. g. de Pedro, poder, podre; de
amOl', Roma; ele. § E celebre o anagmmma que se põe na bocca de Je us Chri to,
respon~endo á pergunta de PiI.a~os: ~uicl
esl vel.las? Esl vir qln ade.lt. Vtlnra, Cart. 111clhança, Syn.

I. 3 t.

adv. De modo
anagrammatico, com anagmmma.
." nograllllluítleo, ll, adj. Em que ha
anagramma: phra 'e anagrammatica.
AUllgrollullatí'"llo, S. m. A arte, ou
practica de fazer anagrammas.
Aongl'olUmn&í8tl\, 2 g, ou AUIlj;I'OlllD1llUZlldor, u, S. O que, a que faz anagrammas.
AougrammaUzál', V. traus. Compôr
anagrammas.
AnugyrlOl, ou AOl\gYI'o, s. m. Arbusto
do meio dia da Europa, da família das leguminosas, de llôres imitantes ás papilionáceas, e cujas folhas maChucadas entre as
mãos, dão um cheiro fétido. (Anagyris félida. Linn. § -; arvore, cujo lenlio é medicina!. (Acopon.) Farm. 1'ub. § - dos ALpes ou baslardo: V. Codeço. Brot. O.
Allalpàr, V. trao. eparar a carta d~
jogar pelos seus naipes, ou junctal-as pelos
naIpes.
Anãl, adj. 2 g. Relativo ao anus. § Dizse de qualquer orgão, que fica juuto ao
anus.
AOollabo, S. m. Estola de monges Gregos,
.
.
Au.lelme, S. m. (do ar. a, pnv. e aliamos, forte) (f. min.) Pedra branca e cór de
AuogralJlnuítlclIlJlente,

ANA

ANA

ANA

Aunlóglellmêll(c,

Ceit. S. l. 139. 1.

adv. Com analogia.

AUlllóglco, a, adj. 'Que tem aualogia,
fundado em analogia. Luz, S. 1. 81. 3.
AlIlllogíSlllo s: lU. (p. us.) Analogia;
argumento ana ioglco; em quc se segue o
processo de analogia. Matl. Alelh. 2. 18. 2.
&lIulogí8(n, S. O que argumenta por
analogia.
'\.lIlllo~istieo, o, adj. (p. us.) Analogico.
Mad. Melh. L 25. 1.
Análogo, n, adj. (do Lal. anatogus) Que
tem analogia, que tem semrlhança. OurlJ.
Potyant. § Cerleza analoga; apoiada em factos analogos. § "Ouru ana/o(lo" 8. Flor.
4. 258. que não tem todas as qualidades do
natural. §-, s. m. Cousa, que tem analogia,
que tem scmellJança com outra: as aza dos
pa .saros são os analogos dos membros antenores dos quaclrupedes. § (em analom.)
11Ieoria dos analogos: theofla que procura
a partes analogas nos corpos organisados.
§ ao analogos os or"ãos, que sem terem a
~e ma fórn)a, as mesmas proporções nos
d~versos al1lmaes, 1~1U as mesmas connexoes Com out~os orgaos.
.

AUIlII.hllbcto, (01'1. et)'~1.),OU ""lllfllhe-I
to, S. m. l'es ~a que nao conhece o alplJabe~o, que nao abe leI' n m escrever,

que nao salJe o a, b, c. fl. Flor, 5, p. 321,

I

«rrerodes. o anal(abelo". § Tambem adj.: !tomem analphabeto. § Muito ignorante, rude
estupido. boçal.

•
AllalY8údo, p. p. de Analysar. Submettido á analyse. § Examinado, para ser conhecido na sua compusição.
AUllIY>lndor, II, S. O que, a que anal)'sa. § (L fami!.) Pessoa que tem o halJilo de
observar e criticar o que os oulros fazem
a maneira por que se vestem, o modo por
que faliam, etc.
i\.nul,'súr, V. trans. Fazer a analyse' ana,
lysar uma substancia: o lei~e, o vinhó, etc.;
analysa1' uma phrase, nm dIscurso, uma (lC.
ça de I.heatro. § Investigar, observar minuciosamente, examinar, criticar. § Analysar
uma o1'ação; (L gramm.) decompôl-a em
todos os seus elementos, explicando e classiticando cada uma das suas partes, segun.
do os principios e regras grammaticaes.
'Auolysúvcl, adj. 2 gen. Susceplivel de
analyse, que deve scr analysado.
AUltIY8e, ou Allállse, (o primeiro mais
usado) S. r. ido Gr. analysis, dissolução resolução. derivo ele aná. e de 1116. eu dissolvo. rcsolvo) Divisão, resolução; decomposição de qualquer todo, on composto em suas
partes componentes, ou elementos. para se
coullecer melhor a sua natureza. BlUl.Suppl.
§ Analyse de ulIla obm; um extracto d'eUa
em que se desenvolvem as suas principaes
partes. mut. SU1Jpl. § Analyse de 11m racio·
cinio; o exame que d'elle se faz, dividin·
do-o em varias partes, ou proposições, para com mais facilidade se descobrirem as
suas qualidades. § Analyse gl'anl1llalícaJ.;
decomposi;ão das palavras e das phrases
em seus elementos, accidentes, propriedades, e sua demonstração pelos principios
grammalicaes. § Analyse logica; explicação
ou demonstração da natureza e compOEição
das orações) determinando e classiUcando
os seus diversos termos. § Analyse; na logica. é um methodo seguido para descobrir
a verdade; sobe das consequencias para os
princi pios, e dos ell'eitos para as causas;
L é, do mais composto para o mais simples,
contrariameute á sllnlhese, que do mais simpIes passa para o mais composto. § Analyse
chymica; é a decomposição das partes, que
entram na composição de qualquer corpo.
§ .Analyse mal/t.tmalica; metbodo de resol·
ver os problemas pela algebra. § Analyse
Iheologica, ou jurídica; exposição de cada
termo do texto sagrado, ou das leis, e assim
da sua constl'llcção, IJistoria, etc., para se
deduzir a sua verdadeira intelligencia e
applicação. ~ Analyse ,'helol'ica; exame do
arlillcio, bellezas, e ornato de qualquer
discurso, poema, etc. Blut, Suppl.
AIIIlI"8(1I, s. 2 gen. (L de math.) Pessoa
versadll na anal)'se, especialmente da matbematica.
AI)III,·tielluu~lItl', adv. Pelo methodo
analytico, em ordem analytica, por meio
da analyse.
.
AI)I1I,·tlco, ", adj. De analyse, em que
se emprega a analyse: V. g. mel1wdo anal)'·
lico; ea:ame -'; e.quaçüo - ; laboas - ; calcu.lo - ,. etc. E' opposto a synlhelico.
A IUUII I) é8e, S. r. Figura de rhetorica,
pela qual se deixa perceber que veio á
lembrança nma cousa que esquecera.
,\.ullmuésla, S. f. Reminiscencia, aclo
de tornar a lembrar.
.~lIomués(Jco, 11, adj. (do 01'. unul1Illês·
tílios, derivo de anamirnnéskó, eu desperlo
a lembrança) Signaes - ; aquelles pelos
quaes se descobre o estado em que precedentemente eslava o corpo. § Remedios-;
proprios a restabelecer a memoria, ou a
fortificai-a. Comp. ele Path.
AIlIlIU01'(lbó,/C, ou - ÓSIIj, S. f. (do ºr.
aná, oulra vez, e 1TWrphósis. formaçao)
(L de pinto e·de per"pecLI Projecção monstruosa. ou representação deSfigurada de
alguma imagem sobre um plano, ou sobre
uma superllcie curva, e que todavia, em
certo pouto de vista, ou posta dianl~ deum
espelho prismatico, pyramidal, cyhndneo,
ou conico, faz.vêr um quadro regular. e ulll
objecto correctamente desenhado. § Arte de
f~er esla projecção e desenho.
.
AIIUIlIOI'(lhósleo, a, allj. Que respeIta a

ANA
nDamorp~05e. § Pel'spectiva - ; que produz
caeitos vIsuaes oppostos.
"niln. V. Anãa.
"nonHz, s. m. Fructo da planta do mesmo nome; é guarnecido de todos os lados
de escamas triangulares; tem a IlgLlra de
uma pinba, é muito saboroso e aromatico ;
ba varias especies; a mais apreciada é o
abacachi do Brazil. Ol'd. Goel. ~8. 224 v.
"noná"', ou ,t.nollozela·o, (paI. Brazil.)
s ID. Planta originaria lIas Indlas, transplanI~da para a America. ]o; uma raiz com follJas
da feição das de babosa, mas seccas; é fibrosa, com picos rêcUl'voS, do centro dos
quaes sae o ananaz sobre um talo cylindricO' o fructo é coroado de folbas como as
do 'pé, mas mais pequenas. (I1romelia ananas de Linneo.) § Ananaz de agulhas (t. do
Brazil) Nome de uma planta Jignifera. § Licór feito com sumo de ananaz, aguardente,
e assucar.
"noneró, S. m. (.t do Brazil) Arvore do
malta virgem, cuja madeira é empregada
oas construcções civis e navaes.
"nondrórlaH, adj. f. pI. (t. bot.) Flôl'cs
_; cujos tegumentos e pistillos substituem
os estames.
"nondrínI1H, adj. r. pI. (L bot.) Flôl'es
_; que não tem estamlls ou orgãos mas·
culinos.
'\nilndl'lu. adj. (L boI.) V. Anandrinas.
,'nanleódo, adj. ~'eilo anão; quasi anão;
§ Bg. Mesquinho, ridiculo.
"nanlear, V. trans. Fazer anão: .ananicão as oliveiras, para colher á mão a azei·
tona, sem o varejo, que as destróe, e mata
as safras" "acanhar e ananical' as raças dos
animaes, e dos homens" § lig. AcanlJar.
abater: 'IJ. g. - os espi'/'Uos; que seriam
agigantados oom educação li bera I.
&nRníeo, n, adj. Anão, anã: v. g. galli-

,,!ta-.

"DilnR. V. Anão. FI'. G. dc S. l1em. JUn.

8. «os ananos"

hilnthu, adj. (L boI.) Que não da

DóI'.

,(ono, s. m. (do LaL nanus; do Gr. na·
/ws) Homem ouja estatura é muito menor

que a regular, e ordinariamente contrafeito de membros. Casl. 5. c. II. "anâos. Ceit.
S. I. 157. "[larecião anões" § fig. Acanhado,
mesquinho, fraoo. Mend. S. 1. 37. 7. «anão
na Virtude" § pI. Anões, outros dizem anãos,
mais conforme a regra geral. §-,adj. De ta·
lhe menor que o ordiuario, se::tundo a sua
especie : lJ. g. damasqueiro anão. R. Flor. 5.
28. § IIg. Acanhado, diminuto, escaço. Soll10m. Rib. 1. 11. «sofl'rimeuto anão" § Ofem.
de anão, s. e adj. é anã, anãa, ou anan.
bnpéstlco, adj. Verso composto de tres
anapestos na poesia LaL
."Dapéstu, S. m. (do Lat. anaproslus ; dem. do Gr. anapat6, eu dOli golpes desconcertados) Pé de verso GrE'go, ou Latino, composto de duas syllabas breves, e uma longa. Gallteg. lnecl.
"DRphonclle, S. r. (t. med.) Exercicio
d~ .voz; risada, grito. § Emprego dos exerCICIOS vocaes para fortificai' os pulmões e
vias reslJiratorias. (do Gr. anaph6nési~, de
anaphO!le6, de ana, alLo, e phonheô, eu faço OUVIl' um som).
"náphorn, S. f. (paI. LaL do 01'. aná,
outra vez I e phcl'ô, eu digo) Figura de rhet.
que consiste em. repetir muitas vezes a
mesma palavra no pri nci pio de diversos
membros de um periodo.
"nltI1hól'leo, adj. Que oontém anaphora.
\,.tnnphrodíHln, s. f. (do Gr. aphl'odilé,
eous, e a, priv.) (L med.) Privação, ou
~alta dos desejos venéreos; diminuição da
acuidade de gerar. Coei. Pha1'ln. 456.
d··4.nRPhroIIlHíncu, n, adj. (L med.) Que
Immue ou tira os desejos venereos.
. bap!lródlto, ", adj. (L med.) Que é
Impropno para geração.
rltmr
".anplá..tla, S. f. (L cirur.) Arte de resdas. a fórma normal das partes mutila"nnplaJ!ltlco, n, adj. (t. oirur.) QLle se
refere aos processos da anaplastica.
eool.nafllerÓ8C, s. f. (do Gr. anaplél'oci, eu
cho, completo) (L cirur.) Arte de rE'pro-
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duzir as parles que d'isso são susceptí·
veis.
llnlllllel'óticu, ", adj. (do LaL) (L de
pbanll.) Diz-se dos medicamentos proprios
para fazer nascer as carnes, encaro:.tndo a
chaga. Pha'/'/n. T.
&nlll'àllte, adj. Z g. (L vulg. e comic.)
O mesmo que ignorante. Gil. V. 3. t86 V.
1llUll'chín, (eh como k, n'este e deriv.)
S. f. (do Gr. anal'chia, 'do pref. pl·iv. a, e
de archê, governo, com mando) Desordem
em um eslado, cidade, etc., por não haver
chefe ou aucloridade que faça respeitar as
leis, e onde por consequencia o povo faz o
que quer, sem subordinação, e sem policia.

Jt.nóHt!·opbe, S. f. (do Lat. anaslrophe;
do Gr. anasll'ephein, inverter, de aná, entre, e sll'ephó, eu volto) (t. gramo e rhel.)
Inversão desusada na construcção da phrase, ou na collocação das palavras: V. g. lá
de ftalia defronte; por lá defronte de ltalia.
Cosia, Geol'g. Robol'. Melh. 3. 4. 76.
1l1l11túdu, lt, (adj.) Que tem nata. § Co°.
berto de nateiro estrumoso. SabelJ.. En.!.
3. 12.
llnntósc, S. m. (t. de miner.) (do 01'.
analasis, extensão, de analcinô, eu estendo) Substancia mineral assim chamada pe·
la fôrma aloRgada des seus crystaes. P/m.

Escol. daI; vCl'd. 5. 4.

AIlÓI'chlcu, ", adj. Que tem relação com
a anarchia; onde ha anarclJia : v. g. cslado
anarchico.
•
.t.nlu·chísmu, S. m. Systema politico,
que admitle a sociedade sem governo estabelecido, ou só com governo local. § Opinião dos anarchistas.
Jt.lln,·chísla, S. '2. g. Partidario do anarclJismo. § Perturbador da ordem; faulor de
motins. § Desordeiro.
.o\. .. al·chlzúr, V. trans. Excitar á anarchia.
1l1lIU'UlÓStiCU, 11 1 adj. (do 01'. an, privativo; e armozein, dispôr) (t. min.) Chryslal-; o que apresenta faces produzidas
por leis dilrerentes.
1t.lllll',·hc'g,,)·mu, ", adJ. (do 01'. aná,
de novo l e 1'ê,qnymi, eu dilacero) (L de palho!.) Diz-se de uma ulcera, que tornou a
abrir pela ruptura da cicatriz.
,t.lll~rl·hól,ill, S. f. (do Gr. anaroppos,
que sóbe) (I. med.) Tendencia do sangue
para subir á cabeça.
Jt.1....saUu·, V. tral1s. Dar ás vogass o som
nasal.
Jt.nasú,·ca, s. f. (do Gr. anasarca, de
aná, entre, e sal':ll, carne) (L med.) ln·
chação de todo o corpo, que procede de sorosidade infiltrada no tecido cellularJ. cedendo a carne á impressão dos dedos. CiOI'r.
do Ab. 2. 3.218.
Jt.unslÍl·cu, a, adj. O mesmo que Anasartico. Curvo, Alai. 248.
.o\. .. nsóI·tlco, ", adj. Que tem anasarca
ou pertence á anasarca. Afadei1'. bfelh. 1~
35. 7.
It.llllscóte, S. m. Certo panno de lã.
,\unHpllHu, S. m. (do Gr. anaspaô, eu
aperto) (L med.) Contracção, encolllimento
das paredes do estomago.
,t.nllsslu·. V. Anaçar.
1l1l11SC.álllcos, adj. m. pJ. (do Gr. anaslelLô, eu aperto) (t. med.) Remeelios - ; estipticos e adstringentes.
it.ull",tuCiccas, S. f. pI. (t. boI.) Tribu
da família das cruclferas.
&nllstátlco, ll, adj. Termo que se applica genericamente a certos' processos, que
se empregam na reproducção, por transporte clJ~'mioo, de impressos, gravuras, etc.
Jt.nnstomáUcu, on ~llllsCómlco, a, adj.
(L med.) Que tem a força, e virtude de
abrir, e dilatar os orificios dos vasos. Fal'1n.
7. § Remedios anaslomicos ; incisi vos, aperitivos, proprios para gastarem todas as
obstruccoes. Fann. T.
Jt.llltstomosór.se, V. reí. (I. cirur.) Onir~
se pelas extremidades; em bocal' um dentro do outro; d'aqui. vasos anaslol1losanles.
131'01. Comp. etc lJolan.

llnllstomós", ou - mósi"', S.

r.

(do Gr.

anaslom6sis, de aná, para fóra, e slôma,

bocca, abertura) (ant.) União, ou communicação, que eXiste naturalmente entre dois
vásos, ou sanguineos, ou lymphaticos, ou
de uns com os outros: V. g. de duas arterias, de duas veias, ou de uma veia com
uma alteria. § íL cirur. p. us.) Abertura da
extremidade de algum vaso, causada por
demasiada dllatação, e pela qual se estravasa o sangue, como nas hemorragias do
nariz. CtII'V. Observo 16. 2. § (L bot.) Reunião de varias partes ramosas umas com as
outras. I1ml. D.
.... nllstomóUcu, ti, adj. (I. med.) Que
respeita á anastomose. J\fel/o. C. 1. p. 74.
«vias -» § Rencdios - ; V. Anastomatico.
,t.llalHtrofc. V. Anastropl1e
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ll'nate, S. f. (ant.) (do Lat. anas, alis) A
adem. Ca1·v. COI'001'.2. I. 3. C. 6. § Especie de tinta vermelha da [ndia.
,t.n'-lUlemn, S. m. (do Gr. análhêma.
dom, olferta; e fig. dom votado ás rurias
infernaes, execrando) Excommunhão com
execração. Paiv. S. '2.. í32. Consl. do Porlo,
128. § Maldição. §, Pessoa. anathematiza~a,
excommungada. Syn. DtOc. 9. 61. Stm.
Coelho Ch1'. 1. 16. 69. «o que não confessal'. .. seja análhema. § Pessoa, ou cousa
que Deus mandava sacrilicar, queimar, destruir. Paiv. S. 3. 3. 3. Luc. 2. C. 12.•arderem sem remedio as pessoas, e a fazenda,
como análhema, até não ficar mais que o
pó" § Fazer-se, ou ser análhema de Chl'islo ;
aparlar-se, ou ~~r d'elle apartado. 13. Vic.
V~rg. 287. e Vtet7'. 8. 310. 2. § Opprobno,
execração. § Reprovação ener/{lca e solemne. § fig. Pessoa amaldiçoada, detestada
por todos. No sentido de pessoa usa-se nos
2 g. um, uma -. §-, adj. Anatbematisaào,
excommungado. § Esta palavra começou a
ser usada em Portugal no·seculo XIV.
Jt.nllthematlsmo, S. m. Canon, ou deci ão que contém, inclue anathema.
.o\.nllthemIlHztlçiio, S. f. Acção de ana'thematizar. Gouv. Jom. 1. 20. «analhemalização de todos os erros de Nestorio"
llnllthemIlU;.:âdo, p. p. de Analhematizar. T. de Agol'. 1.
llnnthemnUzár, v. trans. (do Lat. anaIhel1latizare; do Gr. analhemalizô) Excommungar com execração; lançar, fulminar
anatlJema contra alguem, desmembrando-o
do corpo e gremio da egreja. M. L. 2. 6. C.
2. § Condemuar, reprovar com anáthema,
alg. doutrina. Syn. Dioc. 2. 1. Agiol. L. 2.
591. § Amaldiçoar, maldizer, detestar, abominar com imprecações al"'uem, ou alguma cousa. I'ietr. 9. 70. Canto Rom. f. 307.
«elle mesmo (Derengario) analhemalizOlt
sua propria herezia,,·
...llnthemlltlzlÍr.se, V. ref. Fazer imprecações a si mesmo. Feo. Q. 1. IlO. 2.
« . Pedro negou a Christo a 3." vez analhematizando· se«

1lllntídes, S. r. pI. (t. zoo!.) Familia de
aves palmipedes, a que pertencem as especies semelhantes ao pato.
Lt.llatUa, S..r. ou AonntUo, S. m. (Lat.
anati{a, contrahido de anatifer) (t. zooJ.)
Genero de cirrllipides, oujas concbas são
sustidas por um pedunculo tubeloso susceplivel de se extender e contrahir.
Jt.nntueísmo, S. m. (do Gr. aná, outra
vez, e lokos, usura) Contracto chamado usurario, pelo qual se reunem os juros ao capital, para formarem outro novo capital
com vencimenlo de juro. Vulgarmente se
chama jul'O de juro.
Jt.nlltu, S. m. Materia colorante, extrahida de llôres, com que se dá côr ao qlleijo.
Jt.natomía, S. r. (do Gr. analO1'tê, de anILlemnein, cortar por entre, cortar para fóra,
pois que o pref. aná, tem as duas significações) Sciel1cia da organização, 'Jue tem
por objecto a determinação das fórmas, numero, relações, estructura e natureza dos
orgãos, tanto nos animaes oomo nos vegelaes, e talvez nos mineraes. § A anatomia
considerada relativamente aos objectos de
que se occupa, ou é geral, transcendente,
philosoplJica' nu animal; ou finalmente imitati va ; i. é, dos esculptores, e dos pintores.
Recop. (te Cil'. cap. univ. 9 V. § Adlssecção,
que se faz do corpo, e seus membros. Moo.
Melh. 2. 6. 4. § A estruotura, composição,
systema do corpo. Arr. 2. l!l. Vicir. 8. 365.
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'2. § llg. Averiguilcão miuda, exame exaéto oulro,; fazel·a III seguilllenlq, lllui prox i - mágoa. .drr. .1. 6. "ancias dos.cu. peito". §
de alguma cousa. 11. P. 2. 3. 18.• fazem - \ ma, § Fender a anca 1Jelo melO; engordar Eslar em anclas; em est.ado afOlct.IVO de iIIem vOssa fama" Vietl·u, 10. 4.15. "nam !la· muito. Cam. Filod. c fi/t. pOI·tar-se com SUo cl'rtexa. § C1rande deseJo,. e.mcama, de vevendo milagre, virtude, profecia, (dos que berba. e alteração, tirado do cavallo gordo, lo, com. que se faz, ~u SOllLClt~ alguma couse 1.Jão de canonisar), em gue se nam l'aça rincllão, rifador. § Levar ás ancas.i levar sa: "o j~r.vor e a.nxta da oraçao" Paiva, S.
a mais exqUlsita, e subtIl analomia" (na sobre si. LoU. 55!J. § So/{l'er (o.u nao) al1- I; 51. V'letra, 2. 204.. "que com gl'llnllca ano
congregaçüo de ritos cm fioma) § Dilacera- cas; o mesmo quc consentil', tanto no pr. czas O buscava".
.
Anel .. , suf{. de ~"e. del'lv .. dos adj ou
ção, maceração, ferida. Pant. d·AI'eil'. 24. § como 110 llg. lJ. F. Man. 230. !i Tomar ato
fig. 1ilorti(lcação. Arr. I. I. -o mai- compas- !Juem ás ancas, ou nas ancas; fazei-o mon- p. preso em ante. DeSigna .acçao c.olltinua,
sivo faz mais cru is anatomias em minha tal' comeigo li garupa. V do Arc. 3. 12. AJ. e lado pe!'ma~e~te; .duraçao, cOlltllluação;
alma" § E trago, destruição; uo pr. e no fj~. L. 2. 7. c. 17. § Trazer aiguem, ou algo cou- abundal2ma, "lgllauCla, etc.
Ar/'. 4. 30. "este fez g'rande anatomia na sel- sa nas ancas; o mesmo que lomar; e fig.
AllcJl~~I, ,IIuch\u, ou .t.ucl», r. do adj.
ta de Maramede" § Analomia de ossos " o es· trazer comsigo. Ac. elos SU'l!J. 2. 222. § Tra- e s. AncJao,._ V. ['-'co, TI'. 2. 298. 2. "as ve·
queleto . a figura com que se representa a zel' ai!Juem, ou atg. cousa nas ancas de ou· lhas e anczaas·.
morte, Etegiatl. 17. 263 1'. Vicil'. {L. 47'1.. § Irem; fig. trazer muito proximo. D. F. Afan.
&ucládo, .p. p. de. Ancial:'. e adj. Que
llg. res oa muito magra. Btltt. § Obra; tra- c[Ji!Jr. 56. § Virar a anca; (Jg. (dos navio') esta com anClas; agoUlado, atllJcto. Vieira,
ctado de anatomia. § Attla de anatomia; dar a popa ao vento em tormenta; (tle Voz. 121.
onde ella se ensina. § Cadeira de analomia; pes oas) dar as costas, fugir. Coulo, 9. C. 14.
,l'll'llluin, S. f. O mesmo que AnCiani·
o curso em que se lecciona a materia ana- -obrigou os nossos a lhe virarem a anca" dade. Mcnel. S. 1. 39i. J8.
Lomica. § Ull/a J?cça ele anatomia; corpo it. Voltar o cavallo a anca para dar conces,
jluclnuldndc, S. f. Velhice, anliguidadi secado dc mo o que se po a conservar; e resistir ao animal, que o ataca.
de; edade avançada de alguem, ou de alguimitação de um corpo dissecado. ~ Autopsia,
Áuça, suf{. de S. f. Contraccão de ancia, ~a ~ousa. [J .. Dom. I: L. 14. "tem ja de alltlissecção. ~I fig. Fa::el' a anatomia a uma e a lUesma ignificação: esperança, bonan- clanulade malS de ~II ~nnos" Coulo, 8. 38.
oura títtel'aria, ou t1e arle' examinaL-a, ana· ça, temperança, etc.
"e com aquella anclanUlade estava pelejall'
Jysal-a, criticaI-a.'
,lIuciulo, S. m. (t. de all'eil.) Doença tios do como se l'õra hum soldado mancebo de
AnntómlcRlllcllCe, adv. Ao modo dos cavallos, que consiste em uma forte con- ~raude valor". § IIg. l'referencia de ordem
anatomico , s gnndo as regras da anal0- tracção dos tendões e musculos com in en- em razao da velbice da antiguidade. Anelr.
mia. Atm. 1nst. 2. (. '266.
sibilidade.
ChI'. I. 9. «conforme as suas ancianieladcs
&unCómlco, 0, adi. (do Lat. analomicus)
,lucm'íuhn, S. f. (do Lat. a.nserina) (1. e precedencias beQarão a mão" Leitão, Dial,
Que pert ncc a anatomia. Curvo Pollfanth. boI.) Genero df' plantas mui numerosas da 18. p. 516.
I. p. 18. § -, S. m. Oque sabe analornia. B. familia das cheuopodias, pentandr'ia digynia
&.~ch'au~, n, adj. V. Ancião. Nau/i'. dJJ S.
Flor. 3. 363.
de Ltltnco, COl'1'eç. de Ab. I. 3. 1'1. 11. 373. «yarao anmano» Lop. CItr. J. 1. I. 15. «1111AUllCOllllsótlo, p. p. de: anatomisar. ExaAncclltlo, adj. V. Anciado.
ctanos tempos•.
minado anatomicamente. § fig. Examinado,
&uccár, V. trans. V. Anciar.
Aacluo, adj. lU. e f. (Anciãa, V.) De pro·
analysado.
"'ucclo, S. m. Oacto de ter ancias. § De- vecta edade, de muitos aunos; fali ando de
'\ll11towlslÓl', V. trans. Fazer anatomia; sejo forte e vehemente; anhelo.
pessoa~, particularmente veneraveis e dc
no pr. e no fig. AIT. 1. 8. e c, 13. Luc. 8. 7.
AuceJo. V. Ensejo. Inecl. 2. 231.
a~_ct9rr~al1e. B. Flor. I. 249. "a palavra all,llllltOllli~IIlO, S. m. (t. de physiol.) Abu·
&ncbê"Il, S. r. (ant.) Anchura; largura, ClUO velO de a.ntiantls, Lat. antiq. e barbao que consiste em querer achar, nas paro. Cancion. r: 1M.
1'0, onde a preposição ante indi<la que os
tos de estructura simples, dispo ições com.... ncmetn, S. f. (do Drazil) Planta de raiz anciões não vão diante nos annos, e ordi·
plicada que se julgam capazes til.' explicar, medicinal, tambem chamada ?'Uma ou pi- nanamente lambcm na dignidade c honra.
phy ica ou c]lymicamente, os phenomenos mgaia.
l}J. e JIloça, 1. 3. "e huma mullier ... já VI."
organicos que n'ellas se observam.
,lDChllop§, S. m. (1. med.) (do 01'. anchi, lha.,. por mais ancian dizia sempre·, Luc.
"n"tomislll, S. m. O que professa ou juuto, e ops, olho) Tumor no angulo inter- 2. 13. "por authoridade de mais anciam...
exercita a anatomia. Vieim, 9. 72. "e di- no do olho defronte da glandula Jacrymal, § fig. Experimentado, auctorizado, venera·
zem os anatomislas"
e que degE}ncra as vezes em abcesso; dão- vel. Maru, 1. 5. «mancebo nos annos e no
"nuh'ésl", S. f. (do 01'. anatr; is, acção lhe tambem o nome de rBgilops. Curvo, Po- esforço, mas ancião na prudencia e mililar
de furar) (t. cirur.) Trepanação.
lyanlh. p. 231. (ch como li).
g!lverno" Tell. Cltr. 1. p. 152. "aneiam na
"nflh'il.8iR, S. r. (t. cil'ur.) Fricção.
,~ncbo, a, adj. (ant.) (do Lat. amptus, VIrtude". § Velho, usado, antigo; fallando
.A~lltl'íl.80Ior;in, S. f. (do Gr. analripsis, mudada a muda e liquida em ch como elU de ~~usas. Vlis. 2. 8. «tapete azul muiLo
ft'lcçao, e logos, discurso) (L. med.) Tracta- chomr de plom'r, chantv de ptanctus, cltan- anClao". § De velho, pertencente a pessoa
do sobre as frieçõcs.
lar de planta.?'e, etc.) Largo, espaçoso. Olt· de Jarga edade. Atarc. ChI'. 2. 6. 1. «cora.t.nilh'on, . m. (t. ch,ym. V. Natron. ~ rem, lJiar. Palm. 2. 57. «ponte mui segu- ção .ancião" TeU. ChI'. 2. lJ. 84. «homem dc
Allatroll artificial; compo ição de 10 par- ra e ancha" § fig. Diz·se do espirito, e das anclãa ·idade".
tes de alitre, 4 de cal, 3 de sal commum, pessoas em boa, ou em má parte (1fT 2.
Ancl"", S. m. (e. Anciãa, li.) nomem
2 de pedra hume e 2 de vitriolo, ludo dis· 13.); mas por incbado de suberba, é mais ou mulher de provecta epade, llIas com au·
~o!v!do e~l vin!lo, e. fazendo-se evaporar u u~l: Arr. 5. I. §.Orandeza d.e membros. ctorid~de; velho respeitavel, di~no de vc·
ate a con 'Istencla de sal. Pharm. T.
NoultlO,r, 7.53. «muI ancho, mUlto membru- nel'açao pelas suas qualidades. § No pI. faz
Auáh'Ollol adj. m. ~t. boL.) Ovulo - ; o do" § Anc/LO, s. m. pOt' Anchura : «de longo anci.ães, anciões, e anciãos; este mais confor·
que é dobraao sobre I.
cem covado ... e de ancho 25» 1ned. 2. 118. me a regra geral, e hoje geralmente usado,
Alláutlin . f. (I. med,) (do 01'. a, priv, H. Dom. 2. 3. 16.
·posto que a.nciões ~ encontre mais frequeoe audti voz) ~udez, impossibilidade de forAncho.. elll'l, S. f. pI. (1. boI.) Undecima temente nos clas icos. Patm. 6.4.. Rezcml.
mal' sou articulado.
tribu das cruciferas.
Misc. J68. «vi ... descuido nos anciõos" Agiot.
"nn,'alhútlo, n, adj. Da feição de nava.t"...ehttrn, e' der. (ch como k..(V. Ancora. L. 2. 302. "por perderem ... as anciãas seu
lha; bem afiado, que corta bem: V. g. den- Vl6lra, I t. 498.
conselho" § Anczàos, pI. as pessc.as de maIOr
Ics -, Reg. 1nSll'ucç. GL. «espor'a anavalha..... chovo, ou "uxo,''', S. f. (em FI'. ano edade e auctoridade de algum povo, logar,
das.
chois) l'epueno peixe do mar, sem escama, ou corporação, e a- vezes do seu con'ellIo
tt.unx,ú'.' ou &nn ótrc, S. ~. (do Arab. da fal)1ilia dos clupeos; divide-se em duas on go~ernq. Arraes, 3. l7. "aos anciões do
ann.ochad111 (anl.) al ammolllaco. Arle de especles; a anchova cOlUmum raras vezes povo Judarco" Leão, CItr. J. f. 73. "e dos
Arlllh. 73. B. P.
.
passa de quatro pollegadas de comprido. anciões d'aquella communidade". § V. Vc·
uen, S. e. (do Lat. barbo anca) A parte Biut.
1110, syn.
do corpo do animaes, em que encaixa a
Anchúl'n, S. f. (ant. e p. us.) Largura;
Auclór, V. trans. (do LaL. arz..~iIl5, anoiacôxa, e compreheude o qnadril, a cadeira, e no lig. inchação de vaidade. Arauj. Suc- do, de anxi, pret. de angem, su(focar, an°
e a nade~a. Leão, Od!J. II. Recop. da Cir. cesso 1. 18.
gustiar; do Gr agcM, eu aperto, estrang ul. ~. "p~las allc~ se euLende aqui a parte
AuchúSIl, (eh cpmo /.) Omesmo que Bu- lo) Cau ar ancia: '"a dóI' que o peito allCC!la.
mal' baixa da barriga até a coxas, onde gl05sa.
"remedio que anceya e não allivia o coral.' contém a bexiga, os va o s(Jermatico,
,t.nchylósc, ou &ukylósc S. r. (do 01'. ção" Reg. Summ. 82.'
etc.• § Agarupa dos cavallos. bestas, etc. agkl.lfos, curvo) (1. med.) ESlado de uma arAnclRI', V. intrans. Estar anciado, ago,
A parte po'terior do animaé, e atà das ticulacão mobil, que perdeu a faculdade de niado; com a iocruietação e movimento VlO·
ave". Elegwel. 16. 234 v." elladouro de pal- executar movimento ; i. é1 a união do dois lento de quem tem ancias. § fig. Desejar,
mo, anca fendida, Que n'ella 80Jem joO'ar o os articulado, e soldaao um com o ou- anhelar muito. Bcm. L. e C. I. p. 28. Escol.
bem o dado" CoIT. Com. I .132. ligo tI'O de maneira a fazeremum,ô:(ch.comokJ das Jlel'd. 16. 13. cenão anceieestenderasua
~lIda,. nas ~ncas ou ir nas ancas ú ql!Juem;
Aneh!'loso, OSll, adj. (t, med.) Tumol' gloria...
.
tI' em .e~UJmento, e no eucalço, de perto. - ; o que se fôrma no canto'in rior do
,"nclór-sc, V. ref. Padecer, ou sen~r
Cam. Raumd. udeve andar o dar, nas ancas 01l10. Curvo, Polyanlh. p. 233. (ch como /e). ancias. Lu.;; da Med. 1. 16. "para que S8 lIaO
uo prome~ter» § Caminhar nas ancas de um
&nclll,. f, § A[f]icção, anCiedade ; per· ancie (o enlermo) com o (Jezo da ropa•..
caYf!lIo; ]1' montado a ~arupa com outro. turbação violenta que procede prjncrpal,lncledádc, S. f. Agitação e perLnrba~O
VWlI'. 10. 3!J!. § C(Jllsentil' (ou não) ancas; l1~ente da contracção do epigastro : tel' an- de e pirito aperto do coração pelo rece!O
scdTr~~ (ou nao) ser montado a g~rupa. ,T". elas p"ara lan(:al> § Angustia, ou ~~erLo de de alguma desgraça. § Ancia, indispOslÇ~o
da .GUlel. 2. 4.• 1.' (lO'. er (C!.u .nao) so.llre- coraçao por fa~lga,.cloe,:!ça .ou VIZinhança e Jler~urbação occasionada pela contra0930
dor, ter (o,u nao) moderaça~. Ellfl'. 3. 2. da mor~e, eom lI1qUletaçao YIOlenta do cor· do ~plO'astro. § fig. Desejo ve!lemente, 1m·
Cam. Amp[lItr. li lJal'allcas: deL\:ar· e mono pO. Bnl. ChI'. 2. 16. ue pirou com Ituma paciente de alO'uma cousa.
.
tar' e no fiO'. deixar· e maltractar, 011 en- ancia terrivel. § Eslal'nas ancias da morle,o I .4.ncillo, S. Arma dos ~acerdotes Sahos.
gan ar . , Fa:;el' lima cousa lias allcas de c lar a morrer. § AJJlicção, desgosto, pena, B. Flor. 2, 5.

r

r.

ANC
"ueIll08, s. 111. pI. Broqueis sagrados da
antiga Roma.
•\Ilcillo, s. f. (paI. .Lat.) p. uso Serva, escrava. Vieira, I0.1t1t8. § (em linguagem. lll)'SIica) ulnlhor que se entrega ao ascetIsmo;
asceta.
..
_
"nclllár, adJ. 2 g. \~. ch)'m.l Opcraçao-;
que dispõe a subsl~n.cJa para a anal)'se.
.\ncíllcl!i. V. AnClllOs.
"ucinho, S. m. (no dialecto do Alinho)
&ngaco.
,,"cinllo, ou (oJllcánbo, (como outros dizero) s, m Instrumento a~ricola consistin110 em um cabo, em cuja extremidade ha
uma peça transversal de ferro ou de madcira com alguns dentes ou poutas, e servc para arrastar a espiga que fica para debullJar, ajllntar a pªlha, quebrar os torrões
para a terra ficar aplanada, etc. Atarcos, Vid.
5,5. FI'. C. da SlIlv. 2. L9.
,,"clós"mcnlc, adv. Com ancia. Vieira,

AND
remedio. li. Dom. 1. 2. 15. «a Virgem Mãi,
ancora sagrada".
,"nco"nção, s~ I. p. uso Ancoradouro.
Incel.2.. 13. § A acçao de ancorar.lneel. 3. 130.
JlncOl'ádo, p. p. de Ancorar; e fig. tem
seu pensamento ancorado em investigltr 1110do, elc., i. é,' fixamente applicado. Pinheiro,
l. 21t4.

Jl ..co,'ndo.iro, ou - .lóI,'o, s. m. Logar,
onde os navios estão snrtos, ancorados, ou
amarrados. Cam. Rot. do Braz. 170. V.
Amarracâo.
Jlnco-"'lf,;cm, S. f. A acção de ancorar as
embarcações. B. 2.. 7. 7. § Ancoradotwo. 11.
I. 4. 2. e l. 8. 7.• Iugar de ancoragem anti~a., § O que se paga de direito pela permIssão de ancorar no porto. Casto 2. C. 112..
Anco,'itr, V. trans. Dar fundo ao navio,
e segural-o com ancoras. Mur. Chr. 3. 66.
Casto l. C. 15. «que fosse ancorar suas náos
a Pandarane".
.
10.3,2.
Anco,'á,', V. trans. Dar fundo com anco,\nclô80, ól'j0l adj. (do LaL anxius) Que. ra, surgir, lançar ferro. B. t. 4. I. Ul'(s. "as
está em au~edaC1e; (~ue deseja vehemente- náos se recollJião, e ancoravão. § fig. li. P.
mente alguma cousa. Anc/r. Cerco !lo 1t4. 4. \. 4. t. -as minhas tristezas tem- ancorado
,inquieto, sollicito, ancioso" Agio/. L. 3. \. sobre mim, e já nunca se mudam" parar,
•aos gentios anciosos de ver a Cbristo" fixar-se, assegurar-se, agarrar-se: «ancorar
N'estc sentido é synonimo de cuidadoso, di- no ceo" Luc. 7. 15. "em vós ancól'a só miligenlc, solicito, e desveLado: V. estes vocab. nlla esperan!{a" funda-se. Maus. Vida, \. 2.
mas ancioso, é cuidadoso com ancia, talvez 3. § fig. Fundal'-se, estribar-se em alguma
com afUicçào. § Que causa ancia, afllictivo. cousa. § Persistir, perseverar. V. Escorar,
TeU. Ohl'. \. p. 169. "tropel de discursos intrans. e lig.
aI/ciosos)).
Ancoreto, S. f. Ancora pequena. § Dar"nclpItRdo, R, adj. (do LaL ancipcs, de ri! de fórma achatada.
an por amb. dos dois lados, e ccp, por caAnco"ótc, S. m. dim. de Ancora; ancora
lml, cabeça) (1. bo1.) Diz-se de qualquer pequena. B1'UO, Hist. Bras. /1tul. § Especie
parte de uma planta que está comprimida de barril pequenO,.e acuatado.
cnlre as suas duas faces, e que tem aois
Aocnbi, S. m. A.ve da Arrica occidengumes.
tal.
.lllcipltc, adj. 2 g'. (do La1. ancipes, ou
Ancylómclo, S. m. (do Gr. ankytos, curanccps. ipitis) (L poet.) Incerto, duvidoso. vo, e méLê, sonda (1. cirur.) i:ionda curva.
F. ELys. 7. 20q.
AnC)'lótomo, S. m. (do Gr. anky/os 1 cur"nco, S. m. (do LaL ancon,. do Gr. an- vo, e temnô, eu córto) (1. cirur.) llistuJ'l cur/;011, cousa curva, ou arredondada, cotovê- vo para cortar o freio da lingua.
lo) AD~ulo, recanto, cotovelo de terra nas
AnC)','odólde, s. f. (1. anaL) Excrescenenseaaa , e portos, onde se costumam abri- cia da parte superior da omoplata.
Allcyróide, adj. 2. gen. (do Gr. anky,'a,
garasembarcações.B. t.8. 4.·a terra hum
pouco mais encurvada com hum anco que ancora, e eidos, fórma) (1. e1id.) Que tem
faz o cabo das correntes".
.
rórma de gancho d'ancora.
".n.cóJln, S. f. (L boL) Planta vivaz da
JlIHlá, s. m. Arvore do Drazil da familia
famlha das ranllnculaceas. A SI)a semente é das euphorbiaceas, cujo lenoo é leve e escpnslderada anti-escorbutica. E planta cul- ponjoso, e tem folhas compridas, nervosas,
llvada nos jardins pela belleza das suas fló- e agudas; as llõres são grandes e amareLres. Chama-se v~lgarmente Aqui/egia.
Ias; as sementes. são purzativas, e um tanto
!\ncoueo, adJ. (L anaL) Musculo do an- eméticas. Pharm. T. \. p. 190.
le-braço.
Antláoc(" S. m. (L do Drazi1.) Arvore cuAncoro, S. f. (do LaL ancora, ou ancho- jas sementes são oleoginosas e muito pur1'a; em Gr. ank!l1'a, de ank6n, colovelo) ln- gativas. Diz-se tambem Andai-assu, ou Inslrumeoto oautico; é. uma hastea de ferro daiaçn.
com olho e argola em uma extremidade, e
Andábo'n, S. m. (do La1. andabata) Na
na oulra uma travessa do mesmo metal ântiguidade, gladiador que combatia a r,aacurvada, e terminada em duas pontas de vallo e com uma venda nos olhos. § Por
Idança, ou de setta, as quaes se lançam 01'1-' extensão: o que peleja com os olhos tapaefaçam presa, para segurar os navios. Lop. dos. Sá e lIIir. Cart. 7. «andábalas, qpe feChI': 2. ~27. Azul'. ChI'. 3. 35. «tanto que os rem as escüras e sem certeza, dão por esnavIOs [JVerào suas ancoras lançadas" Lus. ses ares".
2. 18; "~s ancqras te.naces vão levando" §
Aod('\10, S. m. (1. pop.) Epidemia de c<,Jofig. ~steJO, apoIO. Paw. S. 3. a. «he (a es- sequencias pouco graves; doença que rema
perança) buma ancora firme)) Gatv. S. t. 38. em um logar atacando os homens ou os ani.e~la ancora me fica e esta consolação)) § maes' endemia. Sá e Afir. Egl. 8. 20. «andaço
9,~~lar a anC01'a cm algum logal'; dar fnndo. de béxigas>J que corre a terra,' ou Jogares
1JU.l1. 5. c,. t2. § Estar sobre a ancora; ter a proximos.
embarcaçao aferrada com ella. P. p. 1. 3L.
,,",ulálla, S. f. A.cção de andar, jornada,
t~1. e fig. estar firme. § Estar SOb7'C uma caminho. Vil. ChI'. 3. 21. 56. § (1. forens.)
so ancora,. fig. não ter senão um recurso, O caminho que faz o escrivão, ou outros
um.a .esperança. J'iei1'. 1f. 578. § Lança?" ou offJciaes de Jústiça. § A esportula que por
~~bglr ancora; deitai-a ao mar, aportar. elle se lhe paga. § Escrivão das aneladas do
re u~. II' 29. § Leva!', ou tevan/a?' ancom,. vinho; o que vareja os vinllos. Cal·v. Co,co le -a pal'a navegar, ou snrgir avante. 1'ogr.
~oa~t. 2· rG. 62. e 80. ~ Faze7' por/antes as an"ndlldéh'n, S. f. Direito de carreira que
las; Jazei-as levadiças. Casto 6.17. § Por- pagavam os almocreves, ou pessoas a isso
la~ ancol:a,. levantai-a A/buq. 1. 32. § An- obrigadas por determinações dos foraes, ou
~~a a.~!'lue,. (phr. mariL) diz-se em caso por conveução das partes nos prazos. Elttc.
s pefl~o, para se cortar a amarra, e fazerAUlllMlelrltl'j, S. f. pI. Tiras de panno, ou
I'C a vela de repente. Git. Vic. 1. 4q. § Anco- fitas atadas na cintura das crianças, que se
tg ~~ 1)~nlanle,. a que esta ferrada da par- levam na mão, para as suster, quando se
u on. e, a maré enche: - de juzante; a ensinam a andar. § lig. Auxílios, conselhos,
~ne esla d onde ~ maré vasa. Casto 8. 76. § ajndas. § Passa?' sem andadeira; andar solca~~a de sal~açao ,. a que sustem a em bar- to. § fig-. Não precisar de conselhos para se
que o_ao d~a!ro, contrl,l as correntes para cond~zlr. § it. (fig. e a má parte) Diz-se qo
ar ao.· a costa. .ll t/. fig. Ilecurso, am- que alDda tem pouco saber e prudenCIa, e se
~ ~ai~bn~o, protecçao. § Ancora sagrada; reg~ por seus conselhos, e desamarrado dos
deiro ~ ,as tres, que se Ja!lça por derra- que lhe dão, e lhe seriam prestadios. § Ng,o
. vai t. D. e fig'. o ullirno recurso, e saber andar sem -,o ter a fraqueza de nao
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averiguar o que cumpre, e guiar-se por pareceres de quem o sabe 11redomil1ar.
Andlllleh.o. n, adj. p. uso Andador. Que
anda muito: a' besta andadeim" Coul. 7. 1.
IL. § Bom, facil de andar.D. G. Conl. Jom.
30. «caminhos mais andadei1'os>J,
&.ndátlo, p. p. de Andar e adj. JlieiJ'. 10,
430. Percorrido, caminhado: o caminho andado. § Passado, decorrido: diz·se do tempo.
Couto 7. 7. 10. «aos qnatro dias anelados do
lllez de janeiro)) § Meio cam'inho anelado;
fig'. vencida grande, on a maior parte
de uma difIiculdade; de uma empreza.
Eu/i'.!. I.

',"lldlltlÔ", o, adj. Que anda muito, veloz
e ligeiro no andar. lU. das Pr. I. 11. Patm.
3. 147 v. § -, S. Pessoa que anda muito, andejo, caminhador. _
"Illlodilr, S. m. O que tem a seu cargo
andar com recados, ou papeis. § Diz-se
principalmente dos que servem nas irmandades, ou coufrarias. Eslal. da Univ. I. 15.
7. § AndadO/' ele atmolaeel; omcial que an·
ligamente cl1amava, ou citava para o juizo
da almotaçaria. ~ Andado!' do conccLlw; oflicial do serviço do mesmo concelho. Eluciel.
L. 117. § Andador das atmas; homem que
pede pelas ruas para as almas do purgatorio. lia andadores que andam pedindo para
santos, para missas, etc. § Anelador ,. o cavallo que tem frequentemente o passo chamado andactwl'a. § Andador d'uma irmandacte, irmão encarregado de avisar os outros, etc. § CarrinIJo, em que os meninos
aprendem a andar.
Antladorán, S. f. Exercicio, ou officio de
andador. D. F. Atan. Carlas, 5. 83.
-"ndntlú,'o, S. f. A acção de andar, movimento que se faz andando. Cart. do Jap.
2. 42. 3. § Jornada, caminho, espaço q,ue
se anda; e extensão em qualquer direcçao.
B. 4. 3. 13. «a cidade tem andadu1'a de um
dia" § Passo em llue o animal levanta successivamente a mao e pé da mesma banda,
com movimento egual, velocidade, e COl!llmodo. Casto 5. 86. «quatro bois de andacltt1'~'~ § Ug. Modo ae se conduzir com arte e
dIligenCIa. Autegr. .2. 1.
Andlll.nssú, S. f: Pequena palmeira do
norle do Brazil.
-"ndálem. D. da Univ. ete lq23. V. Andajem.
Alldahnnrán, S. f. Toda a armação dos
andaimes, em que andam operarios trabalhando, construindo edilicios, etc.
Andálme, ou AndlÍlmo, S. m. (do Arab.
ad-da'-ai11l, armação de madeira de (Iue
llsam os pedreiros e carpinteiros nas altas
obras) Parte annexa, ou superior a qualquer
edificlO perpendicular, como torre, parelie,
casa, muro, etc. que saindo fóra, e ficando
horizontal, admitte que por ella se ande.
Res. ChI'. 133. "e pela nave do meio ... eram
feitos andaimos de madeira, cobertos de dó,
em que ardiam tochas" Orel. Af. I. f. 126.
Ined. 2. '258. P. P. 1. 16. § Especie de bailéu, feito de taboas atravessadas sobre barrotes, que nos muros/ e obras altas serve
para andarem os peureiros, etc. ou para
qualquer outro uso. Cart. do Jap. 2. 176.4.
P. do lel'rem.l). 195. "necessita fazer-se an-

cLame".

,,"lldálno, S. f. nenque, fileira de cousas,
postas na mesma linha horizontal. Cast. 2.
C. 101. "andaina de artilheria" P. P. 2. 13.
36. .por cima de duas ancLainas de casas"
i. é, andares. Amarat, C. 2.. 1J. 50. F. Alv.
In/orm. 13. «e tem duas andainas de crastas d'arredor do corpo da igreJa" § Nas fortalezas e navios, hoje dizemos liateria. § Andainas de pannos, ou velame; o apparellJo
neces~ario para a mareação do navIO. 'l'a- .
cilo Porto f. 137. § Andaina de rato; o conjuncto das peças do veStuario de homem,
comprehendendo calças, colete, e casaco.
~
1.

Pande de duas anduinas ele patmcims ;
é, de duas faces, deixando vão eJ,l1 meio.
Casl. I. c. 58.
AndáJelll, S. f.

dar. Etucid.

(anL) Casas de um só an-

Andolúz, adj. 2 g. Natural de, ou pertencente á Andaluzia. IIt. Lus. 1. 2. C. 2. §
- , S. "OS Andatr~zes" JOl'n. d' Africa, I. 4.
Andàme, e der. V. Andaime.
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~ndllOleDto, s. m. Acção de andar; modo e velocidade com que se anda. § Maneira de proceder em argum negocio. II. dO,1
lU. 1'. I. 271 .•e parece pelos seus andamentos e praticas que teve, sol1icitar este negocio din'erentemente do que lhe foi coromellido por sua instrucção» § Dar andamento a
atauma cousa; dar-lhe seguimento i. fazer
que progrida, que se encaminhe ao Liro de·
sejado: v. g. um negocio, um trabalho. §
IJar - a um requerimento; fazeL-o seguir os
tramites Lel!aes, levando-o a despacho, etc. §
(na mus.) Movimento mais ou menos vivo.
~Ddilmo, s. m. (ant.) Passagem, atravessadouro de quintas, casaes, etc.
~ndilDçR, s. f. Andadura; andada, jornada: opp. a estança, que é o estar parado,
o parar. Jard, de Porto 411. IJ. F. Afan. Cart.
4. 56. "em todas as suas andanças e estanças. § (t. fam.) andar muito e apressadamente; pre~sa, lida. ~ Aventura, ou successo dos caval1eiros andantes. § !Ig. successo, boa ou má fortuna: .vence o esforço a
má andança. Oret. Ar. 1. 53. 7. "o coração
acossado de más andanças» M'/'. 2. LL. Gatv.
Ch,". Ar. I. \. C. 39.• pela boa andança que
Ocos lhe déra» .sofrer boa andança,. portar-se bem na boa e prospera fortuna. Urd.
Ar 1. T. 2. § Boa - espi1'ituat; fel icidade
espiritual. Pina, CM. Ar 1V. C. 28. "desejando-vos honra com larga vida e espirit'uat
boa andança» § Acção, procedimento, ma·
neira de obrar. Azu'/'. CM. 3. 19. P. da H.
Gen. 3. p. 329. "que se aconselhasse com
homem, que amasse a boa andança" § Boa
ou má andança; boa ou má fortuna, sorte
prospera, on adversa. Lop. Chr. I. 34.
~DdilDte, p'. a. de Andar. Que anda, que
caminba. 1'et. ChI'. 1. p. 61. "este tão andante peregrino» § Errante, va~abundo, sem
estancla, ou domicilio cerlo.· Sá e Mi,'. Egt.
8. 73. Consto d'Ev. 19. 5. ,,(gados) andantes.
§ Que se move, ou muela de logar; fallando
de cousas !Ixas por sua nalureza. Mercur.
de out. de 666. "exercito de andantes Dores»
§ Andante, ou cavaltei,'o andante; o que
antigamente andava ás aventuras buscando
occasiões de assignalar o seu va l01' ; aventureiro; e talvez se toma á má parle. B.
Olar. 2. c. 9. "ser elle hum cavallei,.o andante, desejoso de enganar tão fracas, e
simples como eu sou» § IJonzella andante; a
que seguia cavalleiro andanle, ou sahia pelo mundo em busca de algum, a outro Om.
Patm. 2. 86. "quero ir desconhecida, como
donzella andante, á corte» § (t. de hraz.)
Animal pintado, ou esculpido nas armas, em
acção de andar. Nobitiarch. 26. § Uem ou
mat andante; bem ou mal afortunado, ou
succedido, Ch,.. do Cond. C. 52. V. de Suso,
p. 13. ~ -, s. 2 g. Andador, - ora. Gil Vic,
I. p. 253. -e uava esmola aos andantes.
~ndilnte, adv. (t. de mus. adop. do Hal.)
Um dos cinco movlmenlos fundamentaes da
musica, que equivale a, nem muito depressa, nem muito vagaroso. § Tambem se usa
como s. m. Cantar, tocar um andante; i. é,
uma peça de musica, cujo movimento é moderado. § Na musica cLassica allemã o ano
dante é uma parte que se encontra em quasi todas as symphonias; muilos quartetos
constam de alegro, andanle, menuete ou
scher:.o e finat, geralmente n'um movimento vivo.
~DdllnCino, S. m. e adv. (I. mus. adopL)
Indica que o movimento deve ser um pouco menos lento, ou mais vivo, que o andante. § -, S. m. Trecho executado n'este movimento.
~ndftr, V. intrans. Propriamente, mover
os pés um após outro vencendo espaço. §
Mover-se de um Loo-ar para outro, dando
passos para diante. j! IJom. 1. 4.28. "e logo
andou, e saltou» Lus. 1. 86. "Mas os Mouros
que andavam peja praia» § Mover-se com
movimento progre SIVO, proprio, ou estranho mas sem dar passos, como o peixe pela
agua, os repUs na terra, as embarcações pelo
mar. Laura, Egt. 3. "OS delfins juntos ás
praias andavão" Sabelt. 1. 1. 1. .alimarias
que andão com a barriga pelo chão" Lus. 5.
51. "Fui capitão do mar por onde andava a
armada de Neftuno que eu buscava» fig. B.
1. I. 4. lJ. P. . 3. 8. "e como elle (o sol) an-
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da sempre de hum compasso. L11s. 8. 87. mente, ou a pequenos intervallos. § Andar
"Qual o reOexo lume do polido espelho. .. com (astio; adoentado, sem vontade de coanda pelas pareeles» § Anda,' a, de, ou em; mel'. § Portar-se, haver-se: v. a· - bCIlI
signi!lca a acção que se executa com movi- ou mato Arr. 4. II. e seguindo-se-Ihe um

mento progressivo, pelo modo que uec)ara o adj. este designa a qualidade da acção.
S. expresso. Couto 5. 7. 9. "anáou. ás apalpa· Vieim, 8. 207. "os discipulos que n'esta
delas toda a noite» Pltl'ir ChI'. 2. 7, 7. 15. occasião andarão menos finos, lorão, etc.•
"andando.de gatinhas» Gil Vic. 1. 22 v. "anda § Andar bem vestido; trajar bem; - mat v&.
em saltos como péga. § Andar em, tambem lido; usar fato ordinario, ou já velho. § An·
indica o Iogar em que se anda. 1ft 2. LO. elar; fazer diligencia. Sá e flUr. Cart. I. 28.
-qne andem em o inferno» § Anda,' POI', pa- "Andão pera os tomar por manhas» Eu{r.
ra, ou a; denota o logar por onde, ou para 1. 3. "alwanelo'lanto por sua honra» § Anonde o movimento tem logar. En(r. 5. 3. -an- dar; (t. forense) correr no fOro. Caminho
dar por onde anda a raposa" lff· 1. I. "andar dos Dib. 28. c. "no logar onde andar a dca longas partes. § Anda'r a cavallo; montado mauda" i. é, onde elta tiver de se julgar. §
em cavallo. § Ser conduzido de alg. maneira. Anda, ou Andae; (form. interj.) emprega·se
Galv. Clw.20. "sempre depois anelou em car- para repreheuder.J ou estranhar alguma
1'0, como sob ião andar os reis antigamente" cousa. § ii. Para prognosticar cousa que se
"andava (Deus) sobre as pennas dos ventos" espe~a) ou ~iversa d'aqliillo que se asseveChag, Ob,'. 2. 5. 5. § Andar de americano; ra. Cella, S. 1. 117. Salgado Theatro, 2. 10.
usar habitualmente d'esse meio de conduc- B. Flor. 3. 121. § Anda, lem paciencia! fór·
ção. § Andar de bond; o mesmo no Drazil. § ma de consolar, animar, ou exhortar a soCo
Andar com alguem; ser acompanhado por freI'. Lop. ChI'. J. I. I. t4. § Anetar; phrase dc
alguma pessoà, trazeL-a em sua companhia: passe, ou de desculpa, que se da a alguem.
anda sempre com um amiao. § Conviver, Bem. Fim'. 3.317. § Anda lá; expressão dc
ser intimo d'alguem, ou frequentador assi.,. exhortação, aviso, ou ameaça; equivalc a
duo de algnma roda: Futano anda com ci- toma cuidado, vê o que (azes! § And'l cá;
Cfano; anda com boa ou má gente. § Andar voz de chamar alguem: vem aqui, apro3Jiem demanda; estar em Jitigio: esta casa an- ma-te. § Andar, ou - embora; fU~lr, ou
da em demanda. § it. Demandar: o gen'l'O arredar d'aqui. li. lJom. I. 5. 43. § Og. AIIanda em demanda com a sógra, § Vagai', dm' a cabeça á ,'oda a alauem, ou amlar'
discorrer: diz·se das pessoa" e no fig. das com a cabeça á ?'oda; não ter governo, c
cousas. Vito Ch"ist. 2. 22 V. "anelal' por ter- modo certo de se conduzir. Lus. S. 1. 2,61.
ra estranha» Bem. Lyma, Egt. 1. "de vJ111e e. 4 § ii. Andar perturbado, exaltado por pai·
em valle andei» B. 1. 3, I r. "a peste an- xão amorosa. § Anda,' alauma cousa ás aves,
dava por aquelJa comarca» Albuq. I. '26. sas; Og. fazer-se contra direito e razão. Foo,
-apagar o fogo, que andava na cidade» § S. nas Exeq. 14 v, § Anda'I' de spada; ser leva·
Correr, passar veloz: 'v. g. andando o tempo, do, ser morto. Casto 2. 122. § AndaI' d caça;
com o seu decurso. A,T. 2. 15. Gatv. ChI'. cacando. B. 0101'. Eu(r. § Andar a monte;
C. 4. "em este tempo andando a era de ... » fugido, refugiado. § Andara,'oda; extrahi·
§ "Anno em qne andamos» que vai corren- rem-se d'eJla os nu meros dos bilhetes da
do. Couto 5. 1. 1. § IJias. me:;es por andaI'; loteria. § Andar bem alguma cousa; ir copor passar, ou acabar. Galv. ChI'. c. 7. "es- mo se deseja: li. g. o negocio andou bem. §
te cerco se poz nove dias 1Jor andar de ju- Anelar bem, ou bom; ter saude. § Andar bCI1l
nho 11l7» § Anc14" em alguma cclarte, on em em alguma cousa; proceder devidamentc,
tantos annos de edade; ir n'eJles, estar para correctamente; - ma/.; o contrario. § Andar
fazei-o!" ou completaL-os. Lop. Cltr. J. 1. 1. de gente em aente; ser notorio, ou faII!0so.
10. Bnt. Ch,'. 1. 17. -andando S. Bernardo Veiga, Latw. Deet. § J!ndar de leva~tte; na~ se
cm 22 annos de idade. § Andai' pam traz; conduzir com rellexao, mas sim lnconsldcatrazar-se, em vez de adiantar-se (o que radamenle. Atllegr, 1. 15. § AndaI' de mão
e~tnda ou aprende alguma cousa.) § ii. (fal- em mão; passar de uns para ontros; diz-se
lando de negocio.) rI' mal § Anelarem as das cousas que se mostram. Uoes, ChI'. Man,
cousas mat a alguem; ter grandes trans- 3. 56. § Andai' de torto em travez; não metornos, prejuisos. § Anela?' sobre bTazas; Ihorar no caminho que leva. Paiv. I. r 161 v.
andar sobresaltado, com receio, inquieto. li § Andar ele mal pam lJeor; o mesmo quc o
AndaI' com a pedra no sa7Jalo ; ter suspeita -antecedente § Andar diante de alguem; lig,
de alguma cousa desagradavel, e estar por levar-lhe vantagem. Lobo, f. 194. § Anelal'clll
isso IUquieto, esperando receioso um des- ondas; fig. agitado. Pina, OM.Ar/V. c,33.~n.
enlace. § Andar n lIma "oda viva; andar di- § Anelar em paço: V. Paço. § Andar em roda
ligente e atarefado de um logar para ou- viva; fig. ter acção accelerada, incessantc.
troo § Anelar n'uma debadoura ; o mesmo Lue. I. II. § Andar em vida; estar vivo. Brl!.
que o antecedente. § AndaT, estar em alg, Ch,.. I. 1. § - escl'ipto; estar impresso, pubh·
parte, ou envolvido em alguns trabalhos: cado. Frei?.. L. 2. n.· 13. §-metlwI'; gozar
andou muitos annos na America; andou na mais saude que precedentemente, sem po·
guerra. § Andar embaTcado; pertencer á rém ser perfeita. §- mulher com Iwmem; scr
tripulação de um navio; estar seguindo a sua amiga. Cutlt. 9. c. 3. § - ao ganho; ser
vida do mar. § Andar; ter o movimento moço de recados, de fretes; ser carregador.
pr~prio da sua constl'Ucção ; falI. das ma- .§ Não aneta, nem desanda; diz-se de um_ue'
chi nas, relogios, etc. Lus. 10. 74 : o vapor gocio paralysado, ou da pessoa ljue nao o
começo\! a andar; o meu relogio anela bem. resolve. § - na bocca das gentes, ou dc um
§ ReSIdir, morar, ou estar em algo terra reino, provincia, etc.; ser geralmente conhcOrd. Afan. 3. 3. Leão, CM. IJ, lJiniz, 121 V. cido, sabido, ou fallado. Arr. lO. 14. Lu~. 2,
"O. Alfonso ... sendo já casado ... andava LH. §-nabocca do mundo, ou d'unsed.(}!/,·
em casa dei-rei D. ancho seu pai" § Anda?' lros; ser mui criticado, abocanhado. VI61~a,
na esc/lOla; frequentaI-a. § Andar a estuelar; 4.30 1.2. § - na bocca do povo; ser notono,
ser estudante. § Andar á chuva, ao sol, etc.; e geralmente sabido. H. Dom. 1.,2.25, §-na
expõr-se sem resguardo, quando chove, bocca do vulgo, ou - no vulgo, n~ povo; ,ser
e~c. § Viver em algum estado, circumstan- objecto da conversação, ou credulidade dICIClas, ou situação (o adj. subst. adv. ou loc. le. B: 1. 1. 1. § - alguma cousa no ar; (p Ir.
adv. a que se ajunta, designa o referido es- pop. mod.) estar paioa succeder algum~ coutado) V. g, (fali. de pessoas) andar conlente, sa grave, sem se saber o que seja; apphca· se
- com slJde, etc. B. I. I. 2. • anelavam todos principalmente a politica. § - na estampa
tam torvados» Gü Vi~: 1. 75. "quem com dos livros; correr impresso. Vieira, II. 5~.
mal an~a.• e:hora e nao carij"a» 11. P. 2. 3. 2. § - o navio em alguma pal'agem, altU1~
13. "os 11ll~I~OS ... qll:e !'los fazem andar a ,costa; pairar por ali, cruzar, andar de g~c~
recado» § ti. Estar, eXistir, fall. de pessoas, ra, etc., á espera de outros. Couto, 10.3· ,
b
e cousas. FerI'. Sono 2. 12. "Nem na gente § - pela ranw' deter-se só no menos SUo
anda trabaLhoso cuidado. Lllc. 8: 25. "jnn- stancial de algum assumpto, sem. adveraltl~
tas andam em Deus a prOVidenCia ... e na- no mais importante. § - por maos de
tural iOlmortalidade nas almas. Luc. 3. 51. glle,lt' ser por elLe tratado (pessoa), ou ~a'
"por tl?da a parte anda.va accesa a guerra.. TIuseádo (cousa). F,:ei,'e, L. 1. n.· 69. § n·
Lobo, f. 562.2. "andar a mIra. § Anilar com dar por' ter aprOXimadamente: uma ~!.~
febre; tel-a a miudo, ou intermiltente. § An- anda pôr cinco lei/omet"os. § -. sobre 1.-'
dar com d6res de denles; doerem conslaute- alguma cousa; trazel-a entre maos. UIU.3.
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2. § DaI' a al'fCZar; pOr-se a caminho, prin- lbid. 73. "Quem não se aventura, não anda ou por cavallos. B. 3.2.7. !t/. e Moça, t. 5.
cipiar a carnlOh~r. 'palm. 3. 3. M. e Moça. em cavalJo, nem em mula» lbid 73. «Alcai- llem umas ricas andas... ião as duas irmãs.
I. 29. «e pela T1belra dando. ~ q,nCZar, de- de em anelar, moinho em moer, ganhão de § Serviam tambem cobertas de preto, para
sapparecera. § ir andando; dlrlglr-s~ a alg. comer" mui. Sup. l. «Anda a cafira de ro- transportar algum cadaver. B. 4.9.8. Palmo
parte caminhando. Palmo 3. 49. «d~pols de... ça em roça, como o bocejo de bocca em 2. 76. Pinheiro, t. 114. uaté a pOr nas anforam andanclo_ para os paç.o~ § tt. .(pbras. bocca. lbid. ;,Anela rapoza aos grillos" Ibid. das» fel·etro. § Chamam-se tambem anpop.) Oenota nao gozaI'. perfeita sau.de, sem "A mulher e a gallinha, por andar se perde das vul&,ar01ente a dois paus, da grossura
todavia ~adecer molestla grave. § l.l. Tam· a vinha" IbÜ:l. «Anda o homem a trote por de um aecimetro, pouco mais ou menos,
bem indICa um certo estado de mediocrida- ganhar capote" lbill. «Anda o mundo ás que tem dois metros, ou mais de compride em que alg~em se con.serva em qualqu~r avesSas" Ibicl. -Andar e anclar, ir morrer a do, e que, a certa altura, tem um pedaço
exercicio' não Jr uem mULto bem, uem mUL- beira" lbid. "AndaI' ventura, até sepultu- de pau atravessado. que fórma uma espeto mal. §'Ir.se andando; retirar-se da com- ra" Ibid. "Andava na agoa, e perguntava cie de estribo. sobre o qual se põe o pé,
panhia de alguem. FerI'. Soneto. 2. 35. § An- por el.la" Ibid. "Anele eu quente, ria-se a para andar mais elevado, se~urando debaiela,' em tal lJ1'eço; .ler .~ renda de: esta casa gente" lbill. «Aquelle vae mais são, que an- xo do braço as duas extremidades superioallda cm cem ?lul reis. § Andar para; ter da pelo chão" lbict. «Assi anela o demo ás res; servem para andar em terrenos panlenção: os caixeiros d'aquella casa audam avessas, e o corvo com os bois" Ibid. «Car- tanosos, e difficeis, ou de divcrtimento palia limito para se estabelecer. § Andar a pen- rega a náo trazeil'a, andal'á a véla diantei- ra rapazes. Usam-se muito nas Landes, prosar' pensar constantemente, para tomar uma ra·. lbid. "Mal vae ao fuso, quando a barba vincia de França.
"'ndúvel, adj. 2 0'. p. uso Andejo: llPOUresóluyáo § Audam lJara lhe dar uma sova; não anela em cima. lbicl. "No anda?' e no
eslar para levar uma sova;lter alg-uem tenção beber conllecerás a mulher" lbid. «Quem co andavel. que an8a pouco, ou preguiçodea daI'. § Andar a clwcar; sentir-sealguem não póde andar, que corra" lbid. «Anda e samente. Figueil'. CMonog,'. 2. 28.
"'ndeellll. V. Endecha. B. P.
adoentado com repetição intermittentc dos anda, nunca transpõe" Hem. LVun. Rerr. (.
"'ndclro, u, adj. (ant.) AndeJo. Coulo, 7.
incommodos, para depois vir a cahir com 10. No «andm', e no vestir serás julgado
doença grave. § Andar róra de si; diz-se de entre cem mil" lbid. (. 8l. v- «Quem com o 1. t J. llcm huma faca (cavaIlo) andeira».
quem esta muito contente, ou de quem tem demo anda, com elte acaba" lbiel. I. 95 V.
"'mleJár, V. trans. Andar, ou caminhar
grande perturbação de espirita por desgo~ "Qnem não anda, não gauha" 1bicl. 96. muito, ou de um Eara outro lado: lltanto
to profundo. Marcos Oh,'. l. l. 414 «parecIa "Quem primeiro anela, primeiro manja. Eu- elle andejou la" Fi . Fab. I. 1.
all(/ar {óra de si. § Andar como doido; mos- rI'. 5. 5.
"'n.lcJo, u, adj. Que anda, ou caminha
(Andar, Ir., Caminhar, Marchar. Syn. (An- muito. Vil. Oltrisli, 2. 25. Ceil. S. 283. §
trar grande exaltação de animo por motivo
de profunda magoa, incidentc gl'ave, etc. elar é mudar progressivamp.nte de situação, Amigo de andar, que, por costume, anda
§ Andar morto de trabalhQ; muito can ado sem relação a pontos determinados. ir. é sempre por uma parte e por outra. Vil.
por trabalho excessivo. § Andar a morrer; andal' de um lagar para outro, de qualquer Ohnstí, 2. 25. «(religiosos) vagabundos e
fazer tudo lentamente, vagarosamente sem modo que se faça e sa passagem. ir, diz ne- aJulejos» Delic. Aclag. 135. «comadre andlda,
energia. § ii. Ter doença chronica grave; cessiria e expressa rel2.ção a um determi· não vou a parte onde a não veja. § fig. Voque faz muitas vezes receiar um desenlace nado ponto, a que a pessoa, ou cousa se di- lante, versalil, desvairado. Vil. Ohl'isli, 2.
breve. § A mais andaI'; formo adv. cami- rige. Oaminhar é fazer caminho, é ir, ou 3. 7. -o coração ... andejo per errore~".
"'mies. V. Andas. B. Gramm.
nhando com a maior pressa. Pina, Ohl'. U. anda'r, vencendo certa porção d'espaço, ou
SaIlCllO I. e. Atbuq. 2. 15. «foi após elles a distancia, que vai progressivamente apro"'ndieolu, adj. 2 g. (t. zoo!.) Que habita
maIS andar. § Andar, como trans. Cami· ximando do 100'ar, ou termo para onde se o:; Andes, cordilheira da America.
nhar, passar algum espaço com movimento caminha. Marcitar é propriamente andar,
"'u(lílbIlS, dim. de Andas. § -, s. f. pI.
progressivo. Lus. 6. 5. 4. «andm' lerras es- ou caminhar compassadamente, vencendo Cadeirinha; armação de madeira, que se
l/'allllas» e fig. AI·r. 3. 12. «andem (sigam em egnaes tempos, e~uaes porções de espa· põe sobre a albarda, e onde as mulheres vão
os Judensl seu misero cativeyro. § Andar ço. Syn. de lJ. FI'. F. de S. Luiz.
assentadas. Eurl·. 5. I. «ao subir das ancaminllO; fazer jornada Mal'cos, 1. I. 19. e
"'udilr (tomado como S. m.) Aacção, ou (lilhasu.
..... dh·ú, S. m. Arvore do Brazil, que dá
lambem imperativo H. Dom. 3. 3. 16. § An- modo como cada um anda. Lop. CItr. J.
(/a,. seu caminlw; seguir a sua denota, no 1. 1. i. M. e Moça, 1. 2. -no seu doce anil madeira de lei, e a que chamam tambem
pr. e no fig. Oh". do Condesl. 59. § Tambem dar" § fig. O modo de proceder, Eu{,·. 5. 9. Andu rababajal'i, ou Angelim. V. esta palase acha regendo algo outros subst. V. Chl'is- «e nisso veio a parar o seu anelar" Paiva, vra.
1i,2. 3. V•• andaria passadas vagarosas" Gil S. 2. 42'1. llperder o anelar da vossa humilAodlróbu, S. f. (t. do Brazil) Arvore do
Vie t. 38. v. «andemos a estrada nossa" Ros. dade, mortillcação, oração" o que n'isto pra- matto virgem, da familia das meliaceas. §
/luto 2. 52. «o viste andar maus passos" ticaveis.
O fructo d'esta arvore. § Cipó medicinal, a
§-se, v.ref. (ant. e p. us.) Andar. Palac.
"'udiu', S. m. A ordem de casos, ou quar- que dão tambem os nomes de Andil'ova,
~um. 145 V. • por se andar em Roma" i. é, tos de um C"diUcio, que estão no mesmo ni- Nanhanclil'ova, LVhandirova, Jabolá, ou Fava
Ir para Roma. V. de Suso. (. t2. «andava-se vel: v. q. esle predio lem Ires andares. Albuq. de Santo /gnacio.
Iraz ella espreilando-a Sá de 1I1il'. Vilhal. r 4. 4. 1'el/.. ChI'. 2. p. 317. llse edificaram
.....dh·ova, S. f. (t. do Brazil). V. Andi!i9. uandiio·se mortos com ciumes» § Como quinze ceIlas no anelal' mais alto" § Fallan- roba.
IUlrans. apassivado Viei1·. tO.428. «contém do dos andares separadamente, cbamâmos
....ndUo, S. m. p. uso Espaço que se deiiloi~ mundos, o clementar que se anda, e o l.0 andar, ao (fue está por cima da sobre· xa para andar em redor: V. ri. andito nos
raCional a que se préga. Lus. lO. 1Ol. «co- loja, ou loja; 2. ° anelar, ao que fica por ci- degrâus do lftrono. V. (lo Arc. 6. 17. lldeimeça o reino Ormus que todo se anda pe- ma do 1.0 etc. § «Mandou recolher a ma- xando·lhe tI'es palmos de anditos em torlas ribeiras. Adag. «A.' besta quP. muito an- deíra para os andares da fortaleza" os es- no».
(/a, nunca falta quem tanja., Delic. Adag. 57. paços, por onde a gente anda. Coul. 8. 22 .
"'ndo, surro que fórma o part. presente
•Andando ganha a azenha e não estando § Direitura, ou egualdade de altura do pa- dos verbos em ar: amando, louvando; e
queda. lbid. 56. Anda'r, andar, corpo a vimento. Luc. 10.20. Panl. d'Av. 56. llaquel- adj. derivados da mesma conjugação: V. g.
enter~ar. Ibid. 14l. «AndaI' a pago. não pa- la (capella) está fóra do andar da igreja. venerando, ercecrantto; que merece veneragO,.nao é obra de fidalgo" lbid. 28. «Andm' M. Lus, 3. lO. 22. llno mesmo andal' do Te- ção, execração; e alguns da mesma deriva~pao emprestado, fóme põe. Ibid. 6l. "An· jo" i. é, ua altura, direcção d'elle. § fig. ção, que se empregam como substantivos:
tas maos que pintam as uvas- lbiel. 56. Grau de elevação; estado condição. Oalll. V. g. educando, doutorando, (que esta para
r O revés a vesti, ande-se, assi. Ibzd. 14. Hom. 2. 318. "ficão abaixo do andar dos S(l educar, para se doutorar).
~Be~ta de andar chão, para mim e para meu brutos os que não contlecem obrigação"
.....doenells. V. Endoenças. Fr. Luiz dos
•
Irmao. 'bia. 24. -Cuidado anda caminho Paiva, S. 1. p. 320 V. llse o homem arre- A1~jos.
que não moço fraldido" lbiel. 38. "Dize-me pendido ficasse no mesmo andar, de quan"'.ulooe, S. m. Significo incerta. Oarl. do
COm quem andas, dir-te-hei as manhas (ou do era peccador" § PÔI' 1W andar da ma; Jap. I. 117. 2. llpuserão os Portuguezes (na
manchas) que tens. lbid. 179. «Em chão de pôr na rua; pOr fora de casa, e companlna; rua) arvores mui altas de huma parte e da
~~ce, quem não pode andar que choute. e P6r·se no andar da 1'ua; sahir de casa, outra, e nellas muitas lanternas e andones
lu. 3t ".Que mal farás, que andes e não (p!Jrases pleb.) Eltlr. 1. 3. Al'r. I. 20. § O accesos». Talvez seja erro por arc/wles.
comas. Ibld. 34.•Mal vae a rapoza quan- andaI' da sala,' o meio d'ella, como o da rua
.....dor, S. m. (do Pers. andai, ou andul)
~o ~nda aos.l~rillos. lbid. 22. «O gànho e a onde anua a gente, etc. Aulegr. 1. 5.
Leito de madeira com varas atravessadas
a~elra anclao de feira em feira" lbid. '69.
~Udlll'CjO, ", adj. (ant. e p. ns.) Andejo. por baixo, que servem de o levar aos hom•Pa~ e vinl)o an_da caminho, que não moço Ulis. I. 2. lias meninas são andal'ldas, que bras; n'elles se levam os Santos nas pro~Ido. IUld. 2~. "Perdi a roca e o fuso he um prazer"
cissões, ou os homens na Asia. B. I. 4. 8.
uao oach.o, tres dias ha que lhe 'ando pelo
"'ndllrcogo, ", adj. (ant. e p. us.) An· Vieira, 10. 359. § Andas portateis, levadas
rasto.• Ibld. 154. "Perdido he quem traz dejo. Goes. Ohl'. Jlfan. 2. C. 29.
por homens aos hombros, ou por braços. V.
~;ddl~o a..nda. lbicl. 71. "Pés costnmarlos a
"'O(IIl"ílllo, ·ou "'Odll"í"" s. m. Homem do Arc. 2. 4. Carl. Reg. 1602. Usa-se na Jndia.
rp aI, n~o podem quedas estar» lbibd.. 35. de pó, que corria antigamento diantE< dos .4.udoríu, S. r. (anl.) Omcio de andador
duês e maos caminhos andão" lbid. Quando cocucs por estado. Blul. Suppl. § Moço, que de concelho, a quem tocava a guarda dos
'Q~~o capço, que fara quando ando" lbid. em uma praça de touros, dá as farpas aos presos nas cadeias. Elucid.
.....dorínha, S. f. Ave de arribação, que
vida m/~'dama tem perdida, morto anda em capinhas, apanha as que cabem na arena
co' .1. 78. "Quem anda em demanda, etc. § individuo que faz um longo caminho apparece na Europa no começo da prima~ odiabo anda. Ibid. lO!). "Quem de va- correndo, qnasi sempre por apOsta.
vera, e desapparece no inverno; é da or~al an~,
pouco alcança" lbill. 35. «Quem
"'D1lu"'veloól, S. m. pI. (I. mar.) Cabos dem das aves silvanas, e da família dos
n
fissirostros. (Lat. hirunckJ) Sá eMír. Vilhalp.
para
içar
e
arriar
mastal:Cus,
vergas,
etc.
da fil ,mal acaba" lbid. 180. -Quem mu·
não oSI com mal anda" lbiel. 73. Quem
li udus, S. f. pI. Especie de leito portatil, Prol. Bal'l'eiros, 117 V. O gorgeio da ancloanc a por frio e sol, não faz seu prol" ou caixão de braços, levado por homens, "inha chama-se gazear. § Herva anclOl'inha;

AND

i76

planta, que tambem se chama chelidoma.
úiu'v. AlaI. 121. § (L do Brazil) Grande carroca de quatro rodas, tirada por quatro
múares, coberta de madeira, e fecbada, que
serve para mndanças, transportando muito
acondlcionadamente mobilia, pianos, etc.
§ (t. carpint.) Rabo c/c andorinha; entallle,
em que o macho alarga para a extremidade, á maneira do rabo d'esse passa1'0. § Cauda de andorinha; obra ligeira
de fortil'lcação, conslando de dois /lan:
cos e uma tenalha, aberta e mais larga na
goBa.
AlIdorluhiio. V. Aivão.
~nd()ríuho, S. m. Andorinha pequena.
Arle da Caça, 1). I. c. 6. § (t. nanl.) Cabo
qne segura os eslribos da verga.
AlldorrláclII. V. Andurriaes.
.~Ildõ"zfllho, s. m. dim. de Anuor. CaI'l.
cio Jap. I. 192. 2.

AlldrájoH, S. m. pI. Trapos, farrapos;
fato roto e sujo. Alm. Insl'r. 2. p. 193. "vestido em huns andrajos».
~lldrlljÕHo, óllla, adj. p. uso Esfarrapado coberlo de andrajos. Alm. Inst1'. 2. p.
19~. "pobre andrajoso» Fit. Elys. T. 7. p.
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~ndrallof,o ...íll.

V. Andronotomia.
s. m. (do Gr. anclm110don, escravo, e kapélos, mercador) (t. anL)
Aud"lIpodceup'élo,

Mercador de eunuclJos e escravos.
~ndr'll'tb.'oelleía, S. r. (do Gr. andros,
gen. de anêr, homem, e al'/lt1'On, articulação, e kakon, mal) (L med.) Caries das arliculações no homem.
André (!!lllneto). Ordem de cavallaria,
. fundada por James V, da Escocia, em 1534,
chamada tambem Ordem do cardo e da arruela. § Ordem de cavallaria, fundada, em
1698, por Pedro I, czar da Russia.
~1l.1rcolithu, s. r. (l. miner.) Pedra da
especie do jacintho. § (t. boL) Jacintho
branco.
Andrequlcé, S. m. (L. do Brazil) MalmeCJller grande, ou camara de cavallo.
Alldriuo, n, adj. Da cOr das costas da
andorinhas; dIz-se dos cavallos. Galv. Ginel. I. 3. Reg. Cavo c. 6. (virá do Castelhano
me/rino, cOr de abrunhos) ou cerejas pretas? ou do Francez, anc/rm?)
Audrlo, S. m, Uma especie de serpente.
B. Fim'. 5. 4.08.

~ndroeclllll.lóldc, s. r. (do Gr. alldros,
gen. de anér, homem, kephaié, cabeça, e
eiclos, fórma, semell1ança) (L miner.) Especie de pedra, que tem a fórma de cabeça
humana.
Androgcllcllíll, S, f. (do Gr. anelros, de
homem, e genesis, geração) (L philos.) Es·
tudo, ou sciencia do desenvolvimento physico e moral da humanidade.
AlldrólliYllo, u, adj. (do Gr. amlrogynos,
anflros, gen. de anér, homem, e gyné, mulher) Hermaphrodito; que tem ambos os
exos. Sabeil. En. l. 4. 24. § fig. De que
usam homens e mulheres. B. ·Flol'. l. 8. 370.
"espada androgyna... § (t. zool.) Animal
andl'ogylto; aquelle que tem os orgãos dos
dois sexos, mas que não se póde reproduzir, senão junlando- e dois a dois, como as
lesmas. § (t. bot.) Plm.lla androgyna; a que
produz nOres masculinas e femeninas no
mesmo pedullculo; constituem a classe monoicia de Linneo; e as suas J10res são ordiuariamente em amentitho. § (t. astron.) Planelas !lndl'ogynos; os que são, ora quentes,
ora fnos.
.~ndróldo, . m. (do Gr. andl'os, de 110mem, e eidos, fôrma) (L de mechan.) Automato de llgura humana.
Andromauía, S. r. (do Gr anc/ros, gen.
de anel', homem, e mania, furor) (t. med.)
Paixão excessiva, qur. tem algumas mulheres para os homens; nymphomania, ou fu1'01' uterino.
AndrolUanláca, adj. f. Doente de anuromania.
~lld"ÓlllCdll, S. f. (L a tron.) Constellação boreal, que está ao norte dos ignos de
Pisces e Afies. Lus. 10. 88. § .(t. bot) Arbusto da familia da ericaceas, que nasce principalmente nas montanhas do norte da
Europa, e é notavel peJa bel1eza das folhas
e da flOres.
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~udrómlull", s. f. pI. (L pop.) ft[entiras, um anno, annejo. /leg. elos Verdes: uvaccas
anel/taS» será paridas de anno '/
embustes, enredos. V. Endromina.
Jt.lléllto. V. Anbelito.
&utlrou, s. m. (do Gr. andrón, de anih',
~nélo. V. Anllelo. Bem. Fim'. <cancioso
homem) (t. anL g:r.) Nome do aposento dos
homens nas casas dos Gregos. § (ant.) Cor- aneloOJ.
AneJlu.8ís, S. f. (t. med.) (do Gr. anai.
redor on galeria entre dois pateos. § (t.
eccles. gr.) Lado destinado aos homens nas masis, de a, privo e ha'ima, sangue) Doen.
ça causada pela fal ta de sang-ue.
egrejas gregas.
~nclUíR, S. r. (do Gr. a, privo haima
&lld"Óuotolllla, s. f. (do Gr. ani:r, andros, homem, e l01116, dissecção) Dissecção sangue, pl'lvação de sangue) (t. med.) Rs:
tauo morlJido, provenienle, ou de abundan.
do corpo humano.
~udrophobia, s. r. (do Gr. andros, de tes bemorrhagias, ou da cUminlliçào dos
homem, p/lObos, medo) (t. didact.) Aversão, elementos collstituintes do sangue.
que se tem aos homens, odio do genero huAnémico, ", adj. (t. med.) Que padece
de anemia.
mano.
AnClllolultn, S. m. (do Gr. ánellws VCIlAlldrúl.hobo, a, S. m. ou f. e adj. (t.
did.) Oque tem aversão, odio aos homens. to, e bain6, eu ando) Dançarino de corda
Jt.llcllloeó.'dlo, S. m. (do Gr. aliemo!
~udrópho.,o, S. m. (t. bot.) Supporte de
vento, e ohordê, corda de inslrumentoi
muitos estames.
Alldrosémo, S. m. (L boL) Nome ue uma (t. music.) E pecie de cravo, cujas corda.1
planta da Africa Occidental, da ordem das são m()vidas pelo vento.
Jt.uClllogrul.bín, S. f. (do Gr. állemo!
hypericias. § Herva de S. Julião.
~ ...lrotolUíll, S. 1', (do Gr. anel', anrlros, e graph6, eu descrevo) Sciencia, ou descri:
homem, e lelamó, eu corto) Anatomia do pção dos ventos.
corpo humano' distingue-se da zoolomia. A Allclllógrlll.ho, S. m. O CJue descrcvc
anatomia é o' genero; a androlomia, e os ventos. § Anemomelroi instrumento mc.
teorologico, rCpislrador aos ventos.
a zoolomia são as especies.
&nélUola. \. Anemone.
~Ildú, ~. m. (t. Brazil) Especie de JeguiUlcmología, S. f. Tratado dos ventos.
me, producto de um arbusto da familia das
,\nclllomeh'Ín, S. r. (do Gr. all61110l
Je~uminosas, chamado andu::eil'o ou guandeiTO; tem flóres amarelias, e de cada flOr vento, e mel1'On,.medida) Arte de medir os
salle uma vagem; as folhas do arbusto são ventos.
,i,nClUólllct.·o! S. m. (I. de plfys.) in·
heliotrópicas (guândus, ou guandús, em outras terras); outros tem llOres rai=ldas: strumento, que lia a conhecer a força, dn·
o le~ume é amarellento, vermelho, ou raia- ração, direcção, e rapidez relativa, ou absodo de amarello, e rouxo, quasi tão bom co- luta do vento; anemoscopo. § Anemome/1'O
musical; instrumento feIto de canudos ca·
mo as hervilhas.
AudújOH, s. m. pI. Cancion. 20l v. coi Iibrados, de maneira que, o vento entrando
3. "são lindos sabujos, he bem criar·ll1e os em cada um d'elles, possa dar seguidamenandujos pera casta natural..; cachorros, cães te tres oitavas.
,i,llcmomct.,óg"Il(lho, S. m. (do Gr. dllenovos.
&ndllrllbllbujlll'l, s. m. (L llrazil) V. mos, vento, mel1'on, medida, e'gmphó, eu
escrevo) Instrumento pbysico, que traça
Andirá.
~ndllrrlácH, S. m. pI. (ant.) Logares de- em um papel as variações do vento, a sua
sertos, deshabitados, sem caminhos. Sá e duração e a sua velocidade' é um anemo.Mú'. Eccl. 8. 22. "folga mais de pascer Por metro adaptado a uma pendula, que move
esses anelorTiais" /d. Val'l. 7. "Meus deStinos a ponta fixa, ou lapis, que traça essas va·
onde me levais? Vadiampnte, assi de monte riações.
Allémonc, ou Anémona, S. f. (do Or.
em monte ... por andol'i'iais,,§-, (s. f.) (segundo o Eluc.) Logares publicos, e de pouco ane11l0né, flOr do vento, derivo de amnlOl,
aceio, mas trilhados por mnita gente..
vento) Genero de planta da família das ra·
~ndllzélro, s. m. O arbusto, que da an- nuncúleas, -polyanilria pnlygyna de Linneo;
ha-as de mUItas especies, a que se cultiva nos
dús, ou guandús.
~nccdótll, s. f. (do Gr. anekdolos, não jardins é denominada pelo mesmo bolani·
publicado, do pref. privo a, e ekdolos, feito co, anemone /lOrlensis; as suas IlOres tem o
publico). Historia ou successo não sabido, mesmo nome, e são admiraveis pela bellenão publicado. § (mod.) Conto breve de al- za e diversidade das cOres, pela figura enguma particularidade bistorica, passagem graçada e pelo numero prodIgioso das suas
romantiCa, ou aventura curiosa e di ver- variedades. BIt.I. A fórma anemon'l. é hoje a
usada, e a que se conforma melhor a aoatida.
Jt.uccdótlco, ú, adj. Que tem relação logia da língua, que faz terminar em a o.
ColO anedoctas, que as contém: v. g. ('aclo nomes tirados dos femeninos gregos em ri
-; hisloria-.
como em Lal. tambem se observava.
tlllcedotístn, S. 2 g. Escriptor, contador
Jt.llcmoscópio, S. m. (do Gr. allémOl, e
de anedoctas: calumnioso -, ,-abu/oso -, en- slwpeó, eu observo) Instrumento p1JysiCO,
graçado-.
que serve para observar as variações dos
·Jt.ncdládo, p. p. de Anediar. Tornado ventos, e prognosticar as suas mudanças.
JiIlCUl08CÚPO, S. m. O mesmo que Anc·
nedio, liso, feito liso.
i~ncdlú." V. trans. Fazer nédio, liso. Cal'el. momeu·o.
Jlncmot.·ópo, S. m. (t. tech.) Motor por
e Barb. lJ.
Allcgnçll, V. Negaça. Et.f7'. Prol. Goes, meio de vento, (do GI·. anemos, vento, e
CM. Man. B. I. 4.3,
ll'epein, voltar, mover).
""cgódo, p., p. de A-negar. § -, S. m.
AllCllccllhnUu, S. f. Eslado dos mOIlSHocha, ou pedra, recife coberto de mar, Rol. tros anencephalos.
elo Bl'ar.. 20.
Allcuce.pbnlo, adi. e s. m. (do Gr.all,
~Ilegár, v. trans. p.. USo S~bl?-el'gir, afo- privo e enképhalos, encephalo) (I. anaL) Que
gar; no pr. e no llg. Vtl. Chnslt, 1. 4.6. l41. não tem encephalo.
li'em. ele Luc. p. 386. Palmo 2. c. 93. "o mar
.~n~né.'gl~o, a, adj. (t. ,med.) Privado de
anegou suas naos".
energia, de vigor. Afetlo, C.
.
Jt.nc~ocládo, n, adj. Occupado com ne&nco, sutr. de S. e adj. Indica (fUalldade.
gocios. Ord. At. 1. 68. 12.
pert~nça, ou accessorio de alguma coosa:
&ncgrádo, ", adj. Denegrido, de cOr ti- cutaneo, supedaneo, subterraneo.
.
rante a negro.
&ncpígrnpho, "', adI. (do Gr.-a, 1)~lv. e
~Ilél, e derivado V. Annel, etc. Ulis.4. 7. epigraphé, inscripção) Que não tem tltolo,
~nc"'r, e derivo V. Anhelar. Vieir. 7.220. Oll in cripção: v. g. medalha -.
.
~Ilcléctrlco, a, adj. (do Gr. a, privo e
Ancpltbymlll, s. r. (do Gr. ~, P!lv, e
eléklron, ambar, que é eminentemente ele- epilhymia, desejo) (t. med) Pnvaçao do
ctrico) (I. de phys.) Não eleclrico, diz-se appetite sensitivo.
dos corpos que não são susceptiveis d'ele&UCqlltlll. V. Enequim.
.
ctri ação por attrito, mas só por communi·
!'-IlC"ctb;HIllO, S. m. (do Gr. !l' P!IV. ç
cação. Os metaes, a 'agua, e todas as sub- el'clhi.smos, irritação) lt. med.) pnvaçao de
stancias hum idas são anelec/ricas. V. lnele- irritabilidade.
ctrico, que differe.
,\.uc.'óldc, adj. Baromel1'o anel'oide; ~I'
.~Ilelho, a, adj. Talvez se dig'a da rez de rometro, que mede a pressão atmosphenCl

A G
pela ela.ticidade dos corpos sol idos, indicando.a em um mostrador gra.duado.
-,nÍ'nln, s. f. (do Gr. a. pnv. e neu'ron,
nenol II. med.) Privação de acção nervosa,
paralysia.
. .
-,ncsin, S. f. (do Gr. aneS1S. afrouxamento) (\. med.) Remissão, !DelllOra nos sym·
ploma de uma doença.
-'llcsllai·"I .. , S. f. (do Gr. anaislésia, de
a privo e aislhanomai, sentir) (t med.) Espécie de resolução dos nervos, acompanha·
da da privação, ou enfraqnecimento da sensibilidade em geral, ou da sensibilidade de
um orgão s ó , .
.
-,nel'lllaéslco, 0, adJ. Que pertence a
ancstbésia. § Que produz a ane<thésia. §
A lberapeutica e1l!P~ega din'erentt:ll . mei~s
ancslhésicos, con~lstlDdo em pnnclplOs dIversos, introduzidos no organismo. pelas
vias digestivas, ou respiratorias. eomo o
élher, o chloroformio, ou alltuando directamente sobre o systema nervoso, como os
diversos meios que produzem o estado hypnolico.
-,netc, S. m. (l. naut.) Argola, que tem
as ancoras, e onde se prendem as amarras,
ele. Blul.
-'neClao. V. Aneto e Endro.
-'Bellco, 0, adj. (do Lal. allelict/s) (l. de
med.) Lenitivo, que mitie-a os padecimen·
tos, ou diminue a intensiaade dos symptomas; diz-se tambem dos' remedi os.
-'nêlo, ou Anclho. V. Endro. Brot. C.
§ A orlhograpbia etymo!ogica é Anelho (do
01'. allétholl).
•
Aneul'Ísnlo, S. f. (do Lat. aneu'risma, do
Or. allcu-1'ynõ, eu 'dilato) Il. med.) Tumor
produzido pela dilalação, ou ruptura d'uma
arteria, que tem palpitações como as do
pulso. § A dilatação das diversas cavidades
do coração, Recop. de Cir. 2. lO. "aneurisma
he um lumor brando, feito de sangue arterial•. § A alleurisma é falsa, quando é formada pela ruptura d'uma arteria por baixo
d'uma veia tambem aberta, formando esta
o tumor. Curvo, Atal. 2't § Alguns usam
este vocab. no m. v. g. o aneurisma.
AncurlsIllól adj. 2 gen. (l. med.) De
fôrma. ou seme1hança de aneurisma: V. g.
tumor alleurismal.
Ancurl"máClco. V. Aneurisma!. § Que
esta alrcctado de aneurisma
-'uc:lÍm, s. m. Axioma vnlgar; adagio,
rifão, § Dicto aIlusivo, ou picante. Eu{r. 1.
3. Looo, tJ. 2 t. "e que tào pouco em lagar
dos adaglOs !l sentenças tenhão (as cartas)
allexins., § K syn. de adagio e se'ltença.
-'nrêlllo, auv. (anl.) ACIma: "pelo rio...
oureslo" pela veia d'aglla, Elucül. V. Enfesto,
-'nDio, S. m. (do Arabe âfiúll). B. 4. 9.
6, Sueco das papólas; opio.
-'n(iblo. Vieira.
-,,,ribolo. Bal'1"eto, Ol'log.
.4uDbologiu, on - lógico. B. Gr.
-'nDsbêulI. Palmo 4. 20 V.
AurillClo.
-'nDlhcótro.
.t"rorn. Vieim, 4. 28.

N. n, - Estes vocab. derivo do Gr., que,
segundo a ortlJ. phil. se escrevem por an{.
busquem-se por a1l'lph., ortb. etym.
-'nrrlÍcCo, S. m. p. uso (do LaL an{Tactus)
(I. anaL) Rodeio, caminho tortuoso curvalura, sinuosidade. GU1'V. Observo 12: 1.
~nrra.clllo'''dúdcH, S. f. 'pl. (L anaL)
EmmenClas. ou cavidades deseguaes que
se acham na superflcie dos ossos.
'
.4nrr~clllciso, ósa; adj. (do Lat.) Cheio
de rodeiOS, voltas; tortnoso. Cltl'v. Observo
!. 3. 'lnlestinos an/i·actuosos".
.4oga, s, r. Fructa brazilica, da feição de
Uma fava. § Aarvore que dá essa fructa.
."ngarêlra, S. f. (l. do Brazit) aMe aulIhar, que se emprega na pesca da tainha.
.tngnda. V. Angueira. Elucid.
.4nIíRrlár, V. trans. (l. famll.) AIIiciar,
altr~hlr com boas palavras. § Angariar'
obngar, violentar alguem a qualquer ser~
ViÇO. Elucicl.
oU,"'::l'lál'l , S. f. Certa arvore de Angola.
1'0. UJel~I .. 24. "páu de nngariál·i".
"nlarll~u, S. r. Forro, balsa de vimes,
qp~e se .apphca aos vasos de barro, ou vidro,
ra nao quebrarem com encontros.
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AngoCul'àmo, S. m. (l. do Brazll) Pessoa bemfazeja, hospitaleira, liberal. § Espirilo protector de algnns selvagens do
Amazonas.
AlIgelogrupbíll. V. Angiographia.
Angél, S. m. Ave do tamanho da perdiz.
Angelódo, u, adj. (I. comico p. us.) V.
Allgelico: "CU SOIl apostolada, angelada... e
fiz obras mui divinas" Gil Vic. t. p. 233. talvez se inculca visitada com revrlações de
anjos, ou com perfeições angelicaes: e aposlolada, dotada de perfeições apo tolicas.
Angélleu, S. r. Ido 1at. angelica) Genero
de plantas da familia das umbeIliferas, pen·
tandria digynia ue Linneo; todas são bisannuaes e vi vaces. Das nove, ou dez especies
jã descri pias pelos botanicos, a mai~ illtereSFante é a angelica al'cflallgclíca (a das
boticas), indigena de qllasi toda a Europa,
e Clljas propriedades aromaticas e medicinaes tem sido duplicadas. pela cultnra. Azcv.
Corrccç. 1. 3. 9, 337. § E tambem uma flor
muito estimada pela sua figura, chriro, e
duração, chamada.. por Linneo pol!lanthes
tubel'osa. Ac. dos Stng. 2. 3, e Oraç. '2. 43.
~ Certa arvore da Anierica. C!trv. Mem. 20.
O seu fructo é do tamanho de uma pequena ameixa. IJicc. da Acail. § Angelica; (I.
Iilhurg'ico) a lição que se canta para a benção do cJ'rio paschal no sabbado sancto.

o seu estado o da innoccncia. Carl. do Jap.
I. 78. § Bailar ao allgill/to: costume popular em algumas terras de Portugal de dançar em roda do fe)'etro das crianças. ~ 'ficar, ou fazer-se muilo anginho; (phr. fam,)
mui innocente, e afTectadamente alheio do
~aso. § Angill/tos; pI. (l. vulg. mm!.) certo
Instrumento com que se seguram pelos
dedos das mãos os criminosOF, quando vão
presos; d'antes chamado anilho.
AlllólllÕ!<O, u, adj. (l. med.) Que se refere á angina. § Que é acompanhado ele angina.
'\'111010, pref, de alguns termos, principalmente anatomicos. derivo do Gr" signilIcando vaso, como se vc uas palavras que
se seguem.
AUglocórllo, adj. (do Gr. angeion, reservatorio, e /'-arpos, fructo) (l. bol.) Diz-se
das plantas, cujos fruclos são envolvidos e
occultados por algum orgão.
Alllólo~l'llllhill, S f. (do Gr. angeion, vaso. e graphó. eu descrevo) (I. anal.) Descripção dos vasos do corpo humano, ou dos animaes. § (I. agric.) Descripção dos vasos, pesos, medidas, e instrumentos aralorios.
.... uglo .. ydro~rllphill, S. f. (do Gr. angeion, vaso, h!ldros. agua, gl'aphó, eu descrevo) Descripção dos vasos Ismphalicos.
AlIgloh)'III'ologío, s. r. (do Gr. (V. antec) e logos, discnrso) (l. anat.) Tractado
dos vasos Iymphaticos.
Angloh)'drotomíu, S. f. (do Gr.) (l. de
med.) Anatomia dos vasos lJ·mpbaticos.
AUl;lolencilc, S. f. (do Gr. angeion, v!-so, e lenkos, branco) (l. med.) InUammaçao
dos vasos Iymphatlcos,
Anglo~ol!óill, S. r. Ido Gr. angeion, vaso,
e logos, discurso) (I. anat) Parte da anatomia, que tracta dos vasos do corpo humano; comprehende a arteriologia, a plllebologia e a angiohydrologia.
Anlólo"cól"lo, S. m. (do Gr. angeion, vaso, e skopeô, eu vejo) (t. med.) Instrumento
para examinar os vasos capilares.
.... lIl;lóse, S. f. (do Gr. allgeion, vaso) (l.
de palllo!.) Doença, que tem o seu assento
no systema vascular sanguineo.
Anglo"'llérmo, adj. (I. boI.) Plantas angiospérmas, ou tetrandas, que tem as sementes cobertas, ou dc:ntro de um vaso
chamado pericarpo, ou capsula.
AlIl;lo",pcrmío, S. f. (do Gr. al1!ieiOn,
vaso. e sperma. semente) (L boI.) E' na
classillcaçao de Linneo, a segunda ordem
da sua 14.· classe.
-'nglo.. pérmo, 0, adj. (l. boI.) Coberto
com pericarpo. Planla angl:osperma. opposto a g!llllnosplÍl'lna. V. Angiospermia.
-'ngloCênlco, o, adj. (I. med.) Febre angiolénica; i nUammatoria.
AngloComiu, S. r. (do Gr. angeion. vaso,
e lemnõ, eu córto) (t. anaL) Dissecção dos
vasos, ou veias tlo corpo humano.
Anglllol'lo, S. m. Ip. us.) (do Lal. angiporlus, ou angiporlum, contracção de angustus porlus) Porto apertado, becco, rua
sem salnda. § no lIg. li, Flor. 4. 72.
Angllcllni"lIIo, S. m, lleligião dos anglicanos, que é a predominante em Inglaterra.
Angllcàno, 0, adj. (do Lat. allglicanus,
de Anglia, lne-Iaterra) Pertencente á Inglaterra. Sev. lJtSc. 2. 85 V. § -Que se refere,
pertence á religião dominante em Inglaterra. § -, s. O que professa a religião anglicana.
Anglld'1I1l0, S. m. Locução ingleza, introduzida em outra lingua.
,\ngllco, 0, adj. (do Lat.) O mesmo que

Cer. Seraph.
Anl!óéllclI,

S. f. Uma bebida, ou confeição de aguardente; especie de rosasolis.
GU1·V. Alai. 6.
An({clienl, adj. 2 gen. (anl.) V. Angelica, Agiot. Lus, 2. ~87.
•
Angi-lIellmenle, adv. Amaneira, ou por
modo de anjo. Barret. /t'los Sanei. I. 395.
2. § ViL'er angclícamenle; puramente.
Anlwllcido, S. m. (do Lal. al1gelus, anjo, cicia, derivo do verbo cl1Iclere, matar) Ma-

tador de anjos; epitheto dado ao diabo por
ter rei to decair da nobreza de anjos os seus
companheiros. Cei/. Q. I. 17. 2.
AlI3éllco, o, adj. (do Lat.) Pertencente
aos anjos. Lus. 3. 34,. "angelica defeza". §
Bello como anjo. Arr. 7. 19. "Vl:1lto angelico"
«semblante angelico". § Espirilos angelicos;
os anjos. § Saudação angelica; a Ave-Maria. § Pão angelico; a Sagrada Eucharistia. §
Agua angelica; certo purgante. CU1·V. A/al. 7.
AlIgcllcó, S. m. (I. do llrazil) Planta medicinai.
Angclím, S. m. Arvore do Brazil e da
Asia, de madeira mui rija, quasi incorruptivel; <'hega a seis e oito braças de altura; a sua côpa é grande, e o tronco pôde
ter uns cinco palmos de diametro. M. P,
52. M. C. 8.2. § No Drazil ha o angelim amargoso. que é mais rijo que o doce, mas não
é incorruptivel, nem tão rijo como a sicopiTa, ou sipipim, de que fazem carros e
outras obras fortes .
AlIgelíCas, S, m. pI. Hereges, que adoravam os anjos.
Alllóeloloh'io, S. f. (do Gr. angelos, an.
jo, e latreia, culto) Culto dos anjos.
AlIgclóCc, S. m. (do FI' angelot, dim. de
ange, anjo) Moeda franceza, do re'inado de
S. Luiz. que tinha a imagem de S. Miguel,
com uma serpente debaixo dos pés, symbolisando o demonio; valia um escudo de
ouro. § Moeda, qne os inglezes cunbaram á
imitação dos francezes, no tempo de Uenrique Vede James I, em que se viam os
escudos de França e de Inglaterra.
.. \.ngeo, S. m. (anL) V Anjo. Verc. 1. 10.
6 V.

-'ngico, S. m, Acácia do Brazil, apreciada por suas qualidades medicinaes; ha duas
especies, a acácia angico) e o angico verme·

lho.

An~lectó"I"',

S. f. (do Gr, anghei6n, vaso,
e eklasis, dilatação) (t. pathol.) íienominação
generica das dilatações de vasos, e das do
coração, orgão central da circulação.
Allgina, S. r. (do Lat. anqina. de allqere,
angustiar. apertar) (I. med.) Inflammação
das membranas mucosas, comprehendidas
entre a garganta e os bronchios; esquinencia. últ1'v. POI!Jan/h.
Anginho, S. m. dim. de Anjo. Ceita, S.
2. BI. I. § Dá-se particularmente este nome
aos meninos, on vivos, ou mortos, por ser

An~licano.

B. Flor. Sono 146.
.\ngllo, a, adj. Ip. us.) O
An"'licano. Galh. :2. 212.

mesmo que

1'111;10, S. m. (p. us.) O inglez, o natural
de Inglaterra. insul. t. 1a.
AnglonulIIío, S. f. Mania de admirar, c
alIeiçoar quasi exclusivamente tudo o ~ue
é inglez, os seus costumes, modas, politica, etc.
An"lolUanioco, a, S. Oque, a que ama
com excesso o que é inglez.
Anló1ópbobo, adj. e S. m. (anglo e Gr.
phobein. fugir, temer) Neol. Que tem horror, anlipatbia aos inglezes.
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Anglo-HoxUO, - ã, ou - ÓDiO, a, adj.
&o~ule'c, S. m. (lo de archit.) Pequena confusão e anguslia me tem posto•. § Ane s. 'ome dos conqUIstadores germanicos Icavidade aberla em an~ulo recto.
I guslias lia morle; as que se seutem quando
da Inglaterra, de cuja mixlura com os cel-j AO;;lIlo, s. m. (do Lal. angulus, do Gr. a morte se aproxima. H. lJom. t. 1. 2.
las, e outros representantes menos nume- ankylos, curvo) (I. geom. vulg.) A maior,
.AogIIHU .. d ..... ê .. tc, adv. p. uso Com ano
rosos de oulros ramos da raça gerrr.anica, ou menor abertura de duas linhas, que se gustia. Com. Ecl. 10. Man. Exerc. 30. 14.6u.
etc. se originou o povo inglez. § A lingua corlam em um ponto. B. l. 4. 7. Barreiros, .. Christo - encurvado debaixo da cruz•.
anglo·saxonia, ou o anglo-saxão; dialeclo do 3 v. §. Os angulos medem-se pela porção de
,~"gu8t1iuI0, p. p. de Angustiar, e adJ.
grupo germanico, cujo consonantismo se circulo abra!1gida pelas linhas que o for- MlliclO, allribulado. Coulinho, (. 6. Calll.
aproxima do cio golhico, que foi a lingua mam, chamadas lados, lendo este circulo Ecl. 10.
Jilleraria de Inglaterra, alé á época da COIl- por cenlro o ponlo de encontro dos mes&ugul!ltlá.·, V. trans. Cau~ar angustia,
quista normanda, e (Iue, muito alterado na mos lados, chamado verti ce. § Em geral, al'J1iglr. Marl. Cal. l. 24 v.
sua grammatica, e c lE'io de elementos no· cbama-se angulo o canto, ou esquina de
&ugusth,r'Hc, V. ref. Anligir-se, sentir
vos no seu "ocabulario, subsiste na língua qualquer corpo, ou snperficie, tudo o que angustia. Ceita, S. 2. 277...Christo lemeu
ingleza.
tem fórma de angulo. Coutinho, Cerc. 2. 5 e angustiou-se da morte no horto». § A~
&ogombc, S. m. Ave do genero cursa- "angulo da cidade». § Ang!tfo rectilineo; o gustiar-se por alguma cousa; atormenlar.
rius, na Arrica Occidenlal.
que é formado por dlla linhas rectas. Blul. se: V. g. por ganhos, lucros perdidos. V.
"U;;O"II, adj. Diz-se de cerlos galos, ea· ~ Angulo curvilineo; o qne é formado por Aranar· se.
bras, coe1hos, naturaes de Augora, de peito duas curvas. § Angulo ,'eclo; aql1elle cuja
&ng..stlchhe, S. m. (do Lat. angUSllIJ,
muito fino e comprido.
abertura é exactamente a quarta parte do apertado, e clavus, prégo, em consequencia
&o~iIHlo, &ngol!flúrll. V. Angmto, etc. circulo, ou 90 gráus. e cujo centro é o seu de certos ornatos, talvez da fórma de prégo
Res. Lelio.
verlice. insulo 10. 52. § Angulo direito; o do vestuario) (lo anL rom) Tunica dos el·
&uKrll, S. r. Draço de mar, que, entre duas me~mo. Nun. 7i·. da Es{. I. § Angulo oblu- valteiros romanos, ornada de estreitas bano
ponlas de terra, se melle mais para dentro so, ou largo; o maior (jue o reclo. ou que das de purpura, POI' opposição ao lalictavo
que porto, e menos que bahia. B. I. 8. 3.
pa~sn de 90 gráus. Insu. 10. 52. NWl. Art. dos senadores, que linha bandas largas.
'\ngú, S. m. Il. do Urazil) Farinha de man- lia Pinl. Ml. § Angulo a!ludo, on eslreito; o
'\ugustlfolli.do, n, adj. (do Lal. angllJ'
dioca fervida em agna, que lica em massa, que é menor que o recto, ou abrange me- lus, estreito, e (olium, folha) lL bot) Que
de consislenr.ia grossa; com elta se come nos de 90 gráus. Carv. Aslr. I. 4. 3. NWL tem foI lias estreitas.
no Drazil o peixe, a carne, o cal uní, etc. .111'1. da Pinl. ~5. § L1'/1gulo lIesigual, ou obli·
&oguH'lfóllo, adj. Que dá folhas estreitas.
Tambem se faz de farinlla lina de arroz, ou quo; o que é maior, ou menor que um 1'1'.... UlóuHtlO!ilO, Ol!fll, adj. (anl.) Que causa
de milho. § Angtí lIe quitandciTa; angú pre- cto. Nun. 7'1'. da Es{. I. Figtteir. ChI'. 6. 7. angustias. § Cheio de angustias. IUare. CIl/·.
parado com pimentas, azeite de denllé, etc. § Angl/lo plano; a abertura 3e dois planos 2. 10. canto ~ê. § Acompanhado d'ellas. D.
MBoião de angú: V. Dolão.
que se encontram. ou cortam em urna Ii- I/ilar. 19. 115.• anhelito angustioso, afano·
&nguélrn, S. f. Alquilé, ou aluguel de nlJ.a que é o vertice, srudo os dois planos os 50» fig. ambição afanada e angustiosa.
&ug..sti.... lmo • .1111'. 10. 15. sup. de
bestas, ou oulros quaesquer animaes de lados d'este angulo. Pim. A1elh. I. I. I. p. I.
carga e liro. Foral de (Ja5Iello·branco, 1213. § Angulo opposlo a outro; aqllE'lIe que é for.t.U~ÚHtO, 0, adj. (anL) (do Lat. al1gus.
E' talvez o preço que se dava pelo alu~uel mado pelo prolongamento dos lados d'esse lus) Estreito, apertado; no pr. e lig. Agiot.
dos animaes, etc. Foral de Barcellos, Eluc. outro para além do seu verlice: e angulos L. 2. ~32 ... caminho anguslo•. § Pinheiro 2.
&.. gubite, S. m. ,II. do Drazil) Comida opposlos; os dois que assim tem o verlice 4. ',anguslo merecimento..
• .
semelhante ao caruru..
. . . commum. § Angulos alternos; os que for&oguHti.rll, S. f. p. uSo EstreIteza de
40g.. i .., S. f. V. EngUIa, como hOJe di- mam do mesmo lado e para a mesma parte logar, de tempo. Res. Sonho, p. 97. cil. de
zemos. Arauj. Success. 1. 18.
uma linha recta, quando corta duas parai· 1790. "nas anguslu1'as d'estas regiõeô•. §
&lIglllcidll, adj. e S. 2 gen. (do Lat. an- leias. § Na fortificação; canlo, ou esquina Aperto, tribulação. Azul'. f:Jh,'. lIe G. C. 65.
{luis, cobra, e ca:dere, malar) Que tem a da muralha; são de muitas especies: an- .. com esla anguslul'a começarom de fugir•.
propriedade de malar as cobras. § Eplthe- gula elo cmlTo do lJolygono; - flanqueado; § (I. pbarm.) Casca de uma arvore da AmeIo dado á Virgem ~Iaria, quando se ligura, - enlTanle; - ,-eenlranle. elc. Pim. Atelh. rica, que tem nso na mediciua. § (I. do
calcando aos pés a serpente, que symboli- I. I. 6. p. 15. § Angulo ele incidencia, ele re- Brazil) Nome que se dá na IJabia á laransa o demonio.
flexão, visual, ou oplico; an!ll/lo lIe lJrojec- geira do malto.
,'nguicolllo, ", adj. (lo poel.) (do Lal. ção (na balistica); aqueIle debaixo do qual
'\lIgU7.O", S. m. (I. do Drazit) Aogü com
anguis, cobra, e coma, cabello) Que tem é lançado o projeclil. § Na esgrima, o en· carurú de quiabos, elc.
coma composta de cobras e serpentes: contro formado pelo braço e pela espada,
&ulu., suf{. de S. f. Indica grandeza, 1'1..anguicoma sibylla. Bocage, I. I.
quando o combatente se abaixa. 71wm. Lui;;, len~ão: campanha, monlanha.
&'ogllifcro, n, adj. (I. poel.) (do Lal. 7'1'. 8. ~ Na orlhographia, o signal adoptado
"'olll,r, sufT. de verbo Indica sentido freanoteis, cobra, e fero, eu lrago) Que traz na escriplura de mão, para indicar que cer- qUE'ntativo; acção que se repete: ~acobras comsigo. Fil. Elys. "angtlí{era Gor- t1!- palavra, ou palavras, que h~l'iam esque- Ilhar, a/·I·anhar.
.
g,ma..
cldo, e se e crevem cm entrelinhas, devem
'\lIbnih..-c1c-rt'go, S. r. (1. do nra~i1)
&og..lfó,·me, adj. 2 gen. Da fórma da entrar depois da palavra que lica·á esquer- Arvore do malto virgem, que dá madClra
cobra, ou serpente.
da d'e~se signal, e antes da que fica á direi- de lei.
&og.. iII .. , S. f (p. us.) '(do Lal.) V. En- ta; a sua IIgura é a de um Vvoltado (to). Leão,
&lIhí'lllgll, S. m. (t. do IJrazil) Nome do
guia. Afaus. 6. 58 V.
Orlh. 78 v. B. P. Orlh. 19. BarreI. Orlh.54. Diabo, adoptado da Iingua tupi.
.
..... g .. 11I1 fÓ"IIIC, adj. 2 gen. Que tem a § Angulo lIo olho; (I. anaL) o logar onde se
'\lIh''''lIIólllcn, adj. r. (do Gr. an, pnv!fórRla de enguia. § - , S. m. Familia de juntam as palpebl'as. CosI. Egl. 3. 10. Cha- tivo, e hal'rHonica) (L. de malllem.) lJivisao
peixes, cujo typo é a enguia; ~ompõe por mam lambem lagrimal. Correcç. lIe Ab. 1.2. anhannonica ele uma Unha; divi"ão lal, que
si só a ordem dos malacopler.'·gl.o apodlOs, I. p. 176. § Pé lIe anguLo; (lo de a~tilh.) V. os egmenlQs fiquem n'uma relaçãu [racclO'
que é a quarta da classe dos pelX.es. .
Esquadra. Blul. ~ Por loclps qs.angu!os; lo~. naria.
.
Aoguinho, S. f. Genero de reptll, da adv. fig. por lodos os pnnClplOs, ou moll,\obcIRCUO, S. r. (do LaL. anheLallOl (I.
ordem das serpentes, coberto de escamas. vos. lJ. F. Man. Carl. 3. 69.
•
med.) Dirliculdade de respirar, acompanh~·
Cuvilr, t. p. 365.
"'"gulol!fo, ÓHR, adj. p. uso (do Lat.) Que da de frequeneia. lia anhelações spasmodl'
"'"I;ull.é.lc, adj. 2 gen. (lo poeto p. us.) tem angulos. Cosla Georg. t. 53. § Que não cas, e anhelações oppressivas.
(do Lal. anguipes) Que tem os pés tortos; é plano, liso, ou cylindrico bem torneado.
&nhclnclo, p. p. de Anhelar. ll. J)olll. I.
que tem os pés de dragão. Eva e Ave, l.
..... g ..lI·rlo, S. r. (I. medo anl.) Má fórma, 3. 5.
48. 256. n· 7.
ou currupção por Slranguria (V. esla pala&nhclà .. tc, p. a. de Aubelar. Que anlie)a,
&oglll.. , S. m. (L zooL.) Familia da 01'- vra) ... Vieram medicos, entendeu-se que o que deseja com ancia. Macedo, Dtis. I. iO.
dem dos ophidios, marcando a transicção DJal era retenção de urinas, que a physica .. anhelanles desejos» Ga.rção, Od. 14. Anhe·
entre esles e os saurios.
chama angúl'lia. V. lia A'l'c. 5. 1.
lanle de, ou . por alguma cousa. porl. RCJ.
&oglllür, adj. 2 gen. (do LaL angulal'is)
&ugu .. ádll, S. r. (I. do Drazil) Mislurada 4. 6l.
Da feição do angulo. Panl. d'Av. 42 ...no can- de cousas, confusão, embrulhada, em que
&ohclár, V. intrans. (do Lat. anhelare)
to - >l. § Que tem um, ou mais angulos, ou ninguem se entende; palavra derivada de lEste verbo, e seus deriv., pronunciam·.se
llJes perlence. Gasp. (los Reis, ReI. 33. ~O. "os Angú.
corno se não li vessem h.) Respirar com dIl'
frisos angulares..
Pedra angulal'; a que
& .. gúsH, (do Lal. a1lguslus, estreito, aper- IIculdade. M. C. 3. 10l. Ene!d. 8. lO! .•0
faz angulo, ou esquina, abraçaudo uma e lado) Prer. que entra na composição de ai· fogo anhela» (nas fornalhas dos ferreuoS).
outra parede. § fig. Base, pedra fundamen- guns termos das sciencias naturaes, desi- Vwi,'. 10. 3. "anhelando debaixo da car~'
tal d'um edillclO: V. g. Jesus Christo a res- gnando a eslreitE'za de certas partes: V. g. i. é, resfolegando açodado, cançado, afadlpeito da sua egreja. FI'. Sim. Coelho Chi'. 2. allgusli{olio, de'folhas eslreitas.
gado. § no fig. é trans. e inlrans. ~ Og.
25.21 \. N. lJom. \. 2. 5. § (t. anaL) As qualro
,\ngúHtla, S. f. (do Ialo a1lguslia, ue an- trans. Aspirar, desejar muito consegUIr, ter
apophy es angulares do coronal; as quatro gere, apertar, sutrocar) Aperto. estreiteza de anciosos desejos; almejar. H. Dom. 3.3.21,'
que respondem aos angulos dos olhos. . espaço, de praso: «anguslias .do ventre" Ceit. "o martyrio que... anhelava" Mace4. E~. ,
&ogulárln, S. f. Instrumento de ·medlr Qual/r. I. 31. 4. "nas angusllas de hum bre- 44. 224. n .• 4. "al~uns anhelão o dmhelro'
angulos.
ve capitulo» Bened. Lus. l. 1.5. elO. § fig. Ac. dos Sing. 2. 118. -anhelar maior applau&ogulnrldáde, S. L. Qualidade que con- lJ .. llilar. .3. 10 V. "reduzir. toda.a Sancta Es- s~». § fig. intrans. Desejar. com, anCla, ~.
slitue angular alguma cousa.
cnplul'a as ang!tsttaS da dlalectlCa humana» pIrar a alguma cousa. Cella, S. 2. 142. •
&ogulârlo, S. m. luslrumento para me- § Ancia, aperto do coração, principalmente .anhelamos a esses bens .temporaes' ~jo
dir o angulos da madeira.
com movimento, ou inquietação violenta do fuI. I. aappelecer o prolJibido, e an"..ar
&ul;....'r..u! ... c, adv. Em fórma de an- corpo. M. bus. 2. 5. C. 19. § fig. AflJicção, ao negado» N. lJom. I. 2. 28...estava an1rlguio.
lribulação, agon.ia. 11'1'. 3. 4. "em grande ~lndo para se ver livre•.
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ADhélllo, s. 01. (do Lat. anhelitus) Bafo,
respiração alento. M. L. 2. 5. c. 2~. "huma
enfprmiJade que lhe impedia o anthelilo..
Nau{i" de S. 19. 199 ~' .• hum Mlicil anheliIo he secca a bocca .Ja mortalo.
.
"obélo, s. m. Desl'Jo anclOso, e mUI vehemenle. lJ. FiaI', 2. 127. Per. ele A{ons. Po·
deI'. 4. 95.• 0 alv,! de m~us. desejos e anhe·
los. Iprollunc. anelo; e aSSIlD escrevem alguns).
.
"0111'10, n, ad). Anhelante. Blul. Sup.
"ohilll", s. r. Genero de pa!'saros, cha·
mado' tambem kçJJlliehi, da .ordem dos an:
darias da falIlIlta dos unClrostros..Ha so
uma eSl'ecie que se parece com a gralha,
mas é maior. FreqUl·nta os "astos pantanos da Guyana, f' tambem o Brazil; o seu
gra!'nar parece-se com o zurro.
""bl0I!lU, s. m. (I. do Brazll) Ave da ordem
da, palmipedes, de lJue se formou un~ ge-:
nrro e é semelhante ao corvo mannho.

(PI~I;IS.) Uuvier, L 1). I. 322.

..

adJ. (do Gr. an, pnvatl\'o, e
!listas, tecido) (I. anal.) Que não tem textura determinada.
. &Ilho, s. m. (anl.) (do Lal. agl1tls) Cordciro. Sá e Mil'. Egl. 8. 20. "se este março
não foi de anhos, outros virão melhorados•.
.\lIho, su{t: de adj. Indica O mesmo que
"lIhiHIO, u,

QIICO.

"ohemc,

s. m. (ant.l V. Agnome, B.

Gram..

"oheto, u, adj. Ronceiro, vagaroso, e
por qualquer modo impedido para caminhar e fazf'r viagem. O Elucid. diz qne é
dc IJal'ros. § (diz-se das embarcações) Embal'caçào al1/t6la j que não surde governando avantc, por virem a faltar-lhe os remeiros. Coulo, ~ 8. II. "axorarão todo o parão, e elle anholo foi dar a costa» /ti. 7. 8.
3. il. por força de correntes. lei. ~. 2. 2 il.
por ir a carga descompassada, e mal alojada. Amaral, 7. it. por faltar o vento, e ser
agua estofa. Coulo, 6. 10. 13. "o vento começou a calmar, e os galeões IIcárão anholos por esse mar».
"nbillllll, S. f. Ave do Brazil, do tamanho dc um perú: é IIs~i pede; o bico é conico e curvo como o do papagaio, tem uma
ponla na testa, e dois esporões na parte interior das azas, de substancia cornea : um
d'clles é triangular e agudissimo, de 18 linllas de comprido, o outro é rombo e só de
6 Iinllas. A cabeça é alta, e a ponta que
n'clla tem, é de ii a 5 pollegadas ; consti·
tuc o 86° genero de Brisson. OUI'VO, Men'
2t .al1huma, ou inhuma».
hhuj,óc'I, S. r. (I. do Brazil) Linda ave
do tamanho da anhuma, tendo tambem ponta na testa e esporões nas azas como essa ave, e que canta da meia noute em
deantc.
.\oh,·d,'lco, adj. (1. chym.) O mesmo
que Anhydro.
"lIhyd..... o, s. 01. (I. chym.) Radical, que
combinado com os elementos da agna, fórma um vf'rdadeiro acido.
-'nhydrlle, S. 01. O sulphato de cal anhydro natural. Comp. ele Chym.
•.\ohydro, 11, adj. (I. clJym.) (do Gr.) Que
~~o conlém agua: v. g. sal, aeiclo, aleoot-,
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Anmquilar, etc. EU{I'. \. ~. Ord. Af. 3. {. nal. /J. P. t. t v. "Adão, nosso primeiro
18q. «anichilada» Luz. S. "anichilaclo1'» P. pai, poz nome a todos os animaes.. § Ani·
P. 2. 55. "anichiln1'» lned. I. q91 . • aniehi- mal aereo; passaro. iltonl . ..11'1. I~. 7. §lou».
calydonio; o javali. Cam. Canç. 15. 7. §Mildár, V. trans. p. uso V. Auinhar. Ceil. cel'doso; o mesmo. M. C. I. 108. § - ele Ne(). 2. 14,6. l.
ptuno; (I. poel.) o cavallo. Lus. 4,. 21. § .~nld.·ó~c, S. f. (do Gr. a, privativo, e ganchoso; o jal·ali. Nal,{i·. de S. 16. 196. §
idl'6s, suor) Diminuição, ou total cessação - illllllundo ; o porco. 'leU. ChI'. 2. p. 448. §
do suor.
-llemoo: o leão. Lus. 5. 2. ~ -IJotilico ; o
... nlcllógclU, S. f. lI. ouriv.) Operação de !Jomem. ..1''1'. L 18. § - qltadl'upede; oca·
esmaltar com esmalte nrgro, chamado nielto, vallo (e os mais de quatro pés). Maus.
"'nlcllár, v. Irans. lI. ouriv.) EsmalLar q_ 67 V. § - rasleiro : o que se arrasta pecom nielto.
la terra. Cltagõ Ramilh. 10 27. § - sabio; o
"'nlhllár, e der. V. Aniquilar, etc. !tIa/·c. homem. An'. 1. 18. § - votalil : o passaro.
Ch/'. 2. 7. 27. «anihilação» Ceit. (). \. 266. li. P. l. l. I. § Animal; no fig. e fam. é
I. illarç. Ex. 17. 79. "anihilaelo» AI'I'. 10. s)'n. de eslupido, e de bl'ulo, e applica-se ao
26. iltend. S. 2. 116. II. "anihilou» Vieim. homem, qnando elle é grosseiro, rude, e
3. 309. Luz, S. 2. 120. 5. Chago Ramilh. 7. !Jrutal. V. Estupido, e Druto.
23. ~ Anihilacw, por Anilado, vem em Uast.
"'nlmál, adj. 2 g. (do Lal. animalis) Que
2. 95. Vwir. 3. 309, «aquelle que criou o pertence ao corpo animado. Viei,-. 12.61. .a
céo. e a terra com huma palavra. e o pMe morte he violencia da vida animal. § Que é
anihilar com outra» Mend, S. 216. II. .. a proprio do animal. § "Espiritos animaesll
.voz do Senhor he ... que assolou, arraEOU, substancia subtil, que alguns cuidam come anihilou todas quanlas heresias".
municar as sensações ao cer~bro. Geita, S.
.....il, S. m. (do Arab. annil) Arbuslo, de 2.279.
cujas folhas se tira a fecula azul, que tem
"'nlmRláeo, S. m. Grande animal, bésta
o mesmo nome, e serve na tinturaria; é grande. § Usá-se especialmente no senl. IIg.
por
injuria, ou desprezo, para signillcar hoculti vado: o selvagem é esrecie inferior.
mem muito ignorante, muito estupido; aniOl'la, Cal. 7. '2:1. § A COI' azu .
"'lIil, adj. 2 ll:' p. uso (do Lal. anitis) Se- malejo. Bem, Pal'a-ís. 27.
nil, de velho, Oalv. De{ens. 5. 16.
"'nh.... lno, S. 01. No pr. e fIg. o mesmo
"'lIlIádo, p. p.. de Anilar. ~ lil!. "Prata que Animalaço.
anilada, e dourada» Casto I. c. 95. 3. c. 131.
... nl .....lcu.Ji8mo, S. m. (feito de animalde cOr azul, tall'ez com esmalte, ou azula· culo, radical animal (I. pb)·siol.) S.rstema
do o ferro sobre brazas. § "Hum punllal... em que se suppõe que o concurso dos animalculos espermatlcos sós gera o emde ouro anilado» Albuq. ~. 21.
... nlliu·, V. trans. Uar tinia de anil. § Dar brião animal.
a cOr azul. § fig. Esmaltar de azul, ou dar
Anlm .. lcúli~t", S. 01. Partidario do :miesta cór aos metaes : v. g: as folhas das es· malculismo.
.....h .. álc..lo, -s. m. (do Lat.) dim. dll Anipadas, e as peças de ouro e prata. Coes,
Ch,'. Man. 1. 38. e ~. C. II.
mal: diz-se dos animaes, que se não pódem
Allllelr1l, S. f. Planta que da o anil; é ver sem microscopio.
..... ln.álculovi~lIlo, S. m. (feito de a'tida tribu das papileonaceas, familia das lemalculo, e do Lal. ovum, ovo, (I. physiol.).
guminosas.
..... lIh.. çár, V. trans. Prender com ani- Systema em que se suppõe, que o concurso
lhos. Elucid.
dos animalculos espermati'cos, e do ovo da
"'lIilbo, iS. m. (t. naut.) Argola de melaI remea, produz o embrião animal.
para enllar, cabos ou guarnecer os furos
"'nlnJl.It'Jo, S. m. dim. de Animal. Paez,
das i1hós. § Especie de annel de ferro, que S. 2.217. § IIg. Homem estupido. bruto.
.~olmáll1l, S. r. (anl.) U('sla, bruto, irrase abre e fecha, com que se prendem os
dois dedos pollf'garrs aos crimi nosos que se cional. Awl'. ChI'. 3. 51. Galv. Ch,'. hol.
levam preso~. V. Anginho.
"'olmnlldátlc, S. f. Estado de animal
Anlm.. eõo, S. f. (do Lal. animal'io) A ac- sensivel, do homem como tal, prescindinção de animar, de dar vida. M. L. 7'. 6. /los. do da racionalidade. Vito Oh,-ist. I. M,. 162.
SW1l11l. 2. "ainda qne se impida a futura § Alimarias, brutos, ..11'1'. 10. 18. "terra fo!animação da creança» § Vivacidade no olhar, gada cria mas llervas, espiuhos, tojos, e
no fallar, na expressão do rosto, nos movi- animatidaeles» .
... nh.... lh.bo, S. 01. dim. de Animal.
mentos. § Alegria, enlhusiasme: o baile es-
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tá com muita animação: ha gmnele animacão nos {estejas: grande concorrencia, e alegria gf'ral. ~ Movimento commercial : esla
cidade, esle 1)0,-lo lem g,-ande animação. §

Expressão nas obras de pintura e escnlptura. § Incitamento, impulso: lem lido a animação ela l-mpl'ensa. § na mus. l\lovimento
vivo, 'animado com que se toca ou canta.
"'nlmád,,,,,cllte, adv. Com animo, valorosamente, sem temor. § Com movimento,
com expressão, com vida.
..... In...do, p. p. de Animar. B. Dec. I.

Ded. Lus. 4,. 83.

Viei,-. I I. 125.
,t.olm"Jis...o,

S. m. Natureza, qualidade
do animal. § (1. physiol.) 8ystema no qual
se snppõe, !Iue o embrião existe todo formado no esperma do animal macho.
"'lIhnoli~t .., S. m. Partidario do animalismo.
.t. .. IUlnll:r.1lçõo, S. (I. med.) Transformação das substancias ve~etaes em substancias animaes, pela nutnção.
"'Ilimnllzãr, V. trans. Converter os succos nutritivos na substancia corpórea animaI. Assimilar, (I. usual) é mais generico.
para os vegetaes, e animaes. § Dar a organição, vida e sensibilid'lde, que tem os
animaes, e a sua intelligencia.
"'nl ... nllzãr·8e, V. ref. Adquirir as propriedades da materia animal.
"'nl..."lzioho, S. m. dim. de Animal.

"'nIIllRdõr, ", adj. Que da animo, alenPilsrm.
to : V. g, diseul'so -. § - , S. O que, a que
hhydrohémlR, S. f. (do Gr. an, pref. anima.
hb!ldl'OS, agua, e haima, sangue) (l. de pa·
"'nlmnd"er~õo, S. r. (do Lat. animaI 01.) Diminuição do sérum no sangue.
dvel'sioi Advertencia; allenção, considera"'oi, S. m. (I. zool.) Genero de arvores da ção. Alm. Insl,-. 3. p. 22. § Heprehensão. P.
ordem das trf'padoras, originariãs da Ame- R. Rcl. 3. 28. § Reparo, nota, censura mo· AIT. 10. 10.
rica do Sul.
.~nlmilllte, p. a de Animar; e adj. 2 ~.
ral. Id. Lusll'. I. 12. § Castigo. § Odio, averAolágem, s.
Panno de linho crú, mui- são.
p. uso Que anima. Reg. Alcei/. C. 8'2. "agIl~ grosso, e estreito. para capas de fardos,
"'nl ..... d,·crtír, V. trans. p. uso (co tal. tações animantes do sang-ue» §,-s. Omesmo
ec, ; grossaria. Blul. Suppl.
állimadve,-lel'e) Casti!!'ar, punir, reprehen- que Animal. Res. Letio, {. 6~ .
."oll''''do, p. p. de Anichar, Mettido em der. P. R. Lustr. 3. 73. "Deos animaclvel'te
"'nlmár, V. trans. (do Lal. anímal'e) VioOit.

r.

OIcho, ~m cubiculo, em Iogar apertado, §
Agachado, escondido. ~ IIg. Dem empregado.
b."lI1nlellár, v. trans. ~leller em nicho, cuJC o, logar apertado. § Esconder, agac1hhadr. § IIg. Dar emprego publico por ama agem,
Anl ellár 8e, V. rer. Agachar-se, escond~r·se. § Og. Empregar-se em cargo publiobter collocação rendosa quasl sempre
mmereclda.
'
AnlehUár, (ch como k) e seus derivo V.
o

COI'

;

por seus ministros •.
"'nlmál, S. m. (do Lal. animal. de anima, respiração, Vida) Ente animado, e sensivel, capaz de exrcutar movimentos volun·
tarios. FCI'I'. Od. I. 4. Paiv. S. 3. 101 V. oalgum animal, nem racional, nem irracional ..
..11'1'. \. 19. S Quando se quer fallar do homem, ou distingui I-o de outros animaes,
ajunta-se a este nome o epitheto de racional. P. R. LUStl'. 3. ~8. § Animal, se diz ordinariamente de lodo llquelle que é irracio-

villcar, infundir a alma no féto, ou corpo
animal. § Commllnicar sentido e movimentos ao corpo. Ii. Dom. 1.2.30.• que tornasse a animal' aqueHes membros ja frios e defuntos» § lig. lufundir vigor, dar de certo
modo vida e espirito a alguma cousa. Ulis.
8. 33. "tua luz, quando a(1(larece, anima as
lIôres- § Dar um ar de vida, fazer que pareça vivo: v. g. - . as eslaluas, pinluras, elc.
Diniz, Dei. 29. cp. I. aos marmores e bronzes animando "Vivillcanle espirito os infor-
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ma (os esboços do estatuario), E o fogo da
ardente fantpzia inspirado nas pedra as
anima•. § Dar animo, valor. Viei1·. lO. 60.2.
-com que premio o convida, com que esperanças o anima, com que promessas o
alenta, etc., Eu{r. I. 3. anão ha cou"a que
nos trl1balhos assi esforçe e anime.. § IIg.
Promover, dar calor. favor com que façam
progrC'sso: V. !l. animar as artes, commcl'cio. Mal'c. ChI'. I. 1.41. "e para animar a si
mrsmo e os outros ao amor do proximo» §
Avivar, accelerar, fazer mais energica alguma qualidade, ou acção. Maus.
3. 47 V.
• 0 resplendor anima, Das pedras preciosas
a corOa.. Galh. 10. 104. "dos cavallos anima
o movimento» § Animal' a alma algum corpo; ser a causa da sua vida, vegetação,
etc. Vieir. § - o somno; provocaI-o, ou procurar conservai-o. Vieir. 11. 502. 2.
...... Imiar, V. intrans. Cobrar anirr.o. E/egiada: amas animado em si torna sereno...
.... olmi,,·.Hc, V. rer. Esforçar-se, alentarse, cobrar animo, valor; atrever· se. Pinheil'. SU1111l1ar. Cruz, Poes. Ec/. 9. "quem
sc anima a sOlfrer» § - se, v. reco Infundirse valo~, in~pirar-~e ou communicar-se ani.mo. Lcao, (,/t1'. AI. lJl. 90v. H. l. 4. 6. "ammahdo-se huns aos outros».
.... nhná .. llc.. , S. f des. A parte da hisL
naL que trata dos animaes, Met. zoologia.
.... nlmóUeR, adj. f. p. uso (diz-se da musica) Musica animalica; a harmonia que resulta da composição de varlos trechos posto qne estes discrepem estando separados.

cousas. Luc. aO espirito dos Japões é ani, gão no tantos .conventos de a;njos huma.
71IOS0. Eu{r. 2. 6. "que o animoso trabalho nos, etc:" § !It.ulo, ou denomll1ação, que
não possa alcançar> Pol.1n. 2. 156. aOS co- na egrrJ~ pnmlllva se dava aos bispos.
rações animosos ...
Afal'c. Vul. 2. I, Luz. S. 1. 56. 3. § Pe soa
...... iuR, S. f. Arruella de ferro; aro de .singular be.lleza. Galh. I. 19. § (I. d~ca
chato.
nCla) Mal'. OLaI. 3. 27. "mano, meu alijo.
....oloódo, p. p. de AIlinar. Arrolado. § Diz-se familiarm. dançar, cantai', etc. 00.
acalpntado.
mo um anjo; com a maior perfeição. § T~m.
.... oloÍlr, V. (rans. (L fam.) Arrolar, aca- bem se diz de umá. pessoa de docura anite-

lentar a creança, cantando-llJe para que
adormC'ça. B/ul.
ol .. hódo. B. 3. 8. 10. p. p. de
.. Iohi"·, v. trans. Pôr em ninlJo. § 1I~.
Recolher, occultar. Bem. L. e Cal. 2. 4. ~39.
.e vos aninhe entre meos peitos» id. Flor.
5.212.
...... Iobár, V. intrans. Estar em mnho:
-a arvore, oude as aves aninhavwJ".
....oloblir.Hc, V. ref. Jlecolher-se no ninho, agasalhar-se. Ceit. Quad1'. t. 207. 2.
"todas as aves do ceo se venhão aninhar
nos seus ramos.. § (1J1f. e fam.) Metter-se na
cama. § Collocar-se, por-se: "véde tm quam
baixa fortuna, e sorte veyo aninhal'-se tão
generoso, e nobre espirito•.
...... inbo, S. m. dim. de Anho. Blu/. Sup.
"Iãa de aninho...
....oíolo, R, adj. (do LaL agninus) De
anho, pertencente a anho, ou ailinho. lJoc.
de Pedroso: "huma pele anüIia...
Iqullár, e derivo V. Anniquilar, etc.
OiH, S. m. (do Lat. anisum) Herva doce. § A semente da mesma planla, Reg. A/veit. C. 6.• as sementes de anis ...
....ul.. í.r, v. trans. Preparar com anis alAl'te da ftJus.
&nl....ílo, S. m. e adv. (do llaliano) Pa- gum licOr, ou bebida; dar o gosto de
lavra, que n'um trecbo de mu ica indica anis.
, .... olséUa, S. f. (do FI'. anisellel Licór fique elle se devc:: tocar com animação.
.... nl ...ól'cl, adj. 2 g. Susceptivel de ser nn feito com anis. § Alguns escrevem como
animado.
em francez : aniselle.
.iolmc, S. m. Certa resina aromatica of"'nlsoc)'clo, S. m. Macbina de guerra dos
f1cinal. OrLa, Cal. 29. 127. Prestes, 1,70. "de~- antigos, da feição de uma mola de relogio ;
maiou meu amor ... dem-Ihe alh tio am- servIa para lançar seUas.
mell.
"'OIHO....d'·lo, R, adj. tomado subst. e
.... ulmlcíd .. , S. 2 g. (p. us.) (do LaL ani- no pI. (do Gr. anisas, desigual, e dact,ll/os,
111It, alma e credere, matar) IJg. Matador da dedo) Tribu da ordem dos passaros silvanos, lJue se diRtingue por tres dedos dirialma. A/m. Ins/l'. 1. p. 26.
.... nímlco, adj Que pertence á. alma.
gidos para deante, e um para traz; ou dois
"'olmí..OIo, S. m. (do Lat. anima, alma) adeante, e um atraz.
(L pb)·siol.) Doclrina ph)'siologico-medica,
.... OIHOdoolc, adj. 2 gen. (do Gr. anisas,
que, para explicar cada phenomeno da vida, desegual, e odoyos, or/ontos, dente) (t. zool.)
e cada doença, faz intervir nos corpos or- Cujos dentes são deseguaes.
ganizJldos, considerados como inertes, a
.... ulllómcro, a, adj. (do Gr. anisas, desalma por principio de acção, por causa pri- t'gual, e meros, parte) (L de h. n.) Que é
meira.
formado de partes deseguaes ou irr~gula·
.... OIOlíIlIR, S. m. Partidario do animis- res.
....UIHopét.. IO; R, adj. (do GI'. anisas, tlesmo.
....nlmo, S. m. (do LaL ani11lus : do Gr. egual, e pelala (t. bot.) Cujas petalas são
ánemos, animo, vento, sOpro) Substancia deseguaes.
.
.t.nIHÓpb)·Uo, DI adj. (do Gr. an,isos, des·
intelligente, que rege o c~rpo (n'e~te sentido é syn. de a/ma, e espU'tlo). § Toma·se e~ual, e phyLton, fo ha) (L DOI.) CUjas folhas
mais particularmente pela faculdade de ~en' sao deseguaes.
....01"010010, R, adj. (do Gr. anisos, destir tanto as sensações, como as paixões. B.
3. '1. 4. UUs. 2. 3, "lJca o animo quieto ll § egual, e temnô, eu corto) Diz-se na botaniGenio, inclinação natural das pessoa~. Paiv. ca do calis das 1l0res, cujas divisões são
S. 3. 177 v. Palmo 3. 58. "não cabe em ani, mais pequenas.
.
'mos generosos" § Coração, ,'alar, resolução,
.... nl ..óHlomoH, S. m. pI. (L de h. n.) Ge·
AI. dlls Pr. l. 28. Lus. 3. 75.• Sancho, d es- nero de insectos coleopteros.
...... h'cl.r, e derivo V. Nivelar.
forço, e animo sobrjo.1I § Trnção, intento,
desejo. V. do Arc. 1. 5. -tinha animo de
.t.uho, s. m. (I. nauL) Gancho de ferro,
acertar- § Animo, ou bom animo! interjei- como um S, preso a um cabo. H. N. I.
ção de que se usa para exhortar, !>~ esfor· 130. ,
.._
.
.
çar alguem. Alaus. A{r. 5. 83 v. LeIt. Q. 1.
.~nJ ...bo. V. Anglllho. Le!tao, MLSC, CeLt.
1811. 3. § Animo alerantado ; suberbo, alti- S.
voo T. da I'eig. Consid. 1. 11. 2. n.· 8 §
.t.oJo, S. m. (do LaL angelus; do Gr. agAnimo baixo, abatido, humilde, ou a/tiro, geles, de aggeUô, eu annuncio novas) Mensaelerado, suberbo, nobre, cortado, decepado. geiro de Deus, seu agente, ente medio en.... UIOlÓHOU..~Otc, adv. Com animo, ousa- tre Deus e os homens, destinado a transmi!tir a estes as ordens d'aquelle. § Entre
dia. P. P. 2. 1 t. 32.
.t.OIO'OHldádc. S. r. (do Lat. animosilas) os Christãos é um espirito celeste, uma
Grandeza de animo, e forço. Ga/v. ChI'. 16. creatura espiritual, e intelligt'nte, sem corP. P. 2. 17. (;'itr. D. Fem. p. 2ft9. § Arrojo, go, que assiste a Deus nos Ceus, e é por
audacia, temeridade com despejo. Freir. L. eus enviado a alguem, ou a fazer alguma
4. n.· 59. arrojamento. § Sent~mento cons- cousa: v. g. o anjo precursor, e:lJlel'lninador,
tant de odio. § Violencia na argumentação etc. Paiv. S. 3. 135. Barr. Pios Sancl. 2.
com que se ataca o adversa rio : o oreu/or 206. -porque anjo quer dizer nuncio» § Anfaltou com grande animosidade.
jo da guarda; o eRpirito celeste que vi;:(ia
&UlmOHíHHlmo. VieiJ·. e AI'/'. sup. de
sobre o homem e o mclina ao bem. § Anjo
.... olmõ.. o, ÓIlO, adj. (do Lat. animosus) mau, ou das tl'tivas : o diabo. § Pessoa de
Valoroso. esforçado: diz-se das pessoas, e sancta vida. principalmente insigne na virdos animaes. utis. 2. 3. 87 V. aresistir-Ihe tude da castidade; e por este motivo, qual(ao perigo) com presteza animosa é esfor- quer menino ou menina no estado da inço» Nauf. de $ep. lO! V. "o sabuj~ ~1'timoso" n.oceneia, ou de indole, e .c~stumes puri~
§ Cheio de aDimo : diz-se do espmto e das Slmos. V. do Arc. 3. 17. VWLI'a, 4.. 270. adI-
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lica. ou de summa bondade, que é um al~jo
li Anjo do mar; gencro de peixe da Cami~
fia dos plagioslomos; é uma das especies
de cão do mar de Brou-,sonet (squalus squa.
tina de Lin~eo ; ange/us sgua/made CUVler),
seu corpo e achatado; nao tem barbatanas
anaes, as peitoraes são grandes. e parecida~ com as azas com que se figuram os
aliJaS, o que deu occasmo ao seu nome'
te!!! de 3 até 8 pés de comprido. Ouro. Alai:
Ifta.
......k,·loblcl.bRruo, s. m. (do Gr. ankl/.
los, curvo, e blephal'on, palpebral (I. anaL)
União contra a natureza, seja congenita, ou
accidental das bordas das duas palpebras.
§ ii. (mas impropriamente) Adhercncia das
pa~pebras com o globo do olho.
....nk)·logló..slll, S. m. (do Gr. anky/os
curvo, e glóssa, lingua) (L anaL) Vicio dó
freio, ou ligamento da lingna, que sendo
demasiadamente curvo estorva a falia.
."ok,·lomcrísmo, S. m. (do Gr. Anky/os,
e meros, parte) (L med.) Adherencia môrbida de lima parte qualqupr que seja.
....okyló.. lll, S. r. Ido Gr. ankylos, curvol
(I. med.) Estado em que uma articulação
vem a perder o movimento.
....nk)·ról..c. adj. 2 g. (do Gr. ant.·yra, ancora, e eidos, fórma) (L did.) Que é em fôrma de gancho, d'ancora.
...... my, prrp. (anl.) (do Fr. enmy) Entre:
oanmy desvairados juizos.. P. da li. Gsn. T.
I. 537.

....oo.dll.

V. Annata.

Ord. de

Esla/. da

S. 11tiago. 15.

m. pI. (do LaL anna/es, de
Historia feita pela serie dos
annos, relatando-se os succrssos respe·
ctivos a cada anno, 60es, ChI'. Man. 3.

.... noócH, S,
a1111us, annol

61.

(Annaes, Fastos, Chronica. Syn.) Annau
exprime lima narração simples e concisa
de factos dispostos anno por anno, sem oro
namento, e sem ligação. Fastos significa
originariamente as taboas, ou livros do ca'
lendário dos antigos I\omanos, em que ~
indicavam os dias destinados para as feshvidades religiosas, para as assembléas.e
jogos publicos, para os trabalhos da agr!cultura, etc. Ajuntou-se depois a cada dia
a nota dos acontecimentos mais imporlantes, que n'elle tinham succecido, as bala·
lhas, triumphos, etc.. e d'ahi principiou o
vocabulo lastos a significar um rpgistro pu·
blico e authentico, em que summariamente
se notam com os nomes dos dias, Ceslas,
etc., os feitos memoravels da nação. E c!1I'Onica é propriamente uma especle de blslO'
ria, em que determinada a ordem dos tempos, se arranjam debaixo das dirrer~ntes
edades, ou épochas os factos que lhe dIzem
rt'speito. ou lhe são subordinados. Syn. de
D. FI'. F. de S. Luiz.
.
.... oui.l, adj 2 Ç\' (do LaL annaUs) Omesmo que Annual. 1'. S. Ret. 2. 65. Leão, ChI'.
D. Duarte, 3. "exequias annacs" § --:-' s. !D" O

que se faz por espaço de um anue, I. ~.
uma só vez em cada anno. § Diz-se parll'
cularmente das missas e sulTragios pela ai·
ma de al!!um defuncto. Gil Vic. I. 5t. .hum
allnat, e hum trintario" Agio/. L. 2.698,
.... nnRliH~ll, S. m. O que escreve anoaes.
M. Lus. T. 7.
.... noR·I·ioto,

.

,

S. f. It. do llrazll) Nome
d'uma planta medicinal, tambem cbamada
capitão do malta, e purga de caiapo. '1 rb
...... ná8Ia. S. f. (ant.) V. Annata, VI c '
Dicc. portati/.
.... noóto, S. f.

.

Pensão que COl~slste na
renda do primeiro anno de benelJClO; OUI
somma que se dá a esse titulo por conver
ção. Btt,t. § ii. Direitos que se pa~adm r~
encarte d0 certas mercês. A/lJara e
Ju.nho. 1838. § Qualquer tributo, ou imr.t
to. A/v. de 18 Jan. 1643. P. da H. Gsn, ..
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.hei por bem que os rt'gimcntos das deci- encorporado, ligado a outro: V. g. uma(rc- qualro estações do anno. § Anno solar. tam·
glle:sia annexa a oulra. Goes, Ohl'. Princ. 9q. bem chamado anno t/'Opico, equinocial ou
mas real d'agua, e mais anna/as, etc."
,,~nRtiHla. S, m. Orllcial, que corre com "lIcou o mestrado de Santiago annexo ã co- asll'onomico; espaço de tempo comprehenrOa de Castella" § Que acompanha, que anda dido entre dois equinocios, e equivale a
as annatas. Blu/.
"nncdcár, V. trans. V. Annediar. Fil. junto: V. g. a l)a:. e a t'/'al1quilidade anelam 365 dias, 5 lloras, 48 minutos e 49 segunE/ys. OÚ7'. 7. 25. "ameiga o páe, lhe anne- annexas á mansidào. /tI. Lus. "di;nidade dos; é menor que o anno sideral. § Anllo
annexa á familia dos Julios. § ".ljarta de sideral; espaço de tempo que apparentedea a argentea barba".
"nnelro, a, adj. (I. de agric.) Que corre amores está annexa a mnito risos, c zom, mente gasta o sol para chegar ao mesmo
como o anno, bem ou mal; precario, con- harias. i. é, sujeita. Eu/. 3. 2. g Obrigado; ponto da ecliptica, ao logar de uma estreilinerente. Alar/e, 25. "uvas anllei/'as" § Her- ligado, inherente: .peccados que trazem ta fixa, donde se imaginou ter partido. Avadades. (a~endfJ.s, /er7'as anneiras; incertas annexa, a reslituicão" Paiv. S. I. 86 V. -es- liado em dias medios dura 36~ dias, 6 hona producção, que só é boa q.uando lhes ta vida mortal annexa a tantas mi~erias .. ras, 9 minutos e 10 segundos, ou 365 dias e
corre bem o anno. § fig. Fallaz, incon- .. a carta de conselho anda anl1exa ao cargo um quarto aproximadamente. § Anno lunar;
de ministro d'Estado .. §-, S. m Oque é uni- espaço de 3M dias, que a lua gasta, em 12
stante.
"nnébo, adj. V. Annexo. Paiv. S.
do e aggregado a outra cousa principal. revol uções á roda da terra, partindo de
"nnc'Jo, a, adj. Oe um anno, que tem COIII. 7. 10. 12. "a all"andega de Cochim e uma phase á mesma phase: v. g. de lua
um anno. Applica-se particularmente ao ga- seus anlleJ:os;" os amwl'Os ela exposi.ção; nova a lua nova, cujo periodo é de :29 cUas,
do. Cei/o S. 2. 30 I. 2. "hum novilho anlll:jo. "os allnexos que a vida traz comsigo, são t2 horas 44 minutos e 25 segundos. Corri"IIDél, s. m. (do Lal. annettus, ou annu- trabalhos, dOres, penas.. V. Annex3.
gido pelas epatas, o anno tuna!' para CorIIIS, dilO. de annus, tomado como circulo)
Alllliclo, S. m. (an!.) V. Agnição.
rc:ponder ao solal' tem 12 ou 13 lunaCirculo de metal, ou outra substancia, com
Allllircl'o, ", adj. (I. pocL) (do La!. an- ções, acbando-se no mesmo ponto de parpedras, ou sem ellas, o qual se enfia nos nus, anno, e fero, eu levo) Cheio de annos. tida em um cyclo de 19 annos. § Amlo cidedos das mãos, por adOrno, ou por dislin- Fil. E/IIS. 7. 6.
vil; medida de tempo qne comprehende 365
cção de dignidade, on profissão. V. g. annel
AlIlllqullllçiio, S. f. Acção e cfi'eito de dias, divididos em 12 mezes deseguae~, subpontlflcio; annel episcopal; annel de dou- annicfllllar; redllcção ao nada, destruição divididos em periodos de 7 dia', ou semaelor. B. I. 4 6. Lus. I. 116. § Qualquer cir- com piela. § Diz·se figuradamente, e pOl' nas, contendo portanto 52 semanas e mais
culo que serve para sl'g'urar ou prender al- exaggeração de varias cousas: V. g. - de um ou dois dias, conl"orme o anno é comguma cousa. Rego, insto 21. (,candeinhas .. caúedaes, do credito; - ele um 1'eino. § em mum ou bissexto; começa no 1.° de janei·
cheias todas de ... anneis lisos» § Volta de sl'ntido m'ystic. Estado da mais perfeita hu- 1'0, e termina em 31 de dr.zembro. § Ancabello em IIgura circular, ou por este ser mildade. TeU. ChI'. I. p. 400. "toda a ani· 110 commwn; o que tem 365 dias. ~ Anno
naturalmente crespo, ou por se haver arti- quilaçam e abnegaçam de sy mesmo lhe bissexto; o que tem 366 dias, dando-se a
ficialmente encrespado. Andr. Cerc. 16. 81. pareciam glorias de mais estima,
fevereiro 29 dias em vez de 28. Avel /le3. -sobre os louros anneis. ~ Annel da chaAllllhlUlládo, p. p, de Anniquilar. ne- POI't. I. 6. § AmlO Juliano; o anilo deve; o aro opposto ao palhptão. ~ BISpo de duzido a nada, de'truido totalmente. § fig. terminado pelo calendario, adoptado por
annel; i. é, coadjuctor. V. Dispo. § Mãos de Abatido, humilhado; prostrado.
Julio Cezar; começa actualmente 12 dias
anneis; (phr. ramil.) i.é,damadelicada. Blut.
Alllllqlll1lldor, a, adj. Que anniquila. depois do nosso anno, $ Anno da e7'a vul§ Annel ele cadeia; fuzil. § - das thesouras. Luz, S. 2. 2. 114. "outro mais anniquilaetor gar;· ou da era de Cltris/o, ou de N. S. Jecirculo onde entram os dedos. § O anllel de da sua pessoa» .Alm, il1st. 2. p. 604. "pedra sus C/u isto; anno do calendario romano,
agua; medida que vale qllalro pennas de am:quitac/ol'a dos metaes» § - , S. O que, a llue é aquelle pelo qual contamos. § Ar,no,
agua. 11. Dom. 2. 3. 17. § 1'Ilulo de anne/ ; que anniquila.
simplesmente entende-se o de Christo, ou
honorifico, sem exercicio. Vieir. Vós, 15.
Alllllfllll1lllllClltO, s. m. Anniquilação. da era corrente, da era vulgar. II. Dom. I.
141. § Annel real; s~1I0 em cifra, ou cama- Vil. ()hrist, 3. 41. 102.
I. 3. § Anno; e~paço de 12 mezes, comefeu rtal; talvez o scllo privado, que não é
Allllhl"l1o,',ou AlllqllllAr, V. trans. (do çando a contar em qualquer dia: faz hoje
das quinas, que se põe redondo nas pa- Lat. nihit; nada.) lleJuzir ao nada, de,truir um amlO, que 1'111' partiu. § Anl1oecon01llico;
lentes, ou pendente por fios. ou cadarço totnlmente. Vieir. II. 380.2. "o criar e ani- anno que deccorre do começo ao encerranos diplomas: .flrmado com' o annel, ou qui/ar he regalia só de Deos» § Abater, hu- mento das contas do Kstado, da provincia,
00110 real" Vieir. 5. 237. § - de pescad07' ; milhar, fazer perder o prt'ço, estimação V. do districto, do municipio, etc. Em I'or000110 de que se usa nos breves dos papas, do AI'c. 5. 54.• trabalhou por incobrir e. ani- tu"'al vaI' do 1.0 de julho de um anno civil
assim dicto por estar n'elle gravada a ima- quillm' as suas grandezas•.
a 30 de junho do immediató. No Brazil coingem de S. Pedro lançando a rêde de uma
Allllhl"l1JlI·... C, V. ref. Humilhar-se, aba- cide actualmente com o anno civil; i. é, vae
barca. § Annel de Saturno; circulo luminoso ter-se até ao uada na consideração; ter-se, do 1.0 de janeiro a 31 de dezembro. § Anque cerca este planeta. ~ A111lel de casam en- ou estimar-se em nada. IJist. lJom. 2. 2. 8. no leclivo, ou anilO esc/lOlar; o tempo com·
úJ; alhança. § Adag. : "Vão-se os anneis, e "por se escurecer e aniquilar por humilda- prellendido entre a abertura e o encerra, Oquem os dedos".
de.. TeU Oltr. 2. p. 435.• tanto mais em seu mento das aulas. § ÂmlO de um curso; as
"nllcllÍdo, p. p. de Annelar. Curvado na- coraçam se aviltava e anichilava .. § Ha clas- materias que fazem parte do estudo, desttna·
lural ou artillclalmente em fórma de annel. sico~ que trazem anichilm', outrosaniqltila!', do a cada arlllo lecti vO : V. g. o l)rimeiro
§ Encaracolado. § (I. arch.) Columna - ; a outros anihilal', e alguns escrevem ora de anno de direito: o segundo anno de matheque é guarnecida de saliencias em fórma um, ora de outro modo. § Hoje a ortog. m. matica; o /el'ceÍ"l'o annode medicina. § Perder
de annel
us. e mais conforme á etymologia, do Lat. o anno; não poder fazer acto por faltas, ou
cladúra, S. f. A fórma, ou feicão de ad nihil, é Anniquilal'.
outro qualquer motivo. § Anno 1'epubticano;
annpl que tem qualquer cousa.
AllllítO, S. m. (I. do Oriente) O mesmo o anno da l1r.publica Franceza, que come"nllclár, V. tl·ans. Dar feição de annel : que Manes, ou almas dos mortos.
çava no equinocio do outono. § Anno, em
v.,9. anneJar o cabello; encrespai-o em anAllllhcrsá."la. S. f. O mesmo que Anni· relação á temperatura: anno secco, anno
neIs. § V. Anllelar, que dHrere.
versa rio. s. m. Elucitl.
chuvoso, anno (rio. § Anno, em relação á
élldo.., S. m. pI. (I..de h. n.) AniAllh'crsál'lllJllêllte, adv. Todos os an- producção da terra: anno (erUl; anno de
macs sem vertebras.
1l0S; em fórma de anniversario. Consl. do má colhei/a. § Anno Arabio; conta-se pelas
"III1CIí....o, S. m. dim. de Anue\. Presto P07'to.
lunacões, e é de 354 dias. B. Pior. I. 289.
Aut.8t
Allllh'crsárlo, a, adj. (do Lat. anniver- § AnilO clima/erico ; o que se conta de 7 em
.tunélo, a, adj. Pintos - ; nuellos?
sarÍlts, de annus, anno, e verstlS. p. p. de 7, ou de 9 em 9 aunos (Vieir.); reputava-se
"nn~lzID"O, S. m. dim.deAnnel. Barú.D. vertere, voltar) Que se faz cada anno, annal; perigoso li vida, e de grandes alterações no
"n"éxn, S. r. Propriedade menor unida annual: v. g. sllffragio anniversario ; celeb7'i- physlCo, intellectual, e moral dos homens,
a outra maior; ou tudo o que é annexo a dade anniversaria. A1'/'. 10. 25. "que as or- como o célebre Cabanis, medico Francez,
ou 'nra Cousa principal. TeU. C/w. 1. p. 557. dpns não podessem comprar bens de raiz, sustentou mais tarde § Allno continuo;
Il. 01ll; I. 2..: 2. p. 557.
salvo os que fossem necessarios para al1ni- inteiro, comprehendendo dias feriaes. Lem
"n..uaçllo, S. f. Acção de anuexar. M. versa!'iosll M. Ltts. tom. 4. liv. 13. c. 21. §-, d·Affons. Oom. 116 v. 16. § AnilO c1'ÍLuso 3. 8. 23.
S. m. Missa, ou missas no dia annal, em ttCO; em ~ue succcde alteração nota"nnhar, V. trans. (de annexo, do LaL que alguem falleceu. Viei/'. 10.251. "saudo- vel. Viei/'. Carl. I. 18. § Anno de appl'ovaa~nectere, ~e ad, a, para, e nec/ere, ligar) so anniversm'io. § Dia em que se completa ção; ou de provaçào; no noviciado dos fraAjuntar, um r, fazer entrar na composição um ou mais annos de alg,um aconteçimento des. § Anno de Saturl1o; periodo de annos,
e enlre as partes, ou qualidades de algumà notavel: o a1l1tiversal'io da tomada da Bas- que gasta este astro na sua orbita. § Anno
co:a ; V. g. annexar um_beneficio, ou suas tilha.; o anniversal'io da independencia de embotismal; de 13 lunações. § -/uctuoso; o
r~ (J1f! a outro, ou ás de OUt1'O. Paiva, Cas. I'ortu~al; o-da independencia do Brazil. § primeiro da viuvez. Lem. et'A/(ons. Com.'l28,
. oes, ChI', Man. 3. 56.
Anniversa1'io na/alicio; o dia ell) que cada 5. § Anno sabbatico; feriado, de descanço
"nnéxldádCl!l, S. f. pI. p. uso Dirl'ilos ou um faz annos. § A festa celebrada annual- para as terras, animaes, escravos dosJudeus;
cousas annexas a outra principal H. lJom. mente n'esse dIa. Vieir. 12. 22. -no anni- era de 7 em 7 annos. § O Anno passario ; o
I. t 21. -o tal em~ilo suas dependencias versa!'io do nascimento do principe».
anno immediatamente anterior âquelle em
e a~lIe3)idades. "mofas I e desprezos são an~
AIIDO, S. m. (do Lal. annus) Espaço de que nos achamos. § O al1no que vem; o anne.xlda~es da parvoice".
tempo que !tasta qualquer astro em fazer no que immediatamente se st'gue áqneJle
"nllulo_ní.~a, S. m. O que é partidario uma revolução completa na sua orbita. § em que estamos. § Pam o anno ; no anno
daannexaçao d'um paiz a outro. Na Hespa· Em accepção mais commum e usual: O es- proxlmo seguinte. § Anno utit; (I. for.) em
n~a e Portugal os annexionistas com rela- paço de tempo, que a terra gasta em fazer que se não e.omprehendem os dias feriados,
: á a~ne~ação .d'e~ses dois reinos cha- uma revoluçao completa na sua orbita á ro- e para completar os 365 dias utels, entra PI"
m-~ IberIStas, Iberlcos.
da do sol, e na qual nos parece que é este que los do anno seguinte. Lem. d'Affor.Ls. Com.
"anexo, a, adj. (do LaL annexus)'Unido. 'Percorre todos' os signos do zodiaco: as 117 V. 16. § lJia de allno bom; o primeiro
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p. p. de Annotar, c adj. (en'e) (L hist. naL) Que tem anneis colori_
_
.•
.
IIAI; .. o, s. I. Acçao ou efTClto de
apprenllendidós, sequestrados; dizia-se dos a~1Oullar; de tornar sem validade. S, Coe/h.
bens dos reu~ capilaes, que se amoravam, UM. 2. 16. 165.
c ~endo-Ihes designado praso para dent~o
" .. nulládo, p, p. de Annullar. V. do Arc.
d'clle se apresentarem a dl'lTender-se, nao 3. 22.
compareciam, osquaes bens se chamavam em
"nnuIlAdor, A, S. O quc, a que annulla.
din'lto escrilJlos por et-1'Ci; e poslos em fiet- § adj. V. Anuullatorio.
clade; i. é, elltregues a pessoa fiei, q~e dava
" ...... Ih... le,~. a. de Annullar; e adj.
conta d'elles ao dono, se era absolVIdo, ou 2. g. V. Annulatoflo: «clausulas annu/lanao Ü:iCO. Ord. Ar. 2. f. 213.
teso Ined. 3 p. 590.
"onotndori.' S. O..que, a que faz an.t.nn ..llár, v,. trans. (do La~. ~ nu/lunl,
notações em a gum escflpto.
a nada) Ile(~uzlr a nada, anl1lqUllar. fi. P.
.t. n"olár, v. trans. (do Lat. adnolare) Fa- J. 6. I. C.0llhnho, Proem. • para q.?e o temzer, ou pôr annotaçôes, nolas nos escrlptos po as nao consuma, e annulle. §. Declarar
de outros, fJ. FI'. JUan. Cw·t. 2. !J I. § Notar, nullo, cassar: v. g. annullar a leI, eontrapór ou lançar_em memoria por escriplo. M. cio, obrigação, o teslal'Y}en.'o, e!c .. Orei. Man.
Lus. 2. 6. c. lo. § Annolar.bens; (L for. an!.) Prot.. AIT: 3. 3.• 0 dlrellq ~1VI.1 annulla o
escrever os bens por 1'1-1'1'1, e pôl-os em flel- matrlmoOlO celebrado por IOJuna com me·
dade; no qual caso adquiriam a natureza do da mortede bens reaes, e ficavam conllscados para
"nn..llér-se, v. ref. Inutilizar-se; torsempre, se o accusado do delicto punivel nar·se incapaz: annullou-se lJara a policom a confiscação de bens, não viesse de- lica.
fender·se do crime dentro de um anno.
"Onll11llth'o, u, adj. (t. for.) Que annul·
Ord. 5 128. pr. V. Annotado.
Ia, aDnullatorio.
.~'n"Il", S, r. (fem. do adj. annuo) Carta,
"nnullulórlo, a, adj. Que tem virtude
que refere os successos do anno, em que de annullar. M. Lus. 7. 7. 5.
se escreveu. Cart. (/0 Jap. l. 479. 2.
"nnullá\'el, adj. 2. g. Que se póde an" .. oul\l, adj. 2. g. (do La!. annualís) nullar.
Que pertence, ou diz respeito ao anno.
"'nnlllo, s. m. p. uso V. Annel. Arr. 8. I.
Marc. Vid. I. 8. "nas rendas annuaes. § "annllto de ouro.
.
Que se faz, celéhra, succede, que vem, ou
" .. nlllõ.. o, ó ..a, adj. V. Annular. E usaacontece em cada anno. ou de anno em an- do Da h. nato Inseclos, ou j'epUs - : de cor·
no. Art. Milit. 55. «o dia annual da morte pos - ; feitos como de anneis juntos UOg
de seu pai.. § Que se satizCaz uma só vez aos outros: «a cauda do lag.arto tijúaçú é
rm cada anno: v. g. legado -. ~ Que se anntlüJsa.
paga cada anno: V. g. pensões, (óros anA .. nllnaer..çiio, S. r. (an!.) Somma, adnuars. V. Annal. § Planlas annuaes; (I. bol.l dição. Mm'cos, Ch?'. ~. p. 46.
as que duram só um anno, dentro do qual
"nnllmerádo, p. p. de Annumerar. Cei·
nascem, crescem, reproduzem-se, e mor- ta, (j. 126.2.
rem.
" .. nllmerár, V. trans. (do Lat. adnutn8(Annual, Annuo. Syn.) Annttal é o que 1'are) Ajuntar ao numero, meller no nume·
pertence, ou diz respeito ao anno ; o que ro, addicionar. Atm. Insl'r. 2: {. 841. .anse faz cada anno ; o que vem, ou acontece numerar esta por setima conjrctura. Cei/o
em cada anno. Anntto é o que dura um an- (j. I. 104. 4. "ammmerasse a Christo no cano; o que gasta um anno inteiro: o que talogo dos Deuses..
se faz por um anno. Syn. de /J. F,'. F. de S.
"nRllnel ..çào, S. f. (do Lat. annunlia/io)
Luiz.
Acção de annunciar. § Mens3/?em do anjo
&unnalldáde, S. f. Qualidade do q\le é Gabriel á Virgem iIIaria, annllncJando o nas·
annua!. § Pensão annua!. § Quanlia pa()'a cimento do Iledemptor. § Fesla ela Almun,
annualmente comprehendendo amortisaçao ciação; a que a egreja celebra a 25 de
e juro de um emprestimo ; annuidade.
março, em memoria d'esse mysterio. LI/C.
"nnuáhn"'nle, adI'. De anno em ano 3. 5.
no; em cada anno, todos os annos. Vieir.
"nnnnelóda, S. f. A A.nnunciação, CosI.
8. 153. 2.
3. c. 76. "N. Senhora da Annu,nciacla.• § Or"nnllárlo, S. 01. Collecção destinada á dens monasticas e de cavallaria fundadas
reproducção annual de uma serie de factos, em honra da Allnunciação da Virgem iIIaria.
ou de uma continuação de acontecimentos.
"11Il .. neláclo, p. p. de A.nnunciar. Arr.
Diz-se parlicularmrnte das publicações an- 10. 22. § adj. Pertencente ao m)'sterio da
nuaes sobre as sciencias, industria, esta- Annunciação. flist. Seraph. l. Pmt. 9.•Creitistica, etc. V. g. annuario Itislorico.
ras annlt7tciadas" § Como subst. m. H. Pin"1Il1U"'nela, S. r. COllsenlimento, appro- lo Leão.
vação: o casamento teve a annuencia dos
&nnllnelndor, a, adj. (do Lat. annun·
pais dos noivos; o fallido obteve a rehabi· tialo/') Que annuncia. Palmo t 17. "armas
litação com a annueneia de todos os cre- annuncilldo/'as dos trabalho~" M. L. I 4. til.
dores.
3. «sinaes annunciadores da morte. §-, S. O
"nnncnle, p. a. de Annuir. Que annúe. que, a que annuncia. Palmo 3. 163.• 0 eO·
Blu!. Stl1lpt. § Palavras annllentes; de con- ração de bum annunciador" H. P. I. 5. ~.
sentimento, approvativas.
&nunDelànte, p. d. de annunciar;e adJ.
"nnuhir. V. Annuir. Vieij·. 10. 341.
2. g. Que aAnuncia' annunciador. Mariz, 2.
"nnlliba, S. r. (t. do Ilrazil) Especie de 9. «prodigios annunciantes dos males CulUlouro, de que lia dnas variedades, a annu'i· ros. §-, S. Oque faz anuuncios nos jornaes.
ba-oleo, e a annui/la dD brejo.
"nnnnch\r, V. trans. (do Lal. annuneia"lIIl1lldáde, S. f. (do FI'. amwite, do j'e) Trazer ou dar nova: v. g.-a mOl'le, avida
Ingl. annllily) Annuatidade. SomOla fixa pa- a paz. a nova, a salcação.'Sollom. Jard. Son.
&a annualmente, ou a titulo de pensão, ou 25. § Fazer publico, noticiar. § Predizer,
aI' pagamento de emprrstimo; n'este caso sagiar. Ar/'. l. 5. Mariz. L 4,. «os bons pnn·
comprehende amortisação e juro; e, sendo cipios sempre annunciarão melbores Oos
rl'gular e annualmente paga, fica em um em todas as cousas••0 coração annun·
tempo dado liquidada a operação. L. Nov. ciava. predizia, presenlía. § Annunciar a
29. de out. Ji96.
anlipfwna; levantal-a dar o tom em que se
&lInllir, V. intrans. (do Lat, annuere) ha de canlar com as primeiras palavras.
Dar o seu assentimento por gestos ou pala- Ord. elos Cano Reg. 14. V. § Annuneiar o
vras. Vieir. 8. 34,l. 2. • annllltia a elle.. § Ap- presidenle, a oj'dem do dia; declaral·a eor
provar, consentir. Vida do Prine. Eleit.
sessao, publicai-a' e tambem abrir sobre
"nonlár, adj. 2 g. (do Lat. annularis) ella o debate § Ánmtnciar; publicar anDe annel, semelhante a annel § Dedo anDular; nuncio em jornal.
o quarto .da mão esquerda, onde o~dinariaAonunelativo,., adj. Que annune!.;
mente se u a o annel. ~ever. Notlc. 3. 24. que contém annuncio. Almeid. Rest. 2. 5.
137. H. P.. 2. 4. 7. § Eccllpse annulal'; o do mysterio annuncialivo» Atm. Inst. 3. p.
sol, quando apenas apparece um annel 1u- 357. c(enfermidades) amwnciativas do criminoso.
me..
"'nDuUlero1 _, adj (do tal. annll/lIs e
ADaúDolo, S. m. (do "at. ad, a, e 1111""
"nnoUado,

§ Anno nora; o principio' do anno. § Anno (Calnp. 111~. 9~.) (t. for.) Notillcado, citado' dos.
bom' em que ha fartura'lIe fructos da terra. com commlnacao. § lIens annolados (anlo);

§ AII'no caro; em que 08 e/Jeitos c vi veres
se vendem carameJlté, oppooto a bamlo §

pI. espaçO de tempo largo e mais llilatado que o regular. Lus. 8. 59. «. e ... o
contracto Ozer por longos amws. § Edadc:
V. g. p1'Oprw (/05 seus annos. § Fa:;el' anHOS;
I:ompletar um ou mais annos de edade. fi. P.
1. J. 2. «nunca pergunleis a alguem de que
annos btl" § A //61' dos annos; 11a mocidade. §
«Carrrgado Ue al1110S. muito ven10, flist. Se·
j'aplt.2. p. 502. § Jlomemjá de anHo.r; enlra·
c/o em (Znnos; ancião, § Annos; VI'I hice, edade
avançada. Lus. 3, 80.• ~Ias o velho a quem
tinham já obrigado os trabalhosos annos ao
socego. § Ada~.: "Alma caro, padeira em
todo cabou /Jellc. Adag. 189. «Anno de neves, anno de bens" Ibid. "Anno de neves,
muito pão, e muitos crescentes.. Ibid. 4.
"Anno de ovelhas, ali no de abelhas. Ibid.
"Anno de peras, nem de beberas, nunca o
vrjas.. Ibid. 4. "Anno nevoso, anno formosoo Swer. Promp/. 193. v. «A ti chova todo
o anno, e a mim Abril e Maio» lJelic. Adag.
«A vinha posta em bom compasso, o primeiro anilo é agraço. Ibid. 5. "Em anno
chuvoso o dililtente é preguiço. o. Illiel. 6.
.Em máo anno e em bom alma aveza bem
teu papou Ibid. 64. uEm o anilo bom o grão
é feno, e em o mao a palha é grão. Ibid. 6.
.Entre Abril e Maio moenda para todo o anno .. Ibid. 65.• Homem necessitado. cada anno apedrrjado. Ibid. 93, Mais pró faz o anno, que o campo bem lavrado. lbid. 9. "Mão
Olmo has de aguardar, por não empeorar..
lbid. «Não digas mal do anno, até que não
seja passado. Ibid. «Não há máo anno por
muito pão" Ibid. 10. <CO mao anno em Portugal entra nadando- Ibicl. II: "O que per
de o mez não perde o anno.. Ibid. 76.•Quem
se veste de ruim panno, veste-se duas vezes
no anno" Ibid. 74. "lIemenda o panno, durarte-ha outro anno. /biel. 75.•S. Miguel das
uvas, tarde vens, e ponco duras; se duas \'1'zes vieras no anno, não estiveras com amo
,,/bill. 188.• De cem em celll annos se fazem
dos lleis villãos.e aos cento e seis, dos villáos
lleis .. Uem tiun. Re(r. r 3. 2. "lIuma sebe
dura tres annos, tres sebes hum cão, tr~s
cães um cavallo, Ires cavallos llllm homem,
Ires homens hum cervo, tres cervos hum ele·
fante» Ibid f. 54. V. «Janeiro geoso. Fevereiro Ceveroso, Março malinoso, Abril chuvoso, e Maio ventoso farão o anno formoso" lbicl. {. 55 V • • Não ha mal que cem annos dure, nem bem que os ature" Ibid. r
74. V. "Foi Maria ao banho, t€ve que contar
todo o anno. U/is. l. 8. "Quem bem se estréa bom anno lhe venha" Ibid. 3 fi. «Longo e estrrito como o an110 máo" muto Voc.
"Melhor he o anno tardio, que vasio". Ibia.
"Maior he o anno que o mez. Gil. Vic.
AnnoJál, adj. 2. g. (I. rus!.) Diz·se do
leite de vacca parida de um anno. Res. ViAnnos;

ria do Inf. fJ. Duarle.
"nnc\Jo, ., adj. Annrjo. Leão, Orig. c 8.
p. 53. §-, S. ~ovilho, ou novilha de um anno.
(,'onst. et' Ev. 19. c. 3.
"nnollllnnçiio, S. f. (do Lat. ad, a, e nominOl'i, nomear) (I. rhet) Traducção ou deri-

vação que se applica a um nome proprio.
"nnoao, S. f. (do Lat.) It. ant rom.) A.
totalidade <lOS generos necessarios á vida e
particularmente o trigo.
"DOOII, por. AgntlS-Dei (I. LaL) Doe. de
S. Pedvo de Cot1Jlbra de 1414.
"anollldáde, S. r. p. uso (do Lat. anno·
si/as, de annosa, e C1J!as, (edade) Grande numero de annos, velhICe, B. F/or, l. t80.
"no.Nioho, S. 01, dim. de Anno: (I. co°
mico e vulg.) Gil. Vic. 2. p. 27.
&noo••" , •• ! adj. (t. poe!.) (do Lal. ano
l1MIS) CheiO de an.~os, antigo: o cal'vaJfw
annoso. § Velho, anclao, edoso. B. Flor. 4: 191.
_&on.&a9~., S. f. (do Lat. adno/atio) Acçao, ou. elTelto de anDotar. § Apontamento
por_ escrlpto, nola. V. d~ AI·C. 1..4. § Annolaçao de b~lls; (t. lo~.) .lOventano dos bef!s
appre}lrndl~os ao cflmmoso, quando o Cflme nao é tao provado, que se possam logo
confiscar. Orá. 5. 128. l. Orel. Ar. 2. f. 13.
"i\ccllsara - de bens" A/an. 5. 44. 13.
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liuln nova, nolicia) Noticia, nova que se dá,
ou publica. A!aus. Ar 5. 74 v. -a'!-mmcios
tristes- § ~os ~ornaes, pequelll~ arllgo cOl!o
teodo indlCaçoes de generos a venda, lCIIões, espectaculos,. pedidos .diversos, etc. §
secçÍlo de annunclOs; (nos Jornaes) aquella
em que especiah~ente se ~ul>~icam ann!!ncios. § Progno:'tlco., predlcçao, revelaç~o.
Mar;;, 4. 13. § IndICIO, s)'mptoma. V. AVISO,
lyn.
ÁDDUO, ., (do annuus) Que dura um an00 que gasta um anno, (\ue se faz por todo
um anno. S. Lu;z, SI/n. . 167. I/egim. d'E·
oora, 4. 158. § Leis a7171t1as ; as leis de meios
ede forças votadas pelos parlamentos para
regercm cm um exercicio. V. Annua..§ V,
Anoual, syn.
.4aaun.r, v, trans. Toldar de nuvens.
Nublar. § fig. Entristecer, ensombrar: aquetla má nova annuveou-Ihe o sembtante, o coração.
.4 nnu,·c.r·se, V. ref. Tomar um aspecto
triste melancholico, sombrio: annuviou-sefile o' roslo ao 7'cceber aquelta 1JIá nova. §
Tambem escrevem Annuviar.
.bo, S. m. (do Lat. anus, circulo) Orificio
inferior na extremidade do canal alimeutar,
ou intestino recto, pelo qual são rejeitados
ou residuos da digestão, assim chamado pela sua fórma quasi circular. A sua posição
varja conforme as classes a que pertencem
os animaes : nos mammiferos, com poucas
excepções, só dá saída aos excrementos solidos; nos passaros serve de passagem commum para os solidos e para os llquidos,
para os ovos e para o orgão generante do
macho. § Outros dizem anus alatinadamente.
Áao, suf{. de adj. Denota origem, proce·
dcocia, pertença: Troiano, LUSItano, CubaDO, parochiano.
lnóblo, S. m. (I. de h. n.) Genero de insectos coleopteros, da familia dos trincapaus. Cuvier, 2. p. 216.
laodino, OU ,t.nodyno, o, adj. (I. med.)
O,~e .abranda, ~ mitig?- as dOres. llecop. d~
CIT. n.167. Mo/al. LlIZ, 2.7. §-como S. m..
nas nevralgias empregam-se os anoclinos. §
fig. Versos anollinos ; maus versos, sem interesse, sem espirito.
Aaodonela, S. f (do Oro a, privo e odoJls,
odontos, dente) (t. med.) Falta de todos os
deotes, quer ab u/el'o, quer resultado de ac·
eideotes posteriores ao nascimento.
lnodéntcs. O mesmo que Anodontitas.
lnodontít8s, S. f. It. de h. n.) (do Gr. a,
privo e odo.llS, gen. odon/os, dente) Genero
de mollusco~ acéphalos, sem dente algum
na charneira; foram confundidos no genero dos mexilhões. Uuviel', 'lo p. 69.
lnodYD.r, v. trans. (do Gr. anody"os,
do pref. a, e de odynê, dOr) (I. med.) AppliO8r anodynos, moderar a dór com elles.
lnodynlll, S. f. (do Gr. a. privo e odyne,
dOr) II. !Led.) Insensibilidade, ou falta de
dOr; doeuça caracterisada pela cessação da
dOr, e exasperação dos outros symptomas,
como acontece na !!angrena.
lnodyno, adj. V. Anodino.
lão"ao.l.r, V. intrans. (anl.) V. Anojar. Lei,MlScett. I. 28.
laoluelr.do, ., adj. De cór de noguei-

ra. n. P.

lnoUeeer. V. Anoutecer.
lbOj.damente, adv. Com anojo.
l~ojadí~o, ., adj. Que facilmente se

anOJa. Arie da caça, 2. 9. lIaçor anojadiço»
p. p. de Anojar. B. 2. 7. 2. E
ad~nojádo,
J. Que toma nojo por morte de alguem ;
loma lucto. M. P. 99. "mulheres anoja.' por mortes de maridos e filhos. § lIg.
Tliste, desgostoso.
"-....d.r, ., S. Oque, a que cau~a nojo.
boja';llento, S. m. (anl.) Acção ou eITeilo:e anoJar, ou de se anojar. palmo 2. 160.
Dejár, V. trans. Causar nojo: 1. é, damno, moleslia. § Fazer mal: .que fará Deus
~s ~ue anojarem aos seus mimosos. Fen.
diisabo'Eslev. S Enfadar, molestar; causar
i
. r, desgosto, sentimento. Cart. 2. c.
t. /l11S. ~. 2. -por vos não anojar» "cousas
~: ~noJaJn aos leitores- (por miudas) /1.
r. . C. 26. § fig. Empecer, causar estor~. M. e M. I. 2. -estava (o penedo) anqjanaquella a~ua, que quer ir seu caminho.»
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"nnJár-se, v. ref. Enfadar-se, aO'astar- § Carla anonyma; que não é assignada, ignose, desgostar-se: Leão, ChI'. lJ. Sanclt. J. t.. rando-se por isso quem a escreven. § Arl167. "os Mouros se ullOjavão da vida, e de-I, ctor anonymo; desconhecido. § Sociedade
sejavão a morte. ,'rI. eM. 2. C. 17. • anojan- anonyma; sociedade de re~ponsabílidade
do·me da vida me vim por estas serras» /1. limitada, em que os associados não são res3. 5. 1. "como se anojavam de hum rey 10- ponsaveis, senão até ao valor dos seus ligo lhe procuravam a morte. § ~star de no- tulos, ou das quantias com que subscrevejo, pOr-se de nojo, tomar lucto, praticar ram; não tem firma commercial, nem é decertos usos funebres, srgundo o est)'lo do signada pelo nome de nenhum dos seus
paiz. Blut. Naurr. de Sep. e fig. Fen, Q. 2. membros, mas apenas por um titulo, que
131. IIna morte do Senhor se anojou (o sol) representa o fim social; o capital é representado em acções nominaes, ou ao portador,
e vestio de luto..
"nojo, S. m. p. uso Enfado. aborrecimen- § - S. Oauctor anonymo, ou auctora anonyto, agastamento, enojo, desgosto. /1. Flor. ma. llibeiro, Juizo /listo § Um anonyrno ,. um
1. 26.
desconhecido: a denuncia é de lUn anonymo.
"nojo!lo, adj. (ant.) V. Nojoso. AlIlegr. 3.1. § Guardar' o anonymo; occultar o nOme.
"nomaaliu, S. f. (do Lat. anomalia; do
"noplóthero, S. m. (do Gr. an, sem,
Gr. a, privo e homalos, plano, Iizo. egual) Es- opton arma, e /heron, animal) (I. zool.) Getado do que é anomalo § Desegualdatle, ir- nero de mammiferos sem cornos, de que só
regularidade. § (I. gram.) Irregularidade na se conhecem os ossos fosseis, mas que se
conjugação de certos verbos, e na declina- suppõem semelhantes a especies vivas com
ção de certos nomes, que se afastam da re- cornos.
gra geral ml'l. § (em astr.) Irregularidade
"nóqlle, S. m. Logar onde se curlem
apparente no movimento dos planetas, i. é, couros; pellame. V. Cal·d. D. P. /1.
a distancia angular do logar real, ou medio
"nórehlclo, adj. m. (do Gr. a, privo e 01'de um planeta ao aphélio, ou ao apogl~u; chis\ testilulo) (I. naut.) Que nasceu sem tesou o angulo formado pela linha do apogéu ticu os, ou que está privado d·elles.
com a linha em cuja extremidade esta real·
"nordesteár, V. trans. (I. mar.) Inclinar
mente, ou se suppõe estar o planeta. Carv. para nordeste.
AsII'. I. 18. § (na h. n. e na chym.) Mons"norexia, S. f. (do Gr. a, privo e ol'etruosidadc.
xis, appelite) Curvo A/at. 23. V § Inappeten"nolllalípede, adj. (I. zool.) Animal-; cia.
o que tem patas difrerentes umas das ou"nor"ànleo. V. Inorganico. MeUo, C. p.
tras, ou que olt'erecem algum desvio 110 typo 13.
normal.
"norgànogropbía, c "norgàoología,
"nonlolhICíeo, a, adj. (I. de astron.) An- S. f. (do Gr.) Ue~cripção dos corpos inorgano - ; o tempo que a terra leva em voltar nicos; ou discurso ácerca d'elles.
ao mesmo ponto da orbita, do qual tinha
"normál, adj. 2 g. Irregular, centrario
saldo. § Diz-se tambem de qualquer planeta ás regras, opposto á norma. MeUo, C.
relativam~nte á sua revolução.
""ol'moUtláde, S. f. Qualidade do que é
"nólllolo, _, adj. (do Gr. ánámalos) Que anormal. § Cousa anormal.
"norm.lmenCe, adj. De modo anoré despgual, irregular; que se afasta da re·
gra. § (Em gram.) AppHca-se a alguns vcr- mal.
bos, ou nomes, que se afastam das regras
"nórmalo, ou "nórmolo, V. Anomalo.
geraes. /ltut. § (cm med.) Doença anómala; Ord. Ar 3. 56. .
a que não segue curso regular nos seus
.... oorte.r, V. trans. e intrans. Voltar ao
penodos. § Ina bot.) Diz-se de toda aquella norte, dirigir para o norte.
parte de um vegetal, corólla, calis, petala,
"ne..I", S. f. (do Gr. a, privo e nosos
etc. de fórma singular, e indeterminada. § doença) (t. med.) Estado de saude ausen~
Excepções anómalas; (I. jurid.) as que par- cia de molestia.
'
licipam da natureza das dilatorias, e das
"o08ml., S. r. (do Gr. a, priv, e osmé
peremptorias. Ord. Ar 3. 7'. 56.
cheiro) (I. med.) Diminuição ou perda do ol~
"nomcár, e der. v. traus. (anl.) V. No· fato.
mear, etc. V. Uh1'isti, 2. 37.
"nospbre..í", S. f. (do Gr. an, sem. e
"nómlas, S. r. pI. (\. zool.) Conchas de osphréni, faro) (t. med.) Symptoma patholo.
duas valvas, tenues e irregulares, que se gico que consiste na perda do olfacto 011
acham pegadas aos rochedos; são do gene- sua diminuição.
'
ro das ostras. CI'vier. 2. p. 61.
"nó.. to ...o, S. m. e adj. (I. de h. n.) Sub"nomo, Palavra grega, adoptada como genero de peIxes, da família dos salmonios.
pre{. de varios termos technicos para signi- O salmão anãstomo de Linneo é a unica esficar irregularidade, anomalia: v. g. anomo· pecie.
ca/'po, anomocephaJo.
.
"ootár, e derivo V. Annotar.
"no...ocárpo, adj. (do Gr. ánomos, irre"notonal., e derivo V. Anatomia. Elegiad.
guiar, que não se conforma á lei, e karpos, 17. 263 v. Arr. 4. 30. Viei/'. 9. 72.
fructo.) (t. bot.) Que tem fructos anomalos,
"1I0UrO!l, S. f. pI. (do Gr. a, privo e ouirregulares..
.
ra, c~uda) (I. de h. n.) Familia de replis,
"nomocephulo, a, adJ. e S. (do Gr. ano- que nao tem cauda. como o sapo, a rã etc.
mos, sem regra, kephaté, cabeça) Nome ge"lIolltecer, V. intrans. impess. Fazer-se
nerico llue se dá aos animaes cuja cabeça noute. fallar ou acabar a luz do dia. Goes,
apresenta accidentalmente alguma deformi- Ch,' Man. L. 8<3. M. P. 53. FerI'. Poem. sono
dade.
2. 14. .Vay nova lua lá, onde anoitecc. §
"oon4eeas, S. f. pI. (I. boI.) Familia de Achar-se ou estar em algum logar, ou em
plantas dicotyledoneas polypetalas.
qualquer situação quando chega a noute :
"nónlmomente, ou
diz·se das pessoas e das cousas: V. g. anou"nón'Y....mente, adv. Occultando o no- teceu-me perto de casa. Vieira, I. 88'2.•as
me; sem ser assignado; inco~nitameute.
nores anoytccem murchas.. § Chegar á noute'
"nónymáto, s. m. Ocomplexo dos prin- dllrar até que se ponha o sol : amanheces~
cipios, ou dos individuos Que constituem as te hoje, sabr. lJeus se anoutecerás ; i. é, se
sociedades anonJ'mas. § As mesmas socie- chegarás á noute : § Pór-se, ausentar-se tradades tomadas genericamente. § (por ext.) zendo a noute : v. g. o sot lhe anoutecia. §Qualquer grupo de individuos que em seus V. trans. -Quando o horrendo eclypse anoi~
actos, ou em s~us trabalhos conservam o teccu a face da terra ao meyo dia_ escureanonymo: o anonym410 da subscl'iprão; os cer, entenebrecer como faz a noute.
que subscreveram e não declararam os seus
"no\·ár. V. Innovar. /les. ChI'. J. 11.
nomes: o anonymalo da imp"ensa; os que
"nove.do, p. p. de Anovear. M. P. 57.
escrevem para o publico, e não assignam ~ adj. Condemnado a pagar as anóveas.
os seus escriptos.
Ban·. Ord. Ar. 5. T. 65.•dos furtos que
"oóoym01 ou "o_nlmo, a. adj. (do Lat. hão de ser anoveados. i. é. satisfeitos. paanonymus; <10 Gr. a. privo e ónoma, nome) gando o ladrão nove vezes o que valia a
Sem nome, ou cujo nome se ignora: appli- cousa furtada. das quaes 'Iv eram para o
ca-se ao auctor de alguma obra, que não dono) e 7/g para o senllOrtO da terra, ou
poz n'ella o seu nome, ou que se nao sabe el-rel. § Pessoa que houver de ser anoveada
quem é; e tambem ao escripto, ou obra que Iescapa, e livre de morte pagando as anó;
não tem auctor conhecido. Agi.t. Lus. 3. 117. veas. Ord. At. Rep. ao pal'ag. 1 p. 263·

ANT
.4noveár, v. trans. Fazer pagar nove ve·
zes:o valor do furto: ,dez-lhe pagar a porca anoveada" L é, o seu valor tomado nove
vezes. muto
.4nÓve"H 1 S. t. pI. Nove vezes o valor da
cousa furtaeJa. V. Noveas. Or(i. Af.5. T.65.
I. "pagurm anór:eas• .. nom levando anoceas
ao pce da forca_
.4nol·elládo, p. p. de Anovellar. IIg. Luc.
4. II ... nuvens annovelladas de fumo, e fogo azulado.
.4nol·ellar, V. trans. Fazer em novello,
ou em fórma de novello. § IIg. Ajuntar em
desordem: "os mais delles embarcão-se
I.InoveUados sobre os outros- enroladamente. Lemos, Cerco.
.4novlado. V Anoveádo. P. de Terrem. f. n.
.4nl.róom, adv (anl.) V. Amproom. fJoe.
do Lamego do Sec. XIV.
.4nq..ilha, s. f. dim. de Anca. Antes da
reforma da universidade eram quatro conclusões escolhidas pelo defendente ; as~im
chamadas por ser um acto que tinha lagar
logo depois (nas ancas) do chamado primeiro 1Jrincipio.
.4 .. q .. l .. h ...., s. f. dim. de Ancas. Almofadas, barbas de balêa ou arames que as mulheres usam por baixo da saia do vestido
p1Jra altear as nadpgas, allm de lhes d,ar uma
fórma mais g'raciosa e elegante. E moda
actual, e já foi moda antiga, servindo então para ai tear os quadris, e dar maior roda aos vestidos: "nadeguda parece, e alcatreira. São anquinhas tufadas, ou peneira,
Cilicio com que as nadegas irrita, etc..4""1 q .. e, S. m. Il. de naul.) (em F1esp.
O/'üll)lle) Cabo com que se prende a boia ao
annel da ancora. Blut. JIJ. P. ed. 1614. p.
212 e p. 262. escreve "ourique" § Anriqtw,
ou All1'rique, por Henrique; (anl.) moeria
antiga Hespanhola, que correu em Portugal. Ined. 3.
&DtUl, S. f. (anl.) Azo, oecasião. Per. Pref.
gel'. da Biblia.
.4ns.. ri ..I.... V. Anearinha.
.4nlle"lleo. V. Ilanseatico. m. orth.
.4nHc,·e.., S. m. pI. (t. de h. n.) O mesmo
que Anserineos.
.4n8erinn, S. r. (l. bol.) O mesmo que
Ançarinha.
An ..erineoll, S. m. pI. (I. zoo!.) Tribu da
familia dos lamelliro tros, ordem dos pai·
mipedes, cujo typo é O ganso.
&n"la, e derivo V. Ancia. Arraes.
.4n8Inho. S. m. V. Ancinho.
.4n8pe~ad .., ou .4..speIl8áda, S. m. (do
Fr. anspessade) Até 1Ia poucos annos era o
primeiro posto militar, subordinado ao cabo, mas desempenhando as mesmos funccões. Tinha por distinctivo uma divisa em
cada braço. Pelas modernas ref.ormas militares este posto foi abolido.
Anll Prefixo commum a muitos vocabu·
los I'ortuguezes. derivados dos Latinos, que
os tiraram dos Gregos; é a preposição Grega anU, contra, ou anta, em face, defronte;
ou é a Latina anle, diante, antes, donde se
formaram os pJ·ef. portllguezes ante e anti
contrahidos em ant por apocope, quando
entram na composição de palavras que começam por vogal.
&nla, S. r. (do Arab./on/a) Grande mamo
mifero ruminante notavel pela sua estatura,
que é quasi a do cavallo, e pelos enormes esgalhas. de que a cabpça do macho é coberta. Galu. Desc. 71. Maga/h. Híst. 6. descreve a anta; mas a descripção que dá é realmente a do tapil' ou tapira do Brazil (tapiTUS americanus) que o~ nossos antigos chamaram anla, pela semelhança da pelle, e
uso que d'ella se faz. § A pelle da anta, de
que se fazem luvas, calções, etc.
&nla, S. f. (do Gr. anta, em facc, ou do
Lat. an/e, diante) Marco levantado, penedia,
terra ou sitio, que llcava na dianteira. á face, e como á frente de algum castello, ou
povoação distincta. ~. ~nlas.
Aaláeldo. V. AntlaCldo. CU/·u.
.4nlaellfo, S. m. Pedra, que segundo uma
superstição popular tem virtude de fazer,
que quem a traz não se admire de cousa
algltma. Hlul. Supp.
.4nládo, a, adj. Bezerro _,O preparado
como a anta.

ANT

ANT

: tambem, V. g. pagar d'ante mão; i. é, antl!j
de receber a cousa, por que se dá a pagl
§ Ante c~/1?- an~e; l.oc. adv. ~n1. com imppr.
.... t .. gO .. iSDlO, S. m. (L de phys.) Lu- tuna anllclpaçao, Intempestivamente. Gal'd.
cta, combate; rivalidade, opposiçao, contra- D. § De hora em ante; loco adv. d'aqui p'ariedade Mel/o, C. 141. § (l. anat.) Accão de ra o diante, para o futuro. Sá e Mtl'. Jigl
um musculo em sentido opposto a- oulro 4. § Não ante mão: loco adv. pondo uma
musculo seu antagonista.
mão antrs de pOr a outra em alguma ae.
Anlngonlsl", S. 2 g. (do Gr. anli. con- .ção. VieiT. 4. 254 .. sobe-se (a azanha) /lIào
tra, e agoni::õ, eu combato) Adversaria, ri- ante mão a hum cantoll § Pé ante pé; loc.
vai, oppositor. VieÍ1·. 10. 34. 2. .. anlaoonü· adv. ir andando muito devagar, assentando
lall e 5. 369. 2. .. antigonislas- § (em anaL) levemente ora um pé, ora outro para não
Muscu/os antagonistas; são reciprocamente ser sentido. Gü Vic. 3. 170 V. e fig. deva.
os que tem acções contrarias: V. O, os abdu- gar, pouco a pouco, sem presteza. § Anle
ctores, e adductorés; o'este caso anlagonis- na composição, contrapõe-se a 1Jós, e Iras!
ta é adj. posto que tambem se diz, cada 11lUS- V. g. anlepas/o, e póspasto; anteposto, e poso
culo lcm o seu antagonista.
posto; antecamara, e trascal11ara. etc.
.4 .. t ..gonl..Ueamênte, adv. Com antago&,,'e, pref. commum a muitos vocabulol
nismo.
Portuguezes, derivados do Latim e do Gre.4nlagonlslieo, adj. Em que ha antago- go: slgnillca, an/es ou deante de. V. Ant, e
nismo. § Que é de antagonista, ou proprio anlL
de antal-tonista.
Ante; Surro de adj. verbaes derivadol di
Anlial, S. m. tL zool.) Mollusco acephalo primeira cOllj. s!gnillcando o sujeito da aeteslacio e bivalve, tendo o corpo de fórma Cão ou do eslado que o re~pec,livo verbo incylindrica.
dica: V. g. amante; delil'ante. E tambem suff,
.4 ..10Igln, S. r. Ausencia de dór.
de subs. indicando profissão, emprego, ear·
An(álgleo, a, adj. (do Gr. anli, contra, go, etc.: V. g. (abricanle, commandallte,I1J1'
e algos, dOr) (L med.) Anodyno, opposto á ]Jel'anle.
dór.
&nle, S. m. (anL) Antepasto, prelibação.
Anlitmba, S. m. Animal feroz da ilha de Mont. A/·t. 29. 32.
S. Lourenço. do tamanho dt' um cão gran.4,,'eádo, S. m. (an!.) V. Knteado. Cardo
de, e parecido ao leopardo, a cuja cspecie D. § Anleáda, f.
pertence. Biui. Sllpp.
",.. tenurl,Jru, S. r. Alva da manhã.
!'lnlon..elálle, S. f. (do Gr. anti, contra,
.4nlebr..ehlál, adj. (L anat ) Que perlene anakla9, eu repercuto) Figura de I'hetori· ce ao ante-braço.
ca que consiste em repetir a mesma pala",.. ieb,·i.ço, S. m. (1. ana1.) Parte do bra·
vra tomada em signiUcações dilferentes, ou ço desde o cotovello até ao pulso.
contrarias.
."nleeálv.., S. r. Calva na parte anterior
.4ntnnagóge, S. r. (do Gr. anti, contra, da cabeça. Per. Bibl. Levit. 13. 42.
e anagogê, derivo de anagõ, eu repulso) fig.
.4ntee"n1nrn, S. f. Sala, ou quarto ante·
de reth. Recriminação.
rio r, e ordinariamente contiguo á camara,
"nlànho, S. m. (an1.) (do Lat. ante an- ou a qualquer sala de recepção; sala deesnum, o anno ultimo passado) O auno pas- pera. Eu(r. I. 1. Luc. 3. 6. § (t. naul.) Losado: v. g. (aço lanto caso d'isso como das "'ar anterior li camara do commandal1te, on·
neves de antanho; i. é, nada absolutamen- 3e estão os camarotes dos ol"liciaes. Nos
te curo d'isso. Atllegr. 3. 2. e Eufr. (req.
grandes paquete~, e em muitos navios de
.4ntllphrodlsilleo, a, adj. (do Gr. anU, moderna construcção não lIa antecamal'G,
contra, e aphl'Odtlê, venus, ou o acto vené- sendo completamente dilferente a sua dilo
reo) (L med.) Contrario ao appetite sensual: posição interior.
~
remedio antaphrodisiaco. §-, S. m. tomou
.4llleeedeneln, S. r. Estado de ser anteum antaphrodi~iaco.
dente. § O que se fez, ou disse antes; o
Anluph"odiUeo, a, adj. Anti-venéreo. § gue tem precedido. Ac. dos Sing. I. 9. oraç.
ii. S. m.
§ no pI. Acontecimentos anteriores que de.4lllllpodóse, S. f. (do Gr anti, contra, terminam ontl'os recentes. N'este sentido
e apodidõmi, eu restituo) (L reth.) Figura dizemos que duas pessoas tinham já ante·
de estylo pela qual as palavras de uma pro- cedencias, quando qucremos dar a ent~nder,
posição correspondem, em ordem seme- que ellas tem causas anteriores para se
IlJante, ou inversa, ás palavras de outra comportarem de um certo modo, do qual
proposição. § (i. med.) Successão e retorno não apparece ao presente causa adequada.
dos periodos febris.
§ O procedimento anterior: as suas all/ueAnl.,·clleo, a, (do Lai. antarcticus ,. do dencias não são boas.
Gr. anti, opposto e arktos, ursa) (L astr.)
Anleeedenle, p. a. de Anteceder; e adj.
Opposto á ursa, constellação vizinha do pó- Que antecede, anterior Ceit. S. 2. 3.2.• von·
lo arctico ; que é proprio do polo meridio· tade antecedente" 1/..Dom. I. I. 28... não eonnal. Ltls. 8. 67... os anta/"licos frios» §-, S. m. fundirmos com cousas posteriores as. anle·
fig. O contrario, o opposto do que é recto e cedentes, e primeiras em tempo" «o dia ano
bom. Paw. S. I. 265 ... peccar por isso ... é [ecedente.lI § Anlecedente. S. m. O que pre·
o antartico do amor de Deus,,·
ce.deu, o que ~e fez, ou disse antes. III. L. I.
.4ntáres, S. m. (L astr.) Eslrella lixa no 4. C. 17. "todo O mundo conhecia por es!es
coração do escorpião.
antecedentes o 11m etc.» § (L log.) Prime!ra
&lIlns, S. r. pI. (do Gr. antl'õ, eu cami- proposição de um ellthymema, ou a maIOr
nho) Aras antigas espalhadas pelos cami- e menor de um syllogismo. Mend. S. 2.187.
nhos como marcos. B. Porl. do anrw 1734. 5. § (em theoL) Graça antecedente; a que
T. 14. collecç. da Acad. § (L arcbii.) Pilas- move a querer o bem, que conduz á salva·
tras angulares dos edificios.
ção da alma § (em malh.) O anteced~~te; o
.4nlnsmáUeo, a, adj. (i. med.) Contra- primeiro dos dois termos de uma razao, ou
rio á asma: 1). g. remedio -. § ii. S. m.
relação, em. opposição com o 2.• que é o
.4ntállge. V. Perihetio. Carv. Via, t. t. consequente. § (cm gramm.) Nome sll.bsl. Onu
t. C. 20.
pronome a que o relativo se refere. .
& .. te, prep. (do LaL ante; do Gr. anta) Gram. 82. Robor. Meth. 3. 3. 71. v.g. acaDiante, ou em presença de alguma pessoa sa que comprei; a quinta que vendi, o CIIou cousa FerI'. Sono I. 3. .. ante os olhos- maro[e que tomei; casa, quinta, eamal'oOrd. Man. I. 44 58. "per ante eiles . .. d' ano te são os antecedenles do relati vo que. SDO
te si. e I. 15. • d'ante o corregedor. Oitar pI. Os Gnlllcedentes d'alguem; os seus ~re
pera.nte o irüz; L é, para responder em pre- cedentes; os actos anteriormente p!,!.~~.
sença do juiz. V. Perante.
dos. Vale o mesmo que as suas antt:li<lU"n'
.4nle, adv. (anL) (do preced.) Denota pre- cias; mas é mais geralmente usado.
ferencia entre as acções e desejos; e vale
'(Antecedente, Anterior, Precedente. Syn.)
o mesmo que, primeiro, 011 mais depressa. O primeiro é propriamente da Iing~age~
Ord. Man. t. 5. ..como o accusador ante didatica, e os outros dois são proprJos
quizer. B. t. Prol. e Vic. Vergonh. 13. § linguagem yulgar.
Tambem denota preferencia de tempo, ou
.4nteeedenlemente, adv. Com antecede logar. Ord. Man. t. t. «reis que anle dellcia; antes, anteriormente. Bisl. do Fu/.
nós foram» e 1.2. «anle que assinell. Diz-se 6. 61.
Antafrodlsineo. V. Antapbrodisiaco.
Ant.. jtónlco, n, adj. Contrario; opposto:

id~as

antagonicas.

ANT

ANT

.'n/di,,", s. r. (t. arch. an!.) P ça de 111'namcntaçào, que antigamente sc cl1lIJl'eg'ava no beiral do telhados.
."ntcrixo, adj. Que está na frenle, lia
parte anterior.
"lIterc)lIiflo S. m. (t. fort.) Cova aberta
diante da esp1anada.
."ntc:;Ktha, S. r. (I. naut.) Tomadouro
com que se 3marra a vela contra a verga
a sotavento, quando ha trmporal.
,"ntc~oní8t... V. Antag-onista. quc é
melh. VareI/a, Bernal'd. Vicir. 8. 34. 2.
"nlctpostur, V. trans. Gosar antecipaua·
mente; anteg·ozar.
.. ntc;;o"to, S. m. O gosto que imaginamos quc uma cousa ha de tcr antcs dc a
provarmos; antegozo .
,\nle~o"...,,·: V. trans. Gozar antecipadam nte.
''' .. gozo, S. m. Gosto anlccipado dc uma
cousa que se espera 011 desrja ~ozar.
I\nl<'gnl\""u, S. r. (ant.) V. Vanguarila.

,'nlcm''''''''I .., a, atlj. (l. forlif.) Fortificado COlTl antcmuro . § lig. Protegido, defcndido, coberto.
."ntemUl''''. S. m. (do Lat, ante, e mul'alis, mural, lt.· de forl. anl.) Obras exteriores que defcndpm a praça fóra das muralhas. Vwir.5. 104. § fig. Defcn a. prolccção.
Cw'v. COl'og. I. p. ~15. "servindo·lhe a a pereza de sua. rragosas praias ... de inacces ivel. .. anlemul'al» D,)(./ucc. ChI'. I. n.
483. "ministros, que scrvião de anlemumcs
aos monarcas I'ortnguezes. i. é, quc defendiam os sens monarchas.
"nl"",ul'''I1'". S. r. p. uso V. Antemuro.

ANT
"nlcrCtlÍ"', v. tran~. p. u~. (.10 LaL. antc,
adiante, e celtcre, cedei:) ~f:}r antec~dente,
preceder em tempo, na ordem, senc, collocaçãO. ~rit. 6711'. 6 ~. 10. "da' gousas que
allteclUlerao seu translto~ JI1. L. _. 5. c. 16.
f. 81. I.• derramou mais sanguc de martyre~ qlle lodos os emperadores, que o aniecedel'lio na monarchia romana» § .fig. Ihceder, levar vantagem, cr sllpcl'lor. 1/0.1.
/Iist. 2. 28, 4. -antecede os profetas, sobrepoja os patriarchas»
"nleeel1l'"" V. trans. O mesmo que Anteceder, na fôrma lran.s. U. pomo 3. 2. I.
.a philosopllla nos enslOa nao se dai' ~e
racão sem antecedcr corrupção .. A1JO/. IJtal.
38: .antecC(te a morte a velhicc» § Lcvar
vanlagem, exceder. Sabelt. En. '1. 2. 25.
•all/JJCcdião muilo a todolos outros pastores (em formosura» l/eil. S. 2. 58. I. "anteceder o entendimento ú vontade» B. C/ar.
.0 amor antecede ao favor, e temor» IJ.
Flor. "a virll'indade anteccde com muitos
"raos ao celi Dato»
o .\nle''''H''''''', ", aujo (do Lat. anlccess01'j
Quepllteeelleu a outrem. Albuq. I. 26. §
- S. Oque, a que occupou alg'um emprego'a rcspeito d'aquelle que lhe succede n'elIc. AI. L. 4. r 16. § Antecessorl'S ; antepassados.l1. Clar. 1. II.
IAntecessor, Predecessor. Syn. Antecessor
é o que occupou algum posto immediatamellte antes de alguem. Predccessor é o
anlecessor do anteccssor, e todos os outros
para traz. Os predecessores podem chamar,e alllece.lsores, porque todos foram antes
do aClual ; mas o antfeessor immediato nunca pode ser denominado ]Jl'edecesso)' . .. SI/n.
de S. Lui;,
,,"I"elo, ou "nféeo, adj. e s. m. (do
Gr. mlli, contra, em direcção opposta, e
oilios, casa) (t. geogr. ant.) Nome que se
dava aos Itabitantes da zona. qne fica oppo~la a nosm; isto é, da zona temperada
no hCOlispherio austral, porque os antigos
Julgmm que nao havia babitantes nas zolias glaciaes e torrida. ~Iuitos escl'iptores
confundiram antecio ou anteeo com anll:~cio.
cuja signilieação é todavia distincta. Vid.

AlIliscios.

A'"eel{.... r, e derivo V. Anticipar, segundo a dcmação latina e o uso classico. Pi·

nheiro, I. 62.

Anlecoilnf.e. V. Antequanto. Eltf
Anlecoll"nnu, S. r. (t. arch.) Golumna
separada de outras ua frcnte de um edificio.
Anteeonheclmento, S. m. p. uso Conhecimento anticipado. Beco]J. de Oi'l'. I. 1. 9.
Alllee,)nte. V. Antequanto. Cane.
Aotecó,', S. m. ou ... nteeorllcilo, S. m.
(I. veter.) Tumor que se fórma no peito do
cavallo e de outros puadrupedes. Nego, Atv.
c.41.
.\lItcCO"o, S. m. Casa immediata ao Có1'0, por onde se passa para elle. /1. Dom. J.

5. 15.

Alltéeoll. V. Antiscios.
Allteeúco, n, adj. (t.

COl/t. Cer·. 2. 14.

A .. lchiHtOl·ieo, adi. O mesmo quc prchistorico. Diz-sc dos' tempos antcriores a
historia.
"nlcllontém, adj. (de ante e hontem) O
dia que precedeu immediatamente o dc
hontem ; antes do dia de honLem. Viei)'. I.
304,. -ante!wnlem nada: hontem barro; hoje homem, e amanhã Ueus.»
"nfcll'!1iio, S. r. ido Lal. antc/atus, anteferido, prcferido) l'refcrencia. AI. L. tom.

5. 1J. 18

V.

"ntclóClnlo, S m. (do Lat. anleloquittln)
Exordio, discurso preliminar, prologo, prefacio. D. fi'. Afan. Cm'las, 76. Cento 5.
....tcmllnb", OU-8uhitu, ou-unham,
S. r. O primeiro alvor da manhã; o tempo
qnc precede o amauhecer. Coutinho, 2. I.
M. P. e. 7(.. Casl. 8. 64. B. 2. 3. 2. e {req.
"hmna -» Lus. lO. 27. (,na - do sablJado
seguinte» § Anlemanhã, adv. Pouco antes
de amanhecer: 1Jartimos antemanhã. Res.
Cltr. H. J. C. 45. ed.16'l'l. "denoileanlema-

nhã tiTarão o duque elos paços»
"elanf:aram alé anlcmanltã.

e ido

l26.

"ntemito, adv. Antes de trmpo, antcriormente, previamente, antecipadamente,
prematuramente; V. g. 'fiagal' antemão. Paiv.
S. 3. 273. v. "porqne antemão dissell Lus.
3. \4,0. "as terras como suas reparlindo anlemão. Brit. Chr. Deelie. "mercera tanto anlemão os premias que nnnca chcgão ll ~ Alguns antepunham-lhe a prep. de, e essa é
boje a rórma uS:lda formando assim uma
loc. adv. Lobo, II'. 175. '<nunca pago serviço
el'antemão» e r: 303. "d'antemão estavas avisado» "saber temer el'antemao os pCl'igos»
i. é, antecipadamente: e 1Ja.gm' el'anlemão;
pagar previamente, adiantadamente. § Sendo
antemão um perfeito adverbial ~arece que
devêm ser escusada a preposlçao de; por
que as prcposições só se juutam dua~,
quando falta o nome complemento da pnmeira; V. g. foi tido por homem virtuoso,
e por para muito. ; i. é, por homem habil
para muito: ou quando o mrsmo nome se
representa em diversas relações a respeito
do seu antecedente; V. g. a parla de sobrc
o muro; onde muro é como possuidor da
parla, e sobre declara o lagar, ou quc o
muro flcava por baixo da porta; assim pois
~m d'anlemão parece que o de é redundante: todavia lJa outros adverbios e loc. adv.
com que se- da o mesmo emprego dc preposição: V. g. dar por d avalUe; não se vcrão em (/e l'e(/ol' pisadas (esta loc. já está
substantivada em arredores, dCITOdores) ; de
]Jermeio; ]Jam enlretanto; no espaço d'en-

comico) Aquelle
cUJa mulher commetten alguma falta antes
de casal'. Eu{i'. I. 6. e 2. 4.
.\Ol('..... tll, S. r. Data anterior, que se põe
PI1.l um escripto para fazer accreditar, que
fOi feito ao tempo, que essa data indica.
.\otctlntKr, V. trans. Pór antcdata; pór
uma data anterior.
,,:ole..lhLvluno, ", adj. Antcrior ao diluVlo; que existiu antes do diluvio uni ver~al : -homens anledil'tt'vianos» Alm. lnstl'. 2.
(. 34~. animaes anlecliluvianos. § (fig, e
non.) EItremamente velho ou antigo.
Antc"ito, ou - dicto, p. p. de Antedizlel r : e adj. Dicto antes, prediclo. Edit. de treelia; pam alem, d' aquent.
. Olt/. 17!J9.
"ntcmc"hllãuo, u, adj. (do j,at. ante,
"ott;cUze,', V. trans. Dizer antes, predi- antes, e mericliaTlUs, meio dia) Que é, ou
er
zd . Ftt. Elys. "antediz a granileza futura se faz antes do mcio dia: anterior ao meio
os I\omano II.
dia. Cavo Via. I. I. 2. e. 32.• as horas assi
"otcrlÍcc. V. Anliface.
anlcmerillianas»
I\nlercri..o, p. p. de Antefedr. Preferi"ntemclm, S. f. (t. liturg.) (do l,at barbo
do, § Anteposto.
antimensia) Panno consagrado sobre o qual
Alllererir, V. trans. p, uso (do La!. an- dizem missa os Gregos quando não tem allere/'re) Preferir, antepór' dar primazia. tar sagrado.
Mall.s.
20. 33.
'
"ntcmilha, V. Antennilha. Alad. }'felh. 1,
Allter/rll'o, S. f. Os termos de cortezia, 19. 5.
(Iue precedem a firma ou assi "'natura de
.. ntclllo,'cr, V. trans. Mover com anticiuma carla. Ca]Jit. Port. '
o
pação. § Antemovido, p. p,
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Calvo /lomit. 2. 203.

""tcml,,'III.• , V. Antemilha, e Antennilha.
"nlclIIllI'O, S. m. (t. ele fortil'.) i\luralha,

parapci to, barbacã; forti ficação, quc e tá
antes da Llluralha, ou muro. Bem. L. e Cal.
2. 3. 343. V. Antemural.
A .. tên .... , S. r. (do Lat. anlenna) Verga
muito comprida que se prende obliqnamente ao mastro, elevaudo·se dois terços acima d'elle; snstenta uma vela triangular,
qnc se chama vdia I(~tina, e ú muito usada
lias pequenas embarcações que navc'g'am
nos rios, c sailem á pesca. Ltls. 6. 39. § 110
pI. (L zooI.) Pequenos orgàos moveis e articulados, mais on meuos compridos, que
os insectos tem na cabeça como apenllicp.,
c lhes servem de orgão de tacto. Lus. 2. 21.
.... tcn.lI·..lo, ", adj. (t. de h. n.) Que
tem antennas.
" .. tcuni,l, S. m. Ave maritima. /J. N. I.
306.
."nlclluál,

nas.

adj. Que pel'lence ás anlen-

A .. tcm.ilha, S. L dim. de Antenna. §
l-Ierva euja haste é milito dul'a; é por i8S0
chamada pau {crl'o. Madeira.
.""tê.. n"l .. , S. r. (t. zoo!.) Anleuna mui·
lo curta.
,,, ..tt'RÓmc, S. m. Prenomc ; palavra qne
precede o nome como titulo honorillco, ou
qualificativo littcrario on scientillco : V. g.
elom João; o conselheiro implicio; OC01//,mendado/' Ambrosio; o doutor l'iburcio.
Eslac. '1'1'. 26. Vieir.!l. 34. 2.
""(CIIIII.clitl, adj. :2. g. Qnc preccde as
nupcias. § Vonlmelo anlenltpeial; o quc fazem os esposos antes do casamento em relacão aos seus bens.
:" .. tcocc.. pnçilo, S. r. Figura de rhotoric~ pela qual se prevé a objecção para destrni/·a.
""tcocC"I.... llc, adj. 2. g. p. uso Que
occtlpa antes. Alm. Inst, 2. p. 105.
,"" t,cõ II &c.... V. Antehontem.
,,"tcI... gÚ!', V. trans. Pagai: ~ntcs.
""tl"pnlxao, S. r. p. USo l'alxao que occupa, ou precede a razão. Bem. L. e Cal.
P. 1. 1J. 26. 2.
.
,'nlClt:.......10, p. p. de Anteparar. § II"'.
"De ejos anteparados» i, é, interrompidos.
atalhados. V. do Are. 6. 23.
"ntcI.al'á,', V. trans. (do Lat. anleparare, de anle, diante, e paral'e, preparar) Pór
anteparo, cobrir, resguardar. Pim. Neth. 1.
I. 33. p. 162. "se o il1lmigo desmantelar um
dos llancos, 10"'0 se poderá anlepm'ar com
a pontc" § Cobrir-se contra. prevenir, atalhar, obviar. V. elo Arc. 3. 30. "pera anle1Jaral' tamanho mal» § Anlepamr-se, V. ref.
Cobrir-se, resguardar-se. Melh. LltS. "anlepal'Ou·se o arra)'al por um lado com o rio...
• Antcl'81''''', V. trans (de anle, diante, e
]Jaral', suspender o movimento) Fazer parar
antes, na carrcira, de repente, e fóra de
tcmpo. TI'. da Ginet. 4. 8. V. "não antepareis o cavallo" § Su pcnder. lJ. 3. 9. 4. "o
que fez anleparar a saída» não a ell'eiluar,
parar, sobreestar na execução do intento,
ou no começado. § fig. Dimiuuir, encurtar.
IJ. .Dom. I. j. 6. "encurtar ou - a miscricordia divina» § Anleparal'-se, V. ref. Parar
ou suspender a carreira de rcpcnte. 1'1'. da
Ginel. ~. 8 V. «não se antepare, ou volle (o
cavallo)>> P. de /I. Gen. 3. ]J. 299. Apol.
Dial. 120. • anleparão-se e amuão-sc os alcatruzes.
""tcI.nrár, V. intrans. Parar, suspenilerse. Aulegl'. 5. 5. Luz. Viel. Conlempl. 2. 7.
98. «fazião-me anteparaI' as veze?,." j Ficar
suspenso. Paiv. S, 2. 71. Lw:.. ves/;j. 4. 4.
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descontinuar, e anleparar, e atibiar, he
lão perigoso".
... "tcl.úrns, S. r. pI. (l. mal'.) Divisões
(IUe se fazem de laboas nas coberta, nos
paióes, elc.
"'''ICllIU·ístcl'lis. Vieil·. 10. 334. ou ,l,,I ,!,,"·iSlbcsc. Feo, S. I. {. 10. v. "esles
anteparislhesesl). V. Aulí perislase.
,lntCI.úro, s. m. O que se põe anles, ou
diante de alguma cousa, para lhe servir de
re guardo, reparo, ou defensa. Comm. ele
II. P/'eir. 13. ohuma parede que fazia antePal'O a cada portal) § fig. lIeparo, defensa.
Lu::.. S. 2. 50. I. "lemor que nos serve de
muro e anteparo pera nenhum mal, ele." §
Espeeie de baslida de talJoas, tlue úiviucl
uma peça, ou quadra da casa, de oulra;
biombo. § Tambem os ha moveis, ou fixo
as porlas das egrt'jas para evitar as correl.lles de ar; guardavenlo. g sam-se nos climas do norle uns an/l~paros de fogo, Oll
pequenos biombos, que poslos diante das
ehaminé resguardam do calor o roslo dos
que eslilo senlados a aqllecer-se; oulros
IIles chamam pára-fi.J(lo.
"'"tellllr'o, adj. Anles do parto.
Allh~I'""8í..I .., p. p. de Anlepassar. §
adj. e sub. Diz-se das ]Jessoas e das 'ou as.
00

Pahn. 1. 39. Bem. LlIm. Cart. 23. § AntepW!sados, S. m. pI. Avós. ascendentes, progel1llores. Lus. 4. 64. II. P. 2. 36. § Os alltecessores em omcio, conf!uisla, ctc. (''asl. 3. c. 20.

pl'ceedcncia.
118.

~

fig. PrefercJlcia, AI. Lus. 5·1·

"JlI~I,ú8tn, [1. p. de Antepôr. § ailj. I'oslo anles, ou em primeiro logar. 11. lJom. 3.
2. lá·. § Poslo dianle. I/r 2. J5. "espelho ...
anleposto ao nossos ollJos" § flg. Aque se
deu prefereneia; preferido. P. P. 2, '21.
"per oulra alO'ullla manha he anteposto
hum homem a oulrou Ulis. Prol.
Antclll.tclIlc, allj. 2. g. (I:. poel.) ~Iais
poderoso.
'~lIt~lll'C,IiClllllclltoS, S. m. pI. (I. de
log-. aul. e p. us.) Questões preliminares..
Autclll'imêil'o, ", ad.l. Qlle 6. ou esta
anles do primeiro. Vieil'. 11. do "'ni. ,<livro
-u

11. 1,'10/'. I. Prot.

S. m. O projeelo 011 recOnhecimento anlerior ao [)Iallo uelillilivo
d'uma obra de engenJlaria ou d'oulro O'enero, conlendo o respecllvo orçamenlo, e
oulro detal hes.
Antc'luilllto, loc. adv. (anl.) (de ante e
quanto) O ~ais ~e90 fJu~ fór possivel § Em
IIIll momenLO. E'ull'· 1. 3. 11, 36.
....utea-ico, S. nl. Venlre superior.
A"(("·;iI.·, atlj. 2. g. (do Lal. an/erinr do
preL an/e, c Ul'ioJ', Ol'iOl'i, nascer) I'reeedenle em lempo, cm serie de collocação,
ou posição. V. elo Al'c. '2. 10. na hum, flue
por anterior cm promoç;ão" "as dividas anteriorcs .. na parle anteriol', ou dianleira da
cabeça, eLt:." § V. Antecedente, syn.
Alllcl·lo,·ld';dc, S. f. (de antcl'i01', e eclade) A qualidade de ,cr anterior; precedencia em lempo, ordem, posição. V. do Arc.
5. 13. "em antcl'iuI'idade de promoção..
A"lI~lll'ojeclo,

lrans. p. ns. Succeder,
pa sal' antes, anleceder, preceder. Pino CltI'.
IJ. Dini::., 31. "que a morte d'elrei ... antepasse a minha, elc.l) .a memoria de nossos
avós, e de oulros que no antepassá'l'ão"i. lIlarinho, Prot.
'~lItcl'Íi"'lllêJltc, adv. Antes; em tempo
é, que viveram anles de nós. § U. a·se lamjá [las, ado. § Em lempo qlle precedeu.
bem intrans.
AII'CI'lo'llItÓ"ill, S. f. (anl.) I'. IlIlerlo.~lItcllli8'(l, S. m. Pratos que vem á mesa anles da primeira coberla, ou a primei- culoria. O. AI. \, 1'. 5.
A nlcl'o, contr"cção ae anterior, que se
ra iguaria (lue se põe na me '3 antes da
emprega em varios termos aualomicos.
sópa. Al'te da Co::..
.""tcs, prcp. (do LaL ante) Indica anleA.. tcl.é, loe. adv. V. Ante.
AntcllcltOl'íll, adj. (L anaL) Que per- riOl'idade de lempo, e colloca-se -depOis uo
scu re"imcn (o que nos UCOll cios Latinos).
tenee li parte anlerior ao peito.
Antel.CIl ..ltlmo, u, adj. (do Lat. ante- lJ. Jt'. Alan. Epan. <<I) que poucos dias al/,lI~1
penutlin1lts) Que fica anLes do penultimo ; ha.via succedido" § I~ lambem seguiua pelas
V. g. vogal antepcnuLlillla; terceira a conlar partículas que, ou ele ~ Antes qttc, loco (;onj.
da ultima: V. g. a lelra u n)esla me. ma lla- uenola anLerioriuade de lempo: lJ1'inteiro
q.tW, 1Jel'n. Lym. Egl. 2. nAntes que descalavra anlepenullimo.
"'"tcllblúltlcn, a, adj. e SMS. m. (do tlve ~Ieu doce amor o seUl) &1'1'. Sono 1. 18.
Cr. anU, contra, e ephialli:s, pesadêlo) Diz- "Anlcs será desfeita que cançada a alma. §
e dos remedios eontra a falta de respira- Antes de; loco prcp. exprime anterioridade
çáo ou pesadêlos.
de tempo, ou de ordem, ou de logar. Bl'it.
","tcplluno, u, adj. (l. aa milicia Homa- Chr. I. 2. nantes cro seu na cimeulo.. Luc.
na anlig.) Solelados antepiLanos; o· que mar- I. 2. «antes de o crear..
,"nles, adv. (do Lat. anle) Em tempo ou
cbavam armados de dardos, formando a
segunda fileira da infanteria. lnsul. 6. 77. emlogar anterior; primeiramente; anterior"'ntcpllélltlco,
adj. e s. m. (I:. med.) menle, § Jhprime lambem preferencia ; e
vale o me. mo que pam melhor dizer. Bem.
ConLra a epilepsia.
Antepoe.·. V. Antepôr. /los. /list. 2. 107. 3. LYIn. E(lI. 13. Lue. 8. L5.' 'endo a alma raA ....cl.olmtmto, S. m. (anL e p. u .) Ac- cional ... ill1àJa como somura, antes, imagem viva. Vieir. ê. 259. ne cercada, anies
ção de se antepôr. Nos. lJist. 2. 107. 3.
Antcpop", ou - 1'01'1"1, '. r. (L. nauL) 'o[lprimida de lantas ... necessidadesu § \aParle auterior. da pôpa. L(Wallha, Viag. § le tamuem o mesmo que peta contral'io
I\abada do navIO,
Luc. I. 14. "não só lião ajudaram uaquella
Antepor, V. trans. (do Lal. anteponere) maldade, antes cercando e defendeuao a sen
Pôr antes. Lob. 101. § ligo Dar o primeiro mestre, ele." § Quando ao arlv. antes, se :elogar, a precedencia. § Preferir, querer an- gue a particula que, com inlercalação de
Les: o homem honraelo antepõc a honm ás palavras, signilica mais depressa, com Wel·iquezas. V. elo Al·C. I. 6. 8. I. 3. 9.
Icrencia: v. g. anles mOl'ie honrosa, que vi..... telu~.·.Sc, V. rer. Preferir-se, estimar- ela desltonesta bem que c/eli~iosa. Luc. 1. 4.
se em mais. Leilão, Jlfise. 18. 154. § Concor- "antes nos quizera fl'ios, Cjue mornos" LllS.
rer antes de onlro, procurando ser prefe- 8. 90. • antes quer sobre Sl lomar o peso ...
rido.
• que pór em ventura" § Antes, adv. sendo
A"'el,ól'ta, S. 1'. Porta anterior a outra. regido pela prep. c/e, denola anlerioridaile
F. A/'v. 1n( 4.7. Ilna antepol'ta da igreja he de tPompo, no tempo passado, em outro temsempre costume de se dar a communliiio' po. Palmo J. 37.• onde ele antes sohia pouO qne se põe dianle da porta, ou para re- sar" L1Ie. 5. 12. "mais cincoenta uos que
.
paro Oll para ornato, como reposteiro, cor- tl'anles Jiyam» 1'. D'antes.
linas, elc, Alm. Inst. 3. p. 790. -tapeçarias
,~ntcsllcl'istíll, S. f. p. uso Casa que [ica
anles da sacristia.
anteporias."
n'cluU'tllrin, ,f. p. ns. Casa anterior
"'llt~sálll, S. f. Sala que fica antes da saá portaria _de um convento. Daro. (,'OI'OfJ", la de recepção. ~ FazeI' antesala; receber e
3. 2. 8. C. 3:>.
acompanhar as pe:soas que na ante 'ala es"'"lel.orto, S. m. Logar de abrigo na en- peram a sua vell de recepção.
lrada de alguns porlos. § Oilras avançadas
An'csil;IllU, S. 111. Lettra accrescentada
que formam o primeiro amparo dos mare pelo imp. Claudio ao alphabeto Latino.
e dos ventos n'um porlo artificial.
j~utclllgnilllo, S. m. (do LaL ante~'igna
"utel.osl~iio, S. r. Acção de antepôr; po- nus) Soldado ant. Homano, a cuja guarda
sição el1l logar anterior, ou precedente, v. se eonfiava a bandeira chamada silllwm, e
q. de uma lettra, palavra, etc. Bent. P. O,'th. que a precedia § fi~. Chefe ou eonductor de
~O .•da qual ante.posição on preposição" ; outros. §Oque faz [JrJm iro alguma eou a: v.
Antcpll.~,uÍl·,

V.

u,
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o anlcsignano do mart!!)'io; o prOlolllar.
Iyr. Ciabra. E,ch.ort. ,1lililur. Agio/. L. 9

(I.

'2' 9.

'.

loc. adv. Anles do lempo
proprio e regular. Lus. 4. 3.
AlItC"c'W, Y. trans. \'l'r anles, ver eom
aUlicipação; prevêr de alg'um modo os succes~os fuluros por eonjecturas prudenciac .
conJecturar. Luc. '2. 21. 111 C. 4. 65. 11. Dom'
3. 4. 14. "antevendo o fmclo» B. Flor. 2'
251. "anlever e desviar o· dal11nosll § I'I'C:
ver [101' revelações: "o profeta anteocn{/o as
desgraças de ,Jertlsalelll as pranteou".
i~1I1 'vc"são, S. r. (do Lat. ante, anles e
vel'sio, acto de voltar) (L med.) Descol1Cel~lo
cle um orgão. Jnversão do utel'O, tia qual o
fundo d'esle orgão está virado para D pal'te
do plllJis, em quanto o seu ori(Icio 'e dirige para o lado do .acrUlll.
" .. tC'·CI'tC,·, V. inlrans. p. uso (do Lal.
antevertere) Ir diante, precedeI', B. Flol'.3,
.-\lItC-léJll}'o,

488 ..

Ante"ésIICI'Il, S. I'. O dia anLes da ves.
pera de oulro. Viei/'. Ca,l't. 3. 94.• na fllltevespera ela partida...
j~nte"i"CllCill, S. f. p. uS. A faeulllade
de anlevêr; conhecimenlo antecipado uo que
ha de uccec1er. Insul. 9. 11. e 6. 7.
Allle"il;íIill, S. I'. Dia precedente á vigio
lia.
Ante,';st .. , p. p. de Anley·'r. 1nsul. 4.130.

V. cio· AI'V. 2. 29.

Allthélin, S. I'. (do Gr. anli, em opposi·
ção . e h(üos, sol) (t. meteOl'ol.) Apparencia
lunllnosa qlle se observa do lado O[1pO.lo
ao sol, por eJii~ito da rel1exão.
An(!IéU>:, S. m. (l. anal.) Circuito anterior da orelha, opposto ao helLv.
&.nthcllll;iI.Ilico, ", adj. e sulls. m. (do
GI'. pref. anli, e heim ins, !telmini/tOs, luntbri&a). (t. med.) Diz-se dos remedios conlra
lomungas: V. (I. agua -.
."'"tllélllill, S. r. (elo Lat. anlhelJlis) ~ome
scielllil1co e generico das di versas especies
da camomilla. Oll1'O. Observo 19. I.
Allthé"Il, S. r. (do 1at. ant/tera; elo Gr,
anthél'os, norido, de an t/lOs , nór) (L boL.) A
parte membranosa do estame de cor amarelia, ou avermelhada, de fÓl'ma oval, ou
parallegramUlica, em que se acha reunido
o pollen fecundanle do ol'gflO masculino.

Bl'o/ero.

Antbé,·;co. S. m. 1'laula liliacea. V. Asphode[o e AlJrolea.
," .. (,Ilél·hlc, s. r. (tl.im. de Aulhera) (t.uot·1
Orgão ma<culiuo de muitas crypLogamica '
""thel'ifel'o, ", adj. (I. boLI Que prol1Ull, ou lança de si. alguma anlhéra: V. g,
liü:tes -; fecundados, que não são casLrados. Brot. C.
.\"thcl'Íllo. V. Anthi.rrb}'na. Curvo Alai,

433.

,'ulbéHc~ S. f. (uo Gr. anlhesis, norescencia) (t. bOL) O aclo da fecuudação das Jlóres, o periodo da 110resceneia; aquelle em
que rebentam as anthéras. Bl'ot. U. .
Allthitlill, S. f. (L zoo1.) Genero de lllsectos da tribu dos apial'ios, família dos h)'menopleros.
'\llthil"l'hJ'llu, S. 1'. ou AlltCl"'h)'lltl, .
l1l (do LaL antlti-rrhinttln; do Gr. cml/toS,
nor, e 'I'ynldws, focinho) (t. boL) Cenero de
plautas da oitava cla se de JUSSlCU; lamhen!
se chama /terva be:;erl'a, nome pelo qnal c
mais conhecida' é pl'opria de muros, roo
clledos, eLc. lIa varias especie~. Cw'v. Ala/.
277. e 433.
Alllhú'lio, S. m. (t. boL) Flór produzida
peja ag'gregação de outras llÔres.
_
llll(,llOl;I'llphill, S. f. A expl'es?ao de
iüéas ou ~enlimentos por meio de 110~e.~.
'~llth .. logÍl" s. f. (do LaL anthologw: do
Gr. anlltos, l1ór, .e te{fo, eu colllO) Escolha,
collecçflO de 116res; norilegio. ~ lig.. CoJleeCão ue poesias oscolhida , e oril.inanarncnte
pequenas.
... "thoIÓlOlo, S. m. (t., de lilurg.) CoJlceção dos officio principaes da egre]a grega,
Anthologístll, . m. Auctor de lima anthologia, ou que n'eJla é verSado.
AlltboUl-yzí.lIos,
. m. e pI. (t. zoo!.)
lnsectos diptero . semelhanles á mosca.
,~"tholltcna, V. Anlehonlcl11.
AU'hól.hngo, u, adj. e S. (UO Cr. anllllJS,
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1\111' c phagcin, comer) (l. zool.) Quc come s. m. O que se uedica ao estudo da anllu'o, pela qual alguem previne a objecção da
/IôrCs, que vive de Jlôres.
pologia..
parte adversa, antecipando-se elle mes~o
.'ulhó.,ltilo", s. m. pI. (do CI·. anllws,
4nlhrol.omngnehsmo, S. m. (do Gr. I a refutai-a, para desvanecer todo o elfClto
nór, c phiÚJs, arni.g-o) ~ome de nns iniiectos I a,nlhrôpos, bomem, e l)~aqnés, é.los, magn~- qu~ ella podcria fazer:
IluC vivem daR 110res.
Ilsmo) (t. ph)'s.) Magnetismo al1lmal, cons!.t.ntl, (do 01'. anlL, contra) Prefixo de
,'"lhól.hOI'OS, s. m. pI. (I. 7.001.) lnse- deratlo relativamen.te ás relações que exis- muitos vocab, Portug. derivados do oreg-o ,
cIos da tribu dOR opiarin , familia dos hy- tem entre os JJOmeus c os outros COI'POS da ou directamente, ou [leio lIltermedio do Lamenoptcros. § AbelJlas, que vivem soliLa- natnreza,
lim, de que ê :is vezes corrupção: v, g, anrias.
.4.. thl'OI,01lli",clll, s. f. (do 01'. al1lh)'ô- tí-eilJaclo, anli-eipação; porque amollecemo
.'"lbilrll, s. r. (L. bol.) Planta rIa familia pDS, homem, e manlcia, adivillhação) Arlivi- o c em i, corno em 1Jior, mil/wr, por 1Jeor,
da rainunculaceas, de que se exlrahe um libação pela inspecção das entranlla de vi· mel/wl'. SiglJifica contm, emoppostção: v. a.
lIarcolico. V. Zedoaria.
cLimas bumalla..
anti·phloylslieo, anti-poda, etc.
"nlho~iontho, S m. (t. hot.) I'laol:l1. tia.
A .. lh"O(lUlIldullisIIlO,
. m. (ua Cr.
,\nUnbOl'.~h·o, OU - IlbOl,tivo, ", adj.
ranlllia das gl'1ll1'lincas, chamada vu!g'ar- anlhl'ópos, e melallou, melai) (I. phys.) Ilór- (I. med,) Contra a aborlo: v. a. remedio-.
rncnle{o/LO de c/wíI'O.
ma, variedadc, ou grauação do magnelismo Pltarm. 1'. § iI. s. m.
.'nlkl',icHc, S. n1. (do Gr. anlhro.l:, cal'- animal.
A.. ti ilCltlo, u, adj. (do pref. anU, e de
vão e lilhos, pedra) (t. min.) 'ubsLullcia
.4111111·011OIlIClJ·íll, S. r. (do Cr. anlhl'ó- acido) (t. med.) Que tem virtude contra os
lIIillrral de cur anegrada, e brilho melalli- pDS, Cl1wll'On) Conhecimento das dimenções acidas, taes são os alcalinos. OU1'1J. Alai. 31.
CD' rspecie eLe carvão de pedra, que qucima Llas diversas partes tio corllo humano.
"anláeüloJ>. § ii. S. m.
com di[(jculclade, sem cllamma, nem rumo.
"JlI.h'·OI'OIllO'·I.híll, S. '. (do Cr. anlhrô'\IlUIlt,;lnit,..., Ol!lll, adj. (t. med.) Diz-se
E' de origem vegetal. Pim. C!lym. B(LI'j. 1Jos. homem, e mOI7Jhô, fórma) Doutrina, opi- dos rcmedios que são contra a angilla.
7'.60.
nião dos que uão Lig'ura, c altribuições de f.Jltal'ln. 1'. § ii, S. m.
,lllllll·/Icúsl..., s, r. Icera 110 01110.
homem, principalmente a Deus, como no
.-\utllll.hrodlllínco, adj. Contrario á
.\nlhl'i.~, S. m. (lo Gr.) (t. mrd.) 1'. Car- genesis,!l. V. 8.
aphrodisia. V. Antaphrodisiaco.
bUllculo. CUl'VO, Pol!/anlh. p. 6:36. § (I. de
,\nll.1l'ol.onHi'·I.hlco, ", Que é concer.-\'IIUllpOI.létlco, u, adj. Diz-se dos rehisL. uat.) Genero de insecto diptero; lem nente, ou conforme ao anthro!,omorpllismo. medias contra a apoplexia. § 'it. s. 10.
as alltennas curtas, de tres articulações,
.4.nllu'ol'IlIllO"I,híSIlIO, S. m. (de anlh,.oA.. tlál', S. r. (t. boI.) Planlas da familia
Icnninando a ultima em ponta rija, a ca- 1JomorpllO) (t. did.l Doutriua dos elite atlri.. das artocarpeas indigenas do archipela~o
bcça grande e redonda, e o corpo I'elpndo. buem a Deu$ uma rónna humana. § l\Iodo ue Sonda. Pertence a este genero a Upa, ou
Cl/vicr. 2.336.
de conceber a divindade, ou as divinda· a?'Vore veneno, com cuja reúna os naturaes
Lles, como homens, na fórma, sentimentos, cnveneuam as armas.
.
"..III1·il:l:. V. Anlhrax.
,hlllll'('Jlll, S. m. (do GI'. anl/tos, 11,)1'. e accões, e sôrnelltc com podel'cs e altl'ilJuAutlnrl>ltoel'í,tll,. e adj. 2 gen. Que e
Ihraõ, estou senlac[,o) Uencro de inseclos Los snperiores.
contrario á aristocracia.
coleoplel'os, de corpo ovado, que se aclmm
,t!.nlh"OltoIlHII·I.ltíln. S. m. Sectario re,\nt1m'(hrítlco, n, adj. (do 01'. anU, e
1Iil:? lIóre . Oul'tCl'. 2. 210.
ligioso anligo, que attribuia á divindade a arlhrilis, gótta) (t. med.) Diz-se dos reme""thl·ÚI.IJ~lo, S. 111. O que é amigo dos forma ltunJaua.
dios contra a gótta. § ii. s. m.
homen : .1'01 um verdadeiro - que a nc,t!.lItho'oltOlI,Óq.l.o, li, adj. (tio GI'. anAntlllscil.lco, ", adj. Diz-se dos remenhum homem excluiu da sua caridade" IJ. lhl'Opo11torp/ws; Que tem a rÓI"rna de um 110- <lios contra a hydropisia. Phal'ln. 1'. § ii.
Flol'. § Devia ser anlhropó)J/tilo, por ser ti- mcm.
S. m.
rado do Gr. anlltrôpos, homem, e 1Jhilos
.\llthl·OI'OUlOI·I.holo~íll, R. r. (tlo CI'.
.t.llthl>lIlHítlco, ou "ntlll.~thlllí.tlco, n,
amigo.
' anl/tl'ópUS, homem, mOl'phí'. Iórma, e lOflOS, allj. (L med.) Diz-se dos remedios contra a
:'..thl"íIIOCh)·tIIica, S. r. (t. de hi t. nal.) di~cl1r o) (t. de hist nal.) Tractatlo da fór- asthma. § ii. S. m.
.
Sclellma dos pIJenofllcllOS chymicos, que se ma elas tliversas llaltes do corpo humano.
.t.n~II""cchio, S. 1~1. ido. pref. anIL, e de
o\lCrum no corpo humano.
,\nth,'opOIllO"I'hos, S. m. pI. (L 7.00L.) bacdlw; em Lat. anl1.bacehws) Pé d~ v~rs.o
.~lIthl·OI)QciiIUO, li, adj. (cio 01'. anlhl'ô- Macacos, qlle se appl'oximam ela rórma bu- Cre9'0 ou JJalino, contrario do baccJno; L c,
pelO!, de IJomel11, ele allthrôpos, Ilomelll) mana, como o chimpauzé e o g-orilla.
de (luas syllaIJas longas e a terceira breve.
(I. gcol.) Palavra com que se designam os
.'nth'·O}'OIlOlllíll, S. r. (cio Gr. anlhl'ô.4ntihíllln, . f. Bulia passada por um
lerrenos pertencentes á formaLào em que /ios e nomos, Lei) (L ue hi t. naL) ciencia anti-pal1a,
.
!I'parcce o homem.
.
das' leis que presidem á formação do ho,\utICllchétlco, ", (eh como k) adJ .
(I. med.) Contra a cachex.ia: v. g. rcmedio
•"'!hrOI,Mugo, etc. \1. Antbropophago mel11 ou a aerão dos seus orgãos.
edem.
'
.t.1~Un'ol.opnlh;", S. r. (do Cr. anthl'ó- auticachético. Phal'llL, 1'. § ii. s, m.
.
.~Ilthl·lllloró"'"e, adj. 'Z g-rn. (do ar. an- 1JOS, e palh~s, paixão) (L. phil.) Fig~I'~ pela
"ul.lcRnSt'tlco, ", adj. (do 01'. anll,
'!1I0poS, homem, c do Lat. furma) Que lcm qual se attnbue a Deus qualqucl' paJ:l:ao, OLl contra, e kallsos, ardór) Dlz·se dos reme/1"!lra humana; dá-se estc uome a cerlos affecto humano.
dios contra a febre ardente. § ii. s m.
alllmaes, cuja figura lem algurna analogia
.tl.IlUn'OI,ophn;,:·ín, S. r. (do Gr. anl/I/'ú,\nllcéltico, ", adj. Que se emprega
com a tio IJomcm. 1nlhro/l011l0rp/w é me- pos e pILagô, eu como) Accão, OLl habito de contra o mal venereo. § it. s, m.
Ihor.
ser' anLllropophag·o.
.t.ut.ICCI~hillt,;lco, ", ~dj. (t. med.) Di~·sc
I ,'"thl·OIIlI;';CII~", S. r. (do 01'. anl/Lr6p')s,
'\llth~oIIÓI.h"go, n, auj. Que c~l11e car- elos rCl11edlOs contra a e~~r, qll enfenmdalomcm. e gennao, eu gero) (L ali l.) Co- ne humana; diz-se elo' IlO111ens. § ti. subsl. des ela cabeça. PILarm. '1. § ~t. s. m.
nhCCIHlento da geração elo homem.
Pedi'. Nun. Ccoal'. 17. "barbaras anl/n'opo,\ ntlchlol'.ítlco, n, (e/~ como I.) adj.
""lhl· OIH'.;;I'·I'han, S. r. (do Cr. anlhrô- pILarlos" li. Dom. I. 3. 3;,.
_ (t. chym.) DIz-se da 1I1C0na que Eeputa o
~ e glyp/w, eu esculpo) (t. de hi"t. nat.)
.\.IlIlIl'OI.ÓI'!JiI(!, a, u<!j. (tlo 01'. anlhro- chiara .como corpo ox)'dado, e nao como
e ra naturalmente talhada, que reprcsenta pos homem, e plulos, amigo) Que ama os corpo Simples.
.
alguflIa parte do corpo humano.
homens, a convivelLCia sucial; opposto a
"uUchol~l'Ico, ", (eh C!ll110 k) ad,l.
,'UI,lu'OI,o;;lIosín, S. f. (do Cr. anlhr6- m'isanl/l'I'opo. 8. PLor. 2. 4. 185.
(t. med.) 9lz·se dos remedlOs conlra o
pos, homem, e gnôs'is, conhecimento) cien,tuCh,'UIIÚSOOOll\tologíll, S. r. p. uso (do cholera. ~ 'LI, s. m,
~m'l ou conhecimento physico e anatomico Gr. anlhrópos, soma, somalos, corpo, e /O{/OS,
.4ntlcllrésc, ou - >lls, (ch como I)
o tomem.
discurso) (I. anaL.) Descripção do corpo hu- S. f. (de anUo e ehreos, d.ivida, emprestimo)
;,"!hl'OilO;';I'llllbíll, S. 1'. (t. anaL.! Des- mano, e da sua estruclura.
(t. forens.) Abaudono fClto por um devecnpçao do homem.
Anthl'ol'O"OI.híll, S. f. (elo Gr. anlhró- dor ao credor das rendas da sua berança,
lI
Ó
II ,\"UII' l' ltlc, aujo 'Z gel1. (elo Gr. (Ln- pos, e sophia, sciencial Sciencia, conheci- ou preeli,o, pelos juros da so.mUla empresd'~POS, homem, e eielos fôrma) (I. zool.) menta da natUL'e7.a do homem moral.
tatla. 111. Lus. 2.. {. 40. 4. m'/s. 3.·1. r 128.
as c ue. macacos calarrlíynianos, que mais
,'-nthl'Ol'othcí"IIIO, S. m. (do ar. alll/II'§'\lIl1ch"I~liio,. ii, n", .'\11, adj.. e. S.
se.;prox.lmam do. homem.
pos, e l/WOS, Del1s). (I. did.) '.lerl'e entaçao Opposto, eoutrano a doull'lna do cbnstlaCÚII")II~llol'OI~lh'lU, S. r. (do Gl'. lalreia, de iieus, sob a forma e alll'lbutos do 110- I l \ s m o . .
.
o /lIOraçao de um homem.
mom.
.41r1chl'I.~th'"1~1II0, S. m. Doulrllla re.""lb-"OIt1II~IIIÍIl, ~. f. (d_o Or. anthl'ô/ 1os, ligiosa, op~o La ao ()hris~ia.ni~mo.
e i'"th"nl'Ó~llho, S. l~. (do Gr. a1l.ljl,/·6Po..s,
d Ilho.!, pedia) (t. de Jusl. nat.) Petl'lllcacao e lemno eu corto) Dlssccçao do corpo huAlltlchl·.stll, S. m. O Il1lmlgo, ou émulo
c"val'las IJarles .do corpo humano.
.
mano.'
...
de Chri~to, que, segundo o catholicismo,
lio "lh~l}IIO"'l;I!" S. f. (do Gr. anlhrôpos. Au4hll.sliIIlUlO. 1'. r;lIthuslasmo. Vw/m, ha de Vir, no fi~l do m~l1do, tentilr metter
co~em, c logos, dISCurRO) l\studo elo homem 5. l:i4, 2. lt/t. sel'm. do voto
o~ homen. debaJ~o do JU~o do d1ab.o, fiDanil~:~er~el~. zoologicamente; i. é, como
""t,h~'lídclI", S. r. pI. (L bql.) Genero gln~o R~r o ~les~la~. 111. Lus. 2. 5. ltt. 2: S
\'al'ie~l: l§ ~sturJp das Faças humanas, e suas de plantas ela família tia leg~n~lI1osas, das AnlLchnslo lJCnCL1'CI'IW nome C(u~ se da.. a
110 . aI e . § bm pllllos., tractado ela eoo- quaes al::wmas tem usos meqlclnaes, ÇOlT~O creança. que n~sce. de uma mulber m~u!a,
ra m\alllloral do hOll1e~. § Em t11COI., figll- a Anlhyllis mo.io)'. (Al1th,llIlIS bCLrbcL JOIJIS. e elue mnda uao. Llvera. llll1os, ou delx.ara
pro 11'9 a qual se attl'llJue a Deus. o que é Linneo). - ?/!elwl': ( - hclerophylla). - úqs- de os ter ha I!lUltO. (eh como h,. e nos der.)
IroJ ~o do homens: V. q. Deus falia, vé; larela, (lencnu/lt wa. Llllneo). - he)'manu8.
AutlClU'ODlSlUll , (eh corno 1.) s. m. Mur1c.'-~c, arrependeu·se de crear o homem, Brot. C , .
.
.
dança no :empo', erro nas da~as.
do ' IMnuo falia como homem, responden.4 uUll·.tII0tlCll, II, arJ,I- (do Gr. antL, e
&ntlchtolles, (~o Gr. antl, e ehlhon,
igll~~e Iguora o que, Como Deus, IIflo pôde h.l/pnos, som no) (t. med.) Diz-se dos rem~- Lerr.a; em Lat. (LIlt'tChlones) O mesmo que
.,..:1', etc. .
dios [lroprios para curatO o SOlllno excessl- Antlpodas. Bm')'. An'. 4. 26.
.,.
res bl'I~IIOlo~lco n, adj. Que pertence, vo, e não natural. § ii. s. m.
.t.1lt1c11'''ÇÜO, s. r. (do LaL. antMpatw)
!.~:~a a antluopologla.
.4. II th)l.ÓI.hll1'lI , s. r. (do Gl'. ali li, con- Acção, ou efleíto de anticipar,.de fazer urn!l
.
rOpologíSlll, ou "IIUll'O.II(,lo~o, tra, c h!lp6plw1'a, objee<:ào) (L did.) Figura cousa antes do tempo determll1atlo: antlCL-
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n. "quem se anlicipa no resguunlo dos .... lltld~·"cnC.:-l'ico, n, adj. (l. mcd.) lJizmaLe'" V. do Al'e. 3. I. "anlicipou-se (o ar- se dos remedios contra a dJ'senteria. § it,
ccbispo) e enlrou de no)' te". § Succeder. s. m.
vir antes do tempo ordenado, ou ordinario:
""llClIléfico, n, adj. rt. med.) Diz·se
v. g. anlieipuram-se esLe anno as ehlluas. dos remcdios que fazem parar os vomilos,
II. P. I. 6. 5. "parccia que se lhe anticipa- § it. S. m.
da pI'uelencia. ela l1ubenLlIde, da partida que '1)(1 o elreito ao despjo. Peo, Q. I. 65. L "anItlllficllIl'lclIli.uco, n, adj. (l. med.) IJizeslava lla/'a ollL?'o l/ill. ele. § Conh cimento lieifi"l1I-se a dur e a vrrgonlla a cortCZIa". se dos remedios contra o emplema, ou ajun.
anticipado; prcvisão. lIalL. Noviss. 4. ArgllnJ.
.\ .. lIcÍ\·lco, adj. Que é oppo lO ao C1- tamento de materia cm alguma cavidade
"c vê chêa de lerna formosura 1101' - a vislllo.
do corpo. Pllaml. 1'. § ii. s. m.
Virgem pura". § Antieipação 1JI'0Jlhetiea; prcI\ .. lich'imllo, S. m. Qualidade contraria
"'nc.lcl.i1t'I.t1CO,
adj. (t. med.) Que é
dicção. § Em rheL., figura, pela qna se ao civismo.
.
contra a epilepsia. § ~t. S. m.
anlicipa, ou prcvine aqnillo que oulrrm
,\ .. UdlnÍlI, adj. 'l g-en. (do Gr. anLt, cm
.... nUfaÁ, (ant.) Y. Antiphona.
póde dizer, ou aJlegal' cm contrario. § /llll senl. op(lo!'to e ktinrJ, estado do que jaz)
,~ .. tir,..
(alll.) V. Antiphonario. Elue.
eoonomia politica e em finanças, chamal])- (I. A'eol.) UnIta anUctinat; a linha a purtir
,\nlír... cc, S. 111. (uo Iles\>. anle/aee, e an'e anl'iCipa/'ões os expedientes a que reco1'- tia qual as camadas de estratificação 'e pro- li/ace) Véu, on cou!'u semelhante, qne eorem os ae ministradores de um paiz, para tongam em duas uirecçiies oppostas.
IJre o rosto. Pal.lIl. 1'. 6. e. 15. "o rosto en·
obtcrem dinlleiro, fazendo empreslil1los a .4 .. Uclinco, II, adj. a mesmo que Anti- coberto com cri 'lallinos anti/aces" Deve
prazo curto, augmentando a ma sa de pu- clinal.
scr anle/llce do LaL. anlc, diante.
pcl-moeda, (IUando fi P!'se o meio cirenlan.... nlleo ..sUt.. elo ..... I, auj. e S. 2 g. Con"'uur..cinlo, .., adj. (L med.) Rcmedia
te, ou h)'pothccando algumas rendas pnbli- trario a conslituição de um paiz; ou, em - ; contra o quebranto, ou fascinaeão,
ca', para com ellas ser feito o pagament.) á gcral. contrario ao yslema ue govcrno re- I'hal'ln. 1'. § iI. S. m.
medida que se I'orem r('l;ehcndo J. II. Say. presenlativo.
..... tlrc".·íl, adj. 2 g. e S. m. (L. med.,
"de todos os emprestimos, são as anticipa,\nllco..... t1t.. elo .. i.lmenlc, adv. Dc mo- Que se empreg-a contra a fe1.>re. OltI'VO. Po·
ções os mais onerosos". § 1'01' anlicipaçào; do contrariQ á constituição politica de um tyanlh. I. C. unie. 15. 58.
loc. adv. anticipadamente.
povo.
"nti!'':-•. Hal'l'et. 01'10![1' .
.4 .. 1Ic1I.ádllmentC, adv, Com anlicipaI, .. tle.... lll:,:-Io .. i!<ta, S. m. (L med.) a
1, .. Uflll... tt·OI.íll, e derivo
ção, de antemão. § Com antecedencia: V. g. que considera corno não contag-iosas certas
",.. tUilo~óllco, e derivo
ailliLccCl' anlicipadamente o /uLw'o. 11. lJom. doenças, contra a opinião de outros.
,\ .. uríslco, e derivo
2.4. 10. Vieira, 10.279.2.
""lIco"m':-t1co, a, adj. (do Gr. anU, e
.~ullnoglsuco.
"'ntlelpntlo, p. p. de Anficipar. Nau/i', /;OS11/os. 1.>elleza) De.tl'uctivo da belleza.
" .. líro.... , e derivo
dc Sep. 6.58. e adj. Feito. on dicto de ante" .. Ueóst", S. f. Contracosta.
" .. tirl·"sc, (,'am. OanF. 9. I.
mão; que succede primeiro do IrUC devera;
" .. lI(·'·cl.... se .. I.. , S. 111. (l. [1h,\'<.) Luz,
N. H. As palavras aCima escrillla COII·
precoce: V. g. liisen'!;üo anticipada ti eliade; que sc manifrsta tio lado ojJposto ao do forme a ortoogr. plJilos. busquem-se por
dól'es e alllicções anticipadas ti cat~~a /Jl'evis- crc'plI!'culo rcal.
,\"UI.I.I. ortlJogr. et,\'mol.
ta. 11. Dom. I. 3. 20. (Jam. Sono 18G. "Qual
" .. Cidlict3'I .. , a mcsmo que Anapeslo.
,~ .. tlgi.do, p. p. de Allligar. V. Allti·
Uór - foi colhida". § I'revenldo. AIT. 6. 23.
,\ .. lidú.·, V. lrans. p. lIS. Dar anles.
quado.
(,anlicipado da sua morte» TeU. eh". I. 11.
1\" II diltll, e dcriv. V. Antedacla, etc.
.\ .. U;;i.lho, S. m. (l. naul.) Peça com que
99. -por nam ser - da charidalle do ou- Vieira, 3. 360. § AnleeLala é como se ueve I se seguram as vergas, quando a enxareia
tro".
e crevcr; do Lal. anle, antes, e não anU, esta uesbaratada. Amarat, 6.
{Anticipac1o, Prematuro. S!ln.} JnlieiplIrlo que quer dizer contra.
.'l. .. tíglllne.. l,c, lldv. Em outro tempo; no
exprime sômente o qnc é feito antes do
1\"lIdcmo.. íllc", u, S. a que nega a tempo passado, ou antig-o. Lus. 3. 9.
tempo em que seria neces!'ario fazer-se. Ii 2xi,Iencia de demonios.
'~Jlti;;lÍ", V. trans. Fazer antigo, demollremaluro exprimc o qne é feito an~es do
" .. Udeos, ou ,\ .. Ude .. ", S. m. a inimi- raro Rego, (l'Atv. e. í9. "be necessario lião
lempo opportuno, conveniente e apto. a g-o, ou contrario de Deus. ALm. Insll'. 3. 1). deixar antigal' a tosse"
.4- .. lígo, ", adj. (em Port. ant. anligoo,
primeiro pôde empregal'-se em 1.>om ou mán G7. "o primciro - foi Lllcifer».
,eolido, o segundo sempre se toma cm múu
,\ .. tldcsmn, S. f. (L. 1J01.) Planta vulgar- anl:igtlo, do LaL anUqll'Us, do pref. anl~, e
scntido. Syn. de /;'1'. />'. de S. Lui:;.
mente chamada eOI'c!oeira.
do UI'. 'iM, eu venho) Velho; que eXlsle
" .. Uel.'lldol·, u, adj. Qne anticipa e faz
1\ .. U.liubéUco, ", adj. (L med.) Remedin desde muitos annos, que é de um tempo
preceder: v. g. a imagi!/(l!;üo - do Lorllwn- anlilLia{Jetico; contra a diabetes. Pitarm. 1'. passado, indefinidamente rem~to .na nossa
lo, que 110)' seu 1l1aJ.ll1·cve. ~-, S. aque, a que
,\"lIdllll.ho.·étic", ou - ro,'ético, ", edade; é opposto a moderno: edlficlO anligo.
anticipa. Pinho Slllll. 10. "anticípador da adj. (t. mell.) Que se emprega coutra os Lus. 7. 19. "o rumor anligo COllta. Coul.6.
nos a gloria" o que a preparou, e dispõz demasiados suores: .,·emeclios antidiaphore- 2. 3. "hum antigo c perigoso postigo! (Iue
antes.
tICOS. PhaJ'11l. 1'. § ü. s. m.
o tempo foi escondendo com terra e CISCO'
..... tlel ...iJllc, p. p. de Anlicipar. § aujo
"Jltldo.·... I, adj. 2 gen. Uemuneratorio: § Que é, existe, ou se conserva ha mUI'
2 gen. p. uso Que anticipa.
v. g. doações, paelos. contl'aclos anliuoraes. to tempo; fi opposto a novo, Tecenle: ~Il,,, .. lIcll'lÍI', v. trans. Ido Lat. anLicipare) Atv. de 24 de Julhv de 17t3.
tigo empre~ado; antigo privilegio; anLtya
Fazorsucceder, de antemão, Oll antes do que
,\ntldõ.·~", S. m. p. uS. (l. GI'.) Dadiva amisade. § Que teve n'outro tempo ~IU 10houvera de ser, mudadas certas circumstan- em agradeCimento, recompensa. li. F. Man. gar, que ja nao occnpa, uma prol1ssao.. (llIC
cia : V. g. - a guerra, sendo o apgressor;
" .. Udotitl, adj. 2 gen. Que é contra-ve- ja não exerce' é opposto a aclual: 1'01 ano
- as horas do janlar. üle. 2. 23. Leão, Oh 1'. neno; que lpll1 a llllalidade de antidoto: ligo deputado;' era um antigo jornalista, um
D. Fcrn. 202 V. -não crendo que elle anU- V. g. agua antidotal. Phal'Jll. 1'.
anli!lo negociante. § Homem antigo; aqu~lIc
eipasse a guerra... § Anticipal' a herança;
" .. tlolotá.·, V. trans. p. us. Temperar que, qualquer que seja a sua edade, ViVe,
recebei-a, ou gozar d'eJla antes da morte com antídoto.
procede, e traja a moda antiga, professa a
do testador, do pae, etc. Vieira. § Antiei"oll •• oli... lo, S. 111. Livro que tracta dos simplicidade e singeleza dos temposJJassa.
par o sangue, as li!J'idas; fig. doer- e antes anl i.clotos. Jl1a(l. flJalh. t. 41.
dos; ou segue ideias que não são o ·cu
do mal soU·rido. ld. § Prevenir: v, g. - as
" .. tídoto, S. m. (do GI'. anli, contra, e tempo. § Por ampliação: homem ancÍlio,resoecasiões, P. P. I, C. I. Leão, Chr. João /, dOto,l, de dict6mi, dar) (L. med.) Contra- peitavel, e de maior edade. Arl. dr /!tI'I, 3.
-a morte o anticipou.. i. é. levou, antes de veneno; diz-se dos meuicamentos que illJ- Nau/?.. de Ser. t. 6 V. «antigos outros Ira~,
fazer alguma cou a que intentava. § Pre- pedem, ou neutralisam a acção noeiva de de autorizada, veneravel ·presença.. § Anil'
caveI', acantelar com tempo, ou de anle- uma substancia toxica. Vieim, 10. 18'l. 2. go; fallando dos costumes, usos, modos, elc.
mão, o que ha de vil' a succedcr, ou ser § lig. Cousa que corrige, evita, emenda, os dos nossos maiores: e figo. bons, grave>
nece ario. Vivi?'. 12.204. «não teve aggra- ou impede outra má: V. ri. a humanidaele singelos e virtuosos. TeU. Oltl'. 2.1J. 84.•dc
vos que perdoar a patria, porque os anLi- é antídoto ela S1J.lJel'ba,· i. fi, evita·a, corri- costumes antigos, e de vida santa.. § LlnhCipoll com fugir della. Luz, S. I. III. 4. ge-a. Arl·. 10.40.
go; que tem precedencia de tempo em al«wltieipai o castigo de vossas culpas". §
(Antidoto, Contraveneno. S!Jn.) a primei- g-uma sociedade, dignidade Oll cargo. y.
Fazer, dar de autemão: V. g. - o aviso; - o 1'0 comprehende em 'seu seutido geral to- Decano. AI't. de Furt. 3. "quaes eram ma,IS
castigo. , Começar a ter, usar antes do ter- d~s, os. remedi os que se ,empregam para anligos !la sua arte- Març. ChI'. 1..1. 63.
mo orcLlI1ario, commum. Vieira, 7. 539. dlmll1U1r os errei tos das enlermldades, des- .dos mais anligos da ordem.. § Hlslona all"quem anUeip01t o u~o da \'[lzão tanlos an- truindo os seus principios, Oll causas, co- liga; a que vem desde os primitivoS tell1no ... tambem anLiciparia o na cimento mo quando dizemos: que a quilla é um an- pos 1Jistoricos até ao seculo 5.' ua cra
algulls mezes.. (fallando do llaptista) «anli- Udolo da febre. Conlmueneno é um remedi o chrislã, em que pela invasão dos Ilarbaro~
cipul' a coha1.>itação as bencões nupciae.. accommodado para impedir os progressos, se desmoronou o imperio do accidonte. ~
(,elll/icipal' o exercicio li pátente e pos e" ou destruir o elIeito de um veueno que se Antigo Teslamenlo; a Bíblia, cOlllprehc lI '
"anlicipou com mi pricordia a oracao... ~ tenha toma~o; .I~elo _que se. vê qu~ antidolo dendo os livr:os, qu~ precedcm ~s EvangeAlllicipar a/quem; adiantar-se-lhe ei]] fazer tcm uma slgl1lücaçao mUito mais extensa los. § Ao antlgo ; I. c, ao uso anllgo, a UIOai "uma cousa. PiniLeil'O, l. p. 62. "a quem que cantl'aveneno. O antíeloLo tem além d'is- da do antigos. § O antiqo de (Lias; na sagri
!lOS !Lllteei/Ja·>. § Anticipar alguma cousa a ,o um sentido Og. ou moraL, pois clmma- E!'cripL. lJlJI.lS. Vicl. 6. 7. ~ V. Ancião . .I!1"' ~
(lLguem; fazer que e~a Ih . ch~gu~, ou suc- mo antídoLos aos. discursos, Oll obras ~o- Os antiflos; s. pI. os que nos precederam, (l.s
ceda ante do deVido e ordll1aJ'lo tempo. raes, que se pulJlIcam como preservatlvos homens das edades auteriores: ascendentes.
Goes, CiLr. elo PI'. 17. "anLieipOtl a morte.. de más doutl'iuas.
maiorcs progellitores. fi. P. 2. t. 7. Lus,
§ Alllicipal' os olhes ao /illuro,' pl'Cv"I-o, I ." .. Ud.·ÓI.lco, u, adj. (L. med.) Contrario 4.33. '
a hYdropesia. ClU'V. Obs. 38. 3. "agua an-I ""ll~ó"lo, ou - l'ium, S. m. (L. de,arl.
olhal-o com anticipação. Vieira, 7. 146.
.~ .. lIdllll.,.S(, v. reI'. Adiantar-se. Palmo li(IJ'Olii~a". § it. . m.
e mechan.) Esmalte grosso uos 10uceIroS•
lJaI'ÜO do pagamcnto. § Prcvcnção, adianta- 3.

mento em tomur a mão a outrem no dlZCIJ
ou fazcr alguma cousa. (Jeit. S. 2. 2~5. 3. 3
a succeder, vil' alguma cousa, mudança,
estado anles dc tempo OPP0l'luno, usnal, ou
aprazado e limitado; prC'cocidade: V. g. -

I

n,

'I,

I

ANT
adj. (l. med.) Que é ef.
(,lo Gr. anl/., e (J1'ap';ú eu escrevo) Sig'nal orthographico,' qne
serve para dislinglllr as palal'l'as do texto,
que se vae glosando. lJalT. 01'1. 54.
AIIUlI'ulÍ,lo. V. Anliquado. Gl'cg. ct'Alm.
Reslaw·. 1. 20.
,tnUgulÍlhH, s. f. (do FI'. anliquail/<J;
lleriv. do Lat. allliqlllls) Heslo da anliguidade como rui nas de monulllentos. lapides.
inScripçóes, medalhas. etc. /J. Dom. 1. 5.
14. AI L. tom. 3.
187. coI. 1. "'anli(JtUllhas
de Meliapor» reliquias do que roi. Luc. 3. 4.
.cm meyo das quaes - estavam as de um
lemplo. § Nolicia, historia de cousa pertencente a tempos antigos. A(Jio/. L. 3. 114.
.llUma anligltallta digna úe ser sahida» •
Costume, u '0, moda, trajo, termo, etc. an·
ligo, e ja de u ·ado. Ku/i'. 1. I. § Anligllatlias; pI. cousas velhas de pouco valor.
AnllguldÁde, S. f. (do La1. anliquitas,
de antiqua, antiga, e celas, edade) O tempo
antigo, o longo decur"o do tempo indefinidamenle remoto, em que Ti veram os povos
(Iue precederam as nações modernas. Lus.
3.29.• em tanta anl'igrdelade não ha eerte·
za. § Os anligos, o homens que vi veram
nos seculo' remotos. FeI'I'. Ocl. I. 3. II.
/Jom. 1. 1. 2. "teremos em nosso favor toda
a veneravel anli(Jltidade» § Anliguidades: pI.
cousas acontecida ha seculos. Aml. de /les
/list. 2. "anliguidades fabulosas.. § Cousas
antigas, antiguallras que nos restam dos
tempos "passados, corno monumento:·, ruina, medalhas, inscripcões, noticia:, ptc.:
as a/lliguulades l·omanas. A. Calvo 7'1'. 3.
•aquelles que de - e prezal'fto.. i. é, de
notiCias de cou. as antiga. mb. de. Mac.
Nasc!m. I.• foi perito nas anliguuladesJJ § A
Iluahdade de ser antigo: v. g. a anti"uidade ela Slta nobreza, instilulo. íl P·rece([encia
~e.lempo em algum logar, sociedade, ou 01'helo: .preceder-se-hão seg'lI1do a anliguidade das ~artas, patentes, provisões, ou do
annos, P Idades.. 11. IJom. 1. 1. 16. -no lugar que lhe couber por sua anliguidarle.. §
((ali. das pessoas) Anciallidade, velhice. Lisb.
Jard. 125. 1. -ter I'e 'peito ii anti{/lüliarle...
,.tntlgllíllHlmo. V. Antiqui. imo. Goes,
.'nUIliOW",O: ",

Ocaz contra a gana.

.\lIlíll'rnpho, S. m.

r

U,r. rio p,.inc. c. 9. Cal·l. do Japão) 1. 4'25.
I. Luc. 7. 18.
"0Ii;1I9. V. Auligo.

A~lIbéetleo, ", adj. (I. med.) Contra a
Ileehca. Curvo. § iI. S. m.

ou ~utlhcJllo'·r'I/.;I.
.adJ. (t. med.) Contra a hemol'l'agia :

"nllbemoptóleo,
CD, ",

V.

g. pos -. Farm. 1'.

.tIlUhe..... '"·'·hllld ••,I, adj. 2 1<. e . m.
II. med.) Dlz·se dos remedios contra as he1U0rrhoida".
Allllherpélleo, a, adj. (I. med.) Diz-se
dos remedias contra todas as especie- de
dartros, empingens, herpes, etc. § iI. S. m.
:\Ollh)·drol.hóbleo, ", adj. (t. med.1
Olz·se de todos o remedios contra a h)'drophobia. § iI. S. m.
. AnI"h)'d,·ÓI.lclI, ortbo"T. et)'llJol. Y. Anlidroplco.
"
,,"lIhYP~ól,leo, H, adj. (1. med.) Diz-. e
~os remedias contra o b)'pnotismo. § il.
s.m.
:\nllh)'poeoudríaeo, a, adj. (I. med.)
~Iz.se dos remedios contra a h)'pocondria.
~ lt. S.

m.

.tnllhy~térlco, ", adj. (1. med.) Diz-se

do~ remedlOS eontl'a os ataques ll}'stericos.
~ II.. m.
"nlllelérleo, II., adj. Diz- e dos medicamento.. contra a ictel·icia. § 'ii. S. m.
:nhl llll e ,. S. r. Sentença brevissima.
111 Rllln~U."o .., adj. e s. m. pi. Atedicar e/llos_, ~edlCamentos quP se julgava ted~~ a propnedade de dimuinuir a secreção
el te, ou qne se emprell'avam para a cura ~as doenç~s chamadas Yactosas.
Coi Rlllogo"llhmo, S. m. (I. geom. p. us.)
ll(llemento de um 10ll'arilhmo seno tan'ente, elc.
"
,
,
pr:rtIJO.t;íll, S. f. (do La1. anlilogia; do Gr.
o . ~I~ll, e logos, discur o) Contradicção,
nPPg,~lçao de senlido de duas sentencas.
'2. 17G.
•
.\nlíloll'o: adj. m. (t. phy .) Polo - ; :l
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ponta ou extremidade da tOl'melilla electri- nma contrauicção naUiral, necessaria, resul. ada por elevação da temperatura ou res- tante não de falso raciocinios, mas das le!s
friamento; (Iue eslá electrisada nrgativa- da razão, sempre que. ulLrapassando os 11mente quando ~obe a temperatura, e po- I mites da experiencia, não queremos remon·
siti"arnente quando a temperatura uimi-, tal' ao absoluto, ficando então lia -alLernatinue.
va ou ue não corresponder á idca do abso~n',JJillllllell, ll, adj. Diz·.-e dos remedios luto. ou de não exceder o limites da nos~a
uteis contra a peste. [JI.al·l11. '1'. § Ilnliloi-I intellig ncia que lião aLlinge os (Jbenomelm:co, S. m.
nos. I,ant formulou um certo numero d'es~lItllilpC, . m. ou f. Genero IICm:llllmi(e- sas antinomias.
ros. da familia dos ruminantes, secção dos
~III1I1Óllllco, ", adj. Em que ha antinoruminantes de córJlos Ocos, cercando um ca- mia: V. g. leis-.
roço os 1'0 solido.
Antínll", S. m. (1. astl·.) Con-tellação dO
~lIl1ló, ... lll, s. m. (do [,at. ante, e loquor, hemispherio IJorcal, ao sul da Aguia.
fallar) li.:xol'llio.
,llltlllChcllO, ", allj. Natural, {lU pcrten~lltllllCI.h)·tleo. ", adi. Diz-se dos meios cente:i cidade de AnUochia. At. L. 1. 1. e.
que se empregam 'contra o !TIephJ·tismo. ~ t7. Eslaç. Anlig. 16. '2. (eh como k.)
Anlimephylico, S. m.
~lltillChc ....(" adj. 2 g. Omesmo que An·
~IIUlllCtáholc, S. r. Il. rheL) Figura pela tiocheno. Esla!:. Anl. 3'2. 4.
ITual se invertem n'ullla phra e as palavras
~IlUotlonlill;;lco, u, adj. Diz·se dos reue outra: V. g. quem quer não ]Jôde, quem medlos contra a odolltalgia. § II. S. m.
póde mio quer.
.,"tlólllo., S. f. 'Ol11e de uma borboleta
~ .. t1111Ctlllép"c, S. r. (l. rhe1.) O mcsmo que tem as azas cór de pUl'rnra escura, cn~l
que Antimetaholc.
uma margem amarella pai lida, e outra maIs
...... II111Ctólhc"c, S. f'. (do Gr. anli, e me· interior preta. malhaua de azul: vive em
laliwsis, mudança) (t. rhel.) O mcsmo (1'1e bandos nos salgueiros. ClIViel', 2. p. 295.
Antimetahole.
~lltlOI';;"'''''WO, ll, adj. Diz-se dos re~ .. t1111hl".'c,·IIU, adj. e s. 2 g. Opposto, medios contra o orgasmo. § Anliorgáslico,
ou contrario ao systema ue administração s. m.
adoptado, ou seguido pelo ministel'Ío (em
~lltllli'IIU, S. m. O papa scismatico. opgovernos representativos); que não segue a posto ao eleito canonieamente. Ribeiro, Juipolilica do mini:;terio.
zo lIislorico.
.
,"nlllllollllc•• l, adj. 2 1<. e S. Que é op,.. nUI'"I••• do, S. m. O governo do antrposto aos monges, aos conventos dos mon- papa' a usurpação do antIpapa. IJ. FlO/·. 3.
ges, J'rades.
.
154..
.... .
~lltllllol""'ehlco, ou '\lltllllllllo.,·,... lco,
'.... UIU'11I811l0, S. m. Opll1l<IO religIOsa,
H, adj. e s. Contrario, opposto ao sy.tcma que não recouhece a ~llpremaci.a do pap~ .
do governo monarchico.
~ntllllll.í .. tll, S. 2 g. O que e contrano
~utllIlonl"do, ", adj. (t. pharm.) ~Jistu- ao papa, ou aos papistas.
,.... UIIU'·llllélu.., S. J'. pI. (I. geom.; Du~s
rado, ou carregado de antimónio.
AUUIIlOlll ..., adj. 2. g. De autimonio, per- linhas recta. que formam com uma terceltencente ao antimonio. § -, S. m. Os anU- ra angulos eguaes, mas dirigindo-se em sen.moltiaes; remedios cnja base c o antimonio, lido contrario. § -, S. 1I1 Slng. (1. rhe1.) FICnrv. f'o/!la·tlh. 11. 172.
g:u!'a que consiste em uma especie de r~pe,\ullmoul"'o", S. m. pI. (l. ch)'m ) Dá-se lIçao, empregaudo-se as palavras repetIdas
este nome aos saes J'ormados pela comlJi· em ordellJ inversa.
nação do acido antimonico com uma base
~u.,111I1l·uI3·t1Cll, ", adj. (1. med.) Diz-se
saliflcave!. Comp. de Ch!lJn.
dos medicamentos contra a paralysia. U/fl'V.
'\lItllllilOleo, aujo (1. clt}'m.) Acido - ; I'otyanth. 2.. 16. IIG. n. 30. ~ iI. S. m.
peroxido de antimonio; é cór ue canna,
.... ulll.II'·......."c, S. f. (do Gr. anli. conpulvel'ulento, insoluvel na agua, e insipiúo. tra, e lJaraslasis, prova.) (1. rhet.) Figura
(/omp. de cltUIn. Coel. phm'lll.
que consiste em um accusado sustentar que
~utllllóuiu, S. m. (do La1. bal'b. anlimo- devia ser louvado e não censurado, tend.o
niulll) ~Ietal fragil, pesado, de cór esbran- commeLlido a acção de que o accnsam ..
quiçada, brilhante, assás parecida á do es.""t1pnlillliltllell. V. Anti pasmodico. Blul.
tanho, ou prata; parece composto de infini~ntll ... thíu, S. r. (do Gr. anli, contra, e
tas estrias,. ou agullias sobrepo~tas e pega- ]Jalh!}s~ all'ciç~o) Avers~o. repu{;nancia natudas umas as outra, e na superfíCIe tem ap· ral, nao motivada e Indepenaente da vonparentes crystallizacões, semelhantes 11 es- tade. que se tem contra alguma pessoa, ou
trellas, ou á plantá féto ; dissipa-se ao ro- cousa; c o contrario de s!lmpalhw. B 2. ?
go, em fumo mui espesso c sullbcativo. e 4. Luc. 8. 4. § fig. Repulsão, falta de a[jn~
tambem se reduz facilmente a pó. § Os cli,Y- dade entre os corpos, como a agua e o azf'Lmicos antigos chamaram impropriamente te, que não se mistumm. § AnlilJalhia dos
anlimonio ao que os modernos denominam geltios; genios que não se combinam. § (em
suljJhul'elo de anUmonio. que é uma combi- pint.) l/alta de harmonia nas córes.
nação de enxofre 00m o anlimonio; é muito
(Anthipatbia, ódio, Aversão, Repugnancia,
usado na medicina. RecO]). ,la Cir. 5. 157. Quisilia, Asca. S!ln.) A primeira é uma opMad. Atelh. 2. 37. 2.
posição ou inimisade natural, ou irresistiAlltlmonlÔ8o, adj. (t. ch~·m.) Acido anU- vel dos sêres ~ co~sa , umas com out~'as :
l1wnioso; oxydo de antlmonlo.
a sua causa c mtelramente desconhecIda:
~lltlmólllto, S. m. (t. cl1)'m.) Sal forma- os seus etfeitos são prodigio ·os, e admirado pelo acido antimonioso.
veis. frequentemente exaggerados, e por ve~Iltllllonltlre.o, S. m. (1. chym.) Liga zes fahulosos. ,\ aversão tem tambem alg:ud·antimonio.
ma cousa desconhecida em sua causa a mlu,\Illllllllullíekel, S. m. (I. mineI') Snlpho- de moral: não é tfto invencivel, e tão pode·
anlimonieto de nickel; minerio formado de rosa como a anlipalhia, e ainda o é menos
.
a l'e])ugnancia; e muitas vezes acontece que
antimonio e nicke!.
,""UIllOUÓ1Ido, s. 111. (1. miner.) Anlimo- uma e outra se convertem cm aO'ecto, e até
nio em fórma de oxidos.
em amor. O Ollio nasce ás vezes de podera~llthllO"I", adj. 2 /t. Contrario á moral sas e fundadas causas por graves:~1I1jul'ias
publica, ao' bon: costumes. 1'. Immora!.
recebidas, outras dr. mera vontade, de mo~llllUllClolllÍ1, adj. 2. g. Opposto á nação; Uvo leves, c ainda de capricho; flualquer
contrario ao gosto nacional, aos seus usos. que seja a ua origem, os seus~el1('ilo são
caracter, pro:peridade, etc.
crueis e tem veis, o rancor augmenta. e
,\uUllellbdlleo, ", allj. (1. med.) Diz-se chega a inveteral'-~e sem quebmr da sua
dos remedios contra a cólica nephritica. § I'orça. A aversão e a anlipalhia exercem·se
iI. .. m.
indislinctamente uas pessoas e nas cousas:
~1I111l0Illíll, S. r. (do Gr. anU. contm, e o odio mais n'aquellas, que n'estas : a repunomos, lei) Contradição nas palavras, ou gnancia nas acções. Quisi/ia é palavra da
sentença de duas ou mais lei~. ou entre lingua Bunda, e sig'nilica a anli]Jalltia que
duas passagens da mesma lei. ~ fI~. Contra- I o· pretos tem a certos comeres, ou acções;
riedade, contradiccão. Atend. S. I. 527. 13. diz-se familiarmente em logar;de anlilJalhia
/Jarrel. Pral. l<notavcis anlinomias dos ani- ou aversão: e antigamente dizia-se quigila.
mos" § (t. philos.) Nome dado por Kant a Asca é a palavra yulgar que iudica aversão,
I
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má vontade qllo se tem a alguelU, talvez tra, e )Jlew'ilis, pleuriz) (t. med.) Diz-se tlos locuções anliquadas, lllas genuina da lil\.
com desejo de vingar-se.
i rem 11ios contra o pleuriz. Curvo Observ.4. g-ua, expressivas e com boa anaLogia \Iara
.t.nt1luithlcli, ", adj. Que tem, ou em qlle 32. ~ it. s. m.
fugir a illva ão do neologismo, mCl'CCO lou.
!Ia a!ltípathia,; que produz antipathia, qlle a
.",.. tlpnculllól1lco, li, aujo (t. med.) Díz- vor' porém o que busca desenterrar vcllti.
lI)s(Jlra, ~u d ella procede: (,as sllas disco 1'- se dos remedioscontru a pueumonia.Phal'ln. ces, e prefere os archaísmos dos nOSSlJ5
d.las, l? dlssen:õe me erão por extremo ano 1'. § a. s. m.
avós ás iJoas expL'essões que o u odepoisin.
ltpalhwas».
.t.I1t;III"III, S. rn. (do nr. lUlU, contra, e trotluzi II , e le não se livra do nome de
.fo II ti !Ultl'l"ltI ('0, n. (ulj. Qu é conlrario POltS. por/os, p.• ) O qlle Itabita na superficie rançoso.
ao patnoLismo: prrjlllilcial, nocivo á pai ria. do globo terrestre, cm um ponto diametral·
:t. II ti "'"""', V. trans. (do J,at. antiquarei
Il .. ti llcllc.... \'. Antipoda. Canc. :18. :t
mente opposlo áqueJlc lJue occupa Gutro ha· Pur om desuso alg-uma lei, constituição, ce.
. ntll,c,·iúdido. u. atlj. (t: mcd.) Que
hiladol·. tI!. de l"iqueiJ·. Cltrvll. 2;1. «anlípo- remonia, ou outra cousa semelhante, UIlI.
empr gado contra' as lloencas periodicas.
lias cllamao áqllefles, que com os pés IIUIl8 camcnte (Jelo O'eito do não uso, on do C05.'ntll.c'·l>iláUlco, II adj. Contrario op- para os olltro~, antlão nas pxtremidades do I tumc em contrario, legitimamente introdup sto ao movimento peri taltico; i. ", em diametro lia terra.. ~ lig. Contrario, o[1pos- zido. 11el1elt. LU' '2. L. 2. Pretucl. I. -ou o
sPl1tido contrario do movimento (lrogre si- to Luc. 7. 4. TeU. ChI'. '2. 4. 51. § Alllipo- tempo a antiqltarilt, ou etc... § -I'e, v. ref.
vo do. iutestinos. do estomag-o para o anus. elas lIo tempo; os que razem da Donte dia, Cair em de:nso. V. Abroqa1" s,ljn.
§ Jl1~L'iI1Wl1lo - ; de contracção de baixo Lla· jogando, etc. ~ -, adj. 2 g'. (t. poel.),Qlle fica
""till",h;o, s. m. (do Lat. (mliqllul'iru)
ra Cll1la nos intestinos.
ua reg'ião, ou hemispherio opposto. Gal/I. 3. 1I0mem dallo ao estudo de antigualhas, de
.t. llti l'C,·í .... Ilt'C on .l II li 11l'l·í...Cll'l 1..; , S. r. 12!1. «ter da antipocla terra a monarohiaJl
antiguidades. fi'1'cil'e, I. n.· 57. M. L. 3.8.
do 01'. anli, contra, e ]Jel'isla 111 ai, e tal' ;i
,t.IIIIIIO""';.\''';'·o, li, adj. (t. med.) luo 26. § pôde·se dizer no fem. anUqltul'ía.
rotla, resi tirJ (t. didact.) AugnH'nto da 1'01'- prel'. anli, e de pOdllql'icoj Contra a polia."'" II "1" IU'lll1liu';0, u, adj. (t. med.) Iliz·
ça, 011 inten idarJc de uma qualiuade, por gra. CUl'v. Obs. 7'l.. !J. R a. . m.
. e das conreições contra as febres qual'tãs.
se augmentar a qualidade contraria: V. g. a
,t.II'íl.otlc, Y. \nti[1otla. AI'I'. 4. 25. e AJa- [I'al'lll. 7'. § it. S. m.
ag-ua dos poços parec' topida ao corpo, por I'i;.
,t.llti.,uíssi ..... , sup. tle Anti~o. /l.
qlle esle vem de lima temperatura lIluis bai·
..... II t i I' o ti é g ,'i C u. V. Anlípollag'l'ico.
i\.uth·IlCiolullísmo, s. m. Doutl'ilLa con·
xa, de um ar mui frio. Luc. 2. 5. lJel'n. Pha1'l1l. '1'.
traria ao racionalismo.
!>'l01'. 4. 101.
,t.utll>oétlco, /l, a<lj. Contrario ã poesia.
.4.11tia'/lciollalistll, S. m. O que segue
.h'tillcslilell(·ilÍl adj. 2 I{. e s. m. (tle
.<t.ul,ilIOIiOl·cética, S. I'. (t. de archlt. mi- doutriua contraria ao racionalismo.
anU, c peslilcllciat) (t. med.) Diz-se tios me- litar.) ,'ciencia que tracta da deresa das
.t.llt.ÍI·calíslllo, . m. Doutrina opposta
dicarnento que cornlJatem a peste.
praças. I'im. Jlfelh. Pl'ot. JJlul. R ·sa·se como ao realismo.
Alltll.lll...·lUlltO, u, aclj. (t. med.) Contra- aclj. anlipoliol'cetico, - ca.
.4.lIlirclllístll, S. m. Oque segue dontrina
v lIeno'O: diz-se de LOdo o medicamento,
,,"ti,.olítiCII, s. r. Politica avessa, eOIl· opposta ao realismo.
que é antídoto cOnlm a qnalidade maligna. Iraria as regras da boa politica. ltib. Mac.
'\.Illlo·cformístll, S. m. O que é conlra·
Pltal'm. 1'. § it. '. m.
AfisUp. 2.
rio a reformas (·principalmente lias insli·
,'."til.hc", S. m. Sig-nal empregado pelos
:\'lIlil.O'ogéUco, a, adj. Qne conlóm ano tuições politicas).
,qllti"élltiCO, II, adj. (t. med.) Diz·se
revisores d provas t,l'lJog-raphica' para in- tipologia.
dicar eparação do palavras ou IpUra:, qne
.4uHIlolo:;ia, s. f. Escripto contra algn· dos remedios contra a podridão. § ii.
por erro e tão juntas, d vendo ser separa· ma apologia. AI'/,. 8. 6.
S. m.
lLas. lJw'rSl. Orlh.54.
.t.lltlllJ·,hlll, s. r. (do 01'. anl'i, conlra, e
,\'llli"C\'oIIlCloIlÚI'lU, II, allj. e s. COII·
,t.lltil.hil'lllthl·Ollill, lol't. etym.) s. UL. }Jl'llxis, acção, (le pl'll~SÓ, ell faco) Disposi- tl'al'io, opposto a revoluções; inimigodere·
Acto contrario a philanthl'Opia..
ção COlltraria de diversas partes no mCSlllO voluçõcs políticas.
t~ .. tlllhlllllllhl·... ,.ico, lO, arlj. Fallo de doente: V. {I. convulsào de um membro, e
t\. .. ti,·'·él.t1co, II, adj. (do Gr. alltirrltr~,
pllllanthropia, contrario a piLilautltropia.
paralysia do membro opposto.
cu contradigo) (t. dogm.) Contl'adictorio,
. ,t. llti l.bilo,"O'lh;u, (ol'th. etym. e nos deAlltll,,·o... ti.tas, S. r. pI. (L. ant.) Doi pe- feito para combater.
.t.llt,ia',·héo, s, r. (t. bot.) (An~il'l'hea IJUnv.) S. f. Opinião contraria a pililosophia. c\uenos corpos glanllulo os situltuos diante
..t.lltil.hllo",,,,,.hh,n, ", adj. Que ., contra· l a~ (lroslatas.
licillala) Planla cuja casta e raizes se cm·
1'10, ou O(lposto á p1lilo ophia.
't.lltill.......·lco, a, adj. (do Gr. allli, e PS()- preg'am como adstrinl{entes.
,'l!'tll.hilosol'hi... mn, S. 01. () que é con- 1'a, sarna) Di7.-se dos remedios contra a sal'·
.... utlo·'·hiull. \'. Anthil'l'llyna, Oltl·V. Alai.
ln~l'Io á f;~lsa pliilosophia; c por aIJu o á S~I na. (:oct. 1Jlw'I'l1l. p. 56l. § it. S. 01.
271.
.
plnlo ·oplna.
.'\lItiIIC ....~C, ou ,'ntllltÚsi.~, S. r. (do Gr.
IlnUsáti"Il, Oll- sáty,· .., S. I. Contra·
·t."t1llhu~í .. ;llco, ll. adj. (do Cr. anti, anU, contra, e lJl6sls, ca o, tel'lllinaç[lO) (t. sat'y1'U, resposta a uma satyra.
.
""tlscIOl", s. m. pI. (do Or. anlt, en!op'
contra, e ph1cqo, cu iuJlamrno) (t. med.) lJiz- gramm.) Figura fJela qual se alteram as re~e dos rerneclios proprios para dimiuuir a goras tla yntaxe, empregaudo um ca:o (lor posicão, e skilL, sombra) I'ovos que habitam
inllammação do sangue. § iI. '. m.
o11tro, quando lLa casos, como no Grego, no no rílcsmo meridiano, uns no i1eOlispltcrio
.t."ti,.holln, .. r. (do 01'. anü, contra. c Latim, e ainda nos nos os pronomes peso boreaL. oulro no hemispherio austral..
ph6nd, voz) Dava-se prilllitiv'amelltc este 110- snae, ou fazendo uso irregular das prepo,'llltlsco,·"itCieo, .., adj. (t. med.) 1l1Z-'
me a tudo o que era altel'l1ativamcnte cano sições'; é um verttadeiro solecismo ; V. q. és lios remedi os contra o escorbuto. Crll'v. (lo·
tado por vozes opposlas, Oll dois córos.llo- mais" 'lho que 1I1.t:/ll, por, qlle cu; a dU<lue- tljanlh. 2. cH. 143. n.· 31. § it. S. m.
je .ão certas breves passagcn da I!:scriptu- za que mnito lhe amava, por UI/rltVa. Pat- . ,t.II tl'lc,'ófllllIS0, - Ó""' adj, (I.. med.1
ru, .ou outros cantíco', chamadas tambem lIIeil'. iJlt7'l·OS, Gral1l'l1l. I. 167. «cm toda a Diz·se dos reme(Uos contra as escrofulas.!
VCI'SlClIlos, que se cantam ou rC7.am [101' par- terra. '711e punha os pés, era sua" por: era it. s. m.
.
te:, antes de algum psalmo, e que no fim slIa Ioda a lerra cm que (lunha os pés. l~s,llltiS':'lltiCO, II. adj. (t. med.) Dlz-scdos
e repetem inteiras. A:al'. ChI'. 3. 94. § Le· tas irrrgularidalles são ordinariamente com· remedios contra a 'gangrena. § 'it. S. m...
ranlal' anliphol1a;. princi[li~l·a: dar o tom metlidas p~r ignorancia da lingua, e fall:a .."'ntisocl"l, adj. 2. Contl'ario, ~reJudLClal
aos. r!antores do curo. § (L. lamli.) Dar alg'. de cultiVO litterano.
.
a sociedade; qae tende a destl'1ul-a.
noticia. a 'sac~r balda.,
,
''''nt,lltÍlta·''1?' n, adJ .. (I.. me.d.) Diz-s~ (!as
.t.nti~l.ósi~. V. Hevulsão..
.
tt.ntJI.llonllla·o, (auL.) Eslal. cios f.,oneg. drogas, on meios para lL1lpodll' a podl'ldao
Il11til'U'lIllOdlco, ti, ad.l. (t. mcd.) DIZ'
.bws. 42. 30 V. ou
insl. da AClI'{[. H. dc Lisb. p. II. 5 Llntipu- se dos remedio que se erupregam cOlltra
,t.J!tl'lho''''lI'~O, S. m. Livro do côro que ll'ido, S. m.
convulsões, ou espasmos. Crwv. [101I/ClIIIII.
CO~IICIJl a anllpbonas. !lotadas em canto·
.'ntil'l'·I\O, li, arlJ. (t. med.) Proprio a di- '2.9.73. n.· 71. § it. S. m.
.
cimo. (/o/1.sl. de Lem'a, 22.2.
minuil' a UI pmaçiio. ~ ii. S. m.
.\'''Ursltlístico, adJ. e s. m. Verso-,
.t.ntil "'Ulela'O, s. m. O cLJantrr que en,t.lltil,)·,·éCico,
adj. (t. med.) V. Febri· ac[uelle em que se empreg-ava o antl:ipa to.
tua as antipbonas. § adj. foz antíphoneil'u; I'UA'O, ou antifebril.
Antislll\o;ti.~o, Y. ltevulsi.vo.
alta em som, ou tom de antíphona.
"'util'Y"úticos, aclj. m. e pI. (do Gr. ano
:\.J1ti ... I.... sto, S. m. (do Gr. anlispaslos,lte
.t.n~illhooíll, S. r. (do 01'. aJ~tí, contra, e li, e /lYI'Oli/ws, eau.ticoSI (l. llIed. p. us.) lte· anti, contra, em selllido i.nvel's~,spaslll!,
I~hol!f', voz) (t. illdacL.) çontracllcção logic~. mellios contra a queimadura. § it. . 111.
puchado) Pé na poesia Oregaou La~lIIa, CUld"
~ (t. ue IlIOS.) Jmphonlu execlltada por dl.t. ... l.'lIádo, p. [lo de Antiquar. 8. Pior posto li'um jallJbo e rl'um troclJalCo, ou. e
"p.I"a voze, ou in trulllento, em oitava, l. 5. 177. § adj. AnliA'O, que caiu em desuso, duas breves e duas lougas; é o contrario
ou dupla .oitava, em oppo ição ii chamada obsoleto; e fig. chl'Ouico, endurecitto. L. Atv. uo cllOriambo.
.
"nIilOfJ~tOnlll.
S. I. 14. 7. n.· 23. "peccador antiquado" e
Autisl'h'UnulisUlo, S. DI. Doutl'llla op·
""tll,."r"...", 011 .t.lltil.III·""'i"', . I'. (cio 2. 13. 7. n.· 23. «vicios antiquados».
posta ao espiritualismo; synunJ'010 de ma·
Gr. an'~, contra, c phl'asis, locução, modo
(Antiquado, Obsoleto S/ln.) Ambas estas terialismo.
de faliarl Fio'ura de rhet. [leIa qual se em- IJalavras indicam cousa ailli.ga que decaiu
,t.uU"'lllritnnlisl,u, S m. O que WUC
JlI'( tia uma p~lavra, 011 uma maueira de d,í- do !ISO ; mas u seguuda accrC3centa uma es· doutrina opposta ao espirituali-mo; S)'1I0'
y.el'. em 'e!lliuo. c0t:J~rar~o da ua, ordllla~la pecle de despr~zo, ou ridiculo. As palaVl'as nymo de materialista.
.
p. \'erdadelril ,.Iborhc.'\çao. lJ. Gram. 1,6. e phrase untlquadas podem ainda usar-se
,lutístítc, S. m. p. uso (do Lal. allIIJICl,
í'tl/n. ('anf·.9 I. (falla~do da. I~ra\)~a) "cujo em Lloesia, ou estylo jocoso, ma' não as l'itis) Prelado, bispo. Agiot. L. 3. 9[.
110m h' lclJx, por unl!plll'as! Infdrce?,.
obsotelas, que de onJtnario foram sllb tiluiIlutí'lt.'ofc, ou tlutístt'OI.bc, S, r. r~o
. '~t1I.I~), .. lco,..., adJ. (d~ ['rer. l!1liL, e de da por outras ID!lis ~em deriyadas, e mais Gr. anti, e stl'O{Jhé, voLta) Ilamo, ou csta~CI~
phystcoj Contrul'lo ao. ph~'sJCo,. a natureza: sOl1oras. O uso pode lazer reVIver, sf'gundo 2.• do periodo, ou periodos das olie. , o.
t'. !I. gvs!o, a/lIm' -; Illfa!uc, UI olnto. § (1..1 a s~flte[Jça de Iloracio, muitas expressões hymnos, que Jla Crecia se ca~t~v~U1 u~:
meti:) UI7.-~e dos reDlellJos contra as lJatu- ollllC/uallo.s: porem as obsolelas parecem COll- theatros, ou nas ceremonia8 rehgl?sas, ia;
Irnl~las.
tt. s. m.
' demnadas por eHe ao perpetuo esquecimen- rigilldo-se o CÓI'O na seena, ou i:hantc .
.- !l.Dtilllcul'Íiico, u, adj. (tio Gr. unli, COI1- to. O escriptor que 'e serve de palavra e aras, da esquerda para a direita, em oPPO
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s. m. O cflCito ue se antojar al-
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.\nlilrogo, S, 01. (Lanat,) Eminencia da
carltlagem da orelha, lJotão po, terior abailO da exlremidade IIlrerior do antbélix.
P/wrll/. T.
,\nllh-llllhí,'io, S. m. (L hist. eccles.)
~OIne dado aos hereges Que nrLO admiltem
omyslerio da Trindade, c particularmenle
ao Socinianos.
.lnlilrol'o, S. m. (do Gr. (mli, em seulido inverso, e tl'epcín, voltar) (t. 1J0l.) Oizse do embryão dil'igido cm sentido conIraria ao do grão.
"nlUypo, S. m. (do Gr. anlil.'lpon) (t.
llieo!.) 1'Spo, figura semelhante a uutra; o
ilgoificado por tJ'po, ou exemplar. Bcm.
N~ll. II. 3. "seu anli/!lpo comptelo no sacnficio do figuraüo Isaac."
. ,\n~~lIlllouist,,,,, S. 111. O que é contrario
a uOIao de duas seita: religiosas, de dois
parlIdos, de dois povos ;. sr.paratista.
""l1vcné,'co, u, adj. (L. med.) Diz-se dos
medicamentos proprios para se curar o mal
veoereo. OUl'v. OlJsel'v. 7. I. ~ il. s. 111.
.lnllvcl'mluilso. \'. Antllefmintieo.
"n'."·cróllco, II, aelj. (t. med.) Que cura
a varlOla, ou torna menos perniciosos os
scnscll'eifos. §il. ,. m.
. "~Ul"IUlco, adj. (do 01'. anU, contra, e
·d~rmfic, fermentação) (t. chym.) Que obsta,
I culta a Fermentação.
.1nloJlldiço, n, adj. A quem facilmente
se. anlojam as cousas; ljue facilmente se
rl~a levar dos seus antojos, caprit:hoso.
111",. 3. G. "eu sou assim anlqjadir.a, e esou agor~ com a de Goes..
.
"nlnj"r, V. tmns. (do Ilesp. anlojal', do
~~r. ~~Ie, e de ojo, olho) POr diante dos
d IO~, igurar, represelllar à vontade, ou ao
escJn, em r~zao, ou lJoa consideração,
mas por ~ppellte, e capricho; desejar cou~I ~ppelltosas,. ainda qne [acam mal: 'v. g.
".oJar lat comula; e IIg. antojar lucro 10)'~é t~.~laJlle dos olhos, em vi la, e appe10"
I: lJe(ens. lJerl. "mas (o que) Ibe anJ:1Ia a IIlveja" Ce a, S. I. 127,4. «adoravão
III los Ido!os po~ Deoses quautos o appetite
~~ antoJava.. I. .., fazia desejar, appele.\. . .
lar s~oJ.r'se, V. ref. Figurat'-se, represenu- ,ou olferecer-se à imaO'inacão cubiÍiÍJ ou apPftite, as mais das °veze-s sem ra~D\z~lm undamento. Cei/o Q. 2. 99. I.
Yal .os II uem se vos anlojOtt" § Anlajal'desofotldl,al,ollsa á '1Il!Ilhe)'p~Jcula; vit'-lhe o
r.. i lvó eu;. e lIg. vir ao desejo. 1'mnc.".
.
pari de quem se vos antoja"

apprehens1io qlle ,e faz de alg'nma cousa
sem lJastante rundamento, Paiv. 'S, I. 31 v
S. Ann, ChI'. 1. 3. 'lO, "pareceo-Ihe engano
e anlC!io (a visão). § Appetite, ue 'ejo vehemente, ordinariamenle fundado na verdade,
e contrario à razão. Sá Mil'. Egl, 8, 3l. .Gom~ ele ~~~a a vianda" "Lio a~des ':lesses an!l!Jos" ~'tCll·. 7. ~11. § Allpetlte ceg'o e desordenado, desejo exlravagante, gosto de.prav~do, como as vezes re~l as mul~eres
g-rav,ldas, os doentes, etc. (Je~l. )'.2.10:1. 3.
/1. Mor. 'lo 31. Bcm. Aml. 26. I "que lhes
pede. o seu a.nlojo c~mcr cal e carvão" §
AnloJos; pI. fig'. capClcllos desarrazoados.
Vici/'o 5. ~41. g Fallard,eanlqjo; i. 6, :eg'undo o CJue lhe vem à imaginaçiio, sem ruudamento. Prima:;ia !.tollarq.
,"-,,'olhadi!10' Y. Amojadiço,
,lntoIItJt", V. trans, Fazer com que se
aCig-ure'alg. oJJjeoto a alg-uom. § Ter d.iante
dos olhos, trazer na vontade, ter appetite a
a1il'ull1u cousa: «não dev~is anlol/w./' essas
culJlças, e cOlsa- d'eappelite de arrazoado"
(6 mais usado com proll. pess.)
ilntolbiu'·.>;c, V. reI'. Pôr-se ante o 01110S,
(igurar-se, representar-se à imag-inação, 011
á vista. Arr. 3. 33. Lus. ~. 71. (,Das aguas
se lhe anlolha que sahiam ... Dous 110111ens..
§ Olferecer-se ao desejo, Oll appeLite. Leeio,
Uh/'. ril! D. Ped. l77. ,'cm punir os delinquente, ou quese IlJe anlolhava que o erão"
§ Sentir a molheI' °Tavida desejo de alguma cousa, appeteccT.a com arllor. R Dar na
vootadc. n. 1. 3. 2. "não se lhe emlolhassc
outra vaidade" It/,. L .5. C. 5.
Ant.Ubo, S. m. (ant.) O elfeito de -e antolhar alg·. cou a; appetile, de, ejo vehemente. mai runllado ua vontade que na razão. Sá ,lfil'. E!ll. 4, •Amor que por anloI"os ludo ordena .. Aulc{fl'. 5. I.
.\ntillho"" S. l1l. [iI. Peças de panno, pedaços de couro, on quaesqueroutros objectos
redondos, quadrados, ou de qualqucr fórma,
que se põem ante os olhos, ou para os tapar de lodo, ou para impedir a visla para
os laflor.. I'óem-se ordinariamenle nas 1J "stas, e os puuilam d'antes os rrades C0l110
peni [encia Oll ca$1 ig'o. TI'. da Cinel. IS. 50.
S. Ann. ChI'. I. 17. 101. § Villros ue cOr, que
e põem aos lados nos oculo para diminuir a força e iutensidade da luz. § fig.
Qualquer all'ccto, ou paixrLO que emlJar,U'a a
intelltg'encia, a razão, ou a rellellão. Uam.
Elcg. I. "el1 trazendo lembranças por anloI/ws" Lus. LO. 36. ,,[razendo furia, e magoa
por anlolhos" _§ Sem aniol/ws; loc. ar! V. ãs
claras, alJertamente. Cottl. 8. 28. "sem reIJnço, nem anlol/ws começou a tomar o cravo d'esta ilha..
Antollil)uo, ou ,\.1Itolliuo, ti, aclj. Que
pertence a Autonio, ou Alltonia. § Viz-se
tambem dos religiosos caput:lJos da ordcm
ele 'anlo Antonio. Agiol. L. 2. 104.
.\lltonolllásin,. r. (do Lat. anlollomas,:a,o do Gr. anli, e onoma, nome) 11igura ue
r1letor. ]Jcla qual se toma um nome COlUmnm por nome proprio, ou um nome proprio por nome commum : v. (/. o [loela, por
Camões; o historiador, por llarros: um
Ari, tarcho, por um critico; um Nc\ytoo,
por um grande mal heruatico : ,.as jJaJavras
do apostolo (". João), entre lodos por anlomásia o theologo, são, etc... Vici/'. 4. 34.
e 10. 310. lJ. Gra.11t. 174. § âlcnulJa.
,~utono ..uí.. ticnlllclltc, auv. Por anta·
nomàsia: "Camões chamado - o poeta"
,\ntoIlOllu...ticO. ", adj, Em que h<J, antonomasia. Agiot L. 2. 6~~., - , ,. rn. U
mesmo (Iue Antol1omasia. lJ. Flor. 4, I. M)' ,
"t:om este glorioso -"
.~u('oUCClU, V. ântehontem.
,
,~Jtttlnilllrn,·. 1'. (do 01'. anii, em opposição, e on!l1llct.• nome) (I. rhet.) Figura
peja qual se da 1Ima opposiçào dr. palavras
ou nomes, que olrerecem sentido cOlltrario.
&nt'ól'n, adv. (anl.) (L10 preL anle, c
de 110m) Antes de tempo. Gil. Vic. 3,
J79 V.
~Iltó,'('.l"" S. 1'. (do Hesp.) (ant.) Tocha,
Iacho para alumiar. Pltarm. T. fig. «anlol'cita da experiencia"

S. m. (anl.) (do II sp.
C!lllorcltallv, hoje, cl/lol'cflac/o, corüão on

,\,,'ol'chiotlll

';ic. que c!lc, cantava lndo üa dlrella par~.a guma cousa; a i mag-i nação, ideia, JUIzo, ou ant.
esquerda a Ioda da scell~, ou do altal. § EL"ura de rheL que consiste em alten1ar a
eollOl:açãO de palavras connexas : v, g. amo
do senhor, senbor do amo..
.
"ntl"trlllllótlcO, ", ad.l, (elo pref. anlt,
edo Lat. s/rwna, alporca) (t. 1!lcd,) Diz-se
do, remedios contra as .escrol ulas, ou alJOrcas Curv. Alai. 13. § ti. s, m.
I "nlisn.hllitico, li, adj. (t. med.) Diz-se
dos remedias conlra a syphtlls, on mal venereo, § ii. ,. m.
'.
"nlllelillllco, ", adj. (l. meü.) Conlra o
lelano, 5il. s. m.
_
"nlllhellill', S. m. (L anal.) Parte da mao
de,dealJasc do dedo minimo até ao pulso
.inlilhesc, s. m. ou r. (Lat. antil/wsis,o
do Gr. anli, contra, e tiU/I;mi, eu ponlLO) Ilg.
de rhct. <llIe con iste no contraste dc POlls,~menlos, ou palavras; i. é, em os oppúr
uus aos oulros, para lhos dar mais energia,
e graça: V. !l. lJcqu.el.1O de corpo, mas de
animo a!JigantaciP. VWl?'. 2. 390. «bonradas
alllil!lesis.. § Composição, contradiccão. Ualasll'. tle Purl. 11. 11.''>. "combinão os anlil/iisis politicos" 5 (t. de g·ram.) . nlJstituição
de uma leltra por outra: V. (I. abalmar, por,
acalmar. B. Gram. l65. § (t. alg-,) Trallsposicão dos termos de uma eqllaçao.
:lIlIUhC"í"io, li, . lH. Accusado qne ~e
defende de nm delicto por meio de recriruinação.
"nIUhillleo, ", adj. Que contém antillleses.
Alllifouc. \'. Antipoc1a. fi'lfIl/eir. Chron.
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fio ue seda, coberto com ontro fio de seda,
prala ou ouro, torcido para lhe dar consi tencia) (l. de alfaiate) Certo ornato que se
nsava antigamente nos ve. lidos. Leão, H,t'-

Irav. 4. 1. 4.

:\II t.h", S. r. (I. bot.) Planta lJlle sr' applica contra as mOl'deLl ura veneno ·as.
~nt.'»('itll, S. m. (L mill.) Carvão mineral incornbustivel.
,'"t"·i.",)",,,, adv. (ant.) Contracção de

cnil'c am.bos.

,,-"/,,,.,,,,. \., J\ntrltax. e Garbuncnlo .
prep. (ant.) por Entre, corno lIole
se diz, e emendam ~eáo, e Bll1'1'elo. OI'l/lOf/.
226. Os auctores antigos geralmente assim
c 'creveraru esla voz, tanto separada a Ilreposiyão, como composta. Us posteriores a
mudaralll em enlrc, quasi Sel'llpre no, vocabulos compostos; algnns porem, conformando-se com a et,)'mologia J;at. os começam por inlcl'; assim dizem inlel'linlll!, elc.
~ "Para nunca crecer antl'e nos e ell' neIlhlllT1a contenda- llibeiro, Disserlaçào I.
286. (d~ os X mi I caualeü'o dalaraur.s ,la
huma an da coilllla que estavam folg-ados
cntrarom per anlrc os christãos. POl'tllgal.
Jlfonlllncni. hist. Scl'iplol'es L 187. "Ml'nlre
me vi-s'assi andar, Viv'anll' as gentes e
f'aLlar" 1'1'01'0..5 e canlm'es n." 88.
,lllf"CCIlIIIIIl·ltlllllléutc. adI'. A!lernaJamente. fncd. de Alcob.'
.
~llh'cC"Jllhi.do. ll, adj. (anl.) (t. do 1Jrazão) ~IUurado, mesclado. liened. Lus. 2.2.
." "h'C,

AZJpenrl.

~llh'ceU111bllJllélU.O.
S, m. (anl.) ~Ies
cla, mistura. ln'. 2. l. '
Alltrccuse.. , S. r. Y. Entreeasca.Chl'on.

Guin. 63.

,~nh'ccol"",in, V. I~ntrecolumnio. S, Mar.
Chi'. cios Coneg. /leg. t. 7. 24.

tl.n1I't'CO",'CI', V. illlran-. (ant.) Incorrer,
contrahir. Sabell. ln. 1. 3. 12.
,\llta-e,liu.hn, S. r. (ant.) V. Enlranha.

Vil. f)hl'isli. I. 3. 43.

2.

Inlerelicto. Vc;'cial. Sacro

A IIt,·edito. \'.
5~.

54.

,i II !I' l' ti n:r. II', \'.

Dom. Vilt, 20 I.

Inlroduzir. FI'. A. ele S.

~llt.'crêjto, Il, adj. (anL) Feito eutre
partes. P. da /list. lien. I. 3. ::lI. "contra(;[o
do ca:amelllo anln{cilo com o duque, e a
lnfantnJl
,\nt"êgnc, auj, '2 g. (anl.) Y. Entregue.

Tell. Chr. I. 2. 3Q • nO 5.
Allt,'cliúr. (auL) V. Enlrelinllal·. lJoc.lIos

Sec. XIIl e

,ln,
,'l.llt,'clillhn, e

ClOn, 25. 2.

deriv, V. Entrelinha. Can-

~ .. trclillh"d"',''''

Pelll/orcula de 133D.

Y. Entrelinha. Doc. de

J\ .. tl~cllc", (ant.) I\ntre ellcs. B. Viv,

Vergo 12

V.

1lutl'cltlclIt4í"ln,

Ore/.

Ir Ireq.

(ant.) Y, Interlocutorio.

,'-"t,'ch,'a.'", ", adj. (aut.) Adulterado
com entrelinlIas, UaI'i. dc /J. lJin. de 1~05,
/Joc. dc Tarouca: ,dluma carta de ... elrei,
lIem rassa, uem abolada, 11em entrelinhada,
nem em lIellhúa maneira corrompudaJl
;\lltl·clílllho. V. Interlunio. fned. 2. 119.
"o an.inlunho de selemlJro"
Auh'ClllClo, adj. ·(anl..) V. Entremeio, e
Illtermeàio. fncrl. 2. 24'2.
""It'culCHc,', e dl'riv. V. Eulremellcr,
Casl. 2. 6. 11. Ulal" c, 7. e 8.
,\.1 h'cmcttimcllLO, (ant.) V. Entremetlimento. IR', I. 7.
.t.llll·cmCz, Y, Enlrelllez. Cancioll, 25. 2.
UUs, 2. 7.
'~lIt"cl'oimcII''', S. m. (allL) Interposição ; tempo, ou cousa que se metle de permeio. Ilr 2. l7. Azul'. ChI'. 3. 36.
,\.llll'cp,,,,, V. trans. (anL) Pór entre, de
permeio, enlremeiar c lllistul'ar. Ined. 3.
174, «antre os outros feitos da guelTas antrepo;; todas as oulra cousas"
Allll'cpO>llo, p. lJ. de Antrepór. V.lnlerposto. Ol'el. Jlfan. l. I.
~llh'c"uchúdo, (ant.) Y. 1~l1tresac"ado.
Cosi, {req, 11. P. 2. 3. 22.
A.nll'cselo. V, Enlreseio. E14i'.
.""II'e8;;llIo, V. Entresolho. Auleyl'. 3.4.

i92
Anh'('(úlho,

A lZ
e Ileriv, V. Entretalho.

APA

AON
Re~.

Vhr. 127. Vasl.. 3. 75.

Autret"nto. V. Entretanto. UUs.
Antrete." e der. Y. Kntrtlter. Paiv. S.!.

138. Pino Vhr. Ar IV. 6. c. 47. "anl?'elimenlo»
Antrevi.llo, V. Jntervallo. Orel. Man.
1. 67.
Alltrc\·ÍI'. V. Intervir. UUs. 3. 2.• a lim
de eu anlrevir com vosso pai, e mrli. Altleg!'. lJ. 26.
Antl'o. S m. (do l.aL anlrum: do Gr.
anlmn) Excavacão natural em rochedos, co-

va profunda, e-escura, propria 11ara inspil'ar espanto, pavor. § fig I.og-ar tenelJl'oso :
an11'0 ele laclrües. § lig. Prisão sublerranea
sem ar, sem luz; carcere nwdonho : masmorra: os anlros da Inquisição eram horrorosOs. § II. poeLl Cova, caverlla : "com verdes pavelhões anlres suaves. grutas. Ulis.
I. 76. Bem. V. Rim. "NOE anlros d'ontros
montes cavernosos- § Na prosa, "anll'os das
abelhas.. as cavidades das colmeias; "anIl'o de Belem, a que S. Jeronymo se recolhe.
(Autro, Caverna, Gruta. Syn.) Anlro ~ uma
cova profunda, e escura. Cavema e nma
g-rande excavação coherta a modo de abobada, e defendida por todos os latias como
nm recinto. Gl'Itla é uma caverIla pequena, suscepttvel de orllato ruslico. Os anl?'os
servem de covil ás féras, as eaVl!l'nas de
ahrigo ao homens, de acolheitas a f1l;1adrilhas de ladrões, e as gntlas eram habitadas
pelos anachoretas.
AnC,ro.lncciio. V. Jntrotluccão. Vil. Clnis-

'~IIZ"'IO, s. m. (do Lal.. ansula, (lim. de tudo calla .. lúicl. No ulL adag. o empre"ode
o
ansa, na sie-nillcacão de élo de cadeia) usa- aonde é incorrecto por onde.

se no pI. Jlracelétes de velarias, ou ferro,
que usam os pretos ua costa (1p. Arrica. l3lul.
§ ii. (anl.) V. Anzol. A1'r. 5. 17.
-'o, Combinação da prep. a com o art. m.
o: VaLI ao theatro.
Ao, Comhinação da prep. a com o pl'on.
demonstrativo o: responuo ao que el\e pergunton.
Aó, .~"', s. m. Especie de vaia. Ac: dos
Sing. 2. lJ. Gi. "O aó, aó, lhe andão grltantio ...
:io, SlIff. de nomes angmentativos, de
snlJsl. verbaes: e do fuluro do indicativo:
·v. g. casarão (le casa: alJaliação de avaliar,
lmiarão de amar. § Dessinencia correspondente ás I,alinas em ano: v. (I. de Romano,
Romão (como disseram os nossos maIOres);
de plano, prão, adv. antiquado; de sano, são,
elc., e o mesmo se dá em muitas outras
fórmas novas. parte das ((uaes nos são communs com oCa, telhano, que as termina em

alio: v, .g. corlesano, cil/daclano; corlesão, cidadão. Ii mais moderna, remontanuo apenas
ao 11m do seculo XLV, a desinencia ão COI'rpsponàendo á latinas em onem ou anem,
como em sermão, lição, profissão, de sel'lIW'
nem, leclionem, lJ1'o/,essionem; em pão, cão,
de panem, canem; á primeira correspondia

em Portuguez antigo, antes do fim do seculo XIV, on, om, e dizia-se sennon, Ul;Q11t,
)Jroflssom, etc. e á se~unda an, am, e dlziase cam, pan, como ai nda em Gallego. Adesinencia Latina udinem deu alg-umas vezes em PortuÇl'ucz antigo om ou õe, que deli, lo 59. 125 'v,
A.. tróOlo. Be·m. Flor. V. Antrophilo (01'1. pois foi muaado tambem em ão; assim de
mullilltlUnem, se fez prilTIPiro mullidom ou
etym.)
Iltullidõe, e depois mtúliclão. Vejam-se os
.,..h'OI,Mogo. V. Anthropophago.
27 v. Veta, (.
A ..Cuvlúdo, o, adj. do Ilesp. allltwim', nossos ol'tLJographos. Leão,
anticlpar, adiantar) Anticipado. feito sem 25 v. /Jarrcto, 23. Scverim, Disc. 2. 76. flcnreOexão, apressado, accelerado, fóra do tem- lo Perei?'a; e Bal'ros, G1'amm. {. 15. ~ Os
primeiros typogl'allhos, que vieram a Porpo, incomnderado. V. Entuviada.
.
A .. ncúr. V. Annullar. JJoc. de AmOla ele tugal eram estrangeiros, e não tinham o ã
ne.:essario para compór os nossos liiphtou1287. Elucid. Suppl.
Aundi""I, S. r. (anL) Onus a que esta- gos nasaes; suppriram pois a falta convertendo
o diphlongo em am, d'onde nasceram
vam sujeitos os povos, consistindo no servico que se fazia nas cavas e muralhas dos equivocas, e errOti nas reimpressões, v. g.
castellos, em sua reformação. 111. Lus. L. convertendo /.i1·ã·1I1esll'e em Gm7n·Mesl1'C;
hoje eE.crevemos Ião, q!tão, por Iam, quam,
16, c. 29.
Au .. II"I', e derivo V. AUllUl\ar. 11. P. 2. elt;. Naon, razon, e semelhantes do auctor
do Verdadei1'O melhodo de esludar são e~uaes
5. 15.
-'lIlIm, S. m. Ave do Brazil que no canto erros contra a pronuncia. § Hoje geralmenparece pronunciar a palavra, que por isso te usa-se do ão nasal, nas palavras de uma
só syllaba, nomes, verlJos, ou adverbias:
mesmo lhe deram por uome.
-'IIIII'ill, s. 1'. (do Gr. ano sem, e oyron, mão, são, não; nas terminações agudas ou
ourina) (t. med.) Suppressão da secreção breves dos nomes de mais de uma syl1aba:
coração; orphão; e nas terminacões ae-uurinaria.
das dos verbos que são as do futúro do mÁIIUS. V. Ano.
-',,"\'Ii.do, p. p. de Anuviar. Coberlo de dicativo: louval'ão, deverão, applaudirão. §
As terminações breves dos verbos, que são
nuvens. § IIg. ::iam breado, triste.
as dos presentes de mais de UOla syllaba,
-'1U"'llldór, S. m. O que anuvia.
-' .... \'Iár, v. trans. O mesmo qne Annu- aa do preteritos, e as do futuro do subjunclivo escrevem-se em am: louvam, louvavear. V. Barb. lJ.
-'1I\'él'''O; s. m. O anverso das medalhas; vam, 10uvci1'am, lo!wem, louvariam, louvasa parte dianteira; face, rosto; oppõe-se ao sem, louvarem. § Os nomes em ão, subs.
ou adj., tem a fórma fem. em an, ou ã, ana,
?'eVCl'SO.
,inxlll. V. Ancia. And?'. CM, 4. c, 81. õa, ou ona, e o pI. em àos, ães, ou ües, conPaiva, S. I. e (rlX]. em ambos.
forme os seus radicaes; al(J'uns tem duas
Au:dcII"dc, s. r. v. Anciedade. lIfüJ:l. rórmas no fem: v. g. de aldeao: aldean, al1I1elh. L 30. 6. § lig. Ancia. Paiva, S.
(wõa. Este mesmo tem, como outros, duas
.~Ul""rÍlto, S. m. (voz Indiana) V. "espe- fórmas uo pI. aldeães, alclcões.
Alldonto, S. m. (L de h. n.) Peixe cartiras. Ord. Colloq. 29. J25. V.
A ....ino, A"ziuho. V. Enzina, Enzinha. laginoso; especie de lixa.
,~ullllllbéh'll. V. Enzinheira, e Azinheira,
.,oude, adv. «(la prepos. a, e do adv. onmais usado. Elegiacl. 4. 50.
de) Este adverbio junta·se sempre a verbos
Anzól, s. 01. Gancho de ferro ou aço de movimento, e emprega-se interrogativa
agudo, terminando em farpa, na qual tie ou al'firmativamente. No primeiro caso si·::nlla a isca para pescar á linha: "anzóes, gniUca, a que fogar? liam qltC Ioga')'? a ou
Bem. L11ln. Egl. t3 § Antigamente dizia-se para que paI'ler Blul. Sup. "aonde is? a
anzólo, e an:;olos (talvez do Ue p. anz'ltelo), Ilvora Monte fazer barris.. Vieir. I. 5940. -aonmas hoje é desusado. § IIg. Artificio de ap- ele tão arrebatadamente caminhas'l. No seprehender, apanhar: anzol (lo diabo; (lo gundo caso significa: ao qual logar, ao 10peccado; Bem L. e Cal 1. 9. 203. "o anzol ga1' que; l1am o qual Iogar" para o logal' que
tia rasão hade ir coberto com a isca da ca- Tcll. ChI'. I. I. 37. n.o2 "acabouemlloma ...
ridade»
aonde foi mandado pelo.. II. !Jom. 2, 2, 7.
& .. zoládo, ", adj. p. u . Da feição de CamlJ. Beceb. 141. v. "não me deixa chegar
anzol. Alm. lnsll'. p. 707.
aonde pertendo.. § Foi tambem impropriaAllzoleh'o, s. m. Omeial que faz anzóes. mente empregado por ai"'. dos nossos esROll/'. de Oliv. Sumo 112.
criptores, em vez de 011(1e: V. Oude. Atm.
Auzolíubo, s. m. dim. de Anzol. Ber7l. Insll', 2. p. 471. "o ubi, ou aonde.. N. P. 2,

r

s. r. pI. Appellido das musas
Pertencente á Aonia, parle di
l3eocia (do LaL Aonius): "agna aoma.. Cam
i. é, ag-ua da fonte Aganippe; fonle aonia'
cltl'islal aonio, etc.
'
AorisC,lco, li, adj. De natureza do aI}risto.
AOI,i",co, S. m. (do Gr. aoríslos, de a priv
e de Itori;;õ, eu deli no) (L da Gramm. Gri
Tempo indeterminado, correspondente aum
pretel·ito. Sevcrim, Disc. 2. 6:> V.
"'lI'tll, S. r. (do Lat. aOl'la; do Gr, G1Jrll)
(t.. anaL) Ar~eria grande, a principal. llue
sal do ventl'lculo esquerdo do coração, e
leva o sangne a todo o corpo. &1'1'. Lu;.!.
AÓllldes,
AÓlllo, ",

3'>

A.il'Uco, ft,

valvulas -.
AÓI'IIlC, S.

aorta.

Que pertcnce á aorta: v. g.
f. (L cirur.) Inllammação da

tiOS'UlllS, loc, adv. (anU Ollsadamenle
certamente, com seguridade, afoutamente:
v. g. áosadas 110demos (li-;er; áosadas s/o
rlisse eu! Sri e Mi?'. Vilh. 2. «aossadas que
são (arruidos) para as molheres solteiras,

Ulis. 2. I.

til'U, s. r. Dolo de farinha de arroz, e
azeite de cóco, (lue comem os Orieotaes.

Btltl. Sup.

AllllecuC"r, e derivo V. Apascentar,
AIIIICho.'I'ill""C, v. rer. (L pleb.)

En·
cher-se de pachorra.
.t.llllclbllldútle, s. r. pus. Alfabilidade:
"os Lacedemomoti ensinavam aos OIhn"
usassem de breves razões, qne comprehen·
..lessem muito com apacibilidade. Ces. SlllllllI,
3. 2.

AIIIIClllcíu', e der. V. Pacincar. /1, I. 9,
4. e 2. 5. 8. Amaral, {. 49 v. Casl. 6. c. ii.
- dissensões, alvOl'O!,os, elc.
'~IIOdc8S"do,

Casl. {i'eq. e L. 3.
dos...

p. p. de Apadessar (anl.)
f'. 235.• navios aprultsSIJ·

AJlftdcS8ál', v. trans. (anl.) V. Apadezar.
Cast. 5. 18. "artilhando-lha (a caravclla), e
apadessando·lha muyto bem.»
AJl"dez.ido, p, p. de Apadezar. /Jast. I.
940. e adj. (falI. de pessoas I Coberto, ou defendido com padezes. Casl. 3 59. "tres mil
homens, aZJ{Uw;;ados os mais d'elles- Albuq.

3. 48.

AI'lldczúr, v. trans. (de pade;;: V. padell
Cobrir, ou armar com padezes.
Allllllrluhílllo, p. p. de Apadrinhar, l'ieir.

Varl, 1. 57.

AIIU.h·l .. hudór, ", S.

apadri n1la.

O que, ou a que

s. m. Accão de apa·
drinhar,
Allud.·lnhá.·, v, trans. Ser padrinho nli
bódas, desallos, justas. Vieil'. Cast, 3. Ii. ~
Favorecer, proteger, abracar: V. g. apadri·
nhar a mentimo Barrelo, Pral, - a CIlIUO,
a opinião, o credito, o duel/o, Tell. Chi'. I.
AI'lllh'llIhllwe.. l,o,

Ded,

-,pRdllftIlÚllo, adj. Que tem o sahor, 05
Idiotismos, os vicias do dialecto patavlllo;
(!ue tem a patavinidade, 9,ue se encontramo
'I ito-Livio: "foi reprehendldo ('1'ito-Livio) de
hum dos melhores oradores do seu 'tempo,
Asinio Polião, que lhe chamon palavroso,e
al1acluan{Ulo» Pinlo Pereim, Nisl. da IlIdlD

pl'Ol.

-'1'"5ádftUlente, adv. p, uso Frouxamen·
te. Leão, Orlh, 28.
'~llogado, p. 11. de Apagar, e adl. EIlio·
cto, que já não tem fogo, que ja nao aroe:
lnme apaqa(lo, lu;; apagada. Fel'1'. Sono U1.
§ 1'01' analogia, diz-se de tudo que perdeu
a sua viveza, o seu brilho, e de todo que
póde comparar-se ao fogo, á luz: v,. g.~.
criplum apagada; i. é, sumida ou IUlegl'
vel; desejos ápagados, amortecidos; tr.emo-

1'!a, inlelligencia apagada, Dl~ito en(raq~e

clda, ou completamente extmeta;

l~eg«IO,

aconlecimenlo apagado; em que se naofalb

mais:

g. um crime sem consequeOCI&
r 98. § Ifall. de pesseas) IgnolO,
sem nome, ou fama. Id. 5, 4. II. "homemL. e Cal. 1. 9. 5.
3. 3. TeU. Chr:..1. Pro}. Lobo._ 10. 90. elc. § e não conhecido» § Que não tem hom en·
-'UZOIíIlO, adj. (L boI.) V. Anzolado. Adag "Aonde Ira o bOI que nao JaVl'e, pois tendimento e industria, cégo para se%!~
que sabe? .. Blul. Jlocab. ,,;jonele outro falia, gmentos e medranças, Paiva, S. I. ),
Brol. C.
V.

Coul. 8. l6.

APA

APA

.havei-Io por apagado, ~ pal:a po~co» il.
~e01 conhecimentos uem 1I1telllg'enclll. Ults.
\. :l. AlIlsql'. f· 7G ,dlOLUelll apagado, e par.a
pouco» § Rombno: ,~A u"'tr.,ra,. ~pagacla e VI~
tl'Ístezi!u Lus. 10. 14;:>. § Jispu ~los a~a{Jadas,
apoucados, sem esper!ez~. PaLva, oS 'l.281.
, Tel1llJOs opa(fados; 1. e, de ru.deza, em
IIue uão bl'llham as luzes da doutrIna. ElIr/" ,
~. 3. 1/. P. 2. 2. 6,. ~teIPpos e,curos e
§
t1fJaoado; sem l1Otlcla, 19norante: v. g. apa"alIo elll qosto, e descia. Eufl'· 2. 7. ~ Baldadr.: ,ve ,:e\l'" disse~lltos opagodos" fl'att{. de
Sql r. 53. ul. de 1,83.
,\jlll:;lldill', tI"s. O que, a que apag'a. II.
VOIII. 1. '2. 38. ~ h~. O que extll1gue, abafa,
concilia. Casl. 3. 7G. ,.apartadol' de suas dllfrrencas" § Apagador, s. m. lusl rumento de
apa!!':Ír vélas; é um cône de lata, ou melal;'iws egrt:'jas é u .ado na extreruidadl~ de
uma vara. B/ul. § fIg. Apagado/'; (t. parlamenlar) o membro de qualquer das casas
do parlamento, e 110je de qualquer corpo
deliberativo, que requel' o eucernllnento da
discussão, qnalluo lia ainda oradores ius':Iiptos.
"llnl;lltliw, a, aujo Que apaga. § fig. Que
obscurece.
.'I.i'l;nfllllilcs, DllIt. \'. -penóes.
.\(lIl;;"l1lento~ S. m. Acção de apagar;
exlincção, no pr. e fil!o B. P.
"I':'::;IlIlCllÓeS, S. m. pl. (I. mar,) Cabos
com que se atam, ou colhem as vélas das
gal'cas. § Talyez se dev~sse dizer apaga pen"ües, ou lJenoes. V. Penao.
"11I\;;ill', V. trall". I':xting'uir, matar o fogo,
o lum~: apagar o incendio, apaflar a luz, e
n•. napagar-Ihe Deos as labaredas deste seu
ro'oso espirito,,_ ArI~ I. l. "o clue arde .no
inlimo do coraçao, llaO no apagao remedias
Ilue I'em de rôra" § Diz-se egllalm~lItc dos
objectos que aruem, e dos que t1ao luz, e
do' utensilios qne servem para as luzes, ou
lIara cont<>r o fogo: v. (f. apagai' o carvão;
- avela; - o candiciro; - o fogão; "apagar (o clJerubim, g'uarda do paraiso terreal)
ae,lIada" que era de fogo. Vieil·. 7.259.2.
c Ug.ld. 10. 443. '2. § Impedir a practica de
cerlas acçüe' ou a maniJ'estação de algulII
,entimento ou faculdade: V. g. apartar a caridadc; - os vicias; -- os aflectos; - a
consciencia. Luc. - o lustre; - o merecimento, § Diminuir, enfraquecer, tomar menos vil'o: apaga)' o gosto. Cam. Uanç. Il.
·me foram apaganclo o ardcnte gosto" §
Ob curecer, abater, diminuir cm fama, em
credito, etc.: apartar o nome elos juslos; aolol'ia lusitana.' Eú1Teiros, 93. "parecendo-lhe que matando todos o Christãos que
ali avia, poderia extinguir a nova religiam
qu~ começ.ava a apagar a . ual) § Iig. ExtingUir pi!lxues: V. g. - o fogo do anilllo, o
a!1I01', a cltbira. Eu/i'. 1. 3. «apagai' a funa, e encendimento das paixões" /les. Chi'.
II. 39. I ieim, Il. 50S. «o amor ol'dinariamente o tempo o esfria, e a ausencia o
.apaga ll § fig'. Destrnir, uesvanecel'. Galvão.
C!"/'. 20. "desejo que apagaL'a em 'cu C01'a~ao todo receo. trabalho, e perigo"
deseJOSIl Palmo 3. 58. § Destruir, arrastar: v. g.
- a cidade. V. do A/'c. l. 26. ,,:ilio que 10RO Iicou apagado" fig. Destruir, anniquilar.
1;lIc.. 2. 7. I<e apagaI' de todo a easta dos
\arallll " Coul. S. t. 'lo -as tome (a, arJ1lasj
11OI'a apagarem os i migos de Chri~to" FerI'.
Olle, I. S. "contra a morte cruel que tudo
apaga".§ fig. Acalmar, aqnietar. 8. 1. 4. 8.
'pfll!lell'o qlle apa(fassem o anuido» a-dis-I)

(l-

Sir/I'

AP\

saciaI-a. heher at', ;;atisfazrl-a. /JUs. 3. paixão . 8al·b. M. LU,ç. p. 1. FeD. § Exultar,

i!l. "apartando na fonte a secle ard nte" § cnthuslasmal'. § Penali ·al'. al'lligir.

a moeda: extiuguir, fundindo-a. Casl. 3.
12fJ. § - a vêla; (phras. nanl.) colhei-a. g
- o sol a sua tu:. /10 mal'; pôr-se no occidente. ~ tig·. ,.0 som da artilheria apa(/ou
todolos instrumentos" fe~ que se não ·ouvissem. B. '2. 10. 4. § Apa(fa)' o accclllo de
wna vogal, ou apagar a 'Vogal; abaixar ou
fa?el-a mnda. Leão, Orl1wgr, f. 160. lllettras
que apagão o accento .. § Apaqw' a poeira;
fazcr flue ella se uão levante, regando o
chão. § Mag.: ,,~Iais apa'l{/, boa palavra, que
caldeira d'agua." lJelic. iltla(f. 88.
"I".g.tl·-I>c, V. rer. Tem as mesmas significações, (IUe o trans. § fig. Extinguir-se,
acabar. Anel/'. Ch/'. l. C. 12.. "a casa de ~Ia
riaiva que se apagou de todo. (por falta de
successão_l ~ lig. ll- o incendio ela guerra" Leüo, ChI'. Ar: V. ~ fig. - a candeia
da vida, ou o pavio da vida; expirar, morreI'. V. (lo A/'c. 5. 6. IJ. P. I. 3. 1. ~ Adag.:
llMal se apaga o fogo com estopa" Biut.
IiIU'l;c, inter.i. Lat. (do Gr. apage, adI'.
arreda, de apag6, eu expelia) l\xprill1e dcsapprovação, aVCI':i\o: Guarda, frira, tira l;l.
-

Illul. Sup.

"IIl.gClído, p. /l. de Apagear. Acompanhado de jJagem,
'\I.ngclImcnto, S. m. Acção de apag'ear.
·\I'"gcúI', V. trans. :ervir de pag-:Ill,
acompanhar como pagem. § AllOgear alguem;
andar na sua intimidade, acompallhal-o, segui/·o, Iisongeal-o, conàescendendo com
lodos os seus caprichos, e satisfazendo todas a suas vontades, não por verdadeira
estima, mas por depeudencia e ervi1ismo.
".'á;':-J1111, S. r. (I. de cirur.) Deslocação
dc um osso, etc.
'~I''':;oeill, S. r. (~. log.) Demonstração
de uma proposição, pelo absurdo da proJlosivão coutraria.
-t'I'llijlÍ~o, p. p. de Apaijar.. (I. fam.l
Acompanhado de pagem, escndelro.
";lllijIlJIICnto, S. m. (I. fam.) Aoçflo de
apaijar.
"I'"ij.íl·, V. trans. (t. fam.) Corrupção por
apagear. Acompanhar como pagelU, e 'cnüeiro.
'\llllincl.ido, p. p. de Apainelar. 1/. lJO/n.
'2. t3. adelic[!. "o tecto da peuraria apainelOJ.lo com artezões, e moldura",,,.
"-11l.lncluJllcnto, S. m, Acção, e elfeito
de apainelar.
'\llllinchlr, V. trans. Lavrar ua feição de
paiueis, com molduras, etc,: v. fi, apainelar
o fol'l'o da casa, lecto, ele"IH.\t·ill'. V. Parar. O JJicc. lia Aca(l. di?,
ser V. trans. ant. com a signiücação de apa·
ral', e cita: AlItegl'. 1. ~ .• agora vos chegou

pezur de Fez, porque sou todo callos de

al1airal'll mas u'esta passagem parece ba\'er

erro de impressão, devcndo lêr-se: aSOU todo callos de a paiJ'ar" i. é, SOll lo io catlos
na paciencia de so(frel-a, de aturaI-a: como
quem paim á 101'lJwnta: n'este entido nsa
de pairar o auclor da Eufi'osina, e outros
classicos: ou ser:', apai1'{/,/', por paira/'?
"llllhm.i"lllmcutc, adI'. Com paixão.
ClmlL, Eschol. 5. t.
"I.alxoo('do, li, p. p. de Apaixonar, e
adj. Dominado Oli movido de paixão: juizo
apaÚlJonado, opinião apa'i,llJona(/,a. 8.3. Prol.
"animo apasswnadoll J!. do Arc. 1.9. "eram
calnmniadore, e apaixonadosll § Parcial, que

segue com paixão uma ideia, um partido;

ues~ Cast. 6. p. 61. EI'ilo, ChI'. 2. 21. exaltado, ellllmsiaslllado: apair.conOl.J.o 11ela
~detcrll1lllando apaflal' totalmente o scisma" politica; pClJI'liclario apai:JJOnado. § Apaixona§ fi~. Desbotar, tornar menos vivo: v. g.- do ele alguem: mUIto seu an'eiçoac~o, sen
aCOI'. ~ fig, Hiscal' o que se escreveu: des- amigo. AJ. 15. «Ptolomeo, ll')'ande apat.wnado
~azcr lettreiros, pintnras, etc. Leão, JJesc/'. da g'ente llomanall UUs. 3. «achareis aqui
" ~quebral' as estatuas, apaqar-llies o let- huma vossa al)aixonOJ.la» § Que esta domif~lro', 1<0 menino apagou a conta que tinha nado por grande amor: anda apaixonado
:ltO. na !l.edra» § - a escriptu1'a; cegaI-a, po/' uma actl'iz. § Que revela paixão, ou a
r~el /l'~e fique em termos ele se não poder inspira: versos apaixonados. § Juizes apaiIc~~ Il~U·. I. 963. ll/al'eos, V, 4. 9. cevio que xonados; que não julgam com isenção; parescreV1U (o. anjo) os nomes daquelles que ciaes. § Apaixonado pO/' alguma cousa; muiantes apagam" § fig. flemitlir, perdoai' cul- to aml~O d'ella. Lobo, {. ~. it. por causa
~: peccados. Jfr 38 v. ceU paixam de d'ella. § Al'llicto, consternado: apaÚlJonado
,1I;ISlo remia, e apagou os peccados de to- l)e1<1. morle do irmão. § -, S. '2 g. Amante,
lios lia tempos)) _ a memoria; embo- namorado: o meu apaixonado; a minha
:~I-a, pufrUfJuecel-a. Al·l'. I. . aO desorde- apai.t·onrula.
alIo Romno ... e alJa(fa a memoria" § - a "1"lIXOllíll', V. trans. ln,pimr, causal'
YOL. 1 - FL, 2~.
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~AI'''h''llill'-'''', V. ref. Encher- c de paixao; ser àominado por um ~enlimento exall'gerado de amor, afl'ecto, Ou ia, ira, etc. 6'o'r,,lo, 5. /. 7, «o governo apaixonou-se tanto"
§ Afnigir-se, magoar-se profundamente. §
Apat:1Jonar·se por algl/ma couça; desejai-a
aruentemente, ou, po suindo-a tel-a na
maior e mai prol'unlla estima § Apaixonal'se p.elas leUras, pelas sClencias, pelas art 's:
de(hcar-Ee com o maior ll'osto ao estudo li
qnalqncr d'estes ramo dos conhecimentos
humanos. § l~mprcga-se a fôrma intram.
por Apal.vonar-se. Vieira, !lo 434. -não faltara quem me di:ra, que não apcâ!Vone tanto
pOl' ella.. (victoria). V. Apaixonado, adi.
"IH.izlln'"·,"~', V. rel. Fazer-se pai'zano.
'~I'"llehiull, S. r. (I. boI.) Arbusto da
família das aqnifolacf:!a., que cl'esce particularmente nos montes Apalaclles, na Ame rica, e cujas folhas se tomam d'infusão thei·
forme.
"IH.lnnc....lo, p. p. de Apalancar. Ch,'. cio
Conelest. c. 5!l. Atalhado com palanques, Leão,
{)hl', ./. I. C. '2(j. ((a rua dos paços bem apalancada .. § ~Iellido no palanque: V. g. os (10fenso/'cs apalancados. ~ fig. Guarnecido, defcu(hdo. Inect. 2. f'. 5fJO. "o lU,ll'al' apalancado ue muy gTaudes vallos.. Ia. 3. f. 46.
"I.nlnn<'lll·, V. traus. (I. miL) Cercar. fortificar, ou atalhar com palaucjlles, Ch/'. elo
Condesl. 28. «apalancaI' o arraial" § Trancar: ((apalancaI' as IIOl'tas" Macodo, Relaf'ão

cio assftssinio.

"'1'"laIJCluclc'u·, V. trans, usar de palanqueta.
"1.nlll"......lo, p. p. de A(lalavrar. M. L. C.
. e adj. Concertado, aju ·tado. convencionado. Agiol. Lus. 2.. 19. "apalav/'OJ.la com
hum Odalgo".
"I"tlll ".·... 1·, V. tl'ans. Tomar palavra a
alguelll, sobro ajuste, pactuo li'eo, 1'1'. I 'l76.
2.. "e apalavrai-o (O laurãol para e ·tar com
elle no paraizo, etc...
'\I'"II1HÓ"o"C, V. rer. Obrigar-se de palavra, eUl\Jenhar-se de palavl'as; penhol'al'se pela pa avJ'a para fazer alg. eousa. Guel·".
/lol. 5. 2.. S. ((se apalavl'Orão para irem, elc."
"1'"lci.t1o, [I. p. de Apalear. Ulis. I. 4. e
4.7.
"llnlclldi"', .. m. O que apaleia.
"I'lllcnmcnto, S. m. Acção de apalear.
"lllllcIÍt', V. traos. (do lIesp. apalear, rle
l)alo, pau) Dar com Pu,u. Atm, Insll'. I. f'. [.91.
.\I.alcst,·.tdo, ", adj. Exercitado em pale tra.
'\I'"lloá.·, V. trans. J/azar. palheiro.
"llIllu..ido, u, aclj. (ant.) (t. ] 01.) Que
tem feição de mão aberla: V. g. {olhas. mi.::es -. /Jl'ot. JJ. § (I. do braz.) Diz-se cIo e",cudo, que tem uma mão que mosll'u a palma.
"I'llln.."', V. trans. 'sal' de palma.
"I'ltll'"!fíio, S. r. V. Palpação.
"I'IlI'"IlICh'lI, . r. i\lulher que na' nfermarias apalpa ontl'as para v 'r se levall1
algnma consa de comer, etc. § I:la tambem
apalpadeil'a-s nas estações fiscaes, para olJservar as pe:soas do seu sexo, su 'peitas ri
contrabando, e nas estações policiaes para
verilicar se as presas tem comsigo arma.
prohibidas ou objectos furtados.
"1".II,"dúlll, S. m. Acção de anal par, tentear com a mão, ou bordão. § ,{s apall1eulrr
las; loc. adI'. apalpado, ou tenteando com
as mãos. Paiv. S. 18. ((como c~gos que l)IIscão cousas ás alJalpactelas" § As ce!l'as, ~CIl1
conhecimento de causa, ou necessal'lOS pl'incipios para acertar. Aulegl·. I. 18. "i-so h
falar ás apalpadelas",
.~llIlllll"dol p. p. de Apalpar. Mont. AI't.
14. 21. § fig. Apalpado de mat, do~nça, ]1Ubre:;a; do cltlJUL, ele. tocado, o(fendldo, sentido, § Tocado com as mãos. lig. Muito conhecido: exemplos mui vistos, e apalllMos"
Cout. Soldo Pl'al.

"11Il11,"dilt', S. m. O que apalpa: v. (l.
apalpador ele labaco. Cm'V. Co1'O(/1·. 3. 2. 8.
36, til 5. § Apalprulol'O, ou -cim, s. r.
"I.olpumento, S. m. Acção de apalpar.
B. P. e Ca/'el. D.
"pu'I""',V. trans. (do l.al.1Jalpare) Tar,trar,
tocai' com a mão, ou rni.io~, tomando taeto.

C.

APA

APA

APA

Utiss. 3. G5. "o gigante co'as mãos a cova
apatpal) (na caverna.) § 'focar com bordao, tentear. § fig. ')lallar nas cousas, fazelas apalpando; í. é, sem conhecimento certo,
e claro, mas como o cego, ou errado a1101lJa no escuro a acertar. Azura7'. ChI'. 3.29.
"que pudes, e certamente. nem assim apaLlJando (com incerteza) falar na cidade de
Ceutal) Luc: 6. 8. "mares por onde aléagora
andam maIS apalpando, que navegando- §

Alumluldo, p. p. de Apanhar. Colhido,
recolhido. 01'(1. Ar 2. (: 236. "novidades,
que nom sejam apanhadasl) /léi1J!S - § Levantado do chão. l'j Agarrado, apprehendido. § Arregaçado, colhido. § adj. Tem todas
as accepções do verbo. § Eslylo apanhado;
i. é, conciso. § Lagal' apanhado; estreito Al.
L. T. 7. § Convencido. § Curto, estreito, IlI'eve, resumido: v. g. 'n~gra apanhael.a; hisl07'ia
apanhada; homem apanhado no rllze1': "apaAveriguar, indagai', procurar saber, fazer nhado de coração- de pouco animo, on copor coubecer alguma cousa. Casto 8. c. 40. ração estreito; sem longanimidade. 1Jem.
"CIuiz apalpa?' o que Gonçalo Pereira sabia Pamis. 4. 1.
daquella' treiçãol) § Apalpm' o negocio; to"'IUlIlbádo, S. m. A parle do vestido comar conhecimento, instrucções acerca d'el- lbida com presilha, colcbete, etc. ; refegos,
le. Luc. 5. 7. "apal1Jar as tranqueu'a (pa- prégas. § ltesumo, synopse.
J'a vClr o estado e forca d'ellas) tentar. § AIlllllllllclol·, .. , S. O (Jue, a que apanha.
'fentar, commetter, fazei' experiencia. Galv. Eneicl. 1. 2. 9.
lJesc. f. 35. "mandou um navio apalpaJ' se
AI)llJ)lllldúl'n, S. f. Acção, ou elfeito ele
achava porto Sã e IIfi?.. Cm't. 5. 33. "tudo apanhar; colheita, apanha. B. P.
forão apul1Jando (os homens), 'fé polo ar sol'~lllIll"llmento, S. m. p. us, Apanhadura;
to e raro Houve quem fosse voandol) ~ Son- colhimento, colheita, apanha, V. g. de fi'lldar: v. g. apalpar o ?'io; tentar se da vau. ctos, Ont. Ar. L. 3. p. 129. § Resumo.
§ Tentar, fazer experiencia, ou prova do ani"-lllInllltlllOI!lCUI!l, S. f. (I. boL) Planta da
mo, ou intentos de alguem: apalpar a al- famita elas droseraceas, que fecha as folhas.
guem " tentar o unimo, a ~ontade. Couto 4. 9. quando algum inseclo ponsa sobre eJlas,
4. "pes.oas que apatparão oa rainha com pa- apertando-as até o matar. § Tambcm assim
zes» id. 6. 7. 4. H. I. 4. 7. -amigos fingi- se chama oulra planta do gene 1'0 das cados ... apalpai-os em vossas necessidades, ryophyJeas, que tem uma viscosidade, que
achal-os-hels rotos por mil partes- § Conhe- prende os insceto , que n'ella pousam.
ceI' com evidencia e tanta clareza alguma
AP"llllúI', V. trans. Colhêr, recolhei' : v.
cousa, como se se tocara com a mãos. V. g. - o pão que se ceifou: o J'ructo madnro
do An. 1. 18. "vio por seus ollLOs, apalpou qne penàe das arvores; o que cahiu no
as grandes necessidades espirituaes que. .. chão de rnaduro;'- a Toupa do soalheiro: ccavia... § Experimentar, som·er. GU/Jf'. Rel. 2. o esbuLho da cidade» B. I. I. Id. 1. 4. 2.
:lo 9. ccporque quem os nào tem passado (os cca maneira de quem apallhavaalgumas hertrabalhos), nem tem apalpado fomes, frios, va _ § Juntar cOllsas dispersas, lomando-as
sêdes\ desemparos, etc.- § Maltractar, af1ii- d'onde estavam. Bdt. ChI'. I. 17. "apanhagir, alterar a saude : V. g. a desgraça, a po- va as vides em montes» § Recolher, ajuntar
bl'eza, o ctima, a doença o apalparam. Lobo, em algwn logar. Lop. ChI'. J. i. I. J36... tip. 80. B. 1. 3. 9. "estaV:l.m doentes por logo nas que tillham posla na ribeira para apao apatpll7' a terra-o § Apalpll7' o ma?' ao nharem agua doce» § Tomar ua mão: V. g.
navio, e assim a tormenta; maltractal-o 11. - conchinhas. Casto 3. C. 7~l. e 2. C. 112.
N. 1. 46. e 47. § A1Ja1par a nevoa; enca- "apanhaI' ouro nas praias» ~ Peg-ar com a
recimento com que se descreve a sua es- mao. B. 3.9.3, "ap{Jnha e recolne sua roupa.»
pessidão. Luc. 4. 1. -trevas tão grossas que § Dar alcance: v. g. apanhar os que iam
as apalpavam com as mãos» § Apalpar as adiante. § Colher de improviso, tomar de
cOl'das tocando; Ceril-as pianamente. Elc- súbito, ou inesperadamente; ral!. de pes(fiad.9. 119. § Apaf,paJ' as algibeiTas: (phras. soas, e animaes Gil Vic.·1. 2D ccvalente
illeb.) fnrtar alg'uma cousa da algibeIra de minhoto que apanha as frangas muy bem»
nlguem. § A1Jalpa'1" as portas; diz-se do la- Casto 6. c. LOO. ccalJanhou pejos cabellos bum
drão qne procura vêr como as podp.ra abrir, d'elles, qne achou mais á mão» e fal!. das
ou arrombar. li Apatpar o chão; diz-se do cousas inanimadas. Santos, I. 1. 17. "areavallo pouco tIrme no andar.
rui não-se as minas e os apanhão debaixo
&pUlpÚI'·SC, v, ref. Procurar ou exami- (aos Cafres)>> § Colhêr, achar de impronar com a mão alguma cousa em si mesmo. viso em crime, culpa, etc. : V. g. apanbou-o
§ - o U?'SO com o leão ,. (fiO". e prov.) encon- roubando. PLt1'i{: 2. 5.3. "nOs o poderiamos
trarem-se, terelll triscas, 'brigas, e conten- apanhar no eng-allO» § Ag·arrar. Sá. e Mi?'.
das dois homens animosos, e bravos. Sã e Egl. Basto. § Tirar, 011 tomar a outrem o
111i?'. &t?'.
que tem, ou lhe pertence; roubar. Casto 8.
"plÍlpos, S. m. pI. Maneios; gorduras C. 24. "quem mais podia apanha?', mais lesubcutaneas das rezes de açougue que ao vava- I''ieil'. 9. 329. "o avarento com a ratacto das pessoas experientes indicam o pacidade apanha, ajunta ... quanto póde» §
estado das carnes, e o seu peso aproximado. Tomar por interpresa militar. !-tIS. 8. 33.
"lli1l1, S. r. Concha.
"e o gado a1Janha.. § Tomar ás mãos: v. g.
"IIlUllÍglo, S. m. (do Lat. barbo apana- apanhai' desZJojos, apanhar aLguem, e(eri/·o.
giu1ll, de 1Jan'is, pão, e agere, fornecer) Con- § Caçar em rClde, laço, a mao : V. g.- peisignação, prestação, terras, ou renda vi- xe, aves, animaes. TeU. ChI'. 2. '38. e no
talicia, destinadas para alimento, e tracla- flg. Ceita, Quadr. L. 6 I. "o })eCCadO como
mento de rainhas, ou princezas viuvas, ou rcoe varredoura, leva e apan ta lodos» Feo,
de infantes; bem como de senhoras viuvas, QUallr. f. 25. "o demonio para vos apanhaI'
filhos segundos dos anti!:\'os morgados, etc. em laço» § Convencer, enlear com razões,
Lei de 4 ele {'eu. de 1765. ~ As terras ou beus argumentos. Luiz Alv. S. 1. 16.4. n.· ",. §
destinados a esta consIgnação. § (I. juro Alcançar, sobrevir: V. g. apanbou-me a
mod.) Alimentos a que o conjug'e viuvo noule no Rovio; i. é, ia no Bocio quaudo
sem meios de subsistencia tem direito pe- anouteceu. § Apanhar; colligir, V. g. - os
los rendimentos de quaesquer bens que fi- avisamenlos. §Colligil', colhêr:-maximtlS ele
caram do conjuge fallecido (God. Civ. art. saber, doul1'ina, ac. A;;U1'. 1'. C. 2. é. p. USo
1231.) § fig. O que é inherente a al13'uma § Cobrar, arrecadar: (ant.) v.g.-portagens,
cousa, que Ule é attributo ou cOlldiçao: a ?'endas, direitos, Gil. Vic. 3. 159. V. § Apa/imnosum li o apanagio da mocidade; as nhar ãs mãos; colher alguem, prendeL-o.
IJ1I(ermillaeles são o apanag'io da velhice.
TeU. Ethiop. r 259. § - ca7'tas; tomai-as,
"IUllldllbúoIo, p. p. de Apandilhar-se. que não cheguem a seu dono, interceptai-as
Metlido em pandilba.§A bandalhado, aviltado. § - chuvas, ventos, temlJOraes; solI'rer, pasApandllhlÍr-se, v. rer. (I. us.) Ajuntar- sal', experimentar. Ba1'l·os. § - pancadas,
se em pandilha ou bando para enganar al- açoutes; levai-os, achar quem lh'os dê, §g-uem, ou furtar-lhe no Jogo. § Abanda- terra; andar caminho, e vencei-o. Sã. e Jl1i?·.
Ihar-se.
"Hora veremos qnem mais terra apanha. §
Apàllbll, S. r. (t. agric.) Colheita de - os vesl'ielos. as saias ,. arregassal-as, toquaesquer cereaes, ou fructos: a apanha mal-as, recolhei-as de sorte que não vão
da azeitona.
soltas, cabidas, larga.. Ceit. S. 2. 4D. 3. li Os
"puobutleh'll, S. f. (t. agric.) 1I1ulher ventos, e c.orren/es apanham as embarcações;
qne apaoha a azeitona, os cereaes, os fru- i. é, levam-nas seO"nndo sua direccão. li. I.
ctos, etc. § Pá de apanhai' o lix.o.
4. 3. I.us. 5. n. § Apanhar uma- doença;
I
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I)
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r

I

adoecer. § Imitar bem: reproduzil'em pino
tura, esculptura, ou ele outro qualquer modo : apanhou-o muito bem; parece elle mesmo. ~ Conseguir, obter ('lor acaso, ou J10r
lraiJall.to : apan7wu a sOl'le (J1'muLe; apalllOlI
11111. bom casamento. § Viver em epocha feliz, pro pera; apanhOlt ]Jons tempos. § Imi.
tal', adoptar por cos~ume, por habilo : apanhou.-Ihe os modos; J. é, tomou as maneirn,
d'elle. ~. A1Jan~ta lá esle pião á l!Jlha ; (pllr,
pop.) diz-se a pessoa, que nao pode au
não sabe re~ponder a insinuação ou'ne.
cus~ção que ac~ba de lhe ser feita. ~ Apanhei-te, cava<jutnho; (pbr. pop.) dil·ige-.e
aquelle que foi encontrado em mentira fal.
sidade, plagiato, ele. § Apanhar uma bebe.
deira; (plir. pop.) emlJriagar-se casualmen.
te. § ApanhaI' com a b.occa na botija (lll1r.
fam.)· ser surprehenelldo em Jlagranle. ~
Apanlta?' pam o seu tabaco; ser fortemente
castigado; ii. ser atacado por palavras de
modo a não poiJel' responder. § Alcançar:
ainda o apanhou no caminho: corre tanto
qne ningnem o apanha: § Apanhai (form.
interj.( a mesmo que 1bma I Diz-se quando uma pessoa é censurada ou accusada, c
não tem que responder, ou quando lhe nccede alguma cousa, que lhe póde servir de
lição ou de castigo, e ~Iue .g·9stamos qllP
succeda. Parece querer ImpliCitamente diser : é bem (ei/o.
,llllimhdl'->ie, V. ref. Estreitar-se em e~·
paço, grandeza. God. Ret. 25 .. 158. § (anl.)
Morrer. Nobit. Etlfr. '1. 5. § Achar-se:sBrv'ído. Adag. "u[ai. elepl'e ~a se apanha 11m
mentiroso, do qne um coxo" ,,!'íão ti com
vinagre que se apanham mo caso
&1J:tllbíll! S. f. Apanhadura, apanho, COo
Iheita; roulJo, extorsão. § Pa!ll'es da apanhia " nome dado ironicamente aosjesllllas
no reinado de D. José.
"'I"tubo, . III. p. n . Acçãol on elleilode
apanliar; apanha. § A apanhaaura : 'II. g.CÜI

a::;eitona, do arroz, etc. }1. EtJjs. 7.239.

ou antes
adj. Usa-se commum·
mente como subst. Mantido de pão, e agna;
su. tentado por outro: qlle vive debaixo do
amparo e protecçãü de alguem. Leão, Otin.
8. de pane et aqita; quasi paniaguado. g
Protegido, amparado, favorecido de outra,
que e"'ue o seu parlido por dependencia.
Leão, u1t?'. J. i. C. 50. "tinba muito amigos
e apan'iguados" Rib. Ret. 3. 105. "da-se... a
governança ao apaniguado" § fig. Paiva, S.
l. '125 V. "apaniguados de Deos- V. I'am·
g·uaclo.
'~1"11l1g11"'r, V. trans. p. uso Proteger,
su tentar.
.o?IIlllltbismo, S. m. (do Qr. ap6, fóru! e
anthiz6, eu Oore ço) (I. did.) UeJloraçao,
obliteração completa.
.._
Allulltomilucln, . f, Adlvlllhaçao por
meio das cousas que se olferecem ã mia
snbita e inesperadamente.
.
AilllUtOlU,,"tico, adj. Que pertence a
apantomancia.
.
;Ii~lllllh'Ollíll, S. r. (t. med.) (do do a/liJ,
longe, e anth1'6pos, homens) Misanth!Ollla,
ou aversão a companhia, e conversaçao dos
homens; desejo de estár só, de se achar cm
olidão.
,flllaut11fi"i": .. r. (anl.) Calçado antigo,
como pantufos; chinelas, ou sal'alas apall'
fufadas.
"-I,aotllrúdo, a, adj. (ant.) Feito a modo
de pantufos. Eu/?'. l. 3. "çapatas apGllltl /a·
e/as" i. é, sem orelhas nem talões, com~ as
chinela ra as, e talvez soladas de corllfa,
por mais re guardo da humielade. A!/'O/.
'~ill'oi;;állo,

''&llllUlgllildo, u,

Lus. 2. 49.
/il.~Il1i~oillÍdo, ou -11011"1010, ", adj. 01

cOr de papoula; vermelho, al'og·ueado. M.

dos Sing. 2. 3. 97. "apapoilado o rosto-

,'1I.ál·, S. m. Nome que em alguma par·
tes da America merillional se dá ao ar~
dilho de tres bandas ou fachas. § b:SPCC!I'
de tatú ; mammifero eh família dos t1a.ypll'
deos, ordem dos desdentados.
"'1"'1', adv. V. Par.
AI"íl''', S. r. Tira delgada qne se apara,
ou separa ile qualquer COllsa, como da;rl!cta, da madeira, do papel, etc. II. P. . ~.
23. "aparas da maçalllJ Ctt/'v. 1'011/1111111. 2.

APA
9. n. /t.' íO. "(!f~(!I'aS de unha de Jmrrol) ~
_ pI. I\aspas, Imalha.,
~I'orãdo, p. p. de Aparar. SaI/los, I. 3.
10 § Pe/tna bem, ou mal apara(!(~; lig. a do
es;:riptor, que tem estslo bom, ou mau. Sá
e Mil'. (/(l/'l. 2. 9. .

APA

APA

19B

.ll)lU·c~.l.iulo, .. , adj. (rle }JILl'ccl) "ejatlo
''-111 ""~lrRr, v. tran~. Cercar ou cobrir
com parcels, ou bancos de pellra.: v. (I. o de parreira .
llW1', a cosia -. B. 1. l. 2. § "A praia ficava
,llll"·rochlár.,,,C', ou .lpnrochIAr-lfc
allarcelad{J" i. é, coberta de agna muito V. ref. (ch como k) Tornar-se parochiauo,
baixa. 11. N. I. 57. "a hoca do estreito apar- por ii' morar na parochia, na rreguezla.
celada e baixaI) Jl'reire, 2. 'lO. "ilhas aparce.,,"irln, s. r. (ant.) Porção apartada, se.lporúdo, ", ad". (~~l.) Apparelhado, ladasl) Andr. ChI'. 4. 16.
parada de alguma cousa. 8. /t'Ior. I. 137.
restes, eoucel.tacto. Nolnhar. 21. t 12. "e as
,lIUlrcclnmenlo, S. m. p. uso O fu~do «cerceio, ou aparlas da divida"
PCCC!lo .lle
~alés irem maIs aparcu/as pera aquel mes- aparcelado: "o aparcelamenlo da balna" apal'la; o que se abre facilmente ao meio.
I~r. § fig. Polido, eleg~nte:.. castigado. Ceila, Pimento Art. Prato Rot. 398.
.ll.nrtá,ln, S. r. (ant.) Apat·tamento. Cll
Vuad. I. 10. 3. "e nao tao apamdo em o "-1'nl'CCnl'do, p. p. de Aparcellar. Divi- Vie. 4. 194. «má partida, má apal'lada ...
fallar, como os da côrte" V. do Are. I. 5. dido em parcellas; collocado em parcel- te faça Deos"
.(canli"a) pouco aparada no metrol).
las.
''-I.urtndumêntc, adv: eparatlamente,
,ll'll~udO'" s. m.. Peça de mobilia das ca,llllll'ccllllntCnto,. m. Acto de dividir distinetamente, á parte, sobre si. Orei. Man.
as de jautar; espeCle de mcsa ou hufete, em parcella ; divisão em parcellas. § A \. l. "será - escrita" § Em distancia. I/J.
de madeira, coberto ás vezes de marmore, collocação em pareellas.
Lus. 2. 6. e. 26.
com prateleiras ornamentadas, e que serve
"l,urccUá,', V. trans. Dividir em pareel'\I,,,.·t.;do, p. p. (le Apartar. II. P. I. 6.
para o'clle se pôr a louça destinada ao ser- las. § Escrever as parcellas em columnas 2. e adj. Retirado, separado da companhia
vico da mesa, fructas, doces, vinhos, etc. para se poderem sommar.
elos outros. Sá e Mil'. Cart. 3. 20. LI~S. 8.
iJ/: O. S. cst. 37. § adj. Que apara.
''-i"u'cn, S. m. (I. zool.) Porco montez da 30. "capilão devoto que apa,'tado, orando
"I"U'llltlÍdo, n, adj. Com ares, trajos, America.
invoca, etc I) § Solitario, ermo, desacompamaneiras de peralta, ajanotado. 7'olent. Poc.:;.
~1'U'·ccé.·. V. Parecer. Uem. Rib. Ecl. 2.. nhado. B"iI CItr. I. l. "caminhavão por lu,a !ilha apal'aUada".
FerI'. Son.l. 20. ü. V. Apparecer. Vieil'. 1.0. gares apartados allm de não 'erem desco.\llIlI·ulyl.icitr. Y. Pal'alyticar.
'll5. "ap(!1'eei'l1lento".
bertos" § Afastado, remoto, distante. 1.'/1.1. 7.
.'l,"rlllllclltlido, ]l. p: cle
,i.IIl,,·clhill·, e derivo Y. Apparelhar. Pinho 30. "reinos tão apal·tados" Mariz, DifJ.i. 2. 2.
,\['""l1I11Clltiu', e denv. V. ParamenLar. 1. 177. 1((. t. 17. Arl'. 4. 22. Vieil'. '10.2.23. "homens de diversas, e apm·taclas provillIJ. 1. 5. 4.. Feo, (j. 2.92. 2.. J11encl. S. I. 40. e l. 602.. P. P. I. 5. B. Flor. 2..228 pr. e 51. cias" § Solitario : {al1m' cem alguem apartaI~, Oast. 8.38. Coul. 5. 6. 7.
V. do Al'e. l. 5. D. 3.2.3.
do ; á parte, só COm só. InlJ(l. UUs. 3. 2. "e
,llllll·I\U1ClltO. V. Paramento.
"I"lt'C'lllcnl.l'lllo, adj. V. Paramentado. aparlados a huma eapella, ella a primeira
.ll"ll·llIIlClltoso, . adj. V. l'aramentoso. lÍl'r. lO. 21. 1'alvez erro typog.
cousa que me disse foi etc.> § Sobre si.
Silve/,. /lisl. t. 15. "rIca, e apararnenlúsa ar.~I)llI'cntilQl(J, p. p. de Aparentar; e adj. Ord. Man. 2. 8. "raça hum livro apal'lculo'j
mação>.
Que tem parentesco com alguem. B. 3. 8. 7. § fig. Separado, ou alheio de alg-uma cousa,
.'llRl·ail·, v. trans. (de a, pref. e para,·, § Que tem muitos parcntes, principalmente que está lónge d'ella por qual(luer motlo.
fazer que IlflO corltinue a mover-se) Acudir poderosos, nobres, ou ricos. M. Lus. 2.. 7. e. A1'I·. t. 3. ((onde vivessem ... o,pal'lados da
com as mãos, chapéu, capa, ett;. para rece- 25. § fi~. li'eo, Qltcul. 1. 43. 4. «aparentados policia de Roma" Brito, Etog. "nunca o vião
hcr alguma cou a que se nos lança, GU cai com Christo pela obediencia de sua lei" aparlaclo da oração» § Apal'lado de vicios,
de alLo. n Flor. 2. 144. Lisb. Jal'd. 577. 8. Mend. S. 2. 67. 26. «aparentada a honra c/e más conversações; arastado, evitando-as.
•0 c"lcndcr a mão ... não he de quem dá, com a misericordi~1l agermanado, unido in- § 'eparado depois de escolhido § eparauo,
pOl'cm aparar a palma he acto de quem re- timamente. § fig. Ligado, alliado.
reservado para alguem ou para algum lim.
ccbc» § lill" Pôr para receber. l/am. Sono 52.
."Itnrenlnliulo, U, adj. {ant.)Aparentado. § Adag. : «Filha desposada, vive apal'larla•
•I'ara tão aura queda de subida. aparar-lhe- Etuc. H. Dom. 1. 6. 4. Doaç. de 1354.. "todos !Jetie. Adag 42.
hei úebaixo o sol]'rimentoll § A presentar, apm'entalados de sa geraçom".
.4pnr'l.do, S. m. O que está posto á
olfcrccer o corpo, ou alguma das suas par"1,m'clltár, V. trans. E tabelecer paren- parte, e separado do mais. Lobo, {. II. "o
Les para receber golpe, ou pancada de qual- tesco: v. g. Deus apa"enlou todos os homens apal'taclo da cruz" § Logar escuso, e sepalIucr natureza. 1'. elo Are. 7. 17. 7'rab. de dando-thes um pae universal. Jal'el. de Porto rado da communicação da gente. lJescolJ.
JCJIIS, 2.31. 69 V. «quando IIle dessem al- 173. "apareniou ... os reis de Portugal com da Prol. 20. V. «se recolheo em hum - o
~I/ma bofclada... que aparassem a ontra os de Jorança» § fig. Dnir inlimamE'nte, fa- baslimenlo dos navios" § En~, ou pOI' a/im'lace. § Receber golpe, pancada, chuva, etc. zer semelhante. Ji'eo, 7'1'. Quad. l. 53. 2. "a tado; loco adv. á parte, sobre SI, 'epara~CIU lhe fug-ir, Ol! desviar-se: v. y. - o diviua graça ... os aparenta com Cliristo» damente. J((. L 20. "não comam cm apar/xilc /lO CSCltc/O. IJ. Flor. ((aparas a crueldade Luc. 8. 16. "que tanto qneriam apm'enlar tado"
do lIage1l0» § A1Jarar; (ant.) su lentar, co:n Deos as almas, que as vieram a fazer
.4J, .. rtl.dll, adv. (ant.) e p. uso Apartasuslcr, v. (I. a lide ou batalha. Nobitiar. 4. de natureza divina".
damente. FI'. G. da Silv. Vict. l. 27.
.4 lllll·tll do r, n, S. O que, a que aparta,
18.
'''I'UI'Clllá'', V. intrans. p. u . Ter,oneon"1"ll'lÍr, v. trans. (de a, prd. e do Lat. traliir parentesco. Vieil'a. 5. 268. ((Christo separa. Rodrig. de Otiv. Sw1tmal'. 8. "hulU
fllll'W'C, apparellJar, concertar, fazer prestes) aparentou com Rahab, V. Emparentar.
apartador do ouro" § adj. Que aparta; e Iig.
GorLar alguma porção inutil de um todo co,llllll·Clltli.·.sC', V. reL Tornar-se parente, que afasta, desvia: v. g. a 'isenção tl aparmo quem o prepara, e concerta para algum contrahir parentesco. Couto, 5. l. 5. Luc. 2. tadora da amizade.
fim: ·V. y.- o papet; - a {rueta, esburgall- 18. ((até que apm'enlanelo-se com o gentioll
"1"Il·tnmcuto, S. m, Acção, ou elTeiLo ele
up para se comer. ((1'ara que aparas a ma- ;j ligo Assemelhar-se.. parecer-se. Lobo, 68. apartar, ou apartar-se. Casto 3. 20. § ::icpH.1'1, quem 1IIe ha de comer a casca?» Dclic. "viera a nossa ling-ua ... a Etparentar-se com ração. El~fr. 3, ~. "a morte não he mais
Adag. ,51. Orla, Coto 5,í. 134. 1<D10ÇO apal'a ella ILatinal" Agiot. U~S. 3.250. ((aparentar- que o apartamento que a alma faz do cores as mangas» por aceio, enfeite, e eom- se com ella (santidade)>>
po" § Ansencia, despedida. Palm. I. 11.
mouo. § - as unhas, o eabeilo: no fig. Au'\IHU'ClllcUádo, ", adj. O mesmo que Fel'/'. Sono I. l.4.. § Divorcio. separação eutre casados. Marc. Vicl. li.• 10. "sua mulher
Icg/'. 5. 5. "aparar as unhas da cob:ça" cor- Aparentalado. Aparentado. lJiec. ela Aeact.
lar-llI'as. § - a lJenna; pól-a capaz de esi'l.1"H·entclllll·. O mesmo que Aparen- da qual fizera apm·tamento" § Partida. retirada.
Viei,'. 9.33. SDesistencia. I/1are. Excrc.
c~ev~r. Sanlos, t. I. 2. e no fig. ensaiar-se, tal'.
.
.
dispor-se para poder eScrevei' bem e ele.itll,iu·;;ilt, S. f. (t. bot ) Planla clllcoreacea. 18. 88. § DistanCIa. P. P. 2. 1. l. "estreito
- da terra" § . ollidão retiro, logar escuso.
~~\Itcmcnte al"'uma obra. Bem. Lym. Cart.
"{III1'íclo, S. m. (ant.) Ord. Ar ou
IJ. § fi~. Aperfeiçoar, polir o estslo, pala,llllu'l~um, S. f. (ant.) Festa d'-; da Epi- 1((. 2. 9. Ii. P. \. 5. 4.. § Quarto de easas,
aposento. Palm. 1. 22. e 102. v, «em hum
vras. PLIl/telro, Gl'aç. ((- as leis" Ga/.v. S. pbania, ou dos Reis Eluc.
3. 21. 3. ((apára, concerta suas palavras" §
.1\1);11'8"""', S. f. pJ. (I. bot.) Oenero de apm'lamento da tenda« Sá eMi,'. Egl. 4. "q ue
',Iparar o vestido; concertai-o. B. Prol. ela plantas da familia das galleas. (Caltiwn se Fez de tão rico apartamento?" Vieira', 6.
52.2. § (ant.) Cerca, muro. Ch!'. J. J. l. 1. 151.
. /J. § Separar, lançar róra: V. g. aparar o aparilw).
•
.... I.a.·ti"·, V. trans. Pôr á parte, ou de parbvm, ou o mau de alguem; não ter conta
.~It:U·i(hll1· se, S. r. (do 01'. aparilhmêsis,
Com as ~03. partes, ou não fazer caso das apó, indicando separação, e al'illtmein, con- te o que estava junto; separar uma cou~a
de
outra Fel·l'. Gd. l. 6. «se Deus assi apar~IaS l(ualJdades. Prestes. 28 V. § (I. de agric.) tal') (I. rhet.) ynonimo de enumeração, figUÇ<lr: v. g.- o tanchcio, estaca: apontar gura g,ue consiste em separar um todo em io!! . .. o mar da terra» o,'u;;, China, 10. 6.
opau q~c se !la de enlerrar. ll. D. \. 2. 4. suas dlVersas partes e enumerai-as succes- Couto 6. tO. Il. "apa,'lol~ os gentios ... dos
christãos. Casto 6. 122. «opartando-Ihes as
. '\IIUNlr, V. Irans. (ant.) (do Lat. appara- sivamente.
ICÀ/~[Jparecer) Deparar, fazer apparecer. Sá
.itll,i.ro, S. m. A feição que se dá á penna cabeças do corpos" § er meio, ou estrema
11'. Estl'ang. 2. 4.7 V. «a que tempo me de ave para poder e crever_ Res. ChI'. 2.07. divisaria em alguma cousa; dividir, estre'QS aparou este soldado 1" Casto 8. c. 7. •foi escrito com ... e os meus aparos" § flg. mar. B. t. 9. \. Lus. 5. 6. "a terra ... que
.aparou-lIlC (o Senhor) huma almadia".
A escriptura leita com peuna aparada. Ar!'. aparla a Barbaria da F.thiopia ll "aparlal' as
1"[II..... t4110, adJ. V. Apparatado. T. de 5. 2l. § Por analogia ehamam-se apaTos as aguas com as proasll "apartar a terra, e a
. gOI'. I: lJ. 1.
pennas actuaes de aço, de ouro, etc. § Apa- razer em ilhas" § Afastar, pórdistaute. Palm.
·'['Il,·ato. V Apparalo. V. d.o Arc. 1. 10.' 1'0; porção cortada: v. g. os aparos do pe- l. 48. Lt~. 3. 133. • apa?'tar aquelle dia" .
Desviar, remover. Fazer separar ror aUS9n,lpal'çll'" (ant.)\' .l'arçar. Ont. Ar 2. r 26. cego, das !Lostias, etc. Chago Obro t. 2.. 3..
:l[141'ceh'I"', V. trans. Tomar como par'\luu'l'ado, ", adj. Tortuoso, e baiXO cia. Luc. t. 10. Maus. 2. 35.• p01S de mI te
~Iro o~ soelo; fazer enlrar na sociedade. como a parra' .a alface emquanto está bai- aparlei" e fig. apartar os olhos, o p'ensalllcn~ O?m~l~lar os que 110 jogo hão de licar xa e apa'l'radá com o chão .. H. fJ. 2.. 1..25. to ele algum objeclo. M. L. l. l. t~l. 24.. 1.,\'05.
Jla~cenos.
§ lig. /Jomem apalTado: Casto 3. t3t. baiXO, 1'ranst: 70 v. § Separar, escolhendo. § Se~llll"CCh'lÍ":t>!c, v. rer. Junla~'-se COUlO
larg'o de corpo. V. Parrado.
. parar reservando para alguem ou para ai·
SpOCtO ~u parceiro; entrar em SOCiedade, em
~1'''''I'ei''''ulo, ", adj. Cerc:J.(lo de parrCl- gum fim. § Divorciar. Leão, Ch/'. de lJ. Ji'ern.
199. § Desvanecer, dissipar, Eu{r. l. 3. -esarcena. § Escolher parceiro no jogo.
ras; coberto de parreiras.
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quivilllça apm'ta amoro boas obras apartam' ,'paNccnl ...·.sc, v. reL Nutrir-se, a.li- I "lln......II·, v. trUll.s. Tornar cm paúl a lpr,
liUllLir,io,. pltr. proverb. § Apaziguar os mentar-se, snstentar-se, 110 pr. e no IJg. I ra secca: "as rcpetldas cheyas tcm apau/fIque estão brigando; ataUlar o progresso Paiva, 5.3.24. ,,[ructo de quc se ellas (aves) Ido aquclles canlpos, que nJaI se POIIClU 1,(da IJeleja. PallJL. J. 36. "com Oproposito de apascenlão" eapascenlm'-se do cbciro" ~ fig. vrar"
tIS ap(trlltl'" (05 dois cavalleiros que com- Entreter-se, empregar-se com deleite e re"I'.. íLli....sc, v. rer. Tornar-se Clll paúl.
lJatiam) § Hepartir, distribnir : v. g. apartar creaçào. Paiva, S. I. f. 104. "prados ver- I § A1JlJ.úlw·-s.e lt agua nas lerras; ellt;ltarcal'o lempo, as esmolas. Pinho Sumo 14.. P. da des por onde ell me apascenlava. Tell. ChI'. se; parar n ellas, estagnar-se.
/I. G n. l. 100. § Apa,l'lm' alquC'/n de algum.a I. f. 06. "sil.io domlc os olhos podem Iivrc'''IIIl\'ezóclo, p. p. de Apavezar. 11. C/w·.
GOltsa co1Jt1'Q.r;ões~· dissuadil:o, fazel-o lIesis- mente apascC'/llar-se".
3. 181 V. § -, s. m. (ant.) (t. demilic.) Soltil' li'eJla. Ooulinn. Cm·c. 2. 20. (,aparhw do
"llllscollmêlllo,·. m. (ant.) Acção de dado armado, coberto de pavez.
j~g-o e das más companhias. § AZJaTltw so- apascoar. Vil. C/tl'. 2. i3. § Pastagem. lJoc.
"II""Cli!'''', V. trans. V. J'ave~ar,.c Empa·
cLedade; desfazeI-a. § Apal'lar os bens, que dc Salzeda elc '1297. "er~ prados, apascoa- vezar: que é ~omo h~Je de ordmarJO sctlil,.
Imtm communs; tomar calta um sua parte. l11enlos, montados e manmllados.,.
"11"'·O.,nç''''' S. L O acto de apavonar.
§ "parlm' alguem,' tomaI-o, tiraI-o, cha"IIRSI'O"I', V. lrans. (do Lal. pascua, 011
"IIIU'Olli_do, p. p. de Apavollar; e adj.
mal-o a parte, para lhe falIar secretamen- 7Jascuum, pasto) Apascentar. Vila CIM'isN, 2. cmelhante as córes e matizes das pennllli
te. LolJo, 358.
74.
do pavão. A/r. GUe1Teil'. li'esl. 12. L!lPOJ
"llIll'lill'-sc, V. ref, eparar-se,estremar"llascocntiu', (anl.) V. Apascenlar. l/r 272. e 334. "lIl~Vens ... q~e ~'uarncClao o,
se : V. g. a agua pO'r si se aparla do azeile. :2. 1 . e 2. 15. r 85. 4-.
apavonados hOl'lzontes.. § Vestldo de mUllas
Caslilho, (.'o111m. 1. 5. V . • por ondese apal'"lli,,~o, S. m. (t. zool.) Gene1'O de molus- cores vivas; e lig. a apavonada !tu/'ora.'
ta da terra firme a ilha.. Mastar-se, pôr-se eos acepltalos testaceos da familia das os- Suberbo, desvanecido como o pavao COlll a,
cli~tante. IJ. 1. I. 2. § fJg. Apal'lal'-se ele al- traceas.
10ucainJlas, que o adol'l1am, e com as cirglt1Jta cousa; deixar de a seguir, oU9bser"I)llS1Iuamento, S. nl. (ant.) Apascoa- cunlstancias brilhantes extel:n.as ao homem.
vaI': V. fi. - da verdade, da opmwo, el·· menta. JJoc. de Penei. ele 12\)5.
/\11""011111', v. trans. Enlllltar cOlllrou1"'0., doutrina, inf01'maçães, etc: Luc. l. t. §
"IUI"'SIUllIlUllClo, p. p. de Apassamanar; pas de muitos matizes. cle ~rande aJlLJarcn11 usentar-se, deixar a comI antua de alguem. e aclj. Guarnecido, ou ornado ele l)aSsama- cia: ou de cousas g-azis, e lustrosas como a
l,iLS. ó.. 93. Palm, 3. t. "apal'larC'/n-se de seus nes. 111. elas Proez. 1. 47.
plumagem do pavão. S lig. l~ncher dc Viii·
Jilllos, § Iletirar-se, desviar-se: v. g. A II aSSlllll II II Ill', V. trans. Jlordal', gnar- dade.
..
rht convcrsação, convivencia, amizade. Ferr. necer, quartapisar de passamanes. B. P.
,"~IIl'·on",,··"'e, V. r~~r. l~nlellar·secOl~lOo
San. I. 15. Palm.. 5.5. § Divorciar-se: .o\l'assionál·, e derivo V. Apaixonar. A1T. pavãq. § 1i~. VaLlglona~-se de OurOIJU!s, e
u marido da muliler, ou vice-vel'Sa. Pina. 4. 3U. e outros.
extel'lonclalles; ostentar-se com o <llle pa{;hl'. de Af. 1/1. 3. Eslaço, Anl. 25. 11. §
AI"•.~sh·iu·, V. trans. (t. de gTamm.) Dar I'ece vaidade do pavão quando allda c filz
Desistir da mancebia, deixar a coml11unica- a um verbo a fórnia de passivo, I'azel-o roda; inchar de valuade ostenta.n.do I'ou·
ção illicita com pessoa de outro sexo. Brit. passivo. !Jiomes, Gl'amm. L. 1. C. 5. 26
pas, adornos, etc. ; anual' clesvauecll1o, a.·
Vhl'. I. 25. V. elo Al'C. I .15. ((to1'llavão mui"lU.sl'OI·".,·, e der. Ii. Pastoral', etc.
subel'bad.o com essas cousas, Granad. S.1.
I.os em si, ou casavão, ou se apm'lavãoJJ §
ill"'teládo, ", adj. Que é um lonto, pa- 16. "filhas de Sion ... e~pa'VonC!luto-seelllsco
Ficar I'emoto, distante. P . .Nun. Es('. 1. "as teta, demente.
passear, e fazendo alarde de suas IJOmpilS,
cstrellas ... segundo se mais chegão, 011
"llnl.ctiu·, V. tl'ans. TOl'nar on fazer pa- e riqueza II R fig. Encher-se de valdade,vao·
Lt].'aTlilo do firmamentoll Epan. 3. 281. eBris.. teta, aparvalhar..
g'lol'ia: enfatuar-se; pavollear-se.
.
lol que se apaTta de 1,0ndres muitas lcgoas»
"llnlhia, S. r. (do Gr. palitos. paixão, com"I""·C..·,'l1o, p. !l. de Apavorar. ChCIO tle
~ Apa'rlar-se a algum logm', V. g. ao deserlo; moçào, e a. priv.) lIalta de paix.ões; estado pavÓl'.
.
iI' viver n'elle em solidão. Nan. Vicl. I. I. de insensibilidade em que a alma se acha in"llnvo"àl', v. trans. Causar pavor; espi!((aZJa1'lou-se ao deserto.. a. P. I. 5. 6. - aos capaz de ser commovida por paixão alguma, vorir. Lem. Cerco I. 9. ((-.a artUal1alJ.
monles. § Aparlar-se com al!J1wm ,. tomal-o e de sentir pl'azer, ou pena. 11. Flor. 2. '2.
&1"IXO ....U·, e der. V. Apaixonar, elc.
'! parte, Ir-se com eUe, fóm da eompanhia 280. ~ Falta de enel'g'ia, indolencia. § Irre."lln~·I·àl·. V. J'airar. Al~legl'. l. 8: r
dos outros. Vlis. 2. 1. Coulinho, Cerco. 2. 3. solueão.
!i!lnViliulo, ou - aizilllo, a, adJ. lmla§ Mag. : "Q'uem dos seus se aparla, de re·
(Apathia, Insensibilidade, fndill'erença. do de paizagens : paret/es, leclo-.
media 'e alarga" lJelic. Adag. 13. § V. A/'rts- Syn.) Apallâa, sig:nifica privação de toda a
"llllzir,;ulÍclnmcntc, adv. Em paz, com
lar', sl/n.
paix~LO, carelJcia a'ella: é o resultado natu- socego,_q uietamente.
.
.
"'IIRI·tC, S. m. Phrase ordinariamente in- ral do temperamento e. da organisação, e
'''I''.zigllÚdo, [J. p. de ApaZiguar, e aUJo
ti lva e curta com que cm qualquer discus- estende-se as propriedades da alma. A in- li. .Dom. L. L. 6. Ac[uletado, socegaelo;quccs.
são é interrompido o orador, para aflir- sel1sibill:elade não suppõe nern tauta extensão, ta em paz.
mar ou contestar as suas proposições; os nem tanta inelíf!cl'ença, lIem depende tanto
'\I".zi:';1I11IIo.·, u, S. O que.. a que apa·
apa'rlvs chegão ás vezes a perturbar adiscns- da natureza do ente, pois póde·se ser in- zjg-úa. 1J. P. tJasl. 2. 118. § adJ. Que apal,l~ao, e até a ordplU. § O que um personag-rDJ sen ivel a uma cousa, e uão o er 11 outra; gúa.
_
.'
diz em scena fallando comsigo, on com o pu- e é raro que a insensibilidade seja geral e
"IH.:t.iglllllllClltll, S. m. Acçao, ou cllellJlico, e que deve não ser ouvido pelos ou- absoluta: um Ilomem pólie ser insensível ao to de apaziguar, ou apaziguar- e. Barb, e
tros personagens.
amor por seu temperamento 011 caeacter e Canl. lJ.
.
I\I"u"'nlhRdo, u, adj. (t. vulg.) Algum não o ser á honra. 'u tl,palhia acha-se a
"'IHI",I~lIa.·, V. lruns. Pór empaz; pacttanto parvo, nescio,
alma inactiva. carcce de acção e de e titUu- Ocar, aplacar, aquietar: 'V. (I. apazlg'uar alils"I.nrvnlbúl·,V. trans. Toroar, fazer parvo. lo. Na 'insensibilidade estú impassivel. A. in· contia, o motim, os inimi(/os. lJ. [.4.3.
"Illlsccot"clo~ p. p. de Apascentar. Gil. clí!rel'ença nem sempre é inactiva. Não teu'\llllzigui...·.sc, v. rer. Pôr-se em paz, soVic. 1. 21. V.
do interesse nem inclinação a nenlluma ceg'ar-se, aquielar-se. Bem. L. e Cal. 2. [.
"Iulsecolaeli)!', S. m. Pastor.
cousa, o indillerente segue de ordinal'io o 365. "facilmente me apaziguo"
,t.11Bscculú.·, V. trans. (do Lal. pascel'e) impulso qne outros lhe dão, e por esse meio
"llea, S. f. V. Pea. Gil [/'Í(:. I. 22 v. ,as
Dar pasto ao gado, trazel-o ao pasto. Lus. occupa-se de cousas cnjo exito I1le é indif· ap~as da boyada..
.
5. 62. Ff1IT. Egl. 7.•suas manadas apascen- ferente.
,ll(lcucléil'/l, S. r. Pedra ou pau, que soro
la.. § fi"'. Dar pasto espiritual, instruir, en"I,i.lhlenlllénlc, aclv. De modo apatlli· ve de apoio áquelle que monta a cavallo, 011
,inal'. ~. elo Arc. 2. II. Lu.c. 5. 25. "era ne- co, com apathia.
se apeia.
_
cessaria, que quem as trazia (as almaSI a
"llí.lbico, n, adj. Que não tem an'ectos,
"'llcnclêit'o, S. m. Lagar em qll.e J1ao lia
fé. a apascmlasse nella" § Alimentai', nu- incapaz de paixões: eslar apathíco ; i. é, in- estação, mas onde para o comboIO nas IiIri I', sustentar, dar de comer a homens" capaz de sentir, ou de ser excitado por qual- ullas ferrcas para receher e largar passaLeão, lJesc. C. 86. "apascenlar tanta gente. lJuer alrecto : "apalhica dureza" do estoico, geil·os.
Feo, TI'. 1. 90. L ((os corvo aZJascenlaviio a do peito insel1sivel. 'iJlul.
..')Ic,'clo, p. p. de Apear; e adj. 1'0 lo a
Elia.s" § fig. Diz-se das (lousas. AIT. 10. 17.
i\lll.thistll,. m. Sectario que julga a pó, llesl11outaclo,desciclo de cavalgadura.car('~ue apaseenlavão os ventos" Lus. 2. L05. apatltia um meio ele salvação.
ruag'em, etc. F. Alv. Inf. 8. § 1101 ta ro.bem
"Em quanto Q/pascenlal' o largo palo as es"1".lhlúlI·, V. ll'ans. p. uso Fazer, I.ornar usado com a acção de desembarcado. ()tcq.
lrelIas" dar-lhes pa ·to, ou estarem n elle apatlric9; "apath'izar intentas o coração don- de Alm. llcsl 2. 5. § J:ig. Abati.do, deso1tlO,
como os rebanhos, que pascem os campos de as vll'lndes Tlascem"
abaixado. Menll. S. 1. 71. 6. "eIS osceos.. ·
(melaphora em que o poeta faz das estrel... p .. titc, S. f. (I. de miner.) (do Gr. a.pa- apeados á terra.. '[oU. Nisl. 4. 38. 38.\. "seoS
las um rebanllo, e do "polo um l)rado anele Iha6, eu eng-ano) Phosphato de cal natural; emiTIas de todo apeados" § lIemovldol"~c'
pastam). § Cevar, fartar, dar pasto aos olhos, a sua transparencia a faz passar por ullla millido, v. g. de cargo, oUicio. § Deca n o,
á vista, aos ouvidos, applicando estes son- pedra preciosa.
sem imp0l'tancia.
tidos a objectos agradaveis. 11. N. 2. 365.
."(ln...·nlhúclo, p. p. de Apatrulhar. § ltoll'\IICllclóil'o, S. m. O mesmo que Ape a(Iapascentando os 01110S por elles com tanto dado por patrulIlas.
douro.
gosto" Camões: .,apascenta7' os olhos na pin"II"II·lllh.í.·, v. trans. Fazer rondar por
&1.CIHlc)lIl·o, ", S. m. Omesmo qtle,\peatura" § Apascenta'/' o espi'l'ilo, o animo,. nu- patrulhas.
deira e Appadeiro.
.
tril:o com do~trina. Lobo, Carl. l. 7. ((a his&I.ní&l.ído, p. p. de Apaúlar; e aelj. Clleio
Allcllnhllelo, p. p. de Apeanhar, e .ar/J.
tona v~relad~lI'a apascenla os ~outos;J § :- a de ag-uas enc!Jarc~das ; a modo de paú\. Casl. Posto em pealllla. § Da fÓl'rua de peanlia.
COllwptScelwLa: cevaI-a em vlstas, praticas 5. 01. "terra apautaela" Al'le ela Caça., f. 104
''"llcanlllí..·, V. trans. Fazer senle.\hanlc a
V• • J.ug~res JllIl11idos, e alJ.mUallos" E.uli'. I. uma peallha. § Pôr em jJeallha. , . .
deshouestas. /1. P. ~. \. 5.
"1'llsecutRI', V. IlltTans. Apascentar-se. 1. ((rugi dos lugares apaltlaclos" § fJg. Eu"(lei..·, V. trans. Fazer pór a pc; aJudalMa
LolJo, r: 186. ((o lugar, donde Floricio apas-, ebarcado, trasbordando. 8. 3. Q.2. "lerras desmontar do cavallo, carruagem, etC. P f~~'
cenlava.. e Igl. ,,1111111 valle, a011(le apn.s-' novas (da Asia) apaúlar(as da mllila irlola- 3. I. § fig. Abater, humilhar. Vicil'. 12.~··;
cenley"
tria, que cm si contem".
"a IlI1l1s apila (Deos), a outros, levanla. ~

r
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APE

APE
li" IIcl'ôr da di~J1iuade, tirar o emprego,
nFiido, etc.; derribar. TeU, Cllr. I. 373. Vwi1'1I, 7. ~(jl. S .Jpeal' a valTtwgem,o CW'J'O,
u'lrum;. Lirar-Ihe a:; beslas. !< Apear o caII',ão,o tU'al-o do repar.o : de:;encarreLal-o .
o ,Ipuw' Ct 1J1J,~'eclc,o dernlJal-a, deslazel-a.

APE

'I !}7

dreja, Narl. Calho I. 2'2. "o apeell'l:i(J.(lores
'\I.el""'·clIl,·. f. (t. ru 1.) U apparelho'
cle santo g Icvão.. Vieir. :'1. 2'25. § fig'. per- do carro' jucro ou can~'a, ou arauo : os da
seguidor. Atarl. Calh. (. 107. .
j lavoura e ab~goaria. B/ul. SttJlfJ·
..\I.cdl·C.illméllto, S. m. Acçao ue apedre· I .\I'ci'·'''', V. Lmn '. (uo Lat. pl~ral'O, pre.lar.,
.
parar, apparelJwr) 11ol'llCc('r OJugo, a.la·
.\I' cl1o'cjlll', V. Iran~ AllI·ar. ped rauas a voura, ~ a abcgoaria de lodo. o eu al'Cll'U,
"I.ci"·. v. JIItrans. Descer-se uo cavallo. alguem. ou a al"uma couoa; fel'lr oUlnaltar 011 ap{'lragcm' dar-lhe', por· lhe:; louo o
GDrluagem, carro, trem, andas, ele. Vici,.. 6. cou! pilas. Cou/. 5. 8. 5. "apeell'l:jm'Clll-llo apparelho neCl~ sario para poderem IraLm331j. "ver apcar ao parlai ele IJ~lIr.m os 3 I por uoudo...; al)('(I1'cJIl,I'Cf:m a casa. § Ferir, lliar.
...
rey magos" II. Dom. I. I. 12. "nao lia pas- ou perseguir alguem atirando-lhe com al'\I":~Í1'O, S. m. Peça- de jllngll' os bOI- ao
sal' sem apeai'.
crUll~ corpo uma fi maneira de peurada '. IJ. arauo, 011 carro: lodo o apl arelho de la.ll'c.i.··sc, v. rer. .Deseer do ('al'allo, da ~, 6. 7. "o apedn:jamm com pàes de e.la- voura, e ab(>~oal'ia como carro, arado, graGarruagern, uo amel'lcano, do bond, elc. nho" Alm, Insll'. 3. f. 157. " araivas Jue a de, ségas elc. Cil. I ic. 1. III, rdeva os
Pai/II. 3, 51. "que do cavallo se a]lCára.. e lilo apoell'~iU/lelo (a ICITa)ll § fig. I"eo, tarros, e os alleil'os, c o çurrão, c os eho{r'rcirc. I. 57. "se apeava do palaoquim. § QuC/cll'. 1. 8. 2. "conucnando cull)a', ape- ca!hos" § (anL.) Os inslrumentos, c armadlli". Descer, ecuer : 'v. g. apear-se clc digni- (j,r~ia/lclo peccados" castigar. S Vila Uhl'isl'i, lhas, c cães de que o caçador se acompad~de. cadeil'u; cla subel'ba; (la vangloria, '2.. 76 v. "os mãos christãos ... Iluns apeell'e· Ilhava para caçar. [foral qllc a minha IJ,
de. L. Alv. S. 1. 10. 5. n.O IG.
jüo a Cllristo no coração, oulros por boeca. Thel'e~a deu á viL/a do Ifcl'I'ei/'a crAlves em
,ll,ccet.cllo. Y.. ApóspeJlo, e L'óspello. etc ... i. é, arrendem CgUl desprezo, com cen: 112G. (no ELucid.) § Qualquel' apl)arelh~ ou
tard. D. V. Aprceplllho.
suras, com blasphemlas, etc.
tl'em de casa, ol'ficilla, ou de ontros unstc.'PccCI.ínho adv. (de a, ]J6, e de cepi!\pega~i\1), S. r. (alll.) (1. for.) O acto de res, como indica o adagio: "em casa elo
1/110, prisão de pé) Com o pé preso: v. fi· pegar em alguma cou..a, qualldo ,iudicial- I'rrrciro peor a]Jeü'o.. Dclio. 1107. Ol'el. Af· 5.
CIndal' apeeepinho; i. é, ao" altiuho', como mente 8e dá, ou toma posse d'eUa, como ,iG. f'. ((jq. "nom cortem lenlHl, nem oulra
,c póde andar com um pc ó. li;rradamcote começo de xereer acto possessorios, ou madeira, que he cODlpridoira pera suas case di~ apecepello.
empo salllento. Consl. do Porlo, 80. e de Ali- ~as, e apci1'Os"
.
"Ilécbelllu, S. I'. (ant.) p. l1S. lfraclllra do rand, 27. § - , pI. Terras lemitroplles de
.'ll\'JIU,··SC, V. ref. goclter-se de peja.
Graueo na parle opposta ao golpe; contra- uma propriedade.
A.llclhncillll, "llClI..... , (an!.) Y. Appelpancada.
AI.e(;,"dlllllelltc, ad\'o Com ap 'Igo; 110 lação, ele. "lJoc. das Ben/. do POl'lo elc lt!J2,
,ll"'')Ollhúdo, p. p. de Apeçonhar. lj ligo pr. e fig. B. P.
,\pClllll', e der. V. Appellar..
Envenenado: muito mall: V. g.lil!flt/a ape.\I.e~ltd;ço, adj. V. Pegadiço. 01'1. (Jelt.
"I,cllídú." e der. V. Appellldar,
touilada, Lobo, r: 10L. "com apefonhada lin- 5'? ;200 V. Uliss 5. 7. e muitos oulros. § ,\pcllitn,·. m. ilert'g'e que Cfla q~e Jegua corrompeUl o bemll
Que cria alreiçào con. tanle. § lig·. Bai.rczas SllS ClJristo tinha um corpo aE:reo ; na~ se.ll,ccIDII!I'"I1ClltO, V. gnvenenamento. apeg-adiças: "o máo sempre Ile mais ape- cruia a lei dos proplJelas, c nao acrcullava
II. P. éal'~l, D.
gaeltl:olJ Paiv. S.
na resllrreição.
·'IIC!)ouhl..·, V. tmns. ElJ1peçonlJar' pe"IIC;;iodO, p. p. de '\I)egar; e adj. Prga"llello, 10c. adv. V. Pello.
touheulltr; 110 pr. e ligo § 'lambem se lisa do, unido. § Que fica ao pc, visillho, COlHi·
'\I.enluto, p. p. de "IJeJlar Ol'd. Ir I.
Gomo rcf. Uancion, 70.2. "se II/:apc!,onllo»
~uo. PI'. U. da Sitv. Viii.. 6. 13. Eneü!. I. 5. L. Al.v. S. 3. 22. 2. n." f>.
'\I'C')OllbclIl,'ulo, p. p. de Ape_onh'iL- <l. § fi;>. Qne Lem ap('~o a alguma COIl a.
"'IIl'II'"', V. trans. (anl) UDr pena. (;onlar. ~eçouheuto. § ligo Ag'a tado. /o'e1'l'. Uio- Ulwg. S. 9. 2'20. "avarento, apCf/ado ao pou- d"lI1nar, ca-ligar, l'·cm. ele LUG.I. 386. Ol'd.
SIJ, 3. 7. "opeçollltenlaelo vai..
co ou muito que lenSll § Apegado Ct uma Af. I. ;J5. 8. "que elte os possa malldar
.'llC!)onhcullÍl', V. trans. Dar veJleno; opinião; aferrado a ella ; que a ·u lenta te· prender, e opcl!al' segulIuo a culpa.. e peLcmjJcyonilar. § Causar damoo com o vel1e- lIaZl1lente. ob linadameulc. Palmo 3. nl. § 1'0.'1. 9. "apenal' alguu em pen~ de COI'l)o"
110" fazer 1110rrer : V. g. o ar mephilico ape- .\Iuilo afeiçoado a algnma cousa; cio o d'eL- Id. I. 5. 26. AtalL 5. 75. pr, Vict/', Vo:; 1... [J.
çonhcnta os que o I'CSpi1'am. § fig. I~stra- la: apI'gado a seus direi/os.
O. oca tigar, e openar, -e f~r nc:.cessal'lo"
gar: v. (t. - os Goslumes. § fazer infecto, e
.-li'C;;uetõ,·, n, adj. Que a"'arra, ou afer- ~ lI~aclo : Noliflcar cala commlnaçao de Il~
rrtlrc elltar por pernicioso: v. fI. apeço- ra promptalncnLe § COnJUlulJlmeul se diz na para comparecimenlo ou apresenLa~ao
nhenlar o~ discursos, ou }lalavms de al- das aves de volaleria. Al'le cla Caça, 2. 15. em cerlo tempo, ou log-ar) pam dar, ou I~.
flllcm; dellar-Ibes veneno. D. 1?l'al1c. ele
."l.c~nmélllo, S. 111. V. Pegamento, e zer alguma cousa, pl'ln 'IJJUlmenle do selPorto "CjtlC os exeoll11llungatlos opej'ollftel!- Ap ";1;0. ·1I1url. Gal. r 76. "crer lle Jium 1'01'- viço publico: v. ii. apenar bcslas: '~apo1l0tt
tcm os outros.. Orel. AI. /.,. 5. f. ::l'!0. FI'. tissllno apegallwnlo c as. elllimelllo ;is cou- os ol'flciaes para Lrabalharem na gal~1l ~asl.
Sim. CoeI/I. ChI'. 1. I I.. 43. Y. I.'eronhell- sas da fc. Char;. Obro I. L. 2. ('2. Ifr I 4. 7. 51). "mandou apenal' quanlos carpllltell'os
lal·.
.
"'j'l.'~i..·, v. ·trans. (de pegar) \'. Pegar e calafate havia na tenra".
. .
.lllctládo~ 11, adj. (I. bot.) Diz-se da fo·
ul lodas as suas accep\;õe' menos a de
"1"'11111';", . 01. pI. TI'I1Ju Indl.gena do
'.1m' çompostas, em que o peciolo COIllUlUIll apc·cro. Ol'la. C-'oll, 34. 138. Paiv. S. 2. IG. Urazll, que habitava em parte da anlq,:a pro·
c diVidido em dois ramos uivergenles, . ns· Luc. 3. 8. Casl. 15. Coul. 4. 7. 12. § (t. ror. vincia do Amazonas.
t~nlanelo cada um d'el1es uma serie de 1'0- aut.) Fa~er a erimonia, ou acto da apeg'a.-lI,CII".~, adv. (de a, prep. e pena) Com
holos, etc. ~ Diz-se lambem do raeimo, cão. IIcflÍin. eht Fa:,end. 165. 69.
pena, mal, dil'licilmente. Lus. 4. 87, LUG. 2.
ljuando o peduncul0 commum se rlil'ide no - 1\1''';;:'''', V. tran .. lcUer no p<':go; afllll- 1'2.. "o bem a/Jcnas tinha lll1em o ouvi~se .. ~
alUGO em pequenos cachos. Brol, lJ.
dar. § - so . V. reI'. Afundar-se.
li;scaçam nte, levelllenle, .poneo mal:; de
"I'~dclIlll, S. lU. p. uso (do Gr. a, privo
.'I'C;;"',··"e, v. I·el'. ppgar- 'e. VUs. 3. 4, nada, com lil'licllldalLe. Vlts. ~. 36.• Que os
e /~auleltó, eu ensino) Ig'noranle por I'alla Barrei. Rei. 92. Encicl. 1.4. 29. ~ Apega/'-se; membros IlÚS lIlordendo a/Jenas v:ste. Jl §-,
de 111 ll'ucção.
agal'1'ar-se, lançar mão a alguma cou a pa- conj, Logo quc, lüo depressa, sen'ullldo-se lia
.lIICdculisIIlO, S. m. p. 11 . Igllorancia ra se segurar, e uão cair. B. 2. 7. 5. Pabn. segundo membro da phrase, Clltal!do, lo(/o:
por falla de instrueção.
2. 49. lia eavalleiro da ponte se apegou ao apenas chc"ou, logo parlm. lVattfr, do ~. fi .
.tjlc.liccllâ.dIlS, adj. r. pI. (t, boI.) Cla/!- collo do cal'al!o... fig. I\eeorrer a algllem, 91 v. "apel/as acabava o fero trance, \lualldUli!J-; suslidas por um p'_dIlIlCI110, ou ou a alguma C011 a para algum lim. Ettf/'. do.. Epan. 4. 4'W.
.
pcdlcello,
'2.~. Luz, I'id. 'onlelJlpl. 4.6. 1!J0 V. lIao ma"1.Clldo:ulo, p. p. de Apemloar; e ~dj.
,\]lcdôSlI. V, Apedal1o.
deiro ela cruz le apega. § Tomar apego 11 al- (anl.) Guarnecido, 011 ornado com pendoes.
"t',cdritclll, p. p. de Apedrar. Apedl'ejal1o. g'uma cousa. Al'l'. 7. 10. rd'acilmel1te sc o.pe- Incei. 2. 131. kw'. ChI'. 3, 10.
Elu~!cl, § ii. e adj. Pedrado. IJ. 2.2.3.' oca- ga e all'ciçoa o coraçào llllmanOJl § Adl1~.
"I.ellclo'''', V. trans. (alll.) Ornar, guaro
~aHl de selim carme8illl apeel/'acio de ouro, ,,1'01' um càbellinho e apcgC/ o fogo ao 11- necer com pelldõcs: V. g. apeudoar a~ nal/s.
eom lavores ue ouLra cór...alpicado de 011- oho» Vlis. I. l.
Res(JI!cl. Ch/'. J. II. § - ; (L cl;o Braztl) co1'0; tendo ouro 110 tecido, ou bordado. §
.'l> I' é;.\"o , s. m. AIl'eição pal'licular; i. ... meçar o miLho a deitar bandeira.
I?rltela apeclrácla,o que tem certas eicalri- alguma éOIl a mais do que alreição, e me.4.1.ellceti> do, ", aclj. Que tem aspeclo,
ze ,.ou pustula , por ter sido feriua pelo nos do rlue aferro., Cj 11e se tem a uma pes- fórma de pe11edos.
Que esta caberIa de
gralJlzo. Brol. C. • como se vt: nas peras que soa ou cousa. E por tanto ~.\'IJ. de aU'ei- penedos.
tão, e aU'erJ'o , pelo qne respeila a cOU. as: e
'Ilcnhú.,~ e l1er. V. E~penhal'. O/'(l. Man.
ovulgo chama apetll'atlas"
"IICdt·.'.'llIenlo, S. m. (anl.) I'. Apedrejasympalhicí, inclinarão, U/niWtle, c/f'cif:üO. l. 44. Leüo, ChI'. lJ. lJil1~:;, ]J, IDO,
mento. I ti. Chl'isli. 2. 77.
amor, e devof'liu, peCo que respeita a pe ,ll'ClIbIlSC:lItll, II, aclJ. Que lem apparen. "1'CI1l'ill', V. tran', Apedrejar. Vil. Chris- soas, e enLão c lllais do que C/treição, e me· cia de penhascos, § Otte esta coberto d I P ll, 2. G~. {nccl, 3..192. 110 1'00:Oln a]Jccll'anclo no do que ali I izade , No primeiro caso é IIlla5COS.
,
lao. chrJ~lao)>> ~ Apetll'aT; salpicar, varie· mais usado. lJern. E.Juc. 2. 4. 10. ]). 1!J'? , .'I'clln .. ll"t.~, ou 1l1.11l - , ", adJ. (I. bol.)
gal ele eorC8 o lecido.
lia peccado lIe ta! modo he queda, e apego l'olha - ; com plnnulas.
.tll Cli "Cf.\"lIl1Ulclll, p, p. de Apedregltlhar. fi terra, § Tel' o1J(~flO ao podei'; não o lJue·
·'lI.cno,'I,,·, V. lrans. (anl.) (pl'ovavelm [1CheIO, entulhado de pedl'egulllns,
rer largar. § Não ter afJ':{j1J ávida' ser-lhe te apen"ol'ar, lendo e, capado um til sobre
,lt'c'h·c~lI.ib'u·, V. lran . Encher, aluo illdill'errnte a morle; preferir mesmo lllor- o n.) Dar em IPnhol" hypolhrC31'. Do~. das
Ihar de pedl'f'gulhos.
reI'. § Timão da charrua.
/Jenlas c/o Por/o tle l:lll, e I~'W. Elucid.
'\I'CÚ"I'~ild?, p. p. de Apedrejar. IJ. 3.
J\pc;;IIIUlIl.·, V. tl'ans. (t. vnlg.) Comei:
J\1'C.~lcí.do, II, adj. (L. bot.) l?olha - ;
I. II. Puw. 3. 3 V. Perseguido ou I'erido aos bocadinllos: V. g. a cal'l1e qllaudo e qne IlI1lla o peuLe..
. _
r
com pedras. § figo, 'l'ractado com ll'aballlos pouca,
."I'('I'illlÍldo, ", adj. Da f('lçao, ou gosto
Vllupcroso~: rc]lomelO necessilado cada anI\I'C;.:'uílbo, H, m. diln. de Ap··go. Bem. do pepiuo.
.
1J~1 a~edl'r,/ado .. perseguido de obra. ou de
'\I,cÍl·...lo, p. p. de ;\peiral'; e aclj. Que
"IICll'UI"10, p. p.. d~ Apcrlnar. (t.. rlelJ .)
Uhl el1icenClus. MW·l. Calh. f. lO?
tem todo o seu apeiro, ou apeil'agem, Blul. 'l'roeal1o, caçoado, I'Idlcural'l alio, "IIIPPII'\IICd""j'Hlill', li, . O que, a que ape- Supp.lJiar.e[,Oul'em>f: 5U8.r.]Joisa/leim(/os" diado.
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AI'CI,hu.di)l·, R, S. O que, a que apepina; que faz troça.
." llcl'lnã.·, V. tran3. (I. pleb.) Troçar caçoar, ridicularisar, vilipendiar.
'
AI'~1'8itl, S. I. (do Gr. a, privo e 1lcpsia
coacç!l0). (I. !ped.) I.mpossibilidatle de diri~
b lr ; IIldigestao habituaI. V. Dyspepsia.
AI'C«(ucllór, v. trans. Fazer pequeno.
.'I·_crRlládO. V. Aparaltado. Fil. Et!Js . • invençao -»
Ap.erçÕo, .s. r. p. uso (do Lat. aperlío, de
apenre, abnr) Abertura: v. (I. ---, do livro.
Vcrgct,. p. 8'2. § (t. de med.) 1I0tura; abertnra felta com tesoura, canivete, escalpello.

1'01'1. Med. p. 74.

Apcrceber, V. tmns. Apre lar, appareIhar, provendo do apparelho necessano : v.
g.. aperceber genle para a guerra; um na-

vto, a 1Jraça de genle, de muniçocs de bocca e
yuerra, clc. Leão, Ohr. Ar I V. r 129. "mandou aperceber os castellos de armas, e mantimeutos, e gentes" § Provêr do necessa-

no: fig .•a uatureza dando o instincto aos
anirnaes a~le)'eebeu-os do necessario á sua
conservação» ensinou, e proveu-os. § Notificar, avisar préviamente, para estar appare/ltado e prestes. B. 4. 10. 7. • apercebeu
a S. Guedes, que tivesse muitos mantimentos, e prestes todos os casados que li vessem cavallos» "mandou el-rei a1le)'ceber
suas gentes por todo o reino» Ined. • mandou-o aperccber (avisar anticipadamente) da
sua vinda. B. 4. 10. 3. «acrecentar-Ihes o
medo (aos apostolos) para os aperceber mai
para o remedioo Paiva, S. I. 94 V. § Avisar
p;lra conferencia, para algum feito. 11. 2. 3.
3. "apercebeu os capitães» § Aperceber; o
mesmo que Perceber. Era n'este sentido
antiq. mas tem sido novamente empregado
por Cscl'lptores modernos de boa nota.
"pcrccbel"sc, v. ref. Apparelhar-se,
aprestar-se, preparar-se, dispOr-se de modo con vell\ente para faz!'r alguma cousa,
ou solfrer: V. g. aperceber-se para a morte. AI. Lus. I. 2.lil. 13. • apercebe-le á batalha" § Dispôr o animo, apparelhar-se; v.

g. pal'a)'ceeber atguma má nova, nova dou-

lrina. e/c. § Provêr-se do necessario.

'.'~.er("cbill~l p. p. d.e Aperceber. Arl.
IIIllIt. ~ l'rovHl.O, bastecldo, munido: v. g.
apercebido de al'l1ws, mantimenlos; ele cautela , ardis, IJ. 3. 8. 5. « - de louçainhas. «só
tle ped ras e esforço apercebido (David contra o g·igantej. Lus. 3. 11 L apparelhado :
"morte apercebida no mar» id. I. J06. § adj.
Prevenido, preparado, apparelhado. A1'r.
10. 38. "Q,perccbido para fazer este cami1J1iC!" LIIS. 5. 42. ((ouve os danos que Q,perce/ndos estão a teu subejo atrev"Ímento.. ~
Acautelado, prevenido, e cuidadoso de evi:
tal' o perigo, e mal. lei. 2.66. ((os Portuguezes sem~re apercebidos. (vi{?iando-se dos
Mouros) ~ A1le)'cebido paTa servir el-rei Ord.
1Ilan. 5. 98. 3. avisado para se apromptar: §
SejcI apercebido; Joc. ant advertido, lembrado. Orel. Ar freq. «Q corregedor seja
apercebido de fazer, i. é, fiqne entendido.
l'l.crceblmcllto, S. m. Acção e elleilo
de aperceber, ou aperceber-se; apparelho,
apresto: v. g. -lJara a guel'1'a. Arl. milil.
- paTa peleja. combate. B. '2. 2. 8. "passaram a noite vigiando no - do dia seguinte"
§ Apcrcebimenlos; pI. muuições de bocca, e
guerra. Casto 8. 128. " - para a paga de sol(lo" § Com apercebimenlo que; formo adv.
com adveutencia, bem entendido que. V. do
Are. 3. 9.;j CaJ'/as de apercebimento . avisos que os reis faziam segundo os usos feudae aos vassaUos, senhores obrigados ao
seu real serviço, para se apresentarem com
suas gente e arma para a guerra. B. Ctar.
L. 3. C. e ined. 11~eq. ~ Disposição de animo,
preparo, prevençao de quem prevê o futuro, antevendo o que bade acontecer. Calho
/10m. (. 328.
·'I.Ct·CCI'Ç.lO, S r. (t. metaph.) Percepcão
di tincta a que se presta attenç<i.o.
."J.erccl.tlbllldilde, . f. V. Perceptibilidade.
"I'Cl·CCI.Ch·cl, adj. de 2 g. V. Perceptivel.
"1'el'CR, S. r. Pequeno mammifero do
lll'azil da ordem do roedores. Tambem lhe
chamam Preá.
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adv. Com perrei- apurlaclwl!entc; com pobrc7.a, parcimullia.
Due. 8. 10. § !llorar apcl'tadumcnle, Oll es• AI'el'fci!;oilllo, p. p. de Aperfeiçoar. /1. taI' a]lerlaclamente; morar em casa', Oll e~
tal' em sitio pouco espaçoso. § fiO'. ScqIlU'
Dom. 2. 2. 18.
. I.C.·rei!;Oaditl·, a, aJ.i: .Quc aperfeiçôa. uma (orça, ou tCI' uma praça ccrcarla a/Jel'§ - , '. O que, a qne aperlClçoa. A/m. ln sir. tadamente; aproximar-se o mais l10SSlvcl
pondo o inilmgo em gl'ande aperto. § Pra:.
2. (. 578.
_
"'"el'fcl!;oatttenCo, S. m. AcçaQ, ou ef- hibir apertadamenle; com muito rigor.
Dispular,
vcntilar questões apel'laclalllenle;
feilo de aperfeiçoar. ' Ultima demao, retoque para o bom acabamento de alguma cou- com grande debate.
..oal.el·tadí""iltto, n, super!. de Apertauo.
sa. § Melboramento, progresso mat~rial ou
moral: o aperfeiçoamento das machlllas; o Vieir. 10. 2q8.
'~I'C,·tádo, p. p. de Apertar. /t'reil'e, L.2ape1'{eiçoaJJ1ltn/o das instituições politicas.
"I'Cl·rclcoá,·, V. trans. Acabar de todo, n. o 109. § adj. Posto em aperto, e ·trciteza.
com perfeiéão.; 'dara nltima demão. Vieir. Diz-se da pessoas, ou cou as, quando uào
10. 364. 2. -§ fig. Polir. § Consummar, che- é suftlcientemente espaçoso o logar que oe~ar ao maior ponto de perfeição. 1Ilaus. 11(. cupam. Gavi, Cerc. 17.76 v. "juntos, e aper3. 4'2 V. Feo, '2. 170.2. § Corrigir. aproxi- lados (os ilIouros) na e trada por onde suo
mar da perfeicão. § Perfazer, completar: v, bião" § fig. "Cidade - com cerco, e outros
g. - o contTaelo; o nu.mcro, elc. Ooul. 7. 6. trabalhos de guerra» Luc. 9. 16. "aparlal!o
7. «mandou trazer outro (cavallos) com da fome, sede, necl"ssidade, saudadc" i. c.
qne aperFeiçoasse o nnme~'o de I!iQ cavallos" atormentado, incommodado com excesso. II.
AI.Crrelcoá,·.se, V. reI. AdquIl'lr o maIor N. 1. f. 78. § ~strelto: V. (I· calçado, veslirlo
grau de pei'feição ; chegar á perfeição. 1'ell. -. § Que teDl pouca larg'ueza, faliando
CM. t.
595. "na doença. e apura a pa- dos lo~ares a respeito das pessoas que lI'elciencia, e na enfermidade se aperfeiçoa a les cabem. on a respeito de alguma parle
virtude. § Tornar-se mais apto i instruir-se dos mesmos logares: carni nho aperlado; c
mais; melhorar o traballio; aar-Ihe mais fig'. 1'eiv. Senl 3. "a/lertado LJe o caminho
perf~ita execução. § Perfazer-se, inteirar- ela vi rtude,' 'l'eU. Ohr. 2. p. 366. ((co.\Icl(io
se : V. q. -.0. S01J1111a, a restüuição, ele. ill. real. .. mui apcrlcu.lo ele igreja" § fi~. ~i·
L. t3.· e. Il. e 14. C. 2. "de qUE se aperf~i miameute poupado, avarento. Alm. Insl.3.
'p. 270. "muilo apertado e escasso" e o'esle
çoasse a restituição"
AI'C.'lIiu', (ant.) V. Porfiar. Vil. ChI'. 2. senlido se diz, apertaclo da bolsa, apartado
nos bens, apcl'lado em dar; illiberal. Oh,'.JJ.
79. inecl. l. 164. Gil. Vic. 1. 135.
"I,c"lnotltilccns, S. r. pI. Família de Pedl'O i. apcrtado de mãos; o mesmo: .é tão
- de miios" i. é, e caço de obras de liberaplantas cycadeas.
~I.cl·iaollllí.ceo, aujo (t. boL) Que não lidade. Vieira. § Apoucado, ele pouco espio
ritos. Feo, TI'. 2. 3&. 3. § lUgldo, austero,
tem periautbio.
.
"llerlelllc, adj. 2 g. (do Lat. Q,l!criens, muito exacto. IJ. Dom. l. G. 9. «1I1lerladtlS
enlis) (I. med.) Diz-se dos remedlOs que austeridades" Agiol Lus. 2. 277. "jejuns...
abrem os póros, facilitam as ecrecções, e mui aJl~rlaclosll § Apurado, examinado a run·
digestões, e desobstruem as pas~agens dos do. Vwir. 10. 175. 2. "esse mesmo dominar,
humores. que tornam mais Unidos. Alad. e possuir beDl aperlacto, que vem a scr·/. §
Atclh. 1.4'2. § Que abre o appelite. ~ U. S. m. Instado; perguntado com iusistencia: o rcu
'''I'C''ilh'o, n. O mesmo que Aperiente. (oi mlti/o aperlcu.lo. § Dimcullo~o. Luc. 7.6.
"as entrada, nenhum principe ... as dã
01'/0., Cal. 8. 27. Rego, Alv. e. 5.
,'tI.crUó,·io, S. m. Certa peça do torno, mais aperladas.. i. é, meno francas. § Apel"
lado. esterilidade; gTande. 11. Dom. § Aperem que e fazem os bicos dos aWnetes.
"f,c"momento, S. m. (aut.) V. Appre- lado da hora da conta; mni proximo á Ulor·
te. Arr. lO. C. 8l. § Argumenlo aperlallo;dc
mamento. Elue, Cortes cl'EI1;as de 1~{61.
AI,el'llodéh'o, S. f. Correia ou corda com dirficil respo ta. § Caso -; em que o rCUlL''
dio, ou desembaraço d elle ~ clirficil. § Cô,'
que se aperta.
,'pcl·.. ntUento, S. m. Acção d'apernar; -; fechada, que pende mais para escoro,
do que para claro. P. Ctar. l. C. t5. § J)oen·
estado de cousa apernada.
,~p.c.·niu·, V. trans. Atar as mãos aos ça - ; perigosa. M. Lus. § Ordem rcligiosa
pés do carneiro ou d'outro animal para a -; rigorosa, austera. § Ordens -; que inStam pela execução, urgentes. Vieir. 10.363.
tosquia ou para outro 11m.
ii. rigorosas. § Susp'Íros - ; afggados, mal
"1'CI·oli.do. Blul. ]l. p. de
."I'CI·ollu·, v. trans. Dar feição. cõr, ou distinctos. V. de Suso, c. 27. § 1'empo-;em
lustre de pérola: "chegou a mecanica, e que se Tiaclecem grandes miserias, oppres·
industria a apeJ"Otm' vidrilhos que tem me- ões, etc. II. Dom. 1. 2. 3. § il. Tempoescasso; pouco tempo para um fim qualqner.
lhor apparencia, que o aljofre natural"
"I.c....cnçíio. O mesmo que Aperrea- ~ Aperlado, ou aperlado da brocha; (phras.
pleb.) qne sente necessidade urgente de
menta.
"1'CI·l·cádamc..Cc, adv. Com aperrea- expeJlir as materias [ecaes. V. Brocha.
Apc,·II.doh·o, S. m. (ant.) Cinto, esp~r
mento, oppressivamente.
"IIC.·..ci...o, p. p. de Aperrear. Arr. 10. tilho, I'aixa para apertar .as creanças. Vllv
'29. "quam aperreados andam" Cottl. 4. 10. ChI'. 3. 57. 112 v.
AI)C.·tuditl", u, S. O que, a que apcrta)
2. "vendo-se aperreados, tratarão entre si da
sua liberdade.
Peça com que se atam ou apertam ~s vc~li·
A\.crl·cadór, li, adj. Que aperreia. § dos ou os cahel1os; pócLe ser de fita Sl!nQue opprime com serviço; impertinente, pies, ou ornada de onro e pedraria. El1w(
apoquentador. § - , S. O que, a que aper- 7. 190. fJ. Dom. 3.1. 7. § lig. Cousaquer~
freia, modera. Chago Bamilh. 8. 15. "appctlreia.
Jt.llcra-cnmeolo, S. m. Acção, ou elreito tes sem apertado/' mui descompostos au·
de aperrear. B. P. § Estado do ([Ue é aper- dão".
AI.c,·lnmêuto: S. lU. (anL) Acção, ou cr·
reado.
AI,cl'rciu', V. trans. TrRctar como a per- feito ele apertar. Vil. Ch)·. 2. 9 V•• aTJerl~·
1'0. § (fig. e fam.) Amol1nar. vexar, apo- menlo de dente. ; - das ent1·anhas. /3.. C(l"/I~
quentar, opprimir, mole tal'. 11. Dom. 1. 6. nha, f. 58. Jltarc. 14. 66.• os .!Dili cruel'
apertamentos das corda • § Acçao de esta30. Pae::;, S. 2. 33. 4.
AI)Crh.lIn, S. f. (aoL) O mesmo que Aper- rem muitas p!'ssoa' em logar para el\as eto. Casl. 2. e. 93. «ver-se em apertada" hwcl. treito. Vil. Olt/'. I. 29. 90 V. "e c'o aporia2.4.80.
menta da gente. § fig. Austeridade"~A~rr
"I.e,·(údtlmcntc, adv. Com aperto, es- ridade, exacta observancia. Sim. v.;..,.
treitamente: V. g tigm', cillgir, abraçar - . CM. l. 7. "nelle (mosteiro) se acha CIIlZl,
V. cio Are. 5. 15. Tel/es, ChI'. 2. {. J4Z. '2. § cilicio, silencio, aperlamento, e aparla·
m'tlcazmente. instantemente, com gTande mento".
,.
empenho. Casto 3. 278. e 1. 46. «que o se"'A'C.·tuo, S. m. Grande aperto. § ~Iu I!"'uirão tão ape1'/ada'l1lentc" ~ [{igorosament!3. dão de pessoas em lagar para eUas eslrl'l'
11C. 7. 10. V. do An. 2. 1l. "em hUm dia to e que por isso se apertam e acotovelam.
CLue mais aperladamente se ventilou a ques- L.' Alv. S. 2. 7.2. n.• 6. § Apertaaa n.a batao. § fig. Unidamente. 00.1. Rom. 152. «so- talba. Casl. 2. c. 58. § Acção, ou etrelte de
rnas mm aper/aclamente unidos" § Viver. restringir, coarctar, ou abreviar o tempo.
"I'el·Ic1coildi.lltlClllc,

cão.
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S. Ann. C/11'. 2. 14.359. Casto 2. lG7. (Centre com a artilllcria. repetia a miude as descaI"
gas. Amaral, p. 5'Z. § ApertaJ' com os amigos;
o - de~la. pressas·,.
"-llI",."'r, V. trans. (talvez do lte:p. apre- ser importuno. Pabn. 5. 10. § Apertar com
1m') Compnmlr alguma cousa, _de sorte que atguma cousa; fazer mais força com ella. §
a$ partes de que ella se ~ompoe, s:edam, e Apertar com os corcleis; augmenlar o tormen$C concheguem. Cru::" Ulw~a, C. I~ .. "desde to com clle". § Apertal'com m;;ões, a/'{f!l1llentos,
mcninas lhe aperÜpl~ mULto os_ pes com instaneias; embaraçar. § Apertar com a 'vo;;;
flal1ll0~u. § Compnmlr COI!! a mao, ou pe- gritando. Vieim, 10.271. 2. § Ada!?: "Quangar com força: 11. {f. - a mao; - a espada, o to mai: gea, mais aperta". DcliG. Aelag. [3.
i'i.el·l,i.. ·."'~, V. ref. g:;treitar-se, acheque a cmpunha; -o dardo, ou a tanfa, pam ferir. Naufr. ele Se]1. 89 V. San/os, l. I. gar-se, dClxando em melO menos espaço:
V.
{f. vem se apertando os montes pam arai::,
IG. aO/llJrla o peito com ?- mão, .e lança
Icile dclle» § Ajuntar,. nnu' estreitamente com que o valte fica mais estreito. § Apertardilas cousas, compl'lmlOdo uma com a ou- se o coração; alfrontal'-se, anciar-se. S Ai!el'tra. ou uma contra a outra. II. lJom. 1. lar-se a cór; fazer-se mais escura. § «Este
1. lõ. Leão, Orth. 3 v. «o p pronul.lcla-s~ argumento aperta-se ainda mais na expe0llcrlol1do os beIços» § ClJegar mUlto: ,,1\ riencia" vieira. urge mais, é mais forte. §
co seu apel'tanelo o rosto amado" Lus. Finalmente, com o pron. se tem todas as
2.43. abraçar. fd. 5. 56. § Cerrar, unir for- . ignificações de apertar. V. Christ. 2. 72 V.
temenle comsigo nos braços. Patm. 5. 57. Santos, t. 15. Luc. 2. 12. rrmuitos se aperaopel'lal! com sigo a Clarisol I ào poderosa- tam com cUielos».

mente que as armas se lhe mettllllTI pelas
carnes'" § Ligar, atar fortemente com corda atacador, elc. lJescob. da Irrot. 87. «com
a \íres~a se havia ma! al!e1·tado a cilha, e
ca lio do cavaI/o". ~ Gl11glr: V. g. - a l'OUpa com "cinta. Utiss. 4. 1:1. "as rou pas aper[qudo. passeava, etc.» Opprimir carregal'
.obre' alguem, ou alguma cousa, por f.alta
de logar, em que commodamente caiba.
/lrand. Medit. 2. (1. 606. <resta multidão vos
apcrta e al"llige ll § E$treilar o espaço: V. g.
- as regras ela.escriptu'l'a. § fig. Resumir,
abreviar, reduzlr a menos espaço. D. Dom.
2.2. 16. "em breve 'escriptura apertareI/lOs
IlIIma longa vida" § necoJlll~r, encurtar:
upertar as rédeas, a escOta. § fig. Apertar as
csc6las; appressar-se. § Adstriug'ir: fali. dos
medicamentos. Correcç. de Ab. 2. 2. 117. g
Imprensar. § Acossar, perseguir, opprimir
com mais vigor, ou pondo em maior perigo. ('otl/O, 5. 4. la. <ros Mouros forão-uo
a/lartando'•. § Al"lligir, molestar, inc01l1modar com excesso. Bl'it. Chi'. 1. 20. "o apertárào llS dõres,,: e fig. Paiva, S. I. 95 v.
.Deus 1I0S aperte com graneles males e trabalhoso § Instar, fazer força a alg-uem,
para qne diga, ou faca alg'uma cousa. Luc.
I. G. Nau{i'. ele Sep.-t4. 162 v. "outra vez
o aperta com estreito rogo» § Avivar, dar
mais forca, ou calor a algnma consa. II. Dom.
i. 1.20. '"e 10A"0 se começou a - mais a pratica. (lum'. Ret. 4. 2. l. rrdeterminárão de
- mais a bateria" § Averiguar mais mi udamente, tractar com mais exacção. Ueit. (j.
i. 53. Brand. Mutit. 2. p. 599, <rapertaneto
mais este ponto» § Apertar a bolsa; - os
ClJrdõcs á bolsa; poupar, moderar a despe7.a. II. do An. l. 19. § Apertar mais o argumento; fazei-o mais forte e concludente.
Viair. 10. 376. 2. § Apertar o cél'co á praça;

chegar-se mais: e no fig. pór em maior a[llic~ão os cercados. Vieil'. 10.565. § A1Jertar os
ClJI'deis; fig. reduzir ao ultimo ponto, chegar
ao maiol' extremo. Viei1·. 12. 373. § Apertal'
ocoraçào; arfronlar, anligir. V. de SlISO, c. 31.
~ Aperlar as entmnhas; não admittir muitos
a ca a, SOCiedade. Luc. 10. 27. § Apel'tal' os
cscl'''pulos a atguem; fazer-Ih'os mais restnplos. § Apertar a mão de atgue-m; tomarIh a daudo um leve aperto em signal de
cortezia, ou amizade. BalTet. Ftos Sanct. l.
313. § A71erlar as ordens; i n. tal' pela sua
exacla ~ prOlTlpta execução; d'aqui, ordens,
rll!tgcnewl; apertadas; feitas com vigor. V.
1(0 Arc. i. 6. § Apertar o pé, ou o passo;
dar-se pressa, andando. fel. 2. 2S. e B. P/ar.
i. ns. § Apertar a mção a 1'egl'a' dar a
ração diminuida. Lus. 5. 32. 1{ 3.'S. 4. §
Aper[a~' a signi{i.caç{w das patavras; restringir. IIwt1'a.
~IIN·t""·, V. intrans. Apertar-se. Maus.
AI. i. 1 v. -e vê que aperta Alma dentro,
como que qner cerrar-se". § Dar mais incommodo, augmentando-se: V. g. a doença,
II {ame, a sl:de, o (rio, a calma~ a saudade
aperla. Pabn. 4. 22. GOu.v. Ret. t. 3, rrapel'tlll,Ufo a enfermidade, malldou clJamal', etc.»
~Ier eg-ulr, opprimir com mai vigor. filem.
lias Pr. I. ~5. "e quiz - com seu Illimigo".
~_In.l~r:. V. g. - o tempo c/e se elar satis(a-

'~I.e.·to, S. m. Acto e elfeito de apertar,
atando ou cingindo. Sovei'. Bist: 'Z. 25. «nisso e ta o bom - do cinto". § A compressão
de cousa que cal'rcga sobre outra, ou da que
esta comprimida: v. g. - de gente em togal'
estreito. TeU. Ulw. I. p. 29. I.eão, Uhr. Ar.
f1enl'. 51 v. rre ao entrarem em ... foi tanta
a pressa e - dos [ouros, que, etc." § O
mesmo logar apertado, de pequeno espaço.
Luc. I. II. rrno - dos gazalhados". § Passo
estreito. Lobo, lJeseng. "foi ter a hum pequeno campo, que no - de dois montes se
fazia" § Breve espaço de tempo. Galv. S.
I. 100. rrneste - de tempo". § Concisão:
ralt. de escriptos. Lobo, Cart. 3. 27 V. rrchegando a alguma (carta), que com menos faça sua relação" § Oppre são, consternacão. Castilho Com. I. 3 V. rrpuzera em - Maiaca". § O acto de se ver reduzido a grave
perigo, ou trabalho. Luc. 4. 2. -no - da
morte" R. ili/tced. "os - da guerra. § Pobreza, penuria, falta do necessal'io. JJ. Dom.
'Z. 2. 2. rrinclicio do - em que estes padres
vivem» l'tll. IJist. l. p. 197. "conforme 0 da mesa, era o enxoval da casa". § Vexação:
v. g. - ela (ame. Luc. l. 10. -aUi vi... grandissimos trabalhos, fadigas e - de rome,
sede, etc." § Necessidade urgente, por falta
de alguma cou,a. Tell. Uh. 1. p. 26 I. «vieram-lhe ofl"erecer o sermão por causa do e falta em que se viam". § Urgencia: v. g.
- da persegtLÍção. § Difficuldade: v. g. - da
questão. § Instancia, emcacia, afim de que
se diga, ou faça alguma cousa. Pinhetl'O,
Ol'aç. rrOS recados erão de maior - e mór
perigo». § Uigor, intensão. Agiol. Lus. 3. 139.
rrO maior - elo inverno.. § Austeridade,
observancia rigorosa. 11. lJom. I. I. 2. rrseguia bum - estranho da pobreza... § 11[0destia, acanhameuto. TeU. eh?'. 2. p. 107.
crllUmildade e - de animo". § .Escacez, parcimonia. Ceit. (j. l. 260. Bl'and. Medit. 3.1J.
502. <rcom - e avareza... § A1Jerto do coração; angustia, ancia, magoa causada por
grande dóI' morat. Atm. fnstl·. 3.p 192. rrtO'
cado (David) de buma angustia, a que chamão aperto elo comção». § Com aperto; apertadamente, alIincadamente, urgentemente:
IJcdir com aperto; manelar com aperto.

Vieira, Ua?'t.
"pe.·t.., adI'. (auL) V. Perto. lJoc. elas
Bent. do Porto de t306.
Ill.e.-to, u, adj. p. )Js. (do LaL ap8rtus,
p. p. de apel'wc, abnr) Aberto, patente,
manifesto, claro. Cei/a, S. e O. t. 106. 4.
'"I)e,·I'''''''

S. f. p. uS. Acção de apertar.

Vieira, v.oz. 15. lJ. 75. rra - da rachas». §
Estreiteza do logar. Leit. fliiscell. 16. 453. §
Angustia, aUlicção. Bern. EaJel'c. 4. 2. 1. p.

23. § nigor, evidencia, urgencia de razões"
Vieim, r. 77S. crnotai a - dos termos•.
"1.e""U[lIs. V. Portuchas.
"I.es....· de. V. Apezar de.
Ilr.esUI·ádo, u. adj. Obrigado

em que
lhe peze, constrangido. § V. Apezarado.
IlI.escntiÓ,·.se, V. reI. Fazer-se pesado.
§ fig. «Crescendo esta idade, e apesentanelo-se" crescendo, augmentando o pe o elO!;
annos. GaGS, Traet. ela Velho ele Oic.
,1.I.és'~llello, loco adI'. (de a, lJC!S, e em
EnGul. 10. 199. /les. ChI'. 17. «apertanelo pcllo) De pé descalço; talvez tam.bem, des·
Pi Icy Illllylo 111 so" § Apertar a {iiI/iI'; fn- calço e em pello; i. é, !llal vestido. Garç.
gr a lotlo o COrrrl'. § .0 inimigo apertava Epist. «o Nadegas, que VI te esfrangalhado,
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apesepel/o, vir da sua aldea•. Oulros e crevem apóspello, contra o pello, contra a di·
recção do COITeI' do pello. V. Pó pello (a),
que é certo: e V. Apecepinho.
...IIC""o ....lo! ", aelJ. Que tom grande eslatura; boa, ou ma pre 'ença: V. g. /tom.em
bem apessoado. § Em geral, u a-o e apcssoaelo, por bem apessoado. ,Vendo-o el/e Ião
pequeno, lhe perguntou se el-Rei seu irmão não tinha em seu reino ontros hom flS
mais apessoados, que enviasse com simiIhante carg~, Lobo, '. 82. B. 2. 2. 3. • homem - e ViStOSO».
."pelitll n", do, u, adj. Que tem peslana'
'
diz-se das vestiduras. Cancion. 216 V.
"(.est..... V. Empestai'. Vieim, 10. 362. 2.
e 14. 68. Ceit. Q. 2. 13. 2.
IlI.et"'leas, S. f. pt. (L boI.) Plantas di·
cotyledoneas caracterisadas por :uas I1M!'s
sem periautliio.
"'I.etlllo, ", adj. (do Gr. a, privo e pelalon, folha) (L bot.) em pétalas; diz-se da!;
t1óre~ que não tem perianthio: t'. g. o tino,
a tulipa, etc.
AI'cU,'. V. Appetir. Autegr. r [82.
"I.ch·echádo, p. p. Forneoido de petrechos.
''"I.ctt·cchi..·, V. Irans. Fornecer de petrechos.
.ll.et,·echos, S. m. pI. Instrumentos ITIUniçpcs e utensilios de guerra. v. Petrechos.
"I.ex, (do Lat.) V. Ápice. Cal·v. C01'Og.
AI·e:......· de, loCo prop. Não obstanie. S
Apezar ele que; loc. conJ. alOda que. V. l' zar. § V. Contra, s!Jn.
"'I.ezu,·údo, u, aelj. Pezaroso, a quem se
causou pezar, pena, dóI'. Patm. 2.153. (,trazia
ape:saraelos e descontentes seus amigos".
. "'I.czlnhá.·, e derivo O mesmo que ~~s(le
zll1har.
Ilphi.cco·, S. m. (L bOL) Arvore que dá
dois fructos.
"1.huníl.tCO·os, S. m. pI. (do ar. allhanês, não apparente, invisivel, e pteron, aza)
(L de hisl. naL) Ordem de insectos. U genero pulga é o typO d'esta ordem.
"I.hunítc, S. r. (do Gr. aphaniJs, não
apparente) (L de geaI.) EspeclC de rocha,
cUjas partes componentes nao são reconh ,ci veis á simples visla.
Aph ....lll, S. r. ~e~da total, .o~ incompleta da falia. § IndeClsao do espll'lto a respeito de um juizo pI·oblematico.
lil.héllll, s. f. ou "phéllo, ou IlphélIo~., S. m. (do Gr. apft, por apó, longe, e
heltOs, sol) (L a5tron.) O ponto de maior distancia entre o planeta e O. sol: "o planeta
está na sua apltetia» Carv. Astl·. 3. I. 13~.
.,,(.héllo, ", adj. (L astron.) Superior
mais alto: V. g. apside - ela ol'[,ita.
'
"I.hémlll, '. r. Omesmo que Aphasia.
Ilpbé"cse, ou "'I.hé,·esls, S. r. (do Lal.
ap!la:l'esis; do Gr. aphai1'esis, suppressão,
derivo de aphai'/"e6, eu tiro, feito de ap.
contr. de alJ,Q, 1'óI'a, e ./W:.il'e6, eu tomo)
(I. gramm.) FIgura de dJcçao, que consiste
em tirar alguma lellra, ou syllaba do prineipio da palavra. /l. Gmmm. 162. § (t. cirul'.)
Acção de lirar, ou cortar o que é superlluo.
§ Parte da cirurgia, que tracta das operacões
em que se córta qualquer parte do corpõ.
,,"phídlos, S. m. pt. (L. de lIisL nal.) Familia de insecto hemlpteros-homoptel'os,
vulgarmente chamados lJ1llgóes; vivem nas
plantas, ás quaes são muito nocivos.
Ill.bldílugos, S. m. pl. (L. zool.) Familia
de insectos da ordem dos co[eopteros.
"'I.bldívoro, ", adj. (I. de hisL naL) Que
come os pulgões.
Illlhllllllt'·OI.íll, S. r. (do ar. a, pr·iv. e
lJhilos, ami €\:o, e anthr6pos, Iiomem) Misanthropia, oOto dos homens; é o primeiro
gráu de melancolia.
"I.hler.;.......•• V. Alleumar.
"'I.hlogistlco, ", adj. (do Gr. a, privo e
phtogisticoJ Que arde sem chamma. § La11lpada, ou lanterna aphlogistica; lampada inventada pelo celebre chymico Davy, pam o
uso dos mineiros, a qnal serve para elles
andarem, sem perigo de explosão, no meio
dos gazes, que se formam nas minas. ~
(L. med.) Contral'io á inllamma~ão.
"'I.hollill, S. f. (do Gr. a, privo e ph6ní',
voz) (t. med.) Pri vação mais ou lTIenos
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·\I.lllhO"'!··.'ôC, v. rer. Ajuntat'-se mui!
cC)lIse;lIlo evan"'eJi 'os" a ul,in: ria. ulJrrba
da gloria, elc. ~ A/lices; pI. dois pon~OS!1 ue e aperl.adamelltc. Casl. 7. 8U "lJue sea 0,
alguns põem ohre as vogues, para Jnd~car nltoassem e nzessem fortes.. 8. I. I. 6.• fI'l
que nào fazem diphlhongo: v. (I. no t de sç apmll.oara?Jl todos a olhar tamanha no.\(Ü1·. V. Diúre~is. Lt'ão, Orl. 77 v. ~ Os vlc\ade" § mais usado: Apmhar·. e: o pt!M
ápices da lei, do dil'cilo, da ,justiça, e/c.; apt/lIIOU-Se na prara.
"1.i ...... I"do, ti, adj. \. Apennulado
todo o rigor, até onde ella llode ahranger.
"'I'~()~ (anL) V,. ap.io. Leão, Repel'1. 5V.
ou, as suas sublilezas. 0'cila, S. 1. IGü. /,. §
. 1\1"1"..10, li, aelJ. }o ormado cm [Ji[la' em
N'Wll ap/ce: n'ul11 momenlo.
'
..1Il'i<·helillio, a, adj. Que lem fôrma l1e lórl11a ue pi pa.
,,- l.i,p'C, loc .. adV': Ir a iJirpte; afunilarIJlclll:1.
.~I.leltol"'do, II. adj. (anl.) Signif. illcl'r- se, descer em cllrecçao vel'lIcal para o fun.
ta, talvez salpicado: ncapar~zão de I'elludo do d~ mar. Diz-se elas embarcações, quantlo
(tpie/tolaclo de muitas cüres·, 1'. da fi. (Jen. vencidas e ~ossobradas do peso, ou da violencia das agua:, vào para o fundo. flalm
10. p. G!l.6.
'\I.idlldi..·II, S. r. (de ápil'e) (L de arma- 5. 140. Uliss. 7. I04. " ft'-se uma embarca:
elor) uião occulta de dois V'olank , a t.u- I'(io a pique; perder-se. E/e(liatl. 4. 55 V. e
jas pontas se dil a fcição de l1ór, ou outro ligo. ú·-s~ a pique; perecer . .Ac. elos Sill!/. ~.
10. V. I'Jqne. ~ /locha, bal'l'ctra, c/c. aIJiql/c'
lac",
:\picirt"'llIC, a Ij. 2. gen. Que lem fórma em dil ~c_ão vertical 0.11 quasi vertical, por
ollde nao e pod subll·.
de ápice.
.':1.1 .... "S. m. O boi-; boiarlorado pelos
:'-I.icilá,·,. adj. '1 grn. (L boL) Fixaelo no
antlg'os
Jo,gJPCIOS, que o con lueravam Como
oipice de uni orgão: clIll'/'yão apicilar. Bro/.
uma
perpetua ncarnação ele l'l1tah, o deu
Diee.
'\I.ic", ou ,\pieill", S. ln. (t. do Urazil) supremo; o bOI sagrado perlencia a uma
Log'ar do IitlOl'al, que 'e alaga com a e,,- mCsllta successão de bezeno , e epa escoIllido elltre os fiJrln~ do mesmo pac pOl'ccr.
clteule das marês. .
•
.'-I.ceul.., . r. dim. ue Apicc. O lIlesmo tos signaes julgados di.vinos.
'''I.i!!loacli}l', S. m. a mesmo que l'isoeiro.
que Apiculo.
'''l'i'''''';'', e derivo V.Pi oar. lI.fJom.2.
''-I.leuli..lo, ", adj. (l. de h n.) (l. zool.
4. U. Card.lJice. IJ. p.
e ])OL) .\Inuido de apiclllo.
·~I.;
.... tci,·o, S. m. Yaso pequc;llo, pelo qual
"I.iculo, S. m. (L bot.) I'onta curta c
pouco con ·istente. § II. 70001.) l'rolon1;'a- se da api 'lo aos doentes. A,;;ev. Corro l. 3.
12.
melllo tiliJorme dos iul'usorios.
'\I.isto, s. 111. (do 01'. Ctpo:;có, eu cozo
"'1.lcIIHill·, S. m. U qnc cria abclllas; O
fervo muilo) Caldo de subslallcia, grosso;
que tracta de abelhas.
.t.I.1 c .. Iti..·.. , S. r. 'l'ractallo especial ela fei to de carne picada, bem cozida, e espremida, qne se dá em peqnellas quanlirlatlecriação das alJelilas.
aos doentes. IJl'il. G. Bras. V. (lO AI·c. 4.30.
'\I'i"dilllo, p. p. rle Apiedar. fi. Dom.
"l.icd,..lill·, ", . a que, a que tra ·ta S lig. Coul'OrlO, auxilio. AI')'. \l. I;).• deste
com piedaue, compaixão: que se condoe: npislo e con[orlo poderoso lJ S UM rwúlios.
SOCe01'I'OS, ou con['ol'los por aptslos; dal·osem
"cariuho'a - dos clll'eI'llIOs".
·t.I'lcdú.·, V. trans. J\loV'cr ii piedade, caD- pequenas fJuaotidat.les, conJO a doente mui
sal' compaixão. Cam. Ed. 5. Conlo, 10.7.2. I'raco. Vici?·. Carl. 3U. Porl. llcoSl "os iran·
"tautas lagTimas clJorou, que o· a/l/edmt•. cezes nos soccorrião, ou davão anxiliospor
§ Ter dó, traclar COIl\ piedade, caritaliva- (lpislos Jl •
nhos.
meule, e com cuiuado: V. {I. - o doenle, o "I.il".· v.lrans. Tocara apilo. Casl.1.
'~I.hlhõ.~u, "'SlI, adj. (I. med.) Que pro- in/eU::.. P1'I:sl. f'. 21. 1JOiol. /.,. '2. /105. "e se a e. SO. "sen1 as naos api/arcm, nem çala·
mearem, por não serem senlidos do 1111cede daR apllthaR; acompauhado de aplttlJa: lião apierladio a toda a hora, spirariulI.
v. g. ['ebre aphtliosa. § Da lIature~a, 011 I'ór"l.ll'''''.··sc, V. reI'. l\lol'er-~e :i compai- meslJ E/caiada,
IGI. "o mestre apita' s
ma das aphthas.
x~.o: compadecel'-se, ter <ló. Galv. (litr. G. !'edir soccorro. aux:ilio, apitando. § lig. As·
solJiar,
cüntar
'em
10m
ag'lldo : V. g. oapi·
,,-,.hyllo, ", adj. (elo Or. a, privo e Jlh!!l- 10. Eu/i'. 2. 7. "apicllar-se á I'raqueza mutal' das al'es. 8. 4. 5. L. ,,!te tanta a gra·
Ion, foUla) (t. bol.) Que nãu tem folha: v. fI- lheril, e dos nliniuo II. V. AlIiadar.
a vel'Oniea aphylla.
tI.,.irú..me, adj. 2 "'en. (I. de hisl. nal.l Ilteada, e afiilar que fazem (as ave- fugindo toda~ uo macaréo para terra)lJ § lig. (I.
tl.1.hyóstoUlo, n, adj. (do Gr. aphy8s, Que tem a fórmtl de uma abelha.
p;rosseiro, sloma, bocca) (I. de hist. nal.)
·\I);mcntúllo, a, adj. AduiJado com pi- pleb.) IEstar a - ; não ter dinheiro.
"I'íto, S. m. As QlJio de metal, com qne
Diz-se dos insectos, cUJa cabeça termina· menta; que lem goslo de pimenta. § ligo
por um focinho comprido com uma peque- Appetitoso, pi.callte, que excita a gnla. § o mestre do navio, ou outros ol'fjclaes, a
na bocca na extremidade.
fig. Diz-se do discurso, ou da cOllversação, CJ uem perleuce, chamam a geute rio mar,
AI'lIlsió",loIllOS, S. m. pI. Vamilia de em que l.ia ditos picatltes, ou alJusões um para a manobra, on mareação e fainas. LI/S.
peixes cartilaginosos, sem membrauas, e tanto oll'ensiva . § -, s. m. (I. fami!.) Oos- Ü. iO. AI. C. L. 32. § SalVai' com o opi/o;
de barbatanas abdominaes.
to picanle: v. ri. es/e labaco /em tun - que cortezia nautica, que os mariuheiros fawID
ao sigllal rle apilo. Anel!·. ChI'. 2 e. II ~
"'I.iúcns, S m. pI. Tri bu indigena do consola.
llrazil, flue <laminava em lIarte da anliga
"I'lmcntú.·, V. lrans. Adnbar com pi- Assobio, geralmente de madeira, que usam
meu ta. 8 ligo Estimular. R tig·. Tornar pican- os agenles de policia para chamarem ou·
provincia de Malta-Grosso.
AI.lncliu·, V. trans. (anl.) a mesmo que te, mordaz (a Conve1' ação, o discurso, etc.) tros em anxilio, e muitas pessoas para em
i\piedar. 11. JJom. I. '2.25. § Usa-se ainda co''-I'inli''o, p. p. (ant.) V. Empinado.
caso de necessidade pedirem soccorro. §
mo reI. na tres pessoas do sing. e terceira
!ll'i .... ;;és,. rn p!. (I. do DraziJ) TrilJu Instrnmento adaptado ás ruacltinas de vado pI. do preso do indo no impcral. e preso indigena, que dominava parle da antiga por que prodnz silvos mUlto agudos, que
do ~ubj. em vez das fórmas de Apiedar-se. provincia do I'ani.
servem de signaes. § O som produzid~ pelo
AI.ll1b"', S. m. Estribilho de uma lettra,
''-I.lnin·.se, V. ref. V. Empinar-se.
apito. § a silvo ela locomotiva. § fig. Ign~l,
ou tono, que se cantava antigamente. Eu/i'.
'\I.inecl ....lo, p. p. de AplOcelar. ~ adj. iudicio, aceno. lJ. INlal'. 33. I ~. Calvaa,
::lo 2. "vós tocastes em seu tempo o aptaha" (I. JJot.) Que se assemelha a UI1l pmcel; S. I. 8D. I.
Ulis. 3. 6.
diz-'o do stygma, quando lem esta quali''-1
adj. Que devora as abe·...lll/u·lo, ", adj. (do Lat. apiarius, de dade. 81'01. § Passado a piucel.
lhas.
.
UI)is, abelha) Concernellte, relatll'o ás abetàl.lllcclá.·, V. trans. p. uso Caiar. Carv.
"'1.llIcaç"o, S. J'. p. uso (dú Lat.,1llacalIOJ
lhas.
C01'og. V. Pincelar.
A acção, o~ etrc~ito de aplacar. Cel/. Q. I.
.... I...írlos, S. m. pI. .(1. zooL) Tribu da
"I.lnél, S. m. Rezina da Ameriea.
'237.
familia do lJ)'menopteros melliferos, a que
'\I.ln"cntúdo, a, adj. (I. de joalh.) Da
1.la"litlo, p. [1. de Aplacar. H. Dom.
pertencem as abelhas e zangiios.
feição de piugente.
''-I,'"cadô.·, li, adj. p. u . Qne aplaca.
Lus,
TI'. do .Descj. 2. (. _sacri Hcio aplacadnr
ill.I'·'''h·O, s. m. (do LaL apiasll'1.tm) Iler"'l'!llhádo, p. p. Amonloarlo, agg·tomeva ciclreira, de que as abclllas gostam mui- rado, muito jnnto.
ela il'a de Deus" § 'ii. subsl.
.
to' tem-se erradamente dado este llome a
·... I.inh"ll·. V. Apinhoar. V. do Arc. 2. 33.
''-I.llIC....·, v. tralls. (do Lat. p~.afo!.f~·
madresilva, por ler escripto Leon. clu. Cosi. V. de ::luso, C. 27. "apinhada" II. Dom. 2. zer placido, brando; abrandar, mlll~al. I.
Egl. 7. 29. nol. C. 1). 287. "apiaslro, que di- 2. 20.
g. aplacar o ven(o, a 101'lllenla;-a dor, ~ {I'
zem ser a madrcs!f/va".
·"l.lnbo/.do, p. p. de Apinhoar. LJ. lJom. im. li. N. '2. 348. Nau/. de Se]!. 2. 2 r.
,"I.lca~/u·, V. Espicaçar. Carel. JJice. Ca/!- 2. I. 14. V. cle ::luso, C. 13. ·,ramo - de fru- "aplacaI' o peito ardente" - o flgo r .
rl
Aplacú." v. intrans. Quietar-sc, ccrler I
cion. 1.64 v.
ctOSlJ B. 2. l. 6. "vinham apinhoados (os
"'1.lce, S. m. (do Lat. ape.v, icis; do Gr. soldados) nos bateislJ. § Oabello apinhoado; ira, irritação, ou rig·or. fI . .1JOln; I. 2. I .
ápos, altura) Cume, vertice. parte mais alta espesso, basto. Insul.
A.zev. UOJ"?'. 1. 11. 98. -pode sllcceder..·
de alguma cousa. B. Flor. I. 4. 434. "huma
AI.lolloa.·, V. t!'Uns. Ajuntar, accnll1ular, alJlaqu.e a I'ebre".
AI.IIlClí.·.sc, V. ref. I\brllndar- e, clf.
alia pyra ... e em seu ápice... § fig. Ponto ag-glomerar muitas eou as, como estão os
mais nbido e extremo de perfeição. Vieir. plllllões em uma pinha. § Encher, amon- Lobo, f'. 3LO.
;
u'
JO. 374. e 11. 618. "ápices alti,simos dos toar. § mais usado: Apinhar.
(Aplacar, Acalmar, Syn.) AIlp/aca-se oq t

compl la da voz, mudez causada por do 11r:a. Cw·v. A/ai. 25.
- ."I.bóllleo, a, adj. Que padece de aphonia; que não tem voz: mudo.
~pb')I'i8UlO, s. 111. (do 01'. crphorismos,
determinação, sentença breve, de o;pltol'Ízo,
eu deli no) Proposiç:ão, que cm pO\lcas palavras coutem um principio de doutrina em
flualqucr sciencia. Sá c Mil'. Vilhalp. I. I.
''-I.ho.·CMI .. , s. 2. gen. Auctol' de aphori_mos. :'l O qne usa de aphori:l1los.
"'llhol'i'''tico, a, adj. De apllorismo, que
pertence a aphorismo: v. {I. pl'Oposição aphoristica. ~ !'.scripto, disposto em aphori 'mo:
v. {I. esl!l/o aphoristico.
"'I.hill·me, adj. 2 gen. (do ar.) (t. meu.)
Occasião, cansa externa e manil'esla de alguma cousa. Este vocab. applica-se prillci·
palmente ás cansas procatarlica das doeucaso
- "'I.h,·odisco, adj. O mesmo que Aphrodisiaco.
"'1.h,·o.II .... i .. , S. r. l~slado natural das for·
ças geradoras.
.
ill.h,·odi"iIlCO, li, adj. (lIa f1r. aplil'odtsiaslilios, de IJphl'otliltJ, I'enus) Quc excita o
appelite venereo; diz·se das drog-as, ali·
mentos, e remedia, que tem a propriedade de au"'mentar ou exeitar as força' geradoras. ~ 'l'ambem se usa como . ub~1 .
"'1.11,·o<lill1, S. r. (t de hisl. na!.) \'01'me de corpo olJlongo, acJiatado, e dividido
em aoneis, gual'necIClos de espiuilos rijos.
Ouvie1'. 2. 11. 352. § I\spccie de lagarta do
mar. § adj. 2 gen. Diz-se da plantas, ou
animaes, que se reproduzem sem acto extomo de geração (do Ül'. Apltl'oc/ilt', I'ellUS).
." I,h,·ouil.·o, S. 11i. (do Gr. aphl'os, rscu1'0, e nilron, nitro) Flür, ou orvalbo de nitroo
"I.hth .. , S. r. (do Lal. apltllta; do 01'.
aphlhai, de aphló, eu inllaml11o) (I. Incri.)
Pequenas ulcera., qe vem ii bocca. ou ii
lingua, superficiaes, mas acompanhadas de
ardente calor. Curvo A/a/. 26. vulgo sapi-
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La, soure, i:!lé~lli, eu. es~aue1eço) (L. de astro
"IIOd'·..·, Y. tran . Dizer apÓdo., de. CI'I"
anlo) Itevolllçao PÇflOdlCa e!!! que os astros ver a COllsas, ou pessoa' I;()tll jUl'osas t'
\;oJl~m ao P2~1t.o d onde parllr~m. ~. Nos S. ~gudas comp~raçõc., s~utctlça., l'tC. Eu/i'.
Iadles d.a eole,la, é a renovaçao uni ver ai .. :l. 9. Res. jllscell. Gochllll. o(lpodou aql1rllc
qn~ val'lOs. philosoplll?s annunciavam de-I mar a huma borracha.. D. P. Man. ('01'1
pOIS do remado d~ mil annos de J. C., de 46. Cento 5. oa que me apoduu iii a !lCIII2. 24.
.
. •.
l' .•
quc se faz men9ao no Apocalypse. § (t. O'nidade de v. m... § Comparar, assemclhar
de qualquer modo. C(L/lcion. '!. 2. "não Il/H/'
.tplaln..do.. p. p. dc AIJlaI.tl~r. ~?eu.. med.) nesta~~I.ecllllel1to da saude.
",plolnlllll.ento , . m. Acçao de aplal- . .'t.p~~oChollila, s' f. (do Gr. apá, de, e des o ~U1dado com II, piro: que ,;iio múrll'"
lIar: nplanaçao.
..
l,al/~all6, eu purgo) (I. med.) Qualquerpur- CCI/. :).2.214.8.110 Scnhu,· ... uos /l/l')'
"I,htllllír, V..truns. (!le plama] A!Jzar, gaçao.
.
_ dou com os cal'õe da vinlia.. ~ Conlar, calIrvigar com. a plama. § ~Ivelar, tomai' ph~·~llocenosc, . r. (l. . me,!!.) Evacuaçao cular, compular pela
timalll'a, ou Jll'J.1
110. gfig. 'fu'ar o estorvo, pITIbaraço; fa~J1I- c9 0tra a natureza, sem IITltaçao; hemorrha· gros o; orçar. Cancioll. 1(14 v. 2. Alv. l/ll'lar: 1'. :7·- as. dlfficuldades '':0 negocIo, o gla sem fe~I'e.
17. "apodavão o da no sa companhia n ~Jtl
raminllO, os mclO.V dc o con.ve(l,ut?·. II. Dom.
~poch~'hsmo, S. m. (do Gr. apó, de, e mil vacca .. Lopes, Ch?'. J. I. 'L ;lO. «(1/'0~. \.~. § ~ssenlar o.que esla resalla~o: v. chylos, succo) (l. pharm.) Succo vcgetal, davam até 300C de cavallo.. "tres uestas. qne
g._(/Se,l"llll'ol~ da /raC':ILra. P/lN. UL?'!W(I. grosso e espesso, lambem chamado ar- forão apodadas n \'1111. morabitino .. EIIII' .
.'IIhlD~IÇiio, S. L A~çao d~ aplan?r.
robe..
.
:\llode, adj.. e s. 2 g. (do Gr. a, privo c
.\IIIRI~UII,!, ", adJ. Ilan~, !Jso, aplall1ado.
"'llocollallo, ad.l· Que sollreu apocope; I)OIlS, podos, pc) (L de h. II.) Nome quI" se da
,~ IIg. l'aCllltado, r~I~101'Ido o embaraço: que leve suppressao por apocope: palavra :t alguns pa 'saros que tem os pés tão JI('rslão aplallad.~s as cltITLCult.La~es.
..
a,poco)!ada.
..
_ qu.eno que mal podem andar. ('/'arl. /Ia·
.tl.lllOllmcl."to, S. m. Acçao ou eflelto de
"'1)Oeope, S, f. (do Gr. apo, fora, e /iopIO. llnlh. 7. 87. "aves chamada apoI/l'S, a (Jllll
aplanar; aplainamento.
eu 1;01'10) (IIg.) (t. de gram.) Córte de uma os Indios chamam manucodialas .. ~ -, s. nl.
.tl,lolIllI·, v lrans. (de l)lllllO) O me$mo letlra, ou s)'lJalla no fim de uma palavra: Ordem de peixes de esquelelo ÓS o, sem
que aplainar, no pr. e no fig. Ar/·. 7. 2. v. g. mal'mor por ?1la?'/J101'C. li. Gram. 163, barbatanas ventraes. Uuuicl' I. 1). ~Ji/,. ('
.aplallar as vias dirnc~ltos!is" aplauar mon- § (t. anal. e cirur,) I~specie de I'ractlll'a, ou 306.
'
1M. NllIll'-,dc SeI?, f. 78.- as ondas; ar· cortadura, em que se separa, ou tira parle
"llutll'ug'ildo, aLlj. Parcddo 'om o porasai-as. fl/. Chrzsl~, 3. 4. 2 "aplanado". do osso.
den"·o.
"I'1ílllO, ãdl'. (ant.) A prazimento, sem
,lJ'ocrélllco, adj. m. (t. chym.) Diz·se
"'~IOdCI'illlo. ll. p.lle ApoLlt'rar. püt. 'III'.
ajllstr, a prazer, e deixada a fixação da sol- do acido, que é extrallido de uma agna mi· Swwh. II. 9. § -, aJj. Que está de pos: de'
dada ao primól' L10 amo. Uasl. e Posl. d'E- nera!.
alg'uma cousa; que se assl'nhoureou d'ella:
1'01'. de I:l~'!.
. ,
''"llílel'1!'''"cnlc, adj. V. Apocr)'pha- que n'ella tem pouer, I'orça militar. ('(~vt. I,. C.
"1.lehelll··>Jc, V. reI. ]'azcr-se plebeu; mente.
43. "o governadol' estava apodlJl'arto da lpr100nal' os modos e usar da Iingua~em da
,t.pilcl'1ro. V. ApOCl'ypho.
ra" § I'osto em poder de outrem. O,'r[. A{,
IJiebe.
.~Jloerl>JllÍl'lo. S. m. (do Daixo Gr. a/lO- 5. 53. 16. -para ser chamado, ou npodel'atln
.tl.lés. V. Apré·. ELucitl.
cl'isiarios, do Gr. apocrisis, l'csposta, o qne da justiça.. i. é, citacto, ou pre '0. ~ fig. Do"plestia, S. r. (uo Gr. a, priv. e plc- re ponde) Eutre os Greg-o do Jlaixo Im[le- minado. PalV. S. I. 263 v. "os peilos llos
I/llí, eu encho) Appetite insaciave!.
rio, era o omcial primltivamcnte enl;al'l'e- Judeus apor/cl'ados de ambição e culllça .. li
"J.lónolllo, adj. m. (do Gr. aplays, sim- gado de levar as respostas uos imperado· Pai.côes, ct'ros apoderados elos homcns. d,)
pies, e nomos, lei) (l. mincr.) Cr!lslal-; réS, e mais tarde diguitario encarregaLlo mundo; i. é, que, e tinham apossado d' lo'11Ie dcril'a de lei_ muito simpl<'s.
do expeuiente da chanccllaria. § Na antiga les. Paiv. S. I. 2n t. § 1111J(1. 2. 614c. "OS
"plósloIUO, li, arlj. (do Gr. aplo,lfs, sim- l'grl'ja, deputado d'uma egreja para uma n05:05 ja eslavam eepoúcmtlos L1nqu Ue pas·
pies, e sllJma, bocca) (l. zoo!.) Que tem cOLnmisão qualquer. § No telllpo de Carlos so" tillbam-uo cm seu poder, tomado. § Que
hocca ou abf'rtura simple's.
Maguo, era o esmoler ·mór.
teul poderes de outrem por procuração, ele. .
.lplotomio, S. f. (do 01'. aplo!/s, simples,
~1)OcI·ú>Jtleo .., adj. e S. m. pI. (do 01'.
'''llfldct''ItlH'Il!O, S. m. p. u . Acção di'
elemlló eu corto) Incisão simples em ullla ápo, longe de, e /'-l'ou6, eu bato) (I. mco.) apoderar, ou apodrrar-se. P. ela II. Gcn.
parle molle.
.
Que repercute os humores. § /lcl1!ctlios - ; I. 1), 12Q.
"plllDtildo, p. p. de Aplumal'. § all./. Que repercussivos, adstringentes.
,t.llodel·""', V. tran:. 1'01' alg-ucm em poesia a plumo, ou prumo: as parcc!l.:s cslão
"J'úc"nlhuménCc, adv. I) maneira der, IlIellet-o de posse, dar posse, ou c1omiaplumadas. § "Siando as azas apLumadiJ ca· apocr)'pba: sem autheuliciclade. Eva e Avc, nio. p. I. I!:J. 77. !l'oúiL. ~. 13. oc o prillla (o falcão) sollre a tri ·te relé. i. é, a pru- I. li 82. IV 6.
cipe apotlcrolt a elrei do reiuo_ § (aul.) 'fomal'
mo. sem fazer pontas, dirpito abaixo.
"'ltÚCl'nlho, ", (ort. ctym.) e der. adj. posse, vil' a posse por titulo (Ie sueccssão.
."IIII'IIIi1I·, V. trans. Pór a plumo, ou a (do Gr. apó/'-riplws, de apó, c IIr!Jl!lw.v, oe- 6'al't. (/,'iJf. IV. Eludll. art. Tal/Ia: "a igl'l"j'RS
prumo. § Lançar' o prumo para ver se eslil culto, secrcto) Antigamente era apocl'yplllJ que a apodoraram (as herclad s dei'xar as
Jlerpendicular. § (I. nlluL) Tomar a altura todo o escripto que se g'uardava conl mui- por morte), e Clpo(leralll (aLlquirclII)' ~ I)a,'
do rundo, ou da agua do mar, com o pm- to cuidado, e occullava mysteriosamente ao poucres, faculdades moraes, ou juridicas:
11I0; saudar'.
couhecimento do puulico; 'V. (1.05 livro: das "dauLlo suas vezes áquelle prúcllrador, ('
"llluUlli.·.sc, V. ref. Plll'-.e a prumo; e s,Ybillas ell1 fioma, os al1l1aeS L10 l~gypto. de aporlcmndo-o bastanlell1ente pam rerJlIer I'
lig. leso, recto, não acurvado, não abati- Tyro, etc. Depois chamaram-se apocr!lP!l.es 'eu dirctlo...
do: "a/llumcio-se ao lil'el de seus supf'rio· os lil'ros de auctor incrrto, ou uao (;ouhe.'IIOtlCI·tÍl·...(·. v. rcLi\lclll?r-se na possr:
res, e lião aurm obedecer, nem humilhar- ddo, e euja anthcuLicidade era por isso apossar-sc, senhorrar· s~: tomar por for(~Il:
se. 1'. Aprumar, Como hoje se cliz.
mesmo uuvidosa c suspeita. ~ Os cscriplo- OI;ClIpar I'iolentamente. IJ. 'lur. I. li. 0'0·
"1.1)·Hloll, S. m. pI. (t. de II. n.) ~[ollus- res ecclesiasticlls cJlI'Istãos adoptaranl este llIe,'ou d'cntl'ar pela terra, a}J(I(/,cI'(tIulo·sc
~os g-aslerópodos.
I'ocabulo para caracterísarelll, com e~Jlet;ia- della.. Li'cio, (Jhr . ./. I. c. 78 . • apotlcl'ar-se do.
..tl~lléu, S. r. (d? ar. a, privo epnr.o, eu liuad' torJo' .os. escrilltos de as.suU1fllO ~a·. villa" ~ I"azcr-se Jl0der950, Incd. '!. ~!J8.
lespu'oj (l. med.) I'alta de rpspil'ação; esta- gTado, ou religIOSO, que a cgrl?Ja catlll1ilca "houl'erom SOlníl e naVIO, com que se apodo em que a respiração é Iflo pequena, que uão incluiu 110 cauon das r 'eripturas au- dC/'am no mar" § fig. ~'azer Presa, tomar
pal\'ce que o dOPllll: não tem vida.
lhenticas e deviuamcnte inspiradas, UI;I1l uomiuio: v. fi. a avarc;;a, a l1'lslcza, a S/l"1' 0: Prefixo de muitas palavras deriva- perl11ilte que se leiam cm puhlil;o como }lcrslil'cio apoderam-se dos hOJllcm. Peo, (/.
li?' ~o Greo-o,ou directamente, ou 1e1a me- laes, nem que d'elles sc tirem argun:u~utos l. I'~V. 2.. "e os vil;ios sc não aporlc/·f!-r~IJI ...
d!açao .do I;atlm. Denota ausellcia, ppara- para provar a . verdadcs thcologll:as. ~ I'.rra- de no~" ~ "podcrlll'-se o cal'a/lo (/0 Irc/o; togao: pnvaçao, falIa; e tamuem [lo. i ão u- damenle empreg-am muitos escriptores e~te mnl-o nos dcutes.
.
penDI', oppo lção. origl'm ; longoc. Muda-se vocalJUlo. eúl logar ue S1L}Jposlo. de que (: . ,to IIOtlêl' de, loc.. prep. A força de; por
. em aplt. quando a palavra a que se junta srnon. (V .• upposto) ; e em 10j;ar de /'aIso, IIlflu:l.O de; com mUito esforço, gaslo. etc.
cometa por v0ll'.al aspirada.
.
flue não sig-nillca a l1Ie ma ideia. [laivo S. v. (I. a podcr d/; empenLlOs, a podcl' c/c ui"POli, s. f. ::ierpente do Brazil.
I. 4c7. uO: livros uão se chal1lão apocl'!Iplws uheiro, (L lJOlÚJI' ([c trabalho.
"pó~ .., OU,t.llóchll, S. r. (do Lat. apocha por se~el1l fabulosos, senão por lião terem
"llOdél·O..., S. m. (t. zoo!.) Insectos da
lIultaçao.. reCibo) (t. jur.) Nome g-enenco de aulboridade da egr~ja; bem póde.o lil'l'o 01' lcn~ llos cle(~pteros.
.
..
lodo o bilhete, em que o devedor confessa ser n.pocl'IJPlw' e a /nslol'la veruaLleJra" M
,~polllll, S. I. (l. anal.) Defeito orgaJlICO,
ler recebido o diuheiro e se obri"a ao pa- L. I. 1. ·c. t.' § Quc lião é authentico, lIem que I;Ollsiste lia I'alta de pés.
gamento. fi'er. liorrl.'
o
provado. GlIerl'. /lcl. 5. fl. 1'2,. /l. "'101'.
,t.llIlIlicUco, adj. (l. chdacl.) I'. Demon"Poc.ul)·)lse, .s. 111. (do Gr apokalypsis, 1'. '!. p. 3.
. stratl~o.
revelaçao) O ultlUlO dos livros do IIOVO tesAlloc)'..e...., S. r. pI. (l. boLl I'lantas di'
'\IIOtll~, a. O mcsmo que !\I~od~.
lamento, em que. e contem as rl'l'clacões cot,vledoueas, I'requentes nas re:riões tropi- _.t. 110 ti lo:>: Is, '. f: (do Gr. apoclLO.l'J.S, ex"ul:Iue teve,o aposl~l(l •. .João. ua ilha de-Pa- caes, ~ clljo suc~o é leHoso, e tem ~1I't~ilos 8<lO) (l. de rhel.) FIgura pe~a (IUal se recu:a
Im~~. M. L. 2. ~. '1'.2. § fig. Discurso ou purg'atlvoS, emetlCos, e as vezes toxlCOS.
um argumento ~omo aUsuldo ...
e crlpto obscuro e sibsllino.
,t.llótla. V. Apódo. Lobo.}l. 87.
.
,lll_odíxe, S. J, ~do Gr. apo~leLa;es) Ol'mon:
"PO~"IYlllICfl, u, adj. Obscuro eomo o
,lpodl)tlelt·.., ' . r. Muthel' que apóda. straçao, prova eVldeute. (!./,/s0l- da Plmf.
apocal.vp.se; fallando de est,)'Jo, doutrina, Cardo lJ.
"'púdo, S. 111. COI1J[laraçao rtuleu!a: V. [I·
ele. , üv)'os - ; os do apocalypse.
~1)od4do, p. p. de Apodar. Canc. 67. d~ home!!! alto. e lllagr~, CO~l':l "IGola de
10
11I
I' "1 ('01 """0, S m: (do 01'. o,pó, de, e
~1)O.J ..dc)I·, s. O que, a que npóda. Eua vIlla, pole. § C~OJpnraç~o ,'!~ll.oula 011 ;)1·
,upnos, rUmO) (l.llIed.) Fumigacão de va- e Ave, l. 4. 239. n .• 20
frontosa; zombarta, mo.teJo. heu'. lO. 221.
IIOres al'ol~aticos.
AIUldoolí.ra, s. r. Apódo. Lollo, 1). 31. § .forão taes ... as injul'las, I~orne.~, e apor/os
"POCQIIlllhINl', s. r. (do Gr. apó, de, /'-a- 'Acção de apodar'. Pinho 2.8.
all'rontosos elc... gComparaçao, cIlC:lo agudo

rAa iraJo ou irrilado. Acal/l/a-sc li que está a·ritadll, ~u perturhacto. A1JLaca·~e Deus
com o~. gpmll1o' dos JIOJll~nS, nasCIdos do
corncao. Acoima o ,vel1t~, a tormenta, etc.
"'Il.-dr. FI'. Ii'. '~(I .~. L til:: ,
'')
·.\lllar,í'·CI. I. Ilacavel. .~alJeU. En. _.
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e engraçado, ainda sem ser picante e ritli"'IIOI.íl·, ou "'llo)·ár. v. trans. Assenlar
culo. Lobo, p. 87.•dictos engraçados, apo- no (Jonto de apoio; dar apoio, enco tal' uma
dos risonhos" Aca(t. dos Sing. "gloriosos az){)- cousa a outra, ou contra, para fortatecer esdos•.
ta ultima, conservai-a em uma posição di"'I.ocló.mlco, a, adj. (do Gr. apodos, vol- reita, para que resista ao impulso de corpos
ta, e pnéo, eu respiro) (t. de phy:s.) FoUe, estranhos. § fig. Itpoia/' o govemo; sustenbc!mb~ - ; i. é, proprio para restituir a res- tai-o; defendei-o, votar com elle. § fig. Asplraçao aos asphyxlados.
sentaI' em alguma base, ou cousa firme .e
. "'pocló..c, ou - .. 18, s. I' (do Cr. apodo- solida; fundamentar, firmar, snstentar, esLt'ISIS, narração, de a'fJ6, de, e diclôl1l'i, eu of- bar: "em Deus só me confio, e n'elle apo!/o
rereço) (t. rhet.) Figura pela qual os ultimos as minhas esperançasll "apoyanclo o bom
membros de um periodo oOerecem uma op- ex.ilo dos seus intentos nas promessas do
pos,ição mais ou menos assignalada aos pri- enganoso amigo» l1un. da Sitv. Poes. 134..
meiros membros.
"Nova defensa ... apoia. Nos soccorros da
"'poclrccér, v. trans. (de a, prcf. e Lat. Françall R fig. Patrocinar, proteger, favorelJulrescere) Corromper, tornar pôdre, alterar cer: v. g. apoiar as esperanças de oulrem.
por meio de algum rr.ovimento interior, Vici1'. 3. 34.6 .• todos os vem roubar, e o
excitado entre ~s parte. da substancia que mesmo que os consellte e apoya, o está
se apodrece, em cOlkequencia do qual as vendoll § lig. l'rovar, confirmar. Tell. ChI'.
moleeulas se separam, se divivem, se de- I. P1'01. "defendcr, ou apoyal' esta sna procompõem, se exImiam, e se recompõem de posição"
uma maneira di1Terente. Alarle, 62. Coul.
."'J.ohíl·, V. illtrans. Assentar. P. n.
10. 3.4. -as agnas das chuvas apodrecem a USUI'P. 3. "em cnja successão opoiauão suas
roupa" Mm·l. Cat. "q uando a morte nos esperanças"
... I' 01 ill"'o;,C, V. rc/'. gncostar-se, firmar01 odrecer" ~ fig. Corromper, perverter moralmente. J.JtlC. 5. 2 V.
se. § fig. l"undar-sc, fazer fundamento; V. g.
"'pol'rCCtW, v. intrans. Fazer-se pódre, - na auoloridQ,(le dos S. 'lJad:res; na iJ1'Olecou eorrnpto. Vil. Chnsli, 2. tO v. "porque p{ro de algumn; - na opinião publica: tirar
he cousa eOJ'l'uptiveI, e apodl·esce. § ligo d'ella força para fazer tl.'iumphar uma ideia,
Apodrecer de culpas; em somno; com 1JI'egui- um principIO. § - (O governo) na l!!aio1'ia
~. FeD, 1'1'.2.75.4. lff. 8. "apodrecemos parlamentar; contar com o seu apoIO. com
riCos nos bens temporaes" Chago S. 2. 36. o seu voto. § (t. milit.) - sob1'e a dil'ei"'pocl"ccér-sc, V. reI'. Corromper-se, tor- la, sobre a esquerda, etc. ; ter d'esse lado
nar-se Pódre/ etc. Orta, Coll. 16. 65 v. "não nm ponto estrategico, para poder reforçarse apodl'cce a eordoalha de cairo) na agua se ou reparar-se fóra do alcance do inisalgada" Lavanh. Nau-(. ,,- a madeira" § migo.
fig. Corromper-se. Afarc. Viei. 2. 5. -se ·... J.õlo, S. m. Fundamento, base, sobre
que se apoia aiguem, ou alg consa. fl. R.
deixão apocll'ccC1' da ociosidade".
"'podrccido, p. p. de Apodrecer. AI'/'. UstWp. 28. § lig. Segurança. arrimo. ampa8. 13. Vereial, Sacro 3. 1l7. Não se usa ro, protecção Paiv. S. 3. 36. v. § fig. Pescom os auxiliares ser, e eslar.
soa que ampara, protege; a que alg. está
"'podl'cchuento, S. m. (ant.) Acção, ou encostado. § IIg. Arg'umenlo, prova, auctoelleito de apodrecer. V. Ch1'ist, 1. 38. 118. ridade, ou qualquer outra cousa com que
"'I.odl·cllt"'r, e derivo (ant.) V. Apodre- se mostra a verdade: v. g. o - dos S. Pacer. MQ,(I. Melh. 1. 35. 3. Card. e Barb. dres; {allct-{{ws o apoio ela venlQ,(le, da vi?'D. B. P.
ltule, do vosso favor: -máo apo!/o é a dis"'podytérlo, s. m. (do Gr. apocl!/Iérion, cripção, e agudeza mentirosa. para levande a116, exprimindo a acção de tirar, c dyein, taI' rabulas.. Agia/. Lus. 3. 75!l. «sirvãovestir) Logar destinado nas palestras ou ba- nos de apo!/o domesticos ex.emplos" § Asnhos pubhcos dos antigos para o luctado- sentimento, approvação : deu o seu apoio ás
res ou banhistas e despirem.
medidas do governo. § (t. mech.) O ponto
"'pOrilfC, (orl. philos.) V. Apophyse.
onde descança, e assenta a alavanca, ou
Apogeo, ou "'I.ogéu, s. m. (do Gr. apô, qualquer machina cujos extremos movem,
longe, e de gaia ou gea, terra) (l. astron.) e se movem.
O ponto em que um planeta se acha na sua
"'"ojátlo, ", adj. Cheio, retesado de
maior distancia da terra: opp. a lJel'igeo. al;wm liqnido. Cancion. n4. v. "odre apoCarv. Aslr. 2. 7. 74. § fig. O ponto mais jado como mamma" § Diz-sc particularmenelevado a que podem chegflr: 'll. g. a fortu- te dos peitos das mulheres.
na, a gloria, o podcr, etc. § Usa-se adj. v.
'''''Ojlld''u'lI, S. r. Enchimento de cousa
g. a lua está apogea.
apojada: grande copia de liquido; particu"'poa-l..t1co, a, adj. De apogeu, perten- larmente ele Irile. que ás vezes sobrevem
cente ao apogeu. § Tempo, me.:; - ; aquelle aos peitos das mullleres que criam.
em que os asLros tornam ao mesmo apogeu.
"'I.ojíll·, v.intrans. Entumecer-se, en"'pogrãJlco, ou "'pogl·....,blc.., adj. Que cher-se de leile, ou de qualqner outro litem o caracter de apographo. J~mprega·se quieto.
de preferencia apogl'apho como adj.
'''llojcct....·u. . r. (do Hal. apPo(Jiatura,
"'pógraro, (ort. philos.l, ou Apógl·Ul'ho. de appogial'e, 'apoiar) (t. mus.) l'\ola sobre
s. m. (do Gr. apographô, eu transcrevoí a qual se apoia.
Traslado tirado fielmente de outro; copia "'JIOjÓ"C, S. m. (do Gr. ap6, indicando
rle um original; opposto de aulog1'Op/w. § distancia. separação, e do Lat. .Iovis, geniI~ tambem adj. v. g. um escl'iplo :.......
tivo ele .Il1pilel', nome do Deos supremo (l.
.'1"o''''do, p. p. tle Apoiar, e aLlj. Sus- astron.) Ponto da orbita dos, atellites de
tentado, arrimado; encostado a alguem. Tell. .1upiter, em que elles estão mais afasLados
ChI'. p. 52. § (t. parlam.) Diz-se da vo- d'esse planeta.
tação necessana para uma maleria ser admi t,"1'01 .. :....·, V. lrans. Correr o franzido de
tida a discussão: a moçiio vae ser apoicula o vestido, saia, ou outra quahluer cousa, com
l'equC1'imenlo (oi apoiado. § A1Joiado! (1'01'01. a ag-ull.Ja. li. P.
interj.) Exclamação com que uas assemlJleas
"'1.O....·Ó .. o, ", adj. Que tem cria, polse interrOm!le o orador, mauifestando ap- dro: diz·se das éguas. Eluoül.
provação ás Ideias que sustenta. § Não aJloia'''Jlole.ídn, p. p. de L\polear. Tracteado na
do! exclamação que mostra divergencia, polé. ~ Molestado, apoqueTltado cruelmente.
reprovação das ideias do orador. § -, s.
"'1)(.lc.. dõI·, S. m. O que apolea.
m. A manife.stação do acto dc apoiar: o ora·
'''I'O'''''1IIéIlIO, S. m. Oacto de apolear.
dor teve mUIto apoiados.
"'l.nleá,·, Y. lrans. Tractear na polé dar
.'lpoJalllento, S. m. (t. parlam.) O acto tractos de polé. § fig. Molestar gravem'ente
de apoiar; o ell'eito tI'esse acto; a lJlOçtio o corpo e o espírito; importunar, apovae S81' 1)osla a apoiamenlo ; o I'equerimen- quentar cruelmente.
lo já leve apoiamenlo; i. é, jã fOI apoiado,
"'I,olcg.ído, p. p. de Apolegar. Cm·d. e
e entra em discussão.
Barb. D. B. P.
'''"ollllento, S, m. (anl.) (devera ser
"' •• olc;ca"ol', ", S. Oque, a que apolega.
appoi1l/enlo, de appOl') O acto de pOr jun- Ca1'd. e Barb. D. B. P.
to: apposição. floco de Boslello de 1308 .• e .'lpolcgad"'ru, S. r. A acção, Ou etreilo
porque seelo nam aviamos, o apoimC1llo do de apolegar. B. P. e Borb.
seelo do dito abbade outorgamos.
"'llol("ll'úr, v· lruns. ~lanusear, sovar com
J
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os dedo', e particnlarmente Com o Ilol1e~ar:
g. apolegar a massa. !J. P. C. D7. -para
não apolegal', sujar, enx.uvalhar o peixe vi.
vp" § Alguns e'icrevcm alJollegar, e os de.
rlv.
"'I.olclltnclo,·, ", s. O que, a llue apo.
lenta. B. P. "apolC1lladetl'a,)
"'IIOlcllt"r, V. trans. Nutrir, cevar COm
polenta. ~ fig. Fazer nutrir bem, e breve.
mente. g Educar. Ca1'(i. D.
"'pol('II.. I.. , S. f. (do Gr. apolépsis, sup.
pressão) (t. med.) Falta de evacuacão ue um
humor. § Suppressão de um l1uxõ.
"I't'lice, S. r. (t. comm. e de fazenda)
Instrumento de um contracto mercantil e.1pecialmente. para indemnis~ção de prejui.
zo . § ApoltCIJ d~ sC{f!wo ; o lllstrumento de
contrac.lo, pelo qual a companhia .segurada
se obnga a pagar, em caso de Stníslro o
damno solfrido até ao valor do eguro~ e
em caso de morte, o valor segurado se o
SPaU!'o é 4e vid~s. § Apolice de carga:' oc0nheCImento. § DIzemos tambem boje npoli.
cc, como syn011)'mo de acção: a"sim Opolirl
de uma companhia; o ti tulo. ou aCcao do
qninhão do seu fundo § ApoUce tle UiU61r..
presti1l10 publico'; a acção, ou titulo que
prova a projJriedaçle da porção com que se
entrou no emprestimu, e com a qual secobr3 a annuldade, juro ou dividendo. Ferr.
/)Ol'g ; V. g. o titulo de divÍlla pnblica do Ora.
ziI. O de Portugal chama-se lnscripção.
",,'"l1uõse, ou - sb, S. r. (do 01'. o~
/in6sis, ligadura) (l. cin!r.) Operação dalis.
tula do anus por meIO de nma azel~a
de fio.
'''1'011 h"...1,0; I. li , . m. Membro d'uma sei·
ta religiosa lteretica, funLlada por Appolina·
rio, eguudo a qual havip. dois IlIhos de
Oens, um na. cido da Virgem, outro de Deu,
e que além d'isso acceilava muitos (los
principos do manicltens.
,,~,'ollílleo, n, adj. l'erteecenle a Apollo:
"apollineos rai OSll LttS. 10. '25. i. é, raios do
sol cllamados assi m, porq ue entre outros
nomes que o sol tem, um d'elles é Apolio.
Tri]Jode apollinca. § A·/'te apollüwa ; é amu·
sica, dicta assim por se representar Apolio
com a Iyra. Veiga Ecl. 3.
.....óllo, .. m. (de a. privo sem e paUos,
muito, porque só elle da luz á terra) (t. my·
th. e [loet.) O sol. Cor/'ea, Comm. 5. 15.
"Apollo he o sol.. § ii. O deus da poesia, da
musica, etc.
""'010, (101' Após o: mudando-se o l. em
I. fIe(Jim. (ta l'a::., 113. "hum apoio outro.
SabeU. En. 2.. !l. depois, em seguimenlo
elos outros. V. Após.
'''"olol;lI!tãio. V. Apôlogo. Alm. lus/. 2.
I). !lo. § A palavra apalollação podia ser em·
pregada com razão no sentido de acção
de ensinar, moralizar por meio dc apo·
logo.
"'1.oJogí.l, adj. Pertencente ao apologo.
...I.ologétlc.......mte, adv. Em fórma, ou
a modo de apologia.
. ...,ologétlc.., li, adj. Que contém apologia: V. g. carla -, (/iscltrso.- Vieil'. 12.
4.3. "a parte -ll §-, . m. DiscurSoe01que
se faz uma apologia. § -) S. f. Ponto da
lheo]ogia que defende a relJl!'ião contra os
seus detractores. Cei/o S. I. 127.4.. "no seu
V.

alJolofletícoll
"'I.olo;;íll, S.

r. (do Gr.

. .
apologeta, felio

de aiJó, de, e l,ogos, discnrso) Discurso ou
escripLo para defensa, jusLiflcação_ou louvor de alguem, ou de alguma acçao. B. 4Apolog. § E1og-io, louvor.
.
(Apologia, Justificação. S!/n) ApolaglMI'
prime litteralmente o discnrso .que se Ial
cm defensão dr alguem. ou de alguma COU·
sa, E J'usU/icação exprime Iilteralme~te a
acção e fazer justo, I. é, de. mostrar Justo
aquillo de cuja justiça se duvidava o~ (lodl~
duvidar. Aapowgia intenta mostrar aJUstiça,
e a .iustiflcação mostra-a. Este é o Um da·
qnella, e é tamlJem o seu e1Teito e r~sultado,
quando ella é convincente e "ictol'l~sa.lle·
mais aiuslificação nem sempre SUllpoeaccu,
sacão; basta o receio de accn"açãoparaan~·
cessidade de justificação; e apow{lia suppnil
sempre accnsação por ser discursoemilefeu·
sa. Finalmente a justificação'p(lde fazer·il'
por factos, testemunhas, instrulllentos, epor
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ruahluer outro gcnero de. argumentos, QU gar n (equiv. com apontado, pontual, exaclo, g. - gente de guerra. B. 3. LO. 7. M. Lus. \.
,:rovas' c opolo(lta é propnamente defensao elc.) § Aponlado a dedo, ou com o dNlo; 3. C. 6. § Notar, pOr ponto aos que faltam ao
por meio do discurso. Syn. de n. 1"1'. Ji'. moslrado; e (jg. mo trado por eMremado, ol'Ucio, trabalho, lição, cOro. 11. [)OIlL 2. 3.
de S. Llliz.
.
excel1ente, célebre por algum feilo, ou qua- 27. Ol'et. de D. PedI'. l. 15. 2. "aos que fo.\pológ1co. O. ~esmo ~ue Apologellco. lidade. Vieira, 12. 263. it. mo lrado. citado rem ne~ligentes apontat-os-ha o solicitaPr. Ij. da Si/v. Jfula, I. 61.
pelo seu mau comporlamento, pela irregu- dafJ> § A. signalar, llldic.1r nomear indivi"I.ologillto, s. 2 g. l'es oa que faz, ou I~ridade das suas acções. ~ Ornado dP-l'0n- dualmente a pes oas, ou eou as. Lop. ChI'.
fez a apologia de alguem, o.u de alguma lllha, ou ponta de metal. (V. l'Onla). Uils. I • ./. /. I. 109. «mandou aponlar algun que
colisa. § O que escreve ou lalla a lavor; I. "tão apontado. de oiro, e praIa que vos foram preso u§ Assignalar o tempo, logar :
defeusor.
. rides de mais daman e cm geral enfeitalla V. g. aponlrnJos o dia e /oga)' lJI1,.a COllfel'Í!'
,pólogo, s. m (do Gr. opa/ogos, de apo, com qualquer enfeite. U/is. 'l, 8. "mais o )legocio. Bl'it. ChI'. t. 17. "aIJOn/arào o dia
dé, c /~g6, eu leio) '~rrayão, fabu~a moral, aponlada que caravela Llo estreito" ~ Curio- pam a partida' 1í Lcmbrar, propOr. ChI'. (/e
cm que se fazem ordmarlame!lle hg:ur~r, e . o, ali1a~o, e pechoso, v. {I. no VI.' 'Iir, tra- .Ir: 11'. 4~. "foi lambcm logo aponlado ...
fallar irracionaes, ou cousas lnsenSlvelS, c ,Flr. !; Picado com alfineles, ou ponlas subo que o lllfante ca. asseu (apassiv.) § Aponlal'
meslllO entes abstractos e metaphysicos, tilmente, como os banqueiro picam as car- a/gllCln para el1l7ll'ego ; nomear ou indicar,
com o fim de c,,:pôr uma verdade debaixo las para as conhecer e tirar. ou recusar, inculcar a quem o ha de nomear. V. elo An.
do VOIi de allegor!a: Arl'. 10 56. "diZ o apo· com9 Ih s cO~H"ém. ~ Preparado, a ponto; I. 5. ~ Tocar brevemente, (le leve em algu/1JIj0 e labula. VWt1'a, 7. 346. e 4. 317
:erVl(lo e provIdo pontnalmente. V. do Arc, ma maleria, porpôr, capitular, expOr em
(.11)0100'0. l,'abula. Syn.), O apotogo é uma I. 20. "andasse tudo aponlado de camas itens. arti~os: "tregua requerida e aponhislorict'à fabulosa que tem por 1im expur lillll~as» § Apparelhado e preparado: v. g. lado. pelos nlouros" ;i Dar instrucção articnuma verdade debaixo do véu de uma alle- navIOS, engenhos bem 'apontados., Aro/' ÚI'1It lada, em varias propo ições. Coul. 8. C. 37.
goria. A (abula é uma relação não verda- apontado para caça; i. é, di 'posto, :eIU "\'cyo o Norichao a apontar partidos tão
deira debaixo de cujo véu a ,erdade se ir faminto, nem saciado. § Correclo, poli- tlesacoll1ll1odados que se não podião ouvir"
uos faz agratlavel, ou instructiva. ~illeren- dp, emellrlado, t'. g. no escrever, pronun- l!lr0l10r em artigos de pa1..) § Mencionar,
çam-se em (fue o apologo faz ordlllanamente CI31', fallar. § Atleqnado, conveniente: v. g. citar, allegar. Luc. I. 10. umas tinha ... obriIl"urar e fallar os auimaes, os deuses, os onlem apontada. M. Lvs. L. 1. § líxaclo, v. gaçam ao menos de aponla)' em breve cerhomens, aS.cousas insensiveis, e ainda os g. no cumprimrnto do. deveres, acções, tas cousas. 11. P. 2. 2. "são exemples como
seres abstractos e metapbysicos. A Fabltla é cortezia·. Lobl), Ulis. ~. 2... - no primor e os que ,aponlaslcs" § (I. for.) Apontai' IlCln
lIJenos exlensa, só introduz a fallar os ani- bom ensino,,§ fle/agio aponlado; i. c, exa- de Faclo c de dirci/o; alJegar : e apontai' dc
Ulaes. Em lioguagem commum usam-se al- cto, regulado. § i\otado, marcado com jlon- cJiJ'eilo; allegar simplesmenlc o direito que
leroativameote uma por outra, ainda que a to, v. g. por raltas no omcio, ohrigar;ão, vem para o ponto. l'i (L. mus.) POr em ponlo
palavra apvlogo é mais erudita.
etc. § llcsi/!;nado para cargo, ol'ficio, V. do de soll'a, ou contraponto alguma toada .
.'I,oltrOIl'.r-llc, v. ref. Accommodar- e Al'c. t. 1,. § er apOllla{/o ; s('r notaLlo por 1~'at. do Anj. 2. 5. 3. p. 4.G9. Est. elos Oon.
na poltrona. ~ fig. lI.. faooil.) Fazer-se pol- alguma qualidade má; ser mal visto. § klles, 26. 23. V. § Aponlar uma tellm; apreIrão f? Elys. 7. 2Dt.
A1Jon/ado " posto em pontaria: tilllw I) )'C- sf'nlal-a ao escrivao dos proteslos para
.\I.olvllbudór, u. S. O que, ou a que wott'cr aponlado. § Lel/ra alJonlaelet ; letra d'ella lomar 1I0ta por não ter. ido ]1aga em
apoivilha ou se apolvilha.
que por não ter sido paga no 'eu venci· seu vencimento, e para ser opportunamente
"poh'JIIulllill'U, s. r. A acção de apolvi- mento, é apresentada ao escrivão dos pro· prote, tada..
.. .
lliar.
testos, que (relia toma nota para ser pro·
.~I"llll"'·' V. llllrans. Asslgnar, IUdlcal',
"poh'lIb.\nlc, p. a. de Apolvilhar. Que lestada, se ainda não fÓl' paga depoi nomear individualmenle pcssoas, ou cou·
polvilha, que lança polvilllOS. P. E/IIS. 7. do respectivo avi:o.
sas. a. I. 4. !lo "aIJ07Itamlo·llte logo em al~39 .•a apotvilhanle geada...
'\I'OJltudõ." s. m. O que aponla, o que ~uns de seus ol'liciae • § Mencionar, notar
"poh'lll.ó.·, e derivo V. Polvilhar.
lem a seu cargo marcar a assistencia, ou lIe passagem. IJ. 3. Prot. "nam aponlamos
.'polrllC, ou AIIOI~·"I ... s. r. (do Gr. ap6, ralta de pessoas obrigadas a algulll omcio, nas sciencias de prollssam"
.~IIO"tli.·, V. trans. (de 1JOnta) ]1azerponta
de, e 1!l6, eu desato) (I.. med.) Afrouxamen- ou· erviço; olheiro, Grand. de Lisb. 7. 5. ~
to das ligaduras. § lIelaxação dos membros. l,ivro, onde se aponta a falta do crviçal, a alguma cousa, agnçar: ·V. g. apontar cragfim de uma doença. § (I.. Jiturg.) ~xpres· ofLiclUl obrigado a comparecer. § Oqne esta VOS, prégos. V. ele Suso, C. 1 . § Pregar sem
.ão (Iue na e~reja. Grega corresponde ao Uc, recilando em voz baixa o papel do oraLlor, emiJeber muito os prégos, ó para segurar,
IIlISSa cst, dos LatIno.
aclor, para lhe ajudar a memoria; o ponlo em quanto se não encravam de todo. § MosApomécomctrlu, S. f. (t. geom.) (tio 01'. do lhealro. § O ((ue lemhra, suggere coose· trar, dirigindo para algnm objeclo, ou pesa~, longe, mélios, distancia, e met7'on, mc- lho, alvitre. Ined. 3. 63. § O que faz pontas soa a ponta de alguma cousa, o dedo, o
(hda) Arte, ou methodo de medir a di lan- a instrumentos. § Alumador, lança role. ponteiro. Al'r. 3.2.. _hponlando com o dedo
cia dos objectos que estão remotos.
lllttl. § 4pontado7' c/o fclogio ,. mão, agulha aos Mouros o lugar da sua nasllença" § Indicar com a voz ou eom o gesto. § IIg. l\los:'pomccómet.·o, S. m. (V. Apomecome- ou ponteu·o.
lna) lostrumento para medir a' distancias
i\llontnménlo,~. m. g 'criptura breve lrar. Attleqr. r L V. «aponlarei minIJas caentre os objectos afastados uns dos outros. para ajudar a memoria; minula, lemul'an- lidades" § l\lostrar as horas; diz-se dos re:'I,.ollévro3'.'uphí."1 S. f. (t. anaL.) De. - ça. Vieir. I. Prol. JJrit. Ch,.. 3. 7. § Dcclara- log'ius, 011 dos ponteiros. 11. P. L l. 8. Cal'o.
cnpçao das aponevrosl .
ção breve e por escripto, de (flwlqner cousa I.:OIl11J. I. 3. 5. "o refogio aponlava oito hoAIIOllé1'l'ologiu, S. r. (I.. anaL.) Parle da que cumpre fazer, ou dizer.IJ. 2. 1. 1. Letio. ras» § Dirigir a ponta, V. g. da lança, esanatomia que tracta das aponevrósis.
ChI'. Af. IV. 1&7. "OS proeUl'aLlores de Cas- pacla ao peito. ~ Di,rigir o tiro de armas de
"POllC\'rÓSC, ou -sill, s. r. (do Gr. apo- lella trouxel ão oulros aponlamenlos» Cou/o, arremesso, ou Lle logo a algum alvo, fazerIIcyrôsis, do pref. apó, para longe, e de 4. 5. B. "levava por aponlamentoslJ capilu· lhe pontaria. AJaus. 59. V. «apontaI' a seta á
ne~l'qn, ner,vo) (I.. anal..) Membrana branca, lo', artigos de aju tamento\ contractos,.pa- ave" Castilho Com. 2. 4.4-. -os Mouros aponlusldla, mUIto resistente, que serve de ter- zes, etc. Ooes', Ohl'. do P1'tllc. c. 81. Pma, larão defronte alO"umas lJeçasll Eneid. !lo
mo ou de intersecção dos musculos, ou de ChI'. Ar: III. C, 15. § O preparamento, ap- 14.2. "110 encurva~o arco aponlantlo hum
cnvolucro dos membros. § Tensão de um parelhamento de alguma cousa, machioa , passador Iigeiroll enreslar, embeber e f~zer
nervo, expansão membranosa de um ten- etc. que devem SerVll'. ~ Til'a?' aponlamen- pontaria. § (I.. de esgr.) A1JOnlar a (meta;
dão.
los; escrever notas a respeito de alguma tocar levemente com a 1)Onta da espada ou
.lpoo(,1'I'ótlco. 8. adj. (I.. anal..) Que se cousa que se v\ ou que se ouve: V. g. de 1I0rete. e sem querer fazer maior impresassemelha á aponevrose . que tem com eJla um logar que e vi·ita, para depois se es- são. Chago Cal't. 2. t,78. «aponta)·.a (el'~
alguma relacão.'
cre\' r sobre elle; de um di curso a que se ela, não he querer da-la" § fig. lod!car 11;geiramenle alguma materla. P. Rtb. InJ.
.,'pollé....õtomíu. S. f. (I. auat.) Di sec- a:si ·te, para depois se responder, etc.
çao analomica da aponevrosis.
"1)Ont,i.,. V. trans. Ide 1)olllo) i\Jarcar com suc,;m. li. 86. § Dirigir a ponta, ou prõa
.ApooevrÓlomo, s. m. (do Gr. aponeyl'õ, ponto, ou com os poutos orthographicos de uma embarcação lIara alguma parte,
81$, .aponevróse, e lomé, acção de corlar) que dividem a c1all ulas das sentenças para para a fazer navegar n'aquella direcção. §
(I: Clfllr.) Inslrumento que serve para divi- melhOr entendimento d'ellas. B. Gramm. f. Dirigir a vista, filar os 01110S, avislar. Luc.
dlr a aponevrose abdominal na operação da 203. "huma das cousas principaes da orlho- I. 15. uaqnelles reinos ... que ... fomos
talha aCima do pubis.
grafia ... é o apon/ar das parte, f' clausu· a}J(mlanllo" Utis. 2. 67. "onde a vista apon"POlllliduménte, adI'. Ponlo por ponto, la .. § Marcar, notar com signal. Telt. Chr. tall.
AI,ontú.·, V. intrans. Apparecer a ponla
nomeadamenlf', dislinctamente perfeita· 1. lJ. ,315. "aponlal' os dias alegres com pe~e~te'la ponto. com exactidão. 'Andr. eh)'. dras brancasll § Desenhar, traçar com pon- de alguma cousa em alguma parle: v. g.
. . ned. 2. (. 4.4. "reparlindo logo apon- los; e não por liuhas. Feo, 1'1'. 2. l79. 4. apontar o sot, o dia. llJaus, f. 54. «a/JOntott
ladamenle as comarcas, e villaslJ i. é, a ca- "aponlal' (o estatual'lo) no madeiro para sa- o sol. "aponla?' a aurora" § ApontaI' o elm'da nm a sua.
ber o que lIa de desbastar" § Suggerir, sub- eto, a lança; mostrar a ponta quando vara,
Aponllldiubo, ", adj. dim. de Aponta- ministrar: v. g. aponlar um conselho. B. ~. e sai em outra parte Tóra do corpo. Lop.
L
tt
1ad°. . / ;, S. 3. 61. 2. "mui preciosos, e aZJon- 7. 12. "que a1Jonlat'a bem o Que cumpna J. J. 139. Maus. 9. 14.3. "e vê passado
tIl lOS em ludo".
ao serviço do l:Iidalcllan" § ~olar; tomar O. .. ama~te por um torço de lança que
_.lp~ntállo, p. p. de Apontar. Lobo, Corto apontamento. § Ajudar a memoria, lembran- aponlavan § Por ampliação sig.nifl.c~ em geI~. 141 V. § adj. Cosido com pontos largos, do o que nos esquece com alg'uma palavra. raI: mostrar-se, apparecer, pl'lllClplar a apS?menle para unir e ajustar. Ol'1in. dos Goes, Chi'. Jl1an. 3. 53. § l\loslrar, indicando parecer, ou a descobrir-se. EuFr. 2. 5. «e
LallOlt. Regltl. I. lO. t07 v. § Gosido com o objecto: aponlar pa?'a, em alquem, contra desle perro Grão-Turco me lemo muito se
~gntns sobre a pelle, ou ferida; assigualado alguem. § A1Jontar lachas, rlerei/os; not~r, aponta na Jndia» "e~ a1JOnl~ndo.o goslo,
apom 7~_tles poulos. Cam. Clwt. ramo 3. "que indicar. Ut'is, Prol. § AponllU' a bal~ca; )0- aponta juntamenle a tl'lstezall E assIm aponn"", o lrago o rosto, e as cartas para jo· 'gal' parando, e fazeudo ponto. gAhstar: V. tar a manl; fazer cabeça para algum ponto
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ou t1irccção. r. lIepontar. § Germinar, abroIhar: - as 1)lanlas, quando lançam o priJIIciro gomlllo, a primeira folha, olho, ou
ponta, fora da terra. § Aponlar a barba a
Ul!llle/lt; começar-lhe a nascer. § AponlIr (/ abuso, a heresia: vir nascendo, apparet:enllo entre os homen-. Luc. 10. 2.
Eneül. II. 101. ecesmorecemo. quando a
guerra aponla.. § Ap0'1,lw'lIl11a embarca{'iío:
navegai' com vento llontciro, barlavenl 'ar
bem, chegar-se para o vento. Andr Cltr. 2.
c. 61.
·'1'0' Cúr, V. trans. (de llOnllio) V. Aponloar. Pino Cltr. Sancho I. \O "aponlado
ll1uro..
ilfJOIIII.r....c, \'. reI'. PÔr·se em ponto;:;.
caprichar: ti. g. apoutar·se em suberba. Ul.is.
1[. I. § Aponlar-se ; ali"lar-se. § Dai' o nome
ao ajlontador, para lhe mostar flue chegou.
tJnul. 3. 37. ece a fluem ('lIe dé. se licença
(para •air) e aponlasse na volta com (O
apontador), etc... § - com algucm: t:oncordar, ap"azar com elle uia e hora para
alg'nlll fim ULis. 2. I. § - a alguem, (!

°

ui!!. moça perlendida. Vlis.

"ltlU.C ...·.,H" V. rer. Dirigir se com a
ponta, ou p~óa; fallando de embarcaçôes.
/I. N. I. 53. ce;). não aponlava-se para o nortt·, § Aponlar-.se o {'alceio .. fazer pontas, diI'igir-sn no ar para caçar, ou cair sobre a
sua ral6. § li". I~ntrar, encaminhar.
,'I.Olllcl..·. \'. Aponloar. üavi. {k1'V. 13.

MI.

V.

'\[10,.10...10,

:::. 243. l.

[I

II. lIe Apontoar. Golv. S.

i\ponloádo, S. m.· (I. \'ul". e us.) (de
}Jonlo de coser) Varios pannos gros eiro~ da

cozinha, ou rodilba', cosido f1l'las pontas,
UII, a outro- com pontos largos. § .4ponIO(l(lo (/e 1'odilltas; fig. li". uma miscclan('a
ue llcnlJum merecimento. § fig. Aponloatlo
de asneims; diz-se úo L1i~curso, ou escl'i·
plo, que contém di pélrates, e ollendc o
'enso commum.
"pClnIO'''', V. tran .. (d /lOlllão) Pôr ponWe , ou pontalete , esprcar, sn tentar 0111
cllr . ChI'. d,~ lJ. l'c(M·o. I. r 70. § -- (:um
esleios .. apontar. § fig. 'u ter, esteiar..JII. I'.
C. 105. "com que apontoasse. a fraqneza úo
meo rul!e engenho» lJ. P. 2. 5. 26. "apontoeis o muro da mInha fraqneza com os es·
teios da reprchens[IO':
."I.ool,oi,,·, Ir. intrans. (de ponlo lIe coo
~er) Segurar, prender um apontoado. com
pon tos Jarg-os.
.'IIÓllltllIlO, Il, ãcl.i. «lo ar. allopliainó, eu faço v \1') (t. lIe h. II.) Chl'!!slaes - ;
i. é. cujas faces. ou areslas 'indicam o nll(;Ieo.

"l,ôllhn.~e, S. r. ( do Gr. apópliasl:s, de
alló, exprimindo a acção de tirar, e plw,Sls,
arlirmaçãol (t. rhet.) Sj'llo11imo p. lIS. ue relütação, denegação.
.'Poflhlcgmntteo, a, adj. (t. med.) Que
raz purgar a pituita; que provoca a srcl'ecão da aliva.
- "ltOl.hlcgmatisUlo S. m. (I. med.) (do
ar. apó, de, e phlegma) Deu-se este nome
a certos mellicamentos, que se julgavam
prOllrio Jlara curar a piluita; tambem s
app ica aos maslicatorios e salivantes.
"I,ol.hCe:;mn, S. m. (úo Gr. apophlhégl/(a, reito de apó. prep. que serve para corroboraI' o sentIdo de uma palavra, e Ilhtheg!l1J(omai, fallar) Dicto notavel, breve, e senlCncioso de pessoa illu tre da antiguidal!e.
, fig. Qualquer dicto sentencioso. B. Vir.
Verg. 27. V. Luc. J. I.
.'I'OI)bn:-c, S. r. (do Gr. apoph@Í!, fuga)
(L. de archit.) O logar onde a columna sai
Lia sua ba e, e começa a subir. ~ Annel ou
t:irculo de ferro. que âs vezes se põe no
capitel das colnmnas.
lH)llb"]"lC, S. f. (do Gr. apó, obre, e
P"!IÓ 1 eu na ço, cresço) (I. anat.) Proemin lima, ou excrescencia na super(lcie de um
or"ão, specialmel1te dos ossos. § (I. bot.)
l!:xcrescencia carnuda que sustenta o urnario em certos lDUSgOS. ~ Elevaçâo qualquer,
que parrce pouco regnlar. Brot. D.
''"1)01111lIlc8Ia, S. f. (t. boL.) ESllecie de
planta lia Jamilia das leg·uminosas.
"IIOllll-tlco, ou "ltOl.lêctlco, Il. adj. (do
LaL apopleclicus) Qne pertence à apoplexia;
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que é da sua natureza. laiol. Lus. 2./~04. § aportarem ... em I1nl11 porto" § Cllcgaraal.
Atacado de apoplexia. Barth. Guerl' .. lJor. 4. I gum logar. sem ser [101' mar. Palm. I. lO.
!l7. n4. ~ Que é conlrario ii apoplexia: que "at6 que ... aporlou. eu! aquelle vallc» Nau[
a precave e cura. Bem. Arm. 26. 8.• balsa- ele Sep. II. II\!. v. (,templo. onde a/IOI'IUlI,;
mos a.popteUcos..
§ !JS'. Arr. 3. lfl. Pco, '1'1'.2. 14 .~. 'S('llIal"I,ol.le:lía. S. r. (llo Lat. OflOp!c:cia) (L ma não se pode aporlar no ceo:, V. !'orlar.
m.ed.) I'ril'acâo !;úbita do movimenlo e do
"1.O"lcll;,c1n, S. m. (anL) JUIZ da villle.
. entimcnto de todo o corpo, eXCelJto úo co- na, ou pedaneo § -:-' allJ. Vem na Ord. A[.~.
ração e do pulso, acompanhada de sum- 13.2. ase rorem hdalq:os seJam cnCarnado·.
ma dirticuldade de respirar. ,II. L. 2. 5. C. 14. e nl?n~ (!(Jol'lrj~dos. e L ..4.. 5. I. Porque es.
."I.O'llIclllncuo. S. r. Accão de apofJuen- tes JUizes OUViam, e deCidiam as causa na~
tal', ou 3pOqlí ntár-se. § Cousa que apo- portas (I.as 1'i1las. nas portella~, ou porlel:
flnenta.
los. S. JYao ser «portellado: .flcar.lI1habililado
-"IIO""cII.;'c1ulllénc.,, adI'. Com apo· par~ .11111. pedan~o, de alLl~la, 1'1 lia, etc., pc.
quenta ·<io.
na ImpoF.ta ~m lor~es antIgos.
"1'0,·1I11111110. I,. 2. 7. :l. p. p. de
.'IIO'lllcllllÍcln, p. p. de Apoquentar; e
adj. Opprimido, articto: viL'el' apofluentado ;
"11(H'llIhlú', V. trans. [,'azer porlilbo~, ou
ralado por falta de meios, ou qualquer ou- (J~rtill1ões cm muros de cllsas, de .Corlilir~.
tI'O sortirimento 1I10ral.
ço~s. cercas. Jados de e~barcaçu~s, ele.,
"\I'OC'"Cltud.,,·, ", S. O flue, ou a que seJa para dar pas~ageUl, seja ]la!'a II cllc>:<e
apoquC'nta, oPPl'lme,' arfli g-e, rala.
coi locar algnlllu t:?u~a, COIDO arlul1eria. sol·
"POCIII.~ut",,· OU.o\IIOUCIII.~utc·II·,v.trans.
dados, pie. /Jasl. b. 123. (,pera que a derri(I. famil..l 1\C'c1uzir a [lou<;es em 1llJl1lero. 1Jas,.~ (a fortaleza) t:.om Illlnas que lhe mau·
U[(.II. I. If. 77. II. N. I. 1M. "apollqltcnle- dou lazer, C' aporlllha-Ia em.algUll1as par·
mos este l'oVO qlle tanto lUultiplica,) § Di- trs" II. Dom. L. I. 26.
.
minuir, extenuar. Leâo, Ch·/·. Ar V. c. %.
''"llhl·I,I..h'''·' V. trans. V. Aportllhar.
aa{lo!/{Jttelllárào o animo !lo. ,\louros.. § Di"I)O.·tll;:;lIczill·, V. . tl'ans. ~'ornar porlu·
m1l11lil' a extensão do prazo, abreviar. guer., adoptar J'ara a Illigna pOl'tl1{;ucza: 1'.
E!tf;·. 5. G. llapouqtlenlamos a villa com ti. - al(Jlt?lta palavra cst)'(tnge~l'a. IJ. P. Urlfl.
cuidado viioSH li Apouqltenlar alqlwm; affii· 33. § llomancear em portuguez. § '\CCOIIIII\O·
gll·o, raiai-o. moel·o, fazer·lhe 'ter l.Iborre- lIar ao i{oslO portu;;lIer..
cimento. ~ Como. n V· nos exemplos cita"I'OO'IIIU""', V. tran.. (ant.) V. Importu'dos, eram (I'ante~ mai,. usados ApOl(qnen- nar. Ui/.. Vivo 2. 510.
tal'. I~ der.
. .. lloc·I ..."''",... V. Portllchas.
"1....I"C·uI'''··.w, V. rer. Al'l1ig-ir-se, I'aAI'ÚS, pr('!' . .Em seguimento, lIc[Jois de,
I.al'·se.
utrar. de: ((tlilaram após ellcs.·{asl. o. C. Bt
.\I""·lícln ", adj. Significação incerta. VUs.\'. 3. 64. <rhimos 0lui.1 ella.. (dlUm apo; o
:11'1. da caça. arl. 17. "perdizes, que lião se- outro. 01'11.. 3. 81j. '1!J. Goes, CIu-. Mau. I.
j:io apo/'O.das.. 011 será apu/'Qclas i'
29. Atbuq. I:am. 2. 21. "após a crllz ia a
.0\ I"'" fi í..., e derivo V. I'orllar, etc. Lol,.
bandeira rC'al" Lt(s. 6. II. "após elll;. Poio.
(;3. Lob. UI//' . .I. I. I. 12. Delic. Ad. aa. S. 3. r 7. <rapu.l.se conlenlar a i, vc logo
"cantar mal, e apol'fiar"
neces;:;ario, rtc." § Em algnns auelores cn·
.\I'OI·íll, <. r. (t. de rhet.) Dnuitação; fi- contra-se apus, 'em a: li. g. "õsnolllccdia,
gllra pela qual ol'a<101' e mostra duvido- F(}IT. Otl. 2. L. 2. e tambem altrrauo ~m
~o ~olJre o que ha de dizer.
.
emp6s, e es)Jós. 11. elos 'fa./:OI'Qs, 156. c 151.
.9.I11lI·í"lIIl\, S. r. (I. cirur.) Extral'aFacão li. onde parece. qLle é. o simples pós. do La!.
d sangue: V.
[los., combinado com a, em. e 0$. pord&.~
....1)0.·18I1U."0 II. aúj. (t. cirur.) Que suo Espós por depois: \'. Pós. eApõlo,J,ol·após·o,
pura, que cria matrria. Paiv. S. 2. 4G4. mudado o s em t, como cli;;;WlOt-O. § V. AII'Il;,
(,membro -.» 1'. Apo..temal!o. § p. p. de syn. § -, adv. Depois .
.o\I'OSCCltllSuisDlOS, S. m. pI. Fractura
."IIO.'I...IUÚ,··SC, V. Apostemar. .
"11("'0 S. m. (I. did.) ProlJlema l1.ifUcil de do Ql'aneo pOI' meio de 11111 instrumenlo.
resolveI'. § (t. boI.) Genero de plantas da
".tOscél,cia,·. m. (do Gr. allu, de, c
familia d\ls orcilideas. § (I. 1.001.) Genel'o skepl6, eu caio) (I. medo p. u .) tl[udauçalll
de insectos hymenopteros, que tem pOI' Iy- sé<le ou fórl1l1l de I1ma doença; é o que ho·
[Jo a,po):o-bieotol'.
je se chama melaslase.
.
·"I"i1·oll...)IIchío. adj. (t. 1.001.) Que lem
''"IIOSClltIlCUO, ~. r. Accão de apospnlar.
g'uélas pouco lIesenvolviLlas.
§ [scllçâo 011" dispensa dó sel:viço que se
."IIO..oII"UIIChlos, S. m. pI. (t. 1.001 ) A1'- concede a nm empr('g-ado depOIS de ler ser·
licuJados arachnideos, (Iue não tem esty- vido um certo nlimel'O d'annos, coulilluau·
gmas apparentes. § (t. bot.) Molluscos ce- do a vencer Jionorarios; reforma. § ['ousaphalopodes de OI'gãos I'esplratorios muito da, hospedagem.
pouco appareutes.
"IIOSCll!'Ú"O, p. p. de Aposentar. n. I.
"floncál', V. trans. (anL) Espancar, dar 3. 9. And. ChI'. I. II. empregado aposenta·
pancadas C~1l1 pau curto. Btut. § fig. Apol'- do; reformado.
.
'I'ear a lJucwnCta: avexar, ata~antal'.
"flONClItuclc)I', S. m. (ant.) OquetlUhaa
"IIO""hén, S. r. (do Gr. apo, de, e nhó, seu cargo buscar, e assiguar apos~nlos! alo·
eu corro) (I. pby·.) ExlJalação sulphorosa jamentos, para as pessoas, que tem (hr~llo
pelos PÓI:OS da terra.
de aposentadoria: v. g. os que segUiam
"flol'laelll, S. I. (ant.) de aporlaelo) Ac- d'antes a côrte. Ord. Man. L. L. "e manda·
ção de aportar, ou abordar; abordo. Saúelt. ra (o rel/edor) a ilum escrivam dianle por
En. L. 7. 95. "da aporlacta alli de i\leneláo aposenlaaor, etc.)) g Tambem se u;:ava 110
ficou crara testemunho)).
rem. e fig. Agiol. Lus. 2. 723. "Cechauuo.a
ilp'o.·tádo, p. p. de A.pol'tar. n. 4. I. 18. porta li. vangloria. aposenladom da IUClfcn"1'OI·tlllcce.., V. intran (ant.) AJlpare- na oberbalJ § Aposenlador-mór; o ~lue tillila
ceI', chegar a algum porto, pa o, entrada. a cargo a allosentadoria d'el-rol, da .~u~
Ille.d. 2. 583. "ainda elles bem nom aporla- côrte. e gente de seu rasto nas oceaiiloe,
lemam, quando os Mouros enderessarom a de jornadas: partia um dia adiante ajJrer~'
elles..
nir a Dousada e decidir as causas do., pn:
·"t'O)·lllllléIlCO. S. m. Accão de aportar' vilell"iâdos que tinbam aposentauort3 do;
aportada.
, priv~le"'ios. [joes CItr. JHan. 1. 103. e Nobj"I.o.rl'u', V. trans. Trazer, conduz!r tiarch.l'2. § Aposénlado/" (to emereilo. V. Quar·
ao porto, ou logar. oncle o navIO se dt- tel me tre. Sev. Notic. 2. 8. 49.
l'ige. Lep.o, Ch?'. J.. 1. C. 87. ."l10is, sua ven"I.oscntnd\ll·ía". f. nospeda{;em, ~asa:
tura alh o apol·tam I» Nauf. de Sep. C. !5. [hado. § Logar onde alguem se aposeo~.
"aporlott-nos aqUI gTave fortuna.. § fIg. pousada. Amad. RebeU:' C. 43 V. "as va~e.as
Levar, trazer a algnm slbo sem ser por dos bonzo são as primeiras estauCllll. c
mar. Palmo P. I. "sua fortuna o apartou aposentadorias dos soldados» § (pltr. fore~':)
ao valle da p~rdi\ià.oJj § (L naut.) Apol'tar O direito que d'antes tinham alguus IIldIVIancoras .. surgtl·as, Ir meUel-as em alO'um duos de tomarem a outrem a pousada p~r'
logar para se alar a elle pela amarra. Casl. si; e esta era aposenladoria activa: a 1)aSSlt~~
7. C. 114..
'."
era o privilegio, que algumas p~ssoas "
·'flOI'tll'·: V. ll1trans. [ornai' porto, surgir, nllam, de nào poderem ser despoJadas
ou entrar 110 porlo. Lus. 5.9. IJ. L. I. 2. "té suas pou~aúas pelos que tinham aposCIIO
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I
vo!a ton,lar de -"para os
das I
miuas' /teo, 'lr. I. 11/. 3. § O dJreJlo de

dOl'ia activa. § Acha- e.usado no pr. e no
.~1.'1l!!l1"'8~1('0., s. m. e adj. (t. mcd.) IlcII" 01',/· Man. 1. I. VWLI'. 4. 410. «a casa VUISIVO, denvatívo.
h~~ião

offil?ia~s

rxigir alojampnlo, ai, lçllha, e~c. § Isencão ou di 'pensa de serviço publico ou pariicular com vencimenlo dc todo ou parte do
ordeua~o; aposcntamento, ou rerorma.
,'po~e"'''lI)eIlCO, S, m. Acção de apo,cntar, ou aposenlar-se. ~ Aposento; '])Ollsada; usa-se no pr. e no fig. nes. Ch)'. J. II.
e. 206. Cast, 3. 278. e 8. I 7. «dar aposr-nfamenlo na cidaile, quarto, camara" l'atm.

~I)ó..pello, I?c. adv. Y. l'ospêllo.
~po",p""celesl", S, r. (do Gr. opô. dc,
e sphakclon. mortificação) (I. mcd.) Oangrena, que sobrevem nas chagas, 011 rracturas por elfeito dc uma ligadura dcmasiadamentc aprrtada.
"1'1l"I.h"~IIlIl, s, m. (do f1r. o/)Ó, de, e
phazô, cn corro) (L. mctl.) Fluxo felido.
~1'O""ádo, p. p. dc Apossar: e adj. Quc
se apoderou, ou tomou possc. Lcao, Chi'.

I

A(. iII. ~2.

.'lpo"''''''dill', . m. D que eslá dc posse.
V. lrans. Dar aro, f'nto, alo"I.OSIIRIlU:'IlCO, s. m. Acto de lomar posj~mculo. !l. I. 4. 8. i~ina, Oh1'. Ar JV. c. se: rruiç~o da possc.
tI. .com Isto o llespedl9, .e mandon aposen"I'II...... Ü.·, v. traus. Dar posse, 'uH'llcr de
lar. Sfig. Oollocar, admlltll' em alguma par- ro se, RI'. 11'. IJrancf,. Cons. GO. "o lI/IOSSa?'
Ic. Sei e Mil'. EStl'al1g. ~l. 59 v. -nesta tCI'- Deos " a elrei ... Dom João o ~.o .. § fig.
ra apose/ltarão o' poetas as suas sereas. § Ilomillar, cnhorcar, ganhar. lI/arc.' Vil/.
Assignar morada, dar aposenlo por auctori- O. i.
dade superior, 011 usando do pril'lIf'g'io dc
"I'O",,,'II'-"'~, v. ruf. i\1l~ttl.'r-.'I' de pos 'c,
aposenladoria. Oret. 111. I. I. "o regedor terá senhorear-se, apodeJ'ar-se : diz-se 110 pr. e
carrego de mandar a/JosclI/w' todos o~ des- nG fig. Goes, Oh". Jlll1n. 3. 1,:1. «se a/luSSOU.
cmlJargadore " § fig. Ilecolher, dar logar, do cnbéloo e fig. a mclancolia, (/, l)'isteza,
morada: v, g. estlJ anlO)' que em men /lcilo a lOl/cul'a, os habitos, a ira, os (tl/ectos. elc.
aposcntei. Cam. § A1Joscntllr alguem; dar- apossam-se tie a/guem, etc. Luc. 2. 14, C'out.
lhe missão honesta. de.'obrigal-o de servir o ~. 2. 3. "o fogo lIflossa-se do edificio.. § AJlns~eu cmprrgo ou omcio, prJIlcipalmcn~e ci- sal'-stJ de wn JlG{/ocio; encarreg'ar-~(J 'do ,1le,
vil, conservando-lhe a paga, ou parte d ella: tomai-o a si. li. P. J\Jan.. Oarl. 2. (i 'I
isto faz-se em sali fação dos seus serviços, c
(Apossar-sc, U~llrpar, lovadir, ponqüislar.
d'allui se diz na ElIr/'· 2.5. "qllanrlo e~pcracs S!ln.) Apo.~sal'-s/j algnem de algllma con~a
satisfação, o,)Josenlão-vos em outro serviço, ó simplesmente meller-se de po.'se (]'ella,
c dizem que vo' fazem mercê mu.y escoi- fazer-se senhor d'ella .. USlt1'pal' é nsar conmada.. (alludindo á má sati fação, que devc- tra direito (J justiça, por via rle auclorirlara er não de'novo cargo, ofticio, 011 iuculll- de, prcpotcncia, rlC. Invadi)' (~ cair algnem
bencm, mas 'Im do dc~caJlt;OJ ln'. 1,. (j. sohre alg-lIma cou~a que lhe não pcrtellce ;
.premiar e apnsental' os soldados velhos.. entrar 11'clla violentamente, com impeto, e
IIg. 1'. rto Arc. 4.. ~3 .• ontão (OS ~.chaljucs da talvez com rorça armada. Conll/tis/ar \ to•clhice) o aposvnt(lJ'ÜOn § Aposen/ar a tençiio mal' ('111 gnerm uma cidade, provincia, ou
l/C alguelll elll alguma parte: i. é, allrilJuir- reino; apossal'-se com força arl11ada em
Ihc algum objecto, intuito, inteJlto. miss.4. g'nerra aberta. O Ilrimeiro tcm siguifica{:ão
i.•acada espirito do pri'gador, aponlão ou- mais 9'enérica : c os outros Illai.- especifica.
~c atira, a/Joscntão-llIe a te1J!,ào a cada pa '- Aljuelic não determina nem o olJjrcto, nem
so, etc.
a jU;'liça, ou iojustiça lIa acção. (J scgundo
"po.~e"llÍ'·, V. iutl'ans. ~Ioral', viver: c tcrceiro suppõem qne a acçitO é injusta.
•llI1ma ca~a .. , onde creyo qne aposenla" II. R o ultimo ~lIpnõe guerra alJerta P. declaL1m'. 2.71, Amll'. CItI'.4. lIl. «olldeapo- rada. SljlL rle i). FI'. /1'. rle S. Llli~.
SCII(nVM os capitãe~"
.'11 11"';'0 i",. V. Apos.ar. COI/Sp. r 45,.
"po"cnltl.'.se, V. rer. AgasallJar-se, Iios- napassearto- Iksv. lia Frolicl. 154 V. naposIledar"e (us, no pr. e fig.) Coe.:;, Ch)'. l/an. sear-sc,
3.4. ".v aposentou uas casas do Çabaim dal~p ......cn,. F. AcçiIo, ou el1'<~ito de aposcam. Palmo 2. 14G, .nam se so/n'e CJue fel'- tal'. l/. 3. :1. 2. Jllan/. Jlieth. O, V •• aposla
mosura estremada se apoltsenlv com rstl'e- chamamns, l\uaJldo dois contendem da vermada crueza. § Alojar-se; Jall. de gente Ilc dade, 011 successo de huma cou 'a, c sobrc
guerra. 11. 4. 1,· 4.3. «log'o deSeOlUal'COll e isso põem algnm valor pam aqllelle, que
se aposentou em terra" § Habitar, morar. vi- fallar vCl'llade, 011 por quem a cousa sncver. Lus. 10. 9l. «as varias partes.,. onde ceder.> § O premio da cousa allostada, a
se aposentam varias nações.. § Fazer assen- quantia que se aposta. Crll~, Pocs. EeL .. !J.
to e vivenda elTi alguma tcrra, para não se (dnda CJue mór aposta sc perdesse. § (Jurrcr
mudar mais d'ella, o que serviu, e andou aposta; entrar em aposta; porfiar.'§ Apospo~ oulras, DOllt. 4. 5. 7. «aposcnton-sc em ta; no jogo, quantia que se joga fóra do boCOIUlb~a onde casou, c viveo dc tenças e lo; ha a,postas muitas vezes entre as 'Pessoas
c,omedms que lhe el:rei deo" "o grauile D. que não jogam. § De ou /JOraposta ;Ioc. adv.
~Ull. Alv. l'~reira se aposentou, em converso à acinte, á competencia, de proposilo. Cei/.
05 carmehtas)) aca150u a vida pnblica. § S. I. 'I 8.3. a porfia, com empenho. l.reão,
1cotar-se, deixar governos e serviço pu- Desc. 87.
bhco; reformar-se. Luc. 7. 6. &0.2. I. 66.
AI.lIst.ídulllente, . adv. He olutnulcnte,
3.•velhos até certa idade houverão de go- dcterminadamente, de aposta. P. da IJist.
v~roar, e antes de serem caducos se houve- Gen. 3.~. 161. r 3~0. § (anL) Ordenadarao de aposen/ar" § Pousar: falI. dos Iio- mente, com boa ordem, e concerto. Ol'd. Ar
megsedasaves. [t1r./1. de S. Dom. Vid.16. 2. L 63. ·Ia.
"PO~~"lillho. H, !Jom. dim. de
.'l1108C/ldo, p. p. de Apostar. § - , adj.
,"lloscnCIl, S. m. Oasa, ou morada, onde (anI.l Apparelhado, concertado. preparado,
a"uem e aposenta, assiste, mora. And)'. adubado. Pl'OZO das Sa/zedas de 1303. Doc.
glll'· I. 7.."se mudou do eu aposento .. Iig. das lJentas rIo Porto de 1*5. "e que vos teav. /lolll/.l. 2. 31. «quem dá - ao odio"
nhades as casa hem feitas, e bem apos/a~~~rlo ou rstancia obre si de uma casa. da.s de toda las cousas, ~ue lhes fezerem
',!I. lO. 23. «naqueLle aposen/o em que a mi ter" Onl. 1{. \. 23. _9. "como tem as
Hr~;cdm naceo. § (ant.) Aposentadoria. Oret. ca'a', vinhas, herdades, moinhos, azenhas,
•
)'0, 1. 1. 49,
e outras cousas apostada.:;" Jcl. I. 68. 18. e
'i~po~leln, s. f. (do 01'. apositia, de apo- cil. L. I. r 65. «estradas do concelho ...
SI,U, eu abst.enIJo-me de comer) (t. medo p mal apostactas.. Jll. L. 6. {. 507. § (mais us.)
~ ·1 An?rexJa, falta de appelitc, aversão pa- Resoluto, determinado; ou seja fali ando de
a os a Imentos.
pessoas. ou do animo, e seus ell'eitos. Couto
l/ll"r"llllilr, e der. V. Apozemar. F1ecop.12. 3. 11. 1'ellcs, Ohr. l. p. 114. "apostactos
ti'. 2. ~7. e ourv.
em c09linuar seus bons propo itos" Feo,
s"'P~lIlolle~lI, ou - sls, S. r. (do Lat. a1JO- TI', I. 41 l. Vieir, 14. 68. "com apostada
d~P~llS do Gr. apô, e siôpaü, eu calo) Fig. resolução" § Apostado a alglt1Ha cousa; re·
eU' I le, chamada tambem 'I'eticIJ/!Cia; por soluto a fazei-a. Paiv. 1. 20 v, Arr. I. 7.
I a o.orador cala o que ia a dizer, eapon~1'Ó"'C,IIJ1)elltCI ad\'o (ant.) Com bom conav:, !u\el'l'Ompendo a phrase. Eneid. I. 33. certo, elegantemente, JIt. e Moça,!. 3.• hum
pó~i~O\i') ou .'póslo. s. 1'. (do Gr. n, e I cavallr.iro aposta1J1tJ/lle armado" "ataviaram, c e \t, med.) Uiminuição de sede.
se muy apostamente" lJ. Cta)·. C. 59.
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·~I.ostllmeuco, S. m. (anl.) Conccrto, ornato, atavio, compostura. Lop. Ch,', J. /, I.
15. e 2. 80.
~p08C"r, Y. trans. (ant.) Postar, ou <lis161' convenientemente; concertar, appare1har. Obl'. J) flual'tc; "parrafar e apos/o.l'
bem o qlle houve de escrc"er-se.. d'a{lui,
aposto, {lJlosltH'a. § -se, V. I·rr. Pôr·se prompIo, apparelhar-sc. Lopo, ChI'. J. i. I. 126.
-e. em 0tlos/anelo-se II frota do (lue lhe cumprla»
"po"Clír, Y. trans. Fazer uma aposta,
aventurar contra outro, ou outro, COOl
quem disputamo:! sobre a verdade, ou certrza tlc alguma cousa, uma quantia, ouqualqucr ou:ro ohjecto, eguaL, maior, ou menor,
conrOl'mc o ;Iju"te, devcndo ambas e tas
quantias ou ohjecto.' ficar pertencendo aquelIc, ou aquelles que ulteriormente se reconhecer (Iue tinham razão, ou acertaram. Luc.
5. ~. -e opostemM o que vos·parecer» Velic,
Ar/. 7. «porfiar, mas lião aposta?'" § Artirmar,
asse"rrar : apnsto que elle 'Vem;; aposto que
siJn; apns/o fine mio. ~ fig. Fazer por avautajar-se. IlIctar para exceder. JI'. Lus. "apo.s/nn crucldadf' com IlS feras> Bel'n, ParaIs.
4. 3. «a caridade a,posta valenlias com o
mesmo inferno" li Apostar; 110 jogo, jo!!,ar
fóra do hoto: apostam muitas vezes entre
. i a, pessoas ii ue não jogam. § Apos/o a minha eaIJe a; (phr. fam.) emprr.ga·se para
assegurar uma verdadc, de que os outros
duvidam. ~ Aposto qlle vem; aposto que não
vem; e plirases scmclhantes : estar convencido, ter a certeza tio que afürma.
"1,osClír-H", V. rer. llmpenhar-se pm alguma con a como iL porfia, para mais, ou
pal'a melhor; lomar resolução firmE: v. fi.
aposton-se (L morl'el' pela l1atl'ia. Vieil'. 6 .
3:lD. e 7. ;;02. «de qualro modos se apos/olL
o elemento da agua a salvar etc.» § Apos/m'-se cOl/tm alI/item,. (' forçar-se por lhc
lazer mal. Feo, 1'1', I. &4. I.
"1'O... ti'I<c, ou - IIls, S. r. (do 01'. apó.
de, e ~s/I;llf.i, II paro) (L. med.) Ajuntamento de pÍls, longe do ponto primitivo da inlIammar;ãe. g AI cesw perigoso. § Esquirola,
.'l1.0"1I'lIí .. , S. r. (do 01'. aposto ia, de
ap/l.Istal1lai, afa. lar-se, ter aversao, abandonaI' o seu partido) Deserção, abandono da
rcligoião (Iue rrof'e.'sava, e particularmente
da rê christã. A/. LI/S. 2. r 94. ~. Swn. Caiet.
28. "este vocllbulo apostasia . .. se usa em
tres g'encros tle cou 'as que são na fé, na
religião c uas ordens.. § Abjuração. § Desercão da communidade, ou casa religiosa
qué . p habitava. /l. P. 1. 2, 2. ~ POI' extensão: :Jeserção de um partido politico, abandono de uma doutrina, de uma opinião.
"I'OSC/H'I .. , s, r. (I. bot.) Genero de plantas da família das Ilpostasiaceas.
"IIOSMsIiICII'''', s. f. pI. (I. boI.) Plantas
phenerogamicas, herbaceas e vivazes, origilIal'ias lia \illlia.
"1,óStotR. adj. 2 g. Que commetleu apostasia. Brit. CM. I. t2. «alma apostata"
Nome qne os christãos, e particularmente
os catholicos, dão á pessoa que deixa asna
religião para abracar outra. Sumo Caiet. 2.
Lu.c, 4. II. § O que sem dispensa deixa o .
habito da ordem religiosa, (Iue professara,
c foge do convcnto. F. A. ele S. J)OIJ~. ~u/.
95. 2. § fig. O que abandona as suas IdeIas,
os seu pri nci piOS, o seu partido, desertaudo para o contrari/).
~1'08CU({U', V. íntrans. Desertar, deixai'
a religião profesoada d'ante . Luc. 4. LI.
"por que os christãos aposta/assem de Christo" § Largar sem licença legitima o instituto religioso que se l)rol'essara, eximindose da obediencia de seus ·uperiores. V. do
Arc. 2. 30. "quc apostalasse da ordem. § I\enunciar as ideias, ou principios que seguia,
deixar o seu pari ido para abraçar o adverso. § fig. Deixar ou desamparar alguma cousa por desobediencia ou deSIJrezo. Vieir. 6.
84. Trab. ele Jes. 24. 523. "aposta tal' da obediellcia de Deos...
"1'08tá1l8, S. 1. (do Gr.) (L. med.) Oacto,
e em~ito dc deitar sangue pelo nariz.
"I.ostéou. S. m. ou f. (do Lat. apos/eIlJa;
do Gr. aphistamai, afastar-se éle u~ SI!lO
para outro) (I. med.) Tumor que ordmana-
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lllenu.: t~rulina por suppuração, e então papal: v. g. benção - . ChI'. D. Pedro /. §
chama·se abcesso. ~ Usa-se tambem no fig. ' V. Apostolico. Lop. O/li'. J. /. I. 190, "a Ean·
l/cr;. da Oi'l'. 2. 1. ficil" 14. 233. «onde ge- ta se apos/oUcat"
'.
rão algum apos/cma.
.ll.oHtóllenlllclltc, adv. A maneIra. ou
.• p08&CIIUII;RO, s. r. p. uso O mesmo que segundo o costume dos apostoloS. JUan.
Apostema. Pino G1tl'. lJ. lJiniz, C. 2.
ChI'. 1. I. 54.
.
"pOH&ClIlátlo, lI. p. de Apostemar. 1/,
'''llo",tollcl ..'''''c, s. r. Um dos qnatro caVom. I. 2. 35. S Iig. "Aposlcmaclas quero raoteres da egreja, que qoer dizer que tIra
dizer tão cheios de vaidade. Ua·m,in. r c sua origem dos a[10S1010s que a préga34.
ramo
"'.p08&emí"', V. trans. (do Gr. aphisla"llostóllco, u, adj. (do La!. aposlo/ictlS;
mal) Fazer abcesso. § Iig. Infleionar, eor- do Gr. apos/oliloos) Dos apl)~tolo~; que resromper. lJ. P. 1. 2. 5.• beberagem, que es- peita aos a110stotos : v. g. hlstona apostolLtraga e aposlema a natureza"
ca. § Que deriva dos apostolos : v. g. dou"P08&C~'Ú", V. intrans. Apostrmar-se. tl'illa. trallicção, pl·ec~ilo.-. li. Cartill/~a,Pai
Rec. de Ulr. 1. 3. § fig. Agastar-se. lJal'- va, S. 3. 137. § InstltUldo, on fundado pebosa.
los apostolos (applica-se á egreja uni ver"'poHtcmá.·- ..c, V. rer. Fazer apostema, sal). Ua/. Rom. 71 V. § Semelbante, conforcrrar materia. formar tumor purult:mto. So- me aos apostolos no zelo, sanctidade de cos·I.'el'. lJist. 2. 31. § lIg. Agastar-se, irritar-se. tumes. Paiva, S. 3. 177. "o P. Franc. Xa. "pO..tCDlÚUCII, u, adj. (do Gr. aposlema- vier homem ... verdadeirament.e apo ·tqlzco"
/II.:OS) De a1)Ostema, contra o a1lostema : v. § P~pal, pertencente ao pontlflce on a cug. l'emedio - . Grist. lJes. \70. ~ ii; s. m.
ria romana. Luc. I. 17. "por mandado - Jl
"'p08tclnclro, S. m. Lanceta de abrir § ApoSlo/ieo, S. m. (ant.) O papa. IJ. lJom.
apostemas. mut.
1. 4. lO.
'''pcultcmoso. O mesmo que Aliostemado.
"110810lízu.. ill·, S. m. O que apostoliza.
Porto medo IJ. 466.
."I.ost.oliziu·, v. trans. e intrans. Exer•"POlltíl, ou ~1'O"tíllll', s. r. (ant.) (ilo ceI' o ministerio de apostolo. § Prégar o
Hesp. ant. aposlita, impostura) r, \postilla. I\vangelho. § I'régar uma doutrina qualOost. e Posto d' Evora. ~ lJelllanLlar por opos- qner.
liIha; calumnlOsamente.
ill'Ó"tlllo, S. m. (do LaL aposlollls; em
"'IIOH&íll .., S. L Nota., declaração adili- Gr. aposlotbs, emlJaixador, nuncio, enviado,
cionada ao contexto de alguma escriptura. de aposlettli, eu mando, envio; de apo, inP. e/o Ji'crl'. lt'. 113. § Nota, signal, ou breve dicando direcção, acção de mandar para, e
advertencia, e reparo, qne se põe na mar- slcttô, eu mando, envio) No novo testamenI!em de qualquer escripto, livro, elc. Reg. to, é o nome dailo por excellencia a cada
d'Evo1'a, 16. :lo Pact:., S. 1. 4f>5. § O que se um dos 12 discipulos de J. Christo, por eHe
ajunta ao lado da carta já feita, escrevendo mesmo e colhidos para 1)1'égarem a sua dOI1antes: P. S. que quer dizer post sCl'iptll1n; trina pelo mundo: a t'gTt'ja IILes ajuntou,
i. é escripto depOIS de feita a carta. § No- com a me~ma denomina!,:ão, S. Paulo, e S.
ta, declaração nas cartas de graças, e mer- Darnabé. Uôrtc Rea/, ,",'ereo. 1. 104. Goes.
ces regias, sobre a conlinuação d'eHas, ou ChI'. Mail. 3. :J8. "o apostolo Santhiago" §
nova mercê, ou alteração na carta. LeiS ex- IIg. O sancto que é reputado ter sido o pritl'av. 1. 5. 4. § Apostilla de mat elizcr : ca- meiro a annunciar o evangelho a alguma
Inmnia, dilfamaçâo iniqua. lJ. Pac/. lVobit. nação. 11. VOI/I. I. I. 18. "foi aliosloto de Por35. 181.
tugal. § Qualquer varão enviado a prégar
"1'08&111111101', n, . O que, a que faz dout.rina em materia!> de religião: V. g. S.
apostillas, notas, ou explicacões a algum li1ranc. Xavier apostolo da lndia. 15 1'01' exlivro, ou escripto. lrlon/. oli·v. EX'pt. 1'. tensão: O que prega uma doutrina qualquel' :
It6.
"OS oposlo/.os da democracia.. § Apos/olos ; II.
"pos•.ul.ir, V. trans. Ajuntar apostilla [01'. anl.), letlras patentes, expedidas aosapaddiconal, ou il1ustrativa ; explicar, ou in· peUantes pelos juizes ajJostoli.cos, de quem
terpretar com breves nota algum livro, ou se appellava ; tinlJam no sêllo as imagens de
escripto. Vieir. I. 45. «aliostlUar o Evange- S. Pedro, e S. Paulo, e d'abi lhes veiu o no1J1O" e 1. 51. .apostiltatloll
me: "apostolos refutatorios, reverenciaesll
ilpo..tís.. n, s. r. (t. naul.) V. Postiça Le- § PcC/ir os apostotos; i. e, testemunho de apmos, Cerco, I. 7.
11ellação, cartas te temunhaveis. 111. Lus. '1'.
ilpÓH&O, - ósta, adj. (anl.) (do V. anl. 5. r. 152 V. e. 2. Onl. Ar l. 278. § Apostoaposlar) Dem posto, l?enlil, de bel1a pre- los; dimissorias que o J)i po dá, para o
sença, ou Iigura ; [alI. oe pessoas. § Bem ap- subdito se ordenar com outro bispo.
pareiJlado, concertado, alinhado; fallando
"1.Os&oló.·... n, como S. m. (gen. pl. do
de cousa. B. Clar. L. 1. C. 15. "sahio um ca- LaL aposlottls) Dos apostolos. § (I. anl. de
val1eiro bem apos/o" Men. de Proes. I.!l. pharm.) UnUtlento - ; unguento dClersivo
«opos/a e a~sás formosa donzella. 11. Ula?'. elas chagas, tambem chamado etc Venus.
3. 108. «trinta naos tam fermo amente apos- Cttl·V. Atol. 160.
.
las.. § Apostos cos/umes; boas maneiras, bom
"'IIOS~'·or""·' e der. V. Apostropllar.
acol1umento e g'asalhoso :is partes. Orei.
"IIO.. t.·OI.hiado, p. p. de Apostropllar. A
I. 5. § Apos/o; falsamente imposto, ou qnem se ilirigiu uma apostrophe.
assacado. Ol'd.
1. 30.• nom llrendera
.41.ostroplui.·, V. trans. Interromper, corpor achaque, nem por outra cousa aZiosla a tar o fio de um discurso para dirigir a panenhum.
lavra directamente, e desl~nadamente a al"'IIÓll&olll, S. r. de Apostolo. A mulher gnma pessoa, ou cousa. /í'1.t. Et!Js. oaposlroque evangeliza, annul1cia doutrina de sal- liha homens e numes" § Dirig'ir subilamenvação. lIJal·c. rido 5. lO.
te a palavra ou discurso a alguma pessoa
".,oHtollitlo, S. m. (do Lal. alios/olaltlS; em particular, interrom[lendo-a.
do Gr. aposlolê) O omci'o aposto ico. Vieú·.
"I.ó..h·olthe, S. f. (elo Gr. aiposbl'ephô, cu
16. 406. "a A ia menor, sorte do apostolado ilesvio, volto) 11igura de rhel. que consiste
de S. Joãou § Acorporação dos 12 apostolos: em o orador interromper o (io do discurso,
V. g. no pequeno numero do apostolado 1t000t- que levava, para o ding-ir a pessoa, ou couve um Judas tl·aidor.
sa diversa. Vieil'. 10. 495. Lus 3.133. "VÓS,
ilpo.. tolátl.., S. m. (an!.) Juiz delegado, ó concavos valles que podestesll § Phraso
commissario, mandado ou enviado 11elo enerll'ica, incisiva, pungente, dirigida inesprincipe a certo negocio ou diligencia. peraoameule a ale,·uem. § (t. gram.) Slgnal
Etucia.
orthographico da llgura de nma virg'nla, de
",pOS&Olildo, p. p. de Apostolar; e adj. que se usa para marcar elisão, ou f'llta de
Doutrinado por apostolo; e tlllvez dotado alguma letlra, principalmente vogal: v. g.
ele caracter apostolico. Gil Vir. I. 233. "e d'antes, por, de antes; d'Evora, por, de Evoeu sou apostoladau V. Angelado.
ra; par'ante Deu, por, para ante. Lelio,
"'poHtoli.r v. intrans. (ant.) Annunciar Ol'l/W{}I·. 67.
o Evangelho, prégar doutrina de salvação.
"pós&l'opbo, S. m. O mesmo que Aposfi. lJom. I. L 16. e I. 4. 12. "os qoe anda- trophe (I. gram.).
vão prégando pelo reino ... chamavão a
"'I,ostulú.·, e derivo V. Postular. P. ela
i 80 apostotar"
IJ. Gen. 3.537.
.-lI.o..toUeál, adj. 2 g. (an1.) Do papa,
ill.osti"'lI, S. r. (an!.) Postura, e ar do

Ar

Ar.

APO
col'J)o. Maus. l2. 184. § De orLlinario ~il!'lIi
fica bOI\l ar, e garbo. POtll~. 4. 41. V. jlos.
tura. § Aposhtl'as; (I. nau1.) certas [lcl'aSlle
madeira que formam parto do costado do
navio; tem a fig'ura de um S. JJlul.
"I"Ué:;mll. V. Apopllthegma.
·~IIOICIll", ou &l.otbemn, S. m. (do Gr
apó, longe, e lil/uJmi, eu colloco) (l. dc ma:
th.) Itaio recto: v. g. o aJlotema de U1Jl /lo,

Iygono d a l'ecta pel'penctlCulal'lllCnle lil'OJ.la
cio cenlro ao lado cio potygono. V. AfJophlhe.
gma, qne dill'ere. § (1. chym.) Precipitado

que se fôrma pouco a pouco nas dissoluç;ões dos extractos vcgelaes.
'''itol~ntjll', V. trans. Fazer poderoso po.
tenle, potentado em estados, riquezaS,'lor_
ças. etc.
"'I...&ent",,·-se, V. rer. Fazer-se poderoso
em estados, riquezas, forç;as de terra, c mar,
etc.
J"I.otéosc, ou - sls. V. Apothéosc.
}l,,1.ollléclI, S. r. (I. de a.ntignid.) Arma.
zem, celleiro, armario, onde os gregos guardavam os viveres.
,ll.1.othéelo, S. m. (do Gr. apothê!ie, reser.
"atorio) (1. bot.) Corpo que se enconlracntre os Jicl"lens, e representa a Cemea d'essas
plantas.
'll>lllhemu. V. Apotema .
•'11 IHIIlIe08 ....·• V. trans. Pór no nomero
dos deuses; declarar deus
"I,ollléo,",c, ou ."'1,01IleosI8, ~. 1. (do
Gr. apó, de, e 1'lwos, Deus) Acção de pór
alg. mortal no numero dos deuses; cerimonia de deificação entre os gregos e romanos. Btut. § Glorificação. § Honras, eiogios
extraorclinarios presta.dos veja opinião llU'
IJlica. § II. do l/leatro) Apollteose ou scena de
gloria; vista final de grande apparato elll
mag'icas e outras peças Jlhantasticas.
"llolbesul.i ... S. f. Ido Gr. apo, em segundo logar, depois, e therapeia, cura) (I.
mel!.) Nome qne ós antigos davam á ultima
parte do curativo de certas doenç;as, consistindo em passeio~, banlJos. ete.
.-1Ipí.these, ou - csls, S. f. Ido Gr. opo/hesls, disjJosição) (I. cirur.) Posiç;ão em
que deve conservar-se um membro fractu·
rado df'jJois da reducção da fractura e necessarios ligamentos.
,t.I,otllrúusc, S. f. (do Gr. apoihrauó, cu
rOITI]Jo separando) (I. cirnr.) l,'ractura com
SelJaração de algumas esq uirolas.
.
"1.oUneo.·,i .... , S. f. (t. bo!.) Planta O!iginaria do Pará, da família das eU11horbla'
ceas.
,11161011\0, s. m. (do Gr. apô, de, c tel1l1lÓ,
eu cortol (t. math.) Oillerença de duas quantidades incommensnraveis entre si; oexces·
so de uma sobre outra. § (I. de mus.) Parle
que resta de um tom inteiro, quando ~e lIra o semitom maior.
& .. ouc..... umcllte, adv. Com apoucamen·
to. l1al'b. D.
.
'\l'Olleu"", 1J. 1J. de Ajloucar; e adj. Li·
mitado, escaço. pequeno; tall. d~ cpusas.
Gouv. Ret. I. l7. Viei/'. 10. 3l0. «te tao-'
§ Acanhado, de pouco espirito, timido, iIIi·
beral; falI. de jlessoas, de animo, etc. .1'. do
Aqor. 2. l57 'V. § Abatido, desauctpnzado.
Viei'l'. 7. 5117. (,Deus tão pequeno, e tao apou·
cado nas córtes" j. e, lido em pouco. § Ileduzido a pouco, ou poucos, dimínuído. M.
P. c.18G. «desejoso de os ver (aos Turcos)
apoucados, lhes dava semlJre os logares
mais perig·osos.
,t.(I.... c ..dill·, n, adj. Que apouca: "trabalIlOS, e amarguras - dos nosso~ breves dla~'
"censura JllIqua, e - do sen Justo mereCI'
mento" § -, S. O que, a (lue aponca. .
.4poueumcnl,0, S. m. A. acção, ou e/fello
de apoucar; abatimento da alma, acanha·
mento. Barb. D.
"'I.oueia.·, V. trans. Reduzir a 1)00CO no·
mero ou (ruautidade: V. g. apoucai' 01//1111cio (C/1m diluvio). Viei/". 5. 4'l2. 2. '(l{JOUC~r
e diminuir o seu exercito" Lus. 4. 3 .•Uecrescem os inimin-os sobre a pouca gente
do fero Nnno que os up01.tca" (mala~ldo
n'elles.) § jlepresentar como de pouca JOI'
portaucia e valor; abater, humilhar. B.
'15. "apoucando as cousas de Nuno da Cu" a
e dos Portuguezesll. § Diminuir, desden ar,
ou detrahir de alguem, ou de alguma coU-
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5a: v. a. - o animo, os lalenlos, ~rios, ele.,
abatendo-os, envdecendo-!Js.. El!lr. l. !lo
• pOIlCÁI·''''C, V. rer. Dlmlnlllr· e, redllzir.se a menor quantidade na extellsão, ou
duraçãO: V. g. apoucaram-se as {o1'ças, as
tllades; i. é, encurl~ral11·~r.. A1'1', I. 20. §
IIg. Abaler-se, humJlhal'-se, fazer-se ra~a
pouco incapaz de cousas grandes. Arr. /.
'/ .os anctos, hora se ahonavão, hora se
âbalião, e ap0l.l.cavão.. Gt'an. ~~lIlp. I. 9.
•. endo elle ((;hl'lsto) da suh-tancla de Deos
P. igual a Deos, se abaleo e apol/,COU, fazendo·se homem...
"polIl"'r, e derivo V. Poupar, como hojc
se diz. Jlfoch. C/}/'c. 2. 24 v.
"PO'"IIlCllli..·, v. trans. V. Apoquenlar.
.4pOIl80IllClllo, s. m. (ant.) Pousada,
aposenladoria. Tesl. lia lJuqlte clc BI'aaonra,
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mell u no lempo qne lhe foi delerminado: de qu se necessila para fazer cerlas obras:
' a sim chamado, porque, com esle traslado, v. g. - de ourives; - de 1tllla fabrica, e/c.
vae a parte, ou manda apresenlal-o na Ue- § 1I1111al'el"os de casa; moveis de serviço.
lação, para por elle se senlenciar a causa; V. g. apparelhos, ou {rasca da cozinha; passado o lempo da atempação, ~e requf'r ele ?Heza,' - de chá, elo. § IIpparelhos (/0
que se de o düt de apIJa1'eccr. Ord. Man. I. cal'ro dc bois, do am(lo; o apelro, o nece"
32. I~eis exlmv. 2. 2. I. 3. 11..·.2. ,.jtrm q~e sario p~ra trabalharem bem. § Apparel/lOs
os dws de appal'ecel', que salllssem dos fCl- do naU/o; a cordoalha da enxarcia cabos
los das quantias so.bredilas, viessem aos I poleame, elc. B. 3. 2. 3, "as aguas do in~
de embargadores do aggravo... S Mag.: I verno ... lhe tinham apodrecido todo-los
"Quem não appw'ece esquece.. Delio. Aliag. apparel/lOs e velame... § Apparel/IO 1'ea1; (nos
~. "Aos parvos appal'ecem os Sanctos" /lern. arsenaes) guindaste, e mais roldanas e caNun. Re/i'an. r. II v.
bos mais grossos para grandes pesos: lira)'
'\IIIII,,'ccido, p. p. de Apparecrt'. e a Ij. cm - 1'caf; j, é, por meio do guindaste. ~
SoveI'. Hisl. I. !lo Que appareceu. § Que foi II. cirur.) Applicação feila á fraotura, fErida',
achado, ou visto de repente, ou spm se es- etc., e segurada com li"'adura. § (na pint.)
perar. § Seja muilo bem appal'coido: phras. Preparo, ou primeira demão de oleo, que
ramil., que se emprega il chrgada de al- se dá ao panno, para o tapar e tornar Iizo.
guem, cuja presença desejavamos, ou esti- § I'rimeira demão de tinta, que se da na
11. Jayllle.
mamoso
peça que tem de se pintar. § ~rão de colla
"pOIl8coculllênlo, e "llollsenCo, S. m.
"'1'I"U'cCilllélllo,. m. Acção, ou crrei- e ge SO, (lne se da em peças que lem de se
(an!.) Aposenlo. Palm.
Lo dc apparecer; apparição. Jll. Lus. 1. 4 pintar, ou domar. Art. de Pinl. 59 v. § (na
"I,oulá"", p. p. de Apoular. (L. naut.) l'il. G.
pescaria) Linha, ou corda, com varios anFundeado, lancando pouta. § Fixado em
"\III.m·cUII'd .. , p. p. de Apparelhar. L!ls. zóes, COlll a qual se atravessa um rio, ou
ponta, por meío de pouta,
2.30. Palm, 3. 15. ~-, adj, Disposto, prom- algum dos seus braços. Sanlos, 1. I. 26. §
"1,ouCair, V. trans. Dar fundo, lançando plo; rallaudo de pessoas. Lus. 10. 148. "Por Adag,: "Ainria que estejas bem com tua
ao mar pouta, para segurar o bar·co. Blttl, vos servir a tudo-... § Proprio, apto, oppor- mulher, uão he 1J0m con elllo que córles o
."pUpíl', e derivo V. Apoiar.
tuno; fallando de logares e cousas: "dia tão appal'el/w.. /lem. Nltn. Reli'an. r. 4 V.
"IIÓZCIIUI, S. f. (do Lat. apozellw; do Gr. - para deelaração.. Pinheiro, I. 177. 1Iem,
"1'1'lIrêl~u. V. Apparcncia. Sá e Mil'.
opo;eomai, ferver) Cozimento, d.:'cocção de Lim. Egl, 17. '.Logar fresco e sombrio, apa- Sono 3, Ceil. O, I. 199. 4.
dIversas raizes, flóres, sementes, [ructos, relhaiLO Pera fugir do sol •. § Adornado, con"1'11I,,'cnclu, S. r. (do Lat. appal'enlia)
ou folhas, dulciflcado e clarificado. fi. do certado. !tlare. Ercerc. 48.231. "como rspo- )[ostra externa, o (lue á primeira vista nos
Are. 4. 30. «apozima" Recop. da Cil'. 2. l. sa bem appal'elhada e ordenada ... ~ ['róvido, impressiona. Arr. t. ID. "nos brutos nenhuli. •aposima".
avercebido. Vieira, Cal't. 3. 4. "o dilo lJarco ma - ha de religião•. § Exterioridade: ca.41'0zemátlo, p. p. de Apozemar.' (;w·v. 1J1) ... mal apparelhado de tudo" lJ. llilar. 16. sa de boa apparencía. Palmo 5. 85.• na - da
PO/lIan1h. 2. tI. 88. n.· 37.
96. "veio ... apparelhada com balsamo.
sua pessoa". § Ar dc probabilidade, de vero'\I'Ozcmi.." V. trans. Uar apozemas.
'\I'I'R1·clhu"."" II, S. O que, a que appa- semelhança, AI'!'. 10. 22. "e com alguma
lJurv. Observo 18. l.
relha. Ros. Hisl. 2.25. 3. ,.-do caminho do appal'cllcia tem para si Alberto iIIal\'no, qne,
"llÓ7.ClIIllZillhu, dim. de Arozema. lbm. Messias... § O que, debaixo das ordens do etc." § Semelhança, parecença. ;j. Coellw,
Corr. 2.3.232.
architecto, ou mestre principal, dirige a Ch.,.. 2. 15. lG8.•eom justiça, ou - della" .
.' PPO'·llIllCllCill', e derivo V. Paramenlar. coustrucção de algum edilicio. V. do AI'c. 3. § l!icçã~, mostra .enganosa. Lus, 10. 24,
,11'1'. 10.21.
.
4. "apertava com os - da obra...
"embebidos (OS reIs) N'hua - branda, que
"PI"lrór. V. Aparar.
~1'I"lrcllllullcnlt), S. m. (an!.) V. Appa- os contenta... § l10mem de apparcncia; i. é,
"PPOI'llCódo, p. p. de Apparatar. FI'. G. relho. Vil. Chrisl. I. 10. 33,
notavel, dc consideração. Coulin/w, l. 1. I.
de S. Bem.. !tino l!l.
.
"'1'I"lrclbú,', v. trans. (do Lal. appara- § Tcl' úoo. apparenoia; ser agradavel, ter
"PPllrlllúr, V. tran . TJ. uso Ornllr, fazer rc) Dar apparelho, preparar, dispõr de 1110- bom aspecto, § Appal'cncia; apparição, ou
apparaloso. FI'. G. de S. /lemo /tino 2, "ap- do convenIente: V. (t. - as a1'll1as, as casas apparecimeuto; acto de se mostrar, ou deipara/ar a poppa da mio de ricas alcati- para servirem, os navios para naveqaçãa xar vêr: p. uso u'este sentido. Jorn. d'A/i·.
fas...
Al~uq. I. 27'. ... apparelhassem seus batei,. l.!l. § Apparencias; pL. mudanças de secna
"1'1 11"'010, S. m. (do l.at. apparalus, de 11. Dom. l. I. t. .appo1'clhanclo assim as vias no theatro. D. lt'. Atan.· Apol. 150. § Salvar
appaml'C, apparelhar) Apparelho grandioso, ao Alltechristo... § Omar, concertar, enfei- as appal'encias; disfarvar, ou encobrir actos
faustoso; pompa, magnillcencia. Coulo, 4.5 tal'. Narc. Chi'. 2. 2. li. § Arreiar: V. (I. as que seriam mal apreCIados. § As appa1'en·
9.•recebc'!-o com appamlo... § Aprl'sto, cavalgaduras. Ji'eo, O, 2. ~2, 2, § Dispor. cias cI~qanam; i. é, os ra~to que observaapparelho, III trumento rara se fazer algu- Leilão, Misc. !lo 101 ...o vlllho apparelha o mos uao eXP.rJmem a reahdade. § Em, ou
ma COusa: v. g. - de guerra. lI.lJom. 1.3. animo para Venus.. Insul. 1.66. "apparc- na appal'encta; loc. adI'. apparenlemente.
41. /J. !. 3.2. § Apontamentos, col!ecção de lha ii defeza o braço ousado.. i. é, faz apto. !Jr. de B. Espelh. l. 8,
I~emonas, para facililar algnma composi- § (L. de carpo e de pedr.) Comrçar a desbas(Appal'encla, Exterior, Exterioridade. S'II1,)
çao. FI. do /i'ltl. 9. 176. § Nome que se dava ~ar a madeira, a prdra, e lavrai-a para a O (Jnmeiro é o em~ito que produz a vista de
anllgamente aos diccionarios e "'lassarias obra. /?co, I. !l7. !lo Marc. Vici, 3. !lo "appa- UUla cousa, e a idéa que d'ella nos resulta,
d.e lermos especiaes, taes como: "dicciona- relha róra a tua olJra ... e depois edilica a pelo que é ás vezes enganosa. Exlel'ior é o
rIOS de rimas, de epilhetos. etc. § Appamlo tua casa". § Apparelhal' o panno,' (I. de pin!.) que cada corpo mostra pela parle de fóra;
lIlorboso; (t. med.) dispo~içiio de uurnore dar-lhe a primeira mão de oleo, para o ta- applicado ás pessoas, é o aspecto, maneienco~lrados, de que procedem muitas en- pa!', e fazer lizo. § O dourador a.pparelha o ras, porte, cor!ducta, que mostra~ e.xteriorfermldade . Rccop. ela Cil'. 2. 1.
que lIa de dourar, dando-lhe colla e ge 50, mcnte, e. eulao se chama e~lel'lOl'u~e. A
"~IIOI·Oló~lIl1lénlc. adv. Com apparato: e alizando; Oll com olco em que assenla o apparcnclu a'p~esenla urna Id~ mais va~a
ItrvU'-se, viver -. Foo, O, I. 165.
ouro. A1'Ie ela Pinl. 59 v.
e meno' posltlva (InC o extenor, que nao
"ll lUlrntitso 1 <'Is.., adj. Magnífico, sum'\I'I",,'clbúl""'" V. rrf. Preparar·se, deixa, comtudo, de ser algumas vezes enptuoso, de grande apparato e ostrnl.ação: apromptar-se, dispór-:se com os apparelbos ganoso. O. tJ.clel'ior produ~ a app!l1:e~cia, é
V. O eorlejo-; (esla -. 1I1aus, Ar 8. [20 V.
pertencentes, para lazer alguma consa. o que se vu; e a alJea'l'enclU é o e/lello que
§ Que se tracla, ou mostra com arparato Leão, ~VI.r. Af. lJem'. 2!l v. "~e appal'clhas- produz esta vist~ . .E3jlerioric/.atfe anda quasi
pomJla, maA'nilicencia. P. P. I. c. 5. l-'otllo; se para uizer missa... § Deslínar-se, cstar sempre annexa a Idca de tlnglmento, e to~: 3. 9. § FeIto com grandeza: v. (I. celifi- para succeder ou sobrevir. Lus. 6. G. "As ma-se de ordinario por demoustração exteaos -. P. P. 3. 106 V. § lIa::;ões apparalosas' aventuras, que então se appal'e1havam a rior dc um allec~o sem rea.'id~de.
em que 1Ja muilo concerto adorno pom~ gente Lusitana.. "se uppal'clhava notavcl
"1'I..trénela~... IIl', S. L dllll. de Allpapa, ornato. e brilhante e ';'rande allparen- ruina de toda a Europa.. Lobo.
renCla. 1IIen(l. ~. 2. 312. t3.
eIa.
"
,\111.111....1.. 0, S. m. (do r'r. appa~'eilJ I:r~"l'llarcntár, V. trans. ~[os~ra~ na appa·'lll.o.rceéllçll, s.' f. (ant) Arparicão paro, prevenção, a~resto, meio, ~I/sposlçao renClal e~tef1onnenle. § FlIlglr, Inculcar o
apparecunento. Vil. Chrisl.
- , uecessaria e convC1ueutc para se la?er algu- que nao C.
"Pllllrceénlc. p. p. de Apparecer. § ma cousa: v. (t. - ele SOC~01'I'el' a {o/'Ialc;;a.
"11111I1·cnti.." V. intrans. Ter apparenci a
~~1' ~/~en. (anE·) Que ~pparcce, visível. P. P. 1. C. 5.·JlJa1'c. Eiverc. 33. '158. «he (a de, tIngir de, iuculcar-se: apparenla1' de
. v,!1!sl. 2. <l. 15 v.
temperauca) alJpa1'el/w para todas as virtu- rioo.
,.'ppareccr, V. intrans. (do Lat. appare- des. Dias- Vid. 10 .•sempre faria grande . "llllul'imCc, adj. 2 gen. (do Lat. appa·
It, de.paI'Bre, ser visivel, e ad, a) Mostrar- apparelho'de .oraç~o e ~il!lncio». § Appal'eI/~o l'~I~S, entis) Que se .mostra, que arpare~e;
Sl', deixar-se vIr, olferecer.se a vísta inopi- da consciencLa' dlsp8"lcao. A'I'r. 3. 16. Pat.. vlslvel. Consl. de Lw'. 4. 6. "confessJOnarJOs
n~damente. ç. 1.3.3. 'pcla margem delle va, S. 3, 127
§ Tudõ de que se neces~i- pulJlicos e appm'enles» 11. P. I: I. 12 .• huma
~rrol apparCCla muita gente.. Luc. L 10. Lus. ta para celebração de algum acto solemne: Imagem- por róra•. § Parecluo, semelhall•. ~. "OS montes l:Iyperbnreos apparecemD. V. (t. os - 11am dizer missa. Carl. cio Jap. le. Uam. Amp/L 238. § Provavel, verosimil.
'. lI o ' Dar-se a conhecer perceber-se sen- I. 6. 2. § Trem militar, todo o genero (I lJ. I. !lo 9. "rezões apparenlesi' Bri!. C/tl·.
lIr·se, vir a saber-se. No'urr. de Sep. t'. 3 v. apreslos para a guerra. Albuq, l: 28. «ha- ~: 25: .appm·enles ~sper~nç8:s de gloria... §
'nnnca appal'eças cá, triste ventura" Paiv. vIa (na ciuade) muita gente e mUltos appa- ~ mg'ldo, supposto, ImagmarJO; que parece
3. 2v: [elio, Ch,'. AI. m. 85 V. "todas 1'elhos de guerra». § Instrumentos, machi- e nao é. Marc. Ch1'. I. Prol. «nem tlverão
dllrl~las dividas, que poderem apparccer... nas. Chr. D. Dltarló. § Arreios e preparos I v~rdadeira virtude, mas apparenle, cega e
, la r/' alJparecer; (rhr. jul'id.) t!'aslado das cavalgaduras. Albuq. 2. 23. § Conjun- vaa». Ulis. 6, 9u. -apparenle paz•.
de appellaçao e entença, o qual se não I cto de instrumentos, ferramentas, maclnnas "1'l'lll'eulcmentc, adv. Na apparcllcia,
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á primeira visla. I ieil'a, 111. '..38. § Fil

damenle.

~ppllrlçiio, S, f. (do Lal. appal'Wo)
Apparecimento. § Vi~ão. § Manifestação de
um phenomen.o sideraI: a. apparição de um
comeL~. §. Origem, prmclplo: a apparição
da epidemta. § Me;:; da 0PIJarição; o mez
lunar. JJluL.
(AjJparição, Visão. SI/n.) Eslas duas pala·
vra., e llrincipalmente a sen-unda, usam-~e
I~ais n~ sentido m~'stico, que no natural.
:'\0 sentido natural. diz-se appal'ífÔO o apre·
sentar-se uma pes oa ou cousa, de subi lo,
sl'm seI" e peraoa; o manifestar-se um objecio que estava occnlto, ou de que não ha·
via noticia. .'0 sentido m.ystico, é lornar-se
visiveI aquillo que o não é por sua natul"eza, e que o vulgo julga ser jJrodigio, ou
milagre. A visão é um acto da potencia visivel, objectivo da vista. já obscuro, já iucerto, e até enganoso. N'este caso estão os
phantasmas, os espectros, e sombras tão
cridas da gente ignorante. lligorosamente fallando, distingue-se a visão da appari·
ção, em C/ue esLa suppõe um objecto que
está róra de nós mesmo, e a visão um objecto do nosso interior C/'eado ]lcla imaginação; comtudo, alguma, vezes usa-se de visào para indicar objecto cx.te{no, que se
mostra maravilhosamente.
~ppcdlÍdll, adj. r. (t. bot.) Jt1õ,. appedada; dividido o 'eu peciolo ('m !lois.
~PI.ellllçiio, S. r. (do Lat. appellaLio)
• Nome, tltulo, denominação dc alguma cousa, Marc. CItr. 2. 10G. "terdes div('rsos nomes e appellações•. § (t. fOl"ens.) Ilecul"so
da sentença do juiz, ou magistrado inrerior, ]lara o sU]lerior, das sentenc;as dellni·
tivas. Ord. A/an. t. 2. Coes, Uhr. Mali. 3. 19.
\'. Al!gravo. § Appellação deserta; a que o
aJlpellante não levou ao juiz da alçada, para
quem appellou, ou não seguiu os termo'
d'ella, e se diz: não seguida. Ord. Man. I.
32. Eufi·. 5. 8. § Sem appellafÔo, nem a'lgravo; sem admithr UUla e outra cousa, ((epois
de dada sentença. /I. /)0111. I. 3. IJ. Vieil'a,
Cm'L. t. 12. § fig. Diz·se do que se obra
absolutamente, e com violencia contl'a justiça, sem haver a quem :e recorra. {i'eo, 1'1'.
1. 15. § ii. Sem recurso, sem remedia. §
Appellaçiio; lig. recurso, refugio de allfuma
cousa. /1'. Galv. S. 3. 141. '1.. snblerfugio
para sahir de uma dil1icuJdade.
"I.pcllo!riio/ S. f. (t. naul. ant.) Todo o
allparelho que la nas galés, rnstas, etc., de
remos e pavezes, que serviam na mareação
e na guerra naulica. Caslan. 3. C. 30. lias
gales forão surgir, onde lhe concerlarão
sua - de guerra" M. P. C. 5. c 146. "vinhão as galeotas. destroçadas de toda a dos remos" e alll m~sJUo: -a c, quipação
dos remos. P. P. dIZ 110 mcsmo sentido
oppellolllento c appeL/afÔo. L. 1. (. 111. e
L. 2. 158. Amll". CItr. 3. v. 58. "desappareIhar duas g:alés (com tiros) da cnxarcia e
da appellaçao" lJ. 4. 7. 21. "lançavam mão
(Ia oppeLlaçam ,da fusta, queren.do-a enseccal' de todo. 6O$L, 8. C. 209. diZ o mesmo.
Coulo, ~. ~. 7. (,a~ g-alcs recolherão dentro
a appeltarao..
."ppellllçolU. (ant) V. AJJpcJlação.
"PI.eHá.do p. p. dc áll11cJlar. Uni. Man.
I: 61, § Jut.:. appcllãdo; o <la superiur instal1Cla, a quem se allpellou. § A]JJ1ellado, a, s.
aquelle, ou ~quella, .contra quem se inler!'óz apllellaçao. CamUlh. FOI:m. dos Libetlos,
30 V • • ~ se ellc, ou o - qll1zerem alJegar"
con1ralloe-se ~ Appella.nte.
.4ppellameIlCo•. S. m. (talvez do Ucsp.
palame!l1a, a t.otahdade dos remos da embarcaçao remelra; ot;! de appe/lar, porque,
faltando vento, as gales appellallt, e recorrem
ao remos para nav~gar) (L uaHL ant.) O
mesmo quc A(lpellaçao. P. P. 2. 4-. 10. "llUllI
grande ~obrexcellente de cousas ~~ que sç
lIao hav~a de bulLr p'era .outro efielto, aS~L
de mantimentos, arlllharl8, polvora, mUlllções, e app~ltamenLo, ~01ll0 de toda~ as 011tras enxarC/as e materlaes nece~sa ...os para
se poderem armar todos os navIOS".
"ppcllàule,]l. p, de·AppeHar. Oue apllel·
la: «e se algum_as da~ llartes appeUanLes, ou
aggravantes, nan qUlzercm ~razer PTocuraçao de suas mulheres, o jwz do feIto lhes
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não assinará termo pera seguirem sua ap- nhores, por quem tomavam a VOZ) uÜQ
I. 61. §-, ~. 2. g. I'e~soa ChI'. Sanch.. 1. f· 191. ld..C/u'. J. 1. c. 35:
que appella. Ord. Alan. I. 3. V. do Arc. !:l. I "(Iue appeltula.çse por elrel de Castella, e
II.: contrapõe-se a r1ppellado, ubs.
que. tivesse castello por elle. (defendesst
~ppel"Í1', v. intrans. Ido. LaL appellare) sustlves~e.o caslellq.l. R ng. "Quando as ~
(I. forens.) Interpôr appellaçao, recorrer Jlor voltas CIVIS appeltld<J.o todas as paixões e
appellação a juiz de superior instancia: os com ellas tod.os os Crimes" "desordem (IUe
proprios juizes devem oppellar das suas devem oppe/tldar todos os desvélos provisentenças para os :uperiores, por parte da dencias ... de uma activa policia. eXCilar
jnsli<;a em certos casos. Ord. JI/all. 5. 4~. 3. desperlar, a\'ivar, activa,'. R Convor.ar 110;
V. do Arc. 3. 19. "appellolt. em n~me do convite, ou. chamam~nto. 111•. Lus. I. 2. c.~.
clero para a santa sé apostohca" ~ hg. lle- .,(111' ~onve)(? app~ll,:dal' mais testemunhas
correr a alguem, ou a alguma cousa; va- p~u:a \)rar a IDqlllnçao. § Co~vocar cm an.
ler-se d'ella como rcfugio, recurso, etc. Lus. xlho para algo [acçao: "oppellul.ou os re~·s ..
10. 114. • appellal' pera o Padrc omnipotente" para todos 111I"e!J1 ... a 01'11010 tirar os Cl\,,,
Ac. dos Sing. 1. 6. Ol'aç. "a.ppellão os grano telbanos, que la estava.mu B. 4. 6.23. 'Pedes homens da jurisdicçiio do tempo para o 1"0 Mascarenhas appelltdando toda a Inllia
tribunal da I'ama" § A1Jpeltal' (/e uma cousa com cartas.. convocando em seu favor os
para oulra; :ervir- e d'e la. deixando tldalgos da I~dia. Uoul. 4. 6. 8. "esta.~ ma.
aquella, como de ]lOUCO ou nenhum presti· tl"onas appeLlIClando todas .as mais, Com IWUS
mo. D. F. Man.. ApoL. 300. § Appellar o en- cestos na cabeça, Clll'lleçarao a acal'l'etar ter·
fel'mo; ir convalescendo, ou escapar de ra, pedra, etc." (I'all. das matronas immordoença g-rave. Blut.
taes ~ue ajudaram a deresa de Din,) Id.5.
1~llpcll'Íl'.se, V. reI'. p. uso ClJamar se, 4. 6. § Implorar soccorro em voz alta. COI/I.
nomear-se, dpnominar-se. Elegiad. I. 10 v. G. 5. 10. "appeltielanelo (na batalha) S. 'rito"O'alguns 'infanle Ungaro se appcUa" § (t. mé" ~ ChamaI" pejo appellido, sobrenoml'
I'oren,.) Interpór-se a]lpellação em. juizo. S. alcunha. § Chamar, nomear, denominar. A",.:
CoeLho, CItr. ~. II. 14}. Leão, lIep01·I. 7. "ap- 4. 8. ((appetlielanilo a sua sena do nome dl\
1lcUar·se jJóde nos crimes".
lluma sua filha" Ceil. S. I. 90. appBltidall"PI.elllltinm.euCc, adv. Spgundo o mo- do·a todos ã bocca cheia por ditosa. § fig.
do dos nomes appellativos; como apl'clla- Convidar, fazer cham.ada: "Chri.lo para a
tivo.
morte, ctppeLtüiOlt a morte, e morrelL no
,'ppelluCinl, n. adj. (do Lalo) (L gramm.) mai. celeure dia do auno>o Paio. S. • 'imão
Diz-se do nome que convem a qualquer ill- Mago appcLtidolt todo o povo Romano para
dividuo de uma especie ou classe; lambem o verem subir ao ceo" Vieir. 8.2.96. § Con·
sc chama comlllU'IIl: V. g. casa, me, a: op- vidar, cuamar para cousa de proveito, pra·
põe-se aos proprios. ou indivicluaes, que zero B. I. 4. I. cc- os oulros negros. (para
designam os individuos, nãu como llertcn· vircm receber brincos, e presente.) .cendo a lima cla. e, mas cada 1101 por si: a curiosidade. excitar. AI'/'. 10.7.
v.!l. sol, IlIa, elc. Vieir. 9. 3. "os nomes de
"PPcllldá,.ol!lC v. ref. Denominar·se, ter
Ghristo, na... são muitos, lJuns proprios por sourcuome, a1cunha: V. g. - AlmlUia:
oulros appeLlali'vos" § -, S. lU. O nome ap- "cabo quc com nome de Fartaque s/' apprl.
pellativo. BarreL. Orth. 7. "os - são os no- lida .. Lus. 10. 100. § Convocar-se, convldarmes geraes das cousas, como Iiomem,.cida- se, 'v. g. para festa, banquete, para acndir
de, etc."
ã deresa contra o inimigo, etc. § -; IIg. ai·
AI.penllcó.·lo, u, adj. (do tal.) (L. rorens.) voroçar-se. B. I. 10. 3.
Que expõc as razões, ou o articulado do
"l.pcllidll, S. 111. Chamamenlo, rehate,
appc\lanle: 1). g. Libell.o -. flegi", (l'Evol'. 4. acçâa de convocar gente para acudir á deI7U. ~ Cal'ta luiLiv(~ appcltatol'ia; a que o resa contra o inimie-0, ou ajudar a prender
appellante l'e(luer aos jllizps reaes, para ser os réOH. 11. N. I. 1;s4. "dando seus apupos
mantido em sua posse, e direitos, depois de e appel/ülos (os cal'res)" O/'(l. JUan. I. 5U.
interposta a appellação. que lalvez lhe foi "pera tanto que ouvirem a1ll"llU apelido, ou
rerutada injustamenle. lIe!/ilJl. <lus Dcsemb. os chamar o quadrilheiro" la. I. 54.8. -cor·
do ]Jaço, /Jal'agl'. 116.
rã após elles malfeitoreH com apelidos. e
,'l.I'I.cll,i\·cl, adj. 2 no. (I. ror.) De que se Ol'c/. Ar I. 51. 45. e 4G. § Palavra, ou pal~
póde appellar. Alv. de lU Jan. 175fl.
vras de 'enlla que bradavam na' guerra os
API.cllid"~".o: S. r. (J acto de appeJli- de um banuo, para se conhecerem dos ini·
dar.
. migos: ·V. g. POl"L'llqal, San I' lago. Leão, IJllf.
.4111.cllldódll: p. p. de Appellidar. B. 1. D. 111m/". 14. -e lhes disse que aquella pa·
7. 2. § Chamado ror appellido, denomina- lavra ... lhes dava para sinal e a/lpe/lulo
do. An·. .5. 8. "fóra .Jupiler appclLidrul.o ollti- di"\.essem quando acolUmetessem os lOimimo, maxllno" § Convocado Jlor chamada, ou gos" n. 3. 3. 2. c Ctal'. L. 3. c. 17. § I'~z,
reuate, com signal certo: '0. fI- l"(~Jlique de clamor para se acndir a fogo. Sá e Mil'.
>ino, cel'lo toque de tambor, certas pala- Eyl. 8.71. Orel. I. 7S. I uo lig. appetNdodo
vras de senha; c lig. "OS carres roram ap- g-aolo com berros, dos pastores com signaes,
pcLLi<lados com os grilos da cafra. avisad(ls gritas, quando apparece lobo, e outras !lo.
pal'a ~u.\iliarem, acudirem â del'esa. II. N. raso Sá c Mil". "col"I'e logo o app~llidoesahe
\. J6;). § l'osto em armas, e CUl alvoroco, sem côr da calJalla o pastor.. § !\os casOs d~
que cau~a 11 l'euate de inimigos. Uasl. I'-p. alvoroços, arruidos, motins, etc. tambem
1\0. Fre!re: «a armada dcseoberla, e a ter- lIavia, appcl:tido pelo qual algum, ou alguns
ra appeltidruia" li Que lem cerlo appcllido, convidavam os da sua parcialidade, os vasou alcunha.
sallo~. ou aco:lados, c Ilaniguados de.aI·
. "l.pellldlldc'u·, ", adj. Que appellida. g gum senhnr: /.l. g. aqui do 'lltcslre.. 01//11 ~(:
sa-se subsl.
v'J/lde. Leào. Chr. J. /. C. 32. V. Aqlll. Ue~OI
"l'l.ellldá.·. V. trans. (do rrcquentativo foi d~re:o, c só se devia IIsar do appell/dv,
!,a.t. .appelLiLare) Dar appellido, rebale !lo oqui (CeI·rei. Orei. 5. 7'. 44. § Alcunha, ~
1I.1I1111g0 com vozes repetld.as, com siuo, bú- hrenollle da' pessoas segundo a dllferem;a
ZIOS, trombetas, lamoores, ele., tocar alar- úas familias. [J. I. I. 3. Sever. Nul. 3. 2.81J.
ma: V. {J. appellidar a terl'a. Uas/, I. c. 7(). "os (lppctLiel.os ão o' sinaes hoje de l!eS\leIle B. 3. 10. 2. "appcllidaram a gente da ci- dencia das famílias, e Ilobreza d'ella,. § O~·
dadeu Id. Clal'. 2. C. 10. c lig. "appclliclara nominação, titulo distiuctivo, nome ~artl:
lerra coutra os banidos, para os prenderem" 'lular que se dá a alguma cousa. PO!v. S.
O/'(i.
I. 23. 6.0 ~ Clamal' ~o publ.ico avi- :.J. 103. "chamar a \'irgem pe~~ appellulo de
saodo: V. g. -liberdade; excltaudo a defesa llIulher aute. que pelo rie mal" Ir P. ':.1.
d'ella. § 1PI~ctLidfZr; acclamar, proclamar: 6. Lobo, p. 591. "os calholi~os .. ClS se I~O
V. g. - ret, vIClol'la. M. Lus. 3. 10. i. § Apr~- chamaudo, ctppellirlo do cco, ditosa alcu,
I!'oar: v. g. - gucrl"<t, po;:;. 1"eLt. ChI'. I. p. nllao.
.
467.2. "metleu-se na cidade com muila gen(Appellido, Alcunha, Sobrenome. ~!II/·}Oi
tc armada: e começou appeUictá-la por d'cl· dois primeiros vocaJlUlos eram nos lemJ1O~
rei de Cambaia" Coul. 4. 1.8. "as irmãas d'el- anti""os synonymos e signillcavam sollfC,
rei O. Sancho I. por o arrontarem ... man- nome das pessoas, segundo a diO'erclltiadas
darão appeltidal', lião, lião. (como SOIlIlOI"- faroilias. Os soberanos (lavalll, por honrA e
rendo-se a e.l-rei de Leão, segundo os vaso mercê, ás cidades e villas, ~Lcllnltas de 110:
sallos a1lpellldavam seus soberanos, ou se- bl'eF, leaes, fieL, etc.: assim COIllO os 110

I pellação" Orel. Man.
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de annnaes aves, peixes, etc. foram
"llporeccl', v. lrans. (de Lat. o1))Jele1'e, ArI'. 1. 20. Bel'n. bJ111a, Egl 11. «marisco
IIIrs Wdos da deséendencla de famílias, co-1 de ad, c pelerc, pedir) 'fel' appelite, dese- appelilosou § IIg. Que íenla, que provoca, que
oppep~rdi"'ão falcão, coelho, ete. Porém já jar, cubiçar muHo. /1. Dom. 1. 5. 7. § V. in- agrada: V. g. formosura -. Lobo, p. 7l. "a
Omuito"lenrpo não se dá tal synonymia. 'rans. Causal' appeti te; desejar muito; cu- conversação que tem mais sal, é mai a1Jla. aJpellido é propriamf'llle o nome dís- biçar: ltalo lhe appelece.
pelilosa, e desejada dos ouvintes" ooppelito:IOJ~lv~ das familias. Alcunha é nome at·~III'ClcCldo, p. p. de Appetf'cer. Deseja- $0 pomo para nossa mãi EvaD leolador, pro1~lbUido a alguma pessoa por defeito cor- do, cubiçado. B. Flo'l'. l. 5. 170.
vocador. § Digno de se appatecer. Luc. 2.
[n ai vicio moral, prcnda eslremada e
1f.llllctCCÍ\'cll adj. 2 g. Digno de appete- 15. § Despezas appelilosas; Dão necessarias,
porão' falllosa, boa, ou má; c0!l10: V. g. Pe- cer-sc. Apol. Uial. 188.
nem vantajosas, mas de salisfazer appcti~C~ Marlins o manco. o trapeiro, o orador,
"1'I)ctCllclll l S. f. (do LaL) ImpulEDnalu- les; de luxo, de capricho. Inell. l. 4.75.
rmala-mouros, elc. Sobrenome é o 1.° no- ral, ou movimenlo inleriorcom queseuese,lI11IcHtI'iz, adj. r. V. Appelecedor. Porl.
oe que se ajuuta ao que se recebeu noba- jam ou appetecem ~s cousas. Cei/o S. l. 133.4. iIIed. 172.
m· smo · v. V. AntonIO, illauuel, FranCISco
"ppCtl"lIlc, adJ. 2 g. p. uso (do Lat. ap·
'\.I)pClivcl. V. AppelecivEI.
~~ Si\v'a' n esle exemplo, Silva é junla- pelens) Que appE'tece. fies. 1)'01. da Amu.
"1'1.lnlltlClllc, p. a. de i\pplaudir. § S. 2.
menle appellido e sobrenome. Alcunha ain- "nenhuma cousa he mais - e dese]oza" p. g. Pessoa que applaude, applaudidor: "os
da quc se siga immedialamente ao nome 42. ed. 1790.
applauelcnlesI!
baptismo, não se reputa sobrenomc. §
"IIIICUbllidildc, S. f. (L. did.) J1aculda"1'1,ln.. dído. p. p. de Applaudir. Vieir.
~~ tlppellidos de familia em grande parle de de appetecer. § Qunlidade que conslitue 9.21.5. Ulis. 10. A1'g.
n~ceram de, que hoje chamamos alcunhas. ajl[letecivcl alguma cousa.
"1'P"UltlitHIl'~ ", S. O que, ou a que a[lIs.im não se concebe como se originaram
"'llllctÍl', V. trans. (aDL e p. us.) V. A[l- plaude.
~s nomes tle familia como Galo, Camelo, petecer. UUs. 4. 7. Auleol'. r. 182.
"llplnlldil', V. tra11s. (do LaL ApplaudeRaposa, Oallholo, elc. senão çomo primiti·"III'CClti"', v. trans. Excitar appetite. l'e) Acclamar, cclcbrar com vozrs, vivas, ou
vas alcunhas; com que se deSignavam qlla- Lemos.
batendo as palmas em signal de jubilo, ou,
lidades pbysicas ou momes dos individuos,
"I'IICtílC, S. m. (do Lat. appetilus) lDCli- approvação. Tell. CII'!'. 2.1).248.2. § Louvar,
comparando-os a animaes, etc. As alcunhas nação, ou movimenlo da alma para o bem approvar, gabar muito.
podem ser tiradas de um local; assim, em verdadeiro, ou apparente. Sá e 11111'. ViIll'lll/llltln·-lSc. V. rel. Gloriar-se; licar
muitas terras a individuos que moravam na lhalp. L. 3. "como aqui lia muita sorte salisfeito, orgulhoso de ler praticado alguvraça principal se deu, e dá ainda, a alcu- d'appeliles" Calho Rom. 19. § Paixão ou ilf- ma acção, elc.
nba do da praça, que provavelmenle deu fecto desordenado. Fel"/'. Urdo "Aquelles
Alllpl/llll!lí,'cll adj. 2. g. p. uso Digno de
origem a todos os appellidos de Praças que adoravam. Os appetiles seus" PlIlm. 5. 159. applauso, plansivel. hlonl. Arl. 15. l. "milemos em Portugal.
~ Dpsejo grande e immoderado. Feo, 1'1'.2. scricordia ... mais amavel e~" Alm. 1nsl'l'.
",p\.eno l S. m. V. Apoellacão.
9. 2. TeU. ChI'. I, p. 120. "deste infernal 3. p. 89Z.
,\ppcndc." V. lrans. (I. for.) O mesmo appettle de governar» § Deleite, recreação
"1'1)1""lllO, S. m. (do LaL applausus) Acto
que Ap!lcnsar.
dos sentidos. Brit. CItr. 6. 3. «de menor - de applaudir; a\lprOvação, louvor; demons·
"p\.Cndlce, S. m. (do LaL Appendia;, eis) (iguarias)" SoUom. llib.4. 122. -com o chei- lração de ent tusia.mo, de jubilo. Bem.
Cousa appensa a outra, com que lem con- 1'0 dal'ão (certas flóres) appelile aos olhos» Lllln. Carl. 26. "com - geral da leve gente"
nexào. § (em Jillerat.) Addicção, accrescen- ~ SensualiJade, concupiscencia. Palmo 2. ti. Dom. L. I. 13. e fig. TeU. Oh'r. I. 31. I.
tamenlo, supplemeto posto 110 Um de uma Illi. "c\lmprir hUlll oppellle á cusla da lIon- "applausos do ceo" § Gosto /{randc, estimaobra,ou lraclado, para i/luslração ,lo que ra alhea" Jal'd. de Porl. 119. 'oÍnrernaes ap- ção, ou alegria, com que se faz, ouve, ou
não foi baslanlemente explicado, ou para peliles contra a nalureza desta santa" F. Catv. recebe alguma cousa. Bril. Gh1'. l. 2. é 6.
tirar as conclusões da obra. Calvo /1mllit. 2. S. 2. 36. I. § Vonlade de comer, ou de be- 20. "com summo applauso da universidade.
650. ,.no oppenelice das snas obras" § (em heI'. Ltts. tO. 5. "appetiles" A?T. 3. 9. JJ·rit. § Eslrondo de vozes, on palmas, risadas
anal.J Parle accessoria de um orgão, ou Gh?·. I. 29. "pera tirar o appelile de co- com que se festeja algum dicto, ou acção
que lhe é continua mas distincta pela sua mel'''
nova, ou successo; lanlo em boa, como em
forma e disposição. § (na zool ) Chamam-se
(Appelites, Desejos. Syn. Poslo que vul- má parte. fJril. Ch!'. L. 29.
appendices as dependencias dos anileis de garmrnle se confundem estes dois vocabu"1'1111 cn h III tliulc, S. r. (t. didact.) A
qllc ocorpo d'oinseclo é formado, e que lhes ros, comludoem linguagem pl1ilosopllica mo- qualidade de ser applicavel.
ullem por diarlbrose, ou por synurlhro-e. derna são bem distinclos. Os appeliles são
,ll'llliençi'i0 1 S. r. (do Lat. applicalio) i\c,~(em boI.) Cerlos prolongamenlus, que pa- certos sentimentos corporeos, lião perpe- ção ou elIcito de ap[llicar, por uma consa
recem parles estranllas accrescelltadas, ou luas, mas que occorrem de tempo a lcm- junlo a oulra, parte sobre parte. Ceil. {J. L.
á base de certas fulhas, ou snhre peciolos po, acompanhado: sempre de cerlo quc} 153. 4. § Accommodação; adaptação, V. g. Jlue as suslentam : V. g. na folha da laran- mais ou menos desagradavei, OgUlldo e de um lexto, ou tooal' ele auelor.a alguma
jeira: ou na parle inferior do calix de al- maior ou menor a sua força, e nos impel- maleria, ou ela lheoria á pratica. § Aclo de
gumas Uóres, como no maslruço indico; ou len. a desejar alguma cousa de que o cor- di$[lól' de uma cousa para algum Um; desfinalmente, TIO interior da cOl'OlIa: v. g. na po carece. Uns são inherenles á nossa na- tino, emprego: V. g. - lle dinheil'oJJal'a
borragem. Brolem.
tureza, como a fome, a sede, elc. Oulros eerla despeza. I1. Dom. 1. 3. 18. fa/lan o de
.4..'llcndleeildo, ", adj. (I. zooI ) Que tem vem dos habilos, como tomar labaco, fu- medicamentos, o uso que d'elles se faz; o
um ou mais appendices.
mar, etc. Os desejos são i;:ertas inclinações, sru emprego interno ou externo. Recop. da
"ppendleUol'mc, aaj, 2 g. Em forma quc não exislem no corpo senão na alma, CiTo 2. L. "pda - das mezinhas frias" § Atde appendlce.
e cujo objecto são as COU$as e não as pes- tenção com que se ouve, ou faz alguma
A.ppcndlelllildo, R, aujo (I. bot ) Guar- soas; taes são o desejo de saber, de viver em cousa. H. Uom. 3. 16.250. "a prégação, que o
necldo de um appendiculo, ou orelhele: sociedade, da estima dos outros, do man- emperador e... ouvirão com nolaveI appliV. g. pcciol~ -1]1'01. D.
do, etc. DiU'erença-se o desejo do appetilc em eaçeio" § Cuidado, diligencia, assiduidadc,
"'1~I'cll,lIeul'írl adj. Que é da natureza que 1.0 esle reside no corpo, e aque/le continuação com que se estuda. JJ. Vom. L.
dos appenalces organicos. § Que pertence na alma; 2'° em que este vem de tempo 3. 38. "ficou esludando ... com a mesma
a UIII appeudice. § S. m. pi (L hot.) Nome a tempo, e aquelle é permanente ;3.° em continuação e applicação, etc.' § Ex.ecução
com IIne se designam os vegelaes, que tem que esle sacia· se, e aquelle não se farta.
pratica: apPlieaf'ao ela lei. § Eschola ele apappell(hces.
AlI)llcUtí"cl, adj. 2 g. p. uso Que tem plicação; aquel a em qur servem de fundaApllendiculo, S. m. dim. de Appendice appetite. Luz, S. 1. 139. 1.
menta ao esludo as theorias professadas
(do!.at. appendiculus). B. Flor. 1-.6.288. § "I'I,ctltivo, R, adj. (L philos.) Que tem em outra escbola.
~1. bOL) Pequeuo appendice, ou orelhete appetite: applica-se a pot'encia on faculdaIApplicação, Meditação. Syn.) O 1.° Ó
as rolhas.
.
de de appetecer. D. lJr'. de B. Esp. 3.22. aquelle acto pelo qual a nossa alma se fixa
"ppcntllx, S. m. (do Lat.) V. Appendice. coaffeição appelitiva du coração. A10nl. Arl. com alleução e cuidado em qualq11cr asGouII.lom. L. 8. Feo, 1'1'. (j. 2. Prot.
3. 1. -potencia -D § Que causa appetite.
sumplo, e n'elle pcnsa muito tempo. A me"ppensà!" S. f. (anL) Àppcnso, addição.
"llllctito, S. m. (anL) V. Appetite. 1fT. l. llilaçeio é uma acção da menle muito mais
P. lia li. Gen. 3.. 4~8.
2. Llts. lO, 5. Couto 5. 6. 4. E é muito fre- uctida e prolongada que a precedente; ella
"dPpensilr, V. traDs. (do Lat. appensus, quente nos classicos a desinencia emo, 110- considera o assumpto em lodos os seus asp. e appell~eTe) Pendurar, (1,. for.) Juntar: je antiquada.
peclos, fazendo esforços para c9nhecel-o a
V. q.-os msll'urnenlos do elel'iclo aos {eiAlPllctltÓI!lOmclItcl a~v. Com grande ap- fundo e penetrar lodo_o seu espmto.. Ob0!ll
l~l, as clocumenlos, oulros aulos a devassa pelite com ardente deseJO. Fel'. G. L. L.
resultado da appl'tCaçao depende da IOtclhcc. § Accrescentar, suspender. '
'"ppctltoso, 01S0, adj. Que se deixa le- gencia, e o da medilação do habito de julgar
"Pllêuso, ", adj. p. uso (do Lat. appen- vai' de seus appetites. Pina, ChI'. Ar. IV. com logica, e de discorrer com ex.actidão.
SI/S) Que está junto, ou pendente de algu- 52. coappelilosa condição.. § Dado a desejar
"1.!llIendnllu'lIlc, adv. Com applicação:
ma CO\lSa. Alm. 1nsl1'. 3. p. 54. ,<1m collar cousas de appetite. Utis, 5. 1. -rapazes ap- cuidadosamente. Bem. iIIed: 10. 3. .
f~~nso ao vosso pescoço" § (f1~) Disposto, pelilosos" Luc. 8. 28. "como pó~e se! bom
'''llpll~údo, p. p. de Apph~ar e adJ. B. 3.
{oc Inado, propen.so. Ban·elo. M. SaneI. 2. (diziam os bonzos) quem nos cno.u tao ap- 10.~ 7. Ults. Prol. Que. se apphca, adllerente
p~3. 2, I~esus mUlto appenso e apparelhado pelilosos de todo peccado» ~ Cublçoso: de- § ::;obreposto. § Amlçro de estudar, de trara o ajudar.
sejoso de alguma cousa. Palm: 4. 9. Eufl'. balhal'; ~stud.lOSO, tra.oalhau!lr. §.Empre.g~:
eu"ppeDso, S. ru. (I. for.) Feito, ou do- 2. 5. coe não estou p.ouco appel'tlosa polosa- do: .o ([trlhet'ro que !'tnha elt.sponw~t esla J~
au~ent~ que. anda apensado, on Junto aos berD § Diz ·se particularmente. da comida. a1JpL-te~cto. §. SCte1'!'cu~ .applteada as a1'le~,
$1)1>0s. ell. Hlsl. 1. 15. 39. «autos e appen-, Vut. lle ~'uso .. C. 8. «sentir-se_ mUlto - de co- s~lencla, cUJos prlOClpl.os escl~recem e diA
mer" PmhB11'. Sumo 27 V. "sao as Iguanas d.e ngem os processos da JI1dustrla.
.
teeepp§etec:edor, 0, S. O que. a que appe- I que somos mais -D § Que desperta o appell-l "111,lIcumclIto. O mesmo que apphca, adJ. Que appetece. § AppeteClvel. te, que provoca ou excita:a vontade de comer. ção. B. P.
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4lJIJllcAndo, a, adj. p. uso Que se ba
de, ou deve applicar (a modo dos partic.
do futuro passivos Lat.) Ceita, Q. I. 153. q.
APIJUcànte, p. a de Applicar. § s. 2. g.
p. uso Pessoa que applica. Alm. Inslr. 3.

cirur.) Applicação externa á parte lesada,
doente: é muile u ado no pL. os apposilos;
emplastros, compressas. Pha1'1n. T. 2. p. 4.L I.
lllJIJOstumcnto, S. m. (l. aot.) O que é
accessorio, e pertence a qualquer consa.
Test. do In{. Sanlo. lJ. Fern. • cortina, frontal, e capa com todo o seu apposlamenlo»
AIJIJOS(O, 0, adj. (do La1. apposilus) Junto a outro, accrescentado. Rob. JlJeth. 3. 3.
72. .seudo os antecedentes masculinos e
femininos, usa-se algumas vezes o relativo
na terminação ueutra do plur. como apposlo»
&PIJothclllll, V. Apophtegma. 1'. de Ago-
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p. 051.

AppllclÍr, V. trans. (do LaL applicar'e)
Ajuntar, chegar, pôr alguma cousa junto a
outra. Maus. Ar. 12. lii9 V. "applicando á
face chara, o rosto alegre» UtIS. \. 9q.• A'
sua (bocca) applíca o vaso, e sente logo de
amor, etc.» § Pôr alg. cousa sobre outra, de
sorte que fique pegada, e unida; sobrepôr:

APP
AplJremador, a,

ma. 6ard. lJ.

S. O que, a que appre_

Ap~rclIllll)u~nt'!' S. m. (anL) Prêm
coacçao, constrangimento.
as,
"'1·I.rcmá." V. trans. (anL) (do' at
~rime~'e) ,Ap~rt"ar, COI~primir. Vito Ch;'iJii~~:
_I. A",ur. Chl. 3. F § (Og) Vexar, moles.
tal', constran~er. Gram. çomp. 2. 18. H.p
I. 2. 2. § .{ era vos ensmar a apremor .
atar "OSSOS filhos" i. é. sujeitar obrig;re

Alm. Inslr. 3. p. 303.
'~Plu'cmcl"

'.

O mesmo 2ue Appremar
Verc. Sacro 1.66. 4'l. e 396. I 2.• apprõmidc·
"IJp.'cmlál·. V. Premiar. Maus.
•
V. g. -linlas ao q!iadro; -calaplusmas, em- 1'0, 2. 133 v.
;\ltP"(,lIdcl', V. Aprender.
1Jlastros. § Ueceilar: V. g. -r'emcdlOs. Bar"IJIU'ccutívo, u, adj.
uso Deprccativo,
r'eir'os, lJed. "conhecer as enFermidades, e de supplica. Alm. Instr'. . p. 675.
_"'Itpl'cnsíio. O mesmo que Apprehen.
apptical'-lhes os remedias., i. é, determi"llltrehcntlcdor. O mesmo que Appre- sao.
1131·os, aproprial·os. § Accommodar: iI. g hen 01'. lJecr, ele 30 de abril, 1830.
"'Itp"cscntíll', e der. V. Apresentar.
-as leis tis especies occurnnles. § Apropriar,
"itIJrchcndcr, V. trans. (do La1. (l.ppl'e"PP"cssiio, S. f. "Itprésso, S. m. O
adequar, fazer applicação, v. g. de texto, hendere) Fazer apprehensão, tomadia. § mesmo que oppressão. Cancion. 57. 1.'0 .
discurso, etc. B. 3. 5. q. V. (lo Al·C. 5. 6. (lIg) Entender, ~oncebel' uo entendimento; pressão" .Galv. Chr. 40. • apP,'esso" § Appr/;.
"~odemos applicar' ambas estas interpreta- 0\1 lixar a imaginação em algum objecto. so, a, adJ. (ant.) Oppresso. § Aprendido
'\PIJrleár. V. Applicar. Aulegr.
.
çoes a cruz do nosso santo» § Destinar: V. Vie·il'. 10. 301. 2. ,.e por isso chamei imAIJIU'lmÍl', e der. V. Opprimir.
g. - dinheú'o lJal'a despezas. B. I. 3. 10. mensa a ousadia. com que o insaciavel esLuc. 2.22 .•• e que tres mil pardáos se ap- pirito de Xavier a1Jprehendeo, e emprehen"PIJrobntivo, 0, adj. p. uso Que appro.
lJlicassem ás obras» § (L forens.) Adjudicar, deo a eonqui;;ta de tam innumeraveis aI- va, ou contém approvação. Orel. 3, 75. I.
assignar por sentença, ou ordem superior mas" § Prender. § Penhorar. § (antiq.) Luz, S. I. 2. 35.
bens, rendas, etc. Ord. lJ. PedTo, I. 1. 22. Aprender. B. 1. 3. 3. e lJal',/,eú'os, Deçlic. § "'I.problltórlo, a, adj. O mesmo que
Approbativo.
11. lJom. 3. 6. 12.• tem de mais a renda de v. intrans. Scismar, suspeitar.
huma igreja que lhe applicarão na villa de
&Pllrchcndído, p. p. de Apprehender ;
. Approplnquaçi!0, s_. f. Acção de appro.
etc,', § Applical' uma pena; impOl-a, infii- Tomado: apprehendido 1J01' contrabando. plllq uar-se; aprOXlmaçao.
gil·a. § POr attento, vigilaute: v. g. - o Leis modo no lIg. Per. d'A{. Podo 2. 4q.
"Pllropln'luár, V. trans. (do LaLl Che.
pensamenlo. 111. Lus. - as O1·elhas. Arr. I.
"IJltrclumsno, S. f. (do La1. apprclum- gar, apl'(~ximar, avizinhar.
24. - a vista. Vietra. § Espertar: v. g. - o sio) Acção de apprelIender, ou tomar, apos4PIU'Oplnfluár-8C, V. reL § Chegar-se'
passo, as (liUgencias. § Empregar. P. R. sar-se: v. g. apprehensão de bens: tomadia aproximar-se. B. q. 9. 17. a- á fortaleza;
inj. sucC. 11. 93. "OS reis pela maior parte judicial. § (Ogl Comprehensão do entendi- Agiol. Lus. ~. 206 . • appropinquava·se otem·
não applicão todo o seu cuidado, mais que mento, percepção. Alm. Inslr. 3. p. 409. po da partida"
em sua conservação" § Fazer que alguem se "Apprehensão do entendimento h'e um acto
ApIIl'OIJrlát·, e der. V. Apropriar.
destine a alguma cousa: V. g. - um fll/w ao em que não ha verdade nem falsidade;
'~Itpro"açiio, S. f. (do Lat. appl'Obalin)
esludo, á milicia, ete. § - indulgencias; c.on- pcrque os actos do enteudimento são tres : Acção de approvar. Luc. 1. 6. Cei/. Q. L.
cedei-as. fi. lJom. I. 3. 39. § - ltlna scwn- apprehensão, juizo e discurso» Bern. L. e Prot. § Contexto de palavras, com que se
cia á outr'a, ou a alguma arle; fazer uso dos Cato I. 3. 42. • appl'thensão he um acto, por approva. § O vo to com que se approva
principios, e verdades de uma, para am- onde o entendimento apprehende a cousa numa assembléa deliberatlva. § (figl Lou·
pliar, e aperfeiçoar a outra, ou a arte: v. g. simplesmente, sem chegar a affJrmar, nem vor. § Consentimento. ~ Anno de approta- a algebra á geomelria, a mechanica tis al'- a negar cousa alguma, senão Ucando-se, ção; o tempo de nOViciado com que nas
leso
sem dar sentença" § Imaginação continua religiões se approvavam os que tomavam o
·-lltIJIIClu', v. intrans. p. uso Aportar, che- sobre alguma cousa, com essecie de des-. habIto. M. L. 4. 12. 22. § Acto de approva·
gar a alguma terra, navegando, FI'. G. da concerto de juizo. Viei'/'. 10. 7 .2. "a appre- ção; aqueIle pelo qual o estudante é appro·
Sitv. Vid. 2. I. "applícarão ao porto dePisa» hensão no homem 11e muito mais viva, mui- vado em qualquer academia. Eslal. do Uniu.
AIJpllcílr.sc, V. ref. Dedicar-se, entre- to mais... quando dorme, que quando vigia» 2. 23. 36. § Jnsl7"Umento de approvação di
gar-se com altenção, e continuação a algu- fi. Dom. 2. I. 18. "e tal era neste passo a lestamenlo: V. Approvar. Ord. l1/all. I. 60.
ma cousa: V. g. - ao estudo, commercio, aprehcnsão de todas as potencias da alma, "eslromento d'approvaçã"
Appro"ádAlIlclltc, adv. Com approva·
etc. Sev. Nolic. 8. 288. Lobo, p. 471. "ao tra- que etc.» § Desassocego d'espirito que nasto, aldeam Jo~o se applica" ~ Sobrepór-se. § ce da incerteza do futuro, e que faz recear ção.
Approvadísslmoj superL. de Approva·
Adaptar-se. § Fazer uso de: applicar-se a lei. que um mal aconteça, ou que nm bem deiAIJltllcllth'o, 0, adj. p. uso Omesmo que xe de acontecer; receio, temor. Vieir. 10. do. Calvo Homít. 2. 36. S. Coelho, Ch,'.
ApplicaveL. Oeit. Q. 1. 228. I.
2QO. 2. "passando-se o medo e apprehensão
'\IJIU'ovádo, p. p. de Approvar e adj.
"JlItllclÍvel, adj. 2. g. Que pode appH- do perigo aos mesmos, que o causavão» Luc. 3. 5. Lus. 10. 115. Julgado apto: apcar-se. Chago Obro 335.
tanto póde com elles a falsa - deste nome" provado no exame. § Admittido, sancciona·
4llltoggllllúra, S. f. (1. mus.) Nota rapi- o conceito errado, a opinião falsa e preoc- do pelo voto: a moção rOl avp1'Ovada. §Julda sobre a qual se apoia antes de atacar a cupação; receio de mal, desar. id. 7. 223. gado OOm para ter execução: {oi app,'OlJOdo
nota principaL.
2. § (anL) Qualquer conhecimento. TeU.Ohr". o projecto do monumento. § Tambem seemAppor, V. intrans. p. uso e só com o 2. p. 7q.• quando obedecesse al~uem ... por prega como subs. : nos tiUimos C$ames MU'
pron. pessoal (do Lat. apponere.) PÔr-se jun- aquella geral apl'ehençam, que ne neilessa- ve muilos approvados. Os approvados no 1.'
to,'ou em cima. 1I1uus. Ar. 3. 36. V. oppóe-se rio obedecer»
anno passam pam o segundo.
AIJpl'Ovndol', A, S. O que, a que appro·
na meza os dons de CeresJl
Apllrchcuslbllldádc, S. f. Qualidade do
.-lIJposlçíio, S. f. (do Lat. appositio) Col- que é apprehensivel.
•
va. Paiva, S. 1. 62 V. § adj. Que approva;
locação de uma cousa junto a outra; ajun;\IJpl'chcusiva, S. f. (t. de phil. escho!.) que denota approvação.
,\IJprová." V. trans. (do LaL approbarll
tamento de duas cousas. F. Galv. S. 3. 89. l'otencia d'a alma, pela qual ella fórma urna
I. Sevl7r. lJisc. 27 v. § (t. de pbys.) Diz-se ideia, pensa, e concebe as cousas; imagi- Haver, reputar por bom physicame~~e, e
moralmente; por perfeito, exacto, legitimo.
dos corpos que tomam o seu accrescimo nação, percepção.
pela juncção das partes !:onliguas, e são to4ItprchcnsÍ\'ameutc, adv. Com appre- Eu{,.. 5. 8. M. Lus. q. 13. 8 araramen!e
succede approvarem, as pessoas que entrao
dos os pertencentes ao reino mineral: V. g. hensão.
as pedras crescem pOI' apposição das par'ti"1'P,'cl.cnsívcl, adj. 2 g. (do La1. ap- em algum cargo, as acções, e obras, que
culas ler'reas; por concreção, etc. § (t. de preh6nsíbilis) Capaz de ser apprebendido ; acharão dos passados> § Fazer parecer llo~,
gram.) Certa figura chamada epexegesis, susceptivel de apprehensão. Bel'1t. lJírecç. digno de approvação; justillca~: .dan.o
para isto as razões que appl'ovavao spa 9P.Ique consiste em pôr junto, sem conjunc- I. 2. 9.
ção, dois subst. dos quaes um modifica o
AIJIU'chcIlSÍl'O, a, adj. Que apprehende, nião" B. 3. 1. 3.• 0 11m, e uão o pl'lnClplO
outro corno adj. ou tomado atlributivamen- concebe, ou imagina. Monl. A1'1·. 3. I. "po· (das obras e feitos) 11e o que approva, ere·
te, V. g, D. João regente, rei, pai da patria. tencias ... apprehensivas» Paez, S. I. 587. prova todas as cousas" Id. 2. 3. L "conlra·
§ Nas linguas que tem casos, chama-se á .a imaginação nos que são apprehensivospo- mi nar nossas contas, e approva1' nossas SUS·
relação de dois substantivos continuados de, e penetra mais que o padecer actual" § peitas« Ulis. 1. 1. § Auctorisar, conOrmar
caso de apposição, pela razão de que o se- Imaginativo, receioso, timldo. § Scismatico. com approvação' dar consentimento. § Dar
,t.PIH'chenso, O mesmo que Apprehen- o voto a favor de qualquer medida em um~
gundo toma o mesmo caso que o anteceassembléa deliberativa. § Approvar algu,,!,:
dente.
dido. Atm. inslr. 2. 11. 319.
.t.pposlthamcnlc, adv. Conveniente,\pprchcusor, S. 01. O que apprehende, reputaI-o idoneo, habil paraalg.cousa,pgorl:.
mente; a proposito.
faz tomadia. Regim. ete 12 dejan. de 1831. cipalmente precedendo exame, ou aven 01.
;\llPOSItÍ1'O, adj. (t. gram.) Que tem ap- § Que tem a faculdade de apprehender, de ção. V. do Ar'c. 2. 15. § - alg. cousa a aguem . conOrmar-lh'a por boa com ~e'!J
posição.
agarrar: membros apprehensores.
"IJIJÓslto, a, adj. p. uso (do La1. apposiAPIU'chcllsórlo, u, adj. p. uso (t. for.) recer,' ou voto. Leão, eh1'. Sane/I. !I. §~.
lus) Accommodado, adequado, conveniente. Qne serve para apprehender.
.dhe alJprovou (o papa) ... a eleiça~' cM
Leilão, Misc. tI. 302.• empreza não bem ap"Itlu'cmádo, p. p. deAppremar. Ros. Bis/. alg. cousa por boa; julgal-a taL. Brt, t~
1Josila"
,2.217. !3. aliso 2. q. Ord. A{. 2, 65.4. e 5, 1. 30. § - o leslamenlo; (L for.) f~zeroles'
bellião o instrumento de approvaçao do
APPÓ81t0, S. m. (do LaL apposilum) (t. 68. 1.
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to carrado com as solemnidades da' .visto ser sua tenção apra:;er a bons, e não C/Ir. t. 53. t58 v. § O acto de apreçar;
latneo ~ T. 80.' I. e 2. § AplJrOvar; (anl.) ter conta com maos» § Deleitar, recrear: ajuste.
Ord. ~. fàzer certo. ined. § àlostrar, dar v. (J. aprazer aos sentidos. § Dar gosto, con.~I>rcç/lr, V. trans. Fazer preço a algum
prova~, da qualidade: v. g. a adversidade ap- tentar. Palmo 2. 11,.3. Leão, ChI'. de U. Fern. objecto, informar-se do seu custo. Galv. S.
prova os amigos. Arr. 1. 2. Atltegl'. ~. 6. «as 208. «muito me '!praz de o ver» § (exemplos 2. 398. 2. "ao que todos chegão, he a apre ..
provas prosperas adquirem os amIgos, as de alg. tempos Irre~ul.) Ferr. Egt. 4. "ou- çar este thesouro, mas poucos chegão ao
c~usa sas os approvão. -u tewpo descobre, e tra acharás, se a Lilia não apra:;es" Sá e comprar» § POr preço a alguma cou. a Vieil'.
a ve.r o que na vontade jaz. Eurr. 4. 7. Mil'. Cart. 6. aO que hontem IlIUitO aprou- 11. 23~. ~. «e não encarece (o propheta) que
appr~~ovar Consentir, PermiUir, 'folerar ue, hoje aborrece» Goes, ChI'. Man. 3, 3. os pnnClpes dos sacerdotes o comprassem
( p ApprovaI' uma cousa é fazer d'eJla «faria o que lhe aprouvesse. Leão, ChI'. Ar. (a Christo), senão que o a/lPreçassem. (é
Sy,n.) favoraveJ; achar que é digna de lou- Benr. 43.•quanto lhe aproupe/:a o s~rviço. freq. em Vieir. com lJP) § Avaliar, estimar,
JUIZO e estimação' dar-llJe o 'eu voto. Con- AZlt7'. Chr. 3. 33. «vós podeIS lf mUito em· Luc. 2. 23. n. P. 2. 5. l. «elrei Atalo aprevo r,.. uma cousa é acquiescer a eUa, não bora, quando vos aprouver..
çou hum retabolo... em 100 talentos. § fig.
sentl/e ugnar' aclJar bom que se faça. PerAI)I'azcr-sc, V. rer. Agradar-se, receber (ant.) Apreciar, prezar. Luc. 4. 3. "O' quão
I~VI'~ dar tlberuade, poder, licença, e tal- prazer, ter satisfação. Presles, f 6. § Con- maL apreçamos o sangue de Jesus» § Apre11\1 to meio e a commodidade de fazer al- tentar·se. satisfazer· se a si mesmo. Fer'/'. L. çar vIlmenle, ter em baixa estima, desbara,et n couoa. Tolerar é dissimular com a l. Cart. 12. <cengana-se o amor proprio... tal', ou vender por pouco mais de nada. Sá
gU:a que se não julga boa. deixando a li· tambem se engana o medo de apra;;cI·-se.. de I1ft1'. "o marinheiro que vilmente a vida
co dade
de a praticar. Assim o Estado toA IU'uZC", loc. adv. V. Prazer.
apreça» i. f, que faz pouco caso d'ella, arber a rostiluição; i. é, não a approva, mas
Ap,·azcrli..o, a, adj ant. e p. uso Dado riscando· a aos perigos do mar por pequeIc:~ /persrgue; totem as religiões dissi- a prazeres: V. g. gente.devida-. Sád,tir. no lucro.
d:ntes' i. é, deixa que ellas exerçam IIvre- Vt.lltalp. 1. sC. 7. li Che!o de prazer, prazen"IU·C~Íl1"C.I. V. Apreciavel.
mente'o seu culto, e façam propaganda da tClro: "moça apra:;eraaa sem ponta de mio~prceln~íio, S. r. Acção de apreciar, ou
sua doutrina.
lo» Id. I. sC. 3.
esllmar. Sev. Prompt. 13. 13. 1,.3. § Usa·se
APpro"otl\'o, adi: O mesmo que Apl,ro·
'~IU·u7.lbll.IIIÍl"c, S. r. p. lIS. Qualidade no sentido moral, e na accepção de quan·
bativo e Approbato~lO. Ord. Man. 3.. 60. l. de ser aprazl.vel. Monl. Art. 17.8.
. tidade deduzida de calculos, 011 de experiAPpro"á,'cl, adJ. 2 g. p. lIS. Digno de
.4IU·llzlbllu1Islmo, R, supel'l. de Aprazl- mentos: V. g.~ dos effeitos da temperatura,
approvaçãO. Sabeil. En. 2. 2.. 29.
vel. Jltont; A,·t. 23. 5.
dos en'os lJosswetS do calculo, elc.
'\ppróxcH. S. m. pI. (I. mil.) Parallelas;
'~IU'OZ'''o, sup. de Aprazer. Galv. Chi'.
AIU'cclá"ulllcntc, adv. Com apreço,
trabal~os de 'trincbeira para os sitiantes de
AllrRzlmcuto, S. m. Sensação de prazer, com valor; justilicadamente.
uma praça se aproximarem d'ella aoabrigo de ~grado, de gosto, ou contel')tamcnto pro·
Aprccl .....o, p. p. de apreciar. Ceit. S.
do logo inimigo..
. vemente de se baver .felto alguma co~sa 2. 153. 3. A/m. hlSt.
,\pproxllIIi.r, e del'lv. (do La\. appro$/' com o nosso benrplaclto, ou approvaçao.
Ap"cola"or, S. m. O que aprecia, dá
mare) V. AprOXimar.
Sá e Atir. Vi/h. 1. 3. "e de apra:;imenlo de apreço. § Avaliador.
.•ppúlsO, S. m. (I. astr.) Proximidade da partes partem enlre si o custo, e prazeres"
'~I ...cclú.·, V. trans. (do Lat. appreciare)
lua a uma eslreIla. § Em geral, movimento li Approvação, consentimrnto. beneplacito, Ter em graude conta e preço, estimar, prede um planeta, que se avizinha a sua con- prasme. Ord. Ar 3. f. L09. Filip. 3. 33. 8. zar § (ant.) O mesmo que Apreçar. Consto
juncção com oulro corpo celeste. § adj. B. 3. 10. 7. «teve este aprazimento d'elrei. de lJ'l'ag. 51. 2. 3.
Eclipse appulso; aqueIle em que a lua passa Palmo 2: 151. <ccom conselho e apraztmento
AllrcclotíVlllllclltc, adv. p. USo Com
ao longo por pé seja do disco do sol, seja de todos".
apreço. Alm. inJtr. 3. p. 60.
da sombra da terra.
àprozÍl'el, adj. Z g. Que causa prazer, e
"11l'cclath'o, a, adj. Que denota apreço,
Apr.eár, (anl.) V. ApLacar. Gil Vic.
da I?osto ; deleitavel. B. I. 3. 7. M. da'! Pr. Alm. instl'. Applica-se geralmente ao amor
'\pr.loúr, (anl.) e derivo V. Aplainar.
I. n .• foi aprazit'el sua vistosa mostra. devido a Deus. Ceit. S. 1. 136.2.
Luc. I. 14. § ArTavel, benigno, faci! no traAprccllÍl'cl, adj. 2 g. p. uso Que pode
'\pr.már. V. Apremar.
'\prumár, V. lrans. (anl.) V. Prasmar. cto. e conversação. FI'. G. da Cruz, '1'1'. 8. apreciar·se, calcular· se. § Digno de apre·
Ghr. J. I. I. 8. 00 qual. .. começou de o 4. Plllm. 2. 85. "era tão aprazivel, e de tão ço, estimação. Ceit S. I. 301. 4.
aprasmal', porque trazia preto (por, luto) e singular conversação» Luc. 2. 18. § GracioAIll'Cclonó""mcntc, adv. (anl.) Com
não burel.. (o preto era só dos soberanos; e so, galante. Lop. ChI'. J. i. 1. 16.•acompa- apreço. !ftem. de D. Sebastião, 2. p. 417. «V.
ainda algumas peças traziam cobertas de nhada de aprazivel graça. Palmo 2. 138. alteza me perdoe fallar-lhe tão apreciona·
burel.)
"com modos apra;:;tVcis. Lobo, p. 292. lIera damente no senhor D. A.ntonio ...
.'pr{l8wo, (anl.) V. Prasmo, e Blasmo. suave na pratica, e aprazivel na visla. §
Ap.,eco, S. m. O valor, a estima, a conNem. de lJ. J. i. 2 577.
Benevolo, favoravel. TeU. lJist. 2. 7. 115. -se sideraçã'o que se dâ a alguma cousa, ou
Aprazádo, p. p. de Aprazar. Galv. ChI'. rio para eIle a fortuna com mui apm;:;ivel pessoa; o caso que d'elta se faz, a conta,
16.•dias aprazados para despachar as par- rosto» § Agradavel, bem acceito a algo Ga- estimação em que se tem.
les. Casto 3. 177.
i'i, Cerco 9. 29. JO'l'n. d'Arrica, I. 3. «aconAllrcgo""omcllte, adv. Por meio de preAprozador, S. m. O que dâ prazo ou selhal-o mal por lhe serem apra;:;ivei.~» § De· gão. § fig. Publicamente, reconhecidamente.
convoca para epocha determinada § O ca- licioso, ameno; fallando de logar.::s. Palmo
""1"·cgO......., p. p. de apregoar e adj.
çador que apraza os javardos. e outra caça 3. 88. • aprazivel sitio.. H. Dom.. 2. 2. 3. «val- Orei. Man. 2. 4. Lobo. p. 569. § l\elativo a
grossa. B. P.
le ... aprazivel. § Vistoso; fallando de cd i- pregão. § Estarem apl'egoados; diz-se dos
AproZllnuluto, S. m. Acção de aprazar; ficios, e log-ares ornados. Leão, C!t'I'. D. Fem. que tem corrido os pregões, banhos, pro·
assignação, convocação, atempação de dia, 221. D. F, JUan. Apol. 138. § Gostoso, que clamas, para se casarem.
ou prazo certo. § Prazo.
causa agradavel entretenimento; fallalldo
AI,rcgoa"o,', II~ S. O que, a que apre'\pruontéh·o. V. Prazenteiro. FI'. G. da de discursos, etc. Goes. ChI'. Afan. 3. 24. gOa. Vieir. 6. 86. 00 maior - de suas grano
Silva, Vid. 5. 1I.
«materia mais alJra;;ive/ e necessaria aos dezas" § Pregoeiro. § adj. que apregOa:
.•prazár, V. trans. Assignar, limitar, de- que a lerem. Lobo, p. I. -conversação alJra- .virtudes al'l'ogoacloras de sua santidade...
terminar prazo certo de lempo, ou logar, zivel. § Sonoro, harmonioso; fallando do
Ap.'cgoá." v. trans. Annunciar com preou dia, etc. para se fazer alg. cousa. Cout. som, musica, versos, etc. Palmo I. 21. in- gão: V. g. apregoar as cousas vendivois, e
8. 3.•aceitou-Ihe o desafio, e aprazou o sul. 4. 71. «aprazivet rima.. Hist. Sel'aph. I. selt preço. FI'. G. da Cru;;, TI'. 12.4. «apretCll)po para dall1 a tres dias.. Goes, ChI'. do 3.23. n.O 6. -voz sonora e ap1'a;:;ivel rima •. § goando o que vendem. § Convocar por prcPrmc. 76. acom receio de aprazal'em aba.. Apra;;ivel; (anL) dado, ou concedido a pra- goeiro. Ord. Man. 3. I. e 1. 45.4 «manda·
lalha. § Concordar, ajustar antes para se fa- zer e consentimento das partes. Doc. de rá apregoar a conse1l10" § Publicar solemler depois em cerlo tempo. Andl'. Chr. 2. Vaimln de 1297. IInom lhe seja outorgado, nemente: V. g. apregoar a paz, gttCrl'a. Res.
c. 69. -ir cumJ1rir desafio, que tinba apl'a- nem aprazivel».
ChI'. 155. B.3. 9. 10. "mandando logo o goJado com eUe» § Citar alguem em juizo para
"prllzh'chllcnte, adv. Affavelmente, vernador apregoaI' trégoa- § Correr os prolermo, e prazo certo. Nobil. 7. 42. § (I. de goslosamente. V. de Sus. 4.
clamas do estyLo para poder casar. Consl.
cap ça): V. Emprazar. Aff. Guerreil'. Fest. 2. n.
."Ill·uzméntn, S. m. (aIlL) V. Aprazimen- de Lisb. LI. 6. Luc. 2. 10. «apregoam os que
.•aprazar porcos montezes.
to. Cat. Rom. 174.
se ham de receber» 5 fig. Descobrir, mani'\prazar.sc, V. rer. Convir com alguem
Allrc, interj. FOra, longe de nós. erve festar, divulgar. Pnln. c lJom·. I. 14. ae
e!Jl cerlo prazo, para se fazer algum nego- para denotar o aborrecimento, ou aversão quem apl'egoa justiça, ba de cumpri-Ia.. LeiCiO, ou.acção: V. (l. aprazar· se para se en- que se concebe por alguma cousa. § Expri- tão, Misc. 17.497. "sempre roi perigoso pu~It!'al' em algum logm', a ceTla hora. Ii. me tambem mau humor, e ás vezrs espan- blical' e descobrir paixões de Venus e apre·
, m.. \. I. 2. "em Um alJ1'azou-se o dia" to e admiração. aApre I ruço, acrecentado A goa-Ias. Mariz, 2. 3. "lodos apregoão sua
daetaaqUI, a. briga aprazada, Cam. «a lua 61Jra- moradia de quinhentos, Paga per Nunu Ri- virtude" e fallando das cousas. Nau{r. de
~ • Vleir. Cart. T. 2. «a noite aprazada. beiro. Git. Vic. 3. 214.
S. 3. 1,.0 V . • a fama ... apregoa o caso aconI. é, de que se conveio como termo, ou com
,,"prceú..o, p. p. de Apreçar, Sá e Mir. tecido" Brit. ChI'. Prot. Cavalg. Dt/ims. 4.
tempo certo.
Cal't. 5:53. Vieir. lI. 232. § adj. Estabele- 14 V. "como... a memoravel batalha de Cecn~dPrar.edor, a, S. (anl.) O que, a que cido, ajustado como preço. Pino ChI'. Sancho nasate hoje aprC{j6a" § Denunciar allameni. 6. "por dinheiro - .. Ord. Man. 4.77. 11. te, tractar publicamente. Trab. de Jes. 2.
I a em aprazer a outrem. V. do AI'c.
p. a. de Aprazer. § adj. 2 g. «quinta que se:doou apreçada» i. é, em ceI" 28. 30. "os phariseos o apregoavão por reiQne",prBl:cDlc,
apraz. iff. 2. Prol. Doc.' Ant.
to vaLor declarado na carta.
ticeiro. Paiv. S. 3. 77 V.
",prazenteIro, V. Prazenteiro.
"11l·cea.. or, ", S. O que,;a'que apreça.
AI>rcgoú...sc, V. reI'. Manifestar-se, de:
V. intrans. der. e irregul. (de B. I. 10: 1. §.O que diz o preço; avaliador, clarar-se, publicar-se. Eurr: I. J. "começaI
P r",~~azcr,
.a.el~ Agradar, ser aprazivel. Arl'. I. 9. "a contraste.
I a apregoal'-vos por mal dIsposto." Ac. dos
IUngucm apra~ a reprehensiíol1 Ulis. \. 1.
Ap.'c~amcll(o, S. m. (aut.) Apreço. Vit. Sina. I. 17. Silva. § Jactar-se, deitar fama
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de si: glorião se, e aprrgoão-se disso (de Leão, 01'ig. f. 211. Vito Ohrisli, 2. 10, 31 V. ~ar: aJ?I'esent9u as suas razões. § Submeltc
gozar dt'1eitações)" Res. Paradoxos. § - pa- «aprés desta passando o senbor" e 2. 12. a conslderaçao, ao exame: apresentou o' dr,
1'a casar; fazeJ-o declarar nas egrejas por 36 V. «- destas cousas" § (do FI'. aupres) cumen~os ex!gidos no concurso. § OlTe;c~;
prpgões ou proclamas. § Adag.: aFurtar Junlo, perto, á mão: aapnis de mim" i. é, para dlscussao: Apresentou urna propo'taa
parla~ento. § Exp.ressar: apresentai' os seu~
gallinha, apregoar rodilba" lJetie. Adag. 86. na minha mão, em meu poder. Etucid.
AI.rcsódo, p. p. de Apresar Atv. de 7. respeitosos cumpri men tos. J ~stillcar: apre.
.4 .I)rcgulçâ,·-sc, ou Ap,·lgulçÓr-sl.', V.
sentou ~ocum~nt~s comprovativos da Sua inde dezembro, 1796. 14.
rer. p. uso Encher· se de prrguiça.
/lIIl'CSlldôr, ", S. e adj. (I. mar.) Que nocenCla. § Slgmllcar: esta phrase apl'6!en
"11I·chendc.', e derivo V. Apprebender,
aprésa. ou toma embarcação em guerra na- ta um sentido amphibol~&,ico. § Mostrar ~
etc.
"Iu'cmúr, e derivo V. Apprrmar. Ined. vaI: diz-se tanto de pessoa como d'embar- esta porta apresenta vestlglOs de arromba:
cação: v. g. o brigue apressador, captor, etc. ~euto. § Ter, conter: o negocio apresenta
\. 331. Ulis. 2. It.
dlmculdades. ~ Dar: o contraclante apre"p,·cmiudo.·, V. Premiador. L. B1·and. 'Irat. com a Russia de 1787, al't. 27.
"1.rC",ómenlo, S. m. O acto de apresar senla fiador. § ApresentaI' candidato; o[elIfedil. 4. p. 413.
recer algum nome ao suITragio dos ue
algnm
navio;
captura,
tomadia;
presa.
lJec.
"I.rcmli.r, (ant.) V. Apprrmar. FI'. G.
hão de el~f1;eL § Entregar, restituir: a~re.
da Silva. Vida, G. 14. Cou.!. Cerc, 2. 6. ft3. de 57 de Julho de 183 \.
."t.rcsó." V. trans. Fazer pre~a alguma sentou o (1Inl)('lro de que era depositario
e 2. t7. 7ft. (,apremiado o •
""l.rc",cntill'-sc, V. ref. OlTerecer-se,pOr_
/llu'emló." V. Premiar. Ord. Prol. Feo, embarcação inimiga; tomal·a em conseTI'. S. Est. Vieú·. Voz, p. 156. Maus, Af. tI. quencia de Ilostilidades. Leis novis•. § To- se diante, on na presença dc.alguem. V.do
mar qualquer navio por motivo de contra- A'/'c. 1. 13. «tlpresentou-se hum dia dianle
16!) V. Amar. S. 35ft. «opremiado "
d'elle hum homem de boa pessoa" Leào L1lr
_
.
"1U'cndiw, ou "111U'cndêr, e der. V. bando, escravatura, elc.
AI.rcsc'llnci'io, S. r. Acçao e elTelto de Ar. IV. t42 v. «apreSel!lar-seael-rei.~Appa.
trans. (do Lat. apprehendeTe) Tomar,.ou recruel' in trucção, ou ensino; aproveItar no aprespntar, oil apresentar-se. Pino Cip'. recer, mostrar-se, deixar-se ver. Pinheir.!.
estudo de alguma scirncia, ou arte, ou pra- Sancho iI. ~ (cm dil'. can.) Nomeação de al- 136. aDeos se apresentou a D. M. Henriques.
ctica de al~uma cousa. EU{1'. 3. 2. -o sabt'r gum beneficio ecclesiasl ico, feita pplo pa- L1Is. 10. n. § llt'presenlar·se, figurar-sena
está repartido, cada bum sabe o que apren- dror.iro a favor de alg. Coes, ChI'. Man. l. ilT,aginação. Lt,s. 4. 69. «Aqui se lhe apredeo" § Adquirir, ou alcançar conhecimento 93 Vict do ATc. 3. a. § (rm dir. civ.) Pro- senta que subia Tão alto que tocava a prima
de alguma cousa. Incd. 2. (. 311 . • aprende- vimento que se dá a alguem, de alg'. om- espbera" lJ. P. 1. 2. 1. «se me apresenta
1'om que o navio era de Malaga" § Dizemos, cio de fazenda, ou justiça. Goes, a~I'. do ante os olhos a quietação« § Apresentar.se;
opr~nde~' saienoias, arles; e co~ ~s verbos Princ. t02. ~ (I. forens.) Acto de compare- comparecer para algum fim; apresentou·sc
no mlil1llo ma-~e com a preposlçao a. V. (l. cer em juizo por si, ou por outro. Ord. Man. como teslemt!'llha. § Declarar-se prompto
- a ser 1·ei. § O Dia. da Acad. traz. apren- I. 4. § (t. eccl.) Festividade que a eqreja ca- para o serviço: tendo acabado a licença
dor, e dei'. § V. Estudar, syn. § Adag. : tholica celebra a 21 de novo em memoria do apresentou-se Iwnlem na 1'epaTtição. § EI:
«Aprende alto e baixo. e como le tangerem, voto, que N. Sr." tez na infanc,ia. de consa- pOr-se: Jlfaus. Ar· 7. 105 v. aATmado todo ao
assi dança.• lJetic. Ada(l. 158. oDo trabalho grar a sna virgindade a Deus. H D1)1I1. 3. riscu se apresenta" § Proporcionar se: apree rxperirncia, aprendeu o homem a scien- 2. 1. § Apl'eseniação de minislC1'io; o acto de sentou·se-Ihe uma boa occasião. § Aprtlell'
se apresentar pela primeira vez ás camaras tar-se em jui:;o: comparecer em audienCla'
eia" Lobo, Primo I. 13.
ir á presençJ do juiz. § Apresentar-se can:
"pre.... er, V. intrans. Estudar, praticar um novo gabinete.
Aprcscntado, p, p. de Apresentar. V. do didalo; aspirar a ser eleito, sollicilando
alguma arte ou sciencia, ou tomar qualquer
conhecimento. Andr. Chr, I. 3. «a inveja ATc. 3. 8. § adj. Desobrigado da leitura'das para isso os votos do eleitorado. § A1Jrf~en
nos que aprendem, sempre costumou a lhe cadeiras, e condecorado com o titulo de tar-se em balalha: mostrar-se ao inimigo,
ser "proveilosa" Git Vic. 4. 194. «aprenderás. mestre, em algumas communidades religio- em acto de pelejar. 11 Apresenlar-se bem ou
•
mal alguma cousa; aeixar antev~r bom ou
a alfaiatell Sá eMir. Vilhalp. L. 1. «aprendt sas.
AI.rescntllllo." a, S. O que, a que apre- mau exilo. § Apl'esentar-se bem, (falI. das
á minha custa" Alm. instr. 3. p. 406. «aprende em cabeça ai heI., antes que os outros ve- senta alg. cousa. F. Atv. ln{. 74. § Ol1lcio pessoa~) ter maneiras distinctas, insiouannhão a aprender na tua" § Adag. : ApTelule antigo da casa real. Lop. ChI'. J. I. 2. 30~. tes; mostral'-se de modo a inspirar confianchorando e irás ganhando. Delic. Adag. Ift6. (talvez o que apresentava as pessoas que ça. § Apresentar-se mat; o contrario do ano
«Apr'encte por arte e irás por deante" ibid. vinham á côrte, estrangeiros, embaixado- tecedente. § V. Prese,,:tar, Dar. syn.
AIIt'~scnl""cl, adJ. 2 g. Capaz de apre·
«AprendeI' até morrer" -Quem muito dorme res, etc.) § O que propõe alguem para bepouco ap1'Cnde" Ibicl. 10L. «Na barba do neficio ecclesiastico áquelle que o ha de sentar-se; que está nos termos de apresen·
collar. Consto de Leiria, 12. 4. § Apresenta- tar-se. Atv. 2 de abro 1802.2. cetitulosapl'e·
tolo, aprende o barbeiro novoll lbid. lft6.
(A prender, l~studar, Instruir-se. Syn.j O elor de letm cambial; o qne a ap resen ta a sentaveis em juizo"
Aprcsllhá." V. trans. uso Segurar, ou
primeiro signiLlea adquirir de qualquer quem ba de pagai-a-; portador.
"prcscnlilnlc, S. m. (I. com.) Portador guarnecer com presilhas.
modo algum conhecimento que d'antes se
Apreso. V. Apresso. § adj. Preso, ligado,
não tinha. Esludar é applicar-se ao estudo de letra cambial. ~ it. O mesmo que Apre2. 63.11.
para adquirir conhecimentos em qualquer sentador nas outras signilicações. § ii. p. a. annexo, in eparave!. Ord.
«correição é direito t.ão apresso ao rei, que
disciplina, assim como aprender é o acto de de
Aprcscnli..., V. trans. Põrdiante,em pre- nunca se entl'nde doada, etc." conjuocto,
adqUlril-os. Estuda·se para aprencter, e á
força de estudai' se a.prende. Instruir-se. é sença de outrem, alguem, ou algnm obje- unido traz a Ord. Man. 2. 26. 15. que épapor elTeHo das proprias fadigas, e perseve- cto. B. 1. <dhe apresente'i um de buxo" Brit, rallela; avinculado.
At.rcssódnm;'ntc, ad V. Depressa; .mor·
rança no estudo privado, no tracto dos ho- Chi'.!. t9. "Ibe apresentarão uma mulheril
mens doulos, etc: adquirir novos conbeci- ~ ~Iostrar, fazer presente. Vito CM. 2. 16 v. reo ... apressadamenle.. subitamente. Jgiol.
Lus.
2. 188. § A' pressa; com pressa, deh·
ml'nto , e aclarar os já adquiridos. Toda a FerI'. San. 1. ft4. § Apresenlar uma pessoa a
dilTerença que achamos entre aprender, e outra; pol·a na sua presença, ou trazer-Ib'a, gentementt', precipitadamente.
AI)rCssadisslmo, MBí,t. Arl. sup. de
instruir-se con iste em que o\.· diz-se dos para ficarem conhecidos. B. Ctar. c. 18. §
AP"CSSlidO, p. p. de Apressar. B. I. 5.
conheciment.os em si mesmos, e o 2.· das Apresentar alguem n'wna casa, n'uma; soparticularidades d'estes conlJpcimentos, de c~edade; ser o seu illlrodllclor para que spja 9. § adj Posto em pressa, reduzido a pressuas propriedades e mais circuLllstancias cordialmente recebid('l. § Provêl', ou eleger sa. Casto 4. c. 41. "Malaca ficava apressada
cargos, ou officios publicos, ou alg. para dei-rei de Bintão" com &:,uerra. § Combate-;
que n'elles concorrerem,
"p.'c..dido, p. de Aprender. Brit. ChI'. eLles. Pinho Sumo 25. Leilão, Misc. 18. 524. rijo, apertado. Leão, e l'ina, Chi'. § Que faz
"I.rclllliz, adj 2 g. Que aprend~. Aute(l. aO poder apresenlar e prover alguns officios as cou'sas com pressa, prompto no obrar.
5. 5. «onde acodem moças, aprendtzes" Pa- de justjça em seu nome (do rei)1I § (em dir. Goes. Chr. A/an. 3. 19. -era colerico e apradlS'
rad. Just. 11. n v. -medico aprendizll § s. can.) Conferir, ou nomear beneficio eccle- sado em seus nrgocios" «bomem apress Q
2 g. Pes oa que aprende alguma arte, ou siastico em alg. CaTd. Agiot. I. Advert. 8. § rm peccar, tardio em arrepender-se. AI"'.
oflicio mechanico. Luc. 8. 16. D. F. Man. (L ecc!.) OITerecer alg. para ser baptisado, 9. 15. § Espirita -; genio activo, urgente,
Apol. 184.•hum aprendiz, ou obreiro" § ligo ou confirmado: diz-se do padrinho a res- que eXige actividade nas acções, que ~per\a
Principiante, ou noviço em qualquer cousa. peito dos afllbados. B l. 3. 3. Consto do outrem sobre execuções. B. 2. 10. 8.1050'
Gatv. S. 3. 1ft. 4. «aprendi:; (na virtude)" fi'unch. 4. 3. § (I. de jurispr.) OOerecer, pro- frido, impaciente de demoras. § Q~e tem
Feo, Tr. \. 229. 2. "discipulo e aprendiz da duzir em juizo Orcl. Man. 3. 15. B. 1. 10. pressa, Alaus. Af. 2. 21 V. «Tão - estais pera
experiencia. Sá e Mil'. Vllhatp. (. 219. I.«com testemunhas que cada um apresenta.. deixar-me. § In~tantaneo, que requer preSj
-sois muilO aprendi:; em amores.
Brit. ChI'. 1. 26. § Apresentar armas; (phr. sa. fi. Dom. I. I. 13. «acudir·se ao m~
"11I'cndlzilllo, S. m. uso O tempo, que mil. us.) fazer conlineneia, em signal de com cnra apressada" § ,Morte apressadl!; I.
gasta o aprendiz em aprender aquillo a que cortezia ou subordinação, levando as armas é, abreviada, al'l'ebatada. § (anL) UrgldOI
se dedica' tirocinio, apredizagem.
á frente, ou inclinando-as. § Apresenlar ba- vexado. Casto 6. C. 18. _apressado com ama
/lp"cndlzól{cm, S. r. Acção e etreito de talha; otrerecel-a em campo ao inimigo, condição do capitão" § A.dag.: .Cadellas
aprender um o(licio. § O tempo ga~to para pór-se em accão de a dar. Brit. ChI'. 2. 4. apressaclas parem os cachorros tortos•• A
o aprender. § Cont1'Oclo de ap1'edizagern; Gouv. Rel. 2. t8. § Apresentar a espada; lna apressacla pergunta vagarosa resposta'I~~
segnndo o art. 1424 do cad. civ. parI. é psgrim.) pól a no recto com a ponta para lte. Aáag. 156. «Nem por apressaclos me o
aquelle, em que uma das partes se obriga diante. § Apresentar urna letra; (phras. rados" Ceit. 2. 1. 69.
ado
a ensinar oulra uma industria ou um offl- comm.) leval·a á presença d'aquelle que tem
(Apressado, Apressurado. Syn.) AprlJls u
cio.
de a aeceitar, ou pagar. § Apresentar uma exprime simplesmente que alguero obrd'te
AI.rensá." (ant.) V. Imprensar. Lavanha, {a::enda a despac/w; cumprir as formalida- que algnma cousa se faz com ceJerl a ~
Viag. 14. aeetim negro aprensadoo
des legaes para a retirar d'alfandega, pa- com expedição, e não devagar, nem pau;o
4p.'cnsuo, (ant.) V. Apprehensão.
gando os direitos, etc, § Entregar; apresen- damente. Apressurado exprime. apress _
"p.·cs, adv. (anL) (do FI'. apres) Depois' tou-lhe a carta que trazia. § Expôr, expli- com estreiteza; aperto, e angusl1a de tem
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de espaço talvez com anticção. Pa- pIar. Luc. 2. 6.•no mesmo tempo em que B. Flor. 5. 5. 408. Prisioneiro, encarcerado.
po, o~er. do Lat. 'pressura.
as' fabricava, e apl'estava (as armas)"H. Dom. § Ilg. Sujeito, caplivo.
rece rc 880do r , R, adj. Que apressa. Feo, O, 1. 1. 7. • occupado em ... apl'estal' bum
"-1U'lslenudór, R, S. que, a que apri4c _pompa... apl'essadora da morte. grosso exercito. § Provêr do necessario: v. siona. §
que faz algum prisioneiro de
2. o' q~e a que apressa; o que faz apres- . g. - naus, Cal'ga, gente de guerra; a comi- guerra, ou toma alguma embarcação inimiga; apresador.
§ S, 'liva'r _apressador dos outros»
du, etc. Luc. 10. 12.
sal', aCeSSo;llento, s. m. Acç.ão de apres"-prestlu·...e, v. reL Fazer-se prestes,
"-prl..loll/lmellto, S. m. aclo de apri"'P§' Ârdor d'animo com que se fazem as aprompt~r-se, preparar-se; fornecer-se do sionar, ou fazer prisioneiro; a acção de
sal'· s
necessarlO: v. g. - a nau do velame, mu· prender; prisão.
cous~r~88IÍr, V. trans. Dar pressa, fazer nições, armas. etc. Arr. 2. 3. "apresta-te, e
'~I.rlslollll.·, V. trans. Fazer prisioneiro
~l se apresse alguem, que se despache. não sejas açodado" Luc. 5 12. aprestarcm de guerra, apresar ~ente, ou embarcação
q,u 2 c 53. "não ousavão de 110 apl'essar -se para pelejar com elle. V. de Suso. 20. em guerra naval. § Meller em prisão, ou a
ca~l. a~ivâsse a ~uerra» § Fazer adiantar: .apl'estava-se (1 santo a lazer penitencia..
ferros. Freir. 2. n.· 156. § Aprizional', e
qu _alguma 001'a, trabalho, para que se
"-l.restemo, O mesmo qne Aprestamo.
der. traz o Diec. da Acad.
,,"prlsoádo, p. p. de Aprisoar. (anU Ord.
u. ~c\ua em tnenos tempo: -para lhe ali i"-1,réHtés, adv. \. Prestes. Nobiliur. 21.
Ar. I. 34. :lo Ord. Man. 5. 35. e I. 58. § adj.
~ar e apressar o purgatorio pOF meyo de 113 .• p.ois senhor apl'estes o tens».
II,a: orações» Luc. 4. 2. § Antlclpar : v. g.
"-I)I·e..t1mo, S, m. (a11t.) Cerla renda pos- Apressado. P. da H. Cen. 3. 319.
::'a' mOl'le; abreviar a vida : ~,parricidlO ta sobre alg. cousa, que passa: aos que ~uc· "-1....SOÓI·, V. trans. (ant.) Prender. Leão.
m ue intentava apl'essar o relllado, suc- cedem no mesmo emprego. Diz-se partlcn· Orig. f. 211. Ord. AI. 2. f. 98. Orel. M. §
~~de~do ao pai_antes do termo natural de larmente dos benelJcios ecclesiaslicos. Lop. Aprizoar, traz o Diee. da Acad.
"-(oroár, V. trans. Pôr a próa a algum ruseus dias que lao moroso lhe era» § lIazer Chr. J. 1. 2. 5'2. Alv. de I de ag. de 1777. V.
mo, proejar: V. g. ma7ulou aproar o batet
ue venha ou succeda cedo, e sem demo- Aprestamo, e Prestimonio.
~a An·. io. 67. "porque me quereis fazer
i\I)I'esto, s. m. Apparelho, preparo, pre- para ter1'O. § (intrans.l .A Dão ap"oava ao
ap'ressar os milagre~» ii, Provocar a que ve- vençã~, apercebimento, ludo quanto ê ne- noroeste» E/Janar: I. 23~.
"'I,róches, (do Fr.) V. Apr-oxes.
nlla mais cedo. Bnt. Ch7'. 1. 3. "seus des- cessano para se fazer alg. cousa. M. Lus.
,lpI'oreu"I', V. trans. (do III'. prolUet) V.
meritos (Jpl'cssavão o castigo» § Executar, 4. 13. 3. • os Mouros ... davão occasião a
fazer com pressa: V. g. - o caminho, o pas- estes apreslos. § pI. Os apparelhos com que Aproveitar. Prazo de Satzeda de 1'287. Ettlsa elc. Goes, 1Jh7'. Man. 2. 35. ·0 que sabi- se fazem prestes os navios para navegação, Cid.
do mandou apressO?' a voga» § Incitar. ins- ou guerra. Vt'eir. 4. 40'2. 2. § Dispo ições, A.profllÍl·, e derivo V. l'orllar, ele. Lem.
ligar estimular. Brit. ChI'. 2.3. Luc. 7.25. preparos, cousas necessarias com que al- Cere. 2. 9. Etegiad. 9. 123.
~pror"ndár, V. Profundar. § IIg. e uso
•aosque a doutrina não abala, o bom exem- guem se faz prestes: V. g. -pamjornada,
Pertender o conhecimento de alguma coupIo apressa- § POr em pressa, fazer força, caça, guerra. etc.
aperlo a[ronta, trabalho. B. e At'r. §. OrIApresto, Preparalivo, Apparato, Appare- sa; indaA'ar exaclamente.
"- pO'cH, adv. (atn.) (de a, e prol) A pro~Ir: .as razões, o exemplo o apl'essaram» lho. Syn.) Todos os trabalhos que se fazem
n. 2. 5. 8.
para reunir, dispOr, arranjar, os ruateriaes veito, a beneficio.
,,-pl'ólogo, R, adj. (ant.) Sem prologo.
"prcH8IÍr, V. intrans. Apressar-se. Viel. para a execução de qualquer obra são pre"-pl'olongár, V. trans. (anl.) Estender.
do Arc. 2. 20. -o receio que tin~la o fez -, pa7'Otzvos; a totalidade d'esses materiaes são
,,"prom, adv. (ant.) (do FI'. à plomb) A
e cortar por seu gosto.
os ·aprestos ou apparel/ws. Hoje a palavra
"1.reu8r'He, V. ref. Dar-se pressa em aprestos ê quasi a unica empregada n'esse prumo; e (Il~.) ao alto, acima.
"-1U'omptúl', V. trans. DispOr, prepaalgum acto, ou na exe';ução de alguma cou- sentido geral; e apparet/w designa particu5a.!l. P. I. t. 1. Bern. Lyma, Egl. 1. "ain- larmente os arreios da cavalgadura, o vela- rar, pór prompto.
i\1.romptál'-8e, V. rer. Pôr-se prompto ;
da ogado repousa, não te a/J1'esses»
me, etc. do navio, o conjuncto d'inslrumen"préHso, u, adj. (an!.) Aprendido, sabi- tos para urna experiencia physica, um con- preparar-se.
"-próu, S. m. Peixe de agua doce, espedo. Illucid. § S. Aperto, pressa, alIronta em jun~to d'~rgãos do corpo e cousas semeguerra. Gatvão, ChI'. e. 4,0.• fazendo-Ihes Ihantes. As disposições para urna fesla soo cie de pequeno persico.
lanlo dano e apl·esso.
lemne, pomposa, da-se o nome d'apparat9.
"-1,rontlÍl', V. Apromptar.
&lorOO, adv. (anl.) Adlanle, em direitura.
"pre88urlÍdRmente, adv. Com pressa; Apresto é usado na linguagem popular quade repente. II. Dom. 2. 2. 9.
si em lão exlensa accepção corno material, Doc. 150 l. no Elucid. art, Ca'TiI. -pelo rio
"prc88urlÍdo, p. p. de Apressurar. Palm. materiaes na linguagem lilteraria.
aproo a molinheira velha- Apend. da 5.'
2.92. Lus. 10.106. "a vasantequecorreapre"-1H'esnrár, e drr. V Apressurar, e der. Parte da M. L. p. 323 V.
surada_ § adj. Afadigado, ligeiro, que obra
"-I"'eslirlll, V. Presuria.
"-I"'oom, (ant.) V. Aprõm.
ou faz alguma cousa com pressa. V. do Arc.
"-prlcúr, e derivo V. Applicar.
Apo'OI'ln{l"ilr-se, V. Appropinquar, e
3. 12. § Adag. : "OU é doudo ou privado
.tl.rleo, R, adj (t. poet.) (do La!. apri- -se.
,,"propoHltádalllente, adv. Aproposito.
quem chama apl'essumdo_ Delie. Adag. 155. cus) Abrigado, guardado do vento. F. Etys.
"prcHHuromento, S. m. (ant. e p. us.) 7. 54. -No aprico pateo•.
"-IJrOposUódo, p. p. de Apropo~itar: Que
Acç,ão ou elfeito de se apressurar; pressa,
"-pI'lmír, e derivo V. Opprimir. Iff. 2. 12. vem a proposito. a tempo e sazao. § adJ.
fadiga. Vel'. Sacro 1. 33. 39.
(. 80. 2. -aprimido...
Accommodado, opportuno. Lentos, Cerc..2
"PI'cs811rall', ou "'I>restll'ill', V. lrans.
"-1,rlmorádRmeute, adv. Com primor, 6. Paiv. Caso 6. Andr. P. 4. f. 32. "nOl(do La!. pressul'a acção, ou elfeito de espre- esmero.
te apl'opositada para seu intento. § Domem
mer, e no fig. affiICção ; e do pref. a) Apres"-p"'moródo, p. p. de Aprimorar; e adj. -, que tem proposito, seuso, considerado
!ar, accelerar, mas com estreiteza, aperto, Feito, obrado com primor. P. P. 2. 26. 73. no que diz, e faz.
,lproposltar, V. trans. Fazer que venham
eangus.tia de tempo, ou de espaço, talvez .pontos aprimorados» § Dolado de pnmor,
co~ alOlcção. AratLjo, Success. \.20. H. Dom Aulegl'. 3. 3, "he muito -, e mais sabei que e caiam a proposito. em ensejo. d logar c.on,I. a. 19. -tirava muito do peito com o fo- não he tacanho» A1T. 4. 1. § fig. Egregio, in- veniente: V. g. - os dietos, acções, dona/t'es,
ego apresurado_
signe.
sisos, (tivel'timentos; fazei-os em seu logar,
Apr~ssurlÍr'!Ie, V. ref. Apressar·se, rlari\1,rlmol'úl', V. trans. Fazer primoroso: e a seu tempo. Oeit O, I. 227. 4,. e S. I.
le 60lUlla pressa, accelerar-se. Jom. d' Arric. V. g. a conversação das damas aprimora os 283. 2. "querendo ap7'IJpositar este reca:do..
.. V. Apressar.·
galantes, e os esm~ra em boas pO?'les. § Apl'i· ~ uso Conformar a razão, dar assento, SISUd"prcstllC;i'io, S. f. (ant.) Tudo o que po- '11101'01' alguma acção; acompanhal·a de pri- aeza.
Aproposltár-se, V. ref. DispOr-se para
er ser uti! e prestadio para a vida, rega- mor no modo de a fazer, com esmero, e
lo,. e conveniencia do homem L. Preto de nobreza.
vir, dizer, obrar, ser a'proposito, não fó~a
Counbra. Doc. Ant.
""I,rlmorór-se, V. rel. Fazer-se primo- de tempo e logar. não incon.veniente. r.:el~.
u"PNrcstádo, p. p. de Aprestar. B. 4.2.7. roso, esmerado assim no trabalho, como S. I. 121. 3. § Vir aproposito: "apl'Oposztau-se um meyo facil de sair com seus in'. . 2. 123. § adj. Apressado, deligente. nas acções.
O/do Ar. I. I. 320. aguçosos, e apl'estados.
i\prlneezlÁdo, ti, adj. p. uso Que tem tentos. V. Ensejar. DispOr-se. Azar-se. Pro"pre8tudo~, S. m.
que apresta.
modos principescos.
porcionar-se. § uso Confor::nar-sg ao pron ~~rd8tanlodo, p. p. de Aprestamar. De"-1,rlncezár'!Ie, V. ref. Tomar modos posito, a razão.
pe ma o com arrestamo. Doe das Bent. do principescos.
"-1,,·opu!luo,"adv.rV. Proposito. _
orlo de 1330 Etucid.
"-I,rl!lci.r, V. trans. Leva(ao aprisco, re,,"prol.tltlC;i'io, S. f. Acção, ou effeLlo de
em"preHtanuir, V. trans. (ant.) ( . for.) Dar eolher no aprisco. Git. Vir;: 1. 355. § fig. se apropriar, .:ou fazer sua alguma cousa.
prestamo ou em consil!'nação de renda. Encarcerar.
A7'1·. 10.33.
.
Ch~pre8to"'énto, S. m. V. Apresto. Lop.
"-prísco, S. m. (do Lat. apriscus) Casa
"-prOIJl'llÍtI/llllente," adv.: Com propne.
railn'/- li,?' 62. "aprestamentos de casa da de ramas, onde se recolhem as ovelhas que dade, aproposito.: Cato Rom. 208..
"-proprládo, p. p. de Apropnar, e adJ.
" a~ uuttlo, 12. I. 7.•- de sua armada.. hão de ser mungidas, ou ordenbadas, ou
Ined.
1.
4,54.
B.
4.
8.
10.
Proprio,
convecert~~fstnlUo, S. Il!. (ant.) Consignação de qualquer gado; curral, redil. Vieira, 6.503.
e
ructos, ou dlUheiros, para sustento, 2. .as ovelhinhas sahindo do aprisco» § niente, accommodado I ~ Opportuno.
&proprllldor,)adj Que~apropria alguma
sen~dntença de alguem, ou obras pias, as- Choupana, cabana de /{ente rustica, alberAhe ~ em alguma berdade ; pre ti monio. § gue. Eneida. § Cova, toca de animaes, ca- cousa. § Osa·se tambem subs.
.
,,"prol,rlár, V. lrans. Fazer prop.no, peda ;~rad~, ou 8ropriedade dada, consigna- verna de acolheila. 1l1sul. 3. 42.•sallirão os
lemo a ISSO: IYl. Ar. 5. 73. 1. "OU apl'es- tristões de seus apl'iscos. § Ilg.~Asylo, aco- culiar, e privativo; assignar e destlOa~ code Lalque tdlOha d'al~uem. Tombo eliJ Are I Iheita. Ceit. S. I 267. 4,. "como ovelhas mo propl·io.· Lop. 'Ohl·. J. 1. 70. Pnm. e
1; dos n~o e 134,6. Foral de Coo de 1136. ,marcadas para o felice rebanho, e aprisco /Jonr. 2. 2.• 0 ofllcio;'do .tyranno be apro." r oraes vellws. Elucid. V. Prestemo. de sua eterna gloria...
priar pera si, sem ter respeito ao bem co';11p e8tár, V.trans. Fazer prestes, aprom"-prlslonádo, p. p. de Aprisionar, e adj. mum. Leão, ChI'. Ar. Henri . •Ihes apropna-
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rão rendas. § lIg. Adaptar accommodar con- zenda, doutrina, moralidade, honras. Vieir, OUll'O; procurar relacional-os para algum
venientemente; attribuir.
!lo 537. "quiz o apostolo ficar com os ho- fim, tornai-os amigos, ou alliados, § Fazer
~1.ropl·lór ...c, V. reI. Tomar para si co- mens para os aproveitar.. B. 3. 9. 3. M. P. que uma cousa pareça estar perto' oo
mo proprio, oa de propriedade: apropriou- C. 52. "querendo aproL'cilar hum moço aproxima os objectos distantes. § Apres:~
se de uma casa que lhe não pertencia; Provo seu ... o fez escrivão dos cartazes.. §. Fa- fazer Que chegue breve: a alta do camb"
da Detl. {/hron. rol. 167 Vieir. 14.57. "0 cer-. zer bem. Incd. 3. 276. "o infante D. Henri- acima do par aproxm a a ci rculação em o~o
to he, que de S. Roque mais immediata- que aprovei/ando a todos, e nom empecen- 1'0. § Encurtar as distanci~s : os camiobo;
m,'nte se deriva aos l\cligiosos d'e.ta casa do a Ilinguem» Casl. 6. C. 65. "cuidando de ferro, os vaporss aproxtmam as naçÜcs
aquelle ferveroso espirito de charidade com que lhes fazlão mór damno, os aproveilarão os continentes. § no IIg. a liberdade ã C"
que depois de alienarem de si todos os mais»
vilisação aproxim.a os povos. § A ~rth~
bens proprios, se aproprião tão inteiramen~1.rol·eltól', v. intrans. Ser util, servir. graplJla etymOI~glca pede que esta pala.
te dos males dos proximoso Ord.
2. {. A1T. 4_ I. "cujo sumo ... aproveita para vra e seus denv. se escrevam com dois
187. "dos lIdalgo', que apropriam a si os aclarar a vista. P. R. I. 15. "nada aprOVB1j- pp .
moesteiros_ § Attribuir-se, arrogar-se.
ta haver direito, e justiça, se falta etc.» § . AI'ro.xhuól· ...c-' V. ref. Ficar mais pro.
(A propriar- 'e, Arrogar-se. Syn.) Estas tres Adiantar-se, fazer progressos no exercicio XI!TI0, VII' para mais perto, chegar-se: oini.
palavras signHlcam tomar algucm para ~i, e de alg. cousa, como virtudes, lettras, etc. mIgo aproximou-se da cidade. § Vir sobre o
por sua propria auctoridade qualqucr direi- Cout. 5. I. 2. "aproveitou muito n'ellas, (nas logar em q.ue estamos: a trovoada aprDJ:i.
to, ou propriedade que pertence a outrem. mathematicas). AglOl. Lus. 2. 483. "para ma:se. § VII' cllegaud~, estar perto em reApropriar-se c fazer proprio, converter em aproveitar no caminlJo da virtude, he mui laçao a tem po : aproxl1na-se o verão, oin.
propriedade nossa, tomar como talo que neces~ario conllecimento proprio. vendo vemo; aproxima-se o Natal, a PasClioa §
1105 não pertence. Arro.qar-se é exigir com que ap"ovei/ava pouco em querer entrar a (fig) Parecer se, ter semellJança: esta ia.
altiveza, I?ertender com insulencia cousas Ilha de Vaipim" (sendo-llJe a entrada resis- zenda não é da mesma qualidade, nIa' apro.
(Iue nos uao são devidas. Attribuir-se é per· tida) Goes, ChI'. .Ifan. 1. c. 73.
xima-se muito da que lhe vendemos. § Pro.
tender uma cousa. apoderar-se d'ella por
AIH·Ol·cllíll'.SC, V. ref. Tirar utilidade, e curaI' accordo, at~iança: as opposiçõcs par.
sua propria auctoridade, dar-se por causa e proveito de alguma pessoa, ou de alguma lamentares apro.7J!maram-se para accordar
auctor d'ella·O cubiçoso ap1'Opria-sr. de uma cousa. Cl'UZ, Poes, Ect. 9. "Quero-me apro- nos meios de derrubarem o ~overno.
cousa por interesse. O vaidoso arroga-se o veitar dos verdadeiros conselhos que me
~!,roxlm/ltÍ\'alUeutc, adv. Por apro!i.
direito d'ella por audacia. O invejoso attl'i- dás. § Aproveitar (trans.) a occasião, ou aproo maçao.
bue-aas! poramorproprio.Apropriam-se al- veitar-se d'ella (ref.); vater-se, ou lançar
"'prox~mlltÍ\'o, "1 adj: Que aproximai 00
faias, moveis, herdades. A/Togam-se tituaos, mão, para seu bem, e proveito. ~ Aproveitar se aproxima; que e fClto por aproxima.
pr rogativas, preeminencias. Altribuem-se -se do tempo; empregai-o bem. Paiva. S. 3. ção
_~I.rUrllmór, V. Perfumar. Ord. CoUoq.29.
acções houorilicas, obras sabias, invenções, 61. Lus. 1. 75 -Que sempre por caminlJo irá
elc.
direito. Quem do opportuno tempo se apro- 126. Talvez erro da edição por aper/Ulllar.
AI"'osódo, n, adj. Diz-se dos versos, que veita" § Servir-se de alg-uem em utilidade
AI"'IlIUÚ"O, p. p. de Aprumar; e ad;'
pela sua dureza, e má construcção pare- propria. Viei7·. Cal't. 1. II. "porque se que- Posto, levantádo a prumo; mais usado que
cem prosa. Fil. Elys -versos molles, e apro- riam aproveital' d'elles (Ir.dios) como apro- aplumado. lIfascar. Viriato 2. 69.
sados"
veita» § Servir-se, fazer uso. Palmo 5. lO. ~"'I.rIlUlór, V. trans. Levantar, pór apru·
Aprougc, Ch/'. J, 1. 1. 3. }lerr. 2, 33. ou- "não pôde mais aproveitm'-se della (perna). mo. Barros. Fil. Elys. 7. 47. "se appnllnão
tros dizem aprõugue. V. Aprouve.
§ Servir, ou ser de proveito. Eu{r. 1. 3. § feixes_
IlPI'ilul'C, pret. ant. de Aprazer; Agradou. Adag: "Aproveita· te do velho, valerá teu voAI"'umár-sc, V. rer. Endireitar-se, em·
Os antigo disseram aprouge e aprougue por to em conselho)) Delic. Adag. 150.
pertigar-se, dar-se ares de im portancia.1
aprouve.
Ilprovcltóvel, adj. 2. g. Digno de ser lIJoslrar-se sobranceiro, altivo.
~protlvér, ,futuro do subjunt. do V. aproveitadoi util, proveitoso: v. g. talenlos
IlprúlUo, S. m. Posição vertical. § (Ugl
Aprazer. Agradar: -se aprouver a Deus.
mui aprovCltaveis á repubtica.
Altivez, sobranceria.
AltI'Ovíu', e derivo V. Approvar.
AI,rol·eltõ..o, V. Pruveitoso. Fel'r. Cart.
Jipslde, S. m. (do Lal. apsis, idi.r; do
Ilproveltádomcutc, adv. Sem desper- 9. L. 2.
Gr. aptá, eu prendo, ligo) (L astr.) Os apsl'
dicio, com todo o proveito possivel : "coAI>r<ll'ér, form irreg. do fuI. do subj. do eles; são os dois pontos em que a orbitade
brou mui - toda a carga do navio» "enca- v. Aprazer. Lop. Cllr. J. 1. I. 3. Ferr. Poem. um planeta se acha ou na sua maior, ou
minbar-se á virtude -)) com proveito.
2. 33.
na sua menor distancia do sol, ou da tcrra.
~1"'l>l'cllílllo, p. p. de Aproveitar, e adj.
,\prol'lsloUlllUéuto, S. m.O acto de apro- § Linha dos apsides; o maior diametro da
Goes, Ch?'. Man. 1. 57. !l "Homem aproveita- viSIOnar; abastecimento; proVlmrnto. Lei de orbi ta. § Os apsides da orbtta ; ~ão os pon·
do Das lettras" adiantaáo, versado. Arr. 4. 26 de Outubro, 1796, e Alv. de 7 de Jan. 1797. tos da maior, ou da menor velocidade do
32. aproveitado nos estudos; que d'eJles tem
AI.rovl ..lonár, V. trans. Prover, abaste· projecti!. Mec. de Marie. § (L arcliit.) O
tirado proveito; que tem tido aproveitamen - cer.
mesmo que Abside.
to. § (em agric.) Cultivado. Casto 4 C. 2. §
AI.ruó"o, p. p. de Aproxar; AproxiIlptód"mcntc, adv. O mesmo que Apla·
Adag. : "Não houve pae aproveitado que não mar por meio de approxes: "Mas no dia se- mente.
tivesse lIIho desperdiçado» Blut. Voe. "Mui- /!,uinte se fez saber ao Mestre de Campo
~I'tú(lo, p. p. de Aptar. Accommodado,
tos sãs os clJamados, e poucos os aprovei- Manuel Ferreira Hebello, que com partes do apropriado, adequado, proporcionado, ajus·
tados" D. Pranc. Man.
seu Terço estava aproxado ao Forte, que o tado.
tiptnUlcutc, adv. Com aptidão, aceom"llrol·cU....õr, ", adj. Que aproveita, General queria capitular.» Mercu1'!o de Març.
lLue tira todo o partido de alg. cousa. Ceit. 1666.
moda mente, convenientemente. Jel'us. LI'
(j. I. Iq8. 3. Casto 3. p. 243. nmostrar-se do'\prOXól', V. trans. p. uso Fazer aproxes bert. 19. 8.
rido e aproveitador da fazenda d'el-rei" § chegar-se, appropinquar-se com apro;.:es:
~l,tór, V. trans. (do Lal. aptare] Aceom·
subsl. O que, a que aproveita.
MerCIt7'io da Jut. 1664. naproxava a praça» modal', adaptar, proporcionar uma cauSai
~llI'ovclt"D)E-nto, S. m. Proveito, utiliAp,'ÓXCS, S. m. pI. (do FI'. approclle) (L outra. Al·r. 10. 6. -aplar e preparar a cau·
dade que se tira de alg. cousa. Paez, S. 1. miL) Todo o trabalho militar, que fazem os sa para o efTeito .•
89.• a louvor de Deos, e a - de nossas al- sitiadores da praça, para se achegarem· a
AI'tcnó")""s, S. m. pi, (L zoo!.) Aves
mas. § Adiantamento, melhoramento; pro- combatei-a como são as trincheiras, paral- da família dos brachypteros, ordem dos
I!resso no exercicio de alg. consa, como leias, baterias, minas, etc. D. fi'. Man. Apol. paI mi pedes.
virtude, lettras, bens, etc. /I. DOll'. I. 18. 169 "apertar os -)) chegar-se mais perto da
tiptCl'O, S. e adj. (do Gr. a, privo e plt·
Vid. de 8uso, 276.!l Demfeitoria agricola, praça. § ligo As diligenCias para vencer, pa- TOn, aza) II. de li. nat.) Diz-se dos inseclos
mecbanica, ou artificial. fabrico para me· ra chegar ao termo: na morte aperta os que não tem azas.
.
lh0.ramento ou acção de fazer ostas bemfei- apro.7Je.;. B. Flor. 1. 5. "os - do tentador» §
~1.terodícCl·OS, S. m. (do Gr. a, pnv.
tonas. Ord M. 2. 14.
flg. MaclJinações surdas. Viei?'. Cart. 7. I. pteron, aza dis duas vezes e, kel'as, corool
~prol'cllàute, p. a de Aproveitar. Que r 306.
(L de h. n.) Classe de insectos ápteros, que
aproveita. Vito C/t1'ist. 2. 30. 86.
"'pl'oxlm"ci'io, S. f. Acção ou elfeito de tem duas antennas.
pl'ol'elt{lr, V. trans. Tirar o proveito, aproximar, oó aproximar-se. 'Gett. S. I. 87.
~ptcl'ologíu, S. f. (do Gr. aplel'os, e!1}qu.e alg. cousa pode dar de si; tornar pro- 2. § Catc.ulo de aproximação; em que não se gos, discurso) (t. de h. n.) Tractado dos ln:
veltoso: v. {l. - as fruclas, as terras; lavran- acha .ao Justo a somma, Oll valor; mas sim sectos apteros.
.
do, e cultivado, ou melhorando os ama- o maIs exactamente que é possivel. § Ava....I.lcrouõto, S. m. (do Gr. a, pl'lv. plt·
nhos, e adubos. Azul'. CItr. 3. 5. nd'aqui liação por estimativa ou calculo aproxima- ron, barbalana, e nótos, dorso) (t. de h. o)
avante (loderemos aproveitar os nossos do. § Premios por aproximação, nas .,ote- Peixe sem barbatanas dorsaes.
..
bens ... sem torva. Goes. Chr. Man. 3. 3. nas; os que cabem a numeros immediataApU"no, S. f. (do LaL aptiludo] Ha~I!I
nllOrtas, e heranças que lavrão, e aprovei- mente anteriores ou posteriores a outros dade, capacidade para alguma cousa. VUIr.
Ião os Geutios_ § Utilizar, empreg-ar com premiados pela sorte.
2. 97.
'd d
proveito: V. g. - o tempo Brit. Cltr. I. 3.
I'-proxlmódalUcutc, adv. Com aproxi(Aptidão, Disposição, Talento, capac)~Aa I~'
ncuidando de aproveitar minha vida com os mação, quasi ao justo: V. g. calculal', ava- Habilidade, Inclinação, Vocação. Syn. pI'
exemplos. de ~ervor alheo,! § Utili~ar-se. v liar aproximadamen~e. Pimento 1'rigoso.
dão designa a qualidade natural qu.e ~ es'
g. aproveItarei o seu prest!mo, vallmento. §
AI,,'oxluuido, Cetl. Q. I. 251. p, p. de
pirito tem para certos traballJos, P~1UCl~~
AproveitaI' algltem, ou a alguem; ser cau~a
~pl'')xhuÚI', V. trans. Chegar para perto mente da ordem intellectual. Aâ/Sposll'j
de que eJle tenlJa proveito, e medre. O,.d. § Aproxima?' algum calculo; clJegal-o quan- indica uma tendencia e facilidade n8tur~
Prol. "o bom rei foi dado por De'JS para... to é possivel á exactidão, e perto da sua tambem para um exercicio, mas·de!D
e aproveitar a seus snMitos, como a pro- justeza, desprezando fracções, ou quantida- menos forte. O talento é uma aptJ ~o.
prios fiUIOS» § lIJelhorar a alguem elll fa- des minimas. § Aproximar um indiviooo de envolvida, completa, que faz que espll'110 se
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assenhoreie perfeitaII!ente do c~mpo ~'a~ti
vidade a que se dedlc~. CapacIdade m.d~ca
riocipalmente a qualIdade que o esplrIto
Pdquire exercendo-se longamente, e com
~aleoto, nos as.sumpt~s para que. é. apto; outras vezcs indica a Imples po~slbJlldaoe ~e
chegar a esse resultado. A hablll~ade é mUltas vezes um resultado do habllo de fazer
uma cousa. A inclinação é a tenue!1c1a do
es irito ou do coração para um obJ ect 9,.a
u~l com referencia a um ~amp~ de aCl!vl~ade que o sentimento e a IIltellIg~ncla lm.õem como fatal chama-se vocaç.ao A aptl~ão des~nvolve-~e, ~ l!Jlenll} maOlfesta-se e
affirma.se, as d'!SPOSIÇ~~S nao leva.m a grandes resultados, a habIlIdade adq U1re·se, e. a
capacidade é de cerlo modo a .comblDaçao
da aptidão, do lalenlo e da. habtlulad~. .
ApllOcado, p. p. de Aptlflcar; e adJ. Feito
aplo habil. PI'. Br. de Ban'. 1. Ded.
ApliOcúr, v. trans. (de apto) p. uso Fazer,
lornar apto, habil para algum Um.
Apll88lmo, sup. de Aplo. Arr. 7. t.l..
.lplllúdc, p. uso O mesmo que Aplldao.
Li.lb. Jal'd. 15. 6.
Aplltudlllól, adj. 2 K. p. ':ls~ Posto em
aptidão, capacidade, ou dlsposlçao para alguma cousa. Alm. fnstr. 2. 100. ~ (I. escholasL) Que consiste na aptidão. 1'. de Açor.
LI.
!plo, a, adj. (do Lal. aplus) Habil, conveniente, idoneo; falI. de pessoas. Lop. Chr.
J. /. I. 191. § Accommodado, conveniente,
adequado, disposto; falI. de c~usas : v..g.
si/ia aplo pam n'eile se porem ctladas. UlIS.
4. 27. Vieira, 2. 102,
Apuado, a, adj. Cravado, pungido com
pilas: _apl/aelo de agudissimas pontadas poJas espaduas, e lados».
ApuJadúra. Omesmo que Apojadura. M.
Bem. Medit. 9. 4.
Apulador, R, s. Signif. incerta. § Oque,
a que apara nas mãos qualquer objecto lançado de alto, ou de distancia.
Apulár, v. intrans. Signif. incerta. Será
Pular? B. P. verte ea;cipel'e. § (I. da Beiral
Apanhar, juntando as mãos, o que se lança
do alto como de uma janella, de uma arvore, etc. ou apanhar nas mãos o que se
atira de longe, como a pélla, etc.
Apuh'crlsíll', V. trans. Encher de pó.
Apunchür, V. trans. (ant.) Dar pontos.
Apunhádo, p. p. de Apunhar, Pl'esl. Aul
132. § adj. fig. Ulis. 4. 6. "falão per praça
Latim maçorral, com o qual per gasalhado,
recebem os freguezes quc vê muito apunhaclos» será apanhados, por, encolhidos?
Apunhalár, V. trans. Fl'rir com punhal,
dar punhaladas. B. Flo1'. 1. ~05. § Ug. Ferir
moralmente, atacando o caracter, ou exprobando qualquer má acção por meio de palavras energlCas, violl'ntas.
,lpunb~", v. trans. Empunhar, ]Jegar. ou
Iançar mao ao puuho da espada. Res. Chr.
148. B. I. 9. 4. M. L. 1. 4. 1'. 3.

Apunha r, V. intrans, Empunhar. Enrr.
I. I. -entrando apunhei olhando pelos cautos. Cast. 7. 56. "nisto apunha da espada»
§,Apunha1' com alguem; brigar, conlender.
~elt.

S.
Apnpada, s. f. Vaia, gritaria, vozeria
descomposta e com assobios, dirigida con~~ al~uem por insulto, ou escarneo. Sá e
II'.
t/h. 4. 6. B. I. 8. 7. § p. uso Drado,
I
camor
por festa, alegria. B. 1. 9. 4.
Apupátlo, p. p. de Apupar. Persl'guido
Com apupos, com vaias.
APOluir, v. trans. Tocar apupo; fazei sigoal com brados, ou assobios. Lobo, Egl. 4.
S Dar apupada, fazer zombaria e escarneo
com brados e baldões. A1'1'. 9. 16. _Dar risadas, e ficar-nos apupando» Vieir. 10.397'
iapupavalll o prégador» § Apupar, por feseJo, ~. uso V. Apupada.
as:t~IPol s m.. (talvez do Gr. POPPll:s6, eu
o lO'. aou. valas, ou do Lal. upupa, pasrr~ cUJo gnto se assemelba ao seu nome)
UZIO que se assopra, e dá voz que tOa des~bnda, e destemperada. § Apupo; Ug. o tom
/ apupo. ~ A. vozeria com que dá matraca.
ed . 3. 16G.•dando seus apupos para meto
i:ooe~ mayor orgulho aqueUes Mouros»
. ' escr. C. 89. «com muitos apupos e
gnta de todo o arrayal, se tornou para
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dentro. !l ql'lto, brado forle, e descompas- a que compele a verificação Ilnal do acto
sado. Eleglad. 2 19 V. AZlt1'. ChI'. 3. 71. da operação eleitoral.
«deu hum grande apupo, e brandindo a lan,
"I",rilr, V. lrans. Puri Ocar, separar tndo
ça, dissc» § Apupos, pI. assobios, vozes pa- o que são fezes, pé, sedimento, borra : V.
ra chamar, e carear o gado. B. 1. l. II. § g. - os metaes. Goes, ChI'. Atan. 2. 21. Paiil. Grilos, vozeria, insultando ou ridicula- va, S. I. 123. "o anjo revolvendo a- aauas
risando alguem ; vaia. § Apu!;o; ornato an- da Piscina as turbava, parecendo mais"protigo .•Tu hias hum Serafim, Cousa pera ver prio d'elle o apura-Ias» § fig. «apurar as indo céo, Com teus apupos d'aléo, Contente tenções> purillcal·as de quanto tem de mado cramesim. Canc. 57 V.
liciosas. B. FiaI', § Averiguar, examinar
AllUl'nc:uo, S. f. Acção, ou erreito de bem, e a fundo. fi. Sel'aph. 1. Prol. «fiz
apurar. AZltl', ChI'. 3. 28. § O acto de con- muitas informações, e apl~l'ei tradições» tar e apnrar os votos recolhidos nas assem- as noticias, separando as falsidades: ec - a
bléas eleitoraes. § Apuramento: liquidação verdade- separal·a da fabula. Sev. Disc. 88
de contas. § (flg) Escolha: -ap/tração de v. § Referir em substancia, de tudo quanto
gente para a guerra» C/ti". Ar. V. c. I'!. se tem dIto, ou escripto, só o que é verdaOl'el. Ar. 1. T. 68. _apuração dos béslei- deiro e sem duvida. Pina, ChI'. D. Di1,iz. C.
ros» «constrangidas apurações» (recruta for- 18. § Aperfeiçoar, polir: ,,- a escriptura»
çada dê gente para guerra) Ined. 2. IDO. § An'. Prot. - os homens. Lobo: fazei-os ul'baAcção de apurar razões, justiflcar·se, arra· nos, polidos: e assim, - os costwnes. B.
zoar-se de parte a parte, e tal vez com bra· Flor. San. 106. «ah Senhor ... se não apuras
dos, e dissenções : ter - com algUMI ; i. é, o tosco engenho mcu» § Exhaurir, não
contenda, contestação viva com elle.
omittir cousa alguma dc quanto possa ser.~lllIrúdllmeote, adv. Com perfeição, e vir para um fim propo·lo. Cam. Sono 13l.
pureza; com muita escolha, e selecção; § Rematar, concluir, levar ao cabo, e ao
com esmero. B. 1. 4. 2.
seu ultimo ponlo. Pinho Sll1n. 8 V. Ueita. Q.
AllUrndísslmo. M. Lus superl. de
2. 185. 2. § Escolher fazer selecção dos
;lpu"údo, p. p. de Apurar. Auleg. I. 12. propostos para algum emprcgo publico, ci§ adj. Averiguado, exam1Dado bem a fundo: vil, ou militar. Leit. Atisc. 18. 524. «lhe fov. g. hislol'ia -. V. do Arc. Ded. «desco- rão os reis concedendo ... o pode r de apltberta, e apumda a alta antiguidade do no- 1'al' ell'ições» Cal'v. Corog. 1. 3. 14.•com
me» § Aperfeiçoado, polido. Barreiros, 124. jurisdição de apttl'ar as pautas» Leão. Desc.
«n'este tempo em que as letras andam em 8. ece delles (cidadãos) apuravão o numero
Hespanha mais apuradas» Feo, Q. '!. Prol. que havião de mandar» § no jogo: - a car"não póde o livro ser tão apurado" § Per ta; aproveitai-a. § - contas; verificar. lifeito, consumado. C. do fap. I. 38. "pasma· quidar: apul'ou no leilão cinco contos. §ra de... e apurado saber do Gentio» § Per- homens; escolheI-os para serviço, guerra,
feito, limpo de defeitos, e imperfeições. V. feitos de armas arriscados, separando os
do Arc. II. l. «lettra apurada no metro» ineptos. Ch/'. Ar. V. C. tI. «1500 de cavallo
Sev. Notia. 8. 284. "alcançou os originaes que apu7'ou» § - uma lingua; aperfeiçoaI-a,
(retratos dos reis) os mais apurados» § Vis- polil-a. B. 3. 1. 4. § - a mercactol'ia; venta apurada, OUVIdo apurado; diz-se do que dei-a bem. § - o negocio, examinai-o, aveVê, do que ouve muito bem. § Qualificado, riguai-o, bem. § - a paciencia; aUnaI', irexcellentl', insigne. E'u{i'. 5. 5. i\1. Lus. 2.5. ritar ao ultimo ponto, provocar, e fazer
C. 20. «na oratoria, poetil:a, etc. tinha nome e com que ella mostre o toque que tem. VteÍ1'.
lugar entre os maIs apul'údos do seu tem- lO. 203. § - as rendas; aproveital·as, não
po» Pessoa - ; escolhida por capaz de re- as deixar perder.
Apl1l'úr, V. intrans. Apurar-se, puri[[cado, e conliança. Coul. 6. 1. 7. «chaves,
que tambem entregou a pessoas muito apu- car se, melhorar-se. Aulegl'. 3. G•• amor
1'adas» § it. escolbida pOl' nobreza, c riqueza apura no sotrrimenlo» § Apw'al'com alçuem;
de trajos, etc. "gente muito apul'adaec Res. apertar com elle muito, até o encolerisar.
Enl1'ada, r. 91. ~ Escolhido por melhor en"Imrá,'-sc, V. rer. Esmerar-se, procurar
tre outros para empregos. Ol'd. I. 67. 2. § fazer alguma cousa com a maior perfeição.
Apurado em alguma cousa; perfeito, aca- Eut'/'. 4. 7. Ulissipo, 9. 19. § Aperfeiçoar-se,
bado n'ella. Agiol. Lus. 3. 197. ecapul'ados e todas as signillcações do activo. Paiva, S.
nos exercicios de piedade» § Exhausto de 3. n V. Arl'. 2. 6. § flg. -Os virtuosos apumeios, pobre: V. g. - de cabedaes. B. Flor. rão-se nas miserias» "a lealdade apul'a-se
I. 413. ~ Esgotado, exhaurido, executado de nos tempos peri~osos» dá-se a conhecer
todo: ecextinctos todos os opprobios, e apu· limpa. § - com atguem; arlnar-se, agastar1'adas todas as afrontas no cadaver de Mig. se, arrazoando a sua causa, e accusando
de Vasconcellos» POl't. Rest. § (I. da cOrte) oulrem. Aulegl'. 1. 5. § - no trajo " verti r
Ord. At. 2. 63. 7. «apurados, e acontiados com esmero. § - ; tirar a limpo, concluir:
para nosso serviço» escolhidos, ou recru- do inquerito a que se procedeu ap/t1'Ou-se
tados. § Caldo - ; grosso, reduzido a me- que o alcance viuha da administração annos quantidade ao fogo, e melhorado. § terior.
Apurlltívo, u, adj. (I. medo ant.) Que puOuro -- ; sem fezes. M. Lus. 2. 5. C. 2. § Paciencia - ; reduzida a mais não podcr sof- rillca; depurativo, detersivo.
Á. IUlI"hlátle, loc. adv. V. Puridade.
frer; muito tentada. VIei1'. 3. 480. (na veApm'ldúr, V. intrans. (aut.) Foliar ao ounaL) Pel'dizes - ; i. é, exercitadas no voar.
Arl. da Caça. § Cal'la - ; (I. de jogo) a que vido, em segredo.
"purlditr-sc, V. ref. Fallar em segredo,
se reservou com cuidado para fazer vasa.
Lobo, r. 10. § Adag. : «Farinha apu1'ada, não ao ouvido: V. g. - uns aos outl'Os. Lop.
t'a veja a sogra nem a cunhada» Delia. Ch7'. f. f. 2. 216. Cancion. 165. V.
Apul'lsmó,', V. intrans, (anl.) (do Lal.
Adag. 65. § Apurado; diz-se do candidato,
'deciarado eleito depois do apuramento dos pus, puris, pus) Crear materia, pus.
A••í.ro, S. ID. Âcção de apurar: apuravotos que se recolheram na eleição.
Apurndor, S. m. O que apurava a gente mento; apuração. § A cousa apurada, escode guerra: V. g, os bésteiros do CO'1to, os lhida; a melhor. § Refinamento, requÍllte,
acontiados em cavallos, Ilêsta, lança. etc. c,horrores cujo apuro és tu, ciume. 1. é, o
Ord. Ar. 1. 68. pr. § Apurador, a, s. O que, mais reflnado dos horrores. § (I. mod.)
a que apura, alimpa, pule algo obra. AI'I'. Aperlo, lance, c tado de necessidade; cirProl. § O que averigua. § adj. O lempo apu- cumstancia má, perigosa. Decr. 29 de iltal'ç.
rador de verdades; 1. é, que as separa das 1832. § Esmero no trajar, no fallar on esC1·ever. § (no theaL) Ensaios de apu1'o; os
rabulas, mentiras, erros.
"pUl'nmeoto, S. m. Apuração; o fazer ultimos de uma peça, em que os aclores
puro; escolher o melhor physica e moral- procuram corrigir quaesquer defeitos, que
mente. § O separar partes heterogeneas de ainda possam ter no desempenl10 de seus
algo corpo. § Ojustificar-se muito limpamen· papeis.
"'IUlrlmrótlo, R, adj. Tirante para cOr
te. § Obrar com muita pureza em obras de
.
saber, discrição, e nas acções moraes. § de purpura. § Coberto de purpura.
Apí.s, s, m. (t. artr.) Passaro do paralso;
- de conlas; liquidação. § A contagem de
votos dos que foram sutrragados em uma uma das coustellações mel·idiouaes.
"lmté'Juhú, S. m. (t. h. n.) Especie de
eleição para se conhecer e declarar quem foi
eleito, § Assembléa de apuramento; aquella periquito da America.
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~p"Y, s. m. (l. bol.) Planta da familia
das orticaceas, originaria do Pará.
~p"rélleo, adj. (l. med.) Que não tem febre; que esta livre de febre; em estado de
apyrexia.
"'1'Y"cne, adj. (do Gr. a, privativo, e P1/l'~n, caroço) (l. bol.) Diz· se dos fructos que
não tem grãos.
"'''''rl'xío, S. f. (do Gr. a, privo e pyr,
calor febril, fogo) (t. med.) Cessação, intermissão da febre.
"'P)'I'O, li, adj. (do Gr. a, privo e 1)1/1'. fogo) (L de chym.) Que tem a propriedade de
re:istir á maior acção do fogo, sem soffrer
alteração alguma.
~qó, ad V. anL talvez acó, como alló,
aqui, e lá (do Lal. /tuc.) Elucid. uem hum
in trumento que nos aqo foi mostradú•.
~q"lldl'clulllén(o, S. m. (anl.) Ajuntamento, ou somma de gente, para vêr quanto
toca a cada um por cabeça: V. g. para que
cada um pague um tanto da derrama. ou
do total, que um povo deve pag-ar. Elucid.
~llllll("'clUl', v. trans. (anL) Fazer aquadrelamento. § Aqltadj'elar a tel'ra; som mar
os moradores, e partir por elles el!ualmente
o que cada um deve pagar. Eluclel.
~ll"o"rlllll" .. én(o. V. Aquadrelamento.
~ll"'''I'''lhúl', V. trans. e "'ll"odl'lIhár
-~c, V. ref. Arrolar em quadrilhas: v. g sel'ia conveniente á segu7'a71ça andarem aqua·
drilhados, ou aquadrilharem-se os vi:;inhos
dos bail'os, l)al'a os l·onelarem.
~ll,"'cccr, V. intrans. (anL) (do Hesp.
aeaecer) Acontecer; caber em quinhão. Elucid. uaquaeceo-Ihe tanto da herança•.
~ll .. ueclmeuto. V. Aquecimento.
"'qunutllldo. V. Acontiado. M. L. SeverJ
Not. D. 2. II.
~q"óllu", S. f. Sapo do Brazit.
"'lluoréllu, S. f. (I. de pint.) O mesmo
que Aguarella.
~q"llrellis(lI, S. 2 g. Omesmo que Aguarellista.
~quárlo, S. m. (do Lat.l O undecimo signo do zodiaco. Nau{l'. dc S. c. 7.
~ll"árlo, lI,adj. (do Lal. aqual'ius) Aqueo.
ou aqnoso. Elegwd. f. 268 v. uno aquario
seio do rio •.
"'ll"árlo, S. m. (do Lal. aquariwn, reservatorio) Vaso ou pequeno reservatorio
com a/fua em que se cnam plantas e animaes d agua doce ou salO'ada.
~lIUá"los, S. m. pI. Y-Iereges do seculo
n, cujo elTO consistIU em olferecer na CClIlsagração do calis agua sõmente. chamados
por outros hydropalmsta/as. E. J'~Ol'. t.
3'22.
"'(IUOI·tllládo, 0, adj. Corpoleuto e quadrado, mas curto; quartão, diz-se dos cavallos que tem os quartos fortes e baixos.
Oout. 4. 10.2. «(os seus cavalias) todos são
aquartalados. na ediç. dc 1778. «aquarlelados".
~lluartel"do, p. p. de Aquartelar. Vieú,.
9. 4'l7. 2. § adj. (L herald.) Dividido em
quarteis: esoudo aquartelado.
~(IUartel .. mêuto, S. m. Acção, ou elIeito
de aquartelar. § Os quarteis, ou alojamento
da tropas.
~(Iulll"elál', V. trans. Alojar em quartei . Vieim, 9. 482. § Dar quartel, alojar.
"'quo.·telálr, V. II1trans. Aquartelar-se,
tomar quarteis. Porto Rest. T. 4. 18. «onde
o nosso exercito haVia aquarlelado» § TomaI' alojamento.
...quarteIAr-se V. reL Recolher·se em
quartei . § Recolher-se á pousada, alojar-se,
bospedaf·se. Pieil'. Palavr. 13. 191.
"'qllarti.., S. r. (t. bol.) Especie de soJano; planta.
"'quol't11l1ádo, p. p. de AquartiUlar. Medido, vendido aos qual tilhos.
"qUl1rlllhodor, S. m. O que vende aos
quartilhos, por miudo. § O que mede aos
quartilhos.
"'quartllb'.r, V. trans. Vender aos qual"
tilbos. Al'le de Fttl'lm', p. 329. § Medir aos
quartiJhos.
"'.Iuálleo, II, adj. (do Lal. 'lqualiclls) Da
agua, pertencente á agua. Andr. Cer'c. 10.
50. 2. § Que vive na agua, ou sobre a agua;
que gosta d'ella, e n'eIla se praz: v. g. ani-
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maes aquaticos; aves, planlas aguatlOas. B. pela circumstáncia de estar o objecto
I. 3. 8. § Signo aquatico; que inllue, ou elle signillcado distante da peSSoa que ~~
causa chuvas. lllut. ~ Fosso aqualtco; cheio la, e da pessoa a quem se falia: v. g. aqu II
de agua. BLut. Demonios aqualicos; que casa que aI/i vemos; aquelle homem e a
residem na al';ua. Btul. § .Donzellas aquali· honlem vimos; aquelles tempos, aquel1est~
cas; (L poet.) nymphas. Lus. 9. 22. § iJlt- mens (oram outros. § Contrapõe-se a Clle
moI' aqualico; agua, como agua, aqueo. esla; esse, essa. § - pron. Refere-se a pes'
And1'Ode, Cerco.
soa ou cousa, egualmente distante da pes:
~q"ÍllII, ou ~quÍlllle, pI. Aqualeis. adj. soa que falia, e d'aquella com cluem se
2 g. (do Lat. oqualtlis) V. Aquatico. H. P. falia: aquelle; o que esta alem, aco a. § Re.
I. I. t. animaes aqua/eis; povoação - ; de fere-se tambem a pessoa ou Cousa queeslã
gente, que vive habitualmente em barcos, ausente: aquella que esl~ve cá hon/emlral.
como se vê na China. § Planla aquaLit; a lando de pessoa determinada)' aquellc
inteiramente submersa, ou qne Iluctua á eu comprei! que eu .vendi Ifallando de ~
superllcie da agua; fazendo dilferença da cio COI~hr~I~O dos. IIlterloc1!tores). § Repie.
aquatíea porque esta cresce nos logares hu- sen~a II1dlVlduo ~ndetermlllado, mas Cuja
midos, pantanosos, etc.
nOQao se determIna por uma proposição
"'.I".. -til1t.., S. f. (do llal. acqua tinta, IIlCldente: v. g. aquelle que deseja viver lum.
tinta de agua ou agua) Gravura a agua mdamenle, é fiet Cltmpndor de sellS deveres
forte imitando a aguare lia.
§ Emprega·se lambem para trazer amemo:
"'(Iu" t.or.~uo, S. f. (t. de pharm.) Vene- ria attributos e qualidades com que d'antes
no mui subtil, e mui perigoso.
conheceramos alguem: v. g. esta tão outro
Áqlle, adv. por oqui, ou aeá d'el'l'ei ; é que já não pal'cce aquelle; i. é, qual d'an~
erro vulgar: acudam aqui da ~arle d'el- les era, ou o conbecemos: já não parecia
l'ei .. é a sentença por int("iro. Gottlo, 4. 6. aquelle (que era el'antes): "Já não sou aquelle
7. V. Aqui.
máo Julio, que sohia» (diz o cioso quedei.
"lIUebl'llUtiu', e derivo Oam. Eleg. 13. xara de o ser) Fer',.. Oioso, 5. 3. uNãosoisvós
O mesmo que Quebrantar, etc.
aqucUa minha Senhora Clarinda» (que me
.~quécer, V. lI·ans. (do LaL calescere) Fa- agasalhaveis tanto, e agora me recebeis
zer qnente, aquentar, dar calor. AZUl'. Ohl'. mal) B. OlO1'. "Senhor eu sou aquelta (se.
3. 71. § fig. Animar, enthusiasmar. § IIg. que fui vossa amiga); pois eu, tornou o
Irritar, encolerisar. § (na pinl.) Empregar amigo, já não sou (lQuelle (sc. que erapeecõres vivas; dar expressão animada.
cador comligo)>> B. Flor. 4. t: 38. H. P.
.~lIUécé.·, V. intrans. Adquirir calor, tor- referindo o mesmo caso põe na bocea do
nar-se quente. Cato Rom. 319 v. § fig. To· amigo: upois eu não sou esle- (em vez de,
mar calor, enthusiasmar-se por uma idéa, já nao sou aquelle) .Eu que te fallo, e abra·
negocio, etc. § fig. Esquentar-se. B. Flor. ço sou aqueLLe mesmo, que sempre te esli·
.aquecel' em colera. § Animar·se por ef- roei, e sou esse mesmo de que das tantas
eito de alguma bebida, ou qualquer outra queixas, e sempre serei este (em o caracousa.
cter que tenho) em quanto viver• •Elle
"'lluecer, ou "'lll1éecer, e derivo V. in- caso que refiro (diz um interrompido de
trans. (anL e desus.) Acontecer. Lobo, Ect. quem o ouvia) não tem analogia com esse a
7. Euf/'. 1. 5. e Ulis. 3. I. Lop'. ChI'. J. I. 1. que acenas, e altudes; nem com aque/leque
C. 184. § Caber, tocar na partilha. V. Aque· hontem nos referiu o cura: é especie mui
cimento.
diversa, e mais do que cuidas. § Hefere·se
Aquccér-se, V. ref. Aquentar·se, procu- a cousa passada: V. g aquelle ncado, que
rar adquirir calor ou tornar quente. § Ficar t·os dei lwnlem; aquella sentença de Soera·
quente. § fig. Tomar calor, enthusiasmo por les que elle eSCl'cveu ou dizia. V. Este. gOeuma idéa. etc. § Animar-se por effeilo de signa o que pertence a uma terceira peso
bebida. § Irar-se, encolerisar-se. § Agastar· soa do discurso; v. g. reparaste n'aquelleSllI
se, esquentar-se.
olhar tímido, e (Ul'lado. § A este articular
~llllécído, p. p. de Aquecer (aquentar) correspondem, e ajuntam-se os adverlJios
Ee/'n. Pamis. 1. I.
aUi, acolá, lá, além. § Seguido do relativo
~lluecído, p. p. de Aquecer (acontecer). que significa ás vezes qualquer: pode sahir
B. 3. 8. 9. "caso aquecido"
aquelte que quizel'. § O' aquelle, Ó aque/!a
~(IUeclmc'n(o, S. m. (ant.) Acontecimen- (pbras. pleb.); modo de cham.ar a attençao
to, successo. E·u(l'. 1. 1. "não vence os de pessoas presentes sem lhes designar o
maus aquecimentos. § (1. uso no fõro) Sorte,. nome; é como se dissesse: ó tu. § E' g~ral.o
quinhão da partilha divisoria. § (I. mod.) uso de contrahir a prep. a como a primei'
Acção de aquentar.
ra vogal d'esta palavra, quer se empregue
" llue d'el-rel. Gil Vic. Y. Aqui.
como pron., quer como adj. dizendo·se:
~'Iucdúcto, s, m. (do Lal. aquceduclus, aqucl/e, áqueUa, em vez de: a aque/Ie, a
conducto da agua) Canal, galeria, encana- aquella: dei áquelle homem; a que homem
menta, que conduz agua de uro lagar para deste? áqueUe. Vou tíquella casa; a que casa
outro. Barreil'os. 23. § no fig. fi. P. I. I. 4. vaes? áquel/a.
§ (I. anaL) Canal que communica entre si
"lluéllo, (anL) V. Aquillo. Lop. Chl'.J.I.
difTerentes orgãos.
I. C. 1. M. e J1foça, 1. 2.
Á quelmoo.·oupn, V. Queimaroupa.
.t.quell'ollh·o, 0, pI. Aquelt'oull:OS,~,
~.Iuelvór, V. trans. Dar repouso á terra (de aquelte e de outro) adj. e pron. Sao dOIS
cavada. V. Alqueivar.
articulares combiuados, de que usamos,
.~lluelvádomel1te, adv. anL Com pres- quaudo ha mais de um objecto remoto: V.
sa. Vem. Sacl'. I. J5. 30 V.
g. aquella arvore, e aquell'outra. B. Olar.{
"queIxIlRlCl1(O, S. m. (anL) Pressa. 137. Sá e Mil' Egl. Bastu: uaqueU'ouLl'a cou·
Verc. Sacl'. I. :~3. 29.
sa. lJ. FI'. Man. Oal'l. 67. Cento 2. Id. Apol.
"'quelxar, V. trans. (an!.) Dar pressa, 147. «aquillo ... e aqueUoutl'ou
.
trabalho, molestia, tormento. Res. Eelio, f.
,{quém, adv. D'esta parte, para ca, 3n·
113. utuas luxurias te aqueixarão. Duarl. tes, atraz de algum objecto: v. g. esta ~quem
Em'bos. /. 268. "quando os piolhos os aquei- elo lJOU1'O; ê opp. a além. A1T. 4. 23. aqlle'~
xão muito".
e além do Ganges. § .fi'i.car áquem daagl 1a,
.~lluelxiu·-se, V. ref. Queixar-se, lasti- phr. provo achar-se fallido, ou enganro
mar-se. Goes, Oltr. Man. 1. 35. § ii. (ant.) nas suas esperanças, de cuja phrase r~
Apressar-se. Vere. Sacl'. 1. 33. 29. Eluc. a origem. B. 010,1'. 1. C. 13. e no. mesm
"aquejou-se a vir a Leão por haver o rei- sE'ntido na Eu/r. 5. 9. § fig. !nfe.l'lor,
no·.
nos, somenos: V. g. ficolt rnutlo aquem ~
"'quêl, (anl.) AqueJle. fi. lJom. 2. 1. pJ'imol' de seus antepassados: o Sltcces~~ r~
3. Ord. A(. 5. 24. 1.
muilo áquem das minhas esperallÇi!S, I...
"'llncllo, adj. demonstro ; formo fem. de menos longe do que se esperava. /lea, 'fI'.
Aquelle. § - S. r. Sem mais aquelta (Phras'j2. (. 54. "ficava seu poder áquem da snl
pleb.); sem cerimonia. § A minha aque.lla soberba. mui somenos. Paiv. S. I. ~2'D:;
(phras. pleb.); a minha scisma, a minha pregar a a(feição em cousas áquem 5e 23 3
opinião: nioguem me tira cá da minha' que lhe são inferiores. Ol'd. Ar· . eü~
aqueila. V. Aquetle.
i "pena gue seja a áquem da morte- m es
~q"êlle, m. &quélla, f. adj. demonstro da capital. Ord. Man. 1. 45.•parent §
Limita a extensão do nome a que se junta áquem do quarto grão" mais chegados.
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Achar-se áquem do que deve obrar; não cum- se deduz; i. é, d'estas razões. Lobo, r 236.
. com tudo, achar-se atrazado. Luc. § «d'aqui verás a razão que tenho- inferirás.
~~em e além; de uma e de outra parte: § "Estes falsos bens c{aqui.. i. é, d'esle mund'a uem e d'além mar. § fig. Arl'. 10. 55. do, temporaes. Sá e Mil'. § V. Cá, syn. §
•Te~ia Herodes que J~s!1s transfo~masse.a D'aqui em dianlc; desde esta occasião. § ii.
sua llgura áquem, ou alem da sna ~dll:de .. 1. Desde este lagar. § Aqui é que /01: ella; (phras.
é que se aUgurasse menos, ou nl.!!ls .Idoso. fam.) 1I·i. to é que esteve a dirIiculdade. §
Q' Pena áquem da mOl'te; que l1ao e pena Aqui dc Deus; loc. adv. com que
e invoca
~pital.
.
Deus para soccono, testemunha, etc. Catvo,
Aquéme, S m (do arab. hacqucm, de aca- Hom. I. 69. § Aqlti d'ell'ci, phr. ellipt. onma governar) Certo olJicio de justiça entre de falta acudam, com a qual inVOCámos au-

os àlouros,. com alçada at~ m?rte, em uma
só audiencla. 11.. Vom. 3. 6. l'i.
"quénse, adj. 2. g. Natural, on pertencente á cidade de AIX na França. V. cio Arc.
2.231.
.lqucntádo, p. p. de Aquenlar. Cosi. Egl.
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dicotyledoncas, de ovaria supero, e flOres
sem cOl·olla.
Jt.11ullnlúdo, 1', p. de Aquilatar. Agiot.
Lus. 3. 716.

.4.'lullotadol·, S. m. Oque avalia os quilates dos metaes' quilatador; contraste. §
Ilg. Apreciador.
.\.quJllllllr. V. Imns. Dar quilate nos metaes, e apurai-os; dett'I'minal' o seu quilate:
~ Dar relevo, estimação, e realce. Agiol. Lus,
2. 104. e 2. 141. § Notar com marca os quilates do metal; é do omcio do contraste. §
fig. Apreciar, avaliar; jnlgar do merecimento ou do valor de alguem ou de alguma
cousa.
.4.'lulilltill'-se, V. rer. Julgar-se, avaliar
-se. § fig. Aperfeiçoar-se, acrisolar-se. Agiot.
Lus. 3. 225. 'aqui/alar-se na virtude ...
."'Jullegla, S. r. Planta vivaz da família
da rainunculaceas. CUl'v. Alat. 224. E' medicinai e de ornamenlação; é tambem chamada acoleijos, ancolia e herva pombinha.
Al,'lullhndo, :t, adj. Que tem qUIlha, não
raso: «embarcações aquilhadas .. Lo'P. eh1'.
J. I. 2, 127. § (L bot) Que apresenta 11m
bordo saliente. á feição da ljuilha de uma
embarcação: diz·se das folhas, bracteas,
etc. 81'01. D.
.4.'Jflllífe,'o, ", adj, (do I,at. aqui/a, aguia,
insignia militar. e (el'o , eu levo) Porta-a~uia,
o que levava diante a banueira, ou aguia,
na antiga mílicia 110mana; entre nós corresponde ao parla-estandarte. Vi iI'. 1'l'ag.

xilio contra pessoas que nos atacam. Ovulgo diz áque d'clrei, ou águ.em d'e/-Tei. Antigamente chamavam tambem aqui cio dttque, aqui d{) condc, se eram seus vassallos,
o que depoi. foi prolJibido pela Ordenação,
porque a protecção armada é uireito rea2, v. noto n.
_
lengo e sobcrano. Ord. Ar 5. 71. 2. V. L.
A"ucntulllcnte, ~. m. Acçao de aquen- I. T. 51. parag. 45. e 46. Hoje pam pedir
lar ou aquecer. B. P.
soccorro usa·se a expressão: ó da guardai §
~llucnti.." V. trans. (do ant. acalenta'r, Aqui roi 1'l'oia; expressão Og. que denota
,lo Lat. calerc, e da desin. entar) Dar calor; rui na, e destruil;ão de alg. cousa de ljne
aquecer: v. g. aquentar agua. Lus. 2. 72. Luc. nem reslam vestígios. Lobo, Egt. 4. § Aqui
2.8.• porque o sol nam parece que pquenla, conlrapõe·se a ahi, ali, acotá: aqui de igna
mas que accende e abraza a a.rêa d ~quellas lagar proximo da pessoa que falia ou em
prayas.. § Og. Fomentar; realllmar; Inspirar que ella se acha; ahi, lagar prox.imo da pescora"em' favorecer para animar. Uoul. 6.7. soa com quem se falia; ali, acolá, lagares
5. ,tornou a aquenla." aquella christandadel) distautes da pessoa que falia e d'aquella
,'qucnlá." V. mtrans. Tomar calor, com quem se falia. ~ Adag.: Aqui está a chaaquentar-se. f? Galv. S. l. t 17. 2. e fig. ve do jogo.. fltnl. SUJ1pl. «Aqui está a conta
Coutinho Jom. 122. V. "em quanto as novas Lias ovos .. Ibid. "Aqui se pagam elias- IbieL.
não aquelltavão mais)) i. é, não se anima- «Aqut tenLles para peras" Ibid. "Aqui torce
vam mais. § Escandecer: Diz-se dos medi- a porca o rabo- "Aqui se r matam a~ concamentos. /lecop. ela (;tl'. C. uniu. 4 V.
t'IS" Ibid. «Aqui se vê o filho do homem" 2. 107.
"'llucnll'u-·"e, V. reI'. Tomar calor. V-U. Ibid, -Quando aqui não fores comerás com.4.'lflllino, u, adj. (do ],at. aquitilltls) O
Chl'isti. 4. 49 V. e Ug. If'. {jatv. S. 3. 37. 2. m.igo.. /lern. Nun. Re{ran. (. 93.
aguia, pertencente a aguia. A/m. 1ns/l'. 2.
•A. pimenta aquenta.. § Adag-. Delic. Adag.
... 'J .. IIl... eto. V. Aqueduclo. 1'. ele A.qor. f. 169. § Da feição da aguia: V. g. nal'i;;
121. .Não aquenla, nem arrdental)
l. D. l.
aquilino: convexo como o bico da aguia. At.
Aqucntcjullus, S. m. pt. Povos d'áquem
'\.'Julesccl·, e derivo V. Acquiescer.
L. I. 3. C. I. § fig. Perspicaz agudo, penedo Tejo. 8. P.
.4.'J .. lét.. ",ão, S. f. Acção de aquietar; trante; fallando da vista, olhos, engenho,
,(quco, 0, adj. (do LaL aqueus) Aquoso, apaziguamento.
etc. Blul. B. Flor. 5. 320. Ama,'. S. 233. 2.
de agua, semelhante a agua. Viei/'. 7. L71. § .4.'J .. letúdo, p. p. de Aquietar. A1'/'.
Mend. S. 2. 320. 10.
Via aquea, o mar, um rio. "Pela aquea via"
,\.quletntlór, :a, S. O que, a ljue aquieta.
&'lflíllo, pron. demonstrativo invariavel.
F. 8a/~ .. Eneiel. § I1UIJW1' aqueo; um dos tres § 2.dj. Que aquieta; fJue tranquilli'a; que so- Aquelle ou aquelles objectos, aquella ou
que lia no olho. Per. ct'Afons. Poc/er. 5.126. cega. § (t. med.) V. Sedativo.
aquellas cansas. Gil. Vic. l. 73. Cam. Ecl.
"'qllcreneiádo, \lo p. de Aqucrenciar-se.
.t.'luletamcllte. V. Quiel·amente.
3. 12. «que facilmente aos olhos se figura
Dlz·se do animal que se acostumou a viver
",(uletlll', V. trans. Pór em quietação, aquillo, que se pinta no des('jo.. § sa·se
com outro, ou que o acompanha para toda fazer qnielo. 1'1'. da Ginel. 6. 13 V. § fig. como S. m. para indicar o objecto remoto,
aparle.
Socegar, tranquillisar: V. g. aquietar a quem cujo nome ignoramos, ou queremos calar,
""luCl'cnclúr-se, V. ref. (do Hesp.) (t. tem o animo, a consciencla agitada. Luc. 3. e ajuntamos-lhe os adjectivos na terminaBrazi!.) Acostumar-se a um certo lagar; ler 2. «o jejum, mortílicanuo a carne, aqUleta ção, que corresponde ao genero masculino:
·llJe alfeição. Diz-se principalmente dos ani- as pab.:ões- § Aquietar os tumullos da mente; V. g. aquilto d bonito; aquitlo é leio. § Usa
maes.
os alvoroços do C01'a9.ão: os suslos; os ctamo- -se tambem alludindo a cousa, de que ja se
."q\lé8llc, '\"lUC880, pron. demonst. (L res da inveja: etc. vieil'. 10 69. "aquietar o tractou em outro tempo: v. g. aqutilo, que
ant.) Esse, essa. B. Ctar. 1. C. 32. D. M. ele [lensamento. § Aqutetal' os que estão em tu- me disseste. § Refere·se egnalmente ao dieta
Port. Obro 8. 203. "o fim d'aquesse estado.. I1WtlOS, os que (azem blt/ha, desordem; apa- de uma terceim 'pessoa: aquillo 9,ue elta diz;
Aquéstn, S. f. (anL) Acontecimento, ca- zigual-os. Estaç. Anl. C. 12. 2. § Tornar me- aquitlo que se rere/'e de Calão. § fambem ás
soo Sim. J!1ac. -grande aquesla..
nos violento ou agitado: v. g. aquietai' as vezes se emprega referindo-se a pessoa que
""l\leste, ,t.ql1é8tu, adj. e pron. demons- onelas de levadia, altel'adas. Luc. 8 .lI.
não está presente, ou que está distante:
lrat. (ant.) Este, esta, B. Ctar. C. 1. 16 e 2.
,\.quletál', V. intrans. I·'icar quieto, tran- aquillo (aquelle sujeito) é um 1010; nquillo
C. 9.. Cam. Fitoct. 1. se. 5, "já que vos con- quillo, sem af1licção, duvidas. Agiol. Lus. 3. ncio sabe o que diz; aquillo 11 ào é um hofessCl aquestas fraquezes. V. Este.
579. «se via alg. dissenção, não a~uietava alé mem, é uma {era. § Aquilto contrapõe-se a
A11uéHtU, pron. demonstro (anL) Isto de todo a ver composta.. § fig. Não se con- tsto, isso, significando cousa distante em
A,ul'. Ch'/'. 3. Prol.
tentar com o seu estado, graduação. V~eir. tempo ou lagar da pe soa que falia ou d'a"'I.uctto, S. f. (do Ual. acquelta) Licor 7. 194. 2. "Lucifer no ceu tendo a snprema quella com quem se falia. Alguns antigos
d'll?lla, composlo de vinllo, um terço d'agua cadeira entre as ~erarchias, nam aquietOl~ ~rammaticos designavam os pronomes isto,
e dIVersos al'Omatas.
naquelle lagar- la. 218. 2. § O homem cu· tSSO, aquillo como fórmas neu tras de este
Aqui, adv. (do Lat. hic) N'este lagar, n'es- l'ioso 1.00 aquieta; nem descança, em ql~anto esla; esse, essá; aquelle, aquella. Não haventa parte, n'este si lia. Goes, ChI'. Man. I. 60. não sabe o que deseja; não cessa de trabal bar do porém genero neutro na lingua portu'aql!! lornou Pedralves alguma pimental) § para vir a saber. § Aquietar o pensamenlo gueza, a classincação era impropria. § CoUsa-se como palavra equivalente a um no- em algo cousa; descançar com elle, não inda- mo em afluelle, aque/la, coutrabe-se geralmente a primeira vogal com a prep. a,
me, e ao demonstro este: V. g. aqni elas nym- gar mais; assentir. Lobo, p. 144.
phas era .clam asscnto: Por este logar; i. é,
.4.'luletál'-se, V. ref. Usa-se em todas a quando d'ella é precedida, dizendo-se:
n'este lagar estava: e indica mais proximi- significações de aquietar, trans. Viell'. 10 aquillo em vez de: a aguillo: não preslei
dad~ que cá: V. g. João cá anda na côrte, e 52. M. Lus. 4. 12. 28.
al/cnção áquilto que eUe elme.
qUl ceou llOn/em commigo: aqui, i. e, n'esÁ.quilo, ou &'lulloo, S. m. (do Lal.) O
AquHolláeen8, S. f. pI. (t. boL) Família
a casa. § Tambem significa o lagar de um de plantas cotyledoneas, cujo typO e o aqui- vento norte, a.:juilão. V. Lus. 6. 31. .Uoreas
injuriado,
e o companheim Aquilo u (longe
~~~urso, de um livro: V. g. aqni principta a foLio.
{""ar. da guerra c/e /latia. Brit. Cltr. l. 6.
,t.'lulróllo, S. m. (L boL) Especie de azi- o i pOl' causa do verso.) Alalt. Jerus. 9. 39.
'pra~lca .... que referiremos aqui.. § N'este nheira.
"Glfuilon...
A'lullombitdo, adj. (t. do Urazil) Que
enseJo, c?njunctnra, Nau{r. de Sep. 4. 44. §
&qulln. V. Aguíla. Vieir. Euc.
Agora, n este tempo. Lobo. 3. § N'esta vida,
Ji'lullu-.ílbo, S. f. (L de chym.) Dá-se vivia em quilombo; que estava refugiado
no estad~ presente. Cam. Od. 9. .lI. "o bem este nome a todos os sublimados bl'ancos, em quilombo.
'\"Jullomhúr, V. trans. (t. do Brazil) Ueu~ue aQlII se alcança'l não dUl'a por possan- e principalmente ao do mercurio, chamado
nir em quilombo escravos fugidos
, nem por forte.. § AqUI, por para aqui' 211'0tochlorclo de mercurio.
,\.quUomiHlr-se, V. ref. (t. do Brazil)
~r~ e~te lagar, sitIO. Autegr. 1. 12. Lobo:
A'Jullão, S. m. (L poet.) (do Lat. aquilo,
a n. . 64. "aquz te "'uia o ceo para que Vento norte; ou segundo alguns, o vento l1efugiar-se, occultar-se o escravo em quilombo.
NU. Não havendo já escravos no
~~Fentes. § Eisaqui. 'J.:Jbo, 35. "aqui te nornordeste. B. Carlinlt. § (L poet.) QualDrazil esta palavra e as duas anteriores só
/)' re~? ~eus IlIhos para que os mandesll § quer vento violento e frio.
te~lft, este lagar; designa lagar mais de-I .4.quil"ll'lu, S. f. (t. bot.) A.rvore das In- podem hoje ter nma applicação retrospcir' !na o que de cá: (V. Cá.) V. g. d'agui I dias, que dá o chamado pau d'aguia, de que ctiva, romantICa ou historica.
.4.'lullonllr, adj. 2 g. (do Lat. aquilonaq~;.~,có~te; d'este lagar onde estou. § D a- 'se extl'alle uma resina aromatlca que tem
l'is) Pertencente ao áquilo; que vem do
u·' es e te~p~, d'~ste dia, etc, V. g. cl'a-. propriedades medicinaes.
q I a Um me;:;, d aqlt'l a um anno. § V'aqut
.4.'lullol'loeu8, S. r. pI. (t. boL) Plantas aqnilão, do norte; boreal; v, g. venlo, reVOL. 1 - FL. 28
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giões aqllilouarcs; i. é, do norte. Goes, ChI'. ou menos viciado' o qne contém gazes
mephiticM. § AI' livre; espaço descoberto,
c/o Princ. 9.
Af!uIlÓncO, 011 Aqullólllo, n, adj. (do onde o ar circula IIvremenle. § Ao ar liIJre;
J,at. oll'âlonillS) O mesmo que Aquilollar. fóra de casa, no qointal, na rua, no campo;
em abrigo: elormi!' ao C!l' livre. § Ao ar li·
Uti$ipo, 2. (V•.
'Juluho;ldo, p. p. de Aquinhoar e adj. vre; na praça publica: o povo, .Q~le em massa
Ceit. Q. 1. lJedie. Cout. 9. 29. § FicaI' bem pro/eslava contra a marcha potwca do gOl'trraquin/waclo; ter uma boa partilha; um bom no, l'eunitL e deliberolL ao 0.1' livre. § PÓ1', ea;p6r ao ar; submetter uma cousa a in[]uenquinhão.
Aqainhonllõr, a, s. O que, a que aqni- cia, á acção do ar; arl'jar. § Dar aI', V. g.
nhoa, qne faz ou distribue quinhões, sortes, a um quarto; arejai-o abrindo a janellas
e portas para que se lhe renove o ar. § 1'0partilhas, etc. no pr. e no fig.
AflulnboUlUólltfl, S. m (p. us) Aacção, lIlar ar; procurar o ar livre; sair, passear
para espairecer; ir tomar fresco. § ViveI' elo
ou o rlfeilo rle aquinboar.
Af111101>0;,,', v. trao . R partir, dar, ou aI'; sustentar-se com pouco alimento. § Ar
fazer quinhões, porções, partilhas, sortes, elo 111m'; o ar qne se respira no mar. § LI. A
racõe. D. F. Mail. P. R. Lustr. I. 69. II. brisa que vem do mar. § Golpe cle ai'; o ar
qne se receheu inesperatlamente por aber«cõm que Deos o dotou, e aq'tinhoou»
A'I"lnllo;,,'.1'< e, v. rer. fomar para si tura repentina de porta 00 janella. § Andar
algum quinhão, ou parle do que se divide, no ai'; andai' preoecu[Jado, solJrf.'Sallado, espt'rando noticia boa ou má § Andai' com a
c repart , ou toma. M. Lus. 5. 16. 36.
AfIIlIlIUI, S. 111. Especie de cotovia do cabeça no ar; andar distrahido, desatinado,

Drazil.

v. trans. e derivo Omesmo quc
Adqolrir. Nau/i'. ele S. 9.
15G. uU. ed.
"lol'Ct'nrlo o corpo aqui7'e mores forças.
Cal. Rom. 174. "aqui1'ição" ll1m'cos, Ch1'. 1.
p. 26 I. «aquirimento•.
'~fful"'íto, n, adj. (ant.) Adquirido. !da7'c.
'~flllh' .."

air. 2.

r:

1.1,7.

Atlulstndo. Omesmo
,'1 fi II Ishil', O mesmo

que Adquirino.
que Adquirir. Lus.

7. 59. Vici'/'. Carl. L 118.• não aquistou pou-

co credito- Caminha, Poes. p. q~O.
J1fil!í8to, S. m. V. Acqu!.lção.
A'IU;""o, pron. demon.tr. invariavel
(anL.) '·to; aqui isto. Coutrapõe ,e a aqlâlto. 11. Clal'. t. 153 v. lJem. Ilib. Egt. 2. As
fôrmas variaveis d'eote pron. são: aquesle,
aqlle.l/a.

&fluill\nlco, ou AflllitRUO, a, adj. (do
Lat. Aquitanlcus) Da Aquitania, ou Gasconha, provir.cia da França. LtIV. tO. 17. Carv.
Comp. 2. 9. 78. Jerus. Libel'l. 'lO. 88.
A'I"!tÚI'. V. Quitar. Paiv. S. 2. 22.
Afllljál', (ou Acuja7') v. intl'. (ant.) Pergunlar com iustancia, inquirir Oque é, de
quem é? E/ucid.
Afl"o;,:omhri"'IO, a, aujo (ant.) Sia-nif.
incerta. Cancion. 10G. "he um pouco a911ogombrarfo, dt'salmadou.
"'fIIlOlá, V. Acolà. 11. P.
&flllOl>lltlotlc, S. f. A qualidade de ser
aquoso. l/vcop. da Ui/'. 2. 3.
A'llIOHO, ÓSlI, adj. (tio Lat. aquosl/.s)
Aqul'o, que abllnda em agua. Cam. Ode, II.
~. "l lOpO aquoso., chuvoso. § Que se move
por meio da agua. Nau{i'. de Sep. 5. 87.
"quat fnz o aquoso engenho r presado» §
Que parece agoa. Rvcop. da Cil'. 2. I. "apost('m3 ventoso e aqlloso" § O fitnelo - ; (t.
]1oet.) o [nar. Lus. o. 38.
,i" '. m. (do Lat. a~/'; do Or. aêr, de aêmi, 'U opro) Corpo lJuido, moveI, pesado,
sem cOr, nem cheiro, capaz de compressão
c dilatação, elaslico, transparente, a ponlo
de ser invi ivel; cerca todos os 01 jcdos
terrestres e a mesma lerra, até certl: altura. II. P. I. I. L Lus. G. II. "o invi ivel ar"
Chama-se atllJosphel'a; c, quando puro, compõe-se de 0,79 de azote, o 0,21 de oxinenio.
li Na phJ'sica antiga era considerado um dos
quatro e!f.'mentos. § U ar almospherico não
é porem elf.'lllento; é um corpo compo. to,
contendo além do azotc e do oxig'nio, acido carbonico, vapore' de agua em quantidade variavel, e a vl'ze' partículas de outras sub tancias. § O ar é o alimcnto da
!'espiração; re 'pil'amos um ar puro, um ar
Infeclado, elc. Goes. ChI'. Man. 1.56. fi. Dom.
l. I. 23. ttrespirar hum día em outro arLuc. G. 13. Arr. 'lo 2. "a ~ozar a/'es da vida"
Este corpo po to em movimento é o que
chamamos Vf.'11l0, aragem: a~sim dizemos:
vem d'all: um aI' fi'io, 11m ar qllcnte. Lus.
6. 3D. "mal cobertos contra os ares que a-sopravam" § Ar coad<J; o que entra nas
casa por alguma pequena greta, ou fenda
de porta, ou janella. § AI' encanado; o qoe
vem de porta ou janella aberta por corredor ou outro logar e trelto da casa. § [;01''I'enle de aI'; o ar que corre encanado, entre
portas Oll janeIlas abertas. g AI' mau, 0.1'
impU/'o, ar empeslado; o que está mais

ARA
no rosto alegre, e voz serena. § Peque
mostra ou apparencia de qualquer cous~a
Awr. Ch!'. 3. 44. "IJUm aI' de riso. ~ lJa~
um ar da slla graça; mostrar-se arravel
§ Dar ar; repre 'cntar, mostrar na figura ê
presença. Patm. 2. J'll. lidava o al' de quem
era. ~ Dai' 0.1', ou a~'es cle a/gucm; parecer
-se com elle: V. g. da ares do pae. ütt!u S
2. 317. 3. <·dão m' hons do~ outros. § Dar
-se ares; apparenlar ser mais do que é: v.
ela7'-se al'es cle fielalgo. § Ftwlctl' a alguem9ô
w'. do CCl1'po;. imitai-o nos mov~mentos e meneIO. lJar/'C!l'. Cens. § Ar; gelto no fazer as
COUS!!S, bom, .ou mau; e geral.mente toma
-se a boa. parte, por garbo, bizarria, gra.
ça, maneIO do corpo. AlI/eur. 5. 2. -hum
ar, hum rcqllt'bro, hum riso» § Graça lias
a~yões. Mem. elas Proez. I. 35. Lobo, p. 464
"P se apresenla com ar, graça, destreza e
compostllra.. § O aI' elo rogo; impressão que
fazem certo~ corpos rarefazendo o ar. §A.
de luz; um VIslumbre. § Os ares da pl'ivanr
ça, do pq.ço, da ven.lum; llg. favores, bafoauras. § tt. As maneiras, V. g, do paço' assa.
bort's, discrições, etc. § AI'; accidenie. mo.
lestia que sobrevem repentinamenle. Prelt.
Aut. 43 V. A!7iot. Lus. 2. 320. "vivendo... de,
pois de lhe dar a enfermidade do al', efIGil. Vic. 1. 36. "foi ar, que deo pelo muü:
do, de que as almas são doentes.. § Ar, ou
ramo ele ar; accidente paralytico. Calvo Hom.
\. 4. 1'2. "deo-Ihes o 0.1'» Maeleú'. Me/h. U
V. 3. 2. "parlezias a que o vulgo chama ar.
§ AI'; vapor misturado com exhalacões cor,
ruptas, contaminado, inllcionado:- V. g. ar
mephilico, ar de peste, B. lJom. 1. 1.26, .ar
contaminado".
"'''' suU·. do preso do inf. e da 1.' e 3.'
pessóas do foI. do subj. da L" conjugo § É
tambem suO'. de aujo e denota pertença, re·
lação; § e de subs. exprimindo collectivida·
de, reunião de muitos individuos da mesma
especie, abundancia, augmento, etc.
&'r .., S. f. (do La!. araI Altar para razer
sacriflcio entre os pagãos. Lus. 2. 62.•as
aras de Du~sirisu § Allar tambem, enlre os
Christãos, usado na poesia. Lus. 2. 15.•sacras aras. § lig. "Nas aras da honra. Elegiad. 14. 198 II. nas aras el<i (é, do respeito,

com O I'spirito exallado por paixão violenta. § Avanhor no 07'; COOlprehender qualquer cousa por nalural deducção dos factos
ou de palavras, que <ó illdil'ecl.a ou longiquamente se 1I1e referem. § Eslar no ar;
não assentar bem: o pé d'esla meza, d'este
relogio eslá no ar. § fi'azer projcctos no a'l';
traear planos sem fundamento, sem base.
§ fi'a.c/' alguma cotlSa no ar; praticai-a
sem attencão, sem reflexão, levianamente.
§ Fa:.el', -tevanlal' caslel/os no ar; imaginar cousas, que se não podem realisar. g
Andai' atguma cousa no ai'; V. Andar. § Em
sentido geral, todo o corpo aeriforme, que
pela nomeuclatura da ch~'mica mo~erna se
chama gaz, como o oxil{enio, o lI)'dro~eneo,
o azole, ~tc. § no pI. Os ares; o espaço acima das no~sas cabeças. Lobo, (. 45IJ.. "huma
nuvem dos ares despedida. «vem dos ct1'es o
rayo, que te abl'aza» § 7'otclal'em-se os aI'es:
cobrir-se o ceu de nuvens. § iI. llg. Eslar
imminente qualquer acontecimento gral'e.
Emprega- e esta phrase principalmente em
relação á politica iuterna quando a agitação
dos partidos começa a fazer receiar pela
sorte do govemo ou da - institUições; e em
relação li politica internacional, quando lia
ameaço d~ guerra proxima. § Ares, pI.; cli- da gratidão, de Ctl/Jido, etc. fazem sael'lficw.
ma. li. JJom. I. 3. 'lo Lus. 5. ~.. "as novas § A ara da crllz; a cruz, em que Cllrislo roi
ilhas vencia, e os novos ares. § Tomar ares, crucilicado. Ros. Vi4. 2. 6. 3. ~ Am,oupe·
ou mudar ele a1'es; ir p"ra o campo por mo- dra, ele ara; pedra benta, que se colloca nos
tivo de doença, para convalescer, et.c § .ires; altares e sobre a qual $e põe o calix, ea
o vent~s predominanles: v. g. os ares de hoslia consagrada. II. JJom. 3. 4. 3.•sagrar
algum sllto; a ~ua atlllosphem, os ventos ped'l"as d' ara, e oleos" § Am It. aslr.) con·
que n'etle correm, e a soa temperatura. § steltação austral. Lus. 8. 7l. § (t. de h. n.) O
Ver pom onde cOl'1'em os ares; tlg-. examinar, mesmo qne Arara.
,.....n, sulf. da 1.' e 3. pess. sing. do prel.
e observar o estado das cou as, a figura-que
tomam os negoclGs que IlOS interessam, elc. mais-que-perf. do indo cond. e subj. dos
§ Acoll/a?' os ares; trabalhar em vão. § Cus- verbos da 1." conj.
A,·nhühle. V. A.rrabalde. /<1/,. Sim. CM.
p!r para o ai', e cahir-the no 1'0.1/0; i. é, mostrar-se soberbo, e ver-se humilhado. § Al'es l. 19. 80.
ela pa/ria, ou aI'es 1Jatrios: os da terra de
i'l.I'nbátn, S. m. (t. de h. n.) Espec~e de
que qualquer é natural. TcU. Chi'. 2. 10. I. macaco da America. (Simia senicu/a. LIOII.)
VieÍl'. 263. 12. e fig. a patria. § Estml1har
&.rabe, adj.2 g. (do Lat. ambs) Natural
os arcs; sentir novidade por mudança de da Arabia, ou pertencente á Arabia. M. LUl.
clima; e fig. sentir c tranheza em cousa 2. 7. 16. § s. Pessoa natural da A.rabia. Goes,
desacostumada. Eufr. 5. \. "eslmnha os ChI'. Afan. 3.47.
a/'es destes termosu (fali. de termos, e esAI'abellco, adj. Que é á maneira, 00 motylo não vulgar.) § Atim/' com tudo petas do dos Aralles.
a/'es; (phr. fam.) irar-se destem[Jeradamente;
&.rnbe"coH, S. m. pI. (I. de pint. e esenrurf'ccr-se. § Ir pelos ares; ser levado pe- culpt.) Uos como ramos, com UOres e Colhalo vento, ou arrebatado e de truido por ef- gens iuventadas á plJantasia do pintor, ou
f.'ilo de explosão. § Estar nos a/'es; ficar esculptor. Btllt Supp.
.
nos ares; andar nos ares; o mesmo que An""'lIb;, S. m. (do Hebr. rabb!. senb~r,
dar no ar; trazer o espirito alvoroçado por mestre. ou sabio da lei) Titulo do maglS'
esperança ou temor. § ii' aos ares; o mes- trado maioral, que entre nós tinham. os
mo que ir petas ares. § it. Ug. Arrebatar-se, Judeus tolerados até o tempo d'el:rel ~.
exn"perar-se. § En/ender 1Je/.os al'es; o mes- Manoel, e que Ibes administravajusnça;llr
mo que Apanhar no ar; i. é, comprehender l1ha sello das armas de Portugat, com e·
facilmente, com summa penetração. § fi'a:;er tra: sêUo elo arabí maior de Porlugal; em
as cousas petas ares; velozmente. prompta- cada villa ou cidade havia tambem um. an m nte. § Ir, ou vi'/' petos m'es; depres~a, co- nual, e cada um d'estes tinha seu [JartIc,u
mo a aves que voam. § Pau do ar; chifre, lar com o nome do seu districto. Ord.• ·
chavelho: tIln penle de pall do a1'. § PI inci- 2. 81. f. ~76. Os arabís menores eram como
pe do AI'; Satanaz. § As potencias do ar; os juizes ordi nal'ios, eleitos por pellooros ~.
clemonios. § 111' do 10s10; o estaJo do sem- las communas dos Judeus, e confirma os
blante st'gundo as paixões do animo. CosI. peto ambí mó'/': e d'elles aggravava para o~
3. 58. § E tado apparente: V. g. ar de saude. ouvidores das comarcas postos p~lo arnbl
§ Tel' 0.1' de a/glllna cowa; apparencia, e mór, o qual tambem tinha seu ouvldOr\,qU:
semelbança: V. g. tem ar ele 1l0vetla. § Ar; andava com elle; e de ambos se appeu&V
apparencia externa, gesto, configuração do para o corregedor da cOrte, que era o ~u
corpo. B. I. 4. ~, Maus. 12. 191. Clco'bum ai' jlúz da alçada. Ord. cit. M, L. tom. 6. p, '
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ARA

AnA

s. r. ou ,\ravio, (do f\rab. ará·
cousa da Arabia) Lingua ArablCa. H. dos
l!h'av. 28. ~ fig. Linguagem embara~ada,
~e se não entende. Aulegl'. 2. 17. § Nome
~ado nos Açores a.os romances populares.
VVasconço, e Genng~nça.
.
'''robl/1l10 , s. m. OlflclO, magIstratura de
arabí. M. Lus. P. 6. 10.

cerca todo o crystallino. § Tambem se dá
este nome a outra membrana fina, delgada,
e tranpparente, que fica entre a duramaler,
e a piamater, e que se julga que envolve
toda a substancia do cerebro.
""'ucbnóldco, adj. (t de h. n.) Que se
assemelha á teia de aranha corno a pellugem de certas plantas. § Que tem relação
com a arachnoide.
i\"ucbn('ldlcls, ou "'rocboítls, s. F. (t.
med.) lnllammação da arachnoide.
A"ocbJlGllIgía, S. f. (do Gr. arachné, e
logos) Tractado sobre as aranhas.
~,'ucl .., V. Araca.
""'ucola, S. f. Ave da America septentrional.
"'mcÍl, s, m. (t. do llrazll) orne d'um
peixe de rio.
""'aclIl\n, S. m. (t. h. n.) Ave do lJrazil.
"",..cuá, s. 111. Nome dado no Brazil ao
angelim.
""'áda, S. f. (ant.) Trabalho da lavoura.
Git Vic 1. 170. "lJuando vieres da Q7'ada»
"'rodcgo, S. f. Tributo de seis fangas de
trigo, que se pagavam ao mosteiro de Alcobaça. lJIut. Supp.
Artido, S. m. (do Lat. aratrum, de Q,ml'e,
lavrar) Instrumento ruslico, com que se
abrem os regos na terra, para se s~mear ;
consta de varias peça~, cujos nomes são, sega. aiveca, temão, ouça, chavelhão, rabiça,
relha, mexilbo. teiró, tempera rabello, soles, chumaceiras, orelhas de lobo, dentaes,
etc. B. 1,3 8. § (jg. Olavor, exercicio do arado, a vida agricola. H. P. I. 5. 4-. "o nobre
Cincinal.o do arado foi tirado para ser dictador" § lig. Esforços, trabalho para alguma cousa. Ma,·c. Chr. I. 8. 5. "com o arado da cruz. Ros. Vid. 2. III. "I'enovou com
o a1'Udo da doutrina celestial» Coulo, 7. 6.
63. § fJeitar, 011 lançm' mão ao amdo .. fig.
emprebender alguma cousa. Vito Christi, I.
I. 39. § PClli1' o arado; fig. diz-pc de qualquer em preza, que se acha começada (como a terra, quando eslá humedecida, e
prompta para arar-se), e falta só terminal-a.
Viei,'. 10. 181,2. "christandades do ... que
desejavão e pcdião o arado. § Adag.: "Am·
do barbudo, lavrador barbudo" /Jelw. Adag.
89. "Máo de carro, p,'or d'arado" lbid. 9. ,,0
boi trava pelo m'ado, mas o mal de seu
grado" lbid. 78. "O bom soldado, tira-o do
arado» fJetic. Adag. 89. "Cunhados e ferros
de amdo, debaixo do cbão ~ão logrados»
11e7'n. Nun. Retmn. 27. "Não ha terra tão
brava que resista ao arado; nem homem tão
manso que queira ser mandado. B/ut.
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"áblco ~"lablgo, ", ..lablo, A"illlO,

ii,

ad rc s. Da Arabia; o J?esmo que Arabe ;
A;:abico encenso» "o SinO -» 'lJ.'l'abo es;;eilo. Cam. San. 6. B. 2. 4-. 4-. (~entre qs
Atabios» Bm'r. 6~ v. que eU? ArabtCo sIgnIfica. (snbs.) na !Ingu!! .AI·ablCa·.
,,"ublsl,r. V. Arablzar.
,lrllbísmo, s. m. (L. <!e gram!li.) Conslrucção, phrase, ou locuçao propna da IIDgua Arabica. Eluc!d. Adverl. p. !:l.
""nbistll, S. m. O que é versado ~a
plulolog ia arabe. § Nome dado aos medIcos Occidentaes, que pelo ~ecu lo Xl da
nossa era seguiram as doutnnas da med!cina arabe.
Mnblz/JufC, S. m. O que faz estudo especial do arabe.
.
.
"rublzá.·, v. trans. Dar aa palavras forma, desinencia arabica. § Dedicar-se ao es··
ludo do arabe.
.t rnbulllU, S. m. (t. bot.) Arvore, que.dá
a madeira chamada pau-brazll. (Caesalpwa
echinata).
Máco, s. r. (vocabulo Oriental, que significa em geral: toda a es~ecie de licõr
espirituos~). Agua ardente mUlto forte e de
cheiro aclJvo, que vem da Indla e é extrahida do excellente vinho de Scbiraz, outros
dizem que do assucar, e outros que do arroz, juntando-se'lhe o sueco de urna palmeira. V. Orraca.
s. m. O fructo do ~raçazeir~'.:5
Araçá bravo; arbusto do Brazll, da faml!la
das myrtaceas.
"rncnllcú. S. f. Fructa do Brazil.
"roc!III~I,' S. m. Peixe chato Brazilico.
"rnçA-goIAbll, S. r. (t. do Brazil) Nome
dado na Bahia á goiaba.
.troclllUbús, S. m. (t. do Brazil) Armação de paus, que serve nas jangadas, para
pendurar os utensílios de pesca. § Cruzeta
de paus encavilhados, em que descança a
verga da mezena das jangadas.
""ucalUlrá, S. m. Arbusto do Brazil, que
dã um fructo adstringente de que se faz
doce.
Araçonhúnn, S. f. (I. do Brazil) Arvore
fruelífera do maLto virgem, cujo fructo é
semelhante á jaboticaba.
"roçã-I'lrócn, s. f. (t. do Brazil) Arvore
do malto virgem.
.trnçã-pôco, S. r. (t. do Brazíl) Arvore
do malto virgem, cuja madeira é empregada em construccões.
"racnrilngn~ S. m. Papagaio do Brazil.
..troçllrí, ou ~,·1t8s"rí, s. m. Nome de
dIVersas especies de aves do Brazil da 01"
dem das trepadoras.
.lrnçllzelro, s. m. Arvore que produz o
araça: f/otic. p: 76. § Este nome é commum
~ vanas espeCles do genero Psidium, famiha das myrtaceas.
A!'açnzínho, s. m. Arbusto do Brazil, da
lamlha das mElastomaceas.
"raccns. s. f. pI. (t. bot.) Familia de
plaotas monocotyledoneas cujo typo é o
Jarro.
'
Arãchc, S. m. Termo africano que significa chefe.•Hnm dos capi tães da gente preta
t~IY~W8~~' a qne chamam A1'aches." Porto
s .~ac~nelde8, S. r. pI. ou tl"ocbuhlcoH,
o'h . P: (I. de h. n.) (do 01'. a1'achné, arala a) Anl~aes da segunda classe dos annelosdos .artlculados, comprehendendo todos
]Jéi aonn.acs qne no estado ad ulto tem oito
, e nao tem azas
aranha
. , nem antenas,corno
uo
rier 2. 'P.o123allhlço, o escorpião, etc. Cu-
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ch~;achneôlltbe", S. m. pI. (do Gr. amnada"sarranh~, e tillws, pedra) Centolas torossels.
te~rdechnôlde, S. f. (do Gr. aI'achnion,
(to anat a)rtnha , e eidos, fórma.. semelhança)
mOito Sim elmhabrana. t1n~.e delicada do olho,
e nte a tela de aranha, e que
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"'rÓI, S. m. Terra, que era inculta, e se
red uzi u a cu!tnra.
,\,,/,1«10. Malt. Jerus. 5. 53. V. Arauto.
A"Alha, ou At'úlI:l, S. f. (do Lat. ararp.,
lavrar) Novilha de dois annos, que já pode
lavrar. Reg. dos Verdes: -araUa» B. P. "a7'alha» § (I'ocab. da Beira) Palha dos alhos, de
que se trançam as réstea . Blut.
~rilUáCC"H, S. f. rI. boto) Subdivisão da
classe das umbrelladas.
~rnullí, illterj. (ant.) Em má hora. Gil
Vic. I. l'l4. D/is. 3. 6. LOI~' Chr. J. 1. 2. ~4-.
'\""mlacn, S. m. (I. de I. n.) Peixe do Bl'azil, da farnilia :los pleuroneclos, semelhan te
ao linguado.
""'olllácOIl, V. Arama. B. P.
"'r;,me; S. m. (talvez do Lat. rereU11l, accusal. de oereus, qne é de bronze) Lig-a de
eobre e zinco, que tambem se chama latão,
ou metal amarello, e do qual se fazem bacias, fio, candieiros, elc. Goes, Ch,'. ,Ilan. I.
38. § Bronze. Ourem, fJiar. 338. "portas
de amme» § Fio mais, ou menos delgado,
de ouro, prata, latão, etc. TeU. Chr. 2. p.
134-.•cinta de a7'a11Jes, com pontas agudas»
§ Hoje só se dá este nOlUe a este metal, ou
ao /lo de ferro. B. Flor. 2. 51. Am11le {miJado; o que se usa nas cérca , para evitar a
passagem de animaes. § Diz-se frequentemeute, andar por arames; i. é, com muito
cuidado, e cautela para não cair, perdendo
o equilibrio. § Melter mão aos ammes; i. é,
á espada. § ii. tirar d1TJheiro da boI-a, puxar por dinheiro.
,1.t·l\lIIcj,no, ", adj. e S. OS -; povo que
habitava a S,"ria, e era um ramo dos Semilas. § 0- ; ou a lingua - ; o syriaco.
&"',"oeh''', S. m. O que trabalha em arame. § O que vende arame.
,~.· ..meoba, S. f. Herva babosa. B. P.
"',·ondel .., S. f. Guarda-mão, ou defensa,
que tem as lanças e massas de armas para
cobrir o punbo. B. I. 9. 3. § Peça redonda,
ordinariamente de vidl'o, que se põe na
bocca do castiçal para aparar os pingos da
vela. P. da fi. G. n.· 2. p. 467. § (ant.) Especie de collar, e punhos com pregas, babados. P. Gatvão, S. 2. 259. 2. li AmndcUa
escreve o lJicc. da Acad.
"'rAnca, s. f. Recop. da Gil'. 1. 16. V. Arachnoide.
Ji.rooclti... lUe, adj. 2. g. (t. de h. D.) Semelhante á aranha.
Arangànho, S. m. Certa enfermidade.
Aquil. Med. p. 142. «no logar de Castro de
A. velans, termo de Bragança, está urna fonte, a que chamão do amnganho, porque cura as creanças que se não podem nutrIr, nem
Suppl.
""'ádo, p. p. de Arar. Naufr. de Sep. C. medrar, ainda que mammem bom leite;
12. § (t. poet.) Lus. 7. 30. "por mares nun- achaque a q'Je os medicos chamam atroca d'outro lenho amdos» Vieira, Palav. f". pbia, e os moradores d'aquella terra aran-

179. B. Flor.
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ganho. Jbid. p. 11;6. pI'.

~"àn"n, S. f. (do Lal. amnea) Insecto da
S. r. lanl.) Dia de lavragem. ou
lavoura: .dar-nos-heis tres aradoiras» Elu- familia dos araebnideos, 8.° genero dos
apteros de GeofT1'oy, bem caracterisado pecid.
"'rndõh'o, S. m. (ant.) O arado. Elucid. los seus oito pés, e oito olhos; o seu corpo
Su.pp.
.
parece ser composto ,ó de duas partes, uui"'rndõr, ", adj. e s. (do Lal. amlor) Que das entre si por um peciolo muito delicado,
lavra, abre a terra com arado. Cosia Gem'g. a bocca é armada de duas tenazes que lhe
servem para defensa e para segurar a pre144. "os novilhos amdm'es" F. Elys.
"'rlldó,', s. m. Insecto muito pequeno, e sa; cada pé tem um tarso terminado por
quasi imperceptívet á vista, que se gera unhas recurvadas, entre as quaes ba urna
pequena proeminencia, que a ajuda a trepar
enlre a pelle e a carne.
&.·•• dÍl'·o, s. f. Acção de arar. B. P. §.A pelos corpos; na extremidade do ventre tem
terra Que dois bois podem lavrar em um urnas tétas pequenas, onde estão os vasos,
de que tira os seus fios; ba grande numeanno. Blut.
""'la~e, ou ""'ó;;cm, S. r. (de 01', e des. ro de especies, diversas em figura, grandeagem) Vento brando, fresco. § fig. Aragem za e cõr, quasi todas venenosas. § No Drazil ha a aranha grande cabelluda, que tem
da (ortuna; fortuna favoravel.
~""goez, ou "'rllgonez, o, adj. e s. 2. dois ganchos fortes na bocca: e outra maior
Natural de Aragão, pertencente ao reino de dos mattos, que tece uma teia, ou réde tão
Aragão. Nobit. 55. 316. B. Gram. 80. M. L. grande, e forte, que embaraça o passo á
gente, e é mui dif(jcil de romper. Gil Vic.
2.6. C. '16.
~"ogonáte, S. f. (t. min.) Cal carbonata- 1. 38. § rJg. Remorso. fJ. F. Man. Apol. «.
,<lhes morde no peito aquella saudaveJ a1'ada, que se encontra cm Aragão.
~"u:;ozeo, a, adj. e S, Pant. d'Av. Jtin. nha da consciencia" ~ Aranha mei,.inha; insecto
que apanha mõscas (rulela) § Amnha
3.•povos A7'agozeos» V. Raguzano.
"'ro~uáguá, S. m. (t. de b. n.) Espadar- (do Lat. a1'aneus); Alad. Meth. 2. 26. 2. peixe
maritimo mcinus draco, de Linn. § Amnha;
te do Brazil.
~"oguáto, S. m. (t. de h. n.) Macaco alampada graude. P. da 11. Gen. 2. p 84. «cinco alampada ou aranhas de prata» (talvez
ruivo de Orenoque.
~,:áls, s. m. (de Arms, cidade de Fran- por serem do feitio de aranhas.) § Aranha
ça) Certo tecido. ou panno muito estimado. de t1'avão; (t. de cavai!.) peça de ferro atravessada no 11m da cadeia, a qual se prende
P. ~a H. Gm. 1. p. 132; panno de arrás.

i""adOlra,

220

ARA

ARA

ARB

na argola, que tem mão no travão. Galv. c.> ados••Iargando ao bravo genio as vélas, Distinguia-se do rei. do armas, por trazer
Cava~. 1. 2. li A1'anha de volantes; são vo- foste impavido aI'ando um portentoso golo esc.udo real n_o pel to, sem corOa; lin~
lantes estendidos em redór de um centro, fão de acções bellas" IJiniz, Pind. 8. § A,'a" malDI' graduçao que passavante e meno
a modo de pés de a,'anha. § Al'anha; pau o COl'pO com pentes de lim-o; cortal·o. feril-o que o rei de armas. § Of1Jcial que aCom r
angular preso a uma corda que suspende com aquelle instrumento. Viet1'. 4o. 165, ~ (t. nhava os duques nos acto~ s~lemnes. seJ:~'
um balde, para til'ar agua dos poços. § Cal" poet.) Arar us mares; sulcar, navegar. !iJle- Not. 3.. 23. 135. § fig. PoslIl!Jao, correio, que
1'0 de recreio para urna ou duas pessoas, ti- giad, 13. I. 1740. v . • não arando o Euxlno, se enVia, com reca~o. OU1'ell~, Diar. p. 606
rado por 11m só animal, muito leve, de 1'0- ou I-1ellesponto. Lus. 8. 71. «do.v.enturoso e {reg. §. fig . NllnclO, pregoeiro. § Na aCluai
das muito altas, e raios muito finos, desen- rei, que al'Ou primeiro o mar. Vtet". Patav. monarc!Jla. amda ha o arau~o, o qual serre
volvendo na carreira grande velocidade, mas f. 277. e r Iqo . • aTava o ceo com as s~as, de pregoeiro na acclamaçao dos reis e
I
oll'erecendo pouca se~urança, § E' uma aTa- orações» i. é, solicitava fructos, beneficlOs em outras solemnidades da cOrte.
"-rllvéço, S. f. Arad.o com uma sO aiveca
nha; diz-se do indivIduo que não tem des· com cllas.
.
~mbaraço, nem expediente para cousa alg.
.4I'iH'u, S. f. Ave dq Brazll da ordem das que. abl:e os r~gos ma.ls largos que oarado
§ Teias de aranha' a teia ou tecido que faz trepadoras; tem o bIco revolto e é seme- ordlnarJo. e,vlraas lelvas de terra paraqne
a aranha. § it. fig.' IIlusões, preconceitos. § l!Jante ao papagaio, tendo as pennas de ,,:a· esta receba a acção atmospherica. Blul
"-ró\'cl, adj. 2 g. Que se pode arar ·Ia.
Prender-se com teias de Q1'anha; embara· ria;; cOrcs, e mUIto maIOr corpo; seu gnto
'
çar-se com consas insigniDcantes; não saber forte e asrero parece dizer ára, de que se vrar; cultivave!.
~,'oviu-, S. r. Lil1gua~em embaraçada,
vencer pequcnos obstaculos. § Tira,' as leias lhe originou o nome. Afaga/h. Ilist. 7. § (t.
de aTanha a alguem; desenganaI-o, dissua- bot.) Variedade do amarantho, § llg, Mentira, que se nao entende. Eul,'. 5. 2.• me ensi.
neis essa aravia. V. Arabia.
dil·o a respeito de al~uma cousa. Adag .: peta, ba.'ela.
..
.4I'nxa, S. m. No BraziI : planura, chapa.
"D'ondes viudes, aranha? De casa de ml"-rura, S. m. (t. do Brazlli Especle de cunha cun!Jada. Delic. Adag. 136. "Guardou· o pim, lJue em certa epocha sae voando em da, planalto.
"-"llzoár: e der. V. Arrazoar, elc. Arr.
da mOsca e comeu·o a aranha. lbict, 177. enxames para se propagar.
"Pilha sê boa mãe, que aranha vae por
.4ruruoRo, S. r. (t. do Drazil) orne de 10.34.
,l.'bnlcsh'i1bo, S. f. (t. math.llnslru.
aquella parede. lbid. 79. "Quando chupa a um peixe:
.
abelha mel torna, e quando a aranha, pe"-1'IIl'ullun, S. r. (l. do Brazlll EspeCle de mento nautico, que servia para tomaI' no mar
çonha. Ibid. 12.
grande arara de plumagem quasi toda preta. a altura dI) sol e dos astros; depois de 1001
.4,'aJllll'{;Ílto, S. m. (t. do Brazil) Arvo- § Nome dado tambem a uma arvore do mat- foi substituido por outros instrumentos.
"-,'bim, s. m. Tecido grosseiro, e rusti.
re do malto virgem, chamada tambem vi- to virgem.
.
nhat~co.
A,'ut'lbóu, S. f. (t. do Brazll) Arvore do co, que se trazia por luto. lfist. d~ Drag.
,,-,'ullhell'o, S. m. (t. fam.) Logar onde matto virgem, da familia das rubiaceas, de 2.27.334. Sever. Hist. 2.13. §noplur.Ar.
bis: d'elle se faziam Iios, envoltoriosdees·
as aranha.s se recolhem, e estão nas snas que ha muitas variedades.
.4rul'obn, S. f. (t. do Brazil) Arvore do pada. S,l/st, dos Reg. 5. p. 589. lCarbis der,.
teias. IJ/ut. V. Aranhol.
padas, chaves, topes"
.4,'ullbcnto, 0, adj. (t. famil.) Oude ha malto virgem que dá madeira de lei.
A"bllt·u, S. f. de Arbitro. Blut.
aranhas; que pertence a amnJIas. B. P.
.4rul·úus, S. m. pI. (t. do Brazil) Cabilda
,ll'bUI'Oçiio, S. r. O mesmo que Arbitra·
~"llll"ieo, s, m. Especie de amnha de de selvageus que babitavam no Pará.
pequeno côrpo, e grandes pernas, com dois' o'lI'urúlIll, S. f. (t. do Brazil) Especie de mento,
,,,"'lUI'óclo, p. p. de Arbilrar. C<Jnsl. do
olhos só, e sem antennas. Ouvier, 2. p. 127. arara, de cOr azul ferrete.
§ Diz-se jocosameute de uma pessoa muito
.4ru,·útll, S. f, Fecuia que se extrahe de Por/o, 80 V.
magra, que tem as pernas e braços mui del- varias plantas da familia das amomeas, es"-"bltrlldor, lt, S. Oque, a que arbiln.
gados e compridos.
pecialmente da amarante indica. Tem ex- Ord. Man. 3. 17, Auleg. 4. I.
~rblh'ógem, O mesmo que Arbiln·
""uuból, S. m. Omesmo que Aranheiro. cellentes propriedades alimenticias,
Blut. § Armadilha de cacar aves, semelhante
"-r,uloill', e derivo V. Arrazoar, etc.
mento, ~ Arbitral-tem é a fórma hoje usad~
princi paimente em assumptos polilicos, e
á teia de aranha. Art. ele Caço 5, 2.
.4r..l'só, S. m. V. Araçá.
.4,'unhO",o, ósn, adj. Semelhante á ara"-rll""u'i, S. m. Ave da America da ordem em questões diplomaticas.
A"blb'lll, adj. 2 g. (do Lat. arbitralis) (I.
nha, ou á sua teia.
dos trepadores; especie de tucano.
&ra,ulunll, S. m. e r. Omesmo que A,'a"-"lll!ltár, ,'-rllsh'ál', e derivo V. Arrastar, for.) De arbitros; relativo aos arbitros: Lg,
quan.
etc. Ulis. 4o. 6. f. 208. lCal'rastar" «a'rastro. fuuo, sentença - ; arbitramento; conforme
porém a direito, e não á arbitrariedade de
"-I'anllél, S. m. (do Arab. arrasét, minuta, Arr. 9. 1.
rol, lista, memoria para o futuro, de ,'asata,
~I'lItóca, S. r. (t. do Brazil) Armadil!Ja quem o dá.
.
escrever) Formulaflo, directorio, regimen- para apanhar animaes silvestres.
.4rbltrólmcntc, adv. Por meio de arbl'
to, 1'. de Agor. 2. 10~. Lobo, f. 92.• para as
,'-,'ntAla, S. r. (t. do Brazil) Arvore do tros; amigavelmente.
"-1'bltrulJlcuto, S. m. (do ~at. arbilra·
cousas da meza tenho feito outro aranzet malto virgem, cuja madeira é empregada
11lentum) (t. for.) Acção, ou effelto .de arbl'
de cortezias" Olw. Gmnd. 5. 5. «conforme em construcções.
"-rllUcú, ou "-,'otlCÚJIl, S. m. Fructo do traI'; ,julgamento, decisão por a.r~ltrost peestes a1'allzeis matão as gailinhas etc.• §
Catalogo, lista, serie, encadeamento, enn· llrazil; é uma especie de pinha moile, ritos ou louvados. § Sentença do JUIZ arbitro.
meraçao. AJend. S. 2. 333. 3. P. R. Ret, I. cheia de mas~a amareilada, com caroços da Ohr. D. Diniz, 116 V. § Decisão que em. ca·
p. 19. Viei,'. 3. 108. (,fez hum grande aTan- mesma CÓI' ; tem casca Dna verde, com pi- sos omissos na lei o juiz profere gu~~o
zet de todas as suas virtudes. § Tarifa, ou cos, porém molles e curtos; a estes c!Ja- por sua razão e consciencia. (Cod. cml,
pauta de alfandeRa. Leis noviss.
mam-lhe em Pernambuco aratiGú cagão; ha art. 203).
.
"-"uo, s. m. Herva, aliás jarro. Ourvo, mais tres especies: aratiCtí apé, branco do- "-I·blt.,ór V. trans. (do Lat. arb.tlrar~de
Atal. 72.
ce; amtiGú pana, que dizem ser venenoso; arbitTum dm'e) Decidir, sentenCIar romo
"-ruo, surro de subs. augmentativo.
e aratiCtí embim. muto
arbitro. Consto do POl'lo, 80 V. «verâ todo e
"-rnollá, S. r. (t. do Brazil) Nome d'um
"-,'uticllselro, S. m. Arvore que dá o arbitmrá o que bem l!Je parece~" § fig: I)ç.
peixe do rio.
araticú: !Ja tres especies. V. Araticú.
termi nat' em casos omissos na let: al'bllrou
."-."llpnbácu! S. f. (t. boI.) Planta da fa.o\.l'lltlgOllçú, S. m. Especie do araticú, ·lhe cem mil,'éis para alimentos. Tel!. Hill,
mIlla das genclanas.
de sabor agri-doce.
3. 27. 276. "haviam as armas de arbllraro
"r'lJ>upú, S. m. Ave ribeirinha do Bra·
"-rlltlogui, S. m. (t. do Brazil) Arvore do reino a quem mellIOr as soubesse manear.
zil, da ordem das pernailas, familia das cut- malto virgem, a que outros chamam Artin- entregar. § Dar voto ou parecer livremenl~
trirostros.
gui.
sem attender a regra externa. Caiu. Hom ,
"-"Ill,ari, S. m. (t. do Brazil) Nome d'uma
.""lItorlo, ", adj. (do Lat. arato,'ius) Que I. 685.
b'
arvore de malto virgem, c!Jamada tambem perteuce á agricultura: v. g. inst1'Umen.4rblt,'úrlaOléntc, adv·. De modo or I'
arco-verde, arco de pipa ou ipé.
los-.
trario.
~I'UII~I'{IC", S. f. (t. do Brazil) Arvore do
,\.rlltrlfó"UlC, adj. 2 g, Em fórma de
"-,'blt,'arlcdáde, S. f. Aquill.o que o.o~
matto vlr~em.
arado.
flçial publico obra, porque a l.el o per:~e
"-rallócll, S. r. Arvore do Brazil da fami"-,'atú, S. m. (t. do Brazil) Caranguejo ao seu bom arbitrio, prudeuCla , ~ qu I .
que vive nos mangues,
lia das rutaceas.
de. § Commummellte dizemos a"bltral'~'
"-ruponga, S. m. Passaro do Brazil de
.4rllllcÓ"la, S. r. (t. bot.) Arvore de 01'- de á ma parte, para significar um pro. ,.
tamanho aproximado ao pombo, notavel pelo namentação, de que ha varias especies. mento contrario á lei, um acto abuEIVO,
som metahco do sen canto: cbama-se por Pertence á familia das coniferas; é origina- despotico.
. .J
,,-,'bltrlÍrlo, 0, adj. (do Lat. arbllrarllJl
ria das relliões tropicaes, mas dá·se bem
outro nome o lerrado,'.
"rapuá, S. r. Abel!Ja grande e negra do nos climas temperados.
Que fica ao livre arbitrio, voto ou !O~~~
Brazil.
"-rnujla, S. f. Planta do Brazil, de bastea de alguem ; que depende d'ella, e nao
.4rapt.CB, s. f. (t. do Brazil) Especie de volubil, que dá flOres grandes brancas, ou terminado por lei, nem regr.a cerl~ : P.!:
armadil!Ja para apan!Jar passaros. § Alguns cOr de rosa.
penas arbitrarias' que se deixam a dlSC!.
dizem u1'apuca.
.4róuto, S. m. (do FI'. héraut, antigam. ção e arbitrariedade dos juizes, e maw
Ara'luRo, ou "-ruJI(IIlÓU, S. m. e f. (t. hérautt; do Aliem. hel'old, her-alt, pregoeiro trados. H. Dom. 2. 1. 140. § Govel7l0
do Bra~i1) orne commum a varias especies Ilobre) Omcial de um principe 011 estado traria; aquelle, em que a von.lade d~ Iti.
de galhnaceas.
soberano, cujas prillcipaes funcções eram perante, não limitada pelas leIS, 0U~~s'
"-"á'I"C, V. Araca.
declarar a guerra, levar n'ella recados de tuições Dxas, serve de regra aoS SUl de dó
.4rár, V. trans. (do Lat. arare) Abrir, sul- I reis a reis, intimar as praças que se ren- o mesmo que despot~co, on.de ~ .vo.o a eé
cal', arregoar a terra com o arado. Lob. p. i dessem, publicar a paz, proceder a varias soberano é lei. § Jutz arblt-ra1l0,. o qu e
587. e fig. cultivar. Lisb. Jarc/. 385. 22.•bo- I outras ceremonias, e actos publicos. Vera, eleito pelas partes, com poder de ~r:'&
mens tão cegos, que semeão e árão pec- Nobreza, 4o. M7'auteu Sever. Not. 3. 18. fJ9, dicidir suas diJIerenças. F. Marc. ..
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Anc

21 «fazendo jl~iz úl'bilmn~ nesta: demanda, ql.l:e ~e ,observam em dlfi'ereutes .IJedras, j~ Catholica, 11t, da Vci{J, COllsid, I. 63. §
e outras que tinba, a el-rel.D. Dl!lIZ. § Que. prlnclpaIm~n~e nas agata , e corJ?ultnas. . I fig. Arca santa; diz-se (jus cousus a que se
não é oecessario, nem obrJgato~IC?, que se
AI'b"l"isll<iO, li, p. p. d(~ Arbon"ar, e adJ.' tnbuta granue "rspolto, e se cOllsi<lenllu
ode livremente pratlc~r ou omlltlr.
CbelO de a rVOl'es. ~ (l. mm 1'.) Que rt'pre- como ba'u de felillidauc ou de salvacão : a
p.t.rbllrati'·o, n, adJ. O mesmo que Ar- senta as I'anllficaçõ,'s ele uma arvore, ou L1e arcasallta da Iibrrdaues public;l,s § Ãrca de
bilrario.
um arbnsto;
Noé; edifh.:io Jc n1ad 'ira, que eg'unlio a Es.-\"blCrch'o, S. m. p. us. () me. mo que
A"iu)J'lsIu', ou-znt', e der. v. tr11n (do criptura Sa~rada, foi construido por Noé paArbitrisla. Velase. Acctam. 385. "
. Lal. arbor, arvore) Plantar afl'ores; formur ra recol!!'r a sua falllilia, c torla' as 'sPt:.-\I'lliwlo, s. m. (do La~. arbt.tnu11l) Jl\l- arvoredo, lamedas, etc. v. g. - um campo, cios .de al!imae , qne Deus qni? salvar cio
zo parccc;r sentença do JUIZ arbItro. Arr. 5. lima e tr~cla.
. dIlUVIO universal. CClt. S. I. ii;" 4.. § fig. (L.
2. ',fica no àrbitl'io ~o ju~z supremorelaxar.:.
,'rlto.',,,c,,,, S. 2. g. Pessoa que se derlI- fanul.) lla a onde se juntu muita mlsturarla
a penna» § DetermlIlaçao, ou parecer arbl- ca a cultura, e estudo das arvores.
de pe~suas e cou as. Gato. /lomil. 2. lltt. ~
trario e independente de leI, ou regra alA'·b~.'lzá." e 'der. v. Arborisar, etc.
A'I'CllS; pI. armação das llO leltas, e ilhargas
guma' certa. AlIlegr. Prot. frJend. S. 2. .3'l}.
&.rbu/liculo, S. m. (L. boL) l'eqlleuo ar- do corpo animal, em razão ue formareUl
3.•as em prezas grandes se!T!pre se d~lXao bUSlO; subarbusto.
ullla cal'iLlad", em que se conlem o curaao al'bill'io e vontade d!"s. afumosos» § Au··
,......JÚS!CO. V. Arbustivo.
ção, bofe, ctll. Luz da Med. 5. 1. S Anc/rlr
claridade, poder, domuuo absoluto. çot~t.
.-i,'IPUlHlfól'UlC, adj. 2.. g. Que lem fór- cum l.lrcas UJlCOUl'aelrls; (phr. ram )llUlII SP5 I 2.• pera que o sui.JmeUrsse ao al'bl/rlO, ma de arbuslo: subarbustlvo.
gíl!UOS, não dedarar O que deve dizer a ale' poder dos Christãos» § Jlietler atguem de'~l'blll!ltillbo, s. m. dim. de Arhuslo, uo guem. § Auag.: .Ao bom pa1lno. na W'W
ba;o;o do al'blt'rio de outl'em; fazel·o depen- qual só dill'ere por SI' lllais [Jeqneno, sen- ilie 1'013 o amo" lJetiv. ALlag. ~9. ,<I) s lda.dente da vO!llade, e dire~ção de ontrem. rIo a sua allura quasl nulla nas 1ÍI0nlanbas do que Hão I.riD c3pa, i:ilJarrla a lni]. areu"
C/l!'o /J JJimz, p. 10. e Leao, p. 1. ult. ed. elevadas. A urze, certas 1'0 t'iras, o dryas lúi'}'. 159.• ~Iais vale pr'llhor na. ",rea, que
,em puder e arbítrio de sua mãi· § Voto, de oito pelatas, muitos salgueiros, cer~os Uador ua pr~ça .. Ibir/. 66 ... MInha arca ccrescol~a, liberdade com que o ltonwm se de- 10nreIro~, ele. são arbustiltllfls.
rarla, minl1a' alma ~ã. Ibid 110... Na a'rca
termina a obrar segundo o que bem lhe
""buMti"o, I., adj. (rio LaL W'VtlSU'OUS) aberta o justo pecca" Ibirt. G7. "Na al'ca do
agrada, sem depende.ncla de cousa éllguma, Da natureza, ou cla~sc dos arbustos: v. g. av;u'ento ;jaz o diabo dentrO\J lúid. 28.• Pão
v. g. o livre arb!lno, que eUe tem, para ptrtnta 'lrbnsliva. Bl'ot.
.da ilha, arca cbeia, barriga vasia .. lbitt. l:n,
merecer, ou desmerecel', escolbeodo o bem
.'i'·hústo, s. m. ido Lat al'buslwn) \'ege- .. Nclfl com toda a fome ii arca, 1Iem com toou mal, por causas, que sem o forçar o dr.- I.al lig'ooso em todas as suas pal'les, ela na· da a sede ao c:antaro,) Eu/I'. l. 3 .. O mariterminam. Ett/,r. 5. 10. Cato Rom. 19. § Po- tu reza das arVOres, mas de menor viela, e do barca, a mulher al'ca. Bcm. Flor. 3. ~83.
der discricão. Leão, Uh'r. Ar. lV. .. a al'bi- proporções. Não tem uma llastea unica, mas
""!rll. V. Arsa.
lrió e vontáde de tão infesros vencedores" muitas, que nascem quasi da raiz. O espi·
.9.t·CII!JÕUÇO, S. m. (anl.) A. arma\;ão dus
§ fig. Poder, infiuencia. Viei'/'. 10.213 .• dei· nheiro. () marmeleil'O, o sabugneiru, elc. ossos do corpo hUlllano, ou de qualquer
laudo-se levar a a7'bítrio das ondas e dos são arbustos V. Arbustinbo.
animal. Presto Atlt. 141 v. F. Elys. 7. 279. §
ventos. arbitrio das paixões, da {ar/una, dos
li.l'lmlll. V. illl'dronheiro.
O cadaver. Verso d'Eg. !lloniz. O [J ito, a •
acasos. ~ ATÚitl'io de cambio; calculo esli,i"Cll, S. f. (do Lal. arca) Caixa de ma- região superior.
malivo do camIJio entre varias praças de deira com tampa plana, spgura com macIla.
Ai.,·clIhú.." S. m. (do Arabe, atcabus, plScommercio, para se conhecer qual d'ellas é femeas, e fecbadura, para r colher roupas, loia. 001.", tem esta derivaÇ'ão por fijl:ia, ha'mai.; vantajosa para sacar, ou rametteI' let- trigo, papeis, dinheiro, etc. En/i'. 4. 2. !r!. vendo por in.duhiiavel a origem germanica,
tras.
Lus. 4. 1'2. 13. § Ji~. na peito é arca dos se- 011 do Allemão Ilalwnbüehse, como quer LLt,\rbltrístu, S. m. Alvitrista. tractista o gredosll !llarcos, Ea;c1'G. l. 4... na arca de tré, ou do Fiam 'ngo Iwelcbu!Jse, d'onde Fr.
que excogita e da alvitres, planos, proje- meo coração" § Ao canto ela arca; loc. atlv. hafJuobusc, haquebouse, ha.qtlebule, Ilal. areias exlraordinarios para se conseguir aI- guardado, recolllido, fechado na arca. Sei chibuso, al'cobugio, fie p. arcabuz/ Arma de
gum fim, ou seja em materias de governo e !llir. Vi/hat. l. 1. § Cofre de alguma cor· fogo, que tem a arca do caDO mais larga,
e politica, ou sobre arrecadações de fa· poração: 'O. g a arca da uniocrsirtade; a que as esping·ardas. M. P. 50. § Cencel'ta1'
zenda, imposições, elc. § Em g'eral diz·se thesouraria. EstaI. da Univ. 2. 27.1. § Pagal' 0-; ir a uii;paral-o. Gavi, Cerco 17 v.
ama parte, e por desprezo. B. FtOl'. 4. 9. 30. arcas; pagar as propinas da Illlivrrsida·de. ""clIiJUzáço, s. m. Tiro de arcabuz: fe&rlJltro, n, adj. Que julga e decide al- Irl. 3. 4.4. 6. § Al'Cas ba, ou cofres de varias rida feita por um lira de arcabl1l.. VieiT.
guma questão por eleição, e consenso das r/lcadações, V. g. das maJ[eilorias, ou con- Cal't. l. 14.0.
p&rtes discordl:ls. § Ajunta·se quasi sempre demnações dos reus, pelas 1l,"lações. Ord.
&,,'cabllzluiu, S. r. V. Arcabuzaço. /1. N.
apaI. juiz; juiz (})rb'itl'o,o o mesmo que ar- Man. 1. 12. "m'ca dos orfãosll Oonst. de Mi· 2. 283.
bitl'o. B. 4.2. 6. e lig. IJ. F. Man. Um't. 4. mnda, 12. 4. \larca da piedade» das couA"clIlmzl"', V. trans. lIlatar a Liro de ar48. ,~um all'ecto arbitro enLre o esquecer demnações que as partes não quizeram re- cabuz, ou espingarda; espingardear, fuziceber. O/'d. Man. 1. 5. § Caixão. alaúde 00- lar; castigo militar.
e o lembrar.
&rblt.,o, S. m. (do Lal.. a'rbitl'e) (I.. jur.) de vae o cadaver [lara a sepultura. 1I0s. Vid.
A,'cnhu!F.lll'in. V. Arcabuzeria.
Ju~z eleito por convenção das partes, em 2. lll. 4.. § Arcét e eontraclo; (phr. rnilil..)
A.·c.. buzeádll. V. A.rcabuzada. II. N. 2.
cUJo desembargo eltas se compromellem. contracto que se fazia entre o rei e os cu- 1.6. ((arcabll=iadasll
Vc asco Acctam. 297. § fig. Al'bitro c/a cons- pitães de Ijavallos para conservar tU semil'·Cllhllzc.ü'. V. A.rcabuzar. G. Uoul'ính.
cicncia; o confessor. Vietr. lO. 4.83.
pre inteiras as companbias, mediando c 1'- Jom. 23 V. A1'O.[lj. Stlccess. 4. 14.
&rblll>o, ii, s, Senhor; pessoa que pode ta porção di' diul1eiro que el-rei 1I1es rlava.
A'·CllbllzélJ·o ..., adj. Pertencente ao ara seu arbitrio determinar a existencia, ou Porto Re~t. 4. 202. § Arca; (t. n1ÍJ.) ala. cabuz. que usa de arcalwz. Elegiad. 16.21 .
sorle de alguma cousa, V. g. da vida, da Ined. 2. 399 Lop. Cltr. J. l. 2. 176. ((e uma ((gente - I I Cast 4. "soldados, lodos -» §
fortuna. fI- de B-rag. I. 3. 14. Freire, Virt.2. pedra deu ua escala. e outra na arca da ala" s. m. Soldado armado com arc:abllz. Elcgiad.
1~2. «arbitro da paz e da guerra_ e lig. Di- § Vi1'al' as arcas; (loc. mil. an!..) fazer meia 2. 24. § it. O que faz arcabu.zes.
._
llU, Pmd. • b~'mnos ... arbitras sois da fama" volla. § Arca da arm.a de togo; acamara ouA"ClObIlZC".lI, S. r. CopIa, l1\ull.!dao ou
qu~ a dais a vosso qurrer. § O que, a que de vae a car·ga. § flngar arca 17111' al'ca; i. conjullcto de arcabuzes.
P. 28. 'lI. N. I~.
aSSiste, e presencia alguma cousa. Al'r. 4. é. com partido egual, peito a peito, sem me- 50. § Tropa de arcabuzeIros. V. do An. G.
33. § Toma·se impropriamenl.e por arbi- do. Utis. t. 38. Vl:ctr. 10. 81. e ligo II. P. 9. § Timl' - ; daI' tlros de arcalJuz. EteIrador, avaliador; v. fi - das lJOSSCS do povo. l. 6.6. -arco por al'ca com a morte" lidando giad. 8. 114. V.
. .
"rbolliJ'lo. V. HerlJolario. Luc. 10.
com ella, ja agonisanelo. § Tomar-se com
A,·cá.!II, S. f. (de arca do peJlo) ~IOVI&3rbOI', 6.,·borc, (anl..) V. Arvore. Canc. alguem a aTca partirta; i. é, peito a peito, mento do peito, e das arcas alternauo e pc10, V. 2. Ord Cott. 5. 16.
com os braços travados, e os corpos ulli· uoso de quem respira com fadiga, ou vomiI\"bó.,co, ", adj. (do Lal.. arbol'CuS) De dos em r içAo de luctar. L. Atv. S. I. 6. 4.. ta: usa-se no pI. "deo aTcarias" Bcm. fi'l0T'.
arvore; pertencente, ou semelhanle a ar- n.• tO. e I1g. r:om ousadia de qnem tem, ou 4. 471. § Abobada fl:lÍlll. em ar~o.:'. Poem. d(~
vo~e. Eneid. I. 44. Etegiad. 4. 50.• malta cuida ter egual pari ido. A1T. 10. 44.•todos Orear 2. 37. § (I. vulg.) Mult.Idao de arcos
ar orca..
os vicios fogPtn de Deo , S0l1leote a sober- ~pg-uldos: v. g. a - do Tcrl'cwo rto P~ço. §
'\"borellecllcla, S. r. Qualidade do que ba se toma com elte a al'ca part'ida- ~ A'rca Golpe na rabeca com o arco que tIra os
é at'uorescente. § Estado (10 que é arbores- de agua; poço. reservatoI'io d'onde se deri - s o n s . .
.
cente.
va agua, e d'onde se dIstribue para canos,
..b cúde, S. e adJ. 2 g. (do Lat. arcas, artls)
"rboreseellte, adj. 2 g. (I. bot.) Que fontes, etc. D. F. Man. Apot. 257. §Al'cacla Natural, ou perten~ellte á Arc~dia. UO.lt.
se torna em arvore' arbustivo
iJomba; nos navios. é onde se junta a agua. Egt. 7. 27. § uSo SOCIO, ou acadenllCO da Ar..lrlJoríeolll, adj. 'Diz-se dos animaes que que fazem, e a bomba a sorve e des[leja. caetia.
...
VIVem em cima das arvores.
fi. N. l. 317. ~ Al'ca elo na'vio; lado. § San·
".,cúdln, S. r. PrOVlnCIa da allliga Pio.lrborleullór, S. m. e adj. Oque cultiva {ral' na veia (ta arca, ou bo..ntit;a .. no ralllO poneso, hoje Morea. § A.catlplllia mui cele~~~~res. § Que se dá a :lultura de arvo- mferior, e maior da veia axillar, qlle ~e brada, que foi creada no anDO ~e IG90 em
divide no principio do braço. Prcst. Aut. 15. 1l01Jl:l, cujo fim era a conservaç:1o das bel.o\rborlcultí.ra, S. r. A scieucia, ou tra- C01'l'ecç. de Ab. l. 2. l. 169. e fig. (plIr. fa- ias leUm!> e aperfeiçoamento da poesiallalia~~~~018~~. cultura das arvores. lJec. de 16 mil.) sangrar na bolsa; dar-lhe uma eslafa. na: ontra l:Quve eJ? jJis~oa do mesmo nom.e,
<.
§ Arca saqmcta . em que estavam as taboas que 110 remado dei-reI D. José, contnbu.Jll
a ~~borJrórme, adj. 2 g. (I.. did.) Que tem da lei Juaaica, ó maná, etc. it. Al'ca da al- muüo para introduzir o bom gosto na IItma e arvore.
tiança. L. Bmw!. J1iedit. 2. 138. p. 2'!4. a. teratlll'a Portugueza.
.
bo~·rb~rll!ll\çíi~, S. f. Acção e etreito de 301'- Arca de lJeus ou do Senhor, Luc. 4. 15.
Ihcílllíco, II, adj. (do j,al. arcartlCtt~)
m Isar, plaotaçao, cultura de arvores. § For- e I. 12. it. A1'I:a da conFederação. Cal. Rom. Pertenc -nte il Arlladia : v. g. versos al'car/r
as naturaes imitando arvores ou arbustos 168. V. § Arca da egrr'Ja; o gremio da ffigre- COSo CO.I/. Eg/. 8. 32 V.
VOL I-n. 28 *
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.....cádIO, a) S. (do Lat. arcactius) Pessoa
natural da Arcadia. Amar. Senn. 196. II. P.
2. 5. 14,
""'cádo, p. p. de Arcar; Curvado em fórma de arco, arqueado. Blut. Palmo P. 3. f.
10. "linha-o arcado pela cintura. arcado um
do outro. § TromJJetas al'Cadas, Lus. 2. 96.
-arcado eUl redondo" § Rio arcado; que cae
de alto, e em uma linha cnrva, quando vem
de alto, e longe; o que as baleias lançam
ao ar, e. faz arco.
t9.,·cndi. 'U, S. r. Curvatura em fórma de
arco. n. P.
""'cál, S. 01. (I. boL) Planta da familia
das rosaceas; especie de ~steva.
..
"'rcalliio, S. m. Especle de dOl'OlldcHa.
Arcàlljo. V. Archanjo.
"','càllo, S. m. (do Lal. arcanwn) Segredo profundo; as cousas que se occultam.
Vieir. 4. 230. "os areanos da monarchlall §
(L alchym.) Operação mysteriosa. § Hemedia cuja composi ão não se divulga.
....·câno, u, adj. (tio LaL arcanus) Mysterioso, secreto, occulto. Dlis. 1. 23. "hum lume arcano as portas tem guardado" Marc.
O/Ir. 2. 10. canto 1. .arcana profundidade»
Atm. Instr. 2. 119. "Muito defraudada licava a Providencia Divina daquella disposição
reconditissima, em que por serie de causas
ata e ordena as cousas a seus üns, que tira
dos thesouros arcanos da sua sapiencia»
"'rçião, S. m. (do FI'. a7'fX!n) Parte preeminente da seJla, tanto antenal', como posterior, qne segura o assento ao cavalleiro.

B. Olal'. 1. 22.

""'Cíll', V. trans. Curvar, dobrar, inclinar para alguma parte. § Arquear, dar feição
de arco. Soltam. I/ibei7'. 3. 95. "al'cando as
sobl'ancell1as" ~ Arcar pipas; guarnecei-as
de arcos. B. P. § Arcar; (t. de sombreir.)
DateI' a lã, ou o péllo com o arco, fazendo-o
voar de modo a vir ajuntar-se em monte
no canniço, para se formar a capada do
cl1apeu. § A1'car-se, V. ref. Curvar-se, dobrar-se: "a7'car-se a palma com peso" Maus.
p. 10. e lIg. "Deos e o homem se bavião pela encarnação al'CaI' e juntar tão estreitamente" '-'eit. Quad. I. 30. 1.
4"cÍlr, V. intrans. Arquejar de respiração afadigada, por cangaço, ou molestia.
Con'. Com. 9. 73. 'I/lião arcando, correndo,
e saltando" § Travar, luctar como em briga,
por brinco. § Arcar alguem (Irans.) e mais
frequente com alguem (intrans.) travar de
arca, e por meio corpo: diz-se dos luctadores. .l1/end. S. I. 2. 4. Teit. Hist. p. 54.
_quando vem a braços, arcaI' l1um com outro. (os Abexins) Lobo, Egt. 6. (fanou Dino
primeiro" (n'estas accepções, parece ser
formado de arca) § rJg. Apertar, estimular
muito. Vieir. 4. 383. "o amor... arcou com
elle» Apertar, solicitar vivamente: -as lagrimas arcão com Deus, e o rendem a perdoar-no » § ,-trcar com as di/li.euldades ; forcejar por venc l-as. Viei7'. Ir. 201. 2. § A7'ear
com qualquer negocio; cmprebeudel-o com
forças e vivas diligencias, para o concluir.
TeU. Hist. p. 490.
..... uriu S. f. p. uso Os arcos, que sus·
tcu tam edificio, ou portico; arcada. M. L.
I. 3. C. 21. § i\lultidão de arcas. Ceit. Q. I.

115.2.

",.·c11rrllcl&nl,

S. m. Si!ínif. incerta. Des-

eobr. da FraUd. 164. (fvml1ão (os Indios)

tambem a eJles por terra, por dentro d'um
arcarrachal, e alagadiço.
tircasínbll, S. f. (lim. de Arca, TeU. ChI'.
1. p. 606.

""'cõzl S. m. Arca grande, com gavetões,
etc. usa-se de ordinario nas sacristias para
gnardar os paramentos e as alfaias da
egreja.
A"cc, pref. O mesmo qne Archi: arce-

bispo.

"'l·ceblsl.ádo, S. m. A di"'nidade e of!!cio do arcebi pO. Brit. CIU'. i. 16. ~ Provincia, ou territorio sujeito li jurisdicção do
arcebispo. Ceit. O. 1. JJed. V. do A7'c. 3. 2.
§ O paço do arcebispo.
"'rceblsllál, adj. 2 g Pertencente a arcebispo, ou a arcebispado. V. elo AI·c. 1. 25.
«camara - .
""'cebjspo, s. m. (do Gr. a7'chê. primaia, e episcopos. bispo) Prelado superior ao
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bispo na ordem jerarcbica ecclesiastica;
que tem bispos suJI'raganeos. Res. Ch,'. 2.
A,·cc,!iúC01l0, s. m. p. USo O mesmo que
Arcedial!o. Barret. Flos. Sanct. 2. 102. I.
A,"ccdlagúdo, s. m. Dignidade, e beneficio de arc diago. Al. L. 4. 12. 9. ~ Terri·
torio, a que se estende a jurisdicção do arcediago. Agiot. Lus. 3. 762.
Arccdlagu, S. m. (do Gr. aI'chê, primazia, e diakonos, diacono) Dignidade ecclesiaslica, cujo omcio era governar os diaconos, P.tc. V. do An;. 4. 24. § Actualmente,
uma da~ dignidades do cabido.
"' ..ccdlal1o. O mesmo que Arcediago.
Nobitial'. 30. 166.
""·ccI,éln~o. V. Archipelago.
"',·cc.·, v. intrans. lanl.) Arder, queimar-se.
,,,"ceie, s. m. Instrumento de arrombar
portas. mal'. do GOD. 15 agosto J840.
""'cb, pref. O mesmo que Arehi: al'chanjo.

""'cba, S. r. Arma antiga como o manchil
de carniceiro, larga, e longa, de dois pés,
posta em uma hastea, de que usaram os
guardas do paço, que por isso se chamaram
archeiro', tpudo autes lIsado de arco, e frechas, como os bé teiros da camara usavam
de béstas. § Puas, pontas como as das freclHls. e seltas usadas dos archeiros. § llico,
espinho. "E aqueJle mesmo rosal, que sobre
as outras OOrt'S lhe deu a purpura e cercando-a de verdes archas a poz cm thrano
verde, esse mesmo Ibe ~erve de tumulo (á
rosa) nos periodos de hum dia." ú'lwg
Se1'1n. § fig. "Armou a rosa de agudas ar·
chas. Chago V. Archeiro.
:i.rcbálco, a, (ch como k) adj. (L poeL)
(do Lat. al't:haicus: V. Archaislllo) Antigo,
ou feito ao modo autigo.
""'cb"í51110, (ch como k) S. m. (do LaL
al'chaismus: do GI·. al'chaios, antigo, a que
se ajuntou a terminação ismlls, que denola
imitação) Modo de fallar imitado dos antigos. § Autignalha nas palavras, on pbrase
desu.ada : V. g. u(Tei/o por a(Tecto; out,'i por

out·rem; alhuI', ende, elc.
A,'cbuístn, (eh como k) S. m. Oque em-

prega arcl1aismos por afTectação.
&rcbl)l1gclo, ou t9.,·chnngco, (ch como
k) s. m. O lOesmo que Arcbanjo. Vere. Sacro
3. 4.8. 102 V. Vil. Ch7'isli, 1. 5: 13.
....·chi"'jo, (eh como k) S. 111. (do Gr. archoggelos, feito de arché. primazia, e a{JrJelos !pron. angelos), anjo) E pirito celeste, da
3." jerarchia, do 8." córo, <operior, ou com
primazia ao dos anjos. Ceit. S. 1, 119.3. §
O archa71jo; por antonoma 'ia, S. Mignel.
Luc. 6. 9.
&rchci;'O, S. m. (do FI'. anhe)' ; de aI'C,
do LaL Q1'cus, arco) (anl.) Homem de guerra
armado de arco, e frecha. Res ChI'. J. II. c.
156. Pina, Cltr. Sancho J. c. 9. e 10. "os
beste)'ros, e archeiros» e e. 10. "beste)'ro ,
e frl'che)'ros u Leão, Chi'. J. 1. c. 67. Ined. 2.
p. 4.07. "dous al'chei7'Os... tirando com suas
(rechas" § !laje signiOca alabardeiro, gnarda que faz a policia entre os estndantes da
univl'rsidade dt Coimbra, e soldado da
gnarda real, tambem armado antigamente
de arco, a que se substituiu depois a archa, c em ultimo lagar a alabarda, de (Iue
se nsa presentemente. Ben. Lus. 1. 1. 3. e.
8. "a guarda real dos archeiros> Bm'relo
Ret. 55. .o.s arehei1'os, assim cballlaltos:
porque antigamente usavam de arco. V.
Archa.
""'cbclo"óu, (ch como k) S. f. (do Gr.
al'chê, principio, e togas, discurso) Tractado
dogmalico dos primeiros elementos da mediclJla considerada abstractamente, mas
tendo por hase a razão e a experiencia.
,i"cbco, (ch coroo k) S. m. (do Gr. archê,
principio, primazia (I. med.) Primeiro temperamen.to. § (na cbym. anL) Fogo, calor
qne reslde no centro da terra, e concorre
para. a vegetação, metalliflcação, etc. § (I.
p!IY~IOI. anL) Prin.cipio. vital, immaterial,
distíncto da alma IDte\llgente que preside
a todos os phenomenos da vida pl1ysica do
boroem.
"',·cbcog"UI.bíll, (ch como k) s. r. (do
Gr. arcM, e gTa]Jh6, eu descrevo) Descripção dos monumentos antigos.

.....·cbcóg.·upbo, a, (ch como k) S. OqUe
a que descreve os monumentos antigoS '
""'cbeologín, (eh como k) S. f. Ido' O
a7'e(lê, . e logos discurso) Tractado sobre ari
antIgUIdades; estudo dos monumentos e
costumes antigos.
4rchC?lóglco, ,~, (ch como I.) adj. Pertencente a arcl1eologla.
,l"cllcólogo, a, (eh como k) s. PeSSoa
versada na arcbeologla.
.,,-,·cbMa, V. ~Iialheiro. Arqueta.
."-,·cbetc. (eh como k) S. m. Oim. de Arca'
(farchele~ de ossos, de reliquias» 11. DOln:
f!,eq: Agwt. Lus. 2. 571. orecolludas (as relíqUIas) a bum pequeno areltele de marmo_
re" § (I. de archit.) Dim. de Arco. /,càJ;
ChI'. lJ. lt'ern. 219. § fig. Ornato em lorma
de arco: "aI'cileles de aljofar»
""'cbéUIIO, ou ~"cbél)'~'O, (eh como k)
S. m. (do Gr. aI'che, pnnclpJO, e typos typO
imagem) Primeiro modelo, fórma e 'exem~
pio. Ba7Teiros, 51. § fig. Dens. /,tIS. 10. 79.
-o Archetypo qlle o creou (o mundo).
"'.·cbétn'.o,. D, (ch como k) adj. (do precedente) Ongmal, modelo: V. g. idéas ar.
cbetypas. § Mun.do archelypo; o mundo intelligivel, que se contém nas idéas eter.
nas de Deus. PU7'i{. OM. l. Prol. I.
""cbl, e em composição .... '·cb, ou Arce
Prefixo que denota superioridade, preemi~
nencia (do Gr. archê, primazia, principio
origem, preeminencia).
'
Arch)'ucól)'IO, ou - Iy(bo, (eh como k)
s. m. Primeiro acol.ytho.
,~'·cblal.óstll~;u, (ch como k) S. m. Opri.
melro, ou o maIOr apostata. n. Guerreir. r
555. "o - Henrique VIII"
A.'chiilt'·o, (eh como k) S. m. (do La!.
anhialer, ou arcialrus, do pref. areM, edo
Gr. iatros, medico) (anL) Medico por ex·
cellencia, o chefe dos medicas.
"'rchilll)uCO, (ch como k) S. m. Banco
"rande de costas, com vãos, que servem
âe caixa, e são cobertos com as taboas do
assento, que servem de tllmpa. B. Grallllll.
92. "e compondo bum nome com outro dizemos redefóle, de rede e fóle, arquwallco
de arco e banco>
""'chlhú,"'o, (eh corno k) S. m. (l. Iam.)
Grande bnrro; homem muito estupido.
;\"cbicndelru, (ch como k) s. r. AprIu,
cipal cadeira. B. Flor. 4. 14 174.
41'cbicullll1l'Ísta, (eh como k) S. m
Primeiro camarisla; olIlcial do imperio.
'~"cblcllnccllá"io, (eh. como k) S. m.
Primeiro cancr-lIario. o chanceller; dignidade civil. lJ. Flor. 3. 4. 171.
A"chicuntch', (ch coml) k) S. m. Primei·
1'0 cantor.
....·Chlclávo, (ch como k) S. m. (do pref.
aI'chi, e do LaL Clat'l<s, no sentido fig. de
dignidade de regente) Hegente de egreja,
on mosteiro.
A.·chlconf'·Dl,ón, (ch corno k) S, I. Apr!meira, on princip:11 das confrarias, com titulo de precetiencia entre as demais. Ct-

rem, Seraph.

.

""'chldloccsnllo, u, (ch como k) adJ.
Que depende d'um arcebispado; pertencente a um arcebispado.
. .
;\"cbidloctÍHC, S. f. Diocese pfloclpal,
de que outras são sn[fraganeas.
A,'cbiducádo, (eh como k, n'este e tr~
seg.) ~. m O dominio e terrilorio do arcluduqne. § A sua dignidade. Btut.
A"cbldocill, aelj. 2. g. Que perteoce ao
archiduque, ou ao arcbidncado.
'~"chld"U10C, S. m. Primeiro entre ~s d8:
ques, on duqne de superior graduaçao. a
-se este titulo aos filhos do imperador de
Austria. Leitão. Misc. 18. 530'
.
""'cbldoC1UeZa, S. f. Mulher do ar~lndu·
que; senhora d'este titulo; filba do Imperador de Anstria, B. Guerreir. I. 20.
"'rcblcplscopndo, (ch corno k) V. Arcebispado .
....·chleplscopÍlI, (ch como k) V. Arce·
bispal. M. L. 2. 6. C. 5.
O .
"'rchIO.hlllne, (ch. como k) S. m. pnmeiro, ou cl1efe dos Flamines, sacerdotes
Horn. Barret. Flos. Sanct. l. 559.
.
"'rcblg6110, (ch como k) (do La!. arahlgalus) s. m. O principal dos sacerdotes de
Cybele. Nun. Art. Poeto 41 v.
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"rcbllrntnndáde, (eh como k) s. ~. A.
rincipal das irmandades, ou confranas.
~Iielf'
I~. 14.
.'
(
"rcltIlÓcblo, (eh como kl ad]. e s. m. t.
de' poe. lat) Verso de dois dactylos e uma
cesura.
.1. ,P
,lrcblmógO , (eh como I.) s. m. O cue,e
da religião dos Persas.
","cblntnndl·itn, (eh como k) s. 11). Abbade de anachoretas, de algum mosteIro de
monges, ou eremitas. Mend. S ~. 239..19.
§ O mesmo que Comos na EgreJa Abexlm.
'O\,.cbhu..udl·.U....dO, (c~ ~omo k) s. m. O
primeiro, ou prJllclpal mlOlstro. B. Flor. 3.
4. 163.
,lrcltlmocnJ1flllcll'O, S. m. Mrstre de
mocauquices; chefc dos que as fazem. Pil.

I.

Fab. 10m. 2.

.

,lrcblmo"lelro, (eh como lo) s,. U!. Oprmcipal mo~teiro de uma ordem religIOsa. Be-

ned. Lusít. I. I. 5. e ~.

.

ttrcbiuR, S. f. Unidade de medida de
comprimenlo na Russia, a qual é inferior a
um melro.
.
.o\rcblpÚdrc, (eh como k) s. m. BISpo.
""clt11Illrnl)bonü,tu, (eh como k) s. m.
Primeiro chantre.
""cbll)élngo, (eh como k) s. m. (do pref.
are/Ii e do Lat. pelagus, mar) Mar principal,
ou mar grande; nome dado aos mares vizinhos á Grecia. B. 3. 3. 9. A1T. 10. 6. § O
mar Egeo. Palmo 3. 67. § Extensão de mar
oude ha muitas ilhas. Luc. 4. 14. fi. fJom.
3. 4. 13. § Grupo de ilhas; ilhas que ficam
proximas umas das outras: al'ell1pelago dos
Açore.s: - das Canarias; - da Jltadetra; de Cabo Verde, ele.
,trcltlpcl'ucftll, (eh como k) S. m. Pri·

meiro ministro das synagogas Judaicas; interprete das leis.
Arcblpérbolc, (eh como k) S. m. ou f.
KIaggeração extraordinaria. lJ. Flor. 2. 5.
224-

.o\rcb11IrcIlbylcrúl, (eh como k) adj. 2.
g. Que respeita, pertence ao archi presbyterno
.lrcblprcsbytcro, (eh como k) S. m. Primeir0' ou princi pai presbytero, Vieir. II.
336.

"rchlprlor, (eh como k) S. m. Titulo que
se dava ao grão mestre d,os templarios.
"rchipropbétn, ou &l'chlprolétn, (eh
k) S. m. O primeiro, ou princi pai propheta.
·,o\rchip"opbctis8l1, ou - leU8sa, ou h'D, (eh como k) S. f. Princi paI propbetita. Alm. Inslr. I. 760.
·Archlsálrnpn, (eh como k) S. m. Principal satrapa. A/m. Inslr. I. 149.
·.o\rchls)·ungógo, (eh como k) S. m. PrinCipal da synagoga. L. M. 2. 5. Iii. 1.
"rcbltcolíno. V. Arcbitriclino.
Archltécln, (eh como k) (do Lat. arehi[eela) Mulher que exerce a arcbitectnra. Ceil.
Q. I. 296.2. § lig. Mestra; - ele olhadas.
.o\rchltccládo, Tell. B. p. p. de
""cl~II~Clál". (eh como k) V. trans. (do
Lat. a1ehlleolarl) Trabalhar como architec!o alg. obra; ou intrans.: em ai". obra'
r!scar, planear, edificar, construir. i Guel'T':
Lor..t 736 § lig. Crear, fundar: ,,!lia Oens
archlleelando a companhia de Jesus. Telles.
ElhlOp. L. ~. O. 2. "barcas de fogo que al'clllleclo~ contra ~s parlamenlarios; Arle de
/lu rt. 2'lo1. "al'ehtleolou Deos o mundo> § fig.
ld ear, phantasiar.
.-\rc~lIécto, (ou 4rqultécto, e derivo
plnl.) (oh como k) S. m. (do Lat. al'ohi/IUS)d O que sabe e pralíca a archi tectura
Olscan e.edificando. fi. Dom. t. 4. 25. § -/:lg.
/os conSlderado corno fabricador do munO. TeU. ChI'. 2. 13. 2. "O Divino a'l'ehileelo'
rabsupr3mo arehtleelo do Universo. § fig. Ó
arehgeca lor'd
macbinador. A'I'r. 7. 6. cO diabo
o a mentira»
A""Chltéctõulcn, (eh como /c) S. f. p. uso
d~l~~a Archllectura. ~ (em phUos.) MelboSYSlémea.Coordena as di versas partes de um
Lir~~II~etón~co, a, (eh como k) adj. (do
res' . C~tlecl(m:teus) Da architectura, que
p. riO~a a arcllltectura. Pim. IIlelh. I. t. 35.
.-\rcbltée'
. (eh como k) S. f.
Ilese'
- .onoK.raphla,
npçao dos edillcios.
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&rchltéctollógl'apho, S. m. o que se lQ' &rchlvóUa, (oh como k) S. r. (t. archit.)
occupa de architectonograpllia.
Contorno Oli moldura, que acompanha o
&I'chltéctór, (eh como k) V. Architecto. arco.
Lus. 4. 1114.
&I'chontátlo, (ch como k) S. m. Oflicio
&rcbitéctúl'll, (oh como k) S. f. (do Lat ) do arcbonte.
Arte de edificar, e construir edificios, for·
41'ch6ntc, (eh como k) S. m. (do Lat.
lilicações, navios, etc.; d'aqui a sua divisão arehons. onlis; Gr. Are/ron, o que governa)
em arehiteelu'I'acivil, militar, naval, ou nau- O principal dos nove magistrados, que frOliea, e hydmuliea. § - ewil; arte que cou- vernar3m Atbenas depois da morte d Cosiste em conceber, planear um ediflcio, or- dro, seu ullimo rei.
denar e dirigir a sua construccão, dando
&l·claontoloi.., (ch como k) S. f. p. uso
-lhe toda a perfeição que requer à fim a que Escri ptura ácerca de archontes. § Dignidaé destinado. lI1elh. Lus. I. p. 147. § - mili- de, ou magistratura de arcbonte.
lar; arte de fortificar as praças de guerra.
""'cllóle, S. m. Pedaço de corda de es~ - naval; arte de construir navios, e tam- parto, grossa e breada, que se accende pabem molhes, armazens, cordoarias, etc. § ra alumiar. e dá uma luz avermelhada e fu- hydraulioa; arte de construir can~es, re- liginosa. Blut. § (t. chuL) Copo granlle de
presas, açudes, ou quaesquer edillcações viubo.
dentro d'agua. § - civil: ar'le de construir
AI'cl, pref. O mesmo que Arce e Archi:
edificios civis; contrapõe·se a militar. § areipresle.
-?'Um I ; arte de construir ediflcios campes.~I·cllól·me, adj. (2 gen.) (do Lat. areus,
tres, ru licos, que sirvam i:s necessidades arco, e forma) (t. did. e techn.) Que tem a
da agricultura. § Archileelum; a obra feita fórma de arco.
conforme as regras da arte. V. do Al·C. 2.
&1·cll)élllgO. V. Archipelago.
13. Vieil·. 9. 157. 2. "e de formosa arquile&rclpre8I.ildego, S. m. (ant.) V. Arciolura' § fig. A disposição harmonica lias prestado. Vergo SoeI'. 3. 53. 116.
partes de qualcluer composto. fi. Dom. I. I.
&1·c11.restÃtlo, S. m. Adignidade, ou ofq~. "arehileelum celeslial. § A- da imagi· flcio de arcipreste. Cunho Calal. 1. 35. §
nação; as fabricas imaginadas. Vieir. § A Oistricto a qne se estende a jurisdicção do
- dos membros; fórma, disposição, v g. dos arcipreste. Consl. de llfil'. 9. 2.
olhos do peixe dicto qualro olhos. V'íei'l'. 2.
&I·cll.rcste, S. m. (do pref. arei, de m',
3~3. § - humana: a fabrica. contextura do chi; e de preste) Primeiro entre os préstes,
corpo humano. Vteira, 10. 47. § O estylo ou presbyteros; o cbefe dos presbyleros, inque caracterisa as constrncções de um paiz, ferior ao bispo. V. do Are. 1. ~6. Reg.
ou de uma epocha: a arehileehnra golhiea; a d'Evom, 13. I. "São os Areipresles instituiarehiteelura manuelina.
.
dos e ordenados pera em alguma parte da
4rchltectua'lil, adj. 2. g. Que pertence, lliocese proverem como delegados em muique respeita a architectura.
tas cousas importantes ao bom governo
&rchltencnle. V. Arcitenente.
d'ella, e expedição de alguns negocios e
,~rchltheól'bll, (eh como k) S. f. (t. mus.) causas, que convem proverem-se la, e não
Cithara grande.
ser necessario recorrer sobre ellas a esta
&rclalthe>lolll'ch'o, (eh como k) S. m. Córte» ~ Uma das dignidades do Cabido.
Tbe-oureiro mór, nome de uma dignidade
4reltencnte, adj. 2 g. (do Lat. m'eus,
creada por Napoleão I, e supprimida depois. arco, e lenens, que tem) (t. poet.) Sobreno&1·cIlJl.I'avádn, S. f. Cimalha sem friso. me de Apollo, por ser representado com UO)
&rclaltrll"litlo, n, (eh como k) Ornado arco na mão. Eneid. 3. 18. Fil. Elys. § E
de arc!litrave.
melhor ort. que arohitenenle.
&I'chltróve, (eh como k) (t. archit.) s. m.
"'1'CO, S. m. (do Lat. a'l'e/ts) B':sta, ou
Parte principal do entabelamenlo entre o arma feita de madeira. marfim, ferro, ou
friso e o capitel da coI um na, sobre a qual de qualquer materia elaslica, com uma corda
assenta. V. do Al·C. 6. 26.
ou coneia presa de uma ponta á outra, no
&rehltrlclino, (eh como k) S. m. (do Gr. meio da qual se embebe o cabo da setta
arch.iliklinos, do pref. arehi e do Gr. 11'eis, qne se pretende desparar ; o que se faz putres, e kl'iníi, leito) i\lordomo mór, ou chefe xando com força a corda para a parte do
dos que servem, e OIi.~istr~m a mesa. Viei1·. peito, de maneira a fazer curvar o mais
l. 182. e 6. 363. llarehlleclulO>
possi velo arco, e então largando-se de re4rchltl'óno, (eh como I.) S. m. Throno pente a mesma corda, esta, ao retrabir-se
por excellencia.
o arco á sua L" fórma, commuoica o seu
&l'clalvádo, p. p. de Archivar. Guardado, impulso á setta que é expellida com impeto.
recolbido em arcbivo. § Ug. Conservado na Palm. 3. 69. § Instrumento de pau, de figumemoria.
ra semelbante ao areo (arma), servindo-lhe
&rchlvár, (eh como k) V. trans. Reco- de corda algumas sedas de cavallo, tesas e
lher em archlvo : - as eserípl!was, tombos, apertadas, qne untando·se com certa gomleis, ehaneellarias, doeumenlos, monumenlos, ma resinosa, são aptas a ferir, e fazer soar
as cordas da rabeca. rabecão. violoocello,
ele.
It.l'claivlo. V. Archivo. Ba'l'reü'os, (. 33. etc. D. Bilar. 31. 174. § fig. P6r l'esina no
arco; afiar a lingua, preparar-se para dizeI'
Luc. 8. 8. "al'quivio"
&l'clalvlóln, (ch como k) S. f. (t. mus.) mal d'alguem. § Cinto, ou circulo d~ pau,
ou feno, com que se apertam as aduella
Especie de cravo.
&rchlví>lta, (ch como k) S. m. Oque tem das pipas, barris, etc. lI1ariz, Dial. 3. 5. §
o cuidado do arcbivo, que recolbe n'elle os em geomet. Porção de circumferencia de
documentos destinados para isso. 111. Lus. um circulo, ou de outra figura curva. Cal'v_
Comp. l. 1. 2. § (em archit.) Obra com volta
5. 16. 60.
,I.rehi'·o, (eh como k) S. m. (do Lat. ar- e feição de al'eo e abobada: v. g. os arcos
ehil:unl) Cartorio, casa onde se recolhem, e das aguas tim'os em Lisboa. D. P. BI'. de
se guardam escripturas publicas, diplomas, Bm·b. Esp. 2. 4. Lus. 3. 63. «pelos arcos
e outros documentos escriptos, ou impres- reaes, que... se alevantam nobremente" §
sos. Luc. t. 3. v. g. no Brazil, o Al'ehivo Pu- Obra de qualquer maneira. disposta em fórblico do imperio. § fig. 11 sua memoria era ma de circulo, ou porção de circulo, ou ouum archivo de vaslissimas erudições; i. é, tra figura curva, como arco de ponte, porIa,
deposito. § Qualquer logar onde se conser- etc. II. Dom. I. 2. 3. ,,!le obra de abobada
va, c guarda secretameute alg. consa. Viei- sobre al'cos de pedraria., tambem os ha de
ra; llarehivos da graça diviua. § Logar re- madeira. § Arco das portas; é a pedra, ou
condito. Eneida. I. 57. "os mais intimos a'l'- madeira de cima, com feição de al'CO ; a que
ehivos" § Secretaria. § fig. Doutrina secre- é direita se diz verga; opp. a soleira, ou lita. Viei1'. 8. 307.• a segunàa parte d'este miar (de limen Lat.) § Al'CO il·is. ou vulg.aforismo he ti rada dos areh-ivos não só da da velha; meteoro de di versas córes em fórtyrannia, mas do atheismo.» § fig. Al'ehivos ma de meio circulo, que se vê nas nuvens,
do segredo, do fado, ele. o que nos é occulto em tempo chuvoso, defronte do sol; é proe só o sabe o auctor lI'elles. § O archivo duzido pela refracção dos raios d'este, feita
l'eal; a torre do tombo em Lisboa. Agiol. Lus. em as gottas de agua que cáiem das mesl. Adv. § Publicação periodica, que trata de mas nuvens. Viria. l. 659. § - triumphal;
sciencia e litteratura; v. g. O Arehivo Pillo- o qne se eleva em honra e memoria dos
lriumphadores, e de algum grande feito de
l'esCO.
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guerra. Barreiros, 24 v. § - de pellouro; cedido de grande calor, paixão forte: v, g. 1. 2. 4J. "e ardião diante duas alampadas
que servia de atirar pellouro, o mesmo que séde ardente. Luc. 2. 41. "o rosto banha em §. Estar com grande calor. Luc. 2. 16. '01':
basla de peUO!ll'o. Resl. ChI'. e Jl1iscel. 168 v. lagrimas ardentcs" i. é, que nascem do ar- dtam elles no mar ao sol sem abrigo> §Ter
§ Arcos, pI. semicirculos, v. g. eom que se dor da paixão amorosa; e assim suspiros causa d~ grande calor, ou ser causa d'elle'
fecha um parenthesis. Ba:/'l'et. Orlogr. 204. ardenles- ~ fig. ErCicaz, vehemente, fali. das ·nas veIaS lbe arde ~acbo sublimado. §fig'
§ Tudo o que parece uma porção de circu- paixões, Cam. San. I. 19. -amor ardenle" Estar como cnceu(lIdo: V. {J. o rosto ardia:
lo : v. g. arcos das sobrancelhas. § AbaleI' os D. F. Bmz de B, Esp. 1. 12. "aI'denle de- -purJlurea rosa sobre a neve a,'dia> Cam'
arcos das sobrancelhas a alg. fig. causar-lhe sejo~ § Activo, diligente, fervoroso; falI. Sono 186. Arde o rubim; arde o ppjonas fa'
espanto, ou pejo. Vieir. e abalerem·se-lhe; das pessoas. Vieir. 8. 419. -o mais Q1'dente ces pI/dibundas: -cn\re as faces de jasmlU~
ficar com espanto, ou pejo. § Arco ele pipa, zelador da sua gloria_ § Famo~o, colerico, e rosas a"de o carmIm das boccas mais 101"
(l. do Brazil) arvore da familia das ery- fortemente irl'itavel: V. g dispulador - ; mosas" § ~om'er o. ardor das .paixões: v..
genio -. II. Dom. 2. 5. 3. -ardente que era arder em tra, dcsPJos, concupLscencia Odg
troxilcas. V. Arco I'erdc.
""-;0, anl. primo pess. do indico de Ar- de condição" (o principe). § lnllammado, ele. quando tem tomado grande rorça~ Cam
cheio de estro, enthusiasmo: v. g. espirilo Esl. 7. 11. "já <.Ie aJr.01'es della lodo ardia;
der. Ulis 5. 2. Uoje diz-se ardo.
""cobotitntc, S. m. [do FI'. arcboulanl) ardente. Lus. 1 4. "tendes em mi bum novo Ll/s. 2.58 .• já Melinde em desejos ard.e lodo.
(t. arch.) Arco que serve a ampara'r exte- engenho ardente" § Brilbante, resplande- § Brilhar muito com a chamma: V. g. arde
riormente qualquer con trllcção por urr, la- cente. cOI' de fogo. FCI'I'. Egl. 3. -mais co- o diamanle, o topazio, o ouro nas rOUPQJ
do fraco. § E~tnbo, pégão, botaréu, e outras ratla qne as ardentes e trellas" § Que brilba Eneicl. II. lU. -anUa o campo c'os rellexos
Obra~ q ue aferram em archilra VCS. § (em como a chamma: v. g rtlbim ardente: olhos do sol dobrado', das armas acicaladas cocarp.) Peças que servem a amparar outras. ardentes da panthera enfuI·euida. § Fulmi- ruscalltes" Diniz, Pind. 18. {. 123. § A;dBr'
&rco-doJU'ádo, S. m. (l. archil.) Arcada nante, r('luzente, que se vibra, ou nlaneia ter cór arden.te, mui viva. v. g. arde a pur~
com agilidade e valor; falI. das armas. Uliss. pura: o l'ub!'11~: "voraz espada em san.ue
com sacada.
&rco-,'cl'lle S. m. It. do Brazil) Anore 9. 113. Maus. Ar. 4. 66. v. -ajudado ela lança ardendo alastra de mortalhas o campo~ ~
do malto virgem da familia das erytroxi- e ardenle espada. § Picante, que requeima Al'der o (ugo; conservar-se, existir vivo, não
lea8, chamada tambem arco de pilJa, ipti ou no paladar; fal \. de comeres, especiaria, se apagai'. Gavi, Cerco, 14.. 54. "aiuda ardia
arapm'i; ha varias especies: açu, de /lá" etc. LttS. 2. 4. "cravo, cancHa, al'denle es- o fogo por baixo da lenha" e lig. arde a
amare/la, de fló/' felpuda, do brejo, mirim peciaria.. § A·rdenle. ajuntando-se a varios ehamma, a paixão no peito, no coração
do campo, de capoeira, moUe, roxo, granele, subst. determina a sua significação: V. g. como a cidade ardia com iIluminações:
agua ardente. V. Agua. § Azas -; 9.S do en- Diniz, Pind. "Pbebo dobrava ardente seus
etc.
",'ctllçílo, s. r. (do Lal. arclalio) (t. med.) genho, da pbantasia inllammadas. Diniz, raiosJ com que os mouros, e as campinas
Encolhimento, restringimento de um orifi- Poes. § Bala ardenle; a que é envolta em arcl'iao dilatadas .. (com luz e calor.) § fig.
polvora para pOr fogo onde chega, ou alu- A,'der o sol; estar mui vivo, e de~nubla
cio.
,~'·chí.r, V. trans. (do Lat. arctare) Aper- miar de noite. § BUI'U, cinzel-; qne gra- do, e caloroso. § fig. Arder a tel'ra,ochão,
tar, restringir, estreitar. Vergel das Plan- va profundamente imagens fortes, e fig. a aI'eia; e.tar mil! quente. Diniz, Idyt. ~
(poel.) figuras fortes de enthusiasmo para Al'der; ser ardente, ter grande vehemencia,
las.
,"rctlco. li, adi. (do Lat. arclícus ; do Gr. fazer altas impressões: ,,~im, musa, grava ser intenso, ou forte; Call. do sol, da calma,
arkios) Boreal, septentrional, do norte: o com cinzel- em pedernal ferrenho o ne- do calor, do verão, etc. Calvo Hom. I 47'1.
polo arctico. P. Nun. Es{. 2. § Polo - ; o se- gro crime, horror, e espanto aos seculos v. Llfaus. Af. 4. 58. "quando arde a calma.
ptentrional. Avell. Report, 2. 27. denominado vindoiros, etc.• CavaUo - ; fogoso. Lus. § Fazer grande estrago: V. g. arder aguerassi m por estar junto da consteIlação cba- 4. 31. V. Ardego ..§ Mó aTdente ; diz-se da ra, a balalha. § Grassar, existir em granue
que está muito as pera, e por isso quebra o grau de força. TeU. Ch,'. I. Prol. -ardia'n
mada Arcturo.
""ctltúde, S. r. (do Lal.) (I. <.Iidact.) En- grão em vez de o pulverisar. § C61'-; ver- as guerras na Toscana" A/·,'. 7. 16.• huma
colhimento. § (t. med.) Contracção do canal melha, mui viva: llg. "e nas faces ardentes, peste espantosa ardeo por todo o imperio.
intestinal. § Propriamente, significa a es- pudicicia afrontada chameja" Espellw-: V. ~ ArdeI' a sêde, o dcs~io, a cubiça, a illvlja;
treiteza das partes genitaes da mulher, Dstorio. § Edade -; a juvenil. Jlieir. 6. 33. ser vehemente, muito forte. § Arder ti, com,
d'onde resulta a impossibilidade de consum- § Febre - ; mui aguda. Luc. 10. 3. § Linha ou em fome, ou séde; ter muita fome, ou w·
- ; a equinoccial, Lus. 3.71. § CalJeUa a?'- de.lJ. Hilar. 34.I!Jv.§A1'Clel'de,em,oucom
mar o matrimonio.
"'..cios, s. m. (do Gr. arklos, a ursa) (I. dente, ou Camara ardente; a capelIa ou ea- alg. cousa. Luc. 10. 3. -aTde mais de ira que
astron.) A ursa do norte, ou ursa menor; mara, em que se depo ila o alaude, em de febre" Lobo, p. 579. -em labareda granconstellação boreal. D. F. M. Carl. 3. I.
volta do qual se poem muitas luzes. § Ca- de a terra ardia. Vl:eiT. 6. 51. -porque ca·
~rctíll'o, S. m. (do Lat. arcltwos) (l. astr.) mara aTdenle ( tribunal judiciario Crancez, da !luma (cana) aTde com seu fogo> § Arder
E. trella fix.a <.Ia primeira grandeza, na con- encarregado no julgamento de certos cri- com, de, ou em ii'a, raiva, desejos, 1'01100'
stellação de Ilootes, Lus. 10. 6. § (t. poet.) mes grandes, e que fazia queimar os delin- I'CS, tristezas; abrazar-se n'estas paixões.
A região arctica; o pólo norte.
quentes. § s. m. pI. Os ardentes, membros entil-as na ~lla maior forca. Marcos, Exerc.
&1'cuRl, adj. 2 ~. p. uso Curvo como ar- d'uma academia napolitana.
4. 20. Veiga, Laur. Odes. 2. 5. Lus. 2. 58. ~
co. Res. fi/si. 2. 167. 2.
"rdcntcmente, adv. Com ardor, de mo· Al'der cmn. ou cm atg. mat; sentil·o na SJ!
",'cumrerencl .. , S. f. p. uso Espaço que do "rdente, com vehemencia, fogo, paixão. maior intensão, ou vlgor, padecei-o em um
occupa o circulo.
Blut.
grande grano I'iei,·. 10. 354. 2. "ardia aC1.
" ...... , S. r. (I. de h. n.) Especie de es"rdelltín, S. f. Phenomeno, que as vezes dade em uma sevissima peste. § Arder cm
chylo~ da ordem <.los roedores; é do lama- se observa de noute no mar, e nos rios, febre; tel-a muito ardente, § A,'der por alg.
nho ne um gato, e lem o pello lanoso.
cuja agua movida, agitada, dá uma luz co- pessoa, ou cousa; amal-a extremosame~te.
",'dcgo, n adj. (ant) Fogoso, vivo: diz mo phosphoro. B.. 3. 9. 9. Os remos, a mar- Cam. Ecl. 8. FeI'r. Egl. 4.• por Lilia em VIVO
-se dos cavallos. Naufi·. de S. 6c. 47 v. "o ca- cha do navio, tudo o que move as ondas fogo Aonio ard·ia.. § EstaT a'rdelUl~ com, ou
vallo de Souza. ardego, e Cero" § (falI. de nos mares, e esteiros, excita a a7'denlia, contra alguem; estar indignado, irado c~n
pessoa ) ~lui acti~o. ardido. que irrita, es- como os llorões em que as ondas rebentam. tra elle. § Arder de impaciencia; e>tar 10'
timula; de conuiçãll irritavel. B. 2. 4. 5. (./oul. ()erco, 2. 8. «sem remar se deixou ir, quieto. § ATder; fazer, sentir ardor, ou CO°
-Albuque.rque... era fragueiro e w'c/cgo em porque a antenlia do remo, etc. _Nos ma- michão molesta como de queimadura: v.g.
os negoclos" 2. 5. 7. § (falI. de c()u~ag) Ne- res tropicaes, este phenomeno é muitas ve- arde-me a lingua com os aclubos. FOIlSC~,
gocio arr/ego ; trabalhoso, apres~ado, afano- zes magnifico, esplendido, ficando na e;;tci- Reg. f. 11. "a pimenta que toma~a na mao
so, dirncil. Elucid.
ra do navio um longo rasto luminoso, em não arde, metlida na bocca qUClma. Ulw.
"I'denci .. , S. r. Ardor, vivacidade, fogo: que resaltam numero~as estrellas chamme- l. 5. «us olhos me ardem de cborar. AI:
no fig. diz- e das paixões, das entranha, . janles, parecendo nma via lactea. § llf!. Bri- terar·se, corromper-se: V. g. arder oqueiJo,
Alm. lf1Jt,'. 2. f. 24.0. OIO'V. Polyanth Ind. lbantismo: nteu estro nunca sc ala a cham- fermentar: arder a farinha molhada eguorV. Ardentia. II. N. 2. § O calor forte, que ma ardente, quat o do cisne Aonio, ou de dada. Blul. Desbaratar-se, estragar-se, ou
tomam algnmas materias gras entas, oleo- Dircea; mal brilha em luzes, e arden despender-se muito depressa. V. N. arde ala·
sas, e resinosas, que e dizem arder com o tta"
zenda, o dinheiTo. ATI. ele FUI't. 7. §Eslarem
calor, e ficar ardida" v. g. os queijos, lãs
~rdcntíssIDlO, a, supperl. de Ârdt'nte. grande fervor, movimento; obrar com grano
ci:lurdas, e outros ('{feitos por Cormentação Luc. 10. c. 20. « - rubins» VieLr. 8. 349. de actividaLle. B. 3.4.9. "a cidade ardia as·
sy no mar, como na terra, provendo lodaa
intestina, os pannos alcatroados, encera- _- desejos,,·,
dos,
.t.rdentosll, ÓSD, adj. (I. bot) Diz-se do parte, por que podia ser entrada" Id. 2. 6.3.
"l'dente. p. a. de Arder. Lus. 2.291. H. tronco quando é bispido; das sedas vene- "a náo ardia em armas. Luc. -a corte o:'
P. 2. 2. 1 . § adj. 2 g. Que arde: em que se nosas cbamadas ferrões, que tocando ua diLl em devoção" § Preparar-se com en!lrg:
ateia grande fogo; que se tornou em fog-o , pelle causam ardor e inflam mação como para a lucta: v. g. ardem as lJ1'epa"açoes d
ou em braza. Maus. Ar. I. 6. V. LI/s. 10. 126 succede a quem e pica com ortigas. Brot. D. gue1'1'a: arder com, ou em guerras. BO~e
-a sua carne piutam com ferro ardcnle" § "rde.., V. intrans. (do. Lat. aI'der'e) Estar Jlfaus. Af. 3. "em armas. arde~_e lortegeo •
Abrazador, que queima: diz-se do fogo. qualquer corpo combustlvel tomado do Co- manda (á gnerra). -os reis al'dtao em guerra.
FerI'. Poem. Epig. 6, "a,1'denle chama. § Cal- go; estar abrazado, encendido; queimar-se, 1 fi. Dom. arder erncontendas.Sausa"o~rlen§
moso, quente, que cau~a grande calor: diz seja fazendo chamma, seja sem ella : V. g. te ardia em herezias" Pai'!!u, /$. 2..•. ~
-se do 01. Lus. 3. 1/5. «sol Qj'dente" Veig. arde a palha; arde u ca1'tão. AI'I'. 2. G. "na Almas ardcnClo em il'a, cublça2 l'rVeJt:e~.
Laut'. Ecl. 3. «escorpião a'rdente" ceifa -. fornalha arde.a palha, e apura-se o ouro" sua/idade; etc. tendo estas pal~oes rbe I.as
pelo ardor do sol. § Adusto, muito exposto Pma, Ch?'. Af. 1 V, f. 27, 1. "procuram apa- te. § A'rde,' em (estas, e alegriaS; ceOe§~ese'
ao '01, em que se sente grande calor, ou gar o fogo das casas alheias e deixam de com grande jubilo. Palmo P. 2. 15 .
r
calma: v. g. clima, lerra, areias, ardentes. todo arder as suas" § Estar acceso: V. g na jar mnlto. Eneida: _arder nos olhoS' ~.
Naufr. de Sep. 9. 88, .mez ardenle» § Pro- sala ardem tres bugias. li. P. 1. 6, fi. lJom. ardeI' em amor; namorado dos olhos. B
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. IJrde em seus olltos (nos da nimpha) o
g6. "monio Boreas" é um Latinismo adop·
Ft~1 e analogo a: em seu lindo semblante
aVesqueciam teus othos, othos namorados. §
~rder o secro peta ve1'de; (phr~s prov.) paar o justo pelo peccador. Ut!s. 1. 1.
g Arder.~C, v. ref. (:mL) QUeimar-se, abrazar.se. Gran. Camp . •nem q uan~o Roma Sd
ardia» e fig. M. e Moça, 1. l3 .•fOl arder· se.
(olTerecer-se a amar.) § Exemplos das ~no
malias do v. arder; arço, I. n pessoa do smg.
do 8res. do indico por ardo. Aulegr. .1. 12.
4 V. m'ça, I. n pebs. do preso do couJuncL
'01' arda. AI'r. 10. 1. § Adag.: «At'de o to~o
~egundo a lenha do bosqne" Hem. Nun, Be(mn. 13, «Arde o verde pel~ secco, e pagam justos por peccadores" Deltc. Adag. l09,
.Quantas vezes te ardeu tua casa? qIlantas
ca 'ei filha. lbid. 44. «Quem vê as barbas do
visinho a ardtr, deita as suas de molho.
.Antes peccar do que arder» .

r

r

(Arder, InOammar-se. Inccndlar-se, Abrazar.se Queimar-se. Syn.) Arde o corpo
combJstivel, quando lhe péga o fOfto.
Inflamma·se, quando levanta chamma. Ine8lldia-se, quando o Fogo e a chamma tornai!!
ala, ese propagam extensamente e com rapldez, Abraza·se, ~uando o corpo que ardeu
está todo repassado do fogo, e feito braza.
Queima· se, quandIJ po.r Força'do fogo., ou do
incendio, se reduz a Cinzas. Arde. e tnflamma-se o pavio de urna vela: a.!'de e talvez
,e in.flamma o lenho que se poe no lume:
arde o corpo combustivel, quando é tomado do Fogo. !ncendia-s~ u~a casa) um e'!,ifieio, uma Cidade mtelra; mcendlO suppoc
sempre um grande fogo que toma ala, Faz
progressos rapidos; communica-se, e ganha
os corpos vi inhos. Abraza-se um corpo.
Qumdo se penetra, e repassa do fogo em
toda a sua substancia, sem que appareça
chamma acima da sua superficie. e n'isto
se distingue o corpo abrtuado do inflammado. Queima-se o corpo combustivel,
Quando, consumido tudo o que alimentava o
fogo, restam sómente os residuos incombustiveis, Os quatro primei ros termos tomam-se no Dgul'ado pouco mais ou menos
com as mesmas di ll'erenças.
Ardeslll. V. Ãl'dosia.
Ardí", S. m. V. Ardil. M. Ltts.
lrdídlllUimtc, adv. Com ardideza, com
valor; ousada, intrepidamen te. O,·d. Ar. L.
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aquella partell § Correr ao ardil a alguem;
combater a sua mesma astucia, e estratagellJa. Vieim. § V. Subtile:!a, syn.
i~t·.lIIeza, S. f. O mesmo que Ardil. Arr,
5. '16. § Est ratag'ema na guelTa, ou astucia
nos negocioso Ch/'. d'el rei D, Duarte, C. 11.
e Ined. 2. 81. "por Mo saber, e ardileza do
dito conde." boa astucia. § Acção, invento
astuto.
~rtlIl4snmente, adv, Com ardil com as'
tucia. Ohag. 1. 2. 9.
"'rdllõso, ÓS8, adj. Que sabe, ou que
usa de ardis; astuto. Arr. 5. 4. § Astuto,
Bagaz. Araujo, SItccess. 4. 15. "fructo da astucia do nosso ardiloso general. § Executado, feito ou pensado com ardil; FalI. das
causaR. Oatvo. f-1omil. 2. 21. «ardilosa queixall V!eir. 4. 440. Gtterr. Ret. 1. 2. 26. "teia...
a mais anli/osall
",,·.lImento, S, m. Ousadia, atrevimento.
acção ousada, corag'em com que sustentamos em prezas grandes, e tal vez arriscadas;
denodo em commetter. Ord. Ar. I. 62. 6.
"deFendêl-o com a1'dimentoll Cam. San. 233,
«com menos alvoroço, e ardimenloll Paw.
S. 3. f. tü9 V. destemor, intrepidez: ,,- dos
pés, (que querem subir a tndo por ambição) Vieil'. 9. 316. 10.220. "a Fé inllam!lJa
ardimentos nobres á virtude« H. Dom. P. 2.
§Animosidade. Ol'd. Man. 1. 55. 9. § fig'. Afouteza: «dême - para pedir a Oeos» PaIVa, S.
2. 90. V. Coragem, syn.
A.'diuI;O, S. m, (ant.) Nome de certo ma!l'istrado na ant!ga Lusitãnia. Purit. CIt?'o 1.
3. l. 2. V. GardlUgo.
A"~islos, S. f. pi (L boL) Gl'nero de
plantas tropicaes, de que se cultivam mais
de 20 especies nas estufas da Europa.
AI'dito, a, adj. e p. uso V. Ardido. Sim.
Coei, CM. 1. 20, 88. -Carlos o ardito •.
Ardito, adv. (do ltal. arditu) (L nlUs.) Iudica que uma parte se deve executar com
energia e brilllO.
.
""'dor, S. m. O calor forte, intenso, ou a
causa d'elle, que existe nos corpos, ou no
mesmo fogo, no sol, etc. A'I'/'. 6. 5. Cal/L
Od. 12. 1. «fogem do grave ardol' os passarinhos" § fig. Fulgor, brilho: o ardor das
armas mtti tel'sas, reluzentes. Clm'im. - dos
othos e faces, do irado: - do mbim, da rosa, mui viva. S Ogrande calor atmospherico : V. g. o ardor do clima. § fig. Alacrida-

de, do animo inso[frido, ou mui activado, in·

ARE

225

servem para escrever, com pennas da mesma pedra, que marcam com uma cOr' tirando para cinzento, e são u adas nas escholas.
Ardosléh'll, S. L (t. min.) Rocha d'onde
se extrahe a ardósia.
tirduamentc, adv. Difficilmente; com
grande esforç , B. P.
AI'duldád
f. Qualidade do que é ar·
duo: difliculdade. Ceit. S. 2. 51. 4.
A.rduo, a, adj. (do LaL arduus) Tr'abalhoso, aspero. FerI'. Sono 2. 36.• 0 caminho
mais arduo" Eneida, 3. 53. crLJaixão dos montes pela~ /J1'duas vias" § (fig) Oifücil : questão
ardua; causa, demanda - ; negoCÚ!- ; para
se decidi r, resolver. Ord. llfan. 1, 1. "feitos
arduos" V. do Arc. 3. 7. «huma casa tão nova e tão a,·dua. § Oifücil de vencer, conse&:nir, acabar: v. g. negocio, empreza ardna.
li. T. 4. p. 342. - para commetter qualquer
cousa arduu seu espirita era audaz" Pina,
Af. IV. C. 42. «em negocios arduos largamente excrcitadoll At'/'. 6. 1. «salto at'duo
he do pé á bocca" § Duro de se tolerar, que
cu-ta a so[frer. Bl'it. C. 1. 14, "dado qne
lhe parecesse al'duo deixar a sepultura de
sua geraçãoll B. Ctar. L. JO. • ardua cousa
me será dar-vos tal licença» § Custoso, penoso: V. g. arduo sof{rimento. Lus. 6. 97. e
5. 66. «aTduas esperançasll § - das espo1'as;
será ardego? Aulegl'. 5. sC. 5. ou duro de
sair a ellas ?
Ardúrll, S. f. V. Ardor. Marc. ChI'. 2. 10.
23.
&'I'C, s, m. (do LaL area, superücie) Medida agragria de sllperficie, do sytema metrico decimal, equivalente a 100 metros quadrados, ou a um quadrado tendo LO metros
de cada lado.
&'I'CII, S. f. (do LaL arca) (L geom.) O eipaço comprehendido dentro de algumá peripheria, Nicol. TI'. p. 107. § E paço fechado entre muros. § Certa porção de qualquer
planicie. § Certo espaço aberto das lojas ao
telhado das casas de grande fundo, por onde entram o ar e a luz. Ha áreas cobertas de
vidro. e algumas tem grades de Ferro que
impedem a communicação de uns andares
com outros. § (L metem·ol.) Circulo luminoso que algumas vezes se vê ao redor do
sol, da lua, ou de alg. estrella. Btut. § Area
do planeta: o espaço que percorre em certo
tem po o raio vector de um astro.
Aréu, S. f. V. Areia.
_
Aren~iio, S. f. (t. med.) Operaçao de cobrir um enfermo com areia quente.
AI'cAdo, p. p. de Areal' (pasmar). Atacado de ar, estupor ou paralysia, Sousa. §
Falto de tento, attollito, pasmado. Couto 4.
6. 1. .licarão os pilotos areados" V. de Lima,

61. 6, Ord. Jlfan. 1. 55. 9. P. da H. Gen. 6. f1ammado de paixões Fortes; impeto, vehe375.
mencia: V. g ardor da ira, sens,ualidade,
,\rdldézB, S. f. Ousadia, afouteza, desen· amor, do animo, etc. Fel'r. Oll. ~. L. 2. e
voltnra, despejo de homem valoroso; atre- Cal't. 8. L. 2. "l1cm o ardor do povo cego o
Vimento, B. L. L. t I. e Ctar. f. 13 v. Palmo move" V'ieir. 1I. 15. "todos os ardores da
p, 1. C. 39. P, 3, f. 90. FerI'. Poem. 7'.2.9. soberba sc convertem em frios de temor" §
.canção forças, e braços, e ardidezasll
Desejo vehemente, impetuoso, violento: V. p. 234.
Areãdo, p. p. de A.rear (cobrir de areia).
o\rdído, p. p, de Arder. Etegiad. 2. 26, g. ardor de gtoria, de {ama, de vingança
Seg. Cerro de Diu. f. 432. E' usado em todas etc. Ifr. l. lO. Nobll. f. 47. "o ardor de com- Coherto de areia. Couto 9. C. 13. § Limpo,
as accepções do verbo. § -, adj. A.nimoso, bater» § Calor eltraordinario do nosso cor- esFregado com areia: V. g. candleiro -. §
ousado, atrevido, desenvolto em commetter; po, causado por principio extrinseco, como Assucar areado; reflnado, mas em pó grosprompto a executar acções dil1Jcultosa , e força <10 sol, do fogo, etc., ou por causa in· seiro.
arn~cadas. Paiva. S. «inimigo tão a1'dido, trinseca, como alteração de humores, do
,"rcal, S. m. Planicie, ou grande esr.aço
arteIro, e cuidadoso» (o demonio). V. do sangue, etc. Gmn. Oomp. 3. l6, li. Dom. 2. coberto de areia, Sabetl. Eu/I'. 4. 5. § 'Ierra
Are, 2. II. "dos mais al'didos caval1eirosll e 6. 2:2. e fig. -o ardor do povo injusto, que areenta. B. l. l. lO. «a terra em sy é meio
fali: do .animo, etc. Palmo P. 2, C. 59, .de decreta a crua iuiqll idade" § Calor das. es- areal"
mUi ardido coração. § Com mettido com ar- peciarias, ou outros corpos oleosos e caus"'reál, S. m. (ant.) Vito Ch?'. 1. 157.4. V.
dor, emprehendido, e executado com valor ticos, que requeimam. Bem. Exerc. 2. 58. Arraial.
A .. car, V. intrans. Pasmar, perder o juie mtrepidez. B. L. L. 12. .a peleja delles... p. 327. H. N. 1. 275. "a canella he tão ditreera bem ardida e esforçadall Pina ChI' rente da das serras... assi no al'dor corno ..." zo, o tino. Vieir. 5.2. ;296. B. N. 2. 383. «que
Sallch; I. 10. "o a1'dido commettimerÍto dos it. dos liquidos espirituosos. Gran. Comp.2. totalmente areou. e perdeu o tino. "o piloto
Chr~staosll § Fogoso, apaixonado: V. g. co- 2. 18. "o ardor do vinho temperarão com arcou perdeu o tento dos rumos, e d1rigiu
TaÇ/JO -. M. Lus. § Ferido de amor sensual. aguace § O ardor do confUcto ; quaudo é mais mal a nau. § - a vista; turvar-se, tal vez
~rdos, "mulher a1'dida. § Diz-se particu- pelejado, e am'ontado, e ferido. § Energia, de medo, § Areal'; perder o siso, e governo
armente dos cães de caca, falcões, etc. intrepidez do animo. Luc. LO. 30. "a ver o prudencial ou moral. Luc. 2 21. Bem. PaArte da Caça, L 8. Lus. 9. 74. «qual cão de nobre ardor que aqui se aprende" Utiss, 9. t'ais, 3. 4. § N'este sentido deriva· se de
caçador, saga7., e al'dido. e flg. Eurr. 2. 7. 76. -cr'esse o ardo1' com a furia da ... " ar.
•olhos enlevados. e al'didos no faro» § Jogo § (t. asceL) Fervor, efficacia: v. g. - da fé,
"'rcá... V. trans. Cobrir, encher de areia:
ar11~O; forte, cujas perdas fazem arder de da ca'l'idade, AZ'ltl·. Ohr. 3. L. § Ardores do v, g. os t'ios areiaram os campos. Bisl. Sera~alxao; ou talvez arriscado a O'randes per- estio; o calor intenso do estio. § A'rdores fih. T. I. f. 271. § Lim~ar esfregando com
a~J Que prin.cipiou !1 Ferme~tar: fannha tOl'pes; os da sensualidade: .ard{)res do in- areia. Hist. Seraph. '1. 1. t. 354. «pratos
d'estanho que esta areando hnma moça"
r a. § JIladlJ-l'l'a ardula; a que tendo sido fernoll Marl. Cato Arl'. 9. 3.
cor~ada em verde, apresenta mànchas proArcár, V. intrans. Ficar debaixo da areia
AI'dósln, S. f. (do FI'. al'doise) Especie de
veDleDtes.d~ um principio de fermentação, schisto lamelloso, vulgarmente chamado que traz a corrente. Couto 10. 7. 2.•e co-

r

Que Ule dlIDInue a resistencia.
di~;~I~ilSpO, ÓI!lIl, (de ardid) (anL) rOl' Ar0\ d', . ,2. 8. 21. -a1'dulosos meIOS"
o\~ ~rero,
adj. Que traz ardor.
nha ~I, S. m. Astucia, estratagema \. mae8te' D~ra. B. 3. 3. 2. "o Jau que evou
ardil de commetterem a entrada por

li,
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lousa; é uma pedra tenra, que se separa por
folhas. e de cOr azulada, ou tirando para o
vermelho ou para o preto; é composta de
silica, alnmina, ferro, etc. No norte da
Europa, e já em Portugal, servem estas
folhas de pedra, para cobrir as casas, em
vez de telhas. Tambem as que são pretas

rno alli não ha areia (em um banco de 00ral) para arearem as cousaSll
A;'écn, ou Aré'l'u,? S. f. Especie de palmeira da [ndia, denomlUada por J,jnneo areca catechu. Ort. Catloq. 22. 80. V. B. 2. 2. 8. §
Ofructo da mesma arvore, o qual se mistura
com o bétele, e masca-se. Goes, Chr. Man.
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1. 41. "hum pomo como nozes··. a que chamão arequa.
... rceól, S. m. Plantio de arvores, que dão
aréCa. Caul. 5. 6. 4.
.t.rceeár. V. Arrecear. AI'I·. I. 7. 9.
... reeina, s. f. (t. chym.) Substancia extrahjda do fructo da aréca.
"'rcdAr, V. Arredar. I(f. 2. 1.
"'rcdoma. V. Redoma. lned.
...reelra, S. f. Terra sáfara, sêcca, deserla, como os arnados, e areaes; arneil'o. Gil
Vic. 3. p. 366,
... rcelro, "'rclelro, S. m. Logar d'onde
se extrahe a areia. § Vaso ou caixa com orillcios, em que está a areia, que se deita sobre o que se escreve emquanto a tiuta está fresca] para que não borre. § O que carrrga areia, ou a ti ra do areal. fJlul.
"'rccnto, ou "'relento, a, adj. Que tem
areia, ou lhe é semelhante; arenoso: v. g.
lp-l'ras,l'ios areentos. B. 3. 6. 4.
"'relaeçiio, S. f. (do La1. are{acio de (acio, e arel'e, fazer seccar) (1. med.) Deseccação; acção de fazer deseccar os ingredient s, que se querem reduzir a pó.
"'.'eleeódo, ", adj. (ant.) (de a'nfcee, do
Hr.sp. l'e'heee) Baixo, abatido, aviltado. Vil.
Chrisli, 1. 37. 117. "porque nom fosse al'e{eçada (a palavra amen)>> V. Arrefeçar.
....'cleee, adv. V. Refece.
"'relceer. V. Arrefecer. 1ft 2. 1.
"'rofem, V. Arrefem. Pina. Ar IV. c.3'2.
."relll, "'rea, ou ... "eya, S. f. (do La1.
a'rena) Substancia miucral, solta, puLvurulenta, vitrescivel, que provindo da desaggregação das rochas silicosas, graniticas ou
aqrillosas, é arrastada pelas correntes, cobrlDdo o leito dos rios, as praias do mar,
etc. AI'r. I. L. oa area I?or si só não aproveita para ediOcar" § PraIa, margem do mar,
ou rio. Luc. 3. 27. Ulissipo, 3. 2. "cllegão
Lodos ao posto e... jun tos saLtão na w'eta.
§ Edificm' ou flmdar cm, ou sobrc a areia;
(phr. pop.) fazer cousa que não tem consistencia, nem pode subsistIr. Eurr. 3. 4. § Semear em areia; Og. trabalhar de balde, sem
fructo. lJ. P. 2. 2. 10. § Fazer cOl'das da
areia; tentar impossiveis. Eurr. 5. 5. § AI'eia
céga; a que é fOfa, e cede aos pés, ou pesos. § - de escl'ever; a areia miuda, COZIda
de um certo modo, que se lança sobre a
escripta fresca, para seccar a tinta. Regim.
da Faz. 99. 44. § (fig) Areias do mal'; quanLidade indiviziveL de cousas. Arr. 3. 12. §
I'ai-te contar as areias do mm' ; fórma de
esconjuro para desviar o diabo. § (fig. e
vulg.) AI'eias gordas; o inferno: avai· te, mando-te para al'el/as gordas. § Areias; (1. med.)
as que se junLam nos rins. Madeil·. Meth 1.
43. § Areia; pó, rasura: V. g. - elos melaes.
Galv. S. 2. 4. 1.. ~ Praça, liça para luctas. jo~os, etc. TeU. C/Ir. 2. p. 489. e fig. B. Flor.
T. 2. p. 76. § Banlw de areia; (t. chym.) V.
llanho. S (fig) Ter areia; (phras. pop.) ter
falta de Juiso.
"'relll-preta, S. f. (1. do Brazil) Nome
dado ao rapé de certa qualidade.
"'rell·u, S. r. (t bo1.) Planta (Schinus
al'eim de Linneo).
"'rc~seu, s. r. (1. do Brazil) Terra de qualidade apropriada á culLura da mandioca e
legumes.
"'relseo, R, adj. Arisco, onde ha mnita
areia, e a terra por isso é pouco fertil. Alb.
Uomm. t. c. 37.
"'rejcido, p. p. de Arejar. L. Alv. S. 1. 5.
7. n.· 22. § Ventilado.
"'reJár, v. trans. ExpOr ao ar. B. P. §
Arejar as casas; dar entrada n'ellas ao ar
novo; dar-lhes ventilação.
,"reJár, v. intrans. Tomar ar. § Seccarse. Bem. Pão MI/st. 21. um'ejci como feno ..
.... rejúr-8e, V. ref. Tomar ar, expOr-se ao
ar fresco, e são, por causa de saude; para
evitar contagio de peste, etc. Gatv. S. 2. 6D.
3. -fazem-no estar trinta dias fóra da cidade para se arejar e apurar» § Arejar-se a
ferida; aggravar-se, quando é molhada, ou
rxposta ao ar frio, sendo nova; dar o es,
pasmo B. P. Gavi, 17,79. v. 00 que Ille custou o'I'rJa'I'-se-the a ferida, do que esteve
muito arriscado á morte.
~rt'Jo, s. m. Acção ou effeito de arejar;
ventilação.
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physica, (Iue serve de mostrar o peso espe
cifico e a densidade dos Ouidos.
"','coI.ngílll, S. m. MagisLrado do Areo
pago. Vteil' 7. 124.
.
.4.,'copul;itíco, a, adj. Que se refere pertence ao Areopago.
'
"'.'eop>Ol;o, S. m. (uo Gr. ál'és, 80S o deus
Marte, e pagos, collinal Tribunal de'maltistl'ados em ALhenas, celebre por uma g?an.
de reputação de integridade, e sabedoria
Arl·. 7. 14. fi. P. 2. 4. 6. "o arenpago de
Athenas, cujo juizo se tinha por incorruplo.
§ fig. Qualquer tribunal justo ~ sabio. V.do
Arc. 4.. 1. § (p~I' e~L.) Assemblea de bompns
notaveis na sClenCla, nas letras, na politizer para a arena polilica; para a arel!.~ da ca, etc.
'\reóscn, ou ~.,.'Io ..cn, (como hoje S1!
discussão; trazer para o campo da poiLtlca,
diz) S. r. (t. pop.) Enredo, tmma, cilada.
trazer para o debate.
.""'Cõso, ou "'.'closo, V. Arenoso. Cam
"','cnaeàn. V. Areação.
.4. rcnliectl, R, adj. (do La1. al'enacetts) Ecl. I. "areoso deserto.. &g. Cerco de Diu'
'
Areento, que contém areia; semelhanLe á {. 187. Na!L{. de Sep. f. 26.
~"cóst~'lo, s. m. (do Gr. arai.(Js, raro e
arria.
....'cnáto, R, edj. (t. de miner.) Pectms stylos, columna) (1. arehi1.) Entre os anti,
arenatas; que coutém pe(fuenos grãos cris- gos, ediUcio com columnas mui distantes
talInos e brilhantes, que faiscam como o umas das outras. § Hoje um dos cinco sysleaço; são entre ouLras os quartzos, pyriLes, mas de entrecolumnio em que as column85
estão collocadas a 8 e mesmo a 10 modulos
si!icas, pedra Jipz, etc.
....'engo, S. r. (em FI'. harangue) PracLica·, de dhtancia umas das outras.
"'rcoteelónicB, S. f. (do Gr. ael'os de
dLcurso, oração que se pronuncia em publico. Lobo, p. 56l. Pin/wi1'o, 2. 19. Palm.. Marte, e teklon, construcção) (1. mil.) Parle da
'2. c. 151. § Discurso fasLidioso, prolixo, af- forLificação miliLar que tracta do ataque e
fectado. § Longas razões, praclicas imper- defesa das praças,
,",'eólico, ", adj. (1. med.) Sudoriflco,
tinentes. Euf1'. 2. 7. acomeçou a me fazer
algumas a1'engas sobre a sua fama. § Pra- anódyno: V. g. l'emed:io -.
~ ..e!)Cllde,,·sc. V. Arrepender-se./ff.1.5.
clica longa e capciosa, feita para enganar.
.....' ..(1 ..... V. Areca. Casl. I. c. 10.
Sá e Mil'. um·l. 1. 13. H. Dom. L. 1.3. ucom
'\"C(I"«"'Il. V. Areca. Orla, Cal. 4,6. 11'l.
esta comprida, e envolta arenga» § Razões
ininteJligiveis, ou que nada qu rem dizer. v. Coes ChI'. /d. I. C. 38. oal'cquaes•.
"'.'crállbll,
ou "'rh·ànba, S. r. QuadruAnelr. CIu'. 3. e. 57. § 1dl' arengas com alguem; (phr. vulgar) ter questões, displlt!\s; pede do Brazil.; lllammifero do genero lonlra.
&,'es, s. m. (1. myLh.) Nome grego dadi·
Lravar-se de razões.
"'rengllllo, p. p. de Arengar. A. quem se vindade denominada MarIe pelos romanos.
....'csól, S. m. V. Centaurea.
dirigi u uma arenga.
·.~"éSt.2, S. r. (do La1. al'is/a) Apragana
"'rent;0do.·, S. m. O que arenga, faz
da espiga do trigo. Viei/·. 6.265. oe alimpou
practica. § ii. V. Arengueiro.
"'renl;,"r, V. iutrans. Repetir arenga' fa- das a·restas o grão" § Palhinha leve e peque·
zer alguma falia, discurso, etc. em publico. na, quasi impercepLivel. 111. L. 2. 6. /iI. 2.
FI'eire, 2. II t. § fig. (1. vulg.) Di putar.
«as arestas movidas á fnria do vento. § AI'IIS'
"'rcIIgue"r. V. Arengar. Cancion. 227 V. ta do linlw; a alimpadlll'a que d'elle se lira
"'.'ell~ueh·o, a, s. [t. fam.) Altercador, depois da estopa. H. Dom. 2. 5. 1. § fig. II.
resin~ueiro : V. g é muilo arengueiro. g-, FalOi1.) Uma porção minima de qualquer
adj. Que arenga, que falia muito razoando, cousa. SoveI'. Bist. 2. 2. 3. ~ Aresta ou va·
tia ete uma al'esta; tudo o que tem POUCll,
alLercando.
....'cnicola, adj. e S. r. (1. de h. n.) Que ou nenhnm valor: «não lhe erro al'eslaa i.
é, não o orrendo nada. Prestes, 34. e 106.
vive nos logares arenosos.
"'rellíte.. o, 0, adj. Que leva, conduz ou -nisso vai buma aresla.. nada vai. Paiva, S.
"os Santos não se ailligem por arestas. Agi~,
contém areia.
"'.'enlról'me, adj. 'l g. (do La1. al'ena, e Lus. 2. 6'2'2. "sem reservar para si valia de
(orma) Que tem fórma de areia; semelhan· huma m'esla.. .§ AchaI' ou ver aresles 7Wl
te á areia.
ollllJs dos outros; fig. descobrir nos oulros
"','cnoso, Ó83, adj. (do La1. e/;/'enoslls) as mais leves imperFeições e defeitos, augCheio, coberto de areia, ou que tem areia: mentaudo-os. Bem. Lima, Carl. 10. § II.
areento. Lus. 4. 6'2. e 5. 26. -na m'enosa geom.) A intersecção de dois planos,.qve
praia" § Misturado com areia: V. g. terra -. formam um angulo diedro. § (1. geog.l LtnIJa
Ba1'rciros, 155. § De cOr de areia. M. e 1110- que separa as vertentes principaes d.e uma
ça, f. 141.. V. Egt. Clwys{al. Lobo, f. 131. "se cordilheira. § Esquina de uma umbrwa,de
a cor al'enosa tiver por melhor, diga que um movei, etc.
essa cor, a faz mais fermosa»
"','c8teh'o, s. m. O lettrado, quecitaa~esul'
~.'ellflllc, S. m. (do.Fr. fta7'eng ; do Tell1. tos em vez de leis, e funda-se em casOS) hel'ing.j , ixe do genero clupeu, ou dos sa- gados.
&rcstím, S. m. Tumor dartroso, que se
veis; an a sempre em cardumes; parece-se com uma sardinha grande, ou com manifesta nos pés das bestas, Rego. Alv. c,
um savel pequeno; é muito apreciado. Gil 6. § Ter arestin~; (phr. fam.) diz-se das peso
V'ie. 2. 106. § Al'enqttc cte fwno ou defumado; soas que não podem estar quietas. .
"'resto, S. m. (do FI'. ant. arresl, hOJe ar·
o que depOIS de salgado se expõe ao fumo
para seccar. mut. § fig. Besta escanHl'ada. 'rél, accordão; do Gr, areslon, d~creto; ou
talvez
do Bretão aresl resolucao. BI/lld.
"','cól, S. m. (1. j)ot) PlanLa da familia
Mem. de la langue CelliqueJ (1. fo'rens.) G~o
das estevas. (Cistus tubemria. Linu.)
Aréola, S. f. Canteiro de nOres nos jar- julgado, deci<ão de tribunal que fica s~rv!n'
dins. Vicir. 6. 212. § Circulo luminoso, que do de regra para casos idenllcos; accor~a.o.
fII; vezes apparece em redor da lna. § AI'eo· P. R. Rel. I. n.· 33. § Og. Solução, deClsao
ta, (1. anaL) Circulo vermelho á roda do bico de difficuldade. Vieil·. Carl. 2. 20. § pccre·
do peito. FC/'I'. Lu;;. t. 28. § Circulo que se Lo, sentença definitiva. Rib. Mac. JU1;. U
fórma á roda das borbulbas da vaccina, da 4. "flzerão publicar hum aresio pela obenJse~'
variola, 011 outras erupcões cutaneas.
vancia da lei salica". § - do parlam ~
....'eollÍdo, a, adj. Que tem nma aréola. acordo, deci ão, que fazia lei, to.mando, .
§ (1. bot.) Diz-se dos receptaculos das 00- diante d'el-rei, quando ia a Relaçao,eman
res compostas.
dando-o elle guardar, quando occorressem
&reolisr, adj. 2 g. (t. did.) Que esLa ca!os semel har.tes. Porto Resl:
las
cheio de aréolas.
~rcsto80, ó8a, adj. CbelO de ares I
&,'colUét.'lco, u, adj. Que se refere, per- que tem arestas: v. g. lin/w -',
. tude.
tence ao areometro.
""'Clolol;io, S. r. (do Or. arcle, V1~ o.
....'eÓmelro, S. m. (do Gr. amios, raso e logos, discurso) (p. llil.) Pa.rte da pllllos
subtil, e melron, medida) Instrumento de phia moral, que Lracta da vlrLude,

....·cIl1l1n", S. f. Cordão de prata, ou ouro, de ciugir o chapeu. § (1. da Asia) Cinto,
em cujas pontas andam como remates uns
canudos, onde se traz o dinheiro. Coul.
Dcc. 6. n'ellas emllam as adall'as. Casl. 3. c.
131. abum punhal d'oro e andado, e huma
a/'elhana d'ouro. § como adj. na ChI'. J. JIl.
P. 4. C. LOO. "huma cadeya do ouro arclhana, que trazia ao pescoco •.
IlI-enn, S. f. (do Lat. arena) Superflcie,
chão do circo, ou amphitheatro, onde combatiam os lucLadores, gladiadores, etc., assim denominado porqne era coberto de
areia. Area, traz TeU. ClI1'. 2. p. 489. § (por
extensão) Qualquer amphitheatro. § fig. TI'a-
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ARG
V. Arrevessar. lff· 1. 3.
"rrlida, s. f. Acção, e e/feito de a~rar ;
arFadura; arfagem. § O .bal~nço do naVlO de
pOpa á próa: "deu duas aI (adas, que tl:!llo
derribarao•.
.ol.,rlldÚro, s. m. O mesmo que Arfada
011 Arfagem.
.
irrógcm, s. r. O mesmo que Alfada ou
Arfadura..
.'
""rI1/l1e, ad] Qne arfa, olIegante, palpitante. § (t. nant.) Qne balança com o movimento das ondas.
",rAr, v. intrans. (do Arab. arlla, balo ':lçar, sacudir) (t. nauL) Balancear o nav~o
erguendo-sc, e tombando, ou pe~den~o oe
põpa á lJróa; meU.er m UJ to de proa; Jogar
de pOpa, e de proa. Eu(r. 2. 5. e B. 3. 3.
7 § Arfar o cavallo; erupmal'·se, p~r·se em
g~meas. § fig. ~esHtuir·se ao estado ~atu·
ral a cousa elastICa acurvada: v. g. as Imn"rel'CIl~lir.

ças da palmeira arf~m com algum peso. §

listar oll'egan t.e ; pai pj tar.
.
.. rréce, adJ. 2 g. (t. ant,) Refece, VII, de
baixo toque. Elucid.
"rtil, ou ;\I'r''''' V. AIOL
..rl;iill, S. l'. (t. ant) "Levavam suas viandas entrouxadas em argãas, e em talcigas
(OS adais)>> Orei. Ar. I.
388. tal vez que seja nos al'gaos, que serviriam de guardar
manlimentos e cobertura contra o tempo.
011 de noute. V. Argáo. § No Oloss. Oriento
vem este vocalmlo ; é o proprio Hebr. arghaz
que significa pequena caixa, arca, cesta (Lat.
capselLa, capsula, cisla, m'ca), 011 outro semelhante objecto, talvez tecido de vimes,
011 de cannas, d'onde se vê qual a sua Rigni~cação na Ord.
ci tada, e que ~e de·
verta escrever Q.7'gaz, e arga.zcs, e nao 0.1'gãa, e argãas. V. Elucid. Supp.
,'r~"ç(). V. Alga. C«,rv. Corog. t. 46. 5.
EI6!Jiad. q. 50 v. e freg. § Sargaço di z- se
hoje geralmente.
""gU"', s. f. (t. zoo!.) Especie de cegoIlha da India.
Ilrgllll, S. m. (L zoo!.) Carneiro da Siberia, do tamanbo do gamo, e de granues
chiCres.
MglllUlmdéol, s. m. (l. pleb.) Embrulhador, trapalhão; homom sem palavra,
nom credito.
.trgltnllísSll, ou Arlrum ... ~a, e assjm
nos derivo s. f. Composição de terra
com matoria prgDjosa, glutinosa, ou betuminosa, com qlle se acafelam e enm'ustam
os pavimentos. Cerco de Viu, 3. 89. M. P. C.
95. § Commummente é uma massa, ou be·
tume composto de cal, cinza e óleo, o qual
resiste muito á chuva nos terrados, paleos, etc. § Argamassa (Jorda; a que tem
mais cal do que areia; a1'gamassa magra;
a que tem mais areia do que cal. § A1'gamassalapes; certa especie de Argamassa.
Gaes, Gllr. JlJan. 3. C. 41. V. Lapis.
"r;1IJ1l1l8sádo, p, p. de Argamassar.
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4rgllIUI\SSIIdér, S. m. O que prepara,
ou ap~hca argDmassa. B. P.
Argllllll.s8cll'pell. V. Argamassa.
"r;lIn.08881', V. trans. Fazer o pavimrnto de argamassa; cobrir, encrustar,
COm argamassa. Casl. 3. 7. e7. 10.3.
"rllllnúz... s. m. Especie de rato si IvesIre da famlha dos murldeos ; dorme todo
o IIIvemo, ou está em todo elle entorpecido com o Crio. Leão, Orig. 98. § fig. It. pop.)
Homem d~scompassadamente grande,
"IrllRnel, S. m. (L naut.) Especie de ar~o a. P. da li. Gcn. 1. r 569. M, P. C. 124.
-do aslrofabia; a argola em que se de·
pendura. Arl. de Nav. 2. 4. 37.
4rgllneo, S. m. (I. naut,) Aroola da an~ra. §. Argola onde prendem tirantes da
rhlhena nautica. § A.rgola para er:gatar
talhas e estrall1eiras.
b ~rll'Rnel", S, f. (t, milit.) Especie ue
.com que os antigos lançavam comb ausll~taIVeIS.
es~r!fllni"es, s. m. pI. Pannos de algodão
eltos, e grossos, da lndia' eram azues
e ~ancos. Blul. Suppl.
'
comrgão , s. m.. Pedaço de cauna grossa
de ~s dÓS supenores vasados, ou especie
na .nu o de r~lha ou zinco que se melle
Pipa, para tirar amostras de vinl1o, ou

outros liquidos. Tapando com o dedo o orifieio superior, sustenta· se dentro o liquido
pela pressão atmospherica, e assim o orgão
se retira cbeio da vasillla ; ao dest.apar·se
vasa-se todo o liquido; é a bomba das adegas. D. P. e r':arct. lJicc,
A..gúo, 011 '\I'g/m, S. m. Ido Fr. aut.
argaut.) Sobretudo de parIDo grosseiro de
pouca roda, usado pelos Mouros rusticos, e
por algnns religiosos; c antigam. por lucto. R. Chor. J. Ii. 29. "O Marqllez de Montemór o veio receber ao caminho com um
a'rgao e pelote de almafega» e 13t. "vestidos d' m'gáosll
A"gél, s. m. Fazer argel,o (phr. vulgar,)
fazer Lulha, gritaria, motim; dar onvestida.
&I';;él, adj. 2 g. (do Fr. m'gel; do Gr. aJ'gos, branco) (t. de alv('it.~ Que tem mallla
branca no pé, ou que tem os signaes atravessados : diz-se dos cavalios. ~ UavalLo 0.1'gel; é dos mal as<ignalado.. Leis Extr. de
Duarl. Nun. Addiç. 33. "o IcavaJlo) calçado
de pee dereito soomente, se ha por a1'gel ;
o calçado da mão dereiLa e pee dereito e
lia por a1'gel l'ravt1.do: o ~alçado da mão esquerda e do pee derello se ha por m'gel
11'astravado: o calçado de pee e~querdo, e
mão dereit.?, tambem se ha por OIrgel: o calçado da mao esquerda, e p e esquerdo, outro si se l1a por a7'gel lTavado. 1i'. da Ginela, f. 66 V. Gala. I. C. 20. "tendo (o cavaI/o) as mãos ambas brancas, argel ma?llllvo. § fig. Inerte, infeliz. B. P. Ulis. 4. 6.
«ver doutor argel como cavaJlo. lJ. F. Jl1an.
Carl. 68 Uenl. 4. "homens argeis como ca·
valias, § Obra argel; trabalhosa.
AI'g<'m, S. m. (t. ant.) (do FI'. c.rgenl)
Dinheiro, ou prata. Cane,. 158 v. "Arreuega
lu de argem, Que me vem a dar tormenta,
Porque um só contentamento, Vai quanto
ouro Deos tem- Gil V'ic. 2. 42.7.
"' ..g<'m".

S.

f. (do 01'. Q.1'genwn) (L

cirur.) OIcera no globo cio olho.
~"g<'m() ...., S. f. (do Or. a7'gemone) Dormideira brava.
A"~empél, S. m. (t. 311t.) Couro lavrado,
e prateado de que se faziam bul a .
'\I'gent."do, p. p. de Argentar. Agiol.
Lus. 3. 32. § Ruço argenlal.fo,o i. é, cór de
prata: peixe de peLle - ; papeis jaspea<l.os,
adama~cados, argeutado!', ou Mlt'l'ados. §
lig. Voz argc!llada ; claramente sonóra, como o som da prata. V. Argentino. Blul.
.~rgeutn"i)J·, S. e adj. O que pratea;
prateador.
i\"gcntão, S. Lig'a de cobre, estanho e
nickel..
A.1·geu~.ír, V. trans. (L poet.) (do Lat. m'genI 1177l, prata) Guarnecer de prata, pratear.
IJlul, § IIg. Tornar branco, claro: v. g. a
lua argenla o cé!l. Vliss. 3. 115. "CYlltlJia
a7'genrava a superior esfera- Barre/o.
A"gentlu'íll, S. f. A prata de lavor, que
adorna vesliuos; bordadura, guarnição de
prata ou ouro. Cancio't. 38. 2. "hum brial negro, chapauo de mui rica argenlaria d'ourOIl
Vi7'ialo, II. 4G. "argcnlaria das galas ricas»
que adoma templos, etc. § A - dos In'ados;
i. é, as aguas que os regam. Id. P. c. 1240. §
A1'(Jentarí.a. /leg. da Fazend. 2. 37. 101 V.
Ord. AI. 2. 24. 26. -direito real he aJ'gentm'ía,
que signiUca veyas d'ouro e de prata, eqnalquer outro metal" i. é, o senhorio dos metaes; e dar licença para OS extrallir, e haver
o direito, que pela licença se paga.
',,"l;;'eulill'lo, S. m. (ant.) (do LaL a1'genLm'iwn) Logar em que se guardavam os
vasos de prata. § Ricaço; bauqueiro, capitalista; millionario. .
.
A"~cnce",', e denv. V. Argentar, etc.
Ayiol. Lus. 3. 754,. Ac. elos Siny. 2. p. 206.
Lobo, p. 36. "al'genLea toucado»
AI'genteo, u, adj. (t. poet.) (do Lat. 0.1'genleus) De prata, leito de prata. M. C. "de
s,I'genleas borboletas semeada" (a roupa.) §
Da cOr e luzimento de prata: "al'genleas
conchinhas. Lus. l. 58. "pelas Q.7'genLeas
ondas" § Caldas argenteas : as que passam
por minas de prata. J!lad. Me/h. 2. 217.
tt.I'l;entlul·módo, a, adj. (t poeL) Com
armadura de prata.
AI·genllcél'l.lo, ou A,'gcntlccãúleo,
adj. tI. poet.) Cór de prata e azul.
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adj. (t. poet.) (do Lat.

arge71U{er) Qne leva prata: «fiO argenli(ero.
Blul. Suppl. § Que contém praIa

,~r1!CnlíCleo, 8, adj. (t. de alchym.) Que
tem a virtude de fazer prata, de transformar
em prata.
AI'gentlCóllo, 0, ou &.'S'cntlColládo, ",
adj. (t. bot.) Que tem folhas cOr de prata.
AI'3'cnUf,'õnte, adj. (t. poeL) Que tem a
fronte de prata, ou cór de prata.
"','gentiu.., S. f. Planta vivaz de flóres
rosáceas, cujas folhas são verdes por cima,
e por baixo guarnecidas de uma lanugem
avelludada e argentea (polenlilla argenlina
Linn.): é adstringente, vulneraria, e de:
tersiva. CU1'V. Alal. 260. § (I. de 11. nat.)
Genero de peixes escamosos, e ossosos da
familia dos gymnopomos, de ventre redondo, e argenteo. Ouviel', l. p. 447.
.....·geutíoo, 8, adj. (t poet.) De prata. §
(fig) Voz - ; que tem o timbre de prata. §
Argenteo; brilhante como a prata. V. Argelltado e Ârgenteo. § Natural da llepublica
Argentina. § Qne pertence á Republica Argentina: os coslumes argenlinos. § Emprega-se tambem subst. : wn aJ'genlino, uma
argentina; cidadão ou cidadã da Republica
Argentina.
it.rgen to, S. m, (t. nOeL) (do I,at. Q.1'gen·
lum, prata.) Prata. Ma l. Jc?'Us. 14. 19. ~ (llg)
(I. poet.) Omar. Lus. 2.67. Eneid, 5. 205.00
salso argenloa § A1'genlo vivo; azougue, Alad.
Melh. 2. 37.2. § AI'genlo po/avel. A:;ev, CoT'1'eCÇ,
2. 3. 223. "a quinta essencia da prata chamada por outro nome: argenlo polavel"
A,'gel'ãe, S. m. Orgevão, ou Urgebão «Não
te laves com argevão, que te crescerão os cabellos até ao chão. Hem. Nun, RelI'. 75. V.
A,'gillll, S. f. (do Lat. a1'giLla; do Or, 0.1'gillos, feito de argos, branco, porque a ar·
giBa pura é branca) Substancia terrosa, especialmente formada de silica, alumina e
agua; desfaz-se na agua, formando UlOa
pasta capaz de se moldar, e que endurece.
§ Barro: fig. «todos os homens são feitos da
mesma a1'gilla. V. Greda.
it.l·gllláeeo. V. Argl1loso.
ArgllleiJ'lI, S. f. uso Logoar onde ha terra
argillosa; barreira de argilla.
it.rr,;lIIítero, 6, adj. tt. did.) Que cont~m
argilla.
AI';;lIIlfórme, adj. 2 g, (t. did.) Que tem
o aspecto de argilla.
A"l;lIIóldc, adj. 2 g. (t. did.) Que tem
semelhança com a argilla.
" ..glllolllllo, S. m. (t. geol.) Argilla sedimelltaria endurecida,
A..glllõso, Ó!!Ill, adj. do Lat. argillo S'us)
Da natureza da argiHa; que é de argilla, ou
semell1ante a ella : v. g. base, fundo, nalu1'eza -. SoveI'. Hisl. 2. I. "de terra-Il
AI'gívo, ", adj. (do Lat. argivm) Da Grecia:
v, g. armada argiva. Eneid. 2. 640. § Al'givos,
S. m. pI.. Os Oregos. Cosia, Egl, 6. 25. nol. l.a
AI·gõlll. S. r. do Arab. algolla, grilhão,
gollJlha) Ánuel: diz-se de toda a especie de
circulo de ferro, ou outro metal, em que se
ala, ou enfia alguma cousa: V. g. argola da
ancora, argolas da wrlina. Palmo P. 4. 37,
§ Circulo de metal, que se punha no pescoço, e pprna do escra vo fujão, para ser conhecido. Blul. § Circulo de metal que se traz
nas orelhas por ornato, arriel ; ou com pedraria. B. l. 3. l. "braceletes e a1'golas de
ooroll § Peça de ferro, arco de peripheria
chata, com que se forra o eixo de pau da
moenda de canna de assucar. § Qualquer
cousa circular. semelhaute a argola: V. rI- de massa. § Jogo da (].1'gola; V. Argolinha (jogo da). § AI'gola da porl.a; aldraba.
§ lJeixou a argola em Coimbra; dIz-se burlesca e depreCIativamente do bacharelou
doutor, qne se revela estupido ou ignorante,
§ Adag. "Não entra a bola por torcida argola» diz·se ue negocio dil'ficil de resolver, e
quando sobreveiu rO'l'anrle diftlculdade.
Argoli.da, S. . Golpe, pancada com a
argola da porta ou do portão para que venha alg-ur.m abl;ir.
Argol{ulu, adj. Que tem argola. § tau
aI'goLado; aqllelle que tem uma extrem1dade encavada n'uma argola de ferr~. ,
,t.I'"ol"gcm, S. f. As argolas cyhndrICas,
que forram os eixos de pau a prumo, ondt:
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se móe a canna nos engenhos de assucar :
5 ou 6 argolas de ferro malllado formam
juntas umas as outras o panno do eixo, ou
c.}dindro de pau, que outras vezes é forrado m um só cylindro de ferro coado, a que
chamam tambor.
&"~olão, s. m. au~m. de Argola.
.Alrr,;olúr, V. trans. POr argolas: v. g. - os
eixos das moendas, que não são de tambor,
mas forrados de argolas de ferro malhado.
"'r~ole"'o, S. m. O[jjcial que faz argolas.
"'r3ólleo, o, adj. e s. Natural, ou pertencente a cidade de Argos : .terra argolicaD .argotico inimigo» Sabell. En. 2. 3. ~O.
Gatheg. 3. 105.
....·~Olillho, s. f. dim. de Argola, TeU.
tlist. l. 34,. 85. § Jogo da a1'golinha; no qual

ganha aquelle que correndo á desfilada em
um cavallo. consegue ennarelevar na ponta
da lança uma argolinha que pende de uma
corda ou arame. Paiva, S. 3. 19. TI'. d{l Gineta, 15. 36. v.
"'r;;olllÍuta, S. m. e f. (de Argo, nome de
uma nau, e do Gr. naulés, navegador, d'onde denominar1i1ll argonautas os 52 princ!pes Gregos, que na nau Al'gO, debaixo do
mando de Jason, foram a conquista do Vellocino) O primeiro navegador para algum
sitio e rumo incognilo. Lus. I. 17.• os vossos arqonaulas. e fI~. emprehendedor. lJ.
Man. Gart. 39. Cento 4,. ~ Argonaula; (t.
de h. n.) Moll u co cepualopode que voga em
uma concha semeJl1ante a um batel. Cuvier,
2. p. 10.

&rgonú.. t1cu, S. f. Expedição dos argonautas. "Nem pintando alguma argonautica
de capilães Gregos em tao curla e segura
navegação, como he da Grecia ao rio Faso»

B.1.4.11.

'~";;opllyllo, S. m. (do Gr. al'gos, branco,
e phyllon, folha) Arbusto famoso da Nova
Escocia, da penlandria monogyna de Linneo; tem as folhas na superficie iuterna cobertas de uma felpa argentina.
&"go~ S. f. Uma consteIlação austral.

LtIS. 8. 71.

&.·;;o~, s. m. (de Argos, nome de um pastor, que os poetas fingem ter \00 olhos, e
que guardava a vacca lo, por mandado de
Juno) IIg. Homem vigilante, ob ervador,
perspicaz, e altento a não se deixar enganar. Vieil'. 4. 333.
....·gúcle, S. f. (do Lat. al'gulia) Haciomnio subW, e sopbistico. fi. P. t. 39'2. 1. §
Subtileza de conceito, chiste, agudeza epigrammalica. § Força de argnmento bem fundado, e deduzido. Tcttes, Ch,'. P. L Prot.
Jí.r~ .. cIRdill·, s. m. ou adj. O que usa de
argucias.
&rguclár, V. trans. 'l'ractar com argucias.
§ -, v. intrans. Usar de argucias.
Arg..elóslllllentr., adv. Com argucias;
com subtileza e sopbisma.
&"~"CI080, os.., adJ. Que tem argucia,
ou a envolve: diU'ere de al'guto.
&,·guch,clt·o, ll, adj. Minucioso, pichoso.
UUs. 3. sc. 6. e 5. 7. "al'geiretl'oll (talvez erro.) § Pedra-; assim chamada, porque lhe
attribuem a propriedade de extl'ahir os argueiros dos olhos. Curvo, Po/yanlh. p. 207.
~-, S. m. Espp.culador de ilôinucias, de cou·
sas metaplty,icasj subtilizador.
&"guch'íuho, S. m. dim. de Argueiro.

Anj da Gua7'd. 2 p. 461.

"'rguêh'o, S. m. Granulo, pallJinha. Aulegr. L 5. TeU. CM. 2. P 479. "na menina
~o olho qu~lquer Q1'gllel1'o» § Qualquer par-

tlcuta IDJlllma que se observa no ar, ou
nos Iiquidos. M. P. c. 127. C. de Guia. 94.
~ (fig) Cou a minima, de pouca importancia.
Tl'ab. de Jes. 1. 2.489. v. "com cousas que ...
e no começo parecem arfluei1'oso § Vel' o a1'-

gueil'o no otho alheio e nao ver a t'ranca no

seu~ ver nos outros o mais pequeno defeito
e nao reparar nos seus, maiores e mais graves. § Fa::.er de tt1n argueiro um cavallcil'o;
represenlar uma cousa insignificante como
mui grande e peri~osa. Ounh. Cato '2. 21. §
Argueiro dosprocedtmentos; acções minimas,
talvez defeitos levissimos. H. lJom. 2. '2.
2. § Adag.: .l1a olhos que d'al'gueil'os se
pagam_ Lobo, 135.
"'rgucnte, p. a. de Arguir. § -, S. 2 g.
O que argue, o que argumenla em tlIeses e

ARI

."'gume~tár, V. tra~s. p. USo (do Lal
al'gumenlan) Debater, dIsputar com pala:
O acto de arguir; recri- vras, ou propOr o argume~~o e assumplo
minação; accusação; argumentação. Blut. de que se vae a trac~ar. Gtl. Vie. 3.27\
"veremos com que pnmor aI'gumenta .
Suppt.
....,Io\'.. ído, p. p. de Arguir. B. 3. 7. 4. dito» § poncluir, fazer argumento, tirar ~~
conclusao. Port: Rest. 1. 11. 749. argulllen.
Arr. l. 12.
&rg.. ítlill', u, S. Oque, a que argúe. Cei/o tem o seu prestlmoll
&rlOulllcotíu', V. intrans. Usar de ar u.
Q. 2. 86. 2. § -, adj. Que faz arguir ou d.edu·
zir: V. g. razões arguidoras da vel'dade d'este mentos; propOr duv~d.as, ou objecção c~n.
{acto; que provam do que se deduz; cou- lra alguma these. Vtetr. 10. 366. li. P. 1 3
8. "quando contra eIla a1'g!fm~nla. § Tirar
cludentes.
"'l'guíotc. V. Arguente. Sim. Coe/h. as conseqtlenC1~S de um prmClpio ou [aClo'
dedUZir, conclUIr.
'
ChI'. 2. 16. 169.
&"lOtlmclltntivo, n, adj. Que contém arA"IO.. h', v. trans. (do Lat. argtte1'e) Accusal', notar, taxar, reprehender com razões, gumento; em rórma de argumento. § Que
criminal'. Cam. Eteg. 7. 2. "e o al'gtâa ~e declara o assum[lto, ou argumento. Comlli
.
contrariu, de aslulo, e fementidoll (a CUpi- de 7'erenc. Prel. "protogo -»
A"gumcllto, S. m. (do Lat. argumenluml
do) Brit. Chr. 1. 3. "a santidade do prophe·
ta al'guia seus crimesll (os de Jezabetb.) § Raciocinio exposto verbalmente ou por eg.
V. do Al'C. 3. 1'2.• E como a consciencia o cripto, .aJavor, nu contra alguma these,ou
al'guiall i. é, lhe remordia. ~ Inferir, dedu· proposlçao. V. do Are. 2. 23. § fig. Prova
zir raciocinando; dar, ou tirar por prova, indIcio. V. do Are. l. 10. "cheirar ocorpo e
ou argumenlo. Ounha, H. de Bl'ag. I. I. 3. vestido é argumento de alguma immunda
"e d'aqui argue que aos Egypcios só perten- e fedorenta- Al'/'. t. 9. § Disputa, contendi
ce esta fuudação» § Mostrar, provar bem de palavras. Pteire, 2. n.· 17. "que deixados
com o raciocinio : V. g. o medo argúe bai- argumentos, tratasse de defender com acs.
xeza de animo; da argumento, preva. Lobo, p~da se~. direito. § Materia, asstlmpto, suo
p. 20. Vieil'. 10. 296. Conspiro {. 338.• a pe- Jeito. V!etr. 10. 288. An-. 4 22. § Exposição
leja mais rija argue mór fortaleza ao vence· breve da materia que se contém em algum
dor. § Allegar como prova, razão. Brit. Ch. contexto mais largo dil palavras; summa.
'2. 19. "al'gllindo a imperfeição de mereci- rio: V. g. os argumentos dos canlos da Lu.
mento para alcançar cousa tão grande» § siada em umu estancia a principio. B. 1.1.
Al'guir duvidas; movei-as, suscitai-as. L'lt- \. § (t. astr.) Arco por cujo meio buscamos
sit. Transt. 139.
outro arco desconbecido que lhe é propor·
A'·g....., V. intrans. Argumentar, disputar, cional. § Al'llumento do sot; o arco do ZI)impugnando, a sentença, ou opinião de ou· diaco entre a linha do auge (ponto maisaltrú; allegar, ou propôr razões para provar, to), e a linha do meião movimento do 01.
ou destruir alguma proposição. Ord. Man. 1 Ped. Nunes, Theol'. (se não é ar!Ju-1lIlJlltopor
38. A1'r. 5.47.• não Ite obrigado o que argu- l1.11gmento.) § Al'gU1nelltosinlto, dim. Palm.
menta, a sustentar e defender o que entende 5. I\.
Aq;ictlllllcutc, adv. Com argucia, com
provar. mas basta-lhe duvidar e l},1'gU.iT bilillJl
Sá e li/ir. V'ilhalp. 2. 2. "vais arguindo mais subtileza. Vieir. 8. '2U.
....·g.. tí8~llUO, u, snp. de Arguto. Cheio
espiritualmente do que devias.JJ
Argllü'-se, V. ref. Accusnr-se de falta; de conceitos mui subtis. Sá e Mil'. Vi/lla/p.
dar-se por convencido de eul pa, erro; co- 3. 2.• versos -»
&q;úto, u, adj. Ido Lat. al'gutos} Engenhecer-se d'elle. Brit. ChI'. 1. 2. (.al'guindo·
se de pouco sufficiente pera governar almas» nhoso, subtil. Lus. 10. 5. "argutos dilas.
(Arguir, Accusar, Criminal'. Syn.j Arguil' Agudo no som, cauóro, afinado. Cost. G6(JJ~.
alguem de alguma cousa, é notar-Ibe defei- l. 6i. noto '1. «voz clara e argu.ta ll
.Al"IH"'i\nlhclllo,
adj. (do Gr. argyT'O!,
to, reprehendill·o com razões. ACCttSal' é denuuciar algllem como criminoso, imputar- praIa, e anlhêma, no!') (t. bot.) Que tem 116·
lhe crime. (}rirninm'é dizer, ou dpclarar ai· res brancas, brilhantes como a prata.
.~.';;yrítes, S. m. (do Gr. argyl'os, prata)
guem auctor de um crime, diu'-Ihe culpa;
pronunciai· o por criminoso ou réu. Um bo· Pedra cOr ue prata com salpicos de ouro,e
mem póde ser arguido injustamente; póde que tem a dureza do diamante.
A.,IOY'·o. Palavra grega, que entra r.llmo
ser accllsado alei vosamente; llJas não póde
ser criminado juridicamente, sem provas prelixo na composição de muitas palavras
com a significação de branco, de prateado,
que o convençam de crime ou deliclo.
&rgllítivumcutc, adv. Por modo de ar- e de dinheiro.
&r;;yrocepllldo, a, adj. (do Gr. argyT'O!,
~umento, ou discurso. Anj. da Guard. 2.
~. 8.225.
prata, e hephalê, cabeça) (t. did.) Que tem
&rgultívo, adj. Empregado como argu- a cabeca branca e brilhante como praia.
&"gY"ÓCOIllO, u, adj. (do Gr. argyT'O!,
mento. § Accusatorio, denunciador.
&rr,;tlito, n. uso p. p irr. de Arguir.•Dei- prata, e komé, cabelleira) (t. did.) Que tem
xo-vos de Plato o grito, O lustre de vosso cabelleira brilhante como prata.
.
espirito, Arguir e ser arguito Por provar
&,'g)"'oC"UCill, S. f. Aristocracia do di'
fantaziaJl Mal'c. ChI'. 2. 1. canto l.
nheiro.
&,·glllhár-8c. V. Orgulbar-se.
ArgY"odi\lllos, S. m. (do Gr. argyT'O!,
&rgi.lho, e der. V. Orgulho. Cltr. do prata, e d{l111aÕ, eu domo) Especie de talco,
Condest. C. 59. fned. 2. 509. Git Vic. 4. 'lI'!. côr de prata, que resiste á maior força do
. "'rlO~lltõ~o, ósa, adj. desuso Cuidadoso, fogo.
&"gY"ogollill, S. f. (do Gr. al'gyros pra·
mduslnoso. B. P. § por Orgullloso. L01Jes
Ch!'. J. f.
ta, e gonos, producção) (t. de al~hYfi1·)!
~"~" ...entuçiào, S. f. (uo Lat. argumen· pedra philo~opbal.
.
tatto) Acto de argumental'. § Raciocinio, ar""r,;)"'OI,cul S. f. (do,i:lr. a'l'gyl'os, epOlt6
gumento formal; conjuncto das razões com eu faço) Arte de fazer [1l'ata com um mela1
que se. arg!Jmenta; serie de argumentos, inferior.
de raCIOCllllOS. Feo, S. da Purif'. t. 86. v.
&"lOy.·ÓI.h)·1I0, u, adj. (t. bol.) (do 0r·
.que argumentação tão boa»
8.l'gyros, prata, e phytlos, folba) V. ArgenU'
. ArlOlllllentitdo, p. p. de Argumentar. ~I~.
.
Es/at. da Univ. 3. 12. l. Usa·sa com os au&,'hí:..,." adj. (t bot.) Diz-sedosembryoel,
},,;liares ue existencia, e de possessão: V. que não tem radicula apparente.
g. ten/w argumentado.
&"in, sulI. f. de al'io. V. Ario.
A.rg..mcntudór, u, S. (do Lat. argu&"ill, su[. de S. f. Denota grande I\~~ero
mentator) O que, a qne argumenta' dis- ou quantidade, repetição, con~llluaça~ ..f.
putador, questionador. § Figura, actol' que g. livraria, pedml'ia J arca1'la, vo.tnD
no theatro antigo dava ao publico idea do gritaria.
drama. "Entra o Licenciado al'gumentador
Arl.., S. f. (do Hal. aI'ia; do Gr. aro, eu
da obra que adiante se segue, e diz» Gil concerto, accommodol (t. mus.) Canç~nel~
Vic. 3. 1J. 27~.
ou composição musical para uma 50 vOló
&l'gumeutàute, p. a de Argumentar. § Na opera tem nomes diUere~les, segUD
§ -, S. 2. g. ~~ssoa q~e expõe o argumento; a sua posição, a saber: cavatllla,romaDÇl.
arguente. Vwu'. 1. 6/9.
rondó.

conclusões ao defendente. Catv. Horn. 2.
357.

&rg..íção, S. f.
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AR!
llÍdDII, ou - De, S. f. (t. astr.) EstrelI ~~ corOa boreal. § Fio d'Al'iael~; fio que
a duz D'Uro Jabyrintho. § fig. FIO condu~f~r n'uma questão. prob~ema, embrulhada.
MIlIDísUlO, S m. SeIta de Ano; Ilere. de Ario.
Sl~rloori S. f. (t. bot.) Palmeira do Brait (COCOS cD1'lmala).

z Arlom' HDa , S. f. Arvore do malta virem do Brazil.·
g,,;ldOdC, s. r. p. uso Falta de humidade.
""ldeZ, ou - za, S. f. Seqnldão total e
permanente: v. g. a - da penedia. § Estado da cousa arida. § EsterelIdade.
""Idldodc, S. r. (do LaL aJ'iclilas) Omesmo que Aridez. Leilão, Alisc.. 2. 42.
"ridO, ", adJ. (dO Lat. andus) Secco, esleril por falta de humidade; que perdeu a
humidade radical e ingenila. Lus. 3. 49.
.Bem como, quaudo a llamma, que ateada.
Foi no al'ido campo» § fig. Avaro. An'. 8.
~ .mãos aridas para dar esmolas» § Assumpio arido; dil1lcil de se tratar; cuja exposição é desagradavel por faslidiosa, ou pouco allrahente. § V. Secco, syn.
Mlllo...., S. f. O mesmo que Aridez.
"rle~, S. m. (do Lat. a?'ies, carneiro) (t.
astr.) Oprimeiro do~ 12 siguos do zodiaco.
Corro l/om. 8. 67. § lt ITlJlit. anL) Ariéte.
leIlão. Misc. ~O. 625. ((- bellico.
,lrlelo, S. f. dim. de Aria. Aria pequena
ede mu-Íca ligeira. Blut. Suppl.
"rlclárlol ", adj. Da man im, ou á se·
melhança do ariéte. Vil'ial. Trag. 2. 17.
"rlele, S, 01. (do Lat. aI'ies, carneiro) Machina lJellica antiga, feIta de lima grande
trave, com uma extremidade da feição de
eabeça de carneiro; com ella se com~atiam
as portas. e muralhas, dando-lhes vaivens.
LIJ.!. 3.79. § (t. poet.) O carneiro. M. C. 5,
2L § 11. astr.) Afies. Avel. Report, 1. 7.
.\rlcIiDO, ", adj. Do carneiro, pertencente ao carneiro. Htut.
.\rlloluls, S. m. pI. (t. do Brazil) V. Arinis.
""lIhodo, ou antes ~,'iIlàdo, n, adj.
(L boL) Que tem arillo; diz-se das semen·
leso 8rot. D.
"rlllol'lo, adj. Que tem a Jórma de arillo
Arillo, S. m. (t. bot.) Expansão do que os
botanicos chamam cordão umbilical que envolve, ou cobre em parte, ou na totalidade
ogrão, e não contrabe com o proprio tl'o-Umento adlJerencia, senão pelo estylete. Bl'Ot.
C. I. p. 125. ult. ediç. § Falso a?'il/o; appendice membranoso, que cobre a semente.
"rí~lIullo, S. m. (ant) Pequeua cadeira
portalll, coberta e fecbada.
tlríu{;lI, S. f. Campo entrincheirado dos
chefes africanos.
.""Ini~, S. m. pI. (t. do Brazil) Tribu indlgrna qne dumiuava urna parte da provill'
Cla d~ Para.
:' r1n1llle, S. m. (t. mar.) Cabo com um
chlco~e preso á boia, e outro á ancora.
Armta, S. f. ou ~"ílllo, S. m. Especle
de u~a branca. Alarle, 24.
"rmlo, s. m. V. Arillta.
"rio, sutr. de adj., :malogo a eil'o, Oil'O
ou ouro e orio. Indica que a qualidade ou
propl'ledade significada pelo radical perlence ae nome a que se ajunta o adj assim
en~lInado: v.. g. Ulterario, partidario, revotnbutal'io, usura·rio.

lUCIOIlQI10,

Arlo,_sull. de subs. qlle indica profissão,
occ.upae.ao. e tam~em reunião, COIIPcli \'idad~. ~l·.fl' Secrelano. commissario; dicdona-

no,l.merano. homrio.
Ar'~lo. V. Hariolo. Arr. 1. 5.
:r:o~. V. A~noz. Sim. Mach. Cerco 1.

15.
pa'r r IIAr'l V. lUtrllns. p. uso Jóeirar a areia
o a apanlar o aljofar, que se separou das
ra;ras nos logares em que estas se enlerI am p~ra. apodrecerem e abrirem. H N.
d:eilK §_ flll" Bu_car com afall: "na vida
" es nao ua que aripa?'"
and:II'~lro, S. 01. O que vive de aripar, ou
A anpando.·
mat~IPe.rllll", S. f. (I. do Drazil) Arvore do
na ~n ~Irgef!l' ~uja madeira é empregada
Ar' s rucçao clVll e naval.
01. Otrabalho de arlpar.
'rir Ilha, S. r.. v, Areranha,
ATido NC§0i; a, ad). (coutracção de are ISCO) .
.
erra arISca ,. sêcca, e solta; abun-

",,:P:, S.

AR!
Idante de areia, que facilmente se repassa
da chuva; mas egualmente se sécca com o
menor calor. Albuq. 1. 37. diz "terra areis·
ca" Jarc~. da Escrit: 183.9. "terras ans~asu
§ De an~co; (t. agrJc.) c~lado em sequeiro,
como sao certas ortalIças e Ipg-umes:
opp.ás hortadas, ou criadas em lenteiros, ou
hurtas e terras de regadio. § Arisco; esqui".0, bravio; diz-se do' animaes não domes·
t!Cos. Lobo, Egl. 8. Amartll, 11 § fig. Homem
arisco; que esquiva e foge á conversação.
~ it. Isento de condição, esquivo Aulegr. 2. 4.
EU{1', 3. 2. ((ha ~Igumas (mu!h~res) ariscas
que quando cUldaes tel-as aSldas, se vos
coão de todo o fundamento e obrigaçãou.
.-II'·i"Dlétlcn, e derivo Y. Arithmctica,
etc. B. Orth. J84.
,li..·I....iu·o, s. m. (t. boL) Planta ra teira
da familia das ardideas; tem folhas semeIba~les as do jarro, e da uma flór de cOr
palhda.
&r1shltlo, a, adj. (t. bot.) Diz-se dos
orgãos que são providos de uma ou varias
arestas, ou praganas. Brol. n
"'1'I!ltárcho, (eh como k) S, m. Nome pro·
prio de um insigne grammatico Greg'o, que
fez uma critica bem fundada, e judicio a
dos poetas da antiguidade, sem excrptuar
Homero; por cujo motivo se dã este nome
por antonomasia a qualquer critico, ou censor severo, mas justo e discreto. TeU.
CM. 2. Prot.
&rí... Utla, S. f. (t. bot.) Genero de plalltas grarnineas.
,,-,·j,.lifó.'me, adj, 2. g. (t. did.) Que tem
fÓl'ma d'aresta.
Al'I!ltocrncia, S. r. (t. do Lat. aI'istocmtia; Do Gr. ar'istnkrateia, de aristos, o meIhor, e Matos, poder) Fórma de govemo,
em que os direitos mage laticos residem
em uma clas~e privilegiada de homens os
mais nobres por merecimrnto, ou nascimenta, os quaf's rrpresentam a soberania nacional. FI'. Bern. da Si/v. De{'ens.
l. 28. Ces. Su.mm Introd. Contrapõese-lhe a democracia, s'ystema de governo, em que predominam as classes populares. ~ (t modo e us.1 A nobreza, os fi·
dalgos. § Nobreza, grandeza, proeminpncia,
disti ncção. § A aristocracia elo talento; os
bomen que por seu elevado merilo intellectual occupam uma pO-ição prorminl'nte
na sociedade. § A arislocracia do dinhdro;
os argentarios; os lIomens de dillheiro;
pllltocracia.
~rlstocl·ál·B, ou i~I,! ..locl'itle, S. '2 11;.
Pessoa que é llwmbro .10 governo aristocrá·
tico. § Pessoa que pertence a aristocracia;
nobre, fidalgo. S Partidario do ~'JVerIlO aristocratico. § -, adj. Proprio da aristocracia;
que pertellt:e a aristocracia; aristocratico.
,~rhlocritticllu"'ille, adv. .lJe modo
aristocratico.
&1·lsloCl'állco. '" adj. Pertencente a
arIstocracia. A?'l. de Rein. I. 3. 5. c. 4. "goveruo arislocl'atico" § Proprio de anstocrata; dislincto, nobre: ideas arislovra/.icas;
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Au'lstotéllco, 0, adi. (do Lat. Q1'islolelicus) Pertpncente a Aristoteles; conforme a
sua doutrina e systema de philo ophia : v.
g. opinião G!'isloletica. palavras aristotelicas.
ArI'. 3. 9. "rei platonico, e não aristoletico•
§ -, s, Pessoa que segue a doutrina, ou
systema de Aristoleles. fI P. 2. t. 8.
~rlslolehslllo, S. m. A philosopbia de
Aristoteles.
~rltenóldêo. V. Arytenoideo.
~,'1lI1IUÀ!ld .. , ou ~"Illimomàncla, ·s. f.
(do Gr. aI'ilhmos, numero, e manleia, adi VInhação) Adivinhação por mpio de numeras.
A.'lthméHcn, S. f. (do Lat. al'illtmelica ;
do Gr. al'ilhmos, numero, e temnõ, eu divido) Sciellcia dos numero" ; arte de contar,
calcular por algarismos. § Calculo, conta. §
Livro em que se E'xpõem e ensinam os
principias d'esta sciencia, e as regras da
sua applicação.
,~'·ilb"'élicunu.... le, adv. Spgundo as
rrg-ras da arilhmelica.
.~rllb ...étlco, R, adj. Que pertence fi
arilhmetica, que se funda na arilbrnetica. §
Ruzão a1'll/!melica; a dilferença entre duas
quantidades. § P7'Opol'ção al'ilhmetica ,. a
egualdade de duas razões arihtmeticas. ~
Progressão arilhmetica; a serie de. termos,
cm que a djllerença entre dois conseculivos é sempre a mesma. § -, snbst. Prssoa
que sabe aritbmetica, ou a professa. H. 3. 5.6.
~,'IlI"uOl;"UII}lllI, s. f. Arte de escrever os numeras.
.-t.l'Ilb"HI~rtÍlllbo, S. m. (do Gr. m'i/hmos,
numero, e gmphô, eu descrevo) lnstrumento de calculo, de fórma circular, inventado
por Gatle." em t811.
,~.'llhIllOI(l;;i", s. f. (do Gr. ari/limos,
numero, e logos, discur O) (t. matl!.) Scieucia que abrange todos os conhecimentos
que dizem respeito á medição das grandezas em geral.
,~.'ilhllloJllRDcia, S. f. V. Arilhmancia.
"'-"lIbmometrlu, S. f. Arte de traçar sobre o arilhmómetro divisões logarilhmicas.
"'rllhmóiIle-h'o, S. m. (do Gr. aI'ilhlHos,
numero, metron, medida) lnstrumeuto sobre o qual estão traçadas divisões logariI.bmicas, que servem para fazer calculos arithmeticos.
i~rle'luiw, S. m. (do Ual. artechino) Pel··
sonag,>m da antiga comedia italiana. cujo
fato era formado de retalhos de varias córe... § Nas farças antigas. o que fazia a primf'ira figura comica. § Modernamente, arli~ta dos circos g,'mnasticos; o que faz babilidades; bufão, gracioso, palhaço. ApDL. Dial.
77. "um creado. arlequi'n daquelle jogo" §
§ fig. (t. pop.) Homem sem principias; quc
muda de opinião a cada instante. li (t. zool.)
Ave da ord m das peg-a, , e do gcnero
colibri. § (t. min.) Opala de muitas cÓres.
§ (t. de ~opa) Sorvete, ou gelado, de mais
de duas qualidades.
,'lI'Ic'llIlniula, S. f. As falias, ou ademanes de arlequim. § Peça em que o arlequim
era a fig-ura principal. § Farça. § (Og. e fam.)
modos aristocmticos.
Mudança rapida e incon equente ele opinião,
&,·istOC1,.H I IS II ,., ou - "'Ilr, V. trans. de partido, quasi sempre por motivo incollFazer aristocrata; dar fõros de aristocrata. fessavel. § -, S. f. pl. Palhaçadas.
.
J:l Dar ao governo [órma aristocratica.
.!..'m", s f. (do Lat, arma) Qualquer lns~,·II.locrlll";i.r'lle, ou - ",..r-se, v. ref. trumento, ou apparelho proprio para olT"nTornar·se aristocrata; tomar maneiras de der, ou defender-se, como espada, lança. pisfidalgo; alrectar de pes oa nobre.
tola, pedra, pau, etc. FerI'. Poem. Epi(Jr.
&"lslocrnlíslUo, s. m Ogoveruo, regras, 4. "nem arma, nem soldado teve parte no
principiJs, e max.imas do governo aristo- vencimento meu. e lig. Lobo, Egl. 6. "e
cratico. § Ocomportamento dos aristocratas. os homens tem a lingua além das mais,
AI'I!llodcIIlOCrIlCíll, S. f. (do Gr. arislos, anl1a, mais que outras a1'1nas, perigosa" §
muito bom, e dêmos, povo, MaIos, força, Armas, pI. que é como se usa mais frepoder) Govemo dos nobres e do povo jun- quelltemente, dividem-se em olrensivas,
ta mente.
. ou defen"ivas § - offenswas; as que são
~l'i8tOtlCUlOC1'óllco, li, aelj. Pcrtcnccn- feita para accommetter e ferir os outros,
te á aristodemocracia.
como espingardas, pi 'laias, lanças, espa~";!ltOIÓcJ.lill, S. f. Herva medicinal, a das, punhacs, etc. .1fem. das Proe:;as,
que se attribue a vlrlude de facilitar os 1. 29. "ettas, dardos, pedras, e toda
partos. Ort, Colt. 57. 2t8 V. om'Í.stologia" outra !/.rma olfensiva de arremesso- §Mad. flielh. t. 11. "al'tslolochia. (Arislulo- de{'ensivas; as que servem para cobrir,
chia boetiva. Linu.)
e defender o corpo dos golpes das 01~r!!ltol.b"llesco, a, adj. (t. de Iittera- fensivas, como peitos de aço, capacetes, estura.) Á maneira de Aristophanes. § Que é cudos, etc. Gavi, Cerco, 18. 85. "não.lecomico até á obscenidade, como as come- I vava sobre si arma alguma defimslvq.
dias do celebre poeta grego.
e fig. Ceila, S. l. 351. 2. "quem ~1U
~l'lstõso, ósn, adj. (t. bot.i Que tem meza servir de arma o{fensiva, e de{'enslVa
muitas praganas.
contra inimigos, senão em este sacramento.
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§ Armas aleivosas, e atraiçoadas; são as de SeI!' 9. 94. -e ambos (os carneiros) de
curtas, ou de fogo, de que se póde usar, relrocldas armas bem providos» § tlg. Qual·
de repente, sem que o acommettido pos- quer deFesa. FerI'. Poem. 2 EpitJr. 8: -pois
sa logo advertir·se vara se defender. que lhe deo? (a femiuil fraqueza) ah! deo·lhe
Decr. de Out. 1776. FrIJtre, 4. n.· 13. e llg. formosura, arma, que ferro, e fogo ainda
Paiva, S. I. f. 26.•as paixões de enfreadas mais dura. Vieil'. J. 761. ~'não tem armas a
podem jogar de todas as armas, e comba- fraqueza bumana, se as nao pede a Deos" §
ter a alma" § Armas de arremesso; as que Arma: força, parleI': v. g. arma d~ etoquen·
se atiram de longe, como [rechas, dardos, cia. § Al'ma: cada uma das especles de. troazagaias, elc. Al·te Milil. 9~ V. § Armas (Ie pa que compõem um exercito, e se dislinalcance; as que arremessam project.is a guem pelo armamen.to e serviço que lhes
grande dislaucia. § Armas brancas; as de, pertence: a a7'ma de IOfanlerla; a de cavai·
fensivus de aço, ou prateadas, que defen- laria; a de artillleria; a de engenheria. § Ardiam, e cobriam a cabeça e corpo todo. ma scientifica; a que exige halJilitações
A1aus, A(. 8. 123. "c'bum Mouro d'a7'l1laS scientifica para o posto de omcial. § ~!?:brancas guarnecido» § it. As de !!,ume, e pon- mas; os dOIS poderes. temporal, e eSfllflta sem haslea, ou com hastea, como espadas, lnal; ou civil, e ecclesiastico: -jogar d·ar·
lauça ,e geralmenle todas as que não são de mas d'ambas as mã.os. do poder secul. e
Fogo. § Armas cU7'las; a que se usam para eccl. V. do Arc. 3. 7. § Armas espirituaes;
Ferir de pl'rlo, on corpo a corpo, como pu· 0- sacrameutos, jejuns, as orações, elc. "arnhaes, facas, etc. Freire. 4. n.· 13. § Armas mado das armas espi?'iluaes. para resislir ao
de duas feridas; i. é, de cutilada ou côrte, demonio- § Armas lia egreja; são as exllOrgolpe, e de ponta. § Armas de clois gumes; a~ tações, orações, a excommunhão, elc. por
que corlam pelos dois lados. !l Annas de (0- pcccados, a qne ella julga nece,; ario acu'10; as que se carregam com polvora, e se dir com essas penas. ~ Armas; (1. do brazão)
desparam, como espingardas, plstolas,revol- insignias, de que lIsam as famílias nobres
vers, ele. § A'rmas de fusle e /'eITO; aquellas nos sens escudos para se distinguirem umas
cujo ferro é pegado a uma hastea como lan- das outras. Lol'o, ]J. 16. ' Da mesma sorte se
ça, chuço, etc' Ord.
I. (. 191. § Armas de nomeiam as dos reis, reinos, cidades, 01"
jogo; as de ju las, lorneios, etc. § A7'mas de dens religiosas, etc.: as armas de Portugal:
semha; são as de duellos, reptos, trances, a as armas reaes. Lus. 1. 7. § Tambem se dã
ferir e matar, para as qua~s os reis davam este nome aos signaes C1.ue se piutam no
licença, e tinham o campo, i. é, segllravam escudo, ou se abrem u elle, sendo de
o lerreiro, estacada, elc, de qualquer enga· madeira, pedra, melai, etc Vera, Nobl'ez. 4. §
no ou violencia. Ord.
L. 2. f. 210. 4. Arma de Jerra; (1. de carpint ) os testicos,
A::;ur. Tom. de Ceula. C. 96. "irem a Frau- ou travessas qne a sustem armada para serça fazer armas. Palm. P 2. c. 129 ~ Arma raro muto Slt]lpl. § Arma de serra; nome
falsa; acollJmellimento, ou ataque fiugido, dado 110 Brazil a uma arvore que dá madeira
ou para provar os soldados, Oll para enga- de cór roxa, muito dura. ~ Rei d'armas;
Ilar os lIlimigos. Víei·r. 8.116 ase tocou cllefe dos arautos; hoje simples olIh;ial
huma arma (alsa. Viriato, 16.5'2. "de mui- honorifico da casa real, que apenas fiA'ura
tas armas falsas de velado § (por ex1.) nas grandes solemnidades, como casamenQualquer objecto que em dada occa5ião serve tos, baptizados, enterros reaps. elc. § Da7'·se
para defeza ou para ataque. § Em seutido as a1'IJWS, seglâr as armas, a ca?TCim das arrestriclo: a espingarda, ou a carabina. § 041'- mas; i. é, os estudos, e exerciclOs da profismas prohibtdas; as que são defeza pelas são, e vida militar. § Fa::;er armas; militar.
leis penaes. § fig. Qualquer experlirnte quP Clt?". J. I. c. 96. -para lhes dai' licença àe
serve de alaque ou dcfeza: a arma da ca- irem fazeI' armas por reinos estranho ,,; il.
IUlnnia; as armas da m.:;ão. § AI'mas; ludo justar, Fazer guerra, duelto. § Joga~' alguma
quanlo pel·tpnce á guerra. Viei?·. tO. 208. arma; ser dextro no seu uso. (Jeila" S. 2.
Barreil'Os, 4.4 v. -se hum rei Dão fór dado '2~. 2. § PÔI' em armas; pór promplo para
á al1nas, elc." ~ Expedições bel1icas. proe- a guerra. Frei7'. '2. n.· 37. § TinIr arlna:
zas, façanhas militares. Llls. 3. 23. "que por puxar por elta, arrancai-a, üão, Repert. 8
armas anguin as, força e manha, a muitos v. § TocaI' arma; dar sigual aos soldados
Fez perder a vida e terra- § lüercitos, for- para se prevl'uirem, ou acudirem a algum
ça' militarrs: v. g. as armas 1JlJl'lugueza.'. posto. Lus. 2. 48. Vlei7'. 9. 449. 2. § (Jom
l'd. LtM. '2. 70. 4. "mas como no tim neces· as armas na mão; de todo prom[Jlo e arsitado elas annas Romanas se retirasse fi ci- mado para Fazer guerra, e entrar na peleja.
dade" A7·T. 4. 33. (. 133. 3. e 140. 4. udis- § Um (eito de armas; uma façanha militar.
correo por aqnellas regiões com suas ar- § Suspensão de armas: armisticio. ~ Eslar
mas. § flomens, ou gente de anuas; arma· ern armas; estar armado; aguardar o ini·
dos d'ellas, e a cavaflo, Chr. do Condest. f. migo, prompto para o ataque e para a de·
63 -todos a grã pressa recudirão. assi ho· (eza. § Armas: lermo empregado em dilmêes d'arnws como de flee,,; OPflõ~ll1-se ao' fcrrllles vozes de commaudo: ·V. g descançal'
da ordenança. Sev. Notw. Disc. 2.7. "os ho- armas; braço armas; llJ)mbro armas; aponlar
mens d'al'l1ta5 erão principalmenle os tidal- armas: armas em funeral, em ado raçã:J ,
gos d'elrei, a que tambem chamavão vassal- etc. § Passar pelas a?'rnas; fuzilar, arcabuzar,
lo - Leão, CM. J. I. e. 21; "fez pór apé to- § Adag: "A arma com que le dffendes a
do" o Itomees de armas" e no cap. 26. dis· teu amigo não emprestes" Detic. Adag. 153.
lingue homens de armas, qne parece el'am "A arma e o alguidar não se l1ão de em·
cavallariu pesada, e os ginete, cavaHaria preslar.) Ibul. -o prudente tudo ha de provar
ligeira. V. cap. 52 da cito CItr. Sev. Not. D. antes de armas tomai'" Blut. Voe.
2. parag. 7. e V. Acontiado, e Guiza. Os ho·
,t.rlllllçilo, S. r. Acção, ou elll~ilo de armens de armas não s rviam a cal'allo, {Juan- mar, com pannos. cortinados, etc. Cart. (I,)
do embarcavam. Couto 7 8. '2. § ~[uitas vezes Jap. 2, '131. 4. § Tudo o que serve de adorse conlrapõem os homens de a'rmas, ou gen- no, e ornato de casas, e templos, eomo corte de peleja aos mareanles. B. 2. 8. 4. -AIT. tinas, sanefas, placas, tremôs, etc. V. elo
d'Albuq. linila defeso por lodas las náos, Arc. I. 10. ChI'. 2, 9. -sem nenhuma arma·
que nenhum homem ll'annas fos-e em com- ção mais que as paredes limpas" § - da ca·
panhia do mareantes" Id. 3. 1. I. talvez sa, ou egl'eja; alfaias de festa, ou por occa·
ao que não levassem armadura deFensiva. sião de morte, as baietas, crépes negro,
Velar as armas: cerimonia que con i tia com qne se cobrem as paredes, elc. § Armaem ficar o cavalleiro neophito de guarda a ção; o conjuncto das prillcipaes peças sobre
ella na noule anlerior ao dia do recebi meu- que se arma algum artefacto, ou ediliclo: V.
lo do grano § Jogar as aI'mas; ser dextro no g. armação do navio; a qUIlha, e liação, 0seu u O. §.Arma, arma (~nl.), ou ÚS al'1nas; llre que se arma, e levanta a mais eslructucomo se ~IZ hOJe; appellldo, ou vozes com I ra deite. Casto L. 5. C. 17. "armaç;;o elo edi·
que se aVisa aos soldados CJue pe~uem cm licio: as paredes priocipaes, sobre que elle
armas. Lobo, COlld. 8. 38. P. da B. _Gen. 3. se Funda, os esteios d'elle. P. P. 2.39. 114.
11· 254. -arma, anna, he que se façao pres- Guerr. Relaç. 2. 3. 2. § A -de uma casa; a
los para flelejar" -armas, ~l'I1WS< o me.smo. carfli,nteria, e madeiramento d'ella. § ArM. P. 1;0. § Armas, cbamamos aos chiFres, maçao de cama; as peças, que se juntam ao
dentes, garras de certos animaes, com que leito, e que sustém o cortinado, e Formam
se defeudem de outros, e os atacam. Nau{r. a arquelha, o esparavel: it. o cortinado: o
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' mesmo ê das tendas de pavell1ão. § Ann
ção [fuma loja; os armarias, praleleiras bat
ção, vidraças, etc., para as FazendaS
n'ella Se vendem. § A Fabrica do esqllele~~:
contextura, com que se ligam os ossos uos
com os outros. li. Dom.!.!. 27. Euin
7. -Sou e.u parvo, gue me ha de engall!'
uma _rapanga, que nao lelp mais que aar~
maçao dos ossos" § Acçao, e lrabalho d
armar navios pura a navegação mercantile
Ot~ .de guerra. .8. 1. 1. II.. Alldr. C!tl'.2.29'
"feita a armaçoo com mUllos cossarios etc'
§ it. Acção de se apparell1ar, Oll ap~e I;;
para fazer guerra. D. F. de JI1en.lJist. 3 65
1~I..a armaçã.o, n~o teve ell'eito, e só 'ser:
VIO de descobnr o lIllenlo dos inimi"os. !
fig. Apreslo, preparo, arl'anjo para ~1i!Um
fim. (Jeit. S. . 51. 2. Vieir. 8. 300.•e"du
a7'mações tão bem armadas destas armas da
lyrannia" § Gente de mareação, e tripula.
ção de navio, e talvez de guerra. Imil.l
556. "além da a?'mação que trazia de Ora:
nada (Granada) enlrarom com Focem 57 ho.
mens escolhidos- D'aqui, livros da arllla.
ção; em que eslavam alistados os ~intenci.
ros, e gahwtes da mareação das naus d/cl.
rei. !i.ev. Not. 2. 14~ 69. -n~stes tiVI'OS, qne
cllamao de armaça(l" § 1er armação 00111
atguern; sociedade de armar navios para
corso, ou comm<:rcio. B. 3 8. 8.•armou
hum junco, e Fez huma armaçam com lIar.
tim Ar')n~o •. § Fuudo L cabedal da earga pa.
ra negoClaçao. B. '2. :l. 2. atornou-lhe faler
outra armaçam. (carregação) por bem vin.
da a primeira. ld. 2. 5. 3. -tornou este ..
com huma armaçam de caval10s a Goa. Ord.
Man. 5. T. 11'2. e Cal't. Reg. 14 NOD. dI
IÔ·!5. § Fundo da sociedade para jogar, 00
armar com outrem ao jogo. § Dinheiro
com qne um parceiro habilita onlro ji
exhausto pal'a jop;ar. § As armas naturaes
dos animaes corni~eros. B. 2. 5. I. ~a ar·
maçam dos novilllos" Luc. 7. 18. «huma
annaçam de veado" § Armação de pesC4'
'ria; são as embarcações, as redes, canni·
çadas, e o mais que se arma para pesca em
grande: v. g. a armação das baleias, dw
charéos, etc. FIa annações de varios pescados
com a!'poadores, para os cetáceo., e redes
cerrplelras para os cllaréos, etc. Presto Aul.
1. 74. "armação de alús. § fig. O que se pel.
ca; i. é,o qne se apanha, alcança, ouolJlem
de uma sô vez. Eurr. 5. I. "huma boa armação de novidades. § Construcçãodoescu·
do de armas (no brazão). Jllendoç. Jom. ':2S. f. Numero de embareaçues
armadas, ou navios de guerra, que nave·
gam em conserva. § ~squadra, frot~; furça
naval. § Conjunclo das forças marilunasde
alguma pOleucia. Lus. 3. 86. "Foi das va·
lenles gentes ajudado Da GermaOlea arl.'la·
da que passava" Ord. 04(. 1. 54.5. anavlOS;
que som ppra guerrear. tambem quando
som muitos ajlllllados em hua, a .que cba·
mam (rola, como quando som mais POUCtlS
a que dizem armada" (armada é subsl. fi·
li pt. pOl' fi'ota armada.) § Andar de armada
em alguma paragem: andar cruzando, boro
dejando, pairando u'ella, para esperar, 00
observar o inimigo, guardar a co la,OU
qualqucr Facção militar naulica: .andilrdl
armaria, como cossarios" 8. I. 4. 9. OH
guardando a costa. Id. o CU$t. 3 71. § Ir dI
al'mada; embarcaT-se ]Jara - ; guerra Ana.
vai, gnarda costa, corso. Luc. I. 19. § r·
mada do consulado; era de guardar as COSo
tas, e paga pela imposição chamada comu·
lado. Sev. Not. D. 2. 15. § Ordem daal'l1tll:
da; bolelim ollicial em que se publicam o,
aclos da administração superior dequedbe.
ve ter conl!ecimenlo o pessoal da mar\n ~
§ (ant.) Ex.ercilo de terra. J'dariz. FI'. G. da
sav. Vida, 7. 53. § AI'mada; (l. de mbonllerJ
a genle que vae emprazar a caça, e aer
monte, para Fazer sair a veação, porcos, ou
feras aos portos, ou saidas .. onde as e§r
raUl os caçadores. Leilão, Aftscel. .1. 9. .
pera. /!ai'v. S. L. 243 v. "estar 50 (o caçto
dor) em huma armada, e calado p~r ne.
eSflantar a caca" fig. Inec/. I. 301. «su Q.II
ria forçar as 'armadas de tão vivas raZpdõel
como lhe mandou" § Nada the passa ue4
armada; nada lhe escapa, como acaça..q.
uão pôde escapar da armada de monteltO-i·
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1. 2. e 1. 7.•bom parecer é a w'mada" los, El/Liol': 1. I. 22: § }.1'mlUiol' de ciladas,
escar ou caçar amantes.
e enganos, o que a~ poe, e os traça. B. P.
p8(r: ~ada Frota. Syn.) Frola é numero de ~ O que tem armação d_e pescar; cO!'tracta"~s que naveo-am em conserva. Se os na- dor, ou dono de armaçao de pescaria grosn~vl são de gucr~a e armados, chama-se asa. Teit. Chr. I. f. 559. § O que arma na~~I~eçãold'elleS {/'~la a'l'IJlacia, ou SimPleS-, vios, e os apparelh~ para navej.o-aç~o, anuatI' armada.
da, e .COI·SO, por ajuste com e -rei, ou por
m~rUllldilb8' s. f. Laço, ou qualq"ler_ar- aucto~ldade sua. Casl: 8. c. 52. • a1'l1.ladq/' da

fOcio de caçar aves e quaesquer veaçoes.
O~ Af. 1. T. 67. l. e 15. Ord. Man. 5 .84.. §
O Cilada en!!ano contra alguem ; arllficlO
~ra lhe fàzer-mal; laço astucioso. Ceil. (j.
15.2."
.
.trmlldllho, S. m. (t. zool.) Cacblcama:
~mmifero Ida ordem dos desdentados. §
~enero de crustaceos da ordem do,; isopodeos. H. N. 1. 275.
.
",n.Ado, p. p. de Armar; e adJ. Guarnecido de armas. Ord. A/. l. r 517. "como
estão al'1llados e encavalgauos o provido munido abastecido ue armas para quando se
Ozerem necessarias. Pina, l/hr. Ar. IV. {.
66 2 .bem fornecidas, e armadas. (galés)
e Õ"· .no seu grande coração armado" feitL forte n'elle . armado de prudencia no a1'-
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a1'l1l0u Garcia de á em hum navioda terra. §
Armal' com algllem; fazer sociedade. B. 4. 8.
14. -que favoreciam estes (~Iouros) e armavam com elles» § ArmaI' com cOl'sal'ios; as-

ociar·se com elles, para fazei' guerra. e
partirem os despojos. Andr. Oh?'. I. C. 57.
§ Armal' com alguem /lO jogo; as ociar- e
com eJle, para entrar com (JlOheiro, e partir perdas, e ganhos. Caminha, Poes. § ArmaI' a/guem ao jogo; dar-lhe armação. § Armar ca1:aileiro,o dar as in ignias de eavalla·
ria, e a ordem com as solemnidades do e tylo. Goes, Chi'. !ti. I. 62. Palmo I. II. §
DispOr, ordenar, apparelhar alguma cousa
afim de se conseguir por seu meio algum intento. EU/l'. 1. 4... de manei.ra que cllamais
sabor ao ser refolhado, nunca me vos essa

propna nao em que vInba. (srnhono d ella,
on que a nego~iár~, e apparelbára para a
viagem, e negoCisçao) B. 2. 5. 8. e 3. 8. 8.
Coulo, 5. 2. 5. 'acabou. de destruir os arl1~adores" para corso, e.pIrataria. P. P 2.27.
7~ v. § O dono do naVIO, que o traz em sua
navpgação mercantil. V. do Arc. l. 26. § Fazer-se annadql' com alguem; associar-se para
corso, negocIO, etc. Andl·. Ch?'. I. c. 57. -os
mercadores... fazerem-se armadores c'os armais" § Armar alguem a alguma cousa;
capitães dos paráos o
habilitai-o industrio:amente para pila. Paiv.
ArulIldõlII'Il>l, S. f. pI. (I. naul.) Fa!'qnias S. t. 194. -não lia quem vos arme ao darque se prégam no costado do navio, de pO- des (O dinheiro) a Oeos" § OispOr com arti[la á prOa. quand,o se está construindo, para ficio, accommodar engenhosamente a algum
COI1l o auxiliO das escóras conservar o cqui- limo Eu.fr. 5. 1. .. quero vos armw' a cobili brio do esqueleto.
çardes, etc.. An'. l. 20 . .. armais a introAI'IlUldúrlls, S. f. Corpo inteiro de ar- duzir uesta pratica quanto tendes lidoo §
fiez da virlude'; no signal da cruz; olhos mas, ou conjuncto de todas as peças 'de A''11Wl' alg,t111a pessoa; dispol-a ao que queele modeslia 'l'i71gua - ele 11lenlims : em'ma- ferro, ou de aço, com que alguem se arma: remos que ella faça, ou soITra. Ulis. 2. 4.
do da verdade sÓmente, defendeu a sua in- diz· se geralmente das defensi vaso Lus. 1. 67. Aulegl'. 1. 13. -se eu ch~g'o a anná·la. CJue
nocencia> § Munido, provido: v. g. - de «amostral' as annaduTas. § Cada uma d'es- me falle de noute" § Ajuntar cousa que faça
virtude paeiencia, altracl'ivos, cwicias, bran- sas peças. Palm. L. '1.7. "onde (na perua es- m.ais fo rte, Ol~ damnoso : v. g. armar o lladura blc, Arr. 7. I. § Provido: v. g. ani- querda) a a1'J1Jadttta era mais fraca. § A vw de esporao; armar o /el'J'o de veneno.
l1Iotármado cie chifres, gW'1'as, denles. Nau{. armaçâo dos animaes, v. g. pontas, dentes, Eneiela, 9. 185. e fig. armar a lingu.a de cau.ele Sep. ~ Prevenido, apparelltado, acautela- g-arras. Uliss. 7. 30. § Contextura, conlle- leIas, e malici«.s. An'. 5. 5. § POr armadilha,
do. B. '2. 8. 5. cAr. d Albuquerque vinha xão, travação das partes entre si. Orla, laços, rêdes, boizes, para caçar, ou tomai'
armaáo coutra a prudencia, e sagacidade de Cott. 7. '1.4. "trm (fructa ambar) huma arma- aves, feras, etc. Mem. elas Proez. 1. 8...a
Melique As. § Prestes, prompto, determina- dU1'a cartilaginosa.
aves ... a1'mando laços tomava. e /1'eq. sem
do resoluLo. Palmo 3. 3'1.. "tão armado á
AI'iIlomenlo, S. m. (I. milil.) Acção de exprimir o subst. laços, se entende ellipl.
voSsa determinaçam. De{ensa da M. Lus. 2. armar com armas nll'eusivas ou defensivas· Luc. 2.17. Vieir. 10. J73. "al'mar aos pein. .com vontade a7'1nada pera dar cem vi- § Os petrechos beJlicos. § O conjullcto de xes l ás aves, ás féras» § (r1g) Armar ao pasdas, etc.• ~ Preparado, disposto, para al- todo o trem, ou apresto de guerra com que sarmho; empreO'ar traças para attrahir, fagum Om. Ulis. 3. sC. 5. -armado assi rulls- ze arma o soldado, como a patrona, bando- zer cair os p;;.pafvos. § (por extensão) Arma1'
la, pode usar de suas liberdades que são. § leira, espingarda, baioneta, etc. § (I. de ao dinheil'o' fazer annuncios pomposos para
Ornado com armação: v. 9 lemple, caça mar.) Acção de apparelhar o navio, pondo·o attrahir publico a um espef;taculo, fre-. § ArmaM de ponla em btanco; i. é, de em estado de uavegar. § O apparelho do guezes a uma loja, etc. § Al'lnar a algttem;
Iodas as armas, de sorte que a ponta da navio. Blul. Sup.
tecer dolo, fraude, laço para o enganar.
lança, ou espada do contrano ache sempre
.... rlUlllllôxilI, S. f. Carroça que os Persas UltS. 5. 6... fiar sempre de boa fortuna não
resistencia em armas brancas. § fig. Forra- lIsam para o transporte de bagagens, etc. he seguro por que sempre arma aos mais
do, munido: v. g. armado de enganos, asAl'lu.... do, S. m. (talvez corrupção de conl1ados» And·r. O/LV'. 4. C. 5...determinavão
lucias, dissimitlações. Palmo 3. r L21. ,·ti- aromando, aromatizando) (I. de alvei!.) Es- de lhe armal' com almogavares" cal'mai
nha annacios os bosques de seus ardis a peeie de papas feitas de pão de agraço, mel aos interesseiros com cousas do seu promaya. § AV'I1Wdo 6m cavaUei'l'O; o que re- rosado e drogas aromaticas, para restituir veito, e facilmente os colhereis na rede.
cebeu as insignias da ordem: e fig. al'ma- aos cavallos a vontade àe comer.
§ Armar mal a alguemj procurar fazer-lb'O
dos em cavaUeiros cle Chl'islo; os que rece.""'mão, S. m. Apparelho de transportar Lu.s. 8. 90. § Armar a pema tl alguent ;
beram chrisma. § Braço, ou mào armada; artilheria; são umas rodas dianteiras, bai- metter·Jlte 'de encontro as suas para o facom armas na mão, ou w'mado em guerra, xas com sua lança. Ex. d',1l·litlL. r 186.
zer cair. Pina, Ohl'. Af'. IV. C. 16. § ArRLar'
M; P. 68. B. 3. 4.. 8. § Cão armado; de colJt..·UIl·..., V. tráns. (do Lal. armare) POr lenlação a algnem; procurar tentai-o. TeU.
Ima, e com outras correias ouriçadas de armas, vesti l-as a alguem, 011 a si mesmo. Chr. l. 1). 167. § A1'mal'; levantar, conpuas de ferro. M. e A10ça, 1. 16. § Vista ar- D. F. Man. Uarl. 3. 59. «armemos esta gen- struir, particularmente algum edil1cio para
moda; auxiliada por instrumento de opti- te" B. 2. 5.8. «quando as quizeram annav'" pouca duração, ou algum artefacto ainda
ea. § ArmaM; ligo feito forte para fazer i. é, vestir-se l1'ellas. Coul. 10.2. 14. -av'- Imperfeito, e não acabado segundo as regras
damno: v. g. - de rigor, de crueza. Vieil'. mando humas armas para acudir ao reboli- da arte. Palmo 1. '1.2 .• ma::Idou armar ltuma
PaI. {. 179. "o oceano - de tempestades, e ço. § I1g. Dar alguma cousa a alguem para tenda. H. Dom. 2.5. 5. "fez logo av'mal' hum
horrores. Cam. Sono 208. «amor, de buns sua deft'nsa, ou prptecção. Ar1'. 1. 2. cav', oratorio" § Av'mar caslettos 110 a1'; (Ioc. provo
bellos olhos sempre anilado, me combate mou-o (Deus ao homem) de sabedoria. § lig.) formar pensamentos chimericos. Sá e
as forças do tormenlo. § (I. de mar.) Arti- Tomar armas, pOr-se em armas, provér-se Miv'. Vi/h. 2'1.3. § Al'1nal' conlas; formaL·as,
I~&do (O navio). § lJe mão a'rmada; (Ioc. d'elJas, preparar-se para a guerra: V. g. ol'denar-Ihes as partidas de que ellai se
a Vil Og.) de proposito. Vieil.. 6. 50. 2. § Ar- mandou armar lodo o v'eino; i. é, prover de compõem: commummente diz-se á má parte
ma o no ar; fi!>: sem fundamento, vão, armas. lned. I. 335. "e as fyzessem las for- das falsas, com addições, e al'titros não veraére~. Sá e.Mir. voU. 315. § Al'1llado; (I. do talezas da raya) velar, arma'r, ba-tecer, e dadeiros, en/(anoEos, fraudulentos. Cal'v.
lirazao); diz-se do animal, que tem as ar- repairar" ~ Av"mar (com o com piem. abject. Contp. 3. 8. Iq8. UUs. 5. 1. -deve ser afim
mas, ou as ~al'ras de cOr dilferente da do occulto). Luc. 2. 19. "av'ma sem detença de alg. contramina que me arma. § Armav';
corpo; e assim das settas, lanças que tem contra eJla" (el-rei de Jafanapatam contra mover, dar prIncipio, fazer nascer, suscitar:
as IPpntas de cOr diversa da da hastea : v. a christandade) podendo eJliptic. entender- V. g. armar demandas. brigll, jngo, peleja.
~. ea~ armado .de ouro_; i. é, com as unhas se, exercito. § Anilar, servinuo-Jhe de Gran. Comp. .annasle demanda a teo iruouda as. Nob!l. c. 2/. § (t. de correeiro) agente armas (ou nome de alg. arma). mão. Sabeil. Enn. l. 8. \00. -e alli a1'nwu
m o COm costura de couro, em geral de LObo, p 458. '1.. "não havia armas que em ptlleja" § Traçar, machillar, tramar: V. g.A~tra cOr. § Chapeu armaM. V. Chapeu. § tão tenra idade hum cavalleiro armassem enganos;-inlrigos. § POr: V. g.-ciladas 1.11'1'.
a~.: .A mais obriga hum rosto bem as- para a guerra. Arl. de fi'nrlav': "huma 4. 13. § Al'mar; pOr as cousas promptas, e
som rado que hum homem armado. Delíc. clava lhe annava as mãos. i. é, lhe dava cm estado de poderem servir: e assim dize~~ag.0 II. .N~m ante rei armado. nem ante a força, que dão as armas, ou tiuhanas mãos mos, al'nWl' uma a1'ma de {ogo, e o a?'co; os
a yoroçado" Ihid. 165.
por armas urna clava. § Chamar ás armas, 1'entOs e as vélas na embarcaçáo; os paus 1/0
1'8s rG~do, s. m. Encorreadura das espo- alistar no exercito: o governo armou de:; jogo da bola, elc. Fel'l'. Poem. Sono 1. 33. Cam.
.\
.N. I. 33.
mil homens. § il. Incitar, provocar á rebel- Volt. H. P. 2. 2. 6. § Armal' chapeus; levanlo rW1ulo, S. .m, Certo peixe dos estrei- lião. § Esquipar, apparelhar, aprestar em.. tar-lhes as abas, e prendei-as de urna certa
Li~ do mar Baltlco (col/us quadricomis de barcações, provei· as de todo o necessario, fôrma. § Arma?' as esporas; preparai-as para
eienJo). § Nos mares da Asia ha outra eSp'e- principalmente de armas, e munições de sen uso. Calvo Arl. l. 37. § Armar lJayonela;
!'U.ll1:·I~"m.aM, que Linneo denomina s!lu- guerra: v. g. - naus pam corso, comme1'cio, pol-a na arma.·§ Armar: omar com arlllaçã9
ir II am.
elc. Lop. Chr. J. I. t. 59. Pina, Chr. Af. IV. a egreja; a casa, etc. Vieir. I. 524. Ceil. S.
de ~!,dlJr, s. m. V.. Armeiro. §. Annador C. 34. -mandou... a1'1no:r as galé~ que tmba" I. 131. -nem lhe mandarão a1'mar as casas.
JOS
ado;n: , casas ,- offiCJal meehamco que as § Armar a/.g!lem, pa'l'a Z1' descob1'tr lel'ras por § (em pb)'s.) Al'mar o magnete,- cercai-o de
Man Àpo~ ~39ma de festa, ou lucto. D. F. mar. B. 1.. 3. 1I. .que o a1'massem (Christo- uma chapa de ferro doce para lhe conservar
armâ
. . . § Â!l11ador ~e (eras; o que I vam Colom.) pera este negocio. i. é, aper- a força. § ATmar-se, V. rer. Vestir armas, gnardes ela ellas, que poe armadilhas, laços, re- cebesse de navio, etc. leI. 3. 3. 3. "em tornar neeer-sed'armas. Pina, CM. AtI V. 1M. Lus.
, c. para apanhar feras, aves; etc, San- ao seu descobrimento do ouro... para onde o 4. 22. § - ; tomar armas preparar-se, para
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a guerra. An'. 5. 9. Brit. Ohr'. 2. 26. "que
""mlll"!nIJl'lru, S. m. (t. do Brazil) Pro- na, que dã peJle muito fiua para tonos
se m-mavão (os infieis) para os despojar do prietario de um armarinho: retrozeiJ'o; Luc. 10. 18.
.
seu reyno» § (fJ/{) Irritar-se, encolenzar-se. capellista.
Armelíuo, u, adI. De armelina' v
Lus. 1. 106.•11. L. 1. 1. c. 1. "quando se a'f'""·....niu"o, S. m. Dim. de armaria. § Ar- pelles annelmas. Luc. 10. 18.
. . g.
mão contra Deos as maldades dos perver- mario pequeno. § (no Brazil) Loja em que se
A"lIIéUa, s. f. (do Lal. armi/la, circulo
sos» § Munir-se de armas otrensivas ou de- vendem olljectos deco. tura, artig-os de capel- de. ferro) Argola pOl' onde se enfia o lerro.
Fensivas. Lus. Transf. 149. Lus. 6. 58. ar'- li<ta, de retrozeiro e de modas. Ela no Rio de 1110 da porta. Casto 3. c. 110. § Argola de
mam-se d'elmos, grevas. etc» § (fig) Pre- Janeiro a1'1rlal'inhos de grande importancia; puxar as portas, e de as fecl1ar com cadea
venir-se de alg. cousa. pára com ella olJen- alguns são estabelecimentos de luxo, fre- dos, ou fechaduras. Res. H. d'Evora c Il
der, ou fazer opposição a alguem. 11. aaT. quentados pela mel bar sociedade, outros for "per I!as anneltas que se costuma~am ler
I. 21. "e depois que ambos se annaram de necem por atacado as casas do interior. Pro- ~ara tHar per as porLas» e Pr'estes, 13 v.
furia» Uam. Uanç. 1. -armando-se de vossa v~m o nome de serem antigamente os ven· S (anl.) Argola, bracelete on mamlha de
formosura» § Annar'-se de caulelas, enganos, dedores d'estes artigos estabelrcidos com ornar os bnlços.
paciencia; prevelllr-se, fortalecer-3e, estar uma especie de pequenos armarios em vãos
Jt.,'mellim, S. m. dim. de Arme\la.
apparelhado de cantelas, etc. § Armar'-se decertas paredes. l:Ja aindaactua\mente dois
A'·m~ ..lco. V. Armenio. Recop.daCil'.2v.
de brandum, mansidão; o mesmo. SoU. m- ou tres exemplares d'este genrro, que con&I'lllenlo, u, adJ. (do Lal. ar'meni~1IS) Na.
beir, 3. 86. V. "quem de ti se coufia, arma- servam por assim dizer viva a tradicção.
tural da Armeni~\, ou que Ibe pertence.
se de paciencia" H. Dom. I. 6. "que se arA'· ... á,·lo, S. m. (do Lat. armariwn) Vão Nau(,'. ele S. 6. ,)9. § Bolo a1'1nemco' uma
massem todos das armas ~ant3s dos sacra- aberto, e va~ado na parede com prateleiras, terra vermelha officinal. Curvo Polyanlh.1.
mentos" § Ar'mar-se conlm o Frio; re~guar- ou taboas, fechado com portas para gnar- 30. 204, no 5. § Pedra armenia; certa pe.
uar-se, precaver· se para elle. § Annm'·se dar louça, roupa, on éousas de mesa, dra opaca com manchas verdes, azues ees.
lJara a viagem; preparar o necessario para comida~. etc. Uonst. de ViZC1.!, 22. 3. § Arma- curas, polida e semeada de pequenos sique nada lhe venha a faltaI'. ~ Ar'mar-se com rios 1Jorlaleis, ou moveis; ha os de madeira guaes dourados, como a pedra lapislazuli
o, ou do stgnal da cruz; fazei-o sobre si; para louça (luuceiro); para roupas, alfaia; de que di[ere, porque se desfaz facilmente:
persignar-s~. IItl. CM. I. L53. v. § A1"1nal'-Se; para papeis, escri pt\lra~., etc. V. Guarda- tem aliás as mesmas propriedades que esl~
(impess.) ornar com armações, ornatos. Feo, loiça, Guarda-roupa, Cartorio, Copeira.
e acha-se nos mesmos lagares. Orlu,CoIU3.
TI'. 2. 189. § DispOr-se, diligenciar, prepaII-i'IlIl'Hello, S. m. ArmadiJba, 0\1 rede de 164. § -, subst. O qu r , a que é natural da
rar-se a conseguir alg. cousa. lIíeir. 9. 78. pescar. Elucid. aTt. Sanlcllo.
Armenia. Luc. 3. 4. § Alingna armenia dia.
2, Feo. Quad, 1. 28. 4, "ar'mou-se a occasião
...,·... tQtlÍste, S. m. (ant.) (de arma, e los- tecto do grupo 011 familia de linguas, aque
para Eva ser tentada" "não se arma a me- le, no III'. auto 10.11, boje, lót, depressa) Ins- pertence o sanscrito, o grego, o latim etc.
nos, que a consell\eiro d'estado» § Armar- trumento àe armai' as béstas depressa. "As
& ..... elltál, aelj. 2 g. (do Lat. arnlB1ÚaliJj
se; forn..ar-se, ajuntar-se, engrossar-se; fal- béstas n'aquelie tempo, como não erão de Do armento: "I'gua armental» Eneitl. 11.131.
Jando do mau tempo, das tormentas, no pr. aço, armavam-se com eng'enha chamado ar'&,'mentí .. ho, S. m. Um -; quatro cabe.
e no fig. Castilh. Elog. 291. B. 1. 5. 2. "ar'- malosle estribando um pé no arco" Mon. ças de gado vaccum, pequeno rebanho ;ou
mOtl-se contra o norte hum negrume no ar" Lus. 2. 7. 28.
quatro bestas, ou 40 ovelbas, ou 1,0 carnei·
JJlegiad. 1 12. "escnra tempestade parecia,
Armoh'u'lI, S. f. (do Lat. a1'1natum) O ros, ou silharinho de 40 colmeias; os que
que se hia armando contra os Lusitanos" mesmo que Armadura. Ceit. S. 2. 50. :-I.
tinham qualquer d'estas cousas, que secha.
armou-se uma grande tro~oada. § Artag. :
&"muzem, S. m. (do Arab. alma-khzen, mava um arrnenlinho, pagavam de fOroan·
"Capuz de malha, esse é o que me arma" do V. khazana, guardar, esconder fecltado) nal 3 livras (1801's.), dia de S. Miguel. Fo·
Delic. Adag. 172. "Não tardo mais em armar'- Casa, ou logar onde se recolhem armas e mi de Monle Alegre ele 1515.
me que emquanto a briga se acabe" fbid. munições de guerra, victualhas, e todo o
'''''mentiu, It. poet.) Lobo, Egl. 10, O
88.• Ninguem vl'nha com engano, que uão Fornecimento para a guerra de tena, nu na- mesmo que Armelllo.
faltará quem lhe arme o laço» Ibid. 37. vaI. Goes, ChI'. 3. C. J9. "nos almazés elel....·mento, S. m. (do Lal. annenlulll) na"Quem laço me armou n'elle cahiu» fbid. rei se achou muito cobre, aço, ferro, chum- banho de gado grosso, ou vaccum. Eneid.
116. "Quem não tiver que fazer, ar'me navio bo ... enxofre, salitre, pai vera, armas, e ou- 6. 9. M. C. LI. 13. § Diz-se tambem do caou tome mulher" lbid. 171. "Veste-te em tras munições de guerra, e muita enxarcia vallar; d'onde egua annenlal.
guerra, e arma-le em paz" fllid. 91.
ele náos" § fig. As armas; d'aqui vem, de"-,'mcutoso, ó8a, adj. (I. poet.) Quepos·
A,'mAr, V. i~trans. Aprestar, on pOr prom- pois de haver esgolado o seu armazem de sue numerosos rebanhos.
pto o necessano para Fazer a guerra. § Ar- (t'echas, selias; i. é. a provisão d'ellas, que
.'l,'meo, S. m. Manojo, môlho de estopa,
mar' sob7'e alglwm; pôr armada no mal' COIl- vae nos coldres, aljavas. Casto I. C. 73. Ord. linho. lã, que se põe na roca. Gil Vic.2.
tra elle M. P. c. 35. Couto 4. 9. 6. 11. 3. 2. 5. 84 3. Ined. 2. 470. N. O. 9. 54. "seus al- 469. V. Copo, Manélo.
3. "m'mava sobre D. João" § Armar de pa- mazés despedem os bésteiros; já se ollvem
,1.rmm'íu. V. Armaria.
ciencia; o mesmo que al'mar'-se de 1Jacwn-· ais. etc." ~ Apanhar a1'1na-zem; settas, fre&rmezlm, S. m. Especie de tafetá ligei·
cia. Ros. 2. 58. 2. § Sapatos de ar'mar; os chas, dardos, que ficaram no campo, e de 1'0 dé Bengala. Btut. Suppl.
que oe calçam com as grevas, e armas bran- que se fizeram tiros no inimigo. Ined. 3.
"','mitlónt·u, ou "-"mldocto, S. m.Oou,
caso Nem. das Proez. I. 46. ~ Arma?'; (I. mi- 126. "a praia jazia cheia dalmazem, man- to em armas.
Jil.) pOr cilada. Go.vi, l8. 95. "determinou dali ... que o fossem apanhar- (na pago 128.
",'mire,'o. O mesmo que Armigero.
vir a'I'mar ao campo de Mazagão" S (fig) vem erradamente acompanhar almazem,
A"migm'u, u, adj. (L poet.) (do Lat. ar·
Preparar-se alg. mal ou prejui7.0. V. do Arc. por a1' anhar.) § fig. "O almazem da memo- miger, de arma, armas, e gero, eu trago l
2. 30. "armando· lhe pera o matarem" § Ar- ria- B. P. 1. 5. 1. V,:ei?'. 1.788. "as S. Escri- Que traz armas. Eneid. 9. 135. -a ave alta·
mar' a alguem com algo cousa; servir-se d'el- turas são os abnazés de Deos" lei. 2. 56. "a neira, m'migera de Jupiter» Garção, Od.20,
la para o attrahir a si, ou enganai-o. Luc. Escritura he l1um armazem di"vino" -feito "annigeros guerreiros".
10. 2. § Armar' a (azer alg. cousa; dispOr-se almazem de fingimentos» Aulegr. 4. 4. § ProJirl1lí~CI'O, S. m. (do precedente) Pagem
a executai-a. Sabelt. Enn. I, 1. I. § Annar'; vi. ões de bocca, e guerra. Goes, Oasl. Bar- de armas; o que traz armas de alguem.
servir, convir, ser util, (lcar bem alguma r'os. § Ela a1'lnazens de commercianles, onde Eneid. 9. 79. § (t. poeto e p. us.) Sold~do.
cousa a alguem, accommodar-se-Ihe ao ge- se recolhem fazendas. Cotll. 4. I. 2. "/?;ran- Lus. 4. 23. -os primeiros aT?nigeros regia',
nio, ou parecer: V. g. esle t'rasle não me ar- de almazem de todas as drogas que estavão
"','mUita, S. f. Armadilha. 11rancosa. p.
ma; i. é, não me convem, ou não me vai para carregar». § Armazem de 'relem; depo- I. Coulo 13. § V, Almilha. P. P. l. 32. e
bem. Eulr. 2. 2. e 3. 2. Mem. elas Proez. 1. sito de generos pam se venderem quando Oouto, 5. 5. 3. dizem "al'milha»
27. "e fóra d'elle (o go.to das m.uUleres) o mercado olferecer vantagem. § ProvedoT
&I'mllbeh'u, S. m. (I. de carpint.) Espe·
nada lhe arma" i. é, nada Ibe vai bem IFal- dos annazens; o que tinha a inspecção dos cie de formão pequeuo. Blul. Suppl:
lando de adornos) § Razões que armam; armazens da marinlla real, d'onde saiam as
Armílln, S. f. p. uso (do Lat. arnl.!lIa)~a·
que servem, relevam. Aulegr. lU8 v. "saber madeiras, massame, victualhas, boticas, nilba, bracelete. Ar'/'. 7. I. § (t, maUl.)Glr·
o que nos não armo» ib. 2. 3. i. é, não con- armas, etc. para toda a equipação naval culo da Espilera, PedI'. Nun. Geog, amlOl.!
vem nem aproveita. § Ar'mar' ao elfei/o; pro- e bellica. § fig. SeT armazem ele lJancada; Membro da parte principal da ba>e das 00'
curar attralJir a attenção e illudir com fal- levar de dilferentes e por diversas vezes lumnas; forma-se de dois, tres, ou qualro
sas apparencias. ~ Armar' abaixo da noz (da sem saber retribuir, talvez depois de pro- anneis juntos.
bésta); lIg. não aaequar os meios ao illteu- vocal'.
II-rllllllúdo, a, adj. que é rodeado deum
to, e sair em vão a diligencia, mal feita, e
"-rmllzellágem, S. f. (I. comm.) Omet- annel, era fórma de bracelete.
.
insurflciente, porque o bésteiro, que arma ter, e guardar fa7.endas em armazem. § O "'rmllhí.', adj. 2 gen. (da Lat. a1'1llllla'
abaiXO da noz depois não pode dcsparnr a que se paga pelo tempo que as mercadorias r'is) (t. astr) Que tem circulos, § Es~le
bésta, nem empregar o tiro. LJ. P. 2. 5. 5. estão em algum deposito ou armazem, co- ·ra -; espIJera imaginada para tornar sen°
§ Adag. : "Não ar'mes a &"aita que está o fol- mo nas alfandegas, docas, estações de ca- slvel aos olhos a construcção, ou formatu·
le roto" signifJca que e baldado trabalbo. minha de ferro, etc.
ra dos céus, e o movimento dos corpoS ce"Bésta de amigo, rija de armar', frouxa de
Ji"lIIl1zená", V. trans. Metter, recoll1er lestes, priucipalmente dos que fazem pa~e
tiro- .Delic. Adag. 166.
em armazem. § Depositar, guardar. § fig. do 1I0SS0 systema plauetano, por mela e
.','nulI'ia, S. f. V. Brazão. Ord. Man. 2.37. Conservar, reter na memoria.
varias circulas.
§ Provisão de armas. Res. Miscell. 155. Om'ern,
,'rmeh'o, S. m. Omeial mecbanico que
"-,'míllos, S. m. pI. Instrumento de asDiar'. r 599. § Casa, armazem, deposito ou f~z, e ~oucert~ armas. § Armeiro-mór'; o que tronomia,. que segundo Lalande era com'
arrecadação d~ armas. Goes, p. 4. C. 85. "a tmha lnspecçao sobre as armas das armarias, posto de dois circulos de cobre fixadOS DO
casa da armar'la em S~ntarem • .Palm. 2. 42. ou arsenaes, e sobre os armeiros, e oftlciaes plano do equador e do meridiano; tal v zro
§ (fIg) Deposllo, arcblvo, 11. VlC. Verg. 28. j d'ellas. H. Dom. 3. l. 13.
Illie aJnntava um terceiro circulo move, .
«(armas) tiradas da cl1''l}'tar·io. da S~nta escri-. "-"melíulI? S. f. (do. Alem. hermelin; ou mesmo modo qne no astrolabio de Plo!OmdlUj
tnra" (sentenças, manmas doutnnaes).
Fran. hermcltne) EspeCle de martba zebeli- o diametro dos al'millos era de perto e

r

1

ARM

ARO

ARP

_oIll'filOl'lúl, S. m. (do FI'. ai'/Ho/'ial). LitrOs. Os armitlos de Alexal!dria servira!?
me er importantes observaçoes astronomI- vro de registro dos brazões.
A,'mo"letlllo, o, adj. e S. (do Lat. area f~ essas observações 1Jabilitar~m l1{ppal'casá determinar a mudança fte sltuaçao. das morieanus, de Aremo/'iea, composto de duas
palavras
celticas, are, sobre, junto de, e 111.01',
:trellas Ilxas, e a precessao dos elJ UlllOmar, nome antigo da DI'etan!Ja.) Que perCi~~ml\í,strio, s. m. Alardo geral da lence á Aremorica ou llretanlIa, na França.
§ -, S. m. Dialecto celtico fallado ua Uretanha.
gente de guerra.
.~I·IIÚbo, S. m. Al'I'ore da lndia.
Afmiu, S. m. (t. de cavall.) MallJa perl.o
Arllobútos, S. m. pI. (I. do Brazil) Tribn
do casCO da besta branca, ou negr~, diversa do resto do corpo, ou dos calUs. V. de indigenas que dominavam parte da província do Pará.
Annino.
.
AI'II/ido, S. m. (an!.) Y. Al'Ileiro : A?'na·
lraulnállo, 0, ad'J. n'I aIIla do de armms,
do é s)'ncope de al'enadu, como LlI'1WÜ'O de
o~ arroinos. Galv. Art. I. 20.
arcneiro.
Gil Vie. 3. 20t
.lrmlnbúd", ~, adj. (lo do Drazl!.) Que
AI'lIaglóss/l" V. Tanehagem. Curvo Potem pelle de armmllo ; branco com ponlos
lyanlh. 2. 7. 4.0.
upgros. Nobit. 333.
.
AI'llllltlíll, (t. med.) V. Alopecia.
""naínlto, s. m. (Muslella e0udee aplCe
AI'oce/ldo. V. Arnelado.
0/1'0 de Linnco) Pequeno mammlfero, da faArDei,,", S. r. Certa madeira do Brazil.
mília dos mustcllideo.s, semelhan~e á doui:
Arllela'o, S. m. (do Lal. aTena, arcia)
nha; lem a pelle mUI fina e fi_acla ; é mUi
brauca no inverno, m~s de verao é averme- Terra delgada e arecnta, pouco fructifera;
lhada, aleonada, ou rUiva; l('m uma mancha terreno arenoso, esteril. Vasco SÜ. 2. 207.
negra junto ã caud~~ que nunca ~llda de -que cousa ha que se compare com os seus
eor; habita nas regIDes polares. .Sqv. NOf· amei/'os 1" § Crivo. B. P. § Adag. : _Quem
3 5. 108. Atllegl'. 150. "ler condlçao mms semeía em arl1eu'OS, semeia moios e colite
branda (I ue arminhos. § A pelle at va do ar- quarleirosll DelLl;. Lldag. 14.
,"roeU .., S. r. Pedaço, resto, tona de denminho.' ~ fig. Brancura, ai yura. pu,rcza. § (t.
herald.) Um dos ~orros ~u ~nvoltonos q~e se te que fica na gengi va depois d'elle apodrensam na armana. § tt. Esmalte de pmlas cer, ou quebrar ao an·ancar. Gil Vie. 2.28.
negras sobre campo de prata, imitando a /Jal'ret. Orlog.
Arllez, S. m. (em Fr. harnois) A.rmadupelle do armiullo. § -, pI. Pelles d'estes
aoimaes que servem para forros de varias ra de todo o corpo; e talvcz a que cobre só
peças do vestuario. Lop. ati'. l. 55. «man- o tronco, ou part.1s do COJ'l}O : V. g. al'D(lZ
Ião rorrado .de al'lninhosu ~ fi 1;\" T.itulos, in.- de pemas; a armadura de malha, que as
si-nias de nollreza, de l1dalgUla. § adJ. defeudia. Leão, ChI'. J. I. Us arnczes tran,Coisa muito al'll'ttnlta. Presles, lJottro En- çados, ou de malhas trançadas, são os mais
impcnctraveis a gume, e ponta, e resistem
canto macia, mimosa.
.lrlllíno, S. m. (de anmnho) (t. de alveit.) á maSSil l1e ferro que os uão quebra, ou
Malha de cabelJos junto ao casco da besta; amassa cm haslill1as contra a Carne. Paise o ca~co é negro, é a malha branca, e va, S, 3. f. 15. "amez trançado, que nevice·versa. Galo. A,·t. I. 20. V. A.nnim.
nhuma arma pódc falsar. § Ame;; de pl'ova.
V. p,.o~a. § fJg. Amparo, l'gide, escudo.: o
"rauio, Armeo. Blut.
"rllllpos!lnutc, adj. 2. g. V. Armipo- ame;; da fii; i. é, a fé, que defende a quem
a tem. JJlil. ChI'. I. 1'2. "mas o arnez da [d,
lente.
"rllllpotentc, adj. 2. g, (do La!. arma, o f'scudo da pacic:ncia..
&1'llczlilll), a, adj. Aeon:iado f'm arnc:z,
armas, e potens, poderoso) (t. poet.) Poderoso, esrorçado nas armas; bellicow, guer- ou armado de arnez : '0:: que forem al'1tereiro, Encid. I. \08. e II. 126. "Tritonia ;;a.dIJs .. "os que li verem cavallos, arnezados. i.
Virgem Deusa armipotenle.
é, cavallo, e armas. Ol'(t.
I. p. 503, e 504.
"raulsíno, ou E,'mll!lino, S. m. (do'Fr.
..f.rllíeo: S. r. (L bolo) Genero de plantas
anlloisin) Especie de tafetá branco, e pou- da familia das composlas; a amiea das
co lustroso.
montanhas é tonica e eslLmnlante. § Tinlu..lrnaísono, n, adj. (t. poet.) (do Lat. a'/'- I'a de amicai mcdicamc:nlo empregado para
llliJOJlUS, de m'llw. armas, e sanans, que curar os elTeltos de pancadas, contusões, etc.
',"I,.. leiuII, S. r. (t. chyrn.) llezina amarsoa) Que soa como as armas brancas no COllOieto: que faz estrondo com ellas pelf'jall- ga que se extrahe da arnica.
do. Insul. 7. 37. «som m'ntlso/lO de ~Iarle.
AI'IIÓSO, S. m. O rJ(·smo que Arneiro. §
"rlllí~tal, S. m. O qne entende de arma- -, adj. De terra delgada e areenta; de
ria e brazão. Vera Nobre:;. 5.
terra pouco fertii.
".auIAtído, S. m. (do Lat. annis/ilium.
&-ro, S. ID. Argola, ou circulo de metal,
de a!'lna, armas, e sistere, suspender) Sus~ de madf'ira, ou de qualquer outra materia,
pensao, cessacão de armas ou bosLilitladf's chato: V. (I. aro ele peneil'a, de pipa, etc. n.
por alg. tempó ; tre?,oas curlas entre belli- P. l. 4. § Argola de jogar, por onde se emgerantes. Btllt Stlppt.
fiam as holas impellidas da palheta. Btltt. §
.~rIllO, S. m. (aol.) Tal vez di~posição de Uma das cintas de ferro das rodas do trem,
ammo, genio: "Quem tem O'ado não seja do carro. fJlut. § As terras vizinhas de uma
de mau anilOu Dclie. Adag., 14..
cidade, ou vitla grande; o seu termo: V. g.
.\rIllO, s, m, V. Armeo.
o aro do Porto. de Bragança; as adjacen~"~í~OdÚlilu, Y. Rermodatilo. FerI'. Art. cias, ou arredores. Elueú.t. § Adag. : "Bem
cee-0 he, quem muito vê por aro de pe"'b1íie~, (t. de artilh.) pI. de Armão. V. nelt'a. Delie. Adag. 119.
"rmól..s, Grisl. Dcseng. 2. 5. O mesmo
_oi,'o, s. m. (t bol.) (AfIlln, de Linneo)
qne Armoles.
Jarro, planta da familia das amceas.
"rmóles, S. r. (do Resp. annuelle, ou Fr
"'I'oelra, S. f. Lentisco. Brot. Flor. Lus.
a~'mol) Gene~o de plantas dellomi nado por § A'l'Oeim; (no Drazil) arbusto de folhas
I.lUneo, (al!'lplea; olus aU'rcllIn) classificado aromaticas que dá umas camarinhas vel'na pol.yganua. mOlloicia. !:la muitas especif's; melhas. § i!. Arvore da familia das terebinai maiS eonslderavel é a hortense (atriple:c
taceas, cuja madeira é mui rija, e atura
IOrltnslSj. 8t'ot. C.
muito em esteios enterrados no chão.
10
10"'66 10 , e derivo V. Harmonia, Viei/'. A..OÍIIC.UI, S. r. pI. (I. bOlo) Primeira 01'I . " " mas Lus. \0. 75. Palmo P. I. e. dem das monocotyledoneas.
eias~lo, [leo. 1'tJiles, e a maior parte dos
. ~roido, V. Arroido. 1[1'- I. 6.
.
SICOS escrevem com h.
A"OIllO, S. m. (do Lat. e Gr. a?'óma) To"~nlonl ..eádo) e AI·... Ollíuco. V. Am- da a sorte de droga cheirosa, como incen~~~~a~~1~: etc. lJUZ. da Med. 3. 1·30. JJael. so, beijoim; hervas, e lenllos cheirosos, balsamos, oleos, unguentos de muita fraganV·~lranrlmonl.Qeo, D. I?~ Man. Art. Cabo 20.2. cia. Ceit. S. I. 2GI. 4. § fig. Cheiro suave.
.
Ol1laco.
Vieir. 10. 359. § (Na nova chym.) Principio
lia"d;,oráe.IK, S. f. Planta vivace da fami- odorífero das plantas, antigo chamado esl,inne~ )cWClf1eras. (CocltllJal'ia al'tnol'acia de pirita l"eelor. § V. Fl'aganeia..S.Vn.
tardo' vu gal'mente chamada rabão basJ\.I'omilUcla. V. AeromanCla.
lica.• ou SarllUlago maior, e é antiscorbu.4.rOllui", V. trans. (t. poe!.) Perfumar,
derramar aromas. Fil. EI!/s. 7. 307.
VOL. l-no 30.

Ar

2

233

"','omátQ, S. m. e r. (:m!.) Aroma: usase commummente no pI. Sabell. Enn. 2. 3.
39. Barreil'os, Dect. p. 5.

.~I'()mútlcnlJ, S. f. pI. (t. bot.) Divisão
das plantas clleirosas.
"' ..omntlchiádc, S. f. Qualidade do que
lem aroma, do que é aromatico.
.~l'oJluitlco, u, adj. (do LaL aromaltcus)
Pertencente ao aroma; da natureza dos aromas. Palmo 4. 17. § Odorífero, fragrante'
qu~ tem cheiro com~ o. aroma: V. g. madeu'as, hel"vas, espeetunas, /lóres aromaLicas, dJ'Ogaria aromatica 11. 2. 6. l. LttSil.

1'ransf. {. 4'2. § Aromalieo ?'osado; (I.

pharm.) composição, euja principal dose é
de rosas. Corl"eeç. de Ab. 2. 1. 8. p, 77. §
Calamo al'omalieo.. V. Acoro. Orla, CoU.
11.35v.

.4.I'omotílcl'l, S. f. Pedra preciosa da Arabia e do Egypto, que tem cheiro e CÓI' de
nurrlla.
&I'omnt.izlIçno, S. f. Acção e efTdto de
aromatizar.
&romlltb:nllor, S. m. e adj. O que aromatiza; o que serve para aromatizar.
. l l·omatlzhutc, adj. 2. g. Que ar01U:!Iiza, que perfuma. § p. a de
Al.1·omlltl:Ult', ou - Sitl', lJ derivo v.trans,
(do Lat) Dar, ou commnnicar cheiro aromatico a alguma cousa. Orla, CoU. 8. 26.
V. Ar/'. 1. 9. «trata de embalsamai', e m'omalizar o corpo. § Perfumar com aromas.
§ Perfumar com flóres, prodnzindo·as:
-que este clima gentil al'Omati:::as. a primavera creando n'elle aromas qne perfumam os ares. S fig. «- de poesia alg. clima"
pintal·o llorido, e rico de aromas, etc. BoCltJC. § (t. pl1arm.) i\li'lnrar aromas lia prepar~ção phal'maceutica, para corrigÍl' o man
chC:lro, ou o sabor das outras snbstancias
que n'eila enlram.
A,'omutiziu', v, intran~. Dar de si. cheiro suave.
&I'pn, e derivo V. Harpa. Palmo 4. 12. fi.
P, I. 2. I. N. de Scp. L 65. v. Luc. 9. 6!1-.
""'pátlo, p. p. de Arpar; e adj. Ferrado
com arpéu, atracado. M. Lus. 7. p. 411.
"bordos a/'pactos"
lão'pão, S. m. (do FI'. hal"pon) InsLrumento de pescar, da feição de um dal'flo,
o qual se atira de arremesso para cranr
os peixes gl'andes, como baleias, ctt}. ; coropõe-se de ulDa hastea de pau com um ferro na extl'emidatle, o qual tem tres fisgas,
a do meio direita e mui ag;uçada serve para ferir, ou penetrar, e as ouas oulras reviradas conlra a bastea para fazer presa. J).
t. 4, 3. § Certa arma de arremesso usada
na Jndia. Vasto 6. e. 67. lCal'pões de ferro, a
que chamão tarranas: que trazem atados
eom muitas braças de cordel.
~rp~h", v. traus. FerraI", abalroar com o
arpão, ou com o arpéo. Btttt.
'\{'Iuí,', v. intraas. (l. naut.) Levantar a
ancora. Pant. (t'..lo. e. 3. 8. P.
......,. jll.nte, adj. 2. gen. Qne arpeja.
A.I'~'eiill', V. intrans, (L mus.) Dar I fa··
zer arpejos.
&"lu'jo, S. m. (do Hal. al'pe(l(lio) (t. mus.)
Modela\;ão continuada e raph.la de dois, ou
mais tons, em qual(luCt· instrumento.
,lrpente, S, m. (c o FI'. aI'pont, certa medida de superflcie) V. ITastim, e Geira.
Elue. trar. astit ou aslvn. V. Eslil, e Estim.
'\'I'peo, S. m. Gmcbo de ferro, com qne
os navios se ar(m'am nos combates navaes.
Casto 2. e. 27. 8. l. 10. 4. ~ Ancorcta.
ratci.xa. § fig. (t. pop.) Deitou ·tlíc os al'peos;
deitou as mã.os a alguem para o agarrar,
§ Tambem se escreve al'ptlLt.
"'I'I.ia, V. ll;.lrpia. V, elo Are. 3. 9. e TeU.
ChI'.

"'I'l,oução, S. r. O acto de arpoar, fisgar .
.~,'poBd"li', S. m. O qne arpoa.
~"IIOál', V. traus. V. Arpar (ILrpoa/' é
mais usado). Ferir com o arpão. § Lanelw
de - ; aquella em qne vae o arpoauor.
-'\I'I.oêll'lI, S. r. Peça de ferro com pontas farpadas separada do cabo; arpeo. §
Talvez corda do arpao. JJ. l. 4. 3. "foram
amarrar duas Q/'poeil'as das fisgas» (Joulo,
5. 9. 6, e lO. 3. 7. "tcm [!Uma aJ7Joeira de
pouco mais ue bra"a e meia, e (j~gão (ao
Inimigo) e o alão pela arpoeira" na cdiç.
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ArcJIIIli-ce.O, e derivo V. Arcllitecto, elc.
do Couto, 1736. vem erradamente «alpoeis
ra» Oartas do Jap. I. 5. It. «com huma"",.,"h'o, B. P. V. ArclJivo.
.
...rru, ou "-r"ha, S. f. p. us. no smg.
relíquias santas amarradas a uma arpoeira.•
Vercial. Sacram. 3. 166 V. V. Arras.
""clncnçuo, S. r. A acção de medir a ca"'rru, ou - "n, ou - no, S. f. V. I\ã. §
pacidade, e porte dos navios, ou das vasi- V. Arram. (Jurvo. «Canta a arrlÍ, e não tem
lhas cylindncas; lotação. § A mesma me- cabeHo, nem lã. !Jclic. Adag. 167.
"'rr.. ból, S. m. (ant.) Nobit. 7. 33. e
dida. Alv. de 29 Nov. 1753. e 24 Abr. 1801.
~"rnhúldc, S. m. (do Arab. arrabadh)
Reg. de 18 Maio 1684. § Acapacidade do navio. § Acção de ar<)urar, dar fórma de arco. Bairro, povo que fica fóra dos muros da cidade, ou villa. Albuq 1. 23. Mart. C. 1M.
Jt.,'c§lIcúdo, p. p. de Arquear. 11. P.
A.'qucudor, S. m. p. uso que arqueia. «ua cidade, ou arrabaldes de Belem- ~ Commummente se chamam tambem at'rabatdes,
Reg. da Fas. 232. 97 V.

a

".'qucudú,·a, S f. Curvatura em arco.
A"CIUCUmenIO, S. m. a mesmo que arqueadura
ArcluCÚ", V. trans Dar fórma de arco,
dobrar em arco, curvar á maneira de arco.

B. Flor. l. 10. 438. § Arquear as sobrancelhas; dar-lhes fórma de arco, elevando-as,

e encrespando a testa, em signal d·espanto.
Viei?'. II. 237. § Arquem' navios; medir a
sua capacidade, e porte. Reg. da Faz, 232. 97
Jt.'·.,llcá,·."e, v. rer. T'omar a fórma de
arco; dobrar-se, curvar-se.
Ar.,nelo, s. m. Acção, ou e[eito de arquear. V. Arqneação.
II.rqlleh·a, S. r. p. ns. Mulher que peleja com arco e frechas: .e n'um sublime
carro se di visa Curta de saia a frcehadora
arquei?·a. Malt. Jerus. 17. 33.

...r.'llelro, S. m. a que tem, ou guarda
a chave da arca do dinlJeiro, principalmente de alg corporação ou communidade; o
caixa, o thesoureiro. Est. da Univ. 4. 7. §
a que faz ou vende arcas. § a que faz arcos; tanoeiro, B. P. § O que peleja com arco. IrI. O. 9. 54.
""cJllejimlc, p. a. de Arquejar. Que arqueja. § {t. poet.) .Os a?'quejantes rapidos
cavallos. «- remeiros•.
A,'.,uC'Jár, v. intrans. Respirar anhelando, açodada e cançadamente, levantando e
abaixando a arca do peito; agonizar, arrancar. Elleida, 9. 100. "arquej07' com soluços de morte. Couto 6, lO 11. «estando
Jlrancisco Lopes de Sousa ainda arquejando.
ainda respirando em vida. § fig. Al'qt/Pjar a
bolsa; (L. famil.) ir-se acabando o dmheiro.
Sá e Jl1i?'. Estr. 2. 48. «a bolsa . .. arqt/fja, e

lira pejo folego. anciar, vasqucjar: -o CO°
ração arqueja. «a ambição - e lida•.
A"qll('J o, s. m. a anhelito, a inspiração
e respiração caoçada: -entre arqu~jos, e
vascas agoniza•.
Jt.,·cJllélho, S. f. O pavilhão, esparavel da
cama, (Ja'·d. § Mosquiteiro. Iles. Chi'.
"rlJm'o. V. Archeo. Curv, Polyanlh. 2, 8.
5~. n.o 5.
.4rqueto, S. f. dim. de Arca. Propriamente se dá este nome ao mealheiro, ou
caixinha das esmolas, que põem as confrarias em certos Jogares tie devoção, ou
trazem os que pedem esmolas para sanetos. Consto do Poria, 92. e de Mtrand. 25.
1. § Uufarinha, caixinha, taboleiro portatil
do mascate. Oril. AI. L. 3. T. 15. 18. «arqueta de bufão, ou bufarinheiro •.
A'·.,Ue(C, S. m. dlm. de Arca.I'. Archete,
clue é como vem escripto na maior parte
(OS classicos. Agiot. Lus.
Jt.,·.,ulbollco. V. ArclJibanco. 8.
IlrcJllil ...., S. f. (ant.) Signif. incerta. P.
cla 1/. Gim. 2. 1). 328. -Ieixo ao meu sprital
de todos os Sanctos de Lisboa ... e asy todas as minhas camizas, e asy esparames e
arquilhas•.

"'·.Jllilho, S. m. Trat. da Umeta. I. 67
«arqt/ilho he o baixo que as adargas tem

no alto•.
ill"clllillba, S. f dim. de Arca; é menor
qne arquete. H. Dom. 3. 3.25. M. Lus, 2. (.
390. Arca pequena. B. § a lagar da almofada onde vae assentado o cocheiro. fJlut. §
(t. de IJ. n.) Oenero de conchas bivalves de
n)olJuspo~ ac~phalos de que lia varias espeCtes. Cttvter, 2. p. 77
A"qllinbo, S. m. dim. de Arco. flist. Se-

os snbllrbios, e circumferencias de algum
~rande povo. § fig. Paiva, S. 1. 16. -arrabaldes do inferno» e l. 30. 1'. "e estes sào
já huns arrabaldes do céo.. «entretendo me
pelos arralla/des d'este evangelho. sem tocar no substancial d'elle. Palmo 5. 61. .to·
do o tilulo de cavalleiro com suas pertenças, e arrabaleles- § fig. Os aI'1'abali.tes da
soberba, dos swlidos, da cal'ne, etc.: proximidades, vizinhanças. § Adag.: "Melhor é
huma casa na villa que duas no arrabaldeDelic. Adag. 67.
"'rrllbécu. V. Rabeca. B. P.
""r"bl, Al'rnblúdo, V. Arabi, etc.
""'rnblcár, e der. V. Arrebicar.
"""'úbldo, ", adj. Pertencr-nte á provincia dos Capuchos, dicta da Al'rabida, serra
perto de Setnbal. Agio!. LiJs. 2.216. «I/abtlo
arrabido, religioso arrabido.. ~ -, S. m. a religioso arrabiúo. Ceit. S. 2. 25. 4.
""'rohil, S. m. (do Arab. arl't.,bab, do v.
rabba, criar, ornar, enfeitar, compór) Instrumento pastoril de cordas, como uma
rabequinha. Sá e Mil'. Egl. 8. «d'outro chia

o arrabil. Lobo, f. 236.
"rrnbllelro,

B. P. Cm·d. D.

Arrubllcle,

S.

das Proez. I. 47.

S.

m. O que toca arrabil.

m. dim. de Arrabil. Mem.

~"rubiq~õc, S. m. A cór artificial, e postura com que as mulheres compoem o rosto. § V. Arrebiqt/e e l1ebique, ant.
."rrllbuJi,r->JIc, V. reL Encher-se de rabugcm; diz·se dos cães. § tig. Estar de mau
humor, rabujento.
,"r"lIcnchá, S. r. (L. do Drazil) Planta alimentar exotica.
~rc-lIcIDII'do, 0, adj. De rórma de cacho.
Arrllch'""'-HC, V. rer. Encher-se de racimos, cachos; é mais que espigar: «as
pampinosas vides se arrac/mão•.
"',·,'uçoá.lulUélllc, adI'. p. uso Dividido
em raçõ~s.
"'_r"lIçoádo, p. p. de Arraçoar. Posto a
raçao.
"""'"çolmclI(o, S. m. p. ns. Acção de
arraçoar.
,~'·rllço".·, V. trans. Pór a ração: dar ração, distribuir com regra. § Oar de comer;
alimentar: «o humano entendimento precisa
arraçoar () C01·pO' Castilho.
""'ráe"" V. Arrais. pI. anL. arráezes.
"'rrnUIIl, S. m. Sigoir. incerta: .não ha
lellrado tão observante em sua prollssão,
que não queira ter huns arrafins de cavalleiro. Couto, Soldo Prato 2. f. 19. talvez alterado de atfil, ou arlil, um dos trebelhos
do jogo do xadrez, e é o elephante: ter apparencias de LI'ebelho forte em cavallaria, e
tanto como um elephaote. V. Allll, e Arlll
ou Arlim: de ar{im vem arrafim.
Arri.ln, S. f. PeIXe chondropterygio ou
cartilaginoso. V. Haia Ord. Man. I. 16. Azul'.
Ch.,.. 2.29. § fig. A arraia ?nítida; o povo,
a plebe.
"rc-állt, por Limite (ant) V. Raia, que é
como llOje se diz. LOIJ. ChI'. João I. 2. 159.
Luc. 2. 5. e rreq. And·r. ChI'. 1. C. 76. V. do

Arc. 2. 5.

«pera chegar ao a/·/'aya/. antes de amanhe.
ceI''' Luc. 10. C. 5.• entre a morte (enviada
da Divina justiça) no arrayal, começam a
cahir de modorr~. a",gente 9ue o ac~mpa.
I~ha, a tropa, etc., e 11.0 , Luc.~. C. 21. 'Javól
~lnlt~ls !lOS arrayats e oampo de vossa
I;lTf'Ja mllttante muytas companhias de sol
dados, etc.. Jllart. Cato 109. -todos os ar:
miaes da eavallaria christã. i. é, as lorças
da religião, e virtudes christãs. § Aloja.
menta de qualquer corpo volante de I:enle
11. N. I. 16. -se tornarão ao alTa/lat. 7eU'
Citr. 2.
178.• campos c!leios de'paciUcoi
arrayaes de gente, que vmha, etc. 0.2 3
6. «variedade de gente que andava naquel:
le arra!lal do demonio" fallando dos navios
dos illf!eis. § Ainúa hoje chamamos {uncção
de mTaial, onde se junta lI?uita gente, como
em festas ruraes, e romanas, onde ha gen.
te abarracada, tabernas, etc. § IIg. Eufr. t
7 «todo o namorado peleja nos arrayalll de
Cupido. § Alojamento: ·os cereos -das abelhas. cortiços. Eneid. silhares de colmeias.
ii (anL.) Voz usaúa nas acclamações dos reis
de Portugal, an desfraldar a bandeira real.
G/l. Vw. 110manc. 2. Ancll'. ChI'. I. C. 9. •al'rayal, arrayal. por elrei D. João 3.' ele.•
Em outros autos de acclamação, e em (lJI/.
to vem real, real (pois arl'aiat vem de á c
reat, subentendendo-se bandeira): C/ue éco.
mo ainda hoje se diz, ao desfraldar a bano
deira real, signal de que se levanta, como
sina, pelo novo rei jurado: formula abrevia·
da de «esta é a sina, ou bandeira real,
alevantada por elrei D... a cujo appellido
deveis acudir- V. l\eal.
"""'aIOIll""(O, V. Arrayamenlo.
Al'roh)IIO, ", adj. e S. Que é morador na
raia do rei no; raiano. ~ Que é ~ituado nl
raia. (,arv. Corog. I. 4. 3.
"'r,·sliio. V. Murta Leit. Nisc. I. 8 V.
~""lIládll, S. f. Alvorada; o nascer dosai:
"já na arraiada roxeava o pego. Odor.

r

Mend. Eneid.

.~.,,· .. Iúr, ou ~rrltyár, V. trans. Alumiar
com raios de luz, encher de resplandor. A/ma. Instr. 2. r 442. «resplandrce oseu rosto
(de J. Christo) como o sol, al'raialll/iltamIlem aos disci pulos eleitos- Nobil. C. 24.
"cl'escião as I uzes, e arrayando os aresVidr. 14. 17. «vem al'rayancto (a aurora)
com sua luz a terra. § Fulminar. O. P. i
figo. Esclarecer, illuminar. Alm. Inslr. 3. (.
36. «nascendo c sol do nosso decalogo, c
al'raiando o mundo.
~"rnlill', V. intrans. Luzir, brilhar, des·
pedir raios de luz; raiar. Bem. Lyma, ClJrl.
6. -nem quando o sol se vai, nem (IUando
al'raya. Vieir. I. 233. .quando vem ar·
rayaltclo (O sol)>> Id. 16. 380.• ao arragar
da aurora heide amanhecer anteE do sol e
resuscitar triumphante•
... '·'·..1.... '·, V. trans. (anl.) V. Arrear. Au·
legr. 2. 10. l/es. Misc. Couto G. 4. 4.
A,"ral"r.",c, V. reCo (I. mil. anl.) Pór·se
em arraial.
A"rnlglado, p. p. de Arraigar. Avel~r,
l1eport. 3. 45. § -, adj. Aferrado, mUito
haLJituado; falI. de pe~soas. Eurr. 5. 3; '51~'
O'un·10 está ar raigeuJ.o no amor- § for!ficado, gravado profundamente; (ali. ~e
paixões, ou habitas. Vieir. 7. 195.2. ,am I'
ção tão profundamente arraigada nos corações humanos. § Bstabelecido, ou assenl&'
cio de morada em alg. lagar. Ord. Mao: I.
39. «sejam bons, e de boa fama, e a''I'e1ga·
dos na terra.
Arrol&"menCo. V. Arreigamento.
Arrallõór, (ou ~r"cllfár, an!.) V. trans.
(do Lat. radical'i, de radiIC, raIz) Segurar
com firmeza, lançando raizes, e profundan·
do-as. Paiv. S. 3. 14. _grandes ven~os IS
faiem mais fortes e as al'reigão maiS' §
fig. Segurar, I1l'ma~. ou fixar, fazend~ ~UÃr:
vel e permanente. B. tO. 4. Luc. 2.. ~ amigai' alguem em algwn logal'; fazel'Lek
mar assento on morada estavel n'elle. ,
(Jh?'. D. J1en'I'. G V. (Jast. 2•• c. 35. t I v in.
."""ol"ór, (ou Arrl'lg/lr, ao. "1
trans. Arraigar-se, 11. JJom. 2. \. I. seherva má creca e al'l'eiga, e se lal minhora do cam~o. P. P. 1. 7. 3~. -del~rar'
nado (o capilao) de os não dClxar alh

Arralndo, p. p. de Arraial'. Nau(. de Sep.
13. 150. Vieir. 4. 397. -sol neste formoso dia
mais arraiario.. V. Raiado. Rajada, ou Listrado. § Arraiado; dornado: diz-se das pessoas. Casl. I. C. n. COt,t. 12. 4. 1. «moço
gentilbomem, e bem al'rayado. Goes, Chi'.
mph. 2. (. 479.
I. C. 58. -el-rei vestido de seda e ouro, e
""'CllIlClu'in, S. f. aliás E?'qllilaria, anti- arTayado de tanta e tam rica pedraria. e
quados. amcio da casa real (talvez o ucltão, falI. dos animaes. B. 2. 6. 6. «elefante arlicitaria, de arca, que em Inglez é hulch, !'ayado de pannos de OUI'O'
.caixa ou arca de tri20) ; nos Ineel. 3. ~8a,
Anulál, ou "'rrayál, S. m. Alojamento
vrm crilldlaria. V. firCjocL!.:aria.
do exercito em campanha. (Joul. 5. 7. G. I'ci!Jal'''
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,lrrlll,ár-8e, (ou ~rr~'3"r.se, ·ant.)
ref.lladicar-se, lançar raizes; f~11. dos vev' taes (jeit. Q. 2. ln. 2. «mas nao t('ndl) fa
/iem"nie) onde se al'l'eig61I·. § fi~. Profnn·
~ -se nrmar-se seguramente. GC!lv. S. I.
a~ .á fé ha de começar do coraçao, e nel·
se ha de al'reigal'. § Estabelecer-se com
nrmeza assentar morada fixa e permanen-[
em 'alg. logar pruz, China, TI'. 1.7. 2.
~~orque se não faç.ao poderosos.. al'l'el(Jan·
dose na terra- § (üg) Aturar mUito Du. S.

li
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... r'·'lOeRdõr, R, s. p. USo O que, a flue
arranca. § - adj. Ceit. Q. I. 207. «ventodas arvores'\.'·N... c..dl.rR, s. f. p. us. Acção ou effeit? de arrancar; arrancamento. Tl'at. elo
AIIJ. 2. 6. 10 § A porção que ~e arranca de
ur:na vez: v. (J. uma arrancadura de mandwca.

"'rrnnCRmento, S. m. Acção e effeilo
de arrancar; a~.rancadura. § Arranco mortal. RctX!P· da GIl': 2. 1.. § Ug Apartamento,
2 2 167. coi. 4.
separaçao com vlolenCla. Alm Ins/I'. 3. 7J·
',,~rair, V. trans. (t. agric) Cortar o ba· 769. § Al'rancamen/o de e.!pcula, ou efal"
cello pelo pau velho, e decotar-lhe a rama mas: acção de tirar por e\las para brigar.
do auno antecedente. Atarte, f. 19. c. 2. Ol'el. Man. I. 19.
Ollll.
.....•••.. n~l\ne"', S ..m. pI. (ant.) Arrecadas.
"rrál.., "'rrí.y"" "'rria'z, ou .o\.rriacII, VI/el'b. UICC. pOl'la!ll.
5'11I (do Arab. al'l'ais. Os illouros dão este
"'rr.. II cíu', V. trans. Desarraigar, tirar
nomê a todos os capitães de armadas, ou pela raiz o que estava plantado, como arnavios' de rasa, ser eleito por cabeça ou vores. plantas, etc. COl'le 1/. Cerco, 11. 166.
governádor de um povo, familia, etc.) Pa Lus. 6. 7!l. -quantas arvores velhas al'l'an·
Irão ou mestre de galé, de barco costeiro. caram dos ventos as furias indignadas- §
ou de pesca, ou de serviço de rio, etc. Gi/ Tirar alguma cousa fóra d'onde estava peVic. I. 2U.• como al'l'ai~ la do Barreiro. § gada, arraigada, puxando· a com violencia:
n•. Guia, conductor. II P. L. 3. 5. «qnem V. g. um prego, estacas flncada.~, um dente,
II~O he pera ser arralz do peqneno barco da cabellos, etc. Cast. 2. C. 60. M. Lus. I. 4.26.
sua VIda, como sera piloto U~ grande não .desejava-Ihe al'rancar o coração" V.do Al'c.
da republica" § Não muda hoje no plural; 'lo 3~ .• mandou·llJe al'l'ancal' a~ unhas· FerI'.
anli"'amente diziam al'raizes. ~ Tambem se Poem. Eleg. L. «seu cabello d'ouro arran
diz ~rroys; porém a7Taes é o mais usado. cam, § Tirar por força, separar com vio.'rrálho, S. r. Novilha de dois annos.
lencia: arrancou·lhe o punhal da mão; e
,'rràm, ou Rál .., S. r. Planta de que ha fig. arl'allcar suspiros, SOII'ÇGS, lagrimas elo
duas especies, a sativa, e a.silv~stre; as coração. AI'I·.. l. 4. Cam. Sono 27J. -susp!folhas são semelhantes ao rmchao ; a l.a ros da alma tnstes a/Tancando" .ternos aIs
tem a nór brauca, e a silvestre, azul, Dicc. do peito arnicto arl'ancava em desafogo. i.
das P/antas.
é, soltava com difllculdade. V. ev) Arc. 3. 20.
ArrOlllódo, p. p. de Arramar. CllCio de lta quem a fome arrancava palavras mais perama, ou ramos. § (ant.) Derramado, espar- zadas" (fazia proferir.) § A/Tancar os olhos
gido. /JJp. CM. l. C. 103. /fwel. 3. 343.• an- elo olljp.clo que se via com prazeI', com amaI' ;
davão muitos d'elles al'rall1ados pola bra- fazer-se violenc!a para o aparta~ da vista.
nha.
.Ilcn. I. 10. § E:dlrpar, desarraigar: v. g.
"rmm81hár, V. intrans. nulir, fazer sus- -abu.ws, erros. AI'I'. 4.21. rarrancal' de raiz
surro, como qnem pisa, ou prga em ramas. a falsa crença- § Tirar fóra, extin~uir: v.
II. 2.3.9.•quando dentro sentio arrama- g.- da memol'ia, elo sw coraçã9, lembran·
Ihol', cuidando ser negro- § 00 peixe pre- ças, a(feições, elc. lJt'!t. Chi'. I. II. -por al'50, que lida por trasmalhar-se, dizem que rancal' UOS corações dos rei igi(lSos... a mearralllolha; o mesmo se diz de alguns ani- moria das opulencias seculares" Pinheiro. 1.
maes de rasto, ou reptis, e outros qnarlLlo '2'l8. «aos qnaes arrancastes da garg-anta hua
aodam, ou se acolhem na rama secca.
mui descomedida cubiça" Palm. 3. (.49. §
"rrllRIl;r, V. intrans. ou ,~rr",,"i"-8C, Fazer cessar: ·v (J.- oelios. Pawa, S. -por
V. rer. Encher-se de rama a arvore, ou plan· demais he al'rancal' os peccados, se lhe não
la que lança rama, e braços. e se estcnde. cortais as raizes tambem. § Conseguir com
~ (an!.) D~rramar-se, espalhar-se a gente. grande in~tancia, com muita importunação:
Chi'. do Comlesl. 63. -a gente da hoste co· -lanto perscguino minisl'ro, que lhe al'l'anCOlt
rneçou de al'ramar. Lop. Chi'. I. 1'2'l. "nam o despadt?- § Arrancar a dóI'; fazeI-a des~ orrallla"ão, mas tiverão-se todos juntos. vanccer. Al'r. I. 10. § Fazer sair, ou despe"rrllllipadlauro, S. m. (ant.) Terra in- gar alg. cansa, fazendo esforço, ou dtliculta de brejo e matagal, que se podia rom· "'encia para isso. Ltte. 7. 'l5. «al'mncou ...
pcr.e cultivar. § R'~coslo, decllvio, plano do peito hum grosso escarro" Sanlos, I. 2.
1II~llOado ou descida de um monte. Vilerb. 16. "fallão do papo (os Mouros), que parece
OICC. pur/alit.
que vomitão e al'I'ancão as palavras da gar·
"rrlln, S. r. v. Rã.
ganta. § Fazer sair com violencia: V. g.
olrrancádll, S. r. . . cção, ou elfeito de ar- - algllCllt ele sua 7Jalr ia. Vieira. 4. 50 I. 2.
rancar. B. 4. l. 10. «foi esta - de estacas .que houvessem de al'rancar violentamenhum trabalho tão grande. ~ Oprimeiro im- te de seus claustros aos religiosos, etc." II.
pelo Com que alg. corpo se lança a mover- c/o Fui. -a/Tancal' o inimigo dn campo. §
!C; senrlo vivo, como a ave, o quadrupede, (phr. anl.) Vencer em guerra, briga. duello.
ete' l ou recebendo irr,pulso de outro, como Foral de Cca. § Al'rancal' aI·allCm de algll/II
nav!o remado ou a vapor. V. Arrancado. § lf/(Jal'; vencer a sua repugnancia em sair
Acçao de arrancar espadas, e brigar. Sim. d'elle: e na milic. fazel·o largar ao inimi~a(c. p. 3. "nunca me achei em al'mncada. go, levando o de vencida, e seguindo-lhe o
~ an!.) Alcance, batalha. ,lf. Llts. 2. 7. 14. § alcance. Coul. 5. 7. 8. "os al'l'ancou do
Oar-; partir, ou marchar contra o inimi- campo e os fez recfllher ã cidade. Leão Ch,'.
gn Com grande impeto. Lop. atI'. I. c. 103. J. i. c 23. -nunca o~ Castelhanos os pode,p;onde-; fuga accelerada dos vencidos. rão arrancaI' d'aquelle portal. e fig. Vieir.
v· :dc, 108. § De al'rancada: (loc. adv.) de I. 418. 00 não poderão arl'ancal' do posto,
pnel a. Albuq. l. I~. Cout. 4.4. 7. oOS le- (os apostolos ao demonio) § A/Tancal' a
VpoultU: - até ao toluo. § De pancada. de re- alma; matar violentamente. Palmo P. I.
Pll.~, com impr.to P. P. 2. 13. 3. 30 V. § e 2. e rl'eq. AI'/'. 7. al'rancal' as almas
~dltl dle arrancaria; com imppto. e pressa dos corpos ã força de tormentos', Cam. Ecl.
Le 0. esbaratado. ChI'. J. i II. 2. r 4. V. § -com uns soluços, que a alma: lhe al'l'anca·
po~f( de arrancada: fazer sair, e deixar ovam" § Al'rancal' a espada; tlral·a arreba" o, o ca.mpo de batalha.
t;>,damente da bainha, para rerir, ou estrele' ;rant'l.dllll~ente, adv. Impetuosamen- mar os que brigam. Lus. 4. \J}. M P. C. 65.
Aom una. 1oscan. Pal'al. 38.
~ Diz-s~ tambE'm de qualquer outra arma orla' bnb,:o.d~ntcs, S. 01. (1. pop.) Dentis- fensiva. Eneid. 2. 135. -com a dextra al'A ar el~o que tira dentes.
ranca o es/oque.• § AI'rancar gado; tomai-o
4 taacadO,_p. p. de Arrancar. lJ. 3. 7. na cavalgada. IMI I. f. 51'2. § ArrancaI' a
càda as aCCI'pçoes do verbo. § Voga a,,/,an- voga; começar a vogar rijo, ou remar com
ran' ou .a ~oga (lrrancada, ou de voga al'- força.
.
.
.
da ~ofa, loc. adv. (I. de marinh.l com to.o\.r.·RllelÍr, V. 111trans. Partir. ou sair de
31 l orça de remos. P. P. 2. 27. 73. M. P. alguma parte com impeto e subitamente.
lia" '3\5. t4. ~ Al'rancculo; vencido. Nobi- En.eid. 3. 133. fi. N. 2. 320. "cousa he for. . <. e 7. 27.
mosa... ver arrancar hum bando destes
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(peixe3 voadores... ) avante a proa. § Sair
com impeto, ou fazer esforço para sair.
Trancoso. P. I. "quando jã a mula armncava do atoleiro. §Al'rancar a, ou com alquem;
abalar com impeto. avançar rapidamente
contra cssC. Casl. 2. p. 120. P. P. 2. 12.
"arl'ancou com el1es. ~ Começar a ferir a
batalha. Luc. 3. 1. p. 153 .• chamarem os
nossos ao al'rancar, polo .\postolo Sanliago"
(ajuntar-se um campo com outro a ferirse.) § Mudar-se, sair de repente. lJ. 4. 5. 6.
.por não al'rancar com tanta familia" § Partir a correr, a fugir; retirar-se. P. P. L. I.
c. 19. § Retirar-se do inimigo. inecl. 2. r.
297.• llzrram al'l'ancal' os nossos donde estavam" § (1. naut.) Largai' de algum posto a
toda a força de vela, ou remos. Palmo 6. 26.
Coltl. 15. lJ. 3. I. 4.• como tinha huma galé bem esquipada, al'rancol' rijo, e foi dnr
hum cabo á galé de L. Brito. Cltsl. 3. 2.
.arrancal'ão as fustas para terra. (sai ram
com impeto.) § Desembainhar a espada, tirai-a, ou melter mão a ella para brigar. Ceila, S. 2. 254. 2. Aulcgl'. 4. 2. "eu nao posso
arl'ancar, sem fazer sangue" § Al'rancal' ela
espa(la; o mesmo que al'rancal' a espaela.
Palmo I. 9. § E3pirar, dar os ultimos arrancos: .Iida, agoniza penozamente até quc
al'ranca- § A/Tancal' a alma do corpo; eslal' arl'an~ando; em agonia, espirando. Al'r.
I. 13. Vieira, 9. 3qO. "o agonizar he de quem
esta morrendo, o arl'ancar he da alma quando se aparta do corpo" § Nos ined. 2. f.
396, ve!!1 por. arran~ar, como na mesma
pago maIs abaiXO se lê.
"'r"R"clla'oSC, V. rr.f. Separar-se com
violencia. Pina, ChI'.
iV. (. IG. 4. "parecia que as cousas todas da ter r:! de se us
proprios lugares.Ye moviam, e n/Tancavam"
§ IIg. AI'rancar-se de olgl/m 10(Jar; fazei'
força parase sair d'elle contra vontade. Vieil'.
Cal't. 3. p. 6. "eu me arl'anco d'aqui com
grande inveja e dóI'. § Arrancar-se a alguem a alma; separar-se-Ihe do corpo.
fll'il. ChI'. I. f. 10~. Agiol. Lus. 3. 186. § Ug.
Penetrar-se de dóI' vehemente, ou forte commiseração. Palmo 3. 70. D. FI'. Man. 251.
..eis já que a alma se me al·ranca. § Emprega-se finalmente em todos os sentidos
do trans.
,l1,·ra.. ch.i.lo. Goel. Rel. 9. 50. p. p. de
"'rra.. chiar, V. trans. Distribuir em ranchos: v g. os soldados em camaradas, e mesa
commllm de quartel. Blut. § Arrallchar al(Juem: dar·lhe rancho, pousada; albergaI-o;
dar-lhe sitio para vivenda, e lavouras.
"'r.·....cllllr, V. intrans. e - se, V. rrf.
Fazer rancho, associar-se para a comida,
jornada. jl)go, etc.
"'.·.·a ..co, S. 01. Acção de arrancar: v {j.
-o arranco das vinhas .• Leis. Nov. § Orsforço de qualquer animal para sc mover para
outro logar: v. (J. o arranco ela besta que
s'Ie dIJ atoleil'o ; da ave ql,e se lança a voar;
et;. V. Arrancada, e Arrancar. § Arl'allco
para voar; esforço para qucbrar, tirando
por alguma cousa com impeto. § Impeto
violento, ou arrebatada promptidão de alguma acção. Leitão, Misc. 7. 194. "dou hum
arranco pera a tomar. (a espada) Brit. ChI'.
'2. II. § Movimento violento. Ma.us. Ar. 12.
194 .e dando hUIll forte al'mllCO ao ar vj·
sioho" § Esforço para vomitar: vascas. II.
N. L. 7J. 5!l. § O acto de espiral' ; a agonia
do moribundo, que espira com lida, afadigadamente. Guerr. R~t. 3. I. 2. -e a pobl'ê
estava acabando com al'rancos de morte. §
fig. B. FIO/'. 5. 4. 2.j~. "osculos de amor torpe... são arranco da castidade que espi ra".
,~.·'·an~oai..:, V. trans. (do FI'. rançonnel')
Ilesgatar, obl'lgar a pagar res~ate. ined. 2.
3!l6. «para me saberes (do Mouro captivo,
ou prisioneiro) se se quererã a1'1·ançoar.1J
....·.·.... C;o{..·.sc, V. ref. Resgatar-se, pagar resgate.
"',·rlllleorlÍrosc. V. Arrancurar-se. Orel.
2. (. 4. «que se ende arl'~ncoarem. em
vez de arrancol'arem.
.o\.rrllneurár-"c, V. ref. (ant.) Querelarse, queixal' ·se, aggravar-se.
.
ArrllnM.r, V. trans. (nnt.) Espalhar, dI'
vidir, separar. Vi/erbo, Dice. portatil.
"'r"Rllh"délB, ou - déll'" S. f. uso Arranhadura.
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p. p. 'de ArranlJar. 11. Dom. a sua arrumação, limpeza, t'tc. § ii O necessario para o sustento da familia. § it. A
All'l'(ulhedill', u, adj. Que arranha: v. g, mobilia, a louça, os utensilios necessarios
galo mut - R-, S. O que, a que arranha. § aos serviços domesticos. § Fazer' um a1Tan(fIg. e fami!.) Pessoa que sabc mui imperfei- jo; uma combinação, um acordo; diz-se no
taruente alg. lingua, sciencia, etc. V. Arra- commercio quando se ajustaram amigavelnllar.
mente credores e devedores, e em ontras reArranhado'tru, S. r. Ferida leve, em fór- I~ções sociaes. § ArTanjo; concerto de fato,
ma de risco, com!» o que se faz com um 1.11- roupa, etc. § -, pI. Acordos, combinações
!lnete, ou com as unhas; pequena escoria- proveitosas, talvez illicitas. §Emprega-se
ção da epiderme; arranbadella. Agiol. Lus. em mau sentido, tratando-se de politicos.
3.817. § (t. de pinto e grav.) Traços ou talhos
A""ànfl"C, S. m. O acto de arrancar: V.
incertos, ligeiros.
g. o arranque da cepa para o carvão; o 1.11''~l'l'unbiio, S. m. O mesmo que arranha- ranqur: das vinhas. V. Arranco. Reg. ele 3.
dura, arralllladella.
Jan. 180'!. I. 2't "os cortes. e arranques»
A .... "Il1JlÍ'·, V. trans. Ferir, ou esfolar IcA,·.. ão, de S. f. V. Arram. CltrVO, Polyanl.
vemente a pelle '!OS riscos, com as unhas, 597. n.O 6.
alnnete, ou qnalquer cousa aguda. ArT. 8.
,\.1"'110, sulf. de S. Designa augmento
14. B. 4. 8. 4. § fig. Esgaravatar. Sanlos, I. exaggerado: I1omem;;aTrão, cãozarrão.
3. 6. "arranhando a terra com as unhas"
A""upa9:ádo, ", adj. Proprio de rapaz;
(os touros.) § (t. famil.) Tecar mal: arranhar que procede como rapaz; que tem modos
viola, harpa, etc.; diz-se dos instrumen- de rapaz; semelhante a rapaz. lJ. P.
tos, que se tocam com a unha, ou plectro.
AI·,·nl,lú". V. Arripiar.
~ fig. S:;ber mal: v. g. arranhar o Inglez, o
Ar'·'ll.ln,ít·, Y. !lapiuar. Alm. Insl.
Franccz, ele. § Lucrar cousa modica: v. g.
AI'r'lposl..lo, p. p. de Arraposar-se. Que
não ha que arranhar. § (t. agric.) Quebrar se faz manhosd como a raposa.
com 1\ grade on outro instrumcnto agrícola
A ...... pos,h-sc, v. rer. p. uso Fingir-se
a cro&ta do telTrno para o arejar.
morto como a rapo~a; dar-se as manhas de
.",.,·Ulllt ....·, V. intrans. Rasgar cem as rapo_a, para caçar, adquirir, furtar, SoveI'.
unhas, cavar, ou esgaravatar com eIlas, ou /lisl. 3. 8. § (t. fam.) Accommodar-se bem,
com outra cousa. M. P. 80. § fig. Causar enroscar-se para dormir.
sensação a 'pera e desagradavel como o ras'''''1'1'\1', e cleriv. V. Errar. Cancion.
par com as unhas n'uma parede, ou como o .4.'·'·RI'IÍ<!O, [1. p. de Arrarar. Cw'v. Observo
rincho do cavallo. Fil. EL!Js. 7. la9. "lá dos 60. 2.
corcéis, arranha o rincbo rispido" § Adag.:
,~ .... :U'.)ulc, p. a de Arrarar. Que arrara,
.Dom amigo ue o gato. senão que ar'ranha» ou rarefaz. CIWV. Alai. 186.
Eu/i'. l. 3. -Quer em jogo, quer em senha,
. fIrru.·/u', V. trans. p. uso Fazcr 1'1.11'0,1'1.1sempre o gato mal arranha" UUs. I. 3.
refazer. Cur'v. Alai. 186.
A .. runll".r-sc. V. ref. Esfolal'-se leveJirrus, ou ,irl'hlts, S. r. pI. (do Lat. !!rmente com as u'nhas, ou com outra cousa. ra ou arrha, on arrhabo: do Cr. arrabon)
Agiol. Lus. 3. 169.
(t. for.) Cerla qnantia ou bens qne o noivo,
&"rllnbàsR, S. f. IIerva de cuja baga Ee por contracto dotai, assegura á esposa para
faz tinta. 4ndr. Misc. 15. 4'29.
seu sustento e tractamento, se ella lhe soArrunJlu50, adj. Que tem arranjo, e boa brevil'er. ttl Lus. 4. 15. 36. § Signal, e peordem nas cousas domesticas, no fato, na ca- nhor de cumprir qualquer contracto, ajussa, etc. § Serarra11jaelo, ser~conomico, pou- te. Nobiliar. 257. § fig. Promes5a, garanpado. § Eslm' arranjado; (pllras. pop.) diz- tia, penhor. J1farcos. ChI'. 1.2. 10. "arras de
se d'aquelle que coos!'guiu obt~r alguma glorla u J'e.ig. Laur. ael. I. 6. "do vosso casforluna. § Está arran.iaelo! (phras. fam. e to amor perpetuas alTaSu § Arrefens, ou
O/(clamativa) Prognostica os desgo tos e penhor. Nobiliar. {. '257. "tinhão a rainha
trabalhos que vae ter alguem por acto mau em arTa.s. § No sing. é pouco uso Peo, Qnad.
que commelteu. S Eslar o negocio armnja- '2. 116. 2. ~ (t. do jogo da pella) O partido
elo; estar conseguido. § As maLas esLão m'- que o jogaàor melhor faz a outros somenos
mnJadas; e.tão arrumadas. promplas.
dando-lhe V. g. uns tantos pontos. Ciu'. J.
A ...•.. uj .. mcnlo, S. m. Arranjo, disposi- L. C. 63. Prestes, ~4. d'aqui diz-se, dar arção, ordem em Que as cousas se collocam. rhas a algllem; ser-lhe superior, ter-lhe
Per. Bibl. 3. p. 281.
vantagem. Palmo P. 3. r. 150.
A~""IlJlÍ", V. trans. (em FI'. '1.'1-rangeT,
,b .. ás, (Panno de), S. m. \lica tapeçaria
pOr em lJleira, de Tanq, fileira, ordem) antiga de pallnos de armar. Eram P:11l110S
DispOr', ordenar, colioca·r. Per. lJibl. 3. p. de ornamentação, d@ vivo colorido com que
SO. § 1'01' em boa ordem, coordenar: v. g. se cobriam as paredes das graudes salas,
- as suas cousas, negocias, ele. S. Lut:, eg-rl'jas, etc. tendo alguns gl'ande valor.
Cioss. FI'. § (t. de tanoeiro) Uar certas pall- Sev. Nol. 1. l. J. "por esla causa se chacadas nos fundos das pipas, barris, etc. marão pannos de an'ás, tomando o nome
para lJcarem eguaes, e direitos. Biut. S!!p· da principal cidade em que se princioiarãou
1)1. § Conciliar, ajustar amigavelmente: a i. é, a fabrictlf. Chamou-lhe depois vulgo,
casa fallida arran.iou um acordo com os pannos de rás. Ainda 111.1 cm Portugal aIcredores. § A-r'ranjar um empr'ego; obtel-o, gnn! d'eites pannos nos Paços, em palacios
conseguil-o. § Arranjar uma doença; antigos e no museu de Dellas Artes.
adquiril·a por sua culpa. § Arranjar uma
.~ .... n8ndo, p. p. de Arrasar; e adj. "OS
{or/llna; conseguir ser rico lendo siClO polJre, montes serão abaixados, e armzaclos. Alarl.
ou apenas remediado. § Arranjar casa; diz· Cal. § Cheio até ás bordas: V. a. copos arse dos Cl'eados de servir quando procuram, rasados de vinho. Nau{. de Sep. ti: 4. § "Olhos
ou obtcm commodo. § Arranjei casa; diz o -em lagrimas. Luc. 4. 15. clJorosos, cheios
que, precisando modar-se, encontrou casa de lagrimas. § ArliLherifl arrasada; apontaque lhe conveio, e alugou-a. § Arranjar da pelo raso dos melaes. Arl. de Artilh. ~.
a casa; limpaI-a, arrumai-a. § Arranjar a § Arrasado em p6pa; (phr. naul.) que toma
vida; dar ordem a vida' agenciar. § ;17'- o vento pela pOpa, em cheio. [lrcire, l. n. 0 21.
1'anjaT aiguem wm:gos; conseguil-os, ofitelAr"IUI!ldiu', R, s. O qne, a que arrasa.
os, por actos bons, por acções dignas. § B. P. § A1Ta,saclor, S. m. A rasoura; o pau
ArranJa/' inimigos; o cootrario. § Arranja-r' com que se arrasam as medidas dos grãos,
II'aval/LOs por suas mãos; ser o culpado etc. B. P. Cardo D.
d'aquelles em que está meltido.
~r"llst:díorn, S. f. Acção, ou effeito de
"l'rUllj~r-8c, V. rer. Empreg-ar-se. ~ Co- arrasar. Carcl. D. e B. P. S Demolição, ruivcrnar-se bem. § Soube arranjar-se; diz-se oa. § Oque cae da medida rasando-se: "bom
d'aquelle qne fez fortuna, aproveitando ceI'- ganho me dais; quereis a farinha calcada,
tas e determinadas circumstaneias; talvez e de quebras as arrasaeluras"
empregando meios menos licitas.
)~""n"nlll<'1I10, S. ffi. O mesmo que ar""I'illljO, S. m. Arranjamento, conccrto, rasadura; demolição. ~ (t. veter.) Desgasto
ordem. § Economia domestica, bom gover- dos dentes incisivos do boi on cavallo deno ~e ca~a: aquella mul!1 r tem muito a~'- pois dos cinco annos, e da serrillJà dos denl·anJo. ~ Ter o ~eu arranJo; ter o neccssano I tes d'este depois dos seis.
I'~ra vIver. § lt. (pIJras. pop.) T~r amante,
" ...·8s.. r, V. trans. (do FI'. rase?" ou de
viver em mancebia. §. a arranjo ela casa; ?'aso) Abater o que esta elevado, de sorte
AI'I'aobAdo,
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que fique ao nivel.do chã!>, raso Com elle
li Arruloar, destrOlr, derribar. v. g. arvores
cidades, casas, etc. M. Lus. 2. f.. 45.3. -man.
dar arrasar os mnros de mUltas cidadeTeU. ChI'. I. p. 43~. -queimando Os eng~:
~ll11)S, tl a.Trasand,o as casas" § - por 18rra'
o mesmo. Luc. 7. 24. M. Lus. 1. 1. iii IS'
§ - com a len'a, com o chão ; destrui~ atê
aos alicerces, cas.as, r.idades, etc. Cei/. 2. 17.
I. § fig. DestrUIr. Mend. S. 1. ~8. 10. tal',
Tasou todos os impedimentosu § Estragar
J1l!ws. A{. 9. 134 v. "dcpois qoe da cafieça
o ornato a1'rasa». § - a ou Irem ; arruinai_o
§ - a casa com elespezas ; dissi paI-a. § AI':
rasar; descompOr com palavras aviltado_
ras; pOr a ·rasa. homilhar, abater: "meu
doq ue não nos arrase a todos» § Rasar
apl~nar, egualar a superficie da medida
cheia, com o arrasador, ou rasoura. Cartf
Dic. § fig. Encher até ás bordas qualquer
medida, vaso, on taça: .de fervente cham,
panha arrasa os copos" tambem se diz das
embarcações. quando se alagam. fi. N. I.
335. § lig. Alastrar, encher. Lus. 8. 5. -o
campo arrasa de mortos- "arrasados os
mares de turbantes» § Arrasar a vista ·en.
flal-a horizontalmente, e rente com oóbje,
eto, u';1 pouco mais elevada. Arl. de Arli/h.
38. § l'azer perder aquillo que alguem possue, a ponto de o deLl:.ar pobre: oincelldio
arrasou,-o. § Arrasar' o navio; deslmir-Ihc
as bordas e os mastros, tornaodo-o raso.
'~""IIS"Il'-SC, V. reL Aplanar-se, fazer-se
raso. Jlfonl. Arl. 29. 9. Maus. A/. 3. ~~ V.
"c'o pezo arrebatado se arTasavãou § A/TOsarem-se os monles; represenlarem-se rasos ao que navega da costa para o alto.
Maus. /. 50. § Arrasar-se; lJg. abater-se,
egualar-se: "alli se abaixa, curva, e alTasa a soberba» § Do mar qoe se lança e as·
s~nta, depois de andar alt~rado, e picado,
dizemos que se arrasa. Velgú, Gel. 9. L~3.
§ 1'01' na coodição commum : .descei amigo
d'essa opinião de fidalguia, e al'/'asai-l'iJl
c'os vossos» § ArrasQ7-em-se os olhos; ouar·
rasarem:se os olhos de agua; encherem-se
de lagnl11as. Palmo 7. 2. A/'/'. 10. 11. § (I.
veter.) lJiz-se dns dentes incisivos do boi
ou do eavallo, que começam a gastar-se e
c!lclsunir-se depois dos cioco aonos. § V.
Desll'!tLr-se, syn,
A"'·UdO.tl·, e derivo V. Arrazoar, queé
mais conforme a et,ymologia ; mas algoos
auctores· escrevem 1'ezão. Casto Luc. Pin/I.,
elc. lieira diz razão, arrazoar. S. 1. rol.
59. p. 60. "voz que arrazoa, e não voz que
brada" § Os que escrevem Tasão, ou mão,
devem escrever arrasam', ou arresoal', e
assim nos derivo
AI'I'Ul!ltádnmellle, adv. De modo arras·
tado; a custo, contra vontade. § Vender
arras/adal1lenle; vender por baixo ou vil
preço.
A "I'UStll delt·o, u, adj. Que se arrasta.
SPlanlas-; que alargam no chão, rasteiras.
A"rllsludiço, R, adj. Qlie se deixa ar·
rastar, levar, inlluenciar facilmente paroutrem.
Arl'Rstádo, p. p. de Arrastar. F,eo, Tr.2.
f. 12. 3. § -, adj. Vexado, oppnIDHlo: 11. y.
arrastado por auclilol'ios, casas e lel'l'/IJ
allteias. FerI'. Poem. Carl. 2.2.•ouveoqoe
vem de tão longe arraslada... e não se atre·
ve qneixar-se de quem he tyranniza~o. i
Opprimido com abatimento da digmdade
da pessoa; obrigado a seguir o rasto, ecõr·
te d'el-rei, para onde se mudava, por castigo, ou obrj""ar o alTaslado a obedecer.
Leão, CM. J. 7. C. (\8. V. !la to. § A,rl'oslll!lo
petas cabellos . trazido levado com vlOlcncla.
S Negocio - ;'delongaclo, prolongado. § Ven·
der por l)reco arraslado ; por preço balxo~
vil. § Sentido -,' interpretaçao ror~d~:
"passos da Escritura _" Vieira. \. 38. J. e,
mal trazidos. § Serviço - ; feito ~alDeutc,
e de má vontade, por matar gelra. y. do
Arc. 4. 8. § Viela - ; miseravel, abatIda. i
Andar arraslado; diz-se dos que padecom
algum incommodo grave, vivendo ~m ~~.
seria, summa pobreza, e fofi alJallmO U .
Vieil·. 6. 378. 2. ,'anelo (diz! CLlTastltdo COi
demandas" § Vinha - ; V. Arra,tar· se.
Que se arrasta, abate: "o arraslado cortezàou o adulador, o requerente, que se abale,
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urva a outrem po~ baix~za de alma, ou se arrastam por terra: "rio de lUuitos sal·
,lr,·<\7.oÂ,', ou ,t.I'rC7.oÁI', e der. v.
e c delicia: .coraçoes baixos-pela ter- tos, e arrastos" § A força impellente que trans. AIlf'gar, expOr razões a fa\'or, ou
c1cP~al't. Cat. § I/o!,-'I'a -; abatida. § AlTas/a· leva o arrasto. § Estado da pessoa atl'azada, Icontra, rm litígio: "arra:::oar o feilo, a
rr forçado li segUIr o rasto, V. l\asto. § (L de abatida em posses, fortuua, qne mal pode Icausa... JI1. P. c. lO I. Cunha, 11. ele Bmga, 2.
(~dreirol Estar uma pee/.ra armstaela; estar governar· se: -os meus alTaS/OS" § Irstado 21. 911. § Dizer discorrendo. Acacl. dos Sing.
fóra do prumo para a parte de dentro da' do pobre, vexado, etc. § A cou:;a que se 2. I. 181. "arrc:;oar louvore~, e rxilorlade.
.
vem 2.rrastando: v. g. chegou o pl'lme~ro ar- çães. § Arra~oar atguem; arguil-o, aceupa~~ra8'nclíll'll, s. f. Acção, ou eO'elto de ra~to da :nadcil a elo malta (da qu.e vem de sal-o, increpal-o. Leão, Chi'. J. I. c. 21. oco,
rastar B. P.
rOJo). § \em por arTesto, no Eluclrt.
meçando ella de o arrezoar" (ao rabi mór.)
ar ,lrrA~&aUlen'O' O mesmo (Iue arraslaArl'á!,'o, ou Arrí,sC?Il, adv. Arrojando § Justificar, fazer de razão: v. g. - a e/ei·
dura.
. ,
pelo chao. !n'. 9. I. 19wt. LU:f..
ção.
,lrrall'õO, S. m. Aeçao, ou eO:elto de ar·
Ar'·llHI.I·"O, S. m. \. Arrastao. Alarte, p.
AI'Nlzoí"', v. intrans. Discorrer, produ·
raslar com esforço. § Usa-se mais no plur. !t8. c. 11.
zir razões de viva voz, ou por escrirto; dislevar de arraslões. {/oulo, 5.4. «os trouxe
A..,·ntlh·ltr, e derivo V. Arrastar.
cursar fallando, praticando bem. Vieir. I.
: todos arrastões. por a arras/õ/JfJ V. Arro;
Ar .. '~tf1cl"'rn, S, f. (L nallt.) Ligadura ~e 680. "elle arra.::oa vil'amentc, vós não dais
jão SArras/ão; vara que nasce JUlltO ao pc cabos a roda do mastro para o tornar maIs razão» Cout. Corc. 2. 16. 71 v. «como entre
da ·vIJeira. Blu.t. SlIpp. § Réde de arrastão; Orme. «8 a galé bastarda ... abrio toda com si fosse aITe:::oando» § Altercar disputalldo.
(t. do llrazil); réde de arrastar.
os balanços do mastro grande, e comquanto If. Dom. 3. ~. 3. -com grilo e ar de quem
1rrn811Í1', V. trans. Levar ou trazer al- por todas as partes lhe Ozeram a1Tatadl/- seu coração arre~oaua com alguem.
guem ou alg. cousa de rojo pelo chão. V, ras, com tudo, não podcndo vencer a agna,
Al'l·IlZlllí..-sc, V. rer. Pôr-se em razão;
do AI·C. I. 21. "arrasla eom suas mãos hu· arribou» Amtr. Chron. João III. 3. 65.
a.ccommodar-se ao que é de razão; enm~ arca" Vicir. lO. 197. 2. -a'/Tastanqo cai\J'I'atár, e derivo V. Beatar, ctc. (t. cher-se de razão.
dcas' ~ Levar de raslos, co.m força, vlOlon· nauL).
.
.~rrllzoá'·c;, adj. ~ g. Que se pode arraeia, difficuldade: V. g. 9s. pu apenas me a!·
,,"...,."tcl, S. m.. (do Arab. arratl) Peso zoar. § Qne é de razão. V. Desarrazo..a\'l~l,
raslam á sepullttra. VtCl1', 10. 236. «as nao aotlgo de dezesels onças, ou 0,459 gram- e llazoavel.
podiam (rédes) arras/a?' de muyto cheas» § mas. Ore/.. Man. I. 15. ~ No pI. arratcis, e
&.'.'c! Inlerj. vulgar, de qne usam aze·
Iig .As luzes do nascimento .(de ~e~usj .aI:- anL al'1·a/el~s. M. P. c. 97. Ort. Cal. 14 53. meis, e ribeirinhos, para incilarem beslas
roslarão as purpuras dos reIs- Vwtra; \. e, 11. Dom. 1. 3. 26.
a andar (do Arab. arric, de ar1'O, mover-se
trouxeram como de rastos, ou humilhadas,
A""lltclhdo, p. p. de Arratelar. Dividido andar, caminhar). § Dozy, depois de tran;;as dos que o vieram adorar DO presepio. § cm porções do peso d'um arratcl.
crever as varias derivações qne dão a este
Induzir: levar atraz de si: arraslou o POI'O
Ar,'atcl.h, V. trans. Dividir em porções, termo Marina, Freytag, o 1'. Cuadix, Urrca
li rcbrllião. § Obrigar por uma força supe· que pesem um arratel. Blut. SlLJlpt. Alvará e Muller conclue por julgai-as Ioda:; errurior: .os afi'ec(os arrastão a razão aos elc 25 /leu. 1802.
neas; e funuado no testemunho do 1'. Darabsurdos do erro. -os fados arrastão. obri·
'~'·rlil.cns. V. Arratel.
~ês, parece-lhe mais proxirna da vrnJade a
b'3m a ourar. Eurr. 5. tO. [I'fcire, I. 7. "sem
Ar""\'lllde. V. Arrabalde. Incit.
aerivação que aprcsentou FI'. João de 'ouque a nenhum desár da mocidade o arras·
A'·J',,,·cssí•.r, v. trans. Vomitar. 11. e no sa, e acima (ka transcripta, Oozy comtndo
IaJsCIll os annos" § Diz-se, arrastar a/gltem; fig. HaurI'. cl~ Sep .•arravessa a purpurea opina que est.a palavra, como outras muitas,
por, vexaI·o com negocios, requerimentos, alma" V. Arrevessar, 11evessar, e 11eversar. é mera interjeição sem sentido, Cllja procc,\,·ra,'czi,,·. V. Arravessar. B. 1. 3. 8.
dencia é vão e infructifero investigar. Git.
c scguimento de pretenções, de que lhe
nascem incommodos, e despezas. § it. fie·
A""llYo, V. Arraia e fiaia.
Vir,. ~. 501. Eu/'.~. 4. ~ A's vezes serve de
duzir á miseria, pobreza; e tractar com
Ar,'oyóclo, Arru}·ílr. V. Arraiado, e Ar· interj. vulg. para exprImir a colera, a ira.
abatimento, e desprezo. Eufr. 5. l. § Arras- reado; Arraiar, etc. Casto 6. C. 26.• bem Prest. Atll. 10~. Blut.
lar,ouarrastal'pe/oscabellos;{phr. metaph.) vestidos e al'rayados .. Vieil'. 10. r 357. -au.i,·,·c, pref. que significa para traz, ao
allegar, ou citar forçadamente. e sem VII' a rora a1'l'ayoda" Hau{. de Scp. v. 4. {. 79. e contra no.
proposito, algum texto, auctoridade, etc. D. C. t3. 263. FCI'r. Castro. ae. 3,·
,"r"cúdo, p. p. de Arrear (ataviar). Lciio,
F. Man. Apot. 263. e 425. § Arras/ar alguem
Arrll)·ál. V. Arraial.
Chi'. J. J. C. 100. ocavalleiros Olui rieamenpela ma da amargura; dizer mal d eUe,
Ar"ll)'llIllCn'o, S. m. (de arra!lal', por te arread.os. Fco, (Juacl, I. 15'2. 3. "cavalabocanhar-lhe a reputação. § AI'I'ctS/a/' a arrear) (anU Armação, alfaias, adereço. P. los arreados ricamente"
va.; fallar demoradamcnte, por defeito de da If.' Gen. 1', 1. r. 523. -todos os arraya,1.I'J·Clldil1', S. m. O que arrea bestas. §
pronuncia, ou por habito, § Arrastar os P~s; mentos de casa lhe srjão tornauos"
(t. do Urazi! ; O homcm que tem a seu carandar sem levantar os pés do chão, como
ArrÓ}'H. V. Arrais.
go e cuidado o tractameuto uos allimacs
andam os velhos e os doentes. § Arrastar
AI'rlÍ7.CH, S. m. pI. (anL) Signif. incerta. de urna tropa rural.
uma p6ma; moveI-a com difficuldadr.; diz- P. da n. Gen. ~. p. M6. "hum gomil de
,,",·rcál. V. Arraial. Elucidar.
se do parall'lico. § rôr de' rastos, vrxar, prata., lavrado de folhag-e de arrazes, e a
'\""clunento, S. m. :lloveis, adereços,
opprimir: .os credores implacavei~ arras· cobertura dalcachofre. talvez de arrás?
alfaias, armações, tapeçaria e mais objectos
I~ralll·no á miseria. § Viver com custo, com
AI·r"7.0ll~iio, S. f. O mesmo que Arra- que servem de ornamento a uma casa.
dlfllculdade: alTas/aI' nma vida miseravet. zoamento.
A,·,·cá." V. trans. (do Lat. barbaro arraiai Levar ~om violencia, rolar com impeto ; .""','nzoóclllmclltc, adI'. Conforme a ra- l'C) Ornar, ataviar, apparelhar com arreios
olal'l'cntc arfastou 11l1t'ita lJeelra. SA'l'l'Cts/ar zão. AZIU'. ChI'. 3. II. ~ Medianamente; nem as bestas. Os anligos escreveram a1'raial'.
aa:a; (lIg: e pop.) razer a eôrte, namorar. pouco nem muito. Alú. Com. 1. 26. § Das- § Ataviar, adornar, adereçar, enfeitar. Utiss.
1rr88lnr, V. intrans. Arrastar-se, ir, ou tantemente, assas. JI1. (l. 59. CIISt. 3. I. 2~. 8. lHo «as orelhas de perolas alTea» Lus.
an~ar de rasto, ou rojando o corpo pelo
Arrllzoílllo, p. p. de Arrazoar: e adj Tl'alls(. f. 63. «a 1101' o campo Ctl'rea .. LJini::,
chao. M. Lus. ~. 5. c. 21. Vieil'. ~. 18.~. Conforme aos dictames da razão Utis. I. 4.. Oúr. 3. 281. -conchas de que o monstro
'~uns em moletas, outros arl'astalulo" § Mac. Eva. I. 7. 2. 3. n.· 7. "só a mandaria o nrgl'o corpo an'ea·, ht. Id!lt. 9. -bllzios de
DIZ se lambem dos replis. Viei1·. 11. r. 115. (o marido) no que fosse arrezoado" razoa- erue o mar esta praia arrea» e lIg. P. ela 11.
'as serpentcs, que arras/ando sahirão das vel. § Dicto, feito, estabelecido conforme á Um. 3. 2.•e assim isto vos al'rea. Utiss.
C!lvals'M Tambem se diz das cousas e prin- ra7.ão. /l. P. 1. 6.2. opalavras tão arre~oa.· 4. 21. -encolhe os raios com qne a noite
clpa mente das vest.iduras, quando se le- das" M. Lus. 1. 3. C. II. -coudições tão cu·- arl'ca. (PlJebe). § Mobilar a ca a, prellavam arrasto. D.. F. ele Jl1m. H. {. 218. ,<1t'- I'c],oiIclas" P. P. {. 49. «amizades arrazoadas" rrl-a com a ornamentação necessaria. § ig.
vando as arm~s as avessas, e arl'as/anelo» § ~ Avisado, discreto; que falia e obra con- Gloriar-se, jactar-se. Uam. «grande impelIo ça§r Pgelo chao: o vestielo arras/a. § l\aste· form!' a razão. Vito Ch1'ist. t. 7. D. FI'. Man. rio que te aTreas de sercs de Condal' e Sa·
jar. sc~rrega~.
Cart. I. 9.• pessoa tão al'rezoada. S Me- b:i. ninho.'
ró·'rr 8star, V. II1trans. (t. de pedr.) Estar diano, nem muito grande, nem muito pe.~t·'·cár, V. trans. (t. mUiL e nauL) Abad
ra o prumo para a Cace, ou parte de qneno. Cout. 5. 7. 8.•muito arrc;oa(ta tci- ter, abaixar por meio de cabos e roldana
dentro da paredc; diz-se das pedras: v. g. oade)>> Leão, Chl'. J. I. C. 57. _havia hum o que estava elevado: V. g.- a bandcira,
fu~~ pedra arrasta. V. Aprumar, que dif- arrezoado. e paço» § .Bastante, o ([ue con- ou por cortezia, ou rendendo· se ao contl'avem, e e pertencente, ou cumpre para al- rio. § Abaixar pouco a pouco: v. g. - vv.
.
aIi~rrd8tl1r-8e, ':: ref. i\lover-se de rojo, gum 11m; o snlficienle, H. N. I. 83. Casto G. tas, cabos, etc. § Arrear os escoleres ; desu ar ~ rastos. V,eil·. 7. 224. "os animaes e. 119. Sá e J}fir. Estr. 3. 57 v. "bons rés cei-os dos turcos alé :Jucluarem.
~fi:1 ard~o,
ou s~ arrastão sobre a terra- § tenlto, e arl'ezoada lingua. § Arl'ezoaclo, di.t.,'rcltr, V. inlrans. Largar a carga ror
duaçãoll abatIdo, não se elevar em gra- zia·se tambem antigamente, como se vê de não poder mais. § Pôr a carga no chão pa·
alio ,or(una, etc., em eat)'lo ou a estylo alguns exemplos cilados.
ra descançal'. ~ ti~. Abandonar a empreza
mN;I~edado. § Oecorrer o tempo mais lentaA.'rRzlIáclo, S. m. (t. forens.) Allegação por impos,;ibilidaae de a levar ao fim:
re l' • o que desejamos. § Al'l'astal'·se a de direito. M. LU.f. 4. 13. !t8. § Exposição que/H não podc, arrcia.
m~' nao lançar para c~ma os lançamentos, de. razões, discurso, ou vocal,. ou. por esA"I'eltr-sc, V. rel. Ornar-se, enfeitar-se.
a",.a;!;,~h.er~~ed~e ar.rast\?es; (A/artc, 6~, traz crlpto sem ser sustentado de dll·elto. Cett. Vicil'. 10. 27. «branco, encarnado. e ouro, ..
rasleil'a~'se,
aql1l: Vl!llla arl'as/acla, 0)1 Quad. L Prot.
córes de que se al'rea a aurora. ~ lIg. I'reIa, /d ra6~ue não esta empada, ~las bal.4.,·,'o",olldo", ", :;. Oque. a que arrazoa, zar-se, gloriar-se, honrar· se. Hall{l·. elc Sep.
correute' : § (I. naut.) Ir o navIo com a ou cança com practlcas enfadonhas.
6. 64. -que amor disto sc a/Tea" Lus. 8. 3'2.
esforçOs' Oll a mercê do vento, apezar dos
A"'·R7.11'l1'l(~ ..t.o, S. m Falia, discurso "Portuguez Sei pion chamar-se deve, mas
verno, que se fazem para lhe dar go- para persuadir, convencer. lJ. Clal'. C. 30. e mais de D. Nuno A1I'ares se arrea.. let. 3. II).
Arralll
B. J. 7. I. e 2. 2.5. An'. 10.34. § Arrazoa- -Escandinavia ilha que se arrea das vicloS LO~ar s. mi. p. \1S. Oacto de arrastar. mento de {eilo; (t. forens.) o mesmo que rias que Italia não lhe nega."
o
e sa to nos rios, onde sa canoas Arrazoado. lJal'ú. D.
",·,'c.t.." s. f. pI. Fi velas scm fuziJão, por
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onde se enfiam os lóros dos estribos, pega·
dos á sella. Galv. AI'I. I. 3'l.
ArrcáCa, S. f. Cabresto de guiar eavallos,
e anlmaes de carga. Gatv. Art. I. 26. § Arl'eota; adv. pela arreata. Gatv. llvmit. 2. 509.
.Ievar bestas arrcala', á reata, ou ti aI'-

Tirar de repente, e com violencia. II. fJom.
I. 1. 5. -até que hum de pura raiva ari'Cbata o papel" c lig. Cdt. Q. I. 7. 3.• 0 demonio lha arl'ebalotl (a palavra de Deus)
das orelhas e do coração. § IJiz se das cousas inanimadas, dando-1I1es acção. Oriento
Lusit. 3. -arrebalou a sorte asinha. § Privar
por força, arraucar : V. g. arrebatar a vicloI'ia aos inimigos. § Levar á força, levar com
imprto, acccleradamente, violentamente.
Patm. 5. 43. .as ondas arl'elJalando o pequeno verganlim de huma a ontra paI te" §
lig. Levar com impeto, violen:amente : V. ()
a culJlfa, as pai:cões nos arrebatam: "o imo
peto do dest'jo nos a.l'l'ebata para mudanças. Paiv. C. 4. Pinheiro, 2. p. 43. "eom
pressa incrivel as arl'elJataras" § Ganhar
depressa: "aI'l'Cbalão o ceo. Sousa; e Luc.
!l. 20. § ~nlevar, encantar, deixar cmbebido, extasiado, por alguma cousa que
nos deleita corporea ou mentalmente. 1/. P.
I. 4. 7. -graciosas lIóres que me estiveram
arrebalando os olhos•.
,\'·.·cbntár....c, V. reL Deixar-se levar
de alguma violenta paixão' enfurecer-se.
Nau.[r. de S. I. 13. § Arrebata/'-se, ou alTdbalar·se em fxta.lis; (phr. ascet.) transportar-se rm arrebatamentos pela contemplação divina, de maneira que se perca o uso
dos sentidos: rxla!iiar·se, llt:ar em exta::is
Feo, 1'1'.2.8 l. II. /Jom. \. l. 19. § - M Cw;
ir a gloria de repente. § - á contemplação:
V. g. das consas celestiaes. maravilhosas;
aos actos das virtudes sublimes; das ver.dades ruais superiores as ~apaeidades humanas. § AI'rebalar-se cte SI; perder o srlllillo. sair de repente fora de si por paix[IO,
inspiração: alienar-se. Fco, IJ. 2. 87 v. "os
prophetas quando prophetavão se arreba!at'Cw, e esta vilO fóra de SY".
"'rrebilCc, S. m. V. lIebate. § De al'l'cbale; (Ioc. adv.) de rebate, de repente, sullitamente, imprevistamente. illcc/. 2. 228. "e
qualquer cousa, que sobreviesse cl'al'rebate
em contra do regno. e {. 404. "descem
d'arrebate snbre elles. golpe de mão, feito
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reata.

,\.rrcatlldill·a, S. r. Acção de arrealar. §
Corda, ou voltas d'ella, com que se ata, en·
leia alguma cansa. § (t. naut.) Voltas de caho com que se ligam os mastros para os
fortificar. /J. N. I. /' 19. Cout. 6. 9. 21.
Arl'clltór, V. trans. Atar, torneando com
voltas de corda ou cabo; enlear. V. I\eatar.
n, 2. 3. 6.•mandou al'l'ealar a nao. i. é, o
gnrnpés de outra que cruzou com o mastro
da sua: "costumam andar CtI'/'catados na sella com muitas voltas de tonca por não cair))
(dos cavallos) B. 2. 5. 10. § p. uso Alar a
arreata na cabeçada, prender com arreala.
,\l·,·cá:r., V. Arreás.
A....cbilldc, V. Arrabalde, Vieir. 10. 'l96.
2. Luc. 4. c. 9.
&,·,'cbnuhlldor, ", O que, a que arrebanha o gado. Uarct. lJ.
Ar,'cbnnhér, V. lrans. Melter em rebanho, juntar o rrbanho: v. g. arrebanhar as
orethas. Cardo U. e B. P. e fig. arrebanhar
a genle: "irado noto as nuvens al'l'cbanha"
adensa: -o fresco norte lias ondas al'rcba111111 a carneirada. § I\eunir, juntar.
A""cbnllh'-II"HC, V. rer. Ajuntar-se, renlIir-se, apinhar-se. A1. L. I. 1. C. 30. /1. P.
Arrcb n lá dllmenle, ad v. Accelerada·
mente, com precipitação, ou demasiada
pressa. Vieh'. 1. 5!H. § Com ira, paixão, e
violencia. Arl'. 4. (. 120. 4. ~ Sem assento,
rel1exão, nem pausada consideração. § Inopinada e subitamente. M. Lus. 2. C. 24. FI.
N. 1. 92.•achou-se at'l'ebaladamenle em
mingua de tudo. 7HOI'I'eu - ; de repente, ou
qnasi.
ArrcllntRclo, p. p. de Arrebatar. B. 3. 10
5. Emprega·se em todas ns accepções do
verbo. § -, adj. Veloz, impetuoso, precipitado: diz-sp. dos animaes, dos rios, e sllas
correntes. Patm. 5 5G. -rio tão arrebatado de al'1'ebale.
e furioso. Elegiad. 17. 250 v . • 0 eavallo
,\,'rehaCíuhll, ou Ac'rcllllCíllhns, S. f.
lançando aI'l'ebala10" § fig. Inconsiderado, O mcsmo que lIebatinha. Da"d. e /1arb. U.
accclerado. violento, ou preci[Jitado no "deiton c1inhpiro a arl'cbalinha.s. Anc/r. Ch,'.
obrar; fallando das pessoas e do animo. P. 3. C. 9'2. § Em nI'l'ClJalintws ; a quem mais
Azul'. C/I/'. 3. 2. I ieil'. 10. 27.2.• Ião impa- apanharia. 11 N. I. 84
,\.rrchilto. V. I\rbate. § De arl'ebalo: V.
ciente, arl'ebaladlJ. e furioso' ~ Feito ac
cekrada e inconsideral1amente. V. do I1,'c. Arrebate: ,,::air d'arreba!oll /ned. 3. IG6. e
3. 5. 7. • w'I'ebalada vinganea. § Violento, Id. 1. "wTebale".
vrhemcnte, muito actil'o, ou forte. M das
"'c'c'chc~ác" V. Arrebessar. 11. Elys. 7. p,
Pl'oez. 1. 39. H. N I. 125. § Alienado, fóra 278. "tal do inferno satan aJ'l'Cbeça'.lo. etc.
tle si por ('(feito de paixão violenta; fal V tambem Arreves;:ar (de l'eL'ez. ou l'evesso.
lando de pessoas. Cam. OJ. 10. !'l. "arreba- corno avesso). § lIg. Fallar, vomitar. Relo·
tados do furor divino. § (t. asc.) Ext,Jlico, gios Fallanles. p. 10. • alTclJeçay, arrebeçay.
enlevado, abstrahido dos sentidos. 1/. P. l. que vos vejo com engnlhos de desgraçado,,_
2. 3. § Arrebalado; que acontece, e sobrevem
.-\rrcbém, S. m. (t. mar.) Cabo de uso
repentinamente, e sem se esperar: diz-se nantico. AuIc{)r. 5. 5. § lIg. O cabo. ou cados successos, e da morte: • al'l'ebalados da labrote, de que os comitres c mestrps nsam
saude á morte" sem breve doença. I'ieira. para açoutar os marujos. Presto ALI.t. 61 V.
§ Arrebata'lo do demonio; endemoninlJado,
"!'rebcnla-bol, S. m. Nome vul:;ar de
possesso. GOltV. Jom. 2. 5.
varias rspecies ele aracras, e entre ellas da
"""Cllllflldo." ", S. ou adj p. uso Qne belladona (alropa belladona).
arrebata. JO'. t. 17. Alm. instr. 3. 150. § En·
.... nebc.. Cnçiio, S. r. Oacto de arrehentar;
cantador; qne enleva os srnlidos, que at- o seu rrl'eito. § ~Iarnlho das onJas q'Je batrahe com forca irresisti vel: discurso arre- tem ás vezes com grande fragor sobre um
balar/m' ; canlõ -.
baixo ou um recife, ICl'antando muita esArrcblltod'-'rn, S. r. O mesmo que Arre- puma.
batamento. B P. Cetrd. U.
"c·rcbélltndl.-.bo, S. m. (t. vulg) Uma
ArI'chllfllIllCUCO, S. m. Acção. on e(feito vez de vinho, depois da comida.
de arrebatar, ou arrebatar·se. GOlW. Jorn.
Anehcnfndi<;o. n, adj. Que quebra com
2. 2. § Extasis, enlevação. V. de Suso, p. 4. estrondo. Rot. de D. João de Uastro : "ma"por meio de hum arrebatamenlo secreto. res aeapellados, c arrcbe/lladissos. § Que é
V. llebatamellto. § Movimenlo mui rupido ; suscrpl ivel (le arrebentar.
impeto, força, vehpmeucia com qne se imArrebenlódo, p. p. de Arrebentar. Casl.
pclle algo cou-a. Alarc. Ultl'. 1. 3. 6. li. Dom. 8. C. G3. Per. Elegwd.. 2. 26 V.
3. 5. 9. § Transporte de p:lixão, bom, ou
Ac·.'cb(,uCllIllCIIIO, S. m. O acto ue arremau, de que procedem cousas extraordina- bentaI' ; o seu rlfeilo. /1. P.
rias. VieÍl·. 1O. 3~O.
Arrcbcnliio, S. m. Omesmo que Reben"rrcbatiluCc, adj. (1. herald) Diz·se do tão. § Gommelf'iras; os filhos que rebenlobo e da raposa, quando estão na posição tam do pé da arvore, e servem para propade arrebatar a presa.
gação dos plantios.
ArreboCo.punhildns, S. m. (I. pleb.)
Arreb('ullll', V. trans. Fazer estourar,
Homem sem termo, que le,a as cousas por quebrando com estrondo, rompendo, abrinforça, e qnasi ás punlladas, violentamente. dp, rasgando, ou por outro qualqw·'r modo.
Autegr. 3. 4. § Cousa de arrebata punhad.as; (E hoje mais IIsado rebentar: V. este verbo,
forçada, feita, ou tomaàa por violcncia. Que os nossos classicos usaram mui pouco.)
Feo, Q. I. 94. 4. Sovei'. l1ist. 2. 2.
Uouto, 10. 2. 14. "que o bom seria al'reben~c'rC')lItlÍc', V. intrans. (do Lat. mptare) larem a artilhcria, porque não ficasse cm
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poder dos inimigos" "as mll1as arr('~rllla
o baluarle etc.• Nau{,'. de Spp. 10.111 D'
{.ll/.~Ihfl, 1/. de JJrO{)fl, 2. 26. t15.• II1I1T,~
(crianças) pa ::ao de estocadas, OlUras ar.
1'ebenlam nos penedos. ~ .·11'1'l'benlar llIlI iJa.
luarle com 1ll1lla.1; fazrl-o saltar ao ar. AMr
{;hl'. P. 4. C. 13. "e paI D. Alvaro no baluar:
t~ arre~elltac/o~ ~ Arl'eben!ur ; rOlllper COm
vlolencla, ou a força d,~ exep::SI\'a IflHão'
v. g. eu arr,ebrntri este cola/Ire. r.lla C(j;'((o'
es,ta s/lha. ~ Quebrar: '~. g. arl'('b"ntOIl w
Vidros, a ca~eça, etc. § lIg. Fazrr l1l~rrcr i
força de fadIga: 11. () - os cavo/lus. fa!en,
do-os corrrr mais .d~ que lhes era POSSiVl1
etc. § Cançar, cslallar, v. 9 - 0.1 OJlrelldi~
ze.s, os creados, elc. com tralJalho I'XceS,jvD
"rc'chen ••"" y. iutrans. QuelJrar com
eSlrondo, com vlOlrncla; fazer explo'ão'
estalar, ~&IOl1rar, de,:truir-se.: v. g. arreben~
ta a mma, a bomba, a espingarda, Ollca.
nhão (cujo cano não pode resistir a força di
explosão da polvora); a silha (por estar
muito aperlada, ou pelos esforços docaval.
lo); uma corrlll (pela sua demasiada tensão}'
elc. (Joulo, 10. 10. 7."pcra ver arreben/ar(1
mina) debaixo d'elle (baluarte). tbid. '111
parte em qne a mina al'ia de vir arrcblll.
lar- Gavi, Uerco. 14. M. Ii. 3. 8.4. .quea
carregassem tanto (a artilh " que quando
lhe pozessem fogo al'I'ebenlasse" c fig. arrebrn ta m os aI'es em Irovões, tormenta, c/c.!
t.;sto nrar por si mesmo; fallando de anj.
maes, Ilem. L!/ma, Carl. 14 At. LUJ. 2.1.
c. 24. Santos, 2. I. 16. ,-inchou o venlreem
tanta maneira, que arrebenlolt, como outro
Judasll Vieira. § Ilater com estrondo; fal.
lando do mar. Casto 1. c. 10. Albuq I. e. 51,
«o mar arrebenta nos recifes, e na costa.
e fallanrlo do mesmo mar, das ondas, et~
produzir, fazer apparecer nór, 1l0rões,lscuma branca, por bater em baixio 00 recife.
Luc. 5. 20 Al. P. C. 61. -e o escarecro arre·
Ii,mlara todo em O(\r. Andr. Uhr. P. 3. C.
48. "forão dar em huma reslinga de que
não se ad verl irão porque (o mar) não arre·
benlara" i. é, não fazia estrondo. nem nór,
e só a cobria, ou lavava. § fig. Proromper,
rom per su bi ta meu te : o sentimento arrebell'
tava en: copiosas loori!nas_ Palmo P.~. (.
115 v. Custo 1. c. 53. "lllsl0 10rnouelrClem
si arrebenlando em choro. Marc. ehr. 18,
87. "mas tu logo arrebenla.1 em queixumes>
CVlltO, 6. t. 8.•e arrebentancto em blasremias disse mal á sua ventura. § 110mper,
maoift'slar-se com força, ou com violencia:
V g. arrebentar em doestas. Impre~açõC.l, ou
r~m

1Il0ltll.ções contra atguem: os coraçoesa~rlD·
dos arrebentam injurias, vinganças. PaIV,S.
·a ira arreben.tou em vinq-ança lIeshumana.
.estou irarIo. e por isso arrebento em I!Uml
blasfpmia') Mart. Cal. 185. § Apparecermes·

pcrarlamcnte e com violencia: es/a nOIl/1

arrebenlolt uma re1:oluçâú ; orrl:~e~loll um
·incendio. § Manifestar·se com palxa.o oqne

esta no animo: "do coração rebe;,la~ "ran·
tos e magoas com que a mãy se amlsera,.e
carpe os filhos. Vleir. 15. ;)4. "rdJen/aM
(OS lndlOg) dizcndo" § Manif,lstar-sc, co~~
os rebentões das arvores. Lrão, C/II'. A/· ·
C. I. "o adio (como se encobre mal onde
esta) veio a QI't'ebental'. e appareccr. ~ Per·
vel', sair com impeto. Leão, Uhl:.. Af.~,:1
agoa (do rombo do navio) Que J~-arl',",n'
lava pelas escotilhas- § Ilrotar, llascer, ap·
parecer com impeto: v. 9 arreben!am iii
(onles em bo/ilões c/e agua /1. 3: 4. ~ .•alh
arrebelltata huma fonte» -o riO mcIlC·.~e
por baixo da terra, e vai arrebenlorcmdl':
lancia de meia legua" i. é, tornar a appa,
recer. M. P. C. 96. "e arrcbanlalldo a lCff
em borbolhões de agua, se so.vcrteo 1~lpl
cidade. § Sair, ou entrar com Impeto. 'di
2. 117. «QlTebenlou por elle (pelo porlal nll
lJateria) hum horrendissimo tiro" arrc~~,
o 1'io (corrrndo impetuoso); o '~lGC?~bjll'
laea, a enchente. Couto, 6. 7.
I, ueill;
mente arrebenla, e alaga todoS aqr com
campos. § Saltar, ou começar a corre ~.
violencia: v. g. o sanOlle arrebcdn1t ~D e
l'idas. Couto, 4. G. 4. "á fo!!!a e rn.~1
eom lhe arrebentarem as maos em. S8 8-u;
ou de arrebentar o wngue ~as l1la~telflÍ
China, 11'. 20. 5. -o primeIro (açO slÍcGlogo arrebenlar Osangue. § fig. Soltar·"
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.......·CClltlamento, s. m. Oaclo de arreca, amentc e com grande Torça: v. (I. - arvore, a vUlba, etc. § Os gommos tenros
PIO~'mas Paiol. 2. 166. Oalvo, /1om. I. :n I. das arvores.
dar; arrecadação. Ol'd. ll/an. 2. 29. «orrelog/~ãO se cuide, que arrcúcntando-Iht as
"' .. rchc!lsio." v, trans. Lançar fóra, vo- callamento de renltas. flegim. eta fcàzend,
je« imas de seus olhos- § Sair, par~ir, ou milar. Aule(lr. 81 v. V. llevessar, ou Al're-!3. I v.
aorarecer c'om impeto, P, I?, 2, I· 30, «01'- vessar; fazer movimento l'erOsso; isto é,
.",'rcclltlár, v. tran~. Guardar, pór a bom
;~6enlou correndo, de manel~a, CJ.~e qua.n~o conlrar!o ao nalural d~ ('slomago. qnaudo recado. li. MoI'. 2. I. 80. /1. N. l. J83. «arlIes (OS Mouros) se p~rcatarao, Ja o v.lrao se vO~llta, como a revessa é movl1nento op- 1'~cada/' os mantimentos. fig. D. F. Man.
Cart 55. «al'l'ccade o meu an-radecimento_
~scapolidO largo de SI- Id.. 'l,I 34. "CIUCO lJOsto a cOl'rrnte da maré.
,b"('hlcádo, p. p. de Arrebicar. Eurr. § Pór em custodia, em segurança' lrr a
lIouros de cavai lo,. , que vlerao nbentanclu
16. I.
ã redea solta, pelu meIO da 110SS~ gellte qu~ 4. ~. «quoem he aquella dos pagells tão ar- grande recado. Pina, 0111'. Ar IV.
lella (praia) E'slava, levando diante de SI Tcbtcada (- ,
"que o prendesse, e arrecadasse de nlanei"',','cblco .., v. tran-, Pór arrebiques, ou ra que, elc." § lIg. Segurar. Feo, 7'1'.2.84.
I uanlos acliavão dos P~~tu9ue!-e!," .00111. lO.

r'

~O. 7.• porque beO) saulao ~os IlllllllgOS) que
não soITlião os pellos l'orlnguezes es~~renl
encurralados (Ila fortaleza! e. que havlao de
UI'l'ubelllal' em seu damno" L. é, fazer sorlida ruriosa. § Apparecer, chegar de repente. Couto, 8. c. ~5. «lol'l~arem os M~uros a
rebelllal' no campo- Id. 0 .. 5. 3. ?podla arl'c,
ben/ol' alli a armada do Yl~o.r~l' Id. lO. 6.
11.• pera espera~ onde o 1111 nllgo a/'l'Cbel~
tuva. e li'cq. Vie/I'. lO. 187. «quandg SUbi'
tamente l'eúenÚJtt conll'a elles do certao hum
E1Cfcito dc Bagadás. Lobg, p. 481. «que rm
e,quires pequenos arl'e/lcnla. "arrc/lcntarão
n'huma assuada na boca da rua. § Brolar.
lançar rebentões, olhos, Jlimpolhos, llóres,
rolhas, etc.: v. (I. arrebfola o grão, ql1;.lanca o grelosinho, ou germrn. Lobo, Egt !.
; grão que ua varzea Cl'e, ce, com a hunl1dade ol'febenta. Costa, Egl. 7. 29. «já no
ramo aleg're os olhos vem arreúentando" e
fig. 1/. 00111. 2. 5. !l. «vierão a UlTCbenlar
(todos os achaques) com a malignidade do
estio•• males que I'cbenlão das mesmas raizes. (como as plantas que rebentam ou bro·
tam das que licaram na lerra) Wcira, "da
alma rebentão versos" Bocage. «da impunidade os crimes mais atrozes UlTebentão e
pullulão. Arl'. 3. 3. «descobrião-se c arfebenlarão p~lo reino sináes de christandade.
(fallando dos Judeus forçados ao baptismo
por O. Manuel) Id. 4. 27. «l'eúcnlão (os ovos)
rm basitiscos» i. é, apparecem desenvolvidos, ou brotam. ~ Abrir·se, vasar, sllppnrar: v. g. arrebenta a apostema, o l!tlnor.
/ll'il. Ch/', 6. 36. i\/. Lus. 4,. Iii. 10. II. Dom.
•Iavado com agoa de rosas, e outras postas
em cima (do lobillhol veio a al'rebenlal'. §
(fig) AI'l'ebental' o corpo ou qualquer pa'l'le
d'elte; enchcr·se de pustulas, de feridas. §
Estar completamenle cheio, atulhado. Vieir.
'I'ebentão as ruas de ~ente" § Manifestar de
repente, sem se eSIJerar: Vieil'. 3. 120. c. I.
.a sabedoria inchou a Lueifcr, para que I'C'
bill/asse em hum erro tão ignOl·anle. § (fig)
Arreben/al' de soberba, de invrju, ele. ou (á
boa part~) de prudcncia. de sa~cdol'ia, ele.
estar mUI cheIO d'estas paixões, ou virtndes, ou qualidades; não as poder conter. II
110m, I. I. I. «raivem e al'febcntcm de fu·
ria.. Vieir. 14. 'la. atem grande presumpçao de seu juizo, e l'ebentao de prudrntes.
e 1.1. 380. apois estando (S. Antonio) Ião
cheiO e como rebenlando, de sabedOrIa. §
Al'I'ebenlal' de riso ou com l'iso de d6r de
llI~taneo!io, etc.,' <> mesmo: estar mui possUldo destas afl'eiçõrs, ser forlemrnle peneirado d'ellas. Peo. 1'1'. 1. 187. 3. «forão eslas paJavras de Christo tão brandas, que os
coraçoes ... .começaram a arrcbental' de saudades e lrtsleza. § AI'/'cbcnlal' de fidalgo ;
m?~trar-s~ Orl(!Jlhoso de tal qualidade. §
Allebental d~ pwdoso, dc compussivo; ter, ou
~stentar mUllo d'isso, Paiv. S. 1'. 3. § AI'l/b6n(~I' par aJg. COUS'L; mostrar grande des~Jo d ella. § AI'l'ebent01' em algltlna coasa '
v!r a ,dar, ou a parar n'elJa. II. N. 2. 64~
GIl!' do PtiT!c. 89. «olfel'eci:r.enlos que
o os ol'febentarao em Falsidades" § Sair-se
~om ~Ig.um diclo, on palanas não esperaas. atv. S. «qu.ando esperais que desle
COrSrelho -'dos fameus e pontifices) sàhia
re o maçao .do mundo, arl'ebcn.tão-vos com
;I~e O§Casllgamos (a Christol todos crerão
e' A/'l'ebental' de {Dlnc ' ler mnita fo·
~, e, ext~nsivamente, viver'na mi3eria. §
me~tl ale arl'ebmtar;· Comer demasiadaPa te, glotonamente. § Adag.: Uns comem os
QU(),l, da ottll'Os'1'ebenta·thes a bocca' diz-se
a ~~spoo~lg~~'Il!llem o trabalho, o prejnizo,
Yeilo, sa I Idade, e oulro lira o pro-
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arrabiques, posturas no rosto: pinlar·se.
,\l.,'.. cbiejuc. (aIlL) O/'lIZ, China, 14. 3.
Leão, Orig. 8. V. Arrabique.
" ....cbltádo, p. p. de Arrebitar; e adj.
Revirado para cima. § Ter o na.riz -,' diz-se
de pessoa soberba, esquiva, de mau genio.
.""""111(" .., v. trans..... Rebitar. § Levan·
lar, erguer: v. (I. arrebitar a aba do cita·
peu, a ponta do prego, elc.
""',·ebUi.r-sc, v, ref. Levantar·se com
soberba.
,~".'cbíto, S. m. Conllguração ou reilio
de alguma cou~a que tem a ponta revirada
para cima: nariz dc arrebito. § Prego a que
se revira a ponla, ou se rebale pelo lado
da ponla depois de inlroduzido na madeira
ou no ferro, para licarem mais seguras as
peças pregadas. § IIg. ~~squivança,.soberba.
§ lIg. Gesto de soberba; sobranc~na.
,~ ...."hól, S. m. (L poel. e p. us.) A cór
ver~neJha, e afogueada que ás vezes tem o
honsonle ao nascer, e ao pór· se o sol. Ul,l/s.
8. IG2. ~ pI. Arrebocs. "'il. Elys. 2. 83. «c'os
l1a larde purpureos arreiJóes" e 7. 120. §
Arrabiqnc. Cardo D.
"' ....cbolndo, ", adJ Jl. uso Da cór dos
arreboes. Mend. S. III. 40!l. 13. "o roslo -.
encendido de alfrontamento, ou de arrebiques,
"'''''cbolú." V. trans. Arredondar; fazer
como uma bola.
'~"I·chllnhá,'·.~c. V. AI'ranhar.
.. ....."h1II'l'Ínho, S. m. Jogo que os rapa·
zes fazem, cavalgando e balouçando-se nas
exlremidades de uma laboa olltrave, apoia!.la pelo meio em oulra, sobre a qual se move horizolltalmenle. Blut. § Em Pernambuco
Jal1gadamasle, lalvez de YOUlI(I Inaste1"splai/,'
brinco, divertimento que drixaram os 1101landezes. § Sei' o aJ'l'ebw'I'inho de algltem;
prestar-se alguem a tudo o que querem fa·
ZPr d'elle.
Jt.,'re.cábc, 5. m. Cabo com que se puxa
o lanço ela rêde de raslro, ou de arrastar.
/Jlut. Sup.

S. f. Argola. ou brinco qne
se usa por adôrno, nas orelhag.. Paiv. S. 3.
24. v. e Luc. 2.7. aal'l'ccada. § I~ mais uso no
pt. Palmo 3. 87. Vieir. 10. 25i. 1.lJbo, 1J. 28!.
Goes ChI'. AI. 2. C. 2'2. § {jg. Virtudes que
adornam alguem; prendas: -simplicidade
de coração, e obedicllcia de amor são al'revadas que fazem a molheI' fermosa, e ama·
da" Uli/s. I. 1. § Enfeites, no IIg,
,\, ....ecndnçào, S. f. Acção, ou el1'eito de
arrecadar. Btut. § Cobrança de trlbulo, ren·
da, divida li. 1. 4. 3. § Livro de lançamen·
lo de cobranças, debito de soldadas, de direilos, e scmelhantes clarezas do que se
ha de cobrar, ou do que se arrecadou. Albuq.
2. 2. § Bilhete que se dá a quem paga direltos, elc. flegim. da Faz. 233. 103. § Logar,
casa, armazem, onde se arrecadam cousas;
deposito. § Gnarda, ou prisão, cuslodia se·
gura. Ord. Man. 5. 5'2. 6. «poer uoa - de
sorte que (o querellado) nom fugua".
" ..,'eclldádo, p.
de Arrecadar. M. P.
C. 35. § -, adj. I\eco hido, guardado em arrecadacão. § Parco, economico. O F. J\ian.
Mas. 6Õ, «al'1'ecalla1a. guardadosa. V. Arrecadador. § Posto a recado; em guarda. n.
N. I. 215. «arrecadado para não fugir" «preso bem - . seguro. Ord. lIJan. 5. 52. 7. «o
lhesouro bem -JI que é guardado com cuidado, recalo, segurança. 11. lJam. 1. 4. 5. §
Cobrado, recebido: o imposto foi logo artl""ecádll,

n.

3. ~ Cobrar, receLer lriuulos, rendas dinhelro, etc. 01'11. Man. 2. 19, ilf, P, c: 43.
«aJTecadal' o seu frele. 11. Dom. I. l. 25.
·pera arrecadar aquelle herdamento. (recoIher). ~ fig. Rec~ber, tomar o que se dá,
i\lal'c. ChI'. I. 2. 5'2. «o diabo arrecada sua
alma do corpo. (do peccador). ~ Arl'ecadal'
uma hemnça; tomar posse d'ella. ~ Conseguir, alcançar. Jucrar: «tarduu, mas alTeca·
dou" Sá e Mil'. Esll'. 5. 58. Palmo I. 15. § II.
volaL) Caçar a ave a sua ralé. AI't. de ('ap, 3. 7. § Adag.: -Quem tarda, O1'I'Cçada.
Dcliv. Adag. 57. «Tarde madruguei, lJIas
bem al'l'ecadci. Ibid. 58.
,'l,'.'ccl'ltlP.!I, V. Arrecada.
"'."'cçi.~n, S. f. Iteçaga. Leão, Chi'. AI.
V. c 58.
.""','cceú." ou ,~'·"eeelá."
e der. v,
t~aus. (a~L) V. Ilecear, que é como hoje se
dIZ. lJcltc. Ada(l. 69. «o bom pagador não
al'J'eceia pena. Oalllo, 10. 3. 3. «que não arreceavão em nada os inimigos. Pinheil'o,
2. 4'2. And/'. 61Ll'. 3. C. 27. «não deixão de
al'/'ecert!' o feito (a peleja). Luc. 3. 7. V. do
Arc. 1. lO. e oulros classicos, Paiv. S. 2. 4,.
«arreceyo-o de sua lemeridade» § Adag.: «O
pagadur não arrcceia pena" DeUc, Adag. 69.
,~rreecil..-se, V. ref. mais uso Ter receio
de; recear; «não me arreceio do povo" /lerc.
"'.... ceco, elc. S. m. V. Ileceio. Cam. F't.lodo '2. sc. 6. e Paiva, S. I. «arreceio. Sá c
Mil'. Estr. ac. \. GOltt. Cerc. 2. 6. 42. e Galv.
Dcs. '23. "aI'/'eceo"
&,'.·CCcÓIjO, V. \leceoso. Lus. 3.66. AI,
P. C. 83. Paiva, S. 3. 109. «OI'1'eceoso•
."','.'ecíre, V. Recife, Al'r. 4, 31. Dasl. 5,
c. 76. e i\1. P. C. 61.
A...."cóva, e derivo V, Recova. Pina,
Oh)'. Ar fII. C. 8.
"','recná... V, \lecuar. n. 2. 6. 4.
"'.. réda, S. f. (ant.l O mesmo que A\'endo. V. Elucid. Supp. Imperativo do v. Arredai'. § Inlerj. para mandar afastar com aucloridade e desprezo: "arrcda, vil canalha .•
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Caslilho.

'\"'redádo, p. p. de Arredar. 1J. I. 9. 3.
G. Estaço, AnUg, 73. 16. "testemunuas al'rcdadas. dE' longe, que não tem razão de

saber do negocio.

Arrcdamento, S. m. Desvio; ell"eito de
arredar: -para arredamento de to,lo damno.
Ord Ar. 5. I"- 186.
"'r,'eM..,; v. trans. (do verbo arm, mover·se, aUl1ar) Afaslar, pôr para os Jados,
ou para traz. llfcm, lias ProBz. 1.24. «via os
(i1hos arredando o povo» ~ Afastar, pór longe; no pr. e fig. Lus. 8. 79. «com elle parle
ao cáes, por que o arl'cde longe ... dos regios paços. [Jg. A::w'. Ú111'. 3. 19. Sá e Mil'.
Vilhatp. «aJ'l'ooar inconvenientes"
"' .. redór, V. intrans. Arredar-se. F. Alv.
[nl"- 98. -quatro homens... que fazem al'rcdar a genle. e fig. P. da II. Gen. 3. p. 53.
"quem estudioso desta philosopLJia arredara d'ella'!JI § V. A{"aslal'. syn.
....... cd .. r.lfc, V. ref. Afaslar-se, desviarse, separar·se. M. P. C. 83. Palmo l. 'lO, ('o
outro se arredou agaslado por não fazer sua
vontade. arreda/'-se da virludeJl O/LI', dc D.
Pedro I. Arredar-se dos perigos, (/os vicios,

da conversação. § AI'I'cdat'·se em algum
togOl'; retirar-se a elle. 11r- 2. 2. § Ada~.:
«Quem arreda aro, arreda pece:ado. Dette.
Adag. 30. "Melles os cães na mouta, e arrellas-le fóra» Ibicl. 30. «Lá te ainda, gaubo;
uão me dús perda. UUs. I. 6.

"'''''édío, II, adj. Que se arreda, atraza,
desvia da manada, rebanho, ou fato; diz-se
"',·.'ec'"ll1t1o", ", S. O que, a que arre- das rézes. § fig, Que foge á communicação,
cada qualquer cOllsa. § Guardador do seu. conversação dos amigos; que não Tae onde
~ Cobrador de impogições, rendas, etc. Orel, d'anLes costumava ir. /Ilut. SU1JP.
"rrebénto, S. m. Oacto ue arrebenlar a Jlfan. 2, 45. Alulr. Ch. P. 4. C. 114-.
"',','edo, adv. Longe, afasLadu: ccal'reelo vá

l'ecadado.
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dr. nós o séstro agouro. D. It'. JWan. Mus. tracto, convenção, Pina. ChI'. A(. IV. r. 6.
16. Sono ao.
2. «vilias e castelios que ... tinha aI'l'Cl'ens"
..i.r,·ctlômll, S. f. (anl.) Cast. 3. c. 89. II. Id. ChI'. lJ. lJini:;, c. II. r. 39. «deu castelP. 3. t8. V. l1eôoma. § Arredoma de logo; los ... em arrel'ens., i. é, sigllal, arrhas. §
panelia de polvora, usada nos combates na- Penhor de compra fiada. Gavi, Cerco I. 4.
vae" etc. Jllei/. 3. 287.
: .Ihc deu os ~nves fiados sobre dou> arreA""ctH;udn, (ant) ChI'. cio Condest. 51. ~ fens. § (1I~) Penhor, garantia. Paira. S. 1.1.
V. 110da (á).
1151. ·V. e 3.37. v. "tão divinos arrefens coit.,·,·cdont!'·ldo, p. p. de Arredondar. lJ. mo he o espirilo santo" Luc. 2. 7.• recebemU1'. 3. r 390.
ram o baptismo em aln{ees da ré de loda a
A"rcdolld'lmCl1to, S. m. Acção c r[fei- sua genle" (os Gregos lambem dizem arrato de arredondar; redondeza.
habon, e os Latinos a'l'/'all((l,o, com a mesA""cdondilr, v. trans. Dar figura redon- ma significação; a sua origem é Ilebl·. ou
da; dispôr em fOrma circular, espherica. § Orient. hharl'abon, ou hhal'rabah. penhor,
Arl'eclondal' uma conla, ou a conla; com- caução, etc. D. FI'. F. de S. Lui::,) V. Befem.
pletal-a juntando lhe ou tirando lhe alguns
,"'·'·crenc.... V Arrefem. Ord Ar. 5. f. II.
ll""crcntiu', v. trans. Esfriar, al'l'e(ecer.
minimos, ou fracções. § Arredon(/{!I' o pel'iodo, a ll/trasc; complelal-a de modo ca- Vlis. 3. 6. fig. II{' 2. 4. § Usa· se prol', ELlfr.
denle, harmonico. F. Atv. III{. 12.
Prut. • nem me aquent.a, nem me al'refenla..
Ancdó,·, adI'. Á roda, em torno. Ord. é-me indilferenle, não traz damno, nem proMan. 2. 29. "nos lugarrs em que e<tivemos "eito.•EnlenLlirnenlo ba ca, ela casta da
e arrcdO/' 5 legoas" Antepõe-se-Ihe as ve- boccil da rapoza, de qnem dizem as ve2es a part. de. Lobo, r 553. amonles d' arrc· lhas ... qne aquenta e arrclimla." lJ. Pranc.
dOI'" P. P. I. 9. ~O. "as povoações d·arre· ·Man. Carl. 2. 22.
liol'''
Arrcr,;:u;Adn, s. r. Acção, e en'eito de ar,'l"I'cdó"c~, s. m. pI. Contornos; o es- regaçar. ~ A. pontão que se pode conler no
paço que cérca immedlatamenle alg. logar, rrgaço; regaço cheio. § (fig) Grande qllalltiem "ouca distancia, a I'cspeito da granLlc- dade de alg-uma cousa: tlma arrcgaç(lda de
za <.lo objeclo. neCO)). da ()il'. 2. 4. P. P. saudades. Ca 'li lho.
lIist. 2. 48. 139 v . • fo.sem afaslando todos
,'l,·,·c;;.. ç"do, /l. N. I. 291. p. p. de
os al'l'edares (da praça) onde se podião
Arrc;;uçA,', V. tmns. Fazer regaço, coabril' mina~» § Adjacellcias, circumvizwhan- Ihendo, e apanhando as fraldas do vestido,
ças. aro, abas, arrabaldes, subUl'bios. Lobo, § Puxar para cima ou para traz as mangas,
f,03. 2. 571.
a saia, 011 cousa parecida. § Anegaral' a
il"rcd:)uçu, e derivo V. Redouça. B. P. Ú1'aça, ou bl'aços; afonar, dobrai' para cima
Arl. da Caça.
o bocel da man!?a, ou mangas da camisa,
,'lrrctl:·';',·. V. Arrendar (a vinha).
ou do veslido, fJcando um dos braços, ou
&,·,·cêil·o. V. Arrieiro. D. P. Man. Apol. ambos nús. B. F/or. 1. 369. M. P. c. 91. <ce
212.
ari'egaçando o bJ'aI'O, nos mostrou huma
"'·'·CfllJlh ....·, v. Irans. (L provinc) Ar- cr.\lz, que nelte tinha esculpida"
rebatar, tomar por força da mão de oulro.
"""c:;oc;á"-sc, V. I'ef. Colher, apanhar
mu/. Voc.
as exlremldades, ou bordas de qualquer
A""CrCÇll", v. trans. (anL) (do Arab. parle do vestido, as mangas, calças, elc. §
ar'rahaça; ou mais propriamrnle de Arre- llecolher enrolando: "o mar em grossos 1'0
fece, <.lo Arab. arl'ek/nç.) Abater. abaixar los sc arregaça., § Adag.: "Tal grado haja
moralmente. § Arrefcçal'·se. Vil. Chl'isti, I. quem a ve'lba arregaça.•
1:,0 v. • e por se nom al'l'e!e~!(lI', e avillar a
ArJ'cgáço, V. Ikgaço. Lus. S. I. 2.
COllsa" V. RefreeI'.
105.
,'l,·,·décc. adj. (anL) (do Arab. al'rc.~'·rcgnlft'·, v. trans. (I. famil.) Abrir
khiç) V. lIe(ece.
muito: diz·se dos olhos. muto Supp.
'1.,·,·crécc, adI'. lJuc. Ant. "compravam
A"rcgouhuda, S. f. Nome commum de
caro, e nom podiam vender al'l'e{ece" bara- varias peixes da família dos espillocito. por baixo preço. V. l1efecc.
deos.
,'l,·.·cCéce,·, v. lrans. Fazer esfriar, ahai,'l...·cganlll;r, p. p. de Arreganhar. 111.
xar a fervura, calor. Card. e Barb. lJiec 11. P. c. 109. § -, adJ. E~garçado, mal cosido,
P. IIT. 2. 7. «alTefece o fervor e earidaLle» ou muito "pela extremidade: diz-se das cos§ fig. ~sfriar. entilJiar, abralldar ; fazer di- turas mal feilas. § (fig) Que se ri de luuo.
minuir o enlliusiasmo. a actividade, a ener- § Cavallo Ctl'reganhado; cansado. V. Arregagia: V. g. arrefecei' o rlesrjo, a )Jal.'Vão.
Ilhal', intrans.
"""eféce,', v. inlrans. Perder o calor,
,",·,·cgnnhá,·. V. trans. Apartar os beiesfriar. li. 1. 5. 7.•anteque arl'&{ecesse o ços, descobrindo os denles rindo, ou por
sangue daqllelies que alli pereceram. § ligo cOIl\'ulsão. § Commummente se diz, al'l'egaAllrouxar, enlibiar, perder o ardor, o Ilese- nlta.r os denles; e serve para denotar o mojo de fazer alg. cousa. Casto 7. c. 28. "de- do COIl1 que se abre a bocea descompassapois que ... arre(eceo da furia que lhe cau- damente para fazer medo, POI' ameaça,
spu a Injuria" Couto 4.. 5. 4. elO. 75. (~dei- ou rindo. ALllegr. I. 8. e I. 6. "vós outros,
tao rama de grandes Jornadas e depOIS se se vos O'I'l'eganhão os dentes, fugis monles e
"li al'refccer tudo"
valles. Gil Vie. 4. 233. V. a(Jue nunca paga
,'l .... cfccido, p p. de Arrefecer. Chag.2. dinheiro, e sempre aI'l'egan ta os denles" ou
2~3. Couto 4. 7. 3.
t'allandn hypocritamenle, e não de coracão:
",·..crcchnc'nlo, ~ m. Acção, ou efi'ei~o .como llomens. que lhes parece, que bãsta
de arrefecer. B. P. Cal'd. e 11arb. lJ. § Abal- al'reganha.l' os denles ao céo, sem salisfazer
x~m.enl!l_da lemperalura de qualquer corpo: o que tem roubado .. AI. P. C. 55. § AITega~lmllllllçao d~ calor.. r~sfr.la0enlo. § lIg. nhal' os denl~s a alguem; fig. mostrar-lhe
J'!ouxldao, 11111ez~; dlmlllulc;ao n~ er.lhu- enfado. oPPoslção, ou resistencia. A/m.lnstr.
s!a mo, na a71lVldade, na energia. L0l!' 2. f. 577. § fiO'. A1'1'eganhal' os labios, ou
útil'. J. 1. I. 1...9. "lodos cheos de al'l'll fccl- bOI'das da fel'ic7a; abrir, aparlar. § (phr.
men/o de alguma esperança"
pleb.) Al'l'cganhal' a taxa; rir.
.~rJ'~rt'tU, s. m..e L (do A~ab. al'l·a/tI.li.. o
Ar"cganbál', v. inlrans. Gretar-se, arrepe!'llOr que se da por capllvo, ou prrslO- goar-se; abrir fendas: diz·se da fruela muto
nelro de guerra, de l'a/tana, penhorar, dar Supp. Delic. Adag. 15.•temporãa he a casalguma cousa em refens) Pessoa que; c da tanha, que por março al'l'egaYl/ta" i. é, que
por lIador de alg. concerlo, pacto,tlregua, abre o ouriço. § Arreganha1' o /i.go . arrelc. e fica em poder da outra parte contra- goar-sc, abrir com chuvas. § AI'I'eganhm' o
elanle. li. 3. 6. G Palmo 2. 112. Andr. Chi'. cavallo; (Ilrazil, l1io Grande do Sul) cerrar
J. III. e Il'eq. Casto I. U. 36. § Arrelens no pI. o cavallo os queixos dé cansado, de modo
é o uso lIu. ChI'. 67. Goes, CItr. Jlfan. I. ~8. que se lhe não pode tirar o freio.
AlbLlq. I. 32.•e lrouxe quatro Mouros pnnA.... C~llllhá ..-!lc, v. reL (t. vulgar.) Ilircipaes por al'l'efcns. Leão, Chi'. Ar. lIem·. se moslrando os dentes' fazer clJacota Gil.
2t v,. • e que em aI'I'e{ecs disto deixasse seu Vic. 4. 197. § (fig) lr<ir·se. flal'b. D[cc. §
sobl'lllho. nas aI're{clls, SaúeU I. 6. 61. e 2, Arreganhar-se com li'io . lolher-se' encoS. 123. lnect. I. ~67 .•suas alTelees. e 2. r. Iher·se.
"
7C). "seus arre(ens" S ligo Peul.lOr, caução. I A ....c;;illlho, S. m. Aberlura da bocea
dada e/ll segurança lIe cl1/l1pl'lr-se o COIl· arreganhando, mostrando os dentes, como
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faz o tecia, ojauali, a hyena, e/c. rasgadUra'
.~ - da bocca navalhada. § A'rl'eganholnl:
ttlar; fig. o aspecto e ar fero, Com que ma
clla o soldado. e que denota a Sua brav r·
e intrepidez. § Fatlal' com arregallho'(PI~
vu!g) 1<'allar com desassombro, de modo
altivo.
'''rl'cgcl~lÍr, V:. trans. (L rust. e p. usl
Lançar, atirar: d~z-sc ~os pastores quandô
al'l'cmeçam o cajado as pernas do "ado
illachad. At/. 2. 83 v. "tudo se vai em· gr"'
tas, arrejella·lhe o cajado. V. I\ejeilar
tambe~ .Jarrelar, .que muilos confundem
com reJeilar (de gellal' ant.)
&""~~I"'CDt"'d,!, p. p. de Arrrgimenlar
Orgamsado em reglmenlo ou regimenlos i
Que esta alislado n'nm rrgimento qJe a
elle perlence, que d'elle faz parte. '
A""cglmclltár, V. trans. I\eduzir aCor.
po, e disciplina militar; organizar algumas
companhias, ou regimentos lI!ilitares: v. g.
- o ~orpo, ou a lropa de artl/hel'ia, ele ca.
val/al'la. Decl'. de 1749. § (t. pop.) Junlar
em partido, em bando, em facção.
.-t.,·rl'l,;o""', V. trans. Fazer regos, sulcos
Javrando a lerra. Ctl.1·d. e Bal'b.
'
A....cgo ..'r, V. inlrans, Abrir·se grelar
liist. Scraph. 2.
4.56. -arregootl '(a jmpi:
gemI em parles. § Diz-se da Crucla, e pno.
cip1.lmenle dos figos: - a (mela ele muilll

I;
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Ancl",·. V. Arrear. B. 2. 2. 3.•lerea.
dos... de que se elles arl'eium (os Mouros).
V. Arraial'.
1'l....cI3"dll, s. f. A parte por onde se
une qualquer parte tio animal ao corpo do
mesmo. A/m. lns/l·. 3. I. 68. S Al'l'eigadUJ
pI. (L. nauL) Cabos, que vem das enxarci~
dos mastareos, pelas gaveas, e se fazem n·
xos nos ouvões da enxarcia grande. Blul.
,'l..rclgumenjo, S. m. (anl.) Fiança de
bens de raiz, ou de possuidor d'elles: ,Fa·
zer -" Etucid.
A""clgár, V. lrans. (anl.) V. Arraigar.
Casl. '2. c. 35. Ii. lJom. 2. I. l. vAio,
ChI'. D. lIem·. 17. Fea, 7'1'. Pinho t. 239,

lnec/. 3. a5.

Ar"clgo, S. m. (corrupção, e conlracção
de arreigamento) Estado do arreift",ado O!
lerra: v: g. pessoas sem arreigo. ng.•H
neeessario que a hoa doulrina, se unde, e
lenlla arl'eigo no entendimenlo, e no cora·
cão"
- Al'relo, ou &""eo, ou .lrre)'o, S. m.
(cm FI'. ant. al'roi) Peça de adornar, enfeio
lar, adereçar as pessoas, casas. ele.; oro
nato, adorno. Res. Chi'. 70 V. Leão, Destr.
C. 8S. "dos al'reos que as donzellas ... Ira·
zem" 11. 4.. 3. 9. ibid. c. 14.•elrei tinha ves·
tido. .. e na cabeça 1Iuma grande, e oão
mui deJgada louca sem outro arrea. casr.
3. C. 138. "e bo governador estava com tod.o
o seo eslado vestido d' arl'eyo. (coro louçal'
nhas de festa de gala.) Cam. Ecl. 3..•me
fareis um sepulcbro sem al'I'OO de bomnas.
(ornalo) Lus. Transf. f'. 4.14. Lus. 9.21. .m·
sula divina, omada de esmaltado, e verde
arl'eo. § E fali ando das bcstas. N. P, c.1.
ahum cavallo ... com bum arl'eyo de velu·
do roxo. fnsut. 6. J31. «a pé levando com
cusloso Ill'l'eo llum cavallo de Persia. § ng,
Ornàto, enfeite, adorno. Lus. 6. 89.•brao·
dura he de amor mais certo al'reo. V. do
AI·C. 2. 17. «arreios, da virlude» P; n. n/I. I.
H. -os cargos e omeios são al'relOs da p~s·
soa. !l. lJom. I. 3. 38. «al'l'eyos da oraçao'
§ Arl'eios, pt. diz-se hoje das peças, que aderecam as bestas de san'iço, de carga, asear·
ruãgens, coches, seges. elc. Luz, S. I. ~ ..3,
.nas estl'ibarias, cavallos, coches e a!;')I~
d'elles" § (llio Grande do Sul, nr~zl ,
al'reios de um cavallo para montar dllferT
ahi dos geralmente usados e consl am ~
varias peças. que tem os scguinleS no.m~

r

stladolt1'o, :JJi!l'lja, cal'Ona, lombll/UJ., C!nCO/l
c:Jxinil/w ou 1!ellego, badana, sobrecmc1uJ (.
cineMo mbtclto e (reio com os seUS pi:

tences. "

adI'
ou .......eo, ou "rr~10, te'
(ant.) Scm interrupção, succrss,lla~ae~1
a fio. P. P. 38. "baleu-se a 01' ae anho
dias al'l'eOJl Cta·l'. 2. c. 27. «que tem g 13
muitos jogos al'l'eyo» V. do Ara. 6. c. ,
-que vigiou !iS horas aI'l'eYo, sem nunca
Anelo,

r
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ntar' (a pronu.ncia, e a gram~atica pe- m'atar os miüws;

a reio ou arew,.para deseqUlvocar do
subs. arreio.) § V. FIO (a), s!(n.
.
"rrell ódo , p. p. de Arreltar, e adJ. lnflammado de appetltes s~nsuaes.
.
"rrellnr ! V. trans. e Intrans. e A'rreü~r
se, v. ref, (00 Lat. a.rrectus p. p. de arrlgeri) Excitar os appetltes sensuaes.
.trreltéIR, S. f. (t. da D.eir.) Almotolia.
lrrelequím, V. Ar!eqUlm.
"rrelbádR, s.,t. Pa de ferro no cabo da
aouilhada para ahmpar o arado. B. P.
c,lrreIíR, s. f. (t; .pleb.) Agouro de cousa
mão § Zanga, queslha.
ArreHár, V. trans. (I. pleb.) Fazer aborrecer, zangar, impacientar.
.
,lrreHar-se. V. ref. Tomar arreha ou
agouro de alguma cousa. § Zan!{ar-se, imo
pacientar-se.
.,_
"rrellcárlo. V. lleltcarlO. AlaoAntlg. 5. 7.
,lrreUquIR. V. neliquia. Gavi, Cerco 18.
86 v.
.
1
,lrrelvár, V. trans. Cobl'lr, ornar de re va.
"rrelvllr-sc, V. ref. Cobrir-se de relva.
,lrremoogládo, p. p. de Arremangar.
Palmo P. 3. t: 9. § Que está ameaçando com
as mãos, com armas, em acção de as mandar ou ferir com ellas. M. P. c. 150. «comeÇando jã os Dramas da guarda a se encresparem contra nós, meyos alT8mangal/OS, nos lançarão daly fora etc". Clal·. «Pan·
tafaçul do - braço" § Que tem as mangas
arregaçadas.
"rremongár, v. lrans. Arregaçar as
mangas até cima. Trancoso, P. 1. Couto,
II. .arremangou os braços, dando mostras
que o vinha degolar» § Levautar a mão para alguem, ameaçando-o. Blut. Suppl. §
Adag.: -Ao comprar te arremanga" lJelic.
Adag. 61.

lrremongÍlr-sc, V. ref. (I. fam. e fig.)
AprolHptar-se para fazer alguma cousa; resolver·se a pOr mãos á obra.
"rrcmonsár-sc, V. ref. Ficar em remanso, com pouca corrente: diz-se dos rios,
aguas, etc. -além quebra a corrente furiosa, e na volta s'enseya, e se arremanca.
lrrcmotn~iio, S. f. O acto de arrematar
em leilão. Urd..Man. 1. 25.
lrrcmotádo, p. p. de Arrematar. Const.
de Brog. 38.2. I. §-, adj. Acabado, completo; fali. de ajustes, negoCIas, acções. etc. Aulegl·. 5. 5.. §. Tambem se applica á loucura
para expnmlr o seu complemento: v. g.
louco arrematado. V. llematado. § A1're-matod<>; alado, seguro com reataduras. V. do
Are. 6. 19. «rodas de fogo nos cornos do
louro bem arrematadas" i. é, reatadas.
Arrernolo,h'I', a, S. O que a que arremala em teilão; arrematante. Cardo D. B. P.
.\rrcrnotautc, p. a. de arrematar. § it.
s.2 g. Pessoa que arrematou em lellão.
~rrchlRtar, V. trans. POr o remate ã
ulli.ma pCf de alguma obra' acabai-a, concIUlI-a. Coutinh. Gerc. 2. i5. B. Gramtn.
120•.-como de remate, al'1'ematar. § fig. Pór
aullima mão, completar alguma obra, trabalho. .v. d~ Al·C. 4. 2. -esperavão arrematar a victoria» § Arremata:r o discurso; acabal·o, fechaI-o. V. do Arc. 4. 11. § Arrema(ar aco..s/ura; com pontos dobrados, ou nó,
para nao se descoser. § fig. Pregar. Paiv.
S. I. 283 11. «estais crUCIficado arrematado
COm cravos» § Atar bem, ou com segurança
alguma causa na sua extremidade: V. g. arrematar o cabeUo da cabeça; atai-o no aLto,
e se~ural·o bem. Oruz, Chino 7'1'. 2. 3. §
o~. Dar ler~o, segurar. Feo, TI'. 1. 34. 3.
~ .11·se particularmente dos contractos, da
e~lzade, etc. Casto 8. 23. -a1Temalar mais
_ egurar (a amizade)>> V. do AI·C. 4. 30. Cle
racontas c~I.U tudo, que não he Deos" § Comp r em.lellao, ou almoeda; vender aos lanFo' PalO. S. I. 6. «Judas arremalou o Chrispor 5 cruzados" § Dar por vendida ou
~~~~dada a cousa que está em almoeda; feg. ha ~ os lanç~s, .cessando. os pregões: V.
remoia ~em l1lalS de, se não arremato. § A'I'ça- as I oramo de algum contracto na praUSôdasegural-~: dizia-se assim, porque era
!aDI/eo~orAtelro um ramo verde ao arremaremalar g. tltegr. 3. 2. -dão pressa a arseu fa~;r; vanlno por se verem li vres de
"· amo, e arrendar. S AI'I'eVOL.I._pt. 3:1.
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(I. de agric.) dar-lhes se- de al'l'emessão sobre uma meza» "fuzilando
gunda sacha. Barb. lJ. § Al'rematar as ter- d'a1'remessão bastos reJam pagos» § Qualquer
ras; (t. de agricJ tornar a lavrar o semea- arma que se lança, e remette, corno lança,
do. Blut. § A1'rematar; fechar: v. g. o es- dardo, etc. Lus. 4.21. Eneid. 10. 177. «o escueto, que arremata o portico. § (I. vulg.) cudo rebatia os arremessões" e fi"'. Jard. da
Praguejar. B. P.
Esc1'it. 235. 11. .suas palavras... são huns
....·I·ematOl', v. intrans. Servir de rema- arremessões que passão e penetrão todo o
te, terminar em remate. Diz-se particular- peitol aarre11lessões de convici02 rasgam a
mente das obras de architectura. H. Dom. alma" § Al'remessão, s. f. Medida agraria
2. 2. 18. § Acabar, terminar, finalizar, con- antiga de 10 palmos.
cluir-se. Eneid. 11. 76. -e nos confins siAI'l'cmcsslÍl', V. trans. (de remessal' com
canos arremata" V. do Arc. 5. 1. «ver al'- a prefixo; do Lat. 1'emissl!S, despedido) Atirematar huma vida tão inculpavelu
rar cem aI remessa, arrojar, lançar com for·
"'fI'eUlfttÚl'-SC, v. ref. Acabar-se: v. g. ça. Luc. 5. 17. Lus. 6. 78. aO grão tonante
aUi arremata-se o cabo, a costa: aUi arre- al'1'Cmessou relam pagos, etc.» li Diz-se parmatam-sp. os trabalhos, ctc.; terminam, con- ticularmente de armas missivas, ou de qualcluem-se.
quer cousa que se atira para arrendeI'. Ga"'l'l'cmAtc, . s. m. Ponto ou nó com que vi, Cerco, 14. 51. «arremessando dardos e
se arremata a costura, ou qualquer obra de lanças nos inimigos» H. Dor"-. L 2. 25. «lhe
malha, para não se descoser ou desman- al'remessou o bordão» e lIg. V. do Al·C. 1. 6.
char.
«como o vulgo em tudo arremessa o seu vo"'l'l'emeçál', e derivo V. Arremessar, mais to" dá ao acaso, imprudentemente. § neconforme á etymologia, e mais usado mes- pe11ir. expulsar, rebotar, empuxar afóra de
mo dos classicos; porém. Vieir. 5. 3. 24. si. Utis. 2. 32. Lobo, EgI. 6. CIo arremessa
Lobo. EgI. 6. Cei/o S. e outros usam com ç. de si com tanta força e tanta ira. fig. Luc.
"'rt'emeõa~iio, S. f. Arremedo. Pinheiro, 2. 21. ccortou e arremessa de si as occa2. 89. -homens destros na arremedação de siões de seus escandalos" § Inci tal', fazer
todas as pessoas.
partir, ou sair com impeto: v. g.- oca·
"'l'l'cmCdád0.l p. p. de Arremedar. V. do vaUo; fazei-o sair á espora. Lus. 3. 50. [f.
Arc. 6. 5. e H. vom.
Dom. 1. 2. 14. «arremessando-lhe o cavallo
"'rt'cmedftdo, S. m. O mesmo que Arre- com que o queria levar debaixo dos pés"
medo. Vieira, 1. 168. Ceita. Q. 1. 23. 4.
fig. Feo, Quadr. «largar mão do povo. e
""'I'emedadol', 0, S. O que, a que arre- arremessa-lo aos peccados» § Arremessar
meda. D. Ritar. tI. 58 v.
alguem; !eril·o com tiro de arremesso.
"'l'l'emedál', v. trans. (de rc, segunda ined. 2. I • 3Sa.
"'I'l'emcssál'ose, v. ref. Lançar-se com
vez, e imitar! Imitar a falia, gestos; imitar o estylo. Vieir. 10. 161. 1. «arremedava impeto e força, arrojar-se, precipitar-se:
as suas linguagens, com os proprios assen- -o raio das nuvens se arre-messa" Cam. Dd.
tos, etc.•. Sá e Mil'. Ded. cQ1'remedar Plauto, 4. 11. ce dos altos ares pendendo, com fu·
Terencio» § Imitar: v. g. arremedar a vir- ror se arremessa» § Arremetler, investir,
tude, o esfol'çO. Palmo l. 9. «pera arreme- acommetter com impeto. Reg. prep. a,
dar os feytos de seu pay, e avós" § Imitar, contm, ou t1'az alguem. Lus. 5. ::12. "hum
contrafazer alguma ~ousa, de sorte que se Etbiopio ousado se arremessa a elle, por
pareça com ella. Celt. S. 2. 137. 3. CIo me- que não se lhe escapasse» Utu. 6. 22.
dico remedeia a natureza, e o pintor arre- «cantl'a o fero inimigo se arremessa" J1faus.
meda-a" Luc. 6. 4. -alTeme-dando os arcos Af. 7. 109. «o principe traz elle se arremes·
de Tito, e columnas de Trajanol § Parecer, sa. § fig. Arremessa1'-se a nado, a perigo;
assemelhar-se, ter ares de alguma cousa. abalançar-se. Arl·. 9. IS. ecnão se a1T8mesLuc. 2. 29. aparedes grossas e dobradas, sarião tão sem tento aos peccados» § Atreque querem arreme-dm' fortaleza bellicosa" § ver-se, expOr-se, aventurar-se, determiArreme-da1' alquem; fazer as mesmas acções, nar-se a algo cousa sem consideração, pregestos, ou vlsagens, que elle faz por gra- cipitadamente. Reg. prep. a, em ou após.
cejo, e mais commummente por escarneo, ou Trab. de Jes. 1. 14. 325. ecO povo inconSidezl)mbana. Luc. 3. 7. CIOS malignos espiritos radamente se arremessa a juizos temerase puzeram no c6ro a al'1'emedar' os cleri- rios» Vasco Sitio, f. 37. «e se não arremesgos". § Hepre~entar. Feo: -mornos que ar- sa precipitadameute em desnecessarias emprezas" Palmo 3. 85. -os homens se al'r81'emedão virtude»
.~I'l'cmcdílbo, S. m. (an1.) Entremez, ou messam após a sollura de suas cubiças» ~
Avançar, chegar rapidamente. Luc. 6. 2. v:
farça. Etucid.
"'l'l'cmêdo, S. m. Acção de arremedar, do Arc. 2. 34. «a1'remessão-se todos a lhe
imitação, ou semelhança de uma cousa com tomar as mãos, e beijar-lhas»
"'rl'emésso, S. m. Acção, ou etreito de
outra. Ceit. S. 2. 219. 4. Viei'r. 1. 168. "as
fabulas dos gentios ... são buns a'rreme- arremessar, lançar com força, com impeto.
dos . .. dos mysterios dos christãos" ficção, B. 1. I. 11. "e embarravam-se em as peneapparencia. B. Ptor. 2. 157. atudo isto são dias, donde faziam seus a1'remessos» M.
vestigios. ou arremedos do agradecimento». P. c. 50. oarre-messos de chuças, e de pane\las de fogo. § Qualquer al'ma, ou tiro
oarreme-dos da fidalguia» V. Farça.
""'l'cmesquínbos, S. m. pI. (t. pleb.) To- que se despede de longe com força; como
chuço, dardos e outros que se atiram á mão.
das as posturas de enfeitar o rosto. Bttlt.
"'l'l'emcssádamenlc, adv. Inconsidera- Casto 1. c. 43. _apercebidos de frechas, de
damente, com precipitação, com arremesso, lanças... e de muitos arremessos. Goes,
sem exame, sem previa conhecimento. Ar- ChI'. Man. 1. c. 88. aque servião de frechas e lanças de arremeSSOll -as lanças d'al'te de Reinar, 2. 21. 114. C. 3.
"'rl'cl,u~sl!llÍdo, p. p. de Arremessar: 1'emesso arrojadiças são mais curtas que aI!
Vteir. 5.324. §-, adj. Que acommette, ou se lanças d'armas» § Arma, ou tiro de ar1'e·
arremessa furiosame:lte; ardido, violento, messo; o mesmo. Cout. 5 4. 10. aOS perimpetuoso. 1'mb. de Jesus, 2. 31. B. Dom. seguião acom /iras de arremesso» § De arre·
1. 3. 12. § Temerario, inconsiderado, impru- messo; (loc. adv.) com impeto. Palmo 2.
dente, precipitado; fali ando das pessoas. 169. § Al'remesso; arremettiua, acommetti·
71mb. de Jesus, 1. 13. 3l1. V. de StlSO, c. mento, impeto. Ceit. S. 1. 178. 4. e fig.
16. -não ser arremessado no fallar" e fali. Purif. ChI'. 1. 3. 7. 3. ccomo fora a victodas acções e cousas: V. do An. 5. 11. ria que hum arremesso da fortuna lhe dera
-acto de parecer arremessado" P. Rib. Rei. em lugar da morte» § Entl'ar de arremesso; •
«sentenças a1Temessadas e injustas" i. é, i. é. impetuosamente. Ros. Summ. 9. S
dadas sem consideração madura, sem exa- Fazer a'l'remessos; fazer mostras impetuome, ou pouderaçãô. Luc. 9. 15. «a profecia sas, v. g. de querer commetler alguma acção. Merc. de Pev. 666. afez arremessos de a
foy - I dicta a acertar.
.~I'l'cmc ..sndol', 0, adj. e s. Que arre· passar. (a ribeira.) § tt. Dar mostras de
enfado. de zanga; fazer gestos de ameaça,
messa. B. P.
At.rl'cmcssRmênto, S. m. Acção, ou eC- como costumam as creanças quando a8
contrariam, ou castigam. § 7'er bons arrefeito de arremessar. B. P.
"'l'I'emcHsiio, S. m. augmenl. de Arre- messos de poeta; assomas, surtos, vóos, rasmesso. Acção. ou elfeito de arremessar; B. gos. D. Pr. M. Apol. 343. Bem. Ftor. 4.
Flor 3. 8. 492. «lançon o demonio a pel\e 268. «não chegou tão longe o al'remesso
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poetico em suas Ilcções. (ousadia, arrojamento). § A1'l'emesso; modo de obrar extraordinario, excessivo: v. g. arremesso de
cOl'lezia; lance muito cortez. § Ardimento,
arrojo inconsiderado e imprudente. Paiv. S.
2. 214. N. Lus. 2. 7. c. 6.• culpando-o de
temeridade e attribuindo a prosperidade
de suas victorias a hum arremesso inconSIderado da ventura. § Arremesso do cavallo ; a saida precipitada com força, e impeto. Lobo, t. 3.
"'rremcttedor, a, adj. Que arremette,
que aggride. (Jard. e Barb. D. § -, subs.
Aggressor. B. P.
...rremettedúra, S. r. p. uso Acção, ou
elfeito, de arremetter; arremettida. AzUl'.
ChI'. 3. 78. e Ilg. Lu.z, 1'1'. do Desej. 4. 5.
... rremetténte, p. a. de Arremetter. § (l.
do braz.) Que està em acção de arremetter. Nobil. Pari. 26.• 0 touro arl'emettenle.
....·remettér, v. trans. Incitar um animal
a lançar-se, ou sair com impeto : v. g. arremetter os cães de {ila, o louro; incital·os
a que se lancem com furia; - o cavallo;
arremessai-o, fazel-o sair com impeto.
Eut?·. 4. 5. «e como me vê, arremelle logo
o cavallo. § O dicc. da Acad. traz arremeler e der.

"'rremettér, v. intrans. (emprega· se
com as prep. a, com, conlra, e pal'a) Acommetter com impeto, furia: v. g. arremetter

ao inimigo Gaui, Cerc. 6. 17. «alTemel/el'
a elle hum Mouro. M. P. c. 10. «arl'e/mellendo ... á tranqueira» Maus. AI. 5. 79 . • ar?'emellendo áquelles fracos vaIlos» Galv. S.
1. 25. 1. cO cão arnmelle á pedra, e não
attenta a quem lha tira- e fig. Feo, TI'. I.
124. 3.• a peçonba... arl'emelle com o coração» (ataca-o.) § Correr, lançar-se apressadamente: v. g. - o cavallo solto ao campo.
Uliss. 9. 67. V. do A·rc. 1. 26. «assim a'I'remelMrão os criados á torre pera I be fazer
(ao arcebispo) aposento n'e1la" § Arrojar-se

precipitadamente a pegar, ou lançar mão
de alg. cansa Gu.err. Rel. 4. I. 5. «arl'emeUca
este Dordão. Luc 4. 1. .arremelle e abraçase com uma cruz. § fig. Abalançar-se a fazer acção ardua, ou perigosa. Ceit. Quad.2.
193. oW'remellel'em a bons propositos» Feo,
1'1'. 1. 182. l. 00 primeiro... que arl'emellia
peTa ser açoutado- § Arrcmellido, p. p.
"'rI'emettídll, S. f. Acção, ou effeito de
arremetter; acommettimento, assalto, entrada impetuosa, e repentina, com força de
gente: «dar huma al'l'emellitla ao inimigo»
Casl. 6. C. 70. B. 3. 10. 3. ~ fig. «arremellida dos raios da luz» M. C. Amaral. p. 52.
~ Aeção arrojada, a bem, ou mal. li. Dom
L 3. 7. .do qual (irmão) não consta que
pera tal Pylades Ilzesse se quer alguma a?'remellida l ou comprimento, ou geito de Orestes. i. e, impeto para abraçar e obstar.
...rremettldúra, S. r. p. uso Acção e effeito de arremetter; arremellida, arremettimento.
.
"'rremettlménto, S. m. Acção, ou elTeito de arremetter; arremettida. Palmo 3. 36.
oarremellimenlos (do touro)- e fig. Feo, T,·.
2. 182. 4. «al'l'emellimenlos de deixar o mundo. impetos, commettimentos impetuosos.
"'rremlnádo, adj. (I. famil.) Irado, zangado, de mà catadura.
"'rremlnár-lIe, v. rer. (t. famiL.) Irar-se,
ameaçando, contra alguem. Blut. Suppl.
"'rrcneór. V. Arrancar. Ord. At. 5. 238.
"'rreneuró.·osc. V. Arrancurar-se. Ord.
Ar 2.

f.4.

"'rréndo, S. f. Segunda cava das vinhas,

dos milhos, etc. que se faz aplanando os
montes que se fizeram na ]lrimeira.
&rrendaçiio, S. r. Acção de arrendar.

Arle de Furl. (. 58.

&rrendádo, a, adj. (de renda, ant. 1'e-

dea) Obediente, e sujeito à redea: diz-se
dos cavallos. Palmo 5. 56. Vieir. 9 331. 2.
-os cavallos mais sujeitos e bem a1'I'Cndados que briosos. § fig. Que falia pouco, e

ri pouco; sofreado, encolhido em si como
o cavallo sob as redeas ; diz-se dos homens,
mulheres, boccas, etc. Utiss. 4.. 7. ÁUlegl'.
5. 5. «estais o mais al'1'endado homem, que
vi. -trazer arrendadas essas boccas maldizentes»
4rrendádo, 1lI, adj. (de l'encla, tecido)
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Guarnécido, ou ornado de rendas. § -, s. m.
A parte arrendada, ou trabalhada em fórma
de renda; rendilhado.
"'rrendúdo, p. p. de Arrendar. P. P. r 29.
§ -, adj. Que tem rendas, ou rendimentos
de qualquer genero. (Junha, IJ. de Brag. 2.
f. 74. «de pais nobres, e bem arrendados»
, ....·rendlldô.·, ", S. O que, a que da, ou
toma o uso, ou usufructo de algum predio,
por curta renda. Ol'd. Ar 2. r 310. «os arrendadores dei-rei» Na 2.' accepção melhor
se diz arl'enda/ario.
"'rrendllméllto, S. m. Acção de arrendar. Gil. Vic. l. 347. § Cgntracto bilateral
pelo qual alguem traspassa e assegura a outrem por tempo determinado, e pelo preço
ajustado, o uso e gozo de alguma propriedade immobiliaria. Alocação de objecto mo·
vel chama se alugttel'. (Cod. ci V. parI. art.
1:596.) § Fazer a?'rendamenlo; celebrar o
contracto respectivo. § Tomar de arrendamenlo. Arrendar. § O preço convencionado
por que se dà, ou toma alguma cousa de
renda. V. do Arc. I: 9. § A escriptura do
contracto que se faz tomando, ou dando de
renda alguma cousa. Consl. de Brag. 2. 1.
Gil. Vic. - passado, lavrado 0-»
,\..·.·endAr, V. trans. Dar, ou tomar de
renda ou de arrendamento por preço convencionado, e por certo tempo, alguma herdade. ou qualquer!.ropriedade immobiliaria. Leão, lJecr. ar . Man l. 67: «constranjam os tutores que os arrendem» (os bens
de menores). Ord. M. 4. 38. «não poderam
(os corregedores, etc.) arrendar bens alguns de raiz, nem rendas algumas» § Arl'endaT em massa; i. é, a totalidade das cousas que rendem. § - em ?'antas, em loles;
i. é, porção das rendas, como fazem os rameiros, ou se faz a elles. Eslal. da Univ. 4.
I. 5. § fig. Não lhe arrenda,- o ganho, a med?'a, clc.; não lhe invejar a sorte, não lhe esperar bom successo em algum negocio, ou
empreza. D. F. J11an. Mus. 88. carl. 4. Ac.
dos Sing, 2. 3. § V. Alttgm', syn. § Adag.:
.Ao arrenda?' cantar, e ao pagar chorar.
Delic. Adag. 61. «Não a?'l'Cndes ao coutado
rendas nem cavallo. lbid. 14.9. o 'ão fies,
nem porfies, nem arrendes, viveràs entre as
gentes» lbid. 68.
&r"endúr, V. trans. (de ?'enda) Dar feição de renda, rendilhar; guarnecer de ren·
da (vestidos. ou outros objectos de uso).
"'rrcndá.·, V. trans. (do Hesp. ou antes
do Galleg. l'endal1 (t. de agric.) Cavar segunda vez, dar segunda cava, ou sacha: v.
g. - as vinhas. § Arrendar o bacello; ca'val-o alguns dias depois de posto. Alarlc, p
17. § A1'I'Cndar o milho; arrancar os tllhos
para dar melhor massaroca. V. Uedrar.
"'r"endár, V. trans. Acostumar o cavai·
lo a obedecer pelo freio.
"'I'rcndatárlo, o, S. O que, a que toma
de arrendamento algum predio rustico ou
urbano; inquilino. § -, como adj. Alv. de
L8. Fev. 1778. «o lavrador-•.
....·rendá,·cl, adj. 2 g. Que se pode arrendar.
"'rrenegaçíio, S. f. Negação do nome de
Deus) abjuração da Cé. § fig. Agastamento,
enfaao.
"'rJ'elleg'ldll, S. f. Jogo, em que se distribuem nove cartas a cada um dos tres
parceiros, das quaes as maiores são espadilha ou o az d'espadas, manilha, basto ou
o az de paus, az, rei, etc.: é um jogo semelhante ao voltarete, mas dislincto d'este;
tambem se joga a dois parceiros. § Tambem
se chama zanga.
"'rrenegá.lo, p. p. de Arrenegar; e adj.
Renegado. § Que apostaton da relig-ião, ou
crença, em que nasceu, e que professava;
V. g. da religIão christã para o mahomelismo. Coulo, 5. 4. 4. «hum Turco ~ue jà fõra
Christão, arl'enegado. § (por ampliação). Que
é traidor, ou perjuro á sua patria. Lus. 4.
32. oOS Pereiras arrenegados» § ii. Que abandonou os seus principios politicos, adoptando os contrarios por molivos inconfessaveis. § (fig. e famil.) Enfartado, encolerizado.
"'rrenegádo, 11, S. Elche, apostata, individuo arrenegado. Luc. 4. 1. B. 3. 1. 3.
-Mamelucos, Arabios, e alguns al'l'enegados"
Mem das Pl'oe:;. l. 26.•huma al'1'enegada•.

&.·.. c;,.neg~dÔr, a, S. p. uS'. Oqu.e, aque
arrene"a. Gran. Comp-. 16. Sa e Mu' -mis
sa d'arl'~negadores» 60ulo, 8. C. 25. §'O quea~que dIZ arrenegos.
I
. "'.·.·enegúr, v,. t~~ns. Negar-se de sectano de alguma l:elIglao; abandonal·a: -que
arl'enegasse os Idolos» lnect. 2. 14.7. arreM
gar sua lei» e 3. 236. Luc. I. C. 12. .pro.
testando (o Mouro) OI'l'enegar . .. o falso pro.
feta» § Abjurar, apostata,r, V. g. da religião
chnsta para o mahometlsmo. Leão ChI' O

Diniz, 129. BTil. ChI'. «al'renegou o.. : mance:
bo a fé catholica" Goes, P. 3. C. 21. -arfe.
negando a lei (Catllolica) em que nascerão.
§ lig. Ser traidor, ou perjuro à sua patria
ao seu partido, etc. § Blasphemar, amaldj~
çoar, aborrecer, detestar. Lus. 4.40.•arre.
negando o céo e os. fados.

"'rJ'enegór, V. lntrans. Abominar, de.
testar, ter mà fé, ou fazer mau conceito de
alg. cousa. Delic. Ad. 37. oal'renego de 'rilhões, ainda que sejam de Ouro. e P."38.
«arreneqo da besta, que n~ inverno tem ses.
ta" Eu/r.. 1. 1. <lhe doutnna de arrenegar.
«arl'enegal do homem a quem a experiencia
não ensina» § Adag.: «A?'l'Cnego da terra
donde o ladrão leva o juiz á cadeia. Delic.
Adag 106. .0A1"l'enego. de tigellinha d'ouro
em que hm de cuspir sangue- UliJ. l. 9.
<lArrenego do amigo que cobre o periRO.
Delic. Adag. 19. «Al'renego do cavallo quese
enfrea pelo rabo" lbid. 38. § Arrenegol Tal'.
?'enego! Al'1'enego do dtabo! (loc. interj. e
pop.) Indicam raiva, zanga, ira, odio, e tambem espanto, susto, etc.
;t.r1'cncgárose, V. ref. Enraivecer-se en.
furecer-se, irar-se. Sá eMir. 2. p. 88. '.ar?'cnego-me d'estas vossas branduras» § Adag.:
"A1'1'enegam-se as comadres, descobrem·se
as vel'dades'\.'·I·euégo, S. m. Acção, ou elTeilo dl se
arre negar. (Jard. D. (Joul. 9. 28. -perdC{)
huma mão (de jogo) grande pelo que fel
um grande arrenego» expressão de que se
usa como interjeição, quando se tem um
impulso de colera, como se se dissesse arre·
nego do diabo! § Os arrenegos ; poesia, di·
cto que começa por esta palavra em varias
estancias, como urna de Gregorio Alfonso,
creado do bispo d'Evora no Canç. de Re·
zende {. 137. V. que começa: ArrClleguo de
ty, Mafoma..
&rrcnbIlIllCn(.o, S. m. (ant.) Arrunha·
menta, ruina, perda. Elucid. .nem outro
cajão, nem arl'enhamenlo de tempos. maus
annol>.
,\.rreutá.·, V. intrans. (I. pIeb.) Jactar·se,
alardear, basollar, dizer bravatas..
"'r"enunclál', e der. V. RenunCiar.
.......éo, S. m. (ant.) V. Arreio. Pinheiro,!.
t. 66. Cam. Ecl. 3. e muitos outros Classl'
cos escreveram a1TIJO. § ii. adv. V. ArreiO.

Casl. 6.

C.

110. D. F. Man. Carl. 51. Cenl.2.

&rrepnnhádo, p. p. de Arrepanhar. pj.
lhado, roubado. § Poupado sordidamente.'
Avaro.
....·.·cllnnbá.·, V. trans. Enrugar, contra·
hir, agarrar, puchando e enrugando: o po.
vo tem por signal de morte o arrepallhar
o doente a roupa da cama. ~ (t. pleb.) ~ga'
fanhar, arrebatar, pilhar..~ Poupar sordlna·
mente.
....·.·epellnçiio, S. r. Acção ~e ar~·epellar.
A"repellódll, S. f. Arrepellao. 31111. Mac.
Alt. 2. 82. v "que me dás al'1'epellada•.
....·.·el.elládu, p. p. de Arrepellar. Gi/.

Vic. I. 172.

d

,4,1'rCI.ellíio, S. m. Acção ou ell'eito ear·
repellar. (Jasl. 5. c. 32. Albuq.2. 9. §lfig :
prehensão aspera. M. L. l. 3. 5. Ga v. á .

2. 239. § DaT um arl'epeUão a alguem; fazer·

lhe cousa molesta,

V.

{J.

citando-o) Le~

al'l'epellão; Ilcar venCIdo. ~ Ilg. AI repeliólS
da lorluna; maus tractos d'ella.
s

Arrel.ellár, "'rrel.elár, e der. v. trao .
Arrancar o pello, depennar; pnxar pelos CI·
betlos da cabeça, ou barba, etc. ~ algue~ó
Gil Vic. 1. 346. oal'repelarão ·te a port1o.
paço» GOu.v. Rei. 2. 16.• estando arrepe a
do as barbas de braveza e ira. Dellc. A~~.
73. "quem empresta suas barbas f1"I~,;a;.
§ Deliscar, puxar a carne, ou pe e. iII
arrepe1lar as orelhas. D. F. Mail. A~~prias
....·.·epellúr-se, V. ref. Puxar os P
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7

bar~as. Res. CM. J. II. c. 7.
V. llltr~ns. (SÓ usado no InArrepender-se, Gll. r~c, "t~mpo ha de
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telbas não cravejadas: ,<inda o gelo aTripia
~rrét"do, p. p. de Arretar. B. P, § (t.
a grossa enchente» § Desgrenhar, descon- de cavo ant.) Desaliado. Ord. llfan, 5. 93. V.
finito)
certar: V. g. arrepiar o cabello, o toucado. Reptado, Retado.
.. ender' § -, S. m. AlI. 9. 1li. "appres- § A7'I'epiaT a carreira; (j~. tornar atraz, des- I &"rctúr, V. trans. (do Lat. ad, Tetro, para
D/d~ no peccar, e tardios no a7'repender» andar. Lobo, f. 20. UllS. (j.. se. I. B. ClaT. traz) Vender com pacto de tornar a vender
sa arrependimento. § Adag.: ,.r}omprar e L C. 15. § Arrepiar as cMnes; fazer, ou ao vendedor, quando este quizer remir, ou
no epe1lde,.. Delie. Adag. 63.
sentir calafrios, por causa de medo, ou de resgatar a cousa vendida. B. P. § A7'relal';
Dr~rrepender.sc, v. ref.. (do Hesp. arre- narração, ou vista de cousa horrifica. Paiv. (ant.) accnsar um fidalgo, ou cavalleiro a
liNe' do FI'. se l'cpcnttT; do Lat. 7'e, e S. I. (. 10. v. Azur. ChI'. 3. 91. .e como outro de traição, e aleivosia a seu rei, e seP~nilet íer pezar iterativo, de pama, p~zar, . nós outros a!'ripiamos nossas carnes, quan- nhor, e desaflal·o para Ih'o provar por duelPenal Ter pezar de algum mal que se disse, do por accldente vemos algum homem lo, ou fazel·o confessar a verdade da accup Fez detestando esse maL, e tendo o ~rme morto ante nosso~ olhos.
sação, ou 1h'0 provar em juizo contencioso
oUoposito de o não tornar a fazeI'. Paw. S.
&r,'cplá.·, V. IIltrans. Fazer-se aspero, (opposto ao de sangue, que é o duello, ou
~r 911. Vici/'. (j.. 17.• todo o que se arrepcnde desabrido, invernoso: diz-se do tempo. V. repto). V. Reto, ou Llepto; e Reptar. P. da H.
verdaddramente» ~ Retr~ctar-se,. d~_sFazer o do 4ry. 6. C. 2(j.. "amanbe.c~o o Ceo toldado, Gen. 3. p. 31"1,,.
contracto' mudar de proJecto, opllllao, von- al'l'lp!ou o tempo, e tornarao a cursar ven&rrctcnçiio, S. L_Retenção. Fons. Regim.
tade etc.' FerI'. Sono I. 32 .. 111. P. 107. "gua- t o s " ,
.
. !. q. opp. a evacuaçao.
si l1ie urrepenclo do que tlOha promellldo"
&,·rcpl,"'.SC, V. ref. Ounçar·se, ou arn~rre\·ál. Oru.z, China, TI'. 6. 3. ou
§ Aborrecer-se, enjoar-se (p. us.) Nau(l'. çar·se o cabello, ou o pello do corpo. V. de
~rre\'álde, S. m. (anL) Galv. Cftr. 53. V.
de S. 2. 28 V . • cujos gados dos p~stos se Suso, C. 28. arrepiar-se de medo; de horrol': Arrabalde, como boje se diz.
DI'rependem. § Adag-.: .De calar mnguem por doença corporea tambem se a7'rep!am.
&.... cvc~ár. V. Arrevessar.
se arrependeu, de fallar sempre" Utis. L 5. § A'1'7'epia7'-se o corpo rom (rio; diz-se da
&"rc\'esíu', V. Arrevessar.
~rrcvcssádl), p. p. de Arrevessar. Vo•Quem cedo determina, cedo se arl'epende.. sensação, que elle cansa, acompanhada de
Oelic Adag. 101. .Quem pouco tem e isso erecçâo dos cabellos. ~ A7Tipim'-se acame, mitado. H. P. I. 2. 2. §-, S. m. Tornai' ao
dã cedo sc arrepende.. Ibid. IEO. -Quem se o corpo de medo; o mesmo. Lus. 5. 40. "0.7'- a'/Tevessado; fig. tornar ii má Vida, e erros
detem em dar o que promeLle, claro está npiam-se as carnes e o cabello a mim, e a passados que se haviam detestado, sem verque se arrepcnde" Ibiei. 130.
todos só de ouvil-o e vêl-o..
dadeira emenda. lllarcos, Chr. I. 5.7. Trab.
"rrcpendido, p. p. de Arrepender, e
&....cplcár, V. llepicar. § fig. Oar mos- de Jes. I. 8. 187. • tomou como porco ao 10adi. B. I. 5. 8. Cam. Sever. Q.ue mostra tra~, indicilr: .usar de parab.olas arrepica do, e como cão ao a7'/'evessado" § fig.•Estes
arrependimento; pezaroso, contl'lcto.
mp.lto as caas" .Aulegr. {. 166. L é,sóa ~ ve- a7'revessados do mundo.. Luc. 7. II", despre",'rcpclldillo, S. m. Arbusto agreste do 1I11ce, é propno de homens encaneCidos, zados.
Brazil da fumilia das rbamllaceas.
ou que vão para velhos.
~rrc\'cssúr, V. trans. (do Lat. l'everSa7'e,
,urepcn.llmento, s. m. O acto de arreilrrc~t'lucllli.·, V. trans. (ant e comic.) ou 7'eversal'i, voll9.r em todos os sentidos, e
peqder-se. Ar/'. 9. 15. § Pezar de haver di- Significo incerta. Gil Vic. L. 135. "oh! com- direcções, ou de 7'eversus, que voltou atraz)
elo ou feito alg. cousa. Paiva, S. 3. 10. mendo ó demo a vida a que a eu a7Tepin- Vomitar. Oast. 3. 15. "estava tão Fraco, que
Pallll. I. 25.•as palavras que a Furia com· C/lO" talvez encommendo ó demo (dou ao logo arrevessava quanto comia" (,engulhos
sigo traz ... trazem o arrependimento» § diabo a vida, a que eu me lançu); talvez de de a7TCVessar. 7. c. 77. e 2. {. 132. § fig.
Jludança de vontade, desistencia de cousa lJinchar, comicamente al'repinchar, como Elegiad. 27!J V. "furão o vento e as tripas
emrrehendida, oa feita. lI1em. das Pl'oez. tantos outros começados por al'7'e, que al- sào arrevessactas.. Nau!. de S. {.. 29 . • arreI. 29. -as cousas levemente emprehendidas guns classicos, e o uso cortaram, ficando vessa a alma" llf. P. 2L2. ut17Tcvessa7'ia de
tem muito certo o arrependimento. § (1. em 7'e-, V. g. 7'enegar, nbata7', repetla/', etc. nojo.. § Arrevessar do peito; fig. lançar da
lheol.) Pezar dos peccados, junto com a de&,'rCI)ío, S. m. Arrepiamento, calaFrio. § amizade. § .A'l'revesso principes. (phras.
te.tação d'elles e proposiLo de emenda. Andar ao arrepio; (no prop. e no fig.) andar pleb.) UUs. 1. sC. 6. desprezo· os : .arrevcsVicir.4. 19. /J'I'it. 0117'. 6. '15.•e sem emen- ao revez; em direcçâo inversa da que se sa'r a peçonha. Res. leI. f. 69.
da nem oulro al'rependimento acabou a vi- cosluma seguir.
A""c\'cssftr, V. intrans. Vomitar. Albuq.
da. § V. Aftlição. syn. § V. Contrição, syn.
"' .. r"I)Í(lue. V. Rebique. Eu!l'. I. 1. Au· 2. 17. "se al'revessa, lavão-Lbe a cabeça com
.lrrept'so, adj. anL e p. uso V. Arre- legl'. (. t'lO. v.
agoa fria, e cessa o vomito.• § Al'l'evessar;
pendido. § .Todos os que se acharam no
&ncpolh ..do, 0, adj. Da Fól'ma do re- fazer o mar revessa: "das agoas do mar,
c-OlIselbo, em se lendo o desaforo deste pa- polho, arredondado, repolhudo.§Envolvido que nella arrevessa" Bal'reiros, 213 v.
pel e disparatadas condições de pazes, fica· em refolhos e adornos; estuFado. § fi~. (t.
&,'revcsso, a, adj. Ao revez, ao viez. §
ram conFusos, e bem arrepesos de não vi- pleb.) .As pernas encapachadas, arrepolnado fig Cousa arreuessa; diFticil: .nome arrerem no conselho delUei" Com. de Rui Fl'eil'. em bayeta.
vesso. diFflcil de reter, ou pronunciar. Pres2.37.
&rrepolhár, V. trans. Estufar, arredon- les,
3(j. V. V. Revesso.
"rrcpeso, S. m. (ant.) Arrependimento. dar á feição do repolho.
~rrevczlÍdaméntc, adv. A.o revez ; em
Cardo D. B. P.
&r,'cpo!l.á)', V. intrans. Tomar a Fórma sentido contrario. § Alternadameute. B. P.
.lrrepia, S. r. (1. pleb.) Peça lasciva que de repolho; crear repolho.
§ Correr a meutei?'a arrevezadamente; ter
se toca na viola.
&rrCI)rchcndcr. V. Heprehend('l'. Vito as fibras em voltas, e di-recções oppostas ;
"rrepio·cobello, loc. adv. A póspello: Christ'i, '1. 13.42.
ser revessa. 11. P.
•pentear alTipia cabello.. Blut. ~ fig. Contra
&rl·él)ticio. V. Abreplicio. Calvo, Homil.
ill're\'czádo, ", adj. Feito em revezes,
vontade; asperamente. Pant. d' Av. C. 35. 2. r 30.
não recto, ou direito: .caminho arrevezado»
.Ievar, ~ reger os homens a al'ripia cabel.~rr('(l"c"tá." V. intraus. Aquentar se· P. P. 2. p. 117. § fig. Obscuro, confuso,
l~l é triste, e !]uasi sempre baldada fadiga" gunda vez; requentar.
inintelligivel: tst1Jlo arrevezado. § p. p. de
~ -, S. 2g. É ttln, ou uma arl'ipia cabello;
ilr)'C(IUífc, S. m. Ferro agudo qne se põe
ilncvczár. Pói' ao revezo § Dar sentido
I. é, pessoa rispida, aspera no tracto.
na ponta dos paus com que se limpa o aI· contrario. § Revezar. § Arrevessar. V. Re"rreplá.lo, p. p. de Arripiar. M, e "10- godão.
vessar. JI!. das Pl'Oes. I. 28,
ça,.2. 39. § adj. Assustado, aterrado, espa.4.rrcsoár, e der. V. Arrazoar. C(lst. 6. C.
&rre,'o, subs. e adv. V. Arreio. M. P. C.
vondo. Marc. Vhl'. 1. 9. '12. Nau!.,.. dc Sep. 119. e f. 22. Utis. t86. !I1. Lus. P. [lo 2. 78. (j.. Casto 3. C. 138. "al're.l/o»
9~ V• • lodo alTipiado estou, todo medroso. Ii. N. l. 83.11. Cla/'. C. 3. e du. 1. 7. l. es"' .. rczoá." e der. V. Arresoar. Leão, ChI'.
§.fig. 1Jo1~1 bl'amido arrepiado corre um Tio; creveram a7'l·esoar. § Arresoar, ou Arrezoar J. J. C. 2l.
nao placldo,. não sereno, e deslizando-se dizem muitos, porqne talvez digam resão,
"'.. rha, ou A"l'has, V. Arra, e Arras,
crespo, tur~ldo, como cabelLo al'repiado. § ou 7'ezão; porém os que dizem razão, do Feo, Quad/·. 2. 116. 1.•a arrha he parte do
Anl~ um nao desenganado, que um sim ar· La't. mtio, devem dizer arl'azoal'.
dote"
rqJtada; 1: é, que quer tornar atraz ou al'"rt'cstí'do, S. m. (I. jur.) Afluelle a quem
.4.r....fol"sla, S. f. (do Gr. a1'1'epsia) (t.
re~lar. Ihl. Vic. 3. 360. § Pescada arrepia se fez arresto.
phiL) Upinião que uão peude mais para um
da, a que se salga ligeiramente para se
~""csh)"tc, S. m. (1. jur.) A parte que lado que para outro. ~ Estado do espirito
CO~servar e comer como fresca no dia se- requer o arresto.
que nao se inclina para parte alguma; ou
gll1nle.
.
~"rcst.ill', V. trans. (do FI'. anL a1'I'cster, da vontade que não acha motivo alg:um para
"rrcplftdur~, S. r. Acção ou effeito de hoje alTíJter; do Lat. ad reslare, ficar para tomar esta, ou aquella determinaçao.
arrepIar; arrepIO, arrepiamento.
alguma cousa) (I. jur.) Embargar, apenar,
~r,'hizo, a, adj. (do Gr. a, privativo e
d.\rrep!omeuto, S. m. Acção, ou effeilo Fazer arresto. Atbuq. 1. C. 29.•mandou a/'- 1'hiza, raiz) (L boI.) Que não tem raiz.
e arrepIar. (hlc/'. /lei. 3. 1. l(j.. ,dogo lhe 'I'estar todas as naos, que no porto estavão"
&r,'ltulilr, S. m. (t. do Brazil) Arrieiro.
~.b§erlO I!um subito tremor e al'l'~pwmen- § Apprehender por ordem da auctoridade ;
&rt'lllllisUlO, .t.r,'làllO. V. Arianismo,
t 'd n)alS usado. no pI. V. g. arrepiamen- apenar. § Al'restal', por embargar ao passar etc. B. Flor, 2. '132. Gatv. TI'. 1'1.
§Oug t no (os medlcos dizem horripilações). a carta pela chanc l1aria, se deve ler na
~)'rlano, S. m. Especie de abutre, que
10<\ . - dCd/la/Tor, mcdo. Vil. Christ. L. 34. Ol'd. Ar l. 17. pamg. l. pois que alias at- vive nas margens do Mediterraneo. (Vultur
"v.,- e luxuria".
testa7' al1i não tem sentido algum toleravel, cinereus).
de 1~;~Phír, ~. trans. (do Lat /!Ol'l'ipilal'e, e na Man.. 1. 22. 1. le·se embal'gal', por al'.4""18". V. Arrear (t. nau!.) M. P. 36. D,
ler /r~"e, arnscar·se, e pilus, cabello) Fa· restar; anliq. n'este sentido
G. Coutinft. Jom. 15'1. § Ál're'tl', é orth.
.4.rt'CBto, S. m. (L jur.) Apprehensão 01'- mais usada.
a m~unça~, espetar-se o cabello, correndo
coma~ alospello, ou por elfeito de Mo, ou denada pela justiça até julgamento da causa
Jflrrlll,'íll, S. r. Profissão de arrieiro.
Castro e ~' ~u susto. Iles. Sonho, f. 85. Fel'r. como meio preventivo de segurança em favor
.4rrláta, V. Arreata.
toda. C ' 5' ·de cujo medo me arripiava d'alJuel1e que promove o pleito; embargo.
~rrlatár, e derivo V, Reatar, e Arreatar,
fig. O uS. . ~O'. AI'/'. 9. q. Fel'r. Casto §
&rrésto, loc. adv. (de a 7'esto; do Lat. etc.
venlo arrepIa o telhado, levantando as ad 7'etro) (anL) Para traz. Elegiad, 17.262. V.
~rt'18Z, S. m. Peça do arreio do cavalcabeIlos, ou as

Arrepcnder,
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lo; é de
Arreaz.

m~tal.

Gaivão, Ginela,

f. 137. V. man!lãa, tirou a bandeira da gavea, e al'ri- dos seriam os

Arrilu" adv. ou melhor A ribn, loco
adv. (do Lat. ad 1'ipam, á praia, para a
praia) Acima, para cima. Palmo 3. 27.
"montanha que arriba do valle ficára» §
Para diante, em grau superior. Paiv. S. 1.
185. § Antecedentemente. Goes, Ch?'. do
Pl'inc. 17. «D. Afl'onso aN'iba nomeado» §
Mais, ou passante; v. g. arriba de dez. Palmo
2. 167. § Arriba, arrilJa! voz naut. para fazer levantar os que dormem, para exhortar,
mandar arribar, etc.; § it. Voz milit.llara fazer avançar, escalar, e subir acommettendo.
Vlis. 8. 58. § Agua arnba, ou rio arl'iba; para
cima, contra a corrente. Luc. 5. 47. ~ Bocca
arriba; com a bocca para cima. H. Dom. 2.
2. 3. § lJg. Negocio de agua arriba; arduo,
difllcil. § Cousas de cosia arriba; o mesmo.

bolt a' elle, e o foi salvar. § Al'ribar sobre
alguma cosia, ou pam, ou sobre algum navio, ele.; pOr a prOa, guinar para elle, surdir para elle. Lus. 2. 68. "para elles arribando as vellas viram. B. ~. 1. 10. "arribou
sobre a nossa náo Trindade para a tomar
(um corsario). Eu{r. I. I. § Arribar; surdir, ir á vante. Fl. N. I. 50. § fig. Convalescer, ir cobrando forças na saude. Viei?'. Carl.
I. 20. .tres vezes cheguei ás portas da
morte nesta doença de que tornei a arribar»
§ ii. Tornar a algum afTecto, ou paixão que
se havia largado. Luc. 10. 4. "ar/'Ibm' á cos-

ta do inferno" tornar aos antigos peccados.

§ Arribar; pOr a pOpa ao vento, quando a
prOa vae muito a barlavento: é o contr. de
aguçar-se ele 16. M. P. C. 56. "mareando em
popa, veio mTibando entre ambos os puArr, 7. 1. B. Flol'. 1. 30~. § Dar comsigo de nhos> Eleaiad. 6. 67. "m'l'iba, a1"7'iba, que
pernas arl'iba; perder-se. Vlis. 2. 3. § De será desdita (dizia) dar na terra que esta
unhas arl'iba i (na esgrima) com a palma perto. § Não mTibar; g-overnar, chegandoda mão para oaixo, e as costas para cima. se para o vento ponteiro. § Subir, chegar
4c. dos Sing. I. 18. ~ JI'Oj~qo a?,l'iba; con- a cima, ou ao alto de algo logar. lIfachacl.
tIDuar. .D. F. Man. Mus. 2t~, Vwl. de Tha- Cerco 2. 37. "Pel'o Gil, arribai cá, veremos
lia. § Adag.: «Ratos, m'l'iba, que todo o partir a armada" § fig. Subir, elevar-se em
perfeições, partes, grad uações: "viciosos,
branco é farinha.» Delic. Adag. 27.

Arrlbllçiio, S. f. Acto de chegar ao sitio
para onde se vae; arribada. § Aves de arribação; as que vem de outra terra em certas estações. Ar/. da Caça, 6. 18. § Peixes
de arl'ibação; os que acodem a certas paragens, deixando outro posto, trazidos por
marulhada, ou alguma outra causa. Magath.
Bist. 8. "mTibação dos gafanhotos» B. 2. 3.
4. § Homens de ar'ribação; os que vão a
terra estranha buscar vida; forasteiros,
vindiços, que se tornam logo, e não as'sentam vivenda. § Cousas áe arribação;
de pouca valia, por haver abundancia d ellas, como succede com o peixe arribado;
e com a arribação dos passarinhos. Cruz,

Poes.

f.

99.

S. f. O acto, ou elfeito de arribar. Couto 4. 6. 1I. § Vw, tr, ou lornar
de arn1Jada; i. é, arribado a algum porto
com tormenra, ou necessidade, não sendo
do seu destino (A maral, 3) ; ou tornar ao
logar de onde saiu, antes de findar a viagem; e fig. Trai. dos Anj, 2. p. 1004. -como quer que tornemos, aIDda que seja d'al'nbada, engeJlados do mundo, nos recolhe
(Deos), nos estima»
"'rrlbádo, p. p. de Arribar. Ined. 2. 94.
B. 3. 8. 2. § fig. Pessoa a'l'tlbada; (phras.
pop.) que tem alguma fortuna.
""'rlbilDn, s. 1. (t. rusl.) Casa pequena,
coberta de palha, ou de rama, para recolher gado, etc. ; curral, palheiro.
Arrlbllneelrádo, 0, adj. Em ribanceira.
ArribAr, V. trans. (da loc. adv. a riba)
Levantar a riba, alar a cima (p. us.) Sevel'.
Disc. 27. -estoutro (peixe) he tão grande,
-que ... 20 homens o não podião arribm' ao
convez»
Arrlbár, V. intraus. (I. naul.) Chegar o
navio a algum porto, riba, praia, costa para
onde se destllla, ou ao mesmo d'onde saíra
Diz-se arribar a, ou em, ou para, ou sobre.
Coul. 12. 10. B. 1. 8. 10. «fizessem aN'ibar
todas las náos ao seu porto» i. é, fizessem
vir, avocassem a elle, e não ao do seu destino. Alb. 4. l. -mandou Af. de ALbuq. ar/'ibar toda a armada para Cocotorá» «m'ribando para a terra com a viração» ~ Tornar o navio ao porto d'onde saira, ou desandar o caminho quando o vento é ponteiro,
e o navio não pode suster o pairo. Luc. 4.
1. «em... duvida se a'rnbariam outra vez sobre o porto» § fig. Não proseguir em alguma
cousa. Casto 7. C. 68. e C. 85. Luc. 5. 10.•começou logo a a1Tibar... na fé, e opiniam da
jornada, muita gente» i. é, a desandar, mudar o conceito, opinião, esperança. § Acolher-se, ou refugiar-se a embarcação, por
tormenta, ou qualquer outro risco, a porto
a que não se destlllava (esta é a accepção
mais usual). Eu/r. 2. 5. Palmo 1. 27.-"se lhe
trocou o vento de feicão, que por força os
fez al'ribar na costa dà Irlanda. H. N. 224.
«foi forçoso an'iba'r a Moçambique» § Virar
do rnmo que levava, e emproar-se para alcançar outro navio, ou chegar a alguma
parte. B. 1. 2, 2. Albuq. 1. 11. «e como foi
Arrlbádn,
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por mais que aproveitem nas letlras nunca

arribão á verdadeira sabedoria" § Exceder,
passar: «as cartas a1'7'ibão de trezentas» Vieim, Cart. 1. 4. "nunca a/'riba de dous mil
cavallos. B. Guerr. Jorn. 37. "que arribám
a fazenda (saqueada) a trez milhões. § Não
a?'ribar de alguma cousa; não passar d'ella,
não ser capaz para mais. Feo, 2. 1. 157. 3.
Eu!r. 1. 1. "vossos primores são tomar con-

tas ao moço polia fleira (mui espremidas),
levar huma tocha airosa ante hum principe;
daqui não arribais. § Chegar a algum logar
por terra, sem ser subindo. N. Dom. 2. 6.
13. «em fim arrtbarão á corte» Palmo 2, 30.
e 86. -em poucos dias arribamm em Constantinopla» (falia de gente, que ia a cavallo.) § Vir dé outro paiz em certo tempo do
anuo (faU. de algumas aves); ou de certos
mares (falI. de peixes), Sever. DisCl'. 1. [911.
Amaml, 11. .alTibm'em os cardumes de peixe» § Arribar â fresla; chegar a ella estando alta. li!. e lIioça, f. 45. § Al'ribar sobre
alguma maleria; repisar n'elta. § Arribar;
(t. pop.) melhorar de fortuna, de posição,
de saude.
"'rrlçlÍdo, p. p. de Arriçar. Per. Elegiad.
4. 5l. Utiss. 7.37. §-, adj. (I. naut.) Amarrado, atado com cordall, ou cabos: "o cafre
a1'l'içado» Anell'. Chr. 1. C. 36. "escadas que
trazia aI'I'içadas no seu batel. § V. Arrizado, de nzes. § ii. p, p. de Arriçar (o cabello).
"'rrlçá." V. trans. (I. naul.) Prender, atar,
amarrar. H. N. Cast. 3. C. 90. "mandou-l!le
aI'riça'r pipas vasias de ambos os bordos.
Id. "estavão os navios an'içados á estacada
do inimigo. § AI'I'içar as velas; mettel-as
nos rizes. V. Arrizar, Enrizar.
Art'lçnr, V. trans. Erguer, eriçar, ~ndu
recer o cabello, encrespar-se, principalmente por medo, ou sanha Elogiad. 2. 25.•fazem a'l'riçaT aos llIouros o cabello» Uliss. 6.
74. § Arriçal'·se, v. re1. Ouriçar·se, encrespar-se.
Arrleár. V, Arrincar. Arrancar.
&.ra·lellveh''1, S. m. (anl.) .A~urações (recrutas) de bésteiros peões, aI'I'lcaveiros» será alterado ~e arrecoveiros, !loje l'ecovei1'Os,
gente que la com carmagem, {ardagem,
ou recova do exercito? Carla d'el-rei D. João
1. nomeando a Diogo A(fonso «anadel das
g~ntes. de cavallo, e piões besteiros, e aI'·
ncalJetros. § No ElucidaI'. diz-se ser miliciano rustico, que só servia em occasiões de
guerra.. vigiando as praças, ou nas obras
defemlvas; mas toda a tropa d'aquelles
tempos, fóra dos alardos, e dIas de barreira, só servia em tempos de guerra, cavalleiros, escudeiros, bésteiros, lanceiros, etc.
~ Estal' de l'ecoVO, traz B. Pereira llor estar
descançado, sobre o cotoveUo: os vJgias das
praças estão mais de assento, e pousada
que os do campo; d'ahi vira o nome aos
arricaveiros, ainda que o primeiro sentido
de recoveiros do exercito, e gente de recovagem, e carruagem, ou fardagem, não parece absurdo, mas .natural; e pouco nomea-

a1'1:icav.eiros, porque as chromcas referem malS feJlos de armas e COn
flictos, do que o que se passava nàs reco'
vagens. V. Recova, Recovag-em. E talvez a1'riei1:o se a~reviasse de al'/'ic~vei1'O, de ~~~
recovelro,. pOIS usaram os. antigos de palavras começadas por a, hOJe supprimido' v
g. arredoma, arrevessar, etc. No G/lmàrio

das palam'as espanholas e PO/'tUgllezas den
vadas elo Ambe, POI' R. Dozy et W li Eo'

gelmann (Leyde, 1869) lemos: .Santa·Ro·
dá esta palavra (ar1'icaveil'o) ; mas lendo~
confundido com uma o~tra, não a Compre,
hendeu. O texto que mta é um documeolo
do anno 1390, no qual D. João I dá a Diogo Alfonso o emprego de "auadel (an-na
d/~i1') das gente~ de cavallo, e pioens, bes:
t~lIOS, a1'7'wa,vetrQs.> Essa palavra, em que
et1'O é a termlllaçao portugueza, correspon_
de ao arabe aI'-I'icábi, de a1'-ricab estribo
o que segu.m o esll'ibo (estribeiro); vid. Frey:
tag e c~lDparae Diogo de 'forres, RelaliMl
des Chert{s, p. 316: «Ra tambem na cOrle
outros nobres como orticiaes do serviço 00
da guarda a cavallo, que se chamam nique.
ves, que são do estribo do rei ou rscudei.
ros, e teem seus cavallos na sua cavalha.
riça"
Arrleável, S. m. lanl.) V. Arriçavel.
,t.nlçável, S. m. Signi1. incert. Tem'. a.
17. "os estribos s~o como ar1'içaveis de bes.
ta~ do tempo antIgo, porém de mais ferro.
§ E certamente errC? t'ypogra~hjco por arrio
cavei, do arabe arncabt, estrIbo. V. Árrica.
veiro Era sem duvida, um estribo de lórma particular, j~ desusado em Portugal,oo
tempo de TenreHo, mas que elle foi encon.
traI' aiuda no Oriente.
Al'riCó"" S. 1. (I. pleb. beirense.) Atima.
ria descompassada.
..t.,·ridos, S. f. pI. (I. mar.) Cordões que
seguram os toldos dos escaleres ás bordas
dos mesmos.
..t.r,·lelro, S. m. Romen que aluga as
bestas de estrada, de cavalgar. § Homem
que as acompanha na jornada. § Escreve-se
tambem Arreeiro, mas al'rieiro é mais usa·
do. Entretanto a mais natural e obvia deri·
vação d'esta palavra é de a1're, como qnem
diz-o homem do arre, o homem que repele
m're muilas vezes. § A?Tieil'o ; nome vulgar
de uma ave caçadora da America, que imila
a voz com que os arrieiros faliam ás beslas.
A.·.'lél, S. m. Especie de annel, que ai·
guns povos sei vagens usam enfiado nas oreI has e no nariz, B. 1. 2. 2. "cada um com
trez arrieis de ouro uas orelhas e narizes.
§ (t. de ourives) (do Resp. l'iel) Rilheira;bar·
ra em que se funde o ouro ou a prata para
não vir em pó, e girar no commercio./ned.
3. 433.•hum grande arriei de peso de 50,
ou 1.00 dobras» Blut. Sup.
.
ArrUá", V. intrans. (t. de cava!.) Serbn·
goso, e rifador; ser brigão, rixoso, (dlz·se
do cavallo). Albuq. 3. 48. «como o al1'~rar e
couces dos cavallos•
....·rife, S. m. (anl.) V. Recife. I7Ied. 1./.
168. e 3. f. 256.
..
A.·.·lgár, vem erradamente por ArrIJ.ar, e
Arrincar em alguns vocabulariiJs antigos,
B. P.

ArrlJár. O mesmo que Enrijar. B. P.
Arrllhádn, S. f. Instrumento, com queo

arador pica os bois, e alimpa o arado; agUI'
lhada.
.
.t.rrhundíço, 0, adj. p. uso Que ~c arrl'
ma Bem. L. e Cal. 1. 2. 19.•demomos ar·
l'imadiços, ou assistentes» § - s. m. Oque
costuma arrimar-se a alguma cousa. §I"g·
O que se encosta a alguem para odes ruo
ctar ; parasita.
Arrlmí'do, il1al'. Cal. p. p. de
.
A.'rlnuír, V. trans. Encostar; V. g. al'l'l:
mal' alguma cousa a outra que a susteol~,
apoiar: V. g. arrimar a escada ao muro, .
Lus. 1. 2. 26. A'rr. lO. 53, Utiss. 9. 62.·0
na escada que arrima, esta subido" e Og,
Ceit. S. 2. 3l2. 3. «quem jura, busca bU~i~
maior e mais tlrme verdade, a que Of\a
ma, e encosta a verdade que .diz' .arrwe•
e escora os teus preceitos e d!Ctames ás fi
gras certas, e indispensaveis da bOa mo~:
§ Pôr de parte, deIxar. Palmo ? 3. Fr
mou as lanças, e .... subia a cIma' . .

n
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fal-o-ha o soldado a?'riscado; mas não o capitão prudente» Nauf1'. de Sep. 14. 273. "os
a1'l:iscados Gamas» Couto 4. 5. 8. e 6. tO. 19.
"por não... entregar a India nas mãos de
hum homem tão t.lT?'isca{lo. i. é, aventureiro, destemido. § Intrepido, resoluto. Coes.
Chr. do Pr. C. 7.• por que alem de ser mui
Q'I'risca1.o cavaI/eira, era, etc." id. ChI'. Man.
3. c. 4. nna guerra sam (os Malaios) mui
esforçados e arriscados no que querem cometern i. é, resolutos, arrojados. § Alto,
pico, cuja subida é perigoEa. At. Lus. 2. na
parte mais aTI'iscada do monte" i. é, a mais
empinada, ingreme, cimeira.
.......Iscár, V. trans. POr em risco, ou perigo, V. g. a alma, a honra. Feo, 1'1'. 2. 98.
2. "não temais a1'1'iscar as vidas por Deos»
§ Aventurar, pOr a perigo de bom ou mau
successo: V. g. - o credito, a fazenda. JH.
P. .uão quiz arriscar mais que só 10 mil
cruzados".
&l'riscÍlr-se, V. ref. ExpOr-se a perigo,
ou risco. H. P. 1. 4c. I. nse arriscava á morte» h'e'Íre, 1. n. o 22. narriscão-se antes (os
reis) a parecer ingratos" § Aventurar-se.
Coul. 5. 7. 7. H. N. 1. 81. "começamos de
nos alTiscar pala rocha abaixo" § V. Aven-

"'rrochadora, S. f. Peça de atafona com
que se aperta a almanjarra.
"'rrocbár, V. trans. Alar aperlando com
arrocho. Guel'. Rei. 3. 4. 7. § Ug. Apertar
fortemente: V. g. arrochar com cabos o na·
vio que se receia que abra. H. N. {req. T. 2.
f· 350. Orla, Coi. 17. 74 V. npera a caimbra
arrochão com percinta a cabeça, e braços,
e pernas alé os giolhos•.
"'rrocbelro, S. m. (de arrocho) Arrieiro,
almocreve. Cardo D. B. P.
"'rrocbeliulo,
adj. (de Rochella, praça
forte notavel, onde os protestantes se sustentaram muito tempo contra Richelieu) p.
uso Encastellado, feito forte, bem defendido
e fortificado. TeU. lJisl. 3. p. 236. "portas
a1Tocheladas. Mend. S. I. 107. 15. "na morte arrochelado.
"'I'rocbo, S. m. Pedaço de pau torto e
curto, que serve de dar azo a torcerem, e
apertarem-se mais as cordas, com que se
ata alguma cousa, e em geral as cargas das
bestas. Feo, TI'. J. 278. 2. § Acçâo de apertar, arrochando. H. N. 2. 93 .• derão-Ihe
tambem seis a1'/'ochos de cabo» i. é, valIas
da corda, com que se lia, e aperla. § Pau
de espancar, bordão forte. Gil Vie. l. 29. §
Propender pam a parle do arTocho; (phr.
pop.) ser inclinado ao mal, a COIDmetter
delictos, ter mau vezo § il. Propender paré/o rigor no castigo. Elut. Suppl. § ii. Ser inclinado a um partido retrogrado. § Cipó de
m'7'ocho ; grosso e forte, para se reatarem e
apertarem as voltas que se~uram a cousa
arrochada, ou reatada com elle, usado nas
serrarias, e onde se requerem reataduras
fortes. § - pI. (L nauL) Cabos que tem nós
nas pontas.
"'rrocóvll, S. f. ou .m. (anl.) Viterbo,
appoiando-se em um foral que cita, suppõe identicas as palavras A'rrocova e A1Ticaveiro. Segundo, porém, Dozy, arrocovas
corresponde a urna fórma arabe ar-l'ocabã,
plur. de ar-1'aquib, e signiflca alalaia, eseulca. Da passagem citada por Viterbo podem concluir-se duas cousas: ou havia uma
difl'erenca syuonymica entre arricavelro e
arrocovã, ou as duas palavras, equivalendo-se, são empregadas ambas logIcamente
por um processo de que ba bastanles exemplos no anligo Portuguez. Tambem arrolova, que se acha na copia do mencionado
foral, cilada por Viterbo, é arabe, segundo Dozy, e tem o mesmo sentido que a1'ro-

ARR
4. 47.•mas arrimando j.á as palae vindo ás cousas» § Arl1,mar espanas, canatto; pical·~ levem~nl~ para q~e
r4Sdgomais. § ii. Ug. Estimular, IncIlar a mal~
~iligen(;ia, e aclividade, V. do A1'C. 2.? "rOL
. al'ril11al' esporas a quem por Sl cor~~~ § (t. dt: alvelt.) A1'rimar o cmuo a UIn!l
be.sla:encraval-a no actp de a ferrar. § Ar!'tar os pés ti parede; teImar conlra a razao.
m,url már -!IC, v. TeL Encoslar·se: v. g.
arrimar-se ao bOl:dao. F. IJo":,,. 1. 2. 2. "e
notou que ao partir se fOl arnmando pelas
paredes> § Ug. Eslribar-se, fundar-se: v.

M.

(]a1'1.

g _ a conjecluras. Cunho fi. de B1'ag. 1. 1.
l' B. Flol'. 2. (. 119. § Ug. Al'rt11!Q1'·se a
~guel1l; tomal-~ por palrono. Patv. S: 1.
228 v. § A.proxlmar·se, chegar-se mUIto.
De.scobl'. da Froliel. 1 1!.. ".antPs de chegar
á correnle, se OITlmamo a terra, e ~nlra

.n

rão no parlo» ~ C0!Jr~!mar-se, adhe,nr, seguir: v. g. - a oplmao de alguem, a auctq-

ridade ao valo. V. do Arc. I. 3. "determ~
DOU al~l'imar-se aos seus martyres? § A1'1'tmar-se ti doutrina evangellca ; seguII- a,. praticai-a. AI'I'. 7. lO. e 6. 4.• isto he, arrimarse cada qual de nós firmemente ii. virl,:!de»

"rriOlO, s. m. Cousa a que nos arrIma·
mos' encosto, apoio: v. g. o bordão ar~i
mo da velhice. Jlfaus. AI. 4. 64 v. TcU. filst.
l. (. 87. "não se podia o tecla sustentar
sem o arrimo das dilas columnas» § fig.
Amparo, apoio, auxilio, protec'lão. § iI. Patrono, valedor. Vieir. 6. 271. Rei. Guerr.3. 5.
15.• he depois de Deos o maior an'imo, que
os padres aqui tem» Paiv. S, 1. 3 v. "sem
arl'imo de misericordia» Foreire, 1. n. O 8.
.sem os al'rimos da fazenda» i. é, sem aulilio, ajudas de riqueza.
"rrlocá,', V. Arrancar. B. Clal'lln. {reg.
Palmo P. 4. (. 41 v.
"rrlncolÍdo, ou "'rrlnconíulo, p. p.
de A.rrincoar-se, ou Arrinconar-se. V. Encantando. Leão, Chr. Ar. IJ/. 106. "elrei ...
estava em summa afOicção, a?'7'incoado em
Sevilha» § fig Retirado do tracto da gente. A/m. /ns/1'. 2. p. 286. <Jouas affiicto e
minconado porque Deos não destruio os
~ioivitas .•
"rrlncolÍ", V. trans. p, uso Metler animaes em ri ntão.
"rrlocolÍr-sc. V. Encantoar-se.
"rrlncooár, e - se, v. trans. e ref. (I.
do Drazil) O mesmo que Arincoar, - se.
"rrlogado, u, adj. Radicado, arraigado. B. 3. 5. 5.
.-\rrlogoíbo, S. m. (L bot.) rCaladium
arbarescens). Planta da India da familia das
aroideas.
"rrlogar. V. Al'I'incar e Arrancar.Cal'd. D.
"rrioho, s m. Areal, ou enseada, onde
racIl~ente se pescam saveis, e lampreias.
E/ucld. -a/Tinhos no rio Douro».
"rrlosca, S. f. (L pleb.) LOgro, laço, esparrella: v. g. caiu na arriosca-; armei-lhe
uma -. § Jogo de rapazes com pedrinhas
apanhadas quasi sempre á beira dos rios.
.t~rloz, pI. A'1'riozes, s. m. Bolinha, pel10ur1OI10 de pedra, de que se usa no jogo
do alguergue: Poiv. S. 3. 19. aque não pudesse nunca jogar ao arrioz nem ao piâo»
pellour~ de arcabuz. Sim.' Mac. Cerco, 1.
.~. -o arlOZ chantado no arcabuz" mettido
a lorça, calçado. § No Drazil, é urna fava
redonda, de c~sca grossa cinzenta. que tem
um caroço mUlto amal'goso, e que nasce em
grandes arvores de espinho á beira mar.
et:rrIPlár, e derivo v. lrans. V. Arrepiar,

.trr.lscódaménte, adv. Com risco; com
temendade; ousadamente audaciosamenle, Tanol'. Hist. 312.
'
"rrlseodísslmo. Agiol. L. sup.. de
I
p. p: de A:rriscar. ~e~el', IJi?c.
cô
§ adj. Peflgoso, SUjeIto a rls.
ISlPO, 5. 19. aquando O valor de cada
deseja os successos provar mais al'ris~ad~s. Naufr. de Sep. UI. aem casos anish .s, e em pt:rJgoslI § Empre::;a al'l'iscada;
~oe~a ~?peflgos. Cam. Eleg. 7. "desafio duda bal1lJcatlo. Couto 10.1. 10. "mui arriscaex õeatalha». § A1'1'iscado; que se abalança,
rario a pengosi ousado, arrojadiço, lemenhar' aventureIro, Viei,'. 8. 322. "empelodo o exercito, sem deixar reserva,

"r;tscildO,
ut -,

q:1

lU1'Q1', syn.

"'rrisi.ldór-se, V. ref. Fazer-se rispido.
'\"'rh'ár, e derivo V. Arribar.
.'l.-rlzádo. V. de Lima, t. 325. p. p. de

.~rrlzÍlr, V. trans. (I. naut.) Atar prender com rizes, caboll. § Metter as velas nos
rizrs. V. Enrizar. § V. Arriçar.
Ano, S. m. B. P. dá-lhe por correspondente. no Lat. camum, lodo, lama.
"'rroho, S. r. (do Arab. arrobá, de rabbaá, dividir em 4 partes) Peso de 32 arrateis ou a quarta parte de um Quintal, e~ual
a 14c lei!. 688 grammas. OreI. Man. 1. 15. §
Ser ele arroba; (Ioc. fig) ser de muito peso
e consideração; ser grande, solido. Ac. dos
Sing. 2. 202. "de arroba era a formosura (de
Atalanla). § A1"1'obn de vinho; medida antiga para liquidas, mencionada nas constituições do convento de Cbrislo de Thomar
dadas em 1503. Elltcid. arl. Clavm'io, ou
seri_a arrobe? § A's arrobas; (Ioc. adv.) serve par~ denotar a!guma grandissima e indetermInada quantidade. H. P. I. 4c. 7. Al'/'.
I. 17. § Adag.: "Arrobas não são quintaes,
nem as cousas são eguaes» Vlis. 1. 1.• N'esta
vida os prazeres são por onças, e os pezares por arrobas" Blul. Suppl.
"'I'robAdo, p. p. de Arrobar. Pesado
por arrobas, § Dividido em pesos de arroba.
"'r,'obowento, S. m. Acção de arrobar,
ou pesar urna rez em peso publico: V. g. o
- principia hoje á uma hora. § O mesmo
peso: v. g. lJagou-lhe o boi pelo :-. § (a~t.)
Arrebatamento, extase dos sentIdos. AglOl.

Lus. 2. 561.

.. ,','obá", V. trans. (de arroba) Dividir em
pesadas de arroba, vender por grosso, a
olho. § Avaliar as arrobas de peso de uma
rez, a olho, olhando para o jarrete, e esmando da grossura d'elle as arrobas que
tem, ou pesando-o depois de cortado, porque de ordinario tantos são os arrateis do
jarrete corno as arrobas que a rez pesa .
"','robá,', V. trans. (de arrobe) Temperar
com arrobe: v. g. - o vinho. B. P.
"'rrobár, V. trans. (anL) A.rrebatar. Blul.

Sup. Agiol. Lus.

II,

cova.

"'l'rolleár, ou ,~rrodelár, V. lrans. e
intrans. (auL) V Rodear, como boje se usa.
B. 2. 2, 5. nAr. de Albuq. que vOo arrodeando por outra parta ll lJelic. Adog. 140.
H. P. 2. 3. 22. Paiv. Caso 25. "parenlescos
arrodeados» i. é, remoIas, ou buscados por
leves titulas.
"'rrodelo, S. m. (ant.) V. Rodeio. Leão,

Orlh. 55 .
Al'rodelládo,

p. p. de Arrodellar. P, P.

I. 2.. iO .• mandando a Valentiano tribuno
dos arrodelados» (subsL) § (L boI.) Da feição

de rodella: diz-se das folhas cujo peciolo não
e lá pegado ii. base, mas no meio do disco.
TamlJem se diz da anlhera, do colyledones,
e grão quando o[erecem a mesma disposição. Brol. D.
Arrodellár, ou - delár, v. trans. A.rmar, cobrir, defender com rodella. IJescobr.
da FroUd. 93 .• com pavezes... com que a1'rodelavão aos remeiros.
"'rI'odellár-se, V. reL Cobrir-se com
rodeIla, adargar-se.
"'rrodllbádo, S. V. Rodilhado. M. e Mo·
ça, 20. Golv. S. 2. 113. § iI. p. p. de
Al'I'odJlbo", V. intrans. (do Hesp. rodilla, joelho) p. uso Ajoelbar. Casl. 1. t t.
"'rrilfll, S. m. lluraco no remate da tal'rara. Blul. Suppl.
... rl'ogacilo, S. f. (L for.) Perfilhamento
de homem livre, e pae de fami/ia. Lem.
do' Afons. Com. 82.
.~rrogndo, p. p. de Arrogar. IJ. /I'. Man.
Epan. 4c. 405. §-, adj. (I. for.) Adopta.do: diz:
Ee do que não estava sob poder patrlO e, fOI
adoptado por outrem. § -, S. 01'd. Man.

"'rI'''be, S. m. (do Arab. a1'I'obbe) Vinbo
mosto apurado ao fogo, e reduzido a urna
terça parte menos, para temperar outro vinlLO, ou para beber-lIe. H. Dom. 2. 6. 14.
Palmo Dial. I. 8. § Conserva de fructas, V.
g, de amoras, romãs, engrossada ao lume
com assucar: especie de geleia doce, ou
xarope. Atad. Melh. I. '2.7. 2.
",,.,obo, S. m. Arrobamento. -Fil. Elys. 7.
304. nlhe acanhe o a1'1'obo de mil consolações.
"'rrobustár-~e, V. reL Fazer·se robusto,
vigorar.
"'rrochádn, S. f. Pancada com arrocho.
§ (Por exL) Paulada, cacetada.
A",'ochádo, p. p. de Arrochar. B.
Arrochodor, S. m. Afogador, fio de pe- 2. 17.
Arrogador, n, S. m. O que, ou a que se
draria, ou perolas, que adorna o pescoço.
Pil. Elys. 8. 120. narrocltadores de perolas ll arroga alguma cousa.
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~rrogàDcIR, S. f. (do Lat. arrogantía) da ataCona, com que se aperta a almanjarO acto de arrogar-se, attribuir-se o que Iue ra. muto Suppt.
não pertence. lIieir. lO. 267. -o grandc imil'"I'ojamenIO, S. m. Temeridade, ousa·
perio que os Portuguezes fundarão na ln- i1ia; assomo de paixão, inconsIderação,
dia sem alTogallcia,.. se podia chamar mo- precipitaç;;o; arrojo. Vieir. 4. 180. -agora
narchian «na arrogancia com que o clero, vcreis se 110 al'rojaJl1enlo o que digo .. e 7.
nas cousas temporaes deriva Isenções da 90. 2. -não digo eu esses arrojamenlos"
soberania dos reis, de decretaes, e outras proposições, que são, ou parecem temerataes fontes.. § fig. Soberba, alliveza. Alart. rias, atrevidas; e 10. 208. «quP- são alTOC. 2'2. «a soberba, e arrogancia do genero jomentos de Alexandre senão doudices do
humano,) § Dicto, acção soberba, insolente. valor?.. V. Arrojo.
Maus. Af. 7. 113. V. do Arc. 5, 12. ~ V. 01'Arrojiio, S. m. Tirão; acto de puxar, argul1w, syn.
rastar; impulso forte que leva de rojo. Paiv.
~rrogànte, adj. 2 g. (do LaL arrogans) S. f. 180. B. 3. I. tll/. ediç. «:\ arrojões o leQue tem arro~ancia. Gavt, Cerco 18. 84. § va (São Thomé a hum grosso madeiro) á
Valente, intrepldo. Lus. 5. .1l. § Altivo, ma- cidade de Meliaporu ; em outras ediç. se lê
I('cstoso; diz-se das cousas, ou pess, Cam. mTojõos, adverbialmente, que devia escreOd. 1. 10. ',collo an'oganle. Naufi·. de S. 38. ver·se a. rojões. V. Rojo, que o vulgo alte.arroganle cabeçau Veig. Laul'. Ocl. 3. 3; rou em Jorl'O : e V. o art. sego
.por onde - se lançou. § Em que se da
ArroJuo, ou - jõeH, adv. Com impulso
arrogancia; diz-se das palavras e do estylo. para levar àc rojo. B. 3.7. II. "mas o Santo
Lus. 7. 13.• louvores -. li lIg. Applica-se o levou (o madeiro) arrojões lé aquelle lupor ampliação ás consas ae muita altura, gar onde fez a casau § Propriamente esta
ou de grande ostentação. D. F. M. Epan. palavra é o subst. augment. 1'ojão ou 1'o.jões,
334. • desta arvore tã) arl'Oganleu S -, com a preposição a, combinados adverbialsubsL Pessoa que é arrogante. §Pessoa que mente assIm como a 'rojo, de rojo.
arroga, ou perlilha o arrogado. § A1'1'oganle,
~r"oj'"', V. I.rans. Lançar com força: V.
p. a. de Arrogar.
g. arrojar o peso dos Itombros. Ac. dos Sing.
~rrogt)lllelllc'lllc, adv. Com arrogancla, 2. p. 246. "o mar arrojou o navio à costau
com altivez. Viei1·a. Voz, 15.315.
§ Arremessar, despedir, alirar com impeto
~rrogRlllí88Imo, superl. de Arrogante. e violencia; v. g. o tiro, pedras, lança, arCart. do Jap. I. 33l.
remessões, et.:. Uliss. 8. 39 "pedras arroja
~rrogár, T. trans. (do LaL al'l'Ogare, de a Alcides valeroso. AJaus. AI. 8. 121. e l. 17.
ad, a, para, e rogare, rogar) Apropriar, at- "arro.fa lluma ~rossi~sima alavanca" ~ Rctribuir a si como proprio; tomar, ou exigir messar, lançar Impetuosamente. Encid. t~.
qualidade, direito, róro, que não lhe com- 80. ,,'rurno pelo meyo das esquadras imigas
pete: V. g. arrogando a W7,'a Romana os na campanha, os cavaI/os atroja sem redi7'eilos da soberania lel7lpol'al. Porto Resl. I. ceyo. Vieira: -arrojar coroas aos pés" por
p. 19. -e quizerão al'I'ogar a si o direito de desprezo. § Arrojar,. arrastar, levar a raseleger principe» § Al'I'ogar (L for.) Adoptar to~; V. g. as pernas. § Arrojar os pés: arum arrogado, que já era fóra do poder de mstal-os principalmente por velhice. D. F.
seu pae, e senhor de si. P, da fl. Gen. 2. Man. Apol. 46~. § AI'I'o,jar cadeias, peso;
p. 73.
trazer de rastos. n. 2. 4. l. Cam. Sono I.
~'·rogár.sc, v.ref Exigir, e attribuir-se 5. ainda agora m'rojando levo os ferros» §
direitos não seus. Ac. dos Sing. l. 6. Oraç. Arl'Ojar paus como padiola; levar de rojo.
§ V. Apropl'im'-se, syn.
Tenreiro, c. 25. "pegam nos ditos paus (en~rrolá."
ou - yár, V. inlrans. Brotar, geuho de pa.u que tem assento como padiocorrer manSámente como o arroio: "e do la, oude põem costal) e vão arrojando pola
rasgado peito alToya o sangne, que o peito nevel> d'esta maneira levam cargas. V. Robanha tio querido amante !firamo)l>
jo. § (fig.) Trazer de rasto: .formousura
Arroído. V. Arruido. m. uso Luc. 2. C. 9. que arl'Oja mil amantes".
n. Leão; etc.
,"rroJár, V. intrans. Ir de rasto Lw. 2.
.~rrflíllhár, e dpriv. V. Arruiuar. n. P. IDO. Palmo 4. [8. "coberto de humas rouArrolo, OU ~.'ro3'o, e derivo S. m. All'ua pas negras, que lue arrojavam pelo chãou
que corre da fonte, ou mãe de a~ua; ribei- !§ [r de rojo : V. g. - a amarra, a ancora,.
ro, regato, que corre de campo alagado por i. é, puxada a rojões pela corrente, ou pechuva, e nao é perenne. AIT. 1. 1. -triste lo navio impel/ido pelo vento.
alToio cujas aguas vejou Casto 8. 138. § fig.
Ar"oJár-Hc, v. rer. Arremessar-se, lauDiz-se de qualquer outro liquido corrente: çar· se com impeto. violeueia. Eneicl. I. ~ l.
-al'1'oios de lagrimasl> V. de Sus. p. 2G. Cou- Utiss. 9. 98. "ao fero Lauso, que atrevido
lo, 10. 3. I. Nau fI'. de Sep. 14. 165.• por para el/e insanamente se arrojal> § Atiraronde vão correndo mil arroios de sangue» se, precipitar-se, despenhar-se: v. g. arroArroios de enxofre, de laca vutcaníca, etc. § jar-se ao mal'. Bem. Lym. Cm't. 26.• Hero
Adag.: .Saio do lodo, calO no a,l'I'oiou Delic. que talo vio na triste praya (Leandro sem
Adog. p. 171.
vida) sobr'elle se arrojou de dor vencidal>
~rrolo, ou Arroios, S. m. Planla. hor- § Abalançar-se, arriscar-se, expór-se temetense da família das chenopodeas; é seme· rariainente a perigo, culpa. Vleir. 10. 2~3.
lhante á orUga, mas esbranquiçada. Moral. "tão ousada e cegamente se arrojav'1 aos
Luz, p. 297.
perigos do mar como se, etc.l> B. fo~ol'. 2. {.
Arrojádtmu'mtc, adv. Com arrojo. Paez, 2l3. Vieir. 4. 7.•que se al'l'ojasse a peccar»
S. 2. 275. 2.
e (j~. Pae;, S. I. 108. -por credito e van~rrojtldíço, a, adj. De arremesso; que glona se arl'Ojão os homens ás móres dirase pode arrojar: V. g. li'ro, dardo arroja- culdadesl> § Aventurar-se: V. g. - se a desdiço. Palmo 5. 95. -de lon~e lhe tiravam ce'r pela encosla arriscaria. § ligo Emprehencom lanças e armas arl'ojadtçasu § [jg. ln- der consa que pede animo, alento. H. Dom.
considerado, arrojado, temerario. PaiL'a, S. P01't. Resl. Ac. dos Sing. 2. {. 180. -e 0.1'1'02. I. 104. -gente con[Jada e a/Tojaeliça está janelo· me ao pégo de tão ardua materia,
arri cada a mil erros. -tp.merana ambicão heide seguir a emprezau g Fallar, obrar
al'rojadiça tudo commette, e à morte- se ardimentos, com atrevimento e temera ria
abalançal>
ousadia: "os loucos e atrevidos a tudo se
~rrojádo, p. p. de Arrojar. Eleg. 5. 6G arrojãol> § Arrojar-se; arrastar-se, andar
AglOl. Lus. 3. p. 619. § -, adj. Ousado, de rastos: arrojar-se a serpenle. B. Flor. 2.
perigoso, temerario. Viei'r. I~. 137. Paiv. 78. Arr. 10. 5~. Chagas, Ramit. I. 9l. <miCaso 2. • arrnjado na vingança..; em preza seravel estado, que apenas poderia andar,
arrojada. § Obrado temerariamente, dicto, ou arrojar·se engalinhandou § lig Hebalou feito com preCIpitação, sem advertencia, xar-se, aviltar-se: "a baixa adulação se arou por impulso de paixão. Ceit. S. 2. 219. 1'oja ante o tyranno, ou satrapa, que altivo
1. § Violento, impetuoso; diz-se das cousas. a despcita c aviltau § Hevolvcr-se : "o docnN. 1. 9i. -demasiadamente a1'r~jado (O te inquieto arroja-se pela cama.. Arr. 2. 16.
no) e corrente. S Aboúada-; mwto alta; "alguma vez para aUivio e refu"'io de suas
obrada com ousadia.
' dores se a1'l'oja por ella.>.
o
,~r'·oj ..dill', S. m. O que arroja, ou arre-!
&.'rojelttir, V. truns. Arremessar o arromessa: arremessador.
jeito. Blut. V. Rejeitar_
~rrojlldúrll, ou - ebudí.rR, S. f. Peça
.!lrrojclto, S. m. (t. do MinlJo] Pau gros-
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so com que se atira, como arma de arre
messo. Blut. V. Uejeito.
.
,"rr~jo, S. m. Acç~o de arrojar, expcllir'
expulsao: V. g. arroJo de hum01'es á SUper'
/icie elo. C01'P0' Curvo P~lyc!-nlh. 1. I. n.' -o. voml to he hUf!I an'oJ.o lmpetuoso, § A;:
rOJam~nto, temendade, lntrepldez, audacia
ousadIa de palavras, ou obras; denodo ar:
fouteza. ~. PlOl'. t. 202. Je!,us. Liberl. 6.6
"que. mUitas vezes no ma!or perigo, he .
arroJo o const:lho maIs amIgo.. § V. AtrcDi~
menlo, syn.
~rrójo, Ar.'ojos, adv. De rasto. Bem
L. eCal. I. 4. 75 .• andar de arrojos. Dili
V. Rojo e Arrojão.
.
~rroll1dór, R, S. m. Oque, a que tomu
rol, que faz rol.
~rroIR ... ellto, S. m.. O a.cto de tomar em
rol, lançar em memOrIa, lllventari'O para
se saber o ~ue ha, com descripção de numeros, qualIdades, etc.; V. g. o arrolamento
elos vinhos pU/'a embm'que, ou de ramo. Lei.!
Noviss. § Alistamento da população para se
confeccionar a estatistica ou para Oulro
qualqutlr limo
"'....oló.·, V. trans. Tomar rol, pór no rol
ou lista: inventariar. Alma, inslr. 2. I. 28:
n.· 3. nem. Eslim. 1. 6. § Inventariar ge.
neros sujeitos a algum imposto. § Fater o
alistamento, o arrolamento da população
para a estatistica, etc.
A....olár, V. trans. e intrans. (de 1'110,
passaro) Acalentar, adormentar; fazer dormir, v. g. as crianças. Cardo D. ~ Arrulhar.
... r.·olá.·, V. trans, (de 1'6/0) Enrolar, fazer em rólo. Cout. 8. 33.• os lIdalgos carregavão, ou arrotavão as balas de algodão
para porem em cima dos andames das tran·
queiras.. § Arrotar a.~ ondas; enrolar, (azel-as vir em rólo á praia. § -, v. intraos.
Holal'; formar rólos: -o mar foi arrolando
para a praya».
i~,·'·olhá.·, V. trans. TapaI' com rolha: D.
g. - as garrafas. B. P. § ligo (I. parI.) F8lCr
com que alO'um ou alguns oradores contra·
rios não fa1lem, propondo o encerramento
do debate, ou empregando qualquer oulro
expediente regimenta).
.
A"rOlo, S. m. O canto, com que se 801ma, ou adormenta o menino, embalando·o,
pas::eando·o.
~r"omt>Dçár, v. trans. Escrever em fór·
ma da romance; romancear.
~rrómbR, S. m. Peça muito ruidosa que
se toca na viola. Bllt!. Supp. § Cousa d~ar'
l'omba; (phr. pleb.) cousa espantosa, ~ran'
diosa. § Fesla de arromba; (phr. pop.) func·
ção nja, de grande pompa.
.
'''''''ombúcla, S. f. Quebra, rotura fella
POI' arrombamento, em muro, edificio, etc.
110nl. Arl. 1. 6.
~"roll1búdIl8, S. f. pI. (I. naut.) (Hesp.
a/'I'umbadas) Addições. que se faZiam aos
navios de baixo bordo, para ficarem mal!
alterosos e cobrirem aos que ião n'e1l13
dos tiros' do inimigo: eram de madeira (V.
l3aileo; e ahi cito a Cltr. J. lJl.P. 3. C. 6'à\)e
tal vez postiças, de balas, ou fardos de .
godão. n. 2. 2. 3. «arrombadas com su~
pontes, e redesu id. 2. 3. 5. e P. P. 2. 12 .
Casl. 3. C. 90. Estas a/Tombadas eram 1aI.
vez reforçadas com madeira, massame, e
cousas em que embaçam as balas. Gasl.8.
C. 88. Albuq. I. C. 29. e 30. laziam·se por
dentro do costado. Casto 2. C. 101. CGO/.l,
ChI'. Alan. P. 2. C. 39.
O .
~"roihbRdéllu, ou-délu, s. m. mOimo que Arrombamento...
.
~""o1UbRdíço, R, adJ. Faml de arrom
bar.
B2 I
.....·.·o1Ubádo, p. p. de Arrombar....
3. Albuq. I. 25.
lU
.~I·"oll1bll(lo." ti, S. O que, a que arro .
ba. B. P. Cardo lJ.
!feilo
~.'roU1blllDellto, S. m. Acção, ou e I
de arromhar: v. g arrombamento d~ por:;
[)lllí. § A1Tombameltlo; (I. jur.) a~to q
constiue um crime previsto no codlgo penal, prrtuguez e brazileiro. § llombg' bu.
~rroU1bflr, V. trans. ~'azer r~m o'd15'
raco, aberta; deitar abai.xo, derribar\ ar.
pedaçal'; forçar portas, janellas, move~.
rancando-Ihes as fech~du~as, ou eLm pr I g!.
do qualquer outro melO Violento. tIS.·
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, mbam as miudas bombard.adas, os pan:
.a~ro subtis de bruta gente» Ulls. 3.7. "abri
galOsrla e senão vo-la heide arrombar. "o
~ P~IO das aguós, a cheya arrombou os dilIn ps os paredões do açude» § Vencer, desque, r B 3 4 6. flantes que aquellas febara(~S 'elefantes) lhe al'1'ol?lbassf!17l tudo" (a
~sca da fortificação, as trincheiras, as bat rbas ou azes orde!1 ad l!s) § fig. Ulis. 2. 1.
turo:! .boa determmaçao alTomba tudo»
:orrombar a diffl~uldade •. ~. do Al'C. }. 2.
~ Abater: - os brws, os esp!Tltos. Galvao, I.
~ 25. § Derribar: "~l'1"O!l1bal' o may~r

~áncto.-a virtu~e, a JUtelr.eza, e~c., "peitas rogos, seducçoe.s arrornbao o~. VI!'luosos,
a castidade, a probidade, etc.» fila vistes lagriroas arrombarem a av~reza» Luc. 3. 9.
naro foram estes ... os tiros que o aJTombaram» (para se perverter) M. P. C, 183. "o
dinheiro he... que tudo arromba»
.
.trromper, V. t!'ans. Arrotear, aproveitar as terras. Elucid.
.
_'rrompíllo, p. p. ou &.... omplldo, p.
P (an!.) de Arromper.
"rroAélrn, s. r. Terreno semeado de arro~. Fil. E/ys. Jl1art. noto ao tiv. 15. aalaga-

das-"

adj. (t. bot.) Da feição
de roda, ou de roseta de e~pora.
,trróua, ou antes Á. "0880, (Ioc. adv.)
Ancora á rossa; prompta para se soltar,
m!s segura á borda do navio.
.trrostádo, p. p. de Arrostar. O que se
encarou sem medo; afTrontado. § Emprehendido, tentado, acommetlido.
.trrostallor, a, S. O que, a que arrosta;
.lrrosetádo, 0,

arrostador de 1Jerigos; ar1'Oslador de arduas empre;as.
.trrostilr, v, trans. Obrar com o rosto
direito, encarar sem medo. Paira, S. I. 327.

V• •essa gloria que vós não ousaes arros101'> § Arroslar alguem ,. fazer· lhe rosto, op-

pondo· e·lhe. Freü'e, 3. 21. -D. J. de Castro... dando a vanguarda a Si'U Illho ... aJ'ronau o inimigo> § A1Tostar os perigos: encaral·os sem medo, commettel-os. expôr-se
aeHes. Alm. Instr. 3. (. 6LI. 11. Dom. 2. 2.
18.•achava que mal. saberia arrostar... os
p6l'igos, quem na mais leve semelhança
d'eHes, ou desmayava cobarde, ou etc.)) §
Arrostar·se,. V. rer. o mesmo que Ârrostar,
Arauj. Succ. I. 19. «antes de al'1'o~la'1'-se
com este sitio, ordenou, etc.•
.t••ostár, V. intrans. OlIerecer- se rosto
arosto, apresentar-se para resistir. Emprega·se com a prep. a, ou com ti. Dom. 1.3.
36.• senão quem ti ver animo para arrostar,
e não tpmer desagradar a hum ppderoso"
.que al'roslassem a semelhante empreza»
'para arrostar com tantos reis" § fig. Emprehender, acommelter. li. Dom. 1. 4. 25.
.não aVIa quem al'I'oslasse á obra (da ponlel,/orque a todos parecia disparate> Vieir.
3.. 411. 2. «mas lJaver de arrostal' com
boma lingna bruta. para aprendel·a. § A,'rosl~j' a alguma comida,. olhar para ella,
~u Ir a comel·a com repugnancia. Lis b.
"onlol'. 13 4. S. Anna, Chl·. 1. t. 104. 2.
.vendo que não al'roslavão a qualquer comida» Bcm. L. e C. 1. 8. 19. «está a alma
como o doente com fastio, que a ninhum
manjar alTosta. ~ Al'roslar a lJeus ,. parecer-se·lhe. Pa!v. S. 3. 90. "se iguale o homem com as criaturas intelJectuaes e vá
arroslando a Deos».

'

\ArrostaE, Alfrontar, Encarar. Sim.) Estas
jlaavras iao verbos formados dos substanliVOS 1'oslo, (renle, cara,. em seu sentido
natural valem o mesmo que pôr o l'OSto a
tI'tnte, a cara, junto ou em frente de algumacou.sa, ou pessoa, e não as temer ainda
~ue ~eJam capaze~ de infundir temor; e poedizer-se que sao perfeitamente syuony~as. Por~m no sentido fig. em que são mais
e~da~,_sao expressões de valentia, denodo
ror~~lsao, qu~ demonstram um auimo esa m o qne nao ~oge ao perigo, nem teme
con,orte,. e .admlttem certa gl'adação, que
a em mdlcar. O que encara o inimiao
h~~e~a.lhe a cara, não fo~e, nem se a<:o:
te a.as que o arrosla, não só lhe faz frenrÓst: , segundo p~rece dizer a palavra
par! i11: roslrum biCO, esporão), vira-se
, e acommelte combatendo cara
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&r"uado, p. p. de Arruar: «cidade bem
a cara. AfTi'onla-o, aquelle que, com arrojo
e valor se lança na peleja, não curando do arruada» i. é, cujas ruas são bem lançadas,
risco a que se expõe, e levantando a fronte e abertas. Casto 2. 58. e Goes, CM. Man. 2.
altiva sobre o seu adversario.
C. 6. § Disposto em ruas: V. g. os ourives
" ....OfltO, adv. (ant.) Defronte: v. g. ar- esLão arruados ~em Lisboa ele. § Que mora
rosto de si, da cidade. Ined. {l'eg.
em bairro, ou arruamento destinado a cer'\'rrost,·á.,. V. Arrostar. PaIV. S. I. p. tos omcios e modos de vida. Luc. 10. 19.
327 V. .desta a que não sabeis arl'OsLmr» "omciaes - em ruas de barcos pelos rios
&I'rotllllor, R, s. O que, a que tem o vi- da China»
.j,.-"
cio de arrotar. Barb. D. ~ fi~ Fanfarrão,
&rrllador, S. m. (ant.) Picão, valentão,
homem de feros, brigoso. V. Alrotador, e que passeia, e corre as ruas fazendo mal,
Honca. 11. P.
desordens com mulheres, requestando, etc.
&,·rot.ndú,·a. V. Arreatadura. Blut.
V. de Suso, Paiva, Caso C. 21. "se hão-de
&rrotál', v. trans. (do La!. ructare, ou desviar della os aJ'rltaeLores, e vadios> ~ no
el'uctare; do Gr. aer, vapor, ar, e agó, eu pro- fem. Luz. S. L. 2. 5L. 2.• e eu tão janellclvoco, rompo) Dar arrotos. Gran. Comp. 3. ra e al'ruado1'a»
13. § (fig e vulg.) Jactar-se, blasonar. § Al'&"rnllwento, S. m. Adisposição, ou disrolaJ' poslas dc pescada; (phr, pop.) impôr tribuição das ruas. Agiot, Lus. 2. 362. § A
de rico, alJectar grandezas, abundancias, etc. acção de arruar as pessoas e estabeleciP. Rib. Rel. I. 48. § fig Arrotar aos supe- menLos da mesma prollssão, em ruas aproriOl'es ,. (phr. pop.) Responder-lhes com mo- priadas. e assignaladas. § As ruas em que
do allaneiro. § Arrolar de {arlo,. (phr. pop.) habitam essas pessoas, ou se acham essrs
jactar-se pela abundancia e superDuidade estabelecimentos: V. g. o arruamento dos
de alguma cousa. Cei/o Q. l. 113. l.
{anqueiros, sapateiros. ourives, etc.
&rrotén, S. f. Terra d'antes inculla, e
&rrnár, V. trans. DispOr em ruas. § Asm~njnha, que se rOIJ?peu, e começa a apro- signar, de~tinar ruas para as lojas de cerveILar-se, e desmalllnhar-se; noval. Cost. tas profissoes. § ArruaI' um chão, uma /torEgl. 1. 5. noto
la, um jardim, etc.,. distribuil-o em ruas,
"rroteado." S. m. O que arroteia ou· ou passeios. H. Dom. 2. 2. 3.
culliva.
&nuár, V. trans. Passear para reques"r"oteúI', V. trans. Romper os mani- tal' vadiamente. D. flilar. Voz, 30. 168. FLos
nhos, desmoutar a terra crga de malto bra- Sancto/'. V. de N. Sn-ra. ClalTuando as ruas
vio, aproveitar terra inculta, semeai-a a das lllhas do nosso povo. § Sim. Mac. {. 7
primeira vez. H. Dom. 2. 6. 5. § (llg) Edu- v. e V. do Suso, usam-no intrans. § Passear
cal', instruir.
como valentão. Id. c. 10. Clhe costume ar"I'roto, S. m. (do Lal. 1'Uclus) Eructação; l'UaJ'ern os manc@bos toda a noite •
emissãe, sonora peja bocca de gazes expel&rruár,' V. intrans. (anl.) Passear com
lidos do estomago. G'I'ist. Deseng. 3. 13.
ostentação a pé, ou montado. § Liteim, ou
&'·'·OtÓVR. O mesmo que Arrocova. V.
cavaLLo de a1'l'Uar; de passeio; i. é, melhor
" ....oll!Jádo, p. p. de Arroubar-se. Agiot. em ais ornado que os de viajar.
Lus. 2, 70.
&rl'lló,', V. intrans. (I. rustico) Dar cer&nollhamcnto, S. m. p. USo Arrebata- to mugido o boi, ou touro, quando anda esmento dos sentidos, extases da alma. V. ele madrigado, ou fóra da manada, perdido pe·
Suso, C. 33. anhum quieto arroubamento de J~s maltos. § Os javardos persl'guidos dos
alma. § Grande ad nll ração, pasmo.
caes de caça e monteiros tambem al'1'Uam.
"-noubá.'.se, V. ref. desuso Arrebatar-se
"r'·lIár."e, V. rer. Situar-se, estabeleo espirito, extasiar-se; ser dominado por cer-se no seu arruamento. H. Ser. I. 2. I.
admiração rxtalica. Fal'ia e Souz~. Agiot. n· 5.
Lus. 2. 3~3.
&"'úda, S. f. fRula graveolens. LinH.)
.I..·.·ollbo, S. m. Arroubamento, enlevo, Planta da familia das rutaceas; é urna herva
extase.
de .folba pequena, muito amargosa, e de
A""oullln, S. r. Planta da Guiana.
cheIro muito activo; é applicada em usos
&I'.'oopádo, p. p. de Arroupar. Tranco- medicinaes. Orta, Coi. 116 V. § - dos mll.so, P, l. C. 10. "o melhor al'1'Ot~pado, se ti- l'OS taspLen'ium l't~la mural'·ia. Linn.) 111'Ot.
nha camisa, era rota))
C. § Adag.: "Se soubesse a mulher a vir&r.·oopá.·. V. Enroupar. AglOl. Lus. 2. 757. tude da arruda, buscal·a·hia de noite á
&.... oxádo, adj. De côr tirante a rOxo. lua» Detie. Adag. 127. «Eu sou o tom, que
&r"oxeáda, ou &.·.·oux~ádo, adj. O o diabo foge d'or:de eu som. E eu sou a armesmo ~ue Arroxado.
l'uda, que sou em tua ajuda" Valle de Moura,
&rroxeá.·, V. trans. Dar, tornar a côr ele Incantationibus, 1. 2. II.
roxa; purpurear.
"-rrudão, S. m. Especie de arruda. (R(~·
&1'rÕz, pI. Arrozes, S. m. (do Arab. ar- La temi{oLia) Brot. Flor.
1'0;; ,. em Lat. e Gr. ory;;a) Planta da familia
&l'rllNlll, S. f. (t. do braz.) Circulo redas gramineas, tribu das oryzias, que cons- dondo, no escudo de armas, da figura de
tilue por si só um gene 1'0 ; cresce em lo· urna moeda. Luc. 6. 4. § (t. de ouri ves). Pegares brejosos. § O grão d'esta planta. § Ha daço de prata vasado no tijolo. l1lut. Supp.
na ludia arroz chambaçat, e giraçat ,. este § ArrueLLas, pI. (t. naul.) Rodinhas, ou chaé o melhor de todos. And1'. Chr. 3. C. 32. § pas redondas de ferro, que se mettem na
Arroz vermeLho; coberto de uma tez ver- cavilha até ajustar o buraco, para se lhe
melha, por baixo da casca, que o branco melter a chaveta. muto ~ Aninas lhe cbanão tem. li!. P. 15. Couto 5. 9. 2. § Arroz mam no Brazil, e são argofas chatas, planas.
doce ou arl'O= ele leiLe; arroz cozido com
&rruelládo, a, adj. (I. do braz.) Que
leite, assucar e quasi sempre ovos\ cobrin.. tem arrueLlas : .leão de ouro al'l'uellado de
do-se depois de caneIJa. § Arroz a.e forno; arruellas vermelbas» At. L. 3. LI. 17. Nobiarroz cosido no forno. § Arroz de lelhado; tiarchia.
planta da familia das crassulaceas, cujas fo&nurád.. , S. r. Especie de pão de leite
lhas se assemelbam a bagos de arroz, e to- e ovos, muito usado em Coimbra. § Terra
mam a fOrma de caixos. Tambem Ibe cha- das al'l'u{adas ,. Coimbra.
mam uvas de cão, e pinhões de raLo. § Al"
&rl'lIrndomcnte, adv, (I. famil.) Com
1'0;; de malto; a arrozia. Cm'v. Alat. 20.
arrufo, com enfado.
&....ozál, pI. Arrozáes, S. m, Plantação
"-"rnradíço, R, adj. Que se arrufa facilde arroz; campo semeado de arroz. Andl'. mente. Caf'd. D,
ChI'. 3. C. 35. AI. Pinto freq.
Arroradínho, adj. Presto 22 V. dim. de
&rl'ózlll, S. f. Planta originaria do DraArrurádo, p. p. de Arrufar-se. Cout. 7.
zil, da tribu das oryzias, vulgarmente cha- 7. 4. "arru(ado com alguem. «andava ar'mada afTO;; ele malto.
rufado do filllO" B. 4. 6. 17.
_......uáç.. , s. f. Ruaça, motim causado por
&I'rurár, V. lrans. Causar arruFos; fazer
desordeiros arruadores; desordem de cer- agastar: «ciumes, que vos a1'1'u{ão. (aos
ta ímporlancia, em que só se envolve mo- namorados) Autegr. I. 15. f. 43. (mais uso
cidade inexperiente, ou gente de baixa con- recip.) § Arru{ar o pandewo, ou lambor;
dição; tumulto sem consequencias graves, ruFar. '
mas em que lIa grilos sediciosos.
&rrufár-se, V. rel. Agastar-se, enFadar&rruRcelro, S. m. Que faz arruaças, se algum tanto, levemente, ou por pouco
motins. § Arl'Uador.
tempo com alguem Couto 4. 7. 7, Feo. 711',

I
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f. 183. eporque quando muito nos ar/'ufamos com elles. (os inimigos da alma), §
No propriG, é enrugar-se, tornar-se aspe1'0 na superlicie : ea planta viva sentida, ou
sensitiva (que no Brazil chamam malicia
das mul/leres), em lhe tocando levissimamente se arrura e murcha. H. N. 2. 418. §
lIg. eAI'I'Urar-se o mar com a viração. (phr.
poet.) encrespar-se alterar-se, agitar-se. §
A1Turar· se; mosl rar má cara, callando o
ag/ótravo, ou olrensa, que se tem de alguem.
li Vem do Hesp. 1'0/"0, ou 1'UgO, crespo: d'onae arrufar-se o cão; escrespar-se com sanha.
ArrllOooádo, a, adj. Proprio de rufião;
que tem modos de rufião; afadistado.
Arrí.ro t S. m. Agastamento leve, com
mostras oe enfado entre pessoas d'antes
amigas; no pr. e no lIg. «alguns al'ruros
(entre o Baxá eMir. Escander). Uout, 4. 3,
6. Paiva, Cas.2. T. de Ago1'a, 74. -seus arm{os sem razões, e injustiças. § lJeixar o
mal de arm{os ; i. é, com indisposição leve, que e~q uece logo para tornarmos a
elle. Feo. 1'7'. 2·. li Crespidão da sensitiva, e
semelhantes. § Aaag. : "A1'1'U{OS de namorados são amores dobrados. Btut.
.lrrúaa. V. Ruga. Patm. 3. t. 149.
"'rrllgútlo, p. p. de Arrugar. M. C. 5.
27. «setvagem toiro de armgada fronte"velho a1'l"llgado, e fraco. Palmo P. 2. c.
113.• a aI'rogada pelle ào elephante»
Arrllgotlú"ll, S. f. O mesmo que Arrugamento.
A""lIjfOlllento, s. m. Acção ou elI"eito
de arrugar. § O estado da cousa arrugada:
o a1Tllgamento do 1'OstO. B. P.
.l,'ru5lÍ", V. trans. Encher de rugas,
pregas, crespos; enrugar, encarquilhar.
Elegiad. 16. 240. V. "deste a quem a muita
idade arruga- § Franzir a testa, enrugar,
encrespar a face. Palmo 2. 121 .• 0 medo
que o acompanhava, e a fortuna d'aquelles
dias lhe a.l'11Jga·/'am muito o rosto. § Encrespar a superllcie ; desalisar. § Encolher
fazendo rugas. n. Flor, 2. p. 26. amas este
(o elefante) a/Togando o couro, a entala e
mata. (a mosca.) § Fazer pregas na roupa, nas vestiduras. Vieir. 3. 420. «lança-lhe
(o estatuario á estatual os vestidos: aqui
desprega, alli arl"l/ga, acolá recama. li UI?'
Apertar, encolher. lJ. Flor. 4. 418. «haae ia
esmola) ser geral... não estreitando, nem
arl'ugando os seios da caridade i. é, pór
em estreiteza, parcimonia.
Arrllgár, V. intrans. e Ar"ul;á"-se, v.
ref. Encarquilhar·se, enrugar-se, encherse de rugas: v. g. arrugar-se o 1'OStO. Consp.
/' 318. aalli se lhe arruga o rosto, mingua
o ser, commuta-se a mocidade em velhice.
Trab. de Jes. 2. 42. 238 V. «tua face nunca
a1·ruga.. lJelic. Adag. 124.• 0 velho a estirar, o diabo a -. § En1'Ugar é mais nsado.
Arru5ia, S. f. (t. min.l Canal para ei·
coar as aguas das minas.
"'rruido, ou "r.·o - , S. m. O estrondo
de cousa que cae. Leão, lJesc. 18. "e por o
profundo lugar, em que cáe (a agua) faz
grande fragor, e al'roido.. § fig. O som forte de alguma cousa; v g. dos golpes das
armas. B. Paneg. João IV. p. 29q. P. P. 2.
101. § Vozeria, som confuso, e tumultuoso
de vozes. Luc. 3. 7. oexpertou ao arroydo,
ouvio os golpes, etc.» Marcos, 0111'. I. 6. 36.
avieram com grande arl'Oido, e berros)) § Peudencia, briga com clamores, e grita. Gil.
Vic. I. 171. CM. de lJ. J. J. arevolta, e anuido que houve. B. I. 3. 9. -que acertando
buns seus criados fazer á porta da igreja,
bum arl'oido, os mandava matar.» § Ostentação ruidosa de uma festa; alarde. § Al'ruido /eitiço; briga fingida. Luc. 2. 6. § fig.
Perturbação, confusão. Mm·c. Ch!'. 'I. 1. 2.
«apartando-se do al'roido e occupação da
[ll'lmeira negoceação» li Casamento, (estas
de - ; acompanhadas de guerras, discordias, Leão, Uhl'. J. I. - pam sustenla'r per·
tenções. Id. Uh,·. Ar. V. c 88. aera buscar
perpetuo litigio, e arl'Oido. (casando com
princeza que devia cobrar seus estados, de
que Córa despojada.) ~ Adag. : aAquelle he
leu amigo, que te lIra do a1'1'oido» lJelic.
Adag, 16. «De a1'1'oido, garote, não serás
testemuuha nem parte» Ibid. 158. aFinge
",rroido, por melhor partido» lbid. 88.•0
2.
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amigo fingido, conhecel-o-ha~ no a1'I:oido»
A",'umátllt, p. p. de Arrumar-(t. geo
fbid. 19. «Quem acorda o cao dormlOdo, : B. I. 4. 6. (t. naut. e merc.) Gil Vie 2 ~7)
vende paz e compra arroido)) Ibid. 90. ~A'r- I Sanlos, 4. 362. § Arrimado. Me~. iJr .
1'oido, a1Toido, deu a mulher no mandq.l Tang. 2?9. § Posto de banda: abandonad~
Hem. Nun. Re{r. 13. «Homens bons, e PI- é negocIO ar1'llmado; de que se não lra~
cheis de vinho, apasiguam o arroido" lbld. mais. § Estar a1Tll1nado; estar empre.
5~

v.

gado.
p. p. de Arruinar. IJ. 3.7.
"'r"lImador, 0, S. O que, a que arruma
ue
dissipou,
ou
perdeu
a
sua
que
põe as cousas em boa ordem, § Oque
Õ
fazenda: que está sem fortuna, fallido. § alTuma a carga no porão do navio.
Perdido, destruido; fallando das cousas. H.
"rrumatliw, S. m. Certo inslrumentode
P. I. 3. 5. § fig. Arruinados em culpas e arrumar as cartas de marear. Art. de Nav
peccaetos; que estao muito mal d'elles. Feo, 2. 24.
.
111'. 2. t. 2 I. v.
.
.•
.lrrun~âr, _v. trans. (t. nauL) (de ruma)
... r'·lIll1odór, a, ad). Que arruma, Leao, Pór na dlrecçao do rumo; marCar ou indiCh!'. Ar. l/enr. aOS Godos gente a1'l'Uinado- cal' o rumo: assignar na carta os rumos
ra das boas artes e policia. Couto 5. 5. 6. das terras. Freire, 4. n.· 110. e fig. Vieil1l
"bombardar a1'1'Uin.ad01'as de tudo" §:-' 2. 138 ..2. "as victorins dos Portllguezes ar:
subst. O que arruma. AJ. L. 4. 12. 9. alU- runWl'ao as terras. deram a sabe?' as potrepido arruinador dos inimigos".
sições, e rumos das incognitas. § Arrumar
Ar,'ulnamento, S. m. p. uso Ruina, es- a pr6a; dirigi l-a a certo rumo.
trago, deterioração.
"'r"lImnr, V. trans. (L nauL) OompOr
.lrrulnar, V. trans. Causar rui na, aluir, ordenar, distribuir bem a carga da embar~
abalar, estra~ar, destruir derrocar: v. g. cação para proporcionar o peso, e facilitar a
arruinar o edtficio. § fig. Estragar: v. g. ar- navegação. AZlt?'. Uhr. Couto, 4. 5. I. .traruinar a saude, a fazenda. A1T. 3. \9. "e balbasse por arruma'r a náo, e compassar.
não sendo assim, afeão e arruinão a obra. se» § ligo Collocar, regular, ou pOr alguma
B. Eslaço, 138 V. "e tam perfeita obra a1'- cousa em boa ordem. Couto 7. 9. 6. § Pór
ruinasse. (fallando da alma) § Deixar sem em logar conveniente, guardar: v. q.-o
fortuna, obrigar a faUir: o jogo de fundos {alo, roupa. § Arrumar as contas, os llvl'OS'
arruinou-o.
trazer em devida ordem a escriplnracâode
....... ulnAr, V. intrans. Cair em ruina, uma casa de commercio. § Armmar'a ta.
solI"rer ruina, estragar-se. B. lJ. 2. Prol. 1'. sa; arranjai-a; pór tudo nos seus lo~ares
de Agora, 2. 59. Arle de FU1't. r 364. H. com ordem e asseio. § Arrumar; por de
Dom. 1. 4. 4. "Ilia arruinando de velha (a banda, desprezar, abandonar. § Empregar
ermida)" Couto 9. 2~. aos Cafres fica vão en- arranjar emprego: arrumou~o /ilho n'um~
terrados nas minas, que arnânavão por I hes boa casa. § Arrumar a vara -; depOr;n ma·
não saberem fazer repairos» § llg. Destruir- gistratura, por ter expirado a aucloridade
se, padecer ruina. Luc. 3. 9. "com a máo e exercicio da jllrisdicção. Carv. Gorogr:
ex.emplo dos grandes a7'1'Uinam os costu- l. 4. 3. § A1Tltmal' ; (t. pleb.) dar pancada,
mes do povo, que os imita levemente" At'l. bater: arrumou-lhe dois soccos.
de Rein. p. 135. 3. "a privança fundada em
A",'ullIár, V. intrans. (t. nau!.) Carregar·
merecimentos dilllcultosamente a7'1"ldna" § se o horisonte de nuvens quasi sempre
A'rruinar a {el'ida ; faler-se de má qualida- acompanhadas de ventania e tempestade.!
de, e gangrrnar. § V. lJestmir, syn.
(t. pleb.) Teimar em querer, ou nâo queArrulnór-se, V. rer. Perder-se, destruir- reI' fazer uma cousa; agastar-se: arl'UlI1!lU
se; no pr. e no fig. B1·it. ChI'. 2. 22. "a fa- pa'ra ali; i. é, teimou, e ninguem-e capu
cilidade com que se podião arl'Uinar estes de o dissuadir, de o resolver a fazer ocoo·
fundamentos. Soltom. ilib. l. 19. "Il/Tui- trario. § Arrumar; (t. pleb.) fazer cahir:
nar-s& o alicerce do amor. § Arruinat'-se (lj'runwu com a mesa no chão. § ii. nar por
a alguma cousa; perder-se executando-a. mal com alguma cousa em alguem: ar·
D. F. Man. e Cart. 3. 69. aarruinar-se a 1'wnou-lhe com um pan; arrumou-lhe com
huma desesperação» § Dissipar a fortuna o copo na cara.
propria, e ás vezes a alheIa; collocar-se
.l,'rlllUór-8e, V. rer. Collocar-se, em·
em posição de ter de fallir.
pregar-se: ar1'llmou-se em uma boa wa.
Árrnlnhár. V. Arrunbar; e Arruinar, co- Diz-se principalmente dos creados, caixei·
mo hoje dizemos.
TOS, e empregos em que ba locação de
"'rruh'ádo, ou .lrrulvel!lcí.tlo, a, adj. serviços.
Tirante a ruivo. Bern. Lym. Egl. 17. "ca!~"i'úmo, S. m. Ordem, boa disposição,
bra -'.
bom concerto: V. g. arrumo das cousa.! da
.lrl'lllór, ou Ilr"ulhlll', V. iutrans. Bo- casa, das palavras. Ceit. Q. I. 192lar: diz-se dos pombos e rolas. "an'ltlar»
"'rrUnhlllUento, S. m. (anL) Ruina de
Bocage, 3.99. § fig. Dirigir finezas e reque- terras, searas, lavouras, casas, herdades,
bros. § Tambem se usa como ref. o no fig. etc. Elucid.
Ac. dos Sing. 2. p. 89. «se arrulhavão os
..... '·unb{u·, V. trans. V. Arruinar. Eufr·
dous amantes•. § Acalentar, cantar para 5. 1. B. 1. 2. 5. § -, V. intrans. Cast. 2. c.
adormecer as crIanças.
46. Goes, CM. Man. 2. c. 16. M. P. C. 16. e
.......úlbo, S. m. Especie de canto ou o"e- C. 21 Seg. C. de lJiu, {, 165. § (L de sapal.)
mido dos pombos, ról1lS, etc. F. Elys. 7.96. Aparar em redor as solas do calçado. B!ul.
Vieira usa-o pela voz maviosa do pombo,
Arrllvldõo, S. C. (ant.) (do Lat. t'Ublgo)
quando parece que se namora. T. 5. 107. p. uso Ferrugem do ferro. Vito ChJ'isl.
•cujos arrulhos sao piedosos, e mais gemi&rsa, (ant.) preso do conjuncL do verbo
dos que vozes. e p. 517. "a pomba com Arder. Ar·r. 10. I. "arsa mlOha alma... em
seus - não canta como as outras aves, mas vosso amor. llOje dizemos arda.
geme" § Canto com que se adormecem as
"rsuO. V. Arção.
.
"'rséa, S. f. (I. med.) Excesso VIOlento
creanças. § fig. Meiguice, ternura. V. Arrolo.
de paixão.
"'rruIlÁr, e derivo V. Arrolar (de róla).
A.'senal, S. m. (do Arab. da1'sand, casa
"'rrulllaçiio, S. f. Acção, ou effeito de das obras, ou dos officios) EstabeleClmenlo
arrumar. § (L geog.) posição geograpllica onde se Cabricam navios, e estA todo 0r~P
na carta. 11. do Fut. n.' 290. § it. Humo, parelbo para seu apresto, e concerto. 3i~'
lançamento: v. g. -: das .c0ltas. ViMr. 10. Cerco 2. 12. Veja D. F. Man. Ep~n. 3. .
263.. 2. § (t. mar.) Dlspos1C;ao da carga do arsenal de 1na1·inha. § EstabeleCImento do
navIO, ooa ordem em que se dispõe. God. Estado onde se fabrica e guarda o appare·
9. n. § fig. Alm. inslr. 2. 398. amTU- lho para o ataque, e defesa das praças, CO°
massam das cou~as» (fallando da creação mo armas munições e mais petrecho: ~
do mund!?_) § (t..merc.) Arrumafão de con- guerra: àrsenal do' exercito; arsena '.
tas; .escrIpluraçao reg?lar dos livros ~om· guel'l'a (Bl'azil). Vieir. .10. 205. § fig. DepoSl
mercllles. ~ Armlllaçao de nuvens; diz·se to, archivo. Ac. dos Smg. 2. 4.
cid!
d!is nuvens que engrossam no horisonte, e
"rseniaco, adj. m. (t. de chym.l A. a.
sao. acompanhadas commummente de ven- arseniaco; o segundo estado da comblO
tama e tempestade.
ção acida do arsenico com o OXygeneo. bi.l,:rll!lláço2l, S. m. pI. (I. pleb.) Arrufos;
A"senIAdo, a, adj. (t. de cbym.I.Com
caprichos de namorados, desdens, iras.
nado com acido arsenico : hydl'ogemo-.
"""'ulnódo

11. § -, adj.

r

I

ART
Ar.ColaIAdo., a, adj. (t. chym.) Combiado com arsemato.
.
n "uco 1útc , ou "l'Sen~llto, S. m. (t.
I rm) Chamam-se aTsemalos os saes forcI·dos pela combinação do acido arsenioso
~~ uma h.ase qualqu~r. Comp. ele chym.
"rsCulclldo, ", adJ. (t. chym.) Que.contém arsenico. .
.
"rscoICRI, adJ. 2 g. De arsemco: CU1'VO,
Observo 43. 14. § Que con.têm arsem~o.
"rscolcítc, S. f. (t. mlller.) ArseDlato de

ART
minha arte V. do Arc. 1. 6. «cousa tão fóra de caminho, e para a sua a1'le tão despropo~itadalJ J(l. 4. 8. «ser aposeIltado á sua
arle. i. é, ao seu gosto,con forme o seu genio: «melhor lhe pareceo a sua arte. V. ele
Suso, c. la. EU{1'. 1._1. !l Modo,_maneira,
fórma. H. P. 1. 1. I. Leao, DescI'. 4<>. «determinou de se vingar por !Juma extranha m'le. § Tudo o que pertence a fórma exterior
da pessoa. Lus. 7. 23. "entrando o mensageiro pelo rio ... a não vista arle, a cór...

ca~r8énlco, adj. m. (d? ~at.

o trage novo fez concorrer a vêl-o, etc.» §

nosas, em que ent.ra o .arsemo, ou.aCIdo
ar-'nioso, de q~e sao pnnClpaes anhdotos
a magnesia calcwada, e o hydrato de peroxido de ferro.
.
lrsculcópbngo, S. m. (do Gr. m'semIW;l, arsenico, e phagein, comer) Come.dor
d/arsenio. § Nas monta,nhas da .Austna e
Syria os camponezes sao m'semcophagos,
crendo que o arsenio dá appetite e força a
quem o come.
.
"rsénlo, S. m. MelaI d.e. cór parda, luzIdio friavel, que se volatIllsa a 180·, ex.halando enlão um cheiro desagradavel, como o
do alho. § Arsenio branco, ou simplesmente
arsenio; nome vulgar do acido arsenioso,
que é um forle veneno. § Arsenio elos philolOphos; (l. de alclJim.) o azougue, ou materia
de que se extrahe o azougue, ou o enxofre.
Arscnl080, adj. m. (t. chym. mod.) Acido arsenioso; acido formado pelo arsenio
com menor quantidade de oxygeneo, que
oacido arselllco.
"rscoíte, ou "t'seníto, S. m. (t. de
chym. mod.) Combinação do oxydo de acido arsenIOso com qualq uer base.
Ar.cnlo..eto, S. m. (t. chym.) Composto
formado pela combinação de arsenio com
qualquer metal, ou melalJoide excepto o
olygeneo. Comp. de chym.
.lrses, S. m. it. zool.) Ave do Senegal,
da família dos dentirostros, genero dos papa-moscas.
"1'slDho, S. m. dim. de Ar. Bern.
.'",., S. f. (do Gr. anis, elevação) í'la
mus. e versif. ant.) Elevação da voz sobre
certas syllabas ou notas, em contraposição
a Ihesis, o abaixamento da voz.
"1'lumiJu. V. Arlemisia. 01't. Coi. 14.53 V.
"rlanit.., " ... baníu, ou .4. .. tbaníea, S.
r. Planta da familia das primulaceas, de usos
medlclI~aes, tambem chamada pão dcpo1'co,
ouporcl1Io. (Cyclameneu1·opeurn. Linn.) Brot.
C. § Unguento em que entra esta planta.
"1·lár. V. Arctar. A1al'cos, Uh!'. 2. 4. e. 56.
11'11', S. r. (do Lat. a1'S, arlis) Collecção
de regras, ou methodo de fazer ou dizer al~uma cousa com acerto: V. g. a arte de (alIaI' comctamenle; a al'te da oU1'Ívesaria da
carpmlel'ia, elc. Goes, Chr. do Pl'Ínc. 19~ «a
arte da guerra. § Omcio mechauico do artesano; profissão. B. GueIT. COI'. t. 383.• e
de arte carpinteiro. § Manufactura: v. g. a
arte da seda. 8eVeJI'. Nol. paragl'. 4. § Li vro
em que se contém preceitos practicos : V. g.
arte de algum//, lillfua, da musica da cavàllona. TeU. CIU'. . p. 254. «com'pós a arle
Malavar.. § Designa em especial as betlas~rSI~, contrapondo-se a sciencia, eindustria.
! Ig~lfica tambem a applicação de certos corheClmenlos geraes a execução de qualquer
~abalho, e ~on.trapoe-se a theoria, ou SClenC1q OartifiCiO opposto a rudeza, ou simpliCidade natural, e á singeleza: v. g. versoS/em arte, nem invenção. Eufr. 2. 4. D/is.
~~ I. .coração sem arle. V. do A1·c. 1. 26.
terra he ... chea de fontes trazidas com
:~e a lugares dilTerentes. § 'fig. A pericia
res empregar os meios para conseguir um
n uH.ado: trabalhar com arle para oblel' o
nW0I:10· ~ It. A.stucia fraudulosa' ardil maai a. ora. Ar. 3. 80. 11. 12. «fundada em
.~~m~ arte, ou engano. lJelic. Adag. p. 29.
dUSl ayao sem arte não cura maldade» § lnl. é~a. destreza, habilidade. FB1"'1'. Eplgr.
vão 1111)· Receb. 56.•com muita arle Jevapio. açaf~tes. de rosaSlJ § Caracter, princi" gemo, mdole: V. g. isso é ou não eda

tel-o por prenda, e parte louvavel, de homem bem mstituido. Paiv. S. 3. 79. ,.fazem
os cortazãos a1'le dos vicios, de que se não
podem despir» § Astucia, e'lgano: teve m'le
ou artes de o illudir. § Obl'a de arle; enge·
nhosa, e bem acabada; trabalho artistico de
grande concepção, e de execução perfl:'itissirna. Prestes, {. 18. § it. (em eng.) Qualquer coustrucção que se faz em estrada 01'dinaria, caminhos de ferro, elc., como pontes, viaductos, tuneis, etc. § Titulo de algumas obras didacticas: v. g. arte poelica, a1'-

arseniCltm ; d!l Arle elas arles. Arl'. 10 17. Arl. Milit. 83 v.
Gr. arsBnikon, o~ a'rsenlklon) (t. chym.) Act- Vieir. 1. 481. "no governo dos homens, que
do arsenico; aCido composto de arsen!o e he a arle elas m'tes. § Homem d.e arle ; prenoxigeneo. §-, S.. m. Omesmo que ~rsemo. § dado, de engenho cultivado. Eu!?'. 2. 4. §
Vulgarmente desIgna as su bstanCias veJ?e- Fazer a1'le de algum coslume, proceclel', elc.;

VOL, 1.- PL.

32.

Al'\T

24,9

mechanicas. Os que exercitam as primeiras,
clJamam-se artislas, e os outros a1'lifices.
Aquelle aprende scientificamente os preceitos e regras da sua arle. E e te pode exercitar, e exercita ordinariamente o seu meslcr, só com o conhecimento pratico das
SHas regras e preceitos.
At'tetáeto, s. m. (do Lat. ars, m'lis, e (aclus, feito) Obra de arte ou trabalho mechanico, V. g. rodas, machinas, etc. Vieira,
11. 255. § -, adj. Feito arti1iciosamente,
por arte; artificial. Vieim, 10. 218. «individuos. .. ou sejão natnraes, ou arlefaclos».
A .. telíclo, e derivo V. Artificio.
At'tel ..nménte, adv. De modo arteiro;
com astucia. lned. de Alcob.
Artel ..íee, S, f. Astucia ma, enganosa,
fraudulenta; ardil. Vil. Chrisl. 3. 38. 80. §
V. Subltleza, syll.
A .. tel .. o, a, adj. Que sabe artes de viver.
§ ManlJoso, sagaz, astuto. H. IJom. 3. 3. 11.
Paiv. S. 1. 107 v. • imigo tão ardido, e arleiro (o demonio). i. é, astuto para dolos,

fraudes, illusões.

" ..tclroso, ólla,

adj. (ant.) V. Arteiro.

Eurr. 1. 2. Nobilim'. {. 114.

",'teleteto, s. m. pI. (do Resp. a'rlelele)
Um guisado; pastel, torla ou empada feita
com pedaços de aves, vitella, etc. Llrl. de
le de musica. § Verso de al'le maior; verso Cozo P. 1. n.· 1.
de m'le menor; designação de certas espe"rtelltat'ía, e der. V. Artilheria. Vieim,
ciel:: de verso, segundo o numero de 10. 205. 2.
syllabas, e respectivos accentos predomiArtellto, S. m. (do Lat. m'liculus) Parte
nantes. § Emprega-se aTle por opposição a saliente e arredondada da tibia e do peronatureza: v. g. cidade defendida pela nalu- neo na sua articnlação com o pé. B. Gmmm.
l'eza, e não pela aTte. § Emprega-se tambem 100. "a que nós propriamente chamamos
para signillcar o artillcio em opposição a na- aTlelho •.
turalidade: aquelle poeta tem mais arle, que
,~t'tc-... úgica, S. f. Arte da magia. § No
inspiração. § lJe arte, d'esla arle, e de lal pI. aTles-magicas.
arle; (10<:. adv.) de fÓl'ma, d'esle, ou de tal
" ..telllúgieo, s. m. Magico, nigromanle,
modo. Cam. Canc. 1. "de a1'/e" Nauf?'. de feiticeiro. 1J. Flor. 2. 242. § Pode usar-se no
Sep. 7 v. Vieira. 9. 329. -aferrolha tudo ele tal fem.
m'le. § - ; (no pI. e em absolulo) a poesia, e
At'tCllliio, ou /~t'.1 - , S. m. (1. naul.) (do
todas as artes Iiberaes e mechallicas: o Mar- Ital. artimone, do Gr. arlemon, vela grande
quez de Pombal fez (lo'rescer as artes. § Em do navio) Vela grande, ou vela mestra.
especial, designa as beIJas artes, em con- Coulinho, Cerco 2. 5.
.
traposição a sciencia e industria. § Arles ;
/\-t·tem'j'l, "t'tcmísll, ou
faculdades, disciplinas. Cam. Eleg. 4. 5. §
&'t'temíslu, S. f. (t. bot.) Genero de planArles Memes, ou boas arles; por bellas let- tas da familia das compositas, a que pertras, humanidades. Brito, Chi'. 1. 1. e Brito, tencem o absintlJo, o estragão, e a !lerva
Elog. 7. § Arles rr.echamcas ; officios fabris, das sezões. § A a'rlemisia vulgar é tambem
e que se exercitam com trabalho corporal. chamada herva de S. João. Leão, lJesc. 31.
Arle de Pinl. 42 v. § BeUas-Al'les ; o desenho, Orla, Coi. 14. 53 V. § Acha-se escripto al'lea pintura, a escu!ptura, a architectura, a mija, arlemigem, arlemisa, arlemissa, arlBpoesia, a eloquencia, e subsidiariamente a misia, arlem'issia, arlimija. (Arlimisia vutdança. § Esclwla ele llellas Artes; aquella em gm'is, Linn.).
que se professam essas disciplinas. § ArAt·temonll'lno, S. m. Sectario da heresia
les de adonto; as prendas, o desenho, a mu- de Artemon, que negava a divindade de Jesica, a dança, a esgrima, etc., consideradas sus Christo.
At'ten .., S. f. Ave aquatica palmipede.
como meios de recreio, ou elementos da
educação. § Lyceu de Arles e O(ficios; estaA.·tecluím, S. f. Fructa da lndia, que dibelecimen.to, de iniciativa particular, funda- zem curar a lepra. Ourv. Mem. f. 20.
A .. té..la, S. f. (do Gr. e do Lat. arleria)
do ha muitos annos no Rio de Janeiro para
instrucção das classes populares. Mantem (t. anat.) Vaso do corpo animal dotado de
aulas nocturnas gratuitas, de instrucção pulsação, que conduz o sangue, purillcado
primaria, secundaria, e bellas-artes. fia ho- no pulmão, do coração a todas as partes do
je com o mesmo titulo estabelecimentos corpo; cada um dos ramos em que a arteidenticos em muitas cidades do Brazil. § As ria se divide tem um nome particular. Reartes da paz e da guel"'l'a; os meios e modos copo da Ci'I" 1. 1. e fig. Lobo, f. 53. § Traprudenciaes de procederem os governos pa- ca, ou aspera arleria: V. Tracllea. Mcu1etr.
ra assegurar a felicidade das nações, man- Melh. 1. 27. 11. Ouro. Polyanlh. 2. 43. 1. e
tendo a paz, ou fazendo a guerra. Philos. de 2. 51. 2. § ng. Grande via de communicaPrincip. 1. f. 12. § Arles; 1I~. ardis, astucias, ção terrestre, ou aquatica. § il. N'uma cidaenganos, estratagemas. Vlts. 1. 6. Veig. Ord. de, as ruas que conduzem aos centros prin5. 7. «OIysses... todo se vinha em arles con- cipaes, e são por isso as mais concorridas
vertendo» § A,'les; armações de pesca. Leis. e freq uentadas.
......eríllco, ", adj. Arterial. Luz da Ated.
NO'fJiss. § POI' arles do eliabo; (Ioc. pop.) por
infeliCIdade, por desgraça. § Por artesdeber- 6. 6.
"t'terlál, adj. 2 g. Pertencente a arteria;
liques e berloques; (phr. pOP'l por arte magica; por modo inexplicave, mysterioso, da arteria: sangue ar/el'Íal. Fel"!'. Luz. 1. 30.
milagroso.
" .. te..lllllznçllo, S. f. (t. med.) Acção
(Arte, Meslér ou Mister. Syn.) Todo o mes- pela qual o sangue venoso, che~ado aos
leI' é arle; mas nem toda a m'le é mesler. Na pulmões, se torna arterial, em Virtude da
siglllflcação d'estes vocabulos ha uma idéa ab-orpção do oxigenio do ar; hemalose.
que ê commum a ambos; mas distinguem- MeUo, O. p. 122.
.-\.t'tCl·lullzúdo, p. p. de Arterializar-se.
se pela idéa especifica que ê propria de
um só. Em summa, distinguem-se entre si Sangue - ; transformado de venoso em arcomo Il'enero e especie. Arle é o genero ; terial.
"rtet'lnllzú .., V. trans. Transformar o
quer dizer toda a obra manual, que se faz
por preceitos e regras. Atesler é a especie; sangue venoso em arterial.
ll..tet'ltlllzát,.sc, V. rer. Tornar-se o sanquer dizer a arle em objecto que diz respeito as necessidades mais indlspensaveis gue apto para a nutrição por se ter conda vida social e civil. A's arles chama-se vertido de venoso em artena!. Me/lo, C. p,
tl1m bem bellas·a1'les, e aos mesleres, a1'WS 73. e 76. V. Arterialização.
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t\.rteríce. V. Arteirice. Lop. Cltr. J. i I.
t\.rtice, (ant.) V. Arteirice. Elucid.
operario, obreiro, official de um, ou outro
c. 14.7.
,btlcula~uo, s. f. (do Lat. articulatio) sexo, que sabe, ou professa alguma arle
&rterlog"aphfa, s. f. Descripção das (t. anaL) A juntura natural da extremidade que faz alguma cousa com. artificio e tudo'
arterias.
(Ie dois ossos. &1'1'. Lu:;. I. q6. § (t. for.) Lus. 8.43. § fig. Auctor, lTIVeUIOr' machi'
t\.rtcríola, S. f. (t. anal.) dim. de Arte- Exposição dos factos, das razões em arti· : nador, ou o que traça, dispõe e eXeCUla ai:
ria. Pequena arteria.
g-os de petição, ou libello. § (t. de gram.) guma cousa. A,'r. l. {. 30. cra1'tifice dOCllO
t\..·tCl'lologia, s. f. (de arleria, e do Gr. Pronuncia distincta de vogaes, sons, ou de Ulissipo, 7. 67. «que finalmente artifices Sã~
logos, discurso) Tractado anatomico, ou vogaes modificadas puro consoante~, di vi- todos ~a sorte.sua por di~ersos modos•.
medico das arterias.
dindo o som, que sem ISSO fOra UUlCO, ou
(Arllfice, Artista, Uperano. Syn.j As duas
t\.1·tcrlo8o, ó.. a. V. Arterial.
pouco variado. il (t. esculp. e pint.1 Logar primeiras palayras são derivadas do Lat.
&1·tCl·lotomia, S. r. (de artel'ia, e do Gr. do corpo, que corresponde a alguma das an, que só dlfl'erem na terminação e na
lemn6, eu corlo) (I. anaL) Abertura ou cór- articulações. § Ponto de união entre peças significação, que modernamente se deu a
te de alguma arteria.
fixas ou moveis de qualquer apparelho ou segunda. Aterceira vem do Lal. opera obra
t\.I'tCI'UC, s. f. (t. cirur.) Inllammação macbin~. § (L zo~l.) Reunião, dos articulps O m'lifice exerce uma ar~e mechallicá, para
da arterias.
dos ammaes artIculados. § \t. bot.) Umao a qual basta o conheCImento pratico das
t\.rtel'jo, signif. incerta. SoveI'. Hrst. 2. dos appendices ao eixo dos vegetaes, quan- regras e preceitos, a pericia adquirida pelo
1. .inda hoje do mar, como de seu natu- do não são o seu prolongamento. § ii. União uso, e exercicio. O operaria é o que vive
ral viveiro, corre por encobertos caminhos, dos entre-nós de alguns caules. § it. União do trabalho manual. Entre o operal'io e o
dos utriculos em algumas cryptogamicas. artífice deve dar-se a difTerença, que vul.
e como artel'jos, a agua»
t\.1·tcsàoo, S. m. p. uso (do Ilesp.) ArtiArUculitdnméotc, adv. p. uso Distin- garmente se da entre o omcial e Omestre,
flce, mechanico; o que exerce qualquer ctamente: ,der, pronunciar as palavras bem A'rtisla é o.que e~erce uma arte liberal; este
mester; artezâo. Vasco Sit. 2. 196. Gil Vic. articuladamenle. Barret. Ort. 34. § (I. for.) deve ser InstrUido em todas as materias
1. 53. • artesão».
Por artigos, por itens: v. g. aUega'r -; ex- historicas e philosophicas, que se reque.
JI."tesll\oo, adj. m. Natural de Artois,prov. p6!' os {actos -. Lem. d'AI'ons. Uom. 2tO. 6. rem para o bom desempenho da sua arte:
de França. § Poços a'rlesianos; poços, priJl.I't1CllIÓd9, p. p. de Articular. Uliss. l. o pintor, o esculptor, elc. são artistas,
Oleiro usados em Artois, em que se faz uro- 41. ~ (t. for.) Exposto em itens, em artigos:
,'-"Iificc, adj. 2 g. O mesmo que Arlifital' a agua no solo furando a lerra perpen- libeUo -; petição articulada; justificação ar- cial, ou Artificioso. Elegiad.17. 259 V. qa ar/i.
dicularmente com brocas em grande pro- ticulada. § (t. gram ) Pronunciado. § (I. bot.) {ice teml"Jera» Lus. Transf. «o tempo al'lifiC6•.
fundidade, até achar agua.
Diz-se dos vegetaes, que se unem uns aos
Jl.rUficliulo, p. p. de Artificiar. § -, adj,
&rtéU~n, S. r. (t. med.) Golla.
outros pelas extremidades, nos logares on- p. uso Feito com artificio, Luz, S. 2. 2. ItO.
Jl.1·tl'UCO, a, adj. Oue dá nas juntas do de existem articulações. florot. D. § iI. Qua «camas - pera chamar o somno» Esping.
corpo: «dOr al'tetica» }?em. Rep. § Golta a7'- tem articulações.
Perf. f. 23. «os outros metaes para serem
tetíca; a que da nas junta do corpo, e nós
&rtlculádo, S. m. (t. for.) Exposição por lustrosos, be necessario serem artificiadO!
dos dedos. H. Dom. 2. I. t 9. § Que tem dO- arligos dos factos ou razões, em que a par- pelo ferro».
res nas juntas Nad. Apot 9. 66.
te funda a accusação, ou a defesa, abran&I'Uficl"l, adj. 2 g. (do Lat. a.rlificialis)
t\..·tezlI, S. f. (do Gr. m'los, pão) (ant.) gendo·se sobre esta denominação os libel- Não natural, em que entra a industria, ou
Vaso de amassar o pão; amassadeira; mas- los, embargos, justiCicações, etc.
arte, B, 1. Ded. -elocução artificiat das lei·
seira. Leão, Orig. 60.
.
JI.'·t1culódos, S. m. pI. (t. h. n.) Primei- tras» § Ficti,;io, imitado do natural: V. g.
&rtczuo, S. m. (t. arcbll.) Lavor, ornato ra..divisãc dos invertebrados, annelados, e fl6res artiCiciaes; i. é, feitas por artificio,
que se fazia nos tectos dos templos, e pa- uma das quatro grandes divisões do reino Campo Receb. 43 V. dentes artillçiaes, § fig,
lacios, e se usava no centro das abobadas, animal, comprehendendo os animaes de F,ingldo, pouco sincero. TeU. Ch,'. l. (. 325,
arcos, etc. Fl'eil'e, L. 4. no 106. crapainela- respiração aerea ou aquatica, que tem o -tem traças mui artificiaes pera accrescen·
do com arlezões, e molduras» Sover. flist. esqueleto exterior em fórma de anneis, que tal' (a fama.)" § Dia a'rt'ifictat,' o espaço de
I. 13. § Operario. V. Artesano.
se arlicnlam uns nos outros; subdividem- tempo que ba desde que nasce o sol, ale
. t\.rCczoildo, ou - zooudo, p, p. de Ar- se em arachnideos, insectos, myriapodes, que se põe. P. Nun. Esf. 2. § Memol'ia artezoar, etc. TeU. 2. f. 115. «artezoadas» crustaceos, cirrhipedes ou cirrhopodes, e tificial; methodo para represenlar mais raExeq. de Fil. i. 3. artezonadas».
annelidos.
cilmente na memoria as cousas de que nos
JI.,·tc:r.oór, ou t\.rtczou{II', V. trans. Lat\.I'Uculàntc, p. a. de Articular. § -, adj. queremos lembrar. Vera, Mem. § florisantl
vrar, ou fabricar artezões.
2 g. Que articula, ou faz articular: V. g. a1'tificwl; (L astron.) plano que passa pelo
t\.rCbnuiClI, V. C)'clame.
sons -. § (t. for.) O que aUega ou deduz çentro do globo, e é paraUelo ao borizonte
",'UII'álgía, S. f. (t. cirur.) DOI' nas ar- em artigos.
apparente. § Provas arlificiaes; (t. rhet.) as
ticulaçõe ; nevralgia articular.
t\.I'tlculál', adj. 2 g. (t. gram.) Que é da que o auctor tira de si proprio, por oppo·
t\.,·cbriUeo, a, adj, (do Lat. arlh7'iticus) natureza do artigo. li (t. med.) Que diz res- sição ás que fornece oassumpto. § Caracteres
(t. med.) Artetico ; dizoose das doenças taes peito ás articulações; 1'/reumalismo arlic/t- artificiaes; (t. de hist. nat.) os que servem
como a golta, que atacam as juntas; e dos lar. § Folhas arlicutm'es,' (I. J)ot.) as que unicamente para distinguir os seres natu·
remedi.os proprios para as curar.
nascem dos entre-nós.
raes uns dos outros, e que se fundam sobre
&I'tb"iUs, S. f. (do Lat. a7'thrilis; do
''''"tleuIÚl', V. trans. (do Lat. articulm'e) qualquer parte, sendo ella bem app~r~nte,
Gr. m'th?-on, articulação) (t. med.) Gotta Pronunciar ctara <l distinctamente as vo- ~ 1I1ethodo arltficiat; o que para as dIVIsões
nas articulações; dOr de golla.
gaes, dividindo o som continuo, ou grito que faz nos reinos organicos emprega ca·
i.... tbl'ÓCflC", s. f. (do Gr. aTlh'l'On, jun- natural, e modificando-o por meio das con- racteres diversos, escolllidos indiJfarentc·
tura, e kal.ia, vicio, doença) Doença das soantes. P. R. inj. Success. 17. 112. Bem. L. mente em todos os orgãos, guiando·se um·
articulações, das junturas, como ulceras e Cal. p. 245. § (t. for.) PropOr em artigos, camenle pela necessidade ou commodl~a·
fungosas, etc.
produzir por capitulos, ui vidir uma mate- de, sem ter em consideração as relaçoes
t\.I't1I1·OCllcología, S. f. (do Gr. arlhron, ria, ou discurso em pequenas partes, dis- naturaes que podem existir entre os ser~,
e logos, di-curso) (t. cirur.) Tractado sobre tinctas e lançadas em paragraphos. B. Ftor. § Syslemas al'lificiaes; os que em. botamca
as deslocações espontaneas.
2. f. 70. e f. 258. Ord. Man. 2. 1. § fig. Ex- foram imaginados para achar fa9Jlmente o
Jl.rtbrocéphnlos, S. e adj. m. (do Gr. primir, dizer, pronunciar: Rib. de Mac. Rel. nome das plantas, sem o que os lDvenlaou
aTl/tTon, articnlação, e kephalê, cabeça) Di- 1. 2. «quando a voz dos instrumenlos mi- os que d'elles fazem uso carecerem de coo
visão da classe dos cru 'taceos, que com- litares aTtwula temerosamente a ultima ra· nbecer a fundo a organisação da planta, pro·
prehende todas as especies, cuja cabeça zão dos reis» § (I, mus.) Ex.ecutar clara e cedendo pelos caracteres apparenles, COlmo
está sepamda do thorax, como os cama· nitidam~nte. § (t. anal.) Unir pela~ juntas: a folhagem, calice, corolla, cOr das pela as,
rões, e outros amphipodes,
v. g. artICular um osso com outl'O, para for- etc. § Linhas artificiaes; (t. geom.) ~s traça·
t\.rCbrÓdln, S. f. (do Gr. arthr6dia, derivo mal' um esqueleto. § (t. de pinto e es- das sobre um compasso de proporçao eque
de a'I'lhron, juntura) (I. anaL) Articulação culpt.) llel"Jresentar as articulações de um representam os logarilhmos dos senos, tao·
movei, formada pejo encaixe de uma cabe- membro com outro. § Âl·tícutar uma acC/l- gentes, e podem servir com a linha dos.uu ·
ça plana, ou liza de um osso na cavic\a- sação; (entre parlam. ou jornalist.) profe- meros para resolver os problemas da trigo'
de pouco profunda de outro, de modo que ri l-a, sustentaI· a na tribuna, ou na im- nometna e naveg-ação.
h
pode mover-se m todos os sentidos; V. g. prensa.
•
t\.I'UOclál, s. m. (ant.) ArlIfice, roec a·
a do occipital com a primeira vertebra do
t\.rtlcnlúr-8C, V. ref. Unir-se por articu- nico. ifT. 1. 4. e {1'eq. inro. 3, 108. Resend:
pe coço. Fel'1'. Lu:;. I. q6.
lação um OS50 com outro. FerI'. Luz. 1. 28. Misc. 157. -grandes artificiaes ~m ludo f~1
~"tbrodlúdos, S. m. pi Classe de seres
t\.rticlllo, S. m. (do Lat. articutus, dim. entendidos, e mui subtis oftlClaes, .art'\j"
vivos con lituidos por especies de fIlamen- ~e aTtus, membro, junta) O mesmo que Ar- cial na guerra" ined. 1. q.66. aO yfan e :
tos articulados.
tlgo. V. do A,'C. 1. 1. oe até a natureza do Anrique, que naquelle ofiCIO era velho ar
&rtbrodlúl, adj. 2 gen. (t. anat.) Que al'ticulo trocou" (dizendo as maTtyres por tificial, etc.» i. é, omcial destro. 'd d de
respeita ou pertence a uma arthrodia,
os mal'tYl'esi § (t. bot.) Entre-nós; espaço
t\.rUficlalldúde, S. f. A quah a e
. &rthrodyoln, S. r. (do Gr. aTthl'on, ar- comprehendido entre duas articulações. § ser artiflcial.
'0 'aI'
liculação, e od1lnIJ, dóI') (t. med.) DOr nas (t. zool.).Segmento dos appendices dos aniJl.rtlOclúlmeote,.adv. D~ modoartl dCl a
a,rticulações i dá-se este nome ao rheuma- maes artlcu[ados~ § (t. anat.) As phalanges com artificio, com llldustna. § Segun o
tJsmo clJronlCo..
dos dedos das maos e dos pés.
arte. Lop. C. J. 1. 1. 169.
. t\.rtb"OII)'OSl', S. f. (do Gr. aTl/tron, ar- I AI·tlculoso, ÓSO, adj. (ant.) Artificioso,
&rtIOclllr, V. trans. Empregar trabalbo~
t~cula9ão, e pyon, ~us.) (t. med.) suppnra- astuto. Vil. Ch1'ist. 1. 170 v.
e arte para melhorar os proâuctos natura~,
çao duma artlCulaçao.
g. artificiar as lãs lid'rosas, sedaBl1tral~:
I Al'tífcx, s. m. p. uso V. Artifice, Lus. V.trouxa
. &1·t!;"'ÓSC, ou Art~rósl~, S. f. (do Gr. Tl'ans(. 102,
ou solta; o {elTo, as drogas, eLc~oho
a1'throslS} (I. anat,) ArtJculaçao.
&rtíOcc, S. 2 g. (do Lat, artire:c) Artista, ping. Perr. f. 16. § Fazer cousa, que t -
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g@nbo e arti6cio. A1'le de JilU1·t. f. 2. qO.
en 'li~ciar maquinas de fogo» engenhar.
,o~rurielo, S. m. (do La~. artificiwn) Arte,
industria, trabalho do artista. Nauf. de S~~.
6 58.• obeliscos .... da natureza s~~ a1'ltfi:0 humano> § PrImor, ou perfelçao c~m
Cl se faz al 17 uma cousa. A,·r. 10. q'l. 'PIUue
~ores que com maravilhoso artificio as Ozerão' § Artefacto, ou obra feita com al:te lJ.
3.2.3. Gavi, Cerco. jq. 23. § fig. SaRa~ldade,
babllidade (em boa parte). Goes, 9111 . do l·
35. Coul. 5. 2.. l. .por su?- gran~e Industr!a,
saber e arlificw. § AstuCia, finglmen~o, disfarce dolo manha. B. 3. 8. 2. Bnl. Ch1'.
I. 30: .com' este arlifici~ do demonio· §pl.
Arli~cios de (ogo; machlllas. ou Jnvençoes
de fogo para a g1:!erra, ou fogo de praz.er,
e1ista, lIara ~esteJo : a este chama-se hOJe:
(ogo de artificw, ou (ogo de VIstas.
. ..
.lrUOelÓsomcnlc, adv. Com artifiCIo,
segundo as regras da arte. M. das PI'. 1.
35. Arr. 10. c. 25. § Com feitio curjo~o ; induslriosamente. ~ Sag-azmente, astutamente' com simulação. Fl'eire, 1. n.· qq.
,lrIlOcIOSissIIllO, V'Wi1-. sup. de
ArIlOcIOSO, ÓSIl, adj. Feito com arte,
de bom feitio, engenhoso. Lob. Primo 3. 4.
§ Industrioso, engenhoso., destro (em boa
parte). H. P. I. 2.4. Eleglad. 2. 21 V. § Arteiro, astuto, llnll'ido, refolhado, fallando
do discurso, practlca, etc. Nau{r. de S. 12 v.
Ar/lOco. V. Artificioso.
"rligo, S. m. (do Lat. articlllus) (t. de
gram., Pequena palavra, que em geral se
Junta aos substantivos appeJlativos ou communs, quando os tomamos em parte da sua
extensão; i. é, quando lhes oeterminamos,
ou restringimos a signiflcação, applicando-os individualmente. ~ Ela dois artigos:
o de~llido, e o indefimdo. O primeiro restringe a significação do nome, applicando-o
a individuo certo e determinado: o segundo limita do mesmo modo a sig-nHlcação,
mas indeterminadamente. § OartIgo defiuido lem as seguintes fórmas para os dois generos, e para os dois numeros : o, a, os, as.
§ Oartigo inde!inülo tem as formas seguintes: um, uma, uns, umas. § O artigo defl·
nido junta-se tambem em certos casos a
nomes proprios ou individuaes; por exempio: quando esses nomes sào communs a
muitos individuos, corno Antonio, João, etc.
e. nós queremos especificar algum: assim
dizemos: enconll'ei o Anlonio, vi o João; i.
é, o Anlonio, o João, nossos conhecidos. de
quem ja fallamos ou de quem vamos a fallar; .despedio logo DIOgo Lopes ... dando
por regimento ao Diogo Lopes ... etc.• Couto, 8. e. 22. i. é, o atraz nomeado; e tal é o
u,o frequente ou con tante de Barros e
lambem quando se subentende cou,a 'on
q~ati~ade .que singularisa o nome: v. g. o
llamocs; J. é, o poeta: ou quando levam
eplthelos: assim Cam. nos Lus. 10. est. 100.
diz: .de Persía" e esl. 102. o mesmo; na
103. .da grande Persia. com arligo; o
ezlremo Sue::, a secea Adem. (esl. 98 e 99.) ;
etal é o uso quando o epitheto se antepõe
ao nome: o sablo Socrales, ojuslo Arislides
adoce Rrança, a altiva Roma a sabia Alhe;
MI, Calão o .maior, elc. § Em geral os nomes de regIões, estados, mares, ventos
~ontanhas! nos, provincias, cidades (quannO estas sao .os mesmos appellativos como
10 d~ JaneIro, Porto, llahia, Rio Grande,
elc.) sao acompanhados do artigo: v. g. a
~uropa, o llrazil! o Atlantico. o Norte, o
Jorcovado, o TeJO, o Maranhão, o mo de
anelro. § Usam·se tambem com artil70s os
nomes proprios que tem como os"com~uns'.. a fôrma d.o P.1. cordo : Os Açons, as
d na, las, as Phlltlnnas as fndias os And~' etc: § 9 artigo é própriamente' um adj.
raleJmmahv o ;.elle limita a significação gementO suhs~antl ~o, applicando-o particularocea e. ao IUdlVlduo de quem se tracta na
tivosSI~\como fazem os outros determinanUDler~e ,~s demonstrativos, l?ossessivos,
confu ndlr
.s, mdefimdos, etc. § Nao se devem
do r
as fórmas do pron. pessoal, e as
go ~ on.. demonstro : o, a, os, as com o artisnbs~O~do. Oartigo acompanha sempre o
te o fi vo, antecedendo-o immediatamen, u precedendo os qualificativos que o
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acompanham: V. g. o amigo, o meu amigo
o meu vetho amigo, o 1-neu velho e leal amigo. Os pronomes porém que representam um
Dome occulto, vem sempre sós, desacompanhados : assim falI. do amigo dizemos: vi-o
hoje; enconl1'ei-o agora; o é n'este ex. pron.
pessoal, e não artigo: significa elle, o amigo.
O mesmo se dá com o pron. demonstro o,
a, os, as, que significa aquelle, aqueltes,
aquelta, aquettas, aquilto: v. g. o chapeu
que tenho agora é melhor que o que eu tinha; i. é, do que aquelte, ou o oull'o que eu
tinha. § O artigo equivale em muitos casos
a um pron. posso Dê-me o chapelt; quer dizer: dê-me o mell chapeu; dé-lhe o dinheiro, dê· lhe o seu dinheiro·; o dinheiro (t'eUe.
§ Os antigos Dão applicavam geralmente o
art.igo antes do adj. posso da 3." pessoa; mas
hOJe o seu uso é commum em todos os es·
cnptores de boa nola, servindo em muitos
casos senão á clal'eza da phrase, á sua elegancia e euphonia. § Desde que o artigo,
como dissemos no § antecedente, substitue
o po. S. sem acritlcar o pensamento, é muito mais conforme á indoLe da lingua, que
p.ede a concisão do est)'lo, empregar o artigo sem o possessivo (em q ualq uer das tres
pessoas), do que o posso sem o artigo. Assim diremos com mais elegancia: perdi
a bengalta, c não: perdi minha bengalla ;
mandei pÔI' o chapeu á moda; e não: malldei põr meu chapeu á moda' foi para a
quinla, foi para a fazcnda. foi para a chacara, e não: foi para sua quinta, para sua
fazenda, para sua chacara. § Note-se ainda
para confirmação da lheoria autecedente,
que a sllppressào do posso se faz ás vezes
sem mesmo ser preciso a clareza o emprego
do proprio artigo; v. g. veio de casa, fOI para
casa,. i. é, veio (la sua casa, foi para a sua
casa. § Tem querido alguns derivar o artigo
portuguez do Grego, que diz o no nominati·
vo masculino singular, e é no femenino; outros recorreram ao cellico, cujos dialectos
apresentam fórmas com an, ar. etc.; mascomo o Grego não teve influencia alguma na
formação das linguas peninsulares modE!rnas, pois as palavras que d'eJle temos ou as
tiramos modernamente, ou as houvemos por
intermedio do Latim, e como hoje está demonstrado que a fórma do arligo celtico,
d'onde as modernas derivam, era no periodo gallo ·romano sinela (etc.); essas lJypotheses devem ser abandonadas assim como a
hypothese da origem arabe; pois como explicar nas linguas neo-Iatinas, que não ti·
veram contacto com o arabe, o artigo? Elle
provém evidentemente do demonstrativo latino: illc, itta, iltud, que no abl. sing. faz:
iUo, itla, illo, e no accusat. do pI. itlos, llLa.I, illa, cujas terminações são como se vê,
identicas ás do nosso artigo o, a, tiS, as. Justificam ainda esta opinião as antigas fórmas do art. Lo, la, de que ha muitos vestigios. V. Ala, La. e As, artigo, proll. pess., e
demonst. § Arligo ; parte pequena. membro
de obra, de discurso, etc.; periodo, paragrapho: v. g. o que n'este Oiccionario se escreve em relação a cada palavra é um artigo. § As dispo ições cle qualquer tractado.
Feo, TI'. 2. 231. 2. Goes, Ch?'. Man. I. 67.
"o estados propozerão os m:ligos, que etc.•
§ Ponto de creJ.1Ça : V. 9. artIgo de (é ..Mart.
Oal. 9. "os arllgos da fe os quaes se contém
no credo» § Cada um dos principios, que
segundo a egreja romana foram revelados
por Dens, e que o catholico é obrigado a
crer. Gmnad. Comp. I. 3. § (t. for.) Adivisão, ou membro do Jibello. ou petição de
itens. Ord. Afan. 2. 1. Viei1'. 3. 339. 2. e Dg.
Feo, Tr. I. 85. q. § AI'ligos accu11lulalivos;

os que se faziam além do libello, contranedade. replica e treplica: pela Ordeno são
prohibidos. § Divi ão que se faz das materias nas leis, decretos, estatutos. etc. Subdividem-se os artigos em paragrapbos, e
estes em numeroso § Assumpto, materia,
ponto de discussão. § (t. de jorn.) Es.:ripto
que se publica em jornal, revista, etc.; conforme o assumpto ou a fórma, diz-se arligo
sctenli!ico,lttlem1'io, cl'ilico, humorislico, et.c.
§ Arligo de (undo ; o principaL de um jornal,
ordinariamente politico, signillcando o pensamento da collectividade represenlada na
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redacção da folha. § Objecto de commercio,
mercadoria: artigos de modas, de ourivesaria, de armarinho, etc. § Arligo dc morle;
termo, agonia, arranco: nentrar em arLigo
de morle" Marl. Oal. 288.
"'rlllhitdo, p. p. de ArtiUur. B. 1. 7. 3.
e Oast. {reg. Provido de artilheria: mlt1'os-;
ruslas-.
,,".·tIlJaá... V. trans. Prover, armar de artillJeria a praça. o navio, etc. Casl. 2. C. 64.
.....tlll..n·ín. V. Artilheria.
"'rtiIJllH ..o, S. m. Oflicial ou soldado de

artilheria. § O que sabe de artilheria; o que
sabe apparelhar, apontar, e atirar ao alvo
com a artilheria. preparar os seus aprestos,
etc. B. 3. l. 3. V. do AI'c. 2. 11. § A1'Whei)'0 servenle; a praça a quem incumbe o serviço das boccas de fogo. § Arlilheiro conduclor; a praça que conduz os animaes de
servico da artilheria.
1il..·tIlJac'·'a, S. f. (do FI'. arlitlerie; do Lat.
barbo arlataria) (Mais analogo á etym. que
Artilharia.) Toda a sorte de canhões, que se
encarretalE, ou assentam em reparos, e desparam tiros por meio da explosão da polvora, como peças, morteiros, obuzes, etc.
Lus. 7. L'l. r·artilheria .. Vieir. 5. q9'l. '1 . • os
pri meiros que se achão haver usado de arllLheria pelo artificio da polvora forão etc.•
§ O corpo militar. que serve, e peleja com
artilheria. Gavi, Cerco 4. L4. § Arte de ma·
nejar os canhões, bombas, obuzes, etc. § O
fogo di parado pelas peças, os seus tiros:
rOl saudado pela artilheria. § ligo Ataque violento. B. 4. A1Jotog. «sem temor da arlilhal'ia dos seus ditos.» Utiss. 4. 4. § Arlilheria
abal'ida; a que não esta assestada: a que está
guardada: V. g. no porão dos navios. Casl.
7. 16. § Artilheria; o coujuncto das boccas de
fogo, e o material nece sario para ellas funccionarem. § Arlilheria de sitio; ou a1'Whel'ia
de baleI'; peças de grosso calibre, destinada a bater uma praça. 8. 2. 75. § Al'lilheria
de baleria de campo; o mesmo que o antecedente. § Artilheria de praça; os canhões
destinados ao armamento das praças de
guerra. ~ A1'lilheria de coslai a que gnarnece
as baterias de costa, defenuendo a terra dos
ataques marítimos. § A1'Whe1'iacle marinha;
aqueUa com que são armados os navios de
guerra. § Arlilhel'ia de campanha; a que
segue o exerci to, e com elle opera em
campanha, sendo as peças montadas em
carretas, que são tiradas por cavallo" ou
DJ uares, e ás vezes levadas pelos proprios
artilheiros. § A1'lilheria monlada; a artilheria de campanha, que é tirada por animaes'
e em que os serventes das peças marcham
a pé, ou vão sentados sobre os cofres dos
carros e armões. § Arlilheria a cavaUo; a
mesma de campanha, em que os serventes
vão a cavallo. § A1'Wheria de monlanha;
a que se destina a operar em logares montanhosos, e por isso as peças que são de
pequeno calibre, assim como os cofres, reparos, etc. são levados sobre o dorso de
animaes, c(lvallos ou muares. § Artilheria
de guamição; a que guarnece as praças de
guerra. e logares fortificados. § Tractado
de arlühe1'ia; obra em que se tracta da
sciencia de artillJeria, em que se expõem
os conhecimentos scientificos necessarios
ao omcial de artilheria. § Arma de a"l'ilhe1'ia; arma scientifica, de grande importancia na guerra moderna, e que constitue
uma das especies em que se dividem as
forças de um exercito, e cabe-Lhe o manejo
dos canhões. § Curso de al"lilhel'ia; aqueLle, em que se professam as materias scient.ificas necessarias ao ol'ficial d'esta arma.
§ Antes do descobrimento da polvora, e
invento das boccas de fogo, dava-se o
nome de arlilheria, aos trons, bali tas, ou
machinas de arrojar pedras, e a todo o apparelho de combater, e atacar as praças.
Ord. Ar. Hem'. c. 37. Azul'. Chr. 3. 11.
..... tlmànJaa, S. f. Artificio, astucia, fraude, ardil. Git. Vic. 2. ({63. § Segundo B1~

teau, nos confins do ~Unbo e raia da Galliza, significava balança.
....·tlmuo. V. Artemão. Casto 7. C. 67.
....·tlm-g..itxn, S. f. Mineral mencionado
no lJecr. de 4 Ab1'il, 1709. (achado nas margens do Zezere, comarca de Thomar).
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Arosplcloa, S. r. (do Lat, arus-picma) A &rvo'.:c, s. r. ~do Lat. Arbor 1'Is) Amaior
Arlísta, f. 2. g. Artillce, operario. Arte
de Caça, 5. 2. V. Artifice, syn. § Estudante, mulher prophetisa do futuro, como o arus- producçao do remo vegetaL; é uma planta
que cursou as artes; i. é, grammatica, rbe- pice. § A. arte de prophetisar pela inspecção' lignosa, e dnravel, que tem um só e prin
torica, philo opbia, etc. G. do Jap. 1. n § das entranhas das rezes. Freire, El!lsios. ciral tronco segurC! á terra por meio d~
.. raizes.. eleva-se, diVide-se. e estende-se POr
Auctor de arte de preceitos. B. G'1'am. 178. Defensa da M. L. 2. 1L
i\.ruspleíoo, a, adJ. (do Lat. arusplct- quantidade de braços, pernadas, ramos di.
«quizemos levar a ordem dos a1'tislas, e
não dos grammaticos especulativoslJ (que ny.s) Dos aruspices : pertencente aos ams- rigidos em todos os sentidos, e guarneci.
.
90S d~ folhas, cUJo volume e figura variam
analysam philosophando, as linguas.) § (t. plcrs. De(ens. da M. L: 2: 1L
Al·..spíclo, S. m. OlfiClO, saber do arus- a medida da edade, clIma, terreno, cultura
moderno) (do FI'. artisle). Cultor das are especies difTerente~. As arvores dividem~
tes liberaes, pintor, esculptor, musico, pice.
A!'Vál, S. m. (ªo Lat arvum) Campo, ter- s~ em grandes, m~dlanas, e pequenas; em
actor, por profissão ou corno simples amador. § O que ama as artes, ou as protege.· ra lavrada, e llao semeada. § Campo de ~I1vest~'es, e cu\lnadas; em fructiferas, e
AI·tístu, adj. 2. g. p. us Arteiro. manbo- cultura. Cout 5. 10. 1. "entre umas hortas mfruclJferas. Lobo, p. 180. "altas arvore~.s
No Patm. 1. e 2. vem freq uent. arvore no
so.' obra artista; artificiosa. CM. dos Cone- e a1'vaes frescos.
Anill, adj. 2~. (L poet.) Que diz res- gen. masco e P. 2. c. 99. fem.: o mesmo se
gos Reg1'ant. Pessoa artista. § Astuto, inventor, rriachinador de subtilezas, engano. en- peito ás terras de cultura; campestre. § S. acha em varios outros auctores. § fig. H
redos, etc. Sá e Mil'. Estrang. 3. 55v. Atem. m. pI. irmãos -; sacerdotes romanos de Dom. I. 3. 2. Lus. 1. 7. ,vós, tenro, enOlo
ramo (Jorescente de huma aI'vore, de Chris,
das Pl'Oez. I. 3'2. e em boa parte, diz· se de Ceres.
Ar..él ..s, S. f. I?I. (I. naut.) Argolas que to mais amada- § Arvore anã; aquella cm
pe!isoa que tem arte, que sabe artificios delicados, e subtis. [Jlis. 1. 3. -de todos estes se mettem nas cavIlhas, para fecharem me- que a arte tolhe o crescimento, para dar
mais cedo fructos volumosos. § Arvores de
petrechos sabei que he minha dama a1'tista- Ihor as chavetas.
,."'vélo" V. Alveloa. Sanlos, 1. 1. '24.
espinho; as que tem espinhos ou aculeos
Artísuc.....eute, ou AI·lí...tumeute,
"'rl'C
1111
C,
adj.
2
g.
(do
LaL
a1'Vum)
V.
como
a laranjeira. §Anoresdecaroço;aquel:
adv. Com arle; de modo artistico.
Artístico, u, adj. Helativo ás artes, e em Arval. § Planta a1'vense; que cresce em las, cujo fructo é uma drupa. § AI'vore da
especial ás bellas-artes. § Helativo aos artis- campos cultivados. § De arvore. Dec. 16 de C1'UZ; a santissima cruz, mstrumento da
nossa redemJ;lção. B,.it. ChI'. 6. 26. § AfIlOtas, aos que cultivam as bellas·artes. § Fei- Dez. de [852.
..... nicol .., adj. e s. 2 g. (do LaL at'vico- Te da sciencw do bem e eto mal, ou da dll.
to. ex.eclllado com arte.
AI'llzàr, v. traus. p. U3. Fazer cousa que la) Que habita os campos ou terras lavra- obediencia; aquella de cujo fructo vedadoCQ.
pede engenho f\ arte. § Engenbar, traçar. das.. Lavrador. § (L zooL) Genero de mam- meram nossos primeiros paes no Paraisa
miferos roedores, que vivem fIOS campos e terreal. H. P. 1. 1. 2. Marc. E:r:erc. 39. 13t
,i,·lo. "li. lIarlo. B. Flor. 2. p. 169.
Artocórllo, S. m. ou Artocúrpeus, S. f. nas margens dos nos, a que pertence o ra- ~ AI'vo1'e da vida; o mesmo. Cal. Rom.3680,
~ Arvore b'isle; assim cbamada, porque não
(L boI.) Ptantas da familia das urticeas, to dos campos ou arganaz.
Ar"lcull ....·n, S. f. Scieucia que tracta floresce senão de noute; as suas flOres des·
que contém varias especies, entre ellas a
do
cultivo
das
terras
araveis.
a[iparecem
logo que o sol sae, e gozam·se
arvore do pão, cujo fructo é um dos [Jriuci,t"..,.ldo, (anL) V. Arbitro. Elucid.
quando aquelle a. tI'O se pOe; é propria da
paes alimentos nas ilhas Jos A)lligos, Caro&rl'o,}<lo, p. p. de Arvoar. (ce1·ebrosus). [Ildia; é do tamanho c IIgura de uma amei·
linas, Mariannas, TaTti, etc. E esta arvore
muito commum lambem uo llrazil'; é muito Cardo Estonteado, aturdido, cuja cabeça se xieira, e da ordrm dos jasmineiros; dã uma
frondosa, e os seus .fructos, que são do esquenta facilmente, e não discorre certa. t!ór cheirosa, branca; tem calix cOr de aça·
frão, de que usam na coziuba para dar COr
tamanhó de aboboras, ou melões, pendem M. P. 34.
A""onmento, S. m. Perturbação da ca- ás iguanas, gosto e cheiro agradavel aos
não dos ramos, mas dos troncos.
&1·tóIUho, s. m. (do Gr. arlos, pão, e li- beça, que parece andar á. roda; enfraque- manjares, com que se misturam. Lus. Tram{,
t/ws, pedl'a) (t. de min.) Concreção, á feição cimento do cerebl'o. Ceila, Q. 1. 151. 1. Y. 116. Sanlos, 2. 4. I. V. Açafroeira do Bra·
A.rvoado.
zil. § Arvore de geração, ou de genealogia;
de um pão petriOcado.
,t.rvo{u·, V. trans. Fazer esvaecer, e per- ngura da feição de arvore, onde se repre·
",.·toméll, S. m. (L de pharm.) Cataplasturbar o cerebro de modo, qne parece an- sentam os antepassados desde o chere, que
ma de pão e mel.
fica nomeado e descripto no tronco d'ella,
AI·tól.bngo, a, adj. Que se sustenta de dar a cabeça á. roda.
• Arvoór, V. iutrans. Ficar arvoado; en- Teli. ChI'. 2. p. 131. § Arvore; (L naut.lmas·
pão,
Jlh·toly,'lIu, s. m. (do Gr. artos, pão, e tontecer, no pr. e no lig. Bem. b. e Cal. troo FI. N. 1. 10. Nau!. de Sep. C. 7. -a see·
ca aTvore brada, e já rendida deixa-se vir
tyros, queijo) (L de llisL reliq-.) Membro de 1. 8. 176.
&rvoál'-sc, V. rer. A. mesma significação abaixou e M. P. c. 23. § Peça do mastro. P.
uma seita christã, que consagrava pão e
que os antecedentes.
P. L. 1. C. 26. «mastro, que be de duas 01'queijo.
A.rvol, e Árvor, (ant.) V. Arvore. Nobil. vores.' § Arvore secca; mastro nú, sem pao·
41'I,us, s. m. pI. (do Lat. artus) (t. anal.
no, ou velas. VieIra, 5. 323. «ver anao com
p. ns.) Os braços, e pernas. fie1'1'. Lttz. 1. 47. e Vito Ch1'isti. 1. 2. 32 V.
A"u", adj. (L do llrazil) Desconfiado, in- AI·vol·átl... V. Alvorada. Vieira. 8. 509. 2. as arV01'dS seccas, os mastareos calados elc,1
,"nol'ótlo, p. p. de Arvorar. B. 1. 1. 13. • correr at'vore secca com a tormenta. B.c
docil, e pantadiço: diz-se dos cavallos inquieto, que se não deix.am facilmente apa- ~ -, adj. Plantado de arvores altas: v. g. Couto § (lIg.) Falto, destituido, nú: v. g.
bosques -; § Elevado provisoriamente a al- correr arvore secca de todo o soccorl'O, qe
nhar.
'",I·uA..s, s. m. pI. (L do Brazil) Cabilda gum posto, cargo ou titulo. § AI'vorarto, S. Ioda a razão; i. é, desamparado, semeUll'
de indig-enas que habitavam no Pará.
LU. (L miL) Soldado que desempenha as lio, como os que na tormenta corremarvo·
"'rób", S. r. (t. boL) Arbusto da Gnyana, funcções de cabo. § ii. Soldado que com- re secca de veja. Eu/r. 3. 4. § Arvore; II.
manda a patrulha..
poeL e Ilg.) por nau, navio. Eneià. 10.49.
da familia das simarubacea .
"',·..cel,,·oua, S. f. (t. do Brazil) Nome de
Arl'orál', v, tmns. Levantar em pé per- "e as ondas com cem arvores açouta. § (lo
uma arvore do matto virgem.
pendicularmente; pOr direito como arvore; de impressor). O engenho de ferro, onde
A.,ó;,;u s. r. (de a, privo e Lat. 1'igare, pOr a prumo: V. g. - a bandeim, a cruz, o pega a barra, com que o tirador aper~a I
regar) Canal ubterraoeo, nas minas.
estandarte. Atbuq. 1. 26. "pera mandarem folha. Blul. § Anare; eixo, peça prinCipal
,il·ul", S. r. (do Lat. arula) dim. de Ara arvoraI' (a bandeira) na torre da menagem" de uma machina, de uma roda: V. g. a01
Agwl. Ltts. 3. 726. Peqnena ara.
i. é. hasteai-a. Vieir, 10. 459. 2. -aTVOra1' vore do helice no navio a vapor. § Arpo!t
ti ..."u, s. m. (L boI.) Genero de plar.tas tropheos n Lobo, p. 5'24. «arvorar lanças» § Diana; (L cbym.) crystallisação da felçaode
de que tomou o nome a famiUa das aroi- fig. Ceit. S. 1. 29'2. 3. "arvol'OU e levantou arvore, que resulta da prata disso!vl.da, e
dea .
a bandeira da maldaJe. § Applicar ao alto; combinada com mercurio e acido mtnco.!
A"IIUCO, S. m. Barba de cabra, planta encostar: V. {J. - a escaela ao mu.ro. § Fu· (L de esping.) A peça dos fechos, que se
da familla das rosaceas. § (L zooI ) Especie giro ined. 2. 346. «as outras fustas quize- governa com o cão. E~ping. Pe1'f. § A~'vort
de sapo.
ram al'vol'ar. subentende-se, os mastros philosophica; o mesmo que arvore de Olant
1lt'.. udIUl'ceus, S. f. pI. (t. boI.) Classe bara singrllfem. ibid. {. 538. «as nossas § AI'vore de Satu.mo; deposito de chum o
das vlantas analogas â canna, familia das fustas a1'voravlio_ porque os mastros se metallico e crystalisado que se obtem abao·
gramlncas.
chamavam arvores, e as embarcações pe- donando uma lamina de zinco suspensa
A.·.. u<lloúcco, .., adj. (do LaL) Parecido quenas os mettiam para velejar, tirando-os n'uma dissolução de acetato de chumrO;;~
com canna; da fõrma de canna. § (t. de h. n.l ás vezes, quando e!itavam surtas. § POr, que tem a apparencia d'uma vege.a,....
Que habila os cannaviaes ; que nasce sobre metter mastros (fallando de navios). Pro- mineral. § Arvore do alho; nome de dl v:
as cannas.
priamente levantar o mastro e singrar: sos vegetaes do Brazil e Peru, d~s qu
Ar..utlílleo, a, adj. (do Lat.) De 0annas: d'aqui, arvora1' de capitão. o que sobe a algumas partes espalham um cheiro Pro:
•baculo -» Atma insl1'. 2. f. 713.
este posto, ou tendo-o inferior, o exerce. § nunciado a alho. § A1'vore das anemcnas ,.
&I'uutlloõso, ÓSll adj. (do Lat. amndi- (por ex.tenção) Arvora.l· e1ll.; considerar o calycantho da Florida. § A1'Vo~'ed~ca:10;á
nosus, de al'Undo, inis, canna) De feição das como; dar o posto, o titulo de. § Plantar a magnolia p;lauca. § AI'VoTe do dlabo,.a lU
cauoas na folha, e gommos. Orla, CoU. 53. d~ arvores.; (fallando de terrenos) p. u~. crepitansde Linneo. §A1'voredasal'}lalbar:~
207 V. § Que produz canuas; que tem n este sentIdo. § A1'vOl'a1'-se, V. rer. segUI- tO:JJicoctendron de Linneo, CUjas f~ ~ 01
plantação de canna : l&rreno-.
do da prep. em signillca dar-se o titulo de; um suco que causa violentas coml~b~es de
"'rUl'uo, s. m. (L do Brazil) Especie de usurpar o pap 'I, as funcções de : al'vora1'- pelle. § A1'vore ele Deus; a [icus rellg lasa ar
grande jacaré, da ordem dos crocodilos.
se em medico. § Assumir qualquer titulo, Linneo, ou twosligma retigwsum de ?as~di
,a...ísplce, S. m. (do LaL al'ltspe:I!, icis) ou desempenha.r qualquer m.issão por au- § AI'vore da Judea; o cerc'is silisquQ,ds ~!ver
Sacerdote romano que predizia o futuro, ctondacle propl'la, sem que Ulnguem o es- Linneo. § ArVOl'e de neve; nome e I n.
tirando prognostico do que observava nas colhesse ou nomeasse: arV01'ou-se em pro· sas arvores qne se cobrem de pOdres uaur.
entranhas dos animaes; ou em outras pra- leclor de lodos os opprimid~s.
cas, entre outras de um!" ~sp'ecle Ae, v Ido
cticas. Ltt>;. 8.45
.
Arvorárlo V. Herbolano, B. P.
no e do chinantho da VlrglUla. § I~r
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. 'v Artocarpo. § Arvore de S. Thomaz;
pao, d'ado pelos christãos da India á bauhiD~me .'e a/a § Arvore do leite; o brosimon
m~ d~dJdl'on. § (I. anal.) Arvore da vida;
~ fi o<le nome ao aspecto de certas secd~-se do' cerebollo, qne dão idéa da folhaç~: da Ihllya, chamada tam~em a7'vore da
g./ §AI'voredaindependencla; arbusto do
~ilJli( cujas folllas tem as córes da bandeiraz cional verde e amarello. § Arvore
da ~1I1o' nom.: dado pelos estudantes de
o. bra á uma arvore que floresce pelo
COI~O de Maio quando começa a haver
mocnlo nas aulas.' !l Arvore do Na/ai; arvore
Puc na Doule de Nalal se colloca na sala do
1c<tim e de cujos ramos pendem, por en·
Ire velinhas accesas, pequenos br~ndes, ~o
mo doces, brinqueuos, que deJ::0ls se dlstribuem principalmente pelas cl'lanças. Em
casas opulentas contém a arvore muitas vezes objp.ctos de valor, que são egualmente
olferccidos aos convivas, os quaes os tiram
á sorte. 5 A 'trvol'e da liberdade; (phras.
politica) dIz-se das instit~ições, que garan·
tcm as liberdades publicas. § Adag.: "De
lal art'ore tal fructo» Eur,.· 4. 2. -Quem a
boa arvore se acolhe, boa sombra o cobre»
Ulis. 1. ~.
,lrvorceer, V. intrans. (do La!. arb07'eswe) [I. uso na h. natur.) Crescer a e tatura e tlgura de arvore: -dentro de poucos
annos arvorece, e cresce, etc.» § Arvorecido p. p,
!n'orêclo, S. m. (do Lat. arboretum)
Aarupamellto de muitas arvores; logar planlado de arvores; alameda, bosque. Git Vic.
3.386.• dos fortes, e altos arvorec!,(Js. § AI'ooredo,o (I. alll.) lavor de bordadura, ou de
pintura, imitando arvores, paizagem. P. da
ii. Gen. I. 572. _doze bancais de raz de
figuras com seda, e d'arvoredo. § (I. naul.)
Amastreação do navio.
Arvorejflr-..e, V. rer. (I. poel.) Encherse, povoar-se, cobrir-se de arvores. Etys.
Marl. I. 4.0. na nota: -se lhe arvorejão os
alveos.
,l,vol'esceuolo, S, r. O mesmo que Ar·
borcscencia.
.t,vo,esoeute. V. Arborescente.
,l,voresoer V. intrans. Crescer a ponto
de tornar·se arvore.
'\,voret.., S. f. dim. de Arvore. Arvore
pouco maior que arbusto ((rutex, icis). Oardoso. TeU. Nist. I. 17. 46.
,l,vorezinlta, S. r. S. Ann. O/w. e
'\rvorez,inlto, S. m. (aQI.) dim de Arvore. Orla, Lotl. 8. 24 v.
'\norlflll'UlC, adj. 2. g. (t. boI.) Semelhaote á arvore.
'\r~'\no, adj. e s: (do Sanscrilo al'ya, nobre) N~me que .se da aos povos que faliam o
saosentoe. as Imguas ~a mesma familia, e
que .se. dl\'ldem em dOIS ramos principaes:
oaSlatlco, comprehendendo os povos da raça medlterrane.a .da lndia, e o~ Persas com
alguns povos vlslDhos menos Importantes'
e~.ramo eur~peu! q~e comprehende as famllh~s hell~D1ca, ItalJca, celLica, teutonica,
saVlca, lelll~a.
'\rl'IC.Dooepl;;IÓtlco, adj. e S. m. (I.
anal.) DIz-se. de ~m pequeno feixe muscular't qu~ se hga a eplglolte, e á cartilagem

ASA

postas. § (I. rusl.) A. amendoa verde, Art.
da Caça, 2. 17.
AS, art. deC. pt. C. As férmas d'este artiO'o são para os dois lI'eneros e para os dois
numeros: o, a, os, as; v. g. o h/)mem, a mulhel', os homens, as mulheres, V. A art. e
Artigo.
As, pron. pess. da 3" pess. pI. r. Esta
Córma ou desinencia do pron. ella é só empregada como regimen directo, ou complemento objectivo; dizemos fallando de muIheres: eu vws·as; eu não as vi. N'esta re·
lação grammalical as fómas, on terminações elo pron. pess. ~ã(\ idenlicas ás do arl.
def. e ás do pron. demonstr., a saber: o,
a, os, as. Os que n'este caso empregam:
elle, elia, elles, ellqs erram crassamente. V.
AccusatlV(I. V. Artigo.
As, pron. demonstro pt. f. Este pron. representa objecto ausente, ou distante da
pessoa que falia, e d'aquella com quem se
falIa. Emprega·se não só corno suj., mas
tambem em qualquer das relações com ple~enta~es ~ e, nas suas fôr~as que são identlcas as ao pron. pess, e as do ar!. der. o,
a, os, as, equivale a aqueUe, aqueUa, aqucltes, aqueUas,' v. g. fall. de certas mulheres
diremos: as que eu vi eram bonitas; niQguem vio as que eram feias; olhei só para
as que vinham adiante; estas dirigiam-se
para suas casas, aquellas iam para as dos
visinhos. No primeiro caso as é suj., no se·
gundo é compl. obj., no terceiro é term., no
ultimo é circumstancial. § Os grammaticos
antigos tomaram como artigos, em razão
da sua identidade, tanto as fôrmas do pron.
~ess. como as do pron. dernons.-o, a, os, as,
:5e a razão 10gica nos não fizesse recanheceI' a dilferença grammatical d'estes termos, apparentemente idenlicos, a comparação com as palavras similares de outras
Linguas nos tiraria toda a duvida. Citaremos apenas dois exemplos, um da língua
franceza, outro da lingua in~leza. Na 1.ainda o a7'tigo se con'funde como em portuguez com o pron. pess. nas fórmas : le,
la, teso Mas o demonstro é bem dilferente,
como se vê das seguintes fôrmas: ce, cclui, celte, ceux, cetles. Assim nas fórmas fem.
do al'I. e do pron. pess. - as -, que são
aquellas, de que n'este artigo nos occupa·
mos, teremos a mesma palavra - tes ; mas
na fórma fem. do pron. demonstr., teremos
para a mesma palavra - as - esta, que é
bem difrerente: celtes. No inglez porém a
dislincção é completa uas trrs palavras; a
saber: al'I. der. correspondrnte ás nossas
fórmas - o, a, os, as,' the " pron. pess. correspondente ás mesmas fórmas - o, a, os,
as: him, her, them; pron. demonstr., correspondente tambem ao nosso - o, a, os,
as,' thal, th,(Jse. Assim, em quanto a fôrma.
fem. do arl., do pron. pess., e do pron. demonstr., de que tratamos n'este arl.igo é em
porl. a m~sma, i. é, - as - para todas as
Ires especles, em iuglez cada uma d'essas
fôrmas é representada por palavra distincta; a saber: as (arl.) the; as (pron pess)
them; as (pron. demonstr.) t/wse. AdjtJerença é tão evidente que nãoCinsislimos em
mais larga demonstração. ,r. O. V. Arligo.
AS, desinencia atona da 2.- pe~s. do sing:
aryenOlde~.
do presenl. do indo da 1.- conjugo e da 2.,\rYlenoltlc, S. m. V. Arytenoides.
pess. tambem do sing. do present. do subj.
CI"'t7tenóldeo, o, adj. Pertencente ás da 2.- e 3.- conj ug.; V. g. tu louvas,' que tu
glr ~a~cns arytenoides: V. {J. musculos, de(endas; que tu apptaudas ..
ali II as -.
.-is. Contracção da prep. a com o al'I. f.
ro'\'Yle'dóldcs, S. f. (do Gr. (l,1',ljtaina, jar- pI.. ou com o pron. pess. ou demonstro as.
a I v~so e deitar agua. e eidos, fôrma) (I.
A.'iI. V" Az, no pI. Azes.
m~~J As dduas pequenas cartilagens sym&'" ou Aos, S. f. pI. (anl.) (de ata) Azas.
dad leas a laryoge, que estão na summi- B. Olar.1 3. III. -balia a serpente as as"
recimda cartilagem cricoide, e que se pa- Mas no L. 1. C. 21. diz: .0 filho da mausa
,\ t~om um vaso de agua.
ovelha, ~e do bravo leão estenda suas ás»
Ihm~ IDO, s; m. (do Gr. a, privo e 1',11- V. Az.
desord/e~ul~ldade) (I. med.) Movimento
Aso. V. Aza. 1fT. L. 23. e 1. 24.
"rz. Ina ,o o pulso,
"- sobendas. V. Sabendas. Ol'd. 5. 14.
.ln: •. ,. Argel.
.. .
"-sudor, Ined. 3. 508. V. Assador, e Azador.
Pem ncrc, S. m. SlgUlf. lOcerta. Vai.
,'-sulolóll", etc. V. Assaloiado.
rio Ve Report. -em os m~taes (tem senho- ~,.s ..h'cádo,1.o, adj. (I. boL) Diz·se da
cega ~US) sobr~ a fusLelra. e azul. alme- corolla quando, sendo monopetala e regunico? ai armeUlco, a'tZene(e" talvez m'se- lar, é formada!por um tubo alongado, que
"rzinb dim d
se alarga em limbo plano, como no jasmim,
"rzou 0,
. e Ar. Oeit. Q, 1. tl5.
etc. Brot. D.
a, S. f. Planta da Camilia das com-' "-sumár, S. m. Verde-griso
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"-somhenUÓllo, 11. adj. Que traz sambenilo.
AsunhAr-sc. V. Assanhar-se. 1fT. 1. 5.
Asá(.ltlo, S. f. (do Gr. a, privo r saphés,
claro.) (I. med.) Alleração da voz que provém de defeito de conformação, ou de rouquidão.
Asápblus, S. m. pI. (I. anl.) luterpretes
dos sonhos.
"-sAr, Aso, etc. V. com Z.
"-Slll'hld>l", S. f. (do Gr. asaron, asaro, e
eidos, semelhança) Familia de plantas semelhantes ao asaro.
"-sllrHhádo, o, adj. (I. boI.) Encruzado,
que se a semelha a um sarilho: V. g. cauda-o 8rot.
&sll"ínll, S. f. (I. bolo) Plauta herbacea.
§ (I. chim.) Principio acre e purgativo, que
se coutém no asaro.
,{soro, S. m. (asarum ett1'opll!wn de Linneo) Cerla planta pequena, de flOrrs incompletas, da familia das aristolochias. Grist.
Deseng. 3. 21. V. Azar.
='S •..-éssas. V. Avessas.
&sbcstino, u, adj. (do Lal. asbeslinus)
De asbesto; pertencente ao asbesto. Ar)'.
4. 25 "hum genero de linho chamado asbestilw, que se costuma a fazer da pedra
amianto.
"-shesto, S. m. (I. min.) Substancia mi;
neral, filameutosa, e inalteravel ao fogo. E
uma variedade do amphibolo. § Quando é
branca, inouora, e flexivel, torna o nome
de amianto. V. Amianto. /llut.
Asc.., S. f. Aversão, tedio. Btut. § V. Antipalhia, syn.
"-scllh'ádo. V. Escalvado. Gil Vic. 1.76 V.
"scul'cnlo, n, adj. Ascoso. B. P.
"-"CIlI'lcídll, s. r. (I. boI.) Planta da familia das compostas, que tem propriedades
vermifugas.
"-8cãrldfts, S, f. (do Gr. askarides, feito
de askarizó, eu ando aos pulos) 'ermes intestinaes, parasitas, de corpo alongado e
aguçado nas extremidades; lombrigas que
se mexr.m conlinuamente, e pousam na extremidade do rectum. OU7'VO, Pol,ljanth. 2.
63. 7. Ouvier, 2. .p. 365.
,{S cé;,;as, (Ioc. adv.) Cegamente (Syn.)
Crer e obedecer ás cegas, é crer e obedecer
sem ter para isso motivo alg. prudente r.
razoave!. E crer e obedecer cegamente é
obedecer sem entrar no exame conJiecimento directo do que se manda crer e pratICar, porq ue se respeita, ou tem fé, ou
confiança em quem o manda.
,t.seelildo. V. Asselado. 1fT- 2. 14.
"-scclo, adj. (do Gr. a pnvativo e skelos,
perna) (I. hist. nat.) Que não tem pernas.
"-socuill·. V. Acenar. Gatv. Desc. 57 V.
"-scendcnCla, S. f. Serie de paes e avós,
de que descende alg. pessoa. Vteim, 6. 283.
2. § Accrescentamento, melhoramento a oCficio, magistrado, posto maior, (no .pl. é p.
us.) A'rte de Rein. 149. coi. 3. «aspirem só
aos melhoramentos de suas ascendencias»
§ Predominio, superioridade.
"sr.cndentc, (do Lat. ascendens), p. a.
de Ascender. Que ascende; que sobe, que se
dirige para cima: movimento ascendente.
Vil. Christ. 4. 22. L28. § -, ad;. 2. g. De que
se descende ou procede por linha recta; os
paes e os antepassados. Ord. llfan. 4. 9. §
(I. astr.) Que começa a apparecer, ou ser
visto em alg. hemisplIerio. Avel/. Report. ~.
75. «ecliptica -» § {lo mathem.) P'l'ogl'ess,!o
ascendente,' aquella, em que os termos sao
cada vez maiores. § (I. anat.) Vasos ascendentes; os que levam o sangue das partes
inferiores ás superiores do corpo. § (I. boI.)
Seiva ascendente; o liquido: nutritivo~das
plantas, que sobe da raiz para as folhas.
§ it. Estames ascendentes; aqueJles.l.que
apontam á parte superior ~as nOres. .
"-Hccudente, S. m. (do adJ.) (t. astr.) Aal·
tura do astro: "temperatura dos reloglOs de
agua, calculada pelo ascendente ~o 01» B. 3.
2.5. § Ograu da eclíptica no l1onzonte; a altura do astro !lO oriente ao tempo dolnosso
nascimento, em que elle se julga influil; d'onde os astrologos tiravam juizos. Eu(r'. I. 1.
NauFr. de S. 7. 118. nU. 00. "estaMO no ascendente o faz ditoso» B.. 2. 4. 4. eH. I. 1.
§ Superioridade, predomínio, que alguem
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tem sobre outrem, que se deix.a guiar por
elll!, influencia com auctoridade (do Fr. ascendent.); é gallecismo hoje muito uso ; predominio é mais portuguez. Blut.
~H('ende.·, v. intrans. (aut.) (do Lat. ascendel'e) Subir, elevar-se cm dignidades:
.ascender ao acerdocioll Vit. CM. \. 7. 24
v. g-, v. trans. (aut.) Omesmo que Accender. l(f. 2. 14. An'. l. II. e {req.
"~/fccndlmenlo, S. m. (ant.) Subida, eleva~ão ; opposto a descendimenlo, descida do
scnhcr da cruz, que se faz em sex.ta feira
de endocnças: no fig. "asce"ldirnenlo do
coração ao Ceo.. Vit. CM. 4. 23. 161 v.
.~"cé .. o. V. Aceno.
,,"l'lccnsiio, S. f. (do Lat. ascensio) Acção
de asc~uder ; de se mover para cima; subida, elevação. Vieir. 7. 433. § (por excellencia) A subida de Jesus Christo resuscilado,
aos Crus. Paiv. S. \. 326. § O dia em que a
rgrrja celebra o mysterio da Ascençào. § A
fe~ta lia egreja catholica n'e.se dia, que é
o quadragesimo depois da Paschoa. § (t.
astr.) Ascensão ,'ecla, obliqua de um astro;
o ponto do equador, que se apresenta com
esse astro na esphera recta, obliqua. Cal·v.
Astl'. 1. 36. § fig. Elevação a dignidades,
fortunas, altezas do mundo. Vieir. 7. 22.
,,"scellclollál, adj. 2. g. (t. astr.) Perteocenl.e, uu que diz respeito á ascensão dos
astros. Carv. Ast,'. I. 28. § Dí(ferença ascensionat; a que existe entre a ascemão recta
e a obliqua de um 3Stl·0. § Relativo ao
movimento de asceo ão, ao movimento
que faz o corpo su bi odo. § Força ascensionat; a que obriga um corpo a subi r, a
el"var·se: a {orça ascensional 'do aerostato.
.~"CeIlSO, S. m. p. uso (do Lat. ascensus)
Subilla dos astros. Avell. Report. 3. 44. § Elevação. § Ug. A ceo ão, adiantamento, promoção, elevação em eargo, em dignidade.
lJ. FI'. BI'. de /Jarr. Esp. 2. 11. "ascenso
da vida activa" § Assenso, dilfere.
"'scclI"õr, S. m. Elevador. § Systema de
tracção mechanica, em plano inclinado para vencer as grandes rampa:, servindo principalmente para conducção de passageiros. §
Apparelho mrchauico vertical que ha em
algumas ciúades para o ml:Jsmo Um, e nos
grandes ediflcios, como ai fandegas, hoteis,
etc., para levar aos andares superiores não
só as pessoas, çomo mercadorias, fardos,
bagagens, etc. E paI' meio de ascensores,
evItando a g-raodes escadarias, que se sobe á torre EiO'el, e que nas graudes obras
se elevam os materiaes de cOllstrucção com
economia de braços e de tempo.
"'SCéISC, s. f. O exercicio de devoção ascetica.
,,",",cél!lo, (anl.) V. Acceso. Ordin. elos Concg. Ilegul. I. 19. 33 v.
.
,,","cétlt, S. 2. g. (do Lat. ascela) Pessoa
que faz vida ascelica.
,,"scctéa-Io, S. m. pus. Lagar de exercicios devotos. § Mosteiro.
"fJC "uco, u, adj. (do Lal. asceticus) Que
respeila á vida espiritual, mystica : livros
ascetico·. Vieir. 1. 78'.!. § Devoto, contemplativo.
,,"sccti,.mo, S. m. Vida ascetica. § Praticas a cetlcas.
"sci"lu, S. f. V. Ascidias.
""cldIÍldo, adj. (\. bot.) Diz-se das folhas, cujos peciolos formam uma especie
de utriculo.
"",,cidlus, s. f. pI. (do Gr. askidion, dim.
de askos, odre) GeDero de molluscos acephalo , ou vermes sem cabeça da f ição de
um odre, e lIe. ql!e ha muitas especies, algumas comesllvelS ; acham· se em todos os
mares. Ot,vicr, 2. p. 57.
,,"selo, u, adj. (do Lat. ascii, onmt; do
Gr. a, pnv. e skla, sombra) 11. astr.) Que não
tem sombra: diz-se do individuas que habitam a zona torrida, quando o sol se acha
no seu zenltb. § Emprrga-se tembem suhsl.
""cio.·, ,,"sc>r, ,,"Sll", ou D lUlU", s. m.
(anl.) Instrumellto musico dos Hebreus, de
dez cordas; o mesmo que a cithara.
,,"!lcitcs, S. f. (do Lat. asciles, do Gr. askites) (t. med.) Hydropisia do baixo ventre.
ReM'. Luz. 3. 110.
4scitlco, a, adj. Doente das ascites; hy-
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dropico. § Da natureza das asciles. Ctwv.
Atal.7.
.•scICI.ládcus, ou ,,"sclcpius, s. f. pI.
(t. boI.) Família de plantas dicotyledoneas
gamopetalas hypogineas, a que pertence o
algodoeiro silvestre ou arvore da seda.
,,"sclepllídco, S. m. (do Lat. asclcepiacleum) Especie de verso latino, que consta
de quatro pés, um espondeu, dois coriambo , e um jambo. B. Flor. 4. 154.
,,"selcl.iúdcos, S. m. pI. (t. anl. Gr.) Pr~
tendidos descendentes de Esculapio, dedicados ao estudo e pratica da medicina.
Ascl<-I.III", s. r. (do Lat. asclepias) Omesmo que A clepiadeas. § Tambem o mesmo
que Hirundinaria. Ourv. Pol!lanlh. 2. 1'.!5. 2.
,,"scli-ploll, S. m. (I. anl. gr.) Nome dos
templos de Esculapio, ou lagares cousagrados a Esrmlapio, aonde os doentes iam
bnscar allivio a seus males. Depois d'), cura
os doentes iam aos asctepions immolar
gaIlos a Esculapio.
ASCO, s. m. Nojo, enjOo, nausea que causa alguma cousa repugnante. H. IJom. 1.
2. 16. "punha as mãos em tudo o que convinha ao doente, sem pejo, nem asco" Luc.
I. 4. -nos apartar de si com a força e asco
com que o estomago Jança. id. 2. ':20. "aos
mesmos gentios era asco. e nojo o pouco
que eIle tinha da sua má vida" (em peccar.) Viei7'. 9. 74. "que fação (os Judeos)
tantos ascos de entrar em casa de Pilatos..
(por este ser gentio.) § Ter asco aos pobres.
Vieira: "tinbão asco de pOr os olhos em Lazaro. § fig. Aversão, fastio, repugnancia.
Feo, TI'. 1. 34. I .• teve Moysés asco ao principado, em que estava" "peccados que são
de mayor asco ante o divino acatamento"
Luz, S. I. 44. I. § Fazcl' asco; dar mostras
de o ter, de ter nojo, nausea. § it. Causar
nojo, nausea. § it. fig. Causar indignação.
§ FazeI' asco ao estomago, li vista, etc. "palavras que fazem asco aos ouvidos, por sua
torpeza".
,,"sciuun, S. f. Pelle que se põe nos remos para se não desgastarrm com o roçar
constante nas bordas do barco.
ASCOIU)'cétes, s. m. pI. (t. bot.) Familia de cogumelos.
.4l.SCÓ<lII, S. m. Om cometa pequeno, caudato, tirante a azul, ou zarco. Ave/L. Report.
3. 47.

,,"seondc.·, e derivo V. Esconder. Venial,
Sacl'. 3. 117. Ioi3. Elucid. Foral. anl. de
Santarem.
,,"scouso. V. Esconso. GOltv. Rel. 2. 10.
"",,eól.ho.·o, adj. (do Gr. askos, odre, e
phoras, o que leva) (t. did.) Munido de um
utriculo.
"",,corõso, e derivo V. Asqueroso, etc.
Agiol. Lusit. 2. 63. § V. Ascoso. § A"co,'oso,
e derivo parecem mais analogos á den vação de asco.
"'scoso~ ós .., adj. Que causa asco. An'.
':2. 21. e 9. I. retriste e a..scoso aposento. P. R.
Rel. I. '!O. "asperas, e ascosas são ao gosto
as purgas" Luc. 1. 4. -doentes mais ascosos.
"'HCI·C"e... V. Escrever. Galv. Ch,'. 53.
.~scl·ipticio, ", adj. (do Lat. ascriplitius)
Obrigado a morar. e cnltivar alg. hi'rdade,
casal. Ord. Man. 2. 46. e Filip. V. Adscripticio.
,,"se"'ptivo, ", adj. Supranumerario.
,,"scl'Ípto a, adj. (do Lal. ascriptus) Escripta, registado, numerado. Jer. Libert.
20. 103. "os que edificarão o Templo farão
ascriplos na igreja de Deos. V. Adscri pto.
Á.scua, s. f. p. U·. Braza viva. /Jern. A7'ln.
':22. 9.• fogo, todo de ascuas mui incendidas"
§ lig. Fogo, brillJo de olhos de quem está
cheio de colera "chamejando os olhos ascuas vivas de ira" B. Flor. § Ferro em
braza.
,,"seúmu, S. f. (anl.) Especie de lança pequena arrojadiça. Cm'el. lJ. e B. P. trazem
ascuma, que vertem haslite, is. Clw. do Cond.
c. 35. "remessou hii castel!aão com hiia azcuma que trazia. Lobo, f. 5':23. ,deva logo ...
hum Castelhano u'uma asc1l'lna que traz
grossa e pezada•.
,,"scúlla. V. Ascuma.
,,"scY"o, S. m. (I. boI.) Especie de arbusto. (Asc1.Jrum. Linn.)
4seçoo. S. m. (ant.) O chão. Elucid.• 0

ase~oo

esta.

de huma arvore" o chão onde ella

(Ioc. adv. ant) SCgund
conforme, á maneira. Gil Viv. I. 411 v 'eo,
segundo são os tempos.
. a
"",,cldádc, s,. f. .lt. eschol.l Vocabulo que
serve para exprImIr a natureza de um en
te, que. existe só de si mesmo e por si me:
mo : dIz-se portanto só fall. de Deus ..
,,"selo. V. Asejo. ined. 3. 210.
.
,,"sa'jo, s. m. (ant.) Ensejo. Vil. Chl'uli
,,"sêll1o, s. f. O mesmo que Azelha. ecui
5. c. 60.
.
;\.H"ll1o, S. m. (t. de h. nat.) Genero de
crustaceos da ordem dos isollodes. § Ollll.
lho de agua doce.. ou asetlu.s vutgal'is, é Iam.
b~m chamado bwho .de conta agllaliao. CU.
VWI', 2. p. 117. V. MIIlepedes.
J~seli. V. Millepedes. Ou,rvo.
,,"séllos, s. m. pl. (t. astron.) Duas estrel.
las do signo de Cancero Avel. Rep. 3.10.
,,"seh'lIjádo. V. Assel'lajado.
""sc....llhi'do, ", adj. Da feição de serri.
Iha: "ca beções aseI'rilhados. Fest. na lia.
nono 116 v. retodo - de ouro" V. Sorri.
lha.
,"He.·tO, por Acerto: "a seu asel'to. arbí.
trio, (Iuerer. ./Ilem. Litl. 6. (. 97.
Asetiu·. V. Asseltear. ined. 3. 216.• Ibe
asetavom os cavallos...
,,"seviu, S. f. Peixe da família dos piou.
ronectos, da feição do linguado (Tamial
Ord. 5. 88. 11. "azevias•.
,,"srúlto. V. Asphalto.
,,"saxio, e derivo V. Asphyxia.
Asrotlel .... V. Asphodelo. V. Abrotea.
,,"si I' II .., S. f. (do Gr. a, privo e simon,
saliva) (t. med.) Falta de saliva.
IfIslàllO, ", adj. O mesmo que Asialico:
"terras Asianasll Lu.s. I. 60.
,,"!llátlco, u, adj. (uo Lat. Asiatiaul) !lI
Asia, perteocent á A. ia, ali aos seushabi·
tantes. § fig. Molle, elfeminado nos costu·
me. ; inllolen(e, pouco activo. g LU$o llJia·
Uco: excessivo, extraordinario. § El/yl,
asialico ; di[uso, prolixo, demasiadameole
ornamentado. § Appel!ido que se deu a ai·
guns homens illustres. § -, subs. Pema
natural da Asia. Vieir. 10. 17.• os Ana·
nos•.
ASli'rchu, S. m. (do Gr. Asia, a Asi!,e
aI'chó, eu mando) Magistrado na Greeiaan·
tiga, que presidia aos jogos sagrados celebrados pelas colonias gregas da Asia. .
~slu"chúdo, S. m. A qualidade, a di'
gnidade do asiarcha. § O tempo quo duo
rava.
"'''Iátleu, S. f. Especie dl:J anemone.
,,"sicill, S. f. Abstinencia forçada. § Fal~
de appetite.
.
.,
"'sido, p. p. de ASII' ; e ad). COli/. U
9. § fig. "O amante asido nos laços do amurl
preso. EU(1'. 3. 2. e 4. 8. Dtis. 1. 4: {.3lv.
Eneid. 12. 183.• tendo o frrro as/do. I. t,
a espada empunhada.
,,"slli,r, e derivo V. Asylar. Eu{r.3.2.
e 4.48.
d'
,,"silo, S. m. (I. de b. nat.) Insecto !.
ptero, da familia dos sclerostomes, e~Japl'
cada é mui pungente ; moscar~o, t.avao.
.•slniarlo, S. m. (do Lat. asmarllts) GO~'
cernrnte a asno. § Alcunha. da~a em d~~'
prezo pelos paO'ãos aos pnmltLv~S ahril'
tãos, exprobando-lhes como bestial aSUl
simplicidade. B. Flor. 2. p. 3. F lo di
.~"illhn, S. f. dim. de Asa. § rue
azinheira.
,,"síllbu, adv. (ant.) D~pressa, semld~~!
ra, em breve tempo. 111. e Moça, . d
Adag.: "A mulher e a galliob~, por aDiI~
se perde asinha.. UUs. \. I. "Asmhar~ur~
o que he bem dilo" lJetic..Adag. 5 . a.!t
tas tem as pernas a meu tira, e ~paD 1 i~
asinha» Ibid. 176. "Dá ~eos ~Z3S ai~·T li.
para qne se perca maIs as'mOO- I 'ali'
«Hospede que se convida, despede-~ um
nha" Ibid. 5. "Mab asinha. seI2~0~Melle
mentiroso, que um coxo" Ibld. . \1..10'
o touro no laço, que asinha vem o ~ello!
ibiçt. 84. «Muitas mãos e ,Pou c0s ~Mulher:
asmha os depenDam. Ibld. 67.
ibid,
vento e mentira, asinha se mur~'ceill
136. «Na casa cheia. asi!,ha se 3\OCU'
lbid. 67. «O tramposo aSinha eogaD
;\. segúlIdo,
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. .• lbid. 129. .Por muito madrugar
b!ÇO~~anhece mais asinha» Ib!d. 57. "Quem
nao o sabe, asinha o re7.a" Ibul. II O. ,,~lato
pouc -o sabe mais que um buraco, asmha
~ul~::dO; Ihin. Ui. "I'!ndima molhada, pipa
asinha despejada. Ibl~l. I~. (,Quem prrgo
-o lira, pendura maIs .asmha". Blul. Voc.
~ôuem (Iuizer pla~tar astn!ta, seja de espaço e não com fadlg~» fl~/ n. Nun. Re{r. 97.
AslubClru. V. A7<1llhelra.
..
,ulo ino , u, ad). (do Lal. aSlmnUS) De
asno jumenlo. Arr. 3. 25. (,com duas orelhas' asininas, e um pé ungul~do» Lus.
Transf. 128 V. § fig. Asno. e.stupldo..
Asinlc, (Ioc. adv.) V. Acmte, Assmte, e
Sinte.
,uir, V. trans. Agarrar, segurar pela ansa ou aza ; pegar. § Lançar mão de alguem
ou de alguma cousa, prendendo- a, agarrando.a, segurando-a coO"! firmeza. Aulegr.
I. 8.• he cacha pera vos aSt1', e ~em~tar» §:-'
vinlrans. ASl1zdo da espada. Vits. 6.~3.-asm
dO da celada arrastando o levava" (Maneláo
aPãris.) § Tambem se escreve azir.
.uir-sc, v. rer. Pegar-se, agarrar-se, se'urar-se. Paiv. S. I. 39 v.
• Asltll1 S. r. (do Gr. a, privo e silon, alimenlo) (i. med.) Abslineucia forçada. §
Falia de appetite.
,uito, 11, adj. (au!.) -O casteJlo era bem
forte e asilo. /Ap. Uhr. 1. C. 4.5. (tal vez afilo do Caslelhano a hiio, forte, fixo, fi rDJe,
eslavel, por defensave11). O s dos antigos
manllScrilllos mUitas vezes se COpIOU, ou
lrocou por f. V. g. solhas, por folhas.
.bmo, S. r. (do Gr. (lsthnza) V. A~thma.
Asollir. V. E mar. Leitão, Misc. 16. 459.
(Versos de Egas Moniz) "asmade-me, se queredes. i. é. julgai-me, avaliai-me.
." OIÓtlCO, u, adj. (do Lal. aslhmaticus)
V. Aslhmalico.
Asménlo. V. Asthmatico. Blul.
.i.R10, ", adj. (do Lal. azymus) Não fermenlado, não levedado; azymo: V. g. pão
asma. Cal. Rom. 98 v. § A mas~a asma tem
ponco sabor, e é indigesta: d'aqui dirá Presles, 70 v. •amigo asma. insullo. § Asma, s.
m. O que não é fermentado. At. Lus. 2. 5.
T. 3.• consacrar em asma, não em pão levedo•.
,hmodéo, S. m. (do Lal. asmodams)
Principe dos demonios.
.i001l, S. f. (do Lal. asina) Burra, femea
do asno. Arl'. 3. 9. e 7. tI. "buscando andava o vil, e pobre Saul as asnas de seu pay"
ena Og. V. bna. § (t. do braz.) Figura composta de duas bandas, cujos ladôs se vão
Ibrindo para baixo, contra os dois lados do
escn~o. Nobitiarch. 26. § (I. de carpint.) Peça IrIangular de madeira sobre cUJo vertice
assenta a cumieira; as pernas abertas como
a largura da casa assentam sobre os frecliaes; de uma perna á outra atravessa em
certa altura o olivel, uma trave que se prega nas dictas pernas para não abrirem nem
fecharem mais; os telhados sobre asnas se
dizem de asnaria. Nobitiarch. 2.7. § Asna
(rance;a; é um pau perpendicular sobre a
hnha, que prende os frechaes de uma parede a outra; no pau perpendicular se faz
um angul~, onde pela parte de cima assenla a cumlelra; e para sustentar este pau
IVb~lgO mão), põe-se de cada lado uma peça
o Iquamenle p~egada na mão, e na linha.
Hlul. § Em mUItas construcções modernas
empre~am-se aSilas de Cerro. ~ V. Asno.
OA8o.ada, S. C. Manada de asnos. Btul. §
g. ~ICtO, 0!1 acção de pessoa estupida;
parvolCe, tohce (Cami!.) Euf1'. 5. 9.• homem que fez tal asnada»
A.oá', adj. 2 g. De asno: «carga asnal"
tq~~um)umento pode levar. Uhr. d'el-rei
no I ro . c. 5. -mó asnat. que um só as·
az moer: .lohos asnaes" grandes como
lS~~~ § (Og. e vulg.) Estupido.
lialme;t~Dl~n~e, aOv. Estupidamente, besA808' . . Cardo e Bm'b. IJ.
nas queméoto, S. m. O conjuncto das asA. for~am o vigamento do telhado.
316. oir, ad). O mesmo que Asnal. InOO.3.
A'oaria
.
carp
I BU ' S• f • '"
J eclo de asnarta; (I. de
HéCua de
SICl!tado em asnas. Nobitia1'ch. 2.7,
Jumentos.
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"'!inátleumeute, adv. Tolamente, estupidamente.
&snútleo, n, adj. Asnal. § IIg. Tojo,
parvo, e tupido.
&lllleá.·, V. intrans. (I. pop.) Praticar
asneiras; dizei-as. § Diz-se que alguem asneou, quando em vez de continuar IIOS progressos que fazia, não só estacionou, como
~.inda parece retrogradar, esquecendo o que
Ja sabIa.
"Hueh'n, S. f. (I. vulg.) Acção ou dicto
de pessoa estupida; asnada, asnidade, g-rande tolice, sandice, inépcia. lJlut. § Não é
nenhuma asneim, diz-se de cousa ou pessoa que nos agrada, principalmente de muIber bem parecida.
"'..nell'iio, ouu, S. áugm. de Asno. §
lfig.) Toleirão, parvo. B. P.
"'suell'o, a, adj. Asnal. § Que procede
de burro e egua, ou de cavallo e burra.
Galv. Uaval. I. 23. § Cardo asneira; planta
da familia das compostas, que se dá em 10gares estereis; onopordio. (Onopordium

IIlho do asno uma hora no dia omeja» Ibid.
"Palha e cevada quanta basta a um asno,
assentai-Ihe a paga. Ibid. 3. 6. -Quer no cabo, quer no rabo, sempre o nosso asno lia
de parecer II.\1tO" lbid. 2. !to -Tu bom, e eu
bom, quem tangerá o asno?" Aulegr. prol.
, Grão de milho em bocca de asno; diz-se
do que se consome com facilidade, rapidez.
Hem. Nu?'•. Refi'. 50. § Primei1'O VOQ1'á um
asno plJ,1'a o ceu; diz-be d'uma Cousa que se
julga impossivel. Btul. Voc. § Cór de asno
quando f'age ; diz-se comicamente d'uma cOr
rndetermÍnada. § Comeo ou de1'am-lhe miolos de asno; diz·se d'uma pes:oa que revela
exaltação aphrodisiaca; os miolos do burro
são pelo vulgo cou.iderados aphrodisiacos.
"Huól;n, S. f. (anl.) V. SJ'nagoga. FI'. G.

Acanthium), CU1·V. Atal. 90.

"suell'o, S. m. O que tracta com asnos,
ou o que os guarda e apascenta; burriqueiro, arreeiro. B. P. Barb. D.
"'snice, S. f. O mesmo que Asneira.
&"uldílde, S. r. (I. vulg.) Asneira, tolice. B. P. Card. Barb. D.
. ,'~lDiubo, n, S. dim. de Asno, e Asna.
n. '2. 1. 10. Gil Vic. I. ln
"'''"0, s. m. n, f. (do Lal. asinus, a) Jumento, burro. § fig. UUs. I. I. "coilados
de nós, que somos asnos, para levar a carga, que nos põe" § fig. lI. pleb.) Estupido, bestial, muito tolo. Lisb. Santo 181. 2.
§ Asno monlez; onagro. § AJalal' cem asnos por ulguem; (phr. comica) fazer grandes excessos de dedicação" Eu{ros, 4. 5. §
FicO!' com cara d'asno; (pbr. pop) IIcal'
desconcertado por desillusão ; couhecer-se
logrado. § lJecoada em cabeça d' asno lJardo;
cou a mal empregada, Eu/ros. 2. 4. § Com
raiva d'asno tornou-se á atbanta; diz-se de
quem não podendo fazer mal a quem lhe
causa o beu odio ou raiva se volta contra o
que lhe pertence. § Morrerá o asno e quem o
lange; significa que da intenção á realisação vae muito. § Alba1'de-se o asno á vonla·
de do dono; as cousas devem ser feitas ao
gosto de quem as paga. § Adag. : Abraçouse o asno com a amendoeira e aolJaram-se
parentes. IJelic. Adag. 24. "Antes morto por
ladrões que couce de asno" Ibid. 24. "Asno
de muitos, lobos o comem" Ibid. "Asno mau
junto de casa corre sem pau» Ibirt. ceAsno
morto, cevada ao rabo" Ibicl. "AS/lO que entra em t1eveza alheia sairá carregado de
leuha" lbid. "ASilO seja quem asno vozea"
Ibid. "llrincae com o asno, dar-vos-ba na
barba com o rabo" Ibid. 25.•Caminhante
cançado sobe em asno, se não tem cavallo»
Ibid. 25. "Cresces e aborreces como o filbo
do asno" Blut. Voc. "Asno que tem fome,
cardos come" lbid. "Maio deixa a mosca o
boi, e toma o asno. Detic. Adag 21. "Em
minha alma o deixas, meu é o asnoll lbiel.
25. "Em morrer o asno não perde o lobo"
Ibid. "Ensaboar a cabeça do asno, perda de
sabão» Ibid. "Ha um anno que morreu o asno e a&,ora Ibe cheira o rabo" Ibid . • Mais
vale rUIm cavallo que ter asno. Ibid. 39.
.~lalJ recado perdeu o seu asno" lbiel. 25.
"Mulo ou DJula, asno ou burro, rocim nunca" Ibtd. 141. .Não é o mel para a bocca do
asno» Ibid. 4.9. "Não é o bom boccado para
a bocca do asno- Ibid. 141. "O amor dos asnos entra a couces e sae a boccados" Ibid.
2. -Quem o asno gaba, tal filho Ibe n1:sça"
Ibid. -Que Deus queira, qne não queira, o
asno ha de ir á feira" Ibid. 26. "Tal grado haja quem o asno pentêa" Ibid. 102. "Antes
quero asno que me leve, que cavallo que
me derruue" Gil Vic. 4. 213 v. «Asno desovado de longe aventa as pegas" Ulis. 1. 1.
"Asno é quem asno tem, mas mais asno é
quem o uao tem" Eu{ros. I. 3. "De mim e do
meu asno haja pensado, que do mal alheio
não hei cuidado" Ibid. 1. 5. "Entre ponto e
ponto, mordedura de asno" Ibid. 1. 3. "Guarde-vos Deos do physico experimentador, e
do asno omejador» Ibid. I. 2. "Não sabe o
asno que cousa são alfeloas» lbid. 3. 5.•0
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Áso, e derivo V. Azo.
&HÓ, ou Asób. Ooc. adv. anl.) Debaixo,
abaixo de. M. e Moça: e Ord. Af. 2. 63. 9.
e II. (,asob" e Tesl. da Rainhn Sanla : .asó'.
"'!ioberbár, e der. V. A.ssoberbar. B.
...sólnll, (Ioc. adv.) Só por si, sem companbia.
"Holdntlú." V. Assoldadar. Leão, Ch1'.
J. I. C. 4.0.
"'solver, e der. V. Absolver. Ord.
3.
14.6.
"soprá.,. V. Soprar. Arr. 10. 46. Ord.
Af. 3. 1!t6.
!l,,"OCIUiIIl'C, (loc. adv.) Aos saltos. B. P.
e Barb IJ.
... soslálo, De soslúlo, (Ioc. adv.) Obliquamente, atravez, de lado. Patm. 5. 20.
"foi ventura entrar o punhal a soslaio».
" Hótn vento, (100. adv.) Da parte opposta aquella d'onde está o vento. V. Sotavento .
li.spn, S. f. Especie de cruz, feita com
paus atravessados em angulo não recto, na
figura de um X, vulgarmente chamada cruz
de S. André; era instrumento orclinario de
supplicio dos anti(Sos, onde ata\'am reus, ou
martJ'res, e alJi Ibes quebravam os ossos.
Leão, IJescr. Cei/o S. 2. 117. 3. § Figura de
aspa, que se punha aos que iam n(ls autos
de fé penitenciados; e ligo signal de infamia. Viei1·. 1. 319. "as commendas em semelhantes peitos não são cruzes, são aspas»
§ Aspas; pI. nos engenhos de assucar, movidos por animaes; são quatro braços oruzados borizontalmente DO eixo central, que
lhes imprime o movimento, e d'elles pendem as almanjarras, ás quaes se prendem
os tiros de bê tas, ou bois. § (no braz.) Peça no escudo, da IIgura de cruz, em fórma
de X. Nobiliarch. 26. § Aspas,. azas do
moinho de vento. § (na orlhog.) Virgulas
dohradas, ou comas, que servem para
incluir uma fatia, nm adagio, uma citação
ou alg. palavra que se quer tornar saliente.
"'Sllí.do, p. p. de Aspar. Vieir. 5. 26.

Ar

Leão, Des(}r. 61.

&Slllllálo, S. m. (do Gr. aspataUtos, feito
de a, pri V. e spaõ, eu arranco, i. é, difUcil
de arrancar pur causa das suas púas.) Lenho de uma arvore pequena, e espinhosa
da familia das leguminosas, cujas flOres entre espiuhos são como rosas; é compacto,
oleoso, aromatico, de cór purpurea esc'Jra,
com casca parda. densa, e escabrosa; ha
varias especles. Vieir. 5. 44.9. 2. (Spal'liuzn
spinosum. Linn.)
,,"Sllúr: V. trans. ~regar na aspa, para
atormentar, para cruclllcar. AJ. P. 65. § II!?
Avexar, mortifkar. Blul. § (I. gram.) Pór
aspas; mel ter entre aspas.
_ .....pll.·ugillll, S. f. (I. chym.) Principio
immediato crystallizavel acbado no succo
do espargo: a asparagina apresenta-se em
prismas rhomboidaes transparentes, incolores, muito duros, de sabor nanseabundo:
foi tambem reconhecida nas batatas, nas
raizes da altheia, e nas da consolda maior.
"'sluí,·ngo. V. Espargo. Blut.
"sparllgolítbe, S. m. (t. min.) Phosphato de cal, crystallino e verde.
"spnrezn. V. Aspereza. Canc. 31. 1.
"'/Jllnt'gél, adj. 2. g. (anl.) V. lnculto.
"SIIl1l'get'2 ou "'sllllr~Í1', V. Espargir.
Paiva, S. 2. il86.
"'!ipnrgiuells, S. f. pI. Tribu de plantas
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monocotyJedoneas, da familia das liliaceas,
tendo por typo o genero espargo.
Ji!!PC, (ant ) V. A.~pide. 11. P. I. 2. 2.
.4s).cctiu'c), adj. 2. gen. p. USo V. Visivel. IJ. Flor. 3. 3. 45.
~81.éeto, s. m. (do Lat. aspectus) Vista,
acto de olhar. lJem. L. e Cat. 1. 8. 234.
oindignissimo de toda a companhia ... e aspecto dos outros. e fig. Arr. 7. 4.•e fixa·
ram o aspecto dos animas na claridade da
di vi na [ermosura» § Apparencia exterior
das cousas. M. L. 1. 3. c. 30. Atarc. Vid. 6.
13.• 0 crudehssimo aspecto do lugar. e fig.
Bem. L. e Cal. 1 9. 232. oe de hora para
hora tomão os negocias mui dilferente as·
pecto» § O semblante, rosto, presença; [allando das pessoas. Loúo, p. 303. "que aspectos tão divinos» B. 4. 8.9. «em seu aspecIo parecia homem de 60 annos. § (t. astr.)
Situàção, que tem os astros no zodiaco, uns
a re peito dos antros, a que os astrologos
allribuem in{]uencias, prenuncias, e tiram
prognosticos, bons, ou maus. Leilão, Misc.
2. 68. Vieir. 4. 498. "outros aspectos, outras
inl1uencias» Ug. Id. 16. 43. "ainda os aspectos do nosso evangelho (O de dia de Heis)
trinão, e quadrão em favor d esta conjectura" § Os aspectos elos asltos. V. Parallaxes. §
O aspecto do ceI'; o cariz. § V. Vista, syn.
"",,.,eItO, S. m. (ant.) O mesmo que Aspecto. M. L. UlIs. e Lus. 8 2. § Hespeito,
allenção. Ord. Ar Prol. "com aspeito e reguardamento communal do regno•.
.4s).crnlUéntc, adv. Com aspereza; rudemente. B. 1. I. 6. § Com severidade, com
rigor.
&HI.cl'eclw-se, V. ref. Fazer·se aspero. §
fig. Fazer-se duro, intractavel. Costa, Georg.
p. 192. "porque umas sendo torpes, se asperecem•.
,,"spc,'ézn, S. r. (do Lat. asperilas) Qualidade de ser aspero ; o contrarIO de ser brando ou liso: V. g. a pereza elo couro, do citicio, lios pannos grossei1'Os, etc. I/ecop. da Gil'.
5. l71 V. § Grassaria das vestiduras. Vito
Chrisl~, I. 17. 55. § Escabrosidade de superIicie e terreno não li o, nem chão; e principalmeute, desegualdade de caminho difticil, fragoso. Goes, ChI'. do P. 92. AI. L. I. 2.
C. 3. lJarreil'Os, 98 v agente que lhe mataram nas dictas montanhas, onde lhes não
pOde soccorrer pela aspereza da terra.. §
IIR" O que é arduo, di[ficJl, e de dura execução. L1tS. 10. q6. P. P. .Ded. "indomitos
contra todos os perigos e asperezas da
A'uerra. § Trabalhos, incommodos duros.
lnecl. 1. 473. "padecião asperezas incomportaveis. § O que é desagradavpI, insuave
a algum dos sentidos. Diz-separlicularmente da voz, do som, etc. lAbo, 1). 60. "131'0nuncião com tanta aspereza etc.» § Dureza,
rigor no tracto, palavras. Lobo, p. 223. (,não
estranheis a aspereza da resposta» § (t. de
pinl.) Dureza, falta de harmonia nos toques
de um quadro. § Genio e natural das pesoas, rigoro o, secco, austero. B. 4.2. 19.
§ Incl mencia, desabrimento do tempo, das
estações, etc. Leão, Ohl'. Af. IV. 155 v. ~ Situação incommoda dos logares, caminhos,
etc.: V. g. •aspereza de sitios incultos.. Brit.
Oh!'. 1. 6. § fig. Escabrosidade: v. g. asp reza de estylo, ela ol'ação. § fig. Austeridade, mortiflcação do corpo. Vimr. 10. 309.
«que homens doudos são estes que troeão...
tudo o que /le regalo pela mayor aspereza»
,,"I'lI'CI'Q'er, ou - gir, V. trans. (do Lat.
asperge/'e) Borrifar com o aspersorio, ou
/lyssope. § Borrifar com agua benta. § Gallar. Paiva, S. 3. !lI V. AI..,'. 4. 28. "o macho asperge os ovos da femea. § fig. "Com.
o odor do nome suavissimo de Chrislo
aspergio Paulo as suas epistolas» AI'}'. 10.
81. (da primeira palavra da antifona que
J?,recede a missa: (Asperge me, Domine.)
l'em dois parti,::ipios p.: aspergido, e asperso.
.t.s)'ér::;c8, S. m. (t. eccl.) Aspersão, acto
de borrifar eom agua benta, puriflcaudo.
Vieir. 9. 183. 2. § Capa de asperges; capa
magna, pluvial, que o sacerdote põe ao baptizar, ao omciar por defunctos, e em outros omcios Divinos. Sever. Disc. 4. 170.
Aspergido, p. p, de Asperger. V. Asperso,
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.4s).ergIllJrórmc, aujo 2. g. (L. lJol.) Que mo lançando agua sobre a cabeça do ne
tem a fórma d'um hyssrpe.
pltilo. Const, ele Eto/'. I. 13.
o·
.t.till.crgillo, S. m. (t. boL.) Instrumento
&81,él'''HI, p. p. ele Aspf'l'g~r. § ado (
do
ou fa ciculo de peJlos, que se assem-.!!lha ao LaL. aspersus) Ballllado, ulolltado no tro
br ope.
e. no ~g. An'. 4. 28. aas snasões 'do dem~:
,,"spet'glmento, S. m. (ant.) Acção ou DIa, nao senu~ aspersas com a semente d
elreito de asperger. Vil. Cltrist. I. 21. 73.
nosso consentImento.. (V. Aspersão de se:
,\8pergir. O mesmo que Asperger. Arr. mente nos ovos fecundados por ella): -es10. 81.
pada aspersa em sangue. Jel'us. Li~rl
,Upcricome, adj. 2 gen. (L. zoo!.) Que 5. 31.
.
tem comas ou antenuas, com pellos a'lperos.
&8)'er8~rlo, S. m. Hyssope, instrumenlo
,,"SIH.wldádc, S. f. O mesmo qne Aspere- de aspergir. lJiut.
za. Vil. Christi, 4. 8 29.
A8)lé~~)u, s. f. (L ~ql.) Genero de plio.
.4sperldão, S. f. Omesmo que Aspereza. tas. medIClIlaes da [amlha das rubiaceas.
R..sperIfÓllo, u, adj. (de aspel'o, e do LaL
AS).es, S. m. ou ante~ .tiS).ltS, S. f. Raios
(olium, folha) (t. bot.) Que tem as folhas da roda do engenho de fazer assucar. V
a~peras. § Aspel'ifolios, S. m. pI. Farr,ilia de Aspa.
.
plantas que tem folhas asperas ao tacto, cha.4sphultúr, v. trans. Cobrir de as,
mada tambem borl'agineas.
phalto.
,,"spcrísslmo, u, sup. de Aspero. Cam.
,lspháUo, s. !D. (do Gr. asphaUos, belu.
Eleg. 6. asperrissimos rocbedos» V. de SltSO, me.) .Betume solido, secco, friavel inDamp. 10. ceuas suas penitencias asperrissi11las. mavel, que se encontra principalmente nas
ASI.ermúdo, R, adj. (L. bol.) Diz-se dos margen.s do lago Asphalto, ou mar Morto.
vegetaes axiferos, ou de 1.' formação, que Per. B~bl. 1. p. 58. nota c. § Tambem lhe
não tem ainda a faculrlade de se reprodu- chamam Belume da Judea. § (no commer.
zirem por ~i mesmos. B1'ol. .D.
cio e na indu.tria). Especie de betume de
,,"s).crmusíu, S. f. (do Gr. a, .priv. e cór negra, que endurece ao frio, amollespe1'1na, semen.) (L med.) AusenCla, falta Icendo com o calor, e sendo fusivel ã temde e~perma.
p~ratura de 100'..Além d~ outras applica.
,lspeo'lIlutismo, S. m. (do Gr. a, privo e çoes, serve, por Impremlavel, e por SUl
spe1'l11atos, de semen) (t med.) Impossibili- grande consistencia, quando misturado com
dade ou dlfficuldade de expulsar o esper- areia, a cobrir o chão de armazens pateo'
ma; re/Juxo do semen da uretra para a be- cocheiras, terraços, os passeIOs das ruaS
xiga no tempo do organismo ejaculador.
etc.
'
.hpcl'mlu, S. f. (L. bot.1 Falta de semente.
~SI.bodé)o, s. m. (L boL) (do Or. As.
&S)'CI'O, a, adj. (do La1. aspe1') De super- phodelos) Genero de plantas da [amilia dlS
Iicie desegual, escabrosa, não lisa, com al- liliaceas, ao qual pertence o asp/wdellJS ro·
tibaixos: V. g. vesltelo, panno, burel a pero. 1110SUS, de Linn., ou Abrotcu. Btut.
Jh'it. ChI'. 1. 19. "cilicio mui aspero" § Gros,,"sl.hodeloidcas, S. f. (L. bot.) Planlas
seiro, eontrario de fino, ld. 1. 2. oOS vesti- analogas ao asphodelo.
dos asperos e pobres» § Escabroso, fra~oso,
,,"s~hyxill, s. ~. (do Lat. asphllxia; doGr.
accidentado : v. g. caminho, monte -. Palmo a, pnv. e sphY!JJts, pulso) (1. de med.) Pri·
3. 85. Lus. 5. 30. § IIg. Duro de genia, con- vação da respiração e da circulação dOsaDdição; rispido, severo no tracto. Sá e Mil'. gue com perda de sensibilidade, e movi·
Vilhal. 1· I. B. 3. 2. 9. «no mandar aspel'o, menta, como se o doente estivesse morlo,
e muito para temer na sna paixão" § !ligo- ou seguindo-se mesmo a morte real. Haasrosa, austero. V. do Arc. 1. 5.•mais aspe- puyxia por i'ubmersão, por estrangulação,
1'0 no jejum» TeU. 1. f. 225. 2. comsigo 0l1l,Y por e[eito de gazes toxlCOS, etc. § Oeslado
asperu e penitente. § Higido, dUro. Cam. de morte apparente, causado por falia de
Sono 1. 54. aaspera esquivança. Lus. Tl'anf. respiração
87 V. aCom aspero rigor afflige o fado. § As.4sphyxlànte, p. a. de Aspbyxiar, e adj.
pera prisão; muito incommoda. B. 4. 2. '2 g. Que asphyxia: V. g. gaz-; vapol'-.
II. § Aspel'os castigos; muito rigorosos. Lus.
&sphyxlá,', V. trans. Pôr em estado de
10. 66. ~ Palavras, l'eprehensões asperas; du- asphyxia; causar a asphyxia.
ras, acres, excessivamente fortes. Cam. Ecl.
,l~phyxll'r, V. intrans. Cair no esladode
2. 41. Leão, Ghr. Af. IV. 158 v.•asperas aspbyxia, como ficam alguns insectos nas
u
amoestações § POt1'O -; bravio. § He- suas transformações.
nhido, bem pelejado: V. g. batatha, conten,,"sphyxlál'.sc, v. rer. Produzir em!i I
da aspera. (Joes, ChI'. do P. 68. Patm. I. 12. asphyxia; suicidar-se por asphyxia.
"entrando pelo mais aspero do toro o, ferin.~sph)·xlo.lO, ósa, adj. Que causa o~pro'
do. etc." § Duro, ou diftici/: v. g.leis, man- duz asphyxia: V. g. ar-;vapor8SaspyxIOSlll.
dados, preceitos -, Lus. 10. 148. Paiv. S. 3.
,f,splcléntc, adj. 2 g. (t. didaLl Que olha.
51 v. "terdes por aspem a lei de hum se- § Veias aspicienles; as que vem dar ao caD'
nhor, que, etc.» § Arduo, penoso de sup- to do olho; são ramos das temporaes. Leil.
portar. Bem. Lym. Cart. 22. "morte a nós Prato 2. 5.
dura, a nós aspera" § Molesto, insuave a alA.~plde, ou ~spld, S. m. e r. (do Lat
gum dos sentidos, particularmente ao ou- a~pis, idis) Especie de vibo.ra; cobra pe:
vido, ao gosto: V. g. musica aspem; i. é, des- quena cuja mordedura é mUlto veoenOla,
temperada, inharmonica; eassim; -estilo as- em geral usa·se no genero masco Palm.3.
pero» P. P. Prol. e B1'il. ChI'. I. 18. «aspe1'o 60. A1'r. 7. 19. Alaus. 4. 68. H. Dom. 2.1.
alimento» § Diz-se de um quadro desagra- 12. o fazem fem. § fig. Lobo, Egl.. 8.•he(1
davel à vista pela dureza ou falta de har- mulher) basilisco no olhar, e asPlde'rqula2~'
mania nos toques. § Dirticultoso, trabalhoso. do ha de ouvir" Alma, Instr. 1.. .
Ulisipo, 12. 17. Patm. 1. II. -perigos aspe- «hum aspide não mata outro. Feo, 1'1'.2.19.
1'OS de commetler" § Bosques, desel'tos aspe- 2. -o aspide e a vibora se empr.estam ape'
1'OS; penosos, cheios de incommodos. çonha. prov.; i. é, os maus aJudam·~e,e
Palmo 3. 90. H. P. 5. 7. § Invemo, dia as- favorecem-se com suas más artes, nao SI
pero; desabrigado, rigoroso. V. do A1'c. 1. fazem mal. § Os antigos davam esl.e nome
14. § Aspero para lagnmas; insensivel.
a uma serpente muito venenosa, CUJae~
Aspérl'llIlaménte, adv. sup. formo do cie hoje se ignora. § Antiga peça de
adv. Aspera~ente. Couto, 5. 4. 10. Brito, Iheria de grande alcance.
'd PIr
Ohr. 2. 21.
,,"spldínbo, S. m. dim. de ASpl e. .
.4spérrllllo, adj. sup. de Aspero. T. de d'A/{ons. PodeI'. 8. 198.
I
Agor. 2. 108. «- castigador. Lus. 3. 34.
,,"spidlo, s. m, (L bot.) Genero dep~;
,,"s)'ersão, S. f. (do Lat. aspel'sio) Acção e tas da America da familia dos fetos, deq
elieito de asperger, ou asperglr. .D. flUar. 19. ha hoje mui poucas especies"
escuda)
115. § flg Aspel'sões na (ama, 1'eputação; pe.4spldisco, S. m. (do Gr. aspldos,
quenas nodoas. § Aspersãoseminat; gaJladu- (t. anaL.) O splIincter do a~us.
.
ra: alguns animaes oviparos põem os ovos, e
.4spldocél.bnlo, 0, adJ. (do ~r.
o macho os asperge, e fecunda com elfusão escudo, e kephaté., cabeça.) (t. hlslpl~
seminal sobre elles. Arr. 4. 28. asem asper- Animal cuja cabeça tem como que
sào da semente de macho, são subventa- que a protegem.
'dos IS'
neas» § (t. eec!.) Acção de asperger
.4spldÓphoro, S. f. (do 01'. aspl ~I'
com agua benta, ou ministrar o baptis- cudo, e pher6, eu levo) Genero dos ce
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t s peixe do mar do norte que tem o mente, favorecer. Bem. Lym. Egl. 15. ade
IOe , coberto de uma couraça escamosa.
dia o sol, de noite a Ina em teu favor ascOiP~l\óto, s. r. (L min.) Pedra preciosa pil"em" iliaus. 2. 29. e benevola a meu inI tento aspires. § Pertender, solicitar, dese. ôr argentina.
de"csplrnçiio, S. .f. (do LaL aspir!llioL Acção jar com ancia : '}J. g. aspira á béca, ao ret. s irar § MovImento da resplraçao, pa- no. ii!. Lus. - a prtbencla. V. do Arc. I. 5.
de :ll~ahil" o ar para os pulmões. ilia1'c. Ohl'.
.ter a bocca çarrada, e reter a as·
-'. "~ ·natural. § fig. Influencia, inspira~!~~velt. Report. 3. 8. «recebendo em si
.~ àspil'açães celestes.• § Acção das bombas
~pirantes § Desejo de conseguir um fim
Justo: é umanobre aspiração. § (L d~ tlleol.
Iica) Desejo vehemente de um r-se a
Wius S Ann. ChI'. 3.36.823. § (t. gramm.)
1I0dii1cição, que damos _á vogal, pronuniando.a da garganta, I. é, com um som
;spirado ou guttural, de que em portuguez
-ó lia esemplo, e ainda ligeiramente nas
interjeições ah! e oh! Sancho A·rt. 85. ~ Aspiracão chama Vieir. 10. 4) l. ao H. § Tambem' os latinos, não o tinham por lettra,
mas por signal de aspil'ação. /Jarr. Ort. c.
30 V Aspirado. § (L mus.) Apausa que dura
ménor espaço, quando se respira.
"sl,ll'ado, p. p. de Aspirar e allj. Sorvido' atlrahido pela rarefação do ar. § li aspir'ado' h que na escripta indica uma aspiracão por opposição a h mudo, que tem um
simples valor orthof!raphico. Esta di tíncção
raz.se principalmente na orthographia f"'anceza. § Aspi-rada; s. f. (t. gramm.) consoante que se prouncia com aspiração, gntturalmente: Em grego havia as aspiradas !>h, th,
ph que no Grego moderno de~eneraram em
cO;llllluas: khem um som proxlmo do ch allemão Ih em um som proximo do lh inglez,
e pi: em f, como nós pronunciamos.
Asph'8dnr, 0, adj. Que produz a aspiracão. § -, s. m. Apparell10 com que se
aspira ou levanta um liquido de um reservatorio. § Apparelbo com que se produz
uma correnle de ar em espaço limitado.
AsI.lraJ. V. Espil·al. iii. Lus.
"splriluclo, S. f. O acto de aspirar, ousal' elevar·se a alguma pertenção: «com su berba-. «desmedida -, e ousadia".
"splrilntll, (do Lat. aspirans), p. a. de Aspirar; s. e adj. 2. g. Que aspira, que sorve,
qDe attrabe: bomba aspiranle. § Qne tem
aspiração, desejo de conseguir alguma con·
sa. § (t. de theol. mystica.) Que aspira a
unir-se a Deus. M. Bem. Parais. I. 2. § fig.
Que a pira a subir a altas pertenções: V. g. a
aspirante suberba: .aspimnle ambição se arroja, ese abalança temeraria" § Orl/wgraphos
asplranles; os que querem se escrevam com
h, signal de aspiração, as vogaes que entre
nós não são aspiradas, e só por conservar
aetymologia, como homem, humor, honra,
etc. Vera, Grlh. 30. § Aspimnle de marin/w;
o. mancebo que se destina ao serviço de man~ha, fazendo o respectivo curso para ofOCIa!. § A~pi1'anle (no exercito); alumno de
e8cllola mIlitar superior que se destina a of0Clal do exercito. § Classe de empregados
em algumas repartições a que corresponde
em outras a de amanuense: aspirante d' Allandega. etc. Estas designações burocraticas
em val'1~do com os modernos regulamentos.
A8ph'or, V. trans. (do LaL aspirare) Soo
pra~, balejar. Jl1encl. S. l. 210. 17. «bastou
IJlPlJ~r o demonio pera logo vos abrazar
~m. ogos de concupiscencia" § Respirar.
llelbra, I. 938. «onde tudo aspwava amor"
am e!U n'este sentido dizemos inspiml·. §
tlt~ahld pela formação do vacuo, ou rareIÇBO o ar: § Soprar favoravelmente. M.
UI. I. 1.. III..l9. "a tempo que o mar e o
~:rlto aspl1'avao com prosperas sinaes as
o as Grega~. e fig. Bem. Flor. 2. /. 52.
F~~~ lhe aspll:e. o vento da divina graça" §
sos recer, felICItar. Lus. 4. 86. «e que noslon·começ~s asPI1'aSSe" IJiniz, Pind. ade Au·
~? i!S~ll'em as nadantes aves, das mar;01' s dIhpocrene auras suaves. i. é, faElhc~am os canlores poeticos, louvem. §
chei~;r, lf8cender: .aspiral· suavidade de
~ran"
m: Insl. 1. f. 668. "aspiral' fraI'ron~~;' Agzol. Lus. 2. 23'2. ~ (t. gramm.)
.48 Il~r
Com ~splração. Leão, Orlh. 8 v.
vent: Lor, J. mtrans. Soprar: diz-se do
rão b tIS . • rans(. 68 v. «ventos que aspirandamente. § (fig) Inlluir benignaVOL. 1- FL, 33.
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~uma aIJ!bição., que ~empre aspira" Vteil..
é, deseja subIr a maIS, melhorar· se, avantajar-se: «aspiral' a grande senhorio. e fig.
(fallaudo de cousas inanimadas) V/iss. 8.93.
.ergue as tumidas ondas (o mar Egeo) com
que aspim bater do Olympo os muros" §
(anL e p. us.) Conspirar. P. da Li. Gen.2.
I.

p. 56 L.

(Aspirar, Pertender. Solicitar. Syn.) Estas tres palavras indicam os esforços que
se fazem para chegar a uma cousa, para
obtel·a. A l.n designa que estes esforços se
acham sustidos em um verdadeiro desejo,
e a segunda que se apoiam real ou primeiramente nos dIreitos, meritos, ou justiça que
alguem crê ter. O que aspil'a a ter honras
faz esforços proporcionados aos seus desejos; e o que perlende honras, é porque se
julga credor a ellas. O aspiranle a alguma
cou.sa. vale-se para a lograr de estuiJia, de
artIficIO, de todos os meios que lhe suggerem os .seus violentos desejos. O perlenâenle malllfesta fl'ancamente os seus direitos,
sejam bem fundados, ou não. Solicila!' representa partiCl!-larmente as diligencias que
fazemos, os meIOs de que nos servimos, os
passos que damos para conseguir o qne
pertendemos.
AS(liI'utívo, u, adj. (t. gram.) Pronunciatlo, ou notado com aspiração. Hist. Semph. 2. Pl'Ol. "letra aspimUvau
,{Sllis. V. Aspide. Arr. 7. 18. «a mordedura do aspis causa grave damno"
"'-sllI'edu, S. m. Um peixe de rio.
,t.SI1"CÚI·, V. trans. Ter asco, fastio, nojo de alguma cousa; esquival-a com asco, e
enjeitaI-a.
,t.sqllet,ósamentc, adv. Com asco, inspirando asco, de nm modo asqueroso. Barrei. Fios Sanct. 2. 66 1. «buscou o pobre
mais-chagado" Vieir. 10. 4.63. «o cancro
medonba e - lhe queimou, e cauterizou a
ltngna. Alm. Inst. 3. r 634.. «o cão tornado
ao vomito, mais torpe e as'luerosamenle o
come.
Jt.sqllerosldáde, S. f. Cansa qne causa,
inspira a~co, nojo; immundicie. Bem. Flor.
~. 288. § fig. Baixeza, torpeza, illfamia. Cei/o
S. 2. 294. 2. adiluvio pera lavar o mundo de
tanta asquerosidade•.
.4.sc,ncrosíssltuo. Bern. sup. de
"'SI1"6I'OSO, ósa, adj. Sordldo, nojento,
hedioudo; que causa asco. H. Dom. 1. 2. 35.
.chaga fêa, podre, e asquerosa. Vi-.ir. 7.
185.• cancro asqueroso" e tlg. Alm. Inst. 1.
{. 388. «quanto o demonio amou sempre as
asquerosas figuras das serpentes" Bel·n.
«consciencia asquerosa e revolvida" (de peccados.) § (fig.) Baixo, torpe, infame. § V.
Ascoroso.
"'-sc,uíno, S. m. Certo peixe. B. Flor.
AsslI, S. r. Gomma resinosa, de que ha
duas especies, a assa dulcis denominada
propriamente beijoim, e a assa felida: 0u1".
Ob.-cT'v. 32. 6.
Jissu, adj. 2 g. (t. da India) Negros assas,. chamam aos filhos de negros, que
saiem mui alvos, e de cabeHo louro, posto
que revolto como o dos outros negros; albino. Blut.
.4.ssaheudas. Ord. Ar. freq. V. Sabendas.
.-lssaborár, V. trans. (ant. e p. us.) Dar
sabor, fazer saboroso. Vil. C/u'isl. 4. 13.90
v. "para as assaborar (as viandas). ~ Induzir com cousa que dê gosto, sabor: v. g.
lJelo assaborar mais a de(eril' ao requerimcnlo. Lemos.
.4.ssabol·clÍl·. O mesmo que Assaborar.
B. P.

"'ssnclldílbll, S. r. Imputação, accusação malevola, aleivosa. § Objecto d'uma imputação; acção censuraveJ. Lop. Chl'. 2.
156.• e tão pouco, disse etle, podia eu dar
Badalouche a elrei de Portugal com esta as·
sacadilha que me vós dizeis".
"'ssoc"Ilo, p. p. de Assacar ; e adj. B. 4.
4. 8. Imputado, levantado com calumnia, e
mentira: "(lue se intitulára de rei, e maudára
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fazer moeda, e jusliça o que foi assa{;ado,
mas não verdadeiro (ao rege:lte D. Pedro)>>
Ined. r. 412 .
"'ssacador, R, S. O qne, a que assaca; o
que faz imputação calumniosa. Ca1'd. D.
"'ssucalé.r, v. trans. (do Arab. sacola) V.
Açacalar. Couto, 4. 3. 9. {. 58. primo ediç.
e Vieira, assim o escrevem sempre. V. AC!calar. Palmo D. 1. «se vos assacalaes 7 ou
8 be a sentença tanta, etc."
"'1!!8"ÇUO, s. f. (t. de pharm.) Cocção dos
medicamentos moHes, ou succulentos, operada em sua propria humidade, expondo-os
á acção directa do fogo, no forno, ou debaixo de cinzas quentes. Ood. Phal'm.
Farm. T.
"'ssnclh', V. intrans. Publicar, descobrir
falta; levantar, impõr culpa, calumniar: v.
g. - falso leslemun/w, eleive. B. 4.6.24. «assacou a Tabarija que elIe ... o Pato Sarangue tratavam de matar a etc.• EU[I". 2. 7.
«se o homem he casto, logo lhe assacão impotencia" Sá e Mil'. e V. de Suso, c. 40. §
Imputar calumniosamente. Ord. Ar. 2. f.
37. Leão, ChI'. Ar v. C. 43, aassacarão á
rainha ... cousas, que não erão para dizer.
.4.SSIlCÚtC, P. m. O sebo que se extrahe
do mesenterio das rêzes.
"'sslÍclo, S. m. (t. de botic.) Todas as
cousas assadas no proprio succo: v. g. maçãs, peras, etc.
"'SSRCÚ, S. m. (L do Brazil) Hum crepilans ou brasitiensis) Arvore da familia das
euphorbiaceas, que floresce nas margens do
Amazonas, e qne produz uma ~omma venenosa, que em tempo se julgou curar a morphea.
"'ssacndh', (ant.l V. Sacudir. Marcos.
AssRdelt'R, s. f. Mulher que assa, e vende castanhas. § Utensilio de cozinha, que
tambem se chama assador.
.4.ssudelro, R, adj. Proprio para se assal': «queijo assadeiro" Leão, Descr. {. 35.
V. § Assadeiro, s. m. Assador; instrumento
para assar. Presles, 171.
"'ssódo, p. p. de Assar, e adj. B. Paneg.
75. 339.

"'ssúdo, s. m. Todo o genero de vian·
das, ou iguaria, que se prepara em secco
ao fogo, principalmente carne. Sá e "til'.
Esll'ang. 2. p. 89. «após estes virão os fritos,
depois os assados_ § A mesma peça de carne antes da assada: o assado foi para o forno, t'stá no forno. § Assado de couro; (phras.
do Brazil) carne que se assa com o proprio
couro, por cnjo lado se lhe applica o fogo.
!l Nem assim, nem assado; (phr. fam.) nem
a'esse modo, nem de nenhum outro. § As,1im, assado, cozido e {ri/o; (phr. fam.) modo
famiüar de redUZir o caso que se conta; é
como dizer: elc. etc., ou como tambem se
diz: elc. e tat. § (anL) «Magusto de castanhas" Etucid. pI. § Ver-se em assados; IIg.
em apuros, em difiiculdades, em caso diftlcil, perigoso: § MetllJ1'-Se em bons assados;
fig. procurar por suas mãos essas dil'llculdades, esses perigos. § Ada"'.; "Grammatico
desfavorecido, não tem assãdo, come cozido.
Delic. Adag. 169.
"'ssudor, a, S. O que, a que assa carnes
para as ter assadas de venda, ofllcio diverso da pastelaria, e guisamentos molhados.
§ Era antigamente of1i~io particular nas cozinhas da casa real. Regim. da Faz. 128. Ined.
3. 508. § Assadol", S. m. Instrumento de asfiar carne; espeto. Elegtad. 13. 178. § Especie de panella com buraquiJlhos para assar
castanhas. Barb. IJ. e B. P. § Lata, ou
chapa de assar sardinhas. V. Sartã, e
Sartem.
Ji.ssu-dolcis. V. Assa.
"'ssndúrR, S. f. Oacto de assar. § Porção
de carne, que se assa de uma vez: .deulhe uma assadura de vitella. V. Assado,
subsL B. P. Cardo e Barb. D. ~ Tel' l'asea
na assadum; ter parte nos lucros d'u!ll
negocio; tomar parte em uma empreza. Emprega-se geralmente á má parte.
&sl'lu.léUdn. S. f. Succo resinoso da [erula assa-(wtida, planta medicinal, da fa·milia das umbeHiferas. V. Assa.
Assalriio, S. m. V. Açafrão.
.4.sl'lnhy, S. m. (t. do Brazil) Palmeira do
genero Euterpe (Euterpe olevacea), tambem

2õ8

ASS

ASS

ASS

chamada Jissará, Jussará e Palmito. ~ Es- tra vinte e quatro, que são os assaltantes. Eufr. 2. 7. § Suppõe que asso todas quant
pecie de alimento nutriente, formaáo da
&88olv~Jádo, p. p. de Assalvajar ; e adj .. n~e ~spelam? phras..pop. que sigUinca~
polpa do [ructo do Assahi, macerado em V. AsselvaJado.
llao Julgue que acredito tudo quanto D}'
agua de farinha de mandioca e assucar. E &880IvaJRt, V. trans. V. Asselvajar.
dizem. § ASSa?' do ou.lt'o lado; Og. variar~
usado no Pará e Amazonas.
&8solvuJár-8e, v. ref. V. Asselvajar-se. tormento E: penalidade. § Assar; p. U8 DO
&nakó, S. f. (t. oriental.) A sultana fa&88UlJuír. V. Açamar. Ulis. 5. 7~
015· fazer arder, pOr em braza. Prtsl~ 9
vorita.
&88omeoto, S. m. p. uso A acçao, ou o «1SS0 hp. o que me assa».
}.
&lI8ll1arládo, p. p. de Assalariar; e adj. eLTeito de a~sar, ou ser assado: «o assa·
&ssúr, v. intrans. Preparar a came o
Leão, Chr. Ar. V. C. q3.
menlo ... de S. Lourenço» P. ela 11. Gen. peixe, nu outro alimento ao calor do fo~o
&8811lorlár, v. trans. Dar salario. ~ Pa- 3. t. 787.
e em secco. § (Ig. Sentir-se abrazado co '
gar, peitar alguem para que faça algum
&8s11obndlc;o, adj. Facil de se assanhar. calor: eslou a assar.
m
&8saobádo, p. p. de Assanhar. B. 3. 10.
,t.8sllrllbráearo, s. r. V. Asara. (Asal'1an
serviço. Chr. At. V. c. q3. § Emprega-se
geralmente para signiOcar serviço deshon- 3. § -, adj. Cheio de sanha, ira, furor: ·os nardus ruslica) Rego, Smn. 8.
'
roso.
olhos assanhados•. Nau{r. deSep. 7. e fig. «as
&ssorapaotúr, V. trans. (t. pop.) Alra.
& ... almoádo, a, adj. Que tem analogia assanhadas ondas.» § Assanhado de alguem, palhar, espantar, assustar; pOr alguem
com o salmão: V. g. l?'ulas - ; e outros pei- ou de algo cousa; encolerisado, irado contra tonto.
&s8a"OpalJl.úr-se, V. ref. Atrapalhar se
xes, que tem a carne. da cOr da do sal- alguem, ou alguma cousa, ou por seu resmão. § Tambem se diz assalmonado.
peito. Gil Vic. I. 143. «ella está delie assa- lIcar tonto, sem saber o que ha de fazer
&8/iolmonádo, a, adj. Omesmo que As- nhada" B. I. 8. 10. -assanhados do damno"
&s ..árI08, S. f. pI. Especie de UVa·de
salmoado.
§ Ferida assanhada; que ficou peor, mais grandes cachos, e bagos grossos. Alarte p
&uololádo, a, adj. Que tem maneiras dorida e vermelha. ~ Assanhado com cubiça, 2.6. Blul. Sup.
' .
de saloio; rustico, grosseiro. § Cam assa- com inve}a, elc. ; inIlammado, exaltado por
&/isorIllJlído, a, adj. (t. boL) Quc lem
loiada ; cara rosada, denotando saude, mas alguma d'essas paixões.
braços cruzados como o sarillJO.
de feições grosseiras.
&s8llobaméol.o, S. m. A :lcção ou elfei·
&ssaríoll, S. f. Planta mUlto rasteira de
&ssaltlÍda, S. f. Acção, ou ell'eito de as- to de assanbar, ou assanhar-se Vito C/wisli, folba miuda, que dá flóres como as da ma.
saltar; assalto. Viei·r. 5. q52. 2. TeU. IJisl. l. 19. 64. § Estado de irritação; furia, sa- cella.
'fJ. 43q. § Acommettimento, investida § Pe- nha, etc.
&8sároe, S. r. Planta das serranias dI
dido inesperado, repentino, insistente, que
&sslIoh(ar, V. trans. Excitar a sanha, rai- Europa.
não dá tempo a dizer que não.
va, furor; fali. dos animaes, feras, etc. § Ir&S8ÓS, ou .~S8laZ, adv. Bastantc, sufO.
A88aUodor, a, S. O que, ou a que as- ritar, encolerisar, enfurecer, fali. das pes- ciente; Cam. Eleg. 8. 7. -contente Oco as.
salta. Jerus. Libel·. II. 22.
soas. Euf1'. Prol. «a quem has de rogar, não sás desta victoria» Paiva, S. I. 28.•relra.
&88altár, v. trans. Acommeller de salto, has de assanhar» Arr. 9. 16. «mllis assanha tado assás bem no exodo. § Assás de; lomainvestir com impeto: diz-se das feras. Deos contra si, o que se não doe de haver se corno superlativo, e equivale a l1Iuito
B9·il. CM. I. 29. Maus. q. 55.• se teu cur- peccado, do que, elc.- § Assanhar as {eras; ou muilissimo. Cam. Sex/'in. 2. 2. •assá.! de
ral faminto lobo assalta» § Investir, atacar, assanhaI' os homens; com dOr e irritação pouco faz quem perde a vida- ChI'. do Cond,
expugnar á força de armas, contra o modo do corpo, da fazenda, da honra. § fig. (falI. C. 5. Oruz, Poes. r 3q. § No mesmo siguiO.
dos ataques regulares, sem trincheiras, sa- das paixões, e cousas inanimadas) Luc. q. cado, quando se lhe segue substanliJo
pas, etc. Lus. 8. 86. Vieir. 5. 17.•ameaça, 2. -assanhar a Divina ira» Bem. E$crc. In- posto que sem a particula de: .e lhe falia
que hade assaltar a cidade, e levá-Ia á vi- lrod. U. ql. .assanha?' vossa justiça. Pi- assás favores» V. de Suso, p. 12. V. doAre.
va força» § fig. Occupar de repente: V. g. nhei1'o, 2. f. 46. «quem assanhe a tua man- 1.2. <rcom assás liberalidade» § Adag.: Aml
.0 medo, e o le9"1'0?' assalta osossoS» Eneid. 12. 5a condição» .Maus. II. 163 V. «c(lmo sober- caro compra, quem roga" Blut. Suppl.•JI·
103. § Tomar de sobresalto, ou descuidado. bo rio que assanhá?'ão as vesinhas corren· sás escaço é quem das palavras tcm dó.
alguem para o maltratar, roubar, etc. Diz- tes do alto monte» § Aggravar, inllammar Ibid. -Assás é de pouco saber quem se ma·
se dos salteadores de estradal ou inimigos as chagas, feridas. B. 3. 10. 10. -causou clS- ta pelo que uão póde haver» Ibid. •Aum
da guerra. God. 13. 105. • assa lando quanto sanhar a perna que trazia enferma» § fig. tem quem se contenta com o que tem./bid.
passa pela estrada» Bril. C/I1'. 6. 2.•forão Encarniçar, avermelbar, afoguear.
.Assás é pobre e delgado, quem conlueu
assaltados dos Mouros. e Og. Uliss. 2. 60.
&ssonbúa·.se, V. rer. Mostrar as sanhas pado» lJetic. Adag. Iq9. _Assás pede, quem
.donde as nuvens assalla hum grande ou presas, abrindo a bocca em acção de nem serve. Ibi(t.
monte..
morder. como fazem os cães irritados, e as
&s8080úr, e der. V. Assazoar. Sev.licl.
(Assaltar, Acommetter, Syn.) A idéa que feras. ]llem. dos Pl'oez. 1. ~O. «javali, tanto p. 440.
apresenta a synonymia d'estes dois voca- que se sentio tocado, assaTt/iou-se» § Irar-se
&sslÍlloe, S. f. Uma planta da Ethio~a.
bulos, é o lançar-se sobre alguma pessoa, enfurecer-se; fallando de pessoas. EU/?'.2.
&ssason'ar, e der. V. Assazoar.
ou cousa, com a difTerença porém que as- 4. anão te assanhes com o castigo, que não
&ss"S8IlJádo. p. p. de Assassinar. Cu·
sal/at' significa arrojar·se atropeJlada e re- to dá teu inimigo" e de cousas inanimadas: nha, Escot. 12. 7.
pentinamente, e acommetler é fazeI-o aber- aondas que se assanhão contra os quietos
&ss8sslnodor, o, S. O mesmo que As·
tamente, e sem surpreza al~uma Assalta-se penedos alvoraçadas dos ventos" Maus. 115. sassino.
um campo entrincheirado, ou uma fortale- «assanhal'·se a fortuna» Nau/?·. Sep. 8. 79.
,t.ssasslnomento, 5. O mesmo que Ai'
za. Acommelle-se o inimigo em campo raso. v. -males que se assanhão com lagrimas» sassinato. Cunho Escol. das Vel'd. I~. 5.
&s8alteádo, p. p. de Assaltear ~ e adj. Paiva, S. 3. 134 v. § Assanhar-se o llltão, a
1l8s88slnár, V. trans. Matar aleivosa·
R. N. I. 297. § fig. -A alma assalleaM d'in- lempeslade; e Og. Assanha?'· se a lempestade mente, com premeditação, de motu propno,
vejas, ambiçÕes, odios, e outros cem mil das suas dôres, e lrahalhos : assanhar-se a ou por mandado de outrem, ou commel~er
inimigos» Paiva, S. I. 191 v.
l'aiva das concupiscencias, das invejas, elc.; de o fazer á traição. Merc. de Nov. de 663.
&"..otteár t V. trans. Roubar, atacar co- crescer, e tornar-se mais forte, mais en- § V. Malar, syn.
.
mo o salleaaor. Vieira: -a morte nos as- Curecida, etc. § lnflammar·se, aggravar-se;
IlS/i8Ssl"úto, S. m. O acto de .a~sassl'
salteya. V. Assaltar: P. P. 2. 27. fig. TeU. fali. de chagas, feridas. P. Clal'. I. 2. aquan- nar; homicidio, commetlido á tralçaO, ~e
C/u': I. f. 352. -conserva (o rio Zayre) suas to lhe mais remedias punham, tanto mais proposilo e caso pensado. de molu prop~~1
aguas doces muy unidas, sem se deixar rõ- se assanhava (a chaga)>>
ou por paga, ou peita. P. R. Lusl. 3. I"".
per, e assaltem' das salgadas» § Assallear os
&H8àobo, S. m. Acção ou elfeilo de as- Blul.
olhos, os ouvidos, os s/mUdos; impres- sanhar-se. Sá e Mit'. llgl. 8. 20. aarrenega
&8S"S8íolo, S. m. O mesmo que assas·
sional-os de repente, surprehendel-os. Bem. dos assanhos».
sinato.
Flor. 2. p. 30.
&ssa-pelxc, S. f. (I. bot.) Planta do Bra&ssossíoo, S. m. (do Arab. hachichi, de
&88állo, S. m. Acommettimento impe- zil, da família das urticaceas (Bohemeria hachich, bebida preparada com as folhas do
tuoso, que se faz aos muros de uma cidade, caudala).
canhamo com que se inebriavam os secta·
praça, etc. para entrar á força de armas.
Ilss(ar, v: trans. (do LaL aSSQ1'e; do Gr. rios do Velho da Montanha antes de perpe·
Coul. 5. 4. 9.• determinarão de lhe dar... az6, .eu sécco) Fazer repassar algo corpo, ou trarem os seus actos de cru~ldade.1 Oque
um assalto geral» .tomar a praça de assallo,» comida do calor do fogo, evaporando-se al- mata á traição ou de proposlto e cason~:"
i. é, logo do primeiro assalto, sem a sitiar. guma humidade, Leão, Desc. 23 . • assão nel- sado. § Oque 'mata por dinlJeiro, ou~..,
~ Ataque, investida subita, e inesperada de les (fornos) gallinhas e patos» e fig. quei- e geraimente fallando o que commctte baferas ou ladrões, ou inimigos aos que pas- mar. Ma,'l. Cal. 168. Ros. Ilisl. 2. 2q. 3. micidio voluntario. Paiv. S. 1. {. 231 v. e
sam, a um arraial, etc. Goes, Ohr. Man. 1. amandou o tyranno que o puzessem em f. 295. aladrões infames, deshon~slos,~:
56. «o mais do guerrear desta gente be de bumas grelb.as.a assar" § A mesma acção sassinos» A Lei de Jan. de 1652. ~IZ assart
assaltos e ciladas, etc.» ou de pessoas que de assfll' altnbmmos ao calor do sol, á cal- no, fazendo caso de devassa, alOda queu·vem inespp.radas. Lus. 9. 72. § fig. • 05 as- ma, lICores fortes, remorsos, etc., e di- não baja morte ou ferimento, o comme I
saltos da consciencia. remorsos. Paiv. Casl. zemos o corpo !!ossada, por inllammado com mento, os actos proximos ao assasslOslo,e
C. 6. ·os assaltos da vent.ura_ sobrev~ntos. calor, ou fncçao. R. Dom. 2. 6. 13. «abra- as insidias, etc. para matar; ~ Og. Ou~
A1r. 2. 9. • ass.aUos do diabo. tentaço~s~ § zava o solos corpos por fóra, assava a se- Esc. das Vel'd. 16. 13. «asSasSII10S pubhcOS
Accesso repentino de doença, de palXao, cura as entranhas por dentro. '0 oleo caus- da substancia e da vida dos subdltos~ §°lt·
medo, rf'~qrso, etc. § - real ; po~ b.recha tico assa» § Cauterizar com fogo. H. Dom. Os que são causa da perda ou .rDlna ~
grande. Vlelra, 7. 487,2. § Pedl<!o lDslsten· 2. 5. 22. cos mestres (os cirurgiões) hião uma instituição: assassinos da li~erdodl,
te. § Proposta se~uctora ; tentaçao para Om I cortando até. ao vivo e logo com ferros assassinos da monal'chia, da republica, elc:
mau. § Ataque Simulado ao florete, ou qual- i ardentes queImando e assall(lo" § Assar na
."ssussíoo, a, adj. Que commeueasrs
q'!er o!Jtra arma branca. § Jogo e~ tabo- ponla, 01I n~ bico do dedo; (loc. ~rov.) usa- sinio. M. Lus. q. 15. 37. S. Coelh. ehr. ..
feiro, SImulando um castel10 defendIdo por se p~ra IpdICar que um!! ~ousa Ilao se ~Jrei. 132. agente... assassina»..
. '(llI
duas pedras que se cbamam generaes, con- tuara, nao se consegUIra, por Imposs1vel. I &sso&ívo, o, adj. Cozlmenlo assa/ICQ,
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calor secco, sem bumidade, ou liquido sitiador, sitiante; e fig. - da honra, das
qualquer. BM.
mulheres honeslas, dos Juizes inlellros, elc.
"...,.elro, s. m. O mesmo que As'\ssedlár, v. trans. (do Lat. assldere) POr
assedio; sitiar, cercar a praça; pOr-se de
sa~'sÍlZ' V. Assás.
.
assento sobre ella : 0pP. a escalaI', saUear.
:uaazo ádo , p. p. de Ass!1zoar.. Barrel'ros, Vieir. 8. 353.
13 §-, adj.ldoneo, propno. Paw. S. 3.26.
&ssé'Uo, s. m. Silio, cêrco pro!c.ngado,
homem assazoado, Rara... o N. Senhor o posto a logar fortiflcado. Freire, 2. 71.
•oder curar. TeU. UnI'. I. 7.. Palmo 4. 41.
&ssel!l'ulldfar, V. trans. p. lIS. Repetir;
~lllSa:loado o tempo para elIeltuar sua .de- fazer ou dizer segunda vez. § Secundar.
terminação» § Assazoado cio sol; recozido,
'''"segllraçiio f s. f. Acção, ou efIeito de
reseccado.
assegurar. Ros. /lisl. 2.29.2. -em signal de
., ..szoár, V. trans. Amadure~er, fazer maior - e l1rmeza. § O contracto do segumaduro, V. g. os fructos, os paes. § fig. 1'0. V'ieil'. 10. 281.
Tell. (Jh". 2. p. 342. "a~~ que o tempo assa"ssegurádnmente, adv. Com seguran·
lOOSse huma boa occaslao. V. Sazonar. . ça. Cardo D. B. P.
"uozonár, V. Sazonar, e Assazoar, FI&ssegllradísslmo, Paw. sup. de
gllei". Ohro~ogl', 2. 6:
&ssegurádo, p. p. de Assegurar. B. 4.
usazonuel, ad]. 2 g. p. us, Maduro, 9. 13. § Ug. Seguro de receio, desassustaeh'egadn á sazão de se colber. Figueir, do. Cam. Canç. 15. «os veados da fugida
C/irollogr. \. 31.
ainda mal assegu1'ados, porque do som dos
"ase, s. m, (do Lat. as, assü) Anliga proprios pés se espantam» § iI. Confiado:
moeda Romana, equivalente a 4 réis nos- "terras asseguradas na paz ... estavam sem
sos. Per. Bibl. 6. p. '\'0. -dous passarinhos defensa. FI'eil'e, I. 37. -assegl'rados que não
por um asse..
lhes fallarião premios. i. é, bem certos. V.
"sscádIlDlcnte, adv. Com asseio, com Segurado.
decencia. Carv. Cor. 3. 27. 7. -ermida 01'&Hsegul'ador, a, S. O que, a que assenada-I.
I;ura, ou certiflca. Ord. Man. 5. 93. § (anL)
,,"scido, p. p. de Assear; e adj. Limpo, O que assegurava o campo do desalio. § O
sem nodoas; fali. de vestidos, ou de pessoas líarante de alg. contracto, tractado ; fiador.
em relação a elles. Vieil'. 12. 390. 2. _ves- S Asseguradol' da vida; o medico, o hospilidos tam limpos e asseados» L. Alv. S. 1. 1. tal. Paiva, S. 2. 313. "deveis de oliJar esta
1. n.' 20.• os senhores tão asseados ... já se santa casa, e os éspritaes que tem ... com o...
medem com o pó, e cin~a. Alm. inst. 3. r. e asseguradores da vossa saude. § (t merc.)
619.• não quereis apparecer senão muito V. Segurador. Vieira, 10. 2840. V. Seguro.
llJSeadol i. é, ornado com muito asseio. §
&sseguritr, v. trans. Aftlrmar, asseveTambem se applica as cousas feitas com rar, dar por certo e seguro. Cam. Eleg. 9
limpeza, ou a que se da limpeza, e asseio: 3. Vieira, 11. 4'l8. 2.• 0 mesmo Christo, as·
~. g. comida -. Agiol. Lus. 3. t. 708. H. Se- segurando-nos que, etc.• § Firmar, fazer seraPh.2. II. 39. "nos dias de festa tinha as- guro, ou firme para não cair, ou se conserseado e limpe o refeitorio» .carta - I I Ae. vaI' no Jogar onde se poz. Eneid. II. 13.
dos Sing. I. 6. sem borrões, entrelinhas, TeU. ChI'. 2. t. 356. 2. "quatro arcos ... que
ele. §IOg) De~pretendoso, correcto. S. Ann. asseguram a obra. § Guardar, ter, ou pOr
ChI'. 2. 370. "fez uma elegante e asseada seguro para que não fuja: v. g. assegurar
praticaI ~ Oasa asseada; hmpa. § it. Casa em prisão. TeU. ChI'. 1. r. 309, .para melhor
guarnecida com bellos trastes, e alfaias. § os assegurm', lhes metteram grilhões nos
Edição-;nitida. § Fazel-a bonita e asseada; pés. § fig. Animar, inspirar segltrança,
Ipk pop) diz·se de quem pratica acção confiança. H. N. 2. 43. Eu{r. 5. 5. l§ Dar seioconveniente, e de que pode resultar at- guI'o de vida, pOr a salvo de perigo. Goes,
guIO mal.
Chi'. do P. 56. § Fazer firme. seguro, esta"HNelÍr, ou &ssclár, e der. v. trans. 'leI. Paiv. S. 3. 140 v. Sá e Jlfir. VilhallJ. 2.
p. uso Alimpar,
5. assegul'emos melhor nossas cousas d'esta
.'NNcár-8c, v. ref. Vestir·se de roupas vez. § Prometter com segurança, e asseveasseadas; alaviar-se com limpeza. L. Alv. ração. Deseobr. da Frolid. 33 v. Cam.. Canç,
S. 2. I. 7. 71.' 20. -o cuidado com que le 14, -ou me pinta o desejo o bem que em
IWlal'as. § V. Asseio, 110 fim.
vão cad'hora me assegura" § Certificar, ti.bseeegár, e der. V. Socegar, etc. Pina, rar de duvida, fazer sabedor. Dam. Oito 7.
~r. Ar IV. C. 1. -assecego».
51. oa fama os assegura com certeza, que
"NNcela, S. m. (do Lat. assecla) p. uso O etc.» obo, Primo 2. 2. "por consolar-me alli
sequaz, ou apaixonado de alguem, de algu· me ...otsegurou da tornada de meu pastor ser
ma cousa, ou de algum partido: "E se al- breve,,'§ Assegurai' algue'll~; dar-lhe seguro
gum Medico quer contrastar a cega Urieza ou promessa de não correr perigo, ou de
dos ouec/as das muitas sanO'rias se expõe ·não liJe succeder mal. Leão, ChI'. D. Fern.
~!oIT!eranotadeignorante~ OU1'-v. Ubserv. 179. §-as terras, com presidios. para se
. I.
não rebellarem, ou para guardaI-as dos
.tNsecuçi\o, S. f. (do Lat.) (L de dir. inimigos externos. § (t. merc.) Tomar sobre
ean.) Impetração de um beneficIO.
si o pagamento do damno, ou perda de coueo"Nsceuraçuo, p. uso V, Asseguracão, sa segurada, por certo preço, on premio conDI/. de Brag. 68. 8. 3.
vencionado. V. Segurar. § V. Aflirmar, syn.
ti tN8edaolelra, S. f. Mulher que asseda "ssegurár.se, V. rer. Socegar-se, aquietar-se. V. do Al'e. 5. 25. Lobo, p. 145. «asn o.
&Hsedodéll.o, S. f.' Acção de assedar; segura-te que estás livre de damnos. !:i Prepassagem. do hnho pelo sedeiro.
servar·se, eximir·se. põr-se a salvo de pe&Iaeda.do, ~. p. de Assedar. Passado rigo, damno. COI'I. Real, Cerco «do medroso
\!fIo. sedelro (diz·se do linho). § ligo Liso, temor não se assegUl'ão» § Assegurar-se na
m~1O e lustroso como seda.
"azão ; - nas espe1'anças; fazer n ella, e
I Ilcdador,. S. m. - delra, f. O qne, ou n'ellas fundamento seguro. § - em peeca:J~~.ass~d~ Imho. § Instrumento para as- dos; viver n'elles e sem temor de Deus, por
" ,se elro.
alg. boa obra que se pratica; estar com
sed ~Icdál', v. trans. Passar o linho pelos seguridade no perigo. Paiv. S. -asseguralas e'~fs, ~rra lhe separar a estopa, ares- rem-se nos peeeados às altenças dos sacriflcomo sC' uI. § Tornar macio e lustroso cios, que fazião no templo. § Fiar·se : d
"15 e a. .
em falsos, ou duvidosos, e incerIos amigos.
tem S:ddejbadO' o, adj. De sedenho, que § - de alguma cousa; cerliUcar-se d'ella §
H Gen ep 10: .chumaço assedenhado- P. da /\dag.: «Doa é a tardança que assegura- Ded~t11ch' . p. 135. § Talvez corru pto de ace- lie. Adag. 76.
Q1edrt~.' e .a~hed?·~hado, axedreehado, de .useiAr, e deriv, V. Assear.
.
"IMe' Xadl.e., feItio no lavor acolchoado.
&ssélo, ou &SSeO, ou &célo, S. m. LlmIeqUiOs~ei:Q~i' o,_adj. (t. poet.) Seden.to, peza, policia, .eleganciaJ .apuro no trajar,
lcomo elie)' YS. /. p. 28 . «entre leoes ornato nas alfaias, etc. Cetl. S. I. 53. «com
"lHed assedenlados..
o asseo do amo. Maus, At. 12. 195. -com leIjlle se p~:do, p: p. de Assediar; e adj. A do asseIO» B. Seraph. 1. 408. -asseo de seus
"'.edl assediO.
I altares I e fig. Cunha, B. de Bl'ag. 1. 322. oa
ado.., S. m. Oque põe assedio; piedade asseo e gala de todas as virtudes» §
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Tambem se dá este nome á nitidez, ou perfeita execução de qualquer artefacto. § Muitos escrevem aeeio, e alguns aceo, e assim os
derivo
&!!seUoçuo, S. f. (aut.) O mesmo que
Asseltança. //r. 2. 2.
&sseUamento, S. m. (aut) Teutação
com enganos; insidia. Vil. Chl'isl. 1. 13.
404 V. V. Asseitança, e Acceitamento.
&8seUi\nça, S. f. (anL) Cilada engano
insidia, alei vnsia: asseitança ,lo segre ; do~
inimigos; dodiabo.itr. 2. 3.D. /lilal'. 4.22Iv.
&s8cltár, V. trans. (an1.) Insidiar, armar,
ciladas. itr. 2. 18. "asseilam os ladrões» Vil.
Chrisl. 2. 15, 47 V. (,mas ante engenhavom
de asseilar a commetter por asseitamentos
o ensinador da verdade. § Asseilar, por Acceitar. Pino ChI'. Sancho /l. 5.
&sseltó",amellte, adv. (an1.) Insidiosamente, aleivosamente, com traiçãu, por enseias, ou insidias. Orei. Ar. traz sei/osamenle. V.
.""sejo, S. m. (an1.) V. Ensejo. Vil. ChI'.
1. 27. 89.

"s8elllll, S. f. Annel, aza de pegar, argola. Cardo D. V. Azelha.
&ssellá,lo, p. p. de Assellar (de séllo.)
§ fig. Approvado. B. Claro C. 19. "o meu
juizo (sobre o que devo fazer) será assellado
com o vosso conselho- «versos das musas
assellados" Sá Mi". Sono 29. § V. Sellado.
&sselládo, p. p. de Assellar (de sel/a)
Curvado á maneira de sella. -E aqui fez a
natureza a serra tão assellada e escachada
té o andar do mar, que se espraia este esteiro pola aquella planicie. Bar. 2. 7. 8.
&",sellodor. V. Sellador. Regim. da Faz.
22.9

V.

.o\.sseIlÁt', V. trans. (anL) (de sêllol V.
Sellar, como hoje se diz. Ord. Man, I. 2. B.
P. I. 1. 7. § Ilg, Approvar, marcar por bom,
ter por certo o atlributo, ou qualidade. Lus.
2. 71. -o capitão o assella por'verdade Cam.
S. 152. -para que o vosso poder em mim
se assete» prove, confirme. Lus. 3. 105. -se
esse gesto que mostras claro e ledo de pai
o verdadeiro amor assella.
&ssellár, V. trans. (an1.) (de sella) Dobrar com peso, acurvar fazendo volta curva; -asseltou a cumieira, a terça" (como a
curvatnra da sella no assento).
&s"elvoJádo, p. p. de AsseI vajar; e adj .
Da condição de selvagem; que tem manetras de selvagem, que tem maneiras brutaes; abrutado, grosseiro. P. Bibl. 1. p. 87.
nol. e. § fig. De .estatura grande, mas desproporcionado.
&sselvojár, V. trans. Reduzir á condição de setvagem ; fazer rude, grosseiro.
&sselvajór-sc, V. ref. Embrutecer-se;
tornar-se comooselvagem, grosseiro e rude.
&S!lelll, S. m. f"s costas, ou lombo da
vacca ou do boi. E carne muito boa. § l1g.
Cousa do assem; cousa muito boa: Vam.
Filod. p. 169. -saiba que he trova do assem•
i. é, excpllente IpiJr. comica). § Adag.: "A
carne do assem iJe pouca, e sabe bem, mas
não para quem filhos tem» Hem. Nun. Re{1'. 2.
&ssembléR, ou - blélll, S. f. (do FI'.
assembUe, de assemblel', juntar, congregar)
Junta, reunião de pessoas convocadas em
determinado logar para divertimento, e convivencia, ou para consultarem sobre negocio serio. Garçào. Vieir. Ca'l't. 2. 74. § Assembléa Legislaliva; o parlamento, as cOrtes. § Assembléa Geral; (no antigo imperio
do Brazil) a reunião das duas camaras, de
deputados e senadores. § Assembléa geral;
reunião dos socios de qualquer associação legalmente convocada, e que delibera em harmonia com as disposições
dos respectivos estatutos. S Assembléa eleiloral; a reunião dos eleitores, que procedem a uma eleição. § it. Uma circumscripção eleitoral. § Assembléa popular; reunião do povo em comicio. § Assembléa iJ.eliberaliva; a que toma resoluções, que devem cumprir-se. § Assemb/éa
consull1va; a que apenas consulta ou emitte opiuião sobre os neg-ocios em que é ouvida. § Assembléa de Malla; tribunal d'esta
ordem, ou cada um dos seus grandes priorados, § (t. milit.) Chamada dos soldados a
toque de caixa, cornetas ou çlarins para.
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se recolherem aos r.orpos ou quarteis, a
i\ssentúdamente, adv. Determinada-\ Fazenda R. e contos, e os padrões qued'eque pertencem. Blut. § Sociedade recrea- mente. § Prudent mente, com assento, com tas cousas se passavam pelo escrivão coI
tJva; club. § Parliúa, arau.
juizu: v. g. resolver -. § Firmemente: v. g. ficiaes do assenlamento. V. Morador,'c Li:
Assembléas, S. f. pI. (L boL) Especie crer -. Vieira, 11. f. 428. /l. do Fut. 12. vros da cozinha. § Assentamento de CiUaJ.
de plantas da familia das cruciferas.
307. 334.
as que est~o !1O mesmo c~ão. M. Lus. wn'
A"'l!Iemclhúdo, p. p. úe As emelhar. Se"'Ilsentúdo, p. p. de.Assentar. B. 3. 8. Iq. 6. § Us .edlllclOs n~cessanus ao lavrador" e
melhante, parecido com outro. § Assimila- Lus. 6. 26. V. as accepçoes do verbo.. § -, adJ. abego~.nas, e granjas, com casas de viven.
do. § Comparado. § Afigurado.
Situado; fallando de terras, reInos elc. da; alias a..ssento. Urdo Jlfan. 4.6. 7. IO.~(1
ASllcmclbór, V. trans. (do LaL assimi- Leão, Desc. 1. nHespanha... assenlada; entre mod·l Acçao de assentar, de collocar. §Coi:
lal'e) Fazer que seja alguma cousa seme- Arrica e França». § Socegaúo, em paz, sem locaçao das peça.s de qualquer conSlrucção
Ihante, ou pal'ecida com outra. (leita. S. I. boliços, alevantas. Casto 8. 22. .e llcaria a apparelho, machllla etc., no lagar que IJ:~
207. 3. Lustl. Tmn;i{. 210 v. -os cabellos por terra assenlada. § Discreto, sisudo, que tem esta destinado. § Assentamenlo de côrcs' (~a
cima das e padoas esparzidos ao vento. os m~dureza, propo. ito, assento; fallando de ~int.) o acto de assentar, applicar as liol15
raios do sol assemelhavão» § Assimilar, con- pessoas. Guer. ilel. 5. 3. 13. Eufl'. 5. 10. a tela, taboa, p~pel, etc. Btut. § Lançameo.
verter em substaucia semellIaote, em sub- "porque sempre me pareceo sesuda e as- to de llota, ou Imposto por assento OUIC.
stancia propria; produzir a~similação. Viei- senlada.. ~ Avisado, discreto, prudente, fal· c,ordo da camara. Etuc. § Assenlam~ll/odiu
m, 5. 163. no fim; .outra que alterando (o lando ao juizo, actos do entendimento, e bombal'das; plat"forma. ineet. 3.193. -OSIl!.
chylo) assemelha. § Comparar uma cousa seus eITeilos. COlttinh. Cel'c. I. 2. -palavras sentamenlos erão feilos de rama e lerra. e
com outra. A1"1'. 5. 2. oassemelhavão o rei bem assentadas.. Lus. 1'ransr 76. "e juizo r 195. ·os assentamenlos das bombardasfl).
ao sol. ~ Assimilhal' escrevem muitos, do assentado» § Concord9, conforme; v g. em rão queimados.. § lnsCl'ipcões de assenla.
LaL SimiUs.
conjuração, elc. Nau(. de Sep. n v. § Re- menlo; titulos da divida publica porlug. re.
A",semell"'r, V. intrans. Ser semelhan- solvido, concordado, decidido em conferen- gistaaos e averbados ua Junta de C. PUblico
te. V. cio Arc. ~ Imitar. Eneid. 12. 109.• de cia, couselllO, junta de vogaes, e consl!-Ito- em nome da pessoa a quem perlenr.em.
Metisco ella tudo assemelhando, as mesmas res onde se tomou assento: V. g. esta asIlsscntlÍl', V. trans. Ido Lat. assicier! 00
armas, corpo, etc...
sentado, que se faça a paz; de se fazer esta sedere) Pôr em assento, banco, cadeiro ~c·
ASllcmelbilr-SC, V. reL Ser semelhante, fltnccào; I. é, o voto, ou o parecer, conse- fazer sental-. M. e Moça, 1. 2. «e assel;lan~
ou parecido. Reg. a, ou com "o liberal, e lho.·§ nem eslabelecido. e fundado no ani- do-a a par de si. Jl1al'c. ChI'. l. I. 28. 'seo
dadivoso assemelha-se ao dador de todos os mo: "a commum opinião, que todo este assentam em huma cadeira, não alba, etc.•
bens, elc. L. Atv. S.2. 10 7. n.· 20. -Jogo reino d'elle tem assentada.. Fll/is. de Pl'inc. Luc. 2. 21. -estendeo huma esteira, e orei
para o discipulo se asstmelhar com o mes- I. lJ. 2. "ess s que tem ttssentado nos ani- assentar sobre ella. § Pór sobre base, 00
tre. § AUgurar-se, parecer. Lobo, p. 236. -e mos o espirito de discordia.. § (I. de ouriv.) collocar alguma cousa de modo que fique
por que se me assemelholt, no que contas- Cravado, engastado. Palmo 3. 91. B. Ctar. llrme, srgura. CI'UZ, 14. 5. •asselllão (o
tes, que vivias triste» § Assimilar-se, con- 3. 105. "a pedraria, t:J perolas assentadas so- caixão) sobre dous banquinhos.• B. I. 14.
verter-se em substancia analoga; e fig. bre peças d'ouro..
3. «(padrões) que assentavam nas terras
Viei1'a.' _assemelha· se a alma ao manjar,
"-ssentatlor, S. m. a que assenta, toma que descobriam» § fig. Firmar. Gatv. Chr.
que come (na oração, no Sacramento) com nota, registra. § a que colloca uma ma- 4. «assenta em teu coração minhas palavr\SJ
a meditação altenta dos mysterios ... unill- china no logar que lhe é destinado, mon- Vieira, Cart. I. 6. "que he pedra fundamEO'
do-se ao mesmo Christo comido, e medita· tando todas as peças, e deixando-a prompta tal dos que sobre elle (favor) hão de tmln·
do e incorporando-se nelles..
a funcciouar. § a operario que asseuta tar seus votos» ~ Pór de assento, eslabe:e""senil'" V. Azenha. &.mlos, I. 2. 7. fi. qualquer revestimento, como azulejo, tijo- ceI' de um modo 1lxo: V. g. assenlarcatoni~l.
Dom. ~ I. 7.
lo, ladrilho, elc. § Peça de pau ou couro, Severim, Disc. 1. 5. B. I. 3. 3. crmandouel·
"-"l'Icnhol'iu'. a mesmo que Assenho- em que SQ assenta o fio as navalhas. § Fer- rei assenlal' feitoria em ... etc.• § Eslabcle·
rear. Vito t:hrisLi-. 2. 2. 22.
ramenta com que o ferreiro assenta as sa- ceI': V. g. assentar tmcto, commel'cio. Casl
Assenhoreado, p. p. de Assenhorear. liencias deixadas pelo martello no acto de I. C. 16. § Assenlar vivenda; pór casa, es!a·
Reduzido ao dominio; entrado na posse. g forjar qualquer peça.
belecer-se em alguma terra. Cout. 5. I. 5.!
Feito senlIor.
AssentRmcnto, S. m. Assento; tudo Assentar casa a algue-m; pOr-lhe casa, dlr·
"-ssenboreitnte, p. a. de Assenhorear; em que descançamos o corpo, apoiando· 11I'a. Severim. § Sitn.ar. Lus. 10. n .acabo
e adj. 2 g Que as enhoreia. 1fT· 2. 15.
nos sobre as oadegas. Lop. ChI'. 1. 55. Vito que a natureza assenlou para oaustro.,!
ASl!lcnboretir, V. traos. Dominar como Cltrist. 2. 10. 34. § A cousa em que se põe, Situar, geographicumeute; graduar. P.Nun,
senhor. Goes, (,1tr. Man. I. c. 56.• não fa- colloca, ou situa outra. Pina, Fatec. "e o TI'. I. 2. "estes erros se seguem de asIlO·
zem guerra por cubiça de riqueza~, oem poseram (o cadaver) sobre hum assenlamen- tm-em as terras pelos gráos que acarla
menos de assenh~rear provincias..
to, que para isso eslava ordenado» § Situa- amostra» § Assentar a caça; (I. de VOlil.)
Assenboreúr, V. intrans. Ter dominio, ção: v. g. - de alguma terl'a. AzUl'. Chi'. fazel-a pousar. Al't. da caça, 3. 6. § AlSI1l'
ou senhorio. Sabelt. I. 4. 31. «que nella 3. 14. § Habitação, morada, residencia; es- lar pedras; pOI-as no seu lagar na construC'
(ilha) assenhorearão..
tabelecimento em algnma terra. Lopes, Chr. ção do ediücio. Arr. 2. II. § Assenlarap"·
"sscDhorcór-se, V. ref. Fazer·se se- I. 6. "Lisboa onde tinha suas casas e as- mei7'a pedra de atgum monumento; lançàl·a
nhor alcauçar o dominio, ou pos essão de .çenlamenlo. 111. e Moça, \. 17. "no começo no seu alicerce. éast. 8. C. 110. § Assen/ar;
alguma cou a; conquistar. Lop. t:hr. I. 20. de seu assentamento mandou fazer primeiro ordenar, estabelecer, regular. Sá e Mil'.
ltúd. 3. 324. -os Portuguezes se vão asse- humas ca~as, etc.» e fig. B. Vicioso Vergo E. Vllhatp. 4. 5. B. Paneg. 41. 327. «invcnta~1l
nhoreando da terra. § llg. accupar, en- V. "por ser (a vergonha) ... assenlamento e (as leis) para assentar os homens em hum
cher: as nuvens assenhorearam se pouco a primicias da virtude" § Partida lançada em honesto modo e boa ordem de viver-§~e
ponco do espaço. 116/-c. § Apoderar-se al- conta. P. da H. Gen. 2. (. 48. e 49. -assen- solver, determinar, accordar. V. do Arc.1.
guem de cousa que não 11Ie perteuce.
lamento de certas rendas de dinheiro, etc." c. 22. "que assentassem todos lres huml
""'IlCDO, V. Aceno. LlIsiL. 7'rans{ ed. ant. assento, declaração lançada por escripto forma, e ordem tal em sua vida e governo
AlJ8enonn, S. r. [ant.) Urna. B. P.
para clareza, memoria. Regras de Ord. de (conducta). regular por parecer e asseoto
&S8t'n8o, S. m. (do Lat. assCl1sus) Acção Santiago, 00. de 1509. 91. § Consentimento, de varios § Estabelecer, ordenar as cousas
de a enlir; consentimento, pra me, a~pro- accordo de muitos. Cardo Dic. ~ à[ercê de do governo. B. I. 2. 6. "em assenlal'elllll
vação, annuição, outorga. AI. Lus. 2. ti. 19. dinheiro, que o rei fazia aos fidalgos. que cousas de Quiloa ... que andava.m em re·
§ Ascenso, ditJere.
andavam escriptos nos seus livros. Nobi- volta» § Assentar a terra; paClflcal-a de
"-!lsentúda S. f. (I. forens.) Da-se este liar. C. 17. "quando o principe. faz mercê a alvoroços, levantamentos. § Asse.ll/ar;:l!·
nnme a cada uma.das .v~zes que o escrivão algnm lldalgo elo titulo de coude, marquez, cegar, quietar, amansar, V. g. a Ira, apll'
se assenta com o mqUlndol' a tomar teste- ou duque perde a moradia, e em lugar xão: .assenlar-lbe o alvoroço, e fervor de
munhas, e ao termo ou auto que d'isso faz. d'ella, se lhe faz mercê de assentamento, mancebo.. B. 4. 8. 4.•por asse/l/al'·lhe a
0rd. 1. 84. 10. oe foram auas assentadas no que he oulra especie de ordenado, e[ue se alteraçam que lhe vio» Albuq. 4. 44. .perl
dia. id. ade cada urna ~senlada.sete réi ... assenta pelos litulos e dignidades das pes- asser,ta7' os corações dos Mouro.s» § Ass~'
e que em cada buma haja trez dItos de tes- soas, e este se Ihe da onde quer que esti· lar o estomago do ntluseado; aqUIetai-o. R~·
temunha. i. é, tres depoimeutos : it. aos v~r, ainda que srja fóra da côrte: mas com Vid. C. 9. § Assentar; pór alguma,cOusaEm
qne tomam con.ta a.quem deve daI-as. Ol'd. ~Ilrerença .. porque conforme a mayoria do a-sento por escripto; fazer aut~ della p~
Ar. 2. 5 . 6. ~dlnhelrl! que levam os conta· tItulo. se da.o assenlamento, e as vezes en- que conste a todo o tempo. Pma, CM. dli
dores dos ditos resldoos das assenladas, tre tItulos Iguaes, 1Ie desigualo assenta- iV. f. 19. 4. «elrei mandou escrever l~ ,
quando estavam aas contas aas partee, 'Il1onlo, porque aquelles, que tem a prero"'a- estas cousas e assenta·las na sua chro~lcar
qtle perante elles mandavam vir» § Assen- liva de parentes deI-rei, o tem mayor. ~as Ord. Jl1an. I. 2. «o que tudo as.selltara ~r
tad'l ; vez. B. P. § De lima assenlada ; (Ioc. assentamentos nam passam de pa)' a IlIho termo» § it. Fazer assento, registar, laníi
adv.) ~e uma vez. lJisL. Seraph. 2. 477. ne~1 tendo o mesmo titulo e a mesma di~. em lista, livro, etc., V. g. parUda de ~on
-D: Joao I~. lhe den de bnma as~entada 60
gOldade que seu pay teve. Amoradia passa mercantil. § Assentar em rol; arrolar, ahst~i
rél' Purlf· Ch/'. 6. I. I. ocomla de 1Iurna ao filho e ao neto e mais.adiante nam» Res. Leão, Desc. 89. § ti. Lançar em cont~o
assentada o cOf!1er de oito homen-.: As- Chi'. J. ll. C. 5~. "lhe deu assentamento de parcellas, o que se vae!omando a c li'
sentada (I. do 1110 Gran.de do uI) partida fal- c?nde, e bandeIra quadrada" tença. Anelr. para depois se pagar por Ju~to, ou apre5t"
sa C?U pequena carreira dada. do ponto de th,.. 4. C. II~. -que nenhum dos ditos tilu- ções. § Assentar soldados; al!s.tar. § 4lS/".;e
parllda pelo cavallos par Ihelros anles ~e I los haja mais de assenlamento que... posto praça.; entrar no serviço mlh.lar, ah~la:~.
cOf!1eçarem a correr. Co tuma I!aver pr.l- que algu~ chame parentes» B. 4. 5. 15. 110 exercito, ouua armada. Freu'e,.1.3 '!sol'
melra as entada, seguuda, terceira e as orenda d assentamento» § a lançamento sentar soldada' ajustar-se a serVir pOf /'II
veze mai, con.forme o trato com que se d'eslas .mercês, e de o)ltras, taes c~mo as dada. Lobo, Peí·egl'. 2. 1. § Assentar alâ~iJ.
amarrou a carreua.
tenças, Juros, etc. nos lIvros respectivos da em soldo; mandar-lli'o dar, fazeI-o so
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Albuq I. 10. -e servio tão bem que lhe ale- em quanto moço verde e desencaminhado,
anlou o degradú, e !pandou asse/ltar em que já assentou com os annos. § Assentar o
vo1do. § Assentar l'~nsao a atguem em algo estomago; pa,sar a anciedade, o enjOo. §
:'amo de I'endasnacwnaes; pensIOnai-as em Assentar; convir, ser proprio e accommodalJeneOcio de alguem. § Assentar cavallo a do: assenta-lhe bem uma commenda·. § Não
ai Ilem; dar-Iue o custo. d'elle, e a. despeza me assenta; não se accommoda com o meu
dgroantcnça como se fazia ~ fronteu'os, etc. juizo. Leit. M'isc. § Descahir, até chegar á
1~d (/1/'. 4. e. 41. e d'aqUi, ligo e por zom- posição natural: esta paI·ed.e ha de assentar
b"ríá: a.'sentai-Ihe lá J?alLJa e cevada quan- com o peso. lO Pedra de assentar; a que alia
I: houver mister- Eu/I'. aet. 5. § Assentar bem o ferro amolado para cortar docemenoal'l'aia/,ocalllpo;aloJar, ~campar-~e. Gatv. te: o couro de assentar ás navalhas faz o
C/II'. 30. § Assentar o amm~; aqUlet~r-se, mesmo efi'eito depois de afiadas. Btut. § V.
repousar. ATI'. 2. 14. "m?s nao delxarao as- POr, syn.
lenlal' o animo para VI ver hum.a .sO bora
Asscntól'.sc, v. rer. Sentar-se; tomar as'ati;feilo, § Assentai' pa:;es, condtÇoes, etc., sento, pousar em assento, descançando sofazer convir ajustar. Goes, ChI'. .Mail.. I. c. bre as nadegas. Lus. 7.,58. § Assentar'-se em
38.• para com elle (rei de'portu!l'al) assen- algum togar, cidade; fazer assento, estabele{ar paz e amizade» /la,7Teu'os,.f. I:> v. .. os cer vi venda. § ii. Demorar-se: V. g. "os eorr,coíales, e palres patrall denunClavare guer- regedores assentam-se em um logar." Oret.
ra, ou IIssentavl!m PI1;Z? ~ ASfe,!!tar; tomar Af. 2. {. 374. e [ 379. 3. «assentam-se em
assento, resoluçao; dlCldlr. _lJits. 8. 20. At- esses lugares» Sá eMir. Estra1}g. f. 173.
buq. I. 15. -todos assentarao que se com· Casto 3. 110. § Os nossos classlcos dizem
metle,se a fortaleza" resolveram por ass~n- assentar-se de, ou em giollws, oujoethos, por
to em accordo de con~ulla, delilJeraçao, ajoellJar. Estat. da Ord. de Santiago 5 v. B.
co'nseluo de anciãos, etc. § Julgar,. ter para I. 4. 4. Atbuq. 4.9. § Assentar-se; pousar,
si. Cam. Fllod. I. se. 9. § Pre~~mlrJ estar pOr-se em, ou sobre alguma cousa. Carv.
ler'uadido, ter por certo. Sa e 11 tI'. Vt- ()omp. 3. 10. 148. D. Gasp. de Leão, TI'. 2.
jhalp. 5. 5. -mas sempre assentei que crão 4. 69 LI. "e assentou, se (o corvo) sobre hum
emburilIJadas de 1Ililvo. § Assentar comsigo, ramo ti'arvore" § Assentar·se sobl'e alguma
T'II sua mellte, ou em seu pe~to; persuadlr- praça; sitiaI-a, pôr-lhe cerco. § Assentar-se;
se capacitar-se; ou determinar-se, resol- postar-se, alojar-se a gente de guerra. Lovc~-se. Naufr. de &p. I. 15. JJ. 3. 3. 9. § bo, f. 501. Galh. 2. 78.• frente a frente os
Assentar tributo; pOI-o, lançaI-o. § Assen- exerci tos se assentão. § Alistar-se: v. g. astar gotpe, pancada; dar em alguem com sentar-se para a hldia. Eu{r. 2. 5. § ii. Dar(orça: v. g. assentar-lhe duas bofetadas. § se a rol em alg. corporação, como confraAlltnlar; applicar, adaptar: ajustar as tin- ria, etc. ii. Dom. 2. 6. 13. § Assentar-se; delas. § Calcar aplanando. § Traçar: v. g. terminar-se, resolver-se, decidir-seporconasseular linhas. § Pór : assentar e6res, atiro; sulta, deliberação, ou de commum accordo.
diz·se em pin!. Art. da Pinto 49. § Assentar Atbuq. I. 13. Couto 5. t. 3. «pondo-se em
Otlro; applical-o bordando a costura. Tran- conselho aqueIle negocio assentou-se ser neCIllG, 2. 2. § Assentar' a espada; pol-a no cessario largar tudo, etc.• § Adag.: Quem
ch~o; e fig. descontinuar qualquer cousa. seu inimigo assenta em seu logar, d'eIle se
§ iI. (t. fam.) Diz·se do que dá reprehen- quer tirar. fiem. Nun. RefI'. 96. «Á tna mesa
são, censura forte, ou diz mal, a ferir mui- lIem á alheia não te assentes com a bexiga
lo ocaracter de outrem, por antiphrase. § cheia" IJetie. Adag. 118. «Casar·me quero,
Assentar o fio ainstrumentos de cortar; ado- terei o olho da panella e assentar-me-hei
ç~l·o. § Assentar; dizer, applicar com for- primeiro. lbid. 41. aFaze o que manda teu
ç~,energla: v.!l. assentar sua 1'azão. Tran- senhor, e assentar-te·has com elle ao sol"
coso, I. 16. § Assentar as costuras; (t. de Ibid. 54. a/(áo tem que comer, assenta· se á
ai/aia!.) passar o ferro quente sobre ellas mesa» ibid. 49...O ruiln se assenta na me·
para que liquem lisas. § it. (lIg. e fam·1 Dar sa: talhada que toma, a todos pesa" lbid. 50.
pa~cadas com pap, vara, etc. § Assentar a .Quem entra em casa feita ou se assenta á
l1lilO; coslumal-a a algum trabalho de sor- mesa posta, não sabe o que custa" ibid. n.
te que o execute facilmente e sem falsar. § .Quem quizer comer comigo, traga em que
iI. tlg. Castigar. § Assentar; armar, collo- se assentar" G. Vie. 5. 2. 260.
car ~s differentes peças de nm apparelho,
Assente, adj. 2. g. Assentado, nrme,so!ido.
maclllna, etc. de modo a poderem runccio- § Aplanado, liso: «boràado mui assente. as
nar. § A~s6ntal'; (ant.) Jazer impressão, e costuras {oram assentes a {en·o. § l1epouassento 110 animo, na memoria Resend, sado, cordato; falI. de pessoas. Cardo D. §
rido 6.16. "isto (que o infante disse predizen- Ajustado, tratado, combinado. § Tranquillo,
do a hora da sua morte) então não nos as- socegado; fallando de cousas. Coutinho Cere.
ll1lWu tanto, mas desque daqui a pouco o l. 1. ae o IDar que não andava muito aslimos morrer, etc." Sousa.: "ttnhu-Ihe as· sente. § Claro, limpido, fallandodosliquidos,
liInlado no animo aquella doutrina. i. é, ca- que depositaram as fezes que continham. §
lado no espirita.
Lançado em rol, em conta. ~ Ter a mão-;
,bsentOI', v, inlrans. Tomar assento, as- lphr. pop.) adestr~da por habito a fazer
sentar·se, ou seutar-se. § Estabelecer-se, bem alguma obra, ou lavor.
pOr· se de assento ou vivenda em algum 10Assentimento, s. m. Accão, OU efTeito
~~: 'OS cavalleiros assentaram em ~lalta" de assentir, ou concordar; assenso, conseuao, eh!'. D. Ar. lIe111·. H. 00111. l. III. ece limento, anuueucia, approvação. Agiol. Lus.
assentarao (os Alanos) n'esta parte de Por- I. {. 134.• e D. Paio bispo de Tui de - de
lugal, § Assentar em Mataea; (phr. prov.) seu cabido lhe concedeo a ecclesiastica» §
estabelecer·se de morada, de assento. § As- Consentimento em crer, e ter por certo,
!CItar;. es.tar fundado, ter por base: V. g. apego á opinião proposta. Mart. Cato t. 8.
e(b~CIO assenta em chão pouco firme. V. «apegamento e - ás consas da fé»
US. lO, ~~'. -Malaca assentada no gremio
"'seutiJ', V. intrans. (do Lal. assentir'e)
da Auror?» lIg. «as honras assentavão sobre Approvar, comenlir; acostar-se ao parecer
o mereCImento. Vieil·. § Assentar com at- de alguem, á na proposta; annuir, eoncor·
Fr~lI; ajustar, convencionar com elle. AI'- dar, acquiescer. Udt. S. I. 128. 3. B. Ftor.
gl.. l· ~. -assentei com clle" § Assentai'; 2. p. 19. § Outorgar, convir com o que ou~recLPlt~r_sc, e vIr abaixo o sedimento ou trem diz, propõe. V~eil'. 11. (091.
d~' o pe de all:um licor ou qualquer !iRui.t.sscnlísl.n, S. m. (anl.) Contador, que
112c~m~q~e elle fica clarificado. 6eita S. 1. provia as tropas do necessario por certa
rio: . ~ !car upm ou mal, falI. do vcstua- SOlllma avençada, ou assentada, paga pelo
la.~ V. g. assenta the bem o vestido; assen- thesonro nacional. VlCira, Cart. 1. 2.
btJn e ~lal o ~hape~; ligo esse {aval' assenta
.-\.~scnto, S. m. Cadeira, bauco, sofá, tuar.CO~~~d sUJel.to; l. é, t~m bo~ app\icaçã_o, do em que nos podemos assentar; tudo em
do . ~-se. "se a nOiva nao - a felçao que descan(;amos o corpo, apoiando-!!os
ca~ gemo, ~udole e humores do noi w des- sobre as nadegas, IIcando a parte superIOr
atr·se-hao'to § Comuinar ser proprio e direita\ ou pouco inclinada. B. 3. 10. 8. §
br~q~ado: o amarelJo nõ.o a~senta bem so- Parte aa cadeira, da carruagem, etc., onde
do to~Ucarnado. § ASSlmtar; fazer-se sisu- a gente se as~enta. Goes, ChI'. Mail.. 1. 33.
L.'Alu s~s~e~to, e proposito; tomarjuizo. •e no assento d'ella (cadeira) huma almofa· .. I . . n,· 9. "direis de um moço, . da de veludo. § Logar, ou sitio em que se
VOL, 1.- n. 33 *.
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estáassentado,Lobo, r. 139. Bem. Lym.Egl.2.
.deixou o verde assento. § Logar onde alguma cousa assenta, está ponsada, situada.
Cam. Cllnç. 2. 6. e fig. Res. Parado atiram
a alma de seu assento, e estado. repouso,
tranquillidade: "tornar o juizo a seu assento, e repouso certo" Ene~d. § fI/t. oA cabeça lle assento da razão. Pinheiro, 1. f. 184.
.0 fel he a.ssento da ira e cholera» i. é, 10gar, parte em que está, e se constitue a
causa da ira. Paiv. C. 2. aa discordia tem
seu assento na dessemelhança de genios,
etc." § O logar que se dá, ou toca a alguem
por preferencia, ou graduação. em assembléa, congresso etc. JJI·it. CM. 2. 9. oa quem
o papa deu assento entre os bispos» § 7'e1'
assento em c6rtes; ter direito de assistir a ellas. V. do. Ar·e. 1. 26. § ligo Graduação da
fortuna, ou estado. Lus. 1'rans{. 87.• derriba hum desengano do alto assento» li Assento; morada perpetua, vivenda, estabele·
cimento. /l. I. Ded. "aprouve a Oeos levar
elrei... áquelIe celestial assento. Eufr'.
I. 5. (falI. da quinta de um morgado) atem
ali bum honrado assento para hum homem
lidalg-o» § Terra onde alguem esta estabelecido. P. P. 2. 15 V. "usurpar os direitos
e assentos dos outros povos» § FazeI' assen·
to em algum logal' ; estabelecer u'elle morada, vivenda. Albuq. 4. 6. e ligo Fel'!'. T. 1.
f. 224. "a paixão e outros alfeclos fazem assento no coração» i. é, arraigam-se. § Estai'
de assento em algum togar; estar estabelecido, e não de passagem, ou de alevanto.
V. do Are. 5. 20. § Ser alguma cousa de assento em alguem: ser permanente e habitual. Feo, TI'. 1. 239. «a culpa nelle não era
de assento. § Estai' em z,cccado de assenlo; i.
é, habitual; perseverar. 1'. de Agora. 2. {.
79. § Assento' situação, ou sitio em que es·
teve, ou estã alguma cidade, villa, etc. B.
3. 2. 7. aO assento da cidade he em campo
chão e gracioso. § Logar, sitio onde está
algum edilicio, herdade, ou onde se vive.
Patm. 2. C. 98. aa graça daquelle assento"
(fali. de um logar gracioso, onde estava o
castello encantado). § fig. Logar commodo
a quem anda, ou viaja, para parar, descançar, comer. 111 c Aloça, I. 6. § Povoação. Lus.
7.14. Lobo, p. 54,1. §Logarprincipalderesidencia. B. Dom. 2. 6. 13. Luc. 2. I. aassento e cOrte dos visorreis da lndia» § Estabelecimento: ao assento da lndia conquistada. Casto 2, C. 31. § O assento do arraiat ;
posto onde está assentado; alojamento, "uarteis. Pina, ChI'. Ar. i V. 52. § Assento da
guerra; o logar onde ella se faz (Jrincipalmente, e com mais vigor. JJrit. C/!1'. 2. 23.
§ Assento; o pé, sedi men to de licor, que assenta no fundo do vaso, que o contém, ficando o liquido de~urado, clarilicado; a
borra, lia. Blut. § [lazer assento o ed.i{ieio;
descallçar sobre os alicerces, de sorte que
estes já não dêem mais de si. Ceit. S. 1. 32.
3, e ligo Al'r. 2. 16. "os fumos do vinho {azem assento, cozida a bebedice» § I!:stabilidade. firmeza, consistencia de alguma cousa. Coutin. I V. Ii. Dom. 1. 1. 15. «pera dar
assento nas cousas de Hespanha. § O assento que tomam os negocias; i. é, o termo
que fazem, em que param. Albuq. 1. 26.
aaté ver o assento, que as cousas de Ormnz
lomavão» § Assento; o pé, a parte inferior,
ou base de algum artefacto: V. g. o assento
do calhe, da ampulla. 11. IJom. 1. 2.43. § Assento da sella; o vão onde o cavalleiro se
assenta, e pousa as nadegas. P. da H. Gen.
3. {. 299. § Assento do freio: peça de couro
entre o talarejo, e a barbella. Pinto Cavo
7',., 15. § Assento natural das bêstas de (reio;
aqnella parte da bocca que a natureza formou sem dentes, aeima e junto dos colmilhos. Calvo 1. 24. § O assento dI) rosto; o ar
de seriedade do semblante. Eufr'. I. 1. 17.
"a proporção e alegre assento do rosto- §
Assento; socego, qujetação. B. 3. 6. 5. apara bem da fazenda del·rei, e mais assento
da terra" ~ Proposito, )Jrudencia, madureza,
ou gravjaade do animo, que se manifesta
no corpo: «homem de assento. considerado
ponderado, con~tante no que concorda e
resolve. Sã Mil'. Estr'. 3. 53. § Sjsudeza,
comnostura no semblante. fi, Dom. 2. 4.
12. ~via-se-lhe no rosto 11uma serenidade e
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assento de animo mortificado» ~ Assento;
alistamento de soldados. Carv. Corog. I. 1.
18. § Tomal' assento; tomar o seu logar
n'uma assembléa depois de reconhecidos os
poderes: tomou assento na Camara, no Senado, no Congl'esSO, etc. § Assento; registro, auto, annotação: o assenlo do baptismo.
§ Abrir o assenlo; lavrar o registro do baptisado, no livro respectivo. § Lançamento
de parcel1a de conta mercantil em livro,
registro, etc. v. g. assentos de receita e despeza. § Apontamento, lançamento por escripto para clareza, memoria. Ord. Man. 1.
5. «assentos d'autos» os accordãos tomados
n'elles em presença do regedor, de que se
não extrahe sentença, e determinam alguma diligencia prévia, etc. § Determinação,
accordo, resolução sobre materia altercada,
controversa. B1'il. Ch?'. 2. 10. Vieir. Carl. 1.
3. «pelo assento, que tomou o Conselho de
estado sobre os agradecimentos, etc.» «assim o resolveu o assento da nacão em cOrtes» § Accordão proferido por úm tribunal.
§ Interpretação da lei dada por accordo da
mesa grande, ou em junta plena da Relação l e da Junta do commercio, sobre a intelhgencia controversa da me~ma lei, estylo, costume, etc. e fig. Eufr'. 5. 1. «dão assento de pareceres approvados em meia hora, que o conselho de Paris não ousará determinar em cem annos- (falia de homens
que sem sciencia, nem graduação discorrem sobre os negocios mais graves no tom
mais decisivo). § Assento; concerto, pacto,
ajuste; v. g. lomar assento com alguem; ajustar-se. Casto 1. c. 16. «assento de tregoas, de
paz» inOO. 2. {. 100. «- das pazes. Leão,
ehr. de lJ. lJiniz e de J. i. t:. 44. «fez solemne juramento de nunca vir contra aquelle contracto e assento. M. Lus. 15. c. 6. «tomado o - das pazes c'os Mouros (de Faro)B. 2, 2, 4. «- de paz» ajustamento. § Assento; contracto de assentista. Vieira, 8. 298:
«mercante, que tomou os assentos ou contractos reaes- § Assento dos chapem, do pão;
contracto real com assentista. § Oassento; as
nadegas sobre que nos assentamos. § Assento, por acaento; inOexão da voz com que se
pronuncia. Viei1'. 10. 164.•arremedava as
suas linguagens cõ os proprios assenlos» id.
10. 448. «som, assenlo da pronunciação» §
lJe assento; (form. adv.) de vagar, d'espaço,
pausadamente: v. g. lazer conlar de assento. Luc. 3, 8. H. lJom. I. I. 15. entravão
muito de assento em conferencias»
&!lséo. V. Asseio; a maior parte dos classicos escreveram sem o i.
&8seÓ!lRménte, adv. Aptamente, idoneamente. Ca1'd. lJ,
&88CO!l01 68ft, adj. Apto, idoneo. Ca1'el.
lJ. § AsseMo, concertado.
&8scrçõo, s. f. (do Lat. asse1'lio) Afflrmação, asseveração; proposição que se
adianta como verdadeira: .0 primeiro (grau
do juizo temerario) he a asserção ou dicção Orme no coração- Alm. Inslr. 3. r. 396.
&!l8ercnódo, p. p. de Asserenar. Exposto ao sereno da noute. § Tornado sereno,
socegado. § Placido, tranquillo.
&l!I8crenár, v. trans. ExpOr ao sereno da
noute. B. P. § Fazer sereno, L. Transl· f.
508. § fig. Socegar, fazer placido, e tran·
quillo. Cam. Redond. TeU. Chr. 1. r 111. V.
Serenar.
&88Crládo, p. p. de Asseriar. Posto em
serie. § Que se segue em serie.
&s8crIAr. V. trans. p. uso Pôr em serie.
&8scrrUbádo. v. Aserrilhado.
"'8scrlh'omentc, adv. Af1lrmativamente.
Ceil. S. I. 8. L
&s8erlívo, a, adj. Que a[flrma,
"'88érlo, a, adj. (do Lat. assertus, de asserere, affirmar) p. uso Affirmado. V. do Arc.
2, C. 15. «proposição inventada, e asse1'ta,
por mestres mentirosos>.
&l!I8crto, S. m. Proposicão afOrmativa. §
Asserção,
&8sertoár, v. trans. (I. de alfaiat.) Cortar de modo que uma banda sobreponha
sobre a outra: assertoa1' um collete; uma
sobrecasaca.
A!l8crtór, a, S, e adj. (do Lat. assertor)
p. uso O que, a que afllrma. § Defensor,
protector; o que pugna pela liberdade de

alguem, ou pela verdade de alguma cousa.
Sabell. 2. 7. 107, «assertares do Imperio».
&8l!lcrtórlco, a, adj. V. O seguinte.
"'8scrtórlo, R, adj. (do Lat. assertorius)
AflIrmativo. § JU1'amento asse1'10110 ; aquelle pelo quaf se afllrma ser verdade o que
dizemos. Alm. insl. 3. f. 206. § Juizos asSC1't01'ios; (na philosophia de Kant) os que podem ser objecto de uma simples asserção
ou opinião, sem caracter de necessidade.
&fl8e8oár, e derivo V. Sazonar. Feo, Tr.
2. I 94 v, e Quadr. Prol. (onde por erro
vem accesoada) Assesoa1', chega-se mais á
sua origem, que é assaisoner francez. V.
Sasão, Sesão. que diJfere de C/Mão (deriv. de
accessionem, Lat. «accessionem feb11s».
&sscsscgllménto, &SSés8cgnr, c &88c8.ego, (ant.) V. Socego, etc. Ord. A[. 1.

f.

'285. Gast. 1. c. 51. e 3. C. 73. Ba1"l'e~1'Os,
16 v. Pina, Chr. Af. IV. C. 1.
&sscs!lór, S. m. (do Lat. assessor) Assistente, adjunto. § Auxiliar, ajudante. § (aut.)
Lettrado que assistia para ajudar com seu
conselho ao juiz leigo, ou pedaneo. Arl.
~1ilil. 133 v. e fig. Ar1'. 10. {. 291. 1. § Assessor de embaixador, assessores ele embaixada; os desembargadores ou leltrados que
iam com o embaixador para responder às
fallas em Latim, e fazei-as, e assim apontal' nas notas officiaes o qne havia de direito nos negocioso Goes, ChI'. ~fan. p. 3. c.
55. § Aos assessores de mestre de campo succederam os anditores dos regimentos. §
Assessor, a, adj. Que é assessor. Nend, S.

I. 15.42.

S. f. Oacto de asseverar'
certeza. B. Flol'. 3.267. '
.&8Sc,'crlldomcnte, adv, Com ass&vera,
çao.
Asscverádn, p. p. de Asseverar Affir
mado como indubitavel.
..
&SdCVerRdór, a, S. O qne assevera
AssevCI'ànle, p. a. de Asseverar' e'adj
2 g. p. uso Que assevera.
'.
"'8scl'el'Àntcmcnt~, adv. Affirmativa.
mente; .com asseve!açao: «lhe respondeo_
(o Baptista) que nao era Christo> FI' GI'
Baplisla, S. 107 v.
. .
&sse,'cró." V. trans. (do Lat. asseverare
Affirmar dando por certo, e sem duvida' ~
segurar, conflr.mar. § (em sent. intrans)
Aftirmar-se, persistir em alguma COusa ~.
severada.
AsscvcrllCívo, n, adj. Affirmativo, COa.
flrmalivo; que assegura, assevera. A/m.
Inslr. 3 f. 219.
_Asscxut\do, adj. (t. h. nat.) Neutro; que
nao tem sexo.
...... sclto"r, e tt.8sczoolÍr, e derivo V. As.
sazoar e Sazoar. TeU. Ch1'. 2. 342.
& ... sl, adv. muito usado antigo V. Assim.
tt.8sldentc, adJ. 2 g. (do Lat. assiden!
part. de assidere) (t. med.) Sigllal, ou svm:
ploma assidente; que acompanha de ordIna.
rio uma doen ça: diz-se mais vezes, e me.
Ibor, concomitante.
,lssldlór. V. k.ssediar. Vieim, 8. 353.
&!HllduRmcnlc, adv. Com assiduidade
com pontualidade, com cuidado. Alm. 1m/r:
&88c,::erllçi'io,

afllrmaçao

~om

3. f. 911.

&sslduldádc, S. f. (do Lat. assidllilas}A
qualidade de ser assíduo. § Frequenciasem
S. f. ameio, gereneia, adrni- faltas; exactidão, pontualidade. Alv. de 23
nístração ue assessor, e omcialidade respe- dez. de 1790.
ctiva. L. Noviss, «assessoria do conselho de
&s8Iduo, R, adj. (do Lat. assiduus) Con·
guerra, etc-o
linuo, frequente. applicado em algum eler·
&sscssorlúl, adj. 2 g. (t. for.) Perten- cicio. Carl. do Jap. 2. 147. l.
cente ao assessor.
A8slcnlomento, S. m, (ant.l Assenlo,
&S8eSSÓrlo l a, adj. Do assessor. Y. Ac- pouso. Ord. Ar 2.60. 12. V. Assentamento.
cessorio, que <liJfere.
&sslcnlístR, S. m. Accionista da compa·
&ssesládo, p. p. de Asspstar; e adj. Col- nhia do aSSlento.
locado de maneira que possa ferir o alvo;
tt.s8Iênto, S. m. (do Resp.) CompanhiadG
apontado. § Preparado para soltar o tiro, assienlo, ou simplesmente, o assicnlo; com·
para arremessar a seita (o arco). § lJe ocu- panilia a que o governo hespanhol dm
los assestaa.os; com elles postos para obser- auctorisação, mediante certa somma, de imo
vaI' al!wma cousa.
portar escravos para as suas colonias. _
&8Sl!stór, V. trans. (do Lat. sistere, estaA8slgnllçiio, ou Asslnoção, s. f. Acçao,
belecer, pôr fixo) POr a artillleria a ponto ou e/feito de assi~l1ar. § Notificação, desi·
de poder jogar e ferir o alvo. B. l. 8. 9. gnação. § fig. 1J. lJom. 2.2. 16. «filiação e
«os quaes (fundidores) trabalhavam de aca- assinação do céo» § Ordem de prelado a
bar duas peças para assestar na frontaria da suodito religioso, para ir habitar a ou~ro
cidade» § Apontar, ou dirigir o tiro da pe- convento: talvez corno menagem, epnsao.
ça de artilheria on qualquer arma a deter- B. Dom. 3. 1. 2. •CÕ assinação ... por caro
minada parte. B. 4. 10. 9. (os nossos) rea cere» § (t. forens.) a acto de assignar,
que os mimigos todos asse-slavam seus ti- aprazar, limitar tempo: v. g. assignaçaode
ros» (de espingardas e frechas). § Assestal' o dez dias, que se faz em audiencia. ao Cita·
arco; apontar para desparar a setta; en- do por escriptura publica, ou escl'lpto par·
restar. § fig. Vieim, 10. 155.2. «assestcio as ticular, que faça prova, para pagar, ou ai·
portas do IDferno (conl'ra a egreja) todo o legar os embargos, que tem ao pagamenlq,
pezo dos seus tiros» Telt. Ch,'. 1. Prol. ou obrigação: cobra1', demandar para ssl «raios de queixa que asSIMla conlra o abba· gnação ele dez dias: cita1' para uma asslgoade. § Assesla1' os oculos; pôl·os, para obser- ção de dez dias, lJlut. Sup. § AprazamenlO,
vaI' alguma cousa,
ou ajuste ácerca do tempo e Jogar, de se
"'88é810, S. m. (t. de artilh.) Oacto de as- encontrarem, ou avistarem duas pess.oas.
sestar as peças; pontaria. Exame de A,·tilh.
AsslgnlOdáméntc, adv. DeternuDada·
&!lsctlnádo, lO, adj. Que tem a superfi- mente. expressamente. Marc. O/mJn. l. I.
cie lisa e lustrosa como o setim : V. g. fita, 34. ~ Especialmente, si~naladamente; com
papel assetinado; madeira -; de pau se- distinccão. B. Clm'. 2. 66.
.
tlm. V. Selim. § -, p. p. de Assetinar.
&s81;;oiI(10, p. p. de Assignar; e ad].~.
&ssetlnár, V. trans. Fazer lustroso e li- 3. 2. 3. Que asslgnou. § Firmado por assl;
so como o setim. § Calandrar papel. etc. gnatura. § Marcado, designado, aprazad~.!
&ssettó.,. V. Assettear. Ettfr. 3, 2.
Pessoas assignadas; sujeItas á a_sslgna~o,
&sseltcádo, p. p. de Assettear. P. P. 2. ou prazo de tempo, por convençao OUho ~.
66. Vieira, 10. 259. ~.
gação jndicial. § Bens assig~lados; peu o .
&sseUeadôr, S. m. O que atira settas. dos em estado de execuçao de. seuten~.
Asscttcár, V. trans. Traspassar, ferir Ord. Ar. 3. 102. 2. -beens de raIZ fill.lad~
com seUas. B. Flor. 2. f. 247.•amarrado a assinados, ou emcoutados- § Ir ass rgll do
hum tronco o asselleárão» Ulisipo, 5.5. «os pam algum ca1'go, OfllClO, ele.; de~lgn~a;
heroes, que assellea1'ão Cupido quando lá Couto 4. 1. 3. «assinado pera a JorD .
foi» (aos Elysios). § Cravar seUas em alvo. «estes fraues foram assinados, para se ~.
§ lIg. Molestar, pungir: reasselteai com vos- partirem pela ilha Ceilão. Id. 6.4. 7.
so temor este coraçao» feri-o. lJ. EJitar.14, sig71ad(l; assignalado, distincto:~. g'l II
74. § Injuriar, calumniar. An'. I. 20. "he a gnada mercê. B. Claro C. 68: Pa 111. ierm
má língua ... seUa que assel/ea·os de lon- .assinados principes. § reASSlnad~ d~ ! 3
ge. § Tambem se escreve assetar ou asse-I de alguem»; ferido, assignalado. . I'e~ri:
lear, e quem usa de um só t em selta, asAS!llgnádo, S. m, Qualquer pap~sinado
sim os deve escrever.
pto. Bril. e/l1'. 1. 27.•Ievando um 'SSO:
A8l!1evár, (ant.) Pedra de assevar Ceil, S. da contia. § Um - paI' todos; com~ro:ilS'
1. 110. 1. (assim escripto). V. Cevar.
it, requerimento de todos. § Um ...G
AS8esBóriR,

juiza.' B. P.

S. f. A que assiste como
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&l!Isc!lsórla,

Ln.

ASS
. ado' requerimento ou protesto collectillgll ~ilsinllado,o papel moeda da primeira
vO.,
Repu lica "frauceza.
.
,lulgnodor, . a, s. (do Lat. am(JnatoT)
Oque, a que asslg na . B: P.
,lulgnsdúra, -V. AssIgnatura. B. P.
,lUlgnslúdamcntc, adv. ExpressamenI nomeadamente. Gmlt. Comp. I. 15 .. §
~slincta, abalizadamente ; com preferenCla.
Luc. 3. 12. f. 201.
..
,lul/inslndísslmo, Vte~T. .sup. de
,lulgnsIÍldo, p. p. de Asslgnalar. L~c.
5 c. 7./. 313. §-, ad]. ;\pra.zado : v. g. dw,
li"no, togar -. § EgreglO, 11Iustrt'; famoso;
faliando de pessoas_, ou c~usas. LUS. 1. 1.
as armas e os baroes assmalados» Luc. 2.
:.7. (. 67. «vitor:ia tam assinatada» § No~a
vel, extraordinaflo, qu~ ~em alguma clrcumstancia por que se dlstmgue. V. do Arc.
2.26.• fazer assmatad<l mercê».
.
,l8SI/inftllld.or~ a, S..0 que, a que aSSIgnala. §-, adJ. vue asslgnala. l}. P.
.
4ulgnalllmento, S. m. Acçao de asslgnalar, ou assignalar-se. B. P.
4sslgnslár, ou Asslnalór, e todos os
der. v. trans. (do Lat. signurn) Pór signa.l,
marC<lr: v. g. - o gad~. Al'r. 3. 18. "q\llz
Deus primeyramente assmatar do seu ferro
este povo, como ovelhas suas, com. certo
sinal. § Deixar assig-nalado, ou com slgnal:
.nas uuvcns assinalando um arco ingente.
S Causar defeito, que se faça notavel. Sovo
Hisl. 3. 4. _guardai-VOS dos que a natureza.
lJJSinalou> § Talvez ce diz assignalaT tambem ii boa parte. § Apontar com signaes: v.
g. onde a carla de mareal' não assignalava
baixOl. § Dar a conhecer, designar por algum signal : «a que as~inala a cruz br~nca e
vermelba» Lobo, p. 3<>1. § Dar por slgnal:
v. g.•querendo mosl-ra'/' u1lla figura da esperança, assignalou a arca» § Aprazar, limitar
tempo, e logar, v. g. para visitas, ou alguma acção. Luc. 5. 15. -assinalando á batalha
cerlo lugar, e tempo" § Especificar. trassino/l)u, e particularisou todos os reiDedios.
Cei!. Quad, I. 1. 3. § Devisar, demarcar,
distribuir a cada um : v. g. assignalou os dis111Clol. § Mostrar: v, g. assignala os venlos
que correm. Avet. Repo!'t. 2. 12. § Abalizar,
distinguir illustrar: v. "assignalar com o
dom dos milagres». Luc. 9. 3. "corria a SIJa
doulrma, vida e obras mavilhosas com que
Deos o assina la va•.
4ulgnnlnrosc, V. rer. Mostrar-se, apparecer. Encid. 2. 188. "a aurora se assinala"
§ Distinguir-se, dar-se a conhecer por ai·
gum &ignal, ou distinctivo. Ltts. 7. 57. «no
recoslado gesto se assinala lium venerando.... Senhor» § DistingUir· se entre outros;
abalizar-se, fazer-se notavel. Palmo 3. I q.
v.•assinalando-se de todos» Couto, 5. 5.
1. Luc. 9. 3. -se assinalamm tomando o padre por mestre» § N. /l. Os classicos em
geral (AIT. Cam. Leão, Luc. Sousa, Vieira,
t/c.) escreveram este voe. e seus der. sem
g. Ach.a-se comtudo o g. em bons auctores
poslerlOres, e esta é a orlll. hoje geralmente .seguida. § Adag.: -Deus que o (ou a)
~gnalott, alguma cousa lhe achou» Diz-se
de alguma pessoa que tem alguma qualidaemoral boa ou má saliente, ou algum si·
gdnal ou marca corporal. Toma·se, sobretuo, ii ma parte.
Vi:sê~K!1n~eDte, (ánt.) issignadamente.
• TiSt, i. 2. 5.
~lIlgn"meDto, S. m. (ant.) Acção de
asdgnar. § Consi"nação de prestamo, ou

:1~e1~an~e be~reitoria, para comedorias,
. uCld. § Slgnal ou chamamento: "nom
~1tà:O\'~ sde nom per assinamentos dos ca·
conll'~' ': . Ar I. f. 302. § Assinamenlo do

4
o, asslgnatura. Id. 4. f. 205.
g p:8IKnànte, p. a. de assignar. § -, S. 2
criPI~~oa§qAue .assigna ou subscreve; subso . . SSlgnante de tIln jornal; o que
raftaga adlautadamente para o receber dutum; oxce
tem Po da assignatura, que não cosIJJS nd der a um anno; o preço para o
oa~Ulsnle é g~ralmente mais favoravel que
n'eUe l~' § Asngnante tU um theat'ro; o que
CÇàode Ola um logar de ordinario com redul1das preço, que paga em prestações adianou sõ ~~~a todas as recitas da ass.ignatura,
aUllla ou mais series. § Assignanle

ASS'

ASS

de uma ob!'~,o o que subscreve para recebel-.a a fasclCulos, ou depois de concluida,
reahsando-se o pagalOento de ordinario no
acto da entrega. § Ha tambem assignantes
para banb.os, para transportes em caminhos
de ferro, vapores, americanos, bonds, etc.
assim como para fornecimento de certos
generos, sempre com a vantagem do preço
reduzido. § (fig. e fam.) Diz-se do qne freq!1enla _habitualmente qualquer logar para
distracçao e entretenunento.
AS8lgnilr, on AH8lnlar, v. trans. (do
Lat. assignal'e) Assignalar, pOr signal. Ulis.
4. 1. "guarte dos que a natureza assinou»
Consto de EvOl'. 19. 4, «e assinal' o gado" §
Pór o seu nome. firma, ou signal em escri·
ptura, ou outro qualquer documento. Ooes,
UM..Man. 1. C. 9. "lias cartas das quaes
(mercês) a.ssinou, tendo na mão esquerda,
lia candea e na outra a pena com que assignata» V. do Arc. 2, 3L .acabou de assina1' os decretos- § Assigllal' de C1'UZ ; pór
uma cruz no logar do nome, por não saber lêr nem escrever. § it. (Og. e fam.) Dizse d'aquelle que por ignorancia ou subserviencia faz quanto querem d'elle, não tendo voto proprio, e subscrevendo sem exame a tndo que lhe impõem: -esse ministraço sempre assignou de cruz o que lhe fazião crer que elle votava. § Assignar em
branco; pOr o seu nome na parte inferior
de um papel em branco, que posteriormente outro ha de encher. § ti. fig. Approvar
antecipadamente e sem exame. Gatv. S. 3.
161. 4. § Abalizar com termo, ou marco. B.
3. 10. 7. Ii. Dom. 2. 3. 16.• demarcarão e
assinarão o logar onde etc.» e Ug. ; lixar,
pOr limites. Viel1'. Cart. 3. 8. «que be o termo que lhe assinão os ministros» ~ Apontar, especificar, mostrar: V. g. assignar a
razão, ou partes, ou quat'idades. Leão, CM.
Ar. I V. lU V• • eu não saberia ass'ínar causa, porque etc.» § Estabelecer, applicar,
destinar: V. g. assignar fundos, rendas pa1'a alguma despeza. V. do A'rc. 5 19. S.
Coelho {jhr. 1. 15. 62. "e lhes assinou (ás parochias) as decimas, etc.- § Designar, deputar, nomear, V. g. pessoas para ~erviço.
Couto 5. 2. 6. "e assinou para ficarem na
fortaleza GOO homens» § Assigl1ar,o entre
frades, mandar o superior ao subdito, que
se vá a residir a certa casa, e talvez por
castigo. li. Dom. 2. 3. 4. ce desde l)gora
para então assino o dito padre no convento
de Lisboa- § Dar, distribuir: V. g. assignar
um govemo. § Aprazar, limitar, determinar
tempo, ou logar. Goes, CM. Atan. 1. 18. -e
logo se assinou tempo certo para a notifi·
cação d'e5le negociou § ii. Designar: v. g.
assignar len'eno para algu.ma obra. Casto 4.
C. 15. § it. Concertar· Sll, convir sobre tem·po, logar : V. g. assignaram a hora de se verem. Palmo P. 4. § Assignar ; tomar a a~si
gnatura de um jornal, de uma obra littera·
ria, etc. : assignou o Dicciona1'ío de .Moraes;
assignou as obras da Empreza Lilteraria
Fluminense. § Tambem se emprega intrans.:
assignou para o theat'ro lyrico. § Adag' .Não
bebas cousa que não vejas, uem assiglles
carta que não leias".
A8Hlgnár, V. intrans. (I. for.) Nolificar,
citar, intimar. Ord. Ar. 1. 31. 7. "o nosso
homem lhe deve assinar que logo em outro dia seguinte ... vaa perante o juiz desembargar a dita arma-o
,~sslgnál'-se, V. ref. Subscrever, pOr o
seu signal, ou firma. Cout. 5. 2. 7. § Assi·
gllar·se em br!2nco; ligo approvar spm exa·
me estar pJr tudo. Bl'and. Medit. 3. f. 608.
§ AssigllaT-se; distinguir-se. Maus. 10. lf>8
V. V. Assignalar-se. § Assl:gnar-se; benzer· se,
per~ignar-se com o signal da cruz. Mal"t.
Cath. § V. A nota da paI. assignala1', a qual
tem applicação a assiglla1', e dcr.
Asslgnlltúrn, S. f O acto de assignar o
nome. § Onome assiguado. M. Lus. 2.6.19.
§ (I. forens.) O honorario que se dá a alguns magistrados, officiaes de justiça, etc.,
por assignarem os papeis, autos, etc. Goes.
CIt)'o Atan. 1. e. 9. Amgnalura de lheatro,o o
logar que n'elle se tomou para certo numero de recitas, e cujo pagamento se faz adiantado, no total ou por series. § Recita de assignalura,o aquella a que tem direito de as-

sistir os assignantes; contrapõe-se-lhe a 1'IJcita exlraordinaria. li Tomar assignatu,m de
um jornal, de uma obra litlemria; subscrever, satisfazendo as condições exigida~, para ter' o direito de receber essas publicações. § Ter assignalw'a no caminho de ferro, no vapor, no americano, no bond, etc.;
ter passagem permanente ou numero determinado de passagens a preço reduzido.
.t.ssllOnil\'clj adj. 2 g. Que se pode assig!1a.r; que s~ P?de determinar com exaclidao. v. g. cllffel ença -.
Assim, e ant. A8,d, adv. (do Lat. sic)
D'este, d'esse, ou d'aquelle modo; d'esta,
d'essa, on d'aquella sorte. B. Claro I. 2. S
Do mesmo modo: usa·se ell'gantemente
n'esta {lhrase, tod:Js querem gozar·vos, nã<J
assim uni/ar-vos; i. é, não qUl'rem imitarvos do mesmo modo, que querem gozar-vos,
com rgual desejo. Arr. 10. 41. § Quando se
repete em duas àifferenles orações, o 1..
significa de um modo, o 2. 0 de outl·O. Vieim,
2. 219. 2. -votarão luis assim, outros assim»
§ Ajunta-se como adv. aflirmativo ao auxiliar ser, e então vale o mesmo que certo.
Lobo, p. 214. V. do Arc. 5. 25. -o que é tanto assi, que elc.• ~ Posposto ao gerundio
sendo, significa ainda, ou ainda que. V. do
A1'c. 2. 30. «sendo assi, que lia poucos escritos" § Tanto, tão, de tal sorte, em tal
grau, ou extremo. FerI'. Egt. 1. "esta peço,
nha que assi n'elle (peito) lavra> § Precedendo immediatamenle como, signillca do
mesmo modo que. Lus. 5. 77. -gente assi como nós da cOr do dia.. § Quando a particula como vem no segundo extremo da comparação, então signillca tanto. Goes, Ch?'.
Jlian. 1. 36 «os naturaes são negros, assi
os da ilha, como da terra firme. § Quando
assim vae no segundo extremo da comparação, correspondendo a como, ou assim como,
então significa do mesmo modo. VieÍ1'a, 4.
332. 2. «assim como as semelhanças se não
podem conhecer senão de perto, assim as
distancias se não podem medir senão de
longe.. § A's vezes troca-se a ordem dos
membros da comparação, ficando assim no
1. o e como no 2.- logar. /lem. Lym. Egl. 1.
"a5S~ se foi teu rosto descorando, como o
Iirio no campo, ou a bonina, a quem o
arado talha em trespassando» § Assim; (do
FI'. aussi) Lambem, juntamente, ao mesmo
tempo. Ol'ient. Lusit. 79. «rasão he que
ande alegre, e triste assi. § Junta-se aos
adv. mais, mesnw, e tambem. Cout. 5.2. 3.
§ Assim serve para exprimir o desejo de
alguma cousa; e então signillca oxalá. Ferr.
Egl. 8, "assi pudesse eu» § Tambem serve
nas deprecações. B. Clal'. 1. 19. Cam. Canç.
6. 8. § Assim, ou assim assim; (loc. fam.)
denota menos perfeição de alguma cousa,
que se não pode bem explicar. Paez, S. 2.
79, 1. -como quando dizemos de um enfermo ... qlle anda assi com pouca saude..
Aulegl'. 5. 6. «vos acho hum não sei que,
assi assi» § il. Soffrivelmente ; nem bem,
nem mal: v. (J. os negocios vão assim assim.
§ Assim ou assim; por este ou por aquelle
modo; de qualquer modo que seja. Calvo
/iam. 2. 295. § Assim como assim; de
um, ou de outro modo. Ulis. 1. 2. § Assim
como; (loc. conj~) do mesmo modo; tanto
9ue: V. g. na guerra assim como na pa::. §
tt. (em math.) Em duas razões eguaes, representa·se por este signal (:) se a razão é
aritlimetica, e por este (::) se é geometrica.
§ Assim u.m C01110 o outro; egualmeute,
tanto um como outro. § Assim, 0\1 assim
que; immediatamente: v. g. assim w me
veda em logar seguro rarei elc. § it. Lo~o
que: V. g. assim que amanheceI'. § Mal
assim, e mat assim; de todos os modos,
em qualquer circumstancia, ou condição.
Sá e Mi1'. § Assim serve de parlicula causal
conclusiva, ou illativa, e signillca pel<J que,
de sorte que; antepõe-se-lhe ordinariamente a conjuncção e. Fer'/'. Egt. 10. Cout.
5. 2. 4. § Com a mesma signiücaçã.o se
Ule pospõe que. B. Claro 1. II. «asS1. quo
estava mui pensalivo" Cam. Ode, 8. 3. "assi que as mãos que a tantos morte dera!o,
tambem a muitos vida dar puderam» § Amda aSSlm,o comtudo, não obstante. Maus. Af·
4. 64 V. § Como assim? formula de estra-
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nheza e admiração; perguntando. Lobo, p.

Asslmllath'o, 8,

adj. Que assimila; as- lenles; que ministram no altar, além do dia

232. -como assim, não fugis d'esta ll'isleza, similador. § Força assimilalit'a, vi1'lude-; cono, e ~ubdi~cono. Cart. do Jop. 2. 16 3'
e d'esta vida em tudo desconlente 'lu § Assim de assimilar os succos nutrientes aos cor- § lJe1110mo assls/entc; que vexa de COlllin'uo'

ou assado; (phras. fam.) usa-se de ordina- pos auimaes e vegetaes, fazendo-se semerio com os verbo dar, (aze1', ser, e significa Ihantes a eIles, e nutrindo-os, accrescende um ou OU11'0 modo: V. g. lanlo se me dá tando-os. § Que pode assimilar-se.
AssimilÁVel, aujo 2. /t. (I. med.) Capaz
assim ou assado. § Assim seja-; Deus o pormitla, Deus o queira. Com esla formula ter- de passar ppla assImilação; que pode ser
minam muilas orações. § Adag. : -Apreude assimilado. Jlidlo, C. p. 158.• digestão das
alta e baixa, e como te tangerem assim substancias assimilaveisu
dançau lJetic. Adalf. 156.• As palavras boas
&s/'limlle, S. m. p. uso Comparação, sesão, se assim fosse o coração" lbid. 29. melhança. H. Seraph. 3. Proem. p. 20.
.Assim o demo ás vessas, e o carro com os
Asslmlllui..·. V. Assemelhar.
.4.ssllUptÓltl. V. As)'mptota.
bois" lbid. 99. -Assim como foi, foi. JJlut.
Suppl. "Assim como virmos faremosu lbid.
lisslmullu;iio, S. r. Dissimulação; mos"Assim como vive o rei) vivem os vassal- Ira contraria da real e verdadeira apparenlos" lbitt.•Assim fedemos, que fará se pei- cia; representação. Blul.
Xl' vendemos? lJelic. Adag. 174 . • Assim é o
&Hslmulúdumentc, adv. Com assimu·
marido amarellado, como casa sem telhadou lação; tingidamente.
lMet. 41. -Assim medre meu so~ro, como
&sslná.·, e der. V. Assignar, etc.
cão atraz do fogou lbid. 24. -Assun se cria
Assintc, S. m. V. Ar:inte. s.• nuns assino borto, como o porcou Ibid. 5. • Assim se les desconversaveis" Ulis. 5. 7. Ceita, S. I.
faz do escudeiro rapaz" lbid. 99. "Ao revez 169. 2. • assinles da vida torpe» Conspiro (.
o vesti; ande-se assi. lbid. 172. ,.Como can- 342 .• fazendo-Ihe continuos assinles mul' de
ta o ~bbade, assim respoude o sachristão)) pensado)) Viez1·. "quero-me fazer hum assinlbict. 103. -Como me langerem assim baila- le a mim mesmo)) § Assinle, por Asinte: V.
rci)) lbid. 152 .• Como vires a primavera Sinte, e Acinte, adv. § Assinle, ou Acinle
assim pelo ai aspera. Ibid. 6. -Como vires vem das palavras Latinas a scienle; e "eo faval) assim espera o alu Ibid. "O mez de I gUlldo a boa etymologia devera ser ascin.te.
janeiro, como bom cavalleiro. assim acaba unindo a preposicão, e o adjectivo em uma
como á entrada- lbid. 179. ,Por onde vás, só palavra; dizemos porém a sinle adv.:
assim como vires, assim farásu lbzd. 35.
fel-o a sinle; e assinle, subs : .fazer IJ.ssinles»
Assimll. V. Cima) ou Acima. B. ~. 2. 5. fez por assinle: do mesmo 1l10do diaemos
ASlShllll,,~iio, s. r. ACÇrlO, ou elfeito de a tento) adv. e allenlo. adj.
t'ls",lntàso. V. Acintoso.
assimilar, i. é, de fazer que duas ou mais
A~sI8Udo, II, adj. Dotado de siso; procousas difTerentes se parl'çam, ou se tornem semelhantes. § (t. pbl'siol.) Acção pela dente, judicio o, sensato. Vlis. 5. 8.
(IUal os seres vivos convertem o alimento
~8811lÍ!r, V. trans. Dar ~iso : .boas raem substancia propria. § fig. Semelhança, zões e documentos podereis vós dar-lhe,
ou analogia de phenomeuos naturaes entre mas quem o.ssinára para que as abrace,
si; conformidade de uns com os outros. § e approveile?))
Lig. Apropriação das idéas ou sentimentos
AJllsislo, s. m. (t. ecC!es.) Meio carrego;
allleios; compenetração. § (t. gramm.) Al- tercenario.
,hslstellcln, S. f. Acto de assistir, preteração d'uma vogal ou consoante por inIluencia d'outra, de que a primeIra fica sença actual. V. do Al·C. 3. 2. "o pezo graaproximada pelo orgão ou pela ordem. § fi. vissimo da assislmeia tão aturada e trabaassimilação pode ser ngressiva ou p1'ogrcs- lI1Osa» § O acto de assistir, ou estar presensiva; l-egressiva quando se exerce d'uma vo- te a alguem ~or ohsequio. B. 1'201'.5.5. •miIla! ou consoante sobre uma vogal ou con- nhas obseqUIOsas assisle71cias» § Permanensoante que precede; progressiva no caso eia, morada, habiiação actual em algum 10coulrario. § A assimilayão é complela quau- gar. Lobo, p. 30. "pois a sua assislencia he
do os dois sons se identificam completa- no paço. § Logar em que se resiJe. Veig.
mente; incompleta quando ha só aproxima- LaU'r. Bel. 3. "bem he que essa excelJenção. li por assimilação vocalica que o Lat. cia tf1nha sua assistencia sobre os puros
aU1'um se muda em OW·O, estando o o mais cristaes do (jrmamentou § Eslm' de assislenproximo do som de u, que o a; qne ladai- cia; estar de morada, de assento. § Porção
nha esta por lidamha de lilania. ~las é en- de dinheiro, com que se assiste alguem ou
tre as consoantes que a assimilação é mais para qualquer fim. lJ. F. 1I1en. Vid. 3~.
frequente, e o seu e tudo de primeira im- ~ Auxilio, soccorro Luc. 1. 6. LJ. DOln. t. 4.
portancia na formação das palavras. Em 29. .em penhor da sua assislencia.. Arl·. 4.
Lat. nos partiClpios das raizes verbaes ag. 21 .• pela proteição da assistencia Divina.. da
al·{]. pago fin{]. etc., o g assimilava-si' ao t Divina graça. § Assisteneia lJublica; soccordo suf(ixo, mudando-se em c, que como t é 1'0 dado aos pollrrs e enfermos pelo Estado;
uma momentanea surda, e as~im se disse pelos cofrrs geraes ou munieipaes; beneflactus) aretus, lJacltls, lic/us, etc.: no baixo cenrla omcial. § Assislenciajudiciaria; (nos
latim essa assimilação incompleta tornou· se processos crimes) a defeza ex-ofTicio, dos
completa, e disse-se alio, paLio, etc. (como reus pohres. § ii. (uos processos civels)a dis·
em Italiano), e o portuguez reduziu os dois pensa do pr8vlO pa~amento de custas, seIlos
sons eguaes a um só: eis um exemplo en- e mais despezas jUQit;iarias, conc-:didaáqueltre numerosos do processo da assimilação. les que não tem os meios necessarios para
§ Assimilação de palavras; alteração d'urna exercerem judicialmente os seus direItos,
palavra por falsa etJmologiu, por suppo ta pleiteando uma cau~a justa contra ricos e
connexão com outra. Em portuguez ha nu· poderosos. Nem em Portugal, nem no Bramerosos exemplos d'isto na linguagem po- zi! ha ainda esta instituição. § Coucorrenpular; assim diz-se t'ago,1llundo por vaga- cia em governo, conselho, jnizo Rib. de
bunda, suppondo que a palai'ra é composta Mac. Rel. I. t. '·goveruavll a rainha mãi.
com mu.ndo, etc.
com a uniea assistcllcia do cardeal .. § O
Assimilador, ", adj. Que promove a as- menstruo, ou fluxo das mulheres: V. g. esla
similação; que transforma, converte os ali- com a sua as istencia; está embaraçada,
mrnlos em substancia propria. Atei/o, C. p. a sistida.
Jó.t. .processo- o
Assistente, 'p. a de ass:stir; e adj. 2. g.
,!-sslmililr, V. [rans. (do Lat. assimila're) Que as iste, que reside, mora: V. (].- em
~Ials. usado, ~ o ~eslllo que Ass~melh~, ... no casa de F.; em tal casa, ma, lerm, etc. § Que
s~nlldo physlOI/JglCo de prodUZIr a-slmlla- esta presente a algum acto. § 'il.(comosubst.
çao, convertendo o succo nutritIVO em suh- V. do Arc. 4. \0 "I'orão assislentes continuos
stancia da natureza, e semelhança do COI'· manbãa c t.arde nos actos publicos" § Que
po nutrido: v. g. a al-V01'e assimila os S/lC- assiste por obsequio, acatamento, serviço a
cos, qll~ c~I-CJzlam pel-os. seus vasos. § fig. personagem: -serafius assislentes do throno
Apropnar ldeas ou sentImentos dll outrem; de Deos- Pae:;, S. 1. 574. § Medico assislenidenti.ficar-se, compenetrar-se. § Tornar-se le; que tem o encargo ell'ectivo de tractar o
semelbante.
enfermo; dill'ere do que se chama extraor&sslmllól··sC, V. rer. Converter-se o dinariamente para juntas, etc. ~ Prelados
succo nutriente em substancia propria do assistenles; que ajudam ao que sàgra outro
corpo que o recebe.
. bispo. Leão, lJesel'. 8~. § Sacerdoles assis-

I

segundo ,crêem alguns pobres de e~pirilo:
rt.sslstenle , S. m. O que e ta presente I
O assistenle .. o medico assistente. § Oque
concorre no govern.o com .alg. principal. S.
Ann. Ch)'. L 15. 93 . • asslslenles ambo do
nuucio" § O que dá dinheiro a alguem, Clhe
sllppre, ou a alguma obra. § (I. eccLj Olia.
dre q ue .asslst~ ao g~ral no /;Ioverno, como
consellteu·o. Vle~1'. Gart. 1. 4. § (I. forens)
O que assiste, e ajuda a jnstiça: ou vem po:
procurador de oul!'em. O/'{t. Man. 3. 15.!
na 1.. e 4.· accepçao é S. 2. g. § Criado 00
conrJdente que acompanha em scena um
per. onagem.
,,"slllslido, p. p. de As,i til'. Ajudado soocorrido. Vteira Uart, I. 6. ~ Acompanhado
acolytado. § Jlfulhe'r assistida; que está con
Ouxo menstruai. § -, S. m. ACJuelle a queo
aproveita a assislencia judicial.
Assistir, V. trans. p. uso como tal. (do
Lat. assislere) Estar presente fazelldo corte
a alguem, aguardando· o, serviudo-o. "itir.
14. 4. "fazer compctencia oe quem mais 113
de assisti1' o principe" § Auxiliar. üão,Chr.
J. I. "assisli?' alguem contra outrem_ ~ Dar
ou emprestar dlUlIeiro, ou soccorros:' v. o:
assistir alguem com ?11.eMdas, ou esmolos.'!
Favorecer: v. g. a!isistir al{]uem com eonl!Ih-os. § Ajudar, patrocinar: V. g. lJeus lU
a~.isla.
/llj.~lstír, V.

intrans. Estar presente: u.9.
assistir á missa, aos OUiClOS Divinos. Ulisi·
po, 12. 5. B-rit. UI!?'. 1. 8. "q ue vierão aSlis·
li?' ao enterramento" § Persistir, premalleceI' em algum exerci cio. Tell. ChI'. l. (.
2G8. "por causa da muita conlinnaçamcom
que assistia na oraçamu § Morar, habilarem
alguma casa, logar. V. do Arc. 1. 18. §Ue·
sidir. Frei)'. I. n.· 3. "embarcou para Tao·
gel', onde ... assistia 9 annosu § rJg. Estar,
existir. Vieil·. Cart. l. 5.• a graça do Cl~·
rito santo ... assistia no coração de V. Alteza" § Acompanbar, fazer companllia. Nau[.
ele SiJp. 3. 2~. v. "alli a seu throno assiste.o
odio, a irau § Ser apjunto em censelho, 11Il'
nisterio. Vieü'. Ca'rt. I 4. "e a hum coo·
tI'O (ministro) assisle sem titulo o bispo de
Maria buma das mel hores cabeças de frao·
ça" § Ajudar, soccorrer. V. do Are. 3.13.
'<Dão se pode duvidar que assisle Deos ~os
que etc.» § Dar) ou emprestar: v. g.. assls,
til' a a/quem com dinheiro. § Ams/lI'lIO
??Jol'ibuuda, a{]onisante; ajudal·o a bem mlJ'
reI'. Agiel. Lus. L 27. § Assistir aos, OUJl)j
negocias de al{]uem; administrar-Ih'os, TdL
Ghl'. 1. f. 24.9. § Assislir em lOgUl' de ouli'/~;
fazer as suas vezes. Sim. Mae. Cel'c. ~.:J,i.
§ (t. forens.) Assisl.ir por parle de algum;
advogar por elle, ou ser seu prqcuradort'll1
juizo. Ii. Dom. 3. 5. 3. "ass!st~a por parle
dei rei hum seu lettrado de nome- § A~U'
ti1' a (olha; lêr e corrigir as prov.~s. de ,110'
pressão. Ba),l'el. Orth. f. 211. e 1'!e.lr.lo1.
§ Assistir a uma pa?·tu.!·iente; auxill~l·a, ~o
acto do parto, praticaudo as opcraçoesCli"
gidas.
.. _
Asslzndo. V. ASSIsado, UiIS. ~. 8.
.
Assoiuln. V. Assuada como escrcve~ o,
classicos (de assuad(l, Hesp. ou de .SUI1l,J!JlI·
temente d 'onde disseram os antlA"0s VIlt'f
de sum, 'na Ord.
a cada passo) V._~~~~
da, Assunamefilo. e Asmmar-se.•as.IUIJ',1Il
minha porIa.. Ulis. 3. 7. Ord. Af: 5. ~~:
A!lSoú,lo, s. 03. Acção e eITelto e
soar-se.
. aJ·.
i~sso{'lha,10, p. p. de Assoalbar, e ,~
"aiv. S. 1. 14. V. Arr. I. 23. Exposto ao.
§ Divulgado; t.ornado pnblico;
t .obr!·
,llssoulhiulo, s. m. O pavI~lc8 ~ "101,/
dado; o soalho. IJlut. l' - . ao) o er mO
soalho: v. (!:. loja assoalhada; qllele
elJão de ma leira.
a'Sl!'
tt.s!ioulblldc'w, n, S. O que, a ~ue ,~2.
1I1a. § Og. Pregoeiro, diYI!lgadol'·d / . OOrli~'
2. 6. • assoalhadores dj1,s vIrtudes. os ~ Iii,
laresu §- adj. Que a soalha. Pa wa ,. .. U!
"zelos assoalhadores de culpas alhe~:~'
as cen -uram, ou lastimam pubhean u-e!;&ssoulbadúl'n, S. f. O mesmo q
soalhamento.
!cc.;oil
A!l!loulbaménto, S. m. p. US. .
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assoalb~; de fazer um soal~o . .B. P. §
Elposiçao ao sol. ou ao soalhClro. «dando
meste expm~lo que o prégador e obrar das maravIlhas de Deus deve fugir da
,~ gloria, e do assoalhamento" Vi~a Yhrisli I H. 135 v. § (t. agrlc.) Exposlçao das
uvas ao sol depOIs .de cortadas, afim de ~e
loroar"o mosto maIs gros~o. !'i ~Ivulgaçao
do que' era particular, c nao deVia ser puplico.
A..oalbár, v. trans. ExpOr ao sol, ao
soalheiro: v. g. assoalhar a cama. o fato.
fi J)om.2. I. ~1. e IIg. Palmo 3. 78. !'i U~.
publicar. expOr, divulgar, manifestar. Palmo
3 ( 143. -a fama assoalha tudo" P. P. 2.
55. ~assoalhal' os dpfeitos de algu~m, a non os segredos» § Fazer ostentaçao. V. do
Are. I 4. § Assoalhar méàra; publicar os
seus augmentos. Arte de Furlal:, 843. §
ASJonlhar os dentes ; mo~lral-os rindo. g Assoalhar a casa: collocar e pregar as taboas
do soalho em qualquer pavimento. V. Assoalhar eSolbar.
AUolllbár-lIe, V. ref. ExpOr-se ao sol;
seccar-se ao sol. Euf,,· 2. 5. !'i IIg. Dar mostra de si; mostrar-se em publico, apparecer
muito por ostentação, ostentar-se. Utis I. I.
Auoálho, S. m. O mesmo que Soalho.
Anoànte, s. ID. (do Lat. assonam) Diz-se
da palavra, que tem semelhança de som com
outra nas vo~aes desde o accento predominante, sendoaiversasasconsoantes:v. g gralo com dado; segue com leve, elc. A,'t. Poeto
3. §- adj. 2 g. Que tem o som Unal quasi semelhante: V. g. palavras, syllabas assoantes.
Auoár, V. trans. Limpar (o nariz) da 000cosidade, esmoncar; e fig. Cam. Selwc Prol.
.por isso mandem assoar os engenhos, e mettammais buma sardinha no entendimpnto- i.
é, considerem com altenção mais perspicaz.
AIJoâr, V. trans. e .4!llloár-lJe, V. ref.
(ant.) Fazer assoada. V. Assuar. Eltlcid.
"lMoÁrolJc, V. rer. Fazer sair a mucosidade das fossas nasaes. expellindo por ellas o ar com Corça. Presto Au/. 126. ceja sei
Illsoar·11le em lenço" § Veja cada um como
seassoa;phr. vulg. e uso com que se adverte ocuidado que se deve ter em não fazer
cousa que moleste outrem. § it. Expressão
de ameaça. § Assoa·le a esse guardanapo;
(pbr. pop.) abi tens as consequpncias do
que fizeste; apanhaste nma boa licção.
"aHobllrcár, V. trans. (I. vulg.) Metter
debaixo do braço. § fig. Açambarcar.
"a.ao.berhódo, p. p. de Assoberbar; e adj.
Oppnmtdo, lractado com suberba. § Tornado
suberb.o, altivo. § Dominado por monte
serrama; diz-se dos valles, planicies. ~
fig. Dominado por força moral supenor. §
Humilhado, vexado.
"Uohcrhlldôr, a, S. Oque a que assuberba.
'
".8obl,..bál·, v. trans. Tractar com suberba, .sobr~nceria; lractar de menor, vexar ao IOCenor, on mais fraco. Cout. 6. 10.
19. And/'. ChI'. I. c. 106.• não deixavão (os
offiClaes Mouros) de assoberba?' os orficiaes
~ort~guezes, que residião na alfandega» llg.
• rlO1'. I. 6: 263. -e se nelle era gloria.
~mbem o sena para os jumentos da cidae assoberbarem os dos campos> Dini:.
Pina. anem estranhos baixéis assob81'bal'ão
o cabo, que primeiro os teus dobrarão» §
~o~ocar Cazendo sobrancerias, despeitos.
6. 13. e 49. B. 4. 2. 16. -veudo que
os .louros apou pavam, e assoberbavam aos
~E se embarcavam» Id. 4. 9. 21. -assoberdna aqueJla terra com huma 0Tande armaF~ que t.razia" § fig. (fali ando das cousas)
r2~alS alto, sobranceiro. Bern. Luz. e
~ ._ .375. -altas serranias e... qne asalti;bao os valles, e a campanha. § Fazer
'as o, orgulhosp, suberbo; ensuherbecer:
outr~~que~as. ,mal adq uiridas, o sangue que
aceid ' nao Ja elles lllustrarão ... e outros
~~~es da fortuna, que tanto os altiva e
preco'd a, ~ se arrogarem tudo que deve ser
". a vIrtude ...•
SUb:;;ber~QI" v. intran. Haver-se com
soldad a. §Sa e 1Iltr. -aqui não assoberba o
rjvacã O"L Assuberbal' é mais analogo a de•: o at. supe-I'bus .
..n.bl·
BObios ada, S. r. Som prolongado de as. § Apupada, vozeria troca vaia feita
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ref. Reunir-se a; ajun-

5. p. 349.• todo o que passar por ella, insul-l tar·se com. ~ Cooperar, contribuir para altalla·ha com assobiadas". § Zunido lorte e gum fim. § Fazt'r socledade, entrar em so-

prolongado.
. .4!l~<)bl ..delra, s, f. Ave aquatica. de arnbaçao menor. que a adem; o seu piar parece um assobIO. Blut. S"p.
.48~Obladél.u, S. L O acto de assobiar;
assobIO; a~soblada,
"'El!lohlador, .., s. e adj. Que assobia:
«rouxinoe~ assobiad~res pelo vaUe de Enxobregas» Sa e Mw. B. P.
"'"lJoblár, V. trans. (do Lal. sibilari) Perseguir, reprovar com assobios; apupar, escarnecer, ou mostrar desprezo dando assobios. B. Flor. 4. II. 5'2.• quando o comediante errava alguma syllalJa, o assobiavão
e escarnecião» § Imitar por meio de assobio; tocar com o assobio qualquer trecho
de musica. § (anl.) A~soviar, Assouviar, e
Assuviar. Gil. Vic. 1. '153. Aulegr. I. 8.
.4s80blár, V. illtrans. Dar assobios. § Produzir um som allaulado por meio do assoblO. § Chamar Jlor meio do a.ssoblO : assobiar aos cães. Gü. Vic. I. 253 .• por que associou a hum cão". § Og. Dar som agudo
como o assobio; sibillar: v. g. os ventos assobi3m pelas grelas, pelas ena;arcias. Lus. 6
84.. B. 2. I. 6. -os pelouros passavam assotiando por cima> !l Reprovar com assobios;
apupar. § Assobia-lhe ás bolas; (phr. Cam.)
diz-se por zombaria aquelle que deixou escapaI' uma boa occasião. ou fugir cousa ou
pessoa. que parecia ja ter segura,
.48sobío, s, m. C som agudo ou aflautado, que se produz soprando por entre os
labios quasi cerrados, ou pelo orillcio de
algum IDstrumento a isso apropriado, ou
metlendo dois dedos na bocca, etc Eu{. 1.
3. § O som agudo das cobras e de algumas
aves. § O som produzido pelo vento ou pelo
vapor, qnaudo atrave~sa uma passagem estreita; silvo. § O instrumento com que se
assobia. Ceit. Q. I. 1'25. § Alal'oto de assobio;
brejeiro que assobia pelas ruas: -velhaco
de assob·io. Ac. dos Sing. 2. t. 408. por opp.
a c01·tezão. § Tomar alg!lem. com assobw;
(phr. fam.) enganaI-o com cousa de pouco
valor. V. Gaita. § Poela de assobio; poeta falto de engeullO, e mero versificador. Ac dos
Sing. I. 7. § (I. pleb.) Consa d ~ pequenas
dimensões.
.4!llJobl'lldádo, Cam. Sel. p. p. de
.4sHobradár, V. trans. Cobrir com sobrado, com soalho. § Fazer, ou pOr pavimento
de sobrado.
.4l1l1ocegftr, e derivo V. 80eegar, etc. co°
mo hoje se diz. Sabell. 2. 3. 38. AZUl'. Chr.
3. AI. Lus. 4. 15. 40. Pina. ChI'. A{. IV f. 3.
Lobo, {. 61. B. I. I. 6. Ulis. 1. 3. (I\cha-se
escripto nos classicos: açocega.r, assocegar,
asseCfgal', assesscgar, e assim os derivados.)
.48soeloçi'io, S. r. Acção e erreito de associal'. § União de pessoas para um Um e
interesse communs; sociedade, companhia:
v. g. associação commercial; asSOCIação til·
tel'aria; assoL'iação beneliciente. § Associação
secrela; a que não eslá legalmente con ,tituitla, e por isso não Cuncciona ostensivamente. § Associa~o de idéas; (I. phil.) connexão de idéas; Idéas que existem em nossa mente, e que na occas.ião são desp~l'tadas por outras que nos Vieram ao espll'lto
li! tem com ellas relação. § Associação de palavras; connexão de umas com outras. § Associação; (I. physiol ) connexão, nexo, entre
movimentos organicos, vitaes, etc.
.4!l80elúdamcnte, adv. Em sociedade.
.4s!lochído, p. p. de Associar; e adj. e S.
Que Caz parte de alguma associação, ou sociedade mercantil' socio.
.4s!foclár, V. t'l'ans, (do Lat. associare)
Unir, juntar. § Reunir, ligar para fim commum. § Fazer alguem socio de outrem; tomal-o como socio. Celt. S. I. 50. 4. § Acompanhar alguma ~onsa com ontra.: v: g. associal' o conhecLmenlo da sua dlgnidáde e
merecimenlo, com a facilidade e lhaneza ela
conversação.
.4f180chíl', V. intrans. Conviver; ter convivencia: v, g. associava comnosco; ter boa
conversação; e fazer boa companhia, e convivencia com outrem.

ciedade com allmem para llm mercantil, ind~slrial, etc. § Entrar para alguma. associaçao de classe, montepio. etc.
Associativo, 0, adj. Relativo as associaç~~s: v. g. movimento associativo; prinClplOS associativos.
"'88odell, adj. f. (I. med.) Febre -; conlinua. acompanhada de nausea e anciedade.
.488og11l1l1ádo, a, adj. ant. e p. uso Guarnecido, orlado de cordão de retroz. ou ou1'0 em cordão. que chamavão soguitha (dim.
de soga). fi'est. da Ca71on. 36. § p. p. de
A!l"o&;lIl1bnr, V. trans. Guarnecer, orlar
de cordão, elc. V. adj. Atorça/ar'.
.48!l0Iação, S. f. Acção e E'fft'.ito de assolar; assolamento. Vieir. lO. 299. -assolação
geral a ferro. e fogo (dos barbaros) •. § O
estado da cousa assolada; ruina. devastação. Arr. II. 14. amuito celebrada (cidade)
assi por... como por sen estrago e assolação mispravel" e Og. assolação da 1'epublica, cabedaes; dos povos, etc. Sevel'. Not.
5. 4.

.4s80Iádo, p. p. de Assolar. P. P. 2. 27.
.4!llloladol', a, adj. e s. Que assola; devastador, destruidor. Couto 4. 6. 9. e Og,
Consto de B,'aga, 64. I. _assoladores da castidade.4llsolawento, S. m. Assolação, devastação. Ceüa, S. 2. 310. 3. «assolamento e acabamE'nto do mundo» H. Dom. 2. 6. 5. «de huma aldêa.
.4!lsolár, V. trans. POr pejo chão, por
terra; egualar com o chão, ou solo; arrasaI':
diz-se dos edillcios. ou artefaclos. Luc. 2.
16. Maus. Af. 10. 158 V . • promette - tudo
e pOr por terra. § Devastar, arruinar muito,
reduzir ao ultnno estrago; fallando de povoações, cidades, etc. Palmo P. 1. e 2. ('req.
ce- cidades a ferro e Cogo» B. \. I. . «a
Corça de armas devastando e assolando as
terras" § Ug. Destruir, estragar: v. g. llSsolar a fazenda, o navio, tucto o que está
elevado, a grandeza, perfeição. CoUlO, 4. 5.
3. "para acabar de os abrazar e assolar» (os
navios inimigos). Ceit. S. I. 77. I. ceassol@
peceados e ppccadores> - a castidade, os
vicios, elc. § POr em grande consternação.
Palmo 2. c. 166. aall1, assolando os paços
com gritos, parecia que a deslrnyçã d'elles
era clJel"ada.
A!l!lulál'-!lc, V. reL Arruinar-se. Palmo
2. C. 43. «que parecia que se assolava. (o
castello).
.4!lsoltladádo, p. p. de A~soldadar ; e
adj. Tomado a soldo. on de soldada. § Que
vence soldo, ou soldada. li. 4. lO. 3. c lig.
Paiva, S. 3. I. V. _d'antes andava - atraz
dos appetites"
.4!lOloltllldár, (de a, e soldo) V. trans. Tomar a soldo gente de serviço m,ilitar. L~ão,
ChI'. J. 1. C. 45. § Ou para serviço nautJco,
ou domestico, e dos que ganham soldadas.
§ Assalariar; tomar por salario alguem para algum serviço.
.4!'l!lohlutlár-se, v. reCo Alistar-se para
servir na guerra por soldo. § Contractar-se
para algum serviço, por soldada. Luc. 7,
3.• como quem se assoldadava só em quanto
lhe bem Vier» e fig. li. Serflph..1. 1. 45. n.·
3. "se assoldadou com S. FranCIsco... pera
lhe dar quanto ganl1a~se" -assoldadll1'-se
com salhanàs. Paiva, S. 3. 11.
..h !loltlí'l', v. lrans. V. Assoldadar. B. 4.
I. 3. Alb. 2. 19. Sabcll. 1. p. 314, (Junh. Escolo 21. 4. § Assolttal' vem de soldo; soldada
é pagamento por soldos ou de soldos, e
mais ordinariamente se diz do que ganham
moços, e homens serviçaes, e ganhões rusticos, e sol'!o do que ganham os militares;
com esta dllferença poderemos nsal' de assoldO/', e assoldad.at'.
.
~Hl!Ioleár, V. mtrans. (I. do RIO Grande
~o SuL) }<'atigar-se ? animal, por ter viaJado ao sol, ou em dIa de calor.
A.!lllolhál·. V: Solhar, Arl·. 4. 19·
"'!lIlÓItO, adJ. (anl.) V. AbsolVido. Casto
8. C. 53. Ord. Ar 5. f. 220. V, do Arc•
3. 10.

.48110IvCI'. V. Absolver. Casl. :l. c. 5.8.
.4880lUádo, s. (. (ant.) Logar alto, que
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domina algum valle, ou baixa. Lobo, Egl. 4.
•descendo por aquella assomada.. e fig.:
-Alma bem aventurada, D'aqn lIe moço tão
nobre, Chegaste a alta assomada. Sã e Mil'.
Carl. 5. 12. § Cume, viso. Palmo 3. c. 39.
«da assomada de hum monte tornou novamente a enxergal·o. § fig. O maior auge:
v. g. a assomada da gloria, {elicidade, /wn?'a. V. Cume. § Apparecimento. 1fT. 2. Prol.
«os salteamentos e assomadas dos máos espiritos.. § Acção de assomar; assomo, irritação, ímpeto de colera.
A!l80mádllmente, adv. Com assomo de
paixão.
&81l0nllldnmente, ou "'8sc..nodnmen.
te, adv. Em sornma, ou summa; brevemente.
§ lIesumido em breve. § por Assumadamente;
(ant.) juntamente (de asswnar, ou assuna1',
e ambos de sum, juntamente l entre si, d'onde viver de, ou em sum, suu, ou de consum, na Ord. Ar. {req.).
&8!1omádo, p. p. de Assomar. V. §-, adj.
Chegado a algum cume, assomada. § (anL)
Montado a, ou em certa somma. Regim. de
Fazend. 34. 16 v. B. \. \. 5. V. Sommado,
como hoje se diz. § IIg. Resumido: «assomado em louvor. Pinheiro, 2. 12. Paiva, S.
I. r. 161. -n'estas palavras está assomado
tu do.. § Assomado de i1'a, colera: aqueJle a
quem subiu a ira, a colera. Dtis. I. sC. 2.
-vOs sabeis como (vosso pai) he assomado.
facilmente irritavel, e irascivel ; porque as
paixões violentas principiam a causar agitação no coração, e d'alll sobem e assomam
á cabeça; ou por que assomar ou soma?' é
abreviar em uma só addição o valor de
muitas addições. Casl. 3. c. 40. H. Dom. 2.
2. 13. «homem assomado e fero de condição... § Assomado de vinho; diz-se d'aquelle,
a quem elle subiu á cabeça; que tem principIO de embriaguez.
&Il!lomnn..~ .. to, s. m. (anl.) Ajuntamento, assuada de homens: «estes non hã.o
cura das cousas temporaes, nem são juntos aos assomamentos dos homens.. 1fT. 2. 10.
&"Ilomár, V. intrans. (do Lat. ad summwn, ao alto, ao cume) Subir ao alto, ao
cume de alg. monte. Luc. 5. 42.• muitos
mandavam assoma1' os creados aos montes..
§ Chegar, apparecer em alg. assomada. Nobiliar. r. 37. Elegiad. 10. 134 V • • e pelos cumes aridos assomão. (os selvagens). § Apparecer em sitio alto, elevado: -Tanger assoma. .assoma Gibraltar defronte della.
Maus. 182. «domestico animal sobre outr3
(porta) assoma•. § Assomar a uma janella;
assomar -ti vamnda, ti ameia, etc.; chegar a
ella. Lobo, p. 195. -assomou ella a hum postigo.. e IIg. mostrar-se elevado, apparecer.
Jlfaus. Ar: 10. 157 V. Utis. 10. 88. § Começar a mostrar-se ao longe, ou de qualquer
outro mouo, pelo qual escaçamente se veja;
1l. g. o sol, o dia, a 1I0ute assoma Viei1'a,
10. 32.• mas lanto que assomou a aurora.
Bem. LlIln. Egl. 10. "quem entend,e a tem·
pestade que ainda bem não assoma., e fi 1\'.
Bem. L. e Cal. 1. 8. 158.• e vos assomão
pensamentos de blasfemia. i. é, occorrem,
vem á memoria. § Apparecer, principiar a
ver-se. Freire, 2. 38. Palmo 2. 63 -quando
pelo rio a cima assomaram dous cavallei·
ros•. § Apparecer, chegar. Euf/' 1. 1. "asw1l10tL outro bargantim» Goes, Ch1'. Jl/. P. 4.
C. ~6. V. de SUS 1), C. 28. -vio assomaI' duas
pessoas». § Parecer, representar, segundo a
apparencia exterior e mal dislincta dos
objectos, em razão da distancia ou de outra
causa. Castil. Uomm. 1. 8. -quaes escravos
repartidos pelas estancias do muro, assomal'ão de longe buma guarnição mui segura» § Assomar a algo togaI' ; chegar a elle,
ou entrar n'elle. Arr. tO. 50. Lobo, p. 549.
.nisto tres cavalleiros, que assomavão ao
campo Portuguez, pedem seauro•.
&!I!lolUár, V. trans. Assanhar, fazer irar.
§ B. P. escreve açoma/' e assomar. § Assomar
um cão: V. Açular.
Assonulr, V. trans. (anl.) Esmar, orçar.
B. 1. I. 3. § Ter por tudo certa som ma ;
montar a. Casto 5. C. II. e {/'eq. Resende. Jl/isc.
,172. Patm. 2. 160. -todas estas ajudas asso·
maram a II :500 de cavallo •. V. Somar, que
é como llOje se diz. § Abr~viar, cifrar, resumir. B. lJial. f. 319. Paiva, S. 1. {. 34~ V.

•Christo assomou todos os sacriOcios da lei
velha, no que de si olfereceo. Luc. 5. 25 .
.«luvidei se bastaria assoma-Ias por mais brevidade (as instrucções da companhia)>>. §
Assomar o rei/o; (phras. for.) fazer relação resumida. Ord. Af. I. 7. 4. e Ord. Man. 1.9. 4.
e 5. apontar o allegado, o testemunho, ou documento, que o prova, a contradicta, etc.
cito Ord. 1. 32. § Hesumir o largo, o diffuso.
",s8omár-8e, V. reL Hesumir·se, cingirse. Pinheiro, 1. 62. -todas nossas obrigações se assomão em devermos tudo a quem
nos antecipa etc.• § Este voc. e der., no
sent. de sommar, tambem se escrevem (iSsomma/', etc.
&,"sollllír-se, V. rer. e "'!lsomilr, V. intrans. Irar-se levemente, e de repente; alterar-se. § Assomar-se o cão; assanbar-se,
lançar-se a morder. § Assoma/'-se; apparecer,
mostrar-se, deix.ar-se ver. Naur. de Sep. 3.
39. M. e Moça, 2. 51. Palmo 5. 16. "assomouse a buma janella»
&8!10Illbrlldieo, o, adj. Sujeito a ter assombramento~, desconllanças, suspeita!', receios. § Que facilmente se assusta; assustadiço.
&8socnllrúdo, p. p. de Assombrar. Freire, 1. 57. § -, adj. (de .!ombra) Cheio de
sombra; que tem sombra por se metter de
permeio cousa qne impede a luz, o sol: V.
g. sitio assombrado com a1'vo/'es bastas e copadas. § Assombrado bem, ou mal; de bom
e agradavel aspecto e presença, ou pelo
contrario; alfeiçoado bem, ou mal: V. {l.
homem, 1'01tO, etc. bem assombrado. B. 3.
10.5. Atllegr 103. V. § Alegre; com semblante
risonho; que mostra. denota alegria, ousatisfacão interior. Vid. de Suso. C. 34. "casas
bem -assombradas» Prestes, MOlL1'o encant.; e
pelo contrario: sitio, desel'to, casa, ?'io, /wmem mal assombrado. Eu{r. 4. 5. "mal assombrado he o vi lião. H. P. 1. 3.6.• hum
ermo mat assombrado« § fig. "Lisonja bem
assombrada no exterior. T. de Agora, 2. p.
13 V. § fig. Estar o negocio bem assombrado; em bons termos, em caminbo de ter
bom successo. M. Lus. 1. I. C. 19. .. 1empo,
m' bem assombrado•. Gouv. Jom. 1. 6. §
Fe"l'ida bem assombrada; que prometle sarar brevemente. Feo, TI'. 1. 119. 1. § A/orte
bem assombrada; quieta, tranquilla, qual é
de ordinario a dos innocentes, e dos justos. H. Dom.!. I. 27. Ceit. S. I. 202. 4. §
Pinlu1'a assombrada; que tem sombras.
Lobo, p. 303. § fig. Ovinho traz assombrada
a sabedo/'ia; i. é, toldada, empannada,
obscurecida, turva. B. Paneg. 1. ~ Adag.:
"A mais obriga um rosto bem assombrado,
que um homem armado» Blut, Suppl.
&ssowbrádo, p. p. de Assombrar. §-,
adj. (de assombro) Cheio de assombro, de
admiração; maravilhado com pasmo. de
medo, da grandeza, fanslo, etc. B. 4. Prot.
assombrado do castigo de suas palavras. espantado. V. do Arc. 1. 10. "assombrado da
magniOcencia dos paços. § Atemorisado,
acanhado de medo; receoso: V. g. homem
assombrado. Naur. de Scp. 2. 17 v. Albug.
1. 25. -os Mouros ficarão tão assombrados
de verem etc.> ~ Atlonino. pasmado, maravilhado. Lobo, Egl. FerI'. Cios. 5. 8. "muito
assombrado vens, começas numa cousa, e
saltas noutra. § Acommelido, assaltado de
alg. mal ou damno, Mem. das Proez. 35.
Arr. 4. 24. -assombrado dos seus terroms.
§ Assombrado do tiro; do ar do peUouro
que passa perto; do vento, ou da impressão
do ar, que a polvora rarefaz, e abala. § Assombrado do mio; paralysado, ou atordoado pelo choque electrico causado pelo raio:
e fig. Pinheil'. 1. r. 14.5. "as portas de lIfarrocos já foram assombradas de nossas armas. § Assombrado de visão, almas, phantasmas; que está maravilllado, pasmado, atterrado da impressão que lbe causam estes
objectos, ou a imaginação de os tet· presentes. § Assombrado do del1lOnio ; vexado, atemorizado de suas visões, e espantos. Luc.
3. 14.. Alão, Antig. 14. -mulher assombrada
do diabo. ~ Casas mal assombradas; as que
se dizem frequentadas de espiritos, duen·
q,es. § Fal.,;ão assombrado; (na volat.) o que
se debate á vista de cousas descostumadas.
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Arte da caça, 4. 6. V. Debater-se. § Ad .
"Alr,na namorada de pouco é assOl11b"~','
Dellc. Adag. 9.
.
"'llsombrJlmento, S. m: ACÇão, ou elJ~i.
lo de assombrai', ou cobnr de sombra. H
Dom. 2. 2. 19; sombreamento, sombra i
Assomb~'amento do m' ; molestia que se~.
lnbue a passagem de algum ar mau. A;ur
ChI'. 3 60. § Assombramento do coração'.
molestia (IUe opprime o coração. Agio/. Lu!
3. 185, § Assombramento; acção, ou elJeilo
de assombrar, ou causar assombro. Vieira
8. 494. § Susto, espanto, pavor. B. 2.3 6'
-já tornaram sobre si do pqmeiro assolllb~a:
men/o que tiveram. § Assombl'amenlo da
morle; susto que causa a sua aproximação
An'. 2. 9. § Assomb'/:a!nento do .defnonio; susto que causam as Vlsoes, allucmações do es.
pirito ignorante que suppõe ser a apparição
do demonio. TeU. ChI'. I. r. 347. 2. § Susto
medo por causa de ai/?:. visão. V. Suso, C. 31:
e fig. P. R. Bel. I. p. 17. -assombmmentodos
máos" B. 2. 6. 1. -tinha a vida que os tyran.
nos 'tem, andarem com assombramento! c
suspeitas- § Assombramento do cioso; rcceio
temor dos maridos. § Paralysia ou vertigem
causada pelo raio, ou alguma grande com.
moção.
&Ilsombrút', V. trans. (de sombra)Fazer
uma cousa sombra a outra. Seg. C. fie Diu,r.
316. «o tamarinheiro assombm as hervas'i
Escurecer, fazer sombrio. B. 3.3.5.• gran·
de e espesso arvoredo que o assombravo.
(o rio). § Cobrir, encobrir com sombra. N(IIl{.
de Sep. I. 10. V. -maldiz a escura noite que
assombrava já o fresco lugar" "aqui DOSas·
sombrou a noite. por anouteceu-nos. Úlbo,
p. 171. § Og. Mostrar a inferioridade, o
menos valor; fazer desmerecer: .antes que·
ro o velho que me honre, que o moço qne
me assombre. (Adag.) § IIg. AssombraI' o
de{ei/o (com cOr ou pretexto); encobnl·o. i
Assombrai'; acompanhar, como a sombra ao
corpo opposto á luz; e fia. -o mal sempre
o bem assombrall. § Assombrar os o/lws olu;
forte; deslumbrar. Bem. Rim. § (aD!.) Afei·
çoar: V. g. assombrar o rosto. § (na pint.]
POr as sombras para relevar a pintura. Ar.
da Pinto 50. § Assmnbral' a tinta; mistural·a
com a contraria. Id. 5U.
,"!I!lomltrúr, V. trans. (de assombro) Ya·
ravilbar, causar admiração, pasmo Y. do
Arc. 2. 26. Brit. ChI'. 1. 28. _cuja fama as·
sombrou o mundo. § Causar medo, espar.to,
atemorizar, assustar. B. 3. 4.6. Leão. Dr.str.
C. 86. -e de suas casas com poucos (os ,reis
de Portugal) assombmvão os reis do Onentell § fig. Fazer estremecer. Palm. 2. 171.
"assombrando os ares com gritos, praolos e
palavras piedosas•. § Assombrar algueln, o
que raça alguma cousa; inspirar· lhe medo
para qur a faça. ou deixe de fazer. B~ I. tO.
3. § (iutrans.) Espantar,: ,,- o corllÇlW Mm
rece~'os" § Assombrar; embaçar, fazer fiw
como pasmado, r.stupefacto, paralysado ou
atordoado' diz-se do raio ou da bala quan·
do passanÍlo por fi uito perto não ma.la nem
fere, mas produz um choque electnco. M.
LlI,s. I. 3. C. 71. -a visinbança do ralO.lU:
somb/'a c cresta o que não abraza. Vte!ra.
.os raios assombrando ·os só com II ar· I. é,
só com a impresHão quc fazem DO ar/c,
rem os homens. B. 3. 6. 8.•de hum 110
lhe mataram trez homens e assombraram
alguns com o ar do pelouro. do ,!Desmo
modo que o raio assombra os que II~O~~
ou mata. § Assombrar (fali. do demoIll O), \.
xar atormentar com visões, espantos, a~~
ças. TeU. ChI'. 1. r. 347. Luc. 3. 7. ,oso. ,)
saltariam e assombrariam. (os demoRlO!'
ASsomlH'úr, V. intrans. Assusta~.se, ;~;.
morizar-se. Tmt. do Anjo, 2. p. 2,' ~l(;lr
bravão com a vista dos Anjosll B. GUCI.are .
f. 298. "assombram e morrem Ballhas ;:
TeU. Ch.,.. 1. {. :i96.• nam assombrou o~~".
moso prégadorll § AssombraI' qo1ll t'~dO'
ças; - com peccados; ficar mUIto I
Luc. 8. 21.
se CIl'
&"!lombl'árose, V. rer. Escure~~' 16 'o
brir-se de sombra. Chago Obro I. ·'1 ar'!/'
sol e a lua se assombrou... ~ .Maratl'~9 ·'r.
encher-se de admiração. V1e!l'a, tu~bai.se
do Arc. 2. 31. § Assustar·se, ~e~ l& .aJ'
com medo. Ulis. 2. I. H. Dom. . . .
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lbro!l.se Gil Rodrigues e sobresaltou-se
:~iIO .• § Espantar·se, falI. de cavallos, e
utros snimaes. Galv. Arle, 1. 22.
o ~8"ombrelÍr, v. trans. Sombrear; melter
'sombras na pintura. V. Assombrar.
as U80 mbro , S. m. Pasm~, espa.nto, susto,
medo terror. IllSul. 2. 6(j. Vteu'a, 8. 135.
.mas 'como exercito armado camav~ pavor
e assombro» § Cousa ou pessoa que II1funde
e causa terror. Af· C. l. b9. -erão... assombro
do Oriente» 1/. Seraph: .\. f. 241. «- dos .esquadrões Africanos» Vt~!1·a. ~~sompro da Ira,
da justiça de Deos no dia de JUIZO» ~. é, !,lledo.
~ Maravilha, portento, gra~de admlraçao. 11.
Seroph. 2. f. 525. 1. «fOi assombl'o em to·
das as penitencias» Bened. Lus. J. I. 107. I.
.foi hum milagre e assombro do mundo (o
mosteiro de Cassino)>> § Objeclo de ad"!iração' pessoa, ou cousa que causa maraVIlha.
nliS: 4. 107. _assombro de huma e doutra
esféra. L. Alv S.2. 13. 3. n.· 7. «assombro
de valentiao Viei1'a, 4. 480. 2. -oh - da fereza, eingratidão humana» Id. «os - e pasmos de S. Pedro. no lavapés.
'\"80Illbrós"méotl', adv. De modo assombroso; com assombro.
.l88ombroso, ÓSlI, adj. Que causa as,
sombro; pasmoso. Vieim, 2. 428. -horrendo, e-eclypse» Id. I~. 261.
'\88011I0, s. m. Acçao de mostrar-se ou
apparecer alguma cousa em logar elevado,
ou di.tante. li I ndicio ou signal de alguma
cousa. AI. C. 7. 85.• e verão no illustl'e
Constantino em ser humano assomos de di·
vino. B. Flol'. 4. 156. -assomos da ornnipotencia- Id. Arm. da Casl. 12. -os primeiros assamos da tEntação. § Assomos da con·
oupisccncw, da ira, elc.; começo, primeira apparencia. § Presumpção, suspeita.
'\8HOoiloelo, S. r. (do Lat. act. a, e sonore, soar) (I. phil.) Semelhança aproximada
de sons na terminação das palavras. § lt.
poe!.) Correspondencia de som da ultima
syllaba de dois versos, não sendo aquella
sLbre que recae o assento metrico. V.Oonsonancla, que dill'ere. § Dá-se propriamcnte o nome de assona.ncia á rima que se
limita ás vogaes, como por exemplo nos
versos seguintes: -Muito me pe&a prima,
Muito me pesa o seu mat.- Assim elle me
não pese E não me pode pesai'" Canto Arclt.
p.246.

.hsooío, S. f. p. uso Harmonia, ou consonancia metrica. Veiga, Ecl. 3,
..l8S0!,JO, S. m. (anl.) Sa)to, catadupa de
rIO. Leão. DesCI" C. 13. «alh onde se despenha se chama o assonjo, por o grande ruido, e estrondo que a agua faz, caiudo".
'\Uoooreotádo, adj. (ant.) O mesmo
que omnolento. Azul'. ChI', 3. 67.
bsopcar. V. Sopear. Utiss. 2. 3.
,\uopradéln, S. f. (t. pop.) Acção de
assoprar r~petindo o sopro.
"880.PrlldO, p. p. de Assoprar; e adj. Que
tem ar IUtroduzldo por meio de sopro. § Levantado. empolado pelo vento. Vieira, 5. 311.
2. '0 mar assoprado furiosamente do mayor
pelO, e .impeto dos ventos. §' fig. Erifatu.a~o; lllçhado de vaidade, de orgulho.
Vl6lr. 7. 4l6. 2. "OS validos assoprados pela
rortuoa•.
.'88opradc\r, o, s. O que, a que asso·
~ra. di. P. 109. § Assoprador, S. m. InstruenIo de .a~soprar. § fig. Assoprador do
1~' ~ Vl~LOS, de el'l'Os, de lascivia; inciJor~\lIl~.lgadOr; que os accende. Gouv.

n.~.8opradúro, O mesmo que Assopro.
as~8sop~ameoco, s m. (ant.) Acção de
'a"opr~r, as'opro. Vil. Chl'isli. 1. 16. M.

uop'
0\1 avanamento o
'\uoamenlo,
.
.
ai um pror, v: trans. Dirigir o sopro para
agbo'a COusa; lmpellir o ar para elle com
outrof3' ou por meio de folie, abano ou
a IUJII nstrumento ~propriado: V. q. assopra?'
esrria/' para o aVivaI'; - a conuda para a
Ins ira' -:- a luz .para a apagar. etc. § fig.
IOP~U r, '"ltroduZlr com o sopro: "Deos as·
8 16 •a a m.a a .Adam, ou em Adam. Luc.
(Óeos aMoyses .d!ssera, que lhe assoprara.
IDas ."Adaml tbld. ·Deos faz as nossas alR lIl? lns'
.
SOprar-opra/ldo.
01' U
Q".
p~rar . v g. as·
gu lO, adIO, désvaneclmenlo ; lison-
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A88ovlnhár, V. traus. Espicaçar com sojeando. § Suggerir: - avisos, conselhos. §
Il~. Excitar, instigar, promover; V. g. - a vela. V. Assovinar, que é mais uso Btut. Sup.
discordia, sedição, 7·evolta. ~ fig. Allxiliar,
Alf>!ovio, V. Assobio. Utis. 2. 7. Lobo, p.
favorecer commllniêando força e vigor. Feo, 158.
1'1'. Quad. I. 70. 3. "pouco a pouco assoAUlládo, S. f. (n'um documento em la·
prando o odio que a Christo tinhão. TI'. do tim barbaro na J'rJ. Lus. 4. Escril. 3'2. do Rein.
Anjo, 2. p. 980. "assoprando vaidades. Lib. de Aff. 111. lé·se: "quicumque in aSS1mala
Sanl. 226. 1. «assopras amizades ruins". § O acceperit, etc.»; assunala é a fôrma mais
venlo lhe assopra as palhas; i. é, o favorece. § antiga da palavra, que tem o elemento stLm
Assoprar ologo da ira, desavenças, elc.; inci- juntamente, o que tambem se nota em contar paixões, briga~, etc. 11. Dom. 2. 3. 4. Luc. sumi. Ajuntamento de gente armada, con4. 9. § Assopl'a?' o rogo com agua na bocca; vocada para fazer algum damno, on desor(phr. prov.) fazer impossiveis, ou cousas demo Ord. AI. 5. 1'. 4. t. D. G. Coul. iom.
oppostas. Eu{r. 1. 3. §Assopral' alabola (no 104. V . • aquellas são as verdadeiras assuajogo das damas) ; tomal·a quando o parcei- das, entendidas da lei, em que hUIJll homem
1'0 se esqueceu de comer outra com ella. convoca outros pera crime determinado, em
BllLI.
pessoa... dia certo, etc.- 11' de assuada,
ASJ'lOprór, V. intrans. Expellir o ar pela Casto 8. C. 162. "e {orão d'assua,da com ar·
pocca com certo esforço: assoprar n um mas diante da porta da igreja". § Gente em
mstrumento; assoprar para apagar a luz, assuada; em motim, desordem, para fazer
para avivar o lume, etc. M. P. 90. "com as mal. § Assuada; ajuntamento de dez pessoas
faces meio inchadas, como que assopm. ou mais para commellerem violentamente
~ Impellir-se, a~itar-se; fallando do vento. ~ualquer crime (Cod. Peno Port art. 180. 0 ). §
[uso 5. 37. Viet1'a, 10.489. "por mais que \aia, arruaça, motim, tumulto: .{azel'assuaassoprassem diversos ventos.. e I 282. "man- das» /les. ChI'. J. 11. C. 144. § Desfazer a assuadou ao vento que assoprasse em popao i é, da; licencear a gente, com que se vae fazer
ventasse. § Assoprar o venlo a al!l'..Lem: ser- violencia. correria, assalto. Lop. CIzI'. 1. C.
lhe favoravel na navegação. Mem. das Pmez. 16. Cltr. do Cond. C. 59. § Hoje nsa-se no sen1. 38. [uso 2. 67. e t1~. favorecer, ouserpros- tido de qualquE'r briga, tumulto, motim de
pel'o a alguem. Eufr. 3. 4. na fortuna não pessoas com grande alarido, vozeria. Ulis.
assopra a qUE'm deve.. § Assoprar; dizer ao 2. sC. t. § De assuada, ou em aSSltada; (Ioc.
OUVIdo, segredar, apontar em voz baixa. adv.) amotinadamente, tumultuariamente no
Blllt. § AssopraI' e c01l1er; (plJr. prov.) fazer prop. e no lig. ; de ordinario, junla-se aos
uma cousa logo depois de outra, com gran- verbos enlrar, iI', vil'. 11. Seraplt. 2. t.350.
de presteza. Atbuq. 2. 13. «que aquelle ne- "enll'ál'ão de assllada o mestre sacrilego e
gocio, para se fazer, havia de ser assoprar com elle o corregedor malvado» Luc. 3. 7.
e COtJlerJl Aulegr. I. 12. -isso ha de ser asso- .senam quando enlmm de assuada os deprar e comeI'» como eliclo e {eilo, ou em di- monios pelo templo.. Feo, (J. 1. 43. 2. "mas
zendo {a:;endo; que imr.0rta mais brevidade como mulher que estava de companhia, e
e cerleza. § Adag.: "Não posso ter a bocea de assuada com o demonio ;» i. é, de parcheia e assoprai' ao fogo. Delic. Adag. 48. ceria, coi ligada para fazer mal.
"Quem tem bocca, não diga a outro assopra..
."sslIár, V. trans. Ajuntar assuada. Lei
"Quem tem bocca não manda assoprar.. Ibid. de 7 Jan. 1302.
47. "O homem é fogo, a mulher estopa; vem
A>!suár-se, V. rer. Ajuntar-se em assuadU' Vil. Ch/'. 3. 36. 88. "assuarom·se os Phao diabo e assopra< V. Soprar.
Allsoprioho, S. m, dim. de Assopro. riseos., aliás ass1l1l1ar·se, ou anl. assüarMend. S. 2. 11. 16.
se, ou assunar-se, de siiu.
A>!sc\pro, S. m. Acção de assopra~. § OvenAssubcrbár, Leão, (Jhl'. J. 1. melhor que
to que se faz E'xpellindo o ar pela bocca; assoberbar. V. Assoberbar, V. intrans.
Assúcor, S. m. (do 01'. salichar, ou sali·
sopro. Vieil'a, 2. 66. Luz. S. 1. 96.4. «o fo·
go se accende com hum continuo assopro.. clzaron, assucar; ou do Arab. assocar, que
e fig. Vieira, 4. 251. -hum assopro do vosso se deriva do Per~ico xaccarm. que significa
esplrito» Eulr. 2. 2.• tudo isto são assopros o mesmo. Vasc. Sitio, (. 68.) Snbstancia dodo fingido Ascanio» i. é, incitamentos, es- ce, que se encontra em muitos vegetaes, e
!imulos do amor dissimulado. § Pequena em algumas secreções animaes. § (t. chym.)
aragem. leve agitação do ar causada pelo Principio que se converte em aleool e acido
venlo. Lus. 5. 67. Nau.(r. de Sep. 1. 2. • as- carbonico por meio da agua e de um fel'sopros de Favonio» § Inslrumenlos de asso- mento. § Ha varias especies de assueal': V.
pro, ou de venlo; os que tocam assopran· g. o assucar commum, ou crystalisavel; o
do-os; i. é, que recebem pelo sopro a ins- assucar liquido, ou illCrystalisavel, que se
piração do ar, como a flauta, trompa, etc. encontra nas maçãs, no mel, na cebola, nas
§ Em um, ou n'um assopro; (pliras. famil.) nóres, etc. ; o assur:ar de fecula, de uva, de
em um momento. Utis. 3. 7. li. Dom. 3. 4. grGsellia, etc. (Glyco.'e) ;'e o assucar de lei20. § DaI' !ml assopro; (loc. pop) denunciar., te (lactina ou lactose). § O assucal' com1nml1
Arl.' de Furl. c. 53.
é princi pai mente extrahido da canna de a .
Jl>!SOI'. V. Açor.
sucar (Saccharum olficinarum), e da beterilssordo. V. Açorda.
raba (Beta vulgaris). § Quanto á sua pureza,
.4>!>!orenha, S. f. V. Açorenha. Arle da o assucar toma varias denominações: V. g.
Caça, I. 2.
. mascavado, que é negro, muito oleoso, e
Jlssorvér, e der. V. Absorver.
maL lavado; canella, que é um pouco meJlsSollscg•• r, e derivo V. Socegar, etc. I Ibor; branco fino, que é o superIOr; branAzul'. Prot. e Pina, ChI'. AI. IV. c 21.
co redondo, redondo fino, 7'edondo baixo,
Assotllór, V. inlrans. O mesmo que As- branco baixo, elc. § Assucar pilé, ou simsutilar. 1\larc. Chi'. canto 41. -tanto vas as- plesmente, pllé; o assucar crystalisado em
solilando»
pequenas lascas. § Assucar candi; o que é
Asso."'l"." (anl.) V. Assobiar.
cl"ystalisado em grossos crystaes. § Assucar
JlSOlovcliulo, o, adj. § Que tem fórma de a1'6ado, I'efinado; o que é reduzido a pó, e
sovela. § (t. bot.) Diz-se das folhas, raizes, é o commummente usado na mesa em Poretc., que, terminando em pontas muito fi- tugaL e no Brazil. § Pão de assucar; o asnas se assemelham ao ferro da sovela. Brol. sucar crystalisado em fôrmas conicas. § it.
lJ. § il. p. p. de
Grande penedo de fórma conica de mais de
.4s!lovclilr, V. trans. Furar, picar com 300 metros de altura, que se ergue magessovela. Blul. § fig. Assovelar; ou assovelar a tosame:lte á entrada da barra do Rio de
paciencia; (pop.) picar, estimular, irritar, Janeiro.
.
A8I!ItlcnrAdomentc, adv. De modo assovinar, pungir. Cancion. 207. V. Atm. Inst.
3. p. 938.
sucarado; com muito assucar: v. g. temA88ovlúr, V. intrans. Silvar, sibilar. Au- perado -.
.
tegr. 1. 8. Lus. 6. 98. Garção, OLt. 19. «peJlsllllcorildo, p. p. de Assucarar;_e adJ.
los ares pellouros assovião •. V. Assobiar.
Que contém assucar: "as caunas estao asASliol'lnál', v. trans. Furar, picar com sucaradas» pem maduras e d.oces. § Adoçaobjecto ponteagudo. § Assovelar. § fig. Pou- do com mUlto assucar; mUlto do~. § IIg.
par com mesquinhez; ser sovina. § fig. As- Palavras assttearadas; doces, melgas; resovinar a paciencia; irritar, fazer perder a quebros.
paciencia,
AS8ucarár, V. trans. Temperar com as-
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sucar; adoçar. § Cobrir, confeitar com assucaro § fig. Adoçar, suavisar. F. Elys. • as·
sucarar os VerllOS•.
.'lSMuellrár.sc, V. ref. Converter-se em
assucar a calda da canna, ou melado; e assucarm'-se a passa de uvas; converter-se o
seu sueco em assucar. Alarte, III. § As conservas assucaram-se, quando a calda d'ellas
se encandila, ou crj'stalisa em grãos transparentes. § Cobrir-se, ou repassar-se de assucar. § lIg. Suavisar-se, tornar-se meigo.
.'lsMucoréh·o, S. m. Vaso em que se traz
assucar á mesa. § -, adj. Que tem assuear, que produz assucar; saccharina: cannas -; ten'as -.
.'l8I1lUeCno. V. Açucena. Cam. S. 120.
.'lsHúdc. V. Açude.
.'lsslléto, (ant.) V. Sueto, que é como hoje se diz. Estat. da Univ. 2. ~8. 54. §-,
adj. p. uso Acostumado.
.'lsslllór, V. Açular. Maus.
.'lssllnllído V. Assuada. Res. Ch1'. J. Il.

.'lllsustár-lle, v. rer. Tomar susto: ter
medo por causa imprevista e reprntina;
atrmorJsar-se, amedrontar-se. B. Ftor 5.
141. -esforçado chamo eu ... ao que no assalto das inimigas forças não se assusta•.
4S8uStllso, ÓIIO. adj. (t poe!.) Assustador; que causa susto, terror. F. /!'lys. 8.
t61. c - missão».
.'lssutllár, V. intrans. (ant.) Subtilizar,
discorrendo. V. Assotilar.
&ssllvlúr, (anL) V. As-obiar.
.'l8!1uxár, V. trans. llargar, afrouxar: V •
{J. - a corda. V. SUIO, e Suxar ~ Dpixar alguma cousa. EU/1'. 2. 4. 66 V. § V. Chucbar,
que dirrere.
.'lssyrlàno, .'lHs)·rlco, ou Assyrlo, a,
adj. (do Lat. assyrius) Natural da Assyria;
pertencente á Assyria (região da Asial. Vil.
C/wist. 2. 12. 35. L. Trans{. 252 . • assyrico>
Coelh. CM. 2. 21. 193. oassyrico•. § -, s
Pessoa natural da Assyria. Lus. I. 24 .
Asto, ou Ástc, S. f. e dcriv. V. Haste,
etc. Bened. Lus. 2. 2. 6. B. lJom. I. 1. 3,
Alaus. Ar 11. 166.
.'lstueitcs, ou 4stocóldes, S. m. pI.
(do Gr. as/akos, çarangurjo, e eidos, fórma,
e do Lat. Astacus) (L de h. D.) FamUia de
crustaceos, qUf\ tem analogia com os caranguejos. e de que fazem parte o lagostim, e outras especies comestíveis.
.'lstacolítbo, S. m. (do Gr. astakos, e lithos, pedral Caranguejo petrencado.
.'lSlúrotb, S. C. Divindade adorada pelos
povos da Syria; o mesmo que Astarte, a
qual os hebreus consideram como um demonio. pelo que a palavra entre elles e os
christãos é o nome de um demonio ; n'este sentido é S. m.
.'llltúrtc, S. f. Divindade adorada por diversos ramos dos povos semiticos, particularmente em Tyro e Sidonia. a qual foi assimilada pelos Gregos a Aphrodlte. § (L de
b. n.) Relia concha da ordem dos acepbalos testaceos, que fórma um subgenero do
genero Venus.
4s.áUco, a, adj. (t. phys.) Que não é
estavel; instavel. § Agulha estatica; a que
sob a intluencia das corrrntes terrestres
nunca llca estavel nas bussolas, etc.
.tisce, por Este. (ant.) 1fT, I. Prol. f. 2. 1.
.tis.c, por Haste (anL) V. Haste e Hastea.
Ástc, su(f. da 2. a peSE. do sing. do preto
pref. do indo dos ~, da 1. a conj. ; tu amas·
te: tu louvaste. E erro pleb. dizer /u louvastes, lu amas/es; as/es é su(f. da 2.· pess.
do pI. V.
.
..... tcísDlO, s. m. (I. de rhet.) Ironia delicada. com que se dissimula a vituperação debaixo do veu do louvor.
.'lstellll, S. f. (do Lat. aslm'e, eslal' proximo) (L cirur.) Apparelhos de talas com
ligadura, para manter e segurar membros
Cracturados depois de encanados.
Á.SCél·, ou Astcro, S. m. (do Lat.) Olbo
de Christo; planta assim chamada por ter
tlõr radiada, como uma estreita. § Genero
de plantas da familia das compostas.
.'lstcl'cólllctro, S. m. (do Gr. astér, astro, e 11le/ron, medida) Instrumento que
serve para calcular o nascimento e oceaso
dos astros, de que se conhece a d~clina
ção, á bora da passag-em pelo meridiano.
4stérla. S. f. (do Gr. as/ér, estrella) (t.
de miner.) Pedra estrelJada. chamada saphi·
ra, rubim do Oriente, ou olho de gato.
.'lstérlo, S. f. (t. zoo!.) Genero de
zoopbito da familia dos asteridros, classe
dos echinodermes, lambem chamado estrella do ma1'; tem o corpo dividido em varias raios em Córma de cstrella ; no centro
tem um'! hocca commum para a entrada e
saida dos alimentos.
A.. terideos, S. m. pI. (t. zool.) Famma
de radlarios da classe dos ecbillodermes,
de que é typo a asteria commum.
Asterisco, S. m. (do La!. asteriscus: do
Gr. as/eriskos, estrellinha) Signal orthogr.
que é uma como estrella (*J; serve de re·
metter o leitor á nota. ou glosa. Leão. Orth.
p. 344. ediç. de 1784 Barreto, Orlh. 229.
§ Na copia dos documentos designa o es·
tado deC~ituoso em que o Qrigmal se encontra n aquelle lagar. § E muitas vezes
apenas um signal para indicar no texto
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.'luumádumcntc. V. Assomadamente.
4slIullIugar, V. trans. lIIisturar sumagre
em alguma consa; preparar com sumagre.
ASSllmilr. V. Assuar, Assunar-se.
Assumêntc, p. preso de Assumir; (rUe
assume. A/m. 1nst1'. 2. r 494.
A8811mír, V. trans. (do LaL assume1'e)
Tomar para si, chamar a si ; avocar : assumir a responsabilidade. Leis Nov. Alm. 111s/r.
2. r 339. ~ fig. Tomar, mostrar: as.lumir a
di1'ecção dos b'abalhos peta morte do chefe.
.'lssuOImádo. V. Assuada.
AssllIuódllDlCUtC, adv. (ant.) Juntamente, em companhia. Vito Christ. I. 13.
~9 v. "que assumadamente hiam•. V. lssomadamente.
.'l8!!lumpçiio, S. f. (do Lat. assu.mplio, de
assumere, tomarl Acção de a~sumir, ou tomar a si, ou para si. Lop. CM. 1. 26. § Acção de ser levado, ou tomado de outro.
Gue1'. Rel. 3. 2. 5. § Promoção, elevação a
al/!uma dignidade, honra. Vieim, 9. 307.
TeU. H. 3. r 252. § (na Jogica) A menor de
um syllogismo. § (t. theol.) Acto pelo qual
a Divindade uniu, ou tomou a si a natureza humana Cato Rom. 28 V. Bem. Luz c
Cal. 2. 4. 378. § Asswnpção, ou Assumpção
da Virgem; transito e subida de lIIaria Santissima aos Ceus segundo a fé. SA festividade com que a egreja cathohca celebra
este mysterio no dia 15 de agosto. Figue1·.
Computo II. B. JJom. I. 1. 19.
4ssumptívcl, adj 2 g. Que pode ou de-ve assumi r-se. Viei1'a, 4. 350.
.'lSSllOlpth·o, a, adj. (I. for.) Que se toma de fóra, ou de outros; adoptivo.
.'ls8úDlI.CO, S. m. O sujeito, o objecto,
ponto, tbema, materia de que se tracta. Ii.
Dom. 1. 1. 3. § fig. Qualquer ohjecto principal, ou lIm de qualquer acção: V. {J.das orações. festas, etc. Vieira, Cart. 2. 45.
.'l88únlpto, p. p. de Assumir; e adj. Levado, tirado. Ceit. S. I. 181. 2. § Levantado, promovido: V. g. - á dignidade. H. Semplt. 2. /. 18.
.'ls,.unádll, e AIIMunnmcnto. V. Assuada. Fem. de Luc. p. 378.
4ss11nõ-r-sc, V. ref. (ant.) V. Assuar-se.
Ord.
5. p. 160. -rico homem nom se
assune, urm vá em ajuda d'assunada d'outremu -assunou-se o c01lCelllo. ajuntou-se,
congregou· se.
.'lssunçno, e derivo V. Assumpção.
4I!1sop.erlorál'osc, v. reI. p. uso Fazerse supeflor.
Assúqucre. V. lssucar. Ulis. 5. 7.
.'lssurgentc, adj. Que tem a posição vertical ; aprumado (na linguagrm -cientifica).
Assustadiço, S. m. Pessoa propensa a
assustar-se: que se a~su~ta facilmente.
.'ls8u8todíssIDlo. B. Flor. sup. de
.'lssustódo, p. p. de Assustar. God. 11.59.
§ -, adj. Timido, medroso. § Que mostra
ter susto ou medo. § Heceioso, vacillante. §
Agua assustada; tepida, quebrada da friura.
48sllstlldor, a, S. O que, a que assusta. § -, adj. Que causa ~usto.
"'lOsolltárl. V. trans. Dar, ou causar susto. L. Alv. ;:;. 2. 1. I. n.· I. -se a vista de
um Anjo assusta hum rei tão poderoso> §
Aterrorisar, intimidar, amedrontar.
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qualquer ponto pr~viamp.n~e convencio\lt.
d9 : v,. g. nas e~lço,:s aJ?tenores d'este D~
cwnm'lO 9 astrrlsco IlldlCaVa que a paiura
a que vmha Junto, entrava pela primeira
vez no corpo da obra. § Asterisco da China'
planta. Brot. C.
'
.'l8IcríslUo, S. m. (do Gr. astér, estrelll)
(~. astron.1 Constel.'açao; aggregado de,..
nas estrellas. que Juntamente cousideradas
formam um só astro no zodiaco: ha 12 as'
terismos: ao -: da libra consta de a eSlrel:
las.• Carv. Vw. 1. t. 1. C. 17. § (I. pbYl!
Phenomcno de luz .observado n'alguns mi.
neraes que por ,:fJelto da refracção apresen.
taJ.Il uma espeCle de. estreita de quatro ou
seis ralOS, quando ViStoS em certas condi.
ções.
.'lsterítes, S. f. pI. (t. de zooI.) PetriOcações de certos poJypos radiados em lórma
d'estreltas.
.'lstcrnál, adj. 2 g. (do Gr. slernon e a
priv.) (I. anat) Que está srparado do Bler.
non, que não é articulado com o sternon:
V. g. costeitas asternaes.
.'lstcl·ólde, adj. 2. go. (do Gr. astér astro
e e'idos, fórma) (t. de h. n.) Que lem' fórm~
de estrella. § (L astron.) Pequeno planeta
telescopico. § los planetas ultimamente
descobertos entre Marte e Jupiter chama.se
muitas vezes astel'oides. § Corpusculo que
percorre os espaços celestes. Os aerolithlJ8
que cahrm na terra, são asteJ'oides.
'
48térol'c, S. r. Uma das PIeiadas.
.'l",ter-sc, V. ref. (ant.) O mesmo que
lbster-se. Ve1·cial. Sacro 3. 78. 133 V.
Á ... tcs, sulf. da 2.' pesd. do pI. do prel.
perf. do indo dos v. (la 1." conj.: vós amlll·
tes; vós loul'astes. § E erro pleb. dizer: ros
amas/eioS: vós louvasteis.
.~stbéDlll, S. r. (do Gr. s/henos, força, e
a priv.) (t. med.) Debilidade, afrouumenlo
nas forças musculares; adynamia.
&stbcnlco, a, adj. (L med.) Da oatureza da asthenia. § Que padece astheoia; debilitado.
AslhOla, e derivo orthol)'r. etymol.ldo
Gr. e Lat. asthma) , (!. med.) Nevrosedoapparelho respiratorio; respiração dHflcil com
accessos irregulares, ás vezes periodicos,
e sem febre. Lu~. da Med. {. 203. Al'r. i. 26.
Leão, JJescr. 26. § llguns escreveram. Asma,
conforme a pronuncia.
.~stbUlútleo, a, ad}. Que padece de ast11ma; sujeito a astbma.
.'lstíl. V. Hastil. Alv.· Elhiap. 120.
.'lslílba. V. Hastilha. Jer. Lib. 6. ~O,
.'lStlllllIÇO. V. Hastilhaço.
4stím. V. fiaslil. Atv. Elhiop. 120.
.'l"tln~ár, V. trans. V. Estingar. Gutrr.
Jom. M·.
.
.'lstlpulár, (do La!. astipulari.) V. BslI·
pular. L. A/:v. S. I. 21. 2. n.· 5.
AstoOlo 1 a, adj. (do Gr. a, sem, e s/lima,
bocca) (I. aid.) Que não tem bocea. .
.'lstrllllóillc08, S. f. pI. (I. bot.) Sub·tnba
das leguminosas.
Astrogãlo, S. m. (do Gr. astl'agalo, de
St1·Ogg. gytos, redondo) (I. de archit.) Ornato
da parte superior do fuste da columnaco,m.
posto de duas molduras, uma redonda CI·
ta de um semicirculo, a outra de um 6lele.
§ (na artilh.) Ornato em fórma de filele,qDC,
rodeia a peça, proximo á bocca. § (t..a~al.
Osso convexo, que articula com a \lbM;1
com o calcaneo e o escaphoide. porl' ~
p. 311. § Esprcie de dado de jogar eo tre
Grell'os. § (I. bot.) Planta da (amilia das leguminosas, tribu das papilionaceas; ti IDUI'
to ramosa; tem folhas semelha~tes as dos
grãos, e nOres corno as da bervll~aca .
&Htrál, adj. 2. g. (do Lat. astrallS) .DOS"",
tros. § 1111110 astral, sideral ou s!der/JO, o00::.
po que a terra em prega em fazer a SUl 10
volução á roda do sol; i. é, ~té chegar I
ponto da sua orbita, d'onde linha SlIdO.oLampada, (ou candieiroJ as!7'at: a ~ueb~~Oi
struida de modo que. alumIando o·do j seU!
de alto, não projecta a sombra os
apoios.
.
r PI.ula
4Htràualn, ou 4strimça, s... GrisI
herbacea (Astmntia, ou 1mpera/orIlJ). '
JJeseng .. 2. 4. B1'ot C.
t) Adell!l
AsI rea, S. f. (t. myth. e poe iJi t DJI.)
da justiça. § lIg. A. justiça. § (L s.
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Epecie de polypeiro, cuj& superflcie está
S eada de estrellas. § (t. astr.) A consrem io da Virgem. ~ Pequeno planeta que
tellaCrotre Marte e Jupiter, e que foi desco~~o por Heocke em 1845.
i.lreo, ., adj. (I. poet) Onde ha astros;
cheio de astros: .0 aslreo firmamento» M.
C.2. 640

,

illre., S. m..pl. uso (talve.z de asl?!), na
aecepciO Og. de IDfluenCIa) Ditas, fortunas,
fados: ti. fi. n'este mun~o tudo são astrf's., e
dtsMl res . E~ff 5. 2_. osao desastres (Gal'l1~
do)' não semo senao astres. se vós Sen~OI a
de 'my quizesseis saber como sou servidor
de damas. § Em Maus. c. 10. p. l!i6 V. SI,
gaiflca qualquer succe.sso mau: «sem tem~r
al/res da forluna esqU1va~ A1'1'. 9. 11. <CUIda que vem acaso, que sao asl1'es, e desastres" § V. Fortuna,.s.'ln. . , .
,"Irelo, V. Adstflcto. Vtl. Chnsl. 4. 13.93.
".Irllero, ., adj. (t. poet.) (do Lal. aslrifer de aster, astro, e fero, levo) Que tem
ou lêva os astros: estreUado, «polo aslrilera. Lus. Varianl.
.
".lrilJero. O mesmo que Astrlfero.
".I.lolJjr, e der. V. ~dstringir.
.
".lrlóle, s. m. (t. mID.) Pedra preCIOS&
semelhante ao crystal.
.\.Iro, s. m. (do Gr. astron) Todo o corpo celeste, como planetas,. estrella~, com~
tas, salellites, etc. ; mas diz-se mais particularmente dos corpos celestes, que brilham
com luz ~r~pria, como as estrellas fixas., e
o sol. Vieira, 6. 513. § O aslro do d~a;
(pbr poe!.) o sol. § O astro ela noule; (ii.)
a\oa. § Aslros ; diz-se mais particularmenle das estrellas fixas. § Os poetas comparam os olhos aos asll'Os. § fig. Pessoa de
CIlraordinaria belleza; diz-se tambem dos
homens, que brilham e iIIustram o mundo
por seus talentos ou virtudes. Agiol. Lus.
S. 87. Vieir. 6. 487. § fig. O conhecimento
aslrologico do futuro. UUs. 7·. 4.8. «Hyripilo agoureiro U1ysses chama, que com aslro
divino lhe dizia, etc.- talvez influxo: outro~ interpretaram eslro.
lAstro, Eslrella, Constel1ação. Syn.) Astro
equalquer dos grandes corpos luminosos,
que povoam o ceu. Estrella é o astro, que
brilha no ceu, durante a noute, com luz
propria, e não Mnda sensivelmente a dislancia em que está a respeito de outros.
Comlellação é um ajuntamento de certo nu,
mero de eslrellas, ao qual se altribue uma
figura, e se dá um nome para o distinguir
de oulros ajuntamentos da mesma especie.
O soll 8 lua. os planetas, os cometas, e as
p~Oprt8S esl1'ellas são astros. Os corpos lumlDOs e scinlillantes, que brilham de nouló no ceu, e não mudam sensivelmente o
seu lagar respectivo, são eslrellas Os sigoos..do zodiaco, a balança. o touro, o es,
corplao, etc., são constetlações. Algumas veleS damos o nome de eslrellas aos planetas
qoe ~os parecem mais pequenos que a lua,
e ~rtlham no ceu, como Venus, Marte,
lupller, etc.; mas n'esse caso chamamos~bcs estreitas erranles, para as dilferençar
IS Isu'ellas propriamente dilas que se chamam ~os.
'
I.lroboUsDlO, S. m. (do Gr. as/ron, as~~ e bolos. ~olpe) (t. med.) Paralysia, que
revem rep~ntinamente, e que a iguo,
aaCla pretendIa ser causada pela influencia
DI aslros. § Golpe de sol; insolação.
"'l~odrlo, s. m. (t. bot.) Genero de
palmeiras, cujo typO é o Astrocaryum MuI1Imuzu do Brazil
. s. f. (do Gr. astron, asIro "I~OCr~logfft,
sob A10lt, .cao, e logos, discurso) Tractado
;: os dias caniculares. .
Irocraos, S. m·. A canicula.
"'Irod~rme ,s. m. Genero d
'
eonstilu'd
e peIXes,
1.1 I o por uma s6 especie.
mica) rodrnllmlcQ, S. f. (de rzst1'O, e dynase (I. astr.) A parte da astronomia que
I~~upa das forças que movem os astros.
"'I~:lflr. V. Estrugir. B. 1. 5. 4..
e gn6J' IIIÓsIQ, S. f. Ido Gr. aslron, astro,
ramos~' conhecim.pnto) (t. astr.) Um dos
o conhe~i~strot nomm, que tem por objecto
seu nome endo das. estr~lIas fixas; i. é, o
I. . or em, 81tuaçao, etc.
ar'lde.,8. r. pJ. (t. de h. naL) (do Gr.
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astron, constellação) Lithopbytos em que
se acham recf'ptaculos de polypos, e cuja
supertlcie é cheia ele cellulas estrelladas.
Cuvier, 2. p. 4.17.
&8arólte, s. f. (t. de b. nat.) (do Gr. as/1'011, astro). Pedra estrellaria ; aspecie de
corpo marinho coberto de figuras estrelladas; é uma producção de polypos.
"'8trolóhlo, S. m. Ido Lal. ast1'otabium:
do Gr. ast1'on, astro, e labõ, eu tomo).
lostrumeoto mathem. e astron. graduado, de
que se usava para tomar a altura dos astros. Lus. 5. 25. fig. Paiv. S. 1. 54. v. "por
que vos não goveroará (Deus) por esse vosso asI1'olabio». § Joslrumento de que usavam
os astrologos e adivinhos, para predizer
o futuro. Verc. Sacro 3. 98. 133. Esc. das
,verd. 9. 15. § (anL) Planisphe~io celeste.
"'strólntra, S. 2. gen. (I. dld.) O que, a
que adora os astros.
&strol"t.. l", S. f. (do Gr. aslron. astro,
e lalreia, adoração) (t. did.) Adoração dos
astros; fórma de religião. que se encontrava entre os Assj'rios, Chaldeus, etc.
"'SI.I·ologin, S. r. (do Lal. aslrologta,. do
Gr. astron, astro, e logrs, discurso) Este
vocabulo na sua origem significava conhecimenlo do ceu e dos astros: llOje chama-se
aslronomia ao que os antigos chamavam
astrologia,. e por esta ultima palavra se en,
tende a pertendida e falsa sciencia de adivinhar e predizer os futuros contingentes,
por meio da posição. movimentos, conjuncções dos astros e sua influencia. § ASU'ologia judiciaria; a que pr!ldizia os destinos
dos homens. § Aslrologla na.lu1'Ol; a que
predizia os efTeilos naturaes, como mudança de tempo, ventos, chuva, elc. 8. 3. 5.
10. • leixando a aslronomia convertia,se á
asl1'01ogian no Git Vic. 3. 387. vem errado:
IIper eslrologia, que he scienciao e llg. Marl.
C. 166. "pera vos querer ensinar estas aslrologias agora...
(Astrologia, Astronomia. Syn.) Estes dois
vocabulos exprimf'm quasi a mesma noção.
O primeiro quer dizer scieucia dos astros,
e o spgundo sciencia das suas leis. O uso,
porém, tem posto entre elles uma notavcl
difl'erença. Hoje chama-se asl1'On01llia a
sciencia dos astros, e das suas leis, movimentos. etc.; e asl'rologia a sciencia que antigamente acreditavam que ensinava a prognosticar os successos pela situação e aspecto dos astros.
&8trológlcameo'c, adv. Por meio da
astrologia. Viei1'. Palam'. 13. 200.
&s&rológlco, a, adj. Concernente á astrologia. Cei!. Q. 1. 265. Z.
&8trólogo, n, S. (do LaL. asl1'01ogus) An·
tigamente, o que, a que proressa\'a astrologia, ou astronomia. § lloje diz-se só do que
professa a astronomia. Barreir. Cons. sobro
Beroso, p. 2 Sá eMir. Estr. 3. 55. V. §
Nobil. f. 111. por Encantador. § -, adj. p.
uso AZU1'. Ch,'. 3. 52.• os juizos astrologos...
&strolomío, (ant.) V. Astronomia. Git
Vic. I. 473. Azul'. Ch,'. 3. 17.
"'8&romàncla, S. f. Adivinhação por
meio dos astros.
...s&ró,"o, S. m. (anl.) V. Astronomo.
Avella1" Reporl. 1. 1. 4. (talvez por erro da
impressão).
"811'000mí8, S. f. (do Lat. aslronomia;
do Gr. ast1'on, astro, e nomos, lei) Sciencia.
que ensina o conhecimento dos astros, sua
posição, movimento, phenomenos, etc. B.
Paneg. 27. 318. § V. Astrologia, syn.
...strooómlcameotc, adv. Seguudo os
preceitos, fórmulas, ou regras da astronomia.
&8trooó,"lco, a, adj. Que respeita li
astronomia; que tem uso na astronomia:
obse?'vatorio astrooomico; laboas, prognosticos astronomicos. Cm'v. Ast". Prot.
&8tróoomo, a, S. O que, a que professa
astronomia, ou a sabe bem; o que faz
observações astronomicas. B. 1. 4. 2.
"'8&ropbY&II, S. f. (do Gr. asI1'on, astro,
e phylon, planta) (t. de h. nal.) E~tr lia do
mar, arvorescente. V. Asteria (t. zool).
&8&roscópla, S. f. (do Gr. aslron, astro,
e skopeõ eu descubro, vejo) (I. didact.) Contemplação dos astros.
&stroscó.llo, S. m. Instrumento que ser-

ve para achar facilmente no ceu as cons·
tellações.
&s&rosía, s. f. (ant.) Travessura maligna:
«casti~uem os moços de todas las l'apaZlas,
ast1'oslas, e royodades». Elucid.
"'stróso, Ó811, adj. (anl. p. us.) Inreliz,
desgraçado, molino. Vit. Chrúl. 2. 3. 42. V.
Presles, 7. 8. «musicas aS/1'osas.. ·bestas as·
lrosas- Ord. At. 5. (. 401. más, motinas. ma·
zplladas. § Mag. : "Homem ast1'osO, bat ba
até ao olho. lJetlc. Adag. 93. "Março ventoso, abril chuvoso, do bom colmai farão asIroso» De.lic. Adag. 181. "Nas barbas do homem as/roso se ensina o barbeiro novo. Jbid.
14.5. "Quem faz bem ao asl1'oso, não perde
parte, senão todo» Btul. Voc.
&stroJllophín, S. f. (t. didacl.) Estudo ou
conhecimento dos astros.
.~stro!'J'Rllca, S. r. (do Gr. as/ron, astro,
e slasis, posição) (I. astr.) Sciencia, que tem
por objecto o calculo dos volumes, e distancia respecti va dos astros.
"'slúC'Il, S. r. (do Lat. astulia) Má industria, manha, ardil, sagacidade, subtileza. de
ol'dinario para fraudar, e outros maus fins.
Vieira, 10. 199. "aslucia do ladrão. ib. '2.27.
2. "aslucias do demonio». § Ha tambem iJoa
aslucia; arte, invenção prudente e sagaz
para usar bem e para bom Um. V. Astuto.
liA aslucia das abelbas» Vieira IIna grande
- do seu engenho imitão as mais bem ordenadas republicasl/ subtileza. Lus. 2. 59.
.pouco vai coração, aslucia e siso, se lá dos
ceus não vem celeste avisol/. § V. Subtileza,
syn.
"'8tuclál', v. trans. Inventar, traçar, fazer alguma cousa com astucia, boa ou má :
v. g. - enganos, enredos, ciladas ;-os meio.~
de sair do tmbalho, de reduzir os immigos
á 1JUZ; - t.m engenho, instnl1llento, e artes, etc.
•
..stucIÓ81l01eote, adv. Com astucia; sa,
gaz, manhosa, ardilosamente Res. Ch1'. J.
Jl. C. 35. -tinha já as cousas aviadas e postas em ordem asluciosamente-. B. Ctar. 2.
45. "astuciosamente fez dar tres golpes ao
gigante em vão, etc.»
Astucló80, Ó80, adj. Astuto, sagaz. B. 3.
4. 7. A/bu8' 3. 52. «obra -» á má parte.
Jned. 2. 53 .
...stí,,·, S. m. Certa ave de rapina. Atm.
Jnstr. 3. f. 28q. "aslures ou aslm'easu
&8tíll', "'/l'urlàllo, 0,011 "8tllrlão, Go.,
ou ...."túro, a, adj. e S. Natural das Asturias, proviocia de llesp. Estaç. Ant. 89. 4.
Casto 3. 26. Goes, ChI'. M. 3. 6. § A unica
fórma hoje em uso é Asturiano, a.
"'8tll"ullellte, adv. Com astucia. B. P.
.....Llld..'dmo. Fios. S. 2. 13. sup. de
&lItíltO, a, adj. (do Lat. aslu/us) Dotado
de astucia,' ardiloso. maohoso. An', 2. 14.
"lançamos de nossas casas os que são ... e
mui aslu/os» § Usa-se á boa parte, por ellgenlloso, sagaz: V. g. medico astuto. Goes,
Uhr. do Pl'inc. 95. -como era homem sabe,
dor, aslulo, e esrorçado_ Coul. 5. 6. 4. "mui
astutos (os Gentios da lndia) em seu viverfinos, arteiros.
"'suRr. V. Assllnar, ou A suar. E/ucid.
&sudádR. V. Acudada. Elucid.
&'lOuódo. V. Assuada; ajuntamento:
«asunada de gente para guerra» Eluc. cila
ClÍrles de Lisb. 1434.
&811lládllmeote. V. Assuadamente.
&8 1'CSSOS. v.. Avessas.
.....ylár, v. trans. Dar asylo, acolller e
proteger os culpados ou innocentes, perseguiljos da justiça: v. g. asylou a innoce1~'
(;ia, debaixo da sua protecção. § Favorecer,
amparar. § Albergar, abrigar, acolher os
desamparados.
"'!f)·lór.se, V. rer. Acolher,se, abrigar,se;
refugiar-se, amparar-se com alguem, cu
em logar defeso, ou de pessoa pri vilegiada.
"'s)'lo, S. m. (do Lal. asylum) Logar, onde os que a elle se acol11iam ficavam isentos
da execução das leis. Enel:a.2. 181. .e já.n~s
vacuos porticos e as.'llo de Juno, etc- § D/.I'e~
lo ele asylo; (ant.) o· dIreito de se isentar.em
e livrarem da execução das leis, concedido
aos crimiuosos que se refugiavam nas egrejas, ou em outros logares privilegiados. § fig.
lIefugio, abri~o: ,,!ta/ia foilasyto da~ .boas
artes persegUIdas pelos barIiaros ll V~elr. 1.
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,104.7. «a se~ultura asylo, e sagrado da morte- lJ!mh. L·alal. 1. 1. -cidade asylo das suas
armadas, e exercitos_ acolheHa, refugio. §
Recolhimento, hospicio para pohres, velhos
e invalidos : asylo de mendicidade. § Reco·
lhimento para educação de meninos ou me·
~inas pobres: asylo de 1'aparigas abandonadas. § Casa de educação, collegio para crianças pobres, em que tambem se dá comida:
asy/o de in{ancia desv!llida. Chama-se tambem a estes estabeleCimentos: casa.s de asy·
lo, salas d~ asylo. ~ (1. de h. n.) V. Asilo.
[Asylo, Refugio. Syn.) Asylo é um logar
onde se eslá seguro contra o perigo, res·
guardado de clualquer mal, e d'onde se não
pode tirar o que a elle se acolhe. Refugio é
o logar onde alguem se põe a salvo para
escapar a um perigo immioenle. O asylo
suppõe um perigo que se receia; o refugio
um perigo instante, uma perseguição activa, a que se pertende escapar. llusca-se,
prepara-se um asylo por prudencia, cautela
de um mal vindouro; busca-se um re{itgio
por necessidade, e contra um mal presente. O 1.° d'estes vocablllos exprime o mesmo que prolecção, defesa contra a força, c
perseguição; o '2.0, um recurso contra a indigencia, a afUicção, elc. A. egreja é um
asylo para o criminoso; o hospital um 1'e{ugio para os Dobres doentes. Busca o navio um a51Jlo ein qualquer porto fugindo ao
temporal 'que receia, e busca um nrugio
em qualquer porto amigo, fugindo a uma
força superior que o persegue.
A""'metríu, ou AS)'mmetría, S. f. (do
Gr. a, privo syn, com, e melron, medida)
(1. malh.) Falta de proporção entre duas
quantidad('s, que não tem uma medida eommum, como entre o lado de um quadrado
c a sua diagonal: diz-se mais vezes incommensurabilidade. § (1. didacl.) Falta de proporção entre as partes de uma cousa; o
contrario da symell'ia.
AI!l,·...élrlco, ou - mmétrlco, a, adj.
Que tem asymetria.
.~8)·ml>tótu, S. f. (do Gr. a, priv. e syn,
com, juntamente, e pld/os, pipló, eu caio;
i. é, que não coincide) Dá-se este nome cm
geom. á Iinba, que indefinidamente prolongada, se aproxima constantemente de outra,
que tambem se rrolonga indillnidamente
sem que a sua distancia cbegue jamais a
zero absoluto. lia asymplolas reclas, curvas,
concavas, e convexas. A palavra asymplola
por si só denola a recta.
A8"ml>tótlco, a, adj. (1. geom.) Perten·
cente á asymptota.
AIlf)'no"(éto, S. m. (do Gr. asymarlélos),
de a, privatIVO, e synal'Ião, eu ponho junto, eu ligo) Verso empregado nas Iinguas
classicas, cortado em duas partes que podem ser consideradas como lDdependentes,
e como formando um verso partICular.
A_yudetoD, S. m. Figura de rbetorica,
que consiste em collocar varias phrasescontinuadas sem conjuncções copulativas para
tornar a oração mais rarida e incisi.va.
Ata, S. r. (I. do Drazi .) Fructa da Ateira,
cbamada no Rio de Janeiro fntcla elo conde.
Tem a fórma de pinha, e por isso nos povos
do norte lhe dão tambem o nome de pinha.
Alá, adv. (ant.) que alguns classicos escrevem aláa, e alha (do Arab. haltâ) Omes·
mo que Até. Nobllia1', p. 67. cca lá que o
papa, elc.• Azur. '2. Ord. M. 4. 45. lned. e
Ord. Ar {req. ona qual durou alá o tempo
que o conde Julião a entregou> lned. de Alcob. 1'. I. cealJa•.
Ata, SUrro de subs. f. Designa c;olleclividade, continuidade, extel)são. ~ E tambem
f. da desinencia em alo. § E egualmente sull'.
de algumas palavras deri vadas de adj. lato
em alus, como: vulgala, concordala.
Alabacádo, a, adj. De cOr de tabaco.
Rego, Alv. C. 86.
Atabaládo, p. p. de Atabafar; e adj. abafado, agasalhado. Casto § llg. Encoberto, oco
culto, secreto. § Alabafado; diz·se do negocio propositadamente parado, a que se não
dá andamento porque assim convem.
Ah.balodor, o, S. O que, a que atabafa;
abafador. § Pessoa que tem mUltas razões,
com que faz calar, fallando muito. Eufr. I.
2. ce nunca me depare alaba{adores espini-
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cados_ § O que de pl'Oposito não dá andamento a algum negocio.
Atobalár, V. traos Abafar: V. g. a~aba·
far a chamma com lel'ra. Bem. ParatS. 2.
I. § IIg. Occultar, encobrir. 1'. de Agora. 2.
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. se pregam ao costado do navio para laze
chegar uma taboa ao seu logar.
r
~tueudôr, ~. m. Cordão 011 fHa de at
enOando por Ilh6s. § Vareta' instrum:"
para atacar e calcar a r-arga dentro da elo
87. V. Bel'. L. e Cal. '2. 1. '276. "alaba{ado pingarda, da peça, ou oulra arma de logO'
dentro em seu coração o sobresalto •. § Lei de 7 aq. 154.9. Arl. de AI'I. Al'liIh 36 .
(I. famil.) Fazer metter p~ra dentro, enAtllcudllr, n, adj. Que alaca, que acom.
colher com parolas, e razoes. Eu{r. I. I. melte. § -, S. O que, a que ataca aCom
"como vos alabafá/'a a prima de parola" melle; aggressor, provocador.
'
.
Le4o, Orig. c. 18. diz que é vocab. plebeu.
&t.. elH.....·U, S. r. Acção e etreito de atacar
§ E tambem pleb. no sentido de furlar. §
Atuçnlhú.·. V. Atassalhar.
.
AIaba{Q1' ttllla queslão; fazer que ell!1 não
AtucumU.., S. f. Nome do cobre oxychlo.
prosiga. § Alaba{al' uma revolta; domlOal-a rurado que vem de Atakama.
em principio, surpreilendendo os revolto·
,Q,.tucár, v. traus. (a mesma palavra qne
sos, e inutilisando os se~s ~Ianos. ,
o Fraucez atlachcl') Unir, prender umacon.
Atubuleu, S. f. SlgOlf. IOcert. Cane. f. sa a outra com ataca, atacador. ou canil
164. "eu c~mi alabafea».
semelha?te. P. da Gen. 4. p. 187. § na 1/.
Atnbala«lue. V. Atabale.
N. I. {. ;>1. § AlacQ1'; atar, llIar a um dOl
Atabolior, pus. V. Atabucar.
bordos. V. Atracar.
Atubaile, S. m. (do Arab. at.tabl, de lab&o.t'!CÓ1·, V. tr~ns. (Vieira, Speeim, quarto
ball1:, tocar tambor, ~u at~bale) Tlmbal~ ; es- o den.va do Perslauo I!Lch-lall, impelum (a.
peme de tambor, cUJa caixa é uma mela la- cere, lrruere, perseqUl, elc. Leão, 01'ig.16
ranja de cobre; de ordiuill'Ío tocam-se dois põe este verbo no numero dos vocabnlOI
ao mesmo tempo, e por isso é mais usado que os portllgnezes tem seus, nalivos;mas
no ?Iur. a/abales.. Goes, Chr. Alan. p. ~. C. esta palav_ra, como mostraram os et~molo.
7. GIL. VlC. 3. 3;>7. Casl. 1. 5. e no slng. gos allemaes e fraucezes modernos, eiden.
Galh. 4. 6'1. § Tambem se escreve atabal. tica a alacal', unir, e ao Fr. allacller, alia.
Sousa, Vesl. Arab.
quer) Acommetler hostilmente; iuvestir as.
Atabalelro, S. m. (anl.) O que toca ata· saltar: V. g. atacar a praça, o exerci/o' eI~
bales; timbaleiro. B. 2. 10. 7.
POl't. Resl. 1. l. f. 6. e IIg. alacar ou/rem
Atubnlhoátl,uncute. adv. (I. pop.) Com com 1'azões e.m contl'al'io. § Dizemos hoje
desordem, perlurbação: V. g. faUar, jogar a doença ataca o en{el'mo: <viam·se olla~
-; 1'ezar-; com pressa. com atrapalhação. cados (os navios) do mal' e do vento. ParI.
Atabnlhoaítlo. Git. Vic. p. p. de Ataba- Resl. 1. p. 31l. § Alacar em flanca; aCOID.
lhoar, e adj. (I. pop.) Feito ti pressa; atra- meller um exercito, baluarte, etc. Jlflu
palbado, precipitado, inconsiderado.
lados; opp. a alacal' pela {renle, ou r/la·
Atllbulhonmento, S. m. (1. pop.) Atra- gual'da.
palhamento, precipitação, inconSideração
"'tncá .., V. frans. Apertar a carga dll
no que se faz ou no que se diz.
peças de al'tilheria, ou de qualquer outra
Atllbalhoí..·, V. intrans. (I. pop.) Fazer, arma, ou Dl'tillcio de fogo, com varela. ou
ou dizer alguma cousa com pouco tento, outro instrumento. B. 3. 7. 3. § fig. Encher,
confusamente. e sem ordem. Bel'n. Direcç. carregar: v.·g. atacar o eslomago com comi·
30. Gil. Vic. 3 206.
ela. § Alacal' rogo á mina; pOr-lhe fogo.
Atabalhoi.r-sc, V. rel. Atrapalhar-se, Esc. das Verei. 2. 5. § Atacar um Tmgo; (t
confundir-se.
de carp.) não o pregar de todo. Blut. Sup.
,\tubnlínho, S. m. dim. de Atabale. H.
.UtlCál·'!iC, V. rer. e reco Acommeller·
N. I. 268.
se, investirem reciprocamente, em peleja 00
.t.tllbão. V. Tavão. 111. P. C. 23. A1'1·.
connicto, forças contrarias, inimigas, grn·
Alubú'lue, S. m. Instrumento como tam· pos ou individuos em hostilidade. Vieira,
bor, de que usam na Asia, e costa de Arri- Cm·t. 1. 115. ~ Passar os atacadores oucm·
ca; é como um barril, ou afunilado, com dões pelas ilhós para aperlar o eollele,o
couro só de uma banda, onde se toca com vestido, elc. § Encher-se.
as mãos, B. 1. 3. 1. e 2. 6. 4. Pina, ChI'.
Atncoú." V. lrans. POr lacões no calçado.
Ar. ·1 V. t. 61. 4.
§ IIg. Remendar mal; concertar ã pressa;
Atllbil.(ue, ou Atnmbi"lue, S. m. (do atamancar.
At.udínho, a, adj. dim. de Atado. § fl.g.
Pers. atabaq) (1. Asial.) O aio ou mestre do
principe. SOlts. Vesl. Arab.
Diz-se da pessoa sem energia, nem despejO,
A(abll'IUeh'o, S. m. O que toca ataba· ou desembaraço'\ atalhado, acanhado ;I~'
que. Gil Vic. 3. 174 v.
resoluto em qua quer cousa. Bem. IY/d,l.
Atnba«(uínbo, S. m. dim. de Atabaque. 9. 4. § Emprega-se subs.
.
Oruz, lJhina, Tr. 9. 5.
, A t á d o , p. p. de Atar. Luc. 3. 3..Llgado,
Atabá"du, S. f. (an!.) Tabardo. Lop. C1t/'. preso, amarratlo. § Usa-se como adJ. e. fi·.
J. I. I. 14.
Atalbado, embaracado, perplexo, sem Iiber·
Atnbcc·.. úr. V. Atavel'Dar.
(lade para fallal' óbrar, ou discorrer. ~*
A tabÍtn, (loc. adv.) V. Tabúa. Lei/. Misc. 3.4. H. Dom. 1.' 1. 2. "em poucas razoe~~
4. 9:2,
deixou ataelo e cou'lencirlo" § Alado de ,....
Atnbucádo. H. P. 2. I. lol. p. p. de
e mãos; (loc. fJg.) sem liberdade de rarer,
~(llbucitr, v. trans. (anl.) llludir, rngo- ou de dizer alguma cousa. Guel'r. Rel. 3.~
dar, entreter. CanclOn. 27 V. 3. ocuidais. 7. "llcou ... com estas razões Ião a/ad~ .
que por serdes grifo, que por bi m' alabu- pés e mãos, que, etc." § Alarlo nas .11I00:'
cais?
fig. fraco, cobarde. B. 3. 10. 10. § ~aosaa:
Atiteu, S. f. Pequena tira de couro, pan- das' Op'. falto tle liberdade, ou acçao h~~e!
no, etc. ou cordão de linho, lã, seda, etc. ajurÍta~se a varios verbo e assim se II,
de alar, e prender uma cousa a outra, prin- acha/'-se com as mãos -. V. do Arc. 3. 13.
cipalmente vestidos, gibão, collete, etc.; § FicQ1' com as mãos alrJdas: não poderob~~
atacador. A:;ul·. Ch,'. 3. 67. § Não admillir mais nada. P. /l. Rel. 3.91 § 1'el' as ma
ponlo nem ataca; estar podre de velho; ir- aladas; B. 3. 4. 9. o mesmo sentIdo. § su.
remediaveI. Qam. CaI·l. Famil. § Não vale um mãos aladas; ser cobnrde. § Alild~~
uma alaca; nao tem valor algum. § Adag.: enleado, irresoluto, acanbado, que se e
"A calças curtas alacas longas. lJelic. Adag. baraça, ou perturba com qualque~l~o~'
153.
5a: diz-se das ressoas. CanelO 71 •
á
Atuclldísta, S. m. Negociante que ven- 3. cena dança SOIS mui alada•. § A1adt t
de por atacado, que não retalha.
. seu desejo' subjugado, SUJeIto,. preso. _
Alncõdo, p. p. de Atacar.; e adj. (V. as 3 1'raltS{. t. '85. "espirilo alado a earuC',' .
accepções do verbo). Lop. Ch1·. I. 14. § Com- a mil diffJculdades- «-1U1 cepo. d~ obb~
mercio de atacado;. o que se faz vendendo ção. cc- com os laços da .gratldao. •aJa.
por grosso. § Negoclanle de alacado; o que rei que tenha sua honra, VIda, e san~le dr.
vende por grosso; atacadisla. § Vender por da ao bem dos seus vassallos' Fea, lI~apor
alacaelo; (Ioc, adv.) vender por junto em V. Avinculado, e Apreso. § p,.e~ -ao I
pe9as, balas, etc.; oppõe-se a vender par taxa, lei, por ajuste llx.ado, ~u ie'~ra; °
nu}'do, e a re/al/lO. § Na segunda acce- lJei:cal' a/guem alaelo; ImpedIr, rJ iJariO
pçao. Enfl'. 5. 8. § Na terceira. 11. lJom. 1. seu intento, acção. Casl. 6. C. 39. c evaso;
1. 26. Porto Resl. § -, S. m. pI. Barrotes que as almaillas aladas- (faU. de oulros
l
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I. I. 26. ((sahirão alguns fóra mais para atalaias, ou escutas, etc." § Olhos de atalaia;
fig. inquietos, que se volvem a tudo, que
observam tudo. UUs. 1. J. "barcos em aialaia delle» vigiando· o, ob~ervando-o. § Cel'ta embarcação da India. Casl. I. c. 26. «virão vir duas alalaias embandeiradas, que

Estreitar alguma praça, ou forlaleza; diminuir a sua área. B. 2.6.4. Lop. Ohl'. 4. C. 10.
"parede de pedra seca, com que alalharão
o baluarte pelo meyo" e ·Ibid. C. 4.4. § Metter em meio parede qne divida. Casto 2. c,
65. -torre de tamanho vão, que alalhada
pelo meio, ficassem duas tones» § Impedir
a communicacão : «Dadur mandou atalhar a
fortaleza de Diu, meltendo hum muro entre
ena e a cidade. § Atalha?' o mal/o, ou ?10
com q'edes para caçar, ou pescaq'; cercar.

ATA
lhe baldaram oataque meditado). § Alado
que li' o que está doente. V. Cama. § Bem
:;a~al alado; bem ou mal aliJ11!ado, ata. d Couto 7. 10. I~. «mal vestIdos, peor
'la d~s. ~ Connexo, J~gado ; que tem n.ex_o.
~? 9. ~. 250.4. «sao cousas entre S\ tao
,rdQj (ue apenas se pode apartar huma
~~aontra,l § jJiscul'S~ bem ou_mal alado; senndo a boa. ou n!a connexao, que tem enrre si as partes d.elle. §. L~var atad.a ... a
II/a dos annos;. I. é, dlre!ta, seguIda H.
~11l. 1..4. I. § LIgado, ob':lgado : V. g. ata·
do ti lei de lJeus. Lus. T1ans(. M. P. ! lO
,não estão atados .ao voto da pro[Js~ao»
()JulIO. 7. 10. «lJla alado ao que o VISOrey ihe mandava» i. é, sem po~er fazer ouIra cousa. § Ada~.:. «Ao delicado, pouco
mala tem alado» uelte. Adag 118.
,,'ádo, S. m. Lio, fei!,~, mólho, conjuncio de cousas atadas. Vtetm, 6. 210.
,UadOr, ", S. O que, a que ata, prende.
D. Gasp. Leão. T. 1. 51 V. § [Jg. T~cedor de
meadas. intrigas; ~nredador.: .fOl o aladur
d'esles mólhos» dIz-se a ma part~, ~u ~m
ridículo, do malcou.-:ertado. § O celf~lro lUcumbido de atar os .molhos 0!1 pavel.as. _
"ladúra, S. f. LIgadura, hame. hgaçao,
prisão; tudo que serve pa.ra atar e prender.
I'icira 4. 40. 2. § [Jg. Pawa, S. I. 32. «des·
ala essas alallttraS, e vos ensina a fallar.
Vieira, 12. 199. 2. «o nascimento aladura
das vidas. (dos filhos com os pais); liação,
continuação, connexão: «desata as alluluras da injustiça, do peccado" vinculos. Vieira. § Tira de panno branco, estreita, e comprida' com «ue se costumam ataI' as sangrias, e feridas. V. do Arc. 5. 2. § Ataetul'as
dahsl'a, e de oulras planlas: os elos ou fllamenlos, com que se apegam á parede, e
ramos para trepar. Feo, Q.
".arúl, pI. Ata/áes, s. m. (do Arab. aththalar, cinla larga com franja) Cinta larga, cm
gml franjada, que rodeia a anca das beslas, passando por baixo da cauda, e lhes
serve de retranca. Gil. Vic. 1. 258. llamanhã
de·lhp. o -».
"loregllodo, a, adj. (an!.) Afadigado.
Vi/a Christ. 1. 52. 155 v,
Alórero, S. f. Cinta de esparto para faler alas aos ceirões. Blut.
AIOróna, s. f. (do Arab. allahuna, derivo
do. verbo lalwlla, moer) Engeuho, ou maClllll~ de moer grão, posta em movimento
amao, ou por bestas; moi oho. Luc. 10. 22.
lala/ona, ou mó de braço...
Alllfonêlro, S. m. O que di~igc a atafona,
on atem. M. P. 112. § Ala{onezl'a, fem. B. P.
MarulhAr, V. trans. (t. pOp.) Metter á
ror~a; encher de mai~: V. g. atafulhar a boceu, enchel-a demasiadamente de comida:
aJa(lIlhal' estomago; comer de modo a difOcultar a digestão: alafulhar uma q'olul'a
~l~ eslo~a, ele; tapal-a precipitadamente.
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Alarulluírol!lC, v, ref. Comer a não poder maiS.
&lagonlúdO, p. p. de Atagantar. Pres/es, 31. Açoulatlo, flagellado. V. o verbo
Ala,aulãr, V. trans. (an!.) ADligir. PresIII,. 16~ v. -a pobreza ataganla" § Leão,
Ollg.~, 7. eSCreve alaguenla·r. § Blulealt diz
que slgllJOea amedrontar: ou será antes
llfQulilr (de lagante, anl. açoute) como se
~Ihe do O~ncion. /. 180 V. "eu lhe escaldaaa traleIra, e com tão nova maneira, o
!Dobera a/aguanlal'» V. Tagante. § fig. Flage~ar, atormeutar, açoutar.
16 1:163A~il adj. V. Taimado. Aulegr. f.
ê 're"ab'd' tS. 5. 6. «a Sevilhana he - . i.
'A '. I a, astuta.
cond:~' .adv. (an!.) Com certo partido; sob
AI .0, Com tanto que. lJoc. Ant.
Arab~lala, ~u "Inlí.ya, S. f. e der. (do
sobir alla/laa, logar alto, do verbo ldlea,
e de na ~.l conjugo vi~iat', olhar ao lonem ai elcobnr .com a vista) Torre fundada
de segu~a
o emmeocia, ou assomada d'ont terra ~er.va, e vigia ao longe o mar, ou
Pess . lel!,a., Carl. T. 2. §-, S. m. ou r.
LymQa:~e vIgia da alalaia. B. 1. 1. 11. Bcm.
0a mãi g · 11. e fig. !rfarl. C. 395. Ulis: 5.5.
vigia contmua atalaia da lllha.. § Espia,
seus' q~e anda observandll o iniml"'o e
D10V1me~los, sem ser de torre. 11. 'holn.

são como fustas. § Um tributo antigo para
as alalaias. § V. Vigia, syn. § Esla',. ete alalaia; lIg. estar de observação esperando os
acontecimentos. § (Segundo Dozy, o sentido
primitivo da palavra seria senlinella e a palavra derivaria, portanto, do Arabe allaláyi'
pI. de altali'a).
,Ualaládllruênte, adv. p. uso Vigilantemente, com tento, com cnidado. Paiv. S.
l. 17 v. «o evangelho tão alalaiaciamente
trata de vossas honras» § De sobreaviso.
"t8Inl"do, p, p. de Atalaiar, Albuq. I.
fl8. «corno andava alalaiado de suas treições» "vi ver alalayado (de olT~nder a Deusl»
vigiando-se, guardando-se d'isso. Paiva, S.
2. 464. -o nosso infante alalayado de sentinelas.. (para não fugir). Vieir. «- das tentações. contra as insidias do diabo. Mart. Gal.
Iltalnlncló." ", S. pus. O que, a que é
atalaia, vigia. Vila Oll,.ist. 2. 27. 78 V.
Iltalalumênto, S. m. (ant.) A accão de
atalaiar. Vil. Oh,.isl. I. 10. 35 v.
/~tlllaliio, S. m. Torreão corno atalaia
grande. ilferc. de Sei. 665.
Iltllllllá." V. trans. Vigiar, observar de
logar alto, para descobrir ao longe, o mar,
on a terra. ou quem vem. Nau/,.. de Sep.
p. 25. uU. Oam. Ou!, 7. 52. "os que estao
do mays alto alalayando. e lIg. Mend. S.
2. 318. 4. "alalaiar o Céo- Alm. J,tsl. 3. (.
525. «atalaiarei a vida. § Og, Espiar, observar o que os outros dizem ou fazem.
"'lalaIAr·se, V. ref. Vigiar para se acautelar de inimigo, precaver-se de alg. traição. M. Lus. I. 4. C. 5. Albuq. I. C. 46.
&talnínlln, S. f. dim. de Atalaia. Porl.
Resl. I. S. 50.

&tlllánte, S. f. r!. de h. n.) Especie de
borboleta.§ (t. astr.) Pe<jueuo planeta recentemente descoberto entre Marte e Jupiter.
,Unlháda, S. f. O corte, ou aceiro que
se faz nos maltes queimando as derrubadas, para evitar, no caso de incendio, que
o fogo se propague, e destrua tudo. Lei ete
21 de 'I1ta?'ço de 1880.

Iltalbado, p. p. de Atalhar. Luc. 4. 11. §adj. Og. Embaraçado. preplexo, confuso: v.
g. atalhado com a vista ete algum objeclO}
A lingua alalhada; impedida para fallar. .
C. Sousa. § Chofrado, perturbado. Couto, 4.
38.• do qne Antonio de Mirauda Ocou alaIhado. cortado, corrido de vergonha, ou
medo. V. o verbo.
lUlllbado,', 11, S. O que, a que atalha ou
obsta. Ulis. 4.5. «(achaques de velhice) alalhadol'es da vida». § (t milit. an!.) Explorador do campo inimigo a pé, ou a cavallo,
para observar o que se passava; que ia
atalhar, ou talar, cortar, derribar aos campos inimigos. Gocs, Ch?'. 111. 4. c. 42. Mem.
das Proez. I. C. 27. -arrasado tudo como
se forão cem alalhadorcs de exercito».
... tulhamento, S. m. Cousa que atalha,
ou obsta. § (t. de fortif.) Cortadura. Ined. l.
168. «sobre o atalhal1wnto do palanque.
.'tlllbnr, V. trans. Cortar, interromper,
embaraçai', estorvar, obstar, impedir: V. g.
atalhar o pasS?, mellendo-se em meio rio,
vallo, tranqueira. ou qualquer outro estorvo. § Cortar, impedir o caminho, movimento, navegação. B. 3. 7. 1. «mandou tras elles dez fustas que os fossem alalhal' á ponta de Chaul. d'aqui: "campo alalh(/clo de
vallos. P. P. 2. 37. Albuq. l. 45. "mandou
alalhm' com paredes duas rul).s» § Impedir
de coutinuar, de crescer, de augmental' :
alalllar a (ebre. § Alalhal' com mzõcs; flg.
cúnveucer, tapar a bocca com ellas. Sã e
Mil'. "se os alalhão com razõcs assanbão-se"
~ Interromper, cortar o fio do que se diz.
Eu/,.. 1. 3. «não me alalil,cis" Lusít. 1~'ansf.
224, 466. e (I'eq. «quando Ibe alalhou Rogerio. i. é, o intel'l'ompeu no que ia dizer. §
Alalhar as palav,.as a alguem; cortar-lhe
o discurso, a praclLCa, que ia fazer. Utis. 4.
4. «e por esta que me alal1wu a bom tempo; porque me ia ja assanltando a colel·a. §
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NaU/I'. de S&p. /. 13. ull. ediç. B. I. 7.2.
-alalharam toda a ilha. em que mataram
mais de 300 lndios- P. P. ~. 10. "alalhar a
cidade com fortiUcações•. § Estreitar o espaço com obras que cercam. P. P. 2. 26. §
Iig-. Alalhar o mal, dilflculdades, inconvemenles; prevenir, obviar. Albuq. 4. I. Pina,
CI11'. AI. iV. {. 12.2. e {reg. IIporatalhar as

esquivanças, e mno tracto da rainha" Usase com a prep. a, ou sem ella. § Atalhal' o
caminho; ir por atalho, encurtai-o. 11. lJom.
I. 1. 2. e assim fig. alollta?' m~õcs; encurtar. Eu{?'. I. 3. § Ouidar de alalhar, ou quel'er alalhar; (phrs. fam.) cuidar, ou querer
fazer algo cousa mais depressa, e por isso
mesmo retardai-a, ou ter mão com isso,
quando se procuram os meios de sair prospero. Eu/r. I. 1. Sá e Mil'. Estl" 2. 4.6. -cuidet alal/ta?' e rodeei•. § Atalhal' a 1110deslia a
alguem; acanhai-o, apoucai-o. V. do Arc. 1.
,,«ue sua modestla alalhava. e deixava
mal prouunciar» as lagrimas o atalharam; o
medo, o pejo atalha. § Atalhm'; (antiq.l talhar, talar, cortar, destruir, estragar. B. 3.
2. 2. aalalhar a terra». § ii. Tomar os passos por onde o inimigo pode entrar, e sair.
ined. 2. f. MO. e {req. ou por onde podia
rE'ceber soccorro, munições, etc, Inelt. 1.
319. IIsendo a rainba e o prior alolhados•. §
Atalhar a alguem; cortar-lhe o passo, caminho, saida, juncção, retirada. InecI. t.
478. § ii. Interrompei-o. Andl'. ChI'. 4. c.
124. § ii. Cortar communicação, ajuntamento de companhias, tropas. ,Goes, Chi'. M. 3.
C. 52. § (no BrazU) Collocar o arrieiro as
cangalbas, de modo que não firam o animal.
,Unlltár, V. intrans. Tomar por um atalho. § Responder interrompenào quem está
fallando.
... talbór-Hc, V. ref. Ficar atalhado com
embaraço, ou com medo, temor, respeito,
ou vergonha; ficar perplexo, confuso, sem
acção. Gouv. Jom. I. 16. lIataUlOu-se muito
o regedor de o vér tão agastâdo. § Impedir-se, estorvar-se o successo, ou exilo de
algo cousa. Nau.f?'. de &p. \5. 188 V. M. Lus.
2. c. 27. «he uecessario que se alolhe mais
vezes aquillo, que sem cessar se commette.
li Kncurtar-se, ou abreviar-se o caminho.
Tenr. flin. 58. § Usa-se de ordinario no [Jg.
H. P. 1. 2. 4. Tell. Ghr. I. (. 159. 1. apelas
pregações se rodea, e pelo exemplo se alalha" § Adag: "Quem atalha, rodea.; qnem
julgar ir mais direito ao Ilm empregando
um meio indirecto, desvia-se d'elle.
Iltúlbc, S. m. Compendio. Cardo § AtallJo.
Iltállto, s. m. Caminho, vereda ou carreiro fóra da estrada commum, que conduz
ao mesmo sitio, encnrtando a distancia, Eu{r,
I. 2. «eu farei caminhos novos, por alalftos
velhos». § fig-. Termo, que se põe a alguma
consa. Eneict. «o tarde alal/w do dia, e suas
fadigas". § Córte\ expediente, desvio com
g,ue se frnstra a guma cousa. Eu{,.. 2. 7,
Casl. 3. C. 7. § ElI:pediente, que atalha delongas. Palmo P. 3. f'. 1~2 v .tomar bom
alaUto. Pinheiro, 2. 98. «\lO tempo d.os tyranos cubiçosos, o ser rico era ai alho para
a morte- i. é, caminho curto. § Meio breve
de conseguir alguma cousa. Ili/os. de princip. I. I. 24. «mui alto alal/w he para a prudencia mesturar as regras da doutrina, com
o uso das cousas. IIbem se diz, (Iue o bom
exemplo é alalho da doutrina. abrevia o ensino, poupa muita doutrina de palavras Luc.
3. 13. § Razão, com que cortamos o fio a
largo razoamanto de outrem: .com estes
pegaJosos, remoedores de coutos baldios
não ha atalho que preste, sal vo cabecear
com somno devéras, ou Ungido, etc." § Estorvo, empecilho com que se obvia qualquer
cousa. Eu{r. I. 3.• a descrição seja grande
alalho para fortunas.. para obviar desgra-
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ças, trabalhos. § Embaraço, obstaculo. OI'UZ, alhanOl', a certa fornalha de laboratorio, deú'lun. TI'. 1.5.• por todalas vias achava ala- rivando-o do Arab. allanur, originariamenIIUJS e inconvenientes pera conseguir, etc.• te derivo do Hebr. lannoul', que tem a mes§ PÓI' o alalho a alguma cousa; rematal·a, . ma significação.
terminal-a. Luc. 2. 92. § (L de fortiL) Obra I A tnuto. <loco adv.) A tal ponto, estado,
defensiva de madeira, ou pedra e cal, para grau. V. Tanto.
cortar, atalhar a praça, e reduzil·a a menos
"'t,lll,ctlll', v. trans. Cobrir com tapete:
espaço, tendo algumas obras destruidas, ou alcatifar. § fig. Cobrir á maneira de tapete:
J,louca gente para a defesa. B. 2. 5. 4. § campo alapeliuio de relva.
tI. Impedir o ~asso, e entrada de rua,
Atllpulbár, v. trans. Tapar, rolhar; metpraça, etc. (V. Cortadura) n. 4. 10. 14. § Ás ter tapulho.
_
abreviaturas usadas na escripta chama 8al'AtiHsnc, S. m. (do FI'. allaque). Acçao de
ros, Da Gram. p. 20'2. alallws d~s escl'ivães. atacar, investir, ou accommelter; o principor não gastarem tempo, e papel. § Andm' pio d.) combate. Esc. das Verd. 11. 7. § O
por alalhos ; (phr. fam.) usar de enredos, de esforço que os sitiadores fazem para chegar
subterfugios ; não proceder com franqueza. ás muralhas, ou a algum corpo de gt'nte e o
§ Adag. : .Oul'm se mette em alaI/lOS, met- renderem; assalto. Azul'. c. 39. § Ataquefalte-se em tralJalhos» .Quem caminba por ola- so; o que se faz só afim de dividir a~ forças
lhos, nuuca sae de sobresallos" JJlltl. Voc. do inimigo. § Aloque; toda a obra o/Teusl va
.Tomar alalhos novos, e deixar caminhos que conduz a fazer brecha na praca. como
velhos. lbid. • Não ha alalho, sem trabalho. trinchl'iras,aproxes, reductos, etc Cap. ParI.
Eurr. i. i. .Não deixes caminho por atal/w» n· 990, e n.· 758.• queimar os alaques•. §
"'tauuado, (anL) V. Atacado: -vender Acommettiml'nto, accesso subito de doença
alamado» Regim. da Faz. 240 112 v.
aguda ou chronica: alaque de cholera;ala·
Atum"DclÍdo, p. p. de Atamancar; e que de astllma. § Alaque ne1'voso, o.u ataque
sjd. FeilO, concertado, remendado mal, de ne'rvos; espasmo nervoso, quasl sempre
grosseiramente, á pressa.
com pe~da dqs sel!tidos e acumpanhado de
AtamaDcár, V. trans. (de tamanco) (I. convulsoes. F, mUIto commum nas mulhefam.) Concertar grosseiramente, remendar res hystericas. § Accommettimento ag~res
mal: - um veslldo. § fig. e mais usado; sivo, subilo e traiçoeiro: alaque de ladrões,
arranjar mal, á pressa: -- um negocio.
de sa/leadores. § fig. Oll'ensa. injuria, accu·
AtamarAdo, u, adj. Da cOr da tamara. sação grave. § Alaque (de alaclLr, carregar)
Agiol. Lus. 3. 396.
s. m. Carga, que se mette na arma de fogo,
,UUlllbill', s. m. (ant.) V. Tambor, que é artilheria, ou mina. A1'auj. Success. 4. 20.
como hoje se diz. Ba1'1'eiros, 106. 11. lJom.
AtnqnclrnH, S. f. pI. (L pleb.) Ver-senas
2. 3. tO. Lobo, f. 454.
alaqueiras ; achar-se em difficuldades, llmAtamênto, S. m, (ant.) Acção de atar. § baraços, em lance apertado, em aperto.
"'tnquelro, a, S. () que, a ~ue faz, ou
A cousa com que se ata; atadura, ligadura, ligamento. Palmo P. 2. 17i. § U". Pri- vende atacas. Consl. cio ParI. 8q. § iI, Que
são. 1fr. 1. 9. 19. e rreq .•alamenlos do te- ata, ou liga com ellas.
moI' de Deus» Marc. Vid. 4. 9. -por a pe.Uár, v. trans. (do Lat. aplare). Ligar,
nilencia se desfazem os alamenlos dos pec- prendpr, ajuntar alguem, ou algumas coucados». !l fig. Timidez, .acanhamento. § Su- sas, cingindo-as com Uta, corda. guita, ou
jeição. V. Ligadura, Enlace, Vinculo.
outro genero de atilho, ou atadura Lus. 3.
Atoniul0, ~. m. (do FI'. lan; do Lat. 125. 111. P. c. 6. cce mandando-os ala?' com
barbo lannum) Casca de carvalho feita em huma corda pelos pés, os tirárão fóra •. §
pó, que se usa no cortimento dos couros, fig. Unir: V. g. atar com Deus. 11. P. 1 2.4.
para lhes dar maior solidez. § Omesmo cou- -esta caridade ala e Uile com Christo». §
1'0 assim preparado. Blul. § fig. (I. pleb.) Apertar, ligar dando nó. Lus. 10. IIi. .ata
Diz-se de uma mulher estragada, encorrea- o cordão, que traz por derradeiro no tronda, prematuramente velha.
co" e fig. B. 3, 8. 1. -vinculo com que alam
.... tanádo, p. p. de Atanar; e adj. -sola ala- os animos naturaes. Alem. das Proez. 1. 26.
neuta. § fig. Da cOr e dureza dos atanados. .armas que amor alolt com o nó de eterna
"'tani.r, V. trans. Preparar couros com alTeicão•. § Alm' ao jugo; submetter, ou
casca de carvalho moida.
metter debaixo do jugo. Lus. Transf. n.· 96.
Atunárlo, u, adj. (L de volat.) Que ain- Veiga, Ord. 1. 7. § Alar em lll.guma cousa;
da não mudou a penna do anno precedente. encp.rrar dentro: 1). g. em um 'panno, e fe"'tau."',,, S. f. Planta herbacea. (Atha- chal·o com atilho, ou nó. H. Dom. 1. 2.35.
sia, Tanacelwn).
§ Ala1' a lei no comção; como outros atavam
Atanu.alr, V. trans. (corrupção de Ale- certos preceitos em tiras de pergaminho, ou
nazar) Apertar a carne com tenaz ardente, í1mbrias na testa, etc. § Alar; fig. sujeitar.
como se fazia aos reus de certos crimes; e captivar: -alei meu coração a tua lei. -a
antigo aos martyres. Jorn. d'Ar. 3. c. 5 vontade a teus pés alei rendido, piu-me
-alanaza1' e cortar os pés e mãos» V. do embora" § Atalhar, enlear. fazer calar. EuArc. 2. 34.• mandou-Ihe arrancar as unhas, r,.. 3. 1. -alou-me, que não soube que lhe
e alellao:;ar os lleytos. § (por amplIação) responder». § AIOl' o juizo e a 1'azão; fazer
Maltractar de qualquer modo que fira, ou calar, impedir que obrem Iivreml'nte. Sá e
morlíflqlle a carne. H. Dom. 2. 4. 20. -cor- Mil' § Convencer: -alais-me tanto com a
vos, e corujas que a alenazarão com pica- razão» Eufr. 5. 10. § Alar a lingua a aldas e dentadas» N. P. c. 23. lIatabões e guem; emmudecel·o, fazel·o calar por memosquitos que nos alanazarão. § fig. Ator- do, confusão, ou 'outro qualquer motivo.
mental'. Feo, 7'1'. i. p. 3. coi. 3. -o amor CoulinllO, 1. C. 12. -era tal a confusão em
d'estas temporalidades o devia alanazQ1'. ambos, que lhes alava as línguas. r. do An.
Guer. Cor.
7'22. -e a!anazando-o com a 1. 8. -a dOr 1I1e alOll a lingua. § Ata1' a voz:
memoria da i~justiça,. que.. etG.' «- a hon- impedil-a. Uliss. 7. 16. -e se atégora o medo
ra, a reputaçao com IDveJa» § (L pop.l 111- a voz me alava». § Alm' as mãos a alquem;
commodar, aborrecer com palavras, ditos, llg-. embaraçar-lhe as acções, não o deixar
etc. § (ii.) Encller ~s ~uvJdos com intrigas, obrar livremente, por e(feito de alguma
que aborrecem, e mdlspoem.
cousa. V, elo Arc. L 7. Arl'. 1. r. 3. lIalào as
"'tGDl:CS, (ant.) V. Até. Liv. de Noa de màos ao Omnipotente. (falI. das lag-rimas
S. Omo:; de Coimbra.
do arrependimento). § AlaI' alguem de pés e
... taDger, e A.tllDQlmeDto, (ant.) Tan- màos, ou ala'r os pés e mãos a alguem; fig.
gel', etc. Vercia/. Sacro 3. {. 150 V.
prival·o de toda a acção. B. 4. 7. 12. li. P.
AtaDor, S. m. (anL) Especie de vaso an- I. 2. 5. -alar seu proprio querer de pés e
hgo. P. da 11. Gen. T. 4. p. 4~8 .•dous ala- mãos». § Alar; Ug. unir, ou ligar: V. g.-o
nores de prata dourados em partes. § Ala- {ia do dlscu1'sO, as razõos, a linguagem: i. é,
nor (Castello) ; vaso, canu.do,. canal por on- dar-lhe boa connexão e deducção. § Levar
de se derrama, ou corre IIqUldo, e se enca- alada a conta dos annos . i. é direIta seminha ás fontes, ou será alousar, prato fun- guida. H. Dom. I. 4. 1. § Alar' bem as 'coudo para ~uisados com molhos? Alg. ety- sas com 1'azões; concertar as que estavam
moI. o denva~ do Arab. a~la/lllr~ forno. ou de quebra, e negocios desconcertados, B. 4.
lo_rnalha. V. ~OltS. Vesl. Leão. 0rlg. C. 1.0. o I 7. 6.•para I1:lar bem este negocio, e mais
poe no n~mero dos vocab. ara bicos antlg. § I a seu proposlto•. § Alar alguem com jU1'a. Os chymlOos francezes davam o nome de mento, promessas, penhores; obrigaI-o to-
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jur~me!!-to, palavra, etc. B. I. 9 3
§ Alar obngaçao a algu.em; impOr. Lus· .
4 ~. § Nao alar nada; dl~correr sem con~::

mando

xao cousas, que nao ligam entrp. si' concluir nada do seu discurso, E~rr '5na:
-de quanto o doutor disse, por Om' ..
a~ou•. § Não ala!" nem (~alal" (pbr.
nao resolver, nao conclmr cousa ai"uma'·
n~o. decidir nada. A..ul. do dia dooJUi:t,'
Vlel1'a, 4. 107. -e nao governos que ntni

p':)

alão, nem desatão •. § Ao atar das feridas,
(phr. prov.) no fim do caso; II ultimabol'l:

quand~ ~udo era feito e lindo. B..3. ta:
Lop. Ohl. 2. 30. § - se, V. ref. Llgar.se,
amarrar-se o corpo ou seus membros co
qualquer genero de atadura. Luc. 1.3 • m
cima dos joelhos alou-se, e apertou.Se:
rijamente, que, etc.)) e fig. CosIa Conv 5
"pois te prendeste, e te alasle COlll pecCi'
minoso nó•. § Ala1'-se a alguma causa' fi '
sujei.tar-se·lhe, obrigar-se-Ihe, Iigar-s~ICe
pOf)ura!.!le.nto. An·. 4. 21. -porque aqueUe
se diZ religIOSO, que se ala e obnga aos preCl'ítos de Deus. § Atar-se aos meslres álllJ1
dool'rina; seguil-a cegamente. Oou(~ 5 6

3. § Alm'-se

ao parecer de alguem 'se~it.ô

sem admittir outro, § Cin~ir-sé, seqoir
adoptar: v,. g. atar-se. ~s paltLvra.ldalti,dS
ordem. Frel1', 3. 26. DelI. S. 1. 174. 'eulIIt
lTuero alar.:. a prova das tres con.diçõcs•. !
Ter connexao: v. g. atarem·se bem ou llUIl
os anlecedenles com os consequentes. Vieira
10. 281. § Alarem-se umas cousas a ou/l'as'
com oulf-as. ~~ enlre si; Iigarem'fe , eoll:
çarem-se. Vlet1'a, 12.192.2. § Alar·se;fi.
cal' embaraçado, acanhado. H. Dom. P.l.
-razões com que o chronista se alou•• i
Ug. Ficar irresoluto, perplexo. § Alarm.u
as mãos a alguem; fig. ficar sem acção,!em
liberdade de obrar. Vieira, 4. 7. 2.§Adag.:
_Ala curto, pensa largo, ferra baixo, e lerás cavallo. lJeltc. Adag. 38. O mundo IIÍII
ata o saber á estaca. lbid. 161. nQuemqui.
zer olho são ale ii mão» lbid. 126.• Vébem
que ales, que desates. Ibid. 163.
Atarantação, S. f. (I. pop.) Atrapalha·
ção, confusão, perturbação.
AtaraDtódo, a, p. p. de Atarantar; e
adj. Perturbado, aturdido, estonteado,atra·
palhado.
Aturantár, V. trans. (t. pop.) Perlurbll
alguem, desatinai o, fazel·o tontearcomao
mordido da tarantula; estontear, confundir.
... tar.ntar-..e, V. rel Perturbar·se, all'l'
palhar-se, aturdir-se, estontear-se.
AtarGoto, S. m. O estado de quem esII
atarantado: -flcão em tal alaranto etc•.
... tnrllxía, S. f, (L de phiL) (do Or, a,
privo e tara:m:s. perturbação). Estado tranquillo e pacifico da alma, que a Iiv':l.~
paixões e agitações, que nascem daoplllll~
§ Socelto de espirito.
Atllreça, S. l. (anl.) O ferro da laoça.
Vilerbo, Dicc. porlali/.
Alaretádo, p. p. de Atarefar; e ad].

Carrpgado com tarefa de algum Irabalho.
{l. El.lls. 8. 192. § fig. Muito occupado,lII'
famado.
:.UarctÁr, V. trans. Dar tarefa; sob~'
rpgar de trabalho: '<não só os priv~vao dI
liberdade, mas ai nda os alarefavao COlO
pesadissimo trabaUlo».
Ataretár."e, v, ref. Entregar-se agraD'
de trabalho.
I!fl\
Ataroncúdo, a, adj. Incbado de II .
conceitos e outras más flOres de elo~ueu
cia: eslylo' atarol1cado (de um tldalg~ l~;
sa de Tarouca. que teve os defeitos p1i.
eloquencia do seu tempo, em que se eI
cavam e analysavam as bellezas d~oDt
ra e outras semelhantes) : _resgu 10",.
se dCls cachopos dos Agongorados, A~
cados. Afrancezados, dos sectarios da hoguJ
Pelainha, etc ».
B3.7Atarracádo, p. p. de Atarracar. .
3. § -, adj. llg. 1Ialxo e grossa. ealJl"
... turraeudor, a, S. O que, a qu
raca. B. P.
fi allarrlt'
Aturracár, V. trans. (do Ara. •alJrJ1'
I. de ferrador, estender ao martel;~;radur~
cal' ferraduras). Bater o crava, a do-lbe ll
com o martello, apertando e faz~nqneéae
bordas, rompões, bicos, e o m.als r,I!lf
cessario para se poderem apphcar ao
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preto ou castanho escuro com pintas ou
moscas brancas no ill1al contra as ancas,
ou no ppscoço contra as espadoas; é mau
signal. Leão, Leis Est. Addiç. 31. V. Estabanado.
"t.",uo, (ant.) V. Tavão. como llú}e se diz:
"tem os cavaI/os muitas moscas procedidas
dos atavõesJl Gatv. I. 19.
"t.n·eI'IHitlaménle, adv. Ao uso ,Ia taverna. § Vel1d<!l' - ; como em laverna: "os
nobrps vendem o scu vinho á porta a/avel'l1adamenlc (em certas partes de !Latia)JI.
"tan~l'n"do, p. p. de Atavel'lJar ; e adj.
VendeI' vinho alaL'el'nado .. por miudo, e não
em gorosso, corno na taverna. Ord. M. I. Tit.
15. § Grosseiro, de modos ordioarios como
os que frEquentam as tavernas, ou tabel'lJas.
,Unvernár, V. trans. Vender por miudo
rm taverna: v. g. atavernar o vinho, azeile,
etc. 01'(1. 1. 18. 61. § Os que dizem taberna,
devem dizer alabema1', etc.
Atnvládllllténte, adv. Com atavios, com
enfeites. B. P. Cmei. D.
At.n'iâdo, p. p. de Ataviar; e adj. Tem'.
ltm. C. 6. Casto I. la.
"'tllv!lldól', a, S. O que, a que atavia:
"muitos ataviado'l'es descompõem a noiva".
,U""laménto, S. m. p. U~. Oacto de ataviai', ou ataviar-se; atavio. De{ensa da M.

«ate ii porta do muro" até ao anno que
vem; até mil oito centos e novenla; até ao
mez de abl'it. Vieira 10. 26E. 2. "alé 110je•. § fig. Trisle alJ d morte; i. é, quasi a
morrer. O/w. de D. Duarle. § Hoje com ubs.
precedido de artigo def. emprega-se por
euphonia a loc. prep. até a: ale á cidade;
a/e ao ultimo instante. § A/é que; loc. conj.
de tempo: alé ao momento em que: Casto ::l.
c,. 37. Viei,'. 8. 107. 2.•até que lhe li1'al'ão a
VIda•. § A's vezes usa-se como adv. e signiUca mesmo, ainda, tambem: V. g. se se vendesse, até ezt o comprava; sei tudo como se
lJassolt, até sei o que le disse FLtão ; .até os

ATA
d hesta § Alarracm'; aperlal' muito com
a d ou cunha; atocbar. Blul. § Alarracor .an affligir. Eu{r, 4. 8.• e sabeis quaes
CO~ 'ala~acão. huns perdidos polos morga~ s mortos por deixar casa fundada, etc.•
°fi' . Embaraçar, confun~.. r, eulear, c~n~en~er, maravilhar. FerI'. 6!,oso, 3. 7. ahe d!abo a/arracou·o. concl UIU' o . com razau,
b.'eceão. Cam. • u' tu, como me alarracps,
~f~udeiro de Bolia com b~caes de tldalgula.
UM. 5. 7.•e mal~ quereis que vos atarraqlle, que não lallels pala ua··.
.,
Atllrroebádo, p. p, de Atarrachal. Segorado, apertado com a tarracha.
.
,\lol'rllcbndot·, 0, s. O que, a que alarracha. §-, s. m. Instrumento para ata,rachar.
.llorr8ché.·, V. traus. Audar com a tarracha para apertar, segurar.
..carrófa, s. r. (aut.) V. Tarrafa. Res.
rid./. 25. Goes, Ohr. At. 4. 10
.""rrorildu, a~ adJ (ant. e pleb ) EIIvalia em tarrafa; coberto com manta, ca·
pa rota. Cancion. 181 V. 3.
111l,u,,8r. ". Tarugar.
"IOH. V Até. Git Vic. I. 111.
,1lUClldéh'o, s. m. p. uso Atoleiro, lameira, onde o animal fica .a~ascado : no Ug.
Chago Obro 2. 1. ll- dos vnos•.
,ulIHcádo, p. p. de Atascar; e adj. Mellido
em atoleiro; alolado (no proprio e no figl.
"COHcnr, V. trans. Melter em atoleiro,
lameiro; atolar. V. Atascar-se.
"luHcór-/.e, V. ref. (do FI'. ant. s'alasCMl'. pegar, prender por ser prgajoso) Mélter-se em atoleiro, lameiro. d'onde se não
pode sair sem grande dil'liculdade: v. g.
alascar-se em pantana, em lodaçat; atularse. eOcar preso; e fig .•- no ladaçat do vicio.' Bel'/!. Flor. I, 10. q25.
"I"~qnélro, S. m. Omesmo que A.tascadeiro.
"I"unlhódo, p. p. de Atassaihar. B.2.
2. I. li. N. I. 135.
"IUNlllhudó.·, n, S. O que, a que atassalha. B. P.
.
"laHHlllhlldi"'a, S. f. Acção e eJfpito de
alassalhar; os golpes da cousa atassalhada.
.t1uHalbó.., V. trans. Rasgar, dilacerar,
alanhar, fazer em tassalhos, em pedaços,
esfarrapar com os dentes: diz-se das féras; e fig. do homem armado. Diníz, Pind.
'nem tão fero tigre a/assatlla gados, e paslares. Couto q. 8. 1. "e o a/assalharão (os
inimigos) fazendf! nelle anatomias e~panto
fas. IJoes, (,111'. Afan. llatassalhárão as adar·
g~s. com golpes § flg. AbocanlJar, desacredl!ar, caluUllllar. lJ. P. 1. 5 8. -a/assa/ham
(os praguentoSl as honras. a fama» Cei/o S.
I. I. 3. llquizerão alassalhal' a honra de
eliristo. § ll~. AI~salhar a bolsa; obrigar
adesp'ezas. Garção, Od. 18. § DIzemos tambem mtrans. atassalhar em, nos. n'eltes. B.
ta. 13. Cout. 5. 2. 5. "porque começarão a
aJassalh01' nos Mouros bravissimamente.i. é,
Corlar muito.
"laiulc, S. m. (do Arab. allabut, arca,
lomba, c~quife ;'~ru BebI'. libola, que tcm a
:esma slgmflcaçao) Caixão onde vae o caaver para a sepultura' esquife tnmba feretroo Lop. 0/!1'. 1. 55~ Pina, Chr. Ar.' IV.
5.•foy seu corpo revolto em hú couro de
JY' e posto Joguo em seu alaude. lJ. F.
ali. Cárl. 8~. Cento q. Ar1', [ 127 v. • os
pedaços do alaude em que forao metlidos.
§ ~g. Sepultura. Coutinho, Cerco 2. 18.• deiUI-me passar, que em meus hombros levo
~aude pera mim e pera nossos contrarios.
lall. de uma jarra de polvora que levava
as costas). Lus. S. 3. 13. 3. "o alaud/J do
raceadO• B. 2. q. q.• porque corno ella (ca'i~ e~a o berço, em que se creara, ella hae ser o a/aude da sua sepultnra por
~~~dodnella mandava. que a enterrassem.
"I I. a antiga de grãos.
l1ção"d r f. ou m. (t. astron.) Aconsteirol. o ouro (do Arab. a/h-lhaU1', o tou"l,oxla. Y. Tauria. Blut.
M."~lI~).ládo, a, adj. Ornado de tauxias.
Com emb5~: cialabardas alaua;iadas de ouro»
"r"ux~~ di ou~o. § p. p. de
"ta" .' . auxlar.
anado, a, adj. Diz·se do cavallo
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mais vis homens ousavam ludibl"iat·o; i. é,
mesmo os mais vis. § Alg. c13ssicos escreveram atá, alée, athá, e té; este ultimo encontra·se freq. em Al'l'aes. Y. Preposição. §
l'ambem lJa quem escreva athé; porém a
orlhog. mais usada é alé. § Alé aqui, Alé
agora (loc. adv.) (S1I11.) O pl'lmeil'o conesponde ao adv. Lat. haclenus, e refere-se ao

logar. O segundo corresponde ao adv. Lat.

adhuc, e refere- se ao tempo. § Adag-.: .Aaua
molle em pedra dura, tanto dá, alé qne fura. Delic. Actag. 154. "Andar ventura, alé a
sepultura» ibicl. t7q. "Até a formiga quer
companhia. ióid. 56. "Alé ao lavar dos cestos he vindima_ ibitl. "Até S. Pedro, 1Ia o
vinho medo» ibid. 184. "fllé no promelter
Sér escaço)) lbid. 110.• .1. torto e a direito,
nossa casa alé ao tecto. lbid. 166. "Bom cão
de caça, a/é á morte dá ao rabo» lbid. 3l.
,Bom saber é calar, alé ser tempo de fallar» lbid. 157.• Cada nm estenda a perna
alé onde tem a coberta- lbid. 62. llComer
a/é ado"cer, curar até ~arar. lbid. 119. "DOI'
de mulher morla, dura até á porta» lbid.
42.• Leite sem pão, alé á porta vae" ibid.
122. "Não digas mal do anno, alé que seja
passado. ibid. \0.• Não louves alé que proves. lúicl. 160.• Não me chames bem fadada, alé me veres enterrada" lbid. 137. "o
filho tio bom vá até ollde bem lhe vá)) lbid.

"tllvlt!~·, V. trans. (do Arab. a-liaba, adornos, enfeites, compostura, etc. voz corrupta do verbo laiaba, cnfei:ar. Leão, Ong.
II. o deriva do FI'. ant. atilet, enfeitar, toucar, srgllndo Fredl'rico Diez, do Gothicol
Ornar, adornar, enfeitar, a:'"ear, adereçar:
v. g. ataviar uma mulhel'. M. e Moça, 2. 17.
"me mandou ... vestir e ataviar ricamente"
• ataviarcreados•. V. do Al'C. § fig. Diz·se das
cousas e acções que pedem urna certa 01'dl'm e (Jropria dispo. ição. Diis.5. I. "porque
nada ba ta para alavial' e governar esta~
duas cousas. (falia de uma nan e de uma
mulher).
"lnvlát·.se, v. ref. Ocual··se, enfeitar-se. 80.• Quem tem amor atraz da pol'tella, tanAl'l'. 10. 50. e fig. "o campo se alavi9. de to olba até que quebra. /bid. :~ . •Alé á mornores» Patm. 4. 26. ataviar-se a alma de te pé forte .. fkm. Nun. Rc{1'. 15. llAlma
alé Almeida, c d'Almeida em deaute alma
vi't'ludes; - a poesia de beUas imagens .
"tavlo, S. m. Omato. adorno, enfeite; sempre».
,\-[eiulo, p. p. de Atear; c adj. Lus. 3.
fali de pessoas. Arr. Ia. 38.• era a virgem
modestissima no gosto, e alavio do seu cor- q9.
"'tendlu', 11, S. e adj. Qne atéa.
po" § Usa-~e de ordinario no pI. Gil. Vic. 3.
"teár, v. trans. (de téa. do Lat. Iccda, fai58 v. Leitão, Misc. 3. 31. "com muitos alavias e peças de ouro. § ApparellJos. arreios; cho, tocha; ou talvez do GI'. aithã, eu ardo,
falI. de cavahtaduras. Ulis. 7. 9.• de alavios inJ1ammo. Leão, Ol'ig. 16. põe·n'o no nuricos adornadas. (as eguas). § fig. Alavios mero das palavras, de que s@ não sabe a
de guerra: apparelhos. Allla1'al, C. 2. Git. origem) Chegar a téa, ou qualquer cousa,
Vic. l. 218.• venha a prancha, e atavio» § com que se põe fogo; lançar logo, accenTrajo, preparo de todo o corpo; n'este sen- der, queimar. insul,. !l. 158. "com ignifel'as
lido USa-se no sing. Jl1. das Pme=;. 1. 47. chamruas ateando» (as galés e naus). § Ex:"estranho e montantiez a/avio» Patm. 5. 10. citar. avivar, dar maior iutelJsão, ou força.
"jnlgaram conforJI!e ao alavio de uas pes- Maus, Ali'. 7. 117. ee o fogo eru viva chamsoas que seriam etc." ~ Ornato; rall. de ca- mas aleando·. § fig. Alear a discordia, a
sas ruas, etc. Nau{r. de Sep. q. Mh "salla... guel'ra, a briga; suscitar, travar. Luc. Freitoldada de SUmlJtuoso, esplen<J.ido alaviou; e 're. § Espertai-, dar calor. Vlis. 2. 8. "e assi
fig. Arr. 9. 7. B. Pano de D. J1fan. p. 12. "o fui aleando a conversação. Ceita, S. 1. 203.
ornamento e alavia da alma é a sabedoria. "alear saudades de Deus».
Ateár, V. intrans. Lavrar, tomar ala, ir·
Agiot. Lus. 2. 448. "alavio ue palavras•.
~tll"i"'UHt, S. m. (I. biol.) Propriedade crescendo o fogo. Couto 5. 3. 3. "como o foorganica que tem os animaes e vegetaes de go aleou, lançarão-se ao mal'- Id. 10. 2. 2.
transmittiÁrem aos descendentes os seus ca- "Ibes forão pOr fogo, que aleol! com muita
racteres. s vezes ha intervallos de uma e braveza» e fig. H. Dom. 1. 3. 14. ',0 fogo
mai& gerações, em que esses caracteres se delle (contagio) ... ateou com tanta força,
não reproduzem. Quando não ha esses ill- qne, etc.• ~ateyão as cllammas da concllpiscencia•.
tervallos chama-se hereditariedade.
.4teár-se, V. ref. Lavrar O fogo, ir au"to"oniltlo, 0, adj. Da especie dos ta"
vões; semelhante ao tavão: V. V- moscas gmelllando por pegai' em materia, que lhe
atavouadas. Galv. Art. 1. 19. ,. Atava- serve de ahmt>nto. Atal't. C. 210. M. P. C.
la. "e começando de se alear jã o fogo no
nado.
.. táxla, S. f. (do Gr. taxis, ordem, e a, toldo, etc.- § fig. !tI. Lus. 7. p. 110.• a corpriv.) (t. med.) Irregularidade nas crises e I'upção do contagio, que a todos se aleava..
paroxysmos das febres. ~ It. phiL) Desor- i é, communicava-se como a chamma se
communica do corpo, em que se aléa. §
dem nos phenoOlenos psychologicos.
"túxlco, a, adj. (t. med.) Em que ha A.vivar, crear mais forca. Ferr. Poem. San.
ataxia: v. g. febre ataxica; antigamente cha- I. 19. Lus. 3. 49. "despertando ao eslridor
mada lebre maligna, ou nervosa. § -, S. m. do fogo que se alea- IIg. § Atear-se a di.!cordia, a guer-ra, o lemor, ele.; aUl!menlar,
O que padece ataxia.
"taxodynàmla, S. f. (do Gr. ataxés. im- de.s~nvolver·se. Goes, ChI'. de P. 58. Frei1'e,L.
perfpito, e dynamis, força) (I. med.) Irre- 2. "ateou se a briga•. § InUammar-se: "atea1',J'
gularidade nos movimentos de um orgão. se em palavras, razões» Cout. q. 4. I. § Alear"'t(o" prep. (do Lat. haclenus, ou anles do se o {ogo d'arlilheria; ser mais repelido e
Arab. hatla) Limita, ou indica certo termo, vivo Casto 2. C. 62. § Atear-se; irar-se, acou Um de logar ou tempo: V. g. d'ahi até cender-se em colera. Ulis. 4. 4.
"téehenill,ích.comok)s. f. (doGr.a, privo
a']Ui; d{L pmça até á ribeim. Cout. 6. 4. 6.

ATE

ATE

e techné, arte) Falta, ou ausencia de arte,
de sciencia.
~técnla, s. f. (do Gr. a, privo e teknom.
geração) (t. med.) lmpotencia viril.
~tedIAr, V. trans. (do LaL laxlere) Causar tedio; entejar, em senL trans. § Aborrecer, ter tedio: V. g. atediava tudo o que

atenças disso. § EsLar á.s aLenças d'alguem;
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antes appetecia.

AtediAr-se, V. ref. Ter ledio, enfastiarse de alguma cousa.
Atébi, (ant.) por Até ahi. Bern. Flor. 2.
p. 167.
Atelgádo, p. p. de Ateillar; e adj. Traz.
B. P. por farto, repimpado, como a teiga
cheia.
&-telgár, V. trans. (de teiga) Medir pela
teiga. § fig. Avaliar, orçar a olbo, o que
Jlode produzir em grão uma ceara em pé.

Eluf:ld.

Atel"ór-se, v. ref. Encher-se como teiga; repimpar-se, fartar-se. Y. Ateigado.
Atelmódo, p. p. de Ateimar. Sim. Mach.
Alr. 2. 86. § -, adj. Teimoso; que insiste,
perseverante. Amm'al, f. 51 ·V. -quaes erão
os ateimados combatentes IngLezes pela presa" «a contestação mais ateimada, que bem
arresoada. i. é, com repetições, e insistencias tei mosas.
Atelmár, V. intrans. Persistir em fazer,
ou dizer a mesma cousa; insistir, repisar
n'ella ; teimar. § Perseverar na mesma tenção, feitos, e obras; obstinar-se. H. Dom.

3. 5. 2. Bem. Flor. 2. p. 71.

Atelra, s. r. Arvore do Brazil, do genero
anona, família das anonaceas; da a Frucla
do Uonele, tambem chamada At!1, e Pinha.
Atelró, S. f. (L agric.). V. Teiró.
Ateie, s. m. (L de h. n.l Genero de guadrumanos da familia dos macacos, oriundo
do Brazil.
Atém, prep. e adv. (anL) Até. Elucid.
_t.temo,·lzndnménte, adv. Com temor,
com medo. B. P.
Atemorlzndilislmo, a, super!. de Atemorizado. B/'it. ~'hr. 6. 20.
At,emo,·1:r.ádo, p. p. de Atemorizar; e
adj. Ma,.t. C. 229. Luc. 2. 8.
Atcmo"izlldôr, a, S. O que, a (rue ate·
moriza. -, adj. Que atemoriza.
&tclllo"izllmento, S. m. p. uso Acção,
ou elfeito de atemorizar.
Atemo"lzár, V. trans. Inspirar, causar
temor; assustar, amedrontar, intimidar.
Paiva, S. L. 6 v. • outra cousa que os mais
espantará, e alemorizará".
Alemorlziar-se, V. ref. Assustar ·se, amedrontar-se; sentir temor, medo. Gavi. Cerco

14. 48

v.

r. (t. jurid.) Acção de
atempar. § As palavras com que se atempa.
Atempac;iio, S.

Blut.

AtcmpádRmcntc,

de tempo certo.

adv. Com assignação

Ateml.údo. Ord. Man. 3. 53.

Atempar; e adj.

p. p. de

Atempál', V. trans. (I. for.) Assignar certo prazo, dentro do qual se ha de apresentar a appellação, ou aggravo na instancia
superior. Leão, Coltecç. f. 259. «assi as
atempassem a casa a que pertencessem (á
do Civel, ou da Supplicação). O,.d. 3. 70.
3. 7. etc. § Atempar tempo; limitai-o, aprasar algum termo para se fazer alguma cousa. Ord. lHan. L. 42. pr.•atempará tempo
ao dito ... a que pareçam na cÔrte•.
Ateml.ár-se, V. rer. Ajustar-se, concertar-se, aprazar-se com ordem, para se verem, ajuntarem, ou fazerem alguma cousa
ao tempo, termo, e prazo limitado, ficando
no entretanto suspenso o negocio; atermar-se.
A teml)O, (loc. adv.) V. lfempo. § Atempo, s. m. flieim. 12. 110, .mas estes atempas ~ó em tempo de S. Antonio os logrou a
IgreJa.,
.~tellJptn,-_ O mesmo que Tentar. Vit,

Christi.

Alenuzn,', (de tenaz) V. Atanazar, mais
usual, posto que menos correcto. V. do Arc.
n. Dom. 2. 4. 20.
&tcuc;u, S. f, Cousa a que nos atemos,
seguramos, de que fazemos fundamento,
em que pomos as esperanças, confiança.
Autegr. f, 31. Olis. 3. 7. Pinho 1. 58. «ás

ATH
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.4.tés, (ant.) V. Até, Vit. Christ. 2, 30
depender d'elle.
83.
.
&tcnda, (anL) V. Atlenda. Ord. Ar. 2.
.4.tes;ulo, p. p. de Atesar.; e adi. n. F
43. 1.
Man. Nus. 77. -arco atesado" ocorrenlo d'
"tendc,', v. trans. V. Altender. § (ant.) rio atesada com chuveiros, que a en~ro'o
Esperar lned. 3. 19. "não ousárão d'aten· sarão" tornada tesa, rija, impetuosa. o ,.
deI', e voltárão as costas..
.4.tC!lI'!" V. li:ans. (anL) V. Entesar, ucé
Aleurá,', v. trans. Fazer brando, tenro: como hOJe se dIZ. Sego Cerco de Diu ,q227
V. g. atem'ar o {er'1'O na {ragoa (pondo-o Git. Vic. 1. 215. oaLesa aqllelle lJalanco•.
em braza); fazel-o bem malleavel. § fig.
Atesá,', V. illtrans. Fazer·se teso ouiorAtem-ar o col'ação; abrandai-o, como ao fel" te. § Usa-se no fig. TeU. Ethiop. p. 580. <alto
1'0 rragoado, e abrazeado.·
sando os ventos, etc.•
Atentúr. V. 'fentar Casto 5. 15.
IUesollrár, e derivo V. Entbesourar
"tente, adj. 2 g. (anL) ou p. a. de Ater:
&testádo, p, p. de Atestar; e adi. Cheio
se: "a parte atente» que se atém, e esta até ao lesto, até a CIma. V. de Suso c 27
pelo julgado, e guarda a sua execução. -bocetas atestadas .de peçonha" cnáos à/eJ:
Elucid. "pague a parte a/ente, e aguardante» /adas de gente» 1. é, abarrotadas' e n.
que guarda, e cumpre o tracto.
Naufr. de Sep. f. 29 V. -peitos atesliuJosde
,Uéutego, a, adj. (t. rusL) Attento. Gil malícia •.
Vic. L. 28 V.
IUestadúra, S. f. p. uso Acção ou cITei.
... tento, (Ioc. adv.) Com tento, resguar- to de atestar. § O liquido que se'deita nas
do, cautela. T. de Agata, 2. 68 v. -he ne- vasilhas para as encher completamente·dil.
cessario ir mui atento. Oruz, Poes. f. 37. se especialmente do vinho ou dos IiquidOS
.. quem no mato vai atento, não vai espi- alcoolicos, e do azeite, etc.
...testár, V. trans. (de testo) Encher até
nhar desatentado" V. Tento. e Attento.
Jité'lUi, O mesmo que Até aqui V. Até, e ao testo, até a cima; diz·se de qualquer va.
Qui.
silha, mas mais especialmente d'a~ue\las
JiteCllulpe"a, S. f. Certa especie de pera. em que se recolhe vinho, ou outro lIquido
Carv. Carog. 1. 425.
alcoolico, azeite, etc. § Abarrotar, acabar
,litcrece.·, V. intrans. Ficar pasmado, re· de encher. n. Dom. 2. 4.24.• porqueacer.
gelado, inteiriçado de frio, sem movimento; tou de faltar cal ... atestarão·no (o caixão)
diz-se dos ca vallos e outros animaes: .com de terra_ Luz, S. 2. f. 128. 4. • alestar bem
os grandes frios morrião e aterecião os os coFres».
cavallo , e camellos" lned. 1. r. 473. e freq.
IUestár, V. intrans. (de testa, testada) V.
V. Aterido, e Estrecer· se.
Entestar. Mend. S. L. 218. 5.
... tm'ieiado, p. p. de Atericiar; e adj. - ,Ucstul'-"e, V. ref. Encher-se bem' co0
Ooente de ictericia. V. elo An. 5. 12. § Que mel' e beber excessivamente.
'
IUezár. V. Entesar. Dicc. da Acad.
denota ictericia. fi. Dom. 2, 5. 10. § Sever.
Disc. 156 V. «cór atericiada..
At.bálnmo, S. m. (do Gr. a, privo e lha·
"tcricl;"', V. trans. Causar ictericia; lamas, tbalamo) (L boL) Lichen a/halamo;
dar cOI' de icterícia: "doenças que aleri- o qne não tem conceptaculos.
cião o rosto"
"t111unàntu, S. f. (L boL) Genero de
Jiterlciá,'.se, V. ref. Adoecer de icte- plantas da pentandria digynia de Linneo,e
rícia.
da família das umbrelladas.
"terido, a, adj. (ant.) V. Inteiriçado.
"tbunúsla, S. f. Geuero de plantadara·
Vito Christ. 4. lO. 52. lned. 3. 141. «caval- milia das corymbireras (tan~sia tanaccta)
los auguados, e aterielos do frio..
Alad. 1. 35. Grist. Deseng. 2. 2. 37. ILat.la·
;ltc"lllódo, p. p. de Atermal'. Mem. elas nacetum) § Na passagem citada de Madeira,
Proez. 1. 27. § -, aLlj. Chegado ao termo, alhanasia significa não uma planta, mas um
ao extremo. Mem das Proez. t. 46. «cubiça medicamento: .medicamentos que poteo·
alermada. Aulegr. 4. 2.• emnrezas aterma- cialmente tem virtude resolutiva, comosão
das (extremosas) não podem ser gostosas- triaga velha, alhanasia, ambrosia, ccmflOsi·
§ Ajustado para certo termo; aprazado.
ção de calamita, e outros aromatas•. R'I
.4.tc,'wlÍr, V. trans. (anL) POr termo. § significação tinha tambem ja em Grego I
Atempar, dar, ou limitar certo termo de palavra alhanasia (propriamente illlmor/atempo. Pina, CM. D. Diniz, C. 17. "se ho Made). Foi por uma singular conrusão com
tempo que Clemente V. atermou ahos Rex. o LaL moderno tanacetum que alhallana
etc."
veio a designar a planta.
Atcrmár-se, V. ref Tomar certo prazo
Atbnnásla, adj. f. (t. de impr.) Lell/'a
para fazer, ou reso! ver alguma cousa. P. athanasia; médra entre o caracter de texto.
P. 2. 10'2 V. «atel'mando-se até hum sabado.. e de leitura. § As dpnominações de pOllde·
S Atermal' tem é agudo nas variações, em cta, te.xlo, leitum, alhanasia, paragoM, lnque o tem {e/'rar.
terelltO, brevial'io e diamante, etc., pelas
Aterrumento, S. m. p. uso Terror, cons- quaes os caracteres Lypograpllicos eram
ternação que se causa, ou so[re. Bem. antigamente conhE'cidos, desapparecera~
Med. 2. 2.
qllasi na typoO'rapbia portugueza e brall"
Atet'rnplen(,r, V. trans. O mesmo que leira, depois ae se haver adoptado com
'fel'l'aplenar, que é como hoje se diz. P. P. varias modificações o typometl'o francel,
2. 9. 24.
tendo POt· base o corpo 8. Todos os caraole·
Aterrár, V. trans. Altear com terra ou res são classificados por corpos numeraes. Os
entulho; encher de Lerra. § (anL) Derribar, Allemães conservam ainda o anti~o syslema,
derrocar, arrazar, lançar a terra, assolar dizendo cicero, lercia, doppel'11tlttel, c/c..
Cancion. 99. 2.
"-(beismo, S. m. (Lat. alheis11tus) Douln·
Atcrrúr, V. trans. Atemorizar, conster- na dos que negam a existencia de Deus.
nar com medo; causar terror, terrificar. Ceit. S. L. 292. 2. § (por ext.) Descrença,
Bem. Pal'. 68. Ulis. 1. 5. "cousas que me impiedade.
.
ate1'rão" ~ Aterrar tem é agudo no indico
Atbeísta, S. 2 ~. Pes:.oa que nega aeIISaté/'ro, alérrarn; e no subj. atér'l'e, alérl'es, tencia de Deus; atheu. Vieira, 5. 393. ~. l~.
atér'1'em.
8. 23. e fig. Chago 1. 1. 14. 00 a/helSla I
Atc"ro, S. m. A terra, areia, entulho, razão".
.
etc.! que se deita em um logar baixo, ala. U beístlco, a, adj. Do aLbeismo: V. g.
gadlço de chuva, ou maré para o altear, e seita aLhE'istica, Atm. Instr. 2. Prol.
i
ficar em secco; ou n'uma estrada para a
.U benos, S. f. (do Lat. At/!ena!) Famos
altear, ou nivelar. Fazem-se grandes ater- cidade da Grecia, onde muito floresceram
ros em camiphos de ferro, para nivela- as lettras; toma-se appel!ativameote, po~
menta do leIto das estradas, e nas obras qualquer logar, ou univerSidade onde tam
dos portos, quando ha a conquistar terre- bem as lettras floresçam: diz-se ta~to;~
nos sobre as aguas. § (anL) O trabalho, a pI. como no sing.: V. g. "a nova esc~ ar9
obra de aterrar.
.
Athenas Conimbricenses" TeU. ChI'. . ~.
...tc"rorlzlÍr. V. Terrorizar.
"Alhenas da igreja catholica» Vieil'. I t. ~t'
Ater-se, V. reL Pegar-se, arrimar- se. §
Atbenéo, ou A.tbcueu, S. fi: (do si
fig. Acostar-se: V. g. ater-se a parecer, con- IJ.lhenreum) Universidade, academia. T~l/Ie:
selho, favor, ab/'igo; i. é, pOr n'elle a sua Ch,.. 2. f. 355. § Titulo de algun~ es§ta(;1)
confiança, M, Lo 1. 2. 1.
cimentos particulares de ínstrucçao. a·
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L«ar publico, onde os philosophos e os
~rtas liam as suas obras.
.
p".bI'O, ou "t1.'êu, ~. (~? Gr. a, pnv. e
Iheas, Deus) AI heJSl~a. Guen: Rrl. .5. 2. 6. §
Alheu é a fôrma hOJe \!sada , athezst~_calda
em desu~O. § O que n~o segue religlao alguma: descrente, lmpLO.
"'bcriDO, S. m. (t. de h. n.) Genel'o de
pe'IIPS da familia dos arenques.
"lIu'rWlIDl>, a, adj. (t. pbys.) O mesmo
q~e Athermico.
Albcrw8sl0, S. f. (do Gr., a, augment. e
Ihermasia, calor) (t. oJed.) Excesso de calor; calor morboso. .
. .
.-l'bérmlco, u, ad]. (do Gr: a, pnvatIl'O,
e Ihenllé, calor) (t: phys.) Dlz·se dos corpos que não. se deIxam penetrar do calor.
Oppõe-se a clwlherlnlCo.
"'bcromo, S. m. (do Lat. alheroma) (t.
med.) Tumor sem dóI', que nasce no pescOÇo. Mad. Melh. 2. 35. I.
"lbcrowlItoso, ósa, adj. (t. med.) Da
natureza do ai heroma.
"lbcsouriar, e der. V. Enthesoul'ar, etc.
IlJaus. Vid. 5. 4.9.
"lblélO, S. m. (do Lat. alhltla; 90 Gr.
a/hlo.!, briga, combatei O que com batIa no~
jogos solemnes dos Gregos. e Homanos ; luclador. Sovo Bist. 2. 29. § (\g. Homem ai enlado, robusto, destro nos exercicios c.orporaes. § lIeroe que combateu peja patna, ou
pela ré; no pr. e no fig. ~eU: Bist. 378.
A/m. Inst. 2. r. 84.3. «santlsslmo alh/ela e
marlyr de Christo, l~nacio».
"Iblétlco, s, f. Gymnasiastica; arte ou
pronssão do lu::tador, do athleta.
.tlblétlcomêntc, adv. De modo alh/e-

r

tiro.

"Iblétlco, a, adj. (do Lat. alh/eli~'Us) De
alhleta : forças alhlelicas. SabeU. 2. 3. 4.,[. §
fig. Forte, robusto, vigoroso: V. g. corpo

alhiflico.

.tlboráclco, a, adj. (t. zooI.) Que não

lem torax.

.- llbywln, s. f. (do Gr. a, privo e Ihymos,
valor) (L. med.) Abatimento, desalento, falta de valor, que padecem os enfermos de
certo temperamento no curso das moles,
lias.
.tllblár. O mesmo que Entibiar, que é
como hoje se diz. Marc. Ohr. 2. 38. e 2. 3.

2. Luz. lJes. 7.

.-ltlçildo, p. p. de Atiçar. M. Lus. 4.

li. 8.

"Uçadõr, S. m. Instrumento de atiçar e
aVIVar a luz ou o lume; espevitador. Esping.
Perf. 9. § Atiçador, a. O que, a que atiça o
rogo. B. 4. 9. 3. § IIg. Provocador, instigador. Pina, Ar. VI. C. 4.2. "aliçador de odios".
.ttlçador, a, adj. Que atiça, provoca.
Luz, Ô 2.60.3. "palavras ... e tão atiçado"1lol da ira do rei».
." lIçallléDIo, S. m. Acção, ou eO'eito de
atiçar. § fig. Instigação, provocação.
.lllçu, V. trans. E~pertar, avi vaI' a luz
ou o lume, tiraudo os morrões, soprando,
ou chegando o combustivel. Gran. Oomp.
I. 16. e fig. !Uem. das Proez. 1. 12. «aliçando Com estas magoas alheias as brazas da
sua saude". § fig. Incitar, instigar, irritar;
falL de pessoas. Casl. 8. c. 4.0. "atiçava
~UJto os Mouros, que mata~sem G. Pereira"
.Ufo, l0. 4. I. .mais o aliça'va a ira, e indl~naçao contra o Ulho. «folgo de o atiçar
~ara o yer bIrrento" a(\nar dizemos hoje.
er:. Brnto, 5. 6: § Excitar, avivar, fomenlar, falI. das ~alxões, e acções que d'ellas
fro~dem: «allçav' discordias e odios". Luc.
v' . Cast.. I. C. 7. «atiçav' o combate» pror~~r, IrrJtar. B. I. :I. 2. "accendidos em
2 ria, que J.he o demouio aliça" Cam. Od.
i IDor alzçu, os corações" «atiçav' a fome u
ru~ 'Chd~ Jes. 1. 16. 385. "f;lliça'r a opinião.
. .,. I. (. 48. 2. § Alzçar o fogo com a
i::~' (phr. provo fig.) irritar mais o

't

se.tf~fiár.8e,

V. ref. Estimular-se, irritar-

, Alie ammar-se de ira, etc.
la ão o, su~. de adj. Denota pertença, re!U~nialquahdade: calhedralico, aqualico,
ICO.

8.~.lçoilr,

V. trans. Queimar com tições.

.tUdo, p. p. de âter-se; e adj. Ligado, de-
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pendente com deveres. Curvo Obs. 4..0. 4. § Egl. 7. «ditoso Daphuis ... tu melhor aliFiado, e df'pendente : rr- a vãs esperanças». nas. § Achar. vir no conhecimento de alAtil{"Rdo, ", adj. Semelhante a peJle do guma cousa. Dliss. 8. 37. "Pithodemo... que
tigrp.: mo~qlleado.
pallido, e medroRo não alina" ~ Ter bom
"tllúdnmclltc, adv. De modo atilado' tino, e acerto; obrar njnizadamente. Vav'eldiscrptampnte. H. P. Cav'd. e Barb. lJ.
'la. § Ir, ou dil'Ü!ir-~e pelo lino a alguma
"'Il11dé"l>, S. f. QualIdade de atilado, parte, ou cousa. B. Olar. I. C. 21. «ouvio ...
apnrado, bem acabado; DPrfeição, apura- rinchar um cavallo, e alinando aquplla parmento. Goes, Trai. da J/elhice de Cicero: te... vio jazer dois cavalleiros •. : âCertar ;
«- df'l corpou.
dar com o que se procurava. ~ Atinar para
"Uládo, p. p. de Atilar, e adj. Pontual, alguma pal'te; dIrigir. ou applicar o sentiexacto até nas consas miudas; que não fal- do para ella. Palmo P. 5. 18. "ouvio grauta uem a um til de seus devrres ; escrupu- dis<imo estrondo de armas, e alinando pa10"0. § Aprimorado: V. g. atilado na glan· ra onde soavam os golpes viram, etc.»
leria. Eu/v'. 2. 7. § Culto. polido, discreto,
Ath,"z'u·. V. Atanazar. Ord. Man. 5. 10.6.
ajuizado. M. Lus. 1. 3. 4. "na opinião de
Atllleál. V. 'fincaI. lt1ad. Melh. 1. 36. 2.
gente pouco entendida e ainda que se tem
"tonlll, S. f. (t. bot.) E~pecie de cboupo.
Atillo, S. m. Acção de atinar, acerto, juiper alilada·. ~ Aperfeiçoado, consummado.
Ba1'1"eiros, r: 174. "foi alilado na purrza da zo no obrar; oppõe-se a desalino. fll!tl. SlIp,
)jngua Lat." § Acabado com perfeição. TI'anc. § Tino para iove 'li~ar cousas dif(\ceis, in2. C. 2. «letlras de bordaJIo tão aliladas" certas. Cam. Eleg. 11.
Lobo. f. 4..96.• espada alilada".
Ath'lIdiço, S. m. II. fam.) O que se atiAlIlamento, S. m. Acção, ou 1'0' ito de ra a aventuras, principalmente amorosas.
atilar. TeU. Ch!'. 2. f. ;')4.9. § Tino, discri- § Atrevido, desaforado. petulanl,~.
ção. § Primor, esmero, e.orrecção.
"th'ádo, p. p. de âtirar; e adj. 111. C. 2.
,Ullár, V. trans. (do Hebr. lil. ponto, pe- 59. § Que se laoça a em prezas arriscadas,
que na linha, cousa tenne, ruiuda, subtil, ou de exito duvidoso.
d'onde deriva o vocab. Port. lil com a mesAlh'udo,', u, adj. Que atira. § Destro no
ma significação. do qllal formámos a lil·ar. exercicio de atirar com espingarda, arco,
V. S. Luiz, Glos. O/'Írml) Apurar, aperfei- ou semelhante. Encid. 5. 117. "varões aliçoar com miudeza: v. g. «alilo meu enge- oradores•.
nho em servi·lou. Presles, 36. § Polir. pôr a
"th,.,do,·, a, S. O que, a que atira. Amanltima demão a alguma obra, que lhe não mi, S. 4..65. 9. § Alimdor, S. m. Soldado arfalte nem um til. t/a1'd. D. B. P. § Assear, mado de espingarda. P. P. I. r: 128. M. P.
ornar com grande curiosidade.
C. 59. «os nos:;os aliradores, que serião 160•.
,t.mÚ'··14C. v ref. Ornar-se, ataviar-se § Alú'adores, S. m. pI. (I. miL) Soldados de
muito. Res. Ch!'. J. H. V o part.
infautel'ia ligeira, que combatem, dispersanAtilbo, S. m. Qualquer til'a estreita de do-se e fazendo um fogo irregular e avulso.
"'tlr/..', V. trans. Arremessar, fazer tiro
panno, cordão, cordel, barbante, guita, etc.,
com que se pode atar alguma cousa. Leão, com flPdra, dardo, bala, frecha, etc. Marl.
ChI'. Af. IV. 168.; e lig. Sim. Coelho Chr. I. Cal. 183. (,alvo a que bão·de alirav'». § [lg.
8. 30. "alilho de SI'Il amor". ~ (na Parahyba Ailudir com remoque, com revf'lação: refee Rio Grande do Norte, Brazil) Um par de rir-se: «as S. escrituras ali1'Urão a e~te dia
qualquer cou~a, e especialmente duas espi- (da resurreição de Cbri~to)>> «aqui atirava
gas de milho presas entre si ppla propria a enfatica predicção». ~ Adag.: «Quem tem
palha. a que chamam tambt'm caibro. § Não telhado de vidro, não aliv'e pedras ao do
lem alilho, nem vincilho,' (phras. pop.) diz- visinho» JJelic. Adag. 163. "Feitos de viilão,
se de cousa que não tem preslimo, ou que aliv'av' a pedra e esconder a mão» Ibid. 115.
não vem a proposiLo.
...th·/u', V. intrans. Omesmo que o trans .
,t.tlmúdo, Gil. Vic. 1. 131. p. p. de
M. P. 109. Elegiad. 15. 221 V. "com ardeuAUmá'" V. trans. (ant.) Acabar: .huma tes pelouros atimvão» § Alirar para algum
ali'marom prasmada façanha» acabaram uma silio; ir. caminhar. B. Claro I. C. 7. «aUrafaçanha, feito repreheudido, condemnado. rão a ella». § Ali1'U1' á visla de alguem; fereprovado. (V. f'rasmado.) Leil. 1l1isc. 16, ríl-o nos olhlJs; e (\g. olJendel-o na parte
456. a margem traz acabarão, porém Blul. mais sensivel, na cousa de maior apreço.
citando a mesma passagem, e F. e Sousa, Maus. A{. Prol. § Dirigir-se a fazer, a conlnlv'od ás Oul. de Cam, interpretam em.pl'e- seguir; ter por Um: «as astucias do demoltender; o Dicc. da Acad. define emprehen- nio aliv'ão á perdição das almas» Bril. Ch.,..
der, commellev', e cita Gil. Vic. L 131. «estes 52. § Alludir, referir-se. § Alirav' ao alvo;
são todos pastores da serra d'estreila vem arremessar o tiro sobre um pequeno ponto
em preito com seus amores alimar» mas ali- marcado; e fig. rrO alvo a que atirão cuimar, e acimal' são o mesmo, e siguiflcam dados, desejos, meditações" Amaml, S. 34.
levar acima, acabar, rematar.
18. § Ug. Alimv' com dinhei1'O á v'lla; esAthnldo", e derivo V. Intimidar.
banjal-o; gastai-o mal gasto. § Alira I' comÁ.tJmo, S. m. (do Hesp. aclimo) I. uso sigo,' lançar-se, arremessar-se: aliv'ar comParte tenuissima, brevissima, curtissima: sigo para cima da cama; alirou comsigo da
v. g. - de lempo. § Em um átimo; em um janella de um 4.· andar á rua. § Atira";
instante. V. Atomo.
despedir couces ; diz·se das cavalgaduras.
... thllidnnll'lItc, adv. p. uso Acertada- § Adag.: rrBésteiro que mal alira, prestes
tem a mentira. lJelic. Adag.: "Bésteiro to 1'mente, com tino.
"t1llódo, p. p. de Atinar; e adj. Que tem to, alira aos pés e da no rosto» lbid. 99.
tino para conjecturas; esperto, sagaz, adver- «Fallar sem cuidar, é aliv'a1' sem apontar•
lido: v. g. medico mui habit, e atinado. § lbid. 100.• Bésteiro mau, aos seus atira»
Ajuizado, discreto. § Camin/w anles alina- Blul. Sup.
do, que sabido; com que se deu por acerto,
Atlrár-se, V. rer. Arremessar-se. § (\g.
as apalpadelas.
Abalançar· se; lançar-se a emprezas ar ris"Untor, V. trans. Acertar, dar com algu- cadas, ou de exito duvidoso: «alirar-se a
ma cousa pelo tino; achai-a por conjp.cturas, tudo" acommetter tudo. § Atirar-se a alpor indicios ou signaes. 111. Lus. l. 3. C. li. guern; arremetler com elle, atacal·o. § ligo
"fortaleza ... em que houvpsse lume de noi· '<to fam.) Atrever-se a namoro. § IIg. OSlente, pera que as barcas de pescar alinassem tal' certo luxo: aqueUa genle atira·se.
"th'ccer. V. Aterecer : "outros (cavallos)
o porlou § Acertar por conjecturas. Ceila,
S. 1.2. I. «alinou a mulher a causa". § 1'01'- lhes matão os frios, outros auguão e alil'enar a acertar na lembrauça de cousa es- cem•. lned. 3. 154.
quecida. Lobo, f. 33. «nunca alinou palavra».
...thlOllrár, e derivo V. Enthesourar.
§ Achar. vir no conhecimento de alguma
... tltlir, V. intrans. (t. de volat.) Fazer
cousa. Marl. Carl. 28 ". calinal', e acertar os certo som a ave quando se embravece. Arcaminhos do Ceo» buscar pelo tino tentau- le da Caça, I. 4. e 2. 9. «hum açór... que se
do. § Dirigir: «atinar seus passos».
debatia e alilava,,; e fig. Ulis. 2. 6. «alilal'
AUoiu', V. trans, (de tino) Acertar pelo como touro" mugir agudo e forte. V. Arlino. V. do An. 1. 5. Lobo, f. 168.• entran- ruar o boi. G. c/c S Rem. 10. calilavão,
do pela cova, onde lJela escuridão não ali- chamando o vento ... como os caçadores fanava•. ~ fig. Acertar por conjecturas em cou- zem aos falcões» V. Apitar.
sa. perp1exa, ig-nota. A1T. 2. 19. FerI'. Paem.
...tUo, S. m. Grito agudo e forte de certas
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.~tu, sulf. de S. Junto aos radicaes dos atocha. § fig. Empenho, pedido: -os aÚJdi
aves, quando se embravecem; silvo; p'io. V.
de Lima, {. 352. «e davão certos sllvo's e corpos simples metalloides, designa um sal, de V. ~r. ás vezes se parecem com os meuslll
"
ali/os•. § IJ~. m. e Moça, 2. q7.• respondeo formado pela reacção d'um acido sobre um Chago Cart. 2. 219.
1\tóeln, S. f. (I. med.) Esterilidade
(a selvagem) com hum alilo tão grande, que oxydo metallico on organico: v. g. stdphaesturgio todo aquel1e valle)).
lo de quinino; cal'bon~IO de cal: § Junto aos
~tóclo .. S. m. (I. II!.ed. anl.) llemedio pa.

trans. Pôr titulo; cntitular. radicaes das substauclas orgamcas que formam acidas com o oxygenio, designa o sal
""IAute, s. m. (do Lat. atlas, anlis, nome produzido pela reacção sobre um acido ba·
ou alcalino: v. g. ci/ralo (le 1I1agnesia.
sico
grego de um rei da Mauritania, que, Sl'gun·
do a fabula, sustentava o ceu sobre os hom- § Significa tambem collectividade, emprego,
bro!>; é formado de a, parI. augmental. e dignidade, jurisdicção: v. g. Il'iulI1vimlo,
lia6, eu sustenho) § fig. Pessoa muito forte e canonica/o, ganemlalo.
1\to, sulf. de adj. Em algumas palavras
robusta. § O que sustenta o peso do governo, de algum In'ande negocio, e feito derivadas do Lat. significa modo, qualidapesado. Vieira. tI. 513. § U que sustenta e de: v. g. sensalo, limom/o.
.( tÓ"1 (Ioc. adv.) Spm desliuo. V Toa.
promove o bem do estado, da religião, etc.
1\toádu, s. f. ianl.) Noticia de ouvida, e
TeU. CM. I. r 7q. «S. Francisco Xavier novo
fama'
toada. Casto I. c. 65. H. /)om. 6. 6 6.
allanle do mundo oriental)) Vieira, q. 115.
lImaiores allan/es da egreja •. § -, pI. (I. de .aquélle valor antigo de que temos... e
arcb.) Estatuas, ou meias figuras, postas aloadas•. V. Atoardas.
"toádo, p. p. de Atoar; e adj. Andl'. ChI'.
em vez de columnas, ou pilastras, a suster
sobre a cabeça. ou sobl'e os bom bras, os 2. C. 87. § fig. ~'undado na anctorid~de, atado
architraves, ou grandes corpos de architc- a ella. Cam. Ftlo(l. 2. sc. 2. <re vira lo~o o
vosso Petl'archa, e.. aloado a trezenlo~ Pia·
ctura, peças c membros do edificio.
4tll\llte, adj. 2 g. De Atlas, ou Atlante. tões, etc.' como o navio aloado, que vue
§ fig. Agigantado, de muita força. Agiol. Lu·s. seguindo o que lhe da toa, ou sirg·a.
1\tolagem, s. m. (I. marit.) Acção de
3. 40. "sustentando allanles homlJros o peatoar, ou levar a reboque.
so, etc.•
1\tOlllbliflo, n, adj. Tecido com certo la1\tlàllllco, a, adj. (do Lal. allanlicus) (I.
geogr.) Diz-se do oceano, que banha as vor proprio das nossas toalhas de mesa: v.
costas d'Arrica, e da Europa occidental, e a. panno, lençal-ia atoalhada. Presto Aul 85.
se estende até ás da America septentrional; _huma toalha aloalhada lJi ja,,; lavada. etc."
é assim cllamado do monte Allante na Afri- § Guarnecido, coberto com toalha: v. g. meca, que lhe está imminente. Goes, ChI'. do sa -. § fig. Que usa. on serve de toalha para
P. 30. «na costa do mar oceano atlanlicoJl. algum fim. Bem. Flor. q. 280.• confessor
§ -, s. O oceano Atlantico. G. de S Bem. 7. aloalhado com a limpeza de seus pés, etc."
1\toér, V. tran5. (anl.) Atemorizar, eslIno largo allanlico•. § (I. de arcbil.) ar·
dem -; é a qne, em vez de cal um nas, tem pautar EI1/.ci(l.
... toá." V. intrans. (I. nau!.) Dar toa, leestatuas, a que chamam allanles. ~ FOl'ma10-; formato em que o papel não é dobrado, vaI' á toa, â sil'l:ta; prender com cordas o naem que a folha ~erve só para duas paginas. vio, ou qualqner cousa a outra. que se mo·
Atlas, s. m. (t. geogr.) Collecção de map- ve, para assim a levar avante.' li. t. 10. q.
pas, ou de cartas geograplJicas de todo o "por ter navio pequeno, que o podia aloar..
mundo. P. da H. Gen. 2. p. 135. «o allas Casl. 6. 56. «ho aloaJ'ão (o junco) á mpza
uni versai do mundo•. § Item, de uma re/tiào, da goarnicão do navio. C. do Jap. 1. 389.
reino, etc.: v. g. atlas da Europa. § Tam- «pera irem aloar' a madeira...
.
bem se dá este nome ã collecção de map1\toúr, V. intrans. (I. rustic.) Ficar o anipas, flguras, etc., que dizem respeito a al- mai emperrado, immovel em algum logar.
guma obra de viagens, de historia, arte, § - se, V. ref. Li~ar-se com toa, espia. §
elc., quando está encadernada separada- fig. Al087'-se a algltem; seguir· lhe cegamente da obra. § Atlas celesle; coJlecção de mente as opiniões.
cartas em que se representam as con~tella
1\tOlÍ,'dllS, S. f. pI. (anl.) Noticias vagas,
ções. § (t. anaL) A primeira vertebra do rumores. 111. P. c. 148. Casl. 8. C. 155. «an·
pescoço, que sustenta a cabeça. Biut.
davão com aloar'das de guerra... § Trazer
Atlllldlútlc", s. f. (do Gr. almidos, gen. aloardas de alguma cOllsa; ter suspeitas.
de a/mis, vapor, e ial7'eia, cura) (I. mcd.) Auleg/'. 4. 8. Atbuq. 2. 13.
Applicação dos vapores, 0\1 do gaz, na pcl·
1\tClCÓItO, s. m. (t de h. n.) Aranlla do
le, como meio curativo.
lt1exico e do Brazil, cuja teia é tecida de
1\tlllldóllICt'·O, ou 1\hll"mctl'o, S. m. lIos encarnados, amarellos. e negros.
(do Gr. almis, almidos, ou almos, vapor, e
1\toehádo, p. p. de Atochar; e adj. §
mel7'On, medida). Instrumento physico, que Entalado em algum sitio, passo. sem se poserve para medir a evaporação; i. é, a quan- der mover. ou menear; muito apertado.
tidade do liquido que em um tempo dado, Cml. 8. c 84. B. 2. 4. I. -nunca pode romper
passa ao estado de vapor.
pelos trazeiros por virem tão alocltados...
Jt.tlllo"llhérn, s. f. (do Lal. almospltrera;
1\toch"ttor, S. m. O que atocha. ~ Cudo Gr, almos, vapor, e sphaira, llspllera). nha, ou qualqupr objecto que atocha. B. P:
Fluido subtil e ela tico, que rodeia qaalquer
1\tochõr, V. trans. (virá do Casto alocha,
corpo, e participa de todos os seus movi- palhinha delgada, com que se encllem en·
mentos. § (I. pbys.) Camada gazosa, trans- xergões; que se põe entre vidros, e louparente, compressivel e elastica, que en· ça encaixotada, para não se quebrar, com
volve por todos os lados o globo da terra balanços uma na outra?) Metler apertadaaté urna allura de 16 a 'lC leguas ~ Tam· mente, e a força umas cousas entl'e outras
bem se diz do Uuido que se suppõe Cll'CUm em algum vaso, ou receptaculo. Paia'. de J.
dar o sol, a lua, os planetas. § (por exl.2 Diz· Chrisl. 'lq. 27. «metterão·na (a cruz) em
se do espaço, que é esphera de acçao de Ilum buraco. que... e alochamm na com
certas forças da natureza: almosphera ma- grossas cunhas. § Metter cousa que encha
gnelica, ~lmosphera elecl1'ica, etc. § O ar em a capacidade comprimidamente: V. g - a
que respIramos: a atmosphera eslá pesada : 1'~lha na garrafa. § Alochar o cano da esa atmosphera d'esta casa eslá viciada. ~ O pmgarda, elc.; atacar, carregar, § EuclJer
ar de uma região, de um logar qualquer; perfeitamente, occupar algum logar com
a. all1l0Sphel'a nebulosa <:I'este paiz, d'esta algum corpo, ou corpos mettidos e aperta:los
cidade; a atmosphera viciada d'este ho pi- á força. B. 2. 6. 4. «eram tantos, buns sot~l; a almosphcl'e,t embalsamada d'este juro bre outros que alochavam a ponte. Id. 2.
dm. § fig. O ambIente moral em que vi ve- 10. 5. «alocharam toda a rua. § Apertar
mo~: a almosphel'a politica; a almospltera com cing-idouro. H. Dom. 3. 3. 24. «aloc1wu
social; a atmosphera de V!CLOS, de col'ru- (hum tecido de tojos verdesl na cabeça•.
pção. § Atmosphera; (t. mech ) unidade de
.ltochár, V. intrans. Entrar apertadaforç.a para medir a pressão do vapOl', e mente em alg. lagar, de maneira que o oceqUivalente ao peso de Ik,033 por centítne- cupe perfeitamente; usa·se no lIg. Paiva,
tI'O quadrado de superflcie, que é a pressão 1. {. jq9 V. coração tão apertado, que qualmédia da atmosphera sobre essa mesma suo quer cousa... alocha logo neHe. Id. 2. 92,
perficie.
-coração apel·tado em que logo tudo alo.4.tlllosllhérlco, a, adj, Pertencente á cha. fica entalado, apertado.
atmosphera: m', calores, vapores -.
.. . tõcho, S. m. p. uso Cunha, cousa que
4tltulár, v.

1hun{'. da Oruz, 2. 15.

ra ImpedIr a concepeno.
'" toda l i p"i'5S", loc. adv. Apressada.

mente.

'" toda l i ti"a, loe. adv. Comtodasll
forças puxando, ou remando. Casl. 7. c 95
... tol ... dlllllente, adv. Como quem ~ti
atolado.
... t~lnllíc:o, a, adj. ,Que ~órma atoleiro. '.
g. chao-; vasa atoladlça. Sego Cerco dP. Dill

r 308.

' ' .,

1\t.olád.o, p. p. de Atolar; e adj. Arr.lo.
1. § fig. Diz-se das pessoas. que mellidasem

algum vicio. emp eoIJ 9, di/'l1culdade, ele. não
podem facilmente saIr de qualquer d'cssll
COU· as. Lus. 8. 39. -em ... e vaidades afo.
lados.. Aulegr. 5. 1. -aloladas na alTeicão,
Paiva, S. l. I v. e 1. 227 v. C'.1lv. fJom 2r
60. "alolado nos peccados até aos olhós,' .
.Uolódo l " , adj. p. us, Atoleimado qua.
si tolo. muto
'
.. . tolá", V. trans. Metter em atoleiro' enIodar: V. g. atolou os baleis na vasa .'alolou o .iumenlinlw em um lodaçal; e Ug.' Jle~.
Ecl. q. lIonde em sangue os inimigos alo
larão... § Alolal' o denle ; lIg. comer de alg
cousa em grandn qnantidade e com prazer:
Atolár , V. intrans. Picar metlido. emba.
raçado cm lodo, ou atoleiro. Casl. 7. C. 24.
"J'ão por vasa em que alolavão até ã cinta.
§ fig. Enlear-se em diUiculdades, metler'!ll
em embaraço. Aulegl'. 157. "com qualquer
bom rosto que lhe fação, alolão até as oreIbas.. ficam presos, rendidos os namorados
e os perteudente:: ambiciosos, servis.
,Uolilr-8c, V. ref. Métter·se em atoleiro,
ficar preso no atoleiro, vasa, pantano; em,
pantanar-se: alascar-se, n'este sentido.émais
propl'io, que alolal'-se; sujar-se, parar no
atoleiro, de qlle tal vez pode sair com nm
arranco, ou esforço proprio; o alascarloéde
peor condição. Bem. Lym. Gal'l. 27.• nem
anda o pé por lamas em que se alola, H. N.
2. 140 .se metterão pela vaza, alolandal!
até á cinta. § fig. Entregar-se com excesso
aos prazeres, vicios, etc. Trab. de Jes. I.
19. 451. V.•alolo me em outros (trabalhosj.
~ fig. Mdter-se em embaraços de que édi!·
flcil sair.
&tolclmádo, p. p. de Atoleimar·se.h
adj. Um tanto tolo; apatetado, aparvalba·
do.
1\j,olelllllir•.,c, v. ref. Fazer-se tolo, seno
do-o na realidade, 011 J)or fingimento.
1\toleh'o, S. m. Chao lamacento, panla·
noso ou alagado, que cede facilmente ao
passo, ou couôa pesada; lodaçal, lamaçal.
Ults. 1. 3. e fig. Arr. 3. tO .• barrancos e
alolei1'Os de horrendas culpas. Luc. 10.2,
«aloleiTo da carn~" do peccado d'ella. gOg.
Embaraco, ou dirnculdade para fazer algu·
ma cou-sa. de que se não pode sair raCl~
mente. Chago Cal't. I. II. ue deixe e~seses·
perítnaes alo/ciTOS que impedem 1J' para
diante o espirito.
1\tombar, V. trans. AI'rolar. V. Tombar
(fazer tombo). H. Dom. ~. 2. 18.
.
1\tomlcldóde, S. f. (I. chym.) ProPrJodedade que tem o atomo de um corpo de p er
unir-se a um ou mais atomos de Olltroque
se toma por unidade.
,Uómlco, ", adj. (I. chym.) p~rt.rnce.nle
aos atomos, aos principios dos corpos. V.
g. (orças atomica~. Camp. de ChY!lI. § PIlO
alomico; o que exprime a propo!'çao sem~~
definida, em que uma substanpa se CjlUl I

na como qnantidadp. determInada doutra
substancia. § Them'ia alomica; a quetcon;~
dera os corpos como formados de. aom '.
cujas fórmas e propriedades especlaes coo
stituem a natureza clJymica de ca~a corpf
que sendo unidades inteiras Dao po em
nunca combinar-se com os outros atomos,
senão em proporções defl~idas. , t mapbi.
1\tOlllíSllIO, S. m. Doutrma, S)8 e dos
losophico que pelo fortuito co~curso NiO
atomos explica a creação do nn~verso. nle
deve con fundir· se este systema. puram~bJ"
h)'pothetico com a theoria atomlCa dos
micos.
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,,'omi_ta, s..2 g. Pe~soa que segue o guem; (phras. pop.) soUicitar com insisten- aferrando de alguma parte da outra com
cia; importunar.
arpeu, croque, etc. Coul. 7. 8.10. § Alracarslem B do atomIsmo. .
.
"COI'IlICIlC"ÇUO, s. r. Tormento, arOic- se com alguern; travar-se em Jucta ; e llg.
SY"lomistleo, ", adJ. Que respeIta aos
ção; atnrmpntampnto.
em di. puta mui contestada.
"lol·mcutodi..sI01o, ", super!. de Ator&tritct;iio, e der. V. Allracção.
alt.~~o, s. m. (do Lat. alom'!1s) Porção
Ah·,.d... ,o, n, adj (eh como k) (do Gr. a,
ioima e elementar da matena. de que mentado. Oll"V. Alai. 139.
A~OrD1enládo, p. p. de Atormentar; e adj. privo e Irachélos. ppscoço) (I. zool ) Que não
m stam os corpos, e que se conSIdera co~g impartivel, e indivisivel. .B. Ff:or. 1. (. Mettldo a tormento; lorlur.a~o. Ord. 5. 12.1. tem pescoço, ouquetem pp~coço muito curto.
"ll'"ctóso01o, ", adj. (do Gr. alraklos,
278 Calll. Eleg. II. § fig. Porçao mlDlma de Id. Nan. 5. I. '1. g fig. Aflhcto, trabalhado.
a'lquer cousa: nalomos da slla graça. H. N. I. 46 . • alormentado com a agua que fuso, e s6ma, corpo) (I. 2.001.) Di7.-~e do
o
navio
fazia.
§
M~rlificado,
amotinado.
B.
corpo
fusiforme.
•
1~led.. 2. 219. Vitil'~, 10 408. § (t .!lhym.)
"lJ'aregúr•.,c, V. ref. (t. pop.) SobreParliculas da mater!a <,-ue se suppoe con· 4. Prol. cr- no espll'lloll
"to....l1entudol·, a, S. e adj. Que ator- carregar-~e d~ trafegos, de trabalhos, de
servarem a fórma prJ!TIltlva do cOTPo a que
"erlencem e se comblllam en.tre SI em pro- menta. Vieira, 10. 7'1. e fig. Paiva, S.•al- negocioso
&t..ohCr, e "'r"Il..·• V. Atlrahir. B.
Porções definidas. § Alomos mnples; os que gozes, e al.orrnenladoTts do espirito. § !1IlGram. 12'1. nalrahel'. Marl. C. 22·l. B.
~ão de natureza homogenea. §.Alomos 9om - portun(l.
"to...nenCamento, S. m. (aoL) Acção e Clwr. 'lo C. 9. cralmher" Paiva, S. I. 20 v.
po.slos; os que :esultam da umao. de dOIS ou
mais alamos simples. § A,lo!nos. pI. os ar· eITeilo de atormrntar; atormeutacão, tor- .almltil/·Il.
&C,,·.. It;alld""lt'mIC, adv. Com traição.
ueiros, ou particulas m!Ullna~, que na- mento. Vil. Christi.
IUorwl'utál', v. trans. Meller a tormen- TeU. Ethiop. (. 186.
~am lia at!D0sphera, e se vêea; a luz de alto;
dar
tortura,
dar
tractos.
Leão,
ChI'.
IJ.
&tl'ulcoódo,
p. p. de Atraiçoar. UltSl:PO,
guma reslIa de sol. G,alh. .'1'. 1.,6. § Um al~
mo do tempo; a porçao mInll;na da sua di- ji'e1'1land. '120. e llg. -não só o alo1'menta o I. 1. §~. adj. Perfldo, desleal, enganoso. B.
visão. Avcllal', (. 7 v. e Ii~. Gomts Eannes, despjo de ganhar, como a avareza de reter, I. 7. 4. Nau{r. de Sep. 13. 14.7. crdo conde
Prol. «parte dos alomos d aquella graça.• § e o medo de perder". § fig Afj]igir, trabalhar. atl'eiçoudo alli se mo tra a mrrecida morte».
"'trnle....'·, lant. Al'retçoar) , V. trans.
Não se apartar um alomo ; nada, nem um mortiticar. Arr. 9. II. crmais alO7'nlel1ta Ó
ponto. Agiol. Lus. '1. 4.04.,.§ Em um, ou despjo das cousas, que a falta d'"lIas" V. do Tractal' 'alguem atraiçoadamente; usar de
Arc. 1. 8.• 0 alormentavão os escrupulos». traição; entrpgar por traição. Leão, Ch,'. D.
n'um alúl1lO; (Ioc. adv.) mUllo dppressa.
&IOmO, a, adj. IDdivislvel. Not. Astrol. § (p. us.) Agitar·se com tormenta, ou em 101'- Fernand. 228 V. -que elrpi o atraiçoara e
menta: .das l1PgrllS nuvens o bulcão re· rnganara. Id. 235. naquelles, que atraiçoão
Blul.
"Iomologla, S. f. (do Gr. alomos, alo- benta. e o vasto mar revolve. e alormenla». Ca~tpllo •. ~ Usar de pprl1dia contra algup.m.
mo e logos, discurso) (I. chym.) Tractado
"'ol'wellt,ál"lle, V. ref. Afj]igit··se, amo· § Ser inOel: elta atraiçoou o marido § De·
sobre os alamos. § Estuào da acção reci- lillar'fe. Feo, 2. 114. 1.
nnnciar, revelar o segredo: as suas palaproca das moleculas umas sobre outras.
,\.(or01"lIlnt;"o, It, adj. Que atormenta'l"'as os StllS gtslos atraiçoaram-no. V.
' Trahir.
"looiR, s. r. [do Gr. a. pn V. e lonos, tom. a[f1ictivo.
força) (I. med.) Frouxidão, relaxação, fra·
,t.tO"sl~ÓI·, V. trans. Matar com toxico ;
"'tr.. lçoill'olfc, V. rer. Denunciar-se, acgueza geral dos orgãos e dos seus tecidos. enVf'nenar. f..,'out. 7. 8. 15. "os forão afogan- c!lsar-~e; revelar o seu segredo involullta§ 8g. Inercia, fraq ueza moral ou intelle- do. ou alossigando pelo carnlUho»
riarnente por gcstos ou por palavras impruA.IOIICãdo, is, adj. Feito á maneira de dentes.
clual.
"lóolco, a, adj. Que diz respeito A ato- touca: coberto com tou(:a. Cancion. '10 V.
Atl'aír. V. Altrahir.
... tl'o01í"lo, lant) V. Tramado. Blul.
nia. § It. gram) Que não sóa; que é mu· crSpU topetp aloucado.
do; atono; diz se das vogaes que lião tem o "tollclllbádo, ", adj. Que se parece com
."-tr"",,,"thl'l.., S. r. Pedra de vitriolo;
aecenlo.predomi nan II'.
toucinho; g'ordo como o toucinho. ~ FeTi- sulphato de ferro.
llóolto. V. Attonilo.
ela - ; branca, com apparencia de toncinho.
Atr..ncAdo. p. p. de I\traucar; e adj. P.
&1000, adj. (t. gram.) O mesmo que Alo"'OUSOI', S. m. (anL) O mesmo que Ata- P. L. 2. {. ~6 V. V. Trancado.
.
nico.
Atrnllcár, v. trans. (ant ) V. Trancar, Que
nor.
"Iootádo, Vicir. '1. 18. 2. p. p. de
"Cóxlco, adj Que não tem veneno.
é como hoje se diz. Barb. D. § (I. de for"Iootar, v. Irans. Tornar tonto, fazer
"tr'lIb"IIJRdo, p. p. de ktrabalhar: e tir I Embaraçar co~, tropeços; atrave~sar,
entontecer. V. Tonto, e Entontecer. F. Elys. adj. ClJeio de trahalho. Apol. Dial. f. 109. atalhar com franquia. ou tranqueira algum
7. p. 83. «aUonla·nos este saber•.
"como mais al1'aballw.d.ou
fla~so, br'pcha, rio, etc. Eleg. J4.. 194. V. P.
"Coolei,,·, V. intrans. O mesmo que Ton"C 1'11))11 1b",I', V. tram'. (ant.) Dar traba- P. 2. (. 107 V.
lear e Alonlar.
lho; trabalhai' alguern: "mnito nos de"eiltrlllScór-se, V. ref. Cobrir·~e com re"Iopetíu', V. trans. (L naut.) Chegar bem mos de MI'aba/ha'/' ácerca de fazer miseri· paros; fortillcar·se. P. P. L. '1. 97. craln,m·
ao lópo onde se iça qualquer veta. verga, etc. cordia nas necessidadrs dos proximos» Vito cou-sa o melhor que pôde ll .
llopir, V Alopir. Pinho J. 107.
ChI'. 1. 124..
,'trAllcoS, loc. adv. Com rodeioR, ou
"Iorár, V. Irans. Fazer em toros: V. g.
,t.lrnbiJc. O mesmo que Atrabilis.
subterfugios B. P. § A pedaços, illtprrupta·
alorar a madeira, elc. B. P.
"Croblllárlo, ", (I. med.) Atacado de mpntp; sem st'guimento ou connexão. Tallorç.Rhido, p. p de Atorçalar ; e adj. atrabi li~. CU1'V. Polyanl/t. c. uno 15. 60. § V01'. Hist. 85.
GuarnrCldo de torçal. Casto 3. c. 94..
1Ilelancholico. hypocondriar.o. § Colerico,
"tl'''I,"IIJIlÇão, S. f. (L vulg.) Desordem,
llorçRlndol', a, S. O que, a que atorçala. violl'nlo por mau humor: homem al'rabi confu~ão. ~ ~mbaraço.
"lorçRlar, V. trans. (ant.) Guarnecer, tia1'io. V. ~Han~holico, syn.
Atrupnlbnduméntc, adv. (I. vulg.) Des·
ornar as vestiduras de torçae!' de seda, e
""·"bllloso, os.., adj. O mesmo que ord/'nadampnte. confU5ameute.
80 de 001'0, ou prata; assoguilhar. B. P.
Atrabiliario.
.~Cr"pnlbódo, p p. de Atrapalhar; e adj.
lloreelar, V. trans. O mesmo que Ator"Irllbílls, S L (I. mpil. anL) (do La!. Cobprto de lrapo< § fig. rI. vulg ) Posto em
çalar. H de Isea, {. 34. 'v
ater, ?'a. 'rum, preto, e bilis. bilis) Colera dcsordpm, eonfn~ão; fpilo á pressa e maL
~lorçoádo, p. p. de Atorçoar; e adj. negra, humor do corpo humano, que se i lJlut. Sup. ~ Atalha.do, perplexo. confuso: V.
MOido grosseiramente.
julgava spr can~a da melancholia e hypo- g. com essa l'esposla ficott atrapalhado. § EnllO~çoor, V. trans. Moer, pisar em pó con,lria. ilfad Me/h. '1. 3. I. § Melancho!ia, I volvido em embaraços, di[f1cnldadps: V. g.
grosseiro; machocar. Blul.
hypocondria. mysantropia. ~ Colera.
ttm os negocios da s/ta casa atrapalhados.
. ~lordoollaD1énte, adv. Sem reflexão,
"C.,·..cnci'o, s. f. (I. naut.) Acção de I AtJ·"polblldor, a, s. (I. vulg.1 O que, a.
mdl;cretamente. B. P.
atracar. §. Amarração. § (I. pop.) Encontro que atrapalha. perturba, confunde.
"Iordoodo, p. p. de Atordoar; e adj. proposit.al para importunar.
.
"tropolbár, V. trans. Vestir de trapos. §
Suspen~o do 0.0 dos sentidos e movimenAtr..cado, p. p. de Atracar; e adi.llf. P. fig. mais uso Confundir, pprturbar quem eslo, parlicularmente na cabeça por eITeito de 45. ~ (L fam.1 Sobrfcarrell:ado, ajoujado. § tá fallando, ou fazendo alguma cousa. § -, V.
pancada. B. 2. 3. 2. Palmo '1. 1(33. -alordoados fig. Que veio ás mãos em briga; viu·o alra- intrans. A mesma Rignillcação. § (I. pop.)
~s eavallosl ambos vieram ao cham (',om cado com OUtl'O Iwmem.
Diz-se do leite quando comp.ça a talhar-se.
ral~s senhores•. § Atturdido, estonteado;
"trocndor, S. m. iI. naul.) Cabo que
"tl'lIpulhál'-sc, V. reL Cob~ir-se dI' traando
alm . da~ pessoas e das potencias da serve para atracar, e amarrar a embarcação. pO~. § fig Perturbar·se, confundIr-se. § Tamai ~ Pmhcl1·o. I. 8.• ou se acorda he tão
"tl·uCllldúr.. , S. f. (t. naut.) Acção de bem se diz do leite, como o intralls., quando
'i~ ado, etc.• Paiva, S. 1. 343. Go'ts, Cltr. atracar a embarcação. Eslal. da Acad. dos começa a talhar· se.
leio;:" C. 21. -alordoados de vigilias, e des· G. !tlm'inh.
"tl·RIf. V. Atraz
Atl'ucão, S. m. (I. pleb) Empuchão,
"'tr"sol', e derivo V. Atrazar.
ou":~rdoa!lleI110, S. m. A perturbação, apertão dado com fim lascivo. § Da?' um
"tJ·"S!'l .. lb(lJ·. V. Atassalhar. B. P.
fre spensao do liSO dos sentidos que sof- atracão; rpl1r. pop.) procurar alguem com
"tl'ólo, ", adj. p. uso (do LaL atl'atus)
qnal~~:~ le,a pancada. na cabeça, recebe importunidade para que lhe satisfaça alg. Vestido de negro, de lucto. A1'r. 3. 3. -costume era ... Que o réo .. apparecesse em
IOlfre ai gü pe, ou da alguma queda, ou pedido.
lambem UIDa grande commoçllo. § Diz-se
"h'lIc{lr, V. trans. (I. nauL) Aferrar al- juizo atraio, etc..
.
bria ue o que anda sem sentidos por em- gum navio para o arrimar a outro, ou á
,t.travIIllcádo, p. p. de Atravancar; e adJ.
.
.
nar~lie~ OsoVos ~erde por elreito de algum terra. Freirt, 1. n.· 21. § Atracal' a a/'til/w- Casl. 5. C. 36.
llord .. erlIgem.
'ria, pipas caixas, ele. ; amarral·as As I.ar,t.h'uv"lIcar, V. trans. Embaraçar, pejar
lo' pron~a~, V. traDS. Causar atordoamen· tes fixas do navio para não jogarem com o algum logar, vão, ou passo, com traves, es·
desorde zlr no cerebro um abalo, uma balanço. § Almca1' alguem : (pl1r. pop.) sair- tacadas, tranquia, etc. § Embaraçar, es·
torvar.
runCÇõe~ AhU: Peeerturba, ou suspende as lhe ao eucontro para o importuuar.
sar asso'
1'.
rc. 10. 4.6. '1. § fig. Cau"tl'ucál'osc, v. ref. Chegar-se, e apegar·
"tl'",'cssodit;o, ", adj. Que s~ atraves·
mbro. § Atordoar os ouvidos a ai. se uma embarcação a outra dando cabo, ou sa, oppõe, contraria o que se esta fazendo,
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B. P. 2. 1. 15. «lembranças do mundo, e
pensamentos atravessadiços, forjados a forto da razão» qne sae de travpz. e estorva,
peja, encontra o que corria dirpito, e faci!.
"travessado, p. p. de Atravessar. Viei'r.
10. 4l!0. § -. adj. Passado de travpssas, seguro com pilas: v. g porias. -. § Pas ado:
v. g. a alma atravessada de dóI' ; como o
corpo de lança. bala, etc. Arr. I. 4. -alra·
vessada de dOres, e infortonios» Id. p 1.
§ Posto de travez; obliquo: -a náo alt'avessada com lado para o vento sem surdir»
Vida de Lima, (. 315. § Traspassado:
atmvessado de spttas. § fig-. Atravessado de
dóres . atormentado. pungido. ~ Cào aloravessado; cruzado; filho de mãe e pae de
e!'pecies di versas. B. FLor.!. p. 383. § Espinha alravessada; fig-. ofTrnsa que não esquece. Brand. Medit. 4. p. 5~0. § Homem
all'avessado; (p. os.) refeito e baixo ..§ Jui·
zo -; mano maligno, uão recto. B. PLor. 3.
p. 147. § Mercadoria -; comprarla por atravessador ou monopolista. ~ Olhos -; vesgos; diz-se do que padece de estrabismo.
e fig. do que não olha direito por desconfiado ou invejoso. Uliss. 8. 127. Bl'(lo, Elog.
9. § Andar - com algnem. ; desavindo. de
mau homor. Fl'eire, 2. 174. § Levar aloravessado alguem, ou alguma cousa; ou - na
alma, na garganla, eLc.; lel'ar, apartando-se
de algoem, ou de alguma cousa. gl'andf'
cuidado no qoe Il1e toca. 11. Seraph. f. 694.
2. Atbuq. 3. 13. -que ellcommendava muito
a guarda daquella cidade, por que a levava - na garganta, arreceando, etc.• § Te7'
alguma cousa _. na garganta; dar·nos ella
cuidado. § Ter, ou trazer atoravessado alguem, ou algo cousa; ou - na garganta;
ter·lhe má vontade, ou aversão, ou não esquecer com magua. Uliss. 4. 7. «sabeis
quaes eu trago at1'avessfldos. Vieim, 9. 54_
•Iuvia de trazer at1'avessado na g'J1'ganla
este escrupulo .. § Aloravessados nos olhos; o
mesmo. Cruz, Poes -qupm aos olhos se tem
attavessado.. § Do que não acaba de espiral'
dizemos, q,oe tem a alma alravetsacla na
garganta. ~ Almvessado; (t. do braz,) cruzado : V. g. {axas-.
.~trAvcl!I.... dôl', a, S. O que, a qlle compra toda a mercadoria, 00 viveres, para regatear, e vender depois a seu arbitrio pelo
preço que quizer; monopolista. § -, adj.
Qne atravessa. Luz, S. 2. 61. -coroa alravessadora na cabeça•.
Atrln'el!lsudolll'O, S. m. Caminho por en·
tre defesas, quintas, e terras de lavor. Otd.
2. 59. 7. -all'avessadouros pelas suas herdades, lavras, quintas, defesas, e terras .. Alv.
de 15 de Març. de 1796. ~ Travessa, atalho.
"'truvel!lsár, V. trans. POr travessas: v. {J.
atravessar as parlas; pOI- as de sorte que
prenda uma com outra. § llg. OppOr ; .con·
trariar, embaraçar: v. g. impedimentos que
o mundo atraVf'ssa á doutrina evangelica.
Arr. 7. 12, § POr de travez, colloear contra o direito e no sentido da largura: V. g.
atravessar a nau B. L. 5. 8. Alb. L. 31.
nOS remeiros ... embaraçarão-se de maneira, que atravessal'ão o batel de baixo
do cerame•. ~ Tomar todo o espaço de uma
parte ~. outra: v. g. a ponte atravessa a c~
va, o ?tO. M, P. c. 65. Ii. Dom. L. 1. 5. -VIga que all'avessa a sala•. ~ Passar por meio:
v. g. o rio atravessa a cidade; e talvez ata·
Ihar: v g. o rio atravessava o caminho. Ii.
N. L. 74,. S Passar, 00 ir de uma parte a outra; transpOr: v. q. atravesEar o no, a praça, a rua. A1. e Moça, 2, 4.6. "indo hum dia
o e~cudeiro at7'avessando humas terras. etc.•
Vieim, lO, 256, 2. -al'l'avessancw o golfo de
Bengala. e fig. atravessou tempos calamitosas; atravessou um periodo difIicil. §
Attavessal' os mares; cl·uzar. B. 2. 9. 2. _ano
dava Lacsamane atmvessando os ,na1'es por
fóra das hoccas daq up.lles dous estreitos» §
Alravessar; (t. naut.) POr á capa. § Tras·
passar, pa sal' de lado a lado com lança,
espada, etc. B. 3. 7. 11. -e com l1uma lança o a.lravessou. e fig. dizemos, que as dô1'es, pICadas atraves~am o corpo, a alma, o
coração. li. Dom. I. 5. 44. "huma grande
dor que intensamente lhe atravessava ambos os lados•. § Alravessar a alma, o coração a alguem; fig. penetrai-o de dOr, mo-
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vel-o á lastima, á compaixão. Guer. Rei. 3. mos atraz nossos tristes cantos. §il, Tornar
I. 4. Calvo. Der 4,. 15 v. "al1'avessais-me a aos erros, costumes maus que deixara' re'
atma, e dizeis me não sintas. nao chores.. cidir. § it. Oescair rio aogml-'nto que tinha ':
§ All'avessar; fil\'o pôr diante: v. g. atraves- L. 15. c._ 15. § 1!a~el' se atraz; ir se alr i:
se nos olhos, e animo as pr,lavras de S. Atha- zando, nao seglllr avante, recuar' v g t
't L. 56 . "atravessar a pe I'
. . nt
nasio. Arr. 1O. 41. J(.
~Ja .. Goes, ()'h r. 1 c. 86. "desnararàot
quem está alegre novoeiros de tri$teza •. § artllhana, com que os inimigos sa /Uerà
Atravessar a carLa; no jogo é cortar com at'l'az•. § Faze~' pé ~traz ; recuar, fazer.~
trunfo grande. Palmo P. 5, II. § Alral'essar atraz. Goes. C1tr. Ctt.. § FicaI' all'az; nào
alguma cousa a alguem; suscitar ob8taculos; obrar qual~do deve. Vlzss. 1. 6. § ii. Ser lOembaraçar, estorvar que ella tenha o eITel- menos, nao egoal: -mercês semprp fi~o
to desejado: v. g atravessar wn negocto, atraz do .que lhe merecestes•. § Eslar ou
um l'equerimento. § Al'ravessar mercadorias; ficm' de pe .atraz ; estar com algupm de mi
orrerecer maior lanço para as comprar to- fé, .pr~vemdo para que não o en~ane ou
das, e monopolizai-as. B. 2. 6.7. Goes, Ohr. preJudique. § Annos, mezes, dias a/raz 'hl
Man.' I. c. 49. "as (especiarias que o feitor dias, mezes, anl)-os. § At7'~z de: (Ioc. pré ,I
A. Correia punha em preço. tratando de as no logar postprlOl' ; depOIS, após, em seg~i.
ajustar) atl'avessavão, lançando sobre ellas, mento de. § Adag. : "Atraz de tempo, tem.
elc.• (orrerecendo maior preço com que o po vem~ Bem. Serm. L. 7. 6. -Não SOurin
ajustamento ficava atravessado. ou atalhado). para nao tornar a!'raz" Delic. Adag.I6():
.ul'avcssAr, V. intrans. Pas ar, ir de "Quem ao ~eante nao cata, a!l'az cae emal·
uma parte para outra. Descobr. dI], Frolicl. barata. Ulzs. I. 3. -Quem adlant~ não olha
~2. Albuq. t. 9. § Cortar a palavra a quem alraz fica" Delicad. Adag. IG~, .Palavra de
falia: interromper algu m contradizendo. rei não volta alrac;. § V. Traz, no fim.
Lnc. 9. 6. "atmvessou dizenrlo".
(Atraz, Após,. e Depois. Syn.) Atra! es.
ACI'Ol'cssiu'-sc, v. rP.f. pôr·se ao lravez, prtme a po tendade de lagar de uma peso
coi locar-se contra o àireito, e segundo a soa, ou couE.a, a !espeito de outra, quer no
largura. H. Dom. L. 2. 26. "lasca de osso est~do de qUletaçao, quer no de movimento,
que ... se lhe atmvessou na via da comida" Apos tcm a mesma expressão, mas só no
~ Atmvwar-se onavio; dar o eostado ao ven- estado de movimento. Depois' exprime I
to e ondas, á corrente, sem surdir avallte., posteridade de tcorpo; mas como enlre as
li. N. 1. 9. e fig. Casto 3. c. 81. .almvessou- ideas de tempo e de lagar ha alguns pon.
se o elefante, não tendo quem o governas- tos de contacto, toma-se o termo dapoisem
se. metaph. do navio que se atravessa. § alguns casos com a signillcação de a~l
Alravessa1'-se; intrometter·se a fallar; inter- ou de atm::.
•
romper quem está fallando. Res. Chi'. 153.
"'t"IlZIUlil!l.. IIllO. D. F. Man. sup, de
Luc. 8. 19. "aqui porem se atmvessaram os
Atl'IlZádo, p. p. de Atrazar. G,daS.Derll,
bonzo~, dizendo, etc... § Dí.z-se tambem, da 16. § -, adj. Anterior, deixado atraz; ulli·
mf'~ma practica, com que Sf' interrompe. Sd mo. Cezt. 2. 2. 26. «explicamos no sermão
e Mil'. Vilhalp. 3. 8. § OppOr-se: V. g. atra- atrazado o Envangelho•. § Qoe está longe
Vf'ssava-se a vida com a privança. Lobo, p. de termo, de conclusão: a obra está atra·
108. § Ser contrario: V. 9 atravessou-se-me zarl.a. § Que não acompanha o progres!O.
a fOI'luna. ~ OppOr-se á execução de algu· ~ Irl.eas at1'azadas ; lwro atmzado ; que não
ma cousa; hostilisal·a. Lu,c. 3.9. "at'l'aves· tracta das ultimas descobf'rtas da sciencil,
sa-se mil vezes (o demnnio)". § ExpOr·se, das ideas mais adiantarias da politica, etc.
occasional'-se. P. P. 2. I!lO v. -alvoroço com § Rel-ogio alrazado; retardado; que marca
que se andavão sempre occasionando, e menos que a hora que verdadeiramenlo ~
all'avessando a perig-os». § Entremetter-se, § O anno atmzado ; o anno proximo plS'
metter-se de permeio Vieira. frcq. "entre a sado § Anti~o, que decorreu ha muito lem'
escritura, e posse não se alravessem muitos pO. li. Dom. I, 4. 8. -teve (o convento)
embaraços. 'Sf'm que eu acabe o periodo principias muito alrazados do tempo em
se atravessa o teu riso, etc.• § Alravessal'·se que vamos •. § Atmzado a alguam; IOre'
a fazer alguma cousa; anticipar-se atalhan- rior, somenos. Mend. S. 2. 390: l5, §AI(a·
do a outrem. P. P. 2. C. 26 § Al,'avessar-se zado em algu.ma cousa; que nao tem feito
diante, ou com alguem; pOr-se adiante, ou progressos n'ella: v. g. - nos aS/UM!, niIJ
tomar-lhe o pas o, para oppOI'-se a alguma virtmles Ceil. Q.2. 105. 1. .e assim o. q~e
cousa. ou para provocar, e travar briga. não teve accesso em cargos, postos, dlglll'
Luc. 4. .12. "como estes se at1'avessamm ar- dades, etc. § Almzado; pouco desenvolil'
mados diantp" Andr. Ohr. 4. C. 3. "all'aves· do: as cearas eslão muilo atrazadas. §Alra·
sando-se os Mouros c'os nossos quando ião zado na saude; que a perdeu e andadoedn.
á cidade" e lIg, li. P. 1. L. 3. Luc. 5. 11. te. Vieir. Carl. L. 1~9. ~ AI1'azarlo ~ venCi o,
crall'avesse·se a mesma morte por diante. § que se está ainda devendo, qo~ nao fOi 51'
Atravessar·se; lIg. diz-se no me!'mo sentido. tlsfeito no tempo prefixo e ~sslgoaladpo:~
A1T. 7. L. Vlis. 5. 8. e 3. 4. crnão sf'i quem g. di-vidas, 1'endas, (61'0s, tnblllos-, .,
seja tão inteiro. que al'l'avessando-se o inte· B. Gen. 4. r. 60il. -dividas al1'a;~as' Doo"'
resse, não se lhe illcline...
Chr. 2. 21. § Atl'azado; qu~ nau rece u
A t1'avez, loc. adv. Transversalmente, em devido tempo os honoranos, soldadas,
atravessadamente; de lado a lado. § Alra- etc.: os emp,'egados andam atrazados, i
vez ele; (Ioc. prep.l de um lado para outro, AI1'azado em conlas; que não Iraz .as SUIS
vencendo difficuldades: passar atravez do contas pagas em dia por falta de meIOs! etc.
campo inimigo; a espada passou-lhe atravez
Atrllzodol', a, S. e adj. Qoe alrlaz~"qpeue
do corpo. Gil. Vic. I. 39 v. V. Travez.
causa atrazo. § O all'azador do l'e oglO, .
.Uráz, ou "'trás, adv. No logar prece- ça que serve de retardar ou alrazar osea
dente; fallandn de alg-Ilma cousa antes dita. movlmf'nto.
a.
ou escripta. Al'r. 4. 12. -como atraz fica Ji.UrazAdol!l, S. m. pI. Predecessores,.~.
to» § No lagar posterior, detraz. Lobo, f. tepassados. Ben. Lus. 2. c, 8.•em qne Os
156. Vieim, 10. 214.2. «já lhe ficava atraz tau a vida, e venceo aos atra~a~s" etc
mais de 50 legoas. ~ fig. Menos, áquem: alrazados; as rendas, fór05, trlbu o~'os ao
«idade pouco alraz da minha- menor. M, que estão vencidos, e não foram pa '
P. C. 22. "soccorro tão at1'aZ do que era tempo prellxo e assignalado. Blut. § nwr
r um
Ilecessario naquelle aperto". § No tempo an- dar os al1'azados; (phr. ~scho.LJ f~ze ue
tecedente, ou passado: anteriormente. V. do ligeiro estudo retrospectivo d aqUl~~o~s
A1'c, Prol. «os dias atraso 5 Após, em segui- anteriormente se aprendeu,_ para emoria.
menta. Lobo, f. 131. -pelo vai abaixo atraz qup.cer, e antes tie avivar maIs na~opassa'
do gado.. § Depois, em serie de acções. Lo- § Recordar alrazados; lembrar-se tempo
bo, 358, -pondo os seus (olho) em Lere· do; tornar ao que se fazia em .outr~ elTdlO
uo se assf'gurou de todas as suas feyções...
Atrazomento, S. m. Acçao, o
e alraz disto o apartou. § Dei1Jar at1'az; de atrazar-se, ou atrazar; atrazO. v tran;,
avantajar-se a alg-uem na marcha. AI'/'. 2.
IUruzál', ou - sál', e derlv. rctar di.
21. e fig. em qualidades boas; sobrepojar, POr atraz. 11. Dom. 1. I. 14.. § Rettma~u'
exceder. § Tornar all'az com~patavra;ar- latar o movimento, o curso ~ea!~gio;de
repender-se, revol\'at-a, desdizer-se. § fig. sa. Ceit. Q. 2. 73. § Alrazal o 1 Oras pa.l'
Tomar a!raz .alguma cousa; descontinuar, sandar com o ponteiro para asdho quandO
cessar. Pm/tet1'o, 1. 56. -porque não torna- sadas, e talvez com o atraza ar,
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defeito de adiantar-se. Blu~. § it. [Ig.,
tem o ) Beber agua sobre vmho para
(phr. pO~ão o embriague. § Atl'azar um neque. e.s~~~oral-o propositalmente. § A~1'aza!'
goelo'daia' antedatar; põr data anterior ao
uma úe se escreveu o docnmento, cardia ~ At1'Ozar, ou avamajar alguem nas
13, ec honras, etc.; concorrer para esse repollBSJo Luc. 7. 6. § Quem ~screve all'ás, desu a_crever atrasar e denv.
ve~et'ruZIIl'.8e, v. 'rer. Ficar para traz (no
e fia) § Mover-se com pouca prestepro póu fazer menos trabalbo do que o que
~a, e § Deixai' de pagar rendas, fóros, ime~IOS etc. § Indlvidar-se de modo a não
PO er' a ar.
~lr!Jr, (ant.) «a carne por sua natural
'oclinação empucha o homem, e o atraz
I
as cousas baixas. I(f'. 2. 5 V. Trazer.
para
!lrAZO, S. m. Acção e elfelto de atrazar,
ou de se atrazar. § Demora, retardamento:
ocomboio chegou com grande atrazo. § Atralamento de contas; falta ou demora no pa!!amento. § Atrazamento nos trabalbos; demora em se concluirem. § fi!\, Decadencia,
tornando atraz o melhoramento, ou ~~o
acompanhando o progresso; falta de CIVIlii1cão: esle povo está em grande atrazo.
~jredór, V. trans. (ant.) Acostumar, affazer
!l~etlill"8c, v. rer. Costumar-se, habi luar·se. B. Eteg. •mas desejando atl'edar-se
~ID vencer de todo, etc.'
Atrerildo. V, Atarefado A/re{ado com
rlira' (phr. vulg.) muito apressado para
acab;r gl'ande tarefa.
llreguádo, p. p. de A.t~e~u.ar ; e adj.
Que esta em treguas com o IUlmlgo.
~Irellllár, V. intrans. - se, V. ref. Fazer
lreguas. § Os que escrevem tregoa, devem
escrever atregoar, etc.
.Urelco8r, e derivo V. Atraiçoar, mais
Illado. •
Atrêlto, adj. Habituado, acostumado. §
Sujeito a § PI'openso, inclinado. V. Treito.
ltreloído, p p. de Atrelar; e adj. Patm. P.
l.p8.8. Flor. 2. p. 161. «leão atl'ellado por
hum delgado esparto- e Og. "peccadores
que odemooio traz atrelados» «all'elados de
seus vicios são sujeitos, e obedientes ao inlemo. i. é, presos, levados.
.\IreIAr, ou Atl·ell"r, V. trans. Prender
elIl [relia. § Levar preso pela trella: V. g.
Ilrellaro cãu de caça, a onça, ou {era adesIrada a caçar, ou li guerra. § Atrela'r o car1O,olrel1l; pOr-lhe os cavailos. § Atrellar os
rJlleuallos; prendei-os ao carro, ao trem § fig.
lar alg. engodado em conversação; ou
eugodal·o com promessas, etc. E·u{r. 2. 3.
e1. G. § Trazer alguma pessoa empenbada
elIl requcrlmento, amores. Id. 3. 2. § tlg.
:~rellar; preoder, refrear, sopear. Arr, 2.
·'pera - sna soberba".
.4IreIAr.sc, ou &t.'ellár-se, V. ref. Encn~\ar-se_a alguem. § Og. acompanhai-o, segul-O, n~o o largar.
~:reDlar, (I.. da Beira.) Atinar. Blut.
· renállo, n, adj. (anl..) Em tresdobro:
;patW r4 all'enado» Ord. At· 5. p. 161. 6. e
· ...
!~ltrep8r, V. Trepar.llfont. Art. 17.9.309.

r

l[epar-se. Cout. 5. 5. 6.
rres~8, S. ~. (do Gr. a, sem, e trêsis,
~;~~ayao) (t . Clr~r.) Synonymo de atretis-

li lmper furaçao.
hnr~:18(:n0' S. m. (do Gr. a, privo e tréios,
gio
. ao?-t.1 Imperfuração de um orl'I~~e :evena ser Concavo e pel'mp,avel.
uio lu o lepllarl a, S f. (do Gr. atl'étos,
Pegam~~~' e ~!ephal'on, palpebra) (t. anal..)
llrélo ,oOlao das duas palpebras.
IDus. cJ8la, S. f. (anl..) Imperfurêção do
llrevb .
liIligos eu' V. IDtrans.. (anl..) Connar. ceE os
li pOr aUid~uen7~tl'eula, De que meteu en
llrevêr o. I'ovas e Cantares. ln.
G1I!adia at~~el V. ref. Ousar, afoutar-se, ter
, Vlmcnto contra alguem, ou pau~a Co~sa, particularmente senlIlo e atI' u arnscada. Mart. Cal. 12. «e
ljlldre não evo com ella. Paiva, S. 1. 44.
!'.d. 2. 27 ~e datl'ldvo » B. Gram. 222. Cam.
~alre~ • .
00 e he mais o risco, mais
. uctar arrostar; alfl'ontar o pe-
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rigo. § Tambem se lhe pospõe a prep!lsição
a: v. g. at.rever-se a seu senhor; a dtzer; a
commet/er cOl.lsa·aniscada. M. P. c. 9.• nem
se a!l'cvia a prlcjar com taman~a .força». § Os
antlgo~ ~Igumas .vezes suppnmlam adicta
preposlçao, segulOdo·se-lfle ontro verbo no
infinito. Leão, ChI'. D. Din~z, 116 v. «não se
alreveo perseverar na tençao, etc.» § Atrever-se com, ou CO'!'tl'.a atguem, O!! atg. cousa;
oppOr-se·lllp., reslstlr-llJe, particularmente
com falta de respeito. Utis. 9. 82. Ceit. S. 2.
19. 1. Lus. Transf. 75 v. § Atrever-se a algo
cousa, ou a {azer algo cousa; afoutar-se a
fazei a. Lus. 6. 86. Paiva, S. 3. 28 v. § Atrever:se em alg!tem; p. uso commetter obra,
acçao de prl'lgo, fiado em alguem, ou em
alg. cousa. Lus. 8. 32. -se quem com tanto
esforço em Deus se atl'eve. IJ. 4. i. 10. «atl'evel'-se na força dos pés- conllar-se n'ella.
«atrevi-me na vossa amizade, bondade, conselho, {avol'''. V. Ined.3. {. 30. e 94. «atrevendo-se, nos Odalgos" animando-se com seu
favor. Couto 4. 6. 8.
At.'evessár. V. Atravessar. Canc. t. 8'l v.
A&.:oevldáço, n, adj. (I.. fam.) augm. de
AtreVido.
.
Atrevldamcnte, adv. Com atreVImento,
com intrepidez. § Com .insolencia..
Atrevldete, S. m. dlm. de atreVido.
AtrC\·.do, p. p. de Atrever-se; e adj. Ousado, arrojado, afouto no emprehender, ou
executar cousas arduas, oUlirriscadas. ll1arcos, Verso 5. 1. Leão, ChI'. J. 1. 31. -lIomem atl'evido no mar" e fig. das cousas inanimadas. Veiga, Od. 3. 6. -torre atrevida"
Lus 5. 43. anáos al'revidas" i. é, ousadas. §
A17'evielo em alguma cousa; que se fia n'ella. 111. Lus. 1 l. 'lO. -atl'evulos na gl'ande
potencia de seu pay- § Petulante, impudente, descomedido; que se atreve a fazer, ou
dizer alguma cousa, especialmente com irreverencia e falta de respeito; insolente.
Arr. 2. 16. «he solto, atrevido, e soberbo.
Aulegr. 1. 12. t. 4.0. Ulis. 5. 1. -daima (uma
mulher) ter mando ale da sua profissão.
douvola atv'evida e in ofrivel» Mal't. Cato
24. «quem lIe este que tão atrevido entra
por nossos termos» § Em que ha petulancia, insolencia, ou descomedimento: V. g.
censura, tingua atrevida. Palmo 4. 5. "a ventl1ra quiz qne fosse testemunba de vossas
atrevidas palavras». § "No fig. applica-se ao
estylo, á phrase, etc. TeU. Ch?'. 1. Pmt. §
Adag.: .Homem alrevido, odre de vinho, e
vaso de vidro, pouco duram" 11erlt. Nun.
Re{r. 54. § it. «Homem atrevido dura como vaso de vidro" fJelic. Adag. 92. § -, S.
m. ou f. Om atl'euido; uma atrevida.
At"cvlmcuto, S. m. Acção de atrever-~e;
audacia, ousadia, ardimento, arrojo, cora·
gemo Patm. 2. 56. Lus. 7. 14. -não faltarão
christãos atl'evimentos... § Petulancia. impudencia, falta de respeito manifestado por
palavras, ou por acções. Arr. 5. 5. H. Dom.
t. 2. 17. «se houve nos atl'evimentos de
hum vassailo». § Com atrevimento de alguem; i. é, fazendo-se at.revido á sombra
d'essa pessoa. Casto 1. c. 38.• que tudo razião com atrevimento delrei de Calicut» «e
atrevimento em tractar de leteras Sagradas.
B. Gram. 28~. § Fiança, confiança em alguma cousa, ou pessoa: cesómente naqueUe
atrevimenlo (dos escuitas e guardadores da
terra) vivião sem terem outro capitão" Ined,
2. 316. «com atrevimento de vosso favor entrei nesta pertensão" afiusado n'eLla. C6rtes
de Evo/'a, 1442. ant. n'este sentido. §-, pI.
Insolencias, palavras, ou acções descomedidas.
(Atrevimento, Ousadia, Arrojo. Syn.) Oprimeiro é uma resolução da vontade, acompanhada de conOança em nossas proprias
forças, para conse!l'U1r um fim arduo. Ousadia é o desprezo das di[flculdades ou riscos
superiores a nossas forças, porém acompanbado de uma excessiva confiança na fortuna, on na casualidade. Arrojo é uma cegueira com qne temerariamente nos expómos a
um peri~o, sem examinar a probabilidade,
no possibilidade de sair bem d'eUe.
(Atrevimento, Arrojo, Audacia, Descaro.
Syn.) Posto que atrevimenlo tenha a signiflcação nobre que se vê acima, comtudo
toma-se quasi sempre á má parte, como

acção JespeJada para maí, faltando ao respeito, ao dever, etc.; o mesmo se diz de
arrojo. Audacia diz o mesmo que ousadia,
mas como palavra culta, parece conservar
mais a força que tem na língna Lat., i. é,
o acto de se expOr ao peril5'0 por vaidade,
ou capricho, e não por utilidade commum;
no sentido moral. é o mesmo que despejo,
ou atl'evimenlo descomedi do. Descaro, ou
descaramento, é mais forte que as precedentes tomadas em sentido moral; nunca
se toma em boa parte, senão em pessima
e detestavel; é equivalente de desavergonhamento, impudencia, falta de pejo, etc.
O atrevimento e o a1'1'ojo suppõem valor e
segurança; audacw elevação de ideas; o
descaro falta de moralidade. Descaro diz
muito mais que audacia, e audacia ás vezes mais que Q1'rojo.
Atrevlncnvór, V. trans. (t. pop.) V. Atravancar.
,lh·lágn. V. Triaga. Ca,'d. D,
,U..t"gllclro. V. Atrigueiro.
Ah'lbnlaçiio, S. m. O mesmo que Tribulação.
Atl'ibllhídamente, adv. Com tl'ibulação,
af11icção: V. g. viver -, acabar -. H. N.
1. 60.
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Atrlblllndisslmo. B. Fim'; sup. d~
Atrlbllládo, p. p. de Atl'lbular ; e adj.
Brit. ChI'. 2. 13. § -, adj. Que padece tribulação ; afJlicto, maguado, moral ou physicamente atormentado: v. g. homem -. M. P.
C. 93. § A:lompanhado de tribulação; doloI'OSO, tormentoso. 11. fJom. 3. 4. 23. cenoite
at,'ibulada•. S. Coelh. Chi'. 2. 8. 133. cetempo -". § fig. Galeão atribulado; com combate, com tormenta: - elo tu{ão.
Ah'lbllhlldor, a, adj. e S. Que atribula,
ou causa tribulação. Bril. Chr. t. C. 12.
.4.trlblllnnça. O mesmo que Tribula<;ão.
Canc.
A&.'IIJnh"', V. trans. (do Lal.. t,'ibulare).
AfJ1igir com trabalhos, dóres ; molestar com
tormentos: atormentar, angustiar. V. do
Arc. L 3. «que interiormente atribulava
sua alma" Paiv. 1. 8. e 2. 319. aDeus em
quem alribular 1Ie misericordia". § Atributal' o corpo,. mortiOcal·o, v. g. com jejuns. Flos. Sanct.
AtrAbulár, V. intrans. p_ USo Dar, ou
causar tribulação. Noronh. TI'. 77. «de seu
coração (do invejoso) nasce a inveja, e
nelle atribula".
Atl'lblllár-sc, V. ref. AfJ1igir-se; sentir,
ou padecer atribulação. Costa, Conv. 4. -que
se nos atribulemos, logo a Deos buscamos-,
Atrlbutár, V. trans. Fazer tributario.
Blut. Sllp. § Avexar. § V. Attributar.
ACrlcáude, adj. 2 g. (do Lat. ater, atro,
e cauda, cauda) (t. zoo!.) Que tem a cauda
negra; que tem pellos, ou pennas negras
na cauda.
Atrlchln, (ch como k) (do Ur. a, privo e
triclws, gen. de th1'il'e, cabello) (t, did.) FaLta de pellos, ou cabellos.
"h'iclo, S. f. (I.. medo p. us.) Tuberculo
ao redor do anus.
Atrlgádo, p. p. de Atrigar-se. D. Hi/ar.
40. 224.

At.'lglldo, a, adj. Da cõr do trigo. § Pallido por doença, medo, etc.
,U.'lgá,'-se, V. ref. (ant.) Apressar-se
muito. D. Hllal'. 16. 23 v, § (t. da Beira)
Turbar-se com medo.
AtI'lgtlch'o, s m. por Atriagueiro. O
que faz atriaga, ou triaga. B. p,
Atril, S. m. Estante em fórma de plano
inclinado. para se pór aberto o livro, ou o
papel, afim de se poder ler commodamente.
Atrlnchelrádo. Elegiad. p. p. de
Atrlnchelrór. V. Entrinchpirar. Andl'.
Chr. 2 75. «alli so atrinchâ1'livãa".
&trlo, S. m. (do Lat atl'iuml. Entrada
coberta para qualquer ediOcio. ~ Pateo. vestibulo; todo o espaço que nos palacios e
outros ediOcios vae desde a porta principal
até á escadaria. M. Lus. 1. 3.5. e Ilg. Fi.
fJom. I. 5. 3.
Atrípede, adj. 2 g. (do Lat. ater, negro,
e pes, pedis, pé.) (t. zoo!.) Que tem os pés
negros,
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,UI'lplicIIlS, S. f. pI. (L bot.) Família de
,UI'OI}a'ulo, p. p. de Atropar; e adj. En- nhado" emma~l'ecido por atrophia. § 6
corporado, posto, reunido em tropas.
plantas do genero armolps.
Que nao tem elementos de vitalidade ~l
"'trlpul...., V. trans. Prover de tripulai\"'OplÍl', v. trallS. p. uso Pór. reunir em Que se não desenvolve, que não pro·~· g.
ção : «a galé era de 28 bancos, com 120 so° tropa', t'llcorporar em tropas. § Tambem p.
&t<-OI}hlilJ', V. trans. Causar atroPbf .I~e.
bre~alent s, e torla aMpulada de .iob a job. uso na rórma rE'f. com a mrsma significação. zer delioha~. § Não deixar ~esenvolve~ a,l"'opcUádIHuêntc, adv. De troprl. Ma-.
que não lhe ficava remo manco». lned. 3. {.
.~h·ophIR'·-SC, V. rer. Cair em alropl"
285.
rinh. l;om. I. Iq. § tlg Com dpsonleOl e dE-liuhal'-5e ; emmagrecer em pouca lempll~
o,
JUrl ..õstro,
adj. (do LaL aler, nl'gro. confusão; muito ã pre~sa: v. g. 7'eti1'al'·se -; como ~ucc. de em certas do nças.
e l'oslmm, blCO.) (t. ornilh.) Que tem bico fallar, fazeI' as cousas -. B. Flor. 2.r tIl.
&trópllico, ti, adj. (t. med) Doente di
negro.
&tropellolto, p. p. de Atropl'lIar. f Dom. atrophia. CU7'V. Polllant. 2. p. 75.
&t"'stá,·. V. trans. EntristE'cer.
I. 3. 12. § como adj. fig. Alropellac/<J dos ma~trÓI}leo,. R, adj. (t. ch~'m.) Diz·,e d
Átro, n,' adj. (do Lat. aleI'. I'a, 7'um.) l'ie- 7'es, e dos ventos; atormentado. Amaml, 5. § aCido extrallldo da. belladolla, e dos Sa~
gro, lugubre. Eneid.3. 15. li lig. Dias atros; Pprseguido, trabalhado. Paiva, S. l. {. 5 v cUJ~ ba~e é a atropma.
(t. dos ant Rom<:.n.) dias infaustos. aziagos. ose todos os mãos anuassem atropelat.1os.
&h'opllhlJr, v. trans. (t. do Rio Grlll
funestos. B. li'lúr. I. p. 283. § Entra como «- dos cavallos, e rodas» pisado. Eneid. § de do Sul, Brazil) Reunir cavallos em Iro:
prer. na linguagl'm scienliflca, mudando o Precipitado, confu o ; em que l1a desordem, pIlha.
confu âo. S. Anna. ChI'. 3. p. 8(J2.
,UrOI}inn, S r. (t. chym.) Alcaloide, mui.
o em i. e sigllillcl1ndo preto.
&troódo, S. f. Grande bulha, estrolldo
i\.tI·ol}cllomenlo, S. m. Acção ou elTeito to Vellp.uoso,. que se extrabe das fOlbas àl
Atl'oádo, p. p. dr Atroar; e adj. Paiv. de atroppllar; atropello. § Confusão, prrci- belladona.
S. 2. 1J9. A/bug. 3. q6. .
pitação. § Preterição, illjustiça: o al7'oIJeUa·
,ill'OI)O, adj. m. (do Gr. al:roros, quenio
se volta) (t. bot.) Ovulo -; dlff'ltO em que
IUroudó.·, ", adj Que atroa. B. Flor. 1 menta de lei.
397. .0 bramido atroador e trmt'rario». ~
Alropclliu', V. trans. Drrrubar passando o microplJ,rl!o se acha diametralmente opfig. Amotioador, perturbador. Trab. de Jes. pOI' ci;na, e mettendo debaixo dos pés ou posto ao 111\0.
2. 35. 152 V. «ladrão - do povo•. § - , S. O das rodas i diz-se dos cavallos, trens, car&h'óz, adj. 2 g. Fel'o, cruel, deshumano'
qUI', a que atroa.
ros, amerIcanos, bOllds, etc. Palmo 3. 59. V. g. animo, castigo-o Vicir. 10 348. ,el:
&tl'ollluenlo, s. m. p. uso Acção, ou "arrcnlptleram a elles com tpnçam de os quisitos e atl'o::es tormentos. § Enorme.gra.
elTt'ito de atroar. V. do Are 6. 13. ~ Atol" aÜ'opellar. e Ug. li. Dom. 1. 2. 39. "podE-ria- ve, monstruoso: v g. delicto-. Guerr. Rd
doamento, aturdimento, causado por cho· mos vencer e atropella7' sem medo todos os 5. 3. 16. § Doloroso, lancinante, pungente:
que ou E'strondo. § (t. de alvrit.) Doença, prrigos. etc.•. § O mesmo, fallando das pes- a doença causott-lhe um sof{rirnento alrol..
&trózméntc, adv. Com atrOCidade com
que vem ao ca co~ das be. tas, moti vada soas. TeU Ch7'. I. r. 69.• pondo-lIl1~os pés nos
'
por c!wque ou pancada. JJlul. e Pinto, Gi- pescoços os piza. sem e at·l'oIJellassem". § Em- barbaridade. Vieil'. 8. 315.
neta.
purrar, acotovrllar, pi:'ar para abrircaminl10
&trut"do~ R, udj. ~lalbado, sarapintado,
.UI·OÓ.·, v. trans. Ide tl'(J'm, segulldo e pa-sar rapida e precipitadamente. ~ St)guir sardt:nto como as trutas: V. g. lJelle-.
IlUa. (anL) V. Até. lned T.3.
Lcão Orig. e. 17) Fazer e,trrIllecer, aba- de mui perto: .indo a galé dos Turcos at-I'O'
"Uncür. V. Atacar. Porl Rest.
lar; fazer grande impressão com o estron· pellando a fusta do Pinheiro. Coulo, 7. 8.8.
Attélúbos, S. m pI. (t. de h. nat.lln..<edo; fazer retumbar. B. 1. 7. 8. «vaporan- S Pór-se a caminho. e a toda a press',: ando fumo, e aU'oando os ares. 1J. li'. M. dar raplda, acceleradamente: v. g. atropel- ctos da ordem dos coleo[Jteros de que bl
Epan. 3. • rebentar o mar com medonhos la'r o caminho: «apertou o passo. e atrupel- varias e~pecies; as suas larvas vivem no ia·
bramidos, que atl'Oavão ... o ambiLO do ori- lou as legoas que havia em meyo, que não terior das sementes, uas quaes fazem muilo
zonte. e llg. "o e~pirIto d'l boreas a praia prão poucas. V. do Arc. 3. 10. Maus. Ar- q. estrago. Cuvier, 2. p. 200.
Altcmpiu·. V. Atempar.
atroa». ~ At7'oar ; aturdir, qua~i ensurdecer 68 v. § Atropellar o chão, ou a terra: pi:,al-a,
com grilos, brados, tiros. etc. P. P. 2. {. ou calcal·a, correndo velozmente: diz·se do;;
iluempe"ádo, p. p. de Atlemperar.I'U.
q7. «al7'oando tudo com piedosissimos gri cavallos, e cavalleir03. Naufr. de S. q. q7. Chl'ist. 3. l. 3. V.
&ttcml}erànte, p. a. de Allemperar.(1.
tos. Eneid . • a <onora trombeta tudo atrua.. oatropelLando vão com ruria immensa a ter§ All'oar os Ciuvidos a alguem; tornar-ll1'os ra•. § At7'oIJellar algo cousa; fi"'. não fazer meti.) Hefrigerante. Moo. Meth I. 10. 2.
"ttcmperár, V. traos. (do Lal. allemp!'
como surdos por causa de algum grallde caso d'ella como pa~salldo-lhe por cima a
estrondo. TeU. Chr. 2. {. 535. "coches. que todo o custo para se chegar a algum lim, ou Tare) (t. med.) Moderar, abrandar: V. g.-o
hojr quebram as calçadas, e nos atroam as consr.g'uir (I que se quer: V. g. atropeliar dif- aCl'Í'monia do sangue; reduzil·a ao tempeorelhas•. § Usa· se tambem aIMssiv., tanto (iculdac/es, medes, etc. M. Lus. 2. 6. C. 6. /i. ramento conveniente ã sande. Curv. Ubs.l
no pr. como no fig. Maus. Ar 1. 13. Dom.!. 5. 33. «at1'OpeUando e vencendo os 2. § no fig. u - as leis» B. Ftor. I. 437. ilp"atroão-se os ou'ridos com clamores •. Casl. mE'dos». § Deprimir, opprimir: v. g. atropel- parelhar, llcommodar a alguma cou,a, ld.
4. c. 5. «e passando hü pedaço, que a ar- lar a auclondade, o di'rcUo, as leis, a./gue''n, p. 8.• admiravel 11)0do de aUemperaro€l'
telharia comr'çou de jogar, atroou·se toda a a verdade; rlesprf'zar : .0 dest'jo de rpinar pirito proprio aos dos proximos,:
.
não com a ruria dos tiros ... e começa de tudo atropella. M. Lns. 15. c. 17. cal'l'opel·
ilthmção, S. f. (do Lat. allenllO) AaCilO
cuspir ho breu por onde era furada. § Ião os maiore~ impedimrntoso Lus. Tl'ans{. de altellàcr; applicação do elltendl'!1enlooo
Atrom'; abalar o t'ditlcio para cair: V. g. p. q52. § Atl'Opellar.ajltTisdivção de alguem; dos selltidos ao que se faz. ou diZ. Mar/.
l1troar com al'tilhel'ia. Casto 2. c. 5. "deriba- embaraçar·llle o livre uso d'ella, ~em t"r Cato 277 V. Maus. Ar. 5. 71. § Considera~~,
rão e atroal'ão algumas casas" e 5. C. 86. para iS~f) competpnte e II'gltima auctorida- respf'Ílo; v g. em attenção a seus !lImll'
c,a/l'oaTão a parede de maneira que s, fez de. P. R ReI. l. '.10. § MUItos escrevem só mentos. § POllderação. § Cuidado, apph~'
huma abrrtura de dous dpdos d'alto a bai- com um I. atl'opelar, e deI'.
ção. estudo: aqnrlle estudan.te presla mU11J
xo.» § Atroar os cascos; 't de 11Iveit.) molf's,\tropcIlAr, V. intrans. p. ns. Atropel/ar atlrmção ás Iicções. § Urbarudade, c~rlell~
tal' com pancadas, ou outra qualqur.r consa, pOl' alguma cousa; fig. o mesmo que Alro- com q ue se altende ao que nos di~em, e
os cascos rlas bestas, causando· lhes atroa- pellar algo cousa. Gouv. Rei. 3. 8. • a!ropel- propõ~m. UUs. 4. 5. § Altel1:ção I vo~ 1~le~
para advertir, pedir silenCIO. É pnnClpl!'
mento. Galv. 1. q.
lando flOI' mUito' inconvenientesAtl'oár, v. illtrans. Fazer grande pstron·
llt'·OI}cllá,·...c, v. rer. Derrubar·se pas- mente empreaada nas aulas. nos Iribu.nl!J
do. Gl'am. S. 2.5. «aqueJle que chorava sando precipitadamente uns por cima dos e nas assembYéas publicas, quando nsll~O'
no berço, atroava no céo•. § Causar estam· outros. V. do Arc. 4. 2. obuns a outros se cio é de qualquer modo perturbado.. ,u
pido; aturdir, estrugir. Lob. C. DtO/. 8.• es- at1'Opeltão•. § Juntar-se em tropel, em urna camaras legislativas é de uso constanle,pote.s falla.dore são como cig~rras, que atroão• . pequella tropa, ou corpo: .se at1'Opeltaram de considerar· se termo IJarlamentar; osP~
Sllv. Lu:ard. «atroa a musIca dos passaros. ' em hum (os contrarios))) lned. 2. 26q. e fig. sidentes o empregam não só quando bl .
V{eir. I. col..29 . • p.alavras lJue atroão, mas «atl'qpellão·se os ventos procellosos, em tur- gum rumor, mas ainda para moderara'
bilhoes o panno, e mastros rompem.; atro- th usiasmo dos ápartes.
nao ferem», J. é, nao abalam.
..
"'ttcncló"tlmenle, adv. uso ClVIlmen~,
A&roár.~e, V. ref. p. uso Retumbar com o pellam·se os pensamentos quando occorrem
estrondo; abalar·se, estremecer. § Ficar muitos ao mesmo tempo. § Atropellar-se a eortezmeote.
"tt.cllcloso, ÓHO, adj. U~bnno, corlel!,
atordoado, ou morto, com o abalo dos tro- genle; apinhar-se, envolver-se em desor·
vões: diz·se de alguns animaes. como o bi· dem, pisalldo-se. § fig. L. Alv. S. -os dias dotado de atlellção; o_bsE'q~!oso. Blul..
cho de seda e o pinto, que morrem dentro do atropellão-se com os dias" o tempo mata o Acompalll1ado de attençao; felt.o .com all~
tempo: e D. Fem. Men. {. 28. oempenhan- ção; que presta att~l1çao: .a hçao para
casulo, ou do ~vo, por erreito da trovoada.
Atróce, adJ. 2 g. Ido Lat, atrox, cis) O do-se o gosto dos principes, todos os incon- util deve ser aUellcwsa..
II n/e) ET
&(tenda, S. t. (anL) (do FI'. a e pari
me~illO que Atroz Lus. 1. 88. § AI7'oces, venielltes se at'ropeUão» .l. é, calcam·se aos
~~~.
~.
pera, demora concedida ao d2evre~O~.dJt
&'.roeldáde, S. f. (do LaL al7'oeilas) A
&tropéllo, S. m. p. uso O mesmo que realisar o pagamento. Otà. Af· .. .
qual~dade de s~r atroz; cruel.dade, deshu· Atropellampnto.
atlenda..
.
d'nariJ'
&tropbiR, S. r. (do Gr. a, privo e t7'Oph6,
&t(cddér, V. trans. SegUido ar IA U.
manldade. Enetel. 2. qq. § Cnme atroz; e
fig. atrocirlade da dór, delicto. ele.
eu nutro) (t. med.) Summa magreza, <1etl- mente da prep. a (do Lat. atlen4el'~ l~~
&tr<>elllá.·. O mesmo qne Atorçalar. B.P. nl1ameuto do corpo, ou de alg-. dos seus cal' attenção, reparar .00 que se v 'Outr(.
.....troeíIl8Imo, sup. de Atroz.. ~u A.troce. membros. proce~ido da corrupção, ou falta faz, ou diz; tomar sentld~, ter tento pi
iem
Vzetr. 8. 337 .• peccados alr(lclsslmos)).
dos succos nutrItivos. Cm'v. Atai. qq. ~ En- Ret. 2. 16. Eneid. 3. Il~. aquemTerreJ'
Atr'>fio, e der. V. Atrqpl1ia.
fraquecimento ou perda de alguma faclllda- sorte o rE.mo, ao I'llmO atle'l!rle•. ~ couil;
,Urolllbetádo, .., adJ. Em fórma de de melltal. § Falta de desenvolvimento nos peito cou ideração attençao a a g·U G~,
tromlJela.
allimaes. ou nos vegetaes. § Diz-se tambem olhar' por ella, cuidar n'ella; P. da a diltl·
AiI'óo, S. m. E trondo, af,roamcnto. F. das instituições que detluham ou não pro- q. p. 645. ue não aUende (a fu) ne~ Dsu".
ElIIS. 8. 39q, " opra a11'60, e furor na leve gridem.
•
sidade de pesso~s, nemdctc; :Cin pllbli~,
turba..
JltrOl}hiÁdo, p, p. deAlrophiar; eadj. Det!- 48. .0 tYl'ano nao auen e 11

a,

I
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por seu respeito e utilidade.. § Uecedar audiencia a; acolher com attenção,
alleutamente: v g..- as parles;. pres~~r-lhes
Uução § Defem. v. g. - o 1equell.menlo,
a leJeI'/ençãlJ, e/c. § (anL) Esperar. 1~'~l;as e
aliares 192. _pel'o d'ela non alend outro
Oril. Af. 4. 107. 8. «all.enda-o .(ao coherdeiro) donde quer que seJa.. Mobll. (. 44.
.ordeno u suas azes, e esteve allendendo.
UlilS. 9. 81. .sem o temer, com a espada a
llarte aUende. § Dar espera ao devedor. 01'd.
r 2 43 I. -o (fue houvesse emprestado,
~u' aÚendido. § 'reuder: «admittiria se~pre
proposições, que allendem ao bem publico...
I'. de D. João 1. ~ 9~servar atteuto, no!al'. §
Receber as rCt)U1SlçOes para a execuçao de
qualquer traba.lho : é aque.lle empregado que
auende os pululos. § Con SIderar, tomar em
coosideraçao. N'este sent!do emprega-se .o
p. p. allendendo nos.collsl~erandos de mUllos decretos, portanas, leiS, etc. tanto em
Portu"at como no DrazIl: .Allendendo aos
merecimentús, etc. que concorrem na pessoa de F. Hei por bem etc." «Altendendo ao
que me representOU o Ministro e Secretario
d'Estado dos Negocias, etc....
AUcndér, v. IDtran~. Es.t~r attento; pr~s
tal' allenção: esle memno Ja attende 11~w.lo.
Attcndído, p. p. de Atlender; e adJ. Recebido, ouvido com attenção. § Deferido: v.
g. o"equerimento (ai atteudido. § (ant.) E~
perado. Ol'd. Ar. 3. 3 f. 96. «eram allendldos anno, e dia.•
.lttcndh·cl, adj. 2 g. Que se deve attender; que é digno de attenção, consideração,
ponderação: v. g. culpa -.
AUcnládllwcnte, adv. Com tento; prudencialmente. B. 2. 4. 1.
Attcnllldi8/llmo, sup. de Attentado. P.
·0

::1'

da 1/. Oen. 2. p. 125.

Attcntádo, p. p. de Attentar; e adj. Dotado de tento, prudencia: arrazoado, advertido. V. de Suso, c. 25. H. N. 1. 27. -porque
cra discreto e bem allentado.. Tenr. 3.
.usasse de sutis e allen/adas ardis)) Leã<J,
Ducr. e. 88.• os Portuguezes posto que são
mui altanlados nas cousas que tacão suas
honras, não são ciosos das mulheres... §
Exacto, apontado, ponderado: v. g. attentad01lO (altar. Euf?'. 3. 4. § Acompanhado
de tento, ponderação: «mui allenlada consideração. Filos. do Princ. f. 23. § Que
ohra com reUexão, e mui de proposito. Cam.
Il/ad.aet. I. se. 1, «senão se amor, d'allen·
lado... têe por ventura ordenado, etc... §
II. forens.) Em que se commetteu altentado: V. o subst: «aquella allen/ada decisão,
ou mandado II V. Attentatol·io. Ord. J,ifJ,n. 3.
13. 'revogarem tudo que foi feito allen/ado
depOIS, § (anLI por Tentado: - com peitas,
//0. Cast. 6. c. 80.
.'Uc~tádo, s. m. Delicto grave em oll'enla ã leI contra a vida bens ou honra de ai.
rem. Papeis Atinislériaes d'et-Rei lJ. João
. P. ela H. Gen. 2. 145. "com l(ne se pro6a que os actos possessorio de Soliz lorão
um apentado•. § (segundo o Codigo Penal)
Ten.talIva ou execncão de um crime contra
aYlda do rei, ou de algum membro, da famlha real, ou contra o pudor de alguma
s.oa. § (L forens.) Tudo o que se inuova
~~ I~le pelo juiz,_ de quem se appellou, penu
riã gQa appelaçao ou sentença commíllatoualquer acto que se commette con·
Ira·d~espacho.
II~Uentadol Crim.e, Delic~o. Syn.) D'estas
i~i~al~vras a ma}s genenca é delicIo, que
. ransgre.ssao de dever, qualquer
~~ °romhlssao externa, imputavel, conma d el~ ~manas; quando o deliCIO desi ~ aa vlDdl~ta publica e é como tal deni~oa~o nas leiS criminaes, e
ellas putl~ éorna nome de crime. uando o cricousasum. excesso grave, que olfende as
CCntes ral~ sagrad~s e respeitaveis pertenUm roub~r em sOCl.a~ chama· se allenlado.
mil' os seu uma \ralç~o, são crimes: oppri!aSSinalo s ~onCldadaos, commetter um asum fith ' lLrar a um marido a mulher
COntra ~sa ~e~ pae, são grandes allenlado~
reza e da a~s sa~rados direitos da natulio allonlJocledaae. Nem todos os crimes
lOS direitos °;0 llorque nem todos attentam
Claes; porém todos os atlenVOL.I-n.36
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lados são crimes, porque commovem a s 0- sa. Lus. 5. 85. B. Gramm. 44 .• estarmos
ciedade em seus principias fundamentaes. mui allentos, em quanto se disser a missa»,
Attcntamentc, adv. Com lltlenção. Andr. § En]eva~o, pasmado. § Applicado; que presCerco 6. 28. 1.
ta attençao; fallaudo dos sentidos, e fig. das
A~t..,ntaw~nto,_s. m. (a~t. e p. us.) At- cousas inanimadas. FerI'. Egt. 2.•em quantençao, conslderaçao, respeIto: v. g. - da to tu cantavas, tudo allenlo calava.. Lus. 1.
nobreza, qualidade, elc. P. da fi. Gen. 3. p. 18. "olho allenlo". § Attendido, ponderado; a
54.8.
que se tem respeito. ChI'. Ar J V. 153. «po"tfcntiu', V. trans. (do Lat. allenlare) lo que atlenla tanta razão» Amaral, 7. -aI·
Olhar, o.bse~var co.m tento, reflexão. Arr. j,. te7l:10 o estado do galeão •. § Attencioso, res1L «delxarao caIm algumas verdades nao peJtoso; fallando de pessoas. N'este sentido
allentando o que dizião.. Lobo, f. 532. -at- emprega-se no fecho das cartas antes da astenia este pa)'nel e olha a Joaua» ~ Atten- signatura: allenlo venerada1', etc. § Urbano'
der, considerar, ponderar. Lobo, p. 4.06. -al- v. g. l'ecado -. § Allento, ou allento que;
lenla o que tP. digo ll And1'. Cltr. 1. c. 50. (Ioc. conj.) attendido, ou visto que. ilJ. Lus.
«que allentasse bem o que fazia» Calho Rom. 1. 3. c. 5. li. fJom. 3. 6. 3.• Não lhe quiz dar
5'l8. «allente outras muitas circumstancias desgosto, atlenlo que nem havia caso que
das cousas" A1T. 9. 17. «quem bem allen- pedIsse entrada de baraço real em Braga..
lar os milagr~s e doutrina do nosso lle- V. do Al'C. 4. 1.
demptor•. ~ Emprehender, começar, comAttenuação, S. f. (do Lat. allenualio)
metter: v. g. attcntar algum feito. Casl. 3. c. Acção, on ell'eito de aUenuar. Vieira, Carl. 1.
28. Consl. do Al'C. de Lisb. 6. 11 v. -se alguem 80. «allenuação da sua casa». § Diminuição:
atlenfa1' isto, saiba que incorrerá na indi allenuação da pena.
gnaçao qe Deos. B. I. 5. 5. «allenlando esAUcnuódo, a, adj. Diminuido, minorate negocIo com g'rande [lrudencia •. § lnten- do: {ai-lhe attenuada a pena. § Diminuido,
tal', projectar. M. L .4. r. 99. «allentar a ag- enfraquecido: a d6r eslá attenuada.
AttcnuRdor, a, adj. e s. Que attenua :
gregal' S. Cruz de Coimbra á nossa ordem
(de Cister,).. § Allenla1'; (anL e modo -elebeu) rdnfortunios - da sua casa•. § Que causa
tentar, armar tentação. Sá eMir. Estr. 2. qualquer modo de attenuação: «engrandece50. Calho Rom. 36 V.
dor do seu, e allenuado1'das cousas aIIleias•.
Alhmtár, V. intrans. Olhar, reparar,
Attenuàntc, p. a de Attenuar. Que alteobservar com attenção, para se certificar nua. § -, adj. 2. iS (t. medo ant.) Dizia-se de
bem do que os sentidos apresentam, ou do certos medicamentos que se supPullha adelque pensamos: (,allenlando para se bem gaçarem, dissolverem os humores. Mad.
affirmar.. olhando atlento para se certificar. Meth. L 23. 4. § Ci7'cUlnslancias allenuantes;
lU. e Moça, 2. C. 11. «por não allenlar ... (t. jur.) as que diminuem o grau de crimimatasse por desattento.. § Olhar com tento, nalidada d'um réo. §-, S. f. A circumstancia
advertir, reparar, reflectir em alguma cou- attenuante: o 1'eo não leve p1'ovada nenhusa, Lus. 3. 125. «e depois nos meninos atlen- ma attenuante.
tando.. ou para. V. de Suso, C. 6. ou por
."Uclluár, V. trans. (do LaL allenuare,
algo COUSfJ,. Palmo 3. f. 150 V. Lobo, p. 256. de /enuis, tenue, delgado) Fazer tenue, mi~allenlalldo paI' muitas lettras, nomes e si- norar, reduzir a pequenas parles. § Emmanaes qUE' por aquelles penedos estavam es- grecer, debilitai'. Agiol. L. 2. {. 157. -a/teculpidos•. § Allenlar por si, p01' sua cabeça; l/Uando seus corpos com vigilias e jejuns... §
viglar·se, acautelar-se, olhar por si Paiva, Diminuir, reduzir a menos: V. g. attenuar
S. L f. 139. «vindes a a.ttentm· por vós; e o povo, a saude, os bens, a dieta, o vigor, o
cahis na conta.. TeU. 111s/. {. 336. -que... corpo, o Estado com 11'abalhos e l'evoluções,
allenlasse na sua cabeça" § Examinar-se a o poder, a grande::a, etc. Carv. C01'og. I. f.
si mesmo: «não altenla muito 1)01' si quem 331. -tempo, que ainda da virtude allenua
murmura dos defeitos alheios" (porque em a memoria... § Allenua1' o peccada, a culpa;
si conheceria muitos allen/ando). V. Paiva, representai-o me.nos grave; desculpal-o.
2. 79. § Olhar com maus desejos: v. g. Viei1'a, 9. 65.• os lfUe mais allenuão o pecattentar em atg. mulher; e talvez enten- cada venial... § Allenuar a {amilia,' tirar os
der com ella, persegUlI-a. B. 3. 10. 7. § herdeiros, successores; reduzil·os a poucos
Apalpar. B. Claro c. 4. «foy logo com as individuas: «extinguir não, Dlas allenum' as
màos allentar se dormia•. § fig. (anL) Ten- corporações de mão mOl'la•. § Adelgaçar, fatal', sondai' o animo. AzU'·. Chr. 3.38. «pro- zer menos espesso, mais fluido: v. g. - o
varam (os Mouros) de allentar ao infante sangue, os humores. § Minorar, diminuir a
para ver ... se o poderiam iuclinar á sua gravidade: atlenuar o crime.
devoçam•. § Allenlar alguem; observai-o,
At.lcl'l'ucÓtlo. V. Atarracado. B. 3. 7. 3.
vigiar a sua conductall B. 3. 3. 8. -vendo que uU. edtç.
começavam já de allenlal' nelle... § CommelAUe'··8C. V. Ater-se; ainda que alle1'-se é
ler, tentar, propõr. Casl. 7. C. 68.• clrey de mais conforme á etymologia.
Cambaia allenlou a Diogo de ~Icsquita com
Attc/ltaçuo, S. f. Acção de altcslar. §
grandes tormentos para se fazer Mouro ... § Contexto de palavras, com que se attesta;
Allenlar o jltiz; innovar qual~uer cousa certilJcado, certidão, attestado.
Attcstildo, p. p. de Attestar; e adj. Nau{r.
na causa em que se appellou d elle, antes
que se decida a appellação na superior ins- .ele Sep. f. 263, ull. ed. § -, S. m. Atteslatau~ia. Ord. 3. 73. § Tambem allenla v par- ção; documento passado por uma pessoa a
ticular, que altera o que lhe foi mandado favor de outra, declarando a verdade de
ácerca de se abster de alg. força, violencia, qualquer facto ou circumstancia que lhe
obra nova, etc. § Allentar (com a prep. pode intercssar para qualquer Um: altestado
conlm): commetterattcntado contra alguem: de bom comportamento; attesladodepobreza
allentamm conlra a vida do Imperador.
etc. § (de leslo) V. Atestado.
. . ttcntutórlo, u, adj. Que contém llsurAttcstt\ntc, p. a. de Attestar. ll1ad. Melh.
pacão contra os direitos de uma jurisdição l. 4. 6. § -, s. 2. g. Pes50u que attesta: V.
superior, ou de alguma pessoa: t'. g. despa- g. diz o attcstante.
c/~), sentença -. § Que vae de encontro a;
Attcstár, V. trans. (do Lat. allestari, de
que ataca a auctoridade do principe, das leslis; testemunha) Portal' por fé, como tesleis, os direitos do povo, etc: V. g. aclo -. temunha; afürmar, dando· se por testemuAttcntI8sl1110, ti, oup. de Altento. Arr. nha; certificar, principalmente por escripto.
10. 28. H. N. 2. 338.
B/ut. SUlJ· § Invocar para testemunha, ou
Attento, S. m. (ant. e p. us.) Tento, con- testemllnllo: V. g. «os Ctius attesto que semsideração, attenção. FI'. G. ela Silvo Vicl. 1. pre le {ui fiel .. § (de leslo) V. Alestar. § Al29. «rogando a Ocos com muito allenlo.
testar vem errado por arrestar na Ord Ar
A&tento, adv. por erro; deve escrever-se 1. 17. 1.
a tenlo (Ioc. adv.). "Senhora ... escutai, e es(Atlestar, Certificar. Syn.) Atlestar um fatai-me a lenlo» com altenção como quem clo, ou certifical-o, é moslrar que se está.
olha, e dá attencão aos tentos de calcular, cerlo d'eIle, e se quer que os outros o acree contar. Cam. i1ed. Lobo, {. 309. «ouve-me ditem; mas aquelle que allesla, falia como
alen/o» V. Tento.
testemunha de vista, ou de ouvida; e o que
Attento,
adj. (do Lat. allenlus) Que certifica, falia como quem está certo do laestá com altenção, que tem o entendimell- cto, sem especificar a origem da cert~za.
to, ou os sentidos appücados a alguma cou- Quem allesla certifica, mas quem cel'ttflca
o

li,
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nem por isso aUesla, porque pode não ter
sido testemunha do facto.
...tt1císmo, S. m. (do Gr. aUikismos, deriv. de aUi/ias, Attico) Certa delicadeza, pureza de gosto, particular aos AUlenienses, na
sua linguagem e :la estylo de seus escripto·
res. § ligo Diz-se para expressar a belieza
de um estylo couciso, eugracauo, e mui
castigado, quer uo fallar, quer rio escrever.
Attlco, o, adj. Pertencente a Attíca. § fig.
Que tcm o modo, a (Inura, o gosto dos Alhenienses. TeU. Ch. 2. p. 380. 2. -noites aLlicas, e dias saturnaes•. § Sal aUico; diz-se
de certos gracejos, ou dictos e graças galantes, ta s como as expressões tios auctores AtLJenienses. § Gos/o a/lico; delicado,
elegante, apurado. § Ina archit.) Uolumnas
alllcas; quadradas. Exeq. de F'itip. i. 3. §
Attico, a, s. natural da Attica.
Átllco, s. m. (1. de arcLJit.) Edificio construido ao modo atLJeniense, em qne o telhado não se via de fóra. § Pequeno andar
de casas que corõa e remata todos os mais
andares de um edificio, e que tem o seu
ornato particular, e encobre o telbado. §
Altico talso; especie de pedestal posto debaixo das bascs das columnas, etc.
)UtlCú,'go, n, adj. (do Lat. ALlicul'ges ;
do Gr. alti/w, Altico, e ergon, obra) (t. de
archi1.) Columnas atticUl'(Jas; as que tem
quatro faces, ou lados com uistancias ou
intervallos eguaes. Ch!'. dos Con. lIegr. L.
7. p. 2. c. 98. Blnt. § Porla,janella aUicu)'ga; feita ao modo attico.
J~UJnÚI'. V. Atinar. V. do A,'c. t. C. 5.
AUlnéutc, adj. 2. g. uso (do Lat. a/linens) Relativo, tocanta, concernente a philosophia, ao commercio, etc.: -em todos os
negocias e acções allinenles ao real serviço-.
Attluli,ídO, p. p. de Attingir; e adj. Tocado l alcançado pelo entendimento. § Perce]noo.
IUtlngÍl', v. trans. (do Lat. aUíll(J8I'e) To·
cal', alcançar ent"ndendo: .atlingiu bem os
pontos da dirticuldade» .0 ser infinito não
o allil1(Je nosso fraco enteuder, nem o alterão nossas oH'eusas». § Perceber, entender,
entrar na intelligencia de alg. cousa. Bem.
Parais. I. J. «o espirito aitingia as perreições do amado•. § 'focar levemente, ebegar,
alcançar, com a mão. § {j~. Conseguir o que
se pertende; alcançar, ooter.
&.ttiuA'ível, adj. 2 g. Que pode atlingirse, alcnnçar-se, con eguir-se; perceber-se,
alcançar-se com o entendimento: v. (J. inlen-

ra outros; ou das partes elementares, que
se chegam, e apegam, e consolidam e ligam entre si, causando a sua iutima connexão, ou coherencia. § Allmcção das vonlcules; no sentido moral, propensão amiga;
sympathia mutua, ou - dos virtuosos para
seus semelhantes; arlinidade moral, congenial. Bem. Parais. 23. • allTacção da divina
graça•.
(A.ltracção, Gravidade, Gravitação, Arfi!lidade, Peso. Syn.) Atlracção é uma força invisivel que !la na natureza, que solicita todas as molleculas da materia a aproximarem-se uma das outras debaixo de certas
leis. Gl'avidaae é a mesma força, mas considerada no caso particular de solicitar cada uma das particulas da terra. ou de qualquer 3stl'O, a aproximarem· se do centro da
mesma terra, ou d'esse astl·o. Gravitação é
ainda a mesma. força considerada nos grano
des corpos de que se compõe o s)' tema do
mundo, solicitando uns pal'a os ontros, e
todos para um centl'o cornmum. A/flnidaele é a mesma força exercendo a sua
acção nas mais pequenas molecnlas, e em
pequenas distancias. E finalmente paso é
a somma das acções que a gravüLad.e exercita sobre cada uma das particulas de que
se compõe um corpo. Consideram aiuda os
pbysicos outras especies de attmcção, que
só se observam em certos corpos, ou am
corpos modificados de r,erto modo: mas estas especies não tem nome particular, e designam·se pelo vocabulo generico de altracção respectivamente qualificado: v. g. at!1'acção electrica, allracção magoetica, etc.
AU..actí\'ll, S. f. p. uso Altracção, Moo.

282

10-; vel'dades - do enlendimenlo humano.
... ttltútle, s. f. (do [lI'. altilude; ou antes

do Hal. atl'!ludine) Postura, geito, posição
do corpo, relativamente ao estado, ou ás
paixões nas quaes se suppõe a pessoa repre enlada: v. g. em atlitude de gladiculor,
em atlituue de l"isleila, (uro!', ele. Fil. Elljs.
-ter dado fi morbida altitude as cõres•. §
Tambem se diz da posição do corpo de um
dançarino, de um acto\': v. g. atlitnde eteganle, engraçada. § fig. Disposição; manifeslação de 11m intento ou proposUo : a a!t'itude das nações com re peIto á guerra. V.
Poslul'a, syn.

&.ItÓI.l'tulllcnle, adv. Com essanto, com
grande admiração. Vieir. 1. t II .
JlUónlto, a, adj. (do Lat. allonilus) Estupefacto, espantado, admirado de cousa maravilhosa, de su to. Bl'it. CItr. t. c. 13. «o
Mouro allonito, e turvado» B. Flor. 2. lJ. 2.
-allonilos os olhos, nrri piados os cabelias»
(as Pithonissas) ATI'. I. e. 35. «cato allomlo com as mãos sobre os olbos. Luc. 8. c.
7.• pera nos deixar não certos mas allonilos do Divino poder•. § Assombrado, espavorido. § Confuso, perturbado. Mal't. I]al.
.Ucou alonila, e tnrvada. (a Virgem). Vieir·.
9. ~27. 2. -~ese ;peração (do inimigo que se
retirava) nno só temorosa, mas allonila»
Luc. 3. I. «a!toni/os da razão d'ellau abalados. § Enlevado em algum objecto. ii. de

isea,

f. 133.

s. f. (do Lat. altralio) Accão ou
propriedade de attl'ahir, ou alll'3hir-se
mutuamente: força que altrabe. Atm.instr.
2. p. 38U. § Gravid!!de, gravitação dos corpos; é a tendencla, que todos tem para e
supertlcie da terra, ou para o centro da
qualquer s;rstema de corpos; ou de uns paAU"RCÇUO,

Meth. 2. 7. 3.

Jlth'oct'vomentc, ad'l. Por meio de força altractiva; por attracção.
Ath'actívo, u, adj. Que tem a força de
al1rallir. Paiva, S. 1. 21. § (1. med.) Diz-se
dos medicamentos suppuralivos e vesicantes, que atlrabem os humores a parte do
corpo a que são applicados. Moo. bfelh. I. 7.
§ fig. Que concilia a[ecto, que attrahe as
vontades; s)'mpallJico : v. g. olhos aUracli·
vos; virtude atl~acliva elas almas. Luc. 4. C.
3. -palavras - de benevo!ellcia, e conciliadoras de reverencia" -olhos rodeados de
aUractiva graça. Seg. C. de Diu, p. 635. §
Que suspende a acção. M. C. 4. 51.
At.lI'lIctivo, S. m. Poder que os objectos
exereem sobre os nossos sentidos, sobre o
nosso coração, sobre a nossa vontade, attrallindo-uos para elles; seducção, encanto:
v. g. o attractivo elos prazeres, lia virlude,
elc. § Propensão, inclinação que temos para
os objectos que nos agradam e dos quaes
desejamos o gozo, ou posse: v. g. a nall~re

za coltocou no intimo do nosso coração um
altracti '1'0 para os pra3eres, e uma aJ'ersão
pam os lrabaLhos. ~ Estimulo, iucitamento:
v. g. grancte atlractivo é para o mal a espeTança ele não ler castigo. § Diz· se particular-

mente da rormosura, graça no semblante,
conversação, etc., que concilia os aO'ectos, e
atlrahe para si a vontatle. § Attmclivos, pt.
mais usado; gracas, encantos, cousas que attrahem o coração; carinlJos, agasalho, afa·
gos que nos ganham e chamam a amizade,
etc. ; e Dg. "parece que a força tem seus para os ladrões"
(A.ttractivos, Embellezo, Encantos. Syn.)
ASSIm como os corpos se atlraheiD mutuamente por uma força occul1a, aS5im os eutes animados tem certa tendencia uns para
os outros, com que buscam e desejam unir~e: n'isto consistem os aUraclivos. EmbeUe-.
zo, não é palavra que tenba auctoridade
classica, mas é muito apta, e por ventura
necessaria para exprimÍl' o embcbecimento, a suspensão do animo quando attento
consideramos cousa mUl bella e maravilhosa. Os encanlos consistem principalmente
no engano e illusão dos sentidos acerca do
objecto que nos encanla. Os allractivos ins·
pi ram a inclinução. Do embelleilo nasce o
desejo. Os encantos produzem a paixão.
,~u""cto, s. m. p. uso V. Attracção. Atm.

ArT
.'1ttl'lIct..íce,

<!n

Jlttl'lIetl'iz,

adi. I II

med.) V. AttractiVO. Mor. Pratl 3 ' 5' ,
3. 5. 1.
. . ~ .. e
Jltt"lIhente, p. a de Attrabir' e ado Q
tem virtude attractiva: erOS corpos al/(ãJlt u:
les do fel:ro, da luz" Br. de B. Espelh. 3 ~
~(o dllll~elro é - de outro .nas mãos da Iiui
IDdustna". § (t: med.) Appilca·se particular.
Ofente aos medIcamentos Suppuralivos eveslCantes, qne at.trahem os_humores do corpo
para a superficlc a que sao applirados. Ma.
ele!r. fite/h. 2. 4.2. 4. Agradave1. aprazivel
encanta~or: aql~elte cavatheiro tem !llallti~
muzlo attral~entes. § -, S. m. CUl'tO

1'q,s

'11'. da Pest. 7. 4;>.

I

Attrahi r. Goes ChI'. Man 3
16. Paiv, S. 3. 14.7 v. B. I. 1: 7.
.
AHt,·alt'lIo, p. p. de Attrahir; e adj. M. L,
§ PU:iado para; [evado para. § Cbamado provocado.
'
AU .... h'tlo .., a, adj. p. uso Que allrahe.
Luz, S. 2. 116.2. -caIJ.dades allrahidoraldo
bomem" § ii. subst.
&.tt.. a~imeuto, S m. Acção, ou elTeilo
de attrahu·. § Usa-se commummente nQSPnl
ascetico, e significa enlevamento do espirilo'
rapto, extasis. lJ. iiita?'. 29. 197. § Og. AI~
tra/mnenlo da vontade, do comçào; oaclo
de os ganlJal', ou serem ganhos. Comi. cWJ
Coneg. flag. 3. 6. 65 v.
Attl'ahi.., V. trans. (do LaL allrahel'e) Ti·
rar para si, fazer aproximar-se um corpo de
outro, com a força de atlraccào, como o
alambre attrahe a palha, o iman o lerro,
Agiol. Lus.. 3. 62. e fig. ~aiv. S. 3. 95.§Pu.
xar para SI, fazer ai rOXlmar. § Atlruhir as
vislas, a altenção; fig. por· se de qualquer
modo em evidencia, despertando a curio'i·
dade a seu respeito. § Atl,'ahil' alguell~ lig.
movei·o, trazel·o ao partido, opinião, pare·
ceI', com razões, 0\1 qualquer obra para i,w;
ganlJar as vontades, os animos; persuadir,
induzir. Goes, Chr. elo Pr. c. 65. •ol/ra·
hio a si muitos dos que tinha por contra·
rios." § Atlrahil';chamar, provocar: v. g.at·
trahir sobl'e si a desgraça: "as delicias alo
t'l'ahem, e sojugão os animos alfeminado',
altl'ahir o oaio, a in veja. § Ug.Trazeraamiu·
de; conciliar o all'ecto, o respeito V. de SUliJ,
p. 21. "sois servido de al"allir a vós" i
Seduzir, encantar pelo talento ou pela vir·
tude, pela sua vidade e brandura da pala·
vras, ou pela pratica de acções altiva; e
generosas: a fama all1'ahia ao parlameulo
numerosa concprrencia. quando subia I
tribuna José Estevam, e o granúe orador
por sua elo([uenoia attrahia selllp~e as
sympatbias do seu auditorio: Garibaldl, por
seu reconhecido valor e patriotismo, ~ltra'
hia enthusiasticas legiões de volulltarlOs. ao
seu exercito, e o seu caracter nobre c I~'
corruptivel alt"ahia-lhe a grande esllman~
só dos seus concidadãos, como de todos ()j
amigos da liberdade.
.
AUI'lIhí.·, V. intrans. E:icilar a segUir.
Bem. Exerc. 5. 3. 256, lIO exemplo, que
altl'Ghe a imitacão das virtudes•.
;ll,tt,'altít·.se; V. reL apassivo Chp~ar·se
um corpo a outro tirado pela altracçaO,oo
arunidade. § fig. e recip. Atlrahem·se.as
atmas os corações ,. em que ha s)'mpallll~
causa~ para se amarem, arnnirlades descn·
timentos, e antros taes moli vos, e qu~hda'
des moraes analogas, em bem,. ou l~a. .
Att.... utÍl'o. (aut.) V. AttractlvO. fir. Gon
Att,·alte... V.

çalo da Sylv. V. 3. I q.
'b (' ) P
Att.'lbulção, S. f. (do L~t: ati II 10
uso Acção de attribmr. Gel!: ~ 2; 297' l
Competencia, prerogativa. prlVlleglo..§\.
theol.) O mesmo que Attr~lJulO . .vlllr·U'
355. "a alt"ibltição da ommpoleoCla.' (r~l'
de Deus). § Altl'ibuicões, pI. 11S. AllrJ~lI~i5:
qualidades moraes, direitos, podercfiJ~ do

r'

!

dicção, ol'ficios, deveres, que re.s u .a
caracter, personagem, cargo do lOdlv idao
S o~
ou que pertencem ao' dlverso s ft~~i(ti/S
repartições do Estado: v. g. as a .1'1
do parlamento.
o altribut.
Att.I'lbuldíU', 0, S. O que, a qU'~llribulrtJ
Al.ttl'lbllit·, Y. trans. (~O Lat. ,,~.coo.
ino5l,·. 3. p. 608.
Dar, conceder. Fil. de P1'!nc. 1./. (~O so~e
Al.U .. áeto, a, adj. p. us. Attrahido. Marc. veio allribui1' a hum homem soo n oliChI'. 2. canl. 34:. § EncoUJido, contrahido. rano) tanto poder, e os homens c~ APP[i.
insult. 8. 95.
rão em hum soo, que os governe- ~

ATT

ATT
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apropriar, assignar a algo cousa o que pos asperos que passam um pelo outro. § raro P. P. 2. 115 v. ne (no) aluramento de
ca r, m etc, ou parece convlr-lbe. Luc. 2. -, pI. fig. DiJOculdades originadas pela re- trabalhos. V. Tolerancia.
it.tnrú." V. trans. Solfrer, supportar cou\~e ~uio atlribuia ás lembranças, as ora· sistencia dos genios ou dos caracteres, ou
sa penosa ou molesta: V. g. aturar o f(lgo
~s: ~1. Lus. I. 1. 1. btaus. Af..2. 30 v. por causas e circumstaucias accidentaes.
"-ttríto, a, adj. (do LaL altritus) (t. tbeol.) do inimigo; afurar o inverno, o catDl' do sot,
~ ro beta, a que esta gente... attn!Jue ceIPt/ Divindade•. § Imputar, refenr urna Que tem attríção. !t1al'l. Cato 1~. odepois de etc. V. de Suso, C. 28 .• e cansado não lhe
es 'a a urna pessoa, como sendo auctor ou quebrado, e contrito, ou atll'ito teu cora- pOde atul'a?' o passo que levava". § Supportal', sotl'rer com pacioncia, constanciu, ou
CO!~cjpal instrumento d'ella, ou a outra ção".
.utúso, S. m. Certa serpente da India, fortaleza, principalmente o traballlO. Luc.
pr~sa como sendo a causa d'ella: v. g. to~. 2.• punha espanto a todo o homem poder
~(lS 'Ihe attribui~m a culpa do ".1a~ successo: muito venenosa. Blut. Sup.
"-tuadlll', a, S. O que, a que alua. Cardo hum só aturar tão grande e continuo truas prosperidades dev~m ;se attnbu.lr a fJ?US
D.
B.
P.
balho. e fig. Cetl. Quadr. 2. 14.2. "não põrimeiramellle, e dcpots a prudencta, etc.. os
"-tuár, V. trans. p. us. Tractar alguem de (a cidade) já com necessidades alumr o
p 'i o/eticas altribuiam a subIda da agua na
l:1I~ ao horror que, segundo eLles, et/a tem por tu, fallar por hl. Prestes, 58 v. § Atuar- cerco". § Comnortar, satisfazer, Seu. Disc.
ao vaCilO. § Altribttir alguma cousa. a bem, se, v. recip. Tractar-se por tu mutuamente. 3. 11~ V. nnão ha renda que atw'e o excessivos "'astos, etc.» § Acompaobar alguem cm
u amal; tomal-a em ~oa\ ou J1!.a parte. Utis ~. 6.
Atuelir, V. trans. Signo jucerta. Gil Vic. tr«balí'IO, marcha, sem o deixar. Leão, Dhr.
~I'it, IJ/u'. 1. 14. § A!tnbun' a St alQullw
rousa' aproprial-a.3 SI como competmdo- 4. 193. nCO' as pedras os alude Deos" (aos D. Fern. 213 .• e alli esperou os seus, porIbe e seudo·llJe devida: ~sa:se tamb~m na cães) ; talv!,z erro por acude, ou ajude, ou que o não atumrào mais qúe 6 cavallos.
lórma impess. : V. g: attnbUlu-se a 111ltagl'~; ature/e. § E muito provavelmente erro por "se não podesse (o navio) atura?' c'os oui. é, a causa, a elTeIt? sobrenatyral: natln- atunde, atude, tendo-se aeixado de pOr outros" B. 1. 4. 8. ((não podiam aturar o curbuia.se.lhe a temerIdade. Leao,. CM. do com til; atundil' significaria o mesmo que so daqueIles que levavam o andor. i. é, andar tanto como eIles. § Aturar alguem; sofComi. D. fle717:iqu.e_. § Reportar, ~mputar : contundir: V. esta palavra.
"-tueh'o, S. f. Hede de apanhar atuns.
frer-llle o genio, ou o incommodo que dã
.não nos allr!/)uwo a arroganCla•. § V.
jUufu." V. trans. Enturar, encher, iuchar. por doença ou outra qualquer causa. § AtuAproa;imal'·,'e, syn.
.
mr alguma cousa ou pessoa; fazer que du(AUribuir, Imputar. Syn.) Estes dOIS vo- V. Entufar. Couto, 5. 10. 5.
"-tufi..·.se, V. ref. Mergulhar nas aguas. I re; conservar. Pina, Cltr. Ar iV. C. 48. ((1'0cabulos exprimem a acção de referir a alguem a causa, ou motivo de alguma con- § Enterrar-se em lodo. § i\letler-se por es- garam a Decs, que assim o aturasse e conservasse. Azu·l'. ChI'. 10. 3. "em quanto ...
sa. Altribuir é dar alguem p~r auctor de pessura: aturar-se no matlo.
4tulh{.domelltc, adv. Ao modo de cou- atU1'arem sua perversa intenção- §.AtU1'aI'
uma cousa, por uma pertençao vaga ou
simples assercão. Imputar é altribuir a sa atulhada; de modo quc fique cheio a o navio os mares; ir avante, surdir com mares avessos, ou em grande escarccu. Couto
coum a alguem, applican_do-lhe I~go. o me- mais não caber.
"-fnlb,.do, p. p. de atlJlJlar; e adj. Cheio § Atuml' os golpes do contrario sem (raquear,
rilo ou desmerito da acçao. O pnmell'o toma'se iudilferentememe em boa, ou má a mais não caber: V. g. (ortalez.a, togaI' - ou render-se: ter-se firme a golpe, embate,
parle; o segundo toma-se quasi sempre de gente. B. 2. 5. 6. e f'l'eq. Patva, 1. 13.1. etc. § V. SofTrel', syn.
Atulhá." V. trans. (ant.) Encher a mais
4turár, V. intrans. Continuar sem intel'amà parte.
"llrlbuil'cl, adj. 2. g. Que pode ser at- não caber. Lopes, CItr. J. i. 2.138. nmandou rupção; persistir' : v. g. a febre, o frio atufazer huma cava, eIles atulharão-na" i atu- ra. § Perseverar, persistir com constaucia,
lribllido; que se deve attribuir.
"Ilrlbutador, u, S. O que, a que faz lharam o armazem até ao tecto; i. e, en- e continuar com firmeza no que se comecheram-no completamente. § Impedir, es- çou até o levar ao fim: V. g. aturar em atlributarios.
!Ilrlhutar, V. tmns. Fazer tributaria; torvar a passagem, enchendo-a de alguma guma obra; não aturar na casa. Sá e Mil'.
avassalar. ~ Carreg-ar com tributos; impOr cousa, ou accumulaudo-se a gente: atulha- EgI. 8. 6. acomo corre, e como alum que
tributos. § fig. Fazer pesado: v. g. era f01'· ram a rua com os materiaes da obra: o po- vai após o seu gosto" TeU. ChI'. 1. f'. 338.
IUlla prospera, ou altributa nossas vidasJl vo atuthavaas ruas para ver passar oprestlto. naturando ... o dia inteiro nas couflssõe. _.
,\tlim, S. m. (do Arab. lum, segundo. § Durar, continuar a existir em alguma siAndré da Silva.
olltrlbuth'omellt,c, adv. De modo attri- Vi~ira; outros o derivam do Gr. thynnos, tuação, ou estado: V. g. aturar no cles~jo,
butivo.
de que os Latinos fizeram thunnus, e lh!!n- 7/0 leilo enfermo, no pUl'gatol'io. A~Uo'I·. Chr.
"Ilrlhntivo, a, adj. Que atlribue. § (1. nos) (t. ichtyol.) Peixe da família dos cs- 3. 12. [t'e,o, TI'. 2. 292. 4. fi. Dom. 1. I. 27. §
101'.) Auto, decreto que assiglJala, ou con- comberoides, ordem dos acanthopteQ'gios; Não lhe alurar criado,amigo.amante; não lhe
cede jurisuicção, privilegio, direito. § Pro- tem a pelle delgada, o fociuho ponteagudo, durar muito em casa, na amizade, no amor,
J)!lifM allribuliva; (em logic.) a que dentes pequenos, as costas tirantes a negro; por inconstancia rl'aquelle, a 'Iuem não dueuuncia um attribulo ; que serve de aUri- a sua carne é mui saborosa e alimenlicia; ra, ou do que não dura. ~ Durar resi tindo:
buto. § Verbo attributivo; .(em gram.) que pesca-se nas almadravas. B. Gmm 107. v. g. envergonhado de o tnimigo lhe aturar
conlém em si o altributo. E portanto altri- "tom, tous, atum, atuns. EU(l'. 1. 1 . '
tanio. B. Clm'. e Palmo e fallando das coubuti!'IJ todo o verbo adjectivo.
"-tumoltondôr, ", S. O que, a que ex- Bas: "esta niÍo já não atura outra viagem.
."Ilrlbúto, S. m. (do LaL altribulus) Qua- cita a tumulto; amonitador : atumultuador Lobo, Egl. 3. ae atum mai' (o burel) no erlidade, proprIedade, accidente que perten- da plebe.
viço" aO fato não lhe atura um iuverno". §
ce aqualquer cousa, ou physica, ou moral.
"-tumultuó.·. V. trans. POr em tumulto, Adag.: "Qnem em casa da mãe uão atura, na
MOO, T. de Agora, 2. 19. "os medicos a to- fazer que se alvoroce a gente; tumultuar: da madrasta não espere veulura.lJelic. Adag.
dalas complexões deram seus atribulas- B. V. g. - a plebe.
.
116.
Gram. 272. § (t. gram.) Tudo aquUlo que
,Uupir, V. trans. (anL) V. Entupir, que é
,'turelido, p. p. de Aturdir; e adj. Palmo
affirmamos ou negamos du sujeito: V. g. o como se diz hoje. Albug. 3. 3~. "derribar 2. 11.1. Perturbado de sentidos; atordoado. §
h~melll é um enle racionat : n'esta proposi- a~ tranqueiras e atttpir as cavas". § Atupir fig. Assombrado, maravilhado, attonito.
ça~, ente racional é o aUribulo. Nos verbos o caminho; atalhar. Casto 3. c. 31. B. 1. 7.
"-turdlmellto, S. m. Estado de Quem esadJ. o allribulo está incluido no verbo: Pe- 4. atupir o canat, o pavilhão, a quebrada. tá aturdido com somno, susto, paixão, etc.,
dro ama; quer dizer: Pedro tl amanLe;
"-turó, S. m. (t. do Pará) E~pecie de ces- ou do que está maravilllado. § Falta de rcamante é pOIS o allributo, incluido na fór- to de quasi dois metros de altura, que se pouso da alma; falta dr ponderação.
m.a ve!bal ama. § Signal distinctivo : os bl'a- usa nas roças para transporte de productos
"'tUl'dlr, v. traus. Perturbar os sentidos;
lOlJ soo allribulo c/os fidalgus. § (1. de pinto agricolas.
atordoar. § fig. Causar grande admiração,
~ ~sculpl.) Symbolo, inslgnia, sigual que
"'turádomentc, adv. Constantemente; espanto, assombro. l1Iul.
mdlca o caracter da fi"'ura.
sem cessar; sem interrupção; a reio. P. P.
4turgü', V. trans. (t. vulg.) V. Estrugir.
ottdrlçiio, S. r. (do tat. aUl'ilio) (t. theol.) I. f. 75.
"'tlll'clUC:;láclo, n, adj. p. uso Dil'fici/, in~
. r OS peccados com medo das penas do
"-turAdo, p. p. de Aturar; e adj. Conti- trincado. Ac. dos .8ing. 2. p. 3D. "aturqueI~.re.rno, ou da perda da bemavenlurança~ nuado, proseguido com custo; em que se :;ado assumpto, não posso entrar com elle•.
I'tIra, 4. 208. Dill'erc da conll'icção que é persiste, persevera. P. P. 2, f. 61, V. "mui § Atorqueza.do será melhor orlh,
oarrep,mdill!ento do peccado, não pelo te- denodados & alumdos cÕlJletimentos" V. do
"- tÍlte, (Ioc. adv.) (t. vulg.) V. Tute.
ror. do castigo, mas pelo pezar de ter of- Are. 2. 33. "de tantas e tão altwadas jornaAtypleo, a, adj. (t. med.) Sem typo, sem
endido a Deus. § Alt'l'ição do estomago . das. § Seguido sem interrupção; continuo; caracter: diz-se das febres intermittentes ou
~~n~ que consiste em vomitar, pouco de~ fallando do tempo. Magalh. I!. 6. "quinze outras doenças pcriodicas, cujos acce ·sos,
mo~ MCOreI', ou beber, aquillo que se to- dias aturados-o § Permanente, persistente ou parox.ismos voltam sem regularidade.
Irac:' or~. Prato 3. L 7. § (t. veler.) Con- em applicação, exercicio ; continuo no tra- Comp. de Pal/lOt. cras primeiras (febres) são
d çao vwlenta d~ tendão .principal do pé balho; assiduo, fallando de pessoas. li. typicas, as outras alypicas.
m~nCtavallo ..§ ~fj'CltO do attrito; leve feri- Dom. 1. 3. 18. nna cella morador tão atu","uufá, adv. (t. do Drazil). Errando pelo
" o, eSConaçao.
.
?'ado, que etc." V. do Arc. 1. 3. "nem o campo; fóra de casa, perdido: naudão os
elo
li' Ilrl
oárlo, adj. e S. m. (ant.) Que mais - estudante" 1d. 1. 27. nse ajunta caranguejos, as moças auatã.
~~r~ sYstema da attrição servi l.
com diligencia ser - nos ne~ocios, elc".
Au'}u..., e &.uC}ão, (ant.) V. Acção. Ord.
"'turndor, a, S. e adj. SoO'redor, surpor- B. Gram. 118. AIT. Luc. 4. C. 6. Vliss. 2.2.
pbys) ~o, s'" m. (do Lat. allTitlls) (t. de
moni, a resJ~tencla, que causa ao corpo tador; que atura, persevera em :trabalho,
"-UCIlCII6ptCl'oH, S. m. pI. (do GI·. auficie de aspereza, e desegualdade da super- exercicio. Summa Polit. I. I. .parco cala- chén, pescoço, e pteron, aza, ou barbatana)
se ro ?utro, sobre que se movo, com que do, e atu1'ador do governo•. § -, adj. Ca- (L ichtyol.) l?amilia de peix.es osseos jugudimitFue' a uutur!! de oleo, e a p.lumbagem valto aturado1'; egtta atu1'adora; ganhão -; lares, cujo distinctivo é o terem barbataou metaUOs aUI·tlos das peças de madei ra, que aguenta muito trabalho, jornadas, etc. nas vemtraes por baixo da guela.
a. 6j~ § FC~s ~as rodas, etc. Alm. 1nst,'. 1. God. Ret. 18. 105.
Á.ucto, a adj. (ant.) O mesmo que Apto.
. l'lcçao pelQ contacto de dois cor&.turomcnto, S. m. p, uso Acção deatu-, Couto Cerco l. 11. 2. Br, de B Espelh, 3,21.
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Aue

Aneto, s. m, (ànt.l por Acto, ou Auto.
B. Claro f. 137. Paiv, 5. 1. f. 29, D. Bilar.

20. 120 v.

Aue
pode chamar ao alheador para o defender
em juiz'O, quando um terceiro lh'a demanda ; por exemplo: quando comprei uma fazenda a Pedro, e Paulo m'a demanda com o
fundamento de ser sua, tenho o direito de
requerer, que Pedro a venha defender em
juizo; e isto é nomear auelm' á demanda, e
chamm'-se á aueloria. Ord. 3. M. pr. § Vi'r

~uetõr, ~utltõr, ou .t.utor, e der. s, m.
(do Lat. aulor, ou auelor) r,o sentido proprio, significa aquelle que cria, que produz
alg. cousa; este nome convem eminentemente a Deus, como causa primeira de todos os entes, e por isso o chamamos Auelor á aueloria; assisl'i?- com a sua aueloria;
do universo, da natureza, da vida, ele, Bril. dtlfender a demanda como auelol', chamado
Chr. 1. 3. B. FiaI'. 1. p. 415. § Apessoa que pelo reu para a defender. § Sair á aue/oé a primeira causa de qualquer effeito. !ll. ?'ia; defender a auelol-ia; i. é, a demanda
Lus. I. 1. c, 14. «as obras valerosas... per- como auelor chamado. § Receber a aueloria;
petnão o nome do aulor d'elJas». § Auelor de a nomeação de auelm' á demanda, e defentuna desgraça; o que foi a primeira causa dei-a. V. A.uctor, no fim.
d'ella: - de uma ealumnia; o qne a inven~"et01'ldódc, S. f. (do Lat. aue/orilas)
ton, e espalhou: - ele uma nova; o que a Imp~\rio, dominio, poder, jnrisdicção, direideu primeiro. § Instituidor, fundador. lh'il. to de se fazer obedecer. Ar?'. 6. 13. Luc. 1.
Chr. 1. 12. «pai e autor da religião» (ordem 10. "com sua real aulol'idade a defenderam
religiosa). § Descobridorl inventor de cousa e conservaram» (os reis á companhia). § Ponova, ou antes não desconerta : V. g. os Phe- der, faculdade, arbitrio, vontade propria.
nieios passam por auctores da eseripla 01- Alarl. C. 11. "com sua mão, ou por sua auphabclica. D/iss. 9. 48.• fraudulento autor loridg,de llade tomar vingança». § Orespeide enganos». § Primeiro aconselhador; ca- to de que alguem goza em razão do seu ofbeça, motor, chefe: V. g. - do molim, de ficio, merecimento, annos, nascimento, e
alguma acção boa, {acção, ele. B. 3. 8. 8. outras circumstancias attendiveis. B. (iram.
«por o não terem por auelor daquellas dHl'e· 2[7. "esta autoridade Ille deu o titulo da
rencas" Cru;:" China, TI'. 28. 3. .forão cruz, onde foram postos» Azu?'. 5. "homem
condemnados á morte ... os autores do mo- de commum sciencia, e de grande aulorivimento» § Auelor; em litteratura, o que dade". § O credito que se dá a algum testecompõe alguma obra original. Luc. 1. 1. V. munho, estimacão que se faz das razões,
do Are. 2. 25. § Tambem se toma pela obra, voto de alguem: Alcobaça, 2. 66.• Iivro das
que compoz um auelor: v, g. li esle auctor; autoridades e testemunhos que fazem contra
i. é, a sua obra. § Auclores, pI. Escriptores: ella•. § Aquelle que exerce jurisdição, que
V. g. os auctores anligos, gregos, ?'omanos, representa qualquer dos poderes publicos :
ele. § Om artista é auelm' do painel que pin- a aue/oridade adminislmlwa; - juclieial ;
tou, do assumpto que imaginou, da estatua - ceelesiasliea; - militar. § Textos, dictos,
que esculpiu, da peça de musica que com· sentenças de auctores para provarem ou
poz. § Auelm'; tronco, origem da raça de uma confirmarem alguma asserção, ou principio
familia. Pinhei?-o, 1. 251. .D. A[onso 1. .. é que se estabelece: os numerosos exemplos
aulor dos reis seus successoreso § (no fo- de auctores classicos citados n'este Diccio1'0) Oque intenta a demanda. F. Alv.Inform. nario em apoio e justificação da licção que
121. § Aquelle que o demandado nomeia, oll'erece, são aueloridades, Paiva, S. 1. 67.
e chama para lhe defender a cousa, (rue o .confirmar a fé d'elles com muitas razões e
auelm' vendeu, deu, etc., e um terceiro de- aueloridades, é escusado». § Licença, permanda ao comprador, doador, etc. Ord !ltan. missão. B?·il. C/t1'. 1. 4. § Consideração, cre3. 30. 2. n'estes casos o que põe a deman- dito, importancia, influencia, valor moral:
da diz-se auelor principal, para o distiu- ti pessoa d~ grande auctoridade. V, Auctor (no
guir do nomeado, ou chamado, ou cilada fim). V. Superioridade. 8)/n.
pelo reu li. auctoria. § Escreve-se este voca(Auctoridade ou Autoridade, Poder, Pobulo e seus derivados de tres modos: au- testade. S)/n.). Auelondade é a superioridaelor, aulhor ou aulor; o primeiro e o ter- de legal, i. é, a estabelecida pela lei da naceiro são derivados do Latim, o segundo tureza, pela lei divina positiva, peja lei butira a etymologia do Gr. aulhcnlés: talvez mana, ou pela lei da opinião. Poder é a au·
fosse acertado, que quando quizessernos si- claridade com força de se fazer respeitar e
gnificar o que por si só tem poder, ou do- obedecer. A Poleslade nasce do podeI' legal,
minio escrevessemos aulhol', de aulhen/és, que a sustenta, pois que não ha poteslade
senhor, creador; e para designar o inven- sem poder. Os classicos usam muitas vezes
tor de alguma obra, livro, etc., assim como d'esta palavra com a significação geral de
nas demandas, se escrevesse auelor, ou au- poder, forças; mas boje de ordinario só a
tor, do Lat. augeo: comtudo geralmente usamos fali ando das pessoas que tem podei',
usa-se de uma só orth. para deSignar tudo; divinas, angelicas ou humanas. Lus. 5. 38.
e hoje tem prevalecido auelol', e der, Nos
.t.uetorltórlamênte, adv. De modo auclassicos vem escripto dos tres modos, po- ctoritario.
rém a maioria usa de aulor, e de?"
&netorltúrlo, a, adj. Que tem o caracter
&uetõr, f. (~nt.) por Auctora. Eu{?·. 1. 4. de anctoridade. § Que é partidario da auM. Lus. 1. 1. ltl.. 4.
ctoridade. § Que impõe ou se impõe pela
(Au~tor e Escnpt9r. Syn.) Aue/or é o que auctoridade, com auctoridade. § Que é secompoe algo obra.lilteraria, pois esta pala-j ctario do principio da auctoridade, ou que
vra se p~fere uDlcamepte á prod~cção, ou exerce esta com certo rigor, preferindo, pacomposlçao de um escnp~to. Ese1'!ptor pode ra se fazer obedecer, os meios violentos aos
ser meramente um compilador, e só se diz suasorios, não admittindo concessões nem
fallando do estyJo do escr,ipto. No primeiro transigindo nunca com os que'procuram
caso só se a~tende ao mento da obra; n9 se- adoçar os rigores da lei, e dar li. auctoridag~ndo c~nsl~era-se o modo como esta es· de um caracter paternal. O au,elorita'I'io é
~r.lpta. DaqUi resulta que um mesmo su- inexol'avel; despreza os conselhos da pru~eJto pode ser bom ese1'lplol', e mau auelm', dencia para impõr o respeito á aue/ondade
l.. é, escr~ver correctamente e. com elegan- só pela força' é sempre um espirito pouco
Cla, e dizer cousas snperfiClaes e de ne- liberal e intolerante.
nhum merito; e a.o con~rario pode ser bom
.t.netorlznçiio, S. f. Acção de auctorizar,
auelor e mau cserlplol', I. é, ha er compos- de dar ou receber poder permissão licento ~ma obr!l c.h~ia de uteis inv~stigações e ça, paTa fazer alguma cousa.
'
&uetol'lzlÍllumênte, adv. Com auctorisolidos racI OCI UlOS, porém escnpta com estylo o~scuro, sem ordem, nem methodo, e dade. A?'l. de Rein. 65. cal. 3.
até cheia de erros grammalicaes.
AuetorlzAdo, p. p. de Auctorizar. B. 3.
Allct~ra, ou Autõra,_ S. f. Usa-se em to- 9. 1. § -, adj. Dotado de auctoridade. § fig.
das as dllferentes accepçoes de auelol-..V. de R~speitavel, digno de veneração e apreço,
8us. e. ,40. «essa abommavel femea fOI au- digno de credito. Azu?'. 4.•a maior parte
clara d e~te mal" Palmo 4. J2. -aulora dos das aulorizadas pessoas" Palmo 5. 2. "auv_ersos" Çoul. 5. 4.6. «as au,lol'as d'esta obra tOl'izada dona» e falL. das cousas. Mem. das
tao lierOlca. e flg. «a luz. é aulora do dia". p'ro~z. 1. 38. «gravidade autorizada». § AsAII.e~ol'jn, ou AlIloran,~ .. f. (t. forens.) slstldo, approvado por tutor, curador.
90~d!çao de anctor no letlglO ou pleito
.t.uetorlzlldõr, a, O que, a que auctoJudiCiai: quem houve uma cousa de outro, riza.

AUD
.t.netorlzamcnto, S. m. O mesmo
Auctorização, mas menos USo Canst de Orque

29. 2. 1.
.
ag,
AllctOl'lzár, ou .t.nctorlsór, e der

trans. (do Lat. barbo aUlhol'izare) Dar ir;"
feri~ auctoridade, .Paiv, S, L 128. v.' 'n~:
elol'lzW'·.Vos e acredItar-vos» V. Auctoridade
§ A~redJtar, fazer res~eitavel. Eu{r. I. 3'
«avelS de olha~, a calidade desta pessoi
que vos aul1wnzau e fali ando das cousas'
dar-lhes lustre, veneração, apreço. Vieira'
10. 363. ~, «corpos inteiros ~~ Santos, cjjm
que enflque.ce~, e aUlhonz.ao os alta
etc.» § Permlttir, dar concessao, licenca,
C. § L~galizar, a~t~~entica:, approvar: ;. :
auctonzar a ?'eltglao, o ltlulo, o lili/agre Yo
e~!'aeler .dos !tislol'(adol'es, com queseaucto.
flza a 1!1s10na. Bnl. Ch!'. 2. 8. ~ AueIQJ'Il!JI'
(o lulol', ou curado!'); approyar algum aclo
ou. negocio .d~ pupi!lq, do menor, para se;
valioso; aSSistir em JUIZO nos seus negOCioque serão nullos sem auctoridade do tutor
ou curador: V. g. o marido auctorizaamu:
lhel' para {a;:,er vá/ida, e legalmente algum
negocio, demanda, ele. «o sechor da lide
aulol'iza ao procurador"
Alletorl:lAr-8c, V. ref. Adquirir auclori.
dade, conciliar-se apreço, consideração reipeito. § Justificar·se, tirando prelelío de
alguma cousa: os vicios auetol'lzam-sc pe.
lo exemplo dos grandes. §Fingir·se pessoa
auctorizada, respeitaveL AI'/'. to. C. 38.•ca.
bellos entrançados... roupas roçaganlcs,
aguas pera o rosto e outros enfeiles, com
que se pintão, e aulol'izào as mulherr.
vãas•. § Apoiar-se, fundar·se sobre aucloridade, raciocinio etc., para fazer, ou diz~r
alguma cousa: V. g. auctorizam-se os llID'
demos no silencio dos auelores antigos para
duvidm'em de {aelos, que ele. § V. Auclar
(no flml.
Auetná), adj. (ant.) V. Actual.
.t...etnár. V. Autuar.
AIICí.plo, S. m. (do Lat.) (antiq.) Exerci·
cio e divertimento na caça das aves,
.t.l1dáec, e pI. Audaces adj. (anL) Llls.5.
37. «barões audaees e animosos> V. Audu.
.t.lldácla, S. f. (do Lat. altdacia) Ousadia,
atrevimento, em se expOr a perigos ou com·
metter acções extraordinanas. A'!'r, 126, I,
«commettendo com tanta audacia, esegu·
rança os que eSlavam por re'!der. ,tI, da
Fui, n.· 74. 8. 8. 5. «nelle lJavla maJsnu,
daeia que fortalezall.§ Valor, intrepidez, f~r'
tateza de animo. !tfmt/. A!'l. 3. 9.•alldllCla,
intenção, ou resolução be paixão afoula.,!
Despejo, insolencia. UUs. 90. c- em (altar
ao resl3eito» COUIin1w, f. 7.
.t.lldóelósnuuintc, adv. De modo auda·
cioso, atrevido; audazmente.
.
.t.udaeloso, ó8a, adj. Ousado, atrevido,
audaz' denodado desenvolto em commeller
l/ualqúer empreza, etc. § Que reque~ auda·
cia: {ai um aelo audacioso; i. é, arrtsa~o,
arrojado. § Tambem se usa subst. (O, ~r.

F'l'aneisco de S. Luiz no seu Gloss. Fr, d~l,

que é termo adoptado do Francez, que_o nlo
tem acbado nos classicos, mas que o ~ao reprova visto ter boa origem e anaIOgl a)..\'4
AudacíHslmo, a, super!. de Audaz. .
bell. En. 1. 1. 6.

,) Q

.t.udáz, adj. 2 g. (do Lal. audaz/ ,ue
tem audacia; audacioso, ousado, atrevIdo,
despejado, ardido, valoroso. lned. 3, 3!~,
"gente audaz, que sabem esperar os ndledoâ'
e que se nom espantão das morles os .
lhos" "audaz commettimento" § Di~-~ ta~~
bem das emprezas e acções temeranas
arriscadas: era uma empl'eza allda~. rdi.
.t...dlÍzmentc, adv. Com ~udaCla, a
mento; audaciosamente. Eneld,. 2; lO~érceAlldleiio, S. f. (do Lat. audllzo/, '~Acto
pção dos sons; a sensação de OUVir. Sdeiil
de ouvir. Monl. A'rl. 29. 2.• daq~1 se audi.
bem ver, que actos sejão locuçao, equese
ção» § O acto de prestar attençaO.30 eum
ouve: não se pode julgar dOll!ento ~ .,
cantor u'uma primeira atldlÇQo. § ~:
doutrina. Vieira, 5. 130.• sennl!gNp 311.
a vossa audição, e temi" Per. I ' :gn'WCI,
nola b. diz, que n'esta passagem SI dopor
palavra, oraculo, ou annuneio revela
Deus ao propheta.
. J' da
.t.udlenclll, s, f, (do Lat. audICn la,

AUG
d o ouço, escuto) Em gera) significa o
ou I de ouvir de dar attençao a alguem
acto falia § Di~-se particularmente das ceq~eonias' formalidades que se usam nas
fim
uando os embaixadores, ou minisr~:sespu~li~os. são ad.'!!itlid~s a fallar aos
. e pnnClpes. Bnt. Clu. 2. 21. "e 'por
~~'mêO alcançarão do emperador audlen·
. ara se tratar de pazes•. § Tempo em
c':e ~I.rei, ou algum minist,ro ouve ~s pesq as' que sobre dependenclas lhe vao falIalar, ,ou entregar ~equenmen
.
t ~s, de ,o~d'mario em dias asslgnalados . .Pma, Ch!. AO'.
IV {. 11. 3.•pedindo a elrel sua .aud,lencla,
elle anão quiz ouvir». § Dar aud'!en~1a a alIem; receber a pessoa para a ouvir: .e no
~IYIO JOCOSO; es~utal-o, dar-lhe ouvld~s.
Eurr. 2. 6. § Audwncll~; ~o. fOro. é a sessao
de qualqu~r. tribunal Jndl~lano; o acto de
ouvir em JUIZO as partes, ou o temp.o eU!
que se exercita este m~sm~ acto: pl'endtr a
audiencia; acta da audl.enc!a. Ord. Man. I.
I. Luc. 2. 2.•fazer audzencla geral aos I!relOS' e fig. Paiv. S. 1. p. 6 v . • p~la o:udlencio, que passa dentro nas .consCleneJas, em
que os mesmos homens d!10 s~ntença c.onIra si. o exame de conSCleneJa. § ;1ud!el~
cia contradi/Ol'ia; aquella em que sao OUVI'
das as partes litigantes. § Audiencias gemes;
aquellas que se fazem nOs. tribunaes Judi·
ciarios em epoclJas determmadas na 1m para julgamento das causas crimes. que tem
processo ~rdina.rio .. § O I~gar onde o ~a·
gislrado da audleneta, ouvmdo em publico
as partes. B. Grarnrn. 235. «as audiencias,
enam as escholas lIzeram todo· los juristas
deslros. e lIg. Paiv. S. I. 239 V. "em nossa
alma se faz como aud·icncia•.
"odll\nte, adj. 2 g. p. USo Que ouve. §
Audienl8s, S, m. pI. Nome que na seita dos
Manicheos davam aos que pertendiam ser
admiltidos a ella.
.lodUívo, a, adj. Que pertence ao sentido de ouvir; auditorio : «orgãos audit'ivos»
lJei!. S. I. 269.
iodUo, S. m. p. USo (do Lat. auditus)
Aelo de ouvir. .Atm. instr. 2. p. 320.
",odltor, S. m. (do Lal. auditor) Juiz de
di~p:ito aggregado aos tribunaes de justiça
mlhlar que assiste nos conselhos de guerra.
§ Audilorda marinha, ou da armada; o juiz
aedireito aggregado aos tribunaes de justiça
da armad~. ~ Auditol' da legacia, ou da mmciJ!lura;mlDlstro assessor do nunclo, e n'este
Inbunal se conhece das causas ecclesiasticas appelladas das relações ecclesiasticas,
ele. § Auditor da RJta: um dos prelados,
que constituem a Rola Romana, tnbunal de
returso para todas as causas ecclesiasticas
appellad.a~ para Roma, de toda a christan·
dad~. V1811'. 10.416. § Auditol', S. m. (anL)
OUilnte. Marcos, Ch!'. 2. 10. canto 26.
.",udltoria, s. f. OUicio de auditor. § O
1~lbunal em que elle exerce as suas fuucçoes.
."odltórlo, s. m. (do Lat. altditol'ium) O
ajuntamento das ~essoas, para ouYir alg-um
diSCurso ou pratICa, ou para assistirem a
acto solemne, a uma audiencia, ses~ão, etc.;
o~vlUtes. Luc. 2. 4. § fig. Otribunal do ma·
glSlrado,.que dá audiencia. V. do Arc. 1.
12. § Re~mto onde se reunem os ouvintes.
r"adltorl!" a, adj. Que pertence ao senId~ de ouvlr: ..o sentido auditorio». § (I. de
:1:13~ orgao auclitoriou auditivo. CU1'V.

se~~ivel, ~dj. 2 g. (do Lal. audibilis) Que

{;;:e ?UVIr. Ceit. S. 2. 185.
grond er!r, V. trans. Obter, colher: auCerlr
, e~ ln t8resses.
·eUfuglo., s. m. (I. poeL) (do Lal. au{u·

f', Erefuglar.se)
l\efugio, acolheita retiro.
Yl. 8. 57. «aufum'o impuro do' loquaz
Ce ena..

' :lO
"'°llftllelro
- de agitadeiro) U t·' S. 1l1: ~corrupçao
anda n m e1xe de hn 10 em rama quando
" a agua, Elucid.
tal U~QlUnníl, ou AguRUluníl, S. m. (do
deitar ~r.h~ ~lta ~ manile (ant.). Gomi! de
eram. 3~ 1~5a\ l.ll7aos. V. Gomi\. ,vel"cial. Sa.lu e

... V. "au.gamumlu.

Aparre' S. m: (do Arab. aUDe) (I. de astr.)
dos Pla~~rer~oér do excentrlco, ou eplcyclo
as, o ponto mais apartado da
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terra, em que pode estar qualquer planeta;
AlIgOD, ~ugoelro, Ango8"íl, etr,. V.
apogéo. 11. 2. 5. 9.• por razão do auge do Agua, Agueiro, etc. E pronunoia viciada.
sol» § fig. O augmenlO, elevação, que tem
~uguftr. V. Aguar. f/led. 3. 154.
qualquer cousa. Porto .'Iest. I. p. 11. TeU. I Angllelro, S. m. (I. rusl.) Rego, onde se
ChI'. I. p. 126. «uo maIOr auge do seu va-\ ajuntam as aguas da estrada. as quaes se
limento». § O ponto mais elevado, o grau derivam para as Fazendas abrindo-se os tamais sublime a que pode exaltar· se alguma pigos. Btut. § Deve dizer·se aglleil'o.
cousa: «a eloquencia no tempo de Cicero...
AlIgur, S. m. (do Lat. aU{Jttl~ Agoureiro;
chegou ao auge da sua grandeza. Vieir. 7. sacerdote entre os Romanos gentios, que
463. «está lá a caridade tanto no auge da sua prognosticava os successos futuros pelo vOo,
perfeição» H. N. 2, 370. «o ananaz é o auge ou pelo canto das aves. Leitão Misc. p. MI.
de todas as frutas" i. é, a mais excellente. Barl'eil'. Cen.!. p. 14. e {req. "o principe dos
~n".íte, S. f. (I. miner.) Rocha siliciosa do augures•. § Propheta, adivinho.
genero pyroxene; é crystallina e verde es·
~nllnrúdo. p. p. de Augurar. Agiot. Lu.s.
cura.
2. 578.
~ntl;lIlentoçiio, (o g. uão se pron. n'este,
Augnl'ál, adj. 2. g (do Lat. alLguralis)
nem nos vocab. da mesma raiz) s. r. Acção Pertencente ao auguro Barreir. Censo .e
ou effeito de au~mentar. § Augmento. An'. muito docto ... na sciencia augltralo.
6 8. § (na muslca.) Ponto de allgmcntação;
~ngurál', V. trans. (do Lal. augurar'i) Deum que se assigna ao pé da fIgura, para clarar, dizer como augiu os se~redos, e Cudar a entender, que o seu valor sobe meio turos revelados, ou conjecturados segundo
ponto. Fern. A.rt. I. 29. § (I. rhet.) Grada- os embustes dos augures do gentilismo. Arr.
ção; serie de proposições cuja importancia 6. 9. § fig. Predizer on prometter successo
vae sendo cada vez maior.
futuro. Pinheil'o, I. 165. "pareceo quererAngmentádo, p. p. de Augmentar. Viei/'. nos Deos alJ.r7ltrar as esperanças á victoria".
10. 43. 2.
§ Conjecturar por meio de adivinhação; agou·
~nglllentodõl', R, adj. e S. Que augmen· raro § Conjecturar, prever, predizer: ('U
ta. Luz, S. 1. 137. 2.
agouro bem do negocio.
~ngmentftl, adj. 2 g. (anL) Capaz de au~ugúl'lo, S. m. (do Lat. augul'ium) Agougmentar. Cancion. 69. § Que faz augmento: 1'0, presagio, prognostico favoravel ou des"addição -».
favoravel. Malts. Ar. 2. 25. e {req. § PropriaAn:;ment.ár, V. trans. (do Lat. augmenta- mente é o prognostico tirado pelos augures,
re) Aecrescentar, fazer maior: v. g. angmen- do canto, ou do võo das aves. § fig. Antal' a l'enela, a casa; a saudade, a dóI', a dito nnncio de succes~o Cuturo; vaticinio, agouficuldade; a velocidade, os objeclos com as 1'0. Leit. Alise. p. ln. "foi ruim augul'io deslentes convexas; a indusll'ia, a povoação, as te successo •.
obrigaf'ões, el.e. Lus. 5. 21. AI'r. 9. tI. § Me.~ugllstftl, adj. 2. g. (do Lat. augustalis)
Ihorar em posição socia\. em honras, elc.; Pertencente a Aultusto. Rtls. Bisl. C. 7.•da
subil', engrandecer· se. § Exacerbar, aggra- legiam segunda nuguslal». § -, S. m. Tenda
vaI' : augmenla1' o odio.
de campanha dos imperadores romanos. §
Augmentàr, V. intrans. Tornar-se maior, Moeda de ouro mandada cunhar na Sicília
no pr. e flg. § Augmentar-se, crescer, adian- pelo imperador Francisco ll.
tar-se, fazer progressos: v. g. não augmentlnl;nstRlIlenle, adv. Gravemente, mata nada o serviço; - em poder, em amol' de gestosamente. fi. do Futur. 8. 13'l.
Deus. TeU. I. 5. p. 102.
"'uguslinho, S. m (I. de impr.) Onove~ugUlentár.8e, V. rer. Accrescentar-se; no corpo de leUra de imprensa entre cieecr.escer em extensão, grandeza. numero, 1'0 e grosso romano, de 13 pontos, assim
chamado porque foi empregado em 14.67
intensidade, etc.
IAugmentar·se, Crescer. Syn.) Oprimeiro para imprimir a Cidade de IJells, de Santo
exprime o- engrandecimento que se faz por Agostinho. V. Athanasia.
uma addição de novas qualidades, ou por
AlIgu"'Unlàno, S. f. Om aclo. que se faaddição de cousas da mesma especie, e não zia na Universidade de Coimbra antes da
suppõe que esse engrandccimento seja pro- reforma de 1772. Estat. da Univ. L. 3. 1'.36.
gressivo, nem gradual, nem insensivel. E o
~ul;n"tlnlàno, D, adj. Pertencente aSansegundo é a expressão propria para a opera- to Agostinho, á sua ordem, ou doutrina.
ção pela qual os corpos organizados passam Agiol. Lus. 2. 551.
gradual e lllsensivelmente por todas as dilTeAngnstísshno. Vieir. Cart. super\. do
renças de grandeza, desde q ue começam a
~ugÚ8tO, D, adj. (do Lat. auguslus) Granser visivei3 até chegarem á perFeição que de, respeitavel, veneravel: v. g. angustamalhes é propria' é o desenvolvimento gradual gestadc. .'d. Lus. I. 4. til. 5. nacceilou (Octae insensivel de todas as partes dos corpos via no) o sobrenome de auguslo u. § Magestoorganizados. Exprime este vocabulo tam- so, que infunde respeito; fallando das coubem o engrandecimento progressIvo e gra- sa . Galh. I. 22. Uliss. 8. 141. «do rosto audual de qualquer cousa. quando elle se faz gu.sto•. § 'acro, vl'nerando: dava-se este tipor uma especie de mechanismo interno, ou tulo a algumas cidades, on por se haverem
por causas e modos que nos são invisiveis. fundado srgundo os augurios (Barreiros, r.
(Augmentar, Accrescenlar. Syn.) Osegun- 14 v.); ou do nome de Auguslo Cesar, que
do é o meio, o primeiro é o resultado; para por privilrvio lhes concedia esta denomina·
aug1Jlcntaraccrescenla·se; accrescenlando, se ção. Rcs. lIist. e. 6. § Solemne, imponente,
augmenta. Augmentei o numero dos livros grandioso. § l';mprega·se como epilheto resda bibliotheca, porque accrescentei alguns peitoso fallando ao impera10r ou ao rei;
que lhe faltavam.: e não se diz, accrescente.i Vos~~ A!lgust~ Magestade; ou reFerindo :'~ á
o numero 'dos lIvros, porque o augmentel. fannha Impeflal ou real: a Augusta Farmlla:
Allgmcntotivo, a, adj. Que augmenta. ou ainda a algum de seus membros: um
Gran. Camp. 3. 6. § Em gramo diz-se subs. augusto 1Jersonagem. ~ No Brazil, tinham
ou adj. au.gmentativo, o qne augmenta durante o imperio o titulo de augustos os
a siglllllcação do appellativo ou do positivo: membros das duas casas do parlamento
V. g. homemzarl'ão, de homem; doidarrão, reunidos em Assembléa Geral. !'ia abertura
de doido; sabichão, de sabio ; vatentão, de e encerramento das camaras, a formula com
wlente, etc. B. Gramm. 87.
.
que o impe~auor começava a Falta,. d~ Thl'ono
AUl;J1lenthvel, adj Que é susecphvel era a segulllte: Augustos e d!gmssllnos I/ede augmento ; que se pode augmentar.
pl'esentanlcs da Nação. § Tambem ao Senado
~ugmenl.o, S. m. tdo Lat. augl1lentwn) brazileiro se chamava augusta cam ara. Esta
Acção e elfeito de augmentar. § Accrescimo, augusta camara era a fórmula com qne os
acereseentamento, crescimento da cousa oradores se referiam á assembléa.
Aulo, s. f. (do Lat. aula) Casa ond~ se
que se au,!!'menta: - de graça, de virtu.des.
ArI'. 6. 7. Brito, Ciu'. I. 7. V. Augmentar. § dá licção publica de qualquer ramo de lnsMelhoria, progresso: V. g. - dos vizinhos, trucção, leUras .. sciencias, o~ artes.: V. (l.
ela casa, da ordem. TeU. Ch,.. I. p. 160. § h' aula de gl'ammattca; aula cie phi.tosopllla; aula
cm augmento; ir prosperando, melborando de desenh.(l. Scv. Not~c .. 5. 3 207. § 1'e1' aula;
de posição. § Diz-se tambem de cousa má, haver auta; ter de la Ir o alumno, ou o proou que nos causa desgosto: a doença vae fessor por não ser feriado. § Dar aula; facm augmento. § AugI/tentos, pI. Accresc~n!a· zer o professor a sua Iicção. § Andar r,.~s
mento, melhoria de fortuna ou de poslçao. aulas; cursal·as; ser estudante. § Aula 1 e-
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gia; a que é sustentada pelo Estado, cm Portugal, e é !?ratuita. § Aula par/iculm'; aquella cujo professor é apenas remunerad'l pelos alumnos. § (anL e p. us.) O palacio rio
soberano,a cõrte; e lig. os cortezãos. B. Flol'.
2. p. 238.
"'u((,tc, s. m. (do Gr. auiê/es, de aulos,

Aurélio, S. f. Nome vulgar das crysalidas ou nymphas de alguns lepidopteros. §
Gcn('ro de zoophytos da familla das medusas. § (L bot.) Grindelia; genero de plantas
da família das compostas, originarias do
Mexico,
.t.ureo, a, adj. (do LaL aureus) (t. poe1.)
De ouro; dourado: v. g. anreo le~lo. Maus
3. q'2. e 5. 90. § Que abunda em ouro.
Lus. 10. I~4. -a aurea de Chersoneso". § Brilhante, rutilante. Cam. Canç. lt. 8. -o alt7'eo Apollo>. § flg. Cór de ouro. /tI. O. 2. 100.
-o aU1'CO cubello». § Que tem ouro sobreposto. § De fio de ouro: v. g.. a aurea l'ede
on coifa. JI1. C. 2. 100. § Lwor aureo; o
mel. Cam. Canç. 15. 5. § tlg. JJ:xcellente,
admiravel em qualqner genp.ro, Guerr. 5. 1.
12. "s5.o os moços Abexins de natnraes au1'COS, etc.> Viei1'. 7. q5l. -com elegancia verdadeiramente aurean. § Eslylo auno; poli·
do, luzido. § Feliz, ditoso. Lus. 3. !l6. <ralcançada jãz a paz all1-ea> Lobo,
553. • au1'ea idade". § Numero a"reo; II. de chronol.)
é o periodo de dezenove aonos, em qne os
novilunios tornam a cair nos mesmos dias;
os !tomanos o assignalavam em seu calen·
dario com leltras e numeros de ouro; d'ahi
tem o nome. Carv. Via, 2. 1. 15. § R~gra
aU1'ca.' V. Regra de tres. Ca.rv. As/mil. L.
8. § AIt1'eo ; na pharmacia, applica-se a certos medicamentos, uns porque se lhe misturam folhas ue ouro, outros pela cõr que
tem semelhante ã do ouro.
.t.nrco, s. m. Moeda romana. de ouro, de
que se acha menção em nossos Doc. do Sec,
X VII; o seu valor é incerto; julgam alguns
ser de 100 cestercios. Elucid. § Alltilta
moeda rle ouro, que cerria no tempo de D.
Sancho L
Allréolll, S. f. (do LaL a.ltreolus) Diadema, ou circulo de luz, que se põe na cabeça dos sanctos, em vulto, ou pintada. VÜ.
U/wisli, 4. 181 V. § Corõa da bemaventurança, no marlJrio. Arr. 10. 69. "não de ma·
ueira que tenha altreola de martyrio». § Premio, gloria accidental dos bemaventu~a
lIos. fleo, 1~'. 2. 40. 2. § E~plpndor, glOria,
prestigio: o prestimoso cidadão foi cel'cado
da aureola popular. § Aureola, adj. <rcoroa
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frauta) Tocador de flauta,
Aulétleo, s. f. (na musica dos antigos)
1.0 A arte de tocar flauta. 2. 0 (em accepção
mais particular) Toque de !lauta sem acompanhamento algum.
Alllteàno, o, adj. De aulicos, cortezãos.
B. Flor. 2. f 25q. -as palavras ... d'esta oação au/icalla, etc.•
Áullco, o, adj. (do LaL auticus) Palaciano, corlezão. II. N. 1. 37. § Conselho autico;
Iribnnal particular d'alguns priocipes d'ALlcmanhn.
Áulleo, S. m. O cortezão, o que pertl'nce
ao paço. qne o frequenia, que acompanha a
«;órte. 11. Fim', 1. p. 176.
J'Ilnlíllo, S. m. p. uso Derro, uivo do cão,
do lobo; e por spmell1ança, de qualqner outro aoimal; ou li"'. alg-um som triste. Galh.
2. 213. _ou/idos do Trjo. Chago S. ,,-dos
monstros marillhos•.
Anlísto, S. 2 g. p. us, Pessoa que aprende em alguma aula; estudante, alumno: v.
g. - do commercio.

.~nló"tomos, S. m. pl. (do Gr. ou.lus,
fmuta, canudo, e slama, bocca) (t. icht'yol.)
Geocro de peixes o;;seos, que tem a bocca
na extremidade de um loogo focinho.
Aum, adv. (anL) do Resp. aun, tambem,
~em embargo) Taulo como, tamb('m. Goes,
Trai. da Velhice de Oicero.' "e awn por isso
sabem os velhos mellior rortunados que os
mancebos».
Aumcuhir, e derivo V. Augmentar.
Ãnnn, (do ]t'r, aune) V. Ana.
A .........lo, p. p. de AunaI'; e adj. Individuado, feito com outro em um só sujeito. Vieir.
!lo 1~9. -não só unidos, senão aunados com
Chri·to•.
A"'uR.., v. tran:,. (do Hesp. unar) Ajun·
tal' em um, dois, ou mais sujl'ilos. § Unir,
ajuntar em um todo, e composto, varias
cousas, naturcza, attributos.
A"lDá.,-sl', v, reI'. Ajuntar-se em um :
oatt.l1arcm.·se Deos, e homem em uma só
pe'soa" (Christo).
A.UrIl, s. r. (do La1. aura) (I. poeL) Veato brando, e suave; aragem, brisa: -a meu
amor levai, auras serenas, e tes ternos suspiros» "tornão-se ao teu asseno em braodas auras as furias dos tufões vertiginosos".
§ (J6' A atwa popular; o favor, acceilação.
applau o do povo; popularida.de. Lus. 4. 95.
~. do Arc. 3. 19. "a aura da curie. da rOl·lu·
na». Porto Resl. fJ. F. /tfan. Carl. F. Galo. S.
2. 101. "a aura do Espirito Santo, que assoprava" Jeft/s. Libert. 1. 82. "a qualquer
aura de temor futuro corria incerto o animo da gente" Alm. Inslr. 3. 6n . • .::om au.ra
de espiritual (dado a cousas de piedaue religiosa) vai navegando» i. é, com fama. §
Altm; (L poet.) respiração, alento vital; commummente se lhe accrescentam os adjunctos vital ou da vida. Corle R. Cerco 21. 4.
46. Utiss. 4.2. § fig. Fa\'or, patrocinio. Cam..
Od. 8. -assi não podeis negar (como vos
pede) benigua att1'a". § Aum; (t. med.) vapor: v. {J. -da madre. Cm'vo, Obs/J1'v. 3.3.
7. § Au1'Q epilepUca; um corrimento que
sente o doente de epilep. ia, quando está
para cair no accidentc ('pileptico. §.4 aura
seminal; eutre os medo a porção mais subtil,
que vae fecundar as femcas, ppnctrando no
ovario, seg'lndo o systema dos ovos. § (t.
de h. n.) Esprcie de abutre da Americll,
tambem chamado Calhar to. V. este.
Auranc""ccn .., S. r. pI. (I. boI.) Familia
de plantas dicotyledollcas, a qne pertenc(,ill
as laranjeiras, os limoeiros, elc.
llur.... Cíou, S. f. (t. chym.) Omesmo que
Hesperidina; o principio amargo extrahll.lo
da casca das laranjas.
A ...·Âlo, s. m. (formado do LaL au11.tm, ouro) (L chym.) ai em que se acha
o peroxydo d'ouro combinado com uma
ba e.
4uraúo8, S. f. Nome de um peixe do
Drazil.

Ar.

r.

aureola o Uoulo, 5. 8. 14.
"'UI'colár, adj. 2 g. Que fem fórma
d'aureola. § Que parece uma aureola.

."'nr I: Prcf. que entra na composição de
muitas palavras, sigrúflcando ouro: v. {J.

aurifel'O.
Allrlhiu-l)o, 0,

barba dourarla.

adj. (1. zoo!.) Que tcm

AlJI'lehálco, (ch como k) S. m. (do LaL
aurichalcum) Certo metal com mistura de

ouro e praia, que os antigos prezaram muito, o quaI de todo se perdeu. Vieir. 11. p.

'224.

Au ..lcídlll, s f. Cubiça de ouro. ilhtl. Sup.
Á.lJI'leo, adj. m. (L cbym.) Acido - ; o

peroxydo d'ouro, que em certas combina-

ções serve d'acido.
AU"íCllllo, o,

coço dourado.

adj. (t. zool.) Que tem pes-

... urlcom{.do, a, ou
"'.. rieomo, o, adj. (I.

poe1.) (do La1. au·
ricomus) Que tem as comas, ou cabellos de

ouro; aureo, crinaureo: "as - DriadeslJ.

Anrlcl'inlto, o, adj. (do La1. ai/.!'i, gen. e
crinilus, de C1'inis, cabello) (l. poet.) Que

tem os cahellos de ouro; auricooio, crinaureo: -Apolo allricrinio. Diniz, lJilhy·
!'amb. -- Cllo» Idem, Pind.
"'nrieulo, S. f. (do LaL aU1'icula) O pavilhão do ouvido. § (t. bolo) Planta da fami·
lia das primulaceas; cujas folhas são semeIhanles ás do barbasco, e tem o nome vulgar de orelha de urso. § Em geral, todo o
appendiculo lateral curto e arredondado como a ponta da orelha. § (1. de h. n.)
l'estacco ua classe dos univalves, que Linnco denomina volula al/rís miclce. § Especie
de crisla, formada de pelloas no alte da
cabeça de allrumas aves. § Auriculas, s. f.
pI. (1. anal.) Nomes das duas cavidades Sllperiores do coração.
Am'lc..ládo, a, adj. (L boI.) Guarnecido de auriculas. § Folh'J. aUl'iculacla; que
tem na base dois lobos pequenos separados do resto do disco. Brol. C.

A....lenlár, adj. 2 g. (do Lat. auricldaril
Que pertence ás orelhas, ou aos ouvidos §J
Uonfissão auricular; a que se faz de vi',
voz._ Blul. ~ TestlJ1!wnha auricular; aqu:
dt:p~e por ter ~u~ldo. § Decio auriculal'; o
Jl.1ll1lmO, ou mellD.'nho, com que de ordioa.
no se coça o OUVIdo.
Aul'ieulo, S. m. (1. anat.) V. Auricula
Anl'lculóso~ ósa, adJ. (t. búl.) Que I~m
a rórma de orelhetes.
A.urlfnctó"lo, u, adj. p. uso Que faz ou
ensma a fazer ouro. B. Fim'. q. 2jt .ch;ys.
opeia, ou arte au.rífacloriao.
Anríle..o, u, adj. (do Lat. aUl'i{er) Que
traz ouro; que contém ouro: -o 1'io aunre.
1'0» LltS. 7. Il. § Que tem ouro: V. g. 'lma
serras auriferas». Lobo, f. j3.
'
"'u .. IOcação, S. f. (1. cirur.) Obturação
dos delltes com folhas d'ouro.
AnrWcc, adj. Qne trabalha em ouro' ourives.·
I
"'nrlliel.., S. f. p. USo Offleio ou arte de
ourives. Alm, fllslr. 2. f. 151.
"'uríUco, a, adj. -p. USo Que ensina atra.
halllar em ouro. Agial. Lus. 2. 20.• a auri,
fica arte.. § Que contém ouro. § Que é da
cõr do ouro. § (L chym.) Tintura, eii$irall'
7'ifico, ou aw'i{ico lnÍ1l1J1'al; solução de kermes mineral em alcooL, assim chamado,
porqne a sua cór se assemelha á do ouro.
AurIOt\mwa, S. r. E tandarte vermelho
com flOres de liz dos anl. reis de França.
Carv. Corog. 1. p, 38~. § (lIg. e poel.) DaD·
deira, estandarte .
Aurlll'Íslo, S. m. Cerla ave chamada
tambem aguia marinha, que Brisson redUl
ao gcnero das aguias.
Anrtrlll;;ente, adj. 2 g. (I. poe!.) (do
Lat. auri e ftllg~ns) lIesplendecenle cerno
ouro: sce.pll'O aunfulgente, lhI'01I0-.
Anrígll, S. m. (do Lat. auriga) (I. poeL)
Cursor, corredor de carros; cocheiro. ElIeid.
2.118. § Leão, DescI'. C. 87. § Urnaconslll·
lação septentrioml. Costa, Geogr. l. 5S.lId.
n. ~ O auriga mlilan/e; (I. poel.) osol. U.
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AlIrígc..o, 0, adj. (do La1. aUl'iger) Coberto, vestido de ouro.
AlIr!gluoso, óso, adj. Que é ~a cO:de
ouro. § Fcbre-; acompan.hada de Iclenma.
Aurlphrygláto, R, adJ. (do La!. a~,".de
ouro, e phrygialus, bordado) (t. de hlurg·I
Com bordadura de onro.
Ant''''osádo, a, adj. (t. pac!.) Rosado
com hrilho de ouro: o coche-dosot;nu·
vem -, Alfeno.' rdá d'entre aurirosadro DO,
vens surge, etc.»
AnrlscRlpo, S. m, (I. cirur.) Instrumlo,
to para limpar os ouvidos.
~llI·íSllicc. V. Aru pice. Couto, 7.7.5.
Á.IU'ItO, A, adj (do Lat. aurilus) (I. poel.)
Qne ouve bem, que tem bom ~uvldo. Fíl.
Elys. "aurilos arvoredos, e all1'l./os mOllltl.
Garc. DiUramb. I. "saliros almlos.. .
,..i...óchs, S. m. (t. zoo!.) Grande mam~l'
fero asiatico, da ordem dos rummanles, o
bos-urus dos naturalistas.
"'u..ónlo, V. Allrotano § Apalavra~lI~
nia n<io é portugueza ; é um mail e !Oo I
arranjo do FI'. aU1'One, que é. alterado de
a.brolanuln, segando Leis espcclaes da pho·
netica franceza.
. .
A...·órll, S. r. (do Lat. aurora) A. Pll~~;
ra Luz que se descobre no o~iente" a~lle~.
sair o sol; crppusculo matutino . .Cal v. '::
I. C. 18. Vieira, 14, 17. _llelllsslma-C.
roada de resplendores, e lirios·. § {tvaIf
lar-se a aurora; assomar. Oorle R.. ~~:;'di
25~ § Aurora boreal'1
meteoro
lumIDo.
.
I r mUi'1o
luz mais clara que a do maIOr ua., A'
frl'qucnle nas regiões do palo norte. §s~.
7'ora auslral; o mesmo pilenomC~? naurora
giões do polo sul. § Aurora polal, aa oel)
tanto boreal, como austral. l1lut § lla~ro~
O dia. M. C. ilJaus. At· 2. 31 v. § 'r 5111.
da eclade; a infaocia.. l1en. ~us. I. . i Ó,.
§ fig . .4 aU1wa da VIda; a Ju~ent.udeillOpo
A aurora da liberdade; o prImeIrOda 501
em q']e um povo começou a gozar de UlOa
liberdade politica. § fig. O prfJI~IP~ilosa: °
epo~ha que se reputa boa, e IZ, 'lldqtllaurora da 1'evolnção; a aurora dad~ ruío•.
dencia. Agiol. Lus. 2. 155.• Ilur°'tenhora. O.
§ A Dioina aurora; Nossa
oJ.

AÜS
onl. I. 16. 9. § (~. poet.) As regiões tla auD . os paizes sltuadcs ao onente, a leste
fOra, a ~ AUI'ora; cOr entre o branco e
~a,~~~fIhO~ § (t. boL) llaynunculo amarello § V. Alva, syn.
,
lurum.JUUsh'.. m, s. m. (lo cl1ym.) E~
la lia sublimado por meIO do azougue, e
I nnado da cOr do ouro pelo grau ~e fogo,
or se emprega para est~ operaçao : ~ la
qU~WiçãO é muito propna para IlIumIDar
c~nlUr:s para pintar o Vidro, para faz~r
~~pel dourado; e tambe~ serve para fortlUcar os apparelhos electncos.
AurúsplGe. V. Aru plce.
AuscuJtnçiiu, S. f. (t. med.) (do Lat. ausculta/ia curiosidade, desejO de saber.cousas no~as de auscultare, e~cutar) Acçao ge
~uvir, de' applicar o. ouvido, f;l a attenç~o
para a~aliar por meIO de u~ lllstrumen.o
especial chamado stethoscoplO, a natureza,
egraduação dos murmunos dlve~sos que se
ouvem no peit~, e tira:r d'este OUVir, conclusões para o dlauuostlco e lractamento das
doencas dos pulmões, e do pe~to. Me/f:o O. §
Tambem se chama auseullaçao ao sllnp.les
aclode auscultar sem lOstru.mento espeCtaI.
Au,cnltudór, S. m. e ad} Oque ausculta. § Instrumento com que se ausculta;
slelli08cupio.
AUHcultúr, v. trans. (lo med.) Escutar
os ruidos que se produzem no peito, c~ra
ção, pulmões, etc., dos doe~1tes, para: tirar
elementos para o diagnostico; pratICar a
auscultação.
. TAuseucln, s. L (do Lal. absentta) Nao
presença; afa,stamento da pessoa do l~gar
em que se devia achar, ou em que reslde:
n%u-se asua ausencia. Palmo 3. 87.•dizendo que cm - ele seu marido não etc." § Falta
de assistencia a alI!. cousa. ScvC'l'. Desc. 1.
4 v. •a auseneia dos negocias>. § Falta de
comparencia. § Fat:el' boas, ou más ausen·
cias de a~/uem: (Ioc. famil.) dizer bem ou
mal de alguem que não est:\ presente.
.
Auscotlldo, p. p. de Ausentar; c adJ.
Ausente. P. P. 2. c. Feo. 1'1'. 2. (. 46.• fugidos por vossa causa, e atisent!ldos por vossa
ordem•.
.luscntór, v. lrans. p. ns. Fazer sair, e
ir·se de alg. lagar; apartar, retirar alguem
de alg. cousa; expeli ir. B. 1. 10.2. "os
1I0uros... 03 ausentaram todos (aos naturaes
da lerra) do servico delta (da fortaleza que
se faúa). Luc. 8. 12.•- os demonios" afugentai os; e fig. Lus. Trans{: r. 97 V. "que
ootros cuidados me ausentou do peito •.
AuScutílr, V. intrans O mesmo que Ausenlar-se. Bened. Lus. 1. '. 57.
Ausculór-se, V. reL h·-se. apartar-se de
liguem, ou de algum Jogar. B,·it. ChI'. 2.18.
Sá 6 Mil'. VilhalIJ. 1. 1. .depois te absentas~ e eu adoeci. § Ng. Sair, afastar-se. Lo·
558. Cam. Ed. 2. 21. "que o mal... se
Ihe ausente da memoria•.
Ausente, adj. :1.. g. (do I,at. absens) Que
está distante, longe de outrem, ou de al~um logar. Pawa, S. 1. 70.•nem busCl!
quando esl~ GttSenle. § Ausente da menwl'Ía;
~u~ nos nao recorda. § (lo jurid.) O que
elxo~ o domicilio, e não se sabe para ond~ fOi. §-, s. e adj. pI. Pessoas que estão
distantes, ou em outro logar apartado.
P~ll. 2. 144. "dizer mat dos ausentes".
U80, S. m. Ousadia, arrojo. B. O/aI'. 2.
U. § Empresa ardua.
\hs.OlúIO, e derivo (ant.) V. Absoluto,
ec. PlIIa, Casto Bal'ros.
rafpous ón Ida' S. f. (do Lal.) Toma·se em ge·
A r to.a a !lalla.
Au.USlllcl1r, V. trans. (do Lal. auspical'i)
ourar, dar esperanea de bem futuro
prognostical·o. Mel'cul'. de agosto de 666. '
ce~~SPlcáto, s. m. Ceremonia dos auspi·
r~.'r.o~~~onsultação dos augures. Bal'l'ei·
I

J1U~~.Slllce·,

S. m. Aruspice, adivinllO. Alm.
AU8PI elnD,
.
AUlpicto S. f('d Arte de auspices
..'
10 re' . ,S.m. o Lat. auspwmm] Agou83 tomado do vOo das aves. SalJelt.
I. 7P79
T. 7dI Jg31J~m ou mau altOtlro. M Lns.
di~' .... ~ . .1 4. e I'lo 37. § Conselllo,
di deo ~I a, IstencHl : negocio que emprehenalXO (Ie seus auspicios; aviso previslo
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e prudencial do negocio. § -, pI. PI'otecção,
p?-trocinio. S!lb.elt. 2 .. 1. 5. "por seus auspiCLOS se prosperao mUito as cousas•.
"'llSI.lctOIlO, ósu, adj. (I. poet.) Bem au·
gurado; de bom al;ouro ; esperanço o, promettedor: dia auópicio. e; negucioausfJicioso.
Fil. Elys. "dex.tra auspiciosa•.
~llst"g", S. f. (I. uauL) Apparrlho, ou
cabo com que se içam as velas dos navios.
,ll.Úst<", S. m. (lo MuL) V. Ahú,te. Das/. 5.
c. 12 e f'l'eq.
"'uiiltéramente, a·jv. Com ausleridade,
com rigor. A/m. Inst. 3. f. 9l2.
A..iilterCZIl. O mesmo que Austeridade.
AI''/'. 3. 7.
AusteridAde, S. f. (do Lal. auslel'ilas) Caracter da pessoa austera. § MortifJeação dos
sentidos, e appetiles; rigor no tractamel1to
L10 corpo; penitencia. Leão, Dese. 88. ''1101' a
aus/el'idade da vida que fazia•. § Severidade,
rigideza, inteireza de costumes. üão, Ohr.
D. Dual'/e, C. 16. "a esta natural austel'tdade, se ajuntava etc." § Austeridade do insa·
tnto, disciplina, COl'l'ccção, e/c.; rigor, acrimania, acerbidade na disciplina. V. do Arc
l. 2.•a atislel'idade da.ordem" Vieira, Voz,
2. p. 405.•não vos mova a austeridade da
perseguição".
Jll.lIsterisshno. Paiv. S. I. 20. sup. de
.....ste'·o, a, adj. (do Lat. atlstel'us) Que
pratica austeridades. Feo, TI'. I. 84. 2.
"ml1lto penitente, e austero. Lus. 9. 26. §
Severo nos costumes, nas opiniões, no caracter; rigido, rigoroso. GOllv. &l. l. 23 e
lig.: vida austera, '/'cligião, cria.ção, disciplina, condição, vestidas austeros, ctc. V. do
A7'c. 1. 2. Ft'eil'. L. 35. M. P. C. 85. § Grave,
sel'io. § Grosseiro, aspero, desabrido, pouco
alTavel. § SabOl' austcl'O; excessivamente
acerbo. L'),z da .Med. 3.97.
(Austero, Se\'ero, Rigoroso. Syn.) O homem austero não se afasta das regras rígidas na maneira de viver, observa· as estrictamente, sem d'el/as se apartar. Aausteridade antes se refere a nossa conducta com
nõs mesmos, que com os dem:üs. § Osevcl'o
exige que os outros as observem, não manifesta condescen1encia alguma. A severidade exerce-se de ordinarlO antes com os
outros do que coamo ·co. O -rigoroso é excessivo na severidade, tudo f\xaggera, e na·
da contenta o seu demasiado rigor. O homem sevel'o não se aparta nunca dos seus
principios; o rigoroso leva-os a um extremo
mais prejudicial que util. Se dizemos que a
virtude de uma pes oa é austel'a, descrevemos aqllelle em qllem são familiares os
grandes actos de virtude. Se declaramos
que alguem é severo, perlendemos designai-o como justo, e que sõ conuece os
prioci pios da rectidão e a lei. A sevcrida,
de exclue toda a idéa de condescendencia;
applicada aos principios, ou cou~as, mdica
certo caracter virtuoso; e applicada ás acções, indica extremada rigideza, pouco conforme ás vezes com !I equidade. Aumiramos
o homem auslel'o, tememos o scvero, e todos
se viram contra o 7'igoroso, pelos excessos
a que de ordinario se arra~ta. Somos at~sle·
t·os por habito, e sevel'os por pri nci pios e
por caracter.
AnsUDód3. V. Ob..tinado, como diz a
gente polida. Gil. Vic. 1. 25~. A/buq. 1.
52.
"'..stinimcla, e derivo V. Ab,tinencia,
etc. 8. Vicioso Vergonh. 4 V.
.....sCrf<., adj. 2 g. (do Lat. aus/ralis) Meridional, concernente ao sul. 8. I. 8. ~. §
Terras austraes; terras situadas n'lS proximidades do polo antarctico. § Tel'ra austrat
ou 71lageltaniea; um continente que se sup·
punha exislir na zona antarctica. § Latiltl'
de at6Stml; latitude dos paizes situados ao
sul do equador. § Oonstellações aust·raes; as
que ficam ao sul da linba equiuocial, como
o cruzeiro do sut, etc. ~ Signos austraes; os
seis ultimos signos do zodiaco.
Austríaco, a, ou ." ..",tri.\no, R, adj. e S.
Natnral da Austria. ~ Pertencente li. Austria.
Viei1'a, 5. ~17 .• pflncipe -» Barreiros, {.
216. "Austnanos e Ongaros•.
.....st.J·itero, R, adj. (I. poet.) (do Lal.
auslriliJr) p. uso Pluvioso, chuvoso.
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Aülltrino, (do Lat. atlslrinuv) O mp.smo
que Austral. Lus. 9. 16.
&'ustl'O, S. m. (do Lal. aus/er) (I. poet.)
O uI. Lus. 6. 77.
Austuriuno. V. Ast.uriano. Casto
,iuta, S. f. A auta do 1)l'ocesso; os autos.
O,.el. Af. 3. p. 155. e 25'2.
Ilntó"eiu, S. f. (do Gr. autos, si mesmo,
e a.l'ke6, eu ba to) Contentamento do proprio estado; tranquillidade moral. § (I. med )
Frugalidade, sobriedade, temperança.
,l1athéntlcll, S. f. (I. eccll's) Certidão de
ser verdadeil'a algum!! reliquia, On milagre. § Carta autilenlica, ou certidão, que
faz fé: v. g. authenticas de privilegios, milagres reliquias; que atlestam a veruade, e
o ser d'estas cousa:!. § (lo for.) Aulltenlieas,
pI. Resumos das novalhas de Justiniallo,
que vem no seu codigo abaixo das leis, a
que revogam, derogam, ou ampliam. § As
atlt/wnlicas (110 Brazil); as actas originaes
uas eleições de deputados e senadores federacs e fstadoaes.
.....tIaeutlc(ulo, p. p. de Aulhenticar ; e
adj. Escripto em documento anthentieo,
autoado em fórmll de direito. Andl'. Uh/'.2.
C. 42. "autlwnticados seus pareceres" "auto
altl/umticado com testemunhas" cito ChI'. C.
63. "milagre -" sobre cuja verdade se fJ·
zeram averiguações, e inquirições, que se
julgaram b,)as pelo Ordinario.
",.. thenlleltménte adv. De modo autbllntico. Vieira, 4.531. <consta authenlica·
mente.; i. é, por documentos digoos de ré,
que mostram a autllenticidade de cousas, ou
facto.
"'n{hcllUeár, V. tran5. Auclorizar, legalizar juridicamente a verdade de alguma
cousa: V. g. authenticar um milagre. V. do
Me. 3. 5. V. o participio. V. Authentica.
AnChentlcldíltle, S. f. A qualidade ue
ser authentico; notoriedade publica da verdade, identidade da cousa: V. g. authenticidade do casa, etc.
Antllentlco, a, adj. (do Lal. auUienticus)
Solemne, munido da auctoridade, e testemunho publico; legalizado juridicamente:
V. g. litulo, sureesso aulhentico. Goes, Oh/'.
do P. 51. M. Lus. 1. 3. C. 14. "escriptura~
l1ulhen/icas•. § Fiuedigno, digno de credito:
v. g. auctor authentico. M. Lus. 2. r. 4'l."não
se tem por 1ll ui attlhentica esta relação" f:
Documento authentico; o exigido por lei, e
exarado por omcial puhlico on com sua intervenção. Cod. Ci!'!l POl't. art. 24\!\!. § Escripto authentico; o que é do auctor a quem
se attribue. §-, S. m. (lo forens.) U mesmo
que Aulhentic!l. P. n. E/og. 164. § V. S'Jlemne, syn.
"'u~hog"altbin, e derivo V. Autographia,
etc.
A..thór, e derivo V. Auctor. Barreir.
..... th·o. V. Activo. ,11. das p,.oez. I. ~'l.
.ti.utu, S. m. (de acto] Qualquer solemnidade, acção publica, priucipalmente de levantamento de reis, e semelhantes; acto.
Gocs, Oh/'. do P. 35. ~ As acções, e tudo o
que se faz no fOro jutlicial, e de que a lei
manda que os c:scrivães, e tabelliães façam
auto, ou autuem: V. g. aulo de vistoria, auto ile penhora, etc. Ont. M. 5. 75. pl'inc. auto de resisteneia, de injuria dicta ao julgador, em razão do oflieio, etc. § Narraeao circumstanciada e authenticada por testemunbas de qualifuer acto ou dih~encia judiciaria. policial ou administrativa. § Autos,
pI. Feito de uma cau, a ou pleito; os papeis
em que se contém todas as peças do processo, escriplura dos autos, razões, allegações,
termos, autuações, etc. Luc. 6. 3. § Estar,
ou não estaI' pelos aulos; ([1hr. fam.) consentir, ou não cons nUr no que outro fez,
ou pertende fazer. § Auto; composição dramatica antiga, de assumpto serio ou jucoso; foi por elles que começou o tl1eatro portuguez. Gil Vic. I. 129. § AlltO de fé; solemnidade em que appal'eciam os penitenciados do ancto Olílcio, e ouviam ler as
suas culpas, e sentenças, abjurando os suppostos erros, e sendo o relapsos e cont~
mazes levados ã fogueira e queimados Vlvos. § Auto, (anl.) por aclo; acção, gesto,
cOlltinencia, postura: v, g. em auto de fel'i7': hoje dizemos acto, ou acpão. § Aceao,
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obra, procedimento. Eu(r. 1. 1. Luc. 3. c.
16. «e fcitos todos os alttos de bom christão,
etc.• § Parte do poema dramatico. Luc. 9.
20. V. Acto.
"nto. V. Apto. Ord.
1. 59. 5. «membros autos•.
"nto; Prer. dE' alguns vocabulos portuguczes derivadas do Gr. (do 01'. aytos, proprio, por si só, independente) Da-sE'-lhe a
memla significação que em Grego.
"ntoblog,·nl.bín, S. r. (de ayto, pref. e
biographia) Biographia d'uma pessoa, escripta por ella mesma. Os portuguezes não são
muito dados a escrever autOlJiogl'afhias.
"utocépbalo, o, adj. (do pre. ayto, e
do Gr. kephaté, cabE'ça) Que se govema por
si; independente de outro chefe: «dioceses
autocephalas u.
AntúcblhouCN, S. m. pI. Os aborigenes,
os indígenas de um paiz, os seus naturaes
descendentes das raças primitivas, que sempre ahi habitaram. § Tambem se usa adj.
no sing: um povo aulochlhon; urna Jiugua
aulochthona.
Autoclínica, S. f. (de aylo, pref. e clinica) Observação de urna doença pelo proprio doente.
Antocracía, S. f. (do pref. ayto, e do Gr.
kralos, poder) Governo absoluto, ou despotico, em que ~overna um só, sem mais lei
que a sua vontade.

Ar

..... túcrata, S.

m.

Autocrntrb:, S. f.

So-

llE'rano absoluto. § Titulo que toma aquelle,
ou aquella que reina na Hussia. 7'l'at. de
Port. com a Russia de 1?i8. § Aquelle, ou
aquella, cujo poder não depende de outro;
independente.
Autocrátlco, a, adj. Que respeita, pertence a um autocrata.
.~utodldácto, S. 2 gen. (do Gr. a)/Iodida·
cios, de a'l/Ios, e dodaskein, ensinar) O, ou
a que é mestre ou mestra de si mesmo, a;
o, a que aprende sem mestre.
"'utod3'numlco, S. f. (de aylo, pref. e
dynamica) (t. did.) Propriedade., condição
do que se move por força propna.
Autot13'numlco, a, adj. (t. did.) Que se
move por força propria.
_~utognóllc, S. I. (do Gr. aylos, e gnósis,
conbecimento) (L did.) Conbecimento de st
mesmo.
Autog"ápbár, V. trans. Transportar para a pedra litlJograpbica pelos processos da
autograpbia.
An tOll{rapbío, S. r. (do pref. aylo, e do
01'. graphó, eu escrevo) Arte de reproduzir
pela impressão lithograplJica qualquer manuscripto. § Originalidade authentlca de alguma obra; o ser escripta por aquelle a
quem se attribue, e em cujo liame corre.
Antog"ophlco, o, adj. Que pertence á
autographia.
"'utógrapbB, o, adj. Diz-se de uma obra
original, ou de um documento, que o auctor escreveu por seu proprio punho. §
Papel autographico, que reproduz os manuscriptos. § Atttogl'ap/w, . m. O original,
o mesmo exemplar que escreveu o auctor.
§ O original que se entrega â typographia
para compOr.
&utolntrio, S. f. Cullo, veneração de si
mesmo; excessivo amor proprio.
&utomotárlo, S. m. (do Lat. aulornata7'"ÍUS) O que faz auto matos.
Automátlctlmeute, adj. Ao modo de
automato ; macbinalmente.
automátlco, n, aujo De automato, que
pertence ao automato, que tem movimento de
automato. § (L de ph)·s.) Diz-se dos movimentos que dependem unicamente da estructura dos corpos, e sobre os quaes a vontade
não tem poder algum: 'v. g. a circulação do
sallgue é wn !/lOVillHmto automatico. § Diz-se
de todo o apparelho que executa o trabalho a
que é de linado sem intervenção de força externa, e só em virtude das combinações do
proprio macbinismo: movimel1loautomatico.
Aotomoti..mo, S. m. Arte dos automalos. § (1. de phys.) A qualidade de automato' i. é, o systema dos movimentos automaticos. § fig. Absoluta sujeição á vontade
de outrem; falia de vontade propria.
Aut6mato, S. m. (do Lat. attlomatum)
Machina que por elfeito de molas, pesos,
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rodas, etc. que occulLa em si, parece moAutnlÍr, v. trans. (I. for.) Fazer a I
ver-se por si mesma. Um relogio é propria- escriptura.s aut!le.nticas de algum dicto"r~l'
mente um aulomalo: mas por esta palavra, to, maravIlha, IUJuna, etc. V. do Arc '6 •
entende-se mais commummente as machi- 15 .• autuar os dito> das testemunhas: iJiu~·
nas, que imitam os movimentos dos corpos 3. C. 122. § Autuar; metter em process :
animados. § Diz-se no fig. e pOl' desprezo, formar processo contra alguem. § Lavraroo
de uma pessoa dirigida por outra, ou iner- auto. § Auctltar.é talvez n:le1h. que autuar'
te, incapaz de acção propria, que é um au- porétl! este é tl!als usado; di {]'erem de aclua,.'
lomato.
Os pnm. se dizem vulgarmente no sentido
Antomcdonte, S. m. Personagem da Ilia- de fazer autos, e pOr alg. COusa nos autos'
da. fig. O que gnia um carro; cocheiro.
e actua!', pó~ em acto.; al!5uns usam d'esle
A.ul6uo. V. Oulono. Marc. V. 6. 3.
na slgUldcaçao dos pnmelros. V. Actuar
Autonomin, S. f. (do pref. auto, e do Gr.
AutumulÍl, ~u "'ntuuál, adi. 2.1(. ido
nomes, lei) tt. de h. antig.) Estado das ci- Lat.) aulumnalls) O mesmo que Oulonal
dades Oregas, e (sob o imperio Romano) das And7'. Cerco 14. 70. !. Uliss. 6. 28. 'a ou:
cidades conquistadas que tinham adquirido, twnnal estrella" Vaewa, 5. 316. 2. ,autuo
ou conservado o direIto de se governarem nal".
pelas suas proprias leis. § (por extensão)
Antílluno, e (ant.) Antímo, S. m. V.Ou.
Iudependencia. § A liberdade e direitos de tono. Palmo 4. 20. «autumno. Sabelt 2 8
177. «alituna..
. ..
que gozam os Estados autonomos.
IIndependencia, Autonomia. Syn.) Fallan"'u~ése, ou Auxésls, S. f. Figura de
do dos Estados confundem-se muitas vezes rhetoTlca, que os modernos chamam e~ag.
estes dois termos, os quaes porém signifi- geração, hyperbole. Per. ilibo 3. p. 370.
cam cousas dilferentes : a independencia é
A.nllllldo, p. p. de Auxiliar' e adj.Que
o estado d'um paiz, nação que nao reconhe- tem, recebe auxilio; aj udado, soécorrido' n
ce a soberania de nentlllma outra, que não Alfonso Hcm'iques, anxiliado pelos cruzados"
I
é subordinada politicamente em cousa al- tomou Lisboa.
guma a outra nação. Assim Portugal em .Aux~l~odõr,.~, adj. e s. Que auxilia,que
16qO reganhou a sua indcpendencia. Autono- da aUXIlio; aUXIliar. H. Dom. 2.2. 18.•sau.
mia é o estado d'um paiz subordinado po- tos auxiliadores" Atm. instr. 1. f. 601. 'ou.
liticamente a outro, mas governando-se xiliadora na vida e na morte•.
pelas suas leis proprias. Assim durante o pe."uxlllántc, p. a de Auxiliar' e adj. 2.g.
riodo do dominio da Hespauba em Portugal, Quo dá auxilio; auxiliador. § (i. de IbeoJ.)
sob os Filippes, as leis [lortuguezas foram Graça auxiliante; que fortifica a alma para
em geral conservadas,e nao substituidas pe- obrar o bem, a que se inclinou. Allll.lnslr.
las de Castella. Portugal era, em parte pelo 2. r 245.
menos, aulonomo, mas não independente. Os
Anxlllllr, adj. 2. g. (do Lat. aua;i1iaris)
Estados que formam a grande Republica Que auxilia, ajuda. Hist. &raph. I. f. 190,
Americana do Norte tem autonomia, mas § Gente, mIlícia aua;ilía7': a que vem de fó·
não são independenles. Do mesmo modo os ra em soccorro (Rib. de Mac. 1. 2.); e tamEstados que constituem a republica brazi- bem a tropa alistada, e menos exercitada,
leira são autonomos, mas nào tem indepen- sem soldo, que só serve em necessidade de
dencia.
guerra. TeU. Elhiop. p. q34. (n'este caso usa·
Autonómico, o, adj. Que tem antono· se tambem subsL) § Armas aua;iliare.s: fig.
mia.
gente de soccorro. Fl'ei7'e. § Verbo auxiliar;
Autónomo, a, adj. Que se governa por (Da gramm.) aquelle com que supprimosas
variações simples, que faliam a alguns ver·
leis proprias.
Autoplustia, S. r. (L cirur.) Reparação bos: são aua;ilíares os verbos de exislencia,
de uma parte mutilada do corpo pela adhc- como ser, estar; e os de possessão, como
são de uma porção de pelle do mesmo ter, haveI'; porque o mesmo é dizer que
corpo.
existe em alguma cousa algum allribulo, ou
Autópsia, S. f. (do Gr. autos, si mesmo, que ella o possne; e ainda os verbos ir, uir,
e opsis, visão, i. é, acção de ver por si mllS- andar. Aos taes verbos se juntam os partimo). Inspecção, contemplação, exame atten- ci pios, e gemndios dos verbos cujas va·
to de si mesmo. § Ceremonia do paganis- riações nos faltam: V. g. sou eslimado;eslOlJ
mo, na qual os iniciados aos seus myste- escrevendo, tenho aprendido; hei de vel'; tClJ
rios se lisongeavam de ser admittidos â vivendo, venho {ugindo, ando estudando. i
contemplação da divindade. § Inspecção, Por meio do auxiliar s/w, supprimos u~a
exame attento que alguem faz de uma cou- especie de verbos, que ha em outras Iin·
sa com seus proprios olhos. § Aulopsia ca- guas chamados passivos, dizendo: V. g. SOlJ
davcl'ica; ou só autopsia (t. med.) exame de amado, em lagar do vocab. Lat. allwr, qoe
todas as partes de um cadaver; e por ex- em uma só palavra signillca o mes,!!o.
Auxlllár. V. trans. (do Lat. aua;tllOrt,oo
tensão, descripção do estado d'essas diversas partes. Pratica-se a aulopsia, ou para auxiliari) Dár auxilio, soccorrer, ajudar,(a·
reconhecer as alterações morbidas, ou para vorecer com palavras, ou obras. Blul.
Auxlll'lrlnmentc, adv. Como quem au·
descobrir a causa da morte,
A.. tor, ...uto,·ía, AutoridAde, e der. V. xilia.
.
"'uxlllárlo, a, adj. p. uso (do Lat. QlJXI'
Auctor, Auctoria, Auctoridade, etc.
Antosllá"lo, u, adj. Diz-se do que é au- liarius) (L milit.) AUILliar, ~omo eram 1.1
milicias e não de primeira lJUlJa. A~r. I.c.
to. ito.
Antóslto, S. m. e adj. (do 01'. aytosilos, 9. 113. '4. «os não cidadãos, que somrnte
que busca a subsistencia para si) (to de erão auxiliarias, e não legionarios.. A
Anxlll,u'mimte, adv. Omesmo que u·
teratologia.) Monstro simples, capaz de
v~ver pelo trabalho de seus proprios 01'- xilial'iamente.
..
An:I iIlo , S. m. (do Lat. aua;!lfulll) AUJn:
gaos mais ou meuos tempo fóra do seio
materno.
torio, ajuda, soccorro: V. g. aUXIlio humano,
Jt.ntothétlco, a, adj. (de aula, pref. e Gr. _ divino; - das armas, dos conselhos, do
lhelikos, que põe, assenta) (L phil.) Que é medicina, elc. V. do Arc. 2. ~'l. . ano
A1JzÓmetro, S. m. (do Gr. aUXO, eu
posto, assente, enunciado pelo proprio espirita. § Conhecimentos autotelicús; conhe- gmento e metl'on medida) (1. de op). Inl'
cimentos experimentaes elaborados pelo trumento para con'hecer a força augmenll'
espirita, nas condições que lhe são pro- liva dos vidros dos oculos. .
pnas.
Auzenclll, e der. V. AusenCla.
Autre, S. m. (anL) (do Lat. uter) Oure.
-""zo. V. Auso
. d loS
Pr. da H. G~n. 1. 212.
"vo, s. m. Bebida alcoolica usa. a pe
.... ntuoção, S. r. Auto. § A.cção de autuar indigenas das ilhas do OceauO PaCl~co. do
Al'O sul1'. da L' e 3." pess. do S1D~·
de lavrar auto. § Termo inicial de qualque;
processo,
preL Juperf. do indo dos v. da l.'A.CO:~~e,
"'utnádo, p. p. de A.utuar; e adj. TeU.
A.l'llcha, "vllche, ou antes . f ha~
Elhiop. p. 247. § l10mem autuado; aquelle (anL) Palavra composta do i.mp.eral lvo lá.
de cuja i njuria, ou crime, se flzeram autos' e da particula italiana ce: slgmhfiCaq~~I~OUl
aquelle a quem se abriu a culpa.
' Eu{,.. 1. 3. ornais vai hum avac ~,
i lo
Autuál, e der. V. Actual, Vil. C/wisti, 1. te darey. (ou tal vez ache esteJÂ ~srs~P.
17. 55. Orla, CoI. 27. 118.
por xe: V, Xe) Olis. 1. 7. Presles, u.
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""'10(11', e der. (anL) V. Abanar. lfr I. "com a cabeça no e trellado pólo d~, obre
8. "aval1a'I'» B. 4. 10. 7. ·avanndlll'as"
as nuvens avançando.. !-1 Al'anl'al' fora 1I1n
""unlu'(lço8, S. m. pI. (anL) (do FI'. edificio, ou COl/Sa semei/tanle; - ail' fóra do
al'anl-bl'as, antebraço) Peça de armadura de alinhamento gcral, fazer aliencia. Melh.
cobrir os braços. Ord.
I. 474. e 5.
Lus. p. 13t. § Avançar; (L da milic.) Inves156.
tir, acommetter. Vieira, I. D3. Porl. /lesl. I.
..... uuçádll, S. f. 'Assalto súbito que se da
129. "avançavam as trincheiras. Eneida,
ao inimigo; investida, acommeltimento. Vici- 12. 88. «aI) carro Itvançou" § Avancar; res/'a, Cal'l. 2. 89. e tlg. B. Flor. I. 122. § Van- tar, sobejar, sobrar. Eneida, II. 74: (do Hal.
guarda, diameira. !-1 J)ar um.a avançada a aL'anzo.) § Y. Avençar, que din'ere. § Adag.:
qualqucl'
obm; trabarhar n'ella para a adian- ".Carro fI ue canta, ao seu dono avan!:a" DeI.~~.I, s. m. (do FI') (I. de banq.l A obrião cscripta que .contrahe u.ma pessoa tar. § Dar uma a.vançada a alguem; dirigir- Ite. Adag. 15.

" sabem c tambem IYhum a't'ac11C lan•EuJa ão E 'opilação, Como não ten,o, me
çar ficil Vic. 4. 198. "Avacha cltão, Mo hei
v~m' Franca não. V. Cite. § A l'llche é uma
d Ir ara de formação muito obscura; neuhupa~adas el)'moJog!as proposta~ sa.tisfaz. §
OI • •Al'acha a II, amclv/' a ti, nao lIcara
d
A ~fpara mi" flen/'. Nun. RefI'. 16.
na.." 'RenÁ" (anl.) V.(1;vacuar. ~oral. Luz.

Ar:

r:

r:

r.

,

ga~ meio da sua aS~lgnalura, afrançando o se-lhe para impetrar qualquer favor, ou o . "Vltnç,ll·.se, V. ref. Adiantar-se conlm,
JIO.alllento de um bilhete a ordem, de uma andamento de algum llegocio. § As avança- caminhar para, investir com. Freirc, 2. 134.
icifra da terra, ou de uma lettr~ de cam- das; senlinellas perdidas, coJlocadas fóra e "de longe se avanfál'ão ao baluarte" Vieil'a,
b'o independentemente _do accelte, e en- a distancia do arraial, ou do intrincheira- 15. 7. "avanf-G.-se ao inimigo" § Avallf.ar-se

mento, para o vigiarem, e darem rebate do
inimigo. § A's avançadas; loc. adv. aos poucos, com inlerva\los.
",·unç(.dnméute, adv. Adianfe, como
guardas avançada: mal'cllavam- .
"\"IIIIÇ'"lo, p. p. de Avançar. POI'I. Resl.
I·ll. 710. § Arançado cm edacle, ou de cdade aval/roda; diz-se das pessoas velhas. §
Al'allçado; (L de architectur.) que sai fóra no
edi flcio. Jlle/h. Lus. I. p. IG. § (na milic.) Scntinellas, guardas arançadas; as que eslão em
distancia do arl'aial, ou do entl'incheil'amenlO, poslos principaes, para fazerem algulI1a resistencia ao inimigo, e darem rcbate
d·elle. POI'/. Rest. 1.1J. 533. § Partidas al'ançlUlas; é a tropa, que marcha diante do exercito, para o mesmo llm que as guardas avançadas. § Obras avançadas; cm um entrincheiramento ou praça de guerra, as que se levuntam adiante da parte principal da fortificação, e ficam pOl'tanto mais proxima do
inilllÍ(l'o. § ideias, IllCorias avanfadas; ideia,
theol'las relaLiva ii organi~açao social, que
184. 2.
.
,
",allúdo, p. p. de Avalrar. I. do Irc. I. con. ideram lima tran formacão radical da
11. § adj. Julgado, e tlmado, apreçado. § sociedade como a unica ba e segura do profig. Conceiluado, re/.nutado; antepõe-~e-Ihe gre '0. Os espil'ilo mais ou menos retroo- atlv. bem, ou ma· para lhe delermlnar a grado tomam-n'a á mil parte como idcias,
si.nificação. Ulis. 2. 4. Paira, C. 3D. "lIon- llteo)'las subvcrsil·as.
""lInçllllréulo, S. m. (I. de archil.) Parte
ra°lJenl al'a/iada.. "para que os outros (homensl scjão mal avaliados» § Ser al'aliado; do ediflcio que e adianta ãs uas linhas geraes,
com acadas, varandas, coluOlnas, etc.
lanl.l enlrar no numero d'aquclles, a quem
se impunha o onus de ~er bê. la, cavallo, ou . ""'"lçi,r, v. trans. (do FI'. avanceI', de
certas armas para serVIl' na guel'l'a, segun- al'anl, avante) Adiantar, faz('r passar li vante, fazer marchar, ou postar diante do exerdo oaconliamento dos seus ben . Orcl.
I. T. 71. c. I. e 't N'este sentido equi,'a(e cito, ou das trincheiras. POI·I. Resl. 1. p. 128.
Marinho, C. 1. 22. «e que o me.tre do camI lI!anliallo: V.
'fallador, S. m. O que avalia, que co- po arançasse algumas mangas de mosquenhece o preço ou o valor das cousa'. Orll. teiros para anticipar a embu cada.. § Allian/Jan. 3. 62. § Avaliadores do concelho; os tal', caminhar para dianle. Vieira, Carl. 2.
nomeados pelas camaras, ({ue avaliam os p. 8. "os Francezes não at'ançarão hum ])al·
benspenhorados, ou invenlal'lado pal'a par- mo da tena" !-1 AvançaI' obras de fortificatilhas, obras, elc. 01'11. e Lei3 Noviss. § ção; situal·as diante de outras para as deAra/iador, a, s. fig. Estimador, apreciador, fender. § Pro eguir, conlinuar, levar avanque conhece o valor, e merecimento das te alguma cou a começada. TeU. E/hioJl. {.
cousas c dos homens. II. ])om. 2. '1. 3. anos- 235. "havendo qualquer esperança de poder
10 general Ju tiniano, sabio avaliador ... avançar esta conqul ta" § lig-. ervir, adiandas cousas que vio etc... Calvo 11. 2. 95. taI': "todas a vos as diligencias não avan-mãos avaliadoras dos bens Divinosção nada o negociou § Avançar; accre cen.lv.llamenlo. S. m. p. uso Omesmo que tal', adiantar, fazer augmentar: "he ir-1IJes
~laliação. Urll.· Man. 3. 62. §- (anL) Acon- com alvidres e arles de avançar as suas
hamento para lançar cavallo, on armas. rendas. e fazendas" «para avançar o servi·
rd . Ar. '2. (. 245. e L. I. 1J. 474. V. Ava- ço de Deos. P. da fl. Gen. T. I. Obras delQad
II O.
Rei D. Duarl. "querei avançar fazenda, que"tllIlln~Q, S. f. (anL) Avaliacão. P. da brando os mandamcntos de Ocos- Vieir. Voz
/I. Gcn. 3. p. 24.7.
(
Polil. lJ. D9. "avançará nesle contrato 1:400
"faUir, v. tran . Determinar o valor o por cento- § Exceder, levar vantagem. Je~~ço de a!guma Cousa. 11. Dom. 3. 6. 2: § /'lIS. LiberL. 4. 24. «a minl1a ciencia ii tna
~. Determlllar o preço, o merecimento de em muito a1.'a·nça" ~ (I. archiL) Fazer ~air
gllma .cousa, pessoa, obra, trabalho; jul- alguma parte do edincio fóra do seu alinhaRar, e limar, conceiluar. Vieira, 4. 484. § mento geral. § Avançar UlJla propos/:ção; exComprehender, apreciai' bem, reconlJecer: pór, fallaudo ou escrevendo, idCla fIue prearallo!' a sua grande dóI'; - a sua alegri a. cisa demon trada, e que é quasi sempre ou·
§ ~~tlmar, prezar: «se algnma consa e sada ou imprudente. Tambem e emprega a
ar 14 eo vivcr muito" Eneida, 10. 202. "a phrase no melhor sentido: o orador aval1rlenda que se deve avaliar é a vi rtndeu § f.Ql/, uma proposição, que teve o geral assJ!lar, orça~: "avaliaI' a herança em muito sentimento da camam.
m~s. 'avallou ~ perda em 10 contos..
""llIIeAr, V. intrans. Adianlar-se, camieB:I~~I~, v. mlran,. (anL) Gritar. Canl. nhar pal:a a frente, passar ãvante: o ea;erci-

Iode sorte, que nao sendo paga no
al'l!l a satl~l'az por
ueUe a IJuem afiançou: dllTere de gamnq
li e de fiança. Fcrr. Bol'{/. Dicc. § {)ar/a
~dval; carta de responsabilidade a favor
tI'um terceu·o.
l\"lllilnche, S. r. ~Iassa enorme de neve,
~e e desprende do cnme dos altos 1110n~s ;'óla eom uma velocidade e~pautosa
alé' denlro dos valles, derri b~ndo, (' desIruindo ludo (iue encontra. § fig. Queda repentina c est.rondos~ de cousas pesadas. g
ltaque repentino e Violento de gente ou de
inimaes de que se tem grande damno. §
De 11m navio qll.e abalro~ outro com I!rande violencia, dIz-se: veIO sobre elle como
uma al'alallche.
.
.lulill, (anl.) V. Aval:la. LHC. 9.. 17.
'I'llllariio, s. r. Accao de avaliar. Orct
M~n. l. 5:§ Ovalor da~o pelo~ ava.li~dores.
11.00111.3 5.2. § fig. E~tlmaLII';~, JUIZ~ qne
se fórma ue alguma cousa. I'eo, 11'. I.

~~~cilncnto, o dador do

Ar

."Me, V. ref. lleputar-se, estimarliando eClar-sc, el~. V. do An. 4. 27. _a1'anos ·se em sua Imaginação em muito me~ le~~~o, - IlOl' pobl'C, sabio, peccador; i.
"'aU cD! conta. § V. Avaluar.
.
'aI1ado" dar, v, trans. ValJar, cercar com
"'aluár• Leao\
- O1'1. B. P. Ba1')', 01'1. V.
Avalia
r, que ~ melh. (de t'alia) ,

!e""aUi
apI
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lo inimigo avançou logo de manhã. D. F. de
Men .. r 139.• 0 general o occorreo al.'ançando até a I10rta com o resto da cava lia·
riall § Tambem se usa com opron. pess. POI'I.
Resl. I. f. 504. «o primeiro que se acancou,

antes de el' soccorrido, O malaram. § 6IJegar lIté alo-Ulll logar, \'encer, vingar: "al'anrar lIté a cidadell (e activo ltlal'inh. (). p. 22.
"procurassl.'m aeança1' os olivaes») ~ A1'anÇal' sobre; passar acima. Enelda, rO. t88.

7Jaiz ; entrar pelo sen serlão, adiantar a
marcha n·elle. P. da Decl. C/tI'OI1. r: 162. §
Adiantar-se no con eguiiuento de alguma
cousa. fi. Dom. P. 2.
~villlee, S. m. Avanço. Avançada ao iniITIlgO. Carl'. Corog. t. 3. 3.
"n'llço, S. m..Adiantamenlo, que e tem
a outrem em canllnho, andando; levar grande dianteira. § Adianlamento em tempo,
trabalho, etc. § fig. Adiantamenlo, augmento de fazenda, dignidades, postos. Te/I.
Elhiop. 1J. 469. «os avanços na fama, e gloria militar de eu tio" § Melhoria, vantagem. Jcr. Ltbcl'l. 9. 96. «não pouco avanço
da inl'elix gnelTa. 11. Pior. I. 1J. 265. "que
angmento , ou al'anços le rendem ... vive·
res dez. on cem, ou mil annos- § Lucro,
usura, premio sobre o que se empreslou.
Carv. Corog. I. 2. 1. «depois o resli tnem (O
trigo) com o avan{'o" § Ganho em commercio. Vieira, 7. 917. elO. 284. "porque se
lião obrigão (os asseguradores) a introduzir
as mercadorias, onde os avanços, a fIue ellas vão encaminhadas, se podem lucrar. 11.
Pior. 3. 1J. 249. "fez taes avanços que pàde
carregar duas náos" § A't'anços na gue/Ta ,
de_pojos. Porl. Resl.
""une, . m. (I. do Indo·porluguez) Leque; corrupção de Abano.
A\'IlIIgelbo, e derivo V. Evangelho.
.~\'ItIIgllill·dn. V. Vanguarda. II. N. 2.

1W

236. InCit. 1. 1J. 149.

"\'Iloill, . f. (do FI'. al'anie; ou antes dI)
Turquesco al.'an, e e te do Arab. havan, <:g.
Vieim: opprobrío, am'onta) Vexação que os
Tnrcos fazem aos Chrislãos. ou a oulros de
diversa religião que lhes estão sujeito. com
o fim. de lhes exlorquir dinheiro. God. r 18.
""11110. V. Abano. II. P. e outro. Álaus.
Ar "fruta que sacode com teso arano a mão
do pomarelroll.
"l'Ilntngclll, ou .~'·en""lgelll, e derivo s,
f. V. Vantagem, que é como hoje se diz. Arr.
4-. c. 12. e C. 25. Coul, Cerco, 2. 13. 60 V. §
D'acan/agem; loco adv. Casto 3. C. 112. "fj,
zerão-no na guerra d'acenlagem do outros" i. é, houveram· e melhor. P. P. 2. 78.
«tirão·se cem mil cruzados I'orros, e muita
vezes CZ'uvanlagemu mai _
A,'untú,,·o. V. lnvenlario. Gil Vic. t.

254.

"'·lU.tnjú,Il.lllcnle, adv. Com vantagem,
de modo vantajoso. AzUl'. 0111'. 3. 74 § Com
superioridade.
""ltntnjúdo, p. p. de Avantajar. Feo,
Quadr. I. 77. 3. ~ aujo Superior, ~ue excede, ou leva vantagem. B. FIO/'. _. p. 117.
"são as grandezas do ceo tão exce:siva e
avantajadas ás da terra, que elc. 1I J1arrciros, t. 35 «tres das quiles (alampadasl são
muito grandes, e avanlajadas da outra"
"fazer cousas avanlajlUlas dos outros homens" Pillheil'O, I. 240. § Que é maior qne
o commum on ordinario: IWlIlem dc esla/um acanlqiada; ba lante alto. § Nome aranlajado; celebre, famo O. LtIS. 2. 113. §J11edida al'anlajada; que tem de mai : V. g. 11m
palmo avantajado; esforçado.
.
"\'Ill1loJál', v. t,·alls. Adianlar; fazcr de
melhor condição, sorte. Ord. Ar- 1. (. 340.
"devemo-lo de amar muito, e avcll/ajá·lo
antre o ontros de semelhante estado" §
C.onceder vantagens, dar maiol' quinhão,
melJlol' pilança a alguem : V. g. Ilor seu /~s
lamenlo avantajou uns mais do que lJIl/l'OS.
~ liazer superior, ou. mais excellenl~. Cam.
Sono 117. -Ianlo qUlz o cco m:enlaJar-yo "
LtlC. 1. 9. 00 que mai valeo a Josué, e o
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ltvantejou a ~loJ'se3 ... fOl etc.» § gxceder, avanlagem, ou de ávante! que são a origem. I licação ; uamno causado a qualquer me
levar vantaO'em. 1Ilon. Llts. 1.2. 5. "tão do- ou raiz d'este verbo. Veja M. Lns 1. 2 .. 1'. dona, l2enero, etc. § II.4rago causado rea·
tado de forças corporaes que ninguem o 5. V. do An. I. 24. P. P. :lo n. TeU. EthlOiJ· povoaço~s Ol! nos .cump~s por tempJr~~
Il1undaçoe~, Incendlo,. raiO, etc. § O ~
aventaja na luta» e servindo-lhe de pacien- (. 393. 111. P. c. 68. eté.
.~"'lIlte>ln~n, V. Aban.tesma.
neros av~nados, especialmente CCI·cacs.
te a cou~a excedida: "hoje a follla de hum
""'n'ltlch',"lo, n, adJ. que tem modos de
",,·urlndo,. p p. de .Aval'lar. Estragad
papel, que na brancura avantaja de açucena a branca folha, com sangue, elc.• At;. vaqueiro; rustico. "'reli'. Elys. 29'2.
qu~ tem avana. § Avanado dejui;o; lou~'
"''''·U'III1lCnlc. adv. Com avareza. 1Ilaus. dOido, apatetado.
,
dos Sin{t. 2 1). 2'24. 6. § Fazer distincto,
excellente, extraordinario. V. do ill·c. I. Af. 8. 1'22. Vasc·. Sitio. 3'2. - para avara- . Aml'IMI', V. trans. Causar avaria, damai.
ficar.
.
.
24. blSltl. lJed. "acantaja V, S. entre os mente o possui r»
"'\'Iit'cus, s. r. pI. (anl.) Alparcas frades'\"111'1 ...1', V. IIIL,rans. E·tragar-se, perdc.
maiores della (ilha) o credito da Lusitania»
se: "aVariai' o peixe mal salgado.. nào nc~r
§ Avânlajal' a/{tuem a alguma cousa, como caso Elltcit/.. V. Avarga, ou Varga.
"''''II,en.tulllentC, adv. p. uso V. Avara- Ilem conservado; COI"l'Olllper-se.
a cargo, a diO'nidade, etc. elevai-o, con lí,\ ...... Iíll·-SC, S. reI'. l\eceber avaria' c'.
tuil·o n'ella: "1lOmens que a republica avan- menLe. Alm. In.str. 3,1)· 783.
tragar-se.
' ,
tajou a grandes cal'goso P. R. Eto{t. 12G. § "',·,u·cntisslmo. M. P. sup. dr.
.~"IlI'Cnlo, n, adj. e s. Possuido de ava""'Iu'ícln, S. f. 11. US. (do La!. aval'ilia]
Avantajar atguem a, ou sobre outro. TeU.
Ethiop. (. 393. L. Alv. S. 2. 9. 3. n.· 9 "esse reza, que tem avareza; avaro. Lus. 10: ~4. Avar,~za. B. 3. 7. II. (Jocs, Cltr. Mail. l. c.
pareee que os avanlaja sobre todos os San- Poiva, S. I. 2l. "se acerta ue ser amblclO- 21.
so, ou avarenlo» § 1I~. (falL. das cousas) Opi"'''III'ís.~iIllO,. Luc. 9. 7. Sllp. de
tos».
A...nlltnjill', V. intrans. (anL) Fazer pro- niâo avarenta; tempo avare.nto. ,F'dos. de
"""11'0, II, adJ, (do Lat; avarus) Omcsmo
gressos em eousa emprelJendida. P. P. 2. Princ. r 21. "avarento de [llosolla>! Cam. que AvarenLo. Lu.s. 10. 2J. "tu nisto culpa.
71. e 2. 116. -como erão tanlo os trabalha- Ecl. I. 26. Na/t/i' de Sep. 14. L77. "d~se- do por ~vaJ'o>! § lig. Palavras avaras; laIa,
dores avenlaJão osi nimigos com tudo espa!J- jo ->! § Avarento; o que tem o. prazer de JUI~- das, mUl 'pouca.s, POI~ mosLrar Superiorida.
tosamenlc- ~ Adianlar-sl:;, vingar. II. 1V. I. [. tal' dinheiro, vivendo de o!·l.lillano mesqul- ue, ou eVitaI' dlSCll sao, convcrsaçao. n.1.
J 30. «não avantajariamos em nos'o cami- nhamente, as vezes sOl'llld~mente. § Ava- ". 2. "escreveo (o sr. IJ. A{. V. a G. E. de
nho mais ue 5 leguas·, § AvantaJaI' em sua l'entodeat{Jwlla cousa; exc~sslvamente [larco tlzUI'aI'a) huma carla ... não com palavras
pessoa i. accrescentar·se em merecimenlo. em seu uso, ou em a COlTIçoulllcar aos 011- Laxada r. avaras, segundo o u o dos prin.
Jnet/. ii. G5. § Avantajar em sua hOlll'a; me- tros. M. P. 4,j. «com ITIUI{'as palal'l'as de clpes, eLc.>! Couto, 10 6. 11. "com màos Cllhorar-se n'ella: "avenlajolt (D. Ar. Ii.) a to- coinprimenLo de que nã~ ão r.ada aval'el~- treiLas, e p~lavrds avaras" (de 10u~or).§jUIial
UOS 03 reis d'llspanha em forças corpol'aes, los" .dão avarento e CIOSO das suas anlt- avaras; diz-se de pessoa mesqUinha, ritli.
e' exercicio de armas" 111. Lus. 3. J I. c. 39. gllalllas ... que sempre mostrava mal as· cula, avarenta. § Campo, terra avam' quc
por avantajou-se d'elles.
sombradamente e por momentos» § s. m. nao da, que não produz cousa considerml'
"'v"ntnjill'.sc, V. reI'. Passar adiante, ir V. do Arc. 4. 5. e rem. UUs. 3. 6. § Adag.: assim: sorle, {ol'lnna avara; mesquinha má!
mais âvante. B. I. I. 14. AtIJuq. l. 50. «ma- «~Iao é o rico avarento, mas peor é o po- "prodigo de dinheiro, avaro de privanca.n:
tarão 3 ~Iouros que se quizerão avantajar bre soberbo" Delic. Aclag. til. ,,:'i~ arca do Gram. Ij7. § Oe ejoso, cubiçoso coiu CI.
(tos outros" § Adiantar-se a mais: loCOU. a avarento, o diabo jaz dentrou luu/.. ~8. "O eesso: avaro de honras; avaro de gloria.l
feiLa com tal perfeição, que se não pode avarento por um real perde cento·, IUI(I: "O Adag. Ao avar~ tanLo lhe (alia o que tem
mais avantajar» B. Claro C. l. f'. 3. § DIS- aVaJ'ento rico não tem parenLe nem amigo» como o que nao tem>! Dette. Aclag.28.•0
tinguir-se, fazer-se mais excellente. Leilão, Ibid. "O dinheiro do avarento duas vezes avaro não tem, o prodigo nào lel'à.lJclII.
111isc. J8. 5G4. "os que se avantejarão em vir- vae á feirao Jbicl.
NUIl. ReI''. 54.
tude» § MellJorar-se, fazer progressos. LltC.
(AvarenLo, Cubiçoso! SI/Il.) Ambos ambi"'."lIssnllilllo, p. p. de Avass~lIar. Arr.
7. 16. "avant~jar-se na humildade intcrior» cionam, e desejam o dlnlJelro; aquelle par.a 4. J. P. R. lJeseng. f. 32. § Que c vasiallo.
Brit. atI'. "na qual (empr~za) se avanteja- o guardar, e este para oull.. ~s fins. O cu.bt- Sel'er. N~'. t. f· .183. uU. ect. • val ... l!Um
l'ão tanLo" § Exceder obrando bem, ou mal: çoso póde ser liberal, magnifico, e aLé.pro- senhol' livre, mais que todos os aValIai/a·
«avantejar-se em peccados" Luc. § Levar digo. O aval'ento é apoueado, mesqulIlho, dos. V. Vassallo.
vanlagem, ser snpel'ior a, ou de alguem. e desbumano' é um monsLro da natureza.
A"nsslllllldc'U', II, adj. Oque, aquems·
Paiv. S. :t 7G V. § Avantajar-se com a/guem;
,l"'lI'e7.1I,
r. O amor, e apego sordido salla; dominador.
ganhar com elle, fazendo-se credor, e be- ao dinheiro' uesejo de o possuir e arerro.~'·nsslIllill', V. trans. Ueduzir a vas;ala·
uemerilo. Paiv. S. 1. 123 V. «avenlajar-se lhar: "avaJ'cza he bum dc ordenado desejo ~em; tornar vassallo: v. g. avassallal' uml
com Deus.
de adquirir, e guardar dinheiro .. Mul'l. U. nacão, algum individuo. Vieira, 3. 46. lo
",nulllljoso. V• .vantajoso.
103. "de toda avareza, e louvaminha, e vãa "as gentes e I'eys, que avassaltal'ão. §lIe·
"'""ntill, S. m. E conl'orme á etymologia gloria. Atcob. l. 9'2. § Na doutrina chl'isLã duzir a obediencia, a respeito. § IIg.llen·
ávante, mas por uso dizemos Avental: V.
é a avareza um dos sete peccados morlaes. der, sujeitar: a formosul'a avassal/a o, coAnlntllmento, S. m. (anL) AdiantamenA"'lI'gll. V. Varga.
rações, a alma; a mulller avassalJa ~ ho·
to, augmento: «avantamento geral" Doc.
Anll'giar, V. trans. Encurvar: Elegiad. f. mem. 1'. de Agor. 'L. {. 47 v. e 73 V• • alraOl
Ant.
246, est. 1. "arco, a que o Turqueseo braço avassalla>! "o vinho avassalld" Ib..f. IOI~.
'" \'lllltC, adv. Adc:ante; por diante. Cas/.. avarga>!.
§ lig. Avassallal' as {urças, os corafXics;arar
3. c. 87. V do Are. 2. C. 2. "sem querer ii'
,\nU'íll, S. f. (I. naul. e merc.) No senl. saltar o tempo e a fortuna; dOnllllal·os.!
avante, parou .. § lJ'hoje ávante; u'hoje para genérico, é toda a despeza e:xtraordinaria, Avassailal' os mares, as ondas; domal·os,
o futuro. § E sendo tanto ávante como etc. impl'evista, feita com o travlo, e fazendas vencendo as tempestades.
i. é, e tendo surdido alé; adv. § (anL) Pas- de sua carO'a, conjunctamente, ou separa",...,ssallál">lc, V. reI'. Fazer-se 9a~1I0:
sante, a mais: V. {t. avante de 600 homens; damente'
todo o damno ou prejuiso que GrallCl. de Lisb. 8.2. "e se avassailamol
era/n avante de 40. Andr. ChI'. 1. G9. § l1lel- elles sorr:'em desde o seu embarque, ou par- coróa de Portugal cinco Heis" fig. A/ellll.S
tel' atgltem avante; adiantai-o; ii. propol-o, tida, até a volta, e descarga. § At'a/'ia silll- 2. p. 240. "a este nome (de Jesus) se Ql'OJ.
recommendal-o para lhe ollter adianLamp.n- 1)les; aquella que cáhe són~enle sobre a cou- salLott o mundo".
.
.
to, mellel-o á cara. Ined. 3.77. "o conde .. sa que a soll'l"eu, como perda de cabos, de
,\...atál', S. m. (l. da Indla) Incarnaçao
lanto de ejava mais metler aquelle I1lho aneora por lormenta, etc. ou ~e uma fazen- de Vichnu.
..
.
lÍval/te- § LeVai' a sua ávante; consrguir o da arruinada por causa do navIo fazer agna;
"'"C, s. f. (do Lal. al'ls) Anrmal ycrtcb~
seu intento, sair com a sua perLenção. Uast. esta qualida(le de avaria recahe sobre o do- do, oviparo, de angue quenteJ . CII'~!a:
2. c. 8'2. § Dar 1)01' d'amnte (t. naul.) pela no, ou seu segurador. it. A deterioração e respiração duplas; tem só dOIS P , ..
prOa. § Castello d'al'ante (L, nalll.) de prOa. natur:ll das cousas embarcadas; V. g. aze- bico de substancia comea, e sem dCU~~~
Uast. 2. c. 84. opp. ao de l'P" ou á l·d. dando o vinbo, apodrecendo as carnes, en- a pelle coberta de pennas, e duas,aza! fi'
lned. 3. 2 7. § Tirar ávan/e; ir POI' rliante, rançando·se o azeite, furando-se ou vasan- ou menos compridas, as quaes) n lIma~a~
urdir remando. Ca:;l. 3. c. 31. § Ávante! do-se as vasilhas; n'este caso a avaria re- pecies, permillem um vOo ma~s ou ~íOl'
1'01'01. exclamativa pUI'a exhortar, incitar: cahe sobre o dono, e não sobre o segura- elevado, n'ouLras apen_as permILlem.~.pa'
vamos, ide ávan/e. Lopos, Chi'. I. 114. "al'an- dor se o lla. § Tam bem se ehama avaria çar, e ai nda n'outras sao apenas ~rga '/ui.
te, senhores.. § Avan/e de, loc. prep.: adian- simples, a causada por culpa do capitão, ou ramente rudimeuLares: ave de/oo~~~hO'
te de; a mais de: V. g. ávante d'estas -ilhas, d~ _eqllipagem, e r~cahe sobre o me~lllo ca- 1'0, l'asleiro, pcs!/,do, altivo, curo: ~r.B.
avante de 600 homens § l!.'star -; adianta- pllao, sobre o navIO e frete. § Aval'ta {t/'os- mées é obrar vlI'lude, e das aves a. oe
do, V. (t. - na virtude. «cstava tão - na sa, ou cOlllmum; as despezas extraordina- Gralll. 100. § Ave rara; ave cxOII.~OO~O
luz dos preceitos, na lingua, etc.» adianta· rias e i.mp.revist~s, como arribadas,. etc., e appa;rece por arribação, ou se Cl'l rarado em }1I'ogre~sos de .aber, e virtude. Luc. os sacl'lficlOS feitos a bem UO navIO e da precIOsa. §' Ave l'ara; fig. e fam. Co~ sarando
7. 22. e 9. 20. § 1'el' 1)01' d'ávanle; ter por carga, como alijamentos, prejuizos, estra- ~ Aves de arribação; as que,. emlfl. Art
diante. Paiv S. I. 178 V. § De ávante, de- gos que o navio soll're tanto no easco como vem occasionalmente a um palz. §vcandJ
riva-se avan/eJar, ou avalllajal'~ B. Gram. nos apparelho~ ~m virtude de torm~nta sem de arribação; pos oa vagabunda'iisler oa
92.
culpa do capltao, e por força malol'. Esta de terra em terra exe!,c.endo um dOI1l~'
A"nnlcjnmento, S. r. (ant) V. Vanta- avaria recahe sobre os donos do navio e profissão, licito ou illtClLo. ~ IA~o oopl'
gem. lrit. ChI'isli, I. 5. 20 v.
das fazendas, ou seus seguradores, se os caso as que se criam para dls r~ rlalOrI!
A."unt.cjilr. O mesl:n0 que Avantajar, e tem. § D~reiLo que paga cada navio para ra comer. § At'e de lI~alt agouro ce
denv, Parece que asslln se deveria escre- conservaçao do porto, em que lança fer- como' o mocho, cOI·uJa., eLc., el
ver, derivando-os de ávante; mas dizemos 1'0. muto § Imposto que se pagava a bene- supersticioso vê um slgnal P
aval/ta{fem, e do subsL derivamos os mais ficio da arm!lda, q~l~ protegia a companhia guma desgraça. § fig: Ave de
J'C9!O~r
terlUOS. LUG. V. Avantajar. Muito. class. es- do commerclO manLlfilO pelos annos de 1629. pessoa cujo appareClmenLo ~azat~ de&;<'
crevem avenlajar contra a derivação de § Na linguagem commum: estrago, damni- !lousa má. § Diz-se tambem.
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pecear, etc." Vil. ChrisLi, 1. 171 v. li I. us
Que tem habitos dc \'elhaco: v. g. homem
avelhacado.
i~l'clhll('llr, V. trans. (rnt) §Dilo ou feilo
com velhacaria. Tractar mal e vilmente, co°
mo vrlhacos costumam: arelhacão seus corpos com habitos, e vestidus çujos" Vila
UII'isli, J. 36. 112 v. Envileeer.
"vdhellti.do, p. p. de Avelhentar. §
Usa ·se mais como adj. Que vae estando velho. § I~m que e conhece velhice antieipa·
da á idade. Lobo, r: 83. "porque fazem os
espelhos tão máo rosto: (; tão avelhan/ado,
que ele,"
Al'clhclltlldol', ", adj e S. Que avelhen·
ta; que torna velho: v. g. /mbalhos-.
Al'clhclltiu', v. trans. (I. fam.) Faxer envelhecer, tornar velho: "os trabalhos, as
doellcas, etc. avelhell/ci.o o homem" Blltl.
Al'cll", on Al'cllllll, s, f. (do Lat. avellana) Fructo da avelleira; é da fórma de
Il'lande, r.:'donda, de cór arrouxada tendo
uentro uma amendoa doce que se come.
Bem. Lym. Egl. 10. "bolotas te darei e at'cl·
lãs" Ha outro I'ruoto do me mo nome,longoe
triílng'nlar, que nasce na Elhiopia. (lt1irobolamlllt, glans ullguenlaria.) § fig. Cabel:a de
arc/ã; lphr. pop.) calJeça occa, sem miolo,
cabeça lel'r, com pouco juizo. fig. àluUler
vel ha e ~ecca bem conservada.
Al'cllildo, p. p. de Avellar, e atlj. Engelhado; passauo. § fJg. \'elho, mas lJem con·
servado; secco e rijo: mulher acellada.
Al'cHII1I8do, ", adj. Côr de aveJlã. P. da
II. Gen. I, p. 570. "quinze toucas avelana-

Al'cl"'"I', ou Al·clllltill'. O mesmo que
Avelludar,
"VCDlIlI·I .. , S. r. V. cm Arc.
"l'enll, S. r. (do Lat. arena) (I. poc/.) Flau·
la pasloril. Lus. I. 5. COl'r. Com. I. 5. fJg.
l~st)'lo humilde. e simple , como o lios versos pastori~. Cam. Garçli.v.
.
An'~liltlo, ", adj. (anl. e p. us.) Y. A\'eado. UI/s. 3. 6.
Al-eUCII, S. r. Planta ua familia do feto,
tambem chamada capillaria. (Adian/lI11t ca·
pi/llls t'cneJ'Ís, de Linllco.) A slla folha é semelhante á do coenlro, é adslring'cnle e arom.atica, usando-se como [lcitoral e con~o refngeranlc em xarope, que se chama capilé;
na cc nas boccas dos poços, e outros logare
humidos. Lobo, f. 158. § Avenca negra; é ou·
tI'O genrro ua me,ma I'amilia.
.
Al'C~UÇIl, S. f. Pacto, convenção, ajuste de
preço, ou somma certa, que pagam de impo to os vend(·dore de geueros de consumo, segundo o calculo previamente feito sobre a
probabilidadrs das vendas; V. g. o que se
faz com o uizimeiro de eerta omma em
vez do dizimo dos fructos. ChI'. D. PedI'. 1.
Gil. Vic. l. 228. -nam ficou isso n'avenra/l
Vila Chrisli, 3. 39 V. "e fezeste COllllgO \
arenfa que trabalhassc" § Contracto pelo
qual se paga Ililla Sflmma ccrta pelo consumo ineerto de qualquer rrenero cm pra o
determiuado: o serviço de abastecimento
de agua aos domicilios é mui las vezes feito
por avença. § Betribuição a dinheiro ou
em gencros que se dá annualmcnle aos
mcdicos na terras pequenas para as istirem, quando é prcciso, aos doentes n'uma
familia. § Ajuste, concerto entre litigantes.
Aulegr. 1. l. § União, concordia. Chi,. J. 1.
Pina, Oh,.. IJ. IJiniz, C. 2. "te dê empre
avenfa, e boa concordia com leu marido"
~ Satr da aWlça; não guaruar o convencionado. § Homem de boa arença; facil de
contentar, de traclar, qne esta por tudo. §
Ilazer at'cnça com o /empo; contemporizar,
accommodar·se ao que o tempo dá de si.
Ferrei/'. Liv. 2. Carla, 13. 'eIlão saber ('aze/'
aVr3nça com o tempo" § Adag.: "MaiS val
ma avença, que boa sentença" Blul. Voe.
A"euçlldo, p. p. de Avençar, e adj. La·
vanh. Viag. 73. § Andar arençado; ter
avença.
.",·cu<""di",", s. r. V. Ovencadura.
Al·CU<".H, adj. 2 g. (anl.) Ide arenra) Que
faz, ou "trfi feilo avença. Reg. da fi'azencl.
20~. 85. "e quando quer quc as taes pc oas
forem a rellçaes , ou uas divida' I'orem de
caliuade, que etc,,, § Es/ado avençal; o de
quem Sf'rvc a outrem. UUS. 2, I. ,dão contentes do seu estado at'ençal, que todo ou·
tI'O tem por nenhum" § fig. ujeilo, opprimido.
"l'CUÇIlI, . m. O quc se avcnçou, fez
avença do que de\'e dar, pagar, etc. § Oque
se ajusta para trabalhar por cerlo preço. li
fig. O pobre, servidor, jornaleiro, etc. Sá
e Atir. Carl. 6. "pedraria, que crga os arançaes u § ALenral ou Ovcnral; (anl.) ol'ficial,
ou rendeiro de renda reaes: c talvez das
chancellanas, pOl·larias,. mordomados, e
quaesquer penas ou multas peclIfJiarias, e
encoutos. Ol'(l, Ar 2. (. 6 e 7. "os arençaes
dei rei. .. algum juiz, ou ol'ençal dei rei.
Parece que avençal propriamente era o
que fazia arellfa, e orençal, offJcial cobrador de rendas. Córles de San/a/'em:
"quero saber porque os meus aveençaes
levam esso ... ou se ha hi al'cenças, ou
cartas, ou composição algumau 'o anligo
Foml de San/arem. se diz, que orençacs eram
homens, que tinham cargo de arreeadar
rendas d'el-rei, ora .suas, ora de arrendamento, e quaesquer offJciaes do rei, dejustiça, fazenda, etc. Elucül e Orel. Ar: cil. L.
2. T. l. a,./. 6. 21. 2~. 27. § Celleireiro de
convento li casa religiosa. V. Ovençal.
Al'cuciio, S. r. Planta da familia rios fetos; espeeie de avenca. (Asplcnill1n 7i'icltomanes. Linn.)
"l·CUÇ...., V. inlrans. ou "l·CUÇ(U'."'c, v,
rer. Fazer aveuça: "avençarão-se .em tres
mil reisll V. Avir· e, Bl'Ul. O vulgo diZ amn·
çar-se, mas este din"ere.
"l'cuco<"jál', V. trans. (anl.) Expór ao ar,
ventilar: Vil. Ch)'isli, 1. 26. "nom avcnçoe-
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, ~ A fainha das aves; a aguia. ,§ A
agall;O-J~pilcl'; a agUla. § A at'e dc /llmcr~l~ ~emocho. § A avc de JWlO; o pav)ao. § A
ta, ie IC/llls' a pomba. § Are do 1 arCllzo;
at't
(
,
d S / -.
rru'a §
V Paraizo, § A atc e :' vao, a ao I '.
, . I<Aquclla at'e é ma, que em sen 01Adag"u'a" Delic. Mog. 3l. Diz-se.dos que

nh'~ria~1 ou deFfeilei~m seus propnos paes.
:nJce de casa mais come. do que valeu /b!d.
.Avc por ave, o carn~1 1'0 s~ voassc" 1bld.
31: .Duas aves. de raplJla na.o ~e guardam
mnanIJia" 1bul. 21. "O leao é as vezes
co o)ar de pequenas avcs" Ibi/l. 23. "Pelo
~~~IO se conhece a ave" II. P; 1. 5. 8. "Ave
de bico encarnado, guar·tc d ella como do
diaho..
' d c sau daç~o
- en tre os
""C' Palavra Latina
nomaobs. Ave, Ces(!/'! A/'/', _10. 2;), "ave era
a saudaçãO de pola mal)baa, c salve a de
tarde, § Are, s. 111. Pr!mC: lra palal'l'a da sau·
dacào ao~elica, que SlgOltlC~, Deus te s?lve:
4cê Maria' Deus te salve, o ~larJa. UlIs. 3.
'1 § Também se toma pela saudação de que
u' avam os Homanos. Gil. Vi9· 1. 30. Alm.
IlIsll'. /'1), 569. ·a alll eFperal'ao (os pobr~.s)
para lhe dar Oave salutativo" .§. Aye·J!!aI;ta;
oraeão da egreja catholica, dll'lglda a \ Ir·
geni Maria, mUIto commum elltre o po~o,
que a reza frequentemente. § Ave, !tla/'/a:
composição musicaI obl:e a lettra da sauda·
ção ao!tClica: a Ave Mana de D~ch, de S,chu·
Iier!, de Gounod. li Ave-!tfanas, s. 1. pI.
Ahora do crepuscuTo da tarde, o anoule·
Cer' li bocea da noute: são al'e·marias. § O
si ~al que tia o sino da parochi~ tr~s vezes
ao dia; ao amanhecer, an meio dia, e ao
anoulecer para o povo rezar de cada vez
Ires Are Marias: estão dando ave·mal'ias.
Ao loqne da tarde lambem se chama 7't'in·
dlJlles. § Ave-Marias; as contas do rosario,
que servem para marcar as vczes que tem
de se rezar a Ave-Mm'ia; são mais pequenas que as do Padrc nosso. Bem. Med. 2,3.
~ Are·Maria! inlerj. pop. que se emprrga
como exclamação de espanlo, e ás vezes ue
lerror: o'este caso é commllm dizer: JesllS!

J

Are, Mm';a'!

"rc, (imperalivo do vrrbo anliq. Arei')
Toma. V. Have. CancioJl. 63 v. Gil. Vic. 5.
2iO. Cla,', 1. c. 28.
A"éll, ."vêlo, ou "H'YII, e dor. s. r.
Plantada ramijia das gramilleas, qne serve
de alimento ao gado. § O grão d'esta plan·
la, qne é mais alongado que o da cevada,
cresce da eanna, pendendo (relia, mas srffi
epiga. Este grão é farillaceo, serve de alimento ao gado e ás aves, e I am bem d'ellc
se faz pão. § lia dilas especies: silvestre e
cul/!vada; esta é ~ aveia saliva de LlI1n. §
AUla m~ha;. avtta {lIsca; rariedades da
mia ordlllana. § Baila de areia: ppllicula
que envolve o grao da aveia e é aprovei·
tada para enchimento de tra~esseiros e ai·
mofadas. § ng, Ulis, 1. 7. "t rigo sem avca"
pessoa ou consa sem drfeito. IJetie. Adag.
p, 14.. § ~\dag.: nsc:ga sua are!la quem ganhar deseja.. "De trJO'O e ue avea mi nha casa cheia. Ibid. 6~. o
,
A"eAco, S. m. (anl.J Pão de aveia.
"d"eado), 0, adj. Adoidado, qlIe tem veia
de oldo. Card, D. B. P.
A"~âl, S. 111. Campo, srmenteira de areia.
A'·~cn8. V. Aiveca. Bem. Es/illl. 23. l.
Mecbc, (anl.) (V. Chr, e Xe e Dóchelo.)
Toma para ti.
/"c,~ô."·o, n, adj. (anl.l DiO'no (lo pos;,Ir:sç. v. fi. bens avedouros do Ct!/t. Vi/a
'/Ins/!, I. 32, 96 v.
A"e~llI, (anl.J V. VillHa.
"ncn~n, e derivo (anl.) V. Avença.
::.Cl~, e deriv. V. Av'a.
Ave, e§J~I~' I~b' r. (I. pleb) ,allgmentalivo de
II, I o' autasma, VI ao. li. P. li s. m.
RÃ lomem monstruosamente alto. iJful.
rOl ~:rloou "d"éHIl, ~. r. (I. da In(lia); Ar·
la ao - rra O. Luc. 7. 23.• chamam aL'el·
torradgraos pp. arroz nam coziuos, mas maal
A"clii a~ ~go/l.
_
".'el.' nn, - ou, s. r. V. A'rella e der.
OI'I.l'oIl~2s.o~ltl·C""11I, (anl.) V. Avellã.
lvelbllcád
(101) En'l .0, p. p. ~e Avelhacar; e adj.
tada e lc\eCld~: "a let natural foi aviLhaI a VII por usança e costume de

das"

.

Avcll.HIl", S. m. Logar planllldo de Avelleiras. Elue.
"l'clllllliu', O mesmo que Avcllar.
An'II,"u'dll, S. r. Nume das bracteas que
cobrem as ~Iandes do carvalho, e SP, em·
pregam na tinturaria e preparação de cou·
ros.
.
Al'clllllleh'lI, (ant,) O mesmo que Avel·
leira. O/'l. G'oll. 7. 22.
Avcllill', V. intrans. Engelhar; enrugar.
Dizemos que at'c/lam as castanhas, bolota,
e outro fruclos, quando perdem alguma
parte da humidade sem apodrecer, e se en·
gelham, com o que se couservam bem. § fJg.
Ave.tia o !tO/H em, que perdendo a l1ór, e
ViÇO do corpo, conserva rntre as rugas as·
~á!\ de robustez. § Aceliar; crear rug as;
d'aqui: "mol/IeI' arelada" UUs, 2, 6. por t·e·
lha. § O l'oslo nvellado; rugo o da ancian idade, trabalho, doenças. ~ fJg. Chag Carl.
2. 66. (.earla are/adau velha, e amarrotada
de andar pelos Lolsos. § Este verbo, derivado de arel/ã, póde escrever· se at'elar, ou
avel/al', .porém o ultimo é melll. orlh.
Al·CII'''·.'''Cl. V. ref. Engelhar·se, ou rugar- e. § fig. ~nvelhecer.
'-'l'cHeh'lI, S. f. Arvore da familia da
ameataceas; é de meia altura e tem as folllas
menores, e mais a peras, que as parras. O
eu fructo é uma glande, c chama·se avellã. Lobo, (. 155. e 280. "aceleyras" (corll/US
arellalla de Linneo) § Os que escrevpm avelã (com um l), devem escrever aveleira, e/c.
"l'cllch'''', S. m. Alameda de a\'eJleiras;
terra plantada de avelleiras. B. P.
"l·cH.. dlldu, p. p. de Avelludar. e adj.
Lustro o e macio como o velludo.
"l·cll.....II·, ou ",·cl..diu·, v tranF. Dar
á seda que se trabalha, e I'abrica ou a algum
outro trcido o aspeclo de velludo. § - o papel; dar ao papel a felpa maeia do veJludo,
§ :)('1' ou tornar semelhante a .velludo: a
l'elra arelbulada.

...,'cll)l'108, S. m. pI. Contas de vidro, mis·
sanga de varias côres, de que os Européu
usam no tracto com os Cafres, em vez de
dinheiro. § ligo Vender bem aveló/'ios; (phr.
I'amil.) encarecer, reputar muito as suas
cousas de pouco valor, ou substancia, ainda que com algnma boa apparencia. Blttl.
4l·cl..(údo, ou "l'cllutúdo, ", adj. Que
tem pello, ou felpa como o velludo, B. 1.3.
9_ Palmo 3. c. 41. Gocs, ChI'. l\f. 3. C. 28.
Casto 2. p. 125. "selim aL'chtla(/o" "velludo
aveltllado" And'r. Chr. I. 3. § "Cravos de in·
vemo a1.'elu/aclosu lIJonl. Al'l. 17.202. i. é,
coberlos de nma como felpasinha mui fina.
§ 1J0je por uso, diz- e arcllmlado. § p. p. de
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femos ergo a mlUue taes be . como e tes•. tinha alojado n'ella. Forli(. Moel. l. 261. §
A,·cntlá." V. trans (anl.) Excluil': «aven- «- o inimigo, que vem chegando" Pina,
elo da minha herauça, ou meiadatle» (meia- ChI'. A(. 1/1. c. 6. i. é, ter s ntime:llo d'elle.
~ Avenlal'; (l. poeL.) despedir com mnita ceção) fJoc. alll. «avendo dos meus bens».
A"CIIlIi~o,
adj. (anl.) V. Adventicio, e feridade: v. g. nas azas dos auslros litl'iosos
Vindiço. Ceit. S. p. t2~. ecnão era rei foras- aventa os scus cOl'iscos vingadores. ~ - pães
teiro, ou avencUço» i. é, de terra estranha. de assucar; tiraI-os da fôrmas, (p1Iras. do
A"ClltlO, s. m. (anl.) ~;xclusão de sueces- IJra7.il). § Iig. Avenlar uma ideia, tl11Ja opisão, herança, e ganho de bens; dcsherda- nião; expól-a, manifestai-a, enuncial·a.
A"cnt.'la'-sc, V. ref. Descobrir-tie: v. g.
ção. lJoc. Anl. no Sltpp. ao Elucül.
A"Clltloh'o, ou - dom'o,
adj. (anL.) aventar-sr a inlelligencia, a lenção. § Aven:'
(eorrupção do Lal. advenlUI'tIS) Vindouro; lal' se o segredo; tran pi rar, transl UZI r. Souque ha de vir. Vil. Chl'isli, 3. 40
. sa, Eu(,·os. 2. 3.
A,·cnt(·jíll·. V. Avantajar. UUs. 4. 6.
A,·cncoú.·, V. tran . V. Envenenar, como
A'·cntí~o. V. AdvenLiço. Ol'el. AI' '2. {. 31.
hoje se diz. § ligo Corromper, pervertei'. M.
A"énto. V. Advento. Gil Vic. 3. 368.
C. 10. 30. Vieir. 12. 287. «- a bondade das

li,

li,

boas obra ».

trans. Avir, ajust~r. E/llcül.
r. (do lIesp. avenula; do FI'.
avemle) E trada, eaminho direito, que vai
para al"um lorrar. § Estrada ou rua Q1'lada
de arvo~'es, quOe vae di rf'iLa a algu ma casa
de campo. § Nas grandes cidades, rua muito ampla, com arvoredos, lagos, etc., qne
serve ao povo de passeio recreativo, e tambem hyg'ienico POI' ser inundada de ar e de
luz: V. g. a Avenida ela Liberdade em Lisboa
~ Ataque, accommetlimento. V. Advenida. §
Tomar as avenidas; atalhar a entrada para
a praça de guerra, ou para o logar em que
eslá a força, para evitar a aproximação do
inimigo; ou vice-versa, para evitar auxilio
externo aos que estão fortiflcados.,g ii. ligo
Prevenir,alalhar difficuldade , que hao de vir,
ou pótIem oppór-se. lJ. f? Man. Cal'l. 2. 15.
A"CJlleUClll, (ant.) V. Avença.
Avcutílgcm. V. Avantagem e Vautagem.
Arl'. 4.11. ( tl5.2.
A,'cutlljin', e der. V. Avantejar, Avantajar.
A,'ent,laI, S. m. PamlO de lençaria, pedaço de couro, etc., que as mullleres e algnns
mechanicos atam pela cinta, ou pelo pescoço, e deixam cair por diante quasi até aos
pés, para não sujarem ou estrag'arem o fato.
Vieira, 6. 421. P. da H. Gen. 3. {. 136. ecas
mulheres deste lugar trazem todas avenlaes •. § I'anno de seda, ou outra fazenda
fina, que as mulheres trazem pendente da
cintura por diante das saias, para adorno.
.",'cntú.·, V. trans. Expôr e agitar algllma cousa ao vento; venlilar: v. g. aventar
o lrigo, para IIle separar a palha. Biul. §
Avenlal' a sangl'ia; soltai-a, desligando-a,
para que o sangue corra, on salte fóra. §
Av~nlal' sa11gue; tiraI-o, fazei-o sair. Sá e
!olil'. Egl. 4. Casl. 3. c. 6't ,·fazem outras
(armas) que maLão, como al'então sangue».
fig. Orfeu avenlou compaixão no inferno; por,
exci tou. Sagl'al1lor, I. 35. bem como a
sella al'fn/a ou faz sair, e tira sangue. §
Avenlar a/gltem; enxotai-o, sacudi I-o do
lo~ar em que se vem pór. Cam. Filoel. p.
135. ,.se meu pai, ou meu irmão, o vierem
avenlar, não ha elle de folgar». § Avenial' ;
ter faro, como a ave carniceira, pelos rflluvios do cadaver, que o vento Ira7.. Ell(r. I.
3. "asno desovado, ue longe avel1la as peI!as«. § fig. O que tem causa de traballõos,
de longe os preve, como as bestas desfallecidas arreceiam as aves earniceiras, que as
devoram. Sá e·Mil'. Nau(r. de Sep. 9. 88 v.
"espessa banda de zorzaes, que, por destil1CtO da naLureza, lá no octono, o fruito
avenlão" "nlellei·o tres braças pela terra
adentro, não faltará um ladrão que o aven/e lo dinheiro)" ecOlas polo que ja al'enlavào
(os moribundo) de males eteruos« Luc. 8.
c. 21. II. lJom. 2. 6. 6. "estend ia já o espirito a avenlal' se por esta via poderia aLrir
caminho para a India oriental» «homem
se troso avenla trabalhos» . presentir, prever ao longe. § Desejar, aspirar. Paiv. S. 3.
(. 279 v. § fig. uspeilar cousa que se encobre. Anelr. Ch,'. 2. 41. «nenhuma destas
cOllsas al'enlava. (conselhos dissimulados
com outra tençào encoberta). § Perceber ao
longe, ter su peita. Id .4 2. «Cogeçofar, indaque não deixou de aventar a tenção com
que el-rei Oencarregava daquelle negocio,
etc.• § Avenlal' o segredo; ter noticia, adivinhaI-o. !tI. 3. 44. «com tanto segredo, que
os Mouros o não aventarão nunca". §.Avenlar a lIli/W.; tirar a polvorlL, que o inimigo
Avcnhír, V.
A,'cnitlll, S.

AVE

AVE

AVE
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r.

(ue a, pref. e do Lal.
que ha de vir): Acontecimento extraordinario; successo estranho,
uu ine perado. § Dizia- e particularmente
dos feitos de armas, em especial dos fingidos, e dos cavalleiros andan teso Palmo I. la.
!olen. e 1Jloça, t 9. «e viuha de longes lerras buscar aren/llI·as». § 1't!nlal', acabaI',
pl'Oval'-se em. al'enlum, (phras. 'de cavallaria andante),. 8. Claro e Palm.. (req. § Daval·
/.eiro da avenlum; aventureiro. (/ue sahia
aos acasos de quem corre o mune o, e para
entender tortos e injurias, e favorecer do·
nas e donzellas, etc.; cavalleiro anelante.
Andl'. ChI'. I. C. 19. "como famoso cava/lei1'0 cla aven/Ilra livrai a donzella e vO'so
povo do grave infortunio vindouro». V.
Aventureiro. § uccesso notavel, ou famoso
de qualquer genero. Sá e Alir. Villta/p. 5. I.
«que tem de vcr com meu annel, honve-o
de minhas avenLul'as... ~ Bisco, perigo, I'en·
tura, sorte inopinaua. Sá e !olil'. Carl. Gua·
daLquivir. § Pôr, ou 116r-se em avenhu·a. P.
P. 2. 16. 111. C. 10.75. § AL'enllll'a; caso
extraordinario e imprevisto, que nos succedeu em viagem, em pass~io, no thcal.ro,
etc.; perigo poreLue passiulloS, e de qlle sabimos incolume; e tambem successo feliz
e inesperado, que eontamos com satisfação
e alegria: V. g. uma al'enlll-I'a amorosa. §
Avenlura; acaso, sorte, felicidade: v. g. de
aventura, Oll por grande aventnra escap0lt
ele ser pl'eso. Ined. 3. 88. V. VenLura (pela).
§ ecQuem murmura a muito se avenluraugUc. Adag. 107. "Quem uão se avenlul'a,
Dao anda a cavallo, nem em mula» Ibid. 73.
"Quem não sr. allenluroll, não perdeu, nem
ganhou.. IbieL. 179. -Quem não se qner avenLu.l'al', não passa o mar» Ibict. 35.
AvcUtUl'átlo, p. p. de Aventurar. B. 4. 2.
8. § adj. Que se aventura, ardido, onsauo.
Nobilia·r. (. 51. § Jlxpo~to a risco, perigo.
1.,11.1. 2. 7. «porque podessem ser al'enlul'ados. § Avenlurado em (.ides; feliz nas balalhas. Nobilial·. (. 20. Ordinariamente se lhe
antepõe os adI'. bem ou mal, que lhe determina a significação para feliz, on infeliz.
Carl. elo Jap. I. 143. "bem avenlurada a morte, com a ~Iual etc.» Eu(,·. 2. 5. amaL avenlttrado o dIa, etc."
A'·CIl.I.U1·i~n~n, S. f. (anL) Ventura, felicid,ade:: d aqul_ dizemos. llemavenlw·ltnça, Vil.
()hI'lS(I. 1. I:>. 50.
....'·cntlll·á.·, v. Irans. Arriscar, pór a
perigo de ~om, ou mau ~;uccesso: V. g. aventurar a vtda, creelllo, la3enela, mn parecer.
L.llG. I. II. Feo, Qltacl,·. ec- mereês, e benellCIOS .::om maus,)
A,·cntll"."··",e, V. rer. Abalançar-se, arriscar-se: expôr-se a resultado bom ou mau.
fi. P. I. 3. 2. § Entregar-se, abandonar-se:
a- á n.atureza. !olaus. AI. § flltr. prol' Quem
se avenlurou lião perdeu nem ganhou.
(Aventurar,. Arriscar, Syn.) Avenlul'ar é
pór o u~gOCIO, ou ~ou~a de que se tracta,
nas màos da fortuna; indica uma perfeita
incerteza do succes o; e suppõe a egual probabilidade, ou antes possibilidade' de ser
bom, ou mau. Al'riscar expI'ime alguma
probabilidade, ainda que remota, de mau
successo. Quem jo;!a com um jogador igual,
avenlum-se a perder, ou ganhar. Quem joga com um jogador mais habil, al'l'isca-se'a
perder.
A ...~Il.lII·ch·.. , s. f. Mulher que segue ou
se entrega a aventuras. Vieir. II. 23. 2:
A"cnt....·él ..o, S. m. Oque procura aventuras. § Cavalleiro que andava lJuscanuo aven·
A '·cnt ....... , S.
UIH,

venlllrus, a,

turas pelo !TIundo,.de que tmctamosli .
de cavallana, que la a Justas, tomeios Vro
vaI' aveuLuras com o lIlauleúores. Res' ~o.
J. II. C. l28 § O que vai servir em 'u r.
a pri nci [le estrangei 1'0 pam fazer r8rt~~'
c.asl. 3. c. ~7. e ~. 80. § O soldado volunt::
r~Q, que vaI servil' em alguma facção. Alldr
Ch,.. 4. C. It6. § Homem sem eSlnbclcei:
.~ento fixo,. qne busca \1CIO mundo oseu
VIver, ~~rvlndo a quem l1e pa"'a, cmpal
ou guet Ia. B. 4.. 5. 15. «!lume ahan era Ii~
vre, e al'enLure~To" § IIg. Oque vaga bus.
cando .fortuna, ou motlo de VIda, entrcgan.
do-se a sorte, ao aca O. ~. Um al'elltureilw
u'!! especulador, 11m vadIO sem eira ncm
lelra.
A"cnt'"'ch"l, /l, adj. Que commeliecousa arriscada: ~náo avenlureira. Lus. U3
(que ou~ou pn.melro tentar o mar ~uIino.i
L1Is; 6. 31. "aJu~tamento -» (do Mynias.,
"aOlmo avenluretl'o» !ofaus. Ar. 4. 56 v. •Fernão ~e Moraes era m~y esf!!rçado, e aven.
ltll'ell'o, pul' lanto nao qnlz deixar de ir
apesar do perigo visivel .. Casl. 7. c. SUNa.
vio avenlw'eiro; que saia ás presas. (bulo,
8. 16. G V. ele Lima, c. 14. ~ 8alalha avallIttreira; em que a fortuna esteve illdecisa
arriscada, em que houve aventuras. Lu! 7'
74. § Soldaclos avenltll'eiros; os que i~ni
diante mal annad05, e mais arriscados. Lur.
7..16. § Al11an/e avenlureiro; Dão cerlo;qlw
VaI por sorte vcr alguma mulher. VI1/ialp.
acl. 5. sC. I. «qual dos aVenLIl/'eiros estl
noite ouve milhor ventura?» § Mutherarm.
[ul'eil'a; de ganho, 0\1 que tem passado
aventuras amorosas. § Bal'riga aventureira'
que se nutre do que at:ha, e aproveita ~
occaslões, que se Lhe depal'<lm de comcr.!
"~I'iz - ; d!! que toma tabaco dos oulro"o
\lao traz Cillxa sua.
,.~vcntlll'Ílln, S. f. (L min.) Pedra prccio·
sa; é uma variedade tle lluarlzo, 011 reld·
spatho colorido a maiti das vezcs em verme·
lho, on amal'eflo escuro, e contendo uni·
formemente espalhada, pequenas parcclla
l11incraes mais vitrias (Lue o resto da ma,.
sa, que formam pontos brilhanle:~ de quel
pedra rstá como emeada. Darj. Tab. 2! ~
- al'/i(iâal; especie de vidro colorido cm
qne se misturam durante a fusão parliculli
de 11m compo to mp.tallico, de que o cobre
e o ferro fazell1 parte.
,t,"cnturóSllllll'ute, adI'. Com risco; i
aventnra.
A"cntlU'o",o ÓSll, adj. Que se avclllur~
ou arrisca. Lus. I. 89. «Il101Te o descaberia
avenluroso» ~ Que passa por avenluras.
. A\'(\.·, s. m. e derivo V. Haver. 0,.11. Ar.
2. (. 178. Dens, fazenda; al"'o: liaS Ordolls
são mui avonuadas em herdamentos, pos·
~issões, e outros al'el'eS" "amillislraçom de
bel's, e aper nosso" Orel. cil. I. (. 25.!
Aver mOl'cL. O/lei. cil. 2. r 322. IIgrandes
aperes» L. 5. r 167. § Arer dC/JCSO, ou do
pcso; fazenda, eITeilo, genero, que se vende
a peso, ou m,'dido, v. g. arroz, lel(Umrl.
azrites' e se aclwll1 lia casa do al'~r1l0P'JI),
onde estavam balanças Iiéis publicas, cmedidas para servirem ao que compravam,
c ver'lulUm, e se arrecadava sisa de VCII~I
d'('stes eITeilos: «~ailJa i '0 mesmo p,closll·
vros da' ~isa do avel' do l1cso, e vlUhoiC
il11posicom do ~al, e marçaria l!led.3.p.
453. púece qlle falia do aver do l~eso COlllezinho; e 505. «os 50 rs. por ([lIll1tal, que
até ag-ora nos paga"ão na sisa dO_al~~'do
peso" § /Jallel' cio peso comezinho; sao o,el·
feilos, que alli se venclem para comer, lI!all'
Iimentos: v (/. gl'~OS, pescados, 11I~~lleO~'
(do FI'. aL'oi!' dlt potds, ou ant. avel/.) 'ro
A(. 4. 1'. 4. 2. 11. 47. ecnenhum estran~1
com pre per si nem per outrem nelllU~
avel' ele peso comisinho, salvo p~ra seu ma1.
limento ... salvo vinhos ou frultas, oU~r
lJarag. 3. e «fretar navios par; carre. r
ll

r

d'aver ele peso» Rcgim. ele Faz.• 3D. IIJ,i •
Gil Vic. L· 76 v. ;,a rua do avenlo
Leão, C/L1'. D. Fem. T. 2.· in-4.' p. l"'dl
1'el' ele avel' com algllem; ou anlcs le o
'vel'; entender n'elle, ou com elle par~IC

'fi

obril,l'ar a serviço publico, faze.ndobco~~O
"mCIO de obrirral·o a ClJlDpnr o rio '
"
' . etc. Orei.., Ar·
2 59 . 19
OfflClO,
b' V\.Dever.
overlJo.
. A vc.·biatlo, p. p. de Aver ar. .

AVE
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f (ant) Fallado, ajustado de palavra. mais suas mentiras, e falsos testemunhos;) razão: julgai', enlencler, inlerprelar -; eo~ ~J3. 577. «as casas que achar avel'battas" O"sl. 7. c. 58. J AVCl'iguar ]Jelas armas; re· mepal' as cousas -. Vieira, Voz, I. 7. 20 I.
iR é 'ajustadas por aluguel.
~
. iTIetler a decisao d'ellas, e ao juizo, e lei de "as quaes (carta~) estão entendidas - .. i.
. '.'crbllOlcllto, s. m. Acçao _ou elfelto guerra, e sangue, a \'erdfl.lle, ou jusliça de é, cm sentido contrario. § De ma vontade,
d'\averbar. § Nota o~ declar!1çao, que se alguem. At. P. 67. Lobo. § Averiguar al{Jwna por etipirilo de contradiccão.

e l'um titulo, ou n um registro.
lanr.e~bár v. trans. (l. forens.) Escrever o
iJcilião eoi verba com palavras expr.essa. :
lad zir a e,cl'i pto, por artigos. Ilegt1l1. ele
~ ~'a 4. 6. 60. "o mandara que os aelvel'/1,~ (ÓS embargoS.) § Avel'bal' ~e_ str.spetlo;
dar por suspeito; intentar ~uspelç~o, e allegal.a por escripto. BllIl. Stt1J. § tór verba,
ou declaração no. livro dos assentamentos
da Junla do creu.lto pu.blico (Pqrtugal), ou
da Caixa de Amortísaçao (131'azil), de bano
oos, companhias, etc. para constar que um.a
inscripcáo ou acção passa a outro POSSUldor. nn~cripção. ~ (I. gramm.) Del'lVa~ algum mbo de 11m uome, v. rJ· de ca, tlgO,
casfi~ar, de 10uvor,.louvar. Se~CI'. Dlsc. 2.
(.7f -os Latinos nao avel'barao estes no·
mes·.
.
'\..érblo, e der. (ant.) V. Adverbio. B.
Gramm. 144'\,·er.do.pCllo. V. Aver.
Al'e"dllllódllll, adj. r. pI. (anl.) que tamrem se usa subsl. por ellipse: Sáias avel'dugodas; eom varas, ou barbatallas para as
releyar inchar, e fazerem roda (legadas na
mesma' saia; o que depois se fez com os
donaires, mais tarde com as anq/linhas, balõts, clc. A/'I'. 10. 50. "com sens mantos de
buralo, e avu/'du!laclas" Res. Alisc. P. ela li.
Gen. 2. p. 481. ll. P. "avel'c/ugac/a de mo.lher, (de a, prer. e do Cast. vel'elllgacla.)
'\verd,',gllll, V. Averdugadas.
"vergár. V. Vergar. 11. Flor. I. 438.
""crgo'r, v. lrans. Fazer vergões, lamI' de vergões: v. g, - o CI'JI'pO com açoule, pagaI/o, azol'l'agu,e.

"l'Crgollhór,

q~e Env~l';;onhal"

trans. (ant.) O mesmo
que é CO:'110 hoje se d.iz.

V.

/Apes, ati·. J. /.2. 167. //r. I. 13. B. Dwt.
191. e 296. § Avcl'gollftar-se, Sá e Mil'. f, 32.
u/l. ediç.

A,'crlu, (alll.) Hoje se oiz Avaria: V.
A,'erlgál', (ant.) V,/ Avel'iguar Ac, elos
Sing. 2. 401.
"l"crIIlIlUçiio, s. r. Acção, ou elIeilo de
averiguar; investigação, inquerito. Bri/.
L7ir. 5. 39.

Al"crlglládulllclltc, adv, Com averio-uaçào. P. P. DclI. § Com certeza, com provas.
,"verlglludí8"lmo, sup. de Averiguado.
lloool'/'. IloIllIllCIlI. rcsolttlor. )J. 88.
!l"erlglládo, p. p. de Averiguar. P. P.
I. 9. 44,.§ Tcl' 1Jo/' avel'igttaelo; julgar por
I'A!rlo e fora de ouvida. Luc. 2. 18. Barrei~, r.. 95 v. § Esperto, cauteloso, que se
nao ~elxa enganar. § Experimentado, recoo!leeld~, _v. !lo por destemido: "se vinte se
dao (bngao) com dou, que os ·ração fugir,
nenhum ha. que não Oque avido pur avcriguado. Ulls. 4. 4. § Qlte não soll're burlas
nem enganos, e vai a concl usão e ao cabo'
em enll as <Iue pedem destemor: e detiaca~
nhamenlo. Eu/r. 2. 7. diz um, que se abona}e Isento com as mulheres, e em seus
;n.anns, a Oulro nan~orado, e rendido:
dmas~ua~do Oeos quena, lambem vós ereis
os avul'lguados. traduzido dos que averi~~'II, ali provam com outros pOl' armas, e
de fiao cabo, .dese.nganando-se de qual ha
a cocar em vlcto.l'1a. V. Averiguar. «E_que
duell~~enda - seja.. Maus. coucluida por
:~~lrlgund/)r, R, s. O que, a que averi-

Wra'asnd~2~dol" § Pessoa, ou successo, que
lU. G~uYc1a~, quest~es, en~ano , incertelTcrl' .11. do Prrllc. c. 03. e 65.
minar ./fllar, V. trans. (do Lat. t'erus) ExaS. I 't'r~UCI'lr, par~ achar a verdade. Ceil.
coneiui . § Examlnllr qualquer questão
anall'sa~d~ ~erdade d'ella, argumentando:
gllarelllOs om outros. Luc. 8 13. • averiDeus tinhanossos com os bonz'JS, que nem
'para averi Corpo, elc.. § Experimentar:
dlam r guarulIt de huma vez o que pogallar_s~zercgOI~I'a os Portuguezes" (desenAttrigua;" .m alendo·os) B. 4. 10. 16. §
muslras Je~rar com córes de verdade, dar
erdade: oe para avcriguarem

cousa com algllem; ajustar, concertar; terminaI': v. g. averiguar 71leilo, c/iscol'llia, COItlenela: "os condes (quando os Mouros dominavão Portugal) averÍ{Joavão todas as demafldas sem appellação, nem aggravo" i. é. decidiam ati dilferenças. BI'i/. atI'. 6. c. 29. §
Avel'iguar a victol'ia; concluir, remalal·a.
Coltl, 7. tO. 16. «dysenterias ... qne em 20
dias o averiguarão" o concluiram. Coulo,
10. Q. 13 e lU. I. 10. "averiguar o negocio
da náo» li. N. 2. 276. Nau{r. de Sep. 13.
-averiguar a paz com justo pacto" § Tomar
inrormação. ()oulo, 4. 2. 3.
~"c.'lglló:'-se, V. ref. Inqnirir se exactamente; cerLi ficar-se, obter-se a certeza: aceTigual'-se que foi elle o assassino. § Con·
rormar-se, cortejar-se. II. jJ. I. 6. \. §
Concl ui r por armas: "q ueri a averiguar-se
com o inimigo, ou pertendente ao reino cm,
ou por batalha campal; por juizo de r~rro,
<l derramamento de -angue.. Maus. Af. 12.
189. § Não poc/cr avel'igllw'-se com alguem;
(phr. usnal) não poder concordar, não poder soO'rer o mau génio, O mau humor 'de
alguem. Leão, lJescr. C, 60.
~"e"lllclI.illlo, p. p. de A.vermelhar, e
adj. Algum tanto vermelho. Cttl'v. Alalaia,
110.

~'·e"11lelhi.r,

v. trans. Fazer vermelho.

§ Côrar. Fil. Elys. ,,- as faces"

",·c.'melhill·-SC, V. ref. Fazer·se vermelho, córar: avermelham-se de 1Jejo as faces ela
donzella.
.
. ~"el'uól, adj. 2 g. Do Averno; infernal.
Telles, Elhíop. 3. c. 19.
~"é.,uo, S. m. (do Lat. ave1'1ws) (t.-poet.)
O inferno; assim dicto, de um logar d'este
nome na Campania. At. C. I. 10.
~"él'uo, li, adj. (I. poel.) Infernal. Cam.
ad.· .nypolito da es::ura nOite avema»
",'c"I'hoí.•uuo, S. m. lI. phil.) Doutrina
divulgada nas escolas da idade media, e na
epoeha do renascimento, em todas as do
norte de Italia, segundo a qnal a humanidade consistia n'um só humem na essencia,
havendo identidade de todas as intelligenaias humanas. Era uma especie de panthei, mo, que degenerou no matel'ialismo e
na negação do sobrenatural. Apalavra avel'rhoismo vem do commentadol' aralJe de
Aristoteles, o philosopho /bn Rosc/ul, cujo
nome foi alterado em Al'el'l'hoes.
""crl'hoistll, s. m. (I. phil.) Oque é parlidario do averrhoismo.
",'C"I'U;.till' (ant.) \'. Enverrngar.
",·c.,,,óh·o, (alll.) V, AdversarlO. Canc.
""énllU1cule, :ldv. Com aversão; de ma
vonlade.
.4'·CI'slllllcnto, S. m. (ant.) Contrariedade. Vil, Chrisl. 2. 31. 87.
""CI'''MO, S. r. (do 1at. al'Crsio) Odio, an(ipathia, repugnancia, que lemos a algllma
cousa que reputamos ma, ou hedionda e asquerosa. V. elo Arc. 4. 15. § Diz-se tambem
das pessoas que se tornam repugnantes por
seu mau caracter. § Aversão (I. medo p. 1J .)
Derivação de humores V. llevulsão. § V.
Anlipalltia, syn.
.
",'c""á.'lo, (anl.) V. A.dversarlO. Reg. c/a
ard. c/e Santiago
_.,
",·'·.'si", lant.) V. Aversao. Vil. ChI'.
",·c.'sldódc. V. Advl'l'sidade.
'" ,·é.,so, ", adj. (do Lal. avel'st/s) V. Ad verso. /ltCl.t. 3. f. 549. Veiga, Elhinp. {. 50 v.
Vieira, .407.2. B. Flor. 2. lJ. 174. § /i'olha
avel'sa; (na 1J01.) a que esta virada para o
sul.
,,"'CSátlR, s. f. Correia com que se prende o falcão a alcandora. Arll) da caça. 3. 7.
,i"c"'iulll', dim. de Ave. Cam San. 76.
"'"cNlllhill'. V. Avezinhar.
""C"I"', "vcllpluhill', etc. ,. Vespa,
Abespinhar, etc. Abespa.
",·c"s••tlo, p. p. de Aves ar; c adj. Feito
as avessas, contrario ao que deve ser. Eu4r.
2, 6. "por isso, se pôde tambem a nossa natureza cbamar ma, e aVf,çsacla.. § lIoslil.
""cl'Isnmcntc, adv. Á avéssas, ao conIrario do que devia ser; contra o direito,

""'CS""lllentO, lI. bof.) V. Ilesupinacão.
Bl'ol. U.
""cs"ór, v. tl'ans. (ant.) (de avessB, mau)
Corromper: "avessar as testemunlias» Elttciclo
",'cs"'lir.sc, v. rer. Tornar-se avesso
contl'ario, adverso: -quando a fortuna sc nos
avessa, e da as costas»
""é"s"s1 S. .r. pi Usa-se na seguinte
loc. ad verlJlal: As avessas; i. é, com o avesso
para fóra. Leão, UhI'. J. /. 59. "o loudel
vestido ás avéssas.. § li 0'. Ao contrario do
que dev6ra ser; ou do que se esperava: V.
g. saíu, stlCCedClt -. 111. P 85. § Hoje se diz
e escreve g'eralmcnte ás vessas, ou ás avessas.
., "CS"ill, S. l. (ant.) O ser avesso, mau,
contrario do bom; perversidade. Vil. UIt/'.
3.
1'l0. "a avessia dos maos. § O avesso
da boa ordem, da regularidade.
""cs.~iJl1á() S. f. Palavra comica: Ave de
mau agouro. Gil Vic. I. 51. ou avéss'-i· mau?
~vcssio, ", adj, (ant.) Ave so, contra a
razão: "avessia amorio" Sim. Mach. Ar I.

r

56.

. ",'esso, li, adj. (do Lal. avel'~us) ContrariO, ao revéz: ll. g. successos avessos elas esperanças, P. P, I. {. 76. e 2. 96 V. "quão
avesso era do seu animo laro-ar a fortaleza
de que fôra encarregado., "tempo avessos
as sementeiras.. i. é, maus para a lavoura.
Veiga, Elltiop. 71. 55. -muito avessa, e dura
para as cousas da fé. § Ti/'o avesso; que
desacerta o ai 1'0. Exame c/e A/'lilh. e ela/' a
bala avcssa; fôra do ai 1'0. § Extravagante,
que não segue a ordcm commutll do bom
discurso, e no comportamento, e procedi·
mento, indole. H. P. 2. I. 20. "ha hí homens tão avessos, que se accendem com o
que e deviam apagar, e apagam-se com o
que se deviam de aceender" A1'1'. 3.2. "por
onde se v(), quam at'cssa foi sempre esta
nação" Luc. 3. I. "costumes avessos a totia
a rezam .. Paiva, .).. 2. 16. «vontade acessa
da lei de Ocos" § Mau, perverso. ()oul. 5. 1.
5. "Ião avesso (herdeiro do reino) e de tão
estraq-ada natureza, que cm todo os scnho·
rios ao paiz lhe não escapava mulher casada. V. c/c A/'c. 5. 19. "ave$sa e descomposta
tlaridade,) .
,"'esso, S. m. Mal, damno. Fco, T/'. S.
/n1!OC,
42. "homem que vos fez alÇ\'um
~vesso', Lobo, Egl. 2. Faria,. Ettrop..., 1'. 3.
.~80. Casto 8. C. 43.• determlnou de emendar este avesso. Ataus, f. 159 v. (,não teme
avesso a sua Jlone lidade" V. ib. r 137. §
AIT. 7. 10. "não no
deixemos levar dos
avessos da concupiscencia" (os erros, e culpas, que ella inspira) § Opposto. conlrario:
-i to he o avesso da caridade" Paiva, S. I.
r. 17. § Erro. P. P. 2.31. c.87. "para emendarem o avesso da culpa, qlle tinhão commellido" "avesso da ling-Ilao-em" 1'tJlles,
Ethiop. na CIl,rla do Palnal'e1ta a p/'inc. §
Avesso; a parte posterior; o lado opposto
ao Ilri nci pai que 1:e chama elirei/o. IJeU. S.
\. 32. 2. "o qne e ta do avesso põem·no para o direito» § a al'esso c/o panno, ela pintura; a parte mais grosseira, e não lavrada como o direito, que apparece nos vestidos: o mau lado, ou face do panno. Vieira,
4.460 V. Rever.o. § Avesso ela medalha: V.
lleverso. Leão. Desc. 8. e fig. o lado defei·
tuo o de alguem, que alias tem qualidades
boa, ou anles bem apparentes § Ter
seus avessos; loc. provo ter inconvenientes, ou imperfeições. Sá e Atir. Egt. 6.
35. § ./Jar com alguem ele avesso' (phr.
fafli,) deita!· o a perder, arruinal·o. ÚUs. 2.
G. § Não ter direito, nem avesso; dizse de certas fazenda, de qne e não conhece o avesso: que por ambo os lados
são iõuaes. iI. § fig. erextravagante; com
qucm ningllem se entende, nem sabe haver se; sem caracter certo. AIT. 5. 6. "sós
nós não lemos a1Jesso nem di/'ei/o em a governança, nos deixamos governar com etc.•
~ il. er sempre o mesmo, não soU'rel' mudança, nem alteração. Vicir. 2. 87. C. cio
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Jap. 2. 288. I. "os Cbristãos não tem avesso, e dil'eilo; nem dous rostos, e por isso,
etc.)) § -Cousa a que nos faz at·esso)) Cruz,
Ohina, '1'1'. 15. 3. J. é, que no parece con-

sa prompta para algum fim. Sá e 1l1ir. Vi/ha/p, 3. 4. "homem, que assi aviasse" II.
Dom. 2. 2. I l. "corria suas omcinas ... e
aviava tudo o que convinha em cada huma" § Avim' alguma COl/sa com a/guem; despachai-a, aGábal·a com elle, concerlando- e,
ou obl'igando-o a que a faça. 0/,(/. Man. 4. 77.
18. B. 3. 3. ::lo «Iemeo (hum desboccado e
solto no fallar) que tres Irmão, e mais tam
cavalleiro', al'iassem com elle ter moderaçam de palavras,,; o obriga Sl'm a ter. §se, V. rel'.l'reparar-se, apparelhar·se, apreso
sar-se. § Ellrl'. 3. 4. "eu me aviaria assim
bem" de pacharia, acabaria meu ne~ocio.
A,'llil'1o, S. m. p. IIS. (do Lal..aVtal'illnl.)
Viveiro de aves. § Gasa de criação, e guarda
de aves. lJal'l·elo. Ret. 104. «se vê o volliere, ou aviario" § E tabelecimento indu trial
para a creação e venda de ave, principalmente domeslicas.
"'vlcéllln, S. r. (L bot.) Planta monopétala, do genero do agnocasto.
"',·Ic<.'plolo;;in, S. f. (do Lat. avis, ave,
capere, apanhar, e do Gr. logos, discurso)
Tractado sobre a arte de apanhar aves.
", .. Ielll .. lhiu·. V. Vitualhar.
A"iculn, S. f. p. uso (do Lat.) Avesinha.
Atm. instl'. I. r 278. § (I. zoo 1.) Genero de
moluscos, cuja concha se assemelha á cauda da andorinha.
.4 .. lell.....·lo, S. m. O que tra~la do sustento e criação das aves.
""'Iclllillhll S. f. (I. de h. n.) Mollusco
acéphalo, no qual se criam perola e na·
cal'.
.
"vlduIJIClllc, ad V. Com avide7.; com
grande appetite, desejo; sofregamente; inso(frillanieule: "beber - . Uliss. 5. 82.
&"Idns, S. f. pI. (ant.) Andas, em que le:
vavam os defuntos; tumba. E/ue. P. da

tra a razão, contra o que deve ser.
""'eIlCt·i.",, (do LaL avis s/I'll/hica). V.
Abc lruz, po~toque é menos correclo. Bem.
Est, 17.2. Iffaus. "hum glotão aresll'lIz, que
tudo traga))
.4.,·etill·, V. trdns. (aoL) V. Evilar. Eslat.
dos Con. Azúcs. 77. M v.
,il'elo, (anL) V. Habito. Ont. At 5.
63.

r

""'cxiu', e derivo (ant.) 1'. Vexar, como
hoje se diz. Cast 8. c. 18. Andl'. Chi'. 2. 35.
1ft. P. 113. Luc. 2. 16. A1'r. 7. 17. e onlros.
""'C",illlo, p. )l. de Avezar e adj. A(feito,
acostumado: Pa m. 4. 26 v. avez.ado a males; Arr. 9. I . • (lI;ezado son a ouvir cou as,
qne me dão pena)) § AYe7.ado (t. fam.) Que
tUH de seu; que tem dinheiro.
""'e"'lÍ", V. trans. Aco tumar, af.fazer, pór
vêzo, habito. Al'r. 4. 7. § Habituar: -avézo
a memoria a er mais prompla u IIes. ,Vid.
c. 10.
"',·c7./1I·, v. intrans. e "'vezn'··lIc, V.
rer. Acostumar·se, hablluar-se. AJ. e Afo·
ça, t. 3 t. "foi se arezando a "i ver de
outra maneirau H. Dom. 3. I. 8. "vai
muilo <1fezar bem nella (mocidade))) §
(I. fam.) Ter de eu; ter dinbeiro; ter alo-uma fortuna !l. Adag.: "A rezou-se a velha aos
bredos. lambe-lhe os dedos" lJetic. Adag.
156. "A rezou-se a "elha ao mel, comer se
quer.. Ibilt.~ 174.
...
..
"',·czlmno. 1'. Avesslmao.. Gil. V/c. t.
254. ed. de Hamburgo.
"',·ezlnh/ll·. V. Avizinhar.
"".c.. o, n, adj. (L poeL) Ave7.ado. Fil.
E/!ls. ~. 385. "noma at'e.z.a))
~ R
""'Indo, p. p. de AViar. Casl. 8. c. 8/. ::;
Usa- e como adj. ir aviado, dizemos do que
vac despachado, expedilo caminhando, ou
lavegando para algnm logar cúm pressa.
Casto 3. c. t. II. N. 2. 136.• as fustas hlão
aviada.s)) § Ajudado, e encaminhado para
con. eguir alo-uma COll~a. ined. 3. f. 33 §
, Prest s, prompto d pres a: "a vossa obra
logo a tendes aviada. "ti nba aviad(!S todala cou as, que com prião fara aquelle escalamento- Ined. 3. r 33D. ::;. Quando fallaudo de resmas, se lhe antepõe os adI'. bcm,
ou ma., ervem estes para exprimir o e~ta·
do, ou situação das laes pessoas. Sá e flfir.

Vil/IO/p. I. 4. B. CIO/' I. 28. § Eslá bem -

loc. Fam. u ada por antiphrase, ou ironia
para exprimir o mau e tado, ou aperto em
que alguem e acha. 'o mesmo sentido se
diz: está bem arl'lll1jaclo.
""'I"Jildo, adj. (L archit.) ÂI'CO aviojado; curva formada por arcos de ci rculo,
que serve a uuir dois pilares de dinerente
nivel.
""'Inmclllo, S. m. Acção, e em~ito de
aviar. Cast. I. e. 62. § Preparo, despacho;
conclu ão do negocio: «lhe foi grande
aviamenlo para fazerem melhor seu. feitos"
i. é, meio, auxilio, expediente. !luxt. 2. 611.
§ Por alltiphrase, ou ironicamente: bom
aviamenlo, por mau expediente. eur/'. 3.
4.• bom aLiamenlo eslá esse)) § (anL) Diligencia para e cousel{uÍl:, e en'eituar alo-uma cou a. illOO. 2. r 60. e I. {. 392, "por
aviamenlo tio conde eu filho foi recebido
em triunFo. i. é, negociação, solicitação. §
Bom - ; uccesso, lfonsegnimento de etnpreza. ined. 2. 348 e 3511. § -IJI. Preparos,
apre to , acheo-a , todo o acce sorio preC1 ·os para qualfJuer obra mecanica : v. g.
de pedreiro. Preparo; o nece ario para
obras de co tura.
'·Iior. v. tran . (de a, pref. e do Lat.
via caminho) Dar o aviamento nece ario,
faur pre tes; preparar ou di pór para o
caminho. Lopes, ChI'. I. 4.8. «lhe empl'eslarão diubeiro pera paga cio soldo das gl'Ute , que logo avião oe aviar)) .'1/. P. 36. «acabando de aviar huma pouca de fazenda. §
A ial' lI/gtlCI/~ de alguma cousa; provei· o do
que é nêce ario, e conveniente. O. do Jap.
I. 167. 4.• aqui nos aviarêo de cavallo, e
homen de vigia pera o caminllO)) fig Expedir, de pacbar, apressar a execução de
alg. cou a ou pôr alguem ou alguma cou-

fi. Gan. 4. p. 84.

.",·Idc"" ou '" '·lde7.n, S. f. Ide avido) t.
uso Sofreguidão; desl'jo immouerado fi insaciavel : comem com grande avidez; com
voracidade.
"','ldi!'lIl""0. L. Misc. 4. 102. sup. de
&vldo, II, adj. Ido Lal. aviclus) ~rui cubiçoso, ancioso, voraz. Ltts. Tralls{. {.26 v.
"cerva avida d'~gua .. i. e, sedenta. Jer. Lib.
7. 105. "qual avido lobo.. § ng. Leitor a'Dido;
que não se farIa de Ipr: avidos ouvidos;
que não 'e fariam de ouvir a boa lição. § Esfaimado, sofreg·o. § Seqnioso, § Aváro, ava·
rento, amio-o de enlhesourar.
,\. "1 d<II·. V. Avindor. E/ltcid.
&vlt'h'ódo, ", adj. (I. do braz.) Que tem
vieiras. Leilão, Misc. p. 253.
A,·lgo'·li.·, V. trans. 'Oar vi"'or; I'obusteceI'. § ~'irmar, consolidar: V. g. avigorar as
in lituiçõe ; lJrmal-as mais.
,hll, adj, 2. g. (anL) (do axonico evil,
mau, e seo-. o Gtoss. Ol'ient. vem tio llebr.
et'il, ou avil, tolo, e tulto, inepto, homem
sem animo. sem coração, emlJm homem vil)
Mau. NolJ'iliar. Mss. «era homem avil" Avot
e lé na edição que tem as nota: de Lavanha, no mesmo tit. 3. 2. § A palavra avit é
uma- fórma muito duvidosa e as etymo!o·
o-ias dada puramente hypotheticas.
.i "1111. V. Aveia. Couto li. 3. I.
,hlll.do, ", adj. p. u . Envil~cido, aviltado. A/m. Inslr. 3. f. 653.
""'lIe",", (de ai ii, mau), por Avoleza. Nobiliar. 1I1ss. ( erá do Ino-. evilness?)
""'lIIl1l1ádo, n, adj. Pertencente a villão
proprio de villão: • rosto arillanado... Costa:
Cei/. (j. l. ln. 2.
Que tem costumes de
villão; gro eiro, ru rico.
&'·llllllliu·.sc, v. r~f. Fazer-'e villão'
proceder como vi lião.
'
""'lItll~iio, S. r. O mesmo que AviILamento.
""'lIládnmclllc, ad\'. De modo vil; com
avilLamento. com de prezo.
A,'lItádo p. p. de Avillar, e.adj. Envilecido, des.honrado, de prezado. V. do .lIrc. 4.
7. i'aiL'a, S. l. r 25. fiO seu po\'o escolhidO
mai arillado".
A'·lItlldo.·, II adj. e S. Que avilla: V. g.
palavras _. pellas-; avillanles.
""'I1II1IUCOIO, S. m. A acção ou e(feito de
envilecer, ou envilecer- e, de de auctorizar-se com baixeza; abatimento, deshonra,
desprezo, vUleza.
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",,·lItlhalc,

adj. 2 g. Que avilla §A •

avillanle; deshonrosa, ignominiosâ
~"I"/II', V.

Cfaa

tr.ans. Envilecer, fazer v'l
abjecto; lratar vilmente. II. P. I. 5 9 Pai.,
l'
I
3
0
- para al'illar. .e se,.
9
va,..,. . . :. v. "nao
pullar a pessoas)).
' ,.
. ""·lIlill·.SC, V. .rer. Abater·se, fazer.se
vIi. ATI'. 5. 17. "nao se abale, nem sa ava.

r

la...

.""·I,III~II.lo, ~.

m. (ant.) Vinda, advenlo

Vzt. Umslz, I. _. 10

V.

"'VIIlIl~"lÍ"O,

.

p. p. de Avinagrar. Curo
Ala/. 67. § adj. Que sabe algum lanto avi:
n;gre, ou que.a elle cheira. B. Pallrg.41.
3.7. Ac: (/os Smg. 2. 2.38. "vapor exala a
bóca avtlwI71·ado". § II. fam.) Condição avi.
nagrada; azeda, acerba. Cát. Q. 2. 294 2
"~or~ções ?-I'inag)'ados... P. 1/ I/a/. l. i
"Justiça at'LIlagrada... § Olhos avillagradoS'
o que apresentam ullla cOr arroxada, corno
os dos qne se exc~tlem em hebidas alcOOIi.
cas, ou e encolcnsam. § Eslar auillagra.
do; um tanto embriagado.
.4. "IOII(;I'Ó", V. lrans. Azedar com vinaIP'c, temperar com elle. Umn. Comp. 3. I.
S fig'. Azedar o animo de alguem, (t. Iam.)
Allle(lr. l. 8. Paez, S. 2. 263. 4. oao reprehenoer se chamava avina(ll'ar...
""·llIlIg.·....·.llc" V. reI. Azedar-se. Paira,
S. 2. 341. § fig. Gonverter-se em mal cor.
romper-~e como o vinho que se azeda. {.
24.1. (no sel.lt. prop; e fig.) li EIT)briagar·se.
"',·III~lIhll·. V. Vincular, que e como ho~
se diZ. 111. Ltls. 2. 6. C. 23. Patm. 5. 5U. Ar.
dos Sing. 2.

r 207.

m. Ol'ficio creado porel'rI!i
O Manuel, de homens, que lralavam, por
omcio, de com pór desavenças, queslões,
demandas. Regillt. de 20 de jan. de 1519.
O que e aJu ta por avença do (Jue gallharã
ou do que deve; avençal.
""'Illdi~o, ", (ant.) Adventicio. § V. Vindiço. Vit. ChI'is/i, 4. 12. 72.
,
"','hHlIlllill·. V. Vindimar. Catu.l1om;/. J.
637.
""'illdo, p. p. de Avir, e adj. Convcncio·
nado, pactuado. Eneilt. 12. 13.• 0 comlJale
avindo. o ducllo. § p. p. de Avir- e, eadj.
Ajustado, concertado em alguma sommt
Gil Vie. I. 163. "e corno formo anilldoloO!
preços disto .. fig. B. 3. 5. 8.• flnalmc~le
avim/os ambos neste proposilo.. (Magalha/i
o traidor, e Faleiro eu ,ocio). § fig. Arin·
dos; conformes, em boa harmonia, o que
e tiuham de concordado. Sá e Mil'. •amor
que (' lá empre avindo com aquclla pu~
verdade)) M. 1'. C. 8. "com islo lJcarã~ am·
bOR avindosu' d'aqui, bem. ou mal aVl/ldlJl.
B. 3. 10 6. é fig. Bem, Rib. Bct. 5. olllal
avim/os cuidados •. § "PeSSOa que cosi!!,
mão er avindasu RIJ{/. da Faz. 166: ~9. I e,
fazer avença com rendeiros de dlZJnlOl. e
outros impostos. illlxt. 2. 609.• nom foram
at'indosu não se ajuslaram, concordaram,
avençaram. p. p. de Avir, V. inlrans. ue·
cedido: "succes o avindo...
""·h.do.·, S. m. (anL.) Avindeiro, oql~
concordava desavindos. !'it. G'Ylj'isli, 2. {dar
"nom som juiz da desavença, mas aem
do ajuntamento na paz... Outros escrcvC~
avido/' de aril'. Os avim/ores Foram media'
lores voluntarios, pes oas de auc!ondadc,
e depois officiaes publicos, por ll~gwl. de
de jan. de 151 D. § Tribullaes. ~vl/ldorIJ, ou
de arbitl'os avindores; instltUlçao (IUeacam
de ser criada em Portugal para rr~ul3r c
harmonisar as controversias, que ouruvll~
rem obre execução de coot~actos, on ~lli
venções de serviço, em ~etaçao a assu~l:e
iudustriaes ou commerClaes enlre p,3:n:te
opera ri os ou empregados; e pspecla mdi"
para tomar conhecimento de tudo I%U~cde
ser respeito a alarios, preço elql ua I g~1
mão ~e obra, horas d~ traba .1,0: e 'as'no
creaçao tem uor fim eVitar a3 (llcvas, JI1cipiO
eu fundo nao e mais que. um pnn ac.
communi ta talvez incon~OI~nlement edireceito lJelo Estado que assim Illlervem ue
clamente nos negócios particulares, a \.
eram até agora exlranhos os poderes P
blicos.
. I I; do Are·
"',·Inbádo. p. p. de Avllllar.... em'
1. II. § adj. Que tem sabór de.. VIIJ!I~ QUI
bebido em vinho: V. g. raso aVlllbad .
""'llIdch'o, .
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~iJl' de vinho. § fig. Que anua em
lem sa ~ilo Cam. Fi/od. acto :!. se 2. "selllal~d~18andais mal avill/~adoll (Iran 1. (l~s
gu ldam lomados do VInho, ou da vaslquc ai e esla embelJida de vinho, e com
IlIa" qUazedO) § Agita avinhada; mi turada
r~~u~inl;o, i 1/00ileJn avinhado; que bebe
~ lais' que costnma andar toldado, emt~ado' § Olhos avinhados; vermelhos e
na o ciclos dennnciando o e>tado de ernt~)~~t~cz, §' Avinhado,' da cor do vinho.
linlo.
f 'ai,. O':l m-'stllra~
" ..IIIIIIir, v. trans. 'empel
1
.r
om viullo. IJI'iI. ChI'. '1. 1.9. "nlalS pare~lU
~vinilal'agua, que .agnar vl~ho", § Dar cheIro
aalgnm vasO, o vlllho ou tlCOl, §-se, v.
reli. Kmllebedar-se.
.
.l"io, . m. O m~smo que AvJa(l1~nto.
lrloládo, ", adJ. (t. pharm.) "elto com
nó're, de viola '. x~rupe-. Fen·. Lu;;, 3. 7'1.
I' Violado, li I'iolaceo, de cór de Violetas. §
Ua reicâo da viola de tanger. § Que tem som
analogo ao da viola.
.
""ir, v. tran . Ajustar, fazer con~enCI~
nBr concordai' desavindos. Or~. A/. I. 60.
.avlr os homcns, qnando esllverem desa~indo • Fitip. I. 58. 12. Usa-se só no p~es.
do inf.
.l";", v. iulrans. (anL) (lal vez do Lat. al'e11 ire, mudado o e em a) Acontecer, succ~
der. incet. 2. 3n. "pera qu.alquer a~aecl
mento, que vos a~ellha .. Nobl/. Lop. ()111' I.
13 .cousa que. aVir pudesse" 01'(1. A/. 2. r
109.• quando tal caso aveJn ao rei. § CO~l
vir ser util. Cam, Seleuco: "porque rezao
IlIe'aL'Cnt sa~el·lo? ..
""ir-se, V. rer, Ajustar-se, concordar, con·
cerlar.se com outro sobre desavença. Albug.
2.30, Goes, Cltl'. rio P, 77. «e receoso que se
nãoaulIJssemlJem, por elc... fig. Leilão, Alise.
11. 56 1. "allivcza e amor mal se avem juntos..
§Auil'·secom algl/em; proceder, portar-se a
rou respeilo de qnalqnel' modo. lJesc. da
I'mlid. 129 v. "olhando como os ClJristãos
le auinhào com os d' Anilco. e vendo· os desbaralados, etc., § Avil'-sc CO;i~ alg. cousa;
acommodar-sc-lhe, conformal'-se-llJe. Cam.
&/.2. •com meu gado me rn'eniUJ" ii. tirar
amelhor o'clla: "jogador qne se sabe avir
com o lanços mao • Ido dado:,.) § Lá se
al~II/a catla um: lá se al'enham; lá vos
al'illdc; modos de fallar familiares de quem
demille de si o cuidado de alguma cousa,
deixando o seu bom ou mau wccesso a
9.r~0 de alJ.uel!e a quem pe!'te!1ce. Sá Mil'.
Id/lOlp. 4. o. Ell(.r. I. 1. Ulls. O. 7.
""I~ádlltllellte, adv. Com aviso, juizo.
Pilllwil'O, I. 219. "o que cerlo não roi avislI/lamenleu cordata, prudenlemente.
",'I~I,,1í881I11o. M. Llts, I. sup. de
""Idllo, p. p. de Avisar. Ord. Alan, 3.
8. § adj. Ajuizado, discreto, cordato, prudente: .homcm avisado. "resposta avisada"
T.. de Agor. 2. 26 v. § Admoestado. § Sei
aVISado cm (azer algo cousa; ter a lembrança
de a fazer. Ourem, DlaI', f. 617. § Andar
bem. auisado, mal avisado; proceder com re6e5ao, com acerto; ou o contrario.
'~"I~Il~ill', II, S. O que, a que avisa, !lI.
Bill!. Ultllll. fills, 366. "melhor Ibe estaria
ser um do seus avisados do que ser seu avisadoro. Alvicareiro.
""ISIlIllCi,'to, S. m. (an!.) Consell~o, aviso.
Obl'. ,dei-Hei [), lJua/'le, no T. I. das P. da
H. Cen, /ne(l. 3. 29. (,dando a seu !ilho
aquelle a~isamcnto', § Noticia, parlicipação
~e cou~a Ignorada. Lop. ChI'. I. 57. Or(i, Ar
a, t 8. «qualquer outro amsamenlo em
IiO so dess~rviço, ou do nosso n. eslado..
~all. de aVI_!> dado ao inimigo do Esladol
~ Adm~staçao, advertencia ensino. Ined.
. ~9t 'quando o conde acahou de dar seus
~l$amenloso § Ordem directoria. Reg. da
as. 88. 39 V. "por minn-ua de bom avisa~~e~~~. § Di crição, prudencia. Azw', C/II',

:v:M~n9n, S. r. (an!.) Avisamento.
Ou t :&1', ~. trans.. (do La!. barbo avisare;
biS:'·' o Gloss; Ol'lcnl. do Hebr. bisar, ou
Da r' annunClar, denunciar, dar aviSai
.o\azer ;VISO,. fazer sabedor, n, I. 1. 6.
§ D~r~o\9 0 aVISOU os capilães, que etc."
sava
ICI~, prevenir. An'. 4. 7. "e avios marlllhelros das tempestades, que

•.
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havião de vir. § Admo:'slar, advertir, acon·
selbar. Ulis. Prol. "o ... intenlo da comedia
foi sempre... avisar ao povo ue seus vicios..
Aulegr. I. 9. "eu avisei a minha Uorothea,
que se guardas:e... tomar recado seu., §
(ant.) Vigiar, lomar nolicia, informacão,
Ine(l. 3. 29. "porém avisámos a terra, o me·
Ihor que póde ser".
""Is"r,,,"~, V. rer. Dar· se aviso, ou nolicia de parte a parte. Lobo, f. 581. se:n que ...
da lenção um ao outro se avisasseu ~- de
alguma cousa; ficar, estar advertido como de
obrigação. An'. 9. 14. "devião avisar-se os
maos do pouco caso, que fazem do tempo ..
acautelar· se, guardar-o e. Luc. 10. 13. «que
se avisasse de se avantejar no seu coração a
alg. dos que pregassem" abslivesse. Eu/i'.
3. I. "e avisat-vos, como de fogo, que Ibe
não digais que o sey.. i. é, guardai-vos. §
Acautelar se, velar-se, andar de soul'eaviso.
§ - de a(q. cousa; lembral'-se para fazer
uso d'ella. Ine(l. 2. f. 3j8. "avisando-se 10170
da espada, deli-lhe lJuma grande ferida» /Cl.
2. r 4jü. "quando se os nossos dello avisarom" attentaram, adverliram n'isso. ij Ter
noticia para se acautelar, ter rebate d ella.
Ineel. 3. f. 339. § Tomar conselho para se
fazeI' mais avisado e sabio; deliberar-se,
consultando a sua razão e consciencia. Ord,
Ar I. 59. "acordando·~e e avisando-se sobre
ellas.. (as cOllsas que hão de razer para as
acerlar.) /ned. 3. 46. «avisar·se do que lhe
compria~' i. é, de razer, ou não, como fór
prudencla.
""Islnllá,', e der. V. Avizinhar. Lobo, {,
29G.
""íso, S. m. (V. et.vm. de Avi~ar) O acto
e en'eilo de al·isar. § l'\olicia, nova, novidade, cousa que se raz saber. Lus. 9. 5. IJrit.
Etlig. I. (,deu a/'iso aos Turcos do lempo e
modo, etc." § Ilecado, lembrança. § lJal',
fazeI' aviso; noticiar, dar parte, § Aviso;
barco, pósta, navio de aviso; que serve de
o trazer, e levar; é actualmente quasi sempre um vapor de grande velocidade. Andl'.
Chi'. 3. 17. § ii' de aviso; levar algum aviso como de gua/'(La, de gttarda cosia, o que
vai a guardar. § Advertencia, admoestação,
conselho para acertar, emenda. Arr. 2. 7.
«não hastando as vezes avisos de con res ores. etc.u Andr. ChI'. 3. 17. "depois de dar
muitos avisos a ... do muilo re guardo que
avia de ter C11I etc." § Cautela, precaução,
prudencia. V. do Are. 2. '1.7. "com lal aviso
e dissimulação» ~ Anda/' de aviso, precatarse, acautelar·se. Ceit. S. l. 138. 3, ~Andar,es
lal' sob/'e, ou de sobre aviso; i. c, previslo,
acautelado, prevenido com noticia. 8. 2. 2.
7. Casto 6. C. 69. como aquelte gue ja tem
noticia do que ha de succeder. § Anda/' de
aviso com a/guem; acautelado; dobrado sobre elle Ulis. I. I. § fi' rie aviso; avisado,
acautelado, prevenilIo com instl'llcção. Casto
7. c. 96. "indo li aviso lIo que avia de fazero
§ Aviso; juizo, discrição, bom saber, siso
natural, ou adquirido por conselho, doutrina. Cam. Canç, 12. 6. Bem. Lym. Egt. I.
F,erl'. Sono 2. G. (do Alemão wi/i:? que ignifica bom sentido. juizo.) § Homem de aviso;
o que tem bom juizo. Gavi, I. I V. § Doutrina, ensino, governo, B. 4. 5. l. «para exemplo e aviso da nossa vida» (a hi loria)
"pam eu ser aviso de quem me ler" § Parecer, conselho de lellmdos. Pino ChI'. J. II,
c. 14. § Aviso: participação que se faz a alguem de umá cousa que elle i~nora. § Cal"
la de at'iso; (I. comm.) aquella em que se
avisa um corresJlondente, de lellr'a sacada
sobre elle. § Aviso; parlicipação assignada
por ministro d'eslado em nome d'el-rel,
diriRida a qualquer auctoridade, pela qual
se lhe ordena execute tal, ou tal disposição. § Avisos; secção especial de annuncios
que publicam alguns jornaes. § Mag.:
"Quando o sandeo se perdeo, o sisudo aviso colheu" lJelic. Adag. 164,
IA viso, Annuncio. Syn.) São duas palavras muito usadas em nossos diarios e periodicos, e que pOl' venlura se confundem,
mas que enlre si ditl'erem. A Lo e nolicia
Llada a alguem sobre cousa que lhe interes·
sa, e muitas vezes é proveniente de auctoridade publica em materia administl'ativa
ou contenciosa. Annullcio é noticia, ou no-
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va que e dá, não a pessoas determinauas, mas sim ao publico. Os juizes, os
magistrado, elc. mandam pôr avisos nos
jornae ; os mercadores, artistas, editnrcs
de li vros, etc. mandam fazer annuncios de
suas fazendas, e obras.
,.1'lstiulo, p. p. de Avistar, Leão, ChI',
A/. V. C. 57.
&"Istá,', V. trans. Vêr ao longe, alcançar
com a vista: v, g. avistar lul'a, a costa, o
navio, ele. TeU. ·Chr. l. (. 438. § Pór uma
cousa á visla, ou derronte de outra. Freir.
2. n.· 153. "arvorarão a cabeça cortada,
avislanelo·a com a de Antonio Correa" §
Avis/ar lerra: começar a distingui l-a, indo
do alto mar.
"1'I...lá,'-se, V. reL Ver·se com aln-uem ;
por-se á vista um do outro; ter entrevi ta,
conferencia com alguem. Vieir. Cal'l. 1.223.
"os 2 exercito'... parece que se não querem avis/ar.. § I'. Olhar, syn.
""I"úl;lI, s. f. (t. de h. n.) Insecto dipte1'0, da familia dos pupiparos; vive na~ aves
como parasita.
,l1'ltItÍldo, ", adj, lJoc. Anl. Pra:;o -; de
vidas, que não é perpetuo. Elucid.
&1'ílo, ", adj. (I. poe!.) (do LaL aviius)
Que vem de avós, de avoengos: v. g. a avita nolll'e;;a; herdades -.
,.,·ItIlIlIIlÍlr, V. trans. Prover de viveres,
de mantimentos, de vitualhas; diz-se com
relação a um navio, que se apresta para
viagem, a uma praça de guerra, 011 cidade,
que se pr<'para pat'a as eventualidades de
um cerco.
&"ív." S. f. (L de alv.) 'orne que os alveitares dão a glandula parótida dos cavallo , e ao enfarle de que elta pôde set' alacada. E ta palavra é o FI'. avives, que é uma
alleração do Caslelhano activas, abivas d'origem arabe. O seu emprego em portuguez
é duvidoso,
""I1'/'dllmêllte, adv. p. uso Com viveza,
e diligencia: v. g. segltir o inimigo -. Inect.
2. 307,
,
&1'I1'á,lo, p. p. de Avivar: "avivaclos para a pelejall flled. /req. espertados. § Ornados com vivos.
"1'lvlldo., S. m. (I. de dourador) Instrumento de cobre para estender o ouro amalgamado. § adj. subs. O que aviva, ou desperta.
"1'I1'IIIlU~Dto, S. m. Acção e ell'eilo de
avivar.
""'lvár, V. trans, Fomentar a vida. § IIg.
AviVai' os cspil'itos; espertar, agilitar: «o fogo interno aviva" Cam. Canr. 14. (o fogo
do amor.) § Avivar a memon'l.; refrescar,
renovar: e assim aviVai' a saudade, a paixão, a dÓI', que estava adormenlada, ou
quasi extincla. § Augmenlar, forliflcar, fazeI' mais intenso, Maus.
9. 138 V. "avivar a vontade" Paiva, S. 1. 26. "o lrabalhos dos tyranuos avivarão as virtudes, que
Chrislo etc... § Fazer reviver, excitar: v. g.
avivar a lei, o eslylo, o costume. S. Coelh.
C/li'. 2. 6. 1'1.4.• avivai' com sua penna a
bonra da sua palriao § AviVai' o cavai.:o com
o açoule, espora; espertal-o. Reg. Inst. 25. §
Esforçar: V. [lo avivar os gotpes. Palmo P, 3.
f. t55. § AmIUdaI'. AI. Lus. 2. 5. C. 6. «e aos
mini tro de justiça, que avivassRm o açoutes" § Animar, despertar: .avivar a peleja"
Casto 6. c. 88, "aviva os animas com o ~om
dos guerreiros ala!Jales.. Nau/i.. de Sep. 4,
..avivaI' os appetites.. §·-o passo; apressarse. §-o rogo, o lume; atiçai-o, Fazel·o mais
vi vo, no prop. e IIg. TeU. Elhiop. 353. "avivavam . .. , horrendos rogos de odio contra o
emperador" § Ornar com vivos um vestido,
uma farda, etc.: V. g. - uni{onnes. § A'vival'
algllem .a algwlla cousa: excitai-o, estimulal·o a fazei-a. Swn, Polit. 3. 4...a huns ...
aviva a cousa, grande, a outros entorpece
etc.1I § - o riest;ttido de a/gllem oom al[luma
cousa; razer com elle, que de allençào aq uillo de flue se descuidava, Brit. Chi', 6. 28.
"e pas 'ara mais, se Deos não avivam seu
descuido com novas triuulações>J § Aviv<l1' a
pinlltm, os quadros; retocai-os quando vão
desmaiando, fazel·os mais vivos: avivar as
/etlms dos lellreil'os; abrindo-as mais, ou
dando-lhes mais colorido. § ~'azer sobresalr,
realçar: V. g. avivar as c6res, a belleza; e
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fig .•0 favor aviva o onimo. EH!I'. 5. 4. §
Apertar, causar mais diligencia, actividade.
P. P. 2.8:).
A""""', v. trans. e ""·"·ilr.se, V. rer.
Reanimar-se, cobrar, ganhar força ou vigor, v. g. pelejondo, 011 no desfallecimrnto.
M. Lus. 3. 11. 22. "os Mouros se at'ú'Qj'io;
(com o tomada do estandarte) e os nossos
peraerão o animo" B. Eslaç. Rim. 159. (,avi'va coraçào tão desmaiado, que já não lC:'ns
rezão de entristecrr·te" § Crescrr, e,perlar.
Palm. 2. 53. "o venlo at'Ívou" A1T. 1. f.
(,meu mal adro. com a consolacão".
A"h'cIIllldeh'o, ", adj. (alú.) Que aviventa. Ht. {'Mist. I. 147 V.
..."h' CIl I II diu', ": S. e adj. Que aviventa.
"','h'CIlIIIIllCIlIO, s. m. (an!.) Acçào, ou
eO'eito de avivrnlor. Vito CIl1'ist.
A"'"CII li"', v. trons. i\vi\'ar, dai' vida,
fomenlar, fa\'orecer a vida. l/r I. 18. "ora
mata, ora avirenla" V. Avivar. § fíg·. Espertal', oguçor: v. g. aviventar' o enleneli1l1elllo,
o engenho. ~ E.pr,rtar, dar vida, en~rgi.a,
"como a alma at"trenla o corpo, a Jusllça
avit'enla o reino" C/II". lJ. Pedro. § AlIgmC:'lItal', forliflcar, fozer maior. A1T. 3.34. Paiv.
S. 1. f. 3:'2. "mos para avivenlar a fé, confirmar as rsperanças" § Al'irenlar a alma,
com os sacramenlos, com a penitrncia.
Calh. Rom. 190 dar-lhe vida nova, rsprrlar
para as virtudes: "Chri to com seu sangur
nos avit'enlou. (livrando-nos da morte do
prccado) Mart. Cato § Avil'enlm' os esludos;
reformar. ou fazrr que se appliqnem a elles, promover os que estavam descaídos,
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uma fra('ç50 rquivole á de inrnria de um
'Ordinal, V. g.: 5/12 que se lê: ~inco, doze~t'os;
rquivalrnle a cinco duodrclmos, ou CIllCO
parles da unidade dividida em 12. SereI'.
Not. 4. 40.1). 190. ed. de (01. § Tambem dizrmos como subsl. por par~rs de inlCi!'o,
ou fracçõrs, tres a1:OS de cel/lt, qualro cm·
coenláros de ceitil, .4/50 , etc. conta.lldo de dez
para cima. Elllrrlanlo tambem dlzrmos,3jg.
lrcs oilal'os, on oilaras partcs: os oitavos do
cano da e pingarda que é oitavada, e de cousas scmelhanlrmcllte partidas. § Particula,
pequrlla porção 011 fracçã~ de qualqurr cousa. § Moeda de lacau e Timor, que vale um
ccntesimo de pataca..
.
A"óo, S. r. (an!.) V. Avo. Ore/. Af. 4. f.
364. ('ou aroo, ou 0.1'60." ahi mrsmo vem
at'06, e. av60, femin, com erro na figura e
lagar dos accenlo.s.
.
.
""'0 o ('iII', v. IIltrans. AdrJar a mmde.
God. Rei.. 23. 149. § Iransi!. Fazer voar, ou
inquielar a ave a eSI'oaçar: e fig. avoaçar
a pllanlasia.

..' ,'ond')." S. m. lan!.) O que avoa. G. de
S. Bel'l1. 8. "aroadOl'es (peixrs) da feição de

salmoneles"

""'0 111I1 t'1I 1 o,

10'. 2.

S. m. (an!.) Acção de avoar.

1.
"',·oór. V. inlrans. V. \'oar. A1'1'. 7. 5.
L'lis. I. 5. § fig. e vulgar; Fugir. § 1'001', é

donde dr,:cendC:'m, e rnalhranHe paralod
sempre" e "C:'xher.dados das herancasde! o
'lroellg!ls» !\ Qualidade avilas. blell. 3. 'I~~
"que JorlaTeza,. e que,aroengas aquplle n~
bre man~ebo linha" li Devcres al'í1os CIl!
tumes aVllos
' .
... "0<'111;'0, ", adj. Que procede de alós'
hCI'dado ~e a~os: V. g. lel'ra avocnga; lier:
da.de, ob')'tgaçao, empl'eza -: avHo. Iii
Aftsc.p.51l.

I.

s. m. (án!.l AvO. § Emprrza,
ostume herdado dos avós. B. I. 4 12 .rl
i .D. Manuel imitador til.' te salÚO, Cca:
thollco at'oengo. § Av~el1gos, pI. mais ufado'
o~ ascendentes, a séne dos avós, ou pro~
I'lItorrs d~ queIl} descendemos por 1i1l1ia~i .
recla. Oh~. 5, o. "descobrem nol'os arO!n.
RO~ e Manen~s converte-se <:m D. Ximcna.
~bl(t. -escudeiros pragurnlos, que sallrlllOl
avoengos de todo.o mundo. § Ant('pasfados
ascend.entes, malOr.rs; fallando de lodos ~
que VIVeraIl1 antenormente a nós na mes.
ma pracl ica. V. do ,h'c. l. 5. AIT. 1. 17.•10.
mão por omcio iuquirir os al'ocngos de IIldas as gerações" § avoengos, nobrezaclcas.
cend~nles illuslres: -ho~em nol'O esrm
Q1'oengos" Uils. 5. 5. "nao lrlll calJedal de
O.1·0e11{f0" i. é, uobreza dc avós, al'í1a. ~n •.
Qualidades avílas, que yrm de avós. IJ.~.
AI. CarL. 12. cento 4. "sendo musico epoela
não me falLarão os dous aroengos da dou.
uicc•.
A "O""I;UclI'o, o, adi. Que Icm dirrilo
a\ i10: ou é sujeito pela lei da al'ornga ou
pai' titulo h.?I'edilario de seus al'ós; '(IUe
ucc('de, e adquire pcla lei da aI'OeLl!!1l: II
g: bp.ns avocngueiro ; condão, benrã~-;}lII'
so.o -,o qne vem d'encargos de avos; qurji
a pagavam. § subsl. pI. Os Q,1·oengllrirO/.
... , o;;lI.;iio, S. r. (anl.) V. Adl'ocação.Lul,
'\"oellgo,

mclh. do I.al. rolare; pois a paI. Lal. adrolare, quer dizrr t'Oal' jtmla11lenle,
... "'It'o~iio, s. r. (do La!. avocal;o) (I. 1'0rrns.) Accão e rfi'eilo de avocar. § Chamamento da 'causa a oulro juizo. Blut. § Ar(}carão (ali!.) por, invocação. V. Casto 3. c.
Andr. ChI'. 4. C, fino § Arit'elllm' os marcos; 76. Goes, ClI1'. !tI01l. I 45. ((da arocarão de
examinar se' estão a.senlados, e assentai-os N. S. da Yictoria .. V. Yocação.
... ,'0 t'li do, El'i/. Cltl'. 6. 40. p. p. de
de novo d'oude os tiraram.
""·"'Cllli"'.sc, V. reI'. Animar-se, cobrar
""'Ol'Ó", V. trans. (do Lal. m'ocm'e) Chaforca, ou vigor. C, do Jal). 1. 243. H. P. 2. mar, allrahir a al(l'. partC:', distrahillllo de S. 2. 58. 3.
"',·ogu ..ãu, e deriv. V. Atll'ocacia.
1. 19. "os engenhos se avívell/am e re- outra. 8. 1. 5. 8. "tlnba modos tle aror.ar a
si, toua-Ias náos de Mouros, que vinb·am
""'OIC'Í1', e drriv. V. Advogar. Ord. Mali.
verdecem com o trabalho".
;h'lzi,,', e der. V. Avisar.
áqurlle trato. /(/. 4. 7. 2. "e avocal1do a si 3. 34. Vieil'. 8. 375.
... vlzlllhódo, p. p. d Avizinhar. COl/li- dous principars capitães. 1'ell. Elltiop.
lhol, ·adj. 2 g. (an!.) Mau. Nobiliar.3.2.
nho, Jom. 7. § adj. Feito vizinho de algu- 146. 2. "Raz Selá.,. avocou a seu exercito "foi arol homem" 1', Avi!.
ma cidade, ou villa, com qualificaçõp.s, e llIuytos Portll~uezes. § fig. Cei/a, S. 2. 63.
""'oléll8'U, (an!.) 1'. AvoenO'a.
... "olêzu, s, r. (an!.) Maldade. Nobilial'.
direitos de vizinho d'eJla. AJ. Lus. 2. 6. C. 2. "prégando (S. Doaventura) avocou a si o
6. P. II. JJeseng. 26.
animo dos Gregos todos. "avoca/' os bem 3, 2. "matou bum irmão por al'oleza•.
""'lzllIhiu', v. trans. (de a, pref. e t'iZ'i. encaminhados ás vias do erro" i. é, d('s... ,'oito, ", adj. (ant.) V Envollo. I'il.
nho; tio Lat. vicinus) Aproximai', c1trr;ar pa· viat-os. § Allribuir-se, arrogar-se: v. g, C/lrist. § 1'erl'a arolta; (revolta) cm uniões,
ra a vizinhança prrto; ter por. vizluho e avocam a si o dil·eilo. M. LlIs § Avocal' (I. bandorias, ai vorotos.
•h OIIlIllÓdo, p. p. de Avolumar. Andr.
junto de si. Lobo, CondesL. 20. 5. "cbavcs forens.) fazer ir, chamar a seu juizo a caucom toda a terra que avizinha" § Avizinhai' sa que corria cm oulro. Ord. l' 1'. 58. 22. ChI'. 1. e. 38. "avolumada com a pressa de
alguC'/11, de alg. logal'; levai-o, ou conduzi I-o rara o que ,e passa carta avocatoria. § .fig. oulra mio. i. é, empachada.
... ,'ollllllór, v. trans. Fazer crescer em
para elle. F. MaI'c, ChI'. 2. 10. canto 21.
Ceit. S. ~. 194. "a providencia divina he a
",,'Izlllluir, V. intrans·. Habitar como vi· que avora a si esle caso" § Tâmbcm e diz volume. § Prjar grande espaço, lomar mUi'
zinho. !ti. Lus. 5. 162 V. li. Dom. 2. 4. 8. a't'Oca.'l' de alg. cottsa, sem exprimir para on- la pl'aça TIas naus. B. 1. 7. 4. .rcsgalava
((o certo seria avizinhai' com ella, passan- de. B. Flor; 2. p. 68. "scenas, onde só a as prcsas a milicáes de ouro por não aro·
do-se á villa" Eu(l'. 3. 5 "quem com máo admiração enx.uga as Jagrimas, e só as la- ltmlm' a náo com oulra fazenda...
vizinho hade avizinilal', com hum olho ha- gnmas arocão da admiração.
""'01 II lIuir, v. intrans. Occupar grande
de dormir, e com o oulrovelar. § Avizinilar
A,·ocoló.'lo, Il, adj. (!. forens.) Que ser- espaço, em razão de seu grande I'olum~
bem com alguem; fazer-lhe boa vizinhança. ve para avocar: "mandado avocalol'io. que Couto 4. 8. 12. "a massa he ôroga, que at(}P. P. 2. 36.
passa um juiz superior, para ir ao seu jui- /uma muito" .

r

r

A'·I7.Jllbór'lle, V. reI'. Chegar·se para
junlo, appropinquar-se. COHt. 5. 8. 8. § ~'a
zer·se vizinho de cidade, etc. § fig. O lem.1)0 avizinha·se; o im'e1'11o, a noule, a morle
avizinham-se.
""';1'.0, V. Aviso.
""'0, S. m. (do La!. alJUs) Pae do pac, ou
da mãe, (avó paterno ou materno) § Os avós,
pI. os antepassados, os maiores, avoengos,
L~ls. 4. 17. § Avó LOI'lo (phr. pleb.) pae do
padrasto ou madrasra. § Avo; phrase respcitosa com que se tratam os velhos; quando não são muito velhos chama-se-Ibes antes tio. § Ada~.: "Casa de pac, vinha de
avó" Delic. Adag. 62. "Dá o neto ao avó cm
que não é bom" lbid. 79. "Oliveira do meu
aró e a figueira de meu pae, e a vinha que
cu puzer. lbic/, II. "Ueixcmos paes e avós,
e por nós outros sejamos bons. l'Jid. 29.
-Quem com sens av6s se honra, comsigo
traz deshonra" Hem. Nun. Refi'. 96. <, Vão- e
os dias máos e vão·se o bons; ncam os filhos de ruins avós. JJelie. Aclag. 82.
",·ó, s. r. (do La!. avia) ~Iãe do pae, ou
da mãe (avó patcrna ou materna). § Avó
100'Ia (plJr. pleb.) A mãe do padrasto ou da
madrasta. § Adag.: Eramos trmla; paria nossa al'ó" lJelic. Adag. 103.
","o, s. m. pI. ávos (I. math.) Palavra que
junta ao numeral cardinal, denominador de

zo a causa, que corria em outro inferior; ou
carta, que dirige o juiz privativo a outro,
que tomou conllecimento do que lhe pertencia. V. do Are. 3. l~.
""'ocolú"II, S. f. Acção de avocar. Blut.
""'ocãn'l, adj. 2 g. (I. forens.) Que se
póde avocar: V. g. causa -.
A .. oceltll, S. r. ou Blco.,cvouo, s. m.
(t. de lJ. n.) Ave nadadora, de pés inteiramente palmados, tendo o bieo dl:'lgado, comprido, e curvo para cima; é bonita, de estatura es~uia, e plumagem branca variada
de preto; frequenta as costas dos mares de
Portugal no invrrno. Ottviel', I. p. 310.
""'ocJi"', V. trans. (do jogo da lança, e
oulros, em que se usa de adarga) "As bra·
çadeiras largas com dcmasia são boas só
{lara rodarem no braço, a que chamão am/}Jar, e huma destreza, que fazem alguns caval1eiros» Gall'ão, Al'le, I. 43. § intrans. DateI' as azas: é dim. ele Avoar.
... voellgo, S. r. (anl.) V. Avoen~o. lnec/.
2.235. "vossas quatro avoengas» i. e, os quatro avós tl'onde descendeis. § O dirC:'lto de
avós a deFcendentes; a succes,ão avíla, linear, de avós a netos, etc, Sa Íl' das avoengas; da familia .desccndente dos avós. Ol'e/.
Ar. 2.15. 1. "as boas, e !Irranças (os bees,
e herdades) saem (passando ás Ordens, ou
mãos mortas) das at'olmgas, o das linhas

...'·Ollllllli.,.sc, V. reI'. Tornar-se volumo·
so; crrscer em volume.
""'ulver-Hc, V. rer. (an!.) I'.l\el'oh'er·ge.

Lop. ChI'. I.

c. 127.

I

""'O"'III1CIIIO, S. m. (an!.) All'orolO, vo°
ta, gritaria. Fora/ de Sanlal'em: «comonom
devem fazer avolvimenlos em concelhos I'(}gados..
.
""'0'11111, inlerj. (ant) Exprcssao, ou for·
mula de espanto. ou admiração, reprol'ao·
do. Lop. atI'. 2. 34. Git Vic. I. 168.. •al~n;
ela, qu'eJla engordou, e fez me elego
mim..
19!
... ,. o 11I1 lÍ do, p. p. de A\·o~tlar. 1fT. . ':
adj. (an!.) Abundante. COpIOSO. lles. N~.
"querendo (iguarias) mais avoniladas. O .
Af'. I, '1. {. 80. § l1ico. ibid.
b d neia
""'OO<lIlIllClltO, S. m. (an!.) A un a a!
.o acto de abundar: abastança, avonda~~I:
((e nós para mayor avonda11lenlo, ma um.
mal-o outra vcz emprazar" abastancaôe,lia.
primrnto. Ord. A{. 1. 64. 8. e 2. {.7 .( -o
vendo avonda11lenlo d'essas cousas- (li,
vinllo, etc.) abundancia d'ellas ndanci~
"','olldiIIlÇIl, S. f. (an!.) I Ab u :lJndon'
Casto 3. c. 41. B. Clal'. 1. c. I.... 0.1' §fig
ça de suspiros, que ~Ie abafada alnc;r/. do
Avondança de c01'Oçao; g~an cza }/I'eirt.
ln{. 'JJ. Ltliz a lJ. J. H~ Lasll'O ellls 8. i6.
Abaslança de palavras, dIZ 00.111. LII .
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A ldallcas pI. requisilos, ~ili~encias,
I tl{)~idarlcS
'requeridas pela lcl. ur(t. Ar
50 1 98 .feitas toda as avolldanças..
4. ~,oll,
: " d·,.·,. e derivo . 1'. Abundar.
Ord. A{.
9
Ld . Cilr. J. i. CanclOn. 47 v. _. i[[. I. 1 .

ir

e.

L~:;c1e,

ab~ndanle.

adj. (anl.) Baslanle,
"1'6I1do, s. m. (anL) .Abundallcla. Or(t.
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ricordia" § Crescer: 'D. !lo a cloel1fa, os ca- , dimento; verdade intuiliva: V. !lo dois e doi
bedaes. o {rllelo dos lrabalhos. etc. avulta· são quatro; o todo é maior que a parle. Sev.
ram nolavelmenle.
Nolie. 7. 247.
)1n.ltoso, Ó'III, adj. p. 1IS. Corpulento,
(Axioma. Poslulado. S!ln) E tes dois \'0de grande vulto: "dona ... de avu{[osa pre- cabltlos ignificam certa pro[lo içõf'~, qnc
sença" 111. das PI'O~:z. L. 12.
se põem como indubilaveis no principio de

"'·UIICllli'.", adJ. 2. g. p. u . (do Lal. algu.ma obra, ou dLcur o, para d'ella, 110
tiO) (L d.lu.) Que perlence. qne s~rvlrmos a seu telnpo em nossos racioei·
nlOS, Oll delnonslraçue ; 1IIa 1m Plltre ell.'s
,~x, le·se a-xis. Saber o a:u (ou o a-xis); mui allenc/ivel dilr'rença. Amiollla é unia
·abaslança:cp.183.Ptl'l'a!l.10.
:
VW" '611.10 adv. (ant.) Abundantementc; a i. é. o alpliabeto. dizendo a primeira, e de· proposição que sr põe eomo cerla. por er
farl~. Alval,. Etitiop. 2. Gil. Vie. I. 151. "que pOIS a 11111111a leltra; logo a segunda, e a pc· eVIc/eulc em i me,ma, e se não póde IIC'
n,ullillla. elc.: V. g. ~-x, .h-u. c-t. d-s, elc. § ~ar; não preqi!'ll delllou:tração. E postulado
sabe ciencia avondo..
MOlldüSIIIlIClIlc, adv. (auL) Abundan- Saber o a:c; (phras. lI'onlca). pouco mUi de e uma proposltao. que lambem l) põc COlno
nada. OtlS. 2. 8. "e eguro-vo, que sabc ella eerla, e se pede que 'e cOllceda l:Omo lal,
temenle. Ilr Prol.
.
por se não dever Ilegal': é uma proposil;ão
'~"ollcloso, ósn, adj. (anL) Abundante. já o ax..
ÁXu, s. r. (do Mab. ái.ra, a vivente. do que talvez e demOli trou em outro logar,
M. eMOj'a, 2. I. § Ba~tantr.: v. !lo avondoso
verbo
áa'a,
viver;
é
o
me,missimo
I'ocab.
e
que é de tal modo reconhecitla por lotlos
procuradol'. Ord. AI· 3. f. 155: "faça· lhes
per'unlar sc traz.em ~rocura9oes de suas lIebr ascha, ou aischa, nome generico da que. e não deve pór cm duvida.
)1XIOllllill"o, ", atlj. (I. did.) Que tcm o
moOlercs; c sc dlssere que Sim, faça·lhçs femea do homem. imposto ao lempo el11 que
Jogno mostrar, e poer no processo; e di- ella loi formada por DeliS (Gvnes. e. 2 v. 23.) caracter tle axioma; evidente. iucollle_ta·
zendo qne nam tr_azem poder ou .trouve· como fórma feminina de ü, ou (.ix, varão. vel.
Axlómch'o, S. m. (de a:uis. e do Gr. me·
rem procuraçol11 nao sofiClente, aS?lne-lhes. d'onde foi derivado, com o só accref'cenladia Ilne a traguam aL'onc/osa', fiadol' - ; mento c1a terminação propria do genero. [ron, medida) (L naul. p. us) ln~trumento,
lJ. FI'. Fralle. dc S. Llliz). Palavra tle que que indica a direcção do leme.
abonado. Id. 2. f'. 493.
.
Axllllll·UO,·s. m. (lo Orienl.) Jubileu dos
usamos para desig'nar uma mulher indeter",'/lo, S. m. (alll.) AvO: Orei. Af. 11'eQ:
""/lo, S. m. (ant.) Acçao de voar. V. \ 00, minatlamentc, do mesmo modo que para os Genlios. 111. P. e. 199.
":<fI'Clo, (I. de phys.) Que tende on faz
como hojc se diz. § fi~. lJ. 3. 8. to. "a sl~a homens dizemos [lião, ou Ilill liltano. lJelic.
lender para o eixo c/c rotação. 1'. Cenlrípe·
'ente foi em hum avvo sobre as tranquei' Ad. 135. § Uoje tliz-se lulana.
AXlld"cú..lo, u, adj. Que é pintado, es- to.
raso Luz, S. 2. 2. 25. coto 4. "a oração he
ii:<l .., S. ill. (I. math.) Eixo.
hum av60, quc a .alma da desta Vida aO'" tampado em qnadrados de dilrerentes cores,
"xis, . m. ~lall1mlfcro rumillante da
eco. surto, dcvaçao como voando. \'00, alternados, como o" do laboleiro do xadrez.
Panno a:radre:zado.
Asia. congúnere do veauo.
5allo.
Axi..., s. m. (L da lndia) Acepipe formaIh.óldc, S. f. (tio Gr aixoll. eixo, e ehlos.
"l'Orrecedoh'o, ou - dOIll'O, adj. Dirórma.) Quc tem a forma ou serl'e de eixo.
g,no d~ aborrecimento. odioso. aborrecivel. do da medúlla tio balllbú.
ÁXc, s. m. (Ialvez tio Gr. a:reõ. eu tenho § (L anaL) A seguuda verlebra cervical.
l'il. 011'/31. I. 16. 52 V.
,~xolólc, ou .\:<010110, S. m. (I. de hi l.
",'orrccer, e drriv. v. trans. V. Aborre- dór). O mesmo que ache; feric/inha. lJern.
cer. Casto 7, c. '102. Palmo 2. c, 69. B. 3. flor. 3. 88. "que em Ilinhum (mell)llro) pa- nat.) Animal da ela se tio balrachios. que
decesse axc, Ilem lesão alguma... E voz que se encontra no ~I xico.
8.3.
"1'01'rlllll'1I10, e der. (ant.) V. Aborri· 'commummente só sc usa I'allando com crian·
Axo"""lo, p. p. de lIxorar. Coul 8 I.ID.
ças,
e Ilg. Aule!ll'. I. 5. "finalmente qllc a consa
mento. Vil. lJ'hl'lsl. 4. {. 27. e 32.
MozelÍclo, p. p. de Avozear ; e adj. AcÁxe, S. m. (I. astron. 011 poet.) (do LaL vai de rOlllania, e dais-me por a.t'orado de
damado a grandes vozes. Ccit. (j. S de N. a:uis). Eixo. Lus. 10 87. Cam. Elm. L. 9. lodo" i. é, perdido ele lotlo.
"XO"""', v. trans. Lançar fóra, fazer desSellhora. 134. C. _avozeaelo, e aclamado por "dando do segundo axc cerla prol·a.. (o poc·
ta imonides). § II. boI.) Qualqller parte de pejar algum posto. AlIle!ll'. 135 V. Fazer de, .
dilo o.
",·ozeàl', v. trans. Acclamar em altas uma planla. ou I'ruclo. que tem ao redor pejar a nau, em guerra, cio inimigos. Anell'.
outra~. di~po~ta como os raios da roda em CIII'. 2. e. 43. COllt. 10. Ii. 5. l<axolYlrão o
.ozes, a grandes brados.
navio, matando algllns ~louro', e lançando
"rúdo, p. p. anL de Aver ; f1al'itlo. Ord. torno elo eixo. IJl'ol. C.
.~xcd,·échc, e ~xcd ...~z, s. m. (anL) V. os mai
ao mal'- lei. 10. 9. 6. "o elltnlrão
Af./i'cq. • crà a lido por nenhum .. Oll nulln .avulio por fidalgo .. ld. 477. ineel. 4.
Xadrez, como hoje se diz. Leão, Ortlw!l. f'. (o navio) c a.1JOl'arão. o que dentro hião ;
!lO.
208. Pallu. L. e. 3 .
ó vivos tomarão quatro" fIl. P. C. <\0. "o·
.hlll.iio s. r. (do LaL) lt. meti.) O aclo
,~xcd.'czilllo, ", adj. O mesmo que lixa· acabarão de a.corar de lodo. e lunçalo a
tlrezado.
todos ao mar.. Cast. 3. c. ~!}. e O. C, :'6.
de arrancar, de extrahir com violencia.
"rúl.o, II, adj. (do Lat. (wulsus) Arran",,:clllc, S. m. (anL) Praia. Elucid.
,·aXOl'lJlt a ponte dos iuimigo " § ligo Ilescado, sep~rado por força. § /Japcis tl~'lIlsos ;
."XCIIÚS, S. m. (l. bolo) O mesmo que ni- baralar. ueslruir. Dlio. 4. I. «e ell alrel'l'rsobre vanos assul11ptos, fóra de corpos, ou gc/la dos trig-os.
me- hia cm perigo ... a.t·o/'al' dez III iI II<'SAxc.~illho, S. m. dim. de Axe; pequeniua tCSII Palm. Via/. I. "João. I\:levc., qne 1l,1'Oc.olIeeçües. ~ Noticias avulsas; sem authen·
IIcldadc. § Volu./ltvs, pcças avulsas; separa· ferida.
rOll lIultla fllsta entre Ceila e GilJrullar.. li
das, desirmanadas clas outras, eOI)l que faÁxl, S. m. Pimenla da Guiné.
I\sle vcrbo derivar-,e·ha do inglrz a,ç/llJre,
,~XiClllo, s. m. dim Eixo,inho.
que. e pronuncia a.J:órc, e quer· dizer ti 1'0.1'
Zlalll Jogo, apparelho. lerno completo. ou
corpo e. Gollecçào. § subs. Um aVlllso ; um
"xire.·o, .. , adj. (do Lat.) (I. ele 11.11.) Qne la: drim asltol'e; vir. c/ar a cosla 'I 11. 1).
annunclO. ou noticia solla que se distri uue tem um eixo. § (I. bol.) Ve!lelaes a:c/{cros; traduz enXOl'ar, que é o me mo, 'vade //{cl'c,
pelo publico.
aquelles cuja organisação se compõe ullica- rc, enca/llar na vasa, ou vau: mais prova.~rllllàclo, p. p. tle Avullar; e adj. Que mente d'um tronco, 011 eixo. no IlIterior do velmente deriva-,e do Ca telbano (~jol'ar,
faz volume grande, § Cre cido. corpulento. qllal se encontra só tecido ce/lular. como levar diante de si, enxotalldo, fazendo fll'
gir gente, ou gado, fl'au{r. de Sep. C. 13.
vohlln?:'~ : V. (f. al'L'OI·C. corpo - . V. (lo Are. nos cogumelos. Bmt. U.
6. G. l/fU·. Voz, 15. p. 210. "era estar (o in·
Aslrllgo, .. , adj. (do LaL aa:is. axe, e de 255. ou de ambo , que a 'im lemos palafanle) hllm pouco mais avultado de corpo.. (ugel'c, fugir). Qu~ tende.a fugir do eixo vras derivadas de duas lillguas. V. EnxoO~. Grallde, consideravel: . q. sommas, de rotação: V. {j. IOl'fa aXlfuga. V. Centl'l- raro
rell/lll.! avultadas.
.
fuO'o.
AXól'cnH, S. r. pI. (do Arab. a.t·,j;orca, de.trllllol·, V. trans. Ilepresrutar em vullo.
&xilc, adj. 2 g. (I. lJOt.) Implanlado sobre riv. do verbo a:acal'a. que na 3.' conjug. i·
ou dar l'uHo, corpo e resallo ao que era o axe.
gninca encadear. elllaçar) l'uLeiras, ou arplano, raso. Viril'. 3.' 421. -abre·lhe a boca.
Axillll, S. r. (do Lat) Sobaco do braço. § golas ele adorno, nos braços, e pérllas, por
al1dlo·lhc as faccs .. (o eslatuario lavrando It 1J0t.) Angulo formado pela união de um cima do calcanhar, usadas no Orientr. e na
u~aeslatua·l § Iig, Chago Obro I. I. 1. -avul- ramo com o tronco, ou de um peciolo com Arrica. Gocs. ChI'. Man. 4. 39. 111. das Proez.
/al fazenda" augmentar. I1vm. L. c Cato p. o ramo.
I. 47. V. Exorqua e Xorca.
361. ~e para isso o avullo com termos euAxlIIli", adj. 2 g. (I. anal.) (do Lal. axi/·
)1uIllIOIII, S. f. (do .Lat.) l,t.med.) Gonlu~r~Cldos. engrandecer. § Hrpresentar grau. lal'is). Que pertence ao sobaco do braço: ra condensada do teCido adlpo O.
e. •avl/llal' as culpas alh ia "
v. g. arteria, lWI'l'O, t'eia axillar. Luz da Med.
Áxylo, .. , adj. (do Gr. a, privo e x!Jloll.
la ~1'1I1t1ir, V. iutrans, Ter estatura corpu- L. 31. § Em botan. diz-s·~ de tudo o que nas· madeira) (I. bOL) Que não dá madeira.
t~c:a ,;rande: "Saul avullava tanto enlre ce no allgulo, que fórma o ramo, ou o pe·
iiy, Áyn, e outras palavras, em que ao
O. o., pela su.a bizarra estatura" Vieil'. § ciolo (\'. lIxi/la), e tambem se dâ, ainda que A se segue !I. vrjam-se com i vogal.
ner
impropriamente,
o
nomc
de
axillal'es
á.
foA)'lIbêbn, S. m. II 'Pecie de in trumellabOi:Qr a ra aVlIlIar, antes agigantar·se
de' azc/"I'ulto, volume, apparencia lfran- lha, qlle nascem por baixo do angulo. IJut- to musico do Mouro,.
'som crrscer _em alto. TeU. EI/I'iop.. I. 523. liard. lJice. IJol.
A"'\III, S. LU. (do Arabe o!lán. pI. ele aill.
candoncar grao d.e mo larda, porque em fiAxllllÍdo, .., adj. Olhos a:cinados; pouco olho) Magistrado Turco. e colllido pelo pohorlall çIOg3 .havla de avu{[ar sobre toda a ra gados, como os dos chinezes. II1.P. e. 122. vo para a policia da cidades.
)1)'''-lllllIlI, S. f. Il. boL) Planta do Dracia do a; ell. S. 2. I. 59.2. «com acviden· 4ehinado. é melh. orL de China.
Axlllomilllcln, S. f. (d.9 Gr. axiniJ, e man- zil. da familia das compo la ,de cri pia por
Vieil' 2"e2nirc2da Senhora que já avutla a"
e pezão ., "COusas que aVllllão muilo leia) (I. anL) Adrvinhaçao por Illeio de um \'entellat ob o nome de eu/)alol'ia ayapana.
.
.000)·clII'lIhn, S, m. Lagarto do Jlrazit de
grand~za p~?C~' avolumam. § Ilepresentar machado.
_~xlomn, (x como c) S. m. (do La!. aa;io· cauda lriangular.
. .
(mundo)' ~ell'. 2. 63. "tudo o que nelle
",·c, pI. Ayes. V. Ai ou Ay. fllC!l'(t. 8. e
'Otou/tào ma!s avulta". § /lO'. Al'r. 10.7. maj. Principio evidenlissimo. que não re·
mUIto OS elI'eltos da Divina mj e- quer demonstração para convencer o enteu- li·cq.
(Wlt1J~1I/'IlS,

A/' p 181. lIdem os manll1llentos a arou(lo.. respPlta ao tiO, ou lia.

r

r

r

VOL. l-FL.

38

298

•

AZA

AZA

AZA

"'YI·lillo. V. Airado.
se dilatou a fé sobre as azas do interesse"
a, como cm concurso de muitos com
AYI·jiu. V. Airão.
Vieil'. 15. 19. "as aza.~ lia paz·, Diniz, Pi/ui. dores. § Pa::el: -,o dar pressa COIll Pt.ari iS,
"')'I'i, s. m. Grande palmeira do I3ra7.il, 11 AJas, pI. (I. poet.) vélas t1a" embarcaçõe . rumor; urt\'eneI3; logo, logo.
cujo Ironco é c 'pinlto o, c dü madeira mui- Utis. 5. 39. "as naos colhendo o vento que
'''Z''f''lIIlId~., p. p. de Azafamar, cad'

to rija.
A)"·o"o. V. Airoso. Vieil'. 8. 107. Al'r. 10.
14. Loúo, p. 304.
'" ,·to, (anl.) V. Auto. Gil Vic.
A"" S. m. (do Lal. as, lima libra; do Gr.
eis, um só) Xome da carta de jogar que tem
só um pauto. Presl. AlIl. 133 v. "pois o a~
de paos Ilte destes» § Face do dado que lem
um só ponto. Ulis. 2. 7. ,dancei trez e as»
§ J)UI' .10/(( e a:: ; prov. ser mais e perto do
~ue outros, excE'dcl-os cm qualquer cousa.
!3 Aí cle copas; (L pleb.) o trazei 1'0.
"''''' S. r. (anl.) (do Lat. aeies) Esquad rão,
banda: v. (I. saÍl( com as suas azes: "c tanIa
que IJO" descobria (os i'nimigo I fe7. Ires
a3e '» Goes, Chi'. JUan. I. c. 12. B. I. 8. 6.
"no meio das azes pera lerror dos imigos»
Jlt. l. 6. "apparelltem pera pel"everar como
seguros em a az» Itrad. as palav. til secttri
in Mie perseverenl.) § L1g. Alcateia. Sá J1(il'.
"os lobos em as» i. &, cm bando. § Ala rIo
exercilo. Lop. CItr. 2. C. 38. Jlfubilial'. 7. 27.
"c estarei ua haz" ~ Ala, fileira. Alvar. In{Ol'ot. 60. /lesend. Trasl. de lJ. J. 11. 13l v.
"c puzeram! e em duas azes de procis.ão
desde a porta de" § ilJullidão. Pilllwi7'O, 2.
7. .entre lantas azes de negocias» § (I. de
manter.) Cerco, com que se emprazam, e
matam lobos, feilo por g'ente em ala, ou fileira, que os cerca. lJllll. § A's, ou a~, vem
no Clarim, I. c. 22. "o filbo da mansa ovelha, e do bravo lião eslenda suas tis» Sera
do Juglez paws, garra de animal, que fa7.
presa em outros? ou ás por aas, por alas.
ou azos i' Sagl'alllol', {ref(. ou de aas. contraclo em ás; o que é maiS cerlo'! V. Ilaz.
.-i"" sul!'. ue arlj. Denola a ideia de agenle, e equivale a aso, ou an/e: v. g. capa::,
atlelaz. !3 il. de sllbs. Dellola ideia de augmenlo, acompanhada de' dépreciação, ou
ridil:lllo: IJ. (I. lambaz, machaca•.
,bit,
. f. (do Lat. ala). ~Iembro coberto
de penoa , que a ave abrcm e agitam para voar. § Certas cartilagens e peliculas, que
para o me mo fim tem alo-uns anill1aes, que
não são aves, como iusectos, e diversos
mammiferos e peixl~s: v. (I. o morcego, ((
alJellta, a mosca, o lJei.ce voador, e/c. Ii/ncicl.
'ü 238. § Azas ele mercndo (poet.) II. Talare . § Azas do baloi&: V. Barbatana liri/.
Viag. ~ A~as" pI. fig. vE'locidade, lig'eireza;
JIIetall!íora tirada do Il\ovimellto rapido das
aves voaudo: "se me vestis e das aJas. e
lia ligeire7.a ela alvorada» Paiva, S 3. f'.304,
~ N'este wnlido, Jlrincipalmeute na poesia,
aamos aJas ii morte, ao vento a phantasia,
e ao entendimento, a g-rande diligencia, ii
I)'ra, a fama, etc. Jl1al'c. TI'. I. 5. 26. "as
azas da oração. (que vóa ao throno do AILissimo.) "que nas azas do verso excelso
suba" Cam. ,mas azas da harmonia se remonta» tdo cisne Dirceo.) Cam. Sc.rl. 6.
"aJas para voar "rjo no tempo" ~ l\apide7.
com que al"'nma cousas passam. iJe/'/L VaI'.
Rim. "nas asas do. dias voão esperanças»
"do negro vento nas onora azas \'oa a estrago a, horrenda tempestade. "e na aza.ç
da selta a morte voa» Ulis. 6. 63. § fig.
Azas ela suborba, ela razão. 1/. P. 1. I. 4. "a
fal 'a philosophia com enganosas azos de
IIberba sobe para decer.• Enâd. 12. 103.
"as azas do brio" azas arden/es cle Cupido'
c/a alma enl/msiasmacla; cio engenho; po;'
arrebatamentos da alma, das paixõrs. elc.
azas c/a mar/e; que a im se pinta por che~
gar cedo, ou voar rapida cm estrago : "com
'a azas ela mo/'/O o ceo toldar-se. (na balalha naval) lJiniz, Pin(t. § Dar azas,' no (j~.
acceluar. Lus. 4. q3. "c o temor lhes dá
n~o pés, Olas azas a. fugida» "vélas com que
cldo los nau tas) novas a::as ao vento" Vieil'.
~ Atl.ribúeOl-se,t~lnbem azas aos Anjo', ~e
I apllln., etc. Uetl. S. 2.27. 3. § A falltol'1a,
beneficIO do protector, defensor (como a
galJinha abriga, e fomenta, debaixo das
azas): as azas cio {aval': "nas azas da protecção de Xavier voareis ao Ceou Vie(l'. e
do lJal"'ocinio: "levantados nas azas da prosperidJde" lei. "cair das azas da prospera
fortuna. (o levantado u'ellas) hi, "entrou, e

soprava, no mal' a' grandes a~a.~ de pregavão" 1j Abl'il' as azas ao venlo; desfraltlar a
vélas, fazer-se a. véla. § I\emos das cm barcacões. Salg. l1wat. 2. ID. "os remeiros,
que movião esta azas da galé. §.-Js azau/u
moinho; as v 'Ia.. § As aza.~ ria em'(oja; as
naves Jateraes. § As azos UO IIIII eclificio; o
cus corpos laterae ; alas. § Azas do narl:';
as partes lateraes e extel'lla', que e erg-u 'm
uln (louco sobre as fo, sas nasae . § filas da
ol'elha; as cartilao-ens ria parte juperior da
orc·lha. § (l.·bol.) A duas pelala laterae' da
!lor da planla papilionaceas. § Azo. (Ia /J((lanj'a; peça d 'ntro da qual anda o liel e
moslra o equilihrio d'ella, ficando enliado
com a peruas da azo.. Illdcall. r/o Maria. §
Ilza de mosca; eerla qualidade tle prego pequeno. § A::as de pau (L. pleb.);", o'mude ~o
va; di7.-se ele qu 'm leva de outrem mUita
pancada. § Arras/a.1' a azo. a alg. 11l1l1lw!';
(pllr. pop) requ(' Lal-a, como faz o gallo as
g-allinlJas. ~ Aclng.: ,,/\ rJuem le der uma
assara, dü-Ihe sua a::a» Velic. l1c1ag. 3. "Dá
eos azas a. forll1ig-a para qu se pene mais
a7.inha.. IMcI. 21 ... Não póde o corvo ser millS
negro qOe as aza.s» Ibicl. 23. "Quando ao g'avião lhe ca.i a penua. tamiJem lhe caiem as
azas» Ibicl. "Canlnro que vai muiLas vrzes
ii fonte, ou deixa a a::a ou a fonte" Uiis.
I. I.
,iZIl, S. f. (tio Lal. ansa). Parle externa,
salientc, recurvada, t'm fúrma de meio circulo, de varias uten ilio', /)01' onde. c IlIes
péga COIll se9'urança e faei idatle: ti. (I. a7.a
do cantaro, ao. bilha. cio Imle, do ces/n, c/l(
cei ra, etc. Dlis. I. l. III. Lu'. 3. 8. 31. "c
uas azas de cada calrlPira». § Se{lul'al' pela
aza., ou ansa. \'. Asir. § ;1zas de sino .. onde
se enfiam as arg-olas e outras peças, que o
unem a porca. § A::as do canhão; qlle estão
no corpo da peça. § ;I.:;(t; auneL que se péga
aos qU'ldro. para os pendurar.
"-7... lIólllhll, interj. vulgar, que lienota
admiração. n. P.
"-,,,.. bumhilllo, adj. (I. vul~.) J3a~itJo como o zallllmlJa. ~ Espautado, atordoaria.
... 7.ltb ....·'·u. \'. Zaburro. Alval'. E/hiop.
10D.
"'7,it'lo, . m. (de a::a). Vaso com aza, especie ele boião, ou panella. And/'. CItr. I. 81.
"grande aJlUlos clleios de gallinhas em conserva •.
.~",li"ll, 5. 111. (ant.) (de azn). COll1modidalle, opportul1idilLk Lop. ChI'. I. O. II.
"com çarão ue fugir, elle c os seus, cada
hum por 1m melhor azaelo, achava".
. ' ",I.do, ", aelj. (do Lal. ansa, uza). Com
a7.a: V. g. pane/la azada. § Que tem azas.
alado: v. g. sel'aphins azados. Ceit. S. 2.
q5, 4.
..h iltlo, p. p. de Azar, e adj. Agi!, geiLoso, aplo, accollllTlodado pura alguma cOlIsa;
di7.·se tias pc. oas c da cousas. (Jil Vic. I.
I G~. "não parpces tu a::arlo pera, elc." ChI'.
1:1. Pedro I: cap. 14. "vi lias " . qlle para isto
rrão aJadas». § Adag.: "11::ado é o puu pàra
a cal MI" Brrrb. Dico.
. ""'lI"ill', S. m. (anl.) (de aJo). O que da.
azos; facilila, procura meios, occasióes. ou
tem til' cuidas, para as cousas se elli'clnarem, ou sllccederem. 01'(1. Ar 5. {. 376.
"azadol'es dos ditos Mouros fugirem ... Vil.
Cltl'. 2. 76 V.
"zúfnmll, ou A ",li fc"", , S. f. (do Arab.
azzahallla, drriv. do vrrb. zaltallla, apertar,
coarclar, restri l1gil'). l'r-essa; trabalho, ou
nep;ocio, que, por srr muito urgente, se faz
com cerla precipitação e alropello; gente
junla, que se apreso a a comprar, ou a fazer
qualquer outra acção. Ao. dos StIlg. 2. p.
408. "alli ]uulo (na feira do IIOcio)' andava
o-rande azarema a louça .. e fig. SoveI'. Nist.
9. u ba azafama (falia assi) sobre quem
ha de fa7.er a festa da i:ienhora•. § fig. A::a{ama de negocias; grande numero d'elles
para resolver ao mesmo tempo. lJ. P. Jl1an.
§ Na EU/i'. vem (fac{açama de tripas de bo,
de» (aza{ama, bulha por cousas vis) J)elic.
A({ag. 61. "azalellla, padeira, que minha
mal quer um pao" ~el1ressa; dai-vos pres-

g
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(t. vulg.) CheIO d9 a7.alama, apressado Cll)
negoclOs; cheIO d elles: andaI' O;lIfalllllc1m
1Jtut.
I'
Ú.
A", .. rIlIllIÍl·, V. tran . Dar prCssa a .
tqs, all'oroçal-os, urgil·os. fig. _(}"lI~UI'
CtOS.
''Ir
. ~",.~rclII". 9 mesmo que Azafama. •
..&1"'~g:l, '. f. tant.) .I1e1aguarda tio elr1CitO. ~. lambem se dava este nome ao adail
ou olfl(;1U1 de gUlas. Parai de 1Y1D1ll. IIii'!'
,"z.. ~"I .. , ou A7,.. g""II, e (l der. S.
(tio ,\ rab. aicl~azew, do ver 1>. cha;aca.r2$:
~ar, pa ar, ler!r. rasg-anuo comlanca.ou
co.rn arllla de. ponta.. 1J0z~', se"'uintlo'a I~.
freDler)', accelta a llel'lvaçao da palavralJer_
bere, ::;a(laya, com o arLio-o Arabc, {a;';J.
(la!ln). I.anç~ cu rIa, arr~jadiça, rerrada cum
o sos de anlll1aros, ou puas, tle (I"e IIsamos
.m.o~lros, os cafres. e outros barbaros de
Alnca. 11. 2. G. I. Albuf(. I. 10. ' acl1011 iOuitos nlouros com azo(laucs",
""'11;.;.. 1"''' ... S. r. Golpe de aza~i\ia COl/
2.. C. q 2 . '
- . .
lho";;,, lill', V. Irans. Ferir COIU alO.aia
Ine(i. 3.
257. "[Iara lhe aza!layal'cm 05
cavallos».
... ."'.. g ..lIIcho, C der. V. Zilrgllllcho cl~
Albuf[. 2. 16. Casl. 3. c. 3.
'
,h.'·II, S. 111. Cerla qualidade de uva qllC
c culti\'a na provincia ao .'linho.
'
."ZillclI S. f. (tio Cr. azaleos. seccoll
bol.) Gen 1'0 de plantas de qlle se disliil'
gurm dua esprcit·, uma das qual' é eha·
mada .~i!11pl(: 'meule azqlca CI11 jardillúgcrn,
e C ofl!:pnal'la da Amel'lca: a outra, ori~·
naria da ludia, c chamada indica. As a;J·
leas ~ão pell uono arbu'to. de ornalo,llue
nos pai7.rs do norte c cultil'am cmcilur~
e rm Portugal ao ar livre.
A"'"U1hõl. V. Zamboa. IJ. P.
"-7."111110".10, ", adj. E:cabroso. n. /'.!
Insipido como zall1bóa': V. (l.lJOc/a-:gl'lJ~
ras - § TanIa: lem a cabeJa a::al/lboada.
."''''lImbo''I·, V. trans. Tornar insipido.~
Enlonlec,.r.
1\.7.lIm.... gcl:·o, ou ""'"l11bIlJclro, s.m.
Arvore 'da familia lias rliamnaceas; rspecie de oli vcira hrava, de l1ladcil'~ rija. Li:lI/I.
Ect. l. 8. Zambujo, azamlJlljo (Lal. o/casler.1
,'7.'IJlIhujitl. s. m. illalla, oulogarl'lún·
lado d~ <lzalnbíljeiro . Ale. E/hiop. 1.6.
""'lIl11h"'.i<l, S. 111. (tio Arab. a;a!JlUo. Do·
z.y Lem esLa palavra nor Bt'l'bere, clllllrega·
da porém pelos Arabes tle lIe~ral111a.)Omc,·
mo quo Azambujeiro. (J,l. Vir. Obl', 4. m
v. 8llcill. I~. 180,
·,~"'lI"LC" II. AzemrJ.
..'l.", II III o 8'11\ III , ·s. Ín. (do Turco adjemo(llllán) Creanr;a empregada no SCl'ralllo co°
mo serva i nlimo.
""""l.. i, s. m. (do Arab. azzClÍ, do vcru.
zacá, (pie na '2." conjuo·aç. ii fa.zer cslI1ola,
dar os dizimo. oll'crecer dadll'a parare·
cOllciliar o animo do sobrrano,jll lillcar·;(':
purificar-so pr lo azaqlli) Tribuloqllraosre~'
de Portugal paga\'am os mOllr~~ tolrraúlli,
dos fructos: e vinlia a ser a dlZlll1a,equa·
renlella de tudo. 111. Lus. 7. 22t Ol'd.Af..f'. 510. "me dede a mim alfilra, c a;oqlll'
\'. Alfilra.
d'l a
"'7.61' s m (do Per 'iano Jal', des I a,
. , . .
b s~»nn'
que se accrescellloll o art. Ara. a, .0
tio Diogo Urrea, citado por Co~al'l1lbllJ!,.O
qual todavia Ilte snppõe outraset."ffioIOg,ai:
eL"lTIologia incerLa) orle adversa ern quad
- jogo. sobretndonos de parar,'1lonLo
quer
'"O I
perder. Vieir. 5. q4. c 8. 266. 00.1'11 fi;;
atlribue a sorles o azares dOJ070~rorl~ntc
§ Aca o, sorle. § sa-se l~etapllor~cam /QJl'
com alo-. verbos como detlar, ficaI, ~:.o'e
çar: (((rei/ar azal''' licar ~e perda 110) o ii,
ligo no lIegocio, commetlimento. Lobod~' de
e 57. "e azU1' cm tudo" causa de pcrnceUI
mau successo. Leilão, Idisc. p. 4d4\;~IUr8l'
fora o ao-01l1'0 c azar de suas es á soro
§ fil!. Int'ortunio, fortuna adveria, 1\10 cp.
te. Vieú·. 12 193.l1c. dos Sml!. '?,. c·de;.
58. ((verils de Pá1'Ís fUllebres !l~m,~'hoDlem
graças de Helena ,SelTI!lre a pai es Peol' aur
velbo sacCo de a::w'esJl pl'ov. 5
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forluna) foi ellcon/I'al' e~le sujei!o. § 1'el'. delll azal'lolJ Doz!!, G!o.~salrc ,des 11101' espu(peo~ alg ull1a cansa' i. é, OdlO, entc,lo; crer gnols el pOI'/ugals ddl'wes de lAmbe.
alh' é causa, óccasião de mal, perda,
""'...·m'\re, s m. Especie de veneno. O,.et.
!IUr ~lI;io' "no joO'o /em azar a lodos os JI1WI. 5. 100.
lU. oE
E';{I' 5 i ~/ende.~ a~(!l' ao meu des"''''.... 0. Y. I\saro. CUl'v. A/ai. 304.
nur~esu§ Tel"
com al!llLma cousa; pl)r
.0f4ZIl1,ólll, O mesmo que Azeróla. BllLl.
canço.' de inforlunio. § '1'011101' azal' com 0.1:"."",,"01('10'0, s. r. (l: boI.) Arvore da faago~,'o ler-lhe antipalllla, zanga: ser-lhe ml1la das 1'0 'aceas, Il'Ibu das pomacças. §
~uC~fe'içoadõ; achar sempre .(jlle dizer d'el- Tam~) m se diz A7.aróla, Oll Azenila, nome
le Ulis. I. I. "vós /oma.l/es .ia azal' com el- que Igu~lmellle se da ao seu fru~lo.
1~'(Callll'o so filh~).IJ JO!l~ de azar; aqu~"e
"'-"'..·.. Cltll, s. f. (I. do AlemlrJo). Uerdau;aJ

(';0;'

(ue qllantlo IICIIO, so o acaso deCide do de.

e~ultado

3Eslal' com a:Ja,.; perdrr, opp. a
~s{aI'Colll·sOI'/e. § Caua lima das seis al)rrlu-

que lJa ell1 al'~lIma. bancas de bilhar.
~ que são destinadas a receber as bolascm
cerlO' jo"o . § A.::arcs. pI. reveze~.
lZ;'", ~5. m. I'lanla 'ua família das ranuncu'laéca~ qnc pl'OUUZ UlnilS flórr brancas
muilo cheirosas: e pr(;Íe ~e rannncl.llo, ou
allémOlla. 11. P. § (L Ja ASla) }Ioeda que vaiia dais xeralln", ou 1;,0 réis. li. 2. 10. 7.
'.....il', v. lrans. Dar azo, occasião. Ilrgoaiar prepal'ar: azar elamllos, esll'agos a ai·
gllc/ll. GQes, ChI'. elo Nin. 4.5. Palmo 4.
5~.
~collsas (feilOS de O'~erra) lI.l)e os nossos
a;uw/IIIJ Illeet.
§ Ageltar, ordenar,
aceommodar, e facililar ; procurar meios ue
se COIl cguir ou rl1eiluar·se alguma cou a:
.a;arcollsas com que ganlleis honra" § Azal'
(lIpida, morte, /l'aifão; ajuJar, auxiliar. O,.d
AI. Clll'. D. Pedro I. " ua v.clllura azo/t, que
forâo prezo~" ~ Engellhar: V.!l. awr-lIw
IIIl1ell:rvt'o/. Ulis. 3. 2. §A.::ar-se, v.ree. A9.'eil~r·sr. scroccasiãodr procnrar . e: v. g. a'allisP.illeazon a/ol'/ulla, a morle. AZl/l'. ChI'.
I. 13.• rarom laes damnos aos de Castella,
qlle se o.e de se as pazes fazerem" § Azal'sc alg. cousa; uispÓr· e, oruenar- e ue mo·
do fI'ue se con~l~a hemo Leãu, CII/'. D. Fem,
211. ,se l~llIia ... q~le se azo"ia cousa, per
que o infanle viria a ser rei, Nc." § Azarse alg.col/sa a a/gllem; occasionn·se-Ih,
prOVlr·lhe. M. LltS. 2. 7. c. 18. "morle...
que se lhe 0;011 de lepra"
.b lÍl'u, s. f. (alll.) ignific. incerta. Gil
!'ic. I. 344. "a;Ma le veio"
.""'lI'~iio, (do Arab. azzil'aicún) Y. Zarcao. Leoa, DescI'. 23.
.tzllJ·éh'o, s. m. Arvnre cujas l1óres ão
parecidas com a . do limoeiro, ua 11ôre
braucas mUllo chelru as.
""tI·êlllo, u, acU. (I. pleb.) Qne não km
!orle, 6 lUlllha, traz a desgraça comsigo.
"zlIda S. r. (L ue joO'.) ~luila inf 'licida·
de:auuocolll,0Ilaudacomi!l·ogrand.e37.u:'ia.
.h lll'iu, S. f. (ant.) "J!; d(t;al'ia, e de loda
aquela c~l'algada, 1TI que elrei non ror (dareis) a uos a quinla parle". O Elucidai'. int1rprel~ choquc dos qne na fronteira de iniI~.I~OS Iam razer lenha, e elle- lhe corria1n.
Iode cr e caramnça, ou choque, que se
a~assc, ou dc .azo, e azar, (aca o, sorte),
Ilao clc propO>lto, entre o nossos e o 1110U1'0 comlllarcã.o, e fronteiros, saindo os
no.-o a lenhar, ou roubar a r:.iras, elc.,
ahas.e 16 no //Iell. 2. 215. "OS ~Iouros nunca ~oll1mcltiào pOI' si mesmo' ncnhuma
110u ,a, em que o couue e os oulros da villa
nles podes cm moslrar ua mrliloria, sólell/e uqucllas cou.~os (feilos de g'lIrl'J'a',
~116 as llOS.l0S azavao. lraçavam, invcnlaJar.Para lhcs cmpecer. Seria, pois, azaria.,
l~beJÔ azada, o~ cavalgaua commellil.la por
ro' ~ cruo, e nao por ho le, em qlle el·rei
UI~ guerreal-o'/ Ou qlle se a"asse pard
lo ~r"bo, 011 golpe de mão, correria, sal·
r~ 10q~C, .como cada dia aconlecia nas
~/a cI Ainca, clltre os qnc aíam a fol1m ,c~a~ar, lellhar, rorl'agrar, e o mouros
leiros a as, etc., 11m feito ue sallo dos fronvra(a~:~!n}olchefe, ou o rri'/ § "Esla pala·
pios ~~IO, (.e que "Ilerb,!> dó. muilos exell1·
ê oÀrab s C~IJO .~enlldo nao compreh~ndeu,
docllmen as SOl tya, tropa de cavallal'la. Nos
faz lall/os é a expediçào, a mzzia, que
I,rr,a q~~a, I1C lambem. a quinla parte da
OFuero d c a era obl'l~ada a dar ao rei.
enlrc e sae C~seda, lodavla, faz dislinc[,:ão
se lê lI'el1 qUlnla pa!te e a a.al'ia, porque
MITa, I io{)~P!l~,. ':angua , Antig. dc Na·
ril (fuerintj .. " Icmos de Caseda, ,i fue·
6UO 'Cnior 111 fousado. ~um rege veJ cum
, non denl UI L una qUll1ta, l1ec

as
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Azill·H'. Y. Adarve. ChI' do Comi. c. 54.
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A/ar/e, {. 113. "na l110endas de can nas do-'
cc cumpre muilo evilar qualqner a~edict".
t!.ZC.Hil, s. f. Aciuia, ou preguiça. Alarl,

C. 2. p. 170. edit:. ele 16:i6. Nav. Nan. n.
Ul... 133. e fig. lJe1'll. L. e Cal. J. p. 288.

,,- tio coracão".
....zcdillit.-., s. r. Fructo silveslre da America, d.o tamanho de um abrunho, porém,
chalo. ~ Acelosella' planta 1I0rlicnla, da famtlia oas polyg'onra , mais acida que a
azeda, e como ella empregada como adubo
e como alimenlo. (O..valis ace/osclla. Linneo.)

Brol. C.

"'zc.lissimo. (JlIrv. Alai. 4.04. IIp. de
Araulcu .:Olgl1lfic!l canal de agua, fos '0).
,'hclIo, ", adj. Acido; que sabe como o
,b''''.na, S. I (ant.) Arma ~nUga, p,ara limão lião doce, como o Vlll1lO're, etc. § Qne
monlel'la; chnço, azagalil. /Jae. !ln/. 01ip. azedou, qlle se corrolllpeu. degenerou. L/lc.
elo Elucid. arl. POl'al1lon/ãos.
'2. 8.• ao qual (arroz) quando e ajllntava ai·
.... ZCíll.. lI. Y. Azeúma. Ined. '2 ]l. 258. I.an· uum peixe, ou leile a~edo era banquete" §
ça cu!·ta, ou dardo .. (lIe op ascona).
fig. A"pcro, e desabrido na condição, genio.
,\zcl"'c, s. m. Mistura de hj'drato e enr- (Jasl. 4. c. 12. Leão, L,·ltI'./J. PCllro, 177. "era
bonato de cobre; ferrugem ou materia ver- el-rei ., azedo, e lerrível de 'na condição
de, qne se fórma na superficie dos objectos em punir os delinqllenles" R Colérico, a"'a •
de cobre pela acção 1I0s acidos on da humi- lauo, i:·ado. OUs. 2. 8. "mais aze(/{j (cachordade; azinhavre, verdete. § Para as outras rinho) qne hum porteiro" 11. Clal'. 2. c. ~2.
significações V. Azevre.
"andava azeelu com dor das feridas" ~ Ve'\zel..,o, S. m. (I. de h. n.) Cavallo bra- hemente, acre, acerbo. iJarreil'. C. 'sobre
vio da lühiopia, cuja pelle é mosqurada de Ca/eio: "orador mai' "'rave em louvor, mai
pr lo e brallco; é mui veloz, e muilo dilJi- azedo em vi tu peral''' Ceit. S. I. 76. "azedo
eil de d.omar: é, talvez, urna especie de ze- pregador" que diz verdades acerba~. Coul.
bra.
ti. 5. O. "carta azeda" desabrida, a pera. §
."'zccltc, s. m. (voz Arabe, que, rg'unJo lligoroso, violento. Arr. 9. 15. "e das (chaCoual'l'ulJias, se deri I'a do verbo zlJbeçhe, er gas) qne pedem remeLlios mui aerros e azcnegTo). Trrra nrgra, que desfeila (>m agna, elos" At. [AIS. I. 4. c. 8.• e mitiO'ou hluna
Unge-a, e dà·lhe um sabór e liplico. li. P. guerra de lão azedos principios" ~ Applica.... zcll.. , s.
mais lIS. no pI. Planta hor- se a" IJatalhas, peleja., elc. para exprimir a
ticula, da familia da' oxalidra ; emprega·se sua acti vidade, e viulencia. Mal'iz, lJial. 5.
como alimento, e como adubo de c07.inha. 4. Lop. ChI'. '2. c. 12. Acla9": "Pouco fel faz
;; lia varias espf'CÍes, como a azeda rUl1la· azedo muito mel., Eu/I'. I. a.
na, a a~~cla espinhusa, elc.
Azéllo, s. m. O sabor aciuo; amargor
."",cdúdo, p. p. de Azrdar, e adj. Qlle se acidez. ~ ligo Aspereza, rigor, incolllmodo:
10rllOu azedo. §l lig. Indignado, agaslado, Clterr. Rel. :i. 4 33. "o azedus da viagem"
irritado. (ou/. 4.7. II.
/i'co, TI'. 2. 26 . IrO azedo das arnicções" P.
"':r,c .... dó,·, li, adj. Que azéda. § fig. Qne n. LltS/I'. crO azedo da severidade do direiirrila: v. g. lia/auras azedadoras do animo. to" .
AzcdlllllClltc, adv. Aspera, dc.abrida.... ",cd ... 1lIc, s. m. O ~abor acido, azedo'
nll'nte, com acrimollia: 7Jl'occdel' lW deman· acirlez. Cltru. A/ai. 4.. ~ fig. At;rilllonia. Cwl
da' -; pelejar - ; rcpl'c7,e/lder-. V. do Are. 8. c. 112. "por mais azedullIe que o ree,ado
3. 8. Palmo 2. 103.
LIa rainha trazia, etc." i. é, desaiJrimento,
."'ZC""IllClllo, S. m. O aclo de azedar. § Ino lras de mau humor, ma vonlade: "adoçar o azedltlllC da mrias annatas (impo iAspereza, indignação. irrilação. 11. P.
.... zcdã,·, V. tran,. Fazer azedo, IIlI'tural1- çào)" mail abor, acerbirlade. P. R. Usurpo
do acido, ou f'I7.('l1do. enlrar em fermenla- 16. § Azod/I1He elo eslomaflo; (phr. lIled.) enção acida. § fig. Irrilar, exasperar. § lig Pór fermidade do eslomas-0' procedida de e
algnrm de ma vontade, inuispôl-o contra havrr azedado a comida, ou de ma diges·
oulrem. Eur,.. 5.8. A11(1,'. ChI'. I. C. 6. "aze- tão. Curvo Po/yanl. 3. c. 4. n.· I•.
daI' a vontade do principe contra elrey scu
Azc"ill·u. U mesmo que Azed ume. B. P.
pn,\',' e 4.
3. "azedaI' o animo a todos". li.
...",ch·ti"o, e ,"zch'íll'. V. Accirar. Consp.
3. 9. 2. "a;eelaram o moço contra os no - Oniu.
!'o, ". 11. C/ar. c. 76.
Azeelar as cousas de
,hch'o, s. m. Armadilha de pe cador
alguCln; rereríl-a~. representai-as de modo dentro de 30'na para apanhar peixe. § Onha,
que drsO'oslem e disponham alguenl eonlra p. USo Vieira, Ar/. de Fttl'l. c. 13. crazeil'os
elle; irritar, provocar: "para azedal'em os ou unhas reaeslJ § A:o. A1'1'. 7. 3. n. Clal'.
Mouro.' a air diante, e caírem na cilada". c. 'lO. V. Accir~(t. agric.)
§ A.::eclar-se, v. ref. Tornar- e, fazer-se
"'zcili..... , .
~Iuito azeite dritado no
a7.euo. Caiu. 110m. l. 668 .• 0 cacho se vai COll1rr; ou derramado casualmente obre
apodrrccndo e azedam/ou. § fig. Indignar- alguma cousa.
se exasperar-se. II. Dom. I. 4. 3. "resulla·
A:r.cit.... o, p. p. de Azeilar; e aujo 'ntava azedar·sc mai o clero". § A~edar·se a do de azeite. § (por exl.) Impregnado de
peleja; eneruecer-se. AllJII q. 3.39. § "As ca- qualquer oleo: '0 cabello azeitado" com baricias e favore, do màns depres a se aze· nha, ou óleo, unlado, uncluo o. Coul. 5. 6.
tlúo~ Fco, (j. I 74. I. Mnc!am- e a malls lra- I. crsombreiro, de papel azcitado" § Adag.
lamentos, damnam· e, R A~edal'·se COIII 01- A salada bem salg-ada, pouco vinagre e
gllelll; irrilar-se com e\lr: errar-lhe aver 'ào. bem azeitada. lJelw. Adag. 121.
,"zcdli.·, V. inlrans. Tornar·se azedo: o
Azcll"", V. tran. nlar, Oil embeber de
azeite ou de qualquer outro olco: v. g. azeileite azedou.
Alo'oC .....'lÍc, s. m. (L boI.) V. Azederac.
/0.1' as lJef'as Ue uma machina, ele. '§ Tem,"zcdns, S.
pI. V. Azeda. Cw'v. Polyanl. perar com azeite eOl dema ia.
2. 2'27. 81. (BltmeJ; acc/osa de Linn.) ~ Sal de
.... zcllc, s. m. (do Arab. az;;atlj em Uebr.
a.::edas: oxalato de potassa, que se exlrahe zaiL, oliveira, e azeitona) Oleo extrahiuo da
da azeda. e só S0 empl'('ga prra lirar as no- azeitona. Paiv. S. I. 41. "em hUlIla tina
doas da tinta de escrever. E' loxico.
d'azeite fervendo" ~ Azeile, por azeitona.
"'zcdéh''', s. f..o 111e mo que Azeda ou Atarl. C. 267. "he emelhante á fcrmosa oliveira carregada de azeile. lig. lei. 33. "pro·
Azedas. 01'1. CoU. 51. 196 1!.
,
"'7.c"c,·nc. S. m. Acacla do IIgyplo, ou curemos com paciencia 'er azeite bello" §
falo s)'como'ro; arbuslo da familia das me- Olco (Iue se lira de outro corpos nalurae8,
liacpas-, originario dos paizes lropicaes, cu- emellante ao da azeilona, como de alguns
jas nóres !'ão rosaceas, azúes, e dispostas fruclo , do peix.e, etc. B. I. 1. 6. "courama,
em cachos: do caroço do seu fructo fazem·se c azeile de lollo " "azlJtle de noze " § Azei/e l'osado, e/c. lemperado com 1'0 a , elc. §
rosarios, conla8. (Z!Jziphus)
lt.zctlclc, adj. 2 g. dim. de L\zcdo. Bar- Azeite doce; chama-se ao de azei lona para
se ditrerençal' do de carrapato, de baleia,
relo. Orlh. 45.
"
A:r.cdi .. , S. m. Azedu.me, ou aCld_o do~ \i- de 1Mi.ce, de coco, de amendoim, elc. § Azeicõres, que passaram .a fermentaçao aCLda. le vil'gem; o que primeIro se extrahc da
.-/

e.
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&zeuba, S. f. (do Arab. assanha, do verb, (a.nt.) V Azin!lag:a. Elucld, I.]l. 103. (os t
azeilona. !l Aze!le de dendé; o oleo exlrahido do fruclo do dendezeiro, que lamlJclIl se sUl'do sanna, que na 2." eonj, significa amo- t.llsse~·~m qutnlaa por qu.inta, etc,)
an,
chama oleo de palma. § A::etles, pI. porção lar, a~uçal', fazer dentes a uma rodai ~Ioi
Az.UIOO, u, adJ. [ulausto, não pros
granda d'esle genero armazenada. Seg. Cerc. nho Cle roda que tem a agua por motor. de ma sorte; que annullcia ou faz re~ero,
de Diu, c. 19. "armazens cheios de azeiles, I1ril. llh,.. 6. '2. § Adag.: "Andando gauha iufortunio ou calàulICJado. § lJia _'. QI elar
e manleigas" § Eslar com os a::ciles (phr. a azenha, que não eslantlo que(la" Delic. la que a errada opinião cio vul"o (eml~el.
vulg.) e tal' embriagado. § Apagar o rogo Aclag. 56.
desastrado, e em que. nada Pó(Fe SUCced°r
Azcnlll'n-c. V. Azinhavre.
com a::eile; (phr. prov.) fazer o contrario do
brm: V. g. a sexta feira; o dia [rezc ctC
"zenl .. , S. f. O mesmo que Azenha. Fo- 111. e Alopa. I. 7. § 1110cl10 - ; sinistro de ma '
que devera ser. Utis. l. l. § Dc(lar, ou /anagouro.
'
u
Far azeitc no (ogo; (phr. prov.) provocar o !'aI de lloimhra, na Ai. Eus. 3. esc,.il. Ii.
tizeo, s. m. (ant) (do LaL acinlls) Bago
Jrado, ou dar taes razões para o desanojar,
Azlill' l S. m. (do Arab: azziar, deriv, do
com que se lhe accende mal a paixão. de uva. V, Chrisli. I. 3. 82.
vcrb. :::atara, lançar o aZlal' a qualquer 1xI".
,'zcquin. V. Acequia. Elucid.
GUCl'l'. Rel. 4.. I. 2. Alm. Inst. :-1.
311. R Esta, aperlar). Instrumel~to d~ alveilaria, co~
"zcl'ado, p. p. de Azerar.
lar alguem com os seus azeites; e~lar de mau
que se. apetlam os beiços as bestas paraas
&zcl'in' l v. trans. (L de encadcrnador). ter qUIeta com a t.lôr, quando as qucrem
humor, em más dispo ições. § LJeilar azeite
nas /amparinas; (fig. e vulg.) deitar vinho Dar côr (IC aço prlo corte, ou fio das fo- curar, on ~crra~'. Cancion. 171..§ fig. Cou.
nos copos. § Fa:,er a::eile; apertarem-o e as lha . B/ut. \'. Aceiral·.
sa CJu~ causa tOI mell~o.' ~ór, .aIlhcção: 'pa.
AZCI'êdo, s. m. Malta, bosqne de azerei- I'a aZia)' da noss~ sUJelçao.. I. é, sc"urallca
pes oas umas conlra as outras por brincadrira. ~ Adag.: "A verdade e o a::eite ros; como alameda de alamos, etc.
com dóI'. AI~/egr. f. 5ü.e 14.5. "não 17aqurin
i\ZCI'éh'o, S. m. Arvore da familia das soB ra o aZIa/' da vrrdacle" I. é, o tormculo
andão ao
cima- Delic. Atlag. li!l. "Azeite
de oliva lodo o maio tira. Ibitl. 1'.12. "Azei- rosaceas, com folhas como as do loureiro, com (P.IO ella mortillca os convenCido, c
te de riba, mel do fundo, vinho do meio" sempre verdes: da uns ramalhetcs de Iló' os obl'llía a cdlal'. 11. 3. 3. 2. "foi a villd!
Ibid. 12i. .A::eile. vinho e amio'o, o mais res brancas. Bltll. (PntllllS L1Isitania de deJ·rei Cle Bintam (contra os nossose;nlla_
antigo" IlIib. 9. "nilha de leite por bilha de Linn,)
laca) hnlll azia)', pera esquecerem todal!s
:\zcl'óla, S. f. (do Arab, azzo/'tk) O fru- f~bres, de manei ra que a muitos nam Ibes
azeite" I/Iicl. 113. "Quem a::eite colhe antrs
.
de Janeiro azeite deixa no madeiro" ibid. cio da azeroleira, que é acerejado, e azedo. vieram mais..
Azlbill'. V. Azevre. Arl, da Caca 2. 10.
13. "Quem a:;eitc mede, as mãos unta" ibid. lJ/ul. (CrlltllJgtlS a::aI'0/1Is de Linn.)
"z~l'olêh'll, s. f: - "0, s. m, (L boI.) Ar13. "Quem muito melou azeite tem, nas
Azichc, s, m. Especie ele vitriolo, qllc
busto esJ.Ünhosó que dá azerolas.
versas o deila. ibid. 170.
se acha: nas mmas de cobre. B. }l. (Melan.
,'zcl·'·i.dn, S. f. (anL) Cerca de madeira te)'ia.)
Azcllêh''', S. f. Almotolia de azeite.
A7.clteh·o, n, S. O que, a que faz azeite. faita a prr sa para deren iva. inec/. 2. 380.
Azillu, S. f. (t. bOL) Herva com quc se
Barb. D. § Pessoa que anda pelas ruas ven· "e alli quizerão fazer huma azervada, em curam os gados.•
Azilo, S. m. V. A~ylo.
que
pensa
vão
de
se
salvar,,;
tranqueira.
(taldendo azeite. § 'famlJem se t.liz, do que vende azeite em qualquer parte. § Navio azei· vrz de acel'vo?) V. Azerve.
Azimlll'o. Zimbro. Orel. Coi. 17.71 o,
Aze .... ~, S. m. (do Arab. azzel'b, a sébe)
teiro; o que anda na pesca da balea. § no
AzlmcllI. V. Azemala. e Azemola,
llrazil (L pleb.) O alcaiote; o que vive á (I. de agriculL) Paravento feilo de ramos
Azimo. Al.ymo. Alm. inst. 2. DIO.
para amparar a: eiras. lllul.
.t.zlmi.Ch, S. m. (L astron.) Circulo verli·
custa de mulheres.
Azclleh'o,
adj. Que perlence ao azeiAzcs, S. r. pI. de Az ; Esquadrões. B. I. cal, que os astronomos fazem passar pelo
te. Deli;:,. Adag. 3i. "cão azeiteiro nunca 8. 5. "no meio das a::es"
crntro de qualquer astro, para mcdirasoa
Azcin"ll, S. f. (anL) Chuça. Ord. Ar. 2. altura sobre o horizonte. Carv, As{ran,
bom coelheiro" § NaL'ios -; baleeiros.
....zCII<lIl ..; S. r. (do Arab. a::zeilnn. do 29. 25. e Fitip. 2 33. 17, lança curla:
Azimllth magnelico; o angulo quc fôrma o
Az('iunc. \'. Aziúme, e Azedia.
Hebr. ;;ait) Fruclo da oliveira. Atar/. C.2'25.
meridiano l11agnelico com o meridiano as·
Azc"iio, (anL) V. Azpúma. Elueill.
«sam comparados a oliveil'as carreg-adas de
tronomico e que é medido pelo arco respe·
,~zênll·. V. Azebre. FerI'. A)'l. 4. 13.
azeitona" § Azeitona sa]lateira, muito molclivo do horizonte.
"zc...~m, S. m. (t boI.) (lotiwn aroeJlse)
le, e qua. i pódre; desionação naturalmente
,'zlm"Chi.l, adj. 2. g. Que perlenceou e
derivat.la do mau cheiro, que tem li moura, Planta da familia das gramineas, que serve relativo ao a~imntlJ. § Angl/lo azimulhal:o
como a das celbas, onde os <apateiros remo· para forragens.
que se forma do merit.l jano e do ázimutll,
Azc,·c.'linhos, S. m. pI. Leão Orig. p. 68. cuja medida é a parte do horizonte, qneos
lham a sola que hão de bater. § Cá/' de azeitOlW; variedade do verde escuro. § Adag.: diz que vem do Arab. zebezin. ('a)'el. traz corla. Uarv. Via, i. I. 2. C. 15. § Circulo
"A azeitona e a fortuna ás vezes muita, e azeviJlhos, e traduz ve/'l1liculi, bichinhos, a;;imlltilal; circulo maximo, que passa pelo
á vrzes nenhulnalJ Deiic. Acla(J. 5. ,d:Juma verl1lesi nho .
zenith, cortall([o perpendicularmente o hoazeitona ouro, a segunda prata, lercei ra
. m. O instrumento Cllm flue
AZC"ill, S. r. O mesmo que A evia. Peixe rizonte. § mata" ibicl. 124. "Nem bebas da alagoa, lIem da ramilia cios plcuroneclos, semelhanle ao se mcdem os azimuthes.
bebas mais que uma azeilona. Ibid. 69.
'linguado. Leão, Desci'. 14.
Azi"l"'C, (L da !Jeir.) V. Aluufeira.
AzeitonAdo, n, adj. Cor de a~eitonas,
,'zi"h.., adI'. V. Asinha. Pinll, ChI'. II'.
,'zc,·lchi.do, p p. de Azevichar ; e adj.
esverde3Lto escuro. 11.
1. 33.
16. I. § S. f. Fruclo da azinheira, §s.r.
Da côr cio Azevicbe. V. de Suso, C. 41. "ne·
Azclto.u~h'o, n, S. O que, a que vende gro de Guiné mui azevichado"
(lim. de A~a.
"zlnb'-.g.. , S. r. (do Arab. a~;a!ICa, de·
azei lona . § Pralo peq ueno em que se põem
Aze,'lclllll', V. lrans. Pintar de negro cona LU za a~ azeitoua .
mo azeviche: "azeviclw)' intenta as cans ge- riv. do verbo .::allaca, alJerlar, eslrcltar)CaAzcltónl, (I. comic I·Azeílona. Canc. § ladas, c encarnar as faces avelladas"
minho estreito entre montes, vinhas. fazen·
como adj. "VeJudo azviloni" COI' de azeilo- . Azc"íchc, S. m. (do Arab. azzebaxa, de- das, ou pelo campo, acompanhado de \'alla·
na. illecl. 2.
riv do verbo sabaja, tinl!ir de nrgro) Pedra dos fóra da estrada real. Orel. Alall. I. 19.
Azél, s. m. Um peixe da lndia. Orl. Col- mineral, muito nrgra, c luzidia, leve e fraA'zinhi.go. V. Aziago. Carrl, Jj,
,
loq.3.llv.
~
Azlllhitl, S. m. Terrpno planlado de ali"
gll: é uma variadade da ligníla ; com eIla
Azél ... Tem'. c. 54. talvez erro de im- se fdzem muitos objeclos de adorno. Pi- nheiras. Lop. Ch)·. J. 103.
pressão por Gazela.
:\zl"lu'mc. V. Azinhavre. D. P,
,
nheiro, I. 108. "e na do ifTante D. Antonio huAzi'lh .., S f. (talvez dim. de aza) Peque· ma cruz d'aziviclie" ~ fil!. Tudo o que é ne·
:\zlnhi,,','~', S. m. (do Arab, a:ziIlOJor;
na aza de cesta ou ceira, ou que e faz com gro em summo grau. 11. Dom. 2, 2. 10. "sen· do I:'ers. ZCIl(JU'; na Pl1arl/l. Tuba/. se,acha
fio ou fita em qualquer peça de roupa para do azeviche nas côres .. § pI. uso Garganli- escripto alzeJljar) Omesnlo que Azcbre, m·
prender o colchete ou o botão. Casl. !l. C. GO. lha, adornos das mulheres e menino, fei- dele. Sere,.. Prompl. I. I. 'lo p. 3. § A;llIilo,
Azelll .. I.. , S. r. (do AralJ. a;;za1ll/a) Besla de los de a::eviclw.
vre. Sous; Vesl. da Ling Arab,
ínbo
carga, de cáma. Ord. !tfCllt. I. 70. § S. 2. g
.... zc'·ieh·o, ", adj. (I. pop.) Dado a mu·
,'zlnhêh''', S. "zl"hcll'O, 011 "'i!
fig. Pe soa estupida, que nada faz com geito, Iheres, frascaria. Ulis. 4.. 3. "he hUlll mar- S. m. Arvore da especie do carvalho. ano
que não serve para nada. Blut. V. Azemola cado azevicu'o" 'l'l'ancos. 2. C. I.
d' Al'v. 58. "a a.::i117wira, de (Iue ctc.> PO!l';
AZCIIICI, pI. Azemeis, S. m. (do Arab. az·
Azc"inho, S. m. (lIlI'x aqui (o/iwn de S. I. 338 V. "nosso enhor ralou a !I0~'c
zamal) Almocreve, o que anda ao ganho Linn.) Plauta silveslre da familia das ilici- do a.::inlwyro ardendo" Cato. (Jorou· .2. 'd~
com azêmalas. ChI'. de IJ. Pedl'O. § (L Arab.) neas, que dá folhas rodeadas de rspinhos, II. -arvoredo de azinhos" ((jtwrcl/S ll/U
Côrte, ou cabeceira dos aduares, ou cabil- crespas, e mais largas que as do loureiro. Linn.)
I . dCali·
das. Goes, Ch,.. Man. 3. C. 3'2. "ao azemel 11. P. /Jarb.
Azinhoso, Ól!llt, adj. (anl.) CICIO
de Abida, oude os capitães das cabildas, e
Aze....
S. m. (do Arab. assabre, der. do nhos.
EI
aduares tem suas tendas ... a por mais no- verbo sabam, esperar, ter pacipncia,) OmesAzlnCitI, adj. (anL) Oc~idenlal. .~~' ler.
bre lhe chamão em sua Iiugua a;;eme/, qne mo que Azebre. V. § (t. boI.) Áloes, ou her&zlo, sull'. augmentalL\:O de v~rt
qner dizer na nossa côrte, ou cabeceira de va !labosa; plantada falll. das lilaceas, muito mos populares: V. {i .. copa~lO, bala. 10·
Ioda a capílania de qualquer da(Juelles amargosa, da Arabia. c Asia. Gouv. JOI'IL. 3.
Azit·, e der. V. ASlr. UlIS. I. 4. umc ou
aduares, etc."
'
Azl ...".-,,·, V. trans. Cau-ar azed ,
10."dao (as ilhas de SacOIOrã)muiloazavere,
Aze'nl~lll. V. Azcmala. Silll. lloe/h. ChI'. ou aloes- § (I. pharm.l O sumo da lIel'va azia /Jarb. D.
,
Barb. O,
1. 19. 81.
Azl"",BI'.SC, V. rer. Azedar-sC.
babosa, extraclo cousolidado. Ol't. ·Col. I.
AZCIllClch'o, S. m. uperinlendenle das 3. Sant. Ethiop. I, 17. «cria-se grande abuuAzlí""c. V. Azedume. B. {li
9 I.
azémalas. Coul. 5. 8. II.
Azh'leh'O. V. Azevieiro. 1rallcoso ,··
daucia de !lerva babo a, da qual se colhe
&zclIlillll, S. f. dim. de Azêmala. Leitão muito aloes, (Jue uesla costa chamão aze- 104.
MiW 12. !ISO. .
' v)'e..
Azhillho. V. Ar,evinho,
sai OCC~·
..h lcllloln, ou Azellluln. O mesmo que
~
Azill, S. f. Azedume do estomago, doen","zo,
s. m. ('I' a I vez do Lat.. ali IrQ' O, I.
Azemala, Aveil'. 81. §
(L pop.) Cavallo ça. Curv. Polyanth. 3. C. l. n,· 90.
sião, motivo: v. (J. dar azo a CCIlS! dias ll
velho, estropiado, eseauilrado.
"zli'10 0 , ou ,,"zlligou, pI. A:;iágãs, S. f. 1. 8. "o qual caso foi azo dtJ alguns
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I da cÓI·[e". § Meio para fazer alguma
,,",Ollldo, a, adj. (I. chym.) Qne contém 0I1ramarlno. § (t. de brnz.) CÓI' aZllI: "camapararO'oilO Vlis. I. 2. Eurr. 2.~. "tirados azote: .lU boi/alicias azo/adas; alil11/'I'//os aZ(}- po 0-:11/" No/J(liarch. 7). '2;'1. § Scrt'iriO/'I'S r/d
cous~os Iir~do: os IIl'cel1d(l~;" GUt's, ()ltr. l/d lal/os. § Carvão ._; o da calcinarão das ma- a:; II l; os da casa da mi I'I'icordw, que lrali'OÓ ',a Cjl1curárãll por lllao azo,'. § !Jor lerias animaes.
ziam solaina o-:lÍ/. § A:;LÍdS, pI. on COllcr/os
/. d' ~ "lgI"'I1I' i. é.
por scu 111('10. grilo,
11z01" lo, .on 1\lh·íÍl .. , s. m. (t. cllym.) O-:LÍe.I,· o da connTraação de S. Joiio Evan0;0 "" •• ,
I
I'
~
L' /'
N
I
I
.
intervençúO. Lcão,. ('/ir. J... : c. ~. _ii J!,~I.I·. I I1me grnel'lco (as com lJllaCÜeS do acido geli. la, vulgarmentev uilo, de Snl1ln Eloj,
1.1. .foi (1:0 de nJlnhn alr~:ao", can a, .~cc~- azolico. ou nilrico, eom as bascs salifica- ou Loios. (JaJ'V. CorO(J. 2. I. I. e. 2. ~ De
.' dc alrronlas. g Occaslao, cansa, pi ~ trx· v('is. Pim. Comp.
oltro c a;'lIl; locuçiio ue que se usa, quando
t~O «por (1.0 das lars patavras dus privile~zlÍI~', s. 111. (do Gr. a, pl'iv. e .. 6é, vida; se consideram a' cOllsa- no seu po:1to nll.i°ó~ usal'am como nOIl denam" Ol'll. Ar sem vida). (~. de .chYJIl.) Corpo ~imples, ga- 1110 de forlllo 'ura, ou perl'l'içiio. Lobo, r 51.
~IG'l:iIO dr~lreza no obrar. /I N. I: 3'27. § zozo: In~lpldo, IlIcolor .e illouoro, qlle se ~ Ouro slibre a.:,111; exprr~~iio, em qlle ~e
Êrrol' Os a:.os os cousas; as ?CCaSIUes, os conte!ll T1~ ar almo~phrl:CO, ml,:tllrarlu com denoia a urllrza, e pl'rl'eil;i\o extrrll1a de
tempos em que pode!'am iJr~l l11zl'r- 'r, COIl- ~ oXlgelllu II~ .proporçao apro:,imada de alg. tonsa. Ue/lll. S. 2. 70. 38. § Anlial' (11''''uir. ·c. Allle(J. 15/. § Por-se e'!l q,zo lie; l!l por C,:lItO; e ImprOJl~IO por ~I 'Ó para a do a:.ul; diz·se d'lIma grande raina, d'lInlU
~CtlsiâO, ri'cO. P. p. '2. 140 v. EII/':. '2. 2. I r(,splra,ao, e comiJuslno (d'ollde deril'a o desordem, elc. § ku/ (t. poel.) o lirma.fllC II/C 1)01/110 eillazo r/d maior qllcda". § 1I01lIe).
.
_.. mento.
A~a.· .Gllar·[C dos a::.Os e g-lIar·le ha Ikns
"ZOh.... ~8~, s. Jl1. (do Gr. a, pnv. :;01' "1Aoz"'l, arlj. '2. g. Qne'tell1 a cór azul, de
do,'j;éccadosll /leI'/!. Nlln n,'/i·. .~I. "0"('111 da. e l/asas, duellça) (t. med.l 1J0enea aliri· cór do céu. V. (/oAl'c. I. lO. "hum panno
ar;edo 11 0:0, arrrda o peccado~ IJcLic. Ai/ag. IJllir!ll ~ jllllilenci~ Ilredomil1al1lc. do. azole a::.ul g-r~ss()".
.. .
.
30.
"
sohle~ o.~ ou 11'0,' pnnclplOS da e~Ollomla a'll-1
AZIII. CI'C, S, m.
19'1IlfJC. Il1ccrta; :r.as
IAzo. Occasião, oppql:lullldaur, (:OIIJIII1C- mal 8 bla palnHa no pI. ell'Sln'lIa lamlJ~m parece srr o anil. Coes. {'lu'. ,1fan. 1l. 3. c.
cão. S!(ll.; A:~.e qccastan commoda, apla, uma I.:la':8e totla de doenças, lia qllal se lU. "dOIlS fardos d'O-:/~loer~" 10Ulmdo lacre',
;"'Ilosa. Dccastao e a sorlr, 011 ca,:o de qllc conlprrhl'lIde a gallgrella, o callcro, o rs- por llllla ('m ,.:eral fl'ila em pa.lrl~, ou ca~ pólie lançar mão OpiJodunidllde é occa- corl1l1.lo. elc.
nudos rlelgadns, ul'pois de bcm ul'fecada, e
.ião. qnr vem a lco~pO .. ou 111 logar conl'e,\:""1 ii, ~. m. (I. de alch.rm.) A lIppo.ta coalhada ['ln fÚl'lnas.
IIlrnl['. E rOlljllllcran ' a COlIcorrenCIa:'l- Ina{(,I'I:J prllna dos melaes, ou o mcrcllrio
,\ "" lIul 0, p. p de Azular. C01!l' Jom.
IIII1t1allradeClrClIl1ls1ancia·,/l')rc.J· de lem- uo lJu·lal. IJ/ul.
I. 18. ~ adj. Ue cur azul, ou tirilnle a azul.
lIo. lll "arüllispo ição de eOU~:I, proJlria para
..4>""!lIco, adj. (I. cll,\'m.) Aeido-; com-I Cil. Vw. I. I. 151.
1!"lllllliJl1. à IIccasilio e.cl)/ljullerão.podelJ1 IJlllaçan do azote com ooxigeni!1q!Je('xi~~e
"zlIl.~d".." s. m. Ortieial, que aZllla.as
SI'r Iioas ou mas, proprJas ou IlIlprojll'la.., 110 11111'0, e Clll oulros saes. V. ?illl"ll.:o. §?ia gllarlllçoes uas espa(!as. Crancl. cid L/sb.
para 11 IJlle 'i!lleUla; mas. a 0}JjJor/1II1ic/adc Iillg!lUn-rm seiellli.'ica elJ1prega-se hoje ex- ~. 8.
_
ca:a S('llllll'c sao a propo. 110.
CIU~ll'amrlltt: a~6Itw.
,,"zulno, S m. Ave do Ilrazil, de cór ani" ..oilllo p. p. de Azoar. Arvoado, turha·
."",ÕtilO", s. m. pI. (I. oh)'I11.) Chamam-o e lada e reição do pardal. § Arl'ore UO Ilrazit,
do de vinho, 011 de oulra COII~a, (t. uSllal.) hoje a:olito', 011 l1ill'i/os os sars forl1Jados do malto \'Irgrlll, que da marlriril tle lei.
cem fil. EIlJs. "a::.oado cngpnho...
dI] lima iJas~, e do acido azotoso; tnl1lbem
. f.zulál·, V. Iralls. Pillllu', lillpir de azul;
.~ZO"lI·. V. lrall~. Arvoar'd)('rlllrbar a ca- l'ão ct('~ig'lIa lu. pl'los nOO1rs de hY/Jo-a;,o/i- anilar. 1110nl. rJ/'l. 14. 17. V. AnilaI' (o fel'lX'ca. COlílO se auda,se li 1'0 a; alol'llonr. § los, Ou !l!JjJo-Jlilrilos. PUI!. C01llp.
1'0).
II.: Fazer 11l01'cr-sc rapidal1JC'ote I'JIl roda
.-\:.<i,10. V. Ar.oil~.
'\zal",,'.se, V. ref. Tornar-se aZ1l1.
a~lImacou.a, como que sq!uindo o apura.4:1,"1""0, ""a, adj. Que é forOlado pelo .'z\lh';;o, adj. (t. do H. li. do Jul, Ilrazil)
IIIl'nlo do~ 01110.. F. E/!!s. 8. p. :')'2. "nuas azote. E.le [ermo ~uiJslilúe IlOje o termo ])iz-~e do cavalln o\"eiro, de pinlas miudiara~, 'u~pell;;ossacrilici05 lhe azvctu. § (t. ni/r(lso. Pil/!. Camp.
Inhas brancas e pretas, que ao longe o farUlIlil.j Causal' grande enfado, fazer agnRitZ.. t ......\ I .., S. m. (l. eh.\'Ol.) Composlo . zeOl parecer azul.
lar.
formado pela combinação do azote, com
.-tzllil'jilllo, p. p. de AZlIlejar; e aujo Co.ho.,·, v. inlrans. Aborrecer·se, enradar- os melaes, ou com os melalloides. Pim. hrrlo, ornadu de azulcjos. /l. IJOIlt. 2. '2. 18.
w. gIlar cavaco, ir li serra.
Comp.
Te/l. Chi' '2.
11:l.
.hOÚ'··H'·, v. reI'. Al'I'oar·se, ficDl' alurdi.~z .. nl;itd"m"nlc, auv. De modo azou.4:r.u"·jtldú,·, S. m. O que raz, Oll a.senla
dll. § IIg. Movcl'- e rapidamcnle rl11 roda. garl0, iuquil'lamCnle, COIl1 vivacidade.
azul('jos IIUS pareu S. [)lI/I.
Id. . /l. 192. "Cjual se a;va c'o açoule do me.'C.:r.o.. gúdo, p. p. de Azollgar. ll/adeir.
'\",.. I<'jill·, V. Irans. I'ur. as~entar azulelIillO o Iroho rodeador.. Ia piorra).
Me/h. I. H. 15. § adj. fig. Vivo, inquirto, jos. Vici,.. I. 40. § Tingir de azul. li. P.huluill'o, p. p dr. Azoillar, e arlj. Ton· trafl'go; Inais que espcrlo. II. P. 2. 2.!l. cspar/as. V. Anilar.
lo: lI.g.-COIl! VW/lO; allmlic!o.
"e'ngeohos a:;ougalios, que: passam ue ex·
,\"'.. I ....jo. R. m. (do Amb..az::.all/jo del·iv.
AMlnill', V. lrans. (I. vulg.l Fazer eslron- prrto" § Jllilltn a::,ollgll.llo; o que principia a do "cru. ::,olLoja, ~er Iizo, escorrcgadio) Lado aos ouvitlos; "alurou qne a a:;oinassem rccar alltes de ler cspiga rormada.
drilho vidrado ue córe~, em gcral azúes,
C~lJIlal r1rspI·opO.ito", eslrugir a cabeça. ~
."':;:0";;'11', V. lruns. Uar azoun-ue; mi~lu- com pinluras. de que se fazem ~ilhare â
l.lltoolccc'J', alordoar, (no senl. lrans e in- rar azoug"ue; al11aln-amar. ~ fig. [lazer in- parcdes, ou se forram louas. 1J. 4. 3. 13. Y.
lralls.) R 8 muito li ado para exprimir o en- quielo, de assocegado, avivar, esperlar Alizares.
radalJlclllo de quem ouve um fallador im- muito.
~zlllíIlO, S. m. Torllo ua Cayenna.
porlu0.o, quc, por muito ll'mpo, lhe tem
..lh") .. gll~, 8. m. (do firau. a;,;aibaq, ele·
.>\"' ..... 1.......10, II adj. AIg-ulJllanto corcoestrugIlIo e fatigado os oUl'ido com consns riv. do 1'('1'11. ;.abaca., correr de um lado pa- vado; ele eslatura não direila.
IIl1pert.lIlculCs c desagradavei~, talvez COI11 ra oulro; ReI' iuquil'lo, vacillanle. Na Pltarm.
,\znl'it(·, S.
(l. nün.) Carbonalo de comexericos. cle. Parece derivo do IIcbr. Iw- Tuba/. aeha-. e r,cripto al::.aibaq.1 Engel- bre natural azul.
;/11, or~lha, ouviJo, d'onde hila::,inn, ouvir, mann ral·o derirar tIe a:;·:.allca.) ~felal sim.4ZÚI·lu"" ou Azill'UlU, S. 111. (t. pharm.)
escotar, dai' orclhas. Closs. Ol'ien/.
0l\es, Iiqnido :\ lemperalul'a ordinaria; tlnido Pr<,paraçào ch,\'lnica reila ue mercurio, en.\zOIUIlI'_S~, V. reI. Senlir znmuido, nos' lranco, como praia derrUlida, que se ajnn- xorre, e ai am'.l1oniaco.
OUVIUO; cntontecer. § Enfadar-se, alJorre- la srmpre em globosinhos: é lamlJem cha·
.~zlIl·,·.kl"', S. Lllarcaça vulgar no DOHcer-.!>
mado mrrcurio: 110 c lado uatural diz-<e ro, ql1e lel1l \lOr leme um remo, li rple I.:lla,\z~II11, s. r. Gcncro de pcquenas plantas a:Otlfl/w vivo. li lig-. I'ivo como a:;oufllIe; o Ulam (' pad<'1 a, e para a marcha uois remos
aqllail"as nUCI,ual!le da familia das naiadrs, que ti aetiro, e lail'ez e~perlo de mais. § pelos lados /1/ul.
lelldo por prlllClpa<'s cspecie, a a7.011a tIe Diy.-. e de uma p~s, oa que li muito viva, in"Z"'·I·"~n", S. m. e '\zlll'l'ul;lI;nho,
pequenas rol.IIas do ilrazil e a de rolhas piu- quieta, e prompla na' sua' acções, que li dim. V. Azorru"ue .. li. P.
.
,
nalalla. da ~ova 1I01landa.
um a:;OllflllC, 'lu· lem a.~Oll!lllC. AII !t'gr. I. 4.
e UCI'II'. lanl.) v,. Inlran . \.
le·hoolle~, .") adj. (I. g"eo!.) Diz-se dos § (I. do IJrazil) Cipó medicinal.
Znrrar, como hoje dizemos. Cd. \'ie. Ob/'.
,/1'('1I0S ~l'ImIIIVOs, em que não se encon,\zC.:·'IUf·, . III. ~ume dos anligos iudi- 4. 21,3 V. Casl. I. 3.
a~" vc~llgiOs de allimae-.
g-euas dl' ~Icxico. que linham uma eil'ili 'a~zY;;Il", S. L (do Gr. a~!!{fos, tle a. privo
li;a7.0"C!"lIs, S.
pi: (ant.) ~Iallas para s,c ção luuilo nOlavcl, drslrnitIa .ppla. conqui - e Z!!{/OS, par. l'n~ pari (I. aual.) \,('ia que ~c
rcOl
ras
cnhas. Elucut. § Soutos, capoel' las IIl'spanholas. § Da·se ainda O Jl1r:smo acha no lado dlrl'llo do pC'llo,
que nao
, .
nome aos indig-enas acluae·.
tem igual com que rmparelhar 110 latlo ('su
::orell
. f. Planta umbr lIada.
.'-"'''de. V. Acnue.
quenlo,
Pro
S.
Golpe de azorrague.
& "'.... , pI. A:.-úcs, S. m. (do Arab. ;.ul; se-I
&""lIIil",~, m. ~om que os Grl''''os
A' I . .
4.
gundo oulro' do ~'ers. la:'III', cou~a azul) ~clIi:malico. dão aos call1olico' I\omano
azo~~rrllll'/i'ul" V. truos. llaler, açoular com .Uma das lfualro cores primeira', corno a por com'.l1ung-arenl com pão asmo.
". ~I~~. '. Bl!!s. 7.1). 11,0.
que lcm o céu qnlllldo eRlâ liml)O de uu·
ÃzyUlo n, a Ij. (do Gr. a:!JI1IOS, de a,
tegot(lI g
S m..(do Besp. =url'iogo. la- vens, ou como a tia saplIira; ha l i lI'crell 1(' priv. e ;'!!1II6, rl'rl1wulo; L»t. lq/.lI//lS) O
aladas lço~e de varias corrcias tl'ançadas e pecies de côres azúe: que se dislinguel1l mrsmo que ILIlIO. A/III. lilslr. 2. f. !lIO. §
o c~C{1 pau, ou de uma só; usall1-n'o pelo. adjectivos qlle as delerminam; a côr A:'ymos. . m. pI. (A (es/a c/os aZ)'mos; ou
Alco~ar:lr~s,:: Oulro , para langer besta. I du c u limpo é a~lI/ cc/este, aliâs pombinho pa~clloa <'ntre o~ jud us.) A1'1' • •3. 34. "1I0S
Cordai ~ . /3. flcom azormglle t:C'ito de (ino; o claro é ':lais que o r.cl.e.~le.; a.:.u,l {er- srle uia. dos O;,iIllOS" § fig. :·ll1lpk.: pu~ 110. ~l'~ucna~"
Casto 2. C.. II .. § fi". IIla- rele, ape/'Ia/lo, ./~c1tac/o, lurqw e o mal •. e - r? ~,Os Innocelll~s, l1la~~a a;,//lIa e . ~nc(:
I
1m pio COl . 7.•3. "a Consclencla açonla o curo, e que lira para o prl'lo: a~!ll l%, o I"Is.. lma tio cordl'JI'o de Deos .. Bcm. Me./t/.
11 slll'do azo/'/'aglte".
c. curo arrollxeauo. § A:;u/ uLtramarillo: V. 15. 5.
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.R, s. m. egunda leUra do alphalJl',to PortuO'uez, e primeira das con oantes. E labial
e al'fim do
ma mais branda: pronunciase bê. 11. GrallLm. 93. "todo nome de alguma letera do' nos o a, b, c será neutro.
Mas cm Portuguez não ha tal genero, nem
figurativas adjectivas, que não ejam respondentes a ma C. em o, rem. em a, ou
communs a ambos, v. g. hreve, liberal, etc.
(,um b uem talhado. § Como lellra numeral
valia 2. entre o' Gregos; entre os Rom. 300,
e com um risco POI' cima 30DO. § . 'a conta
Homana, por v, com o valor de ~, vc-se ai·
gumas vezes uos documentos antigos. § I~m
prega-se como adj. em logar do segundo algarismo ordinal: Livro A i Livro lJ; O que
equivale a l.i1'l'0 1.0, Livro 2.°' serie A, serie B' serie 1.', . erie 2.". § Ua palavras em
que não está üxadô o uso do b. ou do v;
a sim diz·se labema e taL'ema, cO/Jarde e
covarde, etc. § No norte de l'ortuo'al é muito commul1l o emprego do v, pelo 'v., e vice-versa: v. g. vinho por vinho: benlo por
vento; varão por varão; visconde por visconde.
llllÁI, s. m. Divindade principal dos Ass,vrios, que os Gre/?o assimilaram a Zeu~,
e os Romanos a Jupiter. O nome vem da
raiz semitica baal, dominar. "En essa noyte dis e·lhe nostro Senhor: destroy o altal'
do )'dolo, que chamam /Jaat, que levantou
teu padre. ineelilos d' Alcobaça, 2. 197. "E
aconteceu n'aquella me ma noite, que JellOvah lhe dis. e: toma o louro dos hois de
teu pai, a saber o segundo touro de sete
annos: e derriba o altar de flaaL, que he de
teu pai. Almeida, Bibl. Jt!Í:;, 6. 25.
IIUUllitU, s. m. Scctario das doutrinas
de Daanis, qU9 rundou uma seita manichca.
u .. i"·, s. f. (I. da Asia) V. Dár.
Dunl'i.s, S. m. Planta, chamada por ouIro nome hefl'a de OUl'O, de que e el'viam
o alchy~i la __ /1'1'11,. Flor. 1. p. 398.
lIuu"'...·. V. llazar. Luc. 4. 8.
lliab .. , s. r. (do Arab. toaba, segundo n.
NlI11. de Leão) aliva, humor que escorre
da bocca fig. 111. P. c. lIG. "rn opados na
baba do odio dos homens. § Especie de escuma, mucosidade que corre da bocca de
algun animaes. Rego, Alveil. c: 14, § flumoI' glutino o, que largam de SI o caracol,
o bicflO de seda, e oulros. § (I. do Brazil.)
Belba de mora; doce rcito com o sumo de
coco da llahia. § /Jaba d9 (Ioí; especie de
palmeira do Brazil, tambem chamada JaJ'ivá.
nubiado I). p. de Babar. § adj. ClJeio de
baba. § (l. ·am.) Enamorado, apaix.onado.
§ Pasmado. § (no Brazil) Folho em 1)I'egas
com que e guarnecem vestidos, saias, coberl as, etc.
....b .. dó.ll·o, s. m. Pedaço de panuo de
lençaria, qne se põe no pescoço aos menino. pOl' dianle, para resguardo do veslldo,
li nando comem pam que o não sujem.
n .. bi.lc", s. m. pI. II. N. I. 297. "amanhecemos entre babaies, e voze de gente,
e de atabalinhos, qne ... e e vião a muita
pres a chamar a gente para a guerra, etc.•
sera erro ty pogr. por babal'és?
nf.bi.o, . m. Golpe, ou pancada de duas
bola enlre i. IJ. P.
UMllío, ou Ui.bú .. , interj. pop. Foi- e
acabou- e niio tem remedio.
'
n .. hilo, ü .... , adj. vulg. Tolo, baboso: e
fig. enamorado, tolo por alguma mulher.
lI .. hi,,·~ v. trans. altar baba, ou salil'a da
bocca: sujar de baba. § Babar-se, v. rer. 01tal' baba, deixar a baba; e fig. fallar, explicar·se mal, balbuciando. § lJaba/'-se )l%~~ algltem; (I. vulg.) ter grande amor, paixão,
por essa pes oa,;j - se de gosto' loc. u ada
p:tra exaggerar o grande gosto de ulguem.

t"
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R'.'ba'anhn, S. f. Especie ue palmeira.l
S. m. (l. da Asia.) "tocar baba·
uO
dar rebate de ladrões na vizinhança. V. I3razll.
nnclÍb .., ou Ullcnhi., S. f. (t do Bra
llabaies.
'.
nub.U'éo, S. m. Palavrorio aITectad.o e ziL.) [/ructo da bacabeira.
malieioso. Vaia, matraca: "levar Ulll babaJlllC.. billl .. , S. r. (l. do Brazil.) Bebid
preparada com o sncco da bacaba.
a
'/'CO" (phr. pleb.) § ou lJabaréll.
n/.hi.... 1'. Dabáo.
"nc.. heh·", S. f. (I. ~o I3razil.) Palmeira
lI .. bell'.., S. m. Peca' de arrnadnra anti- do matlo virgem, que da o fructo chamado
ga que re.guardava ã hocca, barba e quei- bacaba.
xos, fazendo parle do elmo; do 1'. 3.° dos
~"c~lhll'ls, S. m..pl. (l. do Brazil.) Tri.
Inad. p. 287. parece, qne cobria lamhem a bu lndl;rena que dOl11l11ava em parle da pro.
cabeça. Ord. Aj: I. 71. e Jlfa~l: 5. 105.2. vincia ae Malto GI'O soo
"capacete com sua babeim, alias baJ'bo/e :
IIIIC.. lhi.o, ou lJllcnlh{.u, S. m.Peixe
outros escrevem baveim. Ined. 3. 208. "nom do gener:o gru[I/.S, que se pesca nas co las
era armado de gorjal, nem de baveim. V. da Suecla, e nos IJaucos da Terra Nova e
l3a vei ra, Camal.
que yem ao mercado as vezes fresco, mli
D .. hcll·o, S. m. O mesmo que Babadou- quasl sempre secco e espalmado, cm barri.
ro.
cas ou a granel. E' alimento muito apreCia.
U .. hel, S. f. Cidade, e torre na planicie. do, e de grande con umo. § Acoulc de la.
de 'inar, ou Senear. § 1'01'1'13 de /Ja{Iel; on- rias pernas de correias de coui'o crú lorci.
de diz a escriptura Sagrada que se mani- das, com que açoulavam cruelmente oses.
festou a confu~ao-aas línguas entre os que cravos no Drazil : "dar uma surra debaca.
a edificavam, e por isso se toma no fig. por IItau nas nadegas" § Dar elll aqua elc boca.
cOllrusào O'rande, balburdia. Viei!. 15. 15. lhan; diz-se de um ne~ocio ou'iutentofrus"desta babel de erros- (cje varios sectarios Irado. § Bacalhaus, pI. (I. pop.) Duas lira;
que estavam juntos) § B uma IJabel, ou é pendentes sobre os peitos dos que vàode
ulIla torre de /Jabel; diz-se de uma reunião capa e volta. V. \'olta. V. Baiona.
IIl1cnlhoÁd .., S. r. Golpe, aconte com
em que ha grande vozeria, e n,inguem. se
entende. § Na Ac. dos Sing. 2. 132. vem co- bacalhau. § (fam.) Fartadela de bacalbau:
vamos comer uma-.
mo S. m. "esle bavel.•
Rnbél, S. m.• Coberla de babel. ou balI .. culh.oell·o, S. 111. Navio que vai ã peso
vel, como vem no 1'. 1. {. 222.. das P. da H. ca do bacalhau. § Negocianle de bacalha~
Genrol.
.
Rncnnuía-tc, S. m. Arma de fogo, deca·
lI .. blló"i'" ou lI .. h)·lónln, S. f. Cidade, no curto, e largo, reparada em Cllronha.
capi lal da anl. Chaldéa, e dos Assyrios, elc. Vieil'. 10. 262. § (I. pop.) Um livro ~randee
§ fig. Conru~ão, labyrintho, alludllldo ao velho. V. Bracamarte. § (I. do JJrazll.,~ome
que havia n'aquella cidade. Lobo, f. 124. de.nma planta empregada na medicina.
IIlIc.", •• hy, S. m. (I. do n. G. do Sul, Dra·
Chagas. 2. 156.
n .. b"·i'8", S. m. (I. de 11. n.) Quadrupe· zilJ O feto da vacca OIorla em eslado deprenhe7..
de da India semelhante ao porco.
U .. I>I .. h, S. m. (I. da lndia) Nome que se
BllclI"iJn, S f. Planta semelhante nasfo·
dá no commercio a casca da acacia da Ara· I"as ao bal'basco, muilo medicinal. Dict.
bia; serve nos cOl·tumes, e tinturarias, e das P/anl.
lIiH'n.,o, S. m. (I. poel.) Herva de rniz
di7.em que da melhor resultado do que a
galha.
cheirosa, talo anguloso, folha aspera, que
ll .. bóc.., S. 2. g (l. pleb. desus.) Tolo. se misturava nas grinaldas, 011 corOas. iII'
IJ. P.
sil. 7mnsf.
Ri.hó,·do, S. m. (anl.) (do FI'. bâbord.) O
IIncn"'i, S. m. (I. do llrazil) Arvore do
lado esquerdo do navio, indo da pópa a malto virgem, cuja madeira é empregada
próa; é opposto a estibordo. ined. 2.. 536. em construccões.
Uoje diz-se bomvordo.
IInccnlá.·; S. m. (anLI i\'ome que nli
Jlnhósn, S. m. ou como adj. Herva babo- margens do Douro se dá a qualquer pe.
sa.; planta que deita umas pencas a modo quena povoação. Elucid.
lIn.:cnIl...cs, S. m. pI. (t. nauL) PeÇllsde
das piteiras, acompanhadas lateralmente de
espinhos molles, tem uma só raiz, e sempl'e madeira que se pregam na coberta da pô.
esta verde: do succo se rórma o azevre, ou pa dos navios.
.
Rnccnli,,·I .. s. S. f. pI. (anL) PredlOsrus·
aloes. Ol'l. (Jol. (. 5 V. § Fórma fem. do adj.
Baboso.
ticos, (lne cons'tavaOl de certo numero de
IIl1bo!iCII''', s. f. (I. vulg.) Sándice, ne· casas. Elucid.
lI .. cc.. I .....·c'·.to, S. m. (do Lal. balX~e
cedade; dicto que não tem significação, to·
Iice.
law·ealus. coroado de louro com as bow)
n .. hoslcc, S. f. O mesmo que Daboseira. Acto de recebeI' o grau de bacharel. §O
lIlIbuso, ás.., adj. Que se baba. § 110'. mesmo grau; bacharelado.
lI .. cc.. Ii..... lo, ", S. (anL) Pessoa que
Tolo que não sabe o que diz. Sá e Jlfir. ~~.
lhatp. I. 4. e Egl. 8. "digll. o baboso d'al· tinha dominio util no baccalar, e g~zava
dea. (como subs.) Ulis I. I. § S. Namorado em como tal, ai nda que rosse ru.slico, de lsen·
excesso e mlli rendido; que gosta excessi· ção de encargos ci vis. Elllcul. § Dacharel.
va e ternamente de alguem.
lliaCCIl , S. f. V. BacarO.
.,
u .. ec
S. m. Jogo de azar, que selO.
IInba'agcm, S. r. Baba. § fig. "A galveta
que el'a leve andava na babugem da ag-ua,. ga com dois ou mais bal'alhos,entreumban
i. é, na tóna, á nór. COtllo, 6.3. 1, ,dimo's do queiro e qualquer numero de parceIros.
Jlllc~tu·id'" 8. r. (I. boI.) Omeslllo quo
mar que na - d'agua achaval1los. M. P. c
23. § Vir, acudir á - ; toe. vulg. diligen- Bacchante.
I ou
ciar cousa de pouca valia.
U ..cchalia....co, n, adj. Concernen ~1l1I
n .. buino, s. m. (I. de b. n.) E pecie de pertencente a Daccho: "obras baccli 63'
macaco de Arrica.
.
reas, e cupidaneasu prim.eHonJ'.2.~IJnai
Bab..já.. o, p. p. de Babujar; e adj. Sujo
lI .. cch .. ni.l, adj. 2. g. (LaL ba 1~le I
com baba, babado. § fig. Principiado, e lar- ou bacchanale) De llaccho, concer~ dOI
g-ado, tocado por mais de uma pessoa, PiI. Daccho e aos que se embebedamI' ' c§' IIg
Et.IfS. "retraços babujaribs.
8inq. 2.. 293. §. s. m. V Baccbana las. .
nn''''jÁ'', V. trans. Sujai' com a baba, en· Orgia; resta de devassos.
L t bacd~'
xovalhar com a saliva.
IIllcchnllállns, S. f. pI. (do a.
1',)"
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n"ChRl·clú.·, v. intrans. (t. vulg.) Fallar
de pra- muito, e sem tento, nem di.scrição.
IIl1c1.....clúl·.>lc, v. ref. Receber o grau
zeres licencIOSos.
BacchiUIC08. O mesmo que Dacchana- de bacharel.
lI1lch ...·clicc, S. f. (t. vulg.) O vicio de
liaincelll'Dlc, S. f. Sacer~oliza de Bacc~o. fallar muito, e dizer o que cumpria calar.
§ fi e poel. ~lulher embl'lagada, ou ful'lo- Barreto e Chagas.
IIl1chelll";lI, S. f. (anL) Denefillio de sesa
embriagada. § Mu(her impudicq"
dissoluta. (I. bol.) Planta herbacea da faml' gunda ordem na Sé do Porto. Cunh. Cat 2.
lia dás compostas, de que ha Ires especlCs, c. 43.
Jliocho, {ch como kJ e derivo V. Daccho.
§ ll. zool.llJorb()lel~ do g'enero salyro.
nucio, S. r. Vaso de louça, ou de melai,
DÍlcchlco, ", .ad). De Eaccho ;.que pe~
lenCC 011 é relalll'o a,l3accho, e flg. au VI- fundo, redondo,' ou oval, de borda larga,
nho. § Canção bacchlca.; a msplrada pela que serve principalmente para lavagem do
emhriaguez, ou ~ que anima a beber. § Fes- rosto, das mãos, dos pés, etc., e, conforme
lem qualquer d'estas applicações, chama-se:
la bacchica; orgia.
.
Ulicchlo, &. 01. Verso Gr. ou Lal. duma bacia do 7'OStO,. bacia ctas mãos; bacia dos
~vllaba breve e tluas longas. V. Antibac- pés, etc. § IJacia de barbeiro; a que serve
para deitar a agua com que se ensabOa a
êiJio.
Ollcchisln, adj. 2 g. Que lJebe, dado a barba, e depois se Java o 1'0 to; é de fundo
HeMcs que embriagam. A1'1'. á. 8. "mais quasi cbato, de borda muito larga, tendo
de bacc/dstas, elfeminados, deshonestos ave- ao centro um rccortc semicircular, que facilila a sua applicação. § Prato, ou salva,
ria que de l!erculesl).
BÍlCChO, (eh como k) e der.. S. m. (do onde se lançam esmolas; os que pedrm
Lal. Hacc/ws). O deus do vinho. § fig. e para as almas, etc., trazem bacias de latão
pelas ruas, onde recolhcm as esmolas que
pocl. Ovinho. . .
BIlCeli\llo, n, adJ. (l. bot ) Carnudo, que lhes dão: "pedir, tirar bacia", esmolar pelas ruas. 11. Dom. 2. ~. 4. § (l. de pedreiro).
lem analogia com a baga (fructo).
Ullccífl'ro, n, adj. (do LaL bacâ{er.) (I. Pedra sobre que assenla o !Joccal, ou peitoril do pulpito, e as janellas de sacada. § Vabol.l Que proctuz bagas.
UIlCCUÓI'IlIC, adj. 2 g. Que tem fôrma de' so de camara' bacio. § Tacho de cobre, em
que se torra a amendoa. § IJacias da balanba"a.
ullceh'lI, S. f. Doença de oppilação no ça; os dois pralos, em que se põem os pebaço, cau,ada de beber muito; é mais vul- .os e os objectos que se pesam. § Bacia do
gar no gado. Eu(,·. p. 21::1.
1'io, do mal'; parte em que o mar, ou o rio,
Ullcelro, o, adj. Do baço, pertencente toma uma fôrma circular. § Bacia do jarao baco.
dim; pequeno lago circular. § Planicie corBllécllótlll, S. f. collecL (L agric.) Mul- tada por um rio e cercada de montanlJas. §
tidão de bacellos plantados; vinha nova.
Oespaço occupado por um rio navegavel,
Ollcellár, S. 01. (anl) Dacellada, hacel- ou por un: mal' interior, e o conjuncto das
lia, lo~ar onde se pôz bacello. § Hoje é suas vertentes: a bacia elo Meditel'l'aneo; a
appcllido de familia, como Palmar, Arel- bacia cio Trjo. § (L geol.) Vali e de fôrma
lar, elc.
circular, largo e concavo, rodeado de mouDllccllólr, V. trans. Plantar de hacello.
tanhas. § (L anaL) Canal, curva de paredes
Ullcclleh'o, S. m. O que põe, e vigia o osseas, que termiDa o tronco, servllldo de
baccllo.
.
ponto de apoio aos membros inferiores §
UllccUín. O mesmo que Dacellada.
(I. metallurg.) Bacia de (undição; c:avidade
Dllctillo, S. m. (tio Lal. bacill1ts, dim de aberta no solo, pal'a onde corre o metal em
baculus, varinha) (t agric.) \ ara da videi- fusão. !l As bacias,' (L astron.) duas estrelra, cariada para se formar uma nova plan- las da Dalanca.
la; Icva no pé um bocadinho da videira, a
IInclódn,- S. f. O liqnido que se contém
~~e cliamam unha. B. 2. 5. II. § Por exl. em uma bacia: "cnsopá-lo com huma - de
llOba nova.
agua suja".
UlIfelll, S. f. (do FI'. bassel/e). Jogo de
Jlncllúo·. Y. Vacilar. Bdt ChI'. 4. c. 29.
calrias, de parar; banca. Alv. de 2!J de 01lt.
1I0clnelll, S. f. dim. de Bacia. Couto, 4.
alia) Festas em l!onra de Dacch~ (Vieira) §

llg. Festas d'embnaguez, e alegl'la;
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Oáebn, e derivo V. Baixa. Luc.
HlieM, S. m. (vocab. Turquesco, comp.oslo dos ~ois Persianos pa, e schah, que
SI"~lncam hlleralmente vice-rei; outros o
demam ?e b~c":, ou baz, cabeça). O mesmo qne I acha; htulo turco de governador'
ocab~ça de provincia, dos quaes alguns
compoem o dlvan.
.Dúcblllío, S. f. Territorio do governo
dum bacbá.
H.ehulé,·. JnOO. 3. 580. e .
HIlClllll'él, S. m. Titulo que se dá aos
~ue recebem o prime}ro grau em qualquer
rUlda~e de uma ulversidadc, on escola
e cnslOo superior, que lambem confel'e
fr~us, Gomo n~ Brazil as academias de diee~ ~ Ve. medlctna, a Escola Polytechnica
m/UI ~ eglO de D. Pedro II. !l Bacharet forCur o, o que, na Universidaae de Coimbra,
d' sou com appro\'acão um anno além
Oaqucllc cm que se fei bacharel. § (t: vul"'.)
§ q~e falia muito; tag-arelJa. Au/egr. r f7.
cu(n/nl. Beneficiado de alguma calhedral.
lo alai. 2. 43.
U.rh .
lenciosa IIrelo, S. f (I. pop.) Mulher premenle ,. que .falia muito, lIlconsideradaHar= Imp~rltamente. D. FI'. Atan.
lnIem dt~clntlu, S. f. (L vulg.) O que aisilo e Z Imperllamente. e fôra de proposiu'ac~l~m cl~e talvez a SI mesmo prejudica.
§ OCur orCllltlO, S. m. O grau de bacharel.
grau.
de estqdos para se con eguir esse
Bacho cI
charClar.: omimlo, .s. m. O acto de banas racutd~d§ 0d primeIro .Il;rau que se toma
ou nas
es a Unlverswade de Coimbra
ceneiad~s~o~s stuperiores do Drazi I. V. Li ~
, ou 01', Estat. unto da Univ.
I

C

4. 10. "bacinrta de latão•.

IIllclnetc, S. m. (do FI'. bassinet). Peça
da armadura, que cobria a cabeça, a modo
de elmo. V. t:apellina. Ord.
I.
475.
"bacineles de camal, ou de baviera.; os de
camal eram feilos de malha de ferro. V. Carnal, e CervillJeira. § pI. (I. anaL) Capsula
formada pelas exlremidade dos canaes ul'Ínarios no logar em que começa a uretra.
nRclnícll, S. f. dim. de lJacia. Casto 7.
c. 77.
nllclníco, S. m. dim. de Dacio.
IIRCio, S. m. Prato cóvo, fundo: "em um
bacio de prata. Jned. 2. 95. § (t. vulg.) Vaso de noute; vaso onde se lançam os excrrmentos; ourinoJ.
nllcl ....úho, S. m. (ant.) (do llal. baciare, e rabn) Caudalal·io.
IIncliu', V. inlrans. (L do Indo-portugnez) Eatalhar, luclar, combater.
IIÓICO, S. 01. (L anal.) Parte do corpo animai, situada no hypocondrio esquerdo, entre o estomago, e as costellas falsas, por
baixo do diapliragma.
lIúco, n, adj. De cór morena, amarellada. Lus. 10. 100. § Que perdeu o brilho,
embaccado. § Espelho baço; empanado, o que
representa os objectos d·e~ . a -côr. § Vidro
bal:O; pouco crystallino. § Ficar -; descorado de dóI', de inveja, etc. V. Embaçar.
IIIlCOIHll'í, ou IIncul""'i, S. m. (I. do
Drazil) Arvore do malto virgem, cuja madeira é empregada em coustrucçOes. li Tem
este mesmo nome diversas especies ae arvores de fructo de gendos dilferentes.. § O
fructo d'essa arvores.
nnCOlllll'lzeh'o, S. m. (I. do Drazil) O
mesmo que Dacopari.
n{ICoo'a, s. f. ue Dácoro. ce Ninguem ma·
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te nas Coutadas bacoro ou baco/'a. O,'d. A/.
I. 1'. 67.
Uncoo'cjlÍl', V. trans. (L fam.) Adivinhar,
prever, presentir. § -, V. intran,. Palpitar,
presentir. V. Daconnbar.
'UncoI'c'jo, S. m. (L famil.) Presenlimento.
IIncOl'i, ou IIllcu,,;, S. m. II. do Brazil)
A.rvore do. malto virgem, da familia das guttlferas; da excellenle fructo, optima madeira ~e construcção, e boa ltIaça para calafetar
navIos.
IIllcoo'inhll, dim. de Dácora. Cios. 5.
6.

IIncOI·hlhí,,·, V. intrans. Bacorinltal' o
cOJ:apão; (phl'. vulg.) palpitar, e como que
adlvlllhar.
IIRCOl'iuho, s. m. dim. de Dacoro' Leitãosinho. /Je/ic Act. 36. § Bacal'inltos, 'pl. o
povo do ~Iillho chama figos bacol'in/ws, aos
que_ vem primeiro, aos que são mais teJllporaos, e pequenos. § Adag.: "A cada bacorillito vem seu . Marli Ilho., "Quando te derem o bacOIi,nlto deita-lhe o baracinho. Gil
Vic.

Dílco,'O, S. ID. (do Arab. balero, cria nova de I ate 2 annos; do Ilebr. bagar, o qDe
nasceu primeiro, o primogenito, d'onde baquorim, primicías) Porco novo de um anno'
leitão. /Jetic. Act 23. § Adag.: "Não querà
baeoro, nem chocalho. mui. Voc. "IJaEoro
de janeiro com seu pae vae ao fumeiro.
Jbid. "Bacoro fiado, bom inverno e mau verão. Jbid. ,,[Jacoro em celleiro não quer
parceiro. Jbid. "Bacol'o de meias não é
meu" Jbiel. "o bacoro, a fome e o frio fazem
grande ruído. Jbict. "A mau bacaro boa landen.
nIlCOO'ótc, S. m. dim. de Dácoro. Sá e Nir.
Egl. 8. ,dlllm bacol'ole orgulhoso•.
UlIculúo', V. trans. (L vulg.) Adular. (virá do Vasconço, balacua, lisouja'!)
Uüctllo, S. m. (do Lal. bacll/us) Dordão
alto, cajado de pastor, de percgrino. Vieim, JO. 367. § E. pecie de bastão alto, com a
extremidade superior curva, do qual usam
os bispos, e abbades de cerlas Ordens quando fazem pontifical, e em oulras occasiões,
como insignia da sua missão de pastores
das almas. § Bac11(o; Iig. alTimo, amparo:
"seu filho baculo da velhice, de sua cans"
H. P. 2. C. 20. § (I. de forlif.) Porta levadiça, com seu contrape o, que se põe diante
das guardas avançada .
IIllclJloUlCII'ÍIl, S. f. (t. de geom.) do
LaL baCH/OS, vara, e do GI·. 1lletron, medida) Arte de medir com paus, ou varas.
nIlCtIUI I Cllll, S. r. ou m. (I. do Drazil)
Arvore do malto virll'em, cUJa madeira serve para vigas e frecnas.
IInctlwlchlÍ.nçio, S. m. (L do Drazil) '0me de uma especie de Dacumichá.
Jlncud. V JJacori.
"nc"'·ip.U'i, S. m. Nome vulgar no Amazonas IDrazil) de uma arvore fructifcra da
familia das gutlireras.
nllc""ílf, S. m. pI. (L do Drazil.) Nome
d'uma tribu d'indigenas, que dominava em
parte da proviucia de Mato Gros O.
II"C""lIb"., S. m. (L do Erazil.) Arvore
do malto virO'cm, da familia das Icguminosas, e que da boa madeira de construcção.
Dódll S. f. V. Abada.
n .. dÁjo, R adj. e S. \'em por baclio, vadio, em algo edições de B. P. Ulis. 5. 1. "cazai-a com algo bculajo" § fig. Tolo, fallador, que diz parvoices, baboso..
n .... Í1I, s. m. Instrumento cirurgico, a
modo de forquilha. que sustem o queixo e
tem uml,l pá, que abaixa a lingua d.o doente, p.am se vêr a garganta. Recop. da Cir.
Blut.

nndRllÍdll s, f. Golpe de hadalo ; a pancada que O hadalo dá no sino. § (L vulg.)
RITO que se diz, ou desproposito. AlIleg/'.
55.
lI.. dn'Iíl', V. iutrans. Dar badaladas. Relogo Fallanl. p. 7 ".I'nilor relogio, badalemos limpo" § fig. Fallar de mais, ser linguareiro. § - V. tráns. Heferil', contar indi. cretamente.
lI..d .. M"·1l S. f. Argola do sino, d'onde
penje o badalo.
.
Ulldllleh·o. a, adj. Que dá ao badalo
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que falia muiLo, repeti ndo quanLo ouve ou mente servia na caça de allallaria. Aleor.
I ():l.
.
nUfCJI\t1o, p. p. rle Bafejar; e arlj. Que
JIII d .. I('J(Il·, v. inLrans. VaI' ao badalo;
hadalar. § fig. Tremer muilo, com frio (11. recebeu hafo. ii fig'. Favorecido, protcgido.
P.); on medo. Sá e Afir. Estr. I. 5, p. O, ll/ccl. I. f. 4'W. «ba{'ejado da fortllna" § Il1s-e tremião-Ihe os beiço, que badalejava .. flirado: «conselho balejado do 'enhor" II.
Oom.. 'lo 2. 8. § Ag-asalhado: "Jesns no flr('sefa~ia som com elle .
Jlltttillo, s. m. Haste de ferro, bron~e on pio desemparado dos hOI11('ns. e bali:jaelo
outro metal, pendnrado no inlerior do si- dos animaes .. Viet1". 'lo 156.
)lur(·jadi.." ", adj. e subst. Que bafeja.
no, in la 011 campainha, e qne se an'i1a para tocar. § IJar ao badalo (fig. e fam.) Fallar B. P.
n .. f(·ji"', v. Irans. Exllalar o IJafo sobre,
muito. ta~arellar.
D"dilDlc, s. m. ln trllll1ento de carpin- ou contra alg. cou~a, oprar bralldamellle.
Iriro; é como o fOl"lnílo, ma. mais forte e Arl'.• Dcos balejando deu vida ao barro. §
comprido; srl"\'e para \"asar e fazer furos lig. In;:flirar: "depois da resllrreição balejou
(Chri to) aosa[1o.'lolos juntos em hllm lugar"
na mad0ira. /)lut.
148. e :JR I. § fig. Acal(,lIlar,
IJlldullléco, s. m. (eorrupção do Lal. t'a- Cato Rom.
ele meellllt, rai comiO'o) I'asla de fluflris, ou aeariciar. § Aqurccr eom o bafo. ~ fig. "A
livro, qne se levum para a csclJOla. § (L. viração boliJa" Casto 2. G. 100. § lig. e ill\'1110'.) Homcm de [lOIICO ]1rcsl inlo, ente trall . Lançar I'apor, vaporar: "baf~ja o Ty·
bre inda c'o sallgne, qne verteI11O~" Ellcüt.
11nllo. § lIapa~ atrel'ido c pretellcioso
AI .. di..... , s. f. (do Arab badane, a cx- 12. 9. § V. Bofar. § ilafijar mal; lrr mau
tremidade da pelle, on da cameira, qnr. C bafo ou !}laU halilo. Presles, 12'l. "feder o
milito fraca, e de ponca IIlilidade, dl' lia- bafo ao que ba(cja mal" § lig-. Favorecer.
ela 11 , prllo. couro, ou do Arah. baIana, fnr- ajndar. Labo, 7J. 95. "sahe bali:jando á mes1'0, prllr de ovelha corliJa, que Sl'rve para ma materia qne 1(:1110" enlre mãosu "a 1'01'1'01'1'0 de sapatos. Carneira. le. elos Sino. 2. tllna que ilOje Iiall:ia, ámallhàa é tormenta
303. § Ovelha velha, e m2gra, que ja nãn ue. feita, ou tufão naufragoso".
IInréjo, S m. O acto de bafrjar: bafo, ha
pare. II. P. I. {. I G3 c fi~. Ioda a carne ma. gra. § (l. do I3razil) I'ello macia, lavrada, lilo, sOflro. respiração. § Aragl'm, viração;
qlle se flôe por cil11a do ~oxinilho. § Barba- e fig. Fit. ElN.\. I'Cl's. "bafi1o 110 zeph.\'I"os"
tana. § fiO'. jlrlle cahida por efreito de l11a- § fig. l'rot('cçílo, favor, bem inesperado: bag-re~a ou \"('Ihice. § - pI. Alento. dos capel- fejo da sorlc, da {'orluna.
11.I .. fdá, II. lJofetit.
los das freiras. § Qnaesquer partes compriDallo, S. m. Cheiro desuO'radal-el, que
da. e estreilas, pelldente.· do veslnario.
BIl<ln"Í1I, s. m. (I. fam.) Desordem, bal- exilala o lon'ar humido, que não teve rellovação
de -:11', ou as cousas que n'elle . e enIllIrdia.
U"<li"'o, s. m. (pIei).) Homem de poneo eerram: as I"a ilha que se laparam eslalldo
17G V.
pr(' limo; molle, fracalhão, mas lalv('z eOI11 molhadas. elc. IJwTeirõs,
n'-'fo, S. m. (srg-lIndo [i1l/t. do Arab.· ba1 retf:'nçõe a val('nle.
n .. t1(·jét,". O n~esmo qne Uad('jo.
har evaporar; ou do Hebr. lialthal', aCCrnn .. llc'jo, s. m. Peixo do gonero Gadus, (lcr, qnclmar, arder, eLe. ou bahhah, fel'ver,
muito semelhante ao bacalhall; é lle grall- lrocada a aS[1iração forte do ItIwin, lIehr.
Gloss. Ol'iellt.) O ar que exha(l1'7.a m iã, bocca ra. gada, dentes curros, pelo no~ o
100n\)0 COI' de chumho. barriga branca, de Iam o~ plllmões ; are. pi ração: "fede-lhe, ou
('~(;ama
miu(\a: pesca- o na Terra-Nova, cheira·lhe o balou iSlO é, quando a~pira
111l. Banco do bacalhau, e em algumas coso lança mau eheiro qne prOI'cnl dos denle.,
IiI.' da Enropa, como flor rxemplo na da ou do estomago. Gil Vie I. 261. Diss. 3. I.
"i1za\'l'IIi, em I'ortllgal. (Ase/h specif!s.) § O "os drnte Ião roins, qlle lhe chl'i'ra milito o
/Jwlejo do J3ra~il pareee S0r da familia do balo" § fig. Sopro bralldo e quellLe: V. O.
l!l'l"eidos; é peixe de mllila estimação. Tam- IJafo de t'enlo. § Calor, 1'011101110, pavor, flrotCCl,;ão. M. C. 9. 'l4. ~ Abrigo: V. g. criado
iJ"ln lhe chamam liad~jele.
1I ....é.·Il11S, s. f. (I. mar.) Arrebens del- a mett bafo. llled. 3. 33. "o bafo mat('rnal ..
SOl/S. -andão ao bolo do rei" '1. de Agora,
"adas.
'" Uudli"' .. , s. r. An.is estrl'lIailo ua China. 2. n. v. "e.lando ao balo da gran llabilo(lllieium anisalum, de Linnco) E' uma ar- nia" COl/t. Solcl. 2. 71. § "Faltou-lhr a ~orle
I'ore I"rucLifera da familia da' magnolaceas, com seus lialos, i. é, favores. lpot. lJiat. §
Sopro, bafejo, espirilo. Lus. 7. 69. Paiva,
uriginaria de alg'umas regiões da A. ia.
nn.linghlz, s. m. Açafrão da Per,:ia; tem S. 3.
271. "Deos hafejando deu espirilo a
n.· folha recortadas e miudas, e alguns es- um }JOIICO dr barro, e o fez homem, assim
pinhos nos lalos.
o ba ii uos rei tivesse virtude para Llar esIIn.lío. V. Vadio. B. P.
pirita, e animo".
Uu<lulá'IUC, . m. Gnisado de Of!ado, e
Unfo .. áda, S. r. Dufo desagradal"el, mal
hol"es em pedaços prquenos. V. Challfana. § cheiro o, do que beheu licôres forte: bafol~ousas 1111udas, e de pouco valor. Leilão, rada de vinho. § Chell'o mau qlle vem de
illisc. 50'l. § Cou. a que as mlllherrs pôem alguem, ou de algnlTla parle. OV. g. - dc cano ro_lo, ou para mo.trarem melhor cOr, linga. § Iig. Ilral"ata, fanfarrollada.
ou para amaciarem a pplle. Ac. dos SiJlg. 2.
IJafol'dlÍ1', V. intrans. (alll.) AliJ'al' ao
(o 'l "no 1'0 lo não põe cOr, 11em baclula- tabolado com umas lanças curlas de rejei·
0\1 arrojadiç.. , exercicio qur. e fazia a
tal',
que"
UI C. s. r. lia India Port. Mulher christã cavallo. Noúil. (. 16l. Cunha, Calal, Sfi Mil'.
de canarim; com esle nome ~e di<linguem f'ill1alp. ael. 3. s~. l. "ba{imlw'e!/ por cima
das canarms genlia .
daquella torre» II~m franc('~ ant. 1)c1lOltl'dis)
IInelu, ou DnIH ... e der. s. r. (do Hal. § Arrojar o bafordo contra onlro cavalleiroj
/Jaiella; a fri~a, ou arpsso dos pannos de em jo"o.
lã) Tecido de lã, gro _eiro, I"elpudo.
Dnf.... dn, S. m. (ant.) A lança de baforUnel"l, .auj. 2. g. De baif'ta; feito de dar. Cane. 3. G. § Call1la de jogar, ou o corbaeta, v g. baietal (aliola. § Proprio da bacia. rer a cal1nas por jogo, e exercicio, qlle se
nlldiio, pI. l1aelões, s. m. t'allno muilo fa~ia, atirando-as uns cavalleiros a outros
grosso; bacia g-rossa.
.
no ~.~ercieios Lia ginela; o priLUeil'o gOl11~
n .. clilhll, s. f. JJaiela Ona, ligeira; es- mo da 'canna de bafordat' era cheio de arria
pecie de tlanella: saias de baelilha; l!oâl'oS para .ficar pe arla, qne se pode~se arrojar:
de baelilila.
ou alll·al'. O mesmo Jogo, e exereicio. 111'- 2.
JlnfÍll{cm, ,. r. Sopro de vento brando 18.
e ínterrompido : aragem; viração. /l. "com
nl1fo,.(~h'n, S. r. lIigueira 1Jral'a com cua primeiras bafaoécs da mOIl~ão" 111. p, 53. ja. folha se fazem algumas abnsões. Ol"ll.
Iraz bafugem. § fiO'. ln piração.
5. 3. 7iaragl'. 3. (el11 LaL. Capri{iells.)
lI.. r,,,', (duvido o) Eu(l·. I, 1.
9 v. "baBI;,ro"êh'O, u, adj. Que p rtence á fig-ueiar privanças" será bo{'ar, ou Int(al'? no pro- ra d oste liame. AlIlc{JI'. f. 10. "flg'o balorei{ ogo diz:
2 ~. "bo(a, ?l1cimigo , rolha" i. 1'0».
é, jacla-se, rolha o'elle.
Jlllfol'illhll, e der. V. Dnfarinha, elc.
llnflll'Í, . lU. (do Arab. bohari, de baDllrú;oem, II. J3afagem. fi. 2. 8.2. ulL. cll.
hl'On, o mar, por ser ave que pas_a o mar)
U('l,;n, S. f. (do Lat. bacea) Fructo miudo
Falcão menor que o nebri, o qual antiga- semelhante a hagos de uva, que dão as

vê, e POI' i so não gnarda srgredo.
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murtas, IOlll'eiros, etc. §Suarbagasc(cag/l'
~-ros~as ~'oll as de ~1l01· .. § SUai' mlJa"~~
o l11eSI!lO. § Uva de qualidade inrel'iol'·qIlC
se cultiva na Uelra. fi. II. do Urazil) lJaqade
10111'0; arvore frnclllera do malto \'irl!l'm
cnja madeira é rmprrg'arla em conslrll~o:
§ /Jarla:amal'clla (t. do JJrazil) AI'rorê do
Inallo 1"11·~I'I11.
IIll/&,llcch'lI, S.
O lagar, onde so IOllça
e a.llJllta o hagaço, V. o' das callnas moidas'
ou e prel11lCla.: nos engenhos de asslICar. g
fig. e pop. ObJeclo sem valor; dilo som imo
porlançia; llaO'atella.
1~""1H' "1"0, S. m. O qne lança róra oUI'
g-aço da canna nos engenhos d,: a uear. ~
adj. lJoi -; que comc bagaço fresco ria, cnn~
nas moidas. § adj. Qlle come bem o ba.l'
ço: 1Joreo bagaceil·o.
o
5BlI"á~'o, s. m. A [Jt'lIe. cascas, rolhclhn,
e outro' sob('jo de frllctas sprcmida, co0
mo a~ uva" as a~eilona. e cannas til' a~ II.
cal'. cujo. neco e rxlrahiu. lIe. rios Si,,".
2.39.;. § TCI' alI/lima COllsa como banaro'cio
grandi. sima abnlldancia. U/1l::;, POes: .jJl'S'
Cal' á eanna peixe, que Marat0ca Icm como
baoaro" rxpress. fam. 011 rusl. IIg. gTer
bag(LrO (I. pleb.): ler dinheiro: ser rlcaçn.
IlC .. ;;;.d .. "" S. r. pI. ~inilas ba~as, OlllTilli·
los pi ngu. grossos como bag-a. E lermo
muito u.ado na ling. pop. do Minho. ondc
se d i~, caiam-lhe as lagl'imas as "ogada ;
corríam-lile á' bagarias pela rara abairo,elc.
1111;;"1;':'''''', S. r. QnanHa qlle se a~olla
para tran~porte de bagagl'n~.
IIllgtlj{ch'o, S. 111. A~el11cl de haga·cm.
Alv. de 24. de novo de 1fi45 § I(mpregado dos
camillhos (Ie i"erro, que viaja nos comhnio',
enearr('g-ado das bagagens dos pas.ojtl·iros.
§ O cavallo, qnr, lias eorrida., fica dislan·
ciatJo, alra~ de lodos do seu parco.
.. ,,"... I:"t· ..., S.
(do FI'. liagage). O sae·
cos, ~acearia, farLlag-el1l, malas, hahú ,cle.,
qne os qll(, viajam por mal', ou por Ima,
levam para eu nso. § Tudo que, por flual·
qupr rÓrIlla de conducção, 1('l'a uma rorça
militar ('m nlarcha para erviço do cu pes·
soaI. lIrit. Chi'. 3. 18. § O conjunclo Iloalllmaes, ca rros, etc., qne trans~ortam a ba,
gagem. Port. lIesl. "nrg-nciar as bagcgllll
IIrces~arias flara o ~eu fatoll (da r111f1Ur?!,
qne ia para Casll'lIa). § f1noal/em /1{(6/'UI'la,
ou sviellli/ica; as obras d'um cscriplor, cm
sen conjuncto. § IJg. Illlpedimrnto. p.eso: o
corpo li a Ila{faaem rio espirita. § Fllgl/' tom
armas e bagar/ell.\"; (phras. pop.) dMppareceI', lel'anuo tudo que lhe perlence, o~ o
que não é seu. § il. Deixar um parlluo
pelo contrario' c phrase lUuito usada cm
poliliea.'
. '. .
DlI~nlhó!:", S. f. (pleb.). DlllliWO, ba·
lallte dinheiro.
BllglluCitl. S. m. (I. da Jndia) I.ojas, ar·
mazens de' faZenda. /l. 2. 3. 4.. "dos bag/J1l'
çaes, qne eslavão ao lon!!,o (\·ugo au ..
IInrotilnh .. , S. r. A epiderme 011 pelllcula,
que onvolve.a semenle: baganha dollll/:~;
baqanlw da lIva, elc. /)lut. § (I. plob.) I.·
clllneha. _
n"/!l"Í1tll, S. r. (L. pop.) Feili~o.
~
nugIl1<'1 .., ou-ti'lIn, e derlv ~.r. Cou,~
de ponca 1l10n'la, e valor ins,n-mlica.nte. ~
Jooo, que consiste em um plallo Inclinado,
bem Iinne como o bilhar, mas 11111 pouco
maio alto, e, como elle, colierlo de bacl~,
lendo dos Jado. como qne dois corrcdo~~
por um dos qU<Il's se impellem a bola ~;.
ra o cenlro, recebendo o outro as qll~ ~de
valam; o laboleiro é eriçado dc arame, IIC
tres on qualro cenlimetros de a~llIra. ~a
e chamam pré/!,os, e servem a dlffi~ulI~a'
mflida descida das bolas; I m varia cOClai'
·cm que' algnmas aliem, e arCOS de 111 1111:
sob O. qnal'.' pa~sam lambem algll!Ua'~coll'
do a tabella ini"prior recortes eml.cloooo
r('s, onde yão ficar as que dcsceram l 'CiltalJoleiro; tanto esses recorlr ,comoã~ ~é
vaft e os arcos tem nUI11('roS, qlle I all~i.
200, .e se marcam como pontos ~o p"a.
ros; estcs podrl1l ser d0is u.m OlS . JOlal~;
com bolas (Ie mar(Jm. Jl11prJlldas por'ler.
de bilhal'. B jog-o pnral11rnLc de aC3sovalcndadeira baoaieUa, de, ponco ou nda ~IO!k1'
do n'elle a pralica. E lDl~ilo u 0.0.
zi 1. 'l'ambem se chama 11l1har Clunez.
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Dlllaulêh'o, s. m. O que faz, ou vende trado, de madeira, às vezes com pal'apeito
OU lIeh'o, ", adj. e s. Que
bahús.
da parte de fóra, suspenso ClII corda, que
.
Rnlu, ou Ri'}'o, s. f. Trave lancada na correm em roldanas, e o levam a po ição
IInglltclinhll, ou lhoho, S. f. dllll. de
cavallariça, da mangedoura a um pãu per- nccessaria pal'a sobre elle trabaluarem os
Ba"alella..
,
F 1 b
JlII"{UIl, ad]. e s. 2 g. (ell1 r. Ia agas- pendicular fronteiro, ou suspensa por cor- operariosi usa·se princiralmeot€ nas obra
se Uai. bagascia~. Thlnlher ou homem, que s~ das nas duas extremidades, e que serve dos ediliclos alio. § Cadafalso, ou palanque.
p~o lilue. § LascIvo, t?rpe, ob~cel1o. Mascai. p.ara separar as cavalgaduras. Nas cavalla- M. P. 11. 300. Andl'. ChI'. 2. c. 67. -acabada
nela. da pel'da da nao ConceLç. 1J. 39. "os l'Iças modernas 1Ia baias de madeira, que a mis a que se dis e ... em um baileu de
Turto., que pelas ruas ~cham illllll1eres pu- fecham completamcnte pclos lados o pese- madeira coberto com telha.. § Varanda. Casi.
bre, ou logar de cada animal.
blicas, ou rapazes bagw1Xls"
8. C. 12. "casa forte com eus bailéus.. e C.
IIlliucú, s. m. (I. do Brazil) Peixe pe- l'lO. diz que: aos alpendres chamão na Asia
Dógclll. V. Vagem.
.
DlIglIlItCIl, s. r. Instrulllento mu .ICO ara- queno e de ponca estimação. § fig. Homem baileus» B. 2. 6. 2. «queimar huus bailéos,
be' compõe-se de tres cordas e'Stendldas so° baixo, gordo e mal feito.
que são varandas sobre o mal" 111. P. C. 15.
IIIlIÍl"dos, s. m. pI. (I. naul.) Antennas, "erguendo- e do ba.!flett, que era a Iri buna..
bre uma laboa, e l~ca-se com uma Ilenna.
DÓ;o, . ID. O grao succoso do cacho de com que se defendem as mesas da cnxar- § ES[1ecie de andaime no navios anLigo ,
uvas, da espiga do trigo, elc. § Qualq~er cia, ou do traquete, quando o navio esta qne os fazia mais alteroso, de cilDa dos
' quaes se pelejava; e de baixo se amparagrão micdo e esphenco: v. g. bago de ~n de quere na.
IIlli"~, s. m. pI. [odigcnas do Brazil, vam dos Liros inimigos os remei 1'0 ,etc. Couto
Cl/1S0. B. Flol'. 2.74. "bago de cliumboll, mu·
uicão. § (I. eccte . ant.) O baculo, de que qne habitavam parte da provincia de Malto 7. 6 2. d'aqui, homem de baLléu, que eram
uâm oS' bispos~ B. Flol'. 3.. 30 I. Lus. 8. 23. Grosso.
o, homens de peleja, oppo los a chusma. e
DIlICtn, IIlllelilhn. V. Baeta, etc.
•em lança torna o bago do ~IS[JO" § (t. pop:)
aos de mal'eai:iio. 111. P. C. 32. Cast. 8. C. 87.
II{,II .. , s. f. .0 me IUO qne Balha. § (l. zool ) e Andl'. Chi'. 3. C. 6. «fizerão nas 1'11 tas, e
Diuheiro: leI' bago; tel' mtnto bago; ter dluheiro, muilo dinheiro; .
.
. Peixe da famdm do percidas, a que tambem lancharas com taboado ... arrombauas para
lIu,"o{'do, ", adJ. FClto em forma, ou a cuamam bailadeira,
se empararcm das I'rechas, c baileus para
scmelhanca de bagos. Utz. Vici. Conl. 1)· 246.
nul~n.lt}h:n, . s. f,
lulher qne baila por debaixo delles tirarem os eSl3i ngardeyros»
,as i vosso rosto me parece cheo de lagri· profissa9; badal'lna, dançarina.
B, 4. G. 18. "baileos altos, que andam no
.II,.'lIodo, s. nl. Dança acompanhada de me)'o das lanchara , donde pelejam, a mama baqoadas ll . .
.
Bágrc, s. m. Peixe pequeno, lon"'o, rabl- mlmlca, em que enlram muitas figuras, e neira das redes que ca costumamos.. § Casrorcado, de pelle çór de prata, tem ~oi fel" se representa no intervallos dos actos, ou tello raso. P. P. 1. 1). 115. ii Banco, ou asrões' da sua espillha se faz peço 1111a. B. § fim das operas, das quaes as vezes faz par- sento encostado a parede e fixo: «palco Ollte. § Qualquer dança.
(I. bati Planta gommosa do B!·azil.
de linha almofada, e alcalifas cm bai(eos
IIngllllcú, S. m. (I. do Ilrazll), Arvore do
nnll!'do .., s. m. - Ô"O, s. f. Folião, o que havia, e aUi se as entárão." Couto 7. 9.
que baila por, profi, são, ou por habito, Gil 8. § Pratelei ra fixa nas paredes das casermalto virgem, de madeira branca.
IIl1gll"', adj. (t. do Ilio Grande do Sul, Vic. 2. 443. /I; LI ado 110 r. por AIT. 7. 17. nas, rm que os soldados põem a mUlla, etc,
Brazil). Diz·se do cavallo, que viveil1depen- "Deos punio a féra impiedade da malvada
Bullcle, S. m. Dança figurada execulada
dente de qualqner sujeição, e só póde ser bailadora".
por mui I a pes oas em que se rrpresen la
apanhado a Iaço.
Ilnlliio, õuo, adj. O mesmo (Iue liaila· alguma acção; pantomima.
Jlnglllllúdll, S. r. Manada de baguaes.
n .. llho. V. Balha.
dor; o que baila muito: "S. Pase loal Bailãoll.
.
IIUIO"II"i, s. m. (L zool.) Ave do genero
Ilolll,{,,'. V. Bailar. Paiv. S. I.
ll3 v.
cegonha.
II o II iII', V. trans. e intrans. (de baile) DanJlnllhêh'o, o, adj. (anL) Leve, boianle,
IIUi"I"{,do, II, adj. O mesmo que Bagu- çar. Cam.. ~eleuc. Pl'ot. "bailanelo os macha· que se leva bcm: díz·se dos navios. LoZ).
Iheulo.
tins•. § BailaI' ele [errellfiJ; em especie de V/II'. 2. c [35.
lIugnlhcuCo, n, adj. Que tem bagulho. desafio, e competencia. Pl'es/es, 4[ V. Lobo,
nailio, S. r. Commenda grande e princiO. P.
240 "bay/avão entre todas de /el'l'eyro •. § pal: v, g. a bailia ele Lessa.
IIl1g{lIhO, s. m. Semente que esla no fig. Vacillar, tremer: bailavam-lhe as lagri·
BnllÚ'do~ S, m. A dignidade, e terra do
bago da uva, ou no centro de certos fru- ma~ nos olhos. ii Adag.: "Baila bem, deitei- bailio.
elos, como a pera, etc.; grainlta.
me do carro.. Blut. Voc. "Bem baila a quem
n"lIio, S. m. (do Arab. ua/io, senhor,
Buglllhoso, úso, adj. O mesmo que Ba- a fortuna faz o som" Btut. Voc.
principe, nobre, do verbo ualla, con, tituir
gulliado, e Uagulhenlo. Bl'ot. C.
1l0Ilut'Íco, . m. (I. pop.) Pcqueno baile, em dignidade. lJ/uteau, sl:'gundo o parecer
BlIhi"', s. m. Pc o da India portu~ucza, baile de gente da aluea ou do povo.
de alg. auctores, o derivo de bat, o guardião,
d'onde nus veio o vocabulo. Barros UIZ que
Ilnilnt'im, S. m. ou Ilnllot'Íuo, 0, S. ou do To cano balia, o poder, on do Hal.
ê egllal a 4 quinlaes. Goes, C/l1'. At. l. c. 8. Bailador, dançarino, que baila por omcio bd/ia, a ama) O cOl11mendador de lJailía; baa3 llllintaes, 3 arrooas, e i8 arrateis por- em publico. illil'. Tl'iul111Jh. ela Cru;;, 2. 7J. ILo. Agiot. Lus. l. 1), 2. 1'. lJalío. § (auL) Matug. Duarle Barbosrt, a 4 quintaes do peso 64. e Fil. E/ys. Obro 8. p. 306, que usa de gistrado a quem os nobres de uma provín·
r.ellio de Portugal, pIJlo qual se vendia en- um e outro vocabulo. § Uiz·se de: quem ano cia enlrcgavam a dcre a dos seus bens, ou
tao em Lisboa toda a especiaria: e como da meneando o corpo, movendo-se como dos seus direitos conlra aqnelles que II1'os
e'te eScrilllor diz tambem que 8 quintaes que cm passo de dança,
queriam u_urpar. ~ Nome dado em alguns
do peso velho faziam 7 novos de 128 arra1l.. 11I"'''lueh'o S. 111. Amador e frequen- paize a certos magislrado .
leis; de 16 onças, bem se vc que o baltar tador de bailaricos.
IInIlUe,.ln, . f. (L boI.) Planla da GUJ'a~lIlvale a 3 quinlaes e meio do peso novo,
JUlie, S. m. (do FI'. bai) Reunião fe tiva, na, da familia das s,Ynantherias.
ChI'. J. /II. "e que o bar seria de 3 quin- cm que o fim principal é a dança. § lJá wn
lIililo, s, m. V. Baile, Fen'. 1. )J. 224. Nalt(.
laes c meio", correspondera aproximaaa. baile, aquelle que convida para essa fune- ele S. 50 v. Arr. 7. 17.
menle a 240 kilogr. V. Bar.
ção, que é sempre acomllanlta'.Ia de mn ice.
Boính", . f. (do Lat. vagina) Funda, c 1I11hlll'Í, adj. ou s...Falcão bahal'i" Leão, Lus. 5. 62. Ol'd. L. 5. T. 70. l. § lIainlta do tojo. forro onde se l'ecolLlC a espada, faca,
Y&cI'; (de balll'i, o falcão. Coulo, 5, 8.6.) V. baile; diz·se da senhOI'a que se tornou mais te' oura, para a resguardar da liumidaue. ii,
Baarl.
r
disLincta no iJaile (101' sua elegancia ou for- E_tojo ou masso : v {J. uma bainha ele lacas.
Uàhé, s, m. Nome que se dava no Brazil mosura. § Baile; prça choreo"'ra[1ltica, que Andl'. Chi'. 2. C. 47. § Va"'cm de lrgume. §
j uma fazenda de algodão, que ia de Inglase representa uo theatro, e cm que entra Costura, que se faz dourando a borda do
lerra e.se reexportava para Africa.
um grande pessoal de bailarinas e dançari- panno cortado, para se não desfiar. § Não
1I111110, s. f. Porlo aberto no mal' mais nos; o baile é mais importante que o baila· caber nas bainhas; loc. Ilrov. uão se conhe~~o para dentro que à entrada: v: g. a do, e sempre separado da opera. § COl'pO de ceI'; prcsumir de si mais do que merece. §
Iil~ (te Todos os Sanlos . a balda do Rió de baile; o pes oal de bailarinas e dançarino, !'trio cor/ar a bainhas; e diz de guem tem
~aJIQen'O; a bahia úe Lou;'enço Mal'ques, etc. que faz parte da companhia de um Iheatro, ponco alJer, ou é pouco ag-uf1o. li 1I1ellel' a
~ ualf1uer logar reconcavo ela co ·ta.· onde e.a quem caiJn o desempcuho das danças espada na bainha: desistir do intento; Iler!C ~ode apor~ar. § ClJama-se ai nda baltia a que enlram.em sen repertorio.
der ou abrandar a colera. § (I. do lJrazil )
~n~quer baCia de agua, mais larga no in(Ilaile, Dauça. Folia. Syn.) Baile é nome Bainha de espada; arvore do malto virgem,
nã~odêqdue na entrada, embora essa entrada generÍl;o e vulgar, e só exprime a acção espeeie cIe arlocarpo.
baiJ' Ireclameute para o l1Iar como as phy ica de bailar. Dança é palavra mais noRnlub{,,·, V. lrans. Fazer hainlla de cosde iaS de Ica~ah)' e. Botafogo, 'que ficam bre e designa particularmente o movimento tura. 1'. de Agora, l. lJ. l. \. EmbaÍllhar.
I ntro da ba/tla do [ho de Janeiro de que regulaI' do corpo e seu membros ao comBninh.eh'.., ", S. O que, a que faz Imiazem parte. § Em Malto Grosso BI!azil dão pa o e som da musica. Folia é uma dança nhas (de espadas, elc.) GI'aIUt. de Lisb. t:
~o~ome ~e bahia a qualquer la~óa, que se rapida ao som de pandeiro, ou adufe, entre l62.
can: umca Com um rio por melO de algum varia pessoa, cantando, que se assemelha . Ilnluilhn, Rnunilh", ou " .. nilhn, S.
it dança das bacchantes. Bailam os rapaze f. (elo Ue p. vainilla) Fructo Brazilico de
§~~~~l~t'lls'l~ adj. Que pertence a Dahia. e raparigas do povo em suas festas, e reu- feição de ul11a grande vagem cheia de uma
niões; bailltl1L os selvagens it sombra àe polpi1 preta aromalica. Illeir, Cart, 1'.2, 1).
0llh1ell:c a lia (pl:ovincia do Brazil).
Iiiano.
' s. e adJ. O mesmo que Ba- frondosas al'vores, e ao som de 1'llsticos 177. V. Baunilha.
IInino, S. m, (ant.) V. Banuo, pregão,
instrumentos. Dançam o cavalheiro e seOUhl.Ilill,It, Ir. llainilha
nhoras em suas ala'. Faziam-se (atias anti- denunciação na egreja de quem se cluet' caOuhll JI I .
.
caixa re' II 1111, ou nuú, s. m. Cofre ou gamente por occa ião de alegria p)lblica.
saI'.
abobadaClangolar, de tamlla como volta de
Illllléo,~u Ilnllén, S. m. EspeclC de anR ... lo ", adj. (do lia!. baio ; do FI'. bai;
de COuro ~ol~vexa, coberto ordinariamente daime su lido por e córa entre a hasleas do Lal. barbo baclius, cór de castanha) Casémais usad~' °nrnado de pregaria: bahú do pau da grua, e a roda do gnindastes, tanho claro, cór de ouro desmaiado, liran' . om. 2. • baúk 4, 24,
cérca o peão. § Andaime em fórma de es- te a branco: diz-se dos cavallos 1'1'. da GiIIl1gnCclclro,

r. occupa em bagatellas:
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net. r 67. «baio cavallo ha o mesmo que me- preco, que Lem as merca torias de qualquer
lado" § fiZ' COI' tle mulato; amulutado; mui- genero: V. !lo dar baixa 'a mercaeloria, Gatt/.
to trigueiro: «açoita dois f!'isões como el\e, 7. !l. II. ((ciue não pagassem mais que a 30
bayos" «hum homem de COiros bayos" Ate!l: por cento, como .. e ainda d~pois 1I1es fali!!. § Quem escreve myo, elc. dev(~ escre- zia bai:va, etc... § Por ampliaçao se dIZ tamver bayo, .bayoncla, elc.
bem da diminuição de estima, Cl'edilo, po-

Le, I~ào é egual a.o assumpto. § Abaler'~e
humilhar-se; batXOlt-Se ao governo a'
co.nseg·uir Ulll empreg~' batJJOlt-se aoPini~
migo para obter o pertlao, a Illlerdade ete

Bnloco, S. m. Pequena moeda dos eslados romanos, que vallu aproximadamente 10
reis porluguezes.
Bulouêtu, s. f. do FI'. baionclle) E pecie
de adaJ!'a lal'ga e pOlllaguda, que em lagar
de punho, lem um cabo Oco que se encaixa
na bocca das espingardas; é ordinariamente de tres gumes. § - pI. oldados de infanteria: uma {'orça de ccm. baionelas. § A
força publica: o govcmo apoia-se nas baio-

poe por baiXO: sltadouro bat:cell'o' o (ue e
põe. obre o lombo .do.cavullo pai: bai~o d~
arreios; carona bat:v~tra; a cIue se põe por
baiXO d~ xcrga. § Em algum~s provincias
do 13razll ~ham.am ca.~allo bata;e~,.o ao (IUe
tem o antlal CUI to (baIXO), que nao adiama
mUito.
11IIixél, s. m. Género de cmlmcação
grande, mas [lOUCO alterosa. I1ril. ChI' 2
11. M. C. I. 82. C. 100. Hoje ó se cmpref!i
el11 e~t.ylo lillerario ~ poel. § 9ltial' obái.
xel; dll'lglr um negocIo, a .ntlmllli 'lraçàodc
uma casa, ou de um palz; n'e le ultimo
sentido diz e Lambem o Iffli.JJel elo Eslru/o'
a a<1minislraçào pllblica.
I
U.llxéllll, ou JllÍxelln, S. f. (elo Fr,t'ou,
sellc) Va ·os, pratos de m.esa, e copa de praIa, ou de lança da Indla, elc. Jlrc~iosos 1
de custo, e luxo; serviço: lima baixella'dt
praia; a bai,celta ela casa real. Leão lJoler
2'23. tia. ecl. "bai.vcllas» Vieir. 5. 43!.
xellas" § Os objectn. prcciosos do mico
de nma enTeja, cI('sl inado ao culto diVino
e qlle ardi nariamente se reservam para ~
grandes solemnitlade3.
Bilhete, . m. dim. de Baixo. § Banco
curvo de tanoeiro. § No. engenho,; de ilJ.
,l~cal:, é a fó,rma qne não ficou cheia, flue
nao lormou pao.
G 'Ixe",n, S. r. Panca a\lllra, qualidadedo
que é, ou eslá iJaixo, em lon-ar, e posicão'
oJlPüe- e a a/llll'a physica. ~9iei/'. 5. 211. '1
baixe::;a da lerra" R. resJleito dos outros ag.
tros. § fig. Abatimento, humildade, vi/cu
de e pirito, sent!menL9 , nascimcnto: opp.
a aLte::;a, elevaçao, brIO: V. a. -dc eJia,tJ,
de {ortuna; dc animo, coslume: (/c lillllO'
//lentos, cCeslyLo, elc. - de espiritos i m
brio, elevaçào razoave!. An'. 4, 30. •bailOJ
do oangue» Ulis. 4. 1. "não pode cr mór
bai.l'c::;a, e pouqnidade, que nao er pmo
bo.n, e de estimál-o". An. lO. 61.. ,bai.rliiJ
ela lei mosaica.. opp. á aLte;;a rio cvolIgrlhlj.
~ Acçào baixa, vileza, acção vil. A/'I'. IO.U.
§ Bai.'JJe;;as, p\. cousa baixas. 111"1'.7. 7 .1Ii
lÍlao-nanimo não olham baixe::;as-.
Unlxl..
. f. (L. mar,) Baixo do mar,or·
diuadamenle de areia. em que por falta de
altura de agua se não potle navegar S('IIl
risco. Couto, 4. 3. I. ((costa l11uilO suja,e
cheia ue baixias" § A va anle da maré; hai·
xa-mar. Couto, 10. 7. 2. ((linha a(IUella lJaí,
..via toda em roda como huma falxa'1 uca
cercaI'a. .. e no me)'o se fazia hum aga·
mar que de bai..via podia Ler duas braçiIJ,/
de preyamar tres".
Jlaixillho, dim. de Baixo. 11. N. I. 3(1!,
«paLheiros do campo ... mui baiJjill/lOs, B.

nelas.

nulonctj~c1u,

neta.

s. f. Golpe dado COI11 baio-

-

Dlliouínho, S. 01. (t. anL) Cavallo baio.

« elad'o baioninlw E guisado d'andar" lJ.
lJiniz, Canz.
Jluh'iio. ou ni,h'i'lIl s. m. Festa solemne da paséoa cios ~[abometanos.
Buh"'iNt.-t'j s. 2. g, Pessoa que habita em
algum bairro: v. !lo os bailTislas ela Cotovia;
e minha bairrisla. § Diz-se do que é muito
aferrado li sua terra, ach mdo-a melhor do
que qualquer outra.
1I,"il"'o, s. m. (do Hesp. burrio ; do Arau.
barr, terra) Parte da citlade que comprehe'ndia certa e determinada area, occupada
em geraL por povos da meslIla esphel'll ou
classe: v. q. I} antigo bairro ela Mow'aria,
em Li boa. § Alo-uns bairro, onde moravam
grandes, e fidalgos, eram coutados ii justiça, por merces dos reis a esses grandes.
Leão, ChI'. J. 1. c. i2. Orel. Ar 2. 59. 8. elO.
l/oram abolidos pela Ord, Man. 5.90. e Orel,
5.50. 3. e pela Filip. 5. 104. J. (,e mandamos que .não haja ahi. bairros, nem se
guardem, nem vai hão a pessoa alguma, que
a ju tiça seja ourigada" GaLo. Chi'. e. 38. §
Hoje chama-se bal.n'o aristocralico á parte
da cidade habitada principalmenLe por familias de Lraetamento; bairro operario á
parte em que r('side a classe operaria; assim diz-se tambem bairro 1'ico, bai/TO pobre. § Em PortugaL as cidades de Lisboa e
ParLo dividem-se em bain'os, que ão divisõe administrativas correspondentes aos
concelho na's demais terrras do reino. §
Além d'esses bail'l'oS ol1icialmente decretadOR, lia porém outros, por a im dizer, de
de ignaçao popular; 'ão certo~ gTUpOS ue
população, que por qualquer circumstancia se caracterisall1 ; a sim diz-se: o bairro da Graça, o baii'l'o da Estrel\a, o bail'l'o
de Campo d'Ourique, o bairro Estephania, o
bairro da Avenida. § Esta classificação é exten iva ao Brazil; do mesmo modo se diz
lia llio de Janeiro: bairro de S. ChrisLovam' bairro das Larann'eíras' bairro de
lloLafogo, etc. § I~ um bairro aprázivel ; dizse da parte da cidade, que por sua amenidade, por sua belleza, ou qualquer outra
circum lancia se torna agradavel ávida
"no mais celebre bairro, e alegre siLio" '1'.
ele Agora. 1. 1). 5. Orel. 1. 54.. /lI'.
Baiúcll, S. r. (t. vulg.) Taberna pequena,
escura, e suja, onde come e se embl'laga a
plebe. Garção. § Qualquer ca a pequena e
lml11unda; ns vezes onde se jog·a.
Uaiu'luêh' ..; ", s. O que, a que tem
baiúca, que vende em baiúca. § adj. Janlar, ccia, l1aslo baiuqueiro; mau e baralo,
como o das baiúcas. ~ O que come de baiúcaso ou as frequenta.
UÓIXIl, S. f. AssirTt escrevem bons auctores; outros lhes tiram o i, e dizem baxa,
etc., achegando-se LaLvez ás palavras bas,
basse, Franc.; ou basso, Ha\.; ou bach, Cellico, d'onde aR l'orLug. se derivam. a variedade de orLhographias, seguimos a et)'moLogica, com que se conformam os classicos, que é com ~. § Diminuição, abatimentó em altura: V. !lo da agua do mar, do rio,
do poço, elc. Luc. 5. C. 4. ((meLtidos na baxa", i. é, em fu.ndo coberLo de pouca a\lura
de agua. § O fundo de um valle. § Uma pLanície enlre collinas no eampo, ou na cidade: V. !lo a baixa de Campolitle' a baixa de
Lisboa: {tli á baia;a; venho ela baixa; moro
na baixa. § ljg. Diminuição, abatimenlo de
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der, co lumes, I'Iql1eza,. luxo, abatimento
mora\. Luc. 2. C. 5. § fl~t.ta dc {tuulos; dlOlinuicào no preço das re pectivas cotações.
§ Bai,ia dc cambio; diminuição no v410r la
moeda de uma p!'aça, que tem de se tran~
ferir á de oulra. No palzes, em que o mOla
clrculanLe é 11apel, e sas baiJ;as são por vezes rudes, preci[lilando-se verliginl1 amente, cm grave detrimento do commercio e da
induslria. Onde a circulação é metallica, o
cambio é apenas o premio da transferencia
de fundos, e por i~ u é sempre pou~o 'sensivel a oscillacão entre a a/la e a batJ:a que
olrerece o mel:cado. § flaixa (I. mil.) O acLo
de ser e~CliSO do sl)rviço. § VaI' baixa, ler
baixa' acabar o tempo de serviço militar,
ou sef. d'elle de pedillo, por assim o requerer, ou por ser julgado incapaz por falta de
saude, ou outro qualquer motivo. § DaI'
baixa ao hospital; ser ahali do da força acliva, recebendo guia para se ir tratar ao bospital. § flaiJ;a; O documenlo pelo qual consta que um militar deu baiJ;a do serviço,
ou ao hospilal. § Bai:va; especie de dança
antig'a, e conlraposta a al/.a. P. da fi. Gen.
5. 1J. 605 Aule{fl'.
121. e Ln. PI'est. )1. 10.
V. Alta. § Tcl' baiJJa lW clI/pa; (t. for.) ser o
nome eliminado do rol do cnlpados, em consequencia de enlença ausolutoria. § Baixa,
adj. formo fem. de Baixo.
Unlxúcln, S. r. Terreno baixo ao pé de
nma collina, ou de um peCJllel~o monte. .
Bnismlló", S. r. Amare IJalxa, ou vasla;
a vasante da mare. B. Cru;;, Poes, 61. «na
baÍJ:a, ou preamar».'
.
.
Bnixtllllêntc, adv. Com baIxeza, vileza:
((sentia de i tào baixamente", i. é, com
LanLa humildade. V. !lo AI'c. ~. 18.
Unixiio, S. m. ln trumento de vento, de
som grave. Vasc, Si/. {. 170. ((tangem na
estante (do cOro) 3 baixões,,; é unu especie
de fao-oLe.
Unix'''', V. trans. Auaixar, fazer descer;
pOr em baixo, arrear, apear. Cam Canç.5.
"a quem o solos ra'yos seus baixou". § ng.
Aualer, humilhar. Calho Rom. p. 6~3. «refr.:'ar e baixaI' a soberba dos ricos, e poderosos-. § Inclinar, vollur para o chão: bai~al' a espada. § fig. LJaixar a cabeça: incli-.
nal-a para cortejar. § it. Obedecer hUlllild
mente, em replica. § l1aixar os olhos; Çllltar
para baixo. § flai.val' as vozes; fallar em 11111
tom alJalxo do natural. § l1aiJJal' a voz (canLando). § l1aixar 'Ulll insll'lllllenlo; dar-llie
um tom mais baixo. V. AbaixaI'.
Bnlxáll', V. intrans. Ir diminllinuo em altura, elevação; e fig. em valor, preço: V. !lo
-o l'io, amare; va ar: baixarcm os {imelos,
as inscripçàes, etc., não vaLerem tanto. §
flaixar; pas ar de ilio alLo para outro inferiar; ueseer. Eneict. 12. ~02. ((ellu vOa, e
com furor violento, a Lerra baixa,,; e fig.
!ri. 10. 202.• a alma .. baixott ao re)'no escuro». § LI' pelo rio, 011 costa abaixo, e saltar em lerra. 11. N. 2.414.. )(esperando cada
dia, CJue bai:cassem aqui os ingleze " Andl'.
ChI'. e. 118. "mandou baüval' 11 GOa mai
gente, e capitães". ~ BaiJJar um decl'etp,
aviso; ser enviado da secreta,ria d'l~ tado
aos omciaes co:npetentes. § Ba'ixar a consulta; vil' com despaclio, resol ução do soberano, on de qualquer dos lribunaes superiores. § ng. Eslar inferior a alguem, ou
a alguma cansa. Ca1J1. Sono \06. ((quem presumR ... de louvar-vos com discurso, que
baixe de divino •. § Vil' a bai,1Jal'; í.
a
descaír; diz-se dos elreitos, dos costumes
bons. § Diminuir crI/. imporlaneia, em in/1t1cncia; perder parte da que Linha. § BaixaI' a lemperatura; diminuir O calor indicado pelo thermomell'o. § flaixar á sepulrllwa; ser sepultado. V. AbaixaI'.
Unlxá,'-sc, V. ref. Abaixar·se, curvar-se;
descer; passar de uma posição para oul,ra
inferior, no prop. e no fig. OalJJ,. Canç. 7.
((os ramos se baixavam ou ... ou pai' que
ludo ant'ella sc baia;ava" e est. 2. .da maleria se jllC baixa o eugenho", i. é, se aba-
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V. AbaiJ;ar-se.

'

.

_1I"ixêi"O, n, adj. (t. d~ ll~'azil) Que
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FLor. 3. 5. 52.
Jllllxillho, auv. em voz muito baixa.!'i;
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clin. da Oms:- C. 3. 9. ((rezào ... paras
sós, tào baiJJLI!ho . . , CJ ue etc.1) § IIg. Hm se·
gredo.

JllIlxío, (t. mar.) s. m. O U1esJllo.q~/
Baixia. Ii'. Elys. 7. p. I!lO, Viel/'. 10. 181...
e 15.21. ((l11ullo e c('go bai.viqs, de ~uea
co ta está cariada', (do Maranhao ao la~,1
§ Propriamcnte, é um adj. (COI11~ /aol'~O,
elc.) u'ado ellipl. o espaço bal.VlO, olU/oh

bai.vio, etc.

í

Balxíos, S. m. pI. (L. mar.) Cachopos..
llaixia, Baixio.
'. AI l
Jlllixí~shuo a, surerl. de nal~o. :.,.
2. f. 81. L.• foi de baixissima geraçao' Vm.
4.329.
d Celli
UlÍlxo, S. 01. (do Lat. basslts ou o
co bach, pequeno de e. latura) A parl~ lbai.
riur que não chen-a ao nivel dc onlra. o ..

'ar;

.vo da monlallh; § O baÍ1J;o ele UI/I lIarfo~

(t. llUUt.) a sua parte externa, CJn~ a~111'
ferial' li linha d'agua. § Alias e bg'f:j~ li.
vações e depre sões de terreI~o. ~! '. udCs.
ternativa de bens e de males, I'ICIS I~ b~'
§ A parte de 11m edilicio, qne IIb~'d'I;'
xo da outra. Sanlos, G. 2. "nos. a 'a!.1
ta salla tem o capilão suas dl~pel~in q~
lJaia;o; o fundo cio mar, ou do 110, lura~;
os navios tocam por ter poue.1 ai

BAI
" . ballCO, parcel, recife: Viei,'. 7. 220
o,:r2'. § II". Ganhar-se nos bai.ros onde ouse perdem" ?lJcceder-!he IJem n~s pe'~os sálvar-se d ellrs. Pa.tua. § O batxo da
rld. 0111.. ); as notas bal:l:as; o so!n g-ra~~ § Os bai:cos (t. mus) \or.e~ 011 Illstr~ncnlos a fll1e na execuçao mUSicai collectl~a calle o desempenho dos trechos, ou II~las "ravrs do canlo, ou da orcllrslra. § IJaL~. (t. mus.) o cantor, que: tem a vor. pro~rin para dar as notas baixas 011 grayes.
Dai,TO pl'o/iL!ulo; (t. mus.) o c!lntor que da
us nolas Ir,alS &,!'aves, mal baixas.
8il i JIl, ", aUJ .. De ~equella estatura: 1mLrobail'O, ca a baixa. § Q~e é p~uco profundo' polco Dai.ro. f Que nao esta alto em relatão à supel'!lcic da terra: as lllLl'CnS al~lláo baü·as. § Que se ele~a pq,uc~: wn v~o
/mixo. § Vo:; baf,ca; debil, n~o lorle. ~ ·L!.
Voz qlle dã as notas graves. §. IIamem baL.ro;'dc Ilcqucna estatura. §. il. De i1u~1ilde
IJO,içãO SOCIal ou de pOllca fOI·tuna. § II: De
mail proceder; de mau carael.~r. § BaI.fO;
300lido, hUI11i1hailo ~.m oplnlao, creLllt~,
forcas honra, etc. § \ ii, dc~prer.I\·el: senlLmeilloS baia'os; arrões baixas. § UlI1 lerlllo
baixo; chulo, pleben, \mpropri.o L1e usal:-se
em boa or;icdade. § Es/ylo bw,co; rasteiro,
hnmilde. § Bai:vo d'espiritos; sem brio, selil
elmção honrada.! que concebe,. approva.
ohra baixeza~, acçoes de gente bal.ra, grosseil'a sem educação. § Inferior, em relação
is cíasse que ainda se coo 'idemm superiores na actual viciosa organisação da ~ocicdade: as classes bai.ras; o bai.1'o c/CI'O;
obaixo collll1lcrcio.
['amara bai,fa; a camora dos dcputados; em opp. acamara atla: earnara de Lorels, como em Inglaterra,
úe PorCo', como cm !'ortugal, de J:,'enaelores,
como no IJruzil. § lJaiJ.o CÚI'O ; a parte do
torO da sé, que é L1eselllpenhada por calri'lIãcs cantores, os quaes se sentam em
bancos rasos, e nú , emfjnanto a digllidadlJ Icm assentos cobertos e de e. paldar. §
Pl'qo bai.~o, ou só bai:J:o; barato, bom merC3.10, barateza: o vinho eslá baixo; o Irigo
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ItnI!ll'ero baixo. § As accões, as inscripções,
as apol{ces estão baixas;' diz- e quando tem

colaçào inferior ao par: e tam1Jem em :-elação acotações mai altas, que ja tiveram. §
K!/á o sol baixo; a pOllca allura. do hori onte; adeclinar; proximo a pôr-se. :> As bai,as regiões do ar; as camadas atmospheritas ruais proximas ii terra. § Temperalum
baixa; fria; (lue é marcada pelo lhermomeIro em "rãu inferior. § Refl1.ão, Icrra bai.ca;
aque é dominada de montes, de encostas;
01111· aolla, 1l10nluosa, lcvan/ada á borda do
lII~I'. § A pal'te mais m 'ridional dt: uma rea~! em I'elação a oulra parte da mesma
ter g1ao: a Bcira Baixa; o baixo Alemlejo. §
reccdendo o ubs., diz- e da terra, que
ficam ao_nivci do mar ou a elle inferiorc,
edll relaçao a oulras monlanho a Oll ele'vaa' da mesma re u ião: c lambem dos Cllr.0' d'agua, e 'ua. margen na. proximida~es.da. foz V. g. O baixo Eqljplo; a bai:ra
EI~lOplU; o baixo Nilo. § Que lá em nivel
In,cnor;. dl.z·se de um lo"'ar em relação a
OUl~ol' ]1l'1n~lpalmenle e fica entre collinas:
aClloclc.bal,ra. § Dir.-sc lanilJCm das aguas,
IIU: eslao rm niv I inferior ãqu !le a que

e

00,I~mam cb~ga~: a agua, o maré cslá bai-

e;.~ Bal.ro; I.ncllnado para o chão: V. (/. ca~,olhos baiXOS. § OUI'O baixo, pmla bai-

fa,,!ue Icm poucos quilalrs, que tem muiI~ ~~~s, hga que não é L1e lei: § O lJaiJ'o
Ri~/IO, a§~poc"a da decadenciã do imperio
dc.~no~. ll~ IIg. Bpocha de decadencia, de
O~· 01': Isaçao de qual Iurr pair.. ~ Baixo'
mc~natlo! de qualidade inferior, fallando de

!ail~ad~t1as: assl~car rcdondo baixo; branco

hal'o éCc. § ~ bawa lalinidade; o latim bardia §o/{ompldo, que se Uson na edade menUCa OIXO I'el~vo; (t. esculpt.) relevo, em
E!I~'7ra bnao apresenlam todo o vulto.
:Iar (e ca eça, ou de oretha bai:ca : IIg.
rilla ~an.v.cr~onhado, humilhado. § Fazer
Pa:el' lIi~a b' (~, fam.) fingir que não vó. §
nar
ao a/(va; (t: pop.) furtar, rapiiallo
O! eslau' ad.v. E~l Jogar pouco elevado:
iO!bailaa~lIflltlllo bal.r~, lJOl' isso 11ão vi. § Em
, a aI' bal3:o. § (I. mus.) Em tom
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grave. § A bai:1Jo; loc. adI'. Em log-ar menos
elevado: a mmha ca a cstá mui/o a bai$o
(fallando da casa de outrem). § Ficai' a baixo; em logar illferior a alguem 011 alguma
cousa. § ii. flg. Ficar em posição inferiora
outrem, v. g. n'um concurso; lião se sahir
bem. En(l'. I. 1. Patm. 3.117.• vontade que
nada lhe ficava a baixo" § Uiz-se tambem
de quem cahio ou foi derrubado: a casa
vcio lL baixo; e fig.: o minislerio loi a baixo.
§ Lan!:al' a baüo, v. (/. arvorcs, e(ti(icios,
clc. derrllbal-as, nivelai-as com o chão; e
no fig. derribar L10 ange, da elevação, da
fortuna, elc § Desccl' a bauvo, é redundancia vlllg. e· Ó perl11ittida, quando outras
palavl'a determinam o iJai.w: v. g. dcsccr
a baixo da mais miscra (odlma, da sua alliva condição. ele. Diz·se vul"'armente : ca-

'!tio lJcla I:scalia a baixo. da janclla a baixo;
do ca~'al/o a bai.llO; é pleonasmo que dã talvez mais força á expressão pop"lar, mas
que deve sempre cvitar-se na linguagem
culta. De alio a baiJ.·o, IDe. adv.; desde a exIremidade .lIperioral ·áinferior.§Abai.L'Odc;
loc. baixo, prop. Em loo'ar anterior e mrnos
eleva:lu: a 11Iinha casa (ica a baixo lia cgreja; i. é, anil'. de lã chegai" e subindose ainda para ella § fi"'. PicaI' ou eslar

a baiJ'o lia cngcnho, do lalenlo, do mcrccimcnto dc ou/I'cII!; ser-lhe iuferior em
engenho, em talento, etc. Casl. Pl'ot. do
L. 3. "fico abai,to lia in{Jenllo d'lIomcro"
§ it. Ug-. Fica!', ou eslar abaixo dc a/guem;
ser o 11I1medlato na escala, o que se lhe
segue. V. Abai.~'o. § ne baü'o ; loco adv. em
logar, ou ituação inferior. § lJe baixo dc;
loe. prop. em logar inferior Iicando alguma
COII. a por cima: licou lIebai:co do caral/o, elas
I'ltina~, e/c. § Og-. Dir.-·e do que se eleva de
posição muito inferior: V. g. CI'{JIIC-SC á fidalguia de baixo dos peso Prcs/es,
39. i. é,
em e ~aber d'onde, ou dc bai.J:os naseimenlos e elevam a lidal"'os.
Dc baixo do policr, impcrio, palrocinio, clc. dc algucm, 011
dc alg. cousa, como leis, elc. é ser-lhe snjei.
to, ser por clle amparaLlo, elc. § De baüo
ria pcna; snjeito a ella, ou cumprindo-a. §
Eslal' de baixo do anno do na.scimcnlo (phr.
pop.); estar sujeito, dependente; ter de acceitar a;; imposições de outrrm. V. lJcbaia:o.
§ Em bail1lo, pur ba i.ro , para baixo; loc.
adI'. que indicam logar inferior em relação
a outro qne ri.::a superior: eslá mn baixo;
pa.s ar lJor baixo; 10l lJam baixo. § Cig. Eslá
·muilo cm baixo; diz- c da pc_soa que está
agora sem meios, em recur os. § Aliciar
muito para baixo; diz-se do que já osteutau cerla fortuna, e agora pelo seu Irajo, ou
ontra circuinstancias, mo tra eslar em decadencia e pobre. § Og. Ficar pOI' baixo; fi~ar vencido, não desempenhar o que se e.spera, on deve. Eu(/'. 2. 5. § lJar pal'a baixo; dar muita nancada; dar uma sova; casligar. § it. Fa lar on eocre"er com grande
energia contra alguem ou altruma cou. a. §
Purga por baü'o; (I. de med.) cly..ter.ajuda.
§ Por bai.co dc, loc. prop. ; pela parte inferior
de.: a e Irada passa pOI' bai.l'o da pOlllc. § ii.
fig. ujeito a, expo to: IJor bmxo clc lJcrigos.
§ POI' baixo cle mão; occultamente. §Avaliar.
csmal' pOl' uaixo; pelo menor valor, o menos que alg. cousa póde rendrr ou dar de
i. 8 A bal.l'o e dc baixo quanLlo ão loc.
adI'. e crevem-se lambem como uma ó palavra: aba i.J'o, debaixo. V.
(Baixo, Ahjecto, Vil. SYIl.} ão palavra
que apresentam a ideia de de prezo, po loque em "'rau, dill'crentes·. O que é abjeclo é
muito bal,ro, 'Ill uma profunLla hllmilração ;
porq ue abJeclo não e dir. enão no lif!'.: a
Ideia d'e las dua palavras com relação á
altura, ou á elevação não póde 51'1' conl'undida com a de t'U, relativa aos valores das
cousas o· ao apreço que d'ella se faz. OlIomem ó baixo (leia pouca forluna, ou na,cimenlo; til sr"'llndo a opil)ião, ou pela apreciação das qualidade. E preci~o porlan[o
dir.er baixo c abjecto porqne este excede,
dir. mai qne o outro. Póde dir.er se t'il e
a1?ieclo,.porque as duas iLleias .ão diversas;
porém não 'e póde dir.er 'vil e bai,ro, (lorqUê e te ultimo applicado iO"ualJ11rnte ao
preço de alguma cousa, siguinca mrno
que vil. Os <:ome liveis podem eslar por um
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preço bai:l.'O, sem porém estarem a vil pl'eco.
O /(UP. Ú /Iai.~o cUI'ece de elevação; o qué é

abjeclo e tá em grande baixeza; o que é
vil esta em grancle de credito. Quanto LUais

elevada é a dignidade de uma pessoa, tanto mais baixa e desprezi vel e torna se não
sabe suslenlal·a; pois o homem SÓ égrande pelas suas accõe . Bail1lo é o homem que
abate sua dill'nidatle : abjcclo, o que se avilta a poutl) ae far.er esquecer o que elle é:
e vil, o que perde a estim~ dos outros, e
ai nLla a sua propria. /Jaixo é o q ue por cobardia som'e injurias de outrem. /Jbicelo o
que é insensivel a ella c as atura sem se
envergonuar: e mui vil o que as solfre
contente, por seu interesseI e com o lim
de fazer fortuna por meios indecoroso . O
descarado adulador que nem animo tem
para saber calar é bail1lo. O infimo cortezão que só sabe IlUlUllhar- e, e rastejar é
a/Ueclo; e o que vendr. sua honra e sua
consciencia para adquirir di"'nidade e riquer.as é o maí vil dos hómens. Chamamos
omcios baixos, áquelles que ó exerce a
"'ente miseravel e aLandonada, taes são
certas occllpações mechanicas, qne não
exio-em mais que um trabalho matel'ial, nenhum talento, nem instrueç.ão, e por isso
são tidas em ponca conta. ma prolis ao é
abJecla quando deprime a di"'nidade do homem bnoso, e o expõe a lIuL11iliações duras para o seu brio: tal é o e lado de servo.
m exercicio é vil, quando pela opinião publica é reputado desprezivel, ou quando
exercido por gente tida por infame em seu
proceder.
n .. lxóte, aujo 2 g. (I. fam.) Algum tanto
baixo; diz-se de um homem baixo e reforcada de estatura.
- ISab:..... II, S. r. 10"'ar baixo, como valle.
P. P. 2. 84 V. lned. 2. 13. « - da terra..
opp. a al/ura. § Lagar inferior ao nivel da
ag-na, e por i O alao-adiço. § - da moeda;
diminuição no valor intrinseco por li"'a, ou
alça, licando menos melai de lJom qui~ate, e
.iu~ta lei. O/,(/, J1fan. 4. l. I J. § Baixeza. §
Humildade.
Jillj.l,·, ou U"jcúr, V. intrans. (I. de
agríc.) Lançar "ao-ens, o feijão, a fava, etc.,
depois de Oorescer.
niojc, s. f. V. Vagem.
Ulljeill', V. intrans. O mesmo qne Bajar.
nUjo, S. m. V. Ba~ú. Casto 2. C. 24. (t. do
Indo·l'ortuguer.) \ e tido eurto das mulheres
cingalezas •.
Ulljongíce, S. f. ACção ou dicto de bajoujo; tolicr, parvoíce. Aulcgl'. I. 9.
33.
§ A qualidade de ser' bajoujo. Eur/'. 5. 8.
"mas nam compadeço a bajoujice do fidalgo...
Uujolljicc. O mesmo que Bajougice.
Unjóujo, u, adj. (I. fam.) Tolo, baboso,
principalmente por mulheres; parvo, esturido. Euli·os. 3. '2. ·ha mi ter g-randes r.autellas, e rinÇtir de bojolljo... Bajoujo é contrapo to a aiserelo. Aulegr. l. 9.
33.
n ..j .... S. m. (do Arab. badjlí) "e"te antiga, de manga curta>, que ehegava á cintura, ou até ao joelho, e que na Asia lrar.iam homens e mulhcres. Casto O. C. II.
"bajlts de seda rica" "tinha (o rei de Calecul) ve tido hum bajú" Goes, ali'. M. I. C.
<1.1. e '2. ·C. II. R Ko }Iinho lambem dão esle
nome á roupinhas da;; mlilhere .
nnjllluçiio, S. f. (t. fam.) Serviços, allençües para lisonjear alguem, com abalimento do que a faz.
Ulljulatlól',
S. O que, a que-faz bajulacõe .
UnjllU"" V. tran . (I. fam.) (do lIal. VIII"'.
baciolare, beijocar, beijar o pé '. Mo traI'
altenções, far.er erviços e ob~eqnio indeCOl·OSOS para A'rano'ear alguem; er, adulador, com fim interesseiro.
Unjulill. S. r. (anl.) Baliado, digniLlade
de balio. Elucicl.
ISlljulo, . m. (anl. c p. n. ) (do Lat. bajulus) Marióla, lIomem que vi via de far.cr
carretos; carregador, 1110\;0 de freIes. ViciTa, 8. 55. § lJajlllo, a, adj. Vicira, 8. 55. '2 .
• eloquencia de Chr)' ologo, bojrtla do nome
de ~Iaria".
UÓkCI', S. m. (do.lnolcr. bokcr; ou 1101Jandez ...) (I. do Indo-Porluguez) Padeiro.
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Dáln, S. r. (do LaL, pilla; do Greg., lJalue todo o corpo, ao qual
se ueu artificiosamente a fórma e pherica
ou oblonga, e que serve para arremessar.
§ (L de milit.) Corpo e 11herico ou oblongo,
de ferro, chumbo, e até de pedra, que serve de projectil para armas de fogo e ca·
nbões: bala ele espin{farela, bala ele arlil/re7·ia. § /Jala mza; a que é massiça. § /Jala
ócca; a granada. § lJala explosiva; a que
rebenta em estilhaços, depol de expelliua.
~ Bala arelcnle; bala vermelha. V. Ardente.
V. Vermelha. § Iig. Cousa que derriba, abate os espi ritos: v. g. esla nova foi bala que

la, pella.) DiZ-5(

me den nos peilos. § Parlir como uma bala;

fig. ir-se com grande velocidade; diz-se tambem: como uma sella. § Balas de neve; bolas
feitas com a neve. ~ Balas de papel; fig. accusações, censuras feila. por escri pto, pri 11cipalmente em jornae., pamphletos, carta"
zes, pasljuins, etc. § /Jala; (L IJraz.) pequena bola de a. sucar em ponto, que se
envolve em papel: rebuçado.
llialn, S. r. (do FI'. bale; ou lngl. bale) (L
merc.) Cerla por ão de fazelllla emmassada
e coberta com sacco, ou fortemente apertada com cordas, ou outra especie de capa;
fardo. B. 2. !. 5. "humas bailas grandes de
algodão.. P. P. 2. 1~9. Cast. 2. c. /18. "balas
de cairo.. Orel.
4. I I. "vender pannos
ás balas, ou as prcas". § Bala de papel; nm
fardo de 10 resma'. § /Jallas, pI. (L. de impress.) eram dois pedaços de madeira concavos, tendo cada qUlll um pequeno cabo de
mão, que lhe dava a rórma ue fuuil; a parte
ócca era cheia de lã ou de cri na, e coberta com
pelle de carneiro. on couro crú. Com esta especie de almofadas se tomava a tinta, e se
di tribuia nas fôrma, que eram tiradas nos
antigos prélos mauuaes; tambem eram usadas nas rabricas de pintar lençaria, chitas,
etc. Na t~'pographia foram sub tituidas vantajosamente pelos 7'010s, feitos d'uma massa
de l!,rude e melaço.
.
1I .. lilche. \. Ualais.
UnifICO, s. m. Tiro ele bala; balazio.
n .. lil;IO" s. m. (ant.) O mesmo que Bali·
do. Cost. cJeorg. p. 'l15.
n .. lnd.,,·, s. m. Anacardo, ou fava de ~la
laca. Orl. Uotl. 5. 1G v.

Ar. L.

nnlllcs.

'0

Reg. do Eslribei'l'O-mál' de lJ.

J. II. se numeram os baLaes entre os instrumentos proprios para a limpeza elos eavallos.
Unlúrn, ou IInl.-.ro, S. m. ln Irumento
musico usado pelo negros da co ta do Ou1'0: é uma especie ele cravo com 7 cordas
de arame, guarnecidas de cabaças; toca-se
ferindo as cordas com vaquetas.
Jlnlngiatc, S. m. II. ASla!.) Panno grosseiro da India, pintado de branco e azul, de
que u am no reino d'Angola e CGsta da Mina. Oliv. Gl'Itllcl.
13.
n .. lnglltillho, s. m. dim. de Dalagale: é
mais estreito que e-le.
nllltiio, ou nlll"'~'o, s. m. Especie de
cesta de palbinha, de que usam as aloias.
§ Ce to de palha, que se usa no I3razil: é
ordinariamente redondo e pouco fundo, em
fórma de alguidar. Leão, Urig. c. 5. "alquicé, lIIele, balaiou ,,~Iandei fazer um balaio,
para botar algodão» Val'11ha{fen, Flori/eg. §
lno Para) :Farnel, que se leva em viagem,
em passeio, etc.
DlIlúilil, ou JIli li. ".hc, s. m. ou adj. m.
(do Gr. batlein, brilhar; LaL ballalius; se"'undo Bltll., outros dizem bala:c; do Mab.
gala:ca, luzir, resplandecer; segundo Dozy,
do Arabe-Persa, balakhch.) Especie de J'Ubim cór de vinho mui palhete; é menos ar·
dente, e incendido qne o 7'uúim espinel. V.
fiubim. Insul. 1. 5~. "balais, e caUlafeos..
lJuarl. Barb. 386. "rubins balaches...
J~nlial .. , signir. inc: Ac. elos Sing. 2. 4'21.
2. hllando do mO,(lulto "este dos bichos

r.

r

balala".

1I11lnmntétc, S. m. Ave da Arrica occidental, tambem chamada Ki/llll1gambéla.
JllIIlImbumbll, s. f. Ave da Arrica occidental, tambem chamada lJangula.
JJnh\mc, S. m. Porção de balas.
111111\ II Cll, s. r. (do LaL úilal1.$ de bis,
duas vcze"s, e lanx, cis, prato da balança).
lnstrumento que ervc para conhecer o peso
relalivo dos corpos; consta ele lravessão,
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onde se distinguem dois braços, de eujo
IInlnllw, S. m. (do FI'. balancé) lt m
meio se ergue o fiei entre as aza ; dos eh.) ~Iaehini mo empregado na cunhàiro~
braços, nos extremo, pendem os escudos, da moe~a, e O~tll'OS trabalhos, e que IOr
ou praias, oude se põe o peso, e o '1 ue .seu raplllo movimento olferece nma ~ral\d
se ha de pesar. § /Jalança romana; distin- pre~são a curto intervallos. § lt clroro o}
cta da ordinaria, em ter um ó braço mais Passo ue dança, em que.o .corpo se Lala,;_
curto e mais grosso, e o fiel mai clJel;l'ado cea compassadamente. Dum, Dil!lYI' ~ (I
.~ .
a extremidade em que se colloca o objecto pop.) l3aI1arico; peqneno baile.
que tem de se pesar, pondo-se na outra exUnlullcculIlcnto, S. m. Acção de balan.
tremidade um unico peso, que faz eqniti- crar; balanço: o balanceamenlo do navio
brio, afastando-se mais ou menos do ponto
Bnlllncci... , V. trans e intrans. Omes:
da suspensão; no braço, que é graduado, mo que Dalonçar: v. g. balanceai' o navio
se êonhece o peso. lIecreaç. Fi/oso{. T. t. § §. fig. Exami.nar. Virialo, 18. 41. § fi~.lle:
o
/Jalança de Robel'val: systcma em que os sltal', e tar 1I'I·esolnto.
pratos não são suspen os, lllas assentam soUnlnncei..,-sc, v. reI'. O mesmo (Iue Da.
.
bre o traves áo. § /Jalança decimal; aquella lançar· se.
em que o objecto que se pe a tem dez veBulancch'o, S. m. (L mech.) O mC!mo
zes o prso com que faz equilibrio. lista ba- que .Ilalanclln.
lança é movei, e tambem fixa; é n'ella que
Ulllullcetc, S. m. (L comm. c fin.1 Dase pc am as granues cargas, nas alfande· lanço resumido e provisorio, em que se
"'a , caminhos de rerro, etc. Consta de 01'- apr~sen.tam os salllos geraes lIas coutas;
~inariu de lima especie de estrado, obre o ordlnal'lamenlc, o balancete rU7.em-·c no
qual se colloca o objecto que se quer pesar; fim de c~ua mez e qs balanço anllualmcn.
ha um braço muito curto, superiormente te, s~r~lI1do o p.rlmell·os para verillcar a
collocado, a que se liga esse estrado, que exactldao da escrlptnração, e os ultimos
tem na extremidade opposta 11m prato fixo, comprebendendo tambem a verificaeào da
.
ou u. penso, em que se collocam os pesos. rxi tencia dos valorrs.
§ Balança hydrostalicaj in trnmento que
lIulnllcíOl, S. m. (t. mech.) Qualquer
serve para pesaI' os corpos na agua, e uos parte de uma maclllna qne tem 11111 movioutros liljuiuos, e conhecer o seu peso es- mento de oscillação, c serve para lI10derar
pecifico. ~ V. cm Levauiço (Ponte -.) § Ba· ou re{?nlar o movI menta das outra partes.
lança; fig. /Jern. FLol'.2. 184. -nas balanças § (t. ae cocll.) Peça que prende a bolcia, e
do Juizo" B. Pano J. p. 290. "balança da dis· onde 'e"'uram os li rantes ror uma da eI·
criçãou Arr. 10. 43. "balança da verdade... tremidaSes. § Balancins, p . (L naut.) cabos
§ Balança; diz-se cm poliLlca, da especie amarrados nas pontas das vergas, para as
de equilibrio que resulta entre os Estados, conservar direitas, ou fazer abaixar da par·
das suas forças, 'Iigas, confedernções, trata- le d'onde vem o venlo; amantilhos.
UnIlJIlCO, S. m. llerva que nasce entrei
dos, etc., de maneira que nenhum d'elles
tenha bastaute superioriuaue para opprimir cevada, e a afoda. (Ii'esluca, Ai:gilops.) §Em·
ou destruir os outros: v. g. a balança ela barcação Asiat. que se rema de pangaio.
E/tropa. § Balança do cOlll11wrcio; fallando lJasl. 5. C. 35.
JllIl"nço, S. m. Abalo, movimento repe·
d'uma nação, signillca o saldo que resulta
do valor das fazendas compradas aos es- tido osciUatorio. ou vertical, como odo
trangeiros, comparado ao valor da prouuc· braço da balança, ou horizontal: .a machi·
ções d'essa nação, expot'tadas para outros na ao terceiro balanço irá por terra. Mail!.
paizes. § lJalança, ou Libra; um dos doze sy· r 176. ~ Arredouça, qualquer corpo uspen·
gnos do zodiaco. § Balança; symbolo da so, onde alguem se põe, para agitai' ocor·
justiça. § Eslar em Dalança; i. é, na iucer- po com o balanço. § Omovimento, agitação
teza do que ha de obrar. Sá e Mil'. I. p. 241. que corr. o balanço se coml11unica. AI'/', i.
"eis o villão em alvoroço, e balança-; e {j".. 16. "começou a terra a fazer medonhos lia·
em risco, perigo. II. ele Isea, p. 1'lo Silvo rle lanços.. § Balanço dos navios; a ua agita·
Liz. lJespeclida, Pai'v. S. 3.255 v. "sens rei- ção no mar. Lus. 6.•73 § /Jalallço; fig. ai·
nôs, que estavão em tamanha balança... § teração, revolta, agitação, mudança, v.,g.
Pó;- em balança; fig. ponderar, examinar. no governo de 11m Estado. InlJl.l. I. r 3a3.
Vieir. il. comparar uma cou a com outra .. "em tempo de tantos desvario, e úalallÇlJl'
Maus. § Pór o crectilo em balança; fazer Id.
250. "estaudo o regimento do reillo
mudai' a opinião, ou ficar duvido o acerca neste balanço mais com moslr'ançade guer:
ra,
que
de paz.. i. é, pender a alglima ma
da reputação. V. do Arc. 4. 3 "IJ6r-Ille n
credito em balança com el-reio. § Ter a ba- parte, estado incerto qne póde alle~ar· e,e
lança na miío; lig. ser juiz ou arbitro § pender a outro opposto, ou contrano. §B~
Fazer pender a balança pam ltIll lacio; fig lanço (I. mer.) resultado da conrl'ootaçao
faier com que uma (IUestão e decida a fa- do deve e do haver' saldo da receita edes·
vor d'uma das partrs. § Pór as cousas na peza, dos I ucros e líerdas, do activo e pilSbalança; Ilg. examiual-as, comparU11do-as, si voo lJar balanço; com parar o deve., eolia:
avaliando os prós e os contras para decidir ver; e elfeitos exi tentes, para aven~u~ros
cllmo convier, ou fór justo. § Balanca; jus- lucros, ou perdas, o estado do neg~clO.!
lo equilibrio. § Pesar na úalança; diz-se de ii. Examinar o que 11m sacio, cUlxel~,
nma cousa qne póde illl1uir n'uUla delibe- agente deve, ou de quan to é cl'cdor; se e,·
ração para bem, ou para mal.
tão justas as contas. etc. § Tdl' ou dellCl'U/1I
IInlunçildo, p. ~. de Dalançar, e adj. balanço; i. é, um saldo aquelle com quf!D
Pesado em balança. fig. Equilibrado; pon- tivemos conta. § (Por batanço; expre1J.ao
derado. § J.<:xamina a a receita com a des- que si "'U inca em escri ptul'acão commrrclalr
peza, o deve e o haver, averiguada a som- que se acbou o saldo devedor ou creda
d'uma conta e se fechou pondo esse saldo,
ma (lne as ajusta.
DuluIIÇi.." V. li·ans. Agitar, fazer mo- se é credol' na columna do debito, se Cde:
veI' alguem no balanço, ou cousa que póde veJor na columua do credito, para que as
agitar-se com elle. § lJalançar o corpo; mo· duas sommadas fiquem eg-uaes; ~bre·se,ell:
vel-o, agital·o, como quem esta n um ba- tão uma nova conta em quea prlmCI~a,er
lanço. § l·'allando das aves, diz-se: que ba- ba é tambem precedida da expressao por
lançam o corpo, quando se sustem no ar balanço. § Enlregar paI' balanço !t!,~a casa
paradas; li brar-se nas azas; penei rar-se. cOI1l111ercial áqltel/e que a vae gerll ,col~
§ Balanpar a vicloria; tornar-se duvidosa gar-Ihe não só a caixa, como os yalor~seIJão
com reslstencia igual, e iguaes damnos ou tentes em mercadorias com II1dlvl~Uaje'
vanta"eJls. § fig. J.<:xaminar, compal'ar. § minuciosa em virtude do exameprcv\Ompo
Equilibrar. § Balançai' uma conta; lancar vencia o gerente entregal·a a .seupecl~i1'
a receita e a despeza, o debito e o credíto, tambem por balanço. § lJal' -.ads os razoapara conhecer a dia'erença que ha entre o ças; fig. ver bem o que ellas po em mOi
activo e o passivo.
velmente elar de si; quantas. e quaeS ~ccolli
Dnlullciu', V. intrans. Oscillar' movel'- e em quem. Paiva, S. § J)al' balO/tço oral.
se alternalivamente de um lado pára o ou- ciencia; lig. examinar o seu estado mado
tro: o navio balança muilo.
JlJacedo. § Em balanço; loc. adv'b~~COI;
nnlnnçál'-se, v. rer. Dar balanços ao duvidoso, indeciso. § Eslar 2m
deli
corpo; mover-se para um e outro lado. § (phras. pop.) estar calcul~ndo o qriico de
Andar em balanço.
fazer. § ii. Estar em pengo, em

r
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IT cr algum dam:Jo. § Agltenlal'-sc no ba- vestre. Luz. da Jl1ed.Rego, Alveil.

so r . ( hms. pop.) emprcgada quanuo. a
~~fel;l s~ccedc contrariedadc com que nao

«balanslrias"
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97. traz lojas de venda é uma armação de madeira,

S. f. (do lat. baLrHlslracla)
Os balaústre, que acompanham o lanço de
contava.
f
d
I
I
b
I'
I
..
o
DI1h\ndl''', S. . ( o. ng. ~ VIH CJ, U uma escada, varanda, janella, etc. § Grade
fr. ba/anil/'e.) ~mbarcaçao dc tllha, .ou co- pour.o alta.
n .. I""J!lto·"tlo, n, adj. Acompanhallo, cerberla de UI1\ so maslro( quc secmplcga no
cado dc balaústres, gradeado: V. g. u~ran·
tran parle d~ mercadorias. .'
r _
(Ias-.
1'"lllll d ,'''O, ou U.. I,,"t1. nll, S. m. \ C:s.... I ..... st.·c, S. m. (do !la!. Balaustro) Pe·
lidura antiga, com capuz, e ~angas largas,
usada dos Mouros .. Ol'el. Ar. ";. 1~3 .. I. Eu- quena colllmna ou pilar de madeira, pedra,
P'OS. plur. valantll'a.es. Ol'(i. ctl .. Enfl'· 1• .1. metal, mais g'l'ossa no meio do fnste, que se
mas senhor meo, IS o passou Ja com a so- usa nos pcitoris ue varandas, ao longo dos
dos ba/and!·áos". Hojc usam d'cllc os mai neis das escadas, etc. e por adorno se
'irmãos da mlscflcordJa c das ordcns lcr- vêem em leitos e cadciras de lavor antigo.
. ceiras. V. Lima § (t. fam.) Qualquer casaco. lia outros chatos, feitos de taboas. a. Dom.
t. 3. 24.
lar.O e compl'ldo, mas gCltOSO.
Unlá", pI. Bala.'l:es, S. m. V. Ualais. Leio,
""IUIIIIC, s. m. (t. med.) lnllammação
da. membrana mucosa que revcstc a glan- Desc. c. 36.
Unlilzio, S. m. Grande bala. ~ Golpe de
dc, r a face interua do prcpucio. Phal'ln.
bala. §. fig'. O danlllo repcntino. § (t. I'amil.)
1'. t p. 60.
.
.
1I11lullitCSj ou "CI"'II;\""Il'''', S. l. (t. Carla de descompostura, quc 'e manda a
!ti I. nal.) ~Io luscos rcvesl~dos de uma con- outrem § Levar, apanhar um balazio t·
cita conica e truncada, cUJo base se lI~a a escbol.) ficar reprovado.
Uálbo, n, adj. p. uso (do Lat. balbus) BalIlualquer corpo, lendo na outra extremidade uma abcrtura guarnecida de quatro ba; buciante ; gago.
IInlbó"c1n, S. f. Tumulto de gente em
lentes testãceos, que se abrem e fecbam a
desordem; balbUl'dia. (Vini do Cellico Balvontade do animal. Cllviel', '!. p. 88.
111111\110, s. m. (do Gr. baianos, glande, bOl'd ? V. Bullel. T. 2. arl. Balbol'd.)
ICnlbucênte. adj. V. DallJllciante e Balholola) (l. auaL) A cabeça do membro vibuciente. Ac. dos Sing. 2. 14. I.
ril. FerI'. Gil'.
Jlnlbuclllçuo, S. r. Acto de halbuciar. §
Balullóldc, adj. 'lo g. (do Gr. baianos,
~aude, bolota, e eiflos, 'fôrma) (t. bist. nat.) Modo de fallar de qllrl1J balbucia.
Unlbllciillltc l adj. Que balbucia. § Que
uuc tem fôrma de bolota.
1I11luIIÓllhIlI;O, ", adj. (do Gr. baianos, aillda mal pronuncia. § Que articula halbuholota, e phag6, eu como) (t. bisl. nal.) Que ciando; he itando.
Unlbuclá,', V. trans. (do Lat. ba/bulio)
se sustenta de bolotas.
lIahIl161,"ol'0, ", adj. (do Gr. balanos, Fallar com dirt1culdade, imperfeitamente,
landc, bolota, e p/lOros, que leva) (t. hist. como os mEninos balbuciantes: «- as suas
bistorias, contos e razões" § fig. IIe itar no
ual.) Quc dã bolotas.
1I11lnllo"""II;';;", S. f. (t. med.) Fluxão que se e ta dizenrlo ; ou dizer com a phrase enlrecorlada por ignorallcia, commoção
muco a do baIano.
IIl1ljanle, p. a de Balar; (t. poet.) Que dá ou timidez. §
(Balbuciar, Gaguejar, Tarlamudear. Syn.)
halidos: ova/an/e gado" Eneicl. 7. 1'25. o
ovelltúm.
E tes tres vocallUlos designam tres defeiIIl1lílO, S. m. orte de panno de lã azul. tos dilfercntes no fallar, que se não devem
Ill1liio, S. m. (t. da India) : Embarcação confundir. BalbuciaI', é pronunciar com
como bergantim, subtil e comprida, muito muito cu to as lettras b, l, supgrindo-as
obediente ao rcmo: alguns tem tombadi- por outras, é ter a pronuncia em araçada,
lho. B. 2, 9. 3. uetine barco subfil, Luc. a articulação trabalhosa; ballntciarn o me/rtq.
ninos porque ainda não estão fortificados os
Ill1liio, ou Bllllilo, S. m. (do Gr. baUó, orgãos da voz, balblwiam os vethos porque
eu lanço) Globo de papel, de panno imprc· os tem mui debililados. Gaguejar é não I'almeavel, ou ele caoulchou quc cheio de ar lar seguidamente, parar em cerlas articuquente, ou de qualqucr gaz menos pcsado lações, cortar, ou repetir as palavras ou sylque o 01', sc eleva na atmosphera ; aerosta· lahas; provém de defeito organico, ou acto, ou balão aéroslatico. ~lodernamente os cidente que é de habito. Tarlamudcal'; posque estudam a direcção do balão, tem-Ibe to que possa provir dos orgãos que se não
dado formas diversas, predominando prin. prestam facilmente á clara pronunciação de
clpalmentc a de doi cones unidos pela ba- certas syllabas, na ce de ordinario da prese. Obalão esphel'ico parece de nenhum mo- cipitação com que alguns se tem aco tudo prrslal':se a solução do grandc proble- modo a fallar. A velhice enfraquecendo os
ma. § Batao caplivo; aCfuelle que se cleva orgãos da voz faz gaguejai'. A bebedicc cmpelos mClos ordmarios, ticando preso á ter- baraçando a ideias e os orgãos faz larlara por um cabo, a que se applica o vapor. ?nudeal'. A timidez balbucia. A ignorancia
afim de.fa7.er elevar e descer o acreostato. gagueja. A precipitação, ou assomo da paifi p.rlmelJ'o balão capLivo de Paris elevou· e xão /arlamtuleia.
anDl a 600 metro'. § Va o de vidro de fôrJllIlbucíc, S. f. O me mo que Balbucieuma esplterica com um tubo mais ou menos cia.
I~~~o q~1C serve dc recipiente em algumas
UlIllmeicllclll, S. f. O modo de fallar
dlltllaçoes, e outras operações chimicas. § de quem balbUCia § Dcfeito que I'az balbu·
IJola de abão que os rapazes fazem, asso- cial'; especie de ga~ueira.
prando elll um pcqucno canudo, que e enUnlbllclentc. adj. e . de dois g. OmesSOpa e~ espuma de sabão. ~ Armação de mo que Balbuciánte. llalbo, gago por defeito
arame, Junco ou barba de balea, que usa· natural, ou habito, ou por efi'eilo de alra"! modernamentc as mulheres para dar O'uma 8aixão momentanea. Per Bibl. 4. 1J.
~lUII~ roda ns saias; quando era revestida 313. § ue se explica hesitando, balbucianguma f!lzenda dizia se: saia balão. § do, como os meninos, que começam a foliar.
gaI~~. ou poluo; grande mentira; boato falso, Agiol. Llts. 3. (. 636.
IInlbin·tln, ou Unllll·...tlln, S. f. .(t. fam.)
a ~"1~'" V. intrans. (do Lat. bala1'e) Soltar Desordem, confu ão. V. Balborda.
e
Unlblltíl', V. intrans. p. U.. Balbuciar: "o
Enek ~\5~ sua voz; dar balidos, balir.
tenro il1fante a balbulil' começa Jl •
pa~aIÍltn, S. f. Composição poetica antiga,
IIMen, S. f. (t. do ludo-portuguez) Trave,
Dili e canlar bailando. Cosl. Egl. p. 3I l. barrote.
nalido~~~s (~~, Lat balalus) O mesmo que Unlen. V. BalEa e Barca.
Bal . . ansf· 277 V.
.
IIlIléiio, 'PI. Balcões, - S. m. (do lIal. balI 97 n5n~tbn/,---;to. S. V. Balaústia. Mad. 1I1elh. cone; do Pers. balicana, rotula de madeira
" .. ' a ousia"
ou de ferro, de uma janella) Varanda com
t
mDal§ a",O~e.
s. m. V. Balaústre. 111. P. c. balaustrada, ou grade, óu sem ella , que
qUCrrru '{UClO ou a l1ól' da romei ra. § Qual· el've de &,uarda as janellas ; ordinariamenBalaXs° semelbante a romano .
te resallaa.a dos edificios. 111. C. . 72. Vieil'.
reilo do Grtlba/' s. ~. (do Lat. balauslium; 1. 596. {I~. "pelos balcões da aurOra pas~ean
, austlOn) Flór da romeira sil- do (o fIlno de Latona)JI Uliss. 1. 44. § as
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ou mctal, que divide a casa, e atalha a enlrada aos compradores; obre elle os 10!l'i tas mostram o que tem a vender, e por
IS.O se chama tambem ?1w~lrador. V. ~Io.
trador. Em alg. lojas, o balcão esta :i porta,
e as fccha. li Corredor alto coberto, que
atl'Oves a de casa a casa, e tando ella nos
dois lados da ma. Ol'cl. I. 68. 32. § Nos engenhos, é taboleiro mui grande 'obre 1'0detes, no qual se cxpõe o assucar ao sol
para seccar; tcm banzos sobre os quaes as
rodas correm ao saír, ou recolher os balcões: aos banzos chamam ontro. corredeira . § (no theat.) Pequena galeria, que avança da frcnte dos camarotes, formando como
que uma segunda platéa.
Ulllcuo. V. Balsão.
.
Jllllé",'.'j(nll1, ou Jllllco,·,·iíllln. . f. B.
P. interpreta. Fatuidade prejudicial. Coulo.
7. C. 7. "ba/ca/'riada" § Acção preslllllpçosa,
ma ridicula e mesquinha. (,E vô. fazeis foliadas, E uão paguei ao gaiteiro? L o 'ão
balcal'/'iadas" Gil Vic.

Jlllleeh'lI, e der. V. Balseira, e der. de

balsa.

nlllcln, s. f. (t. fam.) (do \'0 conco bald,
calvo) Defeito,Ualla habitual. mau io tume
inveterado, babll~ vicio o, fraco. § (no jogo) Carta que lIao temos, a que e 'Iamos
baldos. § ii Garta que não tem valor, ou
(lue não encarta com a
parceiro. § Bal{as; cartas que e deitam fora do jogo no
(lescal'le para não vircm a servil' ao naipe do
parceiro; ou para vel' se em logar d'ellas
se compram do baralho algumas de mais
valor, como se faz no vollal'ete. § Dar na
balda ao pal'ceil'o; ,jogar uaipe qne eJle não
tem, a que não serve § DaI' na balda; sa·
carttma balda a algltem; descobrir o fraco,
o defeito habitual de alguem; pÓI'-lhe a calva li mo tra. § Levai' a/guem pcla balda; le·
vai-o pelo seu fraco, por aquillo que mais
o pl'eoccupa, a que tem mais al'\l'I·o.
.Unldnchíno, FI'. fanl. Baplisl. Ram, Esptl'. 1J. 7. V. BaldaqUlno.
Jlllltlíuln, S. f. Arremes'o do li(IUido que
cs["á no balde; caldeirada.
n .. ld,'tlllmeutc, adv. DeJJaldc, inutilmente, fru tl'adamente, em vao. B. FIoI'. 3.
3. 40.

Unldílllo, p. p. de Baldar; e adj. Frustrado, mallogl'ado, inutili7.ado, tornado vão.
Al'r. 9. 6. "desejos ... perpetuamellte balda·
dos .. Sá e 1I1il'. Sono 7. «tanto tempo balela·
do, e não vi vido- "pal'a Fazer baldada a sua
machinafão,,; i. é; para a frustrar. Palmo 3.
l23. § 10lhido: v. g. os lJés, braços balda·
do : "a Iing-ua ,já não tartamuda, mais balrdada, e muda dlJ LOdoJl.
Ullldjin, S. m. ( egundo mul. do Arab.
ualdc, consa vã, c de nenbum preco) Palavra afl'rontosa com menos pl'eço e'uesesti·
mação de alguem; reproche, opprobrio, improperio, doesto, convicio dicto em brauos,
e elamorosaml"nte. Fl'eirc, 4. n.· 6'2. Vicir.
10. 397. "os baldões e bla remias com que
os demonios calumnião a D~usJl § Delic. Ad.
30. "no lo aleg-rc com perdão, vinO'ança é
dc ba/dão.. § Contratcm po, trabal ho 1ruslrado. § Andai' aos baldões; sol!'rt'r contratempos, ter con tantes infortunios, viver. sempre dependente 01'0 de uns, ora de outros
sem modo de vida eO'uro.
!&nldnIJllíno, S. m. (do ltal. baldachino)
Docél, ou pavillião su tentado por pilares
ou columnas, que cobre um altarlum thl'Ono, ou um leito real ou imperia e de que
pendem cortinado-o No Doc. Anl. acha- e
baldoquim, igniOcando sanefa, ou docél.
Tesl. (lo lnr: Sanl. D. /?em. "cortina com
frontal de baldoquil1V; e no 1. Tes/. de/-Rei
D. Dini::., se acha baldo'luiis. 111. Lu . 5.
548. § Palho, umbrella debaixo da qual se
leva a hostia consagl'Oda; e tambem e re·
cebe o papa nas grandes cercmonias. §
Tombem se dá este nome a um pequeno
movel porlalil, e manual, que se fecha como
um livro de pa ta, e aberto levanta um pequeno clocél, debaixo do qual se põe o va o
em que vai o . 'am·amento. quaudo é levado por vialico. § Obra de arcbilectura em
fôrllla de coróa, sustentada por columnas.
Bultl{...; V. trans. j<'azer inutil, e que não
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sirva, inutilizar, frustrar. Feo. TI'. 2. 184.
v. "não podiu ser maiOr ·ulu.lil;c, qur. tlldar
rruilo dc muito. trabalhos. lel. 86. "baldou uuas invençõc " 101'l10u-as frnstraneas.
Ib. Quadr. fl'eq. "baldamos os cuidados de
Deos" ,,- o ca ligo ., ,,-a- palavras" ~ Tolher, v. g. .algulll membro do corpo. Bem
Mal'. 2. 101l. "a outros algul1l braço ou perna qnc Iheg balda" § JJald((/' alouem ;. Iil:ar
em falta com elle, sollro COnga quc esperava da pccsoa que o baldou. § Impedir, utaIhar, de. armar. § Fazer O Coulr<ll'lO do pro110 to, ordcuado, deixanuo inulil a dispo lção. Apol. 115. "a res[leito do ouro e prata
parece qnc o bomen quizerão baldar a
l'rovidencia, lrocando o u o licito destes
meláos" § Emprcgar inutiln~ ·ntc.
jlllltliu', -v. intrans. Estar baldo: v. '0.
halJci a ouros' não joguei, niio servi a lirada d'esta carta que puxaram. V. Contrahaldar.
U .. "I,·"'.,,e, V. !"ef. (L tIe jogo cadeado)
Descartar-se de um naipp, para ficar baldo
a elle.
Ualdc IDe), uclv. Ido Arab. bálele, cousa'
vã, fl'ustrada, PlIl utilidade, do verb. batala, ser ocioso, sem presUmo, sem valor;
inulil) Em vito, inulilmeutc. Cam. Cl1nc:2.

r

c 10 Em balele; o me mo. AJ·I'. 4. 2:l. Lobo,
11. 551. § V. Illutilmenle, s!Jl!.
.

nillde, . m. Va,o dc madeira Jc rorma
qua,i c,Ylindrica, com que sc lira agua dos
póço.. § I'aso de follla, com rampa furada
ao centro, piulada ou acbaroacla de fórma
quasi c'y'lindrica, que sc ma nos quartos de
canla e de VI" til' para d!:'S\lejOda aguas
servida. § Bnlde (L min). E ce madeira, redondo, da forma aproximaJa clc uma cuba,
su"pen o de uma roldana e lira lo a bra!;os
ou a vapor. erve para descer a mina, pelo PO!;OS de erviço, pessoas e materiaes,
para a exlracção ele terra', elc. § Balde
de ;;inco; é como o cle madeira, maS meno largo na ,'xtremiclade inferior e lendo na ,u[lerior um a~co mo\'el de arame ou de fcrro, por onde se lhe pega.
§ Balde de lona; Icm a mesma I'órma
quc o de zinco, e emprcga-sc pl'lncipalmente a bordo dos navios, nas fabricas, e no
serviço de incend.ios.
ni.hle, s. lU. (do Lat. balilllllll) ln trumento rustico de bater a lel'l'a amassada,
para fazer vallá', cargentas, ahrir rios.
lIuldcueiio S, f. Acção e errei lo de baldeaI'. § l'as·sagem de mercadorias ou ba"'agens lIe um navio para oulro sem darem
cntrada TIas alfandegas. § Pac agem de meroaJorias, ou de baga'" ns, ou mudança de
passageiros de um para outro comboio nos
caminhos de I'crro. Tcm logar a baldeação
por mudança de linha, em muito casos detcrminada por dIO·c·r nça de bitola; e tam·
bem por e!leilo tIe de carrilamento, on qual.
fiue!' ialelTU[lção ua linlJa. § (L Ilaut.1 Lavagcm qne ce faz a bordo dos navios todos
os dias, atirando- e lJaldes d agua, sobre o
convcz ou lançantIo-se a agua por meio de
mangueira , e,fregando· c de[loi com vasSOUl'U , e enxugando-se com lambaze ,
Jlnltleiu', V. trans. Pas ai' um liquido de
um a outro \'a o; tra regoar. v. g. cI nma
pipa a outra. Casto 2. 16D. § Pa_sar mercadorias, ou pas ageiro de 11m navio a onIro; de Ulll a. oulro com boio em estrada de
r 1'1'0. § De. embarcar. lJ. L. 5. 6. "baldeaI'
o ~lephanlc, <'lU Cananor,,' ~ ~Iolhar: v, g.
hall.lear as 'Celas com aoua. V. de Lima, c. 3.
§ lJaldeal' o Jl~vio; deitar-lhe agua a batdes, ou com mangueira, para o lavar e rcfl'r;;car. § lJaldeal', inI ran ., call i1': lJaldeolt
)leia escada abaixo. §.fin-. e [lOp. ealJir moralmente; [l~rder o eJ!1prego, a [losição qne
occ~lpava. N e;;te sentido em[ll'ega-se trar.s.
ou mtrans: baldeou ou balclearalJt-n'o; cahio
ou fizeram-n'o cabir.
Duldei.r se V. rer. Passar-se, mudar-se
dc uma para outra embarcação. V. de Lima,
C. 4. "c os nossos se baldearão no seu navio" § Lançar-se, passar- e de UIll para outro Jado, V. g. e baldearam em lel'ra. COil.lo, 7. 7. 8. "baldear,scl na galc» G'rJulo, G. 9.
3. "Luis Figueira se baldeon na "'aleola c'o
seno oldado" B. I. J. J J. "os Mouros se
baldcavam da lUla para a terra firme".
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a(lj. DC'balde. 11. Dom. 2. capitães) se es.tenderam [leia galé de Jlo~
a. [ll'oa .por slma dos balesleil'os. ~o IIJa
nuh!ío, n, aujo lnulil, frustraneo: v. g. sao ameIas nos navIOS., ou aberta. para~;
baldias espe'i·wlfas. Sá c Mil'. Sat, 5. § ln· ellas despal:arel11 as be.las, ou andallle I .
cllllo, não aprovei lado, Lobo, Egl. 4o. "quan- ra o~ bé telros. Pa~ece portanto SiGllifica':.
la fazenda baldia" i. é, em dono que a 1J~lle~s, ou e pücle d~ ameia d?ondc o;
aproveile. § Ocioso, lIO (j~ .• ouvi meus con· besteu'os ~mbur('ados allravam Com bHa';
. lI;nlcNhlhu, S. I. .IanL) InEtl'Umcnto na-:
los baldios" Sá e illil'. r 90 v.
Jjiluldiu, S. m. (do AraiJ. balcdon, terra in- tlCO tI~ tomar a altura. B. I. 4. G. ~ g'poc10
culla, logar agTetitc, SCUl cullura; do verl). de besta peqnena, de que os alveilare'
balada, JialJitar em logar de erto, sem cul- ll,'am para. sanO'rar. E'tI{I'. I. 1. "lIcm doat
tura; ou lalvez do CelLico, ou Va conço bald, veltar mais sl'g'uro no sangrar da ba/lJli.
cal vo, terra oal va de arvoredo ) O terreno lha,,· tem val'las pontas de lanceias parasar.
inculto, desaproveitado, qne talvez serve de Jar.
[la 'Ios commun e logradouro do logar : v.
",ult'Hh'n, .s. f. (ant.) TralJuco, machioa
g. os lialdios do concelho.
.mllitar dc atll'al' pedras. l'il'ialo, Call/.1.
.
Uilldo, n, adj. Fallo, carecido. § (no jo- Ollt. 140.
Ilnlcsh''''', V. llallestrar.
go) Que não tem cartas de algum nai [le : v.
O. e'lou baldo a atiras, ou em OtlI'OS. § Inntil,
I!illh", U.'llln, ou. II {'i1h .., S. r. Enume.
Ilaldado. § 'a drd. Ar 5. D6. I. vcm talclo, raçao, menç,ao de val'las l:o.u a . § I'irliba.
[lor baldo, ou vadio, cm amo, sen!lol' a lha; (phr. Iam.) ser menCionado por vira
quem sirva; ocioso, desoccli[lado, sem mo- prop~ ito: 7'. ele A!I!il'a P. 1. D. 2, .logOli.
Jo de vida. § Eslar balclo ao naipe; (phr. nha a baLlIra; olhal com quem fui cam. e
pop.) estai' scm dinheiro, não ter vinlem, lJ. ~. "Jir ~ IJ~ilho:" Feo, '1'1:.2.1)· fifi. rol.
U[IO ter real.
3. "ftzerao VLJ' a balla os antlO'Uo para ~a
I~ultloilil'o, s. m. (ant.) Livro de ladai- garem por huns, e pellos outros.. § Tra:~r
nhas, orações, e preces que se canlam. á balha, fazer menção, cilar rrcqucntemclI'
Elucid.
_
le. Col'recç. de Ab. 220 . • tra;;enrlo li baila
Uuleloi"', V. trans. Dizer baldão; aO'ron- Galeoo e Avicena" (\ irá do FI'. bail traduzilar. "llaldoando o. Mouros" intran '. (L da da a [lalavra em razão da enümeraciio 'Iue
Beir. ant.) Gritar faltando; vociferar.
na cartas dc arrendamento e faz ctas'cou.
nultlo(,;,'u, s, f. Cerla ca la de uva, que sas arrendadas ?)
se ulliva nas [lroximidades de Li boa.
IInlhntl('h'n, S. '1'. O meEIllO que Daila·
nuid"ejiulo, a, adj. Ve111 na Eu/i', 5. 2.; deira.
1I:olhiu', V. trans. Dançar; bailai': V. g.
descol11[londo-se duas criadas; uma Jiz :
"que a outra é mai baldl'/jada, que brcI'ia- lJalhar a {o['a; é I'amil. AI'I'. 10,24.
rio de clerigo" (virã do lIe, panbol baldre:;,
"n!h"tu, S. f. O me-mo que Dalala. Ar/.
[lelle curtida para luvas, alludira à frequen· Vel'sific. de Fonseca.
cia da Jlrosl\tuição, e vulgaridade do cor- . 1I•• I"ést n, . f. Dc ta: "~crever !:ésla
)o, e a el' revolvida, e traclada eomo o [lor balhésla, e alho por iJugalho • (phr.
Jlaldrcu no cUI'lim nlo, manuseada?) .
prov.) escrever (ou dizer) uma consa por
liIulcil'cu, . m. (do Hesp. ba'llrez, ou bal- oulra, por descuido on dolosamcntc. Art.dl
des, pelle cortida e sual'e) Pellica para lu- Fur/.
Unlhcfoltciu', v. tmns. e intrans. Caçara
vas, de cuja aparas se faz coita. lneei. 3.
518. A·rt. ela Pinl. § E creve-sc tambem bal- lJésta. Ined. 3. 494. «qualquer que agazalhar
bee teiro de monte em ua ca;'a, h)'nda pa·
clreo, como breu, ou brco.
nu""·óc .. , s. f. (L pop.) (na lingua Per- ra balheslear, pague 300 rcis". V. Bailesiana drog, qnel' dizer menlira, e 1I0S idio- tal'.
JlnlllcstCh'n, S. f. Ameia da 101'1'0, ou
ruas Uerl1l. c JJelg-. achamos bedJ'o{f, beelrok.
e bcdl'Oogen, signiticanJo engano fraudul~n !llllralha, BO~ ollde e obser~a e c alira ao
to; pelo que póclc presumir-se que.dos [l0- Inimigo. Pl'Lm. e /lonr. p. 1.6.
Unlhcstch'i), V, Bé teiro Coltc1 178.
vos do norte nos veio este vocabulo, o qual
originariamenle é Persiano. lJ. FI'. Irl'. ele
»"'ho . m. V. J.laile. Prestes. I. V.
Unlhótc, S. m. V. Bailador. Marcos, C/Ir.
S. LIli.:;) Troca de cousa vil; engano fraudulento. § Tl'oeas e baldrocas (pllr. pO[llllar) I. 1). 172.
.
nrgocios ou contraclos rraudulentos, em
u .. Ii .. , S. f. O me. mo que Dall3do..
1I .. lIi"lo, S. m. O tCl'\'ilOrio do balio; os
que ha engano, dolo, lrapaça, etc. D. FI'. M.
Obl'. 1Ilelric. ,dai mudança vai, tal tl'oca, se direitos annexos ao balio.
nalhlo. S. m. O balar das ovelha; bala·
o tem[lo tange o pandeiro o mundo todo he
baldl'Oca" i. é, todo é fraude, mentira, tra- to, balado: Lobo, {. 141.
nnlich'a, S. i'. Navio qne se Cll1prega.n~
paça.. emuuste, etc.
Uuldl'ocil:', V. trans. (L pop.) Fazer bal- pe ca Ja baleia. § EscaleI' grande dos naflO!
droca; enganar. § Passar cartas uo jogo, il- de "'lIelTa do Brazil.
. ~
"alich'u, S. m. Pescador de balClas. ~
ludindo os parceiro; tr3.[lacC'ar.
Blllell, ou lIulCin, S. f. (tIo 1aL balw· O mesmo qne lJalieira.
..
Ualio, S. 111 (V. et)'l11. em Dalllo) Cavalna) 1I1aolmifcro marinho da orJem dos ce·
laceos. ~ o maior lIo animaes; tem a boc- leiro de ~Ialta, que telU baliado ou ~olllmea'
ca quasi na testa, o couro negTo, e duro, da, a qual se alcança por anliguH!ade o~
grandes barbatana., mamU1as, e é vi vi paro, graça e [lecial do gran·meslre.,§ lJabo car
sólla de tempos a tempos grandes e pada- lllla)'; o que a~siste aos ca[lllnlos. da . r.
nas de agua, qne jorram mlli alto § HaJ'bas dem, § lJalio conventual; . é dOE pr~lIIeH~~
de baleia; laminas corneas da maxilla su- conselheiros da Ordem. V. BaIlio. ~ • 6
perior da baleia, com clue se fazem varrtas barcaçõpc a modo de batias)) Couto, 7.9.1.
de clJa[leus de sol, espartilllOS, etc. § Ba- serã erro por balões?
....
Unlil'. V. intrans. Dar bahl1os, 111a1· usa
leia; con tellação do hemis[lherio au'tral'.
Uuleii, S. F. (anL) Talvez o mesmo que do que Balar.
.
baleote: "tragiam pescado de fóra, convem
.... lis .. , e der. Y. Dallza, etc; . do Gr
a saber silhas, polvos, e lulas e baleá gornali"t .. , s. f. (do Lal. baltsta, . di
da.. lJoc. Jlibeil'O, Dissert. Chl'On. 5. 38D.
balló, eu lanço) (I, milit. ant..l.,Ma~b~9~ c
nule'~to, S. m. O [ilho da baleia' baleia g-uerra de lançar pedras. VtCII a,.
.
pequena. Viei,·. 6. 391. 2.
'
frechas.
.
DII' larlo
)Balc.,h·", S. f. V. lJalieira.
n"ll"tli"lo, S. m. (a!I!.) y. a,\ acta' do
nnlccil'o, S. m. V. llalieiro.
U .. listlc.. , S. f. A SClenCla que 1', ro·o.
Dnlc;.;õcs, S. m. pI. (anl.) Certa especie arremesso, alcance, e dlrt'cçao.dos Pajd',
dc calcado.
clis. Tambcm se escreve Balilsllca.~, J
IInl~lu S. f. (L PO[l.) r'ama, ou rumor «Am[llitude baltisliea" Mecha/!. de ta~i;.~;
sem fundamento. § Levanlal' uma balela'
n .. liz ... ou na li...., S. f. (do r·.a11'aU
fazcr correr uma noticia fal~a.
' cio LaL barb: 11atilius, ~le p~IItS, cs.tt~';roea:
Jlalémns, s.). pI. (t. mar.) Cabos nas estaca fincada para asslglla:te I~ q (.66.
vergas onde se fixalU as [lontas das osla- minho, [lasso d~ 1'10., etc. li· /dad'ccami.
gas.
"padrão que 1'01 balt=q" ~ me I a sa!!tm.
IInlcó(c. S. m. O mesmo que naleato.
11110". § Signal, que mdlca Ilr~~.f o lrãll!i·
Dn!cstch'os, S. m. pI. (ant.) ignif. in· § illnal, ou marco, para~pfiro lL~lile. §1Ig.
eerL COtlt. D. C. 13. aOS quaes (fidalgos, e to d u1l!a rua, ou praça. " Ig,
4.2.
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. S I 44. "as virtudes não camiprlvOpoJ(1 ilalisas, qne lhe IJeos Ih~s pos":
nnW."O camil)ho (da.salvaçaol-esta
JI· 'o de bal1jsas"; J, I, ensinado por doueIC) Se avisos certos. § fig-. 11.1 ba/.izas da /il;
tr!nto«m;s cujo conhecim nlo nos livra de
o r~1U fé. Eu/i'. 10: 5. § llegra, 1lelame.
~~I~ 5. 6. 4.• precellos moraes e_ provcr. ,'como balisas tlo E lado, que hao de s~·
,b~r de lavradores, soldatlos, elc." § ~laxl
g de reger-se, e governal" e, p;m algum
~:~ocjo. Cam. Filod. J1 . .121. IJml. 2. ;l, §
BalillJ.S, pI. paus, ou balas, collocado§ cm
bancOS de areia, on cachopos, p~ra sl<rIJaI
do pel'lgo, fJ lIe COl'I'el11 os na vlOS. que se
Ibes chegam. /lllll. g {JalLzas; na Iiç~s, os
au IIl1cados para as Ignal' o. lagar tl onde
~ começa a carreira ao desafio, _em parco
decavallos, coches, ai! el1lba!"caçoe~. Palmo
I. 3\. .COl'rel' da baltza'! ate a lI1el~". V.
eareeres.
.,
.
llali~R, S. f. (L mtll~.) O soldaL1o ou inferior, !I"e faz o manejo da arma para en,jno e si"nal dos 1110vllTIcnlos, quando os
soldados tem exert:iclo: "ter alba e lenlo
. na bali;a•.
IlllllzilllllJllClJlc, adv. Com baliza, ou
por meio de ualizas.
.
Illlllzolli)l', S. m. O que baliza; o qne
põe baliza. § O fJ ue crve de boi iza. .
Illllizl\gclIl, S. f. O aelo de pór balizas
! )larcaçà'J.
.
, Illllizli." v. tran . Collocar baliza; marear, lraçar, dirii\'il' Ocami.nho, ou e~leira,
lOr meio de lJallzas: "baltzw', e dIVIsar o
u.ar onde houver de er a, enlado o arraral. Oril,
I. (. 2UQ. ~ ~Iedir a allnra
com vara. Amural, 7. e fig, delerminar a
medida, grandeza. Pinlleil'o, 2.
139. "Ii.
mitar, e baU~(I,r o prazer". g li~. II mar,
calcnlar, orçar: "os homens balizarão, e
orçarào o manlimenlo, e a<rua que hal'ia na
nao. e assentarão que não ba lava,. Amaral,
p.50.
111111 IitIIl , s, r. Poe la popnlar, com eslancia I'cgulares, em que se narra um
acontecimento verdadeiro, ou fabulo O.
1111111'0, S. m. V. Balão.
III. II úl'l ", S. I'. (t. boL.) Candelaria, on
ro-a grcga; lambem se chama: verba co
branco (l'cl'bascltIn /ychllilís).
Illlllnsh'l.gcm, S, r. A entamento do
lJalla 11'0.
.
Ilnl1ú~It'o, S. m. IL .introduzido modernamcnlel· Areia, pedra e lerra COlll qne ,e
cobrem as dormentes, ou ehulipa , sohre
qne a_sentam os carris nas via ferrea'.
(do lng. bailas!,; do FI'. ballasl).
IlllllcSlúl', v, inlrans. Atirar com bésta.
PillllCil'O, 2. {. 14A, .fingião de treza no ball/lIar•. § 1'. 1JaleSlti ro .
IInlllill,.llI, S. f. (L astron.) Oma da
mancha da lua.
Ollllisln, . f. v, Dalísla. Viâra,
lIalllshÍl'iCl, ou Dnllsti\l'io, S, m. (L
anl.llnlendenle da bali las. § O qne a
punha cm acção. § O flue as con lruia. §
Lo"ar onde ellas se Ij'uardavam.
11I.l1j'.,iclI, V, Bahsllca.
IInllo(n, S. r. (t. boL) Genero cle plantas
lahlada ; marroio branco ou negro.
Olllncll~uO, V, \JanIIO. Pari. lllcd. p. I 4.
IllIlllCIÍ." adj. lJiz-se do lem[Jo em que
se tomam banhos: ipoca balncal" temporada
de banhos.
'
Ollluc'.'IO"lo, adj. Itelali vo a banhos.
OlllnclIn'l, adj, Diz-se da a"'na propria
para banhos.
o
i
EOl : 1o , S. m. O mesmo que Dalido. Lobu,'
O· '. e JlCI'IJfJI'.
dOolllro, li, adj. (L. fam.) Que é de gran~_v~ln:ne, çm comparação da massa on do
não°' ,o~o,ç I\lcllado: v, q. gorc/ura ualofa;
mui \l1as,J a: lJã~ balofo;. coin grande alma,
deca cve ado nao masSlço. § fi'" Adipo'o;
mui! rncs mo lles. § Iig, e fam. Ôue inculca
tom oe I'all~ pouco; uperficial, ignorante
prelcnçoe . 1ll1pO lar
OlllMeo
1'· V, Balouço,
.
011
"
e (eI'lV.
elc.
Fiam lunll, S. I. lant.) !~O Ue p. valona, do
tollar U!~lon,
(Ine SlglllL Piam· ngo). lEra o
bros eua ~al11!sa pendentlo obre os hom~ lr" maiS aInda sobre o peHo, como hoazCIll as cl'eança . § Manlõus li baiana;
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ornalo de lençaria do pe coço, lizo como
as balono,s, cm contraposição ao' manlens
de roca, flue eral11 c.re, poso § Calções com
folhas largos e franzIdo', que se atavam por
baixo tio joelho. § Vestir á btuona; conl'ol'me ao qlle se dis e dos mantéus e calças.
l1erlt Ual'l. 29. "se á baiana veslís, se á
marquc ata",
n .. 1'11'11 o, S. m. (do !lal. balm'de) (anl.)
lIomem eslupldo, malerial, inerle.
Jlnl<ite, S. m. dim. de Bala; pequena bala;
pacole: V. g. balole rle papeis, rlc tim'os, elc.
.uUIOIl![udill', Il. allj. IJiz·se dos cavallos,
que andam de trole, chouto, que abalam o
cavalleiro; ('.hout5.o.
. JI 1I10llÇUIlltlllto , S. m. llalanços sncce SIVO'; sacudidura, solavanco. g AnL1aclura
de lrole.
n"loneill'. V. inlralls, jlover-se em baIOllço. § êllOulear, sallar: diz·se dos cavallos que traiam. g fi"'. Abanar, mover-se cle
11m lado paraoulro, IrrC'gularmellte. F. Eh/s.
8. 214. «crerâ que balouçavão as colulnna li.
Ulllonçiu'-se, V. ref. Mover-se elD balouça; andar· em balouço.
Dlllo.. ~o. ou Baloiço, S. 111. ulovil11cnlo
de o~t:illação de nm cor[lO Sll penso. § Corda, faixa, laboa 011 eadeira uspensa, em qne
a "'enle se balouça. § O en'eilo de balouçar.
§ 5 lrole, ChOlllo, [lasso cio cavai lo, qne inCOII moda o cavalleiro. g fig. Qualquer al)ano irregular. F. EI!ls. 8. 417. «e da balouÇ(J
ao chapo ... § Uadcira de balouço, ou de balanço; aquella cm que os pcs as elllam
n"lIll1a lraveSS1S semi circulares, que lhe
permillem os movimentos ele o cillação sel1lelhante aos do balouço. § Faz-se tamhem
balOltf'O de um'\ la boa grande, que, apoiada
inferiormente n'outra laboa, n'um pau 1'0liça, barril, elc., oscilla com os movimen"
los cadenciados de dua ou mais pessoas,
que e, entam na, exlremidades.
lláh""'ClIlo, e derivo 1'. Barlavenlo. Casl.

em que se leva o furão a llracolo llara co()ilr, Dini:;, Pocs, § lJal'o,s dançal1/es; "Y le'
ma de fermenlação, em que o bag'..lço e
melle em ceslo', fJllO, por en'eLlo da a»itação do liquillo, se movem dentro da dOl'lla,
que é feehatla.
UllIIWlIllldl .. u,
. f. (L uOL) Glandula
subculanea dos ve~etaes, que segrega um
liquido resinoso c aromatico.
n .. hullIill'iu, . r. Arvore da India.
U"ls"l11cu, S. f. O sumo do lmlsamo
(planta).
.I&IlI!l')llIeo, adj. O mesmo que llalsamlL:o.
Jllllsj)mleo, ", auj, fdo Lal. balsamir:us)
(t. med.) l)ue tem as vJl'lnL1e (lo balsamo.
§ lig. Que auima, eonforta . flue exhala um
aroma uave; odoril'ero: v. g. balsamico
somno, repouso, cheiro: babamica 8Spel'ança; no" golprs da t1es n raça,
Unlsumifc.'o, ", adj. (t. buL) Que dã
bal;:amo.
li. ISUlllílll, s f. (t. boI.) Género de platllas balsalllica
JIJIISlllllíIlU, S. r, (L lJol.) Planta da familia da lropeoleas. V. Melintlre. (Impaliens
lJalsamina. Linneo.) /Jrol. C. § Olltra planta
da famllia das cucurbltaceas, f[lIe é ofl"ina·
ria da Intlia, e dã um fructo "emelhallte a
I)m ÓI'O de pomba. (liomoJ'rlica balsamica).
II trepaL1eira.
H !.hJ..... iJl e..", S. f. pI. (t. bOL) Familia
úe planlas dicotyledoneas, cujo lypo é a
balsamina.
.
JllllNlIlllinbo, S. 111, (t. 1J0L) nena de
folhas, e 'armclIlos parecido com os da
vide, e nór como a do pepino; produil nma
como cahaça eseabrosa alaranjada. (lJa/sa-

lO, '263.

ni.lslImo, S. m. (do Lat. ba/samtt1l1; do
['ers. balsam, que não ó significa balsamo,
ma lambem qnalql1er óleo aromatico) Plan·
la do lamanllo do alfeneiro, tem folha como a arruda, de verde meno apertado, e
sempre vivo; antigamente dava-se só na
Jndea, depois [ran planlou- a outras regiões; ferilla ella, di lilla a gomma do me mo nome, que ao fJl'incipio é amarella, Iogo verde, em fim partia, ou melada; appliGa-se o bal amo a feriúa para a curar. ~
lia outro balsam.o, originano tlo IJrazil. §
Geralmenle e dizem balsal1.o ,a rcsinas,
liquidas til'allas por inci ão da planta. § lia
balsamo arlifieial, eompo lo de "àlballo,
mJ'l'I'ha, terebinlho, eravo, ele. § Balsamo,
fig.; aroma, perfume: l'ieil'. 10. 352. "ellas
(as virlude) forão O balsamo. ,. e onlras
especies aromaticas ceI stiae3, que o con.servârào incorrnplo (o corpo de '. -Francisco Xavier).. § lig, i\lIivio, con olação, eonfaria. § 11m pharm. e chyLU. e dã e te nome a certas I reparações. § Em llled. é a
parle mais pura, oleosa, e saudavel do anq·ue. § Dizemo, flue li um ba/~amo, o liquiao [Juro, e melhor do seu genero: v. rJ. o
vinho generoso, o a:;eile /illO são uns balsa-

mina.) mlll.

-

.

S. f. Horlelã Homana, on
Fl'anceza; planta omcinal. (Tanacelttl11 lJalsami/a. Liuneo.) IJrol. C. A. Pltal'ln. 1'. lhe
chama hOltelã [lfJualica. § - bl2llarda; planla. (ChrysanliwlIIlt/lt Balsamila. 1inneo.)
JllIlslIlllit..,

Lo 2. C. 88. Coulo, 7. 10.3. Al. C, 4, 56, Vieir.' IJrol. C.

ou "bllh'OIl, . I'. (do [lal. balroare) InslruUlento, on apparelho de abal·
roar um navio eom oulro; é ulllharpéu com
I'ateixa, elc., talingatlo em cabo. Uoulo, 4. 4,
6. «cariar abalroa" IJ. 4. ou de as amarrar
á torra. Al. P.
Di.lslI, S. f ilvatlo, ou malta em apnítlado, eerrada de malagae , e enlmaranha"
da. /J. l. 8 4. P. P. '.1. (. 87. «embrenhado:
em balsas de mallo espeSi;o,) Erwirl. 9: 9'2.
Feo TI' 2. f. l33 v, «espillheiros ... qnc vinhão a fa7.er hUl11a balsa grande, e den a"
Gocs, Uhl'. Al. I. c. 43. «nal'io metlidos debaixo de huma ramada como balsa" Ipara
saltearem Ul1tl'OS) V. Pal'l"ado. § lJalsa; ebe
viva, 011 lapume, tapigo para de ""iar gado
damninho tios planlios, e lJacellia. /JocarJe,
3, {S. 2!l0. § Iig'. Terra inculla. IJ. 1. 3. 10. §
lJa sa de coral; multidão de ramos em uma
187. colo 4, § Tina
cama d'cJlc. /J. ,'.1. D.
de cortir uvas. § llva pisada, qne se põe a
eortir da doma, para qlle o vinho ljque bem
tillto. § As fézes do vinho, e o vaso, que as
conlem. § Fnnil de madeira de baldear vinhos, ele. § Forro de \'alha, bolsa, funda, ou
cami a lecida, palhin la para rC''''nardar os
vidros e louça. V. Ilarça. Jall"'ada de paus
grandes de alral'essar rios. I'wil'. 10. 36.
"dos madeiros do naufraB;io ellg'rllhárão
liuma balsa" e no do llrazll para o sul, ,.ão
eeslõrs coberlos de couro cm. IJ. 2. 5. 5.'
~Iadeira para obra, amarrada, e liada como
balsa: «uma balsa cle madeira, louga e pezaLla" jangada grande de condUZir pi pas,
caÍl:a , ele. Goes, CIII'. Man. l. c. UI § LeIlha tie balsa; que v~m pelos rios embal ada, e não de caITo ou emharcad~l, ou de
rojo e arrasto. § lialsas de /orJo; ao as. de
alravessar rios ma~ recheada de wadelra,
lJanhada em resinas, e oulra materias illtlalU1l1avei para pór fogo a Havias. Albttq"
e IJ. Gocs, Chi'. M, I. e. 91. § Barril gTandl',
mais largo 110 funL10 do (\ue lia bocca, que
se lapa, com lampo ;llove , e levadiço, pal:a
guardar carnes curadas, elc. § llma bandClra usada antigamente pelos 'l'elllplal'los. E/uciclo V. Balsão. ~ - de {ul'ão; furoeira, especie de eofre de couro, ou bolsa de palha
Ui.h")lI,

r
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JllIl"illlll, S. f. Pila com qlle . e forrava,
ou dl'bruava por baix.o a borda dos habilos
fr..ldescos.
Unh.i'", S. m. aug. de Bal~a (bandeira)
(aut.l § ln ignia eOlDo bandeira pequena;
pendão, que, quando o exercito marchava,
se leva Ira lendido; as balldeiras iam nas
funda, e ,ó se desemolavam para a balalha. Ol'il.
l. 51. 2'2. Lop. ChI'. 3. p. 2, no
acon.lpanhameJ]~o do corpo de el-rel de[l1ne~o la "!n ba/saq prelo. § 4 balsa, ou balsao dos remplal'los, era mela prelo e meIO
branco, eom a eruz vermelha da ordem,
(talvez do Ilr. ba/~alt, o cavallo prelo eom
si"'nal branco no pé).
n .. lsélt'lI ,r. Eu{l'. 5. 7. O mesmo que
Bal'a e lJalseir.o. «([uero-me ir lançai: lraz
daquella balsell'a,. e.sculare,Y o que dlz~inl"
"enlre buns parúlelros e balsetl'as" Goes,
ChI'. lllan. /1. c. 39.
.
DlIlsêh'o, s, m, Lagar onde ha militas
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bal a , opaco, cerrado, sombrio com silvados. § Vaso onde se lança o mo to. § Logar
lamacento, fundo, onde a agua empoça, se
represa e fiüa morta. § (t. braz.) O que dirige balsa de navegar, ou de madeira embàlsadas pelos rio, etc. § (t. pleb.) Filhos
de delra;; do balseiro; fJIl10s illegitimos.
JlIlI..ch·o, a, adj. De bal as, que nasce
nas balsa~, (lUe se üria nas bal as: v. g. uva
balsei m. § VinllO lJalseiro; mosto: ou de uvas
balseiras; aguacentas, menos dOce, forte, e
acescente em breve. § Terra balseira; bai·
xa, onde se ajunta agua, qne não enxuga
logo, tenteira, que re fria talvez a lavoura,
e não e como as lavadas, que a agua refresca, e rega de pas arrem. § Cào balseiro;
en inado a entrar em ualtieiro para levantar a caça d·elles.
Dlllsclho, ou nolsêlho, s. m. dim. de
Dolo (de vela). (t. naut.l Poueo panno; pa'nno cassado, por causa do grande vento, ou
para navegar pouco. .
Uálso, s. m. (t. mal'lt.) Cabo, amal'l'a do
navios: ((balsa breado" Mascarenhas, Rei. da
perda ela nau Conceiç. c. 9.
Ulllta." adj. 'l gen. (t. de agric.) Oepa
bailar, é uma especie esteril; estraga as vi·
nha , sem dar proveito de si. Alarle, p. 'l5.
Di.Uco, S. m. (do Lat. balteus) Cinto guar-

necido de tachõe e chaparia, insignia mi·
Jitar, t~lim. § fig. Vieim, l. 6. 3. 2. -o balLeo
da milicia ceIe te". § V. Cingulo. B. Flor.
3. 387.

.

Ullluô'u'(c, s. m. (do Allemão bolwerck,
de bole, ou boMe, trave, e de werck, obra;
em lnglez, buhvarck; em llalianu, baluardo.)
(t. de forlif. milit.) Oura, que e fórma nos
angulos da praça, para defendl)r os muros;
com seu lados fôrma tre angulos salientes, ou vivos; com as cortinas e os dois lados, com que o baluarte se une a ellas, fórma doi angulo reintrantes: os baluartes
das praças ineg'ulares tambem se fazem na
cortina. quando os dos an~ulos não cobrrm
todo o lanço lia cortina. de{J. Cerco de Viu,
3. p. 35. Cla este se entregou um baluarle
chamado antiago". § Por exl. fortaleza inex·
puo-navel' logar seo-uro. § fi". Cousa que
defende: v. g. o baiuarte da
da Teligtão.
Arr. 4.4. "tomando Septa baluarle da christandade". § Uma peça de feITO do lagar, a
qual está sobre o fuso.
Ual"1;", . f. (ant.) Dorzeguis, ou balegõe . lJoc. AlIl.
U.. I"'ulI' s. r. Cabo delgado, ql!e corre
po~ uma bainha na extremidade das vélas
la loas.
tO"I1o"l1o, s. m. Nos lagares de azeite, é
um ferro, que na ponta superior termina
em parafuso, e lia inferior tem ao meio nm
buraco, por onde se enfia a chave, q ue levanta o pe~o da pedra; esta parte assenta
no uancal, entrando o pararu o na vara do
Jarrar.
Ullh'é"'IUC, signif.incerta. Canç. {. 20.
"item mais trazeraa balverque em hum geolho».
,Iliuul)ll, s. f. (zool.) 'orne de duas ave
da Arrica occiclental; lima da ordem dos pas e
saro (o Eurocephalus angltitimens); e outra
da ordem dos palmipedes (o Rhyncops. {la-

Te,

vimslris).

lI"mbl', S. m. Nome que na Bahia (Drazi1) e da ao sedimento que !lca no fundo
do vaso em que se fabrica a·variedade do
azei te de dellllé, a que chamam azeite ele

chei1"O.

U"JUbnICluh'lI'n, S. f. Acção e eil'eilo de
bambalear: lJalanco.
JI"lIIb .. lclI"lC; p. a. ele Bambalear; e
adj. 2 g. Que bambaleia. § (l. pop.) Que giuga.
U..mhnlc,\.·, IC"mbnlclú.·, ou n,,'ub ..1C3'ill) v. intran . (do Gr. bamballô, ou bamballi;o, eu tremo) A~itar- e, mover-se osciL
Jantlo: v. {J. as Cl)rltnas bambaleiam; e falI.
da pe oa, não e, tal' com o corpo firme e
sC'~uro, ma deixaL-o inclinar a uma banda
e a outra. Rego, Oaval. 1). 133. " e o cavalleiro fór bambaleando na sella» § fig. P. /l.
lJesell{J. f. 3'l. "repu tação que bambalcia. i.
é, vacilla, abana para cair. § ((Andarmos não
cuvalleiros, mas ell'eminados bambaleyando
em carroças.»

U"lIlh"lcú.,.sc, V. ref. Mover as nadega. , saracotear-se. 1'olenl. Sal. Funç. V. Saracotear.
U"lIlh"lhão, OUO, adj. (t. pleb.) augm.
de Bambo.
Unmhão, S. m. (t. do Brazil) O mesmo
que melancia da pmia. § O pedunculo interno da .iaca (1'l'Ilcto de ,iaqneira). .
UIIlIlbá'l',c"e, S. m. Uma das variedades
dos b~iles campestres, a que no Hio Grande
do Sul (Brazil) chamam f'andan{J'Js.
Ih'lIlbill', V. trans. p. uso Fazer bambo,
afroux.ar. P. Elys. Verso J. l. 45. "bambar a
corda».
u ..... J)C, s. m Matto estreito que no llio
àe Janeiro (Brazil) serve de cerca ou linha
divisoria entre uma e outra roca.
D"JUbluéUn"" S f. pI. Corri nas orlada
de franja, recortes, galõe , etc. e encima·
das a vezes por sanefa, que servem de ornamento interior das janellas; no l1razil
usam-se tambem ás vezes nas portas das saIas, em logar de repostei ros.
n"mho, n, aclj. (t. fam.) Frouxo l lasso,
não estirado. 11'. Elys. 8. 31 L. "bamvas vélas" § COI'ela - ; sllxa, não tesa, em que
daoçam os fuoambulos. § Dançar na corela
bamba; fig. e pop. Ver-se metlido em traua·
lhos. § Pemas -; mal firmes, fraca.
llamlJócha, S. m. (t. pop.) Individuo dalIo a l3amuochatas.
U"mbochatn, S. f. (t. pint.) Quadro representando folguedos popnlare~, seenas
ruslicas, ou burlescas. § (t. pop.) Grande
patuscada; funçanata (le comes e bebes, entre gente ru_tica, ou pe soa' que imitam os
seu costumes.
U..mllo1c.. d'"'ô1, S. r. Omesmo que Dambaleadura.
Uomllolca.·, V. intran ., e - se, v. reI'.
V. Bambalear, e Damba\ear-se.
n ..... bolíll", . f. Parte do scenario do
thealro, qne une os bastidores pela parte
superior; Unge o céo ou o teeto, e é pendente corno as baml1inella .
n .....lIoIíIlS, s. m. pI. Especie de saneI'as que se sobrepõe ás IJambineLlas, e são
pregadas na galerias, ou varões, tle que
estas pendem. Diz-se lambem no sing..
UII ... bo.·';, s. m. (I. do Brazil) Arvore
fructifera tio maltO virgem.
UlllUboxÜ(II, s. f. V. Bambochata.
UIIIIIII"', S. m. (vocab. Indian.) E pecle de
canna muito alta e grossa, a que no Brazil
tambem chamam laquaraçú,. Andl". Ohl".4.
840. Llte. 10.26. "a poder d'açoutes dos balHbús" (feitos os Ilagellos do bambú) (Arwulo
Bambos. Linn.) § Em botanica, genero de
plantas da fam. das gramiueas, que compreIlende vegetaes arborescentes muito ele·
vados. § Bastãn, vara, ou bengala feitos de
bambú.
IIl1l11b"I.I, s. m. Malta de bambú , a qual
oO'erece uma ombra delicio a. Couto 6. 8. 7.
Ullmlluciol1l1, . f. Golpe, pancada com
bambú. TeU. Elhiop. p. 5q7.
Ilnmb..êio·lI, S. f. O mesmo que o uambú (planta).'
UII...b...·.·iol, S. m. Logar lenteiro, onde
ha harva de pa to. B. P.
U""'II"""lo, S. m. (t. pop.) Ganho em
.ion·o que não seja de azar, sem ser por calculo, ou methodo, ou gcito, lUas Simplesmente por acaso: ganhaI" pOI" bamlJul"rio;
leI' um bambwTio. § Por ext. Felicidade
inesperada e casual; acaso feliz.
UII... lI'"·"ístll, S m.. O que costuma ganhar ao jogo por bamburrio. § O que tem
a felicidade de se lhe dispõrem as cousas
á medida do seus desejos.
Uallál, adj. 2 gen. Dizia-se das cousa
a cn io uso os donatarios das terras ti nham
direito de SUjeitar 11 seus vassalLos: um
moinho banal, ltIn {amo banal. V. Danatidade. § Og. Tri vial, corriquei 1'0.
UOllolhládc, S. f. (do FI'. bana/ilé). Direito que tinha o senhol' do fendo de constranger os seus vassallos a irem moer o
trigo aos eus moinllOs e azanhas, a cozer o
pão no en forno, etc., pelo que pagavam
uma retribuição. § fig. Trivialidade, frivolidaLle
.
iI,,"à "" , S. f. Fructo da bananeira: ha
varias especies: V. {J. da lerra, compridas;
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e d~ S. Thomé, ~urlas: das compridas um '
mm grandes" e o-ro~sas ehamam·se dc r. ~
lavelliaco. § N~ Brazll chama-se tambem'~:
nal~a pa~ova a banana da terra; outras e
. peCles sao: prala, OUI'D, maçã fi o .
ineliana, ca!lenna, 1'O.1ia, etc. § àlll ~a'cJ~n~,
bananas; o goru po c\'ellas em roda de u!
p~dun~ulo. § Uma pcnca de bananas; a po~
çao d ellas, llgad.a. por nm pcciolo ao .
dunculo; de vanas 1Jencas se fórma o~.
cho. § Banana, na lig. s. 2. gcn. I'essoa
molle, [raca, sem energia; homem Spm de.
Iiberaç a.o, e~ vontade propria. To/cII!. &m
56. "vai açoltand~ esse infeliz bana 110. (a
mulher a seu mando). § Sei' como maeato
por banana; go lar muito d'l1ma COusa.
U'"II", .. I, S. m.. (I. do Drazil) Terreno
plantado de bananeiras.
~ôIlU'''ÇIl, ignif. inoerta. Cancian. {. 3
Clculdado slns bananJ'as todo o seu desaba:
far. he em mil suspiros dar".
nllUIIl\êlr.., S. f. Genero de plant~ ,eha.
mado musa por Tçur~~fort, a qual erviu
de tJ'P~ para .a lalllllia das 1llUsaceM. .\.
b~nanelra~ habitam. as regiões tropicaesna
All'lca, A la e Amenca, ou em latitudes pro.
xima~. Na Europa, nos paizc_ temperados
vegetam tam bem ao ai' li vre, mas raro dão
fruclo: .cultivam-nas lambem em estllras. A
bananeira cresce até 5 ou 6 metros de ai·
tura, tendo um ô tronco formado de varias
sobrecapa" verdes filamentosas, e coroado
por folhas grandes e largas. Produz o u
fructo em um .só cacho, que consta de va·
ria pencas, cada urna das quae tem por·
ção de bananas. Depois de dar o fmcto IIml
só vez, a bananeira morre, tendo, porem,
ja a esse tempo vario rebentos, que bro·
tam do pé, e vem a formar novas bananei·
raso Ha d'esta planta muitas especies e\'a·
riedades: V. {l. a bananeira brava, a bana·
neira elo malta, a de f;1adagascal', a chama·
da de papa.qaio, etc. No DrazilLJa muilases·
pecie , que produzem excclleules fruclos,
não só culti vados, como tambem em roallo.
UII II II zI' I s m. Animal qlladrupede da
grandeza CIO oavallo, com tres 1JOn1as no
meio da testa e uma ordcm de espinhos no
lombo, com que fére quando se 1: sanha.N.
P. LOG.
UIIUIlZólll, ou I&IIUlIlIzólll, S. 2 gen.
(t. fami\.) Pes oa de pouca conla. dp·prczi.
vel, por molle, e em indu tria; homem
ineptn, atoleimildo; banana, no Ug.
UIIIICII, S. f. !\le'a ret:tanglllar, tosca ou
lavrada com pouca curiosidade. V. da AI~.
I. C. J O. § ~lesa para e~tudar, ou escrever;
carteira, secretaria. Vieir. 2~ p. 6. "o p,esca·
dor no mal' o letrado na vanca. § Eserl'
ptorio de ad;'ocacia: p6r banca; abrirball'
ca; diz-se do. que abre escriptorio de advo·
gado. § Eslar sel'Lpre á banca: diz· cdo
que e ta a' 'iduamellte e tudando ou ewre·
vendo. § Jogo tia banca; certo j~go d~ pa.
raro § A quantia que o lJanqUelro poe na
banca, no priucipio do jogn, ou com <Juea;;força depois de 111'a levarem á glona. §ra·
zer banca; er banqueiro no jogo de parar.
§ Banca fi'anceza; outro Jogo de .parar.
DIIUC...III, s f. Ordem ou melra deban·
coso ~ Banco que se collocam cm certaor·
dem, em mais de uma fila. § Bancoeroquc
se sentàm muitas pes'oas: lia pellourodeu .
por huma bancada (da galé)" COlllv,8..40.a
bancada elos irmãos senlados na crl"cJa, aelos acaelemicos. § A bancada tibera~; ~ ban·
cada con 'ervadora a bancada/da dlrella,lla
esquerda, c/o cenll'b, elc.; plll:a~es parlamell:
tares, que se referem li poslçao dque o~~
pam nas camaras os membros os var !!O
rrrupos politicos. § Uma bancada; no J~ro
3a banca consiste em ganhar o ball que:
todas as paradas. § ErraI' a bancalia; b~do
dua cartas para o mesmO monte, faUa
a alt.el'l1ativa no outro..
1') I' onode
DIIUC•• I, S. m. (do Lat. banca I a ;o
cobrir bancos. § Ferro chumLJad0 11~ ~õ;
de pedra, e em que assenta o b~I.l1r o 61'
lagares de azeite. § Bancaes, pI. AII.cflll
sas, c. 53.'
Jl barcaçãn
1&1Il1ciio, S. m. (t. da In~.) IlU 21 ,V.
de remos que se usa na Chma, 10. .
·P. 44. IIvancãoll
.
banqueL
JlllUClll'ÍlI, S. r. O maneIO dos
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ros de Roma na negociação. das bulias. § O muralhas com ariete, ou vai vem; era da fei-, Ioc. adv. desviado para um lado: Il'a;hl
dinheiro, que por ISSO se da. § Grande n\1- ção de UI1l banoo, e de madei/'a mui forte. § cha}Jl!tt á banda.
merO de bancos.
.•
.
No hrazão, é a flgul'a de um banco sem eDUitndlt, s. f. Dando, partido. f;/ls. 7. 3D.
BRlIcól'lo, n: adJ. Co.ncerncnte a ba,nca, costo, que os infantes trazem no e cudo das Sá e Mil'. f. !lO v. "ter a banda tle al"'\lcm"
ou banCO de commerclO, ou banquclros. armas, entre o baixo da coróa: sendo de ou- Au/eal'. J. 9. ,dancai-\'o- á minlia banda".
CoI'les de J. i~. "fianças bl!}lClirias>J § Ope- 1'0, é distinclivo dos principes, e infantes; § Dando, 111l111idão -de ave, 0\1 oulros aniracões banCa! ~as; ~s que sal! hab/luaes dos sendo de pr.ata, das princezas, e das infan- l11ae. Nauf. de Sef!
88 v. AI. Lu:! 2. "8. 3.
hai/cos. § L.egl~/,!:çao bancal'la; a que regu- tas; o dos IJ1fantes tcm descoberto ó o pé "trazião seus exerci tos gllarnrcid.os com
la a conslJtmçao de ba,ncos, suas. opera- do meio, o dos principes tem os tl'es pé" balldas de r:avallos ... dos no:'o " e
cões, etc. ~ Casa bançal'w; a que Jaz ope- ucscobcrtos. Lobo, C6rte. § PI! de banco; na
.li:i"".", s. f. (do Pcrs. band, fila, faxa,
racões de Iíanco.
Iing. academica: C'stndante do quarto anno liga, etc., que, srgllnrlo Sull11asio, os Per~us
illlUCIlI','ólll, ou Uncn.l'úlll: s. .f. (do de direito da Universidade de Coi/hbra. § tomaram do ar. bUJU/ol!; ontros dizem que
lia!. ballcal'olaj (l. comm) Quebra, fallimen- lJanco-lla-1'e/a; (1. do Drazil) O banco que se deri\'a do CelL I,an, ou do Aliem. banr/,
lo cessão de bens, que Jaz o devedor, que o tenta o maslro da vela da jangada. 5 que tcm todo a mc~ma i~nif.) Cinta larga
não tem com que pague a seos credores. Banco-ele-governo, (it); o banco, em que se de. torçal vermclho; com que. c Cillg'PIlI os
Alv. de 27 ele;. ele 1802. § Quebra I'raudu- senla o mcstre da Jangada. ~ lJanco; sala militares de patente. LO/lO} 5\ . 2. ci Cilltu
lenla. § Oacto de um govcrno suspenden- do hospital destinada a consultas de doen- de seda, ordinariamrnte das core: nadado opagamento dos jhros da di~ida publi- tes extcrnos pobres, e curativo de pe,soas nacs, que osam a~ uuctoridarle udn/inÍ>ll'aca ou deolltros encargos da naçao em con- repentinamente accommcttidas de doenca, livas, para erem r 'COlllil'cidas no desemflescqucncia da ruina financeira do Estado.
ou viclimas de desastre, ou vioJencia. !:l Di- nllO de seus cargos; faxa. § Vrnrla, faxa de
JllIUCIlI'I'olch'O, s. m. Oque faz baocar- ),/('I'aüio do bal/co; o que é encal'regado e1'c - cobrir G' ollios llôs vi 'lil11u~. Pu/m. 3.
':14 L'.
rola. § Gouemo bWlcal'1'oleil'o; diz· e d'a- se serviço. " /Jal/co dos roos; o lJuuco ou es- Goes, U/t)'. ,li I. c. 42. § (l. do Uruz.) E.IIC·
IlntUe que uão satisfaz. pontualmente o cabeIlo, em qne rsles se scntam, quando cie de talim ou fila, 'om qne se atravrssa
compromissos do i':stado. .
respondem em audiencia criminal. § /Janco diagonalmente o escndo do alto angnlo do
IluuCO, S. 111. (no Cclt/co banc, banco; (l. comm.)
ocicdade aoon)'ma de respon- lado direito, ou ang'ulo I aixo do e:qucnJo.
no Lal. barbo banett·, com a mesma igni- ~abilidade limitada, COllslituida por acções, NobiliOl'. p. 501.
licacão; no allcmão antigo, bane, panc·iA - cujo fim principal é facilitai' e auxiliar as
Dlllldilclll, s. f. Grande bando; grande
senio grosseiro de talJoa c treita, compri- oprraçõ s do comlllercio, da a"'ricullura. da ajuntamento de aves. § EIII ou as bamlculas;
do, COIII encosto, ou sem clle. § Pccluello induslria, srndo em geral as suas opera- ao~ I'anuos.
'
assenlo de qu~tro pés para uma só pc oa; çõc sourc lilulos de crcdito, Lanto pessoaes,
n:U1dádo, p. p. de Bandar, e adj. A que
mocho, escabeJlo. § O· carpinteiros, e rer- COIOO de corpos collectivos dc caracter par- se puz banda. AI'/'. 10.75. "ronpa ... c IJ(/ILradores dão este nome á pcça de sua me- ticnlar ou publico, e do Estado: v. g. o /Janco c/ada de ourou. § ,l. do Draz.) GuarneCido
chanica da feição de um banco, sobrc a lle Pol'lllgal; o Banco elo IJra:;if,o o· Banco ele com banda; dlz- e elo e~cuuo.
qual lavram a I1li1deira, o ferro, etc. § Dan· fllolatcrl'a, elc. § Os bancos constituem- e
Unlldlllhicc: S. f. Acçiio propria ele luUlcos eram lambcm os assentos das galés, cm cada pajz segundo a re pactiva Irg'isla- tlalllO; acção vergonho.a. § () trajar ridicuonde iam os remeiros sentados. Gil Vic. l. ção bancaria, mas a suaorgani.açãoobedece la e alrl'ctallamente.
m. § Passar banco; leyar roda de vare- a principios "'eracs, que a ~ciencia economi- Duru.,ílho, S. m. (t. famil. anl.) Farrapo;
las por castigo; dizia-se dos galeotes: 1/. ca tem estabelecido, e são univel'salmente o que anda c farrapado. ~. I[olllem casl\nipassar a outrem; phrase de g-aleóLes, que aeceitos. Sendo por assim dir.er o inler- IIJo, rafado, I·idieulo. § Hoje diz· e do 10pa savam ao' de [lutro banco os furtos rei- mediarios entrc o capital e o trabalho nas mem cm brio, SC'1ll punelonor.
Ins aos do cu; ir ter á mão ue outrem. § nas variadas relações, são por is. n mesmo
na:ndú,', v. trans. (do Ilal. bam/are) Por
Mudar cle ballco; pa. sal' a outro trabalho grandes factores da riqueza publica. § O~ banda ao ve Lido.' Pór handa no e,cndo.
forçado. § (I. ant ) Especie de banco, ou bal- hancos tomam varias dcsiiínações conforme
ll)lIlHlill'u, S. m. Il. Asial.) [\l'gedo/' cm
cão de negociante, o qual' se queurava o fim espccial, a qlIO mais oelel'lllinadamcn- illal:lca. Lemos, Cel'c. 1). qq 1'.
illneUG que fallia, 00 e levantav:f com ca- Le, ou a que exclusil'amente e.dedicam. §
illlnd"",lha,·s. r. Fal'()<i prrgarla rm ha,Ledal alheio, do que era prova lião ap- Assim o banco é agl'icofa, induslrial 01I te cUI'la, c enfeitada com ullla bandeirinha,
parecer na praça, onde tinha o seu banco. cCJ11l1nercial, conforme se destina a al/xiliar on outro qualqlIe/' ornato de papel, panno,
Luc. 4.•Icl'ou a S. ~Ialhco do banco" o'a· mais particularmcnte qnalqncr ll'e,las cla~- ou fila, na exlremidade opposla ao ['I'!TO,
(Iui, (u3el' ballco 1'010, ou banca /'ola (do FI'. e. § Banco de cil'cu/at'ão; é o que emitte a qual se espela no cachaço do touro~,
banque /'Ou/e); fallir no commercio: quebraI' notas, g!1rantindo o seu papel com deposi- quando são corridos. § Um J?al' de buntl(!rioUanCQ; o mesmo. Au/egl.'. I. 5. pr. V. nan- to cm tllulos do Estado, ou cm onro i::tual lflas; a dua", que devem por-se no bOi de
carrola: c fig. fi. P. Lembr. ela Marie. "Faz a uma parte do valor cmillido, sr"'lmdo é cada vrz; diz·se tambem: /1/11. pai' de {erlanca 1'010 com Deas" § ii. fig'. Ter falia dr rrgulado pai' lei. Banco h!lPot/iecariOj li o /'0.1; e, qnal/do só 'üt;a uma, diz-se: meio
alg. cousa. Eu/i'. 5. 1. "se me não aClldi. que opera sobre hypOIIIC? as de proprieda- paI'.
ha·me de quebrar o banco, para a~afelar de l'U tica on urbana em geral a praso larBnud""lIill'II', v. trans. Farprar os louquanlas mentira' digo por vós" (hão de go e juro modico. Os valorcs n'lI/tua.do ~ão r~s a pé~ passando-Ihcs tambem a capa, já
fallar-mc mentiras) Uonspiraç. Univ. rJ57. represenlado nl lelras h)'[Jotliecanas, TI"e duma, Ja rI'outra banela.
.
rol. 2. •quebrou a moca u banco" (deixou a tcm cotação no mercado de fundos, scnllo
D:tuda,'lIhéi"o, S. m. O (fue bandal'llha
correspondcncia de amorcs.) Ali/cor. 144. § assim I/jeila à alla e á baixa. § flanco; o o touros; tOllrriro: capinha:
ftrantal' o banco; Icvanlar-se alguclll, n~u- cdificio onde e e estabclecimcnto funccioRft,,"dal'ÍllI, S. m. (L da AslU) Homclll, que
dar de terra levando belI. de outrem; e fi!.;. lIa, onde (~fazem as operações, e e gnar- extralie a sura ás palmeira-.
-a rlqueza_ {evan/ou'lIO o bancu" Uunspil'. dam os fl/ndo'. § ii. fig. Vici/'o 10.284. 2.
JIJ.,ud,\,"'''' S. m (t. pleb. p. us.) llomem
UUIV. p. 2JO. § Elevação do fuudo do mar, "os s u thesouro eslão situados no banco vadio, ocioso, lOaudrião.
que chega qua-i á ,uperficic da agua: bai- da omnipotencia Oivina"
BIlUdlll" cá"', v. inLrans (t. pleb. p. us.)
lO, escolho: banco de areia de pedra de
UiIllCOU'Clll","!.iclu1UIl, S. f. (anL.) Oro· Vadiar.
~al, etc. 8. 2. 3. 5. "banco, 'que era htlma ::ta de lã com matizes, e listras varia- _Unl1d"....icc, S. f. (1. plch. p. us.) Vadialo-ea, § Ballco /eslaeeo; grandes camada da.
çao.
d~collchas, cascas de marisco o traria fosD'll111n, S. f. (do !lal.) Lado, parte: v. a.
n,mdll""'uhn, s. f. (l. pleb. p. us.) Ulis.
~II, etc. § Passar pelos bancos' ele Flandres; cfaqucl/a banda. lJal'l'eiros, 6 V . • não cs- 5. 6. "fical1lo~ unha, e came, almas, e ban-. por negoclOS, e eJ)lpreZa dil'ficieis, por tá ila banda da Lu~itania" Arr. ~. II. .de clal'rinftas" parecc <igniflcar compal/heiros
grandosaventuras. U/IS. "a senhora.ia passou banda a banda,,; foi para aq uclla ballela; nos ti iverti mentos, ~u vad ia~õcs. § Ontro
,P/los bUllcosclE Flandres" (mui pcri"'osos pa- para as bandas de antarcm':5 Banda do -qnerem que baelarl'tn/lcts, ou ballelarrtll/liJs
~a nal'egaça.ol; perigos da honcstidade em vestielo; o vivo", ou li ~l'a , com que e (que de lUll e outro modo -e cncont,'a em
DJ.Clos COl'tezaos amorosos. § Pedra de /lan- aforram as borda, de cór diversa da peça, allligus c criplorcs) igniflqne tripas, illtes~ ~ qt!e csta cm [lcdreira, e arraig'ada: op- 011 semclhante. § IJcme/a de al'lil/wria; os linos, e citam em apoio da slla opinião as
ca~dsea /ldcdm 1:aga, ou sol/a: § fig. Grande liros disparados lIos canliões ele um bordo passagcn ·cguillles. Gil Vir.. 1. 258. "onças
e' ~mc c pe/xe: "não são já cardumes do navio, uma bordada. § Ba·nda de (rcchas; de raiva mortal nas iJaciarrinltas>J i. é, nus
n:50S,. mas bancus coalhados de sardi- (ant.) as que di 'parava um certo corpo de entl'anha ,no intestino. id. 3. 307. "ollla
avel'a ~nxova , e arenqucs, que uma barca gente. Nau( ele Sep. "bam/as de arcos po- coleca (colica) pas a, que nasce das banDan om venlo teso não póde romperu § voauas de -eUas" Seg. (ferc. rle Diu, p. 31'2. darrinltas."
Clna:~le gelo; grandes massas de "elo nu- § lJanda mililar; a corporação dos lllusicoti
Buudcá,do, Coulo, 7. 4. D. p. p. de
ciae' § (Iue se e~contralll nos mares gla- de cada regimento, ou batalhão. § /Jomem
Blludcá,', v. trans. POr alguem do bandoma ./Jallr.o r/aJ!ulicalura; séde, assento vindo á banda; [lrOpen~o, inclinado, alrei- do, e parcialidade de outrem: "não ba pa.\',
do bal~~~tra1°' § LO{far rio primeiro, se.QItn- çoado a alguem; mudado a outro parecer, ~ue bane/eie mã)' contra filhos" Ulis. J. I. §
que ali d" ec,. uas anlig'as córtes; phrases incon tante nas resoluções. Sá e Mil'. 93. ~azc.,. que alg'ncm se reb lIe contra cllere
maior aUil/ am .a .graduação. havcndo-sc por § 'ler-se á banda' ser constante e e~tar 111'- uperior; rcuuir em facção. P. P I. p. 5~.
e1ercer ao ml~lstro do pl'imciro banco, por me em seus principios, não torcer de seus § I'avorecer alguem eu partido, ua parciaem cOrte magistratura em cidade, das que propositos. § Ficar cOln a cara a 'uma ban- Iidade. C-'oulillho,
!l4. v. "Iorlo os enho00,'01111 s tlllham assento 00 primeiro ban- ela; ficar corrido, enl'er~onhado. § Pór de I'CS no os cOllllllarcãos e.tavão prcvenillos
. c se ~enlavam os procuradore das baJula; pór de parte, drixar, lar"'ar, não para o /}a/l(lea}'Cl/1.
I c!dades d~ reino, e de al~umas pl'o"eguir: póz de banda o trabalho qnc liUnutlcúr, v. intrans. ~fudar de parecer,
!
avel. , que tmham essa graduação.. nha entre mãos, para pegar em outro de fazer-sr de outro bando, ,cr \'ariarel nos
machina ~rIlChU1'; banco pinchado; antiga mai- prcssa. § Dois, ll'es, elc., POI; banda; cOllsel"o, resoluções, scr incon lanle, inguena de bater, e de!Tuit' as dois, tres, etc., de cada lado. § A banda; CObel'Cllte. Parado 1. lJise. 27. § tnclinar-se,
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rios. § Panno, 0\1 quadro com imagem de d'esle mesn~o mod~ que se serve a Comida
sanlo e emblemas religiosos, pendente de aos rassageu'os de ,~." elasse, para CSSC filll
um pau atraves ado quasi na extremidade reulllllos .em g-rupos ~e. dez, tendo cada um
de uma haste, que as Irmandades e conl'ra- um prato e colher de ZInco, mas não tendo
rias levam na procis ões, pendão. § Ban- nem mesa, nem as ento; comem todos asdeira da miseI'Í1:orllia; pai nel que os irmãos sentados no chão em roda da balle/cja
da ~Iisericordia levavam nos preslitos dos
DII~ltlCjilJ', V. trans. Abanar o tri~o oa
condemllados á morle, e com que em cer- bandeja, para o limpar, voando as alhapa.
tos casos os cobriam, alvando-Ihes a vida. duras com o vento.
§ Ser bandeil'a de miscricordia; IIg. ~er prolI.lludel, S. m. II. As)at.) llaÍlTo, ou artector. procul'ando desculpar constantemen- rnamento. de e~trangel.ros cunsentidos em
te as faltas de alguem, e evitando assim que alguma CIdade, a maneu'a das antigas mou.
elle seja ca ligado. § As bandeiras das so- rarias e judiarias na Europa, de cOlDmum
ciedades particulares são quasi todas pen- murado, e com portões de fechai-o. Cool
'
dentes como as das irmandades, quasi sem· 6. I. 3.
pre de seda ou veludo, o tentando algumas
III1Utlído, p. p. de Bandir. Homem que
primorosos bordados e ricas franja de pra- anda fugido á jusliça, e anda a roubar V
ta ou ouro. § IÍs bandeiras despregadas;(phr. Banido. Vieir. .4. 4/;,7, Paiv.. S: 1. /'. 59 v:
fig.) descobertamente, como quem sUl de "entre os bandtrlos do campo 1'01 Joviniapo.
praça renrlida, e se lhe concede le~ar.a ban- § ~[all'eitor. § Bandidos, (do 1111.1. bandili)'
deira tendida, ou despregada, § I1br as ban- Ug. salteadores de est~'ada, bandoleiros. '
deiras despregadas, loc. famll.; rir largamenUlllltlim, pI. fJandms, s. m. (L da Jndial
te, e com ~Tande satisfação § Bandeira; pe- Porção, ou quinhão de terreno de varzea
ça do canuieiro, voluvel, para evitar que a que eabe em distribuição a cada cultivador.
Inz de nos olhos. § Bandeil'Cl de janelfa, de eqnivale a geiras, e substitne as langas na
parla, elc.; a parte superior d'ella, qnc ordi- divisão das rendas em certas aldeia'.
IIIIU.liu"u, dim. de Banda. 1J. P.
nariamente se não abre, e é envidraçada
para dar claridade aos aposento, qnando
lIuutlia', V. trans, (em Ital. baile/ire] !la.
os batcntes eslão fechados. § Baneleira do nir, desterrar, proserever por meio de bano
milho; especie de espiga, ou. pennacho, que do, a quem não é do mesmo pal·tido, e fac.
lhe sahe da parte superior da haste. § Ban- cão. Esc. das Verei. p, 235.
deira de torre; a lamina movei de ferro ou - ""u,lo 1 S. m. Partido, parciatidade, fac·
de folha, representando quasi sempre um cão, di visao entre concidadãos. Ol'll. A{. I.
~allo, que 110 coruché u das torres mostra a 51. pI'. § Fazer alguem elo ba1ulo de ou/rem;
airecção do '('ento. § Escrever em baneleira, i. é, seu parcial, dos seus. Eu(/'. 2. 2.• polo
ou rolo; é escrever em papel ao comprido, fazer á mão e do nosso balle/D" § Tomar
o que é prol1ido aos tabelliães pela Ord. I. balido )Jor alguem.; bandear-se com cll~. w·
84. 13. § !Janeleira; (I. do Draztl) Grupo de bo, f. 305. Ellfi'. 2. 5. -eu não lama bando
homens, que se associavam, sob um chefe, por hum, nem por outro •. !'i Tomar, ou (a·
e iam em expedição armada a descobrir zer bando por si; fazer-se c1lCre de partido,
terras mineiras, ou indios gentios, que ca- e fi,,- fazer-se aucior de alguma cousa. EuptivavaOl, ou resgatavam. Vieir. Carl. § (". 1. 4. Paiv. S. ((os l'hariseos erão genle,
Uandeira a meio lJatt; collocada a um terço que (azia bando 7101' si!,; i. é, tinham opida haste; em funeral.
niões e cerimonias, nao COl11muns como os
DII'"lcl;'illltC, s. m. (I. do Draz.) Indivi- outrus dO' povo Judaico. § Parcialidadeafasduo que pertencia a uma bandeira, i. to é, tada, e sobre si na republica, onde ha bano
que l com outros armados, e providos con· dos, ou bandorias. Luc. 5. C. 2, "taes erio
velllelltemente, ia ao interior dos maltos as brigas, odios, e bandos". § Sustentar o
virgens, para descobrir minas, reconllecer banelo lJor alguem; fazer as suas parles, deo paiz, accommetler os selvagens, elc.
render o seu partido. Ulis. 5. I. § rediJ!!'
Ullllllcil'Íuhll, S. f. dim. de llandeira. P. do conlra alguem' scguir partido contrario.
ela H. Gen. 2. p. 347. § Homem versatil em Casto !. C. 36. § éompanha. ChI'. J. I. c.21.
politica; que muda facilmente de opinião, § Gente de um partido, ou facção. ÚJoo, (,
56!. "mas enxerga-se n'hum e n'outroban·
on de partido.
IIUllllch'íst,ll, S. m. (t. do Braz.) O mes- do partido desigual.,. § Grand.e numero,
multidão; e particularme~te se diZ das aVeio
mo que Bandeirante, mas menos usado.
IIl1lltleia'o, ", adj. (de banda) Flexivel, Lobo, r 20. "sabey que dIzemos ... fallando
que se volta para qualquer banda. Card. § propriamente ... bando de aves, cardume de
Homem bandeim; i. é, de bandos, partidos. peixes. Luc. \0. 94. "olha delles a brula
~ Jui~ bandeiro; i. é, parcial. Urdo de D. multidão (de negros da A1'rica) qual oon·
'Duarle, {. li3 v. § fig. Parcial a favn,r de do ... de estorninhos•. ~ P6r Bill bal,lllo;
outrem, contra seu dono. Elt{r. 2.2. "O co- (phras. ant.) deixar, abandonar. ~ol'll.dA(r.
ração bandeiro, já -sinto que me deixas" Vi- r. 145. ((depois de me alhear a mllD memo,
lhalp. {. 'n6. (,O grande natureza, como fos- tudo o mais pttZ em band.o•.
D.\utlo, S. m. ([)lul. do Alem. a~l. bann,
te tao baneleira por parte dos começos das
bandeira no nutro" § Bandeira de )Jaz; fig. cousas.,.
que si"nir. publicação) Pregão publICO, pelo
mostras, apparencia de paz e boa amizaIII1Udch'ólll, s, r. cUm. de Banddra; pe- qual se allnullcia alguma ordem, ou dec~'
ele, eneobrindo-se talvez com ellas odio e quena baudei ra, qne se usava nos canos das to, e se denuncia talvezguerra,proclamaçao.
mal volencia. Viei/'. 10.226. 2. "achareis ... trombetas da cavallaria. § Pequena bandei- IIrt. bfit. f. 196 v.: saít' o bando e/a camara..!
com bandeira de lJaz, gnerra" § A bandeira ra collocada em haste de madeira, de que Grupo de illdividl)os, que percorrem as ru.a;,
das quinas; a bandeira portugneza. § A ban- os en"enlieiros usam nos trabalhos de cam- annunciando com ruído um eS'pect~culo ..o
deira allri-verde; a balldei ra brazileira.. § po. § Banelcirolas; diz-se em lermos de po- bando dos lOtwos. § Bando precalono; pro;.
Seglli/', firmar, ou afTlI'1nar a bandeira: (L li tica de todas as promessas qne o governo lito popular or"anisado apparntosamenle.
mil. naul.) disparar peça com bala, qua11l10 faz e não eumpre, principalmenle com re· para correr as p~incipaes ruas ~'ull1a CIdase iça, ou arvóra, para fazer certo, que ferencia a obras publicas, e em época elei- de, implorando a candade pulJhca em far~
aquella é a verdadeira bandeira da poten- toral.
das victimas de alguma grande enfaslro
cia, a que pertcnee o navio que despara o
UlludéJn, S. f. Taboleiro redondo, oblonliro, e talvez arria outra bandeira de diver- "0, ou de outras fórmas, de borda muito Ph;i'\lldO, S. m. (I. Asiat.) O vallado darll'
sa nação, que por engano trazia levantada. baixa, de madeira! folha, nickel, prata, ou,;,
I ez)Ei'
§ Bal1deil'Cl; parLido : a baneleil'Cl monarchi- 1'0, etc., para serviço de eopa e de mesa. E zea.
lIiludo, S. m. (I. do Indo-Por ugu
ca; a bandeira l'epllblicana; a ba1uleim li- em bandejas que se levam ás salas as chi- caravelho.
e se
beml, cO'flservadora, progressisla, etc. § /las- earas de chá, os copos de agua, os copos e
1I,,"dó, S. m. }Iaxa, cinta com qu uo
leal' bandeira; declamr· se chefe de parlido, gal'l'afas de vinho, os bolos, os dOces, etc.: aperta a cabeça. § Pelltea~o, em que edlO'
de facção. § /laslear a baneleira da revolu- a bandeja do chá; ulHa bandeja de clóces. P. bello e divide para os dOIS lados,arr
ção; proclamar a revolução, ou põr-se á da H. {jen. 2. p. 347. § Abano grande de do-se sobre a testa até ás orelhas, ue Ban'
sua frente. ~ Arrear bandeira; declarar-se palha, da feição de taboleiro, que ser've paIInudoeh'o ", adj. O mesmo q
vencido; submetter· se. § ful'al' bandeiras; ra aventar o trig-o, e apartar-lhe as alimpa- deiro. Palac. SlIm. 847.
I inbo.; e
(I. mil.) asselltar praça prestando o jura- duras. § Especle de tijella grande, de maIIlllltlólll, S. f. Cin to Je po var a Brit,
men to determi nado pela lei. § llandeim deira, de folha, ou de ziIlCO, á maneir'a de d'onde pendem cartuxeiras de polv)0f. 'Goiobranca; bandeira que arvoram os parlam en- alguidar, em clue a bordo dos navios ó dis· Viag. lJ. 313. § Bandolas; (I. nau . .
tarios, quando se dirigem ao eampoinimi- tribuida a comida aos marinheiros, ser'vill- dólàs. (jueir. V. de B. p. 32~. 2'boltdOldilrti
g'O, a proporem ou discutirem algumas con- do cada uma para uns poucos, que d'ella,
1I""doleit'a, S. f. (do rI'. lIaria trI·
dições de tregua ou de paz. § !Jandeil'avel'- ou comem directamente, ou tiram para pra- Correia que os soldados de ca';ta segura I
melha,. emblema elos partidos revoluciona- tos. A bordo dos paquetes transallanticos é zem a tiraeollo, e em que an

eguil' um partido, jnntar-se a elle, Feo, S.
r !J. '{JandeClndo a seu esquadrão
muita parte .. Paiva, S. 3. 103 v. "dois extremos ... para qualq ue r delle ,q ue bandeamos sobejamente, e "Lamos perdidos".
B'lIltlcr'u'.l!IC, v. rer. Fazer-se do bando,
pari ido de alguem, colligar-se : -os principes ... estavam em proposito de se bandee·
I'em com cites" B. 4. 10. 3. "eu sonbe bano
dear-n/e it parte prospera" UUs. 5. 6. § Unirse em bando, I'azer união, e corpo de gente
parI} irem requerer, obrar alguma. cousa.
ll. Flor. "antes que se bandeassem, e viesem jnntos a lue propOr alguma novidade·.
Bltlldéh'n, s. f. (do !Lal. bandiera; ou
se"nndo BlHt. do Alem. banwr, insignia
mftilarl Panno quasi sempre rectangular de
uma 'ou mais cOres, ás vezes com emblemas e I('gendas, qne erve de distinclivo
de uma nação, corporação, partido, ('tc.' pavilhão, estandarte; :l bandeira nacional; a
bandeira do r('gimento; a bandeira de nma
eschola, de uma associação, etc: § lia bandeiras que lião são s)'mbolo de nenhuma
unidade eollectiva, que tem apenas uma applicação convencional, s('gundo o cocligo de
signaes, e ontras que servem de ol'11amentacão. § Antigamente havia a bandeira qttae!l:ada, que era dislinctivo de chefe de alta
gerarchia. Res. Chi'. J. II. c. 4 . e 59. Pina,
Ohr. J. 11. c. 21. "deu-lhe accrescentamenlo de conde, e bandeira quadrada" (sem
pontas) e c. 37. "corton as pontas do estandarLH, e ncou em bandeira quadrada como
de principe". !'i .As baneleiras são ordinariamente coJlocaila em hasle; nos navios porém de fraldéll11·se e lluctuam nas pOlltas
dos mastro , do, pau da carangueja, etc. ;
e em signal de festa e regosijo ficam pendentes em arco de pôpa á prôa i ou formam
como que dois lado de um lriangulo em
cada mastro tremulando de bombordo a
estibordo. desde a amurada até aos mastaréus; as .bandeiras que servem de ~ignaes
.ão içadas até certa altura dos mastros, sendo arreada logo que o signal é entendido.
§ Na terra tambem as bandei ras se collocam pendentes; é quando serv('m de ornamento festivo a ruas, praças, janellas, etc.;
e muitas vczes com ellas se cobrem os
alaudes. § Capilcio ele baneleira; o sota capilão nos navios de guerra, que os com·
manda na falta do primeiro. !:j Capilão da
bandeira de ouro; (ant.) o que ia debaixo do
mauuO' de aquelle, que era capitão mór. B.
1. 7. 1t. § fig. A bandeira; por companhia,
de algum ol'lleial qne a tem. § lig·. A bandeira da cm;;. Al'/'. 3. 23. "ao monte Olivete doude resplandece a bandeira da cruz"
ll. 4. Prol. "levantai' a bandeira dos triumpho della (da llldia) narrando-os ao mundo" § Le!'anlar baneleira 1/0 muro; eutrar
a praça; e n". venceI', conseguir seu iutento, como quem vai escalar praça mumda.
Etl(r. 3.2. "salvo quanUo lhe levantardes a
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5. "vamos que eH vos vejo no bangucjoll parece ser (C01ll0 traduz a versão hespauhola)
o thalamo nupcial. V. Tambo.
IIl1l1gúlll, s. m. ou f, (l. do Draz.) Emuarcação de pescaria.
U'\lIhll, s. f. A gordura dos animaes,
principalmente do porco e do urso, como
se acha no corpo, pela barriga principalmente (no fJue se oppõe ao toucinho, que é
no lombo e costas, do FI'. lJanner) M. P. c.
97. § Gordura natural, ou derretida ao lume: banha de porco. ii Gordura perfumaua
com cheiro de rosas, áe jasmins, etc., com
que se alisa e lustra Ocabello.
Ullllhádo, p. p. de Banhar, e adj, Mettido em banho, mergull:iado em agua. § fig.
Banhado em lJranto, em lagl'illlas; que chorou muito, que derramou copiosas lagrimas.
§. Bal1had~ em 1'iso, e alegria; muito alegre,
l'Iudo mUito. Lus. 9, 82. Luc, I. c. 2. "o espirito banhado em prazer do Cco·, Paiv. S.
"monte - com a grandeza, e misericordia
<lo Céo» (o Calvaria). Luc. 4. C, 7. cralmaem consolaçõ~s .. , que as recebeu de todos
os lados. § Banhado de sangue, B. 2. 1. 2.
en,anguentado, coberto de sangue. § Banhado em sangue; ensopado n'elle, § Casa
banhada de ar, de tuz; que tem ai' corrente,
que tem muita luz.
Ullllbildo, s, m. (t. do !\ia Grande do
Sul, llrazl1) rautano; terreno baIXO e alagadiço.
Illlllhál', v. trans. ~letter em b'anbo; humedecer, mettendo em .agua, ou em qual·
quer outro liquido. § Dar banho; meller em
lJanho. § no fig. Dizemos, qlle o mar, o rio

da agua, que cáe de alto por um ralo, sobre
a cabeça e o corpo. ~ Banho de caclweil'a; o
que é tomado sob cachoeira natural, on artificial, cahindo a agua em catadupa obre o
corpo; duche. § Banho de 'Vapor; o vapor de
agua, que o corpo recebe, por al"um tempo,
em um reciuto fechado e elevada temperatura, e por prescripção medica. § Banho
1'tlSSO; banho de vapor a alla tempcraLura,
mergulhando-se em seguida em agua fria,
§ Banho elcctrico, o que se toma em agna
acidulada. pela qual passa unJa corrente clectrica. § 1bmar ou apanhaI' wn banho; cabir dentro d'agua, § Banho; na l:hilllic,a,
diversos meios de communicar calor a ,asas, sem queimar o que elles contém assentanuo-os no fOllo UÓ, V. g. mellido.' em
agna quente, areia, vapores, cinza, esterco.
§ Banho Jllal'ia; é o de agua quente no
qual e mcrO'ulha outro va50, qUI) contem
o que se quer aquecer. § lJan/w dc tinturei1'0; a tinta quente, anue se mette, o olljecto
que a ha de tomar. § Banho; entre artiI1lCiros, o Jicór ele I'Czinas, polvora, e outros ingredientes, talvez alcaLrão, breu, etc.
de que se untam varias artificias de fogo,
para que ardam mais facilmente. ii 'DanIIO;
pri~ão de forçados em França. § Banho ele
Argel; prLão onde estavam os captivos. Apol.
/), r 80. nnão vi banho d' Al'gcl mais povoado de captivosll § - pI. O e tabeleclmento
ou a localidade onde os banhos se tomam.
OsuanlJos do Arsenal; os banhos das Alcaçarias; das Caldas da \tainha, elc.
Ull!lho~-, S. m. pI. do Alem. baun, pregão)
Denunciaçao, que faz O acel'elote, por tre
veze o, em domingo e dias sanctificados, na
egreja, li hora da missa con\'entual, dos
noivu que querem casar-Ee, para que qu m
sonbel' de aloum impedimenlo canouico, ou
cil'i I ao matrimonio, o declare ao parocho
de algum dos nubentes, ou use de meio legai de o impedir; proclamas; pregõe~, Ord.
5. IV. 2. ne feitos os banhos ordeuados.. §
Os banhos correm nas paroch ias, em que residem os nubentes, e n'aquellas cm que
foram baptisados, e nas duas mais proximas cle uma' e ontras. Hoje tambem se publicam nos jornaes. § fJispensa a banhos;
permissão que por algum dinheiro ~e obtem do prelado dioce ano para (\ue os noivo se casem sem a formalidade (O banhos.
§ Tambem se emprega no singular: ú'ol'rw
o primeiro banho; (alta ainela o ttllil1,lO banho. 'o casamento civil ão outros os preceito que a lei impõe, e não ha de.vpcn a
a/gwna no seu cumprimento, endo a todo
o processo completamente extranhos a egreja e o padre.
Uanhluos: S. m. pt. Uabitantes da [nelia
que seguem a religião brahmanica) e segundo ai '"uns. nrg'ociante , o qne e mais
conforme à illnificação da palavra indiana
banigyana. § (\. bOl.J Ili{Jueira dos banianos,
ou arvore dos baniunos; espccie de figueira, a qne Li noeo chama ficlts i1ldiana ou
fic1lS benghalensis. V. !lauiao .
Jllluido, p. p. ele Banil', Orel. Ar I. 23.
59. g Banido, a. s. I'cs oa condemnada li
mOI~te que anda fugi la. § Pe soa expatriada
por sentença; proscri pto.
Buui.', v. trans. (do J'r, bannil') Proscrever, desLcrral', exilar, degradar da ociêdade por decreto publico, no qual anti"'amente se conceuia aqualquer a Impunillade
de matar o banido. OreI, Ar I. 23. 50. §
fig. Desterrar: v. g. banir os auusos, § 1'1'0hibir: V. g. banir os livros. § Não admittil', excluir, expulsar. t'. g. (01 banido ele todas as sociedrules. § Eliminar, abolir, . upprimir: os antigos costwneS barbaros l'oram
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cheira § A correia da arma de infanear,IU ue 'serve para a pór a tiracollo, ou
~rJtal~olcira. § (anL.l Cinto d:onde pendia
a~rabina. § P6/' em bandot~l/'a; .segurar
luuma cousa por uma corr~la a tlracollo.
aBllodolélro, s. m. (do I' r. bandolllwl')
d - que anua roubando com outros.
~:./~~'12. outros dizem vand!JtciTO., ~ Oqne
r bandos ou segue bandonas. 411 . 6. I~.
az sam sediciosos, nem baneloletl'os». § (l.
;u ãoii) Homem inconstaote, que requebra
:~u~utas mulhel:es vê, e logo as deixa. §
Trapac ciro , mentIroso,
.
DllndoliUl, S. m.lostrumento p.ouco malol'
qUlla bandllrra e menor que a gUItarra, ?om
quatro cordas, e o fundo convexo, e armacão de rabeca.
.,
. BllndoUIIII, S. r. J;lqU!UO perfumado e
viscosO, preparado da pevIde de marmello,
eque se usa no pcnteado para segurar o
callello, e dar-lhe I ustr.o:
.
Bondorill, S. r. HostIlidades commell1das
ponarias facções. CM. JJ(. V, c, I_0. Lobo, f.
18Ury,lnl. "movem-se as alteraçues. e bçtndOl·iiJ.!" 'Vlrà do FI'. ant. bandol', guerra, Inlmizadc?) d'aqui: "partir as herdades, ou demarcar'sc em paz, e sem enxeco, ou bancloria•. § ii. Aggravo, desordeI?l' fJ!Jc. Ant, OlYl.
Ar. 3.51. 3, bfidalgos .. vao sl~plesmente
rem outra assuada, nem bandona, (levando
geutc dc seu bando) e falem ouestamente
ao juiz. Cáries ele Lisboa de 1389. § Ajuntamenlo, união do povo em bandos, e obr~s
dos bandeados. Feo, Q. "andava o demomo
faleudo alterações fno povo) e bandorias, a
fim de eslorvar a morte de Christo»,
Bondol·.'í1hll, V. Dandurrilha.
Blndollbll, S, r. Handoltba de tripas.
Borb. c B. P. vertem omentum, o redenho;
erlll/er /aliscus, o salcbichão. Na Ord. Ar
I. 51. 39. o deventre da rez morta, de cerlo modo preparado.
BIIOdouou, por Dandouva traz a Ol'd. Ar
I. (. 298. \" llandouba.
Bnodúlho, S. m. (t. pleb,1 A pança, a
barriua. § Bandtdho; (I. anl. de impressor)
cunho de madeira com a parte mais delgada corlada em angulo, binua; servia de
apertar e batel' os cunhas, que srguravam
as leltra fluando se imprimia.
Bnndlll'Íll, V. llandol'Ía.
D'lOdou'rn, S. f. Espel:ie de ei thara pequena, ali bandolim, de quatro ou cinco
cordas. (ar. band!ll'a).
BnodUl·.'cnr, V. intrans, (t. fam.) Tocar
bandurra, § I'adiar, viver em ociosidade.
Dnlldul'I'i1hll, S. f. Dandurra pE'qnena.
Is. m. fig. Homem que "ive de tocar uanourra pelas ruas e ca as. § Homem ridicu·
lo; pandilha.
DII~dllrl'Ínhll, S. r. dim. de Bandul'I'a.
SAmigos e banelW'I'inhas; diz-se dos sacias
eCOl~panh~iros, que harmonisalll bem en·
Ire I na Vida de bandurrilhas.
Bno c'\llcs, ou UllolàIlC", s. m. pI. ldoblras d.a ludia, que Crêem na metemps)'co·
se,.e nao comem animal ai "'U111. B, 1. 4. 6.
Frw·. 3. n' 32.
t:>
Dnngllló, S. m. (I. do lndo-Portu"'uez)
Gasa dc campo.
t:>
Dãog., s. m. V. !langue.
Bàllg llC , s..m. (do Arab. bang, meimentro'dDOZY, apOiando Engellllann pela omi o 'c~ta palavl'a no seu Glossario, telU-u'a
l~r dCrlVada do Persa bang, mel hor qU(! da
cur,ma Arabe b~lll(!.) E,pecie de canhamo,
folhas (JS. lndlOs
"'o tam muito de mascar)aScco
emb'
mCllJO fuma,o por SOl' narcotico se
nagam
le d
. GOl/v. Jom, 2. c. 7. § Geralm'enIl·se OOl1go
Iit~~"aue, ·m. (I. do Drazil) Especie de
ro rala! Com treto e cortinado de coulão~ndllZlda por duas cavalgaduras, que
eserl~re varaes, ulT!a atrnz, outra adia'nte,
eenfe para condUZir mulheres erianças
de no~no . § Ladrilho das tachàs, por on~
puma engenbos de a sucar, correm as es-iào da ~ue transbordam às vezes por occaconducCãervura. § Especic de padiola, para
l'adiola' d~ mat~naes de construcção. ~
Cr.rlo a e conduZIr cadaveres; e~quife, §
r4rf pparelho em fôrma de coche para
B~ peUes, ou fazer decoada.
'
ngllcJo, S. m, signir. ircerta. Ettfi', 5.

s.

J

banha uma tel'l'a, uma 1ll'aia, costa, cidadc,

etc;, quando corre por ella, 011 junto a elta.
AglOl. L. 1. Adv. p. 19. "he banhallo Portugal de muitos Tios»; Lisboa ê banhada pelo
Tejo. § Dizemos tambem, que a cham11la, a
labareda banha em tomo os (undos das caldeiras. § llapti~ar, Vieim, 10.38.2. "banhar
com as aguas do bautismo» (as almas). §
Molhar, humedecer. M. {), 3. 107. "o pranto
a cada qual uanhava o rosto... § fig. O 1Jm·
Z61', o l'ISO banham o TostO; i. é, alegram,
tornam sereno o rosto, § Banhar; (em pin\.)
dar lima tinta obre outra, Lle sorte que deslumbre e transpareça a de baixo.
UIl11há.', v. intraos. (P, us) Banhar·se,
cobrir-se de liquido: v. g, - cm SIlOl'.
Jllllllu'u'-o;c, v. rer. Tomar banho, mergulhar-se em l)nalquer liquido: e lig. banhar-se em alrgria, prazer. !'ieir. I. colo 8'.18.
"banhar-se em delicia .. ; banhar-5e em pranto, em lagl'imasj derramar muitas lagrimas,
ter o rosto coberto d'ella . LtLC. 3. C. 5. "sc
cobria, e banha'Va cm suoreSll (a cruz); i ê,
alagava-se de suorBs. § Banhar-se em agua
de Ilár, ou de l·osas.: (Ioc. fam.) estar cheio
de prazeI' e gosto por 1011I'01', applau o, 011
satisfação de alguma vaidade. Autegl'. I. r
9 v. "por mim o julgo, que me estou banhando no desabrimento do meu amo...
IllInhch'll, S. r. Tina de tomar banhos.
Ullllhclro, 11, S. 1I01llem, ou mulher que
tem estabelecimento de banhos lI'uma praia.
§ O que entra na a"'ua para segurar o que
tomam banho. § iJan/lCiro, s. 111. O qnarto
de banho. ~ iI. A caixa d'a"'ua com todo o
apparelho de banho: aqtlelta casa lem U111
oplimo banhcil'o.

Jlllllhistll, S. 2 gen. Peosoa que toma banhos. Da-se e te nome principalmente aos
que vão para as praia, ou para caldas tomaI' banhos.
1I""ho, s: m. (do FI'. bain; ou melhor·
do Hal. bagno) A acção de banhar, ou banhar-se; immerRão do corpo, ou de parte
d'elle em agua, ou n'outro liquido, on em
qualquer gaz. § O liquido em que se toma
o banho, Attlegl'. t. 7.: o banho e.~lá qttente.
~ O sitio onde se loma o banho. § U sitio
onde está o liquido e se toma o hanho. §
Banho geral; de todo o corpo, § it. O tanque
ou lago, onde e toma banho em commum.
§ Banho lJarcial, ou local; de uma parte do
corpo: v. g. pedilllvio, l11aniluvio, semicupio,
~ Banho de assenlo; selllicupio. § Banho de
),impe;:;a; o que é apellas tomado para asseio.
§ Banho quente, 11101'/10, 11'io; o que é tomado
a qualquer d'es a temperaturas. § lJanho de
chuva; o que se toma recebendo o choque

banidos.

.
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UlluÍl'cl, adj. 2. g, Que de\'e ou mel'cce
ser banido.
U.ItH1UC, S. m. V. Dangue. Ol'd. 8. 24 V.
Jlllu'l"clro) S, m. (do FI'. , ba/lquicl') O
qne tem banco de commercio, ou faz negocio de banco, e que dá leUra de cambio,
desconta leUras, e faz quaesqner outr?s
operaçõe bancaria; fi"'. • 0 'pobres ao
banqueiros, por qurm a boas obras e passão ao Céo» Leão, fJCSCI'. § fig. Homeu! I'ICO,
capitalista. § Banqueiro; pes oa que tira as
carias no jogo da bunca, e a quel.n os POIl-
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lQS param, ou ap nlam á b:mca. ~ lJallqlLcíapnlu!ico; o flue neg'occia, e s encan'cga lie razer em 1\ ma expeJir a' bul!a3, ou
breves de di -pell a. mulri moniae , ou sobre outro r[uaesqnel' objeclo', para o
rJuaes coslumam f!xpedir-se. RC.Qim. N)vdo Dczcmb. do P. 19. e Alv. de 'n c/c julh.

7'0

lGn.

ll',m'l''':~t,.. , . r. (do FI'. lJallqlLeUe) dim.
de banca. § (L. lie forl. miL) J;;spucie du liegráo, ou andito, que acompauha a muralhai
a eSlrada coberta, e oulras ol)ra , e ao qna
sobl:m os cercado;; para de cobrir llllis
campo, c atirar melhor ao inimiP.'0' sohrelevando·se ao narap!'ilo. PVl't. /f" I. I. p.
2t·9. § (L. d·cgreja.) Orgrau a cima do allar
em que 'e põe uma üleira de seis castiçaes
com vélas de cera. lendo ao c 'nLro a CI·UZ.
§ E sa fileira 'de cástiçaes com a respecliYa' velas.
JllulIll"etáço, s, m. (L. ramil. augm. de
n~IH[uelel. Ilé'gabol'e, comezana.
BIIII'....!te, S. m. (Llo FI'. banqiwl) Fc,,lim, explendida rereição, me a exlraol'llinaria para varias couvidados, g-rande jan·
lar' de ceremouia. § lig. [Junqlwte sagl'U'la,
a COlUlillinbão cuchari lica.
Jlll1l1ltleleátlo, p. p. deJhnquetear. Viei/'.
9. 396. '2.
Ullll1lllclelldill', n, S. e atlj. O que, a que
dá banq ueles.
.
B.m'l"etcál'. V. lrans. Dar bancjllCle;
restejar alguem com grallde janta r.
Dllillll..'lcl..··se, 1'. r~l'. Tmetar-seá g-rande; ler grallde me-a. B. Flol'. 2. 39. § TolDar parle em banq ueles. .
Blunlím, S. J]l. (t. da ASla) Certa embarcação peqllena. Go.ul~, V. (te L~ma. p. 18G.
"a armaria Llo !Janltns, que 1IIIha arribado..
JI,mtinch'o, S. m. homem que traz bunlim, e b navega. V. ele Lima.. p. 199. "pelas mãos de qnalI'o banltlwu'os de ~Ialaca"
e 111. Die. 10. 9. 8.
nimzIl, S. r. (vocalJ. Arric. da língua
bunda) Viola ou cithara: "a au/'ea - " li
][oje (t. pleb.) guilarru que locam os ra·
di ·las.
Bnn",,"', V. inLrans. (Voc. Arric. da m~s
ma ling. bUlida) (t. .pleb.) Pasmar de pella e
mágua, ficar pensalIvo. sobre aconleCllllenlO, ou nolicia, que não é de facil explicacão.
- nan:r.é, S. 111. (L. [lleb.) DesorLlelll, briga,
barulbo, !'alho.
nl",:r.~ál·, V. lrans. (ant.) Balançar, dar
.
.
balanços.
nnn:r.cli'o: /l, aUJ. (L naut,) Diz-se do
mal' que não tem onda-, mas que se agila
vagarosamenle. /J. I. I. 13. § lig. Jogo bal~
:;cil'o; aquelle em que nenhnm Llos parceiros perde nolavelmellte: m~s anda sg-lIal
para lodos. § Casl. 7. e. 77. diZ "van:;eLI'O, e

van;ew'".

Uimzo, S. m. Melancolia morlal dos pretos d' Al'rica; nostalgia.
JlSitnzo.., S. m. pl. !'ia escada de mão, as
duas peças parallcla , onde estão embebicios o degraus; as ser!'a braçaes lambem
tem banzos, a rollla eslá no meio d'elle .
Ba/'I'eil'os, 108. § /Janzos; peça lalerae- 1011g-as, do ba lidar ~o' borLladores, e vai'ias
olllra' peças longas de madeira. V. Corredeiras.
DllObilb, S. m. (L. Arric.) UlUa das maiores arvere conhecida ; é da l'amilia das
malvaceas; o seu lronco chega a ler 60 palmos cle diametro, e mais; lança ramos horisonlaes de 9 a LO braça de comprido. O
seu fruclo tem mai de doi palmos de comprido sobre qua i 11m de larg-o, e é chamado pão de bugio. A' suas nOres tem quasi
um palmo de compritlo. Cresce muilo de
vagar, Adanson e llwnboldl calculam que
lllllitos do úaobabs, que hoje existem de·
vem ler perlo de 6000 annos. Om dos maio'res que se conhecem .existe em uma da
ilha' de Cabo Verde. E tambem chamado

adansonia.

UlIouéz/l, adj. Maçã - ; especie de maçã azedlnlla, de cór parda e agraLlavel aroma.
u.tlHlílhn V. Bainilha; 111'01. C.
Balli"''', S. r. (t. do JJrazU). Arvore lia
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malta virgem, cnja madeira é empregada em
COll truccão.
Ull)lti;mltl, adj. 2 g. (Llo L\lt. bap/ismatiS) Que respeila ao b:lplismo: V. ,q. a~senlo
- Lnc. 2. L!l.

-

ISilpU"",o, S. m. (do Gr. btLptismos, immersão, de úaplô, eu lavo, mergulho, porllue na origem ba[llizavn-se mergulhando
elU agua. O primeiro dos sele 'acramelltos
Lla enTeja o qual é admillisLrado lallçando, a~ua sobre a cabeca do neophito, acLo
qlle é acompanhaLlo de r zas e bençãos.
1'01' esle sacramenLo se apaga o peccado
QI'io'inal, e se elltra no g'remio chl'lslão: §
I[a tambem na Lloulri lia da rgreja c:llllo,
I i~a o cbamado baptislnfJ (t~ rogo, q llO é o
desejo ardenle eh: vi ver, e morrer lia fé de
J. Cllrislo. e o dr~ san!lu~, que COII i le lia
soll'rimenlo de lllarlyriD por amor da ré em
J. Chri lo: J1i~ir. t. tO LI. "entre todo~ os
'acramelllos só o haptism?, e o ma'rlFio
(que tamuem é baptismo) de tal U1I)Llo pu·
rdicão, CJlle .. § fig. "a cOlllis'ão chorosa he
1"j,plislnrJ de lagrill1as·, 1111l't. Cart. A1'1'. 10.
·~6. ~ U emenlo d,) baplism?; o registo que
Sll faz d·e.,se acto nos Iil'ros da parochia,
olldc se Lleclara o liame q 110 Lomou o neophilO, ernem ão seus pac', avós, etc. E tas
declarações, que são completamente allleia~
ao a lo reltgioso, são hoje Gonfiallas ao regislo ci vil, o rl"al é no Urazil ol)I'iga,torio,
e em PortllgaL amLla racultalivo. § Oel'tidão
rle baplismo; o documelllo que se exlrahe
do livro em que se rez o lançam nto il'aquelle aclo, e é a suu copia aul/wntica. §
Nome de baptismo; o que se recebe, quando e é baplisado. § Pia du baptismo; aquella cm que se admilli lra a agna baptismal.
§ /Japtislllo; o acLo de el' admini. traLlo esse acramenlo. § ii runcção que se rai por oco
casião d alguem se lJaplisar. 01'[1. 5. 1'. 90.
pI'. "ruzer baplisl1L?" (hoje diz·se bapti:;[ulo)
Uliss. Oam. L. I. "hoje pas ou por ahi com
hum úatttisllw" B. Otal'. 2. C. l3. Leão. Oh,·.
./. I. 'n... ao (IUal b[WtiSIH? veio tambem I'clira convietado,•. § A admi são no gremio
de qualquer egreja, de qualqller eita·. v. g.
o baptismo protestallle. § /Japtismo JlLdaico; aux.i1i.ar ii circumcisão, V. (I. o que S.
Joio Lleu a CllriStO. § Iniciação: o baptismo
mayonico. § /Japlismo de rogo, além do da
cgreja, lilz·se do primeiro fogo a que se a .
sistio na gnerra, ou em que se recebe o
primeiro ferimento. § O aclo de pór o nome
a' uma cousa com certas ceremonias. V. g. o
baplismo ile wn navio. § Baptismo do mal'
on da tinha; antigo co ·tume dos maritimos,
hoje ([lIasi em completo desu o, de molharem·aqnellcs que passavam pelo primei ra vez
a linl1a cquinoeial, no meio da resla que e
razia por essa ot.:ca ião. § ApanhaI' ttln baptismo: diz-se u'aquelle sobl'e quem cahiu
ou deitaram porção de agua ou de oulro
liquido.
.ICal't,lstél'io, S. m. (do Lat. baptislel'iltm)
Lagar onde esLá a pia do baptismo; co LIIma ser uma pequena capella á enlrada da
egreja. Vieil'. 4. 502. § SorLe de banho entre o 110manos. AI'/'. 2. 9.
1111 I'U zílllo , p. p. de Baptizar. AI'I'. 6. 5.
"e os bapli:;atlos na arca da iqreja por m(',vo
da agoa se sal vão.. § fig. AlILuição baplizada
em ;;elo .. falsamenle denominada z~lo. Paiva, S. 1.87.
ISIII't1zilllo, S. m. A cerimonia re1i:::-io a
de administrar o baplismo. ~ A fu~ccão de
bapli zar. ~ As festas ([ue se fllzcm põr essa
occasião. § Ocortejo qlle acompanha a pesoa que se I'ae baplizar. V. Bapli mo.
Blillt!zlifliênto, S. m. p. uso Bapti ado,
lJaplismo: "restas do seu bapti:;amento o Clal',
2. c 13. eeliç. ele 1791.
Ulilltlznntc, p. a. de Baptizar; e S. m.
O que baptiza.
Blil'tlzi":, y. lral1~ . (do Lat. baptizal'e,
do Gr:... balLzem) Administrar o baptismo.
A,'". 6. 5. § fig. Pór a alguem um nome,
uma aleun)la. (Eu{l'. I. 1.): dar-lhe algum
epiLhelo: v. !lo não se vos baptize dcsconheciclo, Ol! c!esGuiclac/o. E/I(I'. 5. I. .. não sejais
desconh('cido O!' de cuidado; 011 lião se,Y
cqmD vos !la,ltLL;e, que ele.•. § lJaJ!ti~a/' o
vOLho, o ICLle, ele.: (Illlr. ramil.) ml.lurarIIle' agua: Al'lc de fi'ul'l. C. 5!l.. § /Jup/iZUI'

navios, sinos; benzel-os com ccrlas cerimo.
nlas, e [lOr-lI1es. o nome. § /JapliJul'algu/III'

(fig. e pop.) dei tar-Ihe .em cllna poreio dp'
agua, on de oulro lIe[uldo.
..
~1:1!'tlzill·•.<je, V. reI'. l\ecebcr o baptismo,
§ fig. La.var-s~ do_ peccaLlo: "o- olllos de
Pedro se ba:phzal'ao em Sl11S lagTimas.l'iei:
1'Ct: "úapLL:;ãl'-se. no sangue do mart)'rio.
" - por ré, e cal'ldaLle Lle J. CÍlri to. ~ E'
crevem tambem : IJapli:;ul', e dcr. ~ l'
n ["l li iII'" I adj. (L. do Ilrazil) Dili"ente
esperlo, acllvo; que se salLC bem de tudo
quanlo emprehende.
Jlti1l"e, S. m. (do Arab. uaqáo queda
cahilia) O eslrolldo que faz o corpo que cae'
ou bate em oulro. E,wüt. 12. GG. O-d:
aflua qlte eái no fimc!o elo vaso ale. Paiei
S. z .544. ~ Oiz -se fig de cerlo modo de fallar:
Ac. elos Stltg:. 2. 42L "o papagaio já diz te.
que, teque, .Ia uo ralar ela hum e outro ba.
que" ~ Gllqque, qlled.a inesperada. § Desal'
~re ou rUllla repenllna. § I'alpltacão rorle'
Dcu-me wn baql!C o comçiío. § fig: Odamo;
que recebe o que descae da grat.:a, da alia
fortuna. 11. P. '2. 9. § Senlenças -ICa /iaqll!'
(Ioc. ram.) de arromba, graves. Eu{l'. 2. 3:
Ulill'ieá", V. trans. Dar baque cahirde
chorre. AI'I'. lO. II. "avia que era ilOUCO 00.
queal'em seu peilo por terra'" ~ fig. Caliir
moralmente. § Fa:;el' baqtteal' arqltClIl; fig.
conl'ence[-o, renclel·o á rorça de razões.
Ua1lllcill'.",e, V. reI'. Abaler-se, a~ailar·
se: "baqtteO!!·se do anelar" Casto I. c.7i.
"lodos os prezas se banqlteál'üo, dizendo...
bendilo seja esle dia.. AJ. P. 100.• não havia
quem lhe não fi"e~ e venera,ção, ese Ihenio
baq/leasse» Ooulo, 7. 4. 9. "as uuvens sdile
úaqucavão,. G [I. C. 28. /lo 17D.
B11Il"élll, S. r. (elo ILal. bacâtCla) Peque·
na vara de pa'u delgaua e lorneada, mli;
grossa em uma extremidade, com que se to·
·cam os tambores; diz·se lambem VaqIIlJU,
e toca-se com duas ao mesmo Lelllpo.§ Og.
(ram.) perna lina.
IIll", s. lr.. V. Bailai'. Casto 4. C. I. Santos,
I. f. 90. fIl. P. c. 13. diz, que cada bal'de
ouro vale 40 mil cruzados.
IIl1" .. l>ú, s. m. (t. do IJrazil) Arvoredo
matto virgem, de que ha a' especic3l11u,
cho e {emea; dá boa madeira de cou;lruc·
ção.
U'IJ'áe.. ,. S. r. Correia, liga, com que:
aperla o·liuho na roca. § Fios de liuho,OU
e lapa losádos com que se ala qualquer
cousa; cordel, gilila. § /Jal'aça rlcsala1a;ua
ligo pes oa rrouxa, sem energia.
UlI"llCt\jO, S. m. ESllecie de e,parto,de
que se razem tecidos como esteira" curda"
ou veios para enlear os pés dos hl~arasde
vinho, cc iras pa ra lagares de aZCItc, ete.
(SUpa al'enal'ia, Brot.) Flol'. LllS. . .
Ulu'ilCh .. , S. f, A cova, ali cahlCll'a nli
marinllas de sal. .
u'U'UCíllho, S. m. uim. de Ilaraço: .quan·
do te derem o bacorinho, acode lo~ocomo
úal'aeinho" i. é, aproveila logo a vanlagem
qlIe le oll'crecem. Gil Vic. 2. 466.
dcl
1lII,'úco. S. m. (tio Arab. maras, cor ,
corda dél":mla de 1Ilal'asa, ligar, atar com
cordel) Cof-t1a ou cordel de linho ou de V;1'
gas torcidas. § Laço com elue .se cn!ore!
(Ctt/n. Obl',;J. 63); punha-seaosrcusv13,~:
escapavam da rort.:a e iam a açoular pc ,
ruas com clle ao pescoço, e I~ndo-se,o~:i
gão da culpa, e da [lena. /JaI'aÇll·~I~o'
erro por ralla da conjunção a: V. I'rcOt , !
Atadura de qualquer reixe, D10IhOS,.~~
PÔ/' o bal'aço na ga/'ganlq. d'algllclllhll'[I)ln
em aperlo, all'ronta neceSSidade. ~ Es lar cm
o úal'aço ou corda na . .Qal'Q.alllg'fr~liUla.l
n-rande aperlo, em sltuaçao. I I I'ba'
Borda de Llar traclos. g Pal'lLl' bel.ls fi'! ale
l'aço' razer partilhas t.:onstrangldal~~ 16:
por u1andado de ju liça. Ol'rl. Ar 4. r:;dd
~ Senho/' de baraço e culeUo; seollor
que. exerce a ~ua vonlade. d~sy'0
e dispõe da Vida de seu. la..a
Senhor ele /Jal'aço c euldlo; o q az ~
le as arbilrariedades que ~IC a~~a de II'
c1espre1Jl das leis. § Adag. " 011ow. carl.
Llrão não e ralle el11 bal'açou
189. '
I Muila "cn l'
11'11'" rilll.1 n, S. r. (L ramo u'sorJenadl'
qlIe se agi la con[usamenle, c
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le Gast. L. c. 75. § n[uitas cousas em
BIU'Illhá.·, v, trarts. Misturar as cartas
me~ :flO misturada ,cm ordem. § lig:. Mn- do baralho umas com oulras [lara a reparIJ!lIl u ~ras de ira.' Eu(l'. 3. L. "[lara VII' ter til' aos jo"'adores. § fi"'. Perturbar a boa 01'IlUSor~lhas de meu senhor, que farà bl!'ra- demo c disposição. § Pór em desordem, e
as ri .. g Nomes ele bal'a{unrta; sesqulpe- confusão. AI'I'. 1. 13. "sempre o inleresse
~~~s~OIl~ros. Guia de C. § Bal'a{!M~!las de bamLho/t o mundo" § Impedir a consulta,
r6/1dail'ai obra- de coslura, que !mllam a conselllo, reunião, etc. Couto, 7. L 2. «paIda CriVOS. § Bal'a{wula con//teto. Cust; ra baraLhat'em a congregação (do cOrtci~lc.G7. Bara/imda. no arrawt. Palmo 3. 11<> lio) ..

e0

baralha. .
'.
,BIl"ul"iu', V. inll'arts. fig. ter altercacões,
JlJlrllrllSl llr , y. In!1 ans. Mover-se pai a disputar. Bel'lt. &. e Cal, 1. 271. 1. "quúndo
c'lIIa com certa dlrecçao desordenada: v. (J. hum não quer, dois não bamLhão ..
b~rafustou o lJeLlouro para o 0.1'. P. P. 2: /.
DJII'IIIl11"'-~C, v. reI'. ~Iisturar-se, con31. § h' dai' com Imp~to: «o baleato bam/us- fundir-se: fi 1\'. bamLhar-se com o m.anto;
lou de sorle ((ue haVia de trabucar o balei.. envolver-se /I elle desconcertadamente, Ac.
0.1. q, 3. § I\nlt'ar. "Huma eslaca bam{/ls- doç Sing. 2. 83.
lDu nelo baraço (deve ler-se pelo. bl~mco,
llll.'i.lho, s, m. Um certo numero de ca,'que fez a bomb~rdada I~O costado) L e, elt- tas de jogar, que varia conforme os jog-os
1I0u.se com fOlça, enllou. B. 2. 2. 8. e 3. [lura que deve servil'; são 52 para o wlllst;
3. I. (V. /imbuizar. § EmbaleI': "o peixe ba- laO para o voltarete, bi ca, etc. 36 para o
ra{t151ondo eom o corpo fez e~tremecer a solo, e 3'2 para o écarlé, piquet, e oulros
nao. § lletter-;:e a,lgum em "'rande Ilda p.a- jog-os Francezes,
ra con eguir um fun; trabalhar I11UltO, alaDII.'<unbúz, S. m. (I. pop.) Cousa que
nar.se. § Debater-se, estrebuchar p~ra se vai pendendo ou esta pendente.
livrar de outrem. § IJ, Li. ,:erte bal:a{!tsta,r,
Dlu·lInglu..liu., s. m. (L. da DalJia, Drase pl'l1Jl'iperc, fart.ar-se, fuglr; e .LeM, 91'!{J. zil) Cüllecção de ornamentos de prata, que
p. 115. diz, que ,e palavra .pleb~la; e .Ignl- as cl'ioulas trazem pendentes da cintura nos
liGa reluclar, n I! le sentido, e tran -Il. B. dias de festa.
C/ar. 3. c, 24. «e a serpente bara{ustol! o
)1II,'no, li. m. Titulo de Ilobreza,immeenconlrou (do cavalleiro, que remetteu a diatamente inferior a visconde, e o menos
ella com a lança; i. é, levantou-se a reba- í\'raduado na 'hierarchia dos titulares. § Os
ler oencontro da lança, como no log-ar de oarões,o autigamente, os homens nobres, que
Oal'ros II eslaea embuizada, ou curvada en- serviam na milicia, e faziam córle, e tinham
dlrcilou pelo bnraco, quando elle a consen- baronias; e fig. bomem esforçado, varão.
Iiu desencurl'ar, e entrar direita). Em lIes- Eu(r. I. 2. B. e Cam. lias arma, e os bapanhol é transtornar; acommelter, confull- rões assignalados.. Na ant. ediç. de Barros
dir, arremelter.
le-se barões por varões, v. g. na Gramm. {.
norllhlllllll, s. m. Arvore do maLto vir- 71. «autoridade dos barões dOlllOS" Veja-se
gem do Drazl1, ela familia das leguminosas. Pcreil'O, De mann I'eqiá., ull. ediç. 11. '24,Lno
Da exccllente mat.leira de constl'Uccão,
{I'agmenlo: "e que o dito rei, e seus barões,
narAIII, s. f. (I. do Drazil) Especie de e alcaides ·móres, e con elheirostomão, etc...
louro.
Ol'Cl. 4. 36.2. etc. e 100. I. V. Jlaronia. § V.
Bill'AIIl, S. f. (ant.) Dulha, resistencía, Varão, opp. a {emea.
desordem, altercações. Doc. Ant.
D'II· ... III, S. r. Insecto ortoptéro, caseiro',
tllorlllá,', v. iulrans. (nnt.) Jlrigar, alter- nocturno, de cór ne!l'ra ou alourada; foge
cal'.
da luz, roe panno , II vros, comida:; etc., é
Bllrálhll, S. r. As cartas que sobram, de- mais pequeno que a caroclla. Cost. Geor(J.
oi: de reparlida as com que se ha de jógar p. 674. (Lat. bLaUa.) No Jlrazil 1Ia uma espe011'11111a, [lor bal'allw. (ant ) Vieil'. lO. 262. cie d'ellas que dão na planta de cannas
f. •Ioda,; as nâos fossem providas de ... mas doce.
liam de baralhas de cartas.. § fig. Alteração
JI'"'át1l 1 s. f. (anL.) Venda, negociação,
da paz, contenda, briga. Casl. 7. C. 60. IInão alllCação, (I'onde vem bamlal·. Ii/uc!el. § Eslhe deixanão prender D. Jor"'e sem bam- pecie de balde de lI1adeil'a, em que se bate
lllU ~ BaraU!a; de ordem, motim, contlicto. o leite para fazer manteiga.
Elleitl. 7. 10. 12, 107. e 7. 134. «implora
1I11,·.HIIIllClltC, adv. Com barateza. B. P.
com grandis ima bamLha tumultuosamenle
II ""lIt,""·' v. a (do [taL. ba!'altal'e) Fazer
opovo irado .. § Anelw' na baraLha' ser en - barâto, dai' por pouco preço, vender vilvoll'ido em alguma desordem. § 'Mellel'-se mente. § fig. ULis. 4. 7. "baratar a honra
na bamlha; envolvel'-se n'ella por vontade [lor dinheiro.. § Desbaratar, espcrdiçar, e
Ilropria. § Pór, ou meUel' algltem. na bal'a- como botar fóra por nada: "qufreu baraLaslha; fazcl·o accommodar-sc, desistir de alg. se a privança dei-rei .. Brit. ChI'. 6.7. § Trocmpreza; frustrar-lhe e intento. Eu/i'. 5. 8: cal' com perda, o (Iue podéra ser vantajoso:
§ Mel/et-se lJa bamlha recolher-se á baralha' "não vemos cada dia, senão bamtarem fifig. desislil' do começado, calar~se não ar': lhas os fundamento dos pais por leve gosrazoar mais. Vieir. 10.258. § Jo.qa/~ com to- to proprio.. Ulis I. l. ~ Pagar: «que elle se
daabaralha; tcr, 011 applicar todos os meios atreve de baratar qualquer prrço, em que
de cOlIs~guir algum negocio, em que en- elle comvo~co concertar.. lnec/, 3. 314. §
Ir~m mUitos; manejar todos a seu modo. C.omQ1ular, trocar. § Negocial' por dinheiro,
§II: saber tudo o que respeita a algum ne- ajustar: "que bamtasse a sua rendição.. i. é,
gomo. Lobo, 11. la. L. § BaraLha; fig. enl'c- contractasse o seu l'cs"'ate. Lop. ChI'. I. C.
dos, :r.cadas. § Troca, mistura. B. 11101'. la. 106. § Baralar-se, V. rei'. e fig. "bamla-se a
P}47. "os. tempos fizerâo esta bamlha,,· feira em odios- contrahem- e odio por na§""lasvcIllJogadas ou vempe/'{tidas ela ba· das. Aulc(Jr. r 158. «o qual dom se foi baral~a; expressão fig. c famil. com que si- ratanelo, como vede .. Leit. lJ/isc. lJiat. t8.
gUi'!Camos, que se deu alguma circumstan- 11. 586. i. é, dando com [louco, ou nenhum
Cla.lnes~erada, que nos é desagl'adavel, ou fundamento, vulgarizando. § Dar-se de ba·
p[eJmhClal, ou com Cjue não contavamos. § rato.
100Iae Ilaralha; formula tautologica empreDII.'.atll"ill, S. r. (do Hal. bamteria) Negadanos velhos foracs para dc ignar motim O'ocio de quem dã, para que lhe retribuam
~opular, § Ad!lg. : «Bocca fechada tira-me ~e compra e venda, e comlllutaçõe muabaralh~u "Nao bula baralhas velhas, nem tuas; mercacia. &0: "isto he bamtaria c
m~las ma? entre dua pedras...
não esmola.. i. é, troca, permutação. § Bac fnrnlhndlllluilltc, adv. Sem ordem} miaria de lJatrão; (I. marit.), altcração, ou
on1111IIsamente.
lroca dolosa de fazendas', malvel' a";;o
11'
".... , ou
lli- rll lIUI~l p. p. de Baralhar; e adj. engano, posto em li o por patrão ou capi4 ~Urtdo~rlC!I" 10. 260. Sá e JI1i/'. ViLhal1J. tão de navio para fraudar o dono, carre~a
ll;1b:,a!J'adact~s são os dados" § fig. Bala- dores, 011 os seguradores. § it. Derrota faldesor la I a; I. é,. per~urhada, travada e.m a do navio, feita com o mesmo .fim.
i:ousad~m: 8. 3. {. 2la<>, coto 'lo § NegocIO,
ISII.'lttCltIllCllto, S. m. Abatllnento do
'bal'ail altathlUla; em porfias. COltt. 4' I. I. preço commum: «fazer bamlealllento" Leis
230 i llUos os ventos" Ac. elos Sing. 2. p. Jl1od. fazer baixa.
BD' é, de tempestade.
B...·lttt,i..·• V. tralls. lIegatear sobre o
Ula l'lllhlldill', lt, S. O que, a que bara. pJ:eço. § Vender barato, Alv. ele 20 novo de
,
1753.
V.
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1I111'lItcá,', V. intrall5. Abater do preço,
baixar.
.
11:11'111 cio, S. m. Darateamento, que é
mais usado: a venda por barato. lnst. da
Oomp. dos V. d{) A. Douro, 33.

1Ill1'nteh'o, ", adj.Que vende barato. Feo,
Q. fig "be Deos tão dos seus don da salvação, que da liberal, e faz delles bom baralo1I11"ute"'o, . m. O que cobl'a o barato
ou o pede ao que ganlw.m nas casas ele jo:
goo.
UIII'lIteZII. S. C. Baixeza, ou mollieidalle
de preço. /l. Dom. 2. 6, 15.
UlÍl'lItill'O, S. m. (do Lal. bal'alhl'um' do
01'. bamlhron),o Precipicio para onde ~e'ar
remeçavam O" crimino.o em Alhenas. §
1'01' exl. Ab.rsmo, voragem. § (I. poel.) U
inl'erno. Eneid. 8. 58.
u''''lItiló-Silllll, B. Pt. la. 1'2'2. sup. de
U'lI'litO, s. m. O dinheiro que o banquei·
ro ou o dono de uma ca a de tavolagelD tira das aposlas dos que jogam. § Arrlias que
o jogador dá ao [larcei 1'0. § Porção que o
jogadores, qne ganham dão, ou ao IJue rurde, on aos mirões, que decidem as dUVidas
a ~ell fal'or. § Dar clc baralo' conceder facilmenle, sem questionar. Vieil'. 10. 2:i8'
admiltir sem discus ão; acceitar como verdalle o (I ue outrem affirma. § Tomar por
barato; i. é, por partido menos mau, na allernali I'a. § Meltcl', ou ,PÓI' aLglI/na cousa a
barato, v, {J. a honm: lazer baralO d'ella; i.
é, lIal·a por vil preço. JI1. Lus. I. t·8 . q.
,l/aus. (,po/' a "iua a bamlo;. Fa.er bom baralo de al{Juma cousa,' dal-a por menos de
seu valor, desbaratar; fig. "{~el' bO/ll barato da hOlll'a" 041'1'. 10. 66. e Fa~er matliurato: «fez '1IIaL bamlo de mim" .sá e Mil'. f.
120 V. (lia segunda edil{. de IGlla vem mão
bal'alo.)

UIl,'i.lo, II, aclj Que é de pouco preço,
~u preço cOlDll1odo, a bom ll1~rcado: V. {J. Ct
/I'uela anela barata, O!t quas! c/e (Jraça: é
opp. a caro. § Baralo; usa se adverIJialmel1te, [lor pouco preço: comprai' ou vender

baralo. Paiv S. 110 V. ((vendermos nos tão
barato". § fig. Facilmente, em muito cus-

lO .
U,"·lItómct.,o, S. lU. Thermometl'o gra·
dualJo para se cOl111ecer a lumperalul'a do
leite e ua nata, que é necessaria para o fabric.o da manteigJ.
n,,,,.. I.·u, s, m. 1'. lIiU'lIlh.,o.
nill'IIZ'. . r. (ant.) Braça, (medida). §
Garaço cort.la de laço de caçar veados, ursos. etll. DJc. Ant.
1S....... II, S. r. (do Lat. barba): A. [larte inredor do rosto abaixo da bocca, que uo ho·
ll1cm adulto se cobre de pello, ou callcllo .
queixos. Av, cios Sing. 2. 2qO. "ver es:a barba engraçada de madre perla conchinha.. §
Barba; o pello ou cabello que ua 'ce na parte inferior e lateral do rosto do homem. §
Qualquer porção d'cs:e pello, ou cabello. §
O peito compriuo da queIxada de certos animar; n'c-te sentido lI~a- e em geral uo
pI. 1'. Barba. § b'a::;cr a barba; rapar Ioda
ou parte d'ella: Cast. 2. 10'2. Usar barba {cita;
diz· e dei que a usa semprC' rapatla. Es10.1' cle barba /eita,o diz·se cio que a fez
n'aqnelle dia. § Barba paI' {azel'; cre<cida
de algulls dia'. § Barba rapac/a' toda feita.
i:j
Barba cscanhoeula; mUIto rapada. feita
com milito apuro, em deixar neuhuma
a"pureza. § Barba á in(Jlc::;a,o só crescida
ua faces e rapalla no queixo. § BaI'ba á
a/Hericana; só crrscida 110 queixo. § Barba
ele boc/e: ·ó crc cida no queixo, m1 pontea"uda it cerla Iierva. V. abaixo o'este m...,mo artign. § Barba la1'ga, ou Longa, lI~aram
os antl"'os. Decr. c/e 13 ele jan. 1588. § NavaLha (rC barba; a qu(; el'l'e pam fazer a
barba. ~ fig. AqullIo que se parece com a
barba. § lig. A parte luferior e externa da
próa do navio. § Comer á cusla ela barba
longa; com elllhu te, e a cu ta da auctoridade, que ellas davam a quem as II ava,
militares, magistrado, padre e fratles,.sallctõ se echacorvos, e oulros taes veneraveis,
sendo hypocritas. § ii. (loc. fa 11il.) Viver ii
cu ta de pessoas rica , poderosa , etc. § 11'
com a barba sobre outrem (por terra, ou navcgando); ir seguindo·o de mui perto, B. 2.
J
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I. 2. fallando de navio, que vae na esteira
e na colla, ou perto d'outro a cuja próa
chama flgnradamente barba. lei. 2. 3. 4. e 2.
6. 5. "pór o junco a bal'ba sobre a ponte.. ,
i. é, encoslar a próa a ella. § Ter aiguem á
barba; llg. ler quem lhe observe os actos e
lhe va á mão, não deixando que pratique o
que não deve. § JJal'ba á barba com alguem,
ou com alguma cousa " defronle, á visla:
"barba á barba com a ma ventura .. , sem
elefeza, em meio. n. F. M. Cart. p. 27. COlt/.
7. 7. :l. "pelejando barba a barba c'o inimigo... § Ter a barba te~a com algtwm; resistir-lhe com animo. Cm:;, Poes. r: 67. "nnnca ninguem lue leve a. bal'ba Icza.. (porque
o queixo, ou a barba facilmenle lreme nos
perigos aos medros08). § Ter a barba em
le:;o; mesma ignillcação. Casto 3. c. 27. §
Fa:;er lremel' a barba; causar grande temor
e tremor. Arr. 6. 7. "eslas sós palavras .. lhe Ilzerão tremer a barba... § Fazcr barba
medrosa; mo lrar medo. Aula do Dia (/e Jui:;0. § Trazer a barba sobre (l "ombro; andar
alertado, vigiando.· se, acaulelado de todos
os lados. § l1aleria á barba; (l. de forL)
aq uella cujas peças jogam descobertas por
cima dos parapeito~, sem canllonciras. §
Barba; (I. boL) o labio mferior d'uma corolla. § ii Grupos de pellos rutles, fasciculados: este termo é muito vago enlre os
botanicos, porque o applicam a toda a sorte de pellos e cell13s. Brot. D. § Barba (/e
bode, ou de cabra; herva assim chamada,
porque se parece na di po ição das suas
folhas com a barba d'esses animaes. Grisl.
Desen!l. 130 v. (em Lal. barba caprina). lia
varias especies, e u a- e lambem no pI. §
(t. do lJrazill l1al'ba de velho; planta chamada lambem heroa dos barboJlos, flue nasce
no lronco de diver as arvores, e que é empregatla para encher lravesseiros e colchões.
!:i l)(I/'-lhe a agua pela bal'ba; diz-~e de quem
lucla com grandes diliiculdades para conse·
n-uir alo-um fim. § Barbas; pI. os callellos da
Barba do homem; os pellos compridos que
tem na parte inferior do queixo cerlos animaes, como o boue, cabra, galo, etc. ~ Os
filamentos, ou fios tIa maçaroca do milho e
oulras planlas. ~ As raizt's del,adas, além
da raiz 'Principal, e que ão ·formadas de fibras llexivei.. ~ A pennngem das pennas;
a rama. § Os cabellos do h>'ssope. § Os fios
do pincel. § l1arbas; fig. idade, annos. §

D~er,
gtU~m;

{a:;er alguma cousa nas barbas de al-

em sua presença, ou a ponca distancia. Albuq. 4. 5. Agiot. Lus. I. p. 26. nSUSlentanrlo estas palavras nas barbas de seus
rris •. § ji'a::;e-111e as bal'úas, {aJ'-te-hei o cabello; i. é, farei serviço por ontro, que me
fizeres. § j?a:;erem as barbas 11111 ao olLtro;
ajudarem-se mutuamenle. AI'I·. 5. 5.• porque os qne dão as residencias, e o que a
lomão, se (a::;em as barbas hlLllS aos outros".
§ Lançai' o galo tis barbas a alguem; i. é,
dar lrabalho. § ii. Tirar mal,' incommodo de
si, e lançaI-o a outrem. § Pór, ou dei/ar as
barbas de molho; acautelar-se, precaver-tie
pelo receio de algum mal, <Iue se prevê, ou
Ja succedeu a oulrem. § "omando-se cm
geral as barbas como dislinclivo de verilidacle, de energ-ia, de houra, emprega-se o
termo em lDllIlas phrases, que arfirmam ou
T1l"gam qnalqner d'cssas qualidadl"s: barbas
honradas; fi'acas barbas; envergonhar as
barbas de alglwm; não ler vergonha nas
barbas; 11m'cce que não lem barbas; ncio ler
barbas para alguma cotlSa de perigo; não

ser capaz de a fazer por temeroso; diz·se
affirmalivamente para l"xprimir o conlrario.
§ ;Jarbas; as areslas, ou desigualdades que
apresenta a superfície da madeira serrada,
ou imperfeitamente aplainada, a dos melaes
fundidos, e o papel aparado, ou ra ·gado. §
Barbas de boele; - de bamla; - ele velho. V.

Barbinos; - de JlI'/Jilel', elc.; varias planlas
de dill'crentes familias, limas originarias da
Europa, oulras do Brazil. § Barbas de baleia;
lamina corneas e Ilexiveis, que gual'llecem
a maxilla superior d'este cetaceo, e tem
na industria muitas applicações. § Mag.:
"Queixadas sem barbas, não merecem ser
honradas,,; "Bem sabe o galo, cujas barbas
lambe,,; .Oução de palma, não o lira loda
a barba-; "Na barba do nescio aprendem
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lodos a l'apar,,; "Nas barbas do homem aslroso, se ensina o barbeiro novo .. ; "Barba
remolhada, meia rapada.. ; .Fallem cartas,
calem barbas.. ; "Quando vires as bal'bas do
vezinho a arder, deila as tuas de remolllO";
,,1\ barba cã se entrega a moça louçã .. ; Antes barba branca para lua filha, que moço
de barba parlidall; "Barba de lres córes,
barba de traidores-; ..De barba a barba,
honra se r:ala.. ; «Falso por ualura, cauello negro e barba ruivall; "Homem aslt:Oso,
barba até o olho.. ; «Dia de barba, semana
di) porco, anno de casadoll; "o ferreiro com
barba, e as betras com balla.. ; "Barba com
diuheiro, bonra ao cavalléiro.. ; "Mais vale
migalha, que p 110 de barba .. ; ,,~Iorrem
rar/Jas, apparecem cartas •.
JJ,u'bncíi, ou iin, ou "u, S. r. (do Hal.
bar/Jaoane) (t. de forlific. anl.) Especie de
muro, que se conslruia diante das muralha, e mais baixo que ellas; servia de defeneler o fos O. AJ. ]1. 4'l. Lobo, 115. V. Falsabran-a. § (t. de forlific. mod.) Fresla nas
muranlas, pela qual se observa o que se
pa sa no· campo inimigo, e se atira sobre
eUe.
JJ" .... "ç.. lln, S. m. (I. famil.) O mesmo
que Barllaças.
JJIU'báçns, S. m. (I. falllil.) (do !tal. barbaccia) O que lem muita barba, comprida,
e lalvez mal tratada.
Bn"'H'çóle, S. m. Obra dos muros na anliga fortificação. Leào, Cltr. J. 1.
JJn"bllçÍldo, ", adj. Que lem muita bal'ba. Couto, 5. 1. 13... roslos largos bal'baç!L-

closll.

JJIII'bátln , S. r. O beiço do ca vallo, onde
aperta a barllella. Rego, Cavai. c. 5.
jln"'u.t1iio, adj. m. augm. de Barhado;
II. famil.) rapaz' já muilo barbado: "ja- é um

barbaelão•.

Bnrbndíuho, ", adj. dim. de lJarl ado;
que ttm pouca barba. § s. m. Heligioso da
ordem Franciscana, que lraz a barba longa
B,"'bótlo, p. p. de Barbar, e adj. (tio Lat.
barballLs) Que ll"m llarba, ou barllas; fallando do homem E de alguns animaes. Gil Vic.
1. 153. "homens--Jl. § fi01llem,iá-; que
j:i faz a barba. lJelic. Adag. 10. § Diz-se lambem de certas planlas, cuja raiz é formada
de flbras l1exil'eis: V. g. cal'á; ou in/za1l1e
barbada. § Comela ->. dizia-se anligamente
do qne linha o rosto luminoso voltado para
o occidenle. § Pó/o de barbado; (I. de agric.)
dispor planlas tenras com raiz, ou os renovo, que çrescem em redol' de qnalqner
lronco, e tem raizes; lransplantar. Avettar,

Chi'. p. 205,

lingua vernacul~. § Erro de pronUncia da
palavra estrangel ra.
B'l"bnrIlDlcntc, adI'. Com barbarid
l1arl'eil'os, Cens.. sobre Calão.
ade,
1IIII'hll.,esco, II, adj. Que é de barba
Eleg.
6ã v. ,danças bl1rbpl'escas•. § Qu~oi
propno de llarbaro: acçoes barbarcsCOJ ~
Uue perlence aos povos da lJarbal'la . !
. JlllI'blll'Í", s. r. (do Lat. barbaria! Bar.
bal'ldade. Arr. 8. 19. crguarde-nos Ocos das
barb.arias dos reis 'l'.urcos em BJlhinia. 'a
rustl(j neza e barb~rt_a de S. Pedro. Paio. S
3. {. 281 V. § ~.lullJtlao d~ barbaras. § Terri
de barbaros. li IgnomnCla, usos costumes
hal'baros' falla de civilisação. 'Arr. 4. ~O
"nestes tempo', como. ludo el'a barbaria:
pou~o s~bemos dos feitos dos Luzílanos.
Afal'l:;. Dlal. 2. c. 5. "eom a barbaria c 101',
peza Gol/licaJl. § Acção barbara, cruel. "11
4. 26. fi. P. {. 49~. "barbada espantosa. '
II'H'bnl'Íce, S. r. Rudeza de barbaros.a;u.
lo, 4. 3. 9. "ludo pra huma confusào e bar.
bal'ice, que mellia medo" (fallando da re- .
volla en lr~ os parciaes de I'ero )Iascarcnhas
e Lopo Vaz). lei. 4. tO.2.
III11'bill'lco, ", adj. (t. poeL) (do Lal
bal'bal'l:clls) De barbaroti; propl'io de barba:
ros.. Ac. dos Sing. 2: 21'l. crsofreguidào bar.
ba1'lca... § Aspero, sllveslre: barbarico lIIon.

r

tc; - 1jl'Ol1lonlorio.

BII.·....... d'Hle, S. r. Acção propria de bar.
bal'O ; crueldade, deshumallidade § ng. Erro
gros. eiro, inepcia: di:;;er barbaridades.
ilJarbaridade, Crueldade, Ferocidade. Syn.)
O primeiro é o resultado da ignOl'ancia da
eslnpider., da super liçãn, das prcoccupa.
ções, elc. A ()I'twl<lade é nma inclinação mã,
qne induz a derramar sang-ue, a desprczar
lodo o genero de animaes. A ferocidade é
uma qualidade de bestas féras, que se alimenlam de came, que accommellem aoutras para as devorar, e parecem folgar de
as ver padecer. Barbaridafle diz-se só do'
homens e de uas accões. Crueldadc é mais
propria dos ani mae -, mas tambem se dil
dos homens. J?erocidade comprehende os
homens e os animal"s, pois é o excesso de
crlllJlclacle. A barbaridade enlrega á morla
as victimas das suas paixões A crueldalle
faz que ao sllpplicio precl"dam as torturas.
A{erocidade gosa de semelhante espectaculo.
JIIII'bã"'c, S. f. E lado, ou condição de
barbaro; crueldade, selvag-eria.
JlIII·'tlU'ísco, ", adj. Oa Barbaria. Hoje
diz-se barbaresco. § Barbal'isco, s. m. Cerlo
tecido de lã, vi ndo da Barbaria (l'egião), e
1'l"lacionado na paula dos mercadores de re,
talho, junlo aos Estalulos approvados por

III11'bAlho, S. m. dim. de Barba. § l1ar- Alv. ele 16 de elezc?Jlb. de 1757.
JJIH'blll'Ísmo, s.· 01. (t. de gram.)
balhos, pI. as raizes lilamentosas <.Ias arvo-

res.

BIII'blllhóHle adj. 2 gen. Que lem POlica harlla. § fig. em prestimo, de nenhuma
estimacão. 11. P.
BIII·jJilUle, S. m. (alguns o derivam de
I1mbanle, terra de Fland res, oulros de barbaI', e talvez venha do Hespanhol bl'amanle,
que tem a me ma signilicação, pronunciando m por b, como mui los far.em: V. r/ macho por hacho) Guita, oordel. fi. DOlIl.
BIII'h'"', V. inlraus. Deitar barba; começar a ler barba; Jlun~ir a barba a alguem.
Apol Dial r: 161. crbarvou no berçoJl.·~ erear
barbas, ou raizes. § Ba"bal' a canna de assu·
cal'; lançar barbas, ou raizes nos nó ,quando vestitla de palita apanha muita chuva, ou
vem cbeia de agua, que dil por elles: ha
illhames, elc., que barbam, ou lançam raigotas no bulbo, ou mangará.
lIill'b 111'11 , S. m. (l. de logica) Nome do
primeiro modo do argumenlo da primeira
figura syllon-islica: um syllogismo cm bal'bara é aquelle que tem todas as proposições
univer-aes al'firmativas, e cujo meio lermo
é sujeilo na pri mei ra proposição, e allri bulo na segunda. § Sanla lJal'bam; (l. marit.)
camara onde se guarda a pol vora. ~ Lem·

bl'ar-se cle Sanla Barbam só quando Faz tro-
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contra a' regras e pureza da Iinguagcm,
'pronunciando mal, dando as palavras Slglll'
licações que não tem, usando de palavras
ou ph rases estrangeiras, elc.: v. g. fundamentos inebranlaveis. Vieira, tO. 164. D,
GI'al1l. tu 1. "barbcLrtsl1W é vicio que se com·
melle na l"scrilura de cada huma das par·
tes, ou na pl'onunciaçam... § Acção de ge~
le barbara; barbaridade. Al. P. 108...ol!rgao
a lan lo ba·rbaris?Jlo e desali no, que dizem,
elc." !'\ Estado rude dos povos alrazados,.
(llarbari~mo, Solecismo. S!lIl.) Obarbar~:
mo é erro de etymologia, 011 de prosodla,
o solecislllo é erro de 'ynlaxe.
JllIl'I..II'lsoni.nle, adj. 2 gen. Que.lem
pronuncia, accenluação barbara, proprtade
llorharos, que sóa a llar/Jal'lsmo.
JI" ..... II·ís'lllno, ", superl. de Barbara.
Nall{. de S. r: 26 V.
.
Ma.
JlIII'bll"'zilllo, p.. p. de lJarban.zar. ddo
riz, D. 2. 5. "não houvera a. cl1l'lslan a,j
della de ser oulra vez barbanzada, e llua;
acabada 1" JJ. 2. 2. 4. e 3. 4. 2. ~perlener~
as cerimonias do seu- sacerdoCIO, e amd
esta barbarizadas,,; i. é, mescladas de bar·
!Jarid'ades' falia dos chrislãos Abexlos.
JlIII·b":·lzó.·, V. lrans. _Fazer barbaro§
reduzi r um povo ou naçao a ba~barlade
fig. B. 3. Prol. «(escrituras sem Ullhdad'~n o
lição) barbarüam o engenho, e e~chcrba'
entendimento de cisco". § ~lisl~ral ~a I'
ridades 110S costumes, ri los, ceMl'IIn~Ol~;'lS'31:
o partic. llarbarizado. n. F. . ~a .

vões; (phras. pop. e fin-.) diz-se do descuidado,
que só lracta de evilar um mal quando elle
esla imminenle; as vezes, quando ja não
lem remedio.
IIlll·bll.·lIléxls, S. m. (t. de rhet.) Juncção de uma palavra eslrangeira a outra 'da cento 2.
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rbR,'lzlÍl', V. intrans. Di~er barbaris.a B Gram. 162. .. barbal'lzam quando
mos;elll' imitar a nossa (Iine-uagern) ... § '1'01'~~; barbaro: v. g. wn ~Ja.!;;,..!t/~t P?vo.
.
II rblll'lzll"·SIl, v.leL IOlnal·se balbaro~ § 'J'0lJ!a!' .co.t.umes de barbaros; atralar.se na clVlhsaçao.
.
•
8n,'IIIl"izo, S. ~. Susurlo, confusao de
uitas vozes desentoadas. 11. Flor. 3. 59.
m8n,'II,"'o, ", a~j. (do L~L barbarlts) Que
é rude seUl policia, nem ClVlhdade; opposlo a divi/i;;ado, e urbano. 11. fJom. 1. 1.. 9.
.tem por barbara toda a ~ente, qye VIve
róra das rayas de suas provln.C1as» li Deshumano feroz, crnel: v. g. !1n tino , coslt:ln~s,
u.ws': § Estyl{) barbam; diz-se. do que nao
epolido, correoto, culto; mas Incorrecto, e
conlrario ao de que usa a gente bem edu·
cada. Mal'iz D. 2. c. 5... de barbams, e mal
composlOS, com dil'fIculdade se achava que_m
o; entendesse.. § Os bat'bams d~ Nor~e; sao
as im chamados os Ilovos, que Inva~ll ram e
, a.'5Dlaram o imperio romano no qullllo seculo da era chl'lstã.
1I11"III1""iio, s. m. augm. de Barba; (L
famil.) Barba IOn\l'a Cardo § Barbaça , homem de grandes Dal:bas. .Barb.
Bairlllls, S. n~. II1varlave!. Pers~nagem
tia antiga comedia portugueza, assl m ehamado por apparecCl' sempre com grandes
barba. §- pl. de barba.
BlIrlllÍsclI, S. m. (do !la!. barbasco; LaL
t6rbaswlllj Planta da familia das escrofulafinca; é medicinal; tem IIór amaçeIla, sementes negras, e a foUla larll'a. E ve.neno
que lançado nos riOS, e onae ha pClxe o
mata. ou embarbasca. Nau{l'. de S. C. 6.
Barreiros, f. 151.
BlIl'l/ãtll, S. f. (anL) O mesmo que Bravala. M. C. 9. 1'27. Vicir. 10. 205. li Assenlo do freio, na parte da bocca do cavallo
em que não tem dentes. Rego, Cavai. C. 20.
BlIrlloh\ulI, S. r. Orgão membranoso exlerior com que os peixes e outros animaes
aqualicos se movem na agua: ..as - , ou remos do monstro" (baleia) Vicir. lO. 434. 2.
B

M. P. 166.

Blll'bRtiio, s. m. (L do Bl'azil) O "'ado
bovino, que não foi marcado na fazenda, e
que, VIVendo no matlo, se toma bravio. No
Rio Grande do Sul cllama-se chamarrão.
BlIrbllleail', v. intrans. (ant.) O mesmo
que Bravatear. Vieir. 2. 333.
BllrbRlhuiio, S. m. Arvore do Brazil da
fami!ia das leguminosas; é do tamanllo da
pereIra; a ca ca é usada na medicin.1, e é
a~slnngente; dá boa madeira de con true130.
Bnl'bÓlO, S. m. (do LaL barbaltts) Leigo
de alJ:umas ordens religiosa que por dis·
Imcçao u a barba longa; barbado.
!lliI'be, S. f. ou m. (L do Indo-portuguez.)
Barba.
Bnrbelldúl'lI, S. r. V. Rasoura.
BIlrbelÍr, V. t!'aIlS. Fazer a barba a algU~m. §- se v. rer. Fazer alguem a barba
a I mesmo.
Barbeair, V. intrans. (L nau!.) Estar
aharbado, preso: v. g. barbeanllo os navios
IObre a amal'l'a. Brito, Viag. p. J80.
BO"I/eol'ill, s. f. Nos 'conventos, era a
ea..1a da rasoura, onde se faziam as barbas,
1eeoffiClo
as cor~as, e se cortava o eabello. § Aarde barbeiro.
Borbeehó,', V. lran . It. de agric.) Preparar o barbeilo, ou alqueive para a sem~adura, desmontando, e arrancando as
raIzes, ou ~arbas; dar a primeira lavra"'em
para as extirpar.
o
roB.rbêrbo~ s. m. (t. de agric.) Oprimeilavor que se dá com o arado a um alqUelve.
ba~b~rbelrn, S. f. 1'0squeadora, qll':' faz
aJuda~' B. P. § Mulher do barbeiro, e que o
Barbelrlobo
P d'Imm.
. de
Barbe
'B
..
eio o r Iro, . m. Homem que tem por ofLlvia azer barbas, e cortar o cabello. § lia·
an.~~~1amentc barbeiros de lanceia, i. é,
das r res oulros concertavam as e, pagen;e.i")J;~n d~-ast' e. afiando·as, aliás al{aIIJ barbei' lU. (e Ltsb. Lobo, 1J. 559. § Venfaz no r;s~o ~g.; um .vento forte e frio, qne
unpressao semelliante á da na-
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valha de barba. § Ada"'.: "Nem o ol'licial novo, nem o barbetl'o veLho» "Isso me dá !Jurbeil'O, que odreiro, tudo é to (luiar cabello"
..Nem bal'beil'O mudo. nem cantor surdo" "O
ruim !Jarbeil'O não deixa couro, nem cabello.. .. Desejo de doente, vista de barbeiro,
servico de mullier.
Jilil'bclto, s. nr. (em fIesp. barbecho) (I.
.ele agric) O me~mo que Barbecho. O primeiro lavor da terra com arado, ou enxada
a qne chamam barbechar. § A terra barbechada, o alquei\'c. B. P. .. armar no barbeilo ã ~erdiz curvado ichó'~ Bcm. Lym. § OutI·os Interpretam o barbeilo, por telTa roça·
da, desmontada; o roçádo, como dizem no
llrazil. § (anL) ValIo, ou cómoro, que estre·
ma herdades; toda a comprehensii.o de peças de uma herdade, ou fazenda. ElttGid.
JJ,...b'·lIll, s. f. A pelle pendente do pescoço do boi, á mmeira de papada. § Cadeia, ou peça semelhante de lerro, que 1'0,
deia a barbada do cavalIo inferiormente, e
prende de cada lado nas callnbas do freio.
Rego, Caual, c. 19.§ [m S. Paulo, Drazil: o
mesmo que l1arbicacho, do Rio Ol'ande do
Sul. § Dotão com que se pI'endem os gato
ou gancho'.
.
Jillll'belüclô, S. m. pI. Pequenos tumores
ou bolhas, a que tambem cllamam sapinhos,
e são cresccnças de carue que nascem no
canal da Ilngua dos cavallos e bois, impedindo-os de comer e beber Rego. ALuci/. c 18.
JJa"'lcIIl, ou JJlI"'lctc, s. r. (do FI'. barbel/e) (L de fOl·t) Plataforma que não tem
canhoneiras, jogando a arlilheria por cima
do parapeito.
IJn"hlnlç/ulo, ", adj. e S. De barba alta
de rosto levantado. Cancion. 223. "andais
barbialcado"

r

1I'"'blcácho, s. m. Cabeção de corda para béstas. Leão, lJesc/'. 55. Cancion. {. 6'! U.
§ Pú/' o barbicacho a algltem: (phr. fami!.)
tel-o sujei to, preso, constrangidamente obrigado. § fig. Embaraço, estorvo; imposição
qne dilficulta. § o Hio Grande do Sul, Brazil; cordão trançado, que tem as pontas cosidas ao cllapeu, e passa por baixo da barba para o segurar.
Unl'bifcl'O, n, adj. (do LaL barba, e (cr7'C, levai') (L hisL nat.) Quc tem barba.
D .... bltórme, adj. 2. g. Em fórma de barba.
JJnrbllhílo, S. nl. (L de h. n.) Especie
de barba, ou proeminencia cal'llosa pendente por baixo do bico de certas aves; e nos
eantos da bocca de certos peixes. Cttuier, 1.
1J. 293.
U1lI'bílho, S. m. Funda de esparto, que
se põe no focinho aos bois, para não comerem o trigo, qne debull1am ; e assim a que
se põe aos cabl'jlinhos. e novilbos de leite,
pam não mamarem nas mães. § fig. Empe·
cilho, freio. estorvo: "poz Deus ã natureza
hum bal'bil/w, que continuamente a humilhasse» Puiva, S. 2. 23. § Cordão ou cadilho feito da anafaia dos ca ulos, dos casulos furados, e da mais seda, que as llandeiras não pódem aproveitar. P. da N. Gen.2.
p.474.
DllI'hilc')U~o, ", adj. (L poet.) Que tem
barba loura, F. Elys. "buço-.
DllI'bincgro, ti, adj. Que tem a lJarba
negra.
JJI...bínitn, S. r. dim. de Bal·ba. A barba
das criancas. § Pouca barba; a barba que
começa a -despontar; diz-se tambem no lJl.
lcl' barbinhas i. é, barba rara, e frouxa.
Cam Filod. p. 168.
JJIII'binos, S. m. pI. (L do Brazil) Nome
d'uma planta paraSIta, chamada tambem
barba de velho.
JJIlI'b11loéntc, adj. 2 g. Que está para
apontar-llle a barba, que começa a sair-lbe.
Sá Mil'. Eslr. acl. 3.

•

D.U'b1Ilon·cnte. adj. 2 g. O mesmo que
Barbipoente. A1tfegr. 3. 1. Ulis. 2. 7.
1J1l1'bh'ost1'o, ", ad]. (do Lat. barba, barba, e 7'oslrum, bico) (L hi-L naL) Que tem
pelIos no bico.
Dnl'lJlt'úh'u, S. f. Ave que tem as peunas ruivas. (Ruleci/la, Phamicul'Lts.)
Dnrbh'úh'o, ", adj. Que tem os pelIos
cra barba ruivos. B. P. § Diz-se da ave que
tem as peunas ruivas.
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JJIII'lIItC!!lO, n, adj. Que tem a barba te·
sa. Cancion. { 58 V. § fig. fUjo, forte, que
resi te. Prestes.
JJ .....hitOIl, S. m. (do 01'.) Instrumento
musical dos Gregos antigos que tinha mui·
tas cor,las.
JJál'ho, S. m. (do LaL barbo, ou bal'bus)
Peixe do rio da família dos c,Ypri noides,
sem (lentes, tem as costas verdes, e ama·
relIas, e barbas que lhe pendem do IJcIco
inferior: a carne é braDca parece-se coin
a tainha. Cal·u. CO/·O(l. 1. t: 138. lJelic. Act.
13. § lJarbo; fallando ue cavalIos, o ria DarIJaria, ou costa d·Arrica. Cuvier, 1. 188.
1I,"'bolclu, V. llorboleta.
Ullrbólleo, 11, adj. (famil.) 13arbadinho ;
epitheto, que dão aos padres barbadinhos
em algnmas partes do llrazi!.
lIill'bol'U, por Barllara, nome. Lobo, p.
5!J2. I.

D'"·hol·illh••, e Unl'hOI'inho. V. Borborinho. Esll'. 2. 6.
OIlI'lIO...íllllo, S. m. dim. de Barbo. g Barbalana de certos peixes; barlJilhão. ~ En·
Fermidatle :la lingua das aves de rapIna. §
Certa molestia dos cavallos.
lanl'bnte, S. m. Peça da armadura antiga, que cobria a barba; babeira (bal'bole é
mais frequente). Casl. 2. c. 101. Goes, Ch?·.
Man. 2. c. 39. e 4. c. 91. rrcapacetes com
sp.u- barboles" Leão, CItr. J.I. C. 32. e c. 91.
.pedra que lhe den no bacinete, e lançoulhe o barbole fóra .. V. llabeira. § Barboles,
p!. en tre tecelões, são a cabeças, que (jcam onde se emendam os rios do teal'.
JJl...hotillu, S. r. (L de bo!.) Semente do
ab yuthio, tambem cllumada semente santa,
usada contra as lombriga.
DUI'bOto, S. m. PE'hc ~emclhante ao barbo.
IInl'bíul••s, S. pI. (ant.l (do Hal. barbula)
Peças de elinheiro mandado lavrar por elo
rei D. Fernando: eram de prata, do tamanho de meio tostão, e valiam trinta e scis
réis de moeda <lorrente. P. da II. Gen. 4.
1I'lI'húllo, . m. (t. de h. n.) Género de
aves trepadoras, da ordem das pegas, (fue
habita os climas quentes da Asia, Africa e
America e comprchende varias especies. O
bal'budo do llra'Zil é pouco menor que o
melro; é negro, tem uma malha branca no
dorso e outra amarelIa no peito, muito CUI··
to de perna , o bico é robusto, recto, arqueado na ponta, azp.vichado, e guarnecido
'de barbas cetáceas.
JJ'"'búdo, ", adj. (do J,aL barbulus) Que
tem a barba muito cerrada, e basta. Sá e
MIl'. Vi/h. 4. 3, fi/? ..o bal'budo gallo .. Nau{
de Se[J. 54. § Baroudo, a, (I. bot.) Labiado:
v. g. corolla barbtula. § Carregado de pellos
rudes rasClculados. ii. Que tem pellos ou
celllas macias na margem. § (t. boL) Folhas
barbudas; as que são providas de pel\os,
uu cellJas dispostas em camadas. BI'OI. D.
11111'1>1"11\110, S. m. O me mo que Pau ferro. Insul. 4. 22. B. 2. f. 200. coi. 4.
JlMllll, S. F. Ido Lat. barba) Embarcacão
de vela; tem tres mastros, e é pouco menor que a galera; serve como ella, ao transporte de cargas, e as vezes, de passa~eiros.
§ - de passagem; mui larga, e granae, que
da passo nos rios a gente. be tas, carroças, etc. As bal'cas de serviço de paRsaq-eiros nos grandes portos são a vapor, de Doa
marcha, g:rande lotação, empre a seiadas, e
ás vezes lUxuosas. § I:Ia tambem barcas pequeuas movidas a remos para transport.::
de "'ente nos portos e Tios de ordem secundaria. § Barca de S. Ped7'o; IIg. a egreja catho1iea. insulo 7. 67. Lus. 7. 39 .• a quem
de Pull'o a barca então regia" § Bal'ca; fig.
governo, direcção da vida: v. {J. dirigir a
sua barca com lenlo; levar a barca a bom
porlo ; i. é, governar-se bem, com prudencia. Barca do norte; entre os rusticos, Ursa
maior: V. Barca lavernei7'a; onde se tem
vinllo a vender. JJoc Anl. § Ami;;ade de barca; fi"'. que dnra muito pouco como a qDe
se faz quando se vai em barca (te pouco
tranoílo, ou pela mesma estrada d'encontI'O casual, e conhecimento tal. Feo, Quad7·.
§ Cantiga da gente do mar, alternada a córos. § Barca de Caronle; aquella em que, segundo a mytllologia gl'ega, as almas atra-
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v~ savam a lagõa st~'gia no infel'llo. § Adag.:
"l~ a fé que no' alva, e não o pau da bal'cal) "lião faca do queijo barca, ncm do [lão
S_ llartholoá,eu" "A barca é rola, sall'c, e
quem podcrl) ,,'ão e ha de dar com a bal'ca no monte por qualquer cou a" "O marido barca, a Illnlhcl' arca" "Quelll falia lia
barca, quer ir para a lerra, e quem mais
metle na barca, mdís acall "Por velha que
seja a /lal"ca sempre pa_sa o vão. "Vedel·a
vae, vrdel a vem. como barca de acavemll
"Alto para vão, baixo para barcall "Quem
falla na barca; qucr embarcar.»

UBI'dlÍl', v. lmDs. Cercar com harda, oú
bardo.!;\ Llg. "Mas tanlo, que de luz os montes barda Lucifero,; .Maus. (. 85 V. i. é, coróa o montes dc luz. § Bal'da,. o cavall.o;
cobri I-o com barda.
Jln ...1íl0, S. m. Canto de guerra dos anligos Oermanos ou Teutpes.
nill'do, S. m. ebe de balseiro on sih'ado, com que se alalha a entrada nas dcfezas, ou devezas, e cerrados. § Especie de
curraL mudavd, em gue ficam de noite as
ovelbas, que assim "ao estercando as terraso Dini::;, ldyl. 6. fino
D/II'do, S. m. (do Celtico, na fórma Latina banZlls) Dava-se este nome entre os Cellas e OauLezes aos sacerdotes incumbidos
de excitar o valor das tropas com cantie-as
guerreiras, e bcm assim de cantar as acçues
e virtudes dos beroes. D'ahi veio designarse eutre nós \101' este nome qualquer' poela.
§ Banlo; esto ido, parvo, zole. § O logTado,
bllrlado.
JllÍ"c, S. m. (t. Asiat.) Especie de pcso,
ou medida da Asia. At. P. C. 13. diz, que
IJÍneo bares razem ehtzenlos mil cruzados da
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Sill'çn, . r. Capa de vime ou palha, com
que se forram va os de vidro. Marcos, ali'.
I. r 185. V. llalsa: "corOa de palha como
/Jarfa de ourinol" Ar P. c. 198. de levai' o
ful'ao a tiracollo para caçar. fJini::;, Idyl. (O
lil'l'o lraz balsa) /Jal'l'clo, O,.IO{l. 274. n/Jal'ça
va o de pai":!." 11. P. "bal'ça c/o oHrinol" capa
de palha c.rlinddca le!ia, onde se tem o ourinol de miro para rr.~gllardo. § Do C. G5. deA!
P. e Uee. 9. e. 7. de 6'otllo, parece ser ceslo
grande, ou talvez caixão, nos (/uaes se exportava porcellana dos porlos (a China.
nlll'C"!;", s I'. Gninde barca. Al. P. C. 65. nossa moeda.
•
§ I~Ulbarcação co teira no norle (1,) IJrazil,
lI'II'(>gillll, S. r. (I. chYIl1.) ~Iateria orgaque se emprega na cabotagem, e tem as nica de diversas córes, semelhante ao muco
velas como as das jangadas. § J1arJo com animal, que se acha em geral Das ag-uas
apparelho apropriado ao serviço de virar mineraes sulphurosas quentes, a princlpalde carena os navios.
nlente na dos PFenéos, a qual é sub!itituinlnC/llill, S. r. (do Hal. barca/a) A carga da por gelatina, quando se faz a agua artique um barco, 011 barca, Leva de uma vez. ficial de Bal'éges.
P. do 'f'el'relll. 1J. 14'2.
n ·éjll. V. Vareja. M. P. 64.
nll"ciuligll, s. f. (ant) O mesmo que
BI é .. , S. m. (t. do Braz.) Cabilda de selnarcada.
vagens do Pará.
nll"c"gcm, s. f. U contracto, pelo qual . BIII'CCO, ·S. f. (ant.) Barrete. P. da Ccn. 5.
al uem se obriga a transportar por aglja 1J. 607.
quaeHjller pes oat!. ou ammaes, mcrcado-)l11I'clll, S. f. (do Ilal.) (t. de arcllil.) Cerrias, etc. ICoet. üiv. Por/. (trt. 1410). § O la moLdura estl'eita, chamada tambem meio
frete da barca. § Canegação, carga de uma redondo, por ser uma meia circumferencia.
J3lÍ"go, 5. r. (anl.) Palhoça, pequena cabarca, ou barco.
1II111'C'II'óllll, S. r. (do !taL) Mia, ou can- sa coberta de palha. Etuc. § V. \larga.
Jlm·g/.dlls. S. r. pI. V. Bragadas.
tiga á imilaçào das llue cantam os remeiros,
ou "ondolei ros de \ eneza.
JI",·g"do. V. llragado. Calvo Gin. p. 108.
u''''ccit'o, S. m. O (LUC faz barças.
).I ...·I;.... ho, S. I'. (I. pop.) Ido Ing). barn ...·cclolléz, li, adj. e . Natural, 011 per- gain; ou do Hal. bal'gagno) Troca, pennutencante a JJarcclona. Leão, Utl'. Ar i. p. laçào de cousas de pouco valor.
1'15. elliç. cle 4.·
II...·!; ...... i,,·, V. trans. (do .Ual. bargaBÚ,·chll. V. Barca. Oret. Ar. ('armai' hum gnare) (L. pop.) Trocar, negociar: "barganavio, a (lue chamavam barcha naquelle nhar nm cavallo»
tempo., LI. l. l. 2.
IIB"l;lIl1tliço, allg. de nargante. Lecio.
iI""chúlc, S. \11. Lenhato: "bal'cltoles car- Orlh.
regados de mantimentoll Leão, C/LI'. J. l. c., Ulll·g""ll11·íll. Y. llargantcria; mais con53. navio pequeno. V Barcua.
forme á derivo bcu'ganle.
.
n/,,·cl .., s. r. (anl.) 'au.
n'"·g....lc, S. m. Homem picaro, desanill'co, S. 111. (do Ilal. barco) Embarcação vergonhaclo, atrevido, de mau costumes, c
sem tilhá, pequena, de pescária á horda, on C9.ractcr. Cast. 3. r 282. "bal'gan/es, que deno alto mar. § O barco no llrazil é em bar- sertárão pal'a o inimigoll Alb'uq. I. c. 44. "e
cação costeira, menor que as sumacas, ás que o não julgasse por quatro barguntes
qllaes talvez chamam barco; tem um só que já tinba.
ma lro. § por ampliação e famil. Navio em
u,,,·g.... tclll·, V. intrans. Fazcr vida de
"'eral: V. g. d bom barco, {lavem a bem. § bargaule. B. P. traduz gl'aJcar, vadiar, pe']jei.car barcos c redes; fig. (phras. pl'ov.) dei- ralvilllar. ULis. 1. I. "braganleal' com ouxar ludo. Vieil'a, 2. 188. § /úastreação nova IrlJs»
em barco ve/ho; fig. velllo casado CO\11 lllllJlll,·g.... tel'ÍlI, S. f. Vida, ou accào de
Iher nova. § Por aqui não faz o barco agua; bargan(e. Sim. Atae. r 69.
não é por aqui que virá Omal, ou re 'ultau",·g""Ii..., S. m. V. Berganlim. Vieim,
rã o inCOll\'Cniente.
lO, 242.
B",·cól.. l'l, S. I'. pI. (I. nau 1.) A bOl'das
Bll,·guCIt·o, S. m. (anl.) O que fazia varonde encaixam os quarteis de fecbal' a e· ga, ou redes de pe cal'. Doc. Ant.
cotiLha
HOI·gnilhll. V. Braguilha. Ac. dos Sing.
II".·...., S. f. (do Hesp. bania; do FI'. bal'- 2. 390. B. P.
c/ealt) Tapigo, sebe ba la de ramos e cspi·
Slld .. , S. r. (do .01'. bareia, f. de bal'Ys,
nheiros, ou il~as. § Prauchão com que se grave) (I. gramm. Gr.) O acccnto grave.
faz tapi"'o de curral, com que e cobre casa
JI .. l'Ílbo. V. llarriLlla.
ru tica, parede para que a cuuva nào a desII ...·;... , S. r. (anl.) Buril. lJoc. Ant.
morone. § fig. Amontoamento, ruma, feixe
1Illl'lllél, S. m. (do Ital. barinelto; do Lal.
de cou a : .faziào-se bare/as dos mortos, bal'ls, naviol Embal'cação pequena ue carga
que sahião ã praya» /.las/. 2. c. 27. e 5. 74. usada no Mediterraneo. inect. fi·eq. § O ba:
" (; lIzerão bal'das de frechaso. § Em bare/a; rinet c/a pópa; uma parte- da pópa segundo
loco adv. muito em numcro, somma, monte: a antiga construcçào nautica. Insulana.
"havia na I\ibeira sardinha em bal'e/ao, ás
1I1lJ'llIim, Signil'. incerta: parece ser o
pilha: .ha!li pelas tavel'llas escudeiros cm mesmo que bacinete, elmo, ou peça antiga
bal'da, e peraudo sof\'e"'os a vez de humas de armadura, que del'endia a cabeça. P. ela
mugras opas.. § Borla; antiga armadura II.. Gen. 3. 375. "ba'/'inen de carnaL, ou bade ferro, que cobria o cavallo.
Velrall
1I...·d...... , S. f. Planta da farnilia da
BlÍ.'lo, S. m. (I. clJ,Ym.) Base metallica da
'compo la , (aliás !lerva dos pel'gamaros) de barytes, descoberta por fJavy.
folha larga, com l'ru~tos, que se pegam á
DlII·ltom. S. m. V. llal·ytono.
roupa; ha duas espeeles: a grande, (Iappa' D.lI·jolctn, S. r. Bolsagrand', ou mochil11WjOl') e a pequena, (xan/ltiUi'l! s/r!lma- la de couro, ou linhagem grossa, que se lenum). A bal'e/ana em geral é ,d~nominada va às costas, com objectos de uso; tem coem Lat. perso/aJa, ou pcrsonala. Gnst. lJcs. L6. berta. V. Alforge: "ladràozinho d'agulueta
1T
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depois sobe a bal:jolela» Leilcio, Alise. Dia!
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.

.lIn'·I''''~Jllend(IJ·, u,

adj. Que barlalen.
tela: (l!1avlO barlavenleaelol'll que se chega
bem para o vento, e descae pouco para s0tavento.
"
B.U'lu'·ClltCÚ.·, v. intra~s. ~l. naul.)Ya.
nobrar, e govcrnar os nanos de SOrle que
navc.gnem contra a parle d'onde vem o'ven.
t~; lI' par~ o vent~. D. P. Man. Epal!. Bt1.
ILC. 4. § Fazer varlos .bordo para tomar o
vento. que salla a \'anos rumos. § n~ l'oul
10.2. 15. "foi barlaventeando de tUdõ'i ê
fazendo pouco caso dos protestos csquilàn:
do-se.
B ...·ll"·cnlcl..·.sc! v. rer. Pór-se a bar.
la\:ento de outro naVIO, ou de alguma ilha:
deixai-a por sotavento. .
B ....·I."·Cllll·J ...., v. intrans. Deixar ir o
navIo onde o vento o quel' levai'.
JI"l'I .. n~1I10, S. m. O bordo do nalio
d'ond<;l O vento sopra nas vélas. § Eslal', fi.
cal' a bal'lal'enlo de oull'o navio; gal!lwr.bll
o barlavenlo; barlaventcar·se-lhe, pOr.se

além do seu bal'lavento, posicão mais van.
tajosa nos combates navaes: D. F. Man.
Epan. jJ. 503. § Naus boas de barlarelllo'lJ
que vao bem para o vento, quando é pon.
teiro, pu escaço. Cosi. 2. c. 88. § Gal/hara
bal'lat'enlo; lioc. fig.) estar avantajado de
melhor partido: "cste privado Iralou de'.anbar o bal'lal'ento aos outros valido•• •
JI I.. lc. V. Varlete. Orei. Ar. I. 51.
B ·lle;;/.I, S. m. (anl.) Vaso antigo pari
liquidos. Cast. 1. c. 40..• hum bal'llega/ de
prata com agua rosada"
BII"Õ", s. m. A mulher do barão. Diz·se
em senlioo lJumori tico, e por caçoada.
BII"o/'do, s. m. (anl.) (do La!. Barono·
lus) Dignidade, e benefiCIo, ou enhorio de
bal'ào. Bl'il. ChI'. e. 5. V. Baronia.
Bnl'Ílco, . m. (I. de beBas·arles) Irregular, exagerado.
n ...·oéssll, S. f. (anl.) V. Baroneza. Rllu·
IIlel' varonil, de brio, e esforço de homem.
Marcos, Ch,'. 2. p. 191.
U ...·oH, adj. 2. g. (ant.) V. Varonil. U.3.
s. DI. 4.2. "mulhcl'es bal'oís».(IlO c. 2. p. 24
vem bal'oés, por baroís.i
. •Ia'·iiil, adj. 2. g. (anl.) Varonil: .mulli~.
res bal'ôis" b. 2. I. c. 3. -as mulheres mais
alvas, e mui bMÓis'". por serem barõis.
(pOI' bal'Ois) "lHna filha baróit que o ajuda·
va ne te tl'ahalbo (da all'!'iculLura)" n. 4. Prd.
Ba,'oillllclIlc, adv. varonilmente.llf.2.8.
11111'01, BII"olelllo, V. Bolor ele. li. P.e
Cal'et.

Um'ologia, s.. f. (t. ph."s.1 Theoria da
gl'avidade. (do lir. bal'os, gravidade, peso, c
logos, discurso)
Ulll·Óm. V. Barão. lff. I. I.
B'U'OIllIlC"ómcl,"o S. m. (do Gr. Daros,
peso, ma/rI'OS, comprido, c me11'01l, medl~a)
Instrumento inventado pelo professor Slem,
para fazer conhecer o peso e comprimento
da creancas recem-nascitlas.
.
lõBlll'01ll1h';ClUllClllc, adv. Por mmo do
bal'ómetro: eJ:pC/:iellcias (eilas-.
Jlul'oméll'Íco, a, adJ. Qup: pertence ~o
barómetro. § Calculado, medidO por meIO
do barometro: altura bal'Omelnca: § Lamara
bal'ometl'iea; e paço vazio por Cima da aoIUlllna de mcrcurio no tubo do barometro.
BIl"ÓIlICh'o, s. m. (do Lal. barD~IIJ1I1J~,
do 01'. bal'os, pe o, e metl'o/l, medida) ln.;
.lrumenlo de pli)'sica, para se c?nheee~.
gravidade, ou peso da atmospheJa, e a
tura de ai "'uma montanha: ha bal'Dmelrol
simple , e compostos. § Baromell'D l!e m~:
IradO/' 01t de quartl'an/e; o ~esJPo Insl o.
mento quando indica as vanaçoes alm
sphericas.
( d phY'!
BIII'UIllCh'o~""llhí", s. f. t. e li la.
Descri pçào dos barómetro.s. § Aarle e
bar.
zer observações barométncas.
IIllrollll'h·l'g'·llllho, S. m. (do, Gr. de~'
I'OS, peso, mell'on, medida, e g/'llph~, eu etl!
crevo) Instrumento inventado por ~11O~~ do
que indica graphicamente as \'~lIafuo ado
barómetro: consta de um b~rome :er UJI!
aptado a uma pendula, que la~ D1~m qUI'
lapis ou ponta, que tmça so re. vezCl,
drante de 5 em 5 minutos, ou mais
a mal'cua do barómetro.
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s. m. Titulo, dignidade de voltar os eabrestantes. Lus. 9. 10. lIuns puxam peja amarra, outros quebram c'o peito
baronet) dim. duro a bal'rall § nos navios; Peça de pau,
de llnrâo' titulo de nobreza em Inglaterra. ou ferro, embebida em um buraco de pé do
8RrOIl'''''''', S. r. A que t~m o titulo de mastaréu para o suster. § Barras 7llagnelibnronalO. § Amulher do barao. .
. . cas; são barras de aço magnetisailas para
8uroll l .., S. I' (do L.al. ba1'011!a) A, ~lgl1l diversos usos physicos, e medicinaes. § Bar-'
dadc de bnrâo .. § Odon~lT1l~ ou senhol'l~ que 1'a do leme; a canna do leme. § (t. de imdava ao possUidor a dignidade de barao. § pr.) Peça de ferro com cabo de pau apara/Jorollias; (anl.); terra dadas aos l'Icos-bo- lusada no fuso élo prelo, com que o atiramens, pam manterem o seu e tado, e da- dor aperta para imprimir as I'olúas. ~ (L do
rem aoS vassallos soldos: e mesnadas. !ti. braz.) Listão, peça do escudo que o atravessa de alto a baixo. Sev. NoLic. l. p. 198. ed.
Lus. J. 8. c 21. § V. Varonia.
Burosúnelllo, S. m. (do 01'. baros, peso, de 1791. § Barra; no jo~o das tabolas, ou
e á1l6mOS, vento) Il. phys.) Machina para co- xadrez, é uma ~arreira d ellas em linha renhecer o pcso e força do vento: consta de cta: no jogo do truq ue, é um arl;o, ou aro
.uma roda, qne o vcnto fazJiyrar, vencendo de ferro fixo sobre a mesa. § /Jarra das
a rcsistencia que Ihê oppoe uma mola que saias; o forro e treito, com que as forram
relem a roda: uma agulh.a c9110cada na par- interiormente na borda infel'lor. § Vestido
le superior do eiXO, Inulca sobl'e um 011 saia de barra; o qne tem exteriormente
mostrador graduado o grau de força do e na parte illferior lima racha de cOr ou lavor di/ferente, do proprio tecido, ou que a
vento.
BRroscólllo, S. m. (do 01'. baros, e sko- eJle se sobrepoz. § /Jarra; pintura de cOr
pro. eu observo) (L phys.1 Especie de baró- dilTerente tlo fundo na parte inf<:rior de
melrO sensivel ás mai& leves variações da I1ma parede. § Barra ela esleil'a ; o traçado
almospbera, Illas que não srrve, como o ba- Cim que a rematam para se não destecer. §
rómelro ordinario, pal'a indicar o seu pe~o, Barra do tosado I' ; instrumento sobre que se
nem avaliar a suas variaçõe.. § - cslalico; tosa a Ilaieta. § /Jal'l'a; cama que consta de
inslrumento inventado por Boyle para jul- doi bancos, com algumas ta boas atravessadas, grosseiramente lavradas, e a cabeceigar das val'iações da "'ravidade do ar.
Burquch''', S. r. ~iullJer que governa o ra tosca. V. do Arc. § /Jarras, pI. paus que
harco. e o faz vogar. § Mulher do barquei- su teem o leito, ou taboas, e onde assenta o enxergão. e coll:hões: as ban'as 1'01'ro. Gil Vic. I. 242.
Bur'lueh'o, S. m. [fomem de barco qué mam a extencão da cama da cabeceira aos
pés. il. pI. de -barra. § /J1j,1'1'as do l'oslo; espiogoverna.
B'II"luejúr, V. intran . (do ltal. ·barcheg· nhas, que saem aos que começam a fazer a
gia/'el Governa.!' como barqueiro. § Andar barba. § Barl'a; barraca onde alguns lavra·
em harco.
dores do ~tinho gual'dam a pallla para o gaBIII·CI'Uil .. , S. r. dim. de Barca; barca pe- do. § (I. fam.) Homem decidido para qualquena. § AÚag.: "Se não fOr n'esla bal'que· quer ell1preza; que d'ella da couta: e um
la, irá n'oulra que calafE'tall
barra. § (I. nauL) Entrada estreita pam alB.II·'IUllú0 1 Si~nif. incerta. Canc
159 gum porto por entre tlois lados de terra
v. ,da face della faria bal'quiláo, on do for- firme. § Vinho de barl'a á bal'l'a; o que sofro hum balandráo. pareM ser veste, ou fre embarque sem se marear, Bem avinaCDU.a eme! han te.
(l'rar. § ii. Vinho tinto das vizinhanças de
BRrcIUilh .. , S. r. (t. nalll.) Peça de ma- Lisboa.
deira triangular, ou da feição de um qnarDj,,·,·u lÍ blÍr"ul loco adI'. De parte a
lo de circulo, alada a um longo cordel, a parte, de extremo a extremo. Gil Vic. 3.
qual se lança por pOpa, e dando-se-Ihe cor- 305. (,y la carta de dichada ./ rompeo-a de
da medida, e por tempo medido pela ampu- barra a barl'a. V. Barra.
lheta, ~c rc~olhe, para sabel:·se o espaço qne
Dur"itcll, S. f. (do Ital. bal'aca; ou do
o navIo vlllga com certo vento, em certo FI'. barraque.) Abrigo constrUido de matempo, c isto pouco mais, ou meno ; outros deira. ou de madeira e panno, palha, 1'0ditem ba/'qllilllia. § Ha modernamente ap- Ihagen , etc. § Tenda militar de campo. §
parelhos antomatlcos que indo con lante- Casa rustica, pequena, e mal lavrada. § (I.
~ente ~o mar pela pópa do navio, indicam pop.) Grande guarda-cbuva, como o que
num Circulo dc metal graduado a veloci- usa a gente do call1po.
dade da marcha.
DIl""llciio, s. m. I1specie de telheiro,
lI11rl,uillhn, S. f. dim. de Barca. § O abrigo provi orio para trabalhos rusticos,
mesmo que llarquilha (I. naul.) § E pecie guarda de materiaes de construcção, etc
de cesto muito leve, qne vae pendente
DIl""ach<'l, . m. (anl.) Omcial militar,
do aeroslato, e. onde vão as pessoas, os não combatente, que audava em busca de
IOslru!Jlcnlos de observação. 'e mais ne- desertores para os en tregar ao preboste.
cmano a~s acreonautas ~ Peqneno esqui- Lobo, lJ. 116 Arte Milit. p. 196.
fe a m~ne!I'a de berço. onae se levam para
Da'·'·... do p. p. de Barrar: -paredes de
ocenuteno as cl'eanças mortas (os anji- sl'be barraelas.. Goes, Ch/'. M. 2. C. 9. tapanhos).
.
das com barro. § Barrado o lJão ele manleiBllrquillho, S. m. dim. de Barco. Leão, ga; bem coberto d'ella.
OI.!I:/'. 15.
'
lIu,',·ugl', .. a. V. Barregana.
.n~~rR, s. r. (do FI'. barre; ltal. barra)
lI'U"·Ul;iio. V. llarregão. Bltlt, o deriva
,1·mhc.1 em geral, um pedaço de pau, de -do Arab. barl'a, fóra, e gana, g-anancia.
lerro, ou ?utra materia, redondo, ou quaDllrl'ÍlI, s. m. Terra, ou cnão onde ha
drad~, cUJa. largUI:a, e grossllra são poU(~o barro, ou lodo. B. Flor. 4. p. 296.
COn lderavcls I'elatlvamente ao seu compl'lDllI"'ami,qllc, S. LU. Certo genero de temento, e que ainda não foi po ta em obra: cido de téla rica: .duas capas de barl'amaV. g. barra ~Ic ouro, ou prala; porção d'estes ques . .. de que se servião os bispos nos pon:etaes mal longa que larga, e "'ros a coo tificaes. Oun. 11. dos B. ele Lisb. 2. c. 88.
o pelluena alavanca' fórma ordinaria em
D.ll·'·.... cóh·a. V. l\ihanceira. Cout. l2. 2.
~e sac das fundiçõc' reaes. M. P. (. 21l. 6. "barranceil'a, que os Mouros taparão com
4: .'duzentos Taes em barras de prata.. huma estacada. talvez coutinuação de bar§ iJalia
lle {erro' peça de ferrlJ lono-a
de rancos? IIl.6. lO. 5.
pouca
largu'
,
Or
ra, e gro ura em que sec 'Iavra
1I'""'u"co, s. m. Cóva, quebrada alta,
ulL~ro commel'ciaL para obl'a ,~Peça, como feita por enxurradas, ou outra causa. Patm.
ga a ~u~l.a ala~anca, ~om que atira ILuellljo- 2. C. 107. § Ban'anco, e barroca vem como
/' a/l a. iII le MIltt. p. 49 v. D' aq ui lan- SYl1onimos a f. 336. e 337. dos fned. 1'. 2.
~I 7' b~/'Ir fig. fazer algum e forço 'men- ~ 11~. Precipício, erro grave. Arr. 7. l. Luc.
redem e. gora, 'lI IIJ v. e 147. v. lIO La- 8. :lo "esbal'rando hyam cahir em um dos
alé on~~lOsd~a leglslaçao tançal'ão a barra dousbal'rancosII fig. § Damno, miseriagrande.
çãoou a,po I~ ser" por, chegaram á perfei- Arr. 2. ..20. Paiva, c. 10. ii. Estorvo, perigo,
ba/'raJll~~ntaJaram-se de outros. § Lançai' a obstaculo, impedimento. Cair nos barl'an·
!1Utm ·te ISI~nge que outrem; ou dlanle de alo cos elo erro. Arr. 8. 16. § A tl'ancos, e barPassar aíé ~ vantagem, riscar por ci ma, ou rancos; loc. provo vencendo dirticuldades, e'
ra3 106 §mn; fig. com o pensamento. Viei- obstaculos, saltando por impedimentos ou
'·v· rra; alavanca de pau, de fazer estorvos com trabalbo. § No jogo dos cen88"0IláIO,

ba~'~;'Ollele, s. m. (do Ingl.

r
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tos, barranco é ganhar o jogo antes que o
contrario tenha quarenta.
1IIl""a"cU8o, 08U, adj. Cheio de barrancos. § Caminho barrancoso; empidoso
pelos barrancos, que tem, e arriscado, impracticavel por isso.
D"""'lllbiio, ·s. m. Alguidarinho B. P.

7.· eet.

Burruo, S. m. V. Varrão (do Lal. Vel'1'es),
mas o usual é barrão: Bal'l·asco. Oancion. f.

158.

II. ,·r,"...ím, S. m. P.equena barraca de
soldado, que accommoda quatro ou cinco.
JI'"·'·Il .... í .. hu, s. f. dim. de .Jlarraca.
JI'""'lÍ", V. trans. (de barra) Fazer em
barras o feno, 01ll'0, ou outro metal. § Atravessar com barras de ferro, ou madeira.
Goes. § Pór barra em sáia, capa, ve tido,
etc. ~ (L do braz.) Pór nal'ra e atravessar o
escuao com barra. Oout, Solet. 125. § Atirar
de golpe com al~. cousa contra outra, (B.
P. allielere.) V. Esoarrar.
lIurl'i,r, V. trans. (de barro) Acafelar,
cobrir com JJarro. !lego, Alv. C. 8. § Tapar
algum vão, aberta, taipa de sebe. V. o participio, e Embarrar. § - tlm fogareiro; appLicar-lhe interiormente uma camada de
barro para resUir ao fogo. § Barl'ar o pão
ele. manleiga; pOr-lbe muita manteiga; cobrIl-o d'elta.
D.II',·i... 108, S. m. pI. (anl.) Parece que
eram os bairristas, ou naturaes de uma terra; e venal'Íos (talvez de advBna) os que vinham de fóra avizinhar-se n'ella. § /Jarral'ios ele barreil'a; cerca da cidade, ou villa.
Fomes Ant. (em La!. barbo barl'arii.) For.

de Penamacor.
DIl"""l!'lCO,

que Barrão.

adj. m.

o mesmo

POI'CO - ;

JI'""'lÍza, V. Baraza. For. ela Cea.
DlII"'cdeit'o, a, ou - dor, u. V.

Varredor. P. ela IJ. (Jen. 2. 459. e 4. 190.
D'll',·(.doUl·U, S. f. (I. nauL) V. Varredeira.
1I""rcdolll'l1, adj. r. V. Varredora, e Arrasto.
DIl,·,·cdú'·l1. V. Varredura.
D.II',·cgllme.. to. V. UarJ'eguice.
DUl'l'cg.''', JI'""'cgu, ou -iiu, S. r. MulIJer amancebada. Ord. Af. 5. 19. e 2. 22.
lidas barl'egãas dos clerigos, e frades.. § Antigamente em llespanha era mulh~r legitima, que por desigual em nobreza não gozava dos direitos, e foros do marido; em
outra partes da Europa, mulher da mão
(manca) e8cluerda, ou porque o marido Ih'a
dava ao casar, ou a trazia á sua esquerda,
logar menos honroso. (Casamento morganatico.)
DUl'l'cg",,", S. f. (do Pers. bargana) Tecido de lã forte de que se fazem sobrecasacas, capotes, etc.
Jla""cgiio, S. m. (talvez do Vasconso
barl'eguilli') Moço no viaor da edade; soLteiro. bem disposto, e elegante. Leão, Orig.
r. 49. ant. cd, ti O homem amancebado. Ol'd.
Ar. 5. p. 219. "tomam baJ'J'egãos.; (mancehos
corre poudendo a bal'1'egã, ou mancebas do
mundo.)
DIU"'C';""" ou Det"'cgó,', v. intrans.
Uerrar a miude, ou mui alto. FeJ'I·. Bristo,
2. 7. «que doudo be este que a si barrega?u.

D,"·,'cguêlra.

.

O mesmo que Barregan.

/J. P.
lI,u'rcglleh'o, S.

01·d. 5. 28.

m. (an!.) Amancebado.

D'""'cgllícc S. f. Concubinato, amancebamento, mancebia Orcl. Man. 5. 25. Leão,
Ol'ig. r. 53. /J. P. rebarregamenlu•.
D ...... eh·.. , S. f. (do lIal. barJ'ie1'a; ou FI',
bal'1'i~l'e, de barre, trave) (I. de 1'01'1. ant.)
Especie de parapeito feito de estacada de
pans afastauos, e não conchegados como a
bastida: ficava antes de se chegaI' aos IUUros exteriormente. Nobitiar. f. 52. Oret. Af.
1. 27. 6. reobra dos muros, e baJ'l'CiI'asu §
N'estes parapeitos se punham os alvos para
se exercitarem os atiradores de bêsta , es-.
pingardas, barra, e outros tiros: reordenou
barl'ei1'a de bombardeiros, com hum cruzado de premio ao que acertava o alvo..
Andr. Chr. 2. 58. D'.aqui, jo.qar á barreira.
Cam. § Mel/el' vira em ba1'1'etl'a. Eufi·os. e
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fig. ficar pai' barl'eira (ou alvo) elc o]JIJI'O'
b/'ios, zombarias, bem como no sent. prop.
de liros, e fréc.hadas, etc. Palmo P. 3. 149.
v. -e tou feito bm'l'eira de ne"cio _ Arr. 10.
56. Paiva, S. 2. 497. " . Francisco, uma
das principaes barreiras das zombarias dos
heregesll alvo. 8. 2.7.4. "estavam por barreim de quanta frechada, e artelharia aliravam os Mouros. § Ficm' mais em barreij'a; i. é, mais a liro, em melhor pontaria.
Coulo, 5. 3. 3. lI(icavão mais em barrcil'a á
sua artelharia.. t.Joltt. 10. 3. 2. lia náo • Antonio (1ue ficava mais em barreira, em que
metterao muitos pellouros- a tiro, por alvo: e fig. "em barreira aos ludibrios da fortuna. § lJal'reirrt; estacada, reci nto cercado
de estacas, dentro do qual. e faziam antigamente justas, torneio" etc. § Saltar as
/Jal'I'Ciras; no Ug. exceder os limites, V. (J.
da consciencia. I/. P. p. ~5 v P. ela Dcd.
Chl'On. {'vtio, p. 4. coi. I. Parecer de João

BAR

DAR

1I!\rI·cH..'n, S. f. (t. famil.) Corlezia feita
D.Il'I·lgílllll, s. f. Arvore do Bcazil ag"
com O harrcte. I/Ibo, p. t02. § Acção de li· chama~a por seI: o seu tronco mais'gro'~~
rar o barrete; e, por ampliaçào, de tiraro no meIo do que Junto ao cl1ão.
'o
chapéu [Jara cortejar. Attlegr. r. 34 v. Fil.
.IIJ.tI',·lgiltlo, ", aLlj. (t. famil.) Que t
El,l/s. § Fa;er gl'alUles barreladas a fllg~lem;' grande bal:riga, pançudo. M. L. I. 3. I. Cm
ligo e pop. fazer-ll1e grande festa, hsonUl'lJ'I·lgull.o, S. m. (t. do Brazi!.] Arvore
geal·o, para cheo-ar a algum fim.
do matlo Vtrgcm, tambem chamada lU.
DI..·.·ctál·. V.llarrejar.lned. 2. 283. A;w·. ma~lma, que tc,m o tronco gual'lleeidode
DIl ....étc. S. m. (do /lal. bVl'relta, do Lat. espinhos compl'l~os. e a/\,udos. § Genel'O de
barbo bireltÍm.] Cobertura, que se ajusta ã macacos do .Brazd que tem a cabeca redon.
cabeça, e tambem abriga a orei lIas da cITu- da, e o pello macIO.
.
va e do frio; é ordinariamente de mallla de
Dlu"'lguch''', S. f. (t. do lHo Grande do
lã, teÍ'tninando em ponta. É muito usado em ul,-Brazil) Peça que Jaz parte da cilba'é
Porlugal pelo homens do c llUPO e do mar. a que passa pela bamga do cavdllo '
§ lJarrete dc cte~-igo; é quadrangular, de me·
~'U·.·I:;I1.íllbl1, S. f. dim. de Barri.a.§
nos de um declmelro de altura, alargando PeIXe dos. nos d~ Cuam~, da feição de a~en.
um pouco para cima, e lerminando ao cen- que, porem maior, a. SIm chama/lo por ter
Iro da copa por uma borla; e de papelão, grande LalTlga. Santos; \. r 48. 4.
forrado de lã on seda prela, e faz parte do
~'1l',·i1,.~. ~n. (do .Fr. barl'il) \'a oderna.
traje ecclesiaslico. !:l /Jarrele ele dOI'mil'; é dell'a da 1~lç~o de pIpa, p.orém muito mais
ordinariamente de argodão branco, e menos pequeno; e [elto de aduella, e lem arcos de
Afl'unso ele lJeja. § Tirar a/gltem á barreira; agudo que o barrete commum; u a-se PUl'U pan, ou ferr.o; serve. para conservar ou
fig. obrigal·o a mo-lrar O para quanto é. § a cama, afim de cons 1'\'ar a cabeça quen- transportar vlnllo,. azeIte, etc. barl'illlevi.
Bal'reim; porteira de ponte, estrada onde te. § Usam muitas [Jessoas trazer em casa nho; - d~ azeite. lo] de val'Ías medidas: bal"
se cobra imposto dos que alli passam. L~is um pequeno barrete (/6 sccltt; é de ordinario I'tl ele qlHnto; - de decimal etc. § Entre os
Noviss. § Cancella publica. § Porta da ciLia- parecido com o solüleu, [Jorémmaior. § Bm
ho~ens ruStlCOS é vaso de ualTO de grande
de onde os A'enel'o de consnmo pagam di· rele 1Jhrygio; e ordinariamente vermelho, uOJo, e gargalo pe,qlleno, em que se leva a
rei los de enlrada. § Guarda·bal'rcira; o em- não l1exi vel, e tem a ponta curvada; é s)'m· agua. de beber. Mli: lambem vaso de mudei.
pregado li cal, Cíue observa as barreiras, bolo da lIepublica. § O barrele é de uso por- ra feIto d~ aduel.la para. coudueção de agua;
para que não entrem generos subtraliidos tnguez muito antigo, como se vê em Res. al~uns sao. mais e~lreltos para a extrerni.
aos direito. § As barreiras da cidade; diz· Uhr. c. 88. § Tambem as mnlheres u aram dade sup~l'Ior, e nao tem tampo; são con,
se do pxlremo d'ella, onde eslão as portas, barreles como loucado: "cabellosennasll'advs, duzldos a cabeça; outros são fechados dos
muros, forliflcações, elc. § !JaI'l'Ciras, pl. o e hum barrele: elc gl'ã sobre clles" E/I{I'. 2. 7. dOIS t~mpo , tem rollla e sU'piro, são !ue.
que se dá medindo liquidos além da justa 91. § Houve tamuem barreles de malha, de- no. bOjudo e levam menos hquido que os
medida. V. Verteduras.
. fensivo da cabeça lia guerra, talvez o me - decllnos; tran portam'lIos ordinariamenle
1IIII"'ch'a, S. f. Ide barro) Logar d'onde mo que cel·vilheiras. 1J1. P. lO:!. § liol1lem ele ao hombro. § Bardl caseiro' de pooco
se tira barro. B. Dec. 2. rol. 187. coi. 2.
muilos barretes; o que f~z muila corlezia; mãi9res dimen ões que o de águadelro,e
BIlI'I'ch''''', V. trans. Munir de barreiras. toma-se á má parte. Eu/i-. I. 2. § J/lÍz elc destll1aLlo ao transporte de agua peloseria·
Azul'. Tomada de Ceula, c. 77.
barretc; (ant.) o substituto do que foi eleilo L1os. § Qualquer pequeno va o feitodeaduel·
:Un.·.·ch·o, S. m. O mesmo que Barreira. pela camara e não acceitoll, ou foi demit- las: V. g. wn bal'l'llde ovos 1Il01lcs·deAveiro.
B. P.
tido. § lJarl'cte; (na fort) obra compo ta de § Bf!'l'l'is de {'ogo; na artilh. são de madeira,
.IIi!11·,·ch·0, s. m. (t. do B,'azi I) :'Xollle d'uma lres angúlos, sal ientes, e de dois rei ntran- chelOs de e topa empapada em resina, cou·
ave.
teso § Bal'l'ele c/c pac/I'c, ou dc eleitol'; (t. boLI tras malerias inflammaveis. Exame de Ar·
Unl"'ch'o, n, adj. Que é do tracto, do certa e peciü de abobara, chamada tamuem lilh.
•
mundo, que está por barreira aos lascivos; de coróa.
DIII'I'lládl1, S. f. (1. pleb) Travessura,
diz-'e das 1ll1l1l1eres publica. COla. Soldo
Bnl'l'ctêh'o, S. m. O que faz barretes. desordem.
talvez bal'l'cdcil'as, porque eram obrigadas (}I'and. de Lisb. f. 91,.
.
Dn"rllch'U, S. f. (I. de impr.) Yasilh!
a varrer a casa de audiúncia do corregedor.
IInr"ctínu, S. f. (talvez do llal. bCl'relti· em que se faz decoada para Javar as rÓI"
lIa.... cjá.·, v trans. (anl.) Correr h/I til- na) dllu. de).larreta, on de l.larrete. EII/i'. I. mas.
mente para ob ervar e apresar: barrejar o I. § Cobertura alta da cabeça, de que u am
1I"1'I'Ilctc, S. m. Dim. de Barril. § Ferro
campo, ou a pl'aça inimiga; fazer entra,las os militares, e faz parte do unifol'llle; tem de marceneiro, li entaUlador, com que pren·
e A'uerra de correria, ou cOlTeduras; chp.· u feição da copa d'ulll chapéu redondo sem dem no banco a madeira que lavram.
gar ás barreiras, ou perto d:clla ; invadir. aba, 'ó com uma pala por diante; ha-a de
DIII"'ílhn, S. f. Barrilha, herva; grama·
incel, I. ~l. 51 t . .. naq uellas (partes) princi- dill'crenles fórmas, altas e aguçadas, outras ta, de culo sal se faz o vidro, com as terras
palmente que o il;a.nte... bal'rq;ou, matarom baixas e muito largas, segundo o uniforme apropriadas; em geral chama-se barrilliaa
alguns ~ltlUrosll tfí.í. p. 319. -antre a quaes dos diversos corpo, do 'exercito, são feitas cll1za d'essa herva, ou o sal ([ue d'ella se
foI' cabeça de V)'de, que D. Aron o fo)' bal'- de p<iIlo, pheltro, lã, etc. ~ Toucado de mu- extrahe, o qual se emprega nas barl'ellal.
1'cjal', e roubar com \1:;0 cavallos, etc.» (Bal'- Iheres, de dilferentes feillos. !:l Diz·se, em V. Granuta.
j'ear, I1esp., insinnar-se, inlroduzir, chegar sentido humori:ltico, de um cTlapéu muito
.n.".•·.·llhch·lI, S. r. Planta hel'baeea da
perto, ou abctrmjQ.l·, invadir, acommelter?) grande, e mal geiloso.·
familta das sâlsaleas, tambem ehamadagl'ained. no T. 3. 1J. 333. parece significar: ataJIll.·.·clínho, S. m. dim. de Barrete. V. ma/a.
par, acommeller.
do Al'c. 1. 21.
IIn"I'llínbo, e Dnl"'ilzínI1O, S. f. Dim,
)larl·él .. ,
f. Lixivia, decoada de agua
U'II'1'ÍCIl, S. f. ES[Jecie de pipa pequena, de Barril. Leis e Provo de D. Sebas/: p.11.
embpbida em saes vegetae , em que se met- de pouca altura, para farinhas, as ucar, etc.
Dn ....ísco, ou lIo .... ísco. Usa·se adver·
te a ronpa suja. para air bem lavada. § fig'.
IIfll"'lcillla, S. f. (I. modernamente ado- bialmenle: a barl'isco; i. é, em g-randequan·
(l. ramil.) Logração, engano. § B. P. traduz ptado do FI'. bal'l'icarle.) Espccie de entrin- lidade, como as gotas das borriseadas.
'lil~lllo1'llm cl'illlintlJTt flagiliwn; maldade de c!lCiramento, feito á pre sa com pipa', vi11(11'1'0, S. m. Terra branca, amarella,
muitos deliclos. § Deilar barl'ela na cabeça; g'as, carros, fachinas, cestos éheios de ter- vermelha, e de ontras córes, composta prlO'
limpal-a do pós e pomada antiga, e pór- ra, arvores, pedras das calçadas, elc., para cipalmente de sílica e aluminio, de que 56
lhe oulro de novo.
defender a entrada de uma povoação, rua, fazem vasos, como potes, quartas e ouIras
B1W,·clcit·o, S. m. A cinza de que e ti- porta, passagem, etc.
louças, mais ou menos fiuas, telhas, ete.
l'OU a decoada para barrela. ' Panno em que
1l11J',·lcá.·, V. Irans. (anl.) si o-nif. incer- l(f. 2. 9. /lcasas lodosas, ou de barro. § Li!I!'
se tira a cecoada, e com que se cobre a rou- la: lIbarrical'á a folha dos pardacsll Prcsles, ça?' barro á parcde; (phr. prov.) fazer dih:
pa, lançando sobre elle a barrela. que se (.9 v. § Fazer harricada; defender com bar· gencia, lenlar alguma cousa emJlregando~
vae coando, e üllrando pela roupa suja. V. ricada, entrincheirar.
meios convenientes. Lobo, Cor/. lJ. 30'§BFla'r'
Coador. §-adj. Cesto bal'releil'ojcesto gran·
DIII"'Ii~h'lI, S. f. (an1.) Pente de marfim l'OS, pI. por louça, vaso de barr~ .. o.
ele, em que se faz a Uarrela.
com pedraria. PCI'. Bibl. 4. 242.
2, p. t5lt. /lnão vos mandamos balxellas de
Dn....cllhi'io, S. m. Alguidar; o servidor
Bal'l,il;n, S. f. A parte do tronco dos ani· ouro .. senão pobres bal'ros'~ §.~ que li/I
bacio. (Prosodia, wrbo Trua.).
' maes, o estomago e os intestino; ventre, tem não é bal'ro; (phr. pop.) SI glll ficam que
Jln""éu(o, II, adj. Que tem barro que abdomen. § fig. O felo que anda no ventre; alD'uem lem bastante de seu, que é l'Icaço.
vem cheio de barro: v. g. lel'ras, agitas gravidez: ..pari u lres desta bal'l'igall. § .Es. § °Barros; espinhas, bolões ver~elhos no
barrenlas. B. 1. 3.8. e 2.5.7. V. Bano O. lar com a - á bocca; eslal' pel·to de parir, rosto. Leão, Ori,q. r 58.ult. cd. (donde~e~
lIa,·,·cl·. V. Varrer. Brit. Chi'. 4.29. § andar para cada hora. § Bojo de algum va- Barroso, appellido, ou alçunha.) §Ball'Oi:
Varrer, é mais proprio L10 Lat. vCl'rere, e so; a, por analogia, do muro, ou pal'ede, .nos antigo documenlos, qUlllta t ~'sal".h~~
é romo geralmente se diz.
que dobra, curva, ou boja: a 1Jarede {a;; tação de ruslico, lavrador; "vao a~~ v~' as
IInrl'ctl1, S. r. (ant.) Barrete. A;ttl'. C. 68. grande barriga. § Barriga da pcma; a par· e lII11ão gallinhas, etc.' talvez baIliO. 10
/leI-rei com uma brtlTeta na cabeça", esta le mais grossa da perna do homem, ou mu· V. llairro, como dill'ere.
d barbal'rcta era talvez casco defensivo de ar- Iher, abai:w do joelho.
IIU ....ÓCII, S. f. ~Ionte, ou roehra Vec 3i
mas. Ord. Ar. J. (.287. Inect. 2. 325. e 618.
J ....... lga1lnl S. f. Uma barriO'a cllei.a uma 1'0, ou picarmo B. 4. 4. 13. ChI'. A . . raó
"trazião cotas bem limpas, e /JOrrelas guar- farlaLlella de a g'uma comida. n§ Bar/igada 'pelqs barrocas, que 'hião da. YIIIa terra_
necidas de ouro".
ele l'iso; lig. (L Iiunil.) grande prazer, acom· no" Goes, Chi'. M. 3. C. 48. "balloaos,eode
JlUI'I·ctlll.. S. f: dim. de Barra d~ fel:l'O, panhado de muilo riso, de grandes garga- gas dos montes. Jlieil'. 9.. 4.t~. lIlalhad baromo, etc. 1'. da H. Gelt· 2. 778 § II. dlm. Illadas.
altissimas barrooas, c preClplclOS.§por
de Barra no mal'; peqnena barra.
11111'1'11;"0' S. m. augm. de Barriga.
j'anoo é erro.
.
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S, m, Cordillleiras de barro- pelos chymicos bal'io, em LaL baritt!J1. A Em Hm sy tema de logarilllmos ó o numero cujo algarismo é I. § Base; pedestal de
uma estalua. §'O alicerce de um edificio. §
Base clisUnela ; (na optica.) é o me mo qne
fóco, ou união de raio convergente em
um pouto. § Base; fig. apoio, segurança: uO
erão por hum -abaiXO" .
tonos, tom) (L music.) Tom médio enj;re o cidadão abastado, e bem costumado he a
r ~II""ÔCO, s. m. Perola Irregular:, com al- tenor, e o baixo. § O cantor cuja voz tem base de qualquer modo de governo, e da selibaixos. 01'1. Colloq. :ra-mbem se ja e, te no- esse tom, § adj. (t. gramm. Gr.) Palavra-; gurança e paz publica.1>
meaalg. pcdras precIOsas. P. da H. Gen.. p. a que não tem o accento na ullíma syllaba
UnHc",', V. trans. Apoiar, firmar.
150 .rubim barroca" § Penedo pequeno II" ~ Verbo - o que no presente do indicativo
IIlllfCi,,'-sc, v. reI'. Fundar- e, apoiar-se.
regular. Elue.. ti usual na BeIra. ..
não tem o accento na ullíma syllaba.
1I1I>llcldõdc, S. f, [L chym.) PropriedaB'"'I'Ô~O, O!!II, adJ. pne tem bar lOS, boIIi...... V. Base. Ineel. 3. f'. 278.
de que tcm um corpo de se combiuar como
Iões vermelhos. ou espll1has no 1'0 to. § Da
lIu>lnlisco. V. Basilisco. Aulcgr. 2. l.
ba e com wn acido para formal' um sal.
oatureza do barro, ou onde ha !)arr.o: V. g.
);ll"ullíco, Il, adj. Formada de ba alto:
Ui'slco, n, adj. (L chym.) Que tem o ca/erl'as barrosa. Alarte, p. 6. § !'io RIO Gran- V. ?'oeltas basallicas.
racter da ba~e; que serve de base. ~ Sal
de do 'ul, Drazil; ç me mo que branco;
lI"slIltlfó"mc, adj. 2 gen. Que tem a basico; o que contém um excesso de base..
diz.'e sômente do bOI, ou da vacca. § Bar· fórma de basalto.
Dn>lltlcnçiio, S. f. Acção de passar um
roso' no masco é tambem appellido.
nn>lólto, s m. (do LaL basal/es; talvez corpo para o estado de base.
B~rrollil" V. trans. Assentar barrotes. § derivo do Ethiopic. basal, ferro) Especie de
lI11lfiliso, n, adj. (L boL) Que e ta pega·
AI'uIlS dizem barrotell:l'.
pedra, ou marmol'e pardo ou preto, que do por sua base: V. g. ant/wl'a basil1xa.
Jlllrl'ótc, S. m, dliTI. de Bal'~'a; Trave toma a dureza do ferro, d'ella se ervem os
Bnslgcneo, S. f. e adj. m. (L chym.)
grossa que se atravessa no madeIramento, ourives para experimentar a pureza do ou- Diz se dos corpos electro-negativos, que
para ogradear, e suster solhos, t~boas, etc. 1'0, e prata, e por i so lhe dão o nome de neutralizam o metaes e prodnzem pelo COIlPCI'. Bibl. l. 247.§ B.al'rotmho, ~llm.
pcdl'a rie loque; alguns mineralogistas que· trario com elles compostos, electro-negatiBllrl'ufá,', e denv V. Bornfar. B. P, rem que seja lava vulcanica cr)'stalLizada, vos e electro-positivos, como o oxigeneo, o
Card./J.
Iluso,', adj. V. Bazar. C/eita, p. 263.
enxofre, o telluro, etc.
'BIII"'Úgo, e deriv, V. Verruga. B. P.
III1Sbu'luc, adj. 2 ~. (L fam) O que pasDaslli>l', aJj. Z g. (do Lat. basilal'is) (t.
Cardo D.
..
ma de tudo; o que fIca de bocca-aberta a anal.) Qne serve de base: v. g. arlaria -;
Bllr.,úgll, S. f. (I. do Brazll) EspeCte de ob ervar' cousas in ignificantes; estolido, osso -; o coronal. § (L boI.) Que nasee da
louro.
in ensato. Ae. dos Sil1g. 2. [1. 422. § No Bra- base de. um orgão. § II. zool.) Que forma a
IIlIrrulltli,', V. trans. (t. fam.) Prever, zil, o homem que esta espiando o cardume base de um org·ão. § Verlebl'a basilm',' a ulsuspeilar o que póde ser; desconfiar. Eu/i". de peixe, ou arnbação, junto das armações, tima das lombares.
2. 3. «pela necessidade, que b!ll'l'lmlo ter para Ihe lançar as redes em cerco.
U" .. ílicJI, s. f. (do LaL basilica; segundo
meu amo dclla" Aulegr. f. 15 V.
lIosbn'luicc, S. f. (L. fam.) Acção de bas- Biut. do Gr. basilctLs, rei) Templo real; temIIlIrl'úlllo, S. m. (L fam.) Suspeita do baque, lolice.
plo magesto o, magnillco. Insul. 10.21. §
que pôde ser, desconfiança, conjectura por
Dil>lCO, o, adj. e s. V. Vascouço.
O clero, e prelados da basilica. § Grande
iodiclOs.
lI11scolcjól', e derivo V. Vascolejar. fig. sombreiro covo, de fórma pyramidal, de seDórslI. V. .Barça, ou Balsa. Barreto, 01'1, 11. P. 2. l. c. 10. Casto 3. e. 89. ue tar bas- da de córes, que precede o cabiJo nas pro(. 158.
coltjado com outrem.. i. é, em ma corre~- cissões rIa patriarchal de Lisboa. § Qualq uer
IIlIrl'"'éllll, S. f. (L FI'. e Prov.) Perdiz (J.ondencia, e união
egreja, oratorio, altar, oude talvez se guarvermelha quasi do tamanho de uma galliDIlSCOIlÇO, e ueriv. Y. Vãscooço.
dam reliquia . Doc. Ant. § (L ant.) Palacio
oha.
DU>lcnlbodclll, S, f. (L fam.) Acção de real, e ectificio publico destinado aos tribuBllrlhclcmítlls, S. m. pI. Clerigos secu- basculhar; esfregar com o bascullJo.
naes.
lares vivendo em commum, chamados asDO>lculltlltlt'll', S. m. - eh'o, r. IIomem,
UlIsíllclI, S. r. (L anaL) Veia da arca, é
sim porque o fundador da ordem foi Bat·- ou LUulher que basculha.
.
a que vem Jlor baixo do sobaco, e cone
Iholomeu HolzlJauser, polaco.
DIISClIlho.·, V. trans. Limpar com bascu- pela parte de dentro. Rccop. ela Gil'. 11. 80.
IIlIrtl do 111'0 , S. m. Vaso, com que os bar- lho. § fig. Esquadrinhar os logares mais re- § (L de boI.) Certa planta mui elleirosa. B.
queiros esgotam a agua, que se ajunta no conditos.
FIaI'. 2 1). 215. "basilica, que corre ponde
barcos.
UIIscillho, s. m. Vassoul'a ou panno, qne ao nosso manjericão".
.
IIlIril, s. m. (c1iplerix pteroplls) Arvore da
e põe em cabo muito comprido, para tirar
DII",lllciio, S. m. (do Gr. basilikos, regio,
família das leguminosas, que floresce no dos téctos e paredes altas o pó, as teias de real) (L med.) Nome que se dava antl"aBrazil.
aranha, etc. § fig. Creada qua i empre mui- mente as substancias a que se attribuiam
llllrllíl, e der. V. Varonil. 11T. 2. 9.
to nova, mal alimentada, suja e as vezes grandes virtudes. § Unguento suppnrativo
Bllrlllhill', V. trans. (do PI'. brouillel') rota, a quem certa amas mandam fazer os mui usado na pharmacia.
POr em bal'ulho, desordem, confusão.
serviços mais iuferiores da ca a, ralbando,
111lSlllcill'jo, S. m. OfOcial ecclesiastico
1II1rlllh{lI"sc, V. rer. Misturar·se tumul- sempre, e inULngiuuo-llle castigos injustos, que assiste ao papa, ou ao boispo, quando
luosamellle: "bal'uthão se un com os ou- V. Vasculho.
celebram.
lros, ~ tu~o é uma confusa g'l'itaria, a que
Jlál'lclllo. s. m. Êspecie de ponte levaDasillcos, S. m, pI. (I. jur.) O livros do
chamao brmco"
diça. § Peçá de ferro chata, que girando em direito Romano, tra ladados em Grego.
BIII'lIlheh''', II, adj. Que faz barulhos uma cavilha abre ou fecha alternadamente
Ullsllldlál1o, s, m. OCJue seguia as douI'. E/ys «rapazes -" inquietos, que tudo dois ferrolho. de uma porta.
trina' d'uma seita gnostica do seculo U, .
alvorotam.
.
lIi'sc, s. f. (do LaL basis) (t. de arch.) fundada por BasL/ides d'Alexandria.
OftrulluilllO, adj. Que faz muito bam- Assento circular, que fica sobre o pedestal
nlllflllcll>lC, adj 2 g. De Basilea (cidalbo . § Q.ue promove desordens; turbulento, da columna, e em que elle carrega imme- de). Sever. n. p. Hi8 V.
dcsordmro.
diatamente § O que sustenta o peso de
lIJ1slIí>lco, S. m. (do LaL basilisctLs) SerBllri.lho, s. m. Grande bulha, grande qualquer objecto. A parte inferior, mai lar- pente fabulosa, que e dizia matava com a
Cllrondo § Desordem, tumulto entre mui- ga e grossa de uma cou a. ~ lig. Peanha de vista, bafo, ou coo tacto. § Canhão antigo,
las I)es~oas § Desordem por motivo politi- cstatua. M. Lus. 2. 83. 3. Galh. 2. 3. § fig. que jogava balas de 160 libras. Seg. Cel'c. de
W' SOCl~I, etc.: !ta na cidade .'Jl'ande baru· ~'undamenlo principal: a base da sociedade. Diu, C. 6. LtLs. 10. 32. "basiUscos, e trabLIw. glh tura, confusão de objectos: n'a- § Base; (na ch)'m.) é o corpo, que outro cos.. ~ (L boI.) Erva odorifera da familia
11la casa tuclo está em bal'ulho. § Fa;;el' dissolve, a que e al'Jjxa, e com (Iue o das labiadas. § Lagarfo da Gu)'ana.
1"11/11.0 com atYlI/na cousa: dar-lhe gl'ande dissolvente se combina. § ii. O ingrediente
IIn>lím, S. m. (L do lndo-portuguez) PrapubhCldade, ou tornal-a saliente notavel principal que entra em uma compo. içito to.
JlO! qualquer modo. § Barulho' coOrusão de chymica. § Base ele operações; (L miliL) poDII>li"" S. m. Lençaria de algodão de
~eas: aquillo {c;-the grande barulho na ca- sição forte, em que se apoia uma força mi- Bengala.
ra. § Omarulho das vagas.
Iitar em campanha. § As bases ele uma assoJllI>llnc.",co, fi, adj. (I. boI.) Diz-se das
baBnrr~oll.', ou lIu""coltn, S. f. (do Gr. ciação; os pon,1os principaes da sua orga- folhas eujas nervuras vem da ba e; apalOí~l, dlfficll, e ak~uõ, eu ouço) (t. med.) ni ·ação. § Cahil' pela bas.e; fig. Desfazer-se mado .
IIl1sIJl-glól'l~lO, adj. e s. m. (do Gr. basis,
. cu.ldade. de OUVir, durez.. de ouvido, (lua/quer plano. § ii. Dlz·se de um argupnmC!ro grao da surdez.
mento elue o adversa rio provou não ter pro- base, glósso, lingual (I. anaL) Diz-se de um
Dar)'IIICII'ÍIl, s. r. (L pllys.) ~Iedida da ceuencia, de uma accu. ação que se provou musculo, que vae do byoiue á ba e da lingr~'dade, ou do peso.
ser inju ta, tc. § (Na medic.) é o prlllci pal gua.
IDO Irr o , S, m. (L. cllim.) i\letal branco co- inll'rediente de qualquer medicamento. MaIInsIO-l'lulI'yn;;co, adj, e s. m. Diz-se
eolD~' pr~ta, um tanto maleavel, que em deu'. Ateth. l. 145. § Base; (em geom.) é o de um mu culo da pllar)'nge, que se enxerl10. maçao com o ox)'genlo forma o ba- lado, ou .parte opposta ao verti ce, ou a par- re li ba e do byoide.
lIúSI>l, s. m. V. Ba e. Eufi'. l. l.
Olr'ph . .
. te supenor de uma figura. § Base de wn
lIi,Slfn. V. Base. Barb.
ni v' 00l1l, s. m. (do Gr. banIS. e phõ· tl'ial1gtt!o; (rualquer dos lados em que se
ariic~zl.(t. med.)_Dlfficuldade de fallar) de imagina assentar. § Base; qualquer lado de
1I1ISSlIllCllo, S. m. E~pecie de oboé Veo ar,rouqwdao
um quadrilatero, que tenha dOIS bdos pa- neziano.
lDio~J)~O s. r. (do 01'. baniS, pesado) (L de rallelos. § Base ele uma pyramiele; a super- JhlSS01'íUII S. f. (t. cbym.) E pecie de
lDada a' . ma das terra elementares, cha- ficie sobre que ella a_senta. § Base ae U111 gomma CJue e extrahe das gommas resirola Anllgamente lerra pesada, ou ponde- cylmdl'o; qualquer uos dois circulos pcr- na : é olida, incolllr, meia tmn parenle, e
. Sua base metallica ti denominada pendiculares ao eixo e que o terminam. § Il\ 'oluvel na agua; mas iutumescendo n'cUa
JlIII"'ocól

Lo~ar clleio de barro_caso B. Olar. c. 8t. bal'yla~ combina·se com os acidos e fórma
~~ral1la de barl'ocacs tao altos, que nun- sâes. l'im. Chym.
• se desool)rem de neve" lel. 3. c. 28. e 2.
1I''''ytinu, S. f. (t. ~iner.) SulpLJalo de
ca I «transmootar o cavallo com elle p~r baryta natural.
hun~ barrocaes" Goe.~, ChI'. At. 3. 48. "cor1IIl""/ono, S. m. (do Gr. barys, grave, e
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só se dissolve então em agua preparada
com acido nítrico, ou hydro·chlorJco.
U"""OUl·Il. V. Vassoura, que é usual.
B. P.
Ui.st.. l s. f. A parte do colchão, que se
er~ue mais entre os cardeis passados para o
aplanarem. § Os mesmos cardeis que o aplanam. § A pequena porção de panno ou lã'
sobre a qual passam, e se rematam os cardeis.
nAstn! interj. Indica a a\gllem que cesse
de fazer ou dizer alguma cousa. § Mostra
tambem a resolução que se toma de desistir de uma cousa ou estado: basta de contemplações; agora hão de cumpl'i/' ?'iaol'osamente as minhas ordens. § Dar com o basta;
(pbr. pop.1 fazer cessar ou acabar alguma
cousa que nos é desagradavel, ou nos lião
convem.
nAst..mente, adv. Em grande numero,
e mui jnntamente.
Ullsh\n, s. m. (t. do Indo-portuguez) Den·
gala, bastão.
nnstilUell. O mesmo que Abastança.
nns(.,\nie, p. a. de Dastar, e adj. 2 gen .
Qne basta: sul'iiciente, que enche as medidas, e abranO'e o necessario. physica ou
moralmente. lus. 5. 53. "qual sera o amor
bastante de nympba, que sustente o de hum
gigante?" Viei?·. 10.56. Brit. Chi'. I. 16. "palavra bastantes a render hum peito". § ProCtt?'apão bastante; It. jur.) aquella em que
se dao' poderes juridicamente sumcientes.
!l Fiador bastante; abonado, que tem fazenaa bastanle para supprir a falta do fiado, e
a quantia que afiançar. Ol'lt. 3.41. 5. § Pessoa bastante; sul'üciente, de qualidades requeridas em prudencia. virtude. Leão, ChI'.
T. 2. P. 1. e p. 248. "matrona bastante e de
grande coraçao,·. § SeI' bastante; ter po es
su[ficientes: v. a. não SOlt bastante para vos
l)l'cmia?'. Palmo 3. 115. "bomens bastantes",
I. é, de posses. §-adv. Assaz. surficientemente. § Muito: anda bastante doenle; é
bastanle rico.
(Ilastante, Sufficiente. SlJn.) Baslanle é o
que bem cbega; o que eilche a medida do
necessario, talvez com o sobejo. SufTicicnle
é o que quasi enche essa medida. aqui 110
com que a pessoa se póde remediar, com
que se deve contentar, por ser quanto se
req uer para não padecer necessidade, etc.
" ..stãntemente, adv. Com abastança,
sul'ficientemente.
llnstnntíssimo, o, super!. de Bastante.
Lus. 7i·ans{. l03. e 127.
nnsti'io, pI. Baslões, s. m. (do Lat. barb.
bastwn, de um radical gré~o, que ha em
basla,;ó. eu levo, transporto.) Vara de pau,
canna de Bengala, on cousa semelhante, que
se traz na mão para apoio, ou para servil' de
arma olTensiva e defensiva; bengala, bordão. § ln ignia e distinctivo militar. O basIão era in 19nia de maior posto e grau que
a gineta, que era o de capitão. Vieil·. I. 664.
8.'299. "o que não póde pagar o baslão (o
que se tira d'esse posto, furtando aos subo
ditos), pagal·o-lIa o exercito". Ainda boje
se diz o bastão do commando. § O baslão é
jnsignia do g-eneralato: o bastão do 111Q?·echal.
§ Arma rustlcadefen ivae ofl'ensiva. Eneida:
.. nem com roliços bastões se prlejava" Lobo,
p. 238. "por cajado, um bastão de era trocido". § Baslão; entre tintureiros, a vara,
ou pau em que estão enrradas as meadas no
banho. § Jl1eller o bastão; fig. apartar contenda, melter mão n'ella. Pl'esles, f. 106. conhecer d·ella. § Lançai' o bastão no meio;
diz B. 3. 5. 7. (entre dois que altercavam
com paixão). § 'orne que se da aos vinhos grossos, encorpados, carregados de
tannino, etc. Contrapõe-se a palhete. § SeI'
baslão; é ser terceIro entre dois discordes, para os concertar; arbitro de concor·dia. (Cottt. Sold); voto, que desempata
entre dois oppo to : medianeiro de paz, que
obriga â paz. § Baslão; bolota de sovereiro. § Bastão do CI'aVO; porção que se
alimpa. Couto, 4. 7. 9. "cravo çujo de pao,
e baslão. Andl'. Chi'. 4. c 96.
II os ti..·, v. intrans. (em Hal. bastare, ou
do FI'. ant. baster) Ser bastante, sul'llciente.
Bril. ChI'. 3. 13. "não basta a autoridade
propria. sem. etc.• Segue· se-lhe as vezes
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inOn. sem prep. Ulis. 4. 7. FerI'. Sono 2. 17. de ~o Olho, que.é illegitimo, ou que não é
e Egl. 12. "niio bastarüo cantai' pastores mil". havIdo. ue matl'l[IJ~UIO, eelebl'ado COlO as
!l fig. Ter snl1iciencia, capacidade: 'lIlinguem solemllldades da leI;. ma. ha entre ellcsdir.
basla para imaginar os fogos do divino amor- fere!lçaS I1!U~ nota veis. Baslal'elo é denolOi.
Palmo 2. c. 106. Arr. 10. 7D. llnão basto a naç~o g~nel'lca, que compete a qualcluer fi.
pagar" Naufl·. de Sep. 66 V. § Não ser ne- lho I~legltl~o, e parece referir·se, flao lan.
cessaria mais, para que alguma cousa suc to p-.lllegltllllldade do matrimonio, 00 da
ceda: basta eu estar ausente para que os lI?la? dos sexo~, qllant? a degeneração, qUe
negocias corram mal. § Não ter nccessida- ~ ahl se .presume provIr dos lIIhos, ou [leia
de de mais: basla·me o que tenho pam vi- lInmo~ahdade que acompanha o aelo em
ver. § Bem the basta; diz·se por commise- que ~a~ gerados,. ou pela de igualdade da
ração de alguem que sofl're Ja doença, ou condlçao dos pais. Bastardo significa, CIO
infortunio que lhe succedeu, e a quem por algumas ltnguas, cousa degellerada, e nós
isso se devem evitar novos desg'ostos, ou mesmos cbamamos fpor ex.} leUra baslal'da
maiores son'l·imentos. § (eomo reL, Ter suf- a que é d<:gen~rada <Ia Roman'l, por cr
flciencia propria: "eu me baslo para me go- ul,na alteraçao d ella, etc. 9 fllbo baslm'do
vernar. Paiv. S. 2.491. "a soberba e a vai- pode er natural, ou espul'Lo: são duas Cg.
dade cuidão em sua ignorancia que se bas- pecies de bastar<lia. Chamamos naluralo
tão para tudo conseguirem•. § Basta, e- que na ce de concubinato, de barrc~uiec
guindo·se que: parece que algumas vezes de matrimonio clandestino, etc.; em ~cral'
nos sel'l'imo d'esta voz adverbialm. ou co- o que nas.ce de pc soas, entre as quacsn~
mo interj. quando (por ex.) com admiração ha unpedlmento algum legal qlle lhes vé~e
interrogamos alguem sobre cousa que fez, o contraírem matrimonio. E chamamos!l.
e não esperavamos d·elle. B. Flol'. 2.1).76. purio o que nasce de pessoas. entrea-quacô
•Maximiano <Iisse la [un martyr) bllsta que h~ esse impedimento: V. g.. de casado csol·
te parecem pequenos os nossos grandes telra, on vICe·vel'sa; de 1Ja! ecclosiaslico' de
deoses!" Vieira, I. 490.
mãe ?:~tiaiosa; elc.; e .Iambem o que'nlo
n ..sti,,·d .. , S. f. ou adj. substantivado: tem pai certo. N'esta ultIma accepção, dizc.
"Cavalio a baslal'da". V. nastardo, Estardio- mos no senl. fig. que um livro é IJ!puriJ'
ta, e Gill(:ta. Ancll'. ChI'. I. 7. e 8. Goes, Chi'. i. é, quando se lhe não conhece auelor 00
Man. 2. c. 4.
não se tem por tal o que vulgarmente se
n ..sti...dn, S. f. Certa ave da China. M. P. lhe altribúe.
C. 97.
ll .. stei..·, V. trans. Pór baslas: ba Icarl
lIost...·dei..·, V. intrans. Degenerllr da colchão, os .suadouros elos sellins. ele.
especie: V. a. o animal; ou o homem molI .. stci..·.sc, V. reI'. Prover·se rornc.
ralmente.
. cer-se do neces~ario. Leão. Doscl'. e~ 4../1100,
II ",oi''''dí.. , S. f. (do Hal.) A qualidade I. {. 319. "se bdstecer de trj'go, cevad3!,
de ser bastardo. § fig. Pes oa bastarda; etc."
desceudencia ba tarda. "nesta família, ou
lI ..steecdiu·, n, S. O que, a qae ba·
casa, tem havido muitas bastarclias", § IIg. tece.
Degeneração.
•
lIasteee.·, V. trans. Provêr abastadamenle
lIn.. tlll'dínbo, S. m. Letra de mão me- do necessarlO praça, exerci lo; muuieionar
nor que o bastardo. § Certa qualidade de de guerra e bocca; abastar. Lobo, (. 51!.
uva preta, .de excellente qualidade para so- Galvão, Ohr. Ar 1. c. II. começou a biJ!lI.
bremesa. E mais miuda que o baatardo.
cei' seus castellos, e vilias".
lIlIllItá.·.. p, S. m. Uva bastarda preta, que
nnsteeído, p. p. de llastecer. Leão,l~r.
tem bagos pequenos e muito cerrados. §. AI. IV. 1). 124. ull. ediç.
.
Bastanlo; nma moeda ele dez soldos, que
nnst,ceimento, S. m. Acção de baslrccr,
Arronso de Albuquerque mandou cunhar na provimentoi aba teci menta. Diar. d'Ourim:
India. lJ. 2. Uec. r 148. § Um baslardo; que "encarregaoo do bastecimelllo da praça.
não é Hll10 de matrimonio. § Bastardo; (L lnecl. I l- 520. ,,"'ente que podesse upprir
naut. ant.) véla que se mellia nas galés, â defensao da cidadr, e baslecimento de la·
quando queriam fazer força de véla. M. P. manhas paredes,) § Pessoas, ou cousas,llue
C. 7. B. 4. 10. 7... e mettendo os baslardos bil tecem, ou abastam a provisão e der~za:
por o alcançar". § Bastardos, pl. cabos que "municões, e lJaslecimentos d'arlelharlas,
se mellem por meio das lebres e cossouros, polvorã, etc." ined. 2. 80. - ele lelllta,pll'
com que se atracam as vergas aos mastros. cados, carnes, elc.
M. C. l. 32.
l i Ilstl i'io, pt. Bastiões, s. m. Ido FI': bO-l'
lI .. stlil·do, n, adj. (em FI'. bâlard, que tion, de baslil', antiq. construir, edlllcar,
alguus derivam do Gr. bassara, ou bassa- d·ondr. vem baslide, e baslillon, e O$nOSS!l5
ril', meretriz; outros dizem que vem do baslida, e baslilhãoJ (t. de lortif. hoje p. us.)
A.llem. boest, ueg-~nera~o, e art, raça, c~pe- O mesmo que ll~luarte: assim se de~e CS·
ele, ou de bas, VII. baiXO, e slard, naSCido, crever, e não baslião. § Obra de faclllna,.e
o que .vale.o m~s.mo que. baix.a!l'!.ente nasci· terra elevada pa~a se }ór a nivel, ou maiô
dOI. Filho 11Ieg-ltullo, CUJO paI nao pOde. ou alta, que as fortlflcaçoes de algnma praça.
não quiz casar com a mãe. V. Natural, Es- Freire, 2. 18D.•lnundon levantar hum /xii.
puno. Adulterino, Incestuoso, Sacrilego, co- tiam defronte do baluarte antiago. § O(Jf-d
mo dilJ'erem. § I'ambem se usa snbsl.: v. g. lião: V. llestião, que é mui din·er('nle./II~,
um bastal'do, uma bastarda. § fig. Animal 3. f 4481 Cou/.. 6. 4. 6. "prato de basll.~~
gerado por paes que tinham alg-uma dilTe- dourado. deve ler-se besliãos. § Oasliao;
rença na ca ta: V. g. o filho do alão com ca· moeda V. Xen.
.
della de raça gosa. § fig. Que não é puro, e
n .. "títl.., S. r. Cerca, ou lranquClra de
legitimo na sua especie e ordem: allWl' -. fortificação. paus muito IInidos, cooehe!!l'
Bem. L. e O. p. 284. 2. § Falcão -; na vo- dos, e fincados. Goes; e B. 3. 5. 2. § Ccrtl
lal. o que é íill10 do sacre ~ do borni. § AI'- (\ualquer de paus, ou de arvores, para ala·
cos bastardos; enlre tanoçlros, os que ser· Ilar que se chegue a alguma parle, v.I:u
vem para t~nels de tres pIpas. § Letlm bas- as que rodeiam algum.a sepultura, mon .
lal'da, ou SImplesmente baslardo; leUra de menta etc. Sim. Mac. I. 71. § Obra de ma
mão, grossa, inclinada, ordinariamente com deira 'ou de terra com que anligamenl~se
bastes simples, e ligações bem traçadas. § iam ~mparando os sitiadores, para sett
Sella bastarda; a que tem dois arções, um garem as llllll'alhas da praça a salvo e:~
atraz e outro adiante, e carece de borrai- ros. P. P. 2. f. 99 v. § Baslida de 1:1 i
nbas, como as de brida, sella media entre V. Pavezada. B. 2. 4. I. (a ediç. !lU. e 'm
as de brida e gineta. § (na artilh.) Peça bas- 1). :156. traz ra':ier em baslicla, por raltl'ta.
larda: é a quç não tem o comprimento e a baslida dos pávezes) § fll!" Espessura: "~m
medida propl'la <Ias da sua especie. § Galé vias assi juntos em bastula, que Jiarecdlf
baslal'd.a; diversa da galé s~btil e da real: um solhado de madeira, :que po II~ a~1i
a sublil tem a pópa e trelta e aguda. § por cima" B. 2. 9. 2. "bashdas.deaa)~. i:
Trombeta baslal'da; a que da um som mix- e lanças. Coulo, 7. 3. 14. "feItos °b~n~mde
to, e t~mpe.r1;ldo do agudo e e-rave, que da gos em baslida. Cas/. 2. c. 50. § .; alil
a que c leffltlllla. V. do Arc. :lo C. 20. § Uoa madeira, como torre, ou castello m~~ roo
bastarda. \. ~artard~, ub t . .
que a mUl'alha do inimigo, po~ta so aol~
.. (Bastardo (fJlho), Natural! EspurlO. Siln.) das; a ella ia unida uma espeCl~ de ~~.
Iodos estes vocabulos eX[Jl'lmem a quallda- , com que se amparavam os que Iam n
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'( os qnaes desalojando co.m tiros os ini- os immergir na agua, e' ao mesmo tempo sent. fig. é mais usada a palavra combate;
liI.a, fi das ameias, e parapeitos, ~ntravam levantar e enredar os Uos destl'alllal1us.
comtudo tambem batalha não exclúe este
IJlntítlhn, S. f. (do Lat. antiq. batllOl'e, senLldo como se vê em Vieira, 7. 54. 2. e
mlrao.a praça, lanç~ndo d~ ba.~tLlla a ella
pa s pontes levadIças. Leao, ()1l1'. J. 1. c. batalhar, de que algo esc.riptores da baixa 8. 209. 2. V. Pelejar.
~fla Pina CIu'. A 2. c. 8. .. duas bastidas lati nidade lizeram baluaJia, e batalia) A. peleUatnlhnçiio, S. f. (I. fam,) Esforço can-

r.

alias' que cada huma sobejava por cilaO das n;ais altas torres (cl'A~cacere do Sall"
§Bas[ida de mastros como Jangadas. Gaes,
P I. e. 90. e Lopes, ChI'. I. c. 64..
'Da~lhliio, 8. r. augm. de Bastlda. Gran·
do numero ue cousa concl!en-adas, 9uc fazom espessura: v. g. a bastldao das {fechas.
Cad. te. 18.
.
.Dnslitlo, n, adJ. J.unto, conchegad~, aplhado como a ba,tlua: ~,de batalhoes da
nlorte baslido o campo veJo,,_ § 11. P. traduz
~t" /lie[l/s, bordado- § At{/od~tO basltdo; acolchoado, para ~rnlJara?ar o ICI:ro agudo, o.u
corlanle. EleglOLt. f. 201 v. est. ~. «de bas/illo algodão, forte armadura, Vinham coo
berlo,. § Ii~ . • Bastldo.~ de enormes sens!1 a lidades. i. e, mUi cheIOS, e culpados n ellas. Pinheil'o, 2. {. 122.
DlIslltlh,·, s. m. I nstrumen to <le bordar,
formado de barras .de ~aboa atravessadas
como grade, com li ras de lona, que as
acompanham ao longo pai' dentro, nas quaes
o- bordadores cosem a peça que se ha de
bordar. § A scena movei lias theatro , as
vislas corrediças, etc. ~ - pI. Os espaços
quo ficam entre e. sas scenas ou vista· .. §
lig. III[/'igos de bastulol'es; enredos, mt'xerlcoso entre os artista,s de um theatro.
IlnstHh.., s. r. vortaleza antIga em Paris que' servia de prisão do e tado e foi
flcstrnidaJlelo povo em 1789. § {io' E' ulJla
balli/Ila; iz·se de uma prisão, em que os
presos são tractados com grande. !·igol:., ~n
que exteriormente tem o a pecto de ell1lJCIO
tenebroso.
lIiIstllhjio. V Dastião. Chr. Ar V. c. 40.
Goes, Chi'. elo Pl'inc. C. '75. e Jlfan. 2. c. t6.
O~I~
:
Dllsllménto, S, m. Basteclmento; o provimento que é necessario a uma cidade,
exercilO, oavio, praça, ou ca tello. municiamellto. de bQcea, e guerra. POl't. II. Vasco
Sitio, p. 182. e 183. Ul'd. Ar I. Til. 3. lJamg. 8. "baslecel' alll1azens, e baslimenlos de
nossos ca.tello " almoxarife dos baslimenlO!. /les. ele 27 abl'. t654.
UlIsllõcs, S. m. pI. Relevos usados antigamente na prata lavrada e no ouro, represenlando principalmente animaes. § RendO! 110 bastiões; i. é, de lavores altos: ou·
tros dizem bestiões, por lígurarias de ani~.aes. Leão, Orig. p. 94. V• .Bastião, e BesI..
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IInslit', V. lrans. (t. de sombreireil'o)
Formar um chapéu com as ca padas.
D~s!i~~lrno, n, snp. de Basto: arvoredo
bcutlSsmlO» Pabn. 3. 49 v. mui e, pesso.
. 116s10, s. m. O az de paus, em alguns
Jogo de carla" como o vollarete.
. 116s10, li, adj. Em fórma de bastida, cuJas partes eslão proximas, unidas, espessas,
conchegadas: v. g. al'vol'cdo ba to, sebe, Gabe/lo, bosque, elc.' ba to Palmo 2. C. 106. "as
fu.\a vinhão bastas» 11. 2. 2. 8. «- filei ras.
l. c, cerradas: "artelharia - l i 11. 2. 5. 6. §
Que e~n la de grande numero: v. g. a basta
~l'OnJaela: ,armas d'arremesso tao baslas.
.' d2. I. 2. ~onde a cidade é mais basta. i.
e~ e edlllclOs mais chcgados, e 2. G. I. §
~. Abundante: «estilo basto de fin-ura • Pi·
1611'0, 2. {. 8. «o dinheiro não he tão baslo. F. HI'isto, 4. 7.
bU~I.lonilllll,s. f. Gollle, pancada dada com
atao; casugo ordinario entre os Turcos
~un as dão nas sola: dos pé . § E' aliopt:
/ FI'. bas!onado, e não desdiz na analogia
a~lOs a hngua. Ctoss. FI'.
§T.1l810 nill'IO, S. m. (anl.) Maceiro; bedel.
, Ilulo de pre idente da ordem dos advog;ldos, cm França
_Dllslúrll, S. f. Baslidão, espessura: v. g.
:~s !'alliOS, al'vol'Cdo. lne(t. 2. f. 51l.
jlC \.II,~. r. p. uso Chambre de llOmem; é
e ~ IOlell'lça\ que se aperta pela ci ntura,
doO ~glt qua I aos pés. § VestIdo inteiriço
conche~aledr, aboloado todo por diante, e
8 ~ o na cintura.
casui~=~Clll, s. f. A operação de bater· os
-,que se faz na fiaç..'io _da_sed<\, para

ja enLre dois exercitas, ou duas armadas,
na qual póde haver um, ou mais conl1icLos.
M. Lus. I. r 3. «batalha cruelissima" § Balatha gerat, ou campat; acçào dada COIlI to
das as forças que se telll cm campo, pelejando juntamente. § Batalha naval; acçào
geral entre duas escIuádras no mar. § l1atalha singulal'; duello, ou conflicto entre
dois combátentes. Vieil'. 5. 424. § Diz -se:

tante que e faz pam obter qualquer cousa,
ou convencer alguem ; porfia, teIma.
Untnlhncló,', S. m. O que baLalha. § O
que deu, ou entrou em mUitas batalha ; lidador. B. Dom. 1. Delt. "do grande balalha·
doI' e rei D. Sancho 1." § lig. Defensor per·
tinaz, convicto de uma in tituição, principio, idéa, partido, religião, etc. § ligo «lJa·
lalhado/'es de ChrisLo" 1fT. I. ('l. f. 25. 3. e
apl'eSental', ofTe/'ecer batalha ao inimigo; 01'- {. 3G. I. "são - contra si me. mo.
denal' a batatha, ou pó/' o exercito em o/'dem
UI.tllllu\llte, p. a de Batalhar. § (t. do
de batalha; alacar, tel'il', daI' balalha ao ini· Ilraz) Antmat balalhante; o que está cm
migo. Fa;el' batalha,- pelejal', V. g. de es- acção de batalhar, brigar com outro. P. R.
Ilada. Lus. 6. 65. «vem fazer -" S Acceila/' Prete/'. das Lelras, p. 191.
Ulltnlhiio, pI. 11alalhões, S. m. (do Fr.
a batalha; sair á batalha. § Tocar li batalha;
fazer signaL de atacar, travar; ferir no tam- batail/<m) Onidade taclica da infanti?ria uos
bor, ou trombetas, dar ás trombetas. Couto exercitas modernos. Cada regimento divide8.2 § Campo de balatlw; lagar onde ella se se ordiuariamente em dois batalhões. § Na
dão § Ofltem ete balalha; a disposição em antiga tacLica 01 punha-se obalathão aesquaclue se collocam as forças para u combate. dnio de cavatlaria; era corpo de infantclria
S Cavallo de batalha; cal'allo fortl-1, destro, de 600 até 800 bomen' : algum dia as bri·
proprio para dia de pelt'ja. § l1atalha; lig. &,adas se com punllH m de regi men tos, estes
contenda, disputa, dissenção. Vieira, I. 'l35. ae batalhões, os batalhões de dez compa.. sobre e ·te dois nacimentos Ira grande ba- nhias. Capil. POl't. I. f. 19!. «lJatalhio, ou
talha entre os doutores" § Lucta : V. g. bata· regimento .. § Oma companhia de regimenlha entl'e a ambicão e a inteire;a. V. do Arc. to commandada por capitão, tenente, e alI 5. Ilt 2. 5."e l-ie posta grande batalha, an- feres. § fig. Dizemos, batalhões, lJhalanges
tre o spirito, e a <:arne" § IIg. Lucta, agita· da mOl'le, ás tropas guerreiras em armas. §
ção de animo: "entrar 'em -com vicias, l1atalhão: autic[. corpo de cavallaria. lJiul.
com a morte, com as tentações. "paixõl-1s Campanha de Portug. nos Applaus. Acad. ao
com que allda em - li lucta. !Jlaus. At c.6. Canel. de ViUa Ftór, p. 31. "divida- e o
I. 156. § Na anl. mitic. era o centro do nosso exercito em 20 esquadrões de infanexercito, entre a vanguarda, e a retroguarda, teria, e 6~ bataü'õcs de cavallal'ia.. TI'. da
retaguarda ou rcgaça, e alas; tudo isto (Jinet. p. 67. «balalhão é ajuntamento de cacomprehendia o exercito ou a hoste: «cons- valleiros.. § ['[oje não se diz batathão, senão
ta o exercito de primeira linha, on vanguar- da inranteria ; e da cavallaria esquadl'ão. ~
da, batatha, e reserva ou retaguarda" Capit. Batalhão Sagrado; nome que em Portugal
POI'I. p.224. n.O 334. §Turma, ou trocoem que se deu em occasiões de g-nerra a corpos
se dividia antigamente o exercito. Lobo, p. que se organisaram, compostos só de om564. «põe os . eus em batalhas" d'aqui, bata- ciaes. § lig. e famil. Grande numero de
lha nal. Ch/'. Ar V. r 216. § Um corpo pessoa qne vão juntas.
Untlllhít.·, V. tmn . (do FI'. bataiUeri Pegrosso de g-ente formada para pelejar. Leão,
ChI'. Ar. V. C. 5!J. «desta gente toda fez o lejar hostill11~nte. Vieira. (jueiros, V: de 11.
principe uma grossa-" esquadrão: .des- 1. 277. «depOIS de balatharem tres c!Jas petroçador de batalha ." l1isl. de Isca, r 30. a não poderem render a queimarão" § fig.
v. "andava travauo (Albuquerque) cOm huma Dispular, altercar sobre alguma cou a. AIT.
balat"j), de Mouro" B. 2. 2. I. Lus. 8. 5. 3. 21, «e isto bastou para batalharem so«grandes- tem desbaratada" d'aqui, bola· br'ella c'o soberbo oceano"
n.~tlllbilJ', V. intrans. Entrar em batalhão. § A armada naval tambem e divide
em batalhas, alas, ou linhas de divi ã(l. B. lha,' pelejal'. AIT. 4. 21. «estando nma vez
4. 10. 7. «quatorze galés em huma batalha, pera balalhal'... com 5. reis" § Batalhai'
e de longo da terra, ontra de sete galés na com aZgnem; porfiar com elle, para o eonmesma ordem ... após estas duas batalhas vencer. § Balalhal' COIH alguma cousa; PI'Ovinham todas as mais galés" Coulo, 4. 5. 3. cur.ar vencer algumas dil'liculdades que el"de todos os navios fez o governador duas la o[erece.
Untiio, S. m. (I. de dança antin-a) Ofurbahalhas, ou alas" § fig. Lucta para vencer
grandes diflieuldades. § fig. Discu ~ão re· to do lagar de um pé com o outro.
Ullt.irdll. V. AbeLarlia.
nhida. § Batalha pal'tamental'; granlie di
" ..tll";ll. V. Bateria. Andr. ChI'. 4. !J3.
cussào politica, em Portugal, em C\ualqUer
da' casas do Parlamento, IlO Drazi na Ca· Vieil'. 10. 290. Dout. 6. lO. Luc. 3. 9. em
mara dos Deputados, a qnaltermina por vo- lodos rl'eq.•batal'ia"
Unti.tll, S. f. (em llal. ballala, Fr. 1Jatatação, que dccide 'da sorte do /taverna; Re
este pen.te, declara-. e a cl'ise, a qual e re- te, In!r. polalo, l1e p. 1Jalala . palavra d'orisolve pelo addiamento ou di solução da ca- gem Americanal PlanJa da familla da solamara; pela recompo ição ou queda do ga· nea , cuja- raize são tuberculof.as § Cada
binete. Balatha; certo jogo de eartas que se um dos tuberculos d'essa planta, e que é
joga Hutre dois parceiro. § (t. do Brazil.) nll1 exceliente alimento. § Batala doce:
'Batalha; nome d'uma arvore do matto vir- planta da familia elas convulvaceas ; o bolbo é de cór branca, vermelha, ou amarelgem.
IBataUla, Combate, Acção, Syn.) São ter- la, e come·se cozida, assada ou em doce·
mos de arte militar que indicam o acto em § Ela tambem duas e pecies de 'batata
que dois corpos inimigos se encontram e purg-ativa: veja-se lechoação, e Jalapa. §
g-uerreiam para gan har a victoria; ma dif- Tem ainda o nome de balata o bolbo r.le vaferem entre si pelas idéas acces orias que rias flóres de jardim e de amamentação. §
cada um d'elles snscita, sendo acção o ge- II. pop. e fig.) Nariz ~rande. § (fig. e pop.)
nero de que balalha e comba·te são as espe- Grande peta; carapelao.
Untllt•• , S. m. (I. do Ilrazili Fructa de
cies. lJatalha é uma acção mais gémL, e ordinariamente precedida de algumas prepa' uma arvore da familia das apulac"a.
Untlltillln, S. f. Doce de batata, doce
rações. Combale parece ser uma acção mais
particular, ás veze nem previ ta, ncm dis- feito de batalas. § (I. do Brazil.) Batala do
posta e de menos importancia que bfJ.talha; mal'; nome de uma planta medicinal, cbarefere-se esta ás disposições e preparatl' mada lambem salsa elo mal'.
ullt"t.ítl, S. m. O mesmo que Ilatateiral.
vos, e aquella á acção material da lucta ; e
1I ••tlltclrll, S. f. Planta que dã batatas.
assim se d'iz, ordem de balalha, e ardor do
Ulltnteh'ítl, S. m. Plantio de hatateiras.
combate. Acção é palavra modema, em lo·
Unlutinhll, S. r. dim. Datata pequena. §
~ar da qual os nossos antigos diziam peleJa ; é porém mais restricta que e 'ta ultima, Planta medicinal elo Brazil.
Untntüdo, u, adj. Que tem fórma de ba
que se applicava a toda a sorte de contenda, tanto por qbra como por palavras. No lala. § Nal'i:; batalll<lo ; grosso como batata
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adj. O mesmo que Batavo. portar artilheria' encarretada, e cousas de despertai-o a alguma boa vonlade ob
C. 68. "balclão com arrep~udimento. Vieil'!!, 12. I. 394.'.ba~~ou
vidro em estado de fusão, que se deixam ~uma tilha» § Na Bahia (Jlrazil) Canõa CUI'- corafao de Judas argulDdo o máo etraidllO
cair na agua fria, pelo re friamellto subito ta, de grande bocca e pontal em relação ao pensameuto» (de t!alr a Jesus.) ~ba{ia.l~r
e desegual ficam laes, que tocando-lhes lia seu tamanho. § Em !\falto Grosso: canóa pe- ~ verdade ao coraçao» .Luc. .8. 10. § lJale/
ponla se desfazem em pó.
quena.
li "'· tocar, fazer-se sentir: "o meu zelo bat'
Bntiu'o, n, adj. e s. Da Batavia.
Butcleh'o, s. m. O que governa, ou ser- s8 no. c0I:!lUlUm;'. Art. de Furl. -aqui bale~
Jli.tc, . m. Nome que dão ao arroz na ve no batel. § O dono (1'0 hatel.
negocIo» I. é, nisto con Iste princillalmen
nlltclinbo, s, m. dim. de Jlatel. B. Flor. te. Ett{I·. 5. 8. § Batel' ele camaradas' de:
ilha de Cej·lão. Luc. 2. l8.
Bntcn, Bntcln, ou Dntc~'n, e der. s. 1. 4. 7. 76.
parar a artilharia lentamente; briga;. ;
f. Vaso como alguidar, de madeira, com
UlItenCc, p. a. de Bater; e adj. 2 g. Que vontade de razer 'angne, ou damno ~ Da
fundo afunilado, ou cónico, o qual serve bate.
ter com a cabe9.a pelO1parccles; estar'(foido:
pam a lavagem das areias auriferas, em
Jilltcntc, S. m. A peça da porta, onde Dr~ctlCar desatl nos. § /Jaler; dar COIll forcl
que se separam das piscas e folbetas, que ella bate quando se Cecha, orposta ao cou- e llTIp~tO: o ma." bale 710S I'Oc!t()(liJs. ~ Balir
com ellas eslão mi turadas.
ce ou couceira; no balente entra a lingueta em retLrada; I'etlr~r:se. do combate, aeixanr· IJntci'dn, S. f. A porção contida em uma da fechadura das portas inteiriças, e não do o campo ao Jnlllllgo; ceder recuar!
balea: "ueu-Ihe de esmola o ouro, que se partida' ao al(o, com duas meias portas. § Ahi é qu~.'jate o ponlo (phr. pop.) ahi éq'n~
lavasse d'aq ueHa baleadctu
!\feia porta das portas que são divididas esta_a dllliculdade. § AdaG'.: "Quem ba/acom
Unteá.·, v. trans. Lavar na balea. Re- em duas metades de alto a baixo. § Batcnlc! a mao, leva o seu qUlnhao».
por aldraba. B. P. § A batente da mare
nlltCl'íll, s. f. (do FI'. ballerie] Acção de
gim. das .Minas, parag. 22.
.
BlItccn, S. f. (dó Arab. balecha, melancIa; (fem.); o logar onde ella bate, e quebra. bater. COtlt. 7. 9. 10. "estar ã balcriac'o
segundo Blut. e Vest. da Ling. Arab. não é {)out. 10. 8. 12. "na balente das ondas do iUlmifl'o» § Combat.e com lança, dardoS,re.
messoes, etc. EneLd. 10. 196. § Aeommelti.
palavra portugueza) Casta de abobara; tal- Ular e fez uma guarita...
vez a melancia. B. P.
1I11tc-o"clhll, s. m. (t. pop.) Burro, as- 1;nento, a salto; .n? pr: e no fig...darbaleria
JlÓtC-Chllpéo, s. m. (t. do Brazil.) Abe- no. V. Jlat'orelha.
a honestidade, ~ lorlle!reza u § Bater~adcpalha peq uena de CÓT fusl\o-amarellada.
lIuCc,', v. trans. (do Lat. batuere) Dar lavl'as, de mzoes, disputando; diligencias
Ui.tccit, s. m. (t. vulg.) Pancada que se golpe, pancada com martello, aldt'aba, ma- multiplicadas com razões, empenhos para
dá com o assento do corpo, caindo.
ço, com o pé, ou qualquer outro corpo du- con3eguir ai '"uma cousa de alguem. Aultgr.
Jlntcdelrll, S. f. EngenllO de bater man- 1'0. § Bater moeda. V. Cnnhar, Lavrar moe- 2. I. -orrerecido a lhes dar batcria de bôas
da. Barreil'Os, {. 192. § flater as palmas; mzões.. "a batel'ia do demonio, com lenla.
teiga.
JllItcdoh·o. V. Batedouro.
ap[lJaudir. § it. Chamar. § BaleI' o pé; bater ções.. § Acção de batel'. Vieira, 9.311. elO.
IJntcdiH', n, S. O que, a que bate. § Ba- com o pé no cuão em signal de zanga, ou 290. 2. "com a bateria que lhe dava (o fogão
tedor de moeda; o que a cunha. § Batedol' raiva. § BaleI' Q estandarte; vibrai-o para o á nau) a .obrigou a amainar e pararll Oale.
de campo; o explorador que vai reconhecer fazer tremular mais, por ostentação. Ac. dos duras que os apatC'iros dão com omartello
os cammhos, ou campanhas, se e tão egu- Sing. 2. 215. § Batel' o muro, ou praça com por matraca. § Lt. E trondo que os omciae;
ros de inimigos. § Baledor da ilnlJrensa, ou artÍlheria, ou outl'OS engcnhos. Casto 3. Prot. mechanicos como canteiros, pedreiros, ferbaledol' das balas; o que nos prelos antigos "vi ... espedaçar navios, e batel' mw·os.. § rei I'OS, etc, fazem com os utcllsilios de seUl
applicava a tinta COQ1 as balas aos typOS, Peça de batel'; a destinada a abater as obras omcios. Vicira: "continua baleria dos omou fórma~. B. P. § Balec/or de cafa; o que a do inimigo; atirava antigamente balas de ciaes» (da ponte de Amarante.) § Baloria
levanta e persegue, para que ella vã sahir 24 libras, boje são canllões de grande cali- (t. de artilh.) certo numero de boccas de
lias logare onde estão as esperas. § Bale- IJre. Exame ele Artilh. f. 71. § BaleI'; com- rogo assestadas sobre um terreno qualquer
c/or de carleira (phr. pleb.) O que furta car- bater: "quinze !\'alcs lhe balerào o seu galeão" para fazer fogo ao inimi"'o. § Plalltarasoo·
teiras; gatuno, larapio. § Baledores, pI. sol- Coulo, 8. C. 3u. § Bater o campo; ir obser- lerias; assestal-as. Bl'it. Guerra, 401. _plan·
dados, ou cI'iados que correm adiante do vai-o, e assim as estradas, se estão seguras tando em cada baluarte huma balaria. j
rei para lhe desempedirem o caminho ou de inimig·os. § BaleI' os den{es; tremer, ou Bateria (I. miL) obra de fortilicação, onde
de frio, ou de medo:."a muitos que baviam estão canhões assestados, e todas as armas,
por mero apparato.
JllItcdõu,'o, s. m. O lagar onde bate al- de falar-I1Je tremeram os joelhos, baleram machinas, e artilicios de combaler, ou ba·
guma cousa. Carcl. § Pedra lisa e inclinada os denles.. fJ. Vic. Verg. § § la mesmo sen- ler o inimigo, suas linhas, entrincheiraem que as lavadeiras batem a roupa quan· tido se diz: balei' o queixo. § BaleI' os livl'Os mentos, fortificações, e defesas; ha bulcrias
do a lavam. § Lagar em que se batem tape- doômdos (phrase de encadernador) redu- enterrac/as, cru~adas, á escal'pa, d'ell~ar, dL
zil-os U' menor volume, antes de os coser, revéz: V. estes artigos, e Barba. § Parle de
,tes, caracllOs, elc.
_
JllItcd....·n, S. f. A acçao de batel'.
batendo-os com o maço sobre a pedra. § um regimento de artilheria de campanha,
uútc'C"tÓCllS, s. m. Apparelho em que BaleI' o mal/o; percorrei-o para fazer levan- correspondente a cOlJlpanhia nas oulrasar·
por meio d'um guindaste se eleva a certa tal' a caça. § Balei' as 'IMutas, o mesmo. mas. § Baleria; nos navios, é a auda!na de
altura um pe o, que se solta e cãe sobre a Cam. Filod. 127. § BaleI' malto; andar mui- artilheria, em cada coberta; e d'aqUl nlWS
to e sem direcção certa, E'm procura de al- ete ttlna, duas, ou tres baterias, que eram
estaca que se quer cravar no chão.
BiltcfOlhll, s. m. Artifice, que recluz o guma cousa. § BaleI' o cavallo; dar-lhe com' os maiores vasos das marinhas de gnerra
ouro, prata, e outros metaes u follJas del- as esporas. 1'1'. da Ginet. r 67. § Bater as antes da des,:oberta dos couraçados. §fi-.
gadissimas para douradura, e obras seme- azas; adE'jar: "batel' a ave o vento» Vieira. As descargas da baleria. Amariú, 4. -rcoo·
lhantes. Atllegr. {. 65 v. § Latoeiro de folba § il. lig. Fugir, desapparecer inesperada- bendo bateria a pé quedou § Estar, pror
mente. § Bater; lig. ferir, tocai', razer- e mais em baleria; mais exposto aos tiro;,
branca; funilclro.
Ui'Cc;;lI, s. f. (do Arab. bátea, ou ba.teja, sentir. Sego Cerco de lJitt r 234. "o alento onde se faz melhor pontaria. Alldr. t:!1/'.~.
prato CÓI'O, tigela l ou sopeira á semelhança bate os Jleitos dos remeiros.. § Batcr o {ado; 93. COtlt. 6. lO. 3. "a náo que lhe ficavaunlo u
de gamella. Golllo, pago 279, diz ser voz dança e meretrizes, fadistas e gente que em baleria» descoberta em alcanc~. § ar
Per ica, e lhe da a slgnitlcação de vaso de gosta de conviver com elles, executada ao baleria; ataúar; e fJg. com rog-os, empen!,osi
barro que costumam os Per as pór clJeio de som do fado, e dando-se fortes encontrões, peitas. etc. procurar vencer, ou sedu~lr. ~
vinho sobre a mesa; onde cada um enche a que um dos que entram na dança deve re- tl. Dar combates para render, conqUlslar.
sua taça) Vaso semellJante á bacia, para ceber com firmeza. § Balcl' os OllOS; bater a "amor de teus lindos olhos me derl mor.laI
serviço da mesa. Goes, ChI'. M. 4. 10. Casl. massa, etc.; remecher, agitar muito esses baleria, t1echas aventando. com cl~e opeito
1. (. 39. • balega he como copo de Frades» ou outros alimentos para que fiquem coo- me feriu» § "Balel'ia de perturbaçoes~a!lo'
P. P. I. c. 26. • balegas de latão (que são ba- venientemente preparados. §. Batel' o mar; ra da morte» "bateria de trabalhos. lrolra.
cias rasa) cheias de arroz cozido (para a percorrei-o pam observações em val'ios ru- ,,- de setas de teus olhos di parada,s' d
mesa)>> Andr. Chr. 3. 24. § Bátega; instru- mos, na mesma paragem. § Batel'; dar pan- bateria da oração pam conquist.ar a mlsen·
mento de fazer som em bailes. Nau(. de cada, sovar. § BaleI' a bella ptlt1nagcm (phr. cordia de Deus" a - das Slt]Jptl~as, !l~ ea~
Sep. 5.•as éreas balegas sonoras» § Bálega pop.) Diz-se ilo qne inesperadamente se au- lavras meigas c/a .~ecllloçào; meIOs .or e, .
ele agua (t. rust.) aguaceiro, clJuveiro, pe- senta para fugir a compromissos. § Bater- applicados 'COI11 continuação, para rendJ:;
sado, grosso.
se, v. rer. Bri"'ar. Viei1'a, 6. p. 98. § Com- "grande baleria é a do OIJI:O para .re~
IJ ••teh·lI~ s. r. Embarcação pequena, que bater de quaFquer modo. § Bater-se em vontades cubiçosas.. § /Jaler.Ia c1cotrwa, ~:
servia a respeito da galés, como o batel a dt/ello; ao desalio. § Baler-se á espacla, á pis- de phys.) caixa forrada intel'lorl11entede:~
outros navios. Lobo, p. p. 269. § Pequeno lola, ao floreIe; ser o dueHo a qualquer d'es· lhas d'estanho, na qual se põe um Il~m ra.
barco sem quilha usauo no Tejo; serve na sas armas. ~ Baler-se, n'uma discu são pela !TIaior, ou menor de rr~ cos t.ambeJ!l or .
pC'sca e no trarego do rio.
palavra, falfando, ou rela imprensa; susten· do por dentro e por fora, atc quasl a b~.
Ullt."'I, . m. (do Ital. balello) Embarca- tal' qualquer these politica, social, liltera- ca, de chapas d'estanho\ fazem-,se cOi~~lri'
ção pequena em que se vai a bordo dos na- ria, scienlifica, etc., contr:a adversario, ou nicar com o conductor na Ulacluna e mIvios, que não e tao abalroados com a teI'- adversarios, que ·se mantem com firmeza no ca, e accutnula-se n'eHes de tal salte~U1lo
ra; bote, canóa. Luc. p. 691. -abalaram da campo contrario.
t~ria electrica que produz Ulll eITel o !!I- ~
não embarcados no balei, e em duas manButé.· V. intrans. A. mesma significação consideravel, quando se faz. u descaro IbÕ
clluas•.
que o activo; dar pancadas, ferir, otl'ender Bateria vollaica. ou gatvanlCCI; ~ppa~ba_
Ulltcl,ídll, s. r. A. carga de um batel; o § BaleI' nos peitos; mostrar dóI', ~ontricção: electrico que consi te em uma srbe ile
que elle leva de uma vez. /J. 1. l. II. «uma "Batem os peitos, cliorão e clamão ao cco» pas poslas em pilha, Ullla de. co re'lesobre
CI.
- de gente_ § fi~, Granue porção de algu- Vicim, .3. 299. § BaleI' á poria de algt~em; uma de zinco e ~ss\m successlvame~ éon.
ma cou a, pnnClpalmente de gene1'0 co- annunclar-se para que abra; e fig. aVisar, da par de cIJapa e separado por u ões e
mestiveis.
admr" tal'. § Batel' ás portas, estar para cbe- ductor bumido, que produz eo~!D~e cc'.1.
BnteHio, s. m. Barca grande de trans- gar, ou para acoutecer. § #aler ao coraçãQ; outros ell'eitos electricos. § BalClra
Bntlívlco, ",

S LagTi11las batavicas; pequenas massas de "'rande peso. Casto 5.
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I . as pecas de cobre, ferr~, folha, et~. gundo Erasmo no Encomiwn mOl'iro. §Tam~~:' servem' ao fogo no serviço da COZI- bem so pMe usar no fem. uma bat'orelha ;
mulher lola.
Dntótn, S. f. Logro ou lrapaça ao jogo:
nh;. CIaOlllch'ill, s. r.. Arte de medir com o
balh~melro a profundidade do mal'. § Tra- {a:;er balota. § Jogo illicito. § Jogo desleal.
S
Engano,
logro, trapaça. § Vasa de balota;
clado sobre es,a arle.
BoClaóDlCh'o, s. m. (d~ O~. balhos, pro- casa de jogo prohibido.
nutoti,r ou lIutotelÍr, V. intrans. Jogar
r dldade e melmn, me~l~a) Instrumento,
u~ se pretendeu sub~tlt UI r a sonda para jogo proliibido. § Fazer batota ao jogo.·
nutoteh'o, S. m. (L. pop.) O que trapa~~dir.a profundidade do ~ar.
BoUbáulllI, s. r. (t. de arch:) O mesmo ça ao jogo. § O que vive do jogo illicito;
ue Platibanda. "Figuras allegoncas que 01'- jogador.
Unt"ue,o, S. r. (t. med.) Tumor inlJamma~nm a baliballCla da tribuna realo 1Jlal'. do
torio na lingua.
Goo.23 agosto 18i4.
lIah'óchlos, S. m. pI. Animaes vertebraBoUbárbll, s. m. (l. vulg.) Pancad.a com
a mão, debaixo da I!arba. § B. P. diZ que dos de orgalllsação semelhante á da rã, e
C CiJl'l'illõaça. § fig. Disputa esquentada, al- pelos naturalistas'classilicados entre os retcrcada. 1'el'. Bib/. 4. 155. § fig. lleprehen- ptis e os peix.es.
IIlIh'uchoIllYOIllIIChíu, S. r. (do 01'. básão aspera.
.
B"líeu, S. r. (l. do Indo -portuguez) PIa. 11'ali/LOs, rãa, mys, rato, e maché, cumbate)
Combate das rãs e dos ratos; tilulo d'um
I Dalie" per baltUl'à, pia bapLism~!.
BoCidll, S. r. (l. de caça) A acçao ~e ba- poema aLLribuido a Homero.
IIlIt"óclos, S. m. pI. (t. de h. n.) SuLJdileI' omaIlo, pa,ra levant~r a caça e obngal-a
a passar debaiXO dos tiros dos caçadores; visãu de reptis oviparos; o mesmo que Bamanteria. § As pessoas que batem o malto. trachios.
I Balido I'eol; aquella em que se acIlam as lIuttolo;;ill, S. f (do Lal. ballologia; do
pessoas reaes, e que se faz ordinariamente 01'. ballos, nome. de um rei dos Cyrenéus
na, lapadas reaes. Alv. de 21 de mal'ç. de que era gago, e logos, falia, porque os gaO'os
lSOO. § Balida; exploração do terren_o para repetem varias vezes as mesmas s~'lIabas
qualquer fim, como busca, apprehensao, etc. fallando) (L. de gramm.) l1epetição inulil da
~/I. uso corrida de cavallos, ou de trens, que mesma cousa; superUuldade de palavras.
IIlIttoló;;lco, n, adj. Em que lIa baLtose dlspnlam o pass~r a. frent~, ou 'Chegar
primeiro. § 11' de baLLda; Ir mUIto depressa, logia. § Que se refere á battologia.
IIUtllCiu-, V. intrans. farri. Dançar o ba·
de corrida. § Reprehen~ão, ccns~ra severa
que se faz a alguem. § Disputa agitada; des- tuq ue. § Bater com força e repetidas ,ezes;
marlellar.
romposlura.
..
.
Botíllo, p. p. de Daler. VteLI'. § adJ. VenBut"'dll, S. r. Exercicio g.\'mnastico feito
cido, derrotado. Pl'ov. da Ded. Ch1'On. cd. por urna companhia acrobatica, o qual conde{oI.ll. 16t "sendo batidos nos seus in- siste em virem os artiBta - saltar successiIrincheiramentoso § Assucar redoudo, ou vamente por sobre uma barra fixa, 011 um
maseaoalio balido; da tercei ra sOI·te, feito de cavallo immovel, exhibindo cada um a sua
mel de furo. Decl'. de 27 de jan. 1751. § Ro- mainr pericia, até ao duplo, e triplice salto
la balido, ou abatida; (phr. naul.J sem ar- mo!'ta!.
IIlItúdo, (anl.) V. Batido.
ribar, navegando directamente, sem fazer
ciC<lla; sem calmarias. Goes, Ohl'. Man. 2.
Dllti'lJ"e, S. m. (L. Afric.) Dança, Ou bai1. ~ Uem as enlado, firme, igual: trestrada le, u ado ellll'e os pretos africanos, ou que
baJula. § Commum, trivial, corriqueiro: es- d'elles descendem.
la musica eslá muilo baUda.
nllti.tu, S. r. Especie de bastãu com que
BlIlIdú"n, s. f. V. Batedura.
o regente de uma orchestra marca o COID. BtllIgII. V Bâlega.
passo e andamento da musica, e a entrada
BaUlUcllto, S. m.. p. US. O acto d!:' bater, dos diver os instrumenlos.
embale: .batimenlo de contrarias ondas..
UlIlIlIilhn, s. r. (do Hesp. vainilla) Planlned. 2. 625.
ta orchidea, trepadeira da America do Sul
e CentraL § O fructo d'essa plallta, que conBllli"", s. r. abrev. de Abbatina, V.
Balin.go, S. r. (t. do Brazil.) Arvore do siste em uma grande vagem cheia de uma
malto virgem; da familia das mystaceas; polpa preta, de sabor a~radavel, e aromalia balinga vermelha e batinga bmnea; o tico perfume. I'ieim, Cal'l. P. 2. 1J. 177. §
lucana é uma especie de batinga.
Licor que se faz com esse frucLo.
8"1I11;1I1I9 i., s. m. (t. do llrazil) ArvoDlIlIllllhiio, . m. Bauuilha de côr quasi
re do mallo virgem, cuja madeira é empre- prela, e de cheiro menos agradavel que o
gada cm conslrucção.
das outras especies.
B."l1IIIlCi., s: m. Arbusto do Brazil, da
JllIlItismo, e derivo V. Baptismo. UUs. I.
fanuha das oclunacea , cujas sementes dão t. Iff. 2. 2. Paiva. S. 1. r. 87.
um olco .que se emprega na medicina.
IIII1Izei"', V. intrans. Dalancear, agitarBOIl8Cllu, s. m. O cavalleiro que não é se, eslremecer. Goes, Ol'el. Man. 4. 3t. "a
firme na·sella Cancion. (. 07 v.
não baL!zeou tanto, emquanto o peixe esteB~lisIUO, e derivo V. Baptismo.
\"e aferrado, que parcceo a todos que e ta.B.to, S. m. Jogo de rapazes que consis- vão sobre algum rochedo", talvez seja erro
te.cm lomar de sobre a mesa até quatl'o pe- tYPOgra\JhiCO, e se deva lêr vanzeou, verbo
dnr has, em fjuanlo uma chamada gallo, que que exp ica maravilhosamente o pensamense. ança ao ar, sobe e desce, e se apara na to do auctor, que na segunda P. e. 2. da
ma~~ que 10mO!l as outr!ls pousadas. eha- dita Chi'. usa d·elle. § PMe er uma fórma
m~_e lambem Jogo das eL/l.CO lJedrinhas.
syncopada por balanceai'.
llo S. m Medida do Hebreus que le1I''''nro, u, adj. e S. Natural da Daviera.
3W Ires modios Romanos. Pel'. Bibt. 2. p. Brit. Cltr. 2.19. e 2t.
1I..,'(\II·n, (do Ttal. baveria.) V. Dabeira.
:atóeo, ~. r. Soquete gl·ande.
Ord. Ar. 1. 71. I. lneel. 3. 287.
B:toc~"tII'II", S. f. pI. Abatocaduras.
naxi•• V. Bachã.
ÁIiQ{ loear, y. lmns. Melter batoques. V.
lIi.IUII1ÜO:1 IInIlÍr, BluHln, IllÍxio,
marl~t § fig. Bater muito, como quem lIi.xo, etc. V. Baixam ar, l3aixar, etc.
B a, mellendo batoques.
nllxete, S. m. It. de tanoeiro) l3anco curou ~~tll .. e, s: m. O orificio lar~o da pipa; vo sobre que descançam as pipas. Alarle, r·
quido ras vaSilhas, onde se introduz o li· 116. § Nos engenhos de assucar, d'uma fórque eh e enlra o ar, quando é necessario ma que não ficou cheia, e não é pão, se
!a cone sala pela tlll'l1eim. § A rolha gros- diz um baxele: ,,{ez tantos pães de assucar,
efam ln que se lapa aquelle orificio. § fig. e um baaJelelJ.
R.io o~em rolho, grosso.
IIllxinhu, ou lIaJxillbn, S. r. Arvore do
dIJ baIO:~c~lrft, S. f. (I. de tanoaria) Logar Drazil, da familia das pahnaceas, e cujo ftucto ê comesLivel.
BnI'orelh
e,tupido ,u, S. m. (t. fam.) Homem tolo,
lIuYI\nca, s. f. (ant.) Quebrada de lerra,
qee é h' asno. § Bluleau diz (por enO'ano) barranco.
nllycnri., S. m. Planta llCrlJacea do sul
lendo ~~~~po azul da .misericordi'à, ha~
IOdas 3' c . Las em tunteas, e habitos de do Drazil, de que se faz uso contra as hyO!es, e confrarias, e gremeios, se- dropesias.
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Di'ro. Y. Baio. Aulegl'. 1. ~.
Jlllyonetn, e del'i V. Ir. DalOnela.
IIlIy,·iio. V. Dairão, ou Beirão.
Uay.·.cn, e derivo V. Baiuca.
DUYIo, e derivo V. Baixo, etc. Arl'. 10.
22. Iq. 2. 9. "baY.JJlIra...
Dnzór, S. m. (voz Pers. d'onde se deriva
bazarcán, negociantes ou mercadores.) Na
Asia é especie de mercado coberto, com
lojas pelos lados, onde se vendem todas as
especles de mercadorias. Al. P. c. /15. e
t67. Andl'. Ohl'. 3. 2. § (I. Asial.) O mesmo
que cidade. Ooul. 8. 1. 6. "entrando pelo
vazai', que assim cl1amam ãs cidades.,. §
EI1tre nos, loja, em que se vendem objectos antigos e de valor. § Pavilhão em que
por occasião de festas Be vendem sortes,
cujo producto reverte geralmente para
Qbras de caridade. § Centro muito importante de commercio, onde amuem mercadorias de toda a parte: Londres, New- York
são grandes bazares.
IInzá.·, S. m. (segundo uns, do "ers., pá,
contra, e ;:;aal', veneno; Begundo outros, de
vedzahal', anLidoto; ou do Pers. e Arab. badzahar, de bael, pedra, e ::ahar, veneno. Blul.
o deriva de vaal, senbor, e zal', peçonha,
pedra senhora da peçonha. B. P. verte "egina vcneni) Pedra que se cria no bucho de
UlUas cabras do Oriente, e á qual os medicos arabes altriboiam grande virtude, principalmente como antídoto. Muitos dos nossos escriptores deram-lhe o nome de bazom',
bezoal', ou vezual', formando d'ahi bezoal'li00; seu verdadei 1'0 nome é lJazar. como ja
advertiu G. de S. Bem. no seL! Itinel·. AI-.
gun naturalistas dão a estas cabras o nome de gazeUa do bezo.al', e notam qlle os
onentaes lhe chamam pazan. Tambem o ha
no Occidente, e se chama ba;:;ar occidenlal,
é mais inferior. Luc. 10. 3. 1'enl'. 3. 36t. §
A palavra é derivada do "ers. lJáel-zehl', por
intermedio du arabe bãzahl'. Foi pelo Iivros de medicina arabes que ella ~e introduziu llas linguas ell1'opeas.
IIIIZlll·...CO, S. m. (do Arab. baZal'tLc) Moeda indica de cobre, ou calaim: cinco bazal'UCOS fazem qual 1'0 réis portuguezes. Anell'.
Ohl'. 3. 97. Sanlos .
lIuzoár. V. Bazar (pedra). Paiva, S. t.
"l1um bazoal', e defenSIVO...
Dazófill, S. r. (do Ital. bazo/fia) (I. pop.)
Guizado feito de restos e sobejos da mesa.
§ fig. Jactancia cm cousas de riqueza; impostura. § Fanfarrice em materias de valor.
~ Fé 1'0 em cousas de brio: ostentaçãQ.
IIlIzofli"', V. intrans. Conlar, fazer bazolias; blasnnar.
Bazófio, u, adj. e S. Fanfarrão, jactancioso, parlapalão.
DIIZllliull1e, S. m. O mesmo que TIadulaque. § (I. pop.) Homem muito gordo.
IIdélllo, S. m. (do 01'. bcLclUon, nome da
resina, e da arvore que a produz.l Oommaresina medicinal, a qual se di. ti lia da bdella, ou bclcJUum, arvore da Arabia ou India.
de folha como as do carvalho, que dá uns
fructos como figos bravos. Jlceop. da Cir.1J.
60. § V. lledella.
IIdellómeh'o, S. m. (do 01'. bdatló, cu
chupo, e mell'on, medida) (t. cir.) Instrumento inventado pelo Dr. artandicre, e
destinado a substituir as sangue:wgas llas
uas applicações cirurgicas: tem a vantagem de fazer conhecer exactamente aquantidade de sangue que se tirou.
Udely;;mln, S. r. (do 01'. bcle/!Jyma, fedor) (t. cir.) Fedor, cbeiro fétido capaz de
cau ar nauseas, vascas, COUlO as de certas
ulceras.
lIeiobi•., s m. Ex.ercié.io de soletração que
se usa nas aulas primarias para en inal' a
11':1'. § As primeiras noções da leilura. § O
alphabeto, o abecedario. § fig. Os primeiros rudimentos de qualquer arte, ou scieal;ia. § Não saber o btkibá ; ser analphabeto ;
e exten ivamente, ser muito ignorante.
Delitu, S. f. (Lat. beala, lJemaventurada)
Mulher qne faz vida espiritual, com grandes mostras de devoção. fi. Dom. l. I. 17.
§ De ordinario toma-se ã má parle, e diz-se:
beala falsa. Vieira, 9.. 75. «mulher em !lm,
e mettida a beala, posto que sem manto, e
capellou por pessoa de piedade de mais os-
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Dcntltútle. S. L (do Lal. beatiludo) Dem- terra ... é forra, e tão sequiosa
tenlação, que sincera religião; hJPocrita.
(
§ B. P. inlerpreta /i'eira, mulher que vive aveuturança, ventura, felicidade eterna. § muito que chova, logo. é bebida 'todJ~~ ~r
cm celibato e habito de freira, 'em casa Sanctidade, titulo honoriOco que se da ao la agoa, e se algum. I'I~ tem que venliau~.

sua, ou communidade ; claus\.lrada, ou que
sai aos omcios Di vinos em corpo; beguina. § A mulher heatiflcada pela Egreja de
I\oma.
Det'.tlllllcnte, adI'. llemaventuradamente, felizmente. § Com modos de beato. V.
lleato.
Dentiio, S. m. Grande beato; a ma parte. Fea, ()ltact. Hypocri ta.
Delltlll'Íll. V. lleatice : diz-se a ma pade.
II. Dom. 2. l. t4. "biocos de virtude, e beataria" Vieira, 9. l3l.
Delltch'o, S. m. "', r. Homem, ou mulher dados a cOl1ver"ação de beatas, e beguinas. § Freiratieo. 11. P.
Delltel'lo, S. m. Qualquer grupo de bea-.
tos ou beatas. § As ~uas practicas; beatice.
§ partido que sustenta a reacção religiosa e ultramontana.
Beatice, S. r. Mostras atrectadas de devoção, e relirrião ; sanctimonia.
BelltlflcllÇíio s. r. (do Lat. beatifica/ia)
Acção on etreito de beatiticar, de fazer feliz. Ategr. 138. § e tatlo do beatificado. §
acto de d~c1arar a Egreja a alguem por
llemaventllrado no Céu, recommendando-o
ao culto religioso. e a invocação dos fieis,
mas sem impOr obrigação, e Jl'isto di/rem
da eanoni;apão. II. !Jom. 3. 5. 15.
(l3ealiticação, Canonização. SI/n ..) São termos de juri p. ecclesia.tica, e ambos exprimem o acto da auctoridade pontificia, pelo
qual uma pessoa de virtude eminente, e dotada do dom de milagres, é posta, depois
da morte, no catalogo. dos l3emavellturados.
Mas pela beatificaJ:áo declara o papa que a
pessoa beati ticada póde ser venerada em
publico; e pela canonização que a pessoa
canonizada deve ser venerada cm toda a
egreja catholica, c por todo o povo catboJico. A primeira é graça particular concedida a corporação, ou a alguem que a solicita, e a segunda é lei geral, que obriga a
todos.
•
lJentiflcádo, p. p. de Beatiticar. § Ilealificado, a, adj. fig. Que goza de estado feliz.
e quasi bemaventurado. Elegiada, f. 45. §
Que recebeu a beatillcação da egreja. § usase subst.
JlelltUlclldo.·, S. m.
que beatiflca. §
Beatificador a. adj. Que faz feliz, bemavenlurado : "olhos -" Paiv. S. 2. 2.78.
BCll!IOcllIDcnte, adj. De modo beatifico;
santamente.
lJelltlflci..·, v. trans. (do Lat. beatificare)
Declarar a Egreja catholica algum morto
entre o numero dos que gozam da visão
beatilica de Deus. § IIg. Fazer feliz (be,u'e).
Vieil·.2. 150. Feo, Trat. 2. r 101 V. "os trabalhos padecidos por amor de Deus beatificão. § Dar a bemaventurança. Paiva, S. I.
r 153 V. e 332. "depois desta vida vos beatifique Deus por gloria» nenhuma cousa pode boatifical' o llOmem senão a que pode
beatificar a Deus" Paiva, S. 3. 90. § Annunciar (jualquer por bemaventul'Udo: "os que
beatificão as mortes dos penitentes á hora
da morte" Vieim.
BelltlOeiu'-se, V. reL Fazer-se bemaventurado, feliz. Vieira. Bem. Plor. 2. /1. 123.
,,(a alma na outra vida) se beatifica pela vista".
IJcntíllco, 0, adj. (1. theolog.) Que dá a
bemaventurança celeste; que faz feliz, bemaventurado, ditoso. II. P. 2. r 370. Brit. ChI'.
4. 17.."y.isão -» Vieira, 9. 22. e tO. 144.
-SCtenCla - l i .
Bcntílho, S. f. Lençaria autiga muito Iina para camisa, toncas. Luc. 9. 2. Lus. 6.
21. "camisa de delgada bea/ilha que o corpo crystalino deixa ver-~e. § fig. Touca de
pastoras, e de beatas, ou freiras, d'onde a
tal lençaria tomou o nome. Lobo, p. 174. e
Casto 5. C. 82.
Deotísshuo, ° super!. de Beato; Muito
feliz. Arr. 2. 9. beatlssimos aquelles cujos
olbos nadão sempre em lagrill1as" B. D!at.
265. Cath. Rom. f 34. "a natureza de Deus,
per si beatissima, de nada tem necessidade"
~ Dá-se aos papas o titulo de beatíssimo, ou
anctissimo padre.
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papa. Goes, Uhr. J'dan. 3. 39. "era costume
dos reis Christãos mandarem obediencia a
vossa Bealitude".
.
IJcáto l ", adj. (do Lat. beatus) Demaventurado, ctito~o. Uath. Rom. "beato aquelle
que crê, etc.• Uam. 3. r 222. § Bealilicado
pela Egreja. § Gom falsa devoção, com hypocri ia : com modos beatos.
Dci.to, S. m. n, L Pessoa dada a vida ascetica, espiritual. § l:lypocrita. Arl·. 7. 10.
"haveis de ouvir he beato; he grande h'ypocrita" § Homem dado a rezar, e a devoções com descuido dos seus deveres. Veil'a,
10. 483. "(Luanda a republica ha mister de
hnm grande rei, acbar·se-ha quando muito
com bum beato" lil. 9. 91. "beatos, peste da
salvação, e das conscientlias" (falia dos reis,
ou estatuas que saem das omcinas claustraes.) § Pessoa que recebeu a beatificação
da Egreja; beatificado. beato Antonio.
(Beato, Devoto, Pio. S.tJI!.) beato em enlido pejorativo, é um idiota, que se julga
um Sancto, ou especulador, que quer fazer
acreditar aos antros qne é santo. '0 devoto
dá-se todo aos exercício exteriores da religião, muitas vezes com de cuido dos deveres da natureza, e da humanidade. OPio
é sinceramente alreiçoado a Slia religião, e
procura satisfazer as obrigações que ella
prescreve, sem arrectação e sem sanctimonia.
lJe.. to.·.·o, 0, . p. uso Grande beato, ou
beata; á ma parte; grande h,Ypocrita.
llcntl'Ín. V. JJehetri·a.
Rêbntlo, ou JJcbedo, n, adj. (pron. bêbado, etc. a 2 ult. s,Yll. brel'esl Que tem o
juizo perturbado pelo excesso de vinho ou
de qualquer outra bebida alcoolica, ou por
excessi 1'0 uso do tabaco, opio, etc. Aulegr
I. 6 e fig. embriagado com paixão amorosa Eu/i'. 5. 5. "trazei lia bebacla" Paiva, S.
2. 138. "bebaclo com amor destas cousas baixaSll (as grandezas do mundo.) § Bcbado de
iubilo; embriagado. V. de Suso. § subst. Pessoa dada a bebedice, a embriaguez. § Iig.
"Bebedos da ceia e do somnOll lJ. 2. 5. 6. §
§ Bebada; fig. Mulher descarada, sem pejo. §
Bebado; nome com que se designa um homem desprezivel ; diz-se: é um patife, um
canalha, um bebado. § Bebaelo, é mais usado, e acha-se em mUitos classicos, porém
bebedo parece mais analogo a bebei'. § (I.
zool.) Nome de duas especie de peixe da familia dos triglidas, a que vulgarmente se
chama bêbo.
lJt:'hn.·.·úz. V. Beberraz. Leão, Ol'thog. f.
208.
lJébé, S. L (do FI'. bábê, que era o nome
d'ulll anão d'um rei da Polonia (t. fam.) Boneca. § l':ome de carinllo dado ás creanças.
JJcbedódo. V. Embebedado. I(r 2. 3.
JJcbedêlru, S. f. Embria~uez; bebedice,
borracheira. V. Bebedice § Embriaguez pelo excessi 1'0 uso de substancias narcoticas,
como o tabaco, o opio, etc.
Debcdíce, S. f.
estado de quem está
bebado, ou o e/feito que causam os espiritos, e Ilcore~ fortes, toldando o entendimenta; embriaguez, bebedeira. g Vicio de
bebado. § lig. JEmbriaí!"uez das paixões.
Behetlinho, ", aoj. llebado moderado,
pouco bebádo. B. P.
IJcbedo. V. Bebado.
Bcbellt'll', o, S.
que, a que bebe muito
e a mindo «debaixo de huma ruim capa se
acha bum bom bebedor" A1T. 1. 2.
Debedou.·o, ou - 1I0h'0, S. m. Vaso,
poço, tamIue, pia onde está agua de beber
para os animaes de toda a especie, que se
criam, e domesticam. § l1ebedolll'O de 11assa1'Os; vaso de vidro, ou ontra materia, em
que nas gaiolas, ou viveiros se põe a agua
aos passal"os. Luc. 7. 4. § Diz-se por gracejo de um copo muito pequeno.
Bebt'w, pI. beberes, S. m. As bebidas. Tes·
tamento dei-Rei IJ. J. I. «para seus comeres, beberes, e vestidos".
lJebe..·, V. trans. '(do Lat. bibere) Receber
na bocca, e engulír arrua, ou qualquer liquido. § Iig. Recolber. 'tuc. 9. 17. «náo (rota) bebia o marlJ § Absorver. B. 3. 5. 5. «a
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al:o das serras, pmnelro que clie.ue o
mar, a terra o b~be lodoll § Beberoem:~
embel?er. &rll. Runas. «desse san.u. qu'
em SI a terra• bebelJ Vieim , 9• 2'IJ. -,'ureeS
çom q.uc. reS[JII'a~lOs,. e bebemos a vida. i
c, ~onlorlamos, vigoramos Com ares puro,'
§ IJI.zemos ~e algum braço de Il)onte, ou de
outla cousa, como Illuralha, etc. qne VfI1I
beber ao mar, por se e tenrler alé a prail
H. lJom. 1. 3. 13. Nau/I'. de Sep. 28. 'mu:
ralhas que descem a beber na agua, (do rio
Douro) trasladando de tocar Com os beioos
e bocca na agua,. para. tocai: na praia, ati no
mar, o que esta mUI eontlguo a elle iE
dizel~os tambefl.! ~as nações que ha~ilam
por Junto das 1'1 beiras, dos rios, ou COsia,
do mal', q~e bebeI/! ~s suas agllas; e islonl
poes. Enelel. e Lus!act. § l1eber; fig. diz.se
das cousas que OUVimos, ou aprendemos e
fazem em. nós algo Í1:upressào. Vieira,'3.
28.1. .bebuio com o [CIte da primeira doo.
tl"l nall § lleceber: v. g. beber a (/oulrino
iniquidade. Ae. dos Sing. 2. 1). 7I. "beber os
luzes dos sens elegantes escritos. nini:
Pind. «e da eterna verdade os raio ~
l1ocage: «veneno abrazador, (da formosora
que olhos bebem" i. é, que far. o mal pelos
olhos § l1eber os en'os pelos olhos. I'ieim 3.
477. i. é, ver cousas que fazem error'os
juizos. § «E do malino os sofregos ouvidos
os susurros bebendo da CalUIllJllall i. é, fi·
cutam: «os ouvido bebem a encantadora...
symfonia" § Beber; passar, solrrer. O.3.!.
3. «não havia mais que beber esles Iraba·
lhos, ou verter a vidall § Beber a mo/ti;
solJrer as suas angustias, amarguras. Viti·
l'a, 10. J8t. Lus. 3.48.•diantedoal.olO
condemnado, que já em vida a morle lem
bebidoll § l1eber d61'es e penas; beber lagl'lIIlar
e gemidos; reprimir soll'rendo-se com adOr,
que os causa. Prestes, {. 166. § Bebei', 00
lazer bebeI' os tormentos golla a golla, ou dt
Itln só catis; i. é, ·soll'rer, ou fazer solfrer I
alg'uem toda a amargura, todas as an"os·
lias de um acontecimento, desgraça, elo.
Vieira. § I1cber; commelter facilmenle: o.!.
bebeI" peccados, juramentos (aLsos. M. Lu!..
{. 159. § l1ebe,. em branco; diz-se do ca\'~
lo, que tem o beiço de baixo bran~o. §.8I.
bel' vento o cal1allo, tomar grandes JIIipJrl'
ções de ar. Galv. 1'1'. da GÍ1wt. p. III.!
Bebei' azeite; ser muito VIVO. ~ Beber do fi·
110; (phr. fam.) andar bem informado do.;
segredos da alta politica. § Beber os C/111m
1)01' alguem; ter-lhe amizade atéfazerguII'
des exr.essos. Sá e Mó'. (Jam. SOIt. ~59. §Ol'
sejar beber o san!{tle a a/g1l61ll; ter-Ihegr3l1'
de e mortal adIO. Vieira, \l. t07. § Ailag.:
11l1ebes o vinho não bebas o siso. ,Comer
sem beber, é cegar scm ver" "Depois delt·
.bel' cada um dá o seu parecer" "A mulher
que muito bebe tarde parra o que deve>
ll~ão beber nas' labernas, folgar. n'ellas.
.Não bebfLs cousa qne não vejas, nem asiIgnes carta que não leias", Ncm be~a> nl
alagOa, nem comas. n:!ais ([ue uma azeltonr
"Nem te lics em vIllao, nem bebas agua o
cbarqueirão" llNinguem diga: d'esta ago~
não bebe.I'ei- "Onde cntra o bebeI' a? o~i
b~r" "Quem muito pede e mUito bclJ'>, a·
damoa e outro perdeu liA bom comere mao
comer' tres vezes bebei'. § BebeI', IOlr~ns.
Engulir um liquido: o doente nào cO~Je:~
bebe. § 'ão rrostar nem usar de bebi a·
coolicas: ê ltomem que não bebe. § ~cro~ W
de
bem; beber mu ito e ser bom aprecia
vinho; ser bom copo.
_ " opor
IJcbe"n, S. r. Figo temporao, ncorcom.
fóra, encarnado por dentro' groSSO~ eas o.
prido da primeira novidade que daO
gueiràs; chama-se tambem, tlg.o 16~~~1
Anno de beberas, e de peras, nao
Detic. Adag. 190.
.
d' riameo'
JJ~bcrálo;em, S. r. Bebida, 01' IDa parlo
te de sabor desagradavel, ou md·l ~6iIado.
da. § Agua dp. semeas quer s3 aorlunuea
JJcbe.·i.jo, S. m. (I. do n .o.p o
Corrupção de llelJeras-em; bcblda B. p.
b be~'
Bem. Lyma. § Convl.te p~ra beee
dd
Dcbel'elt·u, S. r. Flgueua, qu
raso

c
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Jleberes, s. m. pI. D~bjd~s.
.
Bebe,'ell! s. m. Bebida tli.spost~ paI a ais convidados (compoLat~o). Caret. lJ.
~~~ 3. 6. § Hoje diz-se mais geralmente:
c/' d'agua. § fig. Qualquer alI?1oço, ou coi·
la~o, ~ff~rc~lda a algum c.onvldado, oU,le·
. reCelçao a noute. Au~egl. (. 21 v.
vCBeber,'iio, onu, adJ. augm. de Bebado;
Que bebe muito. § subsL Debado habitual.
AI'I'. 2. 14. •beberl'ões,' desleaes, e sober-

sempre em pé) Na universidade de Coimbra,
empregado que assiste de massa a certas
funcções academicas, que aponta as faltas
dos estudantes âs lições, e lhes dâ altestação da frequencia, etc. Eu/r. 1. t. "VÓS estais hoje mais rhetorico que bum beâel" §
E pecie de continuo em escholas superiores. § Movei de casa antigo, cuja fórma e
uso se iguora. P. da fi. Cen. p. 347.•dous
bedeis".

lIedelho, S. m. Pequeno ferro chato, bo·
. risontalmente collocado na porta, e que serve
de a fechar e abrir; pequeno fecbo; tranB~berJ'lellçiio, s. f. O acto de bebernqueta. § (I. de jog-o de cartas) Trunfo peca~eberJicndOr, u, s. O que, a que bebe qneno. § (fig. e famil.) Homem de pouca
auctoridade. § ii. Creança, fedelho. § AteUel'
muitas vezes, e a meude.
Bebcr"'c(u', v. trans. (L fam.) Debel' a o bedclho; intromelter·se em conversação
abelhudamente, sem a ella sei' chamado.
miude e pouco de cada vez,
IIcdelíu, s f. Omcio de bedél.
Bebcrl'ieo, s. m. (L plcb.) Homem que
IIcdélJo. V. Bdellio.
go la de andar sempre a bp~er.
.
lIedélln, S. r. Arvore que dâ o bdellio.
Bebcr"oníll, s. f. (L famIl.) OmUIto beber § A companhia, ou sociedade d€ be- spgundo uns; e segundo outros é synonymo de sanguexuga. § 'O sentido de arvore,
ber~ões. § A qualidade de beberrão..
escreve se beclcLla, ou bdeLla.
BebCl'rólc, s. m. O que bebe mUIto.
lIedem, S. m. (do Arab. badano de bádaDébes, s. m. pI. lJebidas; usado na phr.
na, cobrir o corflO, vestir-sei Capa Mouris]JOp.: comes e bebes.
. .
Bebido, s. f. Qualquer liqUido que se ca. B. 3. p. 80. IJ(t. de I'oL. § Capa de couro,
bebe: e ordinariamente 5e diz dos que são esparto, ou junco para livrar da chuva. B.
preparados com arte. § 110mem daelo á be- P. (penula) Esclavina, croça, capa aguadeibida' o que e embriaga. § Loja ele bebidas; ra. § Bedens, pt. Ar!. das Sisas, C, 53.
Dcdlum, Ipron. béd/a-m') s. m. Celebre
botequim, café. § Bebidas bl'ancas; as que
são preparadas com alcool.
. hospital de doudos em Londres.
lIedllíllo, S. m. (do Arab. badaui, homem
Bebido, p. fl. de Beber. B. 3. 5. 5. § adJ.
rustico, que vive no campo) Dá-se este noQue se lJebeu. CosLa. Tel'.
me
aos Arabes errantes do deserto. B. 1.
lIebo, s. m. IL. zooJ.) O mesmo que De8. 4.
bado. V.
lIeeçolll, e Decllzom, (ant.) V. Benção.
Deeo, s. f. (no Hal. oecca; nesfl' beca,
lira, ou Caxa como as que alguns co legiaes lned. de A/cob. T. t. e 3.
lIeéstu l Deéslelro, (an!.) V, Désta, e
traziam sobre as bati nas, e pecie de estolas
mui longas). Vestido talar de colleõiaes; derivo Ora. Ar. L lJ. 300. 47.
lIeeh'ín. 'I. BelJetria.
consistia em uma tunica sem mangas. de
Dérngo, S. m. Especie de cavallo, ou casaia muito larg-a. § Os magistrados civis
usam de outra- beca, que é uma tunica jus- mello da Indiâ. Bem. Emerc. !. 3.
ta apertada com cinto, sobre a qual se 'collIerolllí, S. m. O terceiro si~no da escaloca uma especie de capa, tudo talar, aber- la musica, ou solfa, tom de nu.
lIegónlu, s. f. (I. boI.) Genero de plan·
ta por diante, aliâs garnacila. li Beca: fig. a
pc oa que u.a d'ella; collegiaT, ou de em- ta da familia das begoniaceas, originaria
bar"ador: dizemos então, um bêca (subst.) § dos tl·opicos.
.
lIl-gollllÍcehH, S. f pI. Familia de plan!Algar, officio, do que t!'aZ /iéca. § Beca; enIre os jcsuitas, copo de vinho. que davam tas, que consta unicamente do genero beaos noviços convalescente•. § Béca; antiga- gonia.
mente, parece que ~ra uma especie de murlIeguínll, S. f. (do FI'. béguine, segundo
ça curta, ou estola, ou antes capirote ou nns de Lambert-te-beque, um tios primeiros
capcllo como o dos doutores. Inecl. l. 57t. fundadores d'essas freiras, egundo outros
e Leão, ChI'. Ar V. c. 61. «trazia hum saio do Anglo-SaxqlllCo began, bigan observar
curlo, e ao pescoço IlUã becca de cbamalote uma regra; ou talvez do Ingl. beq, pedir,
amarello, COITado de cordeiras brancas" beqging, pedindo; ou. d.o Ha!. beghma, terLeão, C/l1'. At: V. p. 484. cd. ele 1780. 4.° ceIra, ou beata) l\elIglOsa de certa ordem
Cunha, V. do Al'c. MarL. CaL. f. 'l9. rdobas nos Paizes-baixos. § Beguinas, beatas falsas,
roixas, bécas verdes".
devotas rezadeiras. Sá e Mil', Vilhatp. 1. se.
Oéeeohungo, s. f. (t. boI.) Abrotano ma- 'lo Bem. Lyma, Cm 'L. 27.
co.
h
Begllhllll'ín, S. f. Vida claustral, recluBeehomél, s. m. Certa especie de mó- sa, de frades recolhidos; vida de beguinos.

bO~~I'erl'~z, adj. 2 g. Beberrão.

II10.

~éehleo,

o, (ch como k) adj. (do Gr. btiChl~OS, rormado de bêm, g·en. béchos, tosse)
II. med.). Que é proprio para abrandar a
ose, .faClhtando a espectoração: diz-se dos
lem~dlOs. Lu;. da Med. lJ. t27.
Bee~o, ou Deco, s. m. Rua estreita e
curta, as veze~ em sabida. ~lodernamente,
nas gra.ndes Cidades, tem sido mui tos becantigos convertidos em passagens coI G!, que s~rvem ao transito, e ao com.
rerClo a varCJO de certos artigos de phans:~ § fig. lJespejal' o becco; (pbr. pop.)
Si I~ ou ser posta fóra de algum logal'. §
dr ~ sem sahida (fig. (l pop.) Ser casah~·Ir. § II. Embaraço de que se não pode sadeBaeeeeOSlnho, ou Decoshlho, s m. dim.
Be eco. Cosia ' Terenc .."e r. "75
L
•
Be ~o. s. m. (I. do Indó-portug:uez) Deiço.
t!m elliba, s. f. Noz (lo Brozll, que conIre ouma am.endoa €muJsiva, collocada ens remedlO balsamicos
q:dr~~~e, St' ~. (I. de carp.) Formão quasi
moI' que' es ~CltO e.longo. § (t. boI.) TuBede ~em as roseiras.
odorirer:dr, s. ~. (I. bot.) Galba comosa
Bedel as ro,e1ras.
qUe na h~ m·L(em FI'. bec/eau; de pedellus,
POrque
xa .al. era dim. de pes, pedis,
os bedels nas suas funccões estão

:'1

VOL. !-llL. [~2

-

H. Dom. 2. 4. 9.

IIcguinos. S. m. pI. Homens de vida penitentr., que' professavam pobreza, e bavia
alguns enclaustrados. PallL. c/'Av. C. 28. diz:
.beguinos cbamava o povo aos pobres da
erra de O sa. ~ Os f!'ades que andavam â
esmola. § Seita de hel'eges do seculo xm. V.
lJeguina.
lIeg,',m, S. r. (I. Asiat.) Titulo de honra
das princezas e damas nobres do Indostão.
lIehen, S. m. II. boL) Genero de plantas,
ele que só se conhecem duas especie~: o
behen branco, que vem do monte Libano; o
behell l'1.1.bl'o, que vem do levante. Essas
raizes algum dia usadas na medicina, já
não se encontram no commercio.
Debetrín, S. f. (anL) Cidade, villa, ou
povoaçáo, que tinha direito de eleger,.e tomar por seus reg:edores e senhores, hvremente a quem melhor a deft-ndesse, e mais
bem lhe fizesse, e os amparasse de inimigos externos ou internos, e das propotencias dos poderosos por officio, jurisdicção,
eslado, e podiam dar-se ao patrocinio de
qualquer pessoa, ainda estrangeira, e de
qualquer linlJagem, e se dizia, belteLria de
ma'r a mm'; ou escolhendo-as d'entre as
de certa, ou certas famílias, e esta eram
behetl'las d'enLl:e pal'enLes. Lm'l'amendi deriva esta palavra das Vasconças beret-i1'iac,
que significam povos livres, não vassaUos:
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nas leis das pm'Udas se diz vir de bem/eiLoria, ou cousa que o soberano dava por
beneficio de alguem; ou de que o povo, ou
cidade fazia beneficio, dando-se a algum
senhor, a quem elegia: o titulo de benefice
na li nguagem feudall?ranceza é especie bem
vulgar, e concorda com o bien-hecho das
partidas de Hespanba, e por isso esta origem parece mais natural, que a de Lm'l'a1I1endt. (I(. a Dissertação de José AnasLacio
(te FigueirlJ(lo sobre este artigo e o que escreveram os auctores das losl. do Oir. Civil de Castella nas Notas â "ua edicão do
Fttero Ju;;go, ~Iadrid, 177 ... in 4.° gr.) En·
tre nós beheLrias se entendl'm talvez as cidades, que não consentiam avizinhal'em-se
n'ellas, herdarem-se, ou adquirir bens de
raiz, nem fazerem assento pessoas lIdalgas,
e grandes, para evital'em di tincções de estados, e classes, que não adl'llittiam, ou que
não queriam servir com o concelho. e supportar os onns, e e!Jcargos concelbios. e
d'estas talvez foi antes d'el-rei D. Manuel a
cidade do Porto. Goes, ChI'. Atan. 4. 86.
Q'aqui talvez o adagio: -com villão de beheLl'ia não te ponhas em porfia" como gente alterada, e grosseiraU1ente soberba. As
behe!rias se constituiam com permis ão I'e"'ia, de que vem documentos na Synopse
Uh1'onoLoptCa, e nas Memorias de José AnasLacio de J?igueiredo.

lIel, s. m. (do Turco beg, priucipe, senhor) (I. da Asia.) Governador de cidade.
Bal'l'os.

Beiço, S. f. tfami!.) O IJeiço-cl1'fao do que
eslá enfadado, carrancudo: V. g. cair a beiça; (azer beiça; estar irritado.
B~lç(ldll, S. f. (I. famil.) Beiços grossos,
.
e caldos.
Ilclçl\llU, s. m. (L pop.) Oque tem beiços grossos, e grandes.
Delcíllhn, S. f. dim. de Beiça. EU{l·. 2.
4, ojâ elle se vai com a beicinha" signal de
agastamento.
Belcinbo. B. P. dim. de bei!;o. § Fazer
beicinho; diz-se das creanças, quando vão
começar a chorar; porque fazem uma cerla contracção do labio inferior, que parece
..
tornai-o mais pequeno; amuar-se.
lIelço,. S. m. Labio ; cada uma das partes exte I'l ores, que formam o contorno da
bocca, e que cerradas cobrem os dentes.
AI'I'. 10. 47. § lIg. &,:ço da (erida; as bordas intlammadas da me ma, quando estão
apartadas, ou quando ella é profunda, e
tem as bordas grossas. li Levar, ou Ll'azel'
a/{Ittll7n pelo beiço; (pbr. Tamil.) governal-o
a seu sabor, fazer Cl'elle o que se quer. §
P61'. ou daI' mel pc/os beiços,. fazer cousa de
prazer, mimos, agasalhos, a algúem para o
"'rangear, e conseguir d'elle alguma cousa.
~ fig. LambeI' os beiços,. mostrar que se gostou muito de uma comida, e que se deseja
mais. § Não ti para os leus beiços; diz-se a
al;!Uem para prophetisal' que não conseguirá a cousa que deseja, ou pertende. §
MordeI' os beiços,. apertai' o labio inferior
com os dentes para reprimir a expIo ão de
riso, de colera, etc. § Fazer beiço, ou es{Jal'"
fazer gesto mau cantando. § iL~' amuar-se,
§ Beiço ,. (I. de carp.) borda da taboa, que não
está de nivel com a mais planta d'ella, e fica
resaltada; rebordo.
(Beiços, Labios. Syn.) Beiços são os dois
orgãos do rusto do homem, e de alguns
ammaes, que cobrem os dentes, e formam
com a sua abertura a entrada da bocca.
Labios são as extremidades, ou bordas de
aquelles or"'ãos ; e d'aqui vem que no senlido figurad'o dizemos ordinariamente os labios, e não os beiços. O 1.° é mais usado na
linguag. vulg. o 2.° na linguagem lilteraria, scienlifica, e na anatomia.
Delçoál'lo, S. m. (ant.) Inventario, rol
dos bens de uma casal egreja, etc. lJoc. AnL.
V. Bençoario.
IIclç"do, 0, adj. (I. fami!.) Que tem beiços gro sos.
IIcljádO, p. p. de Beijar. § lJal' al{Juma
cousa ele be7jar.l.o, ou mão beijada; i. é, gratuitámente, sem retribuição do acceitaôor,
mais que dever beijar a mão pelo dom, e
em signal de gratidão.
DelJodôl', u, adj. Que beija. B.P, § tt. subst.
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Jlcljmuão, S. m. Acção ue dar a mão a
beijar. § Acto ou ceremonia usada por alguns soberanos em certos dia de gala. No
lIrazil e em Portugal o beijamão esta ~ub
stituido por um simple cortejo da côrte ao
soberano em dias de gala.
nêljll-pe, s. m. Ceremonia de se beijar
o pé ao Papa.
Beljúl'l V. trans. (em !tal. baccial'e ; Lat.
~asiare) Tocar com os beiços em alguma
pessoa, ou cousa, por mostra de amor, veneração, religião, humildade. Lus. 5. 55. "e
começo os olhos bellos a lhe beijar as faces, e os cabellos" § lJcijo-vos as mãos ,cumprimento de de pedida, ou de agradecimento. Atllegr. 1. 12. § Ug. Dizemo que
o ?Jlal'. beija a 111'aia; chega a ella: (lo
poet.) OI'UZ, Poes. Eleg. 2. "as rochas beijão-se com as ondas"
BeljIÍl'-se, V. ref. Dar-se reciprocamen·
te beijos. § Adag.: Beijo-te bode, que has
de ser odre"
Jleljillho, S. m. famil. dim. de Beijo
Exprime um beijo dado com meiguice, com
ternura. § Beijinho de /i'eira; certo doce.
Ac. dos Sing. 2. 22.1. 6. ii (t. pop.) A flor, a
melhor parte de rrua1quer cOllsa qnc admito
tc separaçao, e e colha: v {I. o beijinho da
Ii'tLcta; o beijinho da /arinha; a mais Una, a melhor. §-s, pI. certos bolos pequenos e redondos.
Jlêljo, s. m. (do Hal. baccio; do Lat. Dasiwn) Osculo, toqne com os beiços na face,
mão, bocca,. ou cm qualquer objecto, por
mostra de amor, respeito, ou religião. Arr.
iO. 52. § Beijo de pa;; o que se da em sigllal de rcconciliação. § lJar o beijo na {'ace
com a espo.cla escondicta; O~. commettcr
aleivosia. IJ. 3. 3. 9. § Beijo ae Judas; afago, lisonja de quem quer atraiçoar; meta;
phora tirada do beijo que Judas deu ao !tedemptor, tendo-o traído. § IJeijos de {reira;
(l. bolo) Planta tambem chamada orelha de
lebre, ou candelaria dos jardins, da familia
da~ caryophylleas.
Bcljócn, s. f. (L. famil.) Beijo com certo
estalido.
IIcljocill', v. lrans. lamil. Beijar muitas
vezes, e com estalido.
lIeljoflll, S, m. Resina da arvore laserpici~, amarell~da, aromatica. Ha belJoim de
bolltnas, que e o das plantas novas, e mUI
aromatico. lJ. 3.3. 3. "a qUI~ os nos os pela
suavidade chamam betjoim de bonina-s"

Vieir. íO. 27. .brJuim dc boninas" § Bei·
joim ele amemtoas, outro que se faz em
pães: beijoim amendoado, que tem por den-

tro umas como amendoas, mais limpas, e
depuradas, que a outra massa me cluda de
impurezas, ou partes heterogeneas, mai
escuro, e menos odorífero, ou aromatico.
Oolt. Orla, (. 2 .

V.

lI.eljolnlco, u,

adj. (t. chym.) De bei-

joim ; acido.
neljú, s. 111. (I. do Brazil.) Massa de tapióca, ou de farinha de mandioca, aplanada, e cozida no forno, fica a modo de coscorõe . § Bajú dill'ere; e é roupa. V.
Bclj'lplt;U, s. m. Peixe muito e timado
do JJrazil.
Jlellhó, S. m. fami1. V. Belhó.
lIelt'u, S. r. Borda, ribanceira, ouréla do
már, do rio. lJetic. Ad. "nadar, nadar, e ir
morrer a beira" Vilhalp. 4. 2. pr. § Margem,
aba do telhado,'as telhas que saem fóra do
corpo do cdificio; a rama que as arvores estendem capando-se: "seja tua a liguei I'a, e
esté-lhe eu á beira. fig. i. é, perto. ~ Bei?'ti de egreja sempre goteja; adagio alfusivo
aos piugues rendimentos que antigamente
tinham os ecclesiasticos. § Eslal' li. beira
de 11m abysmo; fig ..estar em grande perigo ou dil1iculdade. § Estar á beim da sepILltUI'a i estar para mOrrer. § Não ter eira
nem beu'a; nao ter nada de seu; não ter
onde cahir morto; ser um desgraçado. §
Beira; nome de duas provincias de Portugal: § Beira Alta e Beira Baixa.
lIelt'(~dfl, S. m. A beira do telhado.
neil'ill, S. f. (I. da JJeira.) JJeirado; a beira, ou gaita que cai do telhado.
IIch'uWÚI', adj. 2. g. Maritimo ; que esta na costa do mal'. IJ. P.. § A' beiramar ;
(loc. ad\',) a borda da agua, junto do mal'.
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lIelt'umc, S. m. Lençaria de algodão da linhas pal'aIlela e sobl:epostos alê Ires em
India; certa chita. B. 3. {. Bt. Oout. 5.10 altura. "a.ra o pa a&,~Il'os de camara nUH.
ca lia maIs de um bel Lclze obl'e ·outro I
C. l.
Bclrulllillho, S. m. dim. de l3eirame_
vcnd9 entretanto c.amarotes de quatro' ~~;
lIelt'iio, S. m. V Bairão. A. Pa choa dos e ma~s lagares. VLeLI'a, 10. 2.17. § Quarlo
Turcos. § Natural da JJeira.
para .Jogo, nas casa em qne dao tabola.cm
Atv. de 24 ele maio ele 1656.
o .
nell'CllSe, adj. 2. g. Da l3eira.
neil'illhll, S. r. dim. de l3eira. Gil Vic.
Uelidfl, S. r. (I. vnlg.) 'évoa nos olho.
lIeis;,,', V. tran . (ant.) (do FI'. baiser.) [l. Dom. 2. 6. 4.·
l3eijar. Res.- !l. d'EIIOl'a: "lembra-me que
Uclis, ou Bcllz, pI. Belizes, adj. 2 gen
ou S. m. (I. fam.) Agudo, e [lerIa. E!I{1' I'
beisallrto as mão a V. A."
lIi'ju, s. f.. ign. incerta. Coul. 8. I l. "es- 6. "discreta ~omo betiz t lee e escreve quan:
conderão'se debaixo de cubertas, on das to 9ueru e fIg. "coraçoes_... ~Iue selldo Ião
llejas. (os Mouro da champana.) § Na ediç. betL;es para o mundo sao lao insen iveis
de 1736 vem beijos prova velmenle por elTO para Deos.. Paiva, S. I. 2. 2jl V.
typographico.
. IIcllslÍl'ill, . [ Pequena moeda que o
lIej~lllll, V. Dcijoim. Arl'. 4. 23.
.Jo_gador q~e ~sta ganhando dã ao que jã
II~I, aujo 2. g. Gontracção ue Helio. Usa- nao tem dlnllell'o para apontar.
se na poes. : um bel cantor, e na loc. ad v. a
Bell .. eildo, p. p. de lJeliscar, e adj. Que
bel pl'ü.:;er ; com muito gosto. Eneid. 9. 49. tem beliscadura. Mfig. Um tanto ofrendido
Eu/i'. PI'OI. • ride-vos a bel pra;;~rll i. é, co- irritado. § fig. Excitado, estimulado.
I
IIcllseudill'u, S. r. Acção de beliscar !
mo quizerdes.
.
_
Jlclbílte, S. m. Certo teCIdo de algodao Ferida Iclve na pelle; arranhadura.
.
de cOr, e avelludado. Alv. de 5.11ejan. de
Uellscão, S. 111. It fam.) Aperlo da pelle
1785.
com a unhas do pollegar, e iOllice. V.Pel.
nelhlltillll, S. I'. Belbllte fino.
liscão.
JlêlchUll', S. m. (I. do I3razil.) Homem
U~IISC;ll', ou IJelllscúl', e derivo V.
que compra e venue objectos velhos e u a- tran . DilI' belli cões. § Og. TIrar uma pordos; ferro velho.
ção .minima de al~uma cousa. § BelllSr:ar
lIeldúde, S. f. (I. poel.) l3elleza. EU{I'. no /erl'Olho. V~ PetISCaI', § lig. Olrender le.
2. 5. "a beldade desta terra" Cam. San. 83. vemente: é mais qne dar toque. e menos
Leão, iJescl'. c. 49. § Mulher bella.
que pizar, ou morder: -as uas racecias e
lIêldo'os, pI. Oml' mo f/ue Hredos. B. P. ditos beliscão, se não [licão ali mordem•. §
IJcldl'uêgu, S. f. (do 'ers. balcloraca.) Excitar, estimular.
.
Herva orlen e da familIa da portulacea ; é
lIelí 'cu, S. m. O acto de beliscar; belis·
comestivel, usando ·se princi pai mente em cão. Arr. 2. II. "nem vozes e vali cos para
sallada. § A nascidiça, ou silvestre tem 11 morto resurgir... § ligo Porção minim!
mais acido; e é U. ada na medici na (por- como o que se pode lirar com a nnhas,
lulaca) Brot. O. "betdrocga,)
belliseando; (phl'. famil.) dal'-Ihe lll11-na
lIelegllhll, S. m. (do Arab.) valeguin, de {ama.
balaga, trazer, acompanhar, guiar, lançar
IIclltill', e derivo ant. V. lIabililar. Elu'
mão a alguem.) OmCIaI infel:ior de ju lIça, cid.
que prendia ajudando o alcaide. Ac. dos
IJeliz. V. Belis.
:>ing. 2. 240. a. § fig. Termo de desprezo.
Uelllleísslmo, u, adj. su[l. (I. poet.)
com que se dcsignam os orJiciaes de dili- Muito guerreiro; muito bellicoso. Gam. Llu.
gencias que dão execução aos mandados 2. 46. "os turcos bellacissimos e duros•.
da ju tiça, ell'ectuam prisões, etc.
Uêlludóllu, S. r. Planta herbacca vene·
Belegulllúço, S. m. augm. de JJelegnim. nosa, da famIlia das solaneas, a qual nasce
lIelegllllllÍs. V. BelC:'gninaço. Sá 111. Estl'. em tomo das mattas, nos fos o, vallado-;
acto 2. "hum beleguinlis ao lado.»)
é muito usada na medicina allopathica,e
llelel;lllllilZO, O me mo que I3cleguina- con;;litue nm dos principal' medicamentos
ço. Fel'. Oivs 4. 5. ((ali belle{lLLinazo, fugi- da homeopathia: (bellarlona ~olal~ul1lle[/IOJe
diço das·galés.1I
de Linneo). § lia outra da lamlha das hlaJJelelllllite, S. r. (do Gr. gelcmnitês) (L. ceas que se clllli va no jardins, e da nOrei
paleon!.) Concha fos ii de fOrma alongada. enca'rnadas, de maiada , da feição da ~çu·
Belelll7.Íldll, S. f. llevolta politica, que cena' com o succo ou agua deslilladadc,teve lagar em llelem, Lisboa, em 1836.
ta planta, fazem às enboras de Italia u~
nelét-Ico, S. m. Nome de uma das cinco cosmelíl:o [:Jara amaciar e fazer a pellc IDIIS
especies ue mirabolano usado na pharma- branca d'onue, provavelmente, lhe vem o
nome. '( Lia-narcissus indictLS, de 'fourne·
cia. Pharm. T. I. p. 254.
lIeletll. V. Veleta, ·Grimpa. Pra.:;. V. ele S. fort). Tem tambem o nome vullTar de.OfU·

Bento, I. Empl'. 11. n,o 246.
cena encama(/a. § Betladona das Anlllli~;
IINrIlS, S. f. pI. Excre cencia carnosa planta da familia das all1aryllideas, CUjaJ

que tem os gallos, perús, etc., por baixo
da cabeça. M As faces das pessoas bochechudas.
Bélro, ", adj. (do l1esp. bel{o e be{o) (I.
fam.) Que tem o beiço de baixo pendendo
sobre a .barba, ou muito mais grosso que
o de cima. Rego, Cavo C. 5. § IJ. P. na 9."
ed. diz que é quem tem os dentes de baixo
podres ou cahidos. § Applica-se o termo
espeCIalmente aos cavallos.
lIêlgu, 2 gell. ou lIél;;lco, ", adj. e S.
j';atural ou pertencente á Belgica. Vieir. 9.
420. § Linglla belga ou S. o betga; nome menos propl'io com que se desig'na a lingua
Ilamenga.
IIclhiio. V. Bilhão. A Ord. Af. 2. 82. I.
raz blllhom, qne parece erro: vem do Casl.
velton; porque os romanos marcavam as
moedas de cobre, e baixa lei com o veIlo
de uma ovelha, em memoria de que as cabeças de gado tal el'um primitivamente como moeda entre os povos pastores.
Bêlho, S. m. A lingueta da fechadura.
lIelbó, S. m. Bolo de abobara com farinba e assucar, frito em manteiga ou azeite.
lIelíchc, S. m. Cada um dos compartimentos do camarote do navio em que tem
a sua cama o pas, ageiro, ou o omeial de
bordo. Nos grandes paquetes 'ha, para os
passageiros de 3.· classe, um ou mais camarotes, onde os beliches são collocados em

llôres tem um aroma semelhante ao do la·
cintho.
.. d' I
BeUngúl'çfl, S. r. Ave aSlallca ese
nome.
'be
lIellulllcllte, ad\'o Co~ belleza, mm fi!
formosamente: - {Ol'lllOtL-te a /latum a,
- (alta, etc.
U
nell/lI't,e, S. m. (do Hesp. velarle) fi
e tofo de lã Reg. Ant. da }?abl'ica dos POlinos, {. 27.• panilO" bellartes" mui finos. io
Jlélllls.ú,'te!il S r. pI. As que po~ mCdl
do desenho da pintura, da gravaçao, .
escul ptura, 'da musioa, e da eloque,nCl!e
excitam no nosso animo as: ensaçoes
idéas que excitariam os propl'lOs objectos,
se presentes fossem. V. Arte.
lIéllns-lêttl'ns, S. f. d. V: Leltr~S'r (do
Belllltl'íce, on Jlclluh:IZ, ad). :. {t.

Lat. bellatrix, 'icis). GuerreIra bellIcosa·Es.
poel.) "a bellatrice lIespanha §- ~cl\aciO
trella de primeira granueza na cons .
Orion.
.
nelleguím, e der,iv. V. De\~uro;OIOSu.
IIcllêzn, S, f. derIvo de bc O.
Calll,
ra, beldade, qualidade dc ser bellocm lerSan. 144. "permi Ite que se esclontd~lla bel/I'
nos annos, debaixo d'llm !Jure, a s· v. o.
zall, diz-se das pessoas e das cou.~ ·LiISIt.
(Ephyre nympha) exemplo ~le be§l~z Mulher
Trans/. "as bellezas da poe Iba"il ag'§Qu~~
formosa, beBa: V. g. é uma e ez .
ll
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dade do que é b~1I0, do (fUe é ag.radavel á
i la ou ao ouvido: aqtl~lIe quad! o, aquelle
~lllÓ euma lJelleza. § I!:xcell nCla no s~n
lido moral, bondade. § O typo da perfel~ao.
§ Bellc;as; pI. (l. famJ alguns calJeLlos JUIllO á orelha's, pentea os sobre as faces, lJue
usam as senhoras.
. .
.
(Belleza, O bello. S!ln.) O pl'1m<:lro e um
vocabulo .abstracto,. pertenc<'!Jte a llngu~
!!Cm da metbaphyslca; exprime a noçao
~b tracta e generica d'uma qualidade que
compete a lodos os olJ./Cctos da nalureza,
ou da arte, a que chamamos belLos. I!: o segundo li um vocalJulo concreto, qne pe~·
lence á Iillg'uagem das bellas-artes; exprime o lypo Ideal, que o arl i~la lem r"rmado
cm ua phantasia, e que lhe serJe ue modelo, ou exemplar para a. exe~uçao de uas
producções; e, para as 1m dizer, a bcl/e~a
personificada, despoJada de todos os defeitos e lel'ada ao mais alio gráu de perfeicão. O primeil'o é, comlu~lo, relativo, e o
Sr.undo absoluto; aquclle e obra puramente°inlellectual, e este, no seu typO, é obra
do !!Cnio da inspiração e do euthusiasmo.
IDeBeza, Formo ura, Gentileza, Boniteza,
Lindeza. Syn.) Con i te a bel/eza e a (orlllo,
IllI'a na boa proporção e harmonia das partes !Ine eomlJÕem um todo; porém, a {anHo,
nU'a limita· se a representar aquella idéa
com relação ao agradavel; a belleza reprenta a idéa da perfeição possiv<:J. A (01'mosura só se applica ao physico, ao que
obra fobre os sentiLio ; a bcl/cza allplica-se
lambem ao moral, ao que obra direclamente obre o animo: seudo a fOl'l1losttra o imperio da fórma obre a materia, e nascendo
para per uadir, reinar e avassallar coraçõe ,
parece se deve especialmente applicar as
donas, e a betlcza aos varões. Póde·se citar
cm apoio d'esta opinião. B. f?lor. 5. 117.
!'ieir. 7.441. 2. lri. 8.357.58.59. e 380. Llls.
2.340 44. lei. 9. 540. e particnlarmente a Eslanoia76. onde parece confirmar a dirrcrrnça que entre belleza e {ormosul'a aCLui se faz.
Gelltileza é a galhardia e bom ar acompanhado de nobre presença; é mais varonil
que a {ar!1l9sul'a, e sendo esta privativa do
"CIO remlrtlno, aeve aquella usar-se particularmente quando se falia do masculino.
leja·se o cil. Vieira, 7. 44\. 2. e B. Flol'. 5.
116.IJanilcl.a é a qnalidade do que é bonito, ma .que não chega a ser formoso: qllanao se diZ das pe soas, entende·se particularmente. das feições ~ expressãq do roslo.
LlIIlfo:a e palavra m.als culta. que bonileza,
elambem IIIdlca mUlor perfeição 110 objecto hndo, que n qualidade dp. bonito junta
c~rlo ar· c graça, qne muito o aproxima de
bcll~ e formoso. Diz-se tambem com espec~ahdade das boas proporções do rosto, que
sao ~companhadas de graça e garbo.
Delllco, u, adj. (t. poet.) (do Lat. bel/iCIIS) Pertenccnt~ a gu~rra. Elegiada,
235 v.
.apparelho belllCot> , "I n trumen tos belUcos"
.olidltco transnmpto. i. é a imagem gner~
relra, Lus. 7. 77.
'
,
pDelllcosissllllo, n, sup. de Bellicoso. P.
.1.6. 17 v.
D.elllcil~o, ÓSIl, adj. (do LaL bel/icostls)
Incl!nado a guerra, que a raz por g'enio, e
habilos: -o bel/icoso po~o de ~Iarte" (os 1'0manosj. § Que eXCita a ~uerra: luba bel/i.
rosa. & Toma·se as vezes por guerreador,
rerrnelro. ~ fig.•As bellicosas ondas inquieIS. C/'ll. Lyma, Uarla, 26. Lus I. 5... tnba
canorae bellicosa".
S, (Delhcoso, Gucrreiro, Militar, ~Iarcial.
Todos estcs adj. dizem respeito a cou·
Uma e.gu~rra;_porém, cada um d'elles tem
,. SI!(fiJficaçao que lhe é particular. Bel~ooso chama-se ao qne é inclinado a Il'uerpah~~~1 a faz por genio e por habito; diz-se
cu'o u ~rmcnte .d~ certas nações antigas,
n~ se ~ICO exerclClo era a "'uerra. Tambem
anim:'a fig. se usa para indicar aqnillo que
luba ea guerra, '1ue inspira animo: v. g.
indica nora e b~lllcosa. Lus.-\. 5. Guerrei7'o
peSSoa o que.e pr.oprio para a guerra, a
lo que ~~ esta ~abltnada a fazel·a, e aqnitmanos
r.e aç a9 com ella. Os antigos germano' (ue IIlvadlram parte do imperio 1'0a\lemãesorq~al'ihm uma nação be/licosa; os
, c e succcderam, são uma na-
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ção gtle/Telra; os primeiros por inclinação
occupavam-se continuadamentc na guerra,
os segundos só quando a crCem ser necessaria. Chama-se be/licoso a nm principe que
não só é atreiçoado á guerra, mas que d'ella
faz a sua principal occnpação, e (fttelTeil'o
um principe que sabe bem a arte da gu 1'ra, e combate á fl'ente do seu exercito. Mitilm' é tudo o que é concernente ti sciencia
(la gnerra, o que é necessario para a bem
fazer, e o que tem relação com a adrninistracão Li'um f'xrrcito. Marcial deriva-se de
~Iúte, deus da guel'l'u; diz- e ar marcial,
para significar aquelle porte ou arreganho,
que demon tm o noure sentimento (la superioridade de snas proprias força , do seu
denodo, ürmeza e valor. O adj. marcial não
se u.a geralmente fallando de pes oas; diz·
se um pri nci pe bel/icoso ou (ftlcrreil'O, e não
um principe marcial. Hoje diz-se narão
mi/ilar a que ostellla grandrs preparativos
de guerra, e sustenta numero o exercito.
Delllgc,·i.JlIC, adj. 2 gell. (do Lat. be/lirlerens) Que está em guerra, que a faz. Ii'.
E/ys. "nações belligeranles..; exerci tos belligetanles. § (por exl.) Adverso, contrari.o: os
partidos bc/ligel'anles. ~ - s. m. pI. Governos ou nações que estão cm guerra.
Dcllil{c,'o, ", adj. (t: poet.) (do La!. bel·
liger) Guerreiro, bellicoso. § Que sC'rve na
guel'l'a: v. g. esquadrão, carro belJigero;
gine/c -. Uliss. V. 9. "be/ligcro apparelho"
Lus. I. 82. "gentes beiligcras de Hespanha"
lel. 7. 71.
Dcllll.oCcnCe, adj. 2 "en. (I. poeL) (do
Lat. belli]JOlens) Poderoso na guerra, por
armas. Encüla, II. 2.
DcIllHCí"', e derivo (do Lat. l'e/licare). V.
Beliscar, etc. Belllscal' é mais conforme á
01'11-1. elymol.
DelliHouo l /I, adj. (I. poet.) (do LaL 1Iellisonus) Que 08. som guerreiro: (,as bellisonas trombelas".
Jlellissllllo, u, adj. sup. de Bello. Arr.
40. 10. Lus. 6. 88.
Jléllo, . m. {do Lal. bel/um} Guerra,
combale, peleja. II. P. 2. 4. 13.
Déllo, ", adj. (do LaL bel/lls, a, um) Dizse das cousa que enCantam os olhos, por
suas fórmas, por uas feiçõe a"radaveis,
graciosas, elegalltes: ou o e pirilo por concepções engenhosas, por idéas representadas debaixo de fórmas agradaveis: uma
beIJa ?llItlltcr, um bello pocma. Cam. San.
13\. "bel/o ro.toll. § Dizemo que uma consa é bel/a, qnando admirámo a relação que
toda as suas partes e o seu todo tem com
o fim para que é de.tinado, e tambem re·
lativamente ao uso que d'ella se faz: v. g.
um bello parlo, um bello arsenal. § Cha·
rr.ãmo bellos os objel:tos qne' ferrm a"'radavelmente a nos<a vi la com relação aos
nossos prazeres. gosos, intPre~ rS,opilliões:
v. g. bf'II0 dia. bello janlar, bella pril1larcra, beIJa eslrada. § Diz- e das. cou as cuja
vi ta desperta a admiração, fazendo presentil' na causa que as prodnziu um alto grau
de podor, fecundidade, intelligencia: v. g.
as bellas ]JYl'alllldes do Eg!lpl(J; n'e te me'mo sentido se diz uma belh eslalua, um
bello painel. §\ Bel/o; diz· e de tndo o que
agTada aos 01 lOS, pela ordem, arranjo, upparuto, grande numero sem confu.ão: v. g.
bello exerci/o, bella esqttaclr~; e bem a im
de tudo aqnillo que, ferindo os ouvido,
causa deleite e admiração na nossa alma:
V. g. bella musica, bella voz. § Bel/o; lIpplica·se ás prodncções do espirilo, que suppõm um alto grau d intf'lIigencia: v. g.
bella c/escoberta, bello 1Jroblema; e por analogia. bel lo engenho, bello esl!llo. § Bello;
diz-se em moral de tndo que suppõe na
alma do homem, o caracter (Ie força, de
constancia, de animo, de gran leza de alma: V. g. beJla mor!c ti a de Socrqles; e no
mesmo sentido se diZ: bellas max/mas, bellos ]Jensamenlos, bella a/ma. § Bcllo; cm ge·
ral é tudo o que olTerece aos olho, aos ouvidos, ao e PII'itO, ou ao coração uma arte,
uma perfeiçao, f'ições, fórmas, proporçõrs,
graças, dotes, que de ordi nario se não encontram nas cousas do mesmo grnero. S
Emprega-se tambem n'um sentido qna I
indefinido, equivalente a um cerlo: C!l('gOl~

um helio (lia, quando menos o esperavam. §
lJello, formoso, lindo. Cam. San. 131. "de
qnantas !!raças tinha a natureza, fez hum
beilo e riqui simo the ouro" Id. Ele(f. 6.
.c'os olhos bellos i, mas la"'rimosos•. §
ExceJlente: uma bella saue/c.
Consideravcl: U1J,a beJla (ar/tina. § O bello suo; o
sexo feminino. § Bellas-arles, Bellus-lelll'as.
V. Arte. V. Lellras.
JlclJo, S. m. à. qualidade do:que é bcI/o;.
aqllillo que con !itue a beJleza. Oam. San.
153. (,a todo o belto 0xcclde es a belleza". §
O btllo ideal; o l)'po ideal da belleza, a idéa
da belleza perfeita, sem enão, a qual não
lJa na natureza; mas concebemol-a, apai'tando da idéa tudo o que seria dereilo. §
V. Belleza, syn.
Hélios-";eos, s. m. pI. Especie de bolos. Presles, 80. (talvez erro em vez de bollos·ricos, como a edição traz muito outro l.
JlclJuú.-Jo, s. m. O que nos amphitllratros romanos combatia com as feras. § Escravo que tralava das reras. § Domador de
feras.
Uclh"HI, s. f. pI. (1. 1.001.) Ordem estabelecida Jlor Linneu na classe dos mammiferos,' que corresponde aproximadamente
aos pac1Jydermes de envieI'.
UclJuino, n, adj. (do Lal. belluinus) (L
poet.) Pertencente ou relativo a feras. § fig.
lJeSlial, brulal. AI"'. 3. 20. "aO'eição bellui-
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UcIJuõso, ÓSII, adj. (I. poet.) Abundan-

te de feras.

.

Dehuüz, S. m. O mesmo que Umuigo.

B. P.

DelUlóz, adj. 2 gen. Prcgos bell1la;;es; de
cabeça dourada, levanlada, redonda, convexa.
JlclóClI. V. Bolota.
Jlclp .... zé.·. V. Prazer.
Delh·i.uo, S. m. 'orne com que se de igna uma snpposta pessoa, ou Hlguem cnjo
nome se ignora, ou não se quer designar:
(lIlano e bel/Tano.
Jlclh'iio, s. m. O me mo qne Beltrano;
filão e bel/l·ão. § (Adag.) Quem ama Beltrão,
a111 a o seu cão.
DclúClI, s. m. Espeeie de golfinho branco.
Jlch'cdét', s. m. (do Hal. bcllot'ederc) Peqneno mirante con~truido no alto de um
ediücio, d'ondo e descobre um grande horisonlc.
Deh·.,.1 . ", s. f. Planta, vnlgarmente chamada valverde. Cam, Sono 203. "de frescas
bclvecleres. "
nell'é.·, s. m. O mesmo que Belveder.
Jlelvê.·t1e, S. m. O mesmo que Belveder.
Grand. de Lisb.
137 v. Insul. 40. 109.
Dclzcbúlh, (pron. beLzebú) s. m. (do
Phenicio Beel-Zebllb, dens das mo cas, ou
porque preservasse das moscas, ou segundo a tradição porqne, borrifada a millde a
imagem de saugue, as moscas Ilousassem
n'ella; os Jndeos por escarneo denominariam cresta fórma o idolo dos Accaronila e
Phillsteus.) 'orne d'uma divindade dI) pllilisteus, c111e sendo pelos hebreus con iderada como um del1lonio, deu origem a significaI' tambem um dos demonios prineipaes
ou mesmo o principe dos demonios. I!:ncontra· e escripto Beelzebu. (,~Ia onvindo os
Phari eos isto, dizião: I!:ste não lança fóra
aos demonios, senão POI' Beelsebú, principe dos demoniosll Almeida, Bibl. Atalh. Xli,
240.
Jlcm, S. m. (dQ Lat. bcne, ou baile de bonus, bOI)1) Aquillo que é util para a exi tencia, e conservação. ou auge de alg. cansa,
physica ou moralmentl~; o que é bom. B.
Olar. c. 62. Ac. dos Sing. 2. lJ. t!J6. "toma
essas maçãas bellas, que tn me rogará n::il
bens por ellas. "esta ley (condição, natureza) tem os bens do entendimento. uão serem sujeitos a nenhum infortunio"B.4·.Prol.
dotes, prendas, perfeIções, o saber doulrinal. § Vi rtnde ; aquelle homem.só pratica o
bem. § O supremo, o SU?1I111n, o infln'ilo bem;
Deus. § lJem ; Bl'neficio; v. g. fazer bem; i.
e, utilidade, proveito: lanlo lhe é de bE'm,
quc o não crê; dizemos tambem do qne afrecladamente desdenha de alg. cOllsa, que
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lhe dá prazer; ou que eUe não esperava, e part. que, interrogalivamente. Cam. Ampit.
talvez não merece. Azambuja ao Penlaleu- p. 64. "bem que sonhavas'lll ~ l1em qlte, se
co, e Ulis. 5. 2. "tanto me he de bem, que o bem qlte; (Ioc. conjuncliva~) ainda que, posnão creyo" § Homem de bem; o que é mo- to que. § l1em, acha-se com preposições exralmente bom, dotado de virtudes Christãs, pressas: v. g. !'a:;er, levar por bem; acabar
e civí ; talvez se toma por homem nobre, em bem: "recebeo com-bem na cara as desgeneroso, bom. § Bem querer, ou qtWI'eI' culpa do condell ineel. I. 329. em lagar de
bem; ter amizade, amor. § O meu bem; o recebeu bem no semblante, ou exterior: "enente querido, amado .. § Havei' 1)01' bem; re- tão lhe disse eu, bem (sctlicet está o que
solver, dignar-se. (E formula do~ decretos dizes), e se te mandar que vás poer fo 'uo
e portarias: SttU Ma.qestuele ha por bem; etc. 'ao Capitolio?ll Res. Let. r 32. § A bem; form,
~ Bens, pI. fazenda, haveres: bens ele raiz .' adv. em boa parte, favoravelmente § Deus
bens immoveis: terras, predios : bens mo- qlW bem; phr. usada; i. é, qlle o fez bem
veis; trastes, dinheiro. § Bens ele atma; com elle, que lhe eluiz bem, que fez bem:
aquelle' cujos rendimentos servem para "se o doente sára, Deus que bem; enão, não
cumprimento de legados pios e sulfragios. ha morte sem achaque. Viis. Cam. § Ainda
§ "Dar lugar aos bens" fazer ces ão d'elLes, bem! exclamação de contentamellto, de saentregaL·os aos credores. Orel. lJ1an, 3. 1'. tisfação. § l1em feito! exclamação tle Ironia,
8D. § Cousas que dilo salisfação, prazer: v. quando succede mal a al/?uem por sua culg. os bens de que gozámos. § I3ens de sacitris- pa, ou por não ter qnerioo acceitar o aviso
lia; (ph. pop.) diz-se das fortunas qne cns- 'Ou conselho que se lhe deu. § Bem Itaja!
tam pouco a ganlJar, c depres a se perdem. Exclamação de approvação, ou agradeci§ Os antigos escrel'eram bêe, como sõa , e menLo. § Bem! JlJuilo bem! Exclamações de
não bem fechando a bocca para proferir o approvação, consentimento, applauso; ou
m; e disseram bêes no pI. pela anaLogia, ironicamente, o contrario. § Bem como;
com que em muitos nomes Latinos, entre (Ioc. conj.) assim como, do mesmo modo. §
cujas duas ultimas vo&,áes ha m, ou n, fize- Bem elizia elt; phr. &xclamati va, com que
ram a pcnultima nasal, tirando o m, ou n: se affirma que alguma cousa succedeu, cov. g. bõo de bono, razões de raciones, a{fii de rno se previra ou prognostícára. § V, Querer.
affini, Romão de Romano etc.
(Bens livres, Bens allodiaes. Syn.) Livres
JlclIlllcnb'uio, ", adj. Perfeito, bem exesão os bens, que não estão ligados, nem cutado.
vinculados, que se podem separar de quaesJlcmllcondlçoádo, ", adj. De boa conquer outros, vender li vremente, etc. E at- dição. § fig. Ferlil: "terra bemaconciiçoadall
l()diaes são aquelles que não paO'am presta- Cardo
JlclIlnfortllniodlllllenCc, adv. Felizmenção, ou serviço algum real, ou pessoal a
um senhorio. Assim os bens de capella, ou te, prosperamente,
morgado, e os de mão-morta não s,\o livres,
JlClllllfOl·tllllÍldo, p. p. de Bemafortunar,
e podem ser alloeliaes; e os emphyteuticos e adj. Feliz, prospero. Vieira.
não são al/(Jdiaes, e podem ser livres. §
IJclllllfo.'tnn'u', v. trans. Fazer feliz,
Adag-.: ,,~Ial he acabar-se o bem" "Fazei vós aditar. lreo, Q. 2. l43 V. 2. "as lagrimas de
o bem, que digo, e não o mal que faço" "Ao Jacob hião bema{ortlmando a Joseph no
bem bU5cal-o, e ao mal estorvai· o" "O bem Egyptoll .
Dão e conhece senão depois que se perde"
JlclIlnllládo, 11, adj. Muito amado; ama"O bem soa, o mal voa" "Yae-se para o bem do extremosamente: fl nosso bemamadosobrio bem, e o mal para quem o t("m» "Por bem nho" P. da H. Gen. 5. r 9,9,[. § Que é objefazer, mal haver» «Quem faz o bem, e não cto de grande devoção: o bemamado Jesus.
faz o bonête, quanto faz, tanto perde" § - S. ·m. O querido, o muito amado.
"Quem não sabe do mal não sabe do bemll
OCIU"ndànçll, S. f. (ant.) Felicidade,
"Não ha mal sem bem, cata para quem" "Ha prosperidade. M. L. 7. p. 393. If{. 2. lO.
males que vem p'0r bensll .Em bem venhas,
UCII..mdl\ntc, adj. :l gen. (ant.) Prose vieres SÓll "O onde esperança homem não pero, feliz, cujos negocias vão bem. Palmo
tem ás vezes lhe vem o bem. Bens de sa- 1. 28.
christão cantando vem cantando vão" "Faze
Jlcmlll·cnt....údlllllcnCc, adv. Felizmeno bem, não olhes a quem.•
te, prospera~~nte, na bemaventurança. Res.
Jlena, adv. (do Lat. bene) Oe-obom modo. Lell. {. l3. V/eu'. 16. 19,7 Men. L. II. aO Céo
§ Com bondade: "o recebeu com bem na ca- onde bemaventuradamenle estaráll.
rall Ined. 1. 329. § Com regularidade, com
DCIllII\'cntu"'Ido, p. p. de Demavenlumelhodo, com arte: v. g. pinla -, {alta rar, e adj. Que gosa de estado feliz, pro-, dança -, eanla -. § Em boa quanti- spero, na vida futura; e d'aqui, os bemavendade: "bem mai quieto. Paiva, C- c. 6. § turados 1/0 Cál', ou n'esla vida. M. e Moça,
Junta-se aos adverblOS, muilo, menos, mais, Ect 5. "sendo bemavenluraew, mil amigos
pouco, Jltnlo, perlo. longe, elc. Lobo, r 21. te verãoll Pinho J. 230. Arr. 5. L. "o ortlcio
"carta que contem bem mais COII as.,. que de [lei he fazer seus vassallos bemavelll'lt~
palavras ll "o (Iue lal;\'rlmas tristes não lize- rados" Inecl. 3. 362. "bemavenlurados aqueram bem menos o larão cousas menoreSll cimentos ll , i. é, felizes successo . § - s. m.
Cam. Eleg. 19,. "o coração bem mais largo, f. Os santos.
que a. praias do oceano'I" Luc. 8. 9. e na . Jlcnan\'clltu"I\nçll, S. f. O estado feliz,
phra es adverbiae : v. g. bem 1la bocea el() Ilvre de todo despl'azer, e acompanhado de
rio, bem om baixo, ele. § E aos adjectivos: todo contentamento; boa ventura, fortuna.
v. g. bem grande; bem maiores nWI'gac/(Js. AZltr. c. 79,. "se ne ta vida póde haver bemBrit. ChI'. 6. e. 7. • bem ensinado, bem dou- aventurança?" § A felicidade eterna. § V.
to. Lobo, f. 21. acartas bem melhor escri- Céo, ou Céu, s.lIn. § - " f. pI. Os oito pretas, que etc.• e com os numeraes: v. g. ha ceitos que Cbl'l 'to prégou, e fazem parte da
bem tres annos. § "Homem l}Cm honradoll doutrina catholica, peros quaes se consegue
i. 'é, muito. Casl. 2. e. 56 "os bem amantes» a felicidade eterna.
A;w', Co. 6 . § Eslal' bem; ter fortuna. § Eslar
llclI..n·clltnr,",', V. trans. Fazer bembem, ou de bem com atguem; e tal' em boa aventurado. /1'. Ely·. 1'e1's.
harmonia. § Eslar vem comsigo mesmo; ter a
Jlclllll\'cntnrí.... ,v. ref. Fazer-se bemcon ciencia tranqnilla. § 1fão eslal' bem; ter aventurado, feliz: "tão solicito de se bem·
a fortuna um tanto compromettida; não Lhe aventurarem. na vida presente_.
correrem bem o neO'oclOS. § Não se acital'
Jlcmbé7.cs, S. m. (t. de h. n,) Insectos
bem; e tal' incommoâado de sallde. § Ficar h'ymnop~eros muit<:> emelhantes ás vespa ;
bem; ter uma boa herança. § il. Vencer uma fazem Junho debaiXO da terra. Cuvier, 2.
que tão demanda, etc. § it. É phrase do p. 168.
jo&,o de bilhar que ignillca ter deixado a
Ucmebcqué.,0.l S. m. (ant.) Palavra combaila mal cotlocada para o jogo do par- posta, gue siO'llÍlica o mesmo que bem le
ceiro. § I ender bem; vender muito, vender quero. EI,{r. 4.8. "a moça doudinha papor bom pre o. ~ Comprar bem; comprar gão-se de bemclwqlllJro", i. é, com lhes dibarato. ~ E bem? Interro$'ativamente. Viei- zerem que as amam. 1'. Xe, e Cite..
ra. 3. 474. "o bem? ennor, porqne razão
JlCIIlC"Cl"~O, ou JllInae.'ládo adj. Bem
e indi"'na tanto a vos a ira contra ovo so educado; dellcado, corlez. V. Criado, adj.
pol'Oh Ic/. 9. 359,. 7. "e bem, enhor, vós a
IJcllldó.lo, . m. (ant.) Homem dado a
mim lavar-me o pés?ll § l1em, junto com a bCIll obrar, nobre, honrado lJor obra civis

e patrioticas, Doc. Ant. "nom filuara por
vas al~os, sal vo Odalgos e bemcludos {J[C o
mereçao de sseer" U6rtes de Lisb. ele mo
Tal vez be!n elotactos das partes, que cnno:
brecem Illlhagem, saue.r, p.re lança, e ser.
ViÇOS? Provavelmente, e el'l'O por bClIlnadlJ!
hem nascidos, de boa linb!1geUl. Na Ilhl'.de
D. Pedro I. se diZ que so se filhavam por
vassallos, filhos, netos, e bisnetos de tidal.
O'os: e Y. Hist. Jltl'. Civil. Lus. 1Jarí1{/. 41
43. onde se lê que -eram jui7.es, et'alii fiGi
lJene natol'wn", nal/(J é na ciclo, do qual uso
denvam seu aggravo os f~dalgos, qual se
refere na Ord. A/, L. 2. Tlt. 59. pamg 32
V. as Jl1em ele Lillel', Porl. t. 7. p. 137. onde
se lê: fiUi benenatoJ'wJt; e { 153.. be/leclado.
I'wn.
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tIltíulmo. Arr. e Vieu'. sup. de
í to., [1. p. de Bemdizer, e adj. De

quem se diZ bem: "abencoado, louvado
bemdilo seja Deus", "bell1diia a alma do jus~
tOll, "hora -., i. e, feliz, ditosa. Vieir. 10
20 l. 2. § l1ell1clilo seja Delis! puras. excla:
mativa, que se emprega quando nos admirámos de alguma cousa.
. Jlc...clíto, S. m. Oração da egreja calholtca, que começa por esta palavra.
Jlemtllfõ... o, Ó811, adj. Feliz. Cardo
Jlcmdlzelltc p. p. de DCllldizer, e adj.
2 gen. Que louva, ((ue bemdiz. § - s.m. V.
do Are. 2. 7.•as ltnguas dos maldizenles,
ou bemelizentes".
Jlc...dlzél', v. trans. (do Lat. benedicerel
Dizer hem, louvar, 'alionar; abendiçoar,
abencoar. l/'led. 2. 4l4. •bemelizendo ao Itev.
11. Clã,.. I. G. 12.•dando graças a Ocos pQr
lhe cumprir seus desejos, e bemdi;clldo a
criaçam que lIzera n'eUe", i. é, a educação
que lhe déra. Vieira, ll. 351. .pede... a
Ocos se diglle bemelizcr, ou abendiçoar o
seu povo", dar bcnção de mercês, dun;;
.benuli::enclo·o e louvando-o (a Oeos)o Marl.
Cal. 188. e 544.
Jlclllcstá." S. m. (t. novo) Tudo oque
excede a llece~sidade absoluLa; sllbsislcncia
commoda; prosperidade, situação a"rada·
vel do corpo e do espirito: estauo de qllrm
vive com descanco e comlllodidade.
JlcnacHtrcáclõ. V. EstreaJ.o.
IJcnafllllà IItC, adj. 2 gen. Que falia com
facilidade, correcção e elegancia. .
Uenarllzejo, ", adj. BencOco, caridoso,
amigo de fazer bem: alma -; coração-;
que habitualmrnte faz o b m.
Jlcnafllzentc, p. p. de Bemfazer, eadj.
'! gen. Bemfazejo, beneOco, bemreilor..
Jlc,"tllzer, S. m. O acto de benefiCiar;
beneficio: "ha uns bemfa-;;eres que são mcra
usura. Apol. Diat. 331. .servo qoe esla a
bem{azel', e não por soldada certa. Oro. 10
bemfazer do nosso Rei. Calit. Rom. {. l7.
Ord. Man. 5.69.9,. "e assi .pessoa quedele
teverem recebido algum béfa::el''',. i. é, aI·
gum bcneficio a arbitrio do lJemfeltor, alllO,
senhor, c uão mercê, ou soldada talhada,
cortada, convencionada, c certa
. JlclIlrIlZC." V. trans. (do Lat. ~lIe((J(,lrl)
Fazer uem, beneficiar: "por bel1lfa;CI, mal
Iia\'er" Rulh. Pel'egr. /' 13 1!. "1lC,nhUllla
cousa tem o homem tão Divina, c t.a~ pro'
pria de Ocos como o bollt{a;~I''' VlBll'a, 8.
184.
d' ~É
JlcmfcU.o, p. p. de Bemfazer, e a j. .
bem{cilo,' expressao com que alguem D1o,l~
que foi merecido o mal que succed~lIaou
trcm. § S. m. p. uso (do }'r. bienlall) Bcneficio. Cal'Cl.
r bcnOcmrcltór, n, S. Oque, a elue az r~
benelicio', acções caridosas. § OQUc ad ·
bemfeitoria em herdade. A1'1'. Prol. § r
Virludes - ; i. é, beneficas.
fazem
JlClUfcltoríll, S. f. A obl:a que se 'soequalquer predia, para servil' Ille!hOrnfo 00
cessidades, para dar maior reo dIm~ p' i9.
para prazer, e por estado. JI1· LIJS. I' c· q6.
~ BeneUcio. (ant) GDes, ChI'. Man.: :~_
.bem{eilorias... que redunda aos n~s~iacão
tnrae" Ined_ '3. f. 30. "outros po iadó e
e bemfeiloria", i. é, por vos hdav~rc~iadol e
feito beneficias, ou por ser e, lncd 2.
beneficiado por mim. AZIlI'. r., 3. ou'lrl!
506. "receber bem/eiloria de nenhum
príncipe".
fciloriur,
Jlenareltol'l:r.ódo, p. p. de Bem
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A (lue se fez bemfeitoria, seja terra

f'

olItJlWtlldo.

to~:fIIVistIlS (n): (loc. adv. ant.) Com visterraS e aRprov~çao: "lavre per hu quizer as
I a cm'lnslas e determinaçom daquelsto for dado poderJl Ol'(t. Af. 4.
81.

tr\ff:.

Refll\'i~lo

II

d' Q

-, f

.

la sem d r 't ,a J. ue nao e alto de VIS'~mo eelo nos oll1os. JJ. Dom. 2. 3. 8.

t Vistoq§at1o .era hlUito moço, e bemvisloJl
limado: onslderado geralmente bem, es-
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UCllllVClltclu', Signo incerta. Canç. (. 59 onde COITem todos os negocios relativos fi
. a sistencia publica e ás associações de heDellção, S. f. (do Lal. benedictio; Acção neficencia e de SOCCOrro mutuo.
de benzer, e as oraçães da Egreja que a
Denclicéntc, adj. 2 g. Benéfico, am igo
acompanham. Vieir. LO. 2'H. 2. "a ... fortu- de fazer bem aos outras.
na, que a beltção ds Xavier imprimira em
Dcnclá Clcntíssllllo, n, adj. Superl. de
todo o corpo da náo S. Cruz, etc. § Dizer Beneficente. Arr. LO. 27.
bençãos a algtwm; imprecar-lhe beus, louDcncliclllçiio, S. r. O acto de beneficiar
valldo-o juntamellte. Leão, Oh,·. J. I. C. 6. qualquer objecto, liIllIJando·o, lavando-o,
"dizendo-the. muitas benções" (as mulheres arejando-o, etc. § O acto de temperar o vip~las I;uas_ aJ ~I('lstr~ de Avis) ~ Lançal'.ben- nho com aguardente para Lhe dar a nece,,çoes. Galvao, S. l. I. 48 V. B. :lo 4. 4. (ri ece- saria força alcoolica aUm de poder resistir
bia as benções de seu principal sacenlotelJ a temperaturas elevatlas. § Processo a que
(elrey de Narsinga.) Freire, L. 4. n.' 97. "lhe uos modernos lazaretos se sujeitam bagalanço muitas bençõeslJ § O acto de um padre gens e mercadorias, que vem de p(lrtos susahençoando os fieis, com o siç'nal da cruz: peitos ou iufeccionados, aUm de poderem
na missa lança o sacerdote a oenção ao po· ter .livre practica. § Omcsmo processo applivo antes do ultimo evangelllO; na conUssão cada a casas, roupas, mobílias, <.'lc., pura
lança-a ao penitente no acto de o absol ver; evitar contagio.
no' matrimollio lança-a aos nubentes ao
Ucnclicládo, p. p. de fleueHciar; e adj.
concluir o acto sacramental. § Beneficio do jJI'it. Chi'. 4. LL. "beneficiarto de alguem" o
céu: "a benção de doçura com que Deus en- ([ue vi ve á mercé § Melhorado, augmentariqueceu o Brasil.. Vieira: "Oeos lhe deu a do. M. Lus. 6. p. 474. "cathedl'al grandebenção da humildade" o dom § Fructo de mente beneficiada daquelle rey".
benção; approvado, abendiçoado. § frUl'/al'
Dcnelll'IAdo, S. m. U que tem benefJcio
a benção a atallem; fazer com anlicipação o ecclasiastico: beneficiaclo da Sé. § O que faz
que pertencia a outrem, roubar-lhe o direi- beneficio em qualquer casa de e pectaculo;
to de primazia. Gaivão, Desc. f. 82. Viei/'. 7. aquelle a cujo beneUcio reverte o producto
98.• as me'smas bençoens de. Jacob ... que da recita.
desigualdade de bençoens .. não estão mui
UcucláCllldill', ", adj. Que beneUcia. Arr.
bem repartidas as bençoens § Concedido em 9. II.
benção; i. é, em con equencia de imprecaUcncH':lúl, adj. 2 g. Que respeita a beçães de bens. Arl'. 3. 1~. § Benção; aquillo neficio eccleslastico: V. a. malerias benefique os pais deixam recommendado aos fi- ciaes, causas -. Ined. 3.•590. Ord. Ar 2. r
lhos, imprecando-lbes bens se o executa- 78. "caso beneficiaes Jl .
rem. Nobitiar. AI. Lus. 2. f. n. "foi o pri·
UcucHciál', V. tran. Fazer beneficio,
meiro que co tumou pór nas leUras apos- favorecer, fazer com que o estado de altolicas .. saude e benção apostolica" § guem, ou de alguma cousa 'e melhore, fi' se
Fil/ws de bençcio ; os legitimos. ONI. Ar 4. faça mais proveito'o. Arr. 5.2. § Bene/lciar
(. 383. <l O acto pelo qual os paes abençoam as Lerras, cullivando-as, aproveitando·as:
os filhos: a sua benção, melt pae, minha beneficial' a t.avoura, com estrumes, limpas,
mãe. § Oasament'J de -; feito com os ritos etc. Oastr. Lus. 1). 10. Vieir. Cart. T. I. §
solemnes da Egreja. § N. B. Alguns dizem as Beneficial' wn prellio; melhorai-o, reparanbençãos da Egl'eja; n'este sentido dizem os do-o, augmentando-o, etc. ~ Beneficiar as
cla sicos bençôes (do Lat. beneclictiones, pai minas; lavrai-as para extrahu' metaes, etc.
assim como do opp. mat{lições, de maLedi- 11. N. r 390. M. Lus. 2. r. 6. "p,u·te das
ctiones, ninguem tem dicto maldiçãos; pa- ql1aes (minas de ouro) se benefiCiarão anrece que tambem se não deve dizer ben- tigamente. § Beneficial' os metaes. V. do
çãos). Ined. 2. (. 123 .• lIle foram feitas a An. 5. C. l. "a plati na não se deixa benefiiJenções pala Igreja ordenadas.. Leão, Ohl'. J. ciar" i. é, lavrar para uso. § Beneficial' uma
/. C. 68. "as bençôes nupciaes.. Ohr.]). &rn. menadol'ia; arranjaI-a, limpai-a, etc. para
(. 36'2. e 363. B. l. 5. 2. Cout. 8. c. 2. e n gue con erve as suas qualidades primitivas.
§ Beneficial; augmentar com beneficio ecele"bençpes JI •
_
•
Dcnçoílh'o, S. m. (ant.) Relaçao, ou 111- siastico. § Limpar, al'ejar, etc., ca a , emventario de bens deixados a uma egreja, ou barcaçãe, etc., onde honve doença ou
causa de contagio. §-se. r. p. I1S. Fazer bem
mosteiro. Etucüt.
Dcudól''', S. m. (t. da lndia) l\egedor de a si mesmo. mt:lhorar-se em bens, fortunas.
- DcncficllÍl'lo, II, adj. usado só n'esta
cidade. Iii. P. 15.
Dcudlçào, V. Benção. Sev. Prompt. 48. phrase: /lerdeiro -; que significa herdeiro
a beneficio de inventario, i. é, só se obriga
p. 176 V.
' .
DClldlcoál', V. Abendiçoar. AI'!'. 3. Il. a pagar divida do testador, ou defuncto
e rl'eq. •
até quantia egual ao valor do que herda, e
Dcullltisslmo, Viei/'. 2. 52. sup. de.
recebe da herança.
Dendíto, ", adi. (do Lat. benedictlls)
DCIICllclál'cl, adj. 2 g. Que seJlóde beAbendiçoado. § lJi;;er bendItas' ( ubrnten- nellciar; que merece ser benellcia O.
IIclIcriclo, S. m. (do Lat. beneficiwn)
dendo razões); i. é, suasórias. Etlfr. l. 3.
IIcndlzer, V. trans. V. Bemdizer. Mart. Bom omcio, boa oura que se faz a alguem,
serviço importante que e lhe presta sem
Gat. L88. "bendizendo-oJl.
DencdicUc, S. m. (voz Latina) Oração retribuiçao; favor, graça, merce: Pinheiro,
catholica, que começa por esta palavra, e 2. 18. "por (rUe nam recebem os mortaes
se reza na mesa antes das comida.
maior benefiCIO, nem mercê" § Por benefiDellcdictll S. r. (t. de pharm.) Om ele- cio da fei,. i. é, por direito que ella dá. §
ctuario purgativo. Rego Alv. c. 5. § (t. mur~.) Beneficio {Ie inventario: V. IrlVfmtario. § BeNocturno de N. Sr.', que na ordem serapui- neficio; IraballlO para perfeicão de alguma
ca se rezava depois de completa nas sex- obra: "beneficio da parte>! li. N. 2. 4.l4. §
Beneficio da.s lerras; os adubos, e quaesquer
tas feiras. Oel'em. Seraph. 2. p. 307.
IICIlCdlctillO, u, Qne é da ordem de . outros meios com que a lavoUl'a procura
Dento: V. g. convento -. § - S. m. Licor melhoral·as. § O ben ficio {l'este metal (JJ.
feito pelos trades benedictinos, e se vende N. 2. 23); o extrahil-o, apurai-o, refinai-o.
\'. Deneficiar. Omcio eccle iastico, a que
no commercio. .
DCllélTc, S. m. Violeta bramo
anda annexa renda. § A renda d'e 'e carDcncRceneln, S. r. (tio Lat) A Virtude go. li Logar onde re ide o beneficiado. V.
de fazer bem. Val'ella, p. 513. § V. Benevo- 'implos, e Curado. § Bene{l.Cio; e pectaculo
lencia, syn. § Ca a de caridade, ustentada cujo producto, no todo ou em parte, revere mantida pelo governo ou pelos particula- te a favor de um ou mais actores, de qualres, nacionaes, ou estrangeiros. § Sociedade quer pessoa, qne por neces idade recorre
Portualle;;a de beneficencia; ha sob este titu- a es a fonte de re~eita, ou de qualquer
lo em muita cidades do Brazil magnifico instituição pia. § O beneficio de um actor é
hospitaes, fundados e mantidos exclusiva- de ordinario a sua fe ta artistica. Ha benemente pelos [lortuguezes para soccorro mu- ficias, que sãq grandes festa de caridade.
tuo dos seus concidadãos, quando façam § Proveilo proprio: só trabalha em seu beparte da sociedade, e careçam do seu auxi- neficIO.
Dcncllcloso, ósa, adj. Benéfico. D. F.
lio. § Repal'tição de beneficencia; repartição
do Ministerio do Reino, cm Portugal, por MIm. Epem, 141.

~u casa, pomar, etc. Lei ele 4 de Jul/w de v. "mas logo benaventea abril passado"

1i6B.
. v
'tl'ans
Bemreltol'I'u,,',
. · Fazer bemfel' lorias. V. o parto
8elllglli"'''''' V. Vanguarda. B. Claro C.
10'l Casto 2. c. 6.
.
BellllntcnclolládO, adJ. Que tem boas
intenções.
.
8eollUCCIUél', ou DClIlIIlCCI"CI'CS, S. m.
P'anla da familia das compostas; tambem
c1lamada Margarida. dos ]J~·ados. § A.. nór. da
mesma planta a qual é bl anca, ou amai ella. (}am. Canç. 16. (Callha).
. I
Bemollcido, ou uuscldo, n, adJ. Nobre, bemnado, ou bemdado. ~ fip' Na cido
ara bem, em boa h~ra: "e v.os o .bemnact~a segurança da LUSitana antiga I! ~erdade"
cuama Cam. nos Lus: a O. ebasliao..
Bcmllildo, n, adJ. ant. nemn~scldo, de
boa familia nobre. 1I1emol·. de Ltlter. 7. p.
137. e 216. J(filií be~wnatorum). .
.
Bemól, S. m. Ignal de musica. da fOl:ma d'u\D b, para mostrar que a figura, asslgnada na linha. do bemol, . se ha d~ cal~tar
meio tom abaiXO do natural. AI t. Alm.
p.51.
Belllolilr, V. Abemolar. Art. M'm.
8empllrccido, a, adj: Que parece bem;
!!cntil. formoso; sympallllco.
• Belll11osto, ó ~tll, adj. Que se concerta
bem no andar, e nos meneios do corpo. V.
Aposlo.
..
BClllllue, conJ. Amda que, posto que.
Bemclucl'éuçll, S. f. O querer bem, beoevolcncia. Rcs. (. 17. Goes, p. 2. c. 1. § V.
Bencoolcllcia, syn.
uelllqucl'entc, p. a. de Bemquerer, e
adj.2 gen. Benevolo, que deseja bem a outrem.
Bcmqucrel', V. trans. Desejar bem. §
Usa·se tambr.m como subst. M. e Moça, 28.
.estremado cm - II.
UeIll1Iucl';ns, S. f. pt Amores: "bebemos das bemquerias que cada um com -igo
lem. Sá c Mil'. (. 9 1 V.
Uelllqulstól', V. trans Fazer alguem
bem visto e e timado, tornai-o amiO'o de
oulrem: bemQ!1Ístar a jtlStiça, a virtude; osoberaJlo com o povo.
UClIlllulsti"'-IIC, V. ref. Grangear a benevolencia, a amizacle de alll"uem. Ohagas.
Bemqllisto, p. p. irreg. ae BemqUlstar,
eadj. Aquelle a quem os mais amam, desejam equerem bem. 111. L. l. 1). 405. Vieil'a,
\0.293. IbemquisLo de todos·,. § Que conseguiu abenevolencia de outrem, ou que em
algum logar, sociedade é bem acceito; qne
e~ta nas.graças de alguem: -de hum lley...
lao querido de todos, e bemquisLolJ Lus. l.
iI. Goes, ChI'. Man. 1. 13.
Ilcm~lIhijlo, n, adj. Qne sab~ as cousas
bem"e segundo a prudenlJia ou sabedoria.
Eu(l'. 3.2. "são muitos os conflados e poucos os bem.sabidos. opp. ao que sabe para
lIIalobrar, ao mal sabldo.I.~emsoilntc, adj. 2 gen. Que sõa bem.
1111I'a: 1,1nos _ ".
B~mlérc, S. m. Ave do Drazil, a que q
~enlLo chama pitangua guacu, ou cuil·u·i. l!;
lolamanho do estol'l1inho tem bico O'rosso
°ngo,llyramidal, cabeça bai xa e larga cos:
tas ~ azas negras, borrifadas de verde, a
batrlga amarella.
BeIlIIC\'i, S. m. Ave .lo Brazil' termo
°l·ndomat~p.aico do canto da mesma ave. § l'ar1 ° pohtlco do Maranhão
"hRelll\'iudll, S. r. p. uS. Boavinda. Goes
", r. Man. 3, C. 50.
'
Renl.vindo, n, adj. Bemvisto, que clte~u fehzmente corno e desejava § Bem resa~I~O,_ acolhido, Olhado com agrado, com
i. S,~.çaO~ § Diz-se tambem subst. V. g. se-
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llen(>Oco, n, adj. Ido Lal. bene{i.cus.) Que
faz bem, amigo de fazer bem; bernfazejo,
bemfeitor: v. g. ho.mem, genio, 'Índole -. a.
til, provei{oso, alutar: v. g. clt1JlIt, remcdios-.§ V. Diamante.
Dcneme,·cncl .. , s. r. (do Lal. benemej'cns, enlis, benemérito.! A qualidade de ser
benem 'rito. Vieira; "arrebatou ii ju tçia. os
premios da benemercncia do "soberano, etc.•
B.mcnu,,·lto, "l adj. (do Lat. benemer'Í/tts.) Que é digno de honra, orncio, beneficio, em consideração de serviços relevantrs, de boas obm' praticadas: v· g. varão
benemérito da pall'ia, do género /wmano.
Vieira, -1-. 974. "II. L, de ousa tão benemej'ito da lingua Portugueza" ](1. Censo do T.
2. ela H. lJom. § Digno: v g. benernéritode
penas, e castigos. T. de Agora, I. lJ. 2 .2.
"não Iie (J. de llarros) pouco bcncmertlo
aos trabalhos, que os Portuguezes passarão" SereI'. Viela de Barros. Coulo, 12. 1..
15. "benemerilos ilquella cidade" § Benemerito de alg. cousa: bem digno d'ella. § - aalguem; o 'que se fez digno de ser remnnerado, por boas obras qne lhe prestou: ,dlomem benemél'!lo ii patria de muitas honras,
e remuneracão" "João me he benemcrilo de
muito gratidão, e amizade, por etc." .bene:
muilo de Ceilão" Iprégando-1he a fé.) Luc.
9. 18. § Que tem merecimentos, boas qualidades. M. Lus. 6. p. 162. "pr soa benemerila, e aceita aos Christãos. § Habil, surficiente, pertencente, idóneo para algum emprego: V. g. - do episcopado, do scepll'O, l.la
béca. § Emprega·se subs. : um benenwl'tlu
da palria.
Ucncl.láclto, S. m. (do Lat. bene, bem,
e 1Jlacillts, que agradou.) Approvação de algum aclo, pacto, contracto; faculdade que
se dá de o fazer com approvação. AIT. 2.
14. "modo de vireI' que srja do . eu benep/acito" § - regia (V. Prasme, e Publicação) ;
permi. ão regia para se publicarem buLIas,
rescriptos, e sentenças de 110ma, que d'ante era eoncedida pelos cbancelleres mores;
depois de 1495 se maudou (cm provo reg. de
4 de fev.) se pedisse aos desembargadore
do paço, que andavam na casa da upplicação. e agora se consr"'ue pela secretaria
d'estado dos nrgocios do reino. D. João II,
em 1487 lJavia permitlido a livre execução
d'ellas sem se obterem lellras de ptlbltcação, ou regia beneplacito. Inecl. 4. 2. p. 76. §
lJeneplacilo i1l1pel'tal; o me mo qne o anterior, no imperio do Brazil; sem o beneplacilo llào pódrm ahi publicar·se os acto da
curia romana, como breves. bulias, etc.
Bcné'lllc, S. m. Certa fazenda antiga:
"um fQanto de bencque braneo" Gasp. dos
Rcis, ReI. 43. 48.
IIcnésse, S. m. (do Lat. ben~, uem. e
esse, ser, estar.) Emolumento, que os cura~,
e vigarios tem de pé de altar alem dos dizimos, 0\1 con<Trua que recebem. Eslal da
Univ. I. T. 10. parag. 4. § fig. Doação gràtuita, presente. Eurr. I. 3. "ajndar-se dos
benesses da mocidade" Utis. I. 9. (os bens
que ella traz, on lhe são anne.xos.)
.
Ben.'vol .. mêntc, adv. Com benevoleneia; benevolenlemente. Vieir. 10.98. e 239.
Bcnel'olêncln, S. f. (do Lal. benevalentia.) A qualidade de ser benevolo, boa disposição do animo para com alguem; h~m
querença. Pinheir. 2. 22. "que mais certo
testemunho da bentlL'olencia popular."
(Benevolencia, llemquerença. SIJn.) Se ato
tendermos á formacão d'e tes dois vocabu.
los, acharemos que- a si !!"ni ficação de ambo
é perfeitamente synonyma. não havendo
entre piles outra dillerença, que a de ser o
primeiro derivado das duas palavras Latinas bene-relie, e o srgundo da duas Portugueza de identica igniflcação bfm f/1Ierer.
Comtudo \Jarece que beneL'olencia se empregará mel \01' qnando quizennos fallar da
virtude d'esse nome. l. é, do sentimento,
on dispo ição habitual, que nos inclina a
querl'rmu, e desejarmos o bem do nosso
semelhantes; e qlle bemquerenra srril mais
accom01odado para l'xprimir essa disposição do animo, quando tem por objecto alguma pl'S oa particular e determinada.
(Benevolencia, lleneficencia. Syn.) A be·
nevo/eneia nos faz desrjar constanlemenle o
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bem e a felicidacle dos nossos semellJantes.
A bene{iceneia nos inclina a I'azer-Ihes todo
o bem que podemos: é a lJC1wvolencia po la em pratica. O homem benevolo é lambem benelico, qnando póde; e o homem
bene(Jco é o que tem a fortuna de poder
excercitar, quando quer, a sua benevolencia.
Bcncl'olcnte, adj. O mesmo que benevolo.
.
IIcllel'olêntcmclltc, adv. Com benevo·
lencia; por complacencia, por indulgencia.
Bcnél'olo, ", adj. (do Lill. bencvoltls, de
bene, bem, e valo, eu quero,) Que tem benevolencia, que deseja bem a outrem; bondoso "bcncvolo ás verdades da lei, da rc"
Frei/·e.
Bcnl"tl .. , S. f. (vocab. Indico.) Canna da
India, de qne se usa para bastões; dizia- e
cmma ele bengala. 1\1. P. C. 209. COttl. 8. ·3?
"levantando uma canna dp bengala que tinha na mão" e é erro dizer vengala. § Toma-so hoje por qualquer bastão, que no
serve de apoio quando andamos. § Peça de
ra:;enr./a de Bengala; hoje mu. eJina para
artigos de vestuario. Lobo, f. 314. "baetilha
de bengala mui si nge!a u LeãollJeser. C. 35.
Eurr. 3. 5. "dou ... cOIras de Lisboa, bengalas. corpinhos de chamalotelJ Tanto a fazenda, como as cannas vem de Bengala. § It.
do Brazil.) A.rvore do matto virgem. cuja
madeira é empregada em obras de marchetaria.
J&e .. ~ .. I"du, S. f. Golpe, pancada, dada'
com bongala ou bastão. Per. iJibl. 4. lJ. 4.75.
amatemol-o ás bengaladas-o
.
Bengulêh·u: . . f. Canna da Indla. (Canna Indica. Linn.) Bl'ol. C.
Deng.. lêh·o, S. m. O que vende lençarias de Bengala, bengalas, etc. § O servente
<Iue nos espectaculos ou reuniões toma conta das bengalas dos concorrentes.
Bc .. gnli, S. lU. Idioma da India, da família san krita, fallado em llengala.
Ben~nlínhll, S. f. Ave de llongala, especie de tentilhão. § iI. llen~ala pequena.
Dcugc, S. f. (do Arab. oellgi) llerva salutifera, chamada em Lal. apollinaria. PllaJ'ln.
G. I. /1. 75.
DCIlg'lIiu'dn, S. f. Diz a plebe em vez de
vanguarda.
-Benl.ígn. V. Yeniaga. n. Dial. em lO/tU.
cIa /ing. ParI. 1J. 224. I'cl. -mocl. Luc. ,5. 12.
J&c .. íg.... llIclltc, ad V. Com bemgmdade,
COlO bondade. Lus. 7.28.
Dc .. lgnld"de, . f. (do Lal. benignitas)
A qualidnde de ser benigno; diz-se tanto
das prssoas como das cousas: v. g. (t benignidade das palavras, do agasalho; a - c[.J
CCIt, do. cUma, dos ares, elc. Lus. t. 9. § V.
Bondade, syn.
Ucnlgníssllllo. Vieira, 8. 291. sup. de
Benígno, u, adj. (do Lat. benignus) Arfavel, agradavel, suave, favoravel: diz-se
das pe soa'., ou de cousa ; de qualquer região, clima, vento, etc. amigo, saudavel,
favoravel ii vida, sadio. Lobo, p. 292. "hum
rosto .. e parecer benignolJ e 277. "benigna
e grata terra" Vieira, 10.481. «benignas inIluencias" § (em medicina) Diz-se da doença
q~e não a[Jresenta earacte,!' grave: (ebre bemgna.
Benfllo. V. Benigno. 1fT. I. 13.
UClIlvolcucl .. , BenÍl'olo. V. Benevo·
lencia, etc. Sego (/erco ele Diu, 11. 428. Pinho
2. 22. e 4.35. 8. lJial. 272. "bell'ivolos•.
Be"jnmiu, S. m. ( 'ome pl'Oprio do filbo
querido de Jacob) Filho predilecto de uma
mãe ou de um pai. § Por ampliação, se diz
lambem de qualquer outra pessoa muito es·
limada de outrem.
BcnJoêh'o, S. m. Arvore indigena de
SnTOatra e Java, e do reino de ião, da qual,
por incisão destilla o brijoim (Ul'olon iJen:;oe. Linn.l Bl'ol. O.
J&enjoím, V. Beijoim. Barb. B. P. Leão,
/Jeser. c. 36.
Jlcns, S. m. pI. Cabodaes, elc. V. llrm.
JICIISoído, adj. (t. do Indo-portuguez)
llemaventurado·.
BCllsílho. V. Vencelho.
. DClltínho, di!D. de Bento.' § s. m. Pequeno escapulano benlo, que se traz ao
pescoço, .Al. L. 6. lJ. 304, § Usa-se quasi

sempre. no pI. porque são de ordinarilllll OIS.
os benltnhos. os q uaes consi tem em u
pequenos saquinhos de panno bento ns
trazem dontro al:.:uma reliquia, ou enl ~ue
se repre ertar)l, por. borda~os ou Pinlur~e
IIpagel~s ou I n unia
religiosa; quando
sao dOIS n~am pendentes de duas ntas um
obre o peito e outro sobre as co tas' q'uan
do. é um só pende de uma fila sobro ~
peito.
Bcnlo, n, adj (co~tracçào do bellei{ic!o)
~enz!do; a que se deitaram as bençõos da
Eo'!'eJa, com ontros I'Itos, acompa hados de
preces: agua benla.. § Abençoado, berndito'
«benlo e louvado seja Ocos" fller/. 3. 19..
Bcnl .. , S. n:t. Monge benediclino.
Denzumíd .. , s I'. (lo ch)'I11.) uhstancia
ólida, bra.nca, e crys.tallizavel da ela sedll
amldas: dlstlllada da um oleo ~lJIelhanle
ao da amendoas amargas. Pim. ChYIlt.
Jh~.~zedêh'o, n, S. Pessoa qne benze, ou
que diZ palavras, L:om que pertende curar
doenças, e feitiço. Eurl'. I. I. "ben:edeirlll
on embusl'olras" AJart. Cal. Orel. 2. 9. '~n.
;;edeiroll.
Ucnzcdor, n, lo uso O me mI} que Deo.
zedeiro.
Bcnzed;u'.. , ~. f. Acção do benzer do,
benzedores: opp. a bençãos da E!lreja.'
Benzê." V. trans. Lançai' bencãos aCOIII'
~anhando-as de preces, e ritos ápropriado,
a cousa que se benze. fazendo tres CruZPi
e dizendo: em 110me do Padre, do Filho, di:
E pirito anto. § Dizer bens a alguem, a
Deus. B. Carl.
60. "e ben:;elllOs ali. Bd/.
Chi'. 6. 21. "bcn;esse lambem os dois irmão"
~ Abençoar: "Oco be'nza seus intento..
Paiva, S. I. (. 212 v. Chri to por sua Diii·
na miscricordia nos ben;;eu com lodasas
benções espirituae " Alarl. Cal. f. 64 § ln·
vocal' a fa Voto de alguem a protecção de
Deus. § Benza-le DeliS; phl'. (Lue exprime os
votos que fazemos pela felicidade de alguem.
Bl,"zê.·, V. intrans. Fazer benzeduras,
Bcuzé"-se, V. rer. Fazer uma cruz com
a mão diroila aberta, da te.ta ao peito, e
do 1J0mbro esquerdo ao direito. § Bellzer'lI
de alguem; esconjurai-o, tel-o em aversão,
como cousa má ou temivEI. H. fJom. 2.2.
18. 1'. de Agora, 2. 72 v. "bell:ia·se qe si
mesmo" "o Bristo, onde quer que o Vire"
benze-le cl'ellell § I\spantar-se, admirar:,o
muito: ben;;i-l1le quando o vi ao Ilademlln;
"ha o por morto, e como de morto que le
apparrce, le ben;;ell Fcrr, BriJlo, ael. S.lt.
6. § Benzer-se com alguma cnUSQ (t: fam.)
havei-a ii mão depois de grande dlfficui·
dade.
.
llcllZído, p. p. de Benzer, p. uso Dlz,~
ordinariamente benlo, ou abençoado. AnJ.
Jant. 137.
Benzllhiio, S. m. llenzedeiro.
.
Gl'n:dmcnlo, S. m. (anl. e p. 115.) AcÇolO
de benzei'. Leilão, lJial. 16. lJ. 454. li IJgm.
3. 4. 3.
.
Jlenzllllídu, s.· f. (t. cl1)'I11.) Suhstall~11
que se outem di lillando certa esseoclas
de amendoas amargas, e tractando pelo a·l
cool o oleo que lica na retorla.
..
Jleuzínu, ~. f. (t. chym.) Oleo I'olaltllncolor de cheiro ao-radavol, compo to de
carbone e h)'d rogeh'i'o, e que se obtem pe.
la dislillação do acido benzoico. § O~csra
oleo impuro. que se rxtrile do alcatroo e
lJunha, e e emprega C'111 Ilrar nodoas~ome
Benzoillo!!!, . 111. pI. (lo ch)'IO.) . hi.
generico dos saes, que resultam da co:,
nação rio acido benzoico com urno a.·
Ood. Pltrt1'In.
. . . I nhido
Jlenzoíco, u, ad). Acuio -, ex r
principalmente do beijoim.
all'llID
Benzonll, S. f. It. chym) o\eodistlÍlIlanto r. pes o, qlle se obtem pe a
ção do bcnzomo de cal.
I
edo riBenzo"IIl, S. f. (lo chym.) omonse.uiU
dical do acido benzoíco, que se c D
~eparar.
. . . lá· se p,le
Ul'nzo3'llco, ad.!- ~(:Ido - '. (do'de: O·
nome ao acido benzoJCO depOIS
berta do seu !'adical.
. d Beocil DI
Ueóclo, /I, adj. e . pue e . a III grt!'1l
Grecia. § S. m. O beoelo; o dlalec ás W
da Beocia. § fig. Da-se este nome
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Del'glu, S. r. (t, bot.) Planta cravinosa. "mantas grandes, hranca~, lanudas; a modo
lIél'lbél'i, S. U1. Moleslia particular ao de bernios...
si~IO~~,:ebll, s. m. (do. U,'. beotal'khês) ~Ialabar, á ilha de Ceylào, model'llamente ao 116.·.·u, s. r. O cio dos veados. § Anda/'
~om~o dos primeiros. magistrados na pro- llrazil. Manifesta-se por paralysla, ou lJy- na berra; diz-se de qualquer femea que está
dropisia. I..:' na maioria dos casos mortal. no lempo do cio. § fig. 'er afamado; estar
. ci3 "rega da Ileocla.
VI~ q~ódrO, S. m. Nota musical, que ser- As cansa que determinam esta terrivel en- na moda. § (phl·. pop.) Diz-se de um ou
d~ fazer reduzir ao tom Ilatural a figura fermidade sáo aiuda desconhecidas da me- mais individuos que procuram para seu di:~signada na linha em que ha sustenido ou dicina, que por isso se tOrna impotente. O verlimento temporal'lo o vinho, o jogo, as
unico remedio até agora lido por el'ficaz é mulheres, etc.
be:~~IIC' s. m. (l. n~ul.) A extremidade a mudança Immediata de logar, e sobretu- nel',·i1.·, V. intrau . Dar berros; diz-se
da proa do navio em forma de bIC~,. e onde do de clima, scndo a ludo preferivel a via- dos animaes como o boi, a cabra e outros.
"bermmlo andava em roda o manso gado..
de ordinario vae alguma figura. fLl'latO, 17. gem á Europa.
DCI·lUo. V. lleryllo'
Uam. Ecl. 5: § fig. Fallar muito alto; gritar.
10 .0 mar TJ'rrheno os beques va.o ra gannel'lmbáo, ou - bi.... V. Birimbáu.
§ 13ramir; o vento bcrm. § fj~. Berrar paI' aldo~. § Jlg. e pop. Um grande nariz. ,§ .Dal'
IIcl'lngêlu, S. f. (Llo Arab. badanjan, cor- (Jwna COltSa (pllr. pop.) (le(LiI-a, reclamal-a
ao úiJljlle,. (phras. pleb.) Saracotcal-se a
rupçào do Per. ba(/enjan.) Planta da fami- com grande ll1;tancia. O verbo ben'ar tem
mulher.
.
lia
das solaneas. § O fructo d'esta planta, li a:ruLlo onde. o tem /'el'rar. V. Ferrar.
BeQlllllbo 1 S m. dl1n. de llecco. Ac. dos
lIel·,·cgór. V. llarregar.
Sing. 1. 243. li.
' ? ,. é oval de cOr roxa viva; ha outra' que
BeI'l'elo'o, s. m, (l. famil.) Muitos berBeqllodl'Íldo, V. Bequadro. (,ancwn. 2~'.t sào amarel\as, e comem-se guisadas. E'tt/i·.
5. 2. "biringelas" § Adag. : 'o\lvoradasá vil· ros; .berrar continuo; gritaria, grande cho• O. ~~rhj'jo, (alterado de vel'Mo), s. m. (a'nl.) la, que benngelas l1a no açougue."
. 1'0 : v. g. en/I'Ol! o meni/w em um berreiro.
uCI'juçi,tc, adj. 2. g. Especie de figos,
lIill'I'O, s. m. A voz forte do boi, vacca,
Rirão. Prestes, 1 3 ' 2 . .
.
touro, cabrito, ovelha, etc. § fig. Grito de
Berbcfl"im, S. m. Especle de 1J,'oca de que tem a polpa vermelha. Luc. 10. IS.
IIcl'lcngúche, S. m. (ant. t. de in'isão.) alguem ralhando. § l\ugiLlo, bramido.
rUral', de que u am .marcenei ros, . ferrei ros,
Uel·tálhu, S. f. (t. do 13razil.) Planta tre·
louceiros, etc. Con.lste e~ uma haste. com Estrangeiro do norte. Al'te ele Fttl·l. (. 24.0.
ponla de aço, que se ~az gll'ar po." meIO de (do \tal. berlengo, taverna; ou do FI', bel'- padeira, da familia das chenopadeas; é emum cordão, ou mal1lvella. Esp!l1g. Pel'f. lan, ou bl'ctan, nome de um joI:\'o de'parar, pregada como alimento, e cultiva-se nas
e da casa onde por habito se Jóga, a qual hortas.
(. 13.
Iltwtnllgíl. V. Bretangil. Couto. 7. 4. 2.
Uérhcl'c, adj. 2 ge'l. e S. Nome dos ha- no La!. barbo se cbamava bcl'tengltltm. Como
lIef·tocja. V. Broloeja.
bitanles pl'lmitivos da Arrica do norte. § as lavernas de Lisboa eram I'requentadás
116.·.·cl·. V. Bêlvcrde. Oamin. (. 232.
s. m. Berbere; a Iin&,ua fallada pelos berbe· por muito marinheiros Francezes e de ouBCI"'Ho, S. m. (do Lat. bel'.'Illus.) Pedra
re a qual, segunoo alguns escriptores, é tras nações do norte, que n'ellas iam beemm da antiga Iillgu~ do Egypto. , .. bel' e jogar o berlan, é provavel que os 1'01'- preciosa, transparente; variedade de esmeBorhcl'ldf'ns, s. l. pI. (t. bot.) l'amlila tuguezes ouvindo-os repelil' muitas vezes raleia; ha-os de verde 'desruaiado, azúes,
de plantas dicolJ'ledoneas, cujo typo é o e ta palavra, chamas em, por desprezo, aos azúes com veias verdes, e algun com veias
estrangeiros bertenguches. Gomo se vê, aety- de ouro, Couto 5. 6. 2. falia de berma tão
rerlJcris.
Uerbérls, s. r. Planta lenhosa da hexau- mologia é incerta.)
Uno que parece crystal. Oost. GOOI'(J. 417.
IIc"'ínll. O mesmo ([ue Berlinda,
Bcs.. ntado u, adj. (t. do bl·az..) Coberdria monog)'nia de Linneo: cultlva·se nos
jardins e dá- e nos arrabaldes de Coimbra.
lIe"'íllda, Ido FI'. bel'Une.} Coche de dois to de besante.
IHclVeris vutgal'is de Linn.) FiaI'. Ltts.
assentos, e quatro rodas, mais estreito que
JlC"'''"till', v. tl'aIlS. (t. do braz.) Cobrir,
os coches grandes; com dourados e vario ou armar de be antes.
BOl'bcI'I8CO. V. llal'bansco.
Herblglio, S. 01. Molusco acephal0 car- ornatos, berlinda diz Gal'J;ão, e éo usual. HoOcsilllt.e, S..m. (do FI' besant. ou be;;an.)
deacco. V. Driguigào. Aulegl'. I. 6. {. 20 V. je só ha as berlim/as antigas da casa real, Nome de uma moeda anl'iga de ouro cunhaUel'bim, S. m. Marca do panno de lã e algumas que aiuda servem a enlel'l'Os em da em llyzanclo, capital do antigo imperio
dozeno, a qual se exprime pela lellra B.
Li boa. § Maquineta dourada com ornatos, Grego. § (t. do braz.) Peça de ouro, ou pra. Rer~âdll, S. r. Tiro de berço. COttto, 6. sobre rodas, e lirada por uma ou duas pa- ta semelhante a uma moeda, redonda, cliata,
3.1.
relhas de caval\os, em que em certos c.yrios mas liza, que se põe no escudo de armas.
Bér~o, S. 01. (do FI'. bOl'ceau) Leito de é levada a imagem de NOssa Senllora. § 11' Nobilial'. p. 282.
criança, moveI. § 1'01' ampliação, a idade do para a berlinda; estar na bel'linela; uma
IIcsbélho, S. m. (t. pleb.) V. Ano: -cara
que ainda se traz no berço, infancia. § A das sentenças qne se proferem no jogo Lle com semelhança de besbe.[/w .. Bocage.
palrla, a ICI'rU do na cimcnto de alguem. § prendas e que cousiste em enumerar cada
lIesbelhotélo·u. V. Bisbilhoteira.
D°. Ologar onde qualq uer cousa teve ori- um dos jogadores um defeito real ou imaIICSOIII·tJcál·, v. trans. p. uso Confecciogem' principio, ou foi creada. Lus. 4, 27. ginario do sentenciado, dando esse defeito nar, ou preparar com besoartico um medi·a vêr o bcrços onde na ce o dia.. Ac. dos camo causa do casligo. § il. fig. e por ext. camenlo, POI't. lIftxl. 1). 307.
Siny.2. 159. "academia de Athenas, que foi er por alg-um tempo alvo de motejos ou
IIcsoól·tJeo, S. m. (I. pllarm.) Remedio
bel'pl das sciencia ·u. § ~'onte do rio. Fl'eire. censuras.
contra ve!1eno, onde entra pedl'a bazar, ou
~ Berroj peça de artilherla curta, an li "'a.
JJel'1í1loCS e IIcrlólllles (Artes de) (pllr. outro antldoto. H. Dom. 2. 2. 12.
U. 2.4. I. "berços encarrl'lados.. Goes, 0'11,1'. pop.) Imposluras dos que fazem transfor·
lIe~oU1'o, ou lIesoh'o, S. m. Insecto
Man. M. P. e. tO. e rreq. § Abobada de be/'- mações apparentes. § Por al'tes ele bel'tiques cleoptero, que tem azas amarellas, assim
10; (I. de archit.) a que tem emelhança e bel'loques ; phr. que e u a para signilicar como a cabeça e o pescoço, com 6 pés lonCom va o e cestos semi-circulares, a modo a destreza dos que fazem jogos e passes de 11;0S, e duas farras, ou anteuas. (Scarade harquinhas. V. elo Al'c. § (t. mar.l Appa- presllLligilação. etc. Oal'ção Paes.
breus stl·idulus.) 'Iam.bem o ha pretos, e core!ho sobre o qual o navio segue pela cal"
IIcI·lóque.'i, s. m. pI. Enfeites de muitas mem as canna de a .ucar, que se plantam,
re~ra do estaleiro .Ilara a agua, quando pela e variada fórmas, e de rnaterias difl'erentes, furando-as, e roendo os olhos, por onde se
primeira vcz é deitado ao mar. § Abertura que se trazem pendentes da cadeia do relo- produzem, e ás vezes estragam largos planna femca do leme, onde gyra o maclho. § gio. § Bel'loques. V. Ber/iques.
tios, e devoram duas ou mais sementes reAda~.: .0 qne o berço dá a tumba o lel'a ...
DCI'mo, S. f. (I. de fort.) (do FI'. bel'1ne) plantadas. Ha outros grandes, que brocam
Berehel'c, S. m. (I. Asiat.) Paralysia bas- Espaço de tres alé seis pés, que se deixa os pés dos coq ueiros do Brazil.
tarda. Cout. 8. 23.
ao pé lia muralha, ou reparo, para impedir
Désll", e derivo V. Vespa. § Vir a bespa
Rerelll cc, s. f. Cel·ta consteUacão lam- que as ruinas do parapeito caiam no fos- ao nal'i.:: a al(Jltem; irritar- e. Autegr.21.
beBm ~hamaua Pei:xe ele tl'igo ou-COlna de so; talll~em se chama lisil'ia, j"eleia:o, ou saIIc"llcl ..o. V. Ve peiro. Gil Vic. :lo p. 3S\.
eremce. Vieir. 4. 199 .2, V. Coma.
pata. FOl't. 1110(/. p. 19.
no Og. o emprega por illtestino recto: (,pois
M~lerg, . m. (do Holfandez) lt. do IndoDel'oitoll, ou DCI·nóch.., S. f. (rio FI'. vo~ o negro bespeiro se vasa no mez de
'"I u·uez.J Monte, ~olliDa.
bel'nacle) Ave dos mares do Norte, semelhan- maio" .
.el'gol\lotn, adJ. r. Diz-se de certa es- te ás ádeus montezinhas. Bl'it. Ohl'. 4. c.
Despluh ... V. Ve~pinha. § TomaI' como
abespinha; i. é, il'ado. Eurl'. 3. 5.
~~;a d~.péras dc muito e delicado sumo. 22.
lia u IZ qnc veio da Turquia e que se lhe
Ilel'lIiu'do, S. r. (t. pop.) [tevolta popu- . Jlé.'iI.O.·... V. Vespera.
Des.a, s. f. (do Lal. bestia) Animal bruto,
l'i!~.:oJle. de berg'annuth. p~~ade senhor. lar, alevantamento de povo; motim.
bre enva e te vocab. do Pers. be", noIIcl'nll,'do, ", s. e adj. l1eligioso da 01'- irracional, quadrupE'de, em geral domestico.
dem senhor, e .annod, pêra. Outros perten- dem de S. Bernardo. ~ fig. Sujeito estupido, §Bestade tiro, ad('puxarcarruageil~,carroça,
ViOdoquC 4aSSIUl ~hamada esta pêra por ter e que só tracta da barriga.
.
arado. § 8esta de carga; a cargueira § Besta
DCI·n .....líec, S. f. A nei,'a, tolice. E por de roda; a de moer moenda de engenho de
(PiJl1ll oJ~? plantIO de PtJrgamo, na Ilalia.
lel~ vlgolllt'Uln) Lecio, DescI'. C. 33.
allusão aos frades bcrnal'dos, que tinham assucar. § Besta ?nual'; macho, ou mula. §
eheiro gllll!ótn, s.. r. Especie de cidra, de a fama de estupido .
A gran besta; o alce. § BtJsta; fig. pessoa
IIcrnál", S. m. Planta da America.
ignorante, estupida, § AndaI' besta; obrar
e>senci~~' agrada vel, de 9.ue se extralle a
lIel·negill. V. Barnegal. P. ela H. Gen.2. como lal. 8. Flor. 4. ~'25. § Fazer-se besta;
planla a o 111~ mo nome. § Nome de certa
ler,,:Otmatlyea, da famifia das labiadas. 347.
fingir-se tolo, razer·se desentendido. § BesBe" "~. . Dargaute.
lIértlco, S. m. Panno Ono de cór escar- ta; jo"'o de cartas d'este nome. § A besta elo
lIal. b,~Ollh.lIl, s. m (do FI'. b/'igantin; do late, que vem da Irlanda. § Cobertor de ca- Apoca1yp se; animal symbolico, que se deslO bo:g~JlIL1lç.) ~mbarcaçào sublil, de bai- ma do mesmo panno,. lllas gros eiro. § Ca- creve 110 ApocaIY[Jse. § Adag.: nA besta CO°
em brigue. e hgell'a; arma qrdlnariamente pa longa, de pouco custo, grosseira (Bal'- medeira, pedras na cevadeira", "A besta
/'Os).
louca, recoveiro maduro", «Arrenego da
Bergentll V B'
.
lIernlchn, S. f. O mesmo que Bernaca. besta que no inverno tem sésla o , «Grande
liau{". da ná' S· J retan~J1. P. 'Vaz cl'Alm.
o . . Baptzst. p. 79.
.
Oé'·1110. V. 13erneo. Pant. d' Av. C. 7. pé e grande orelha, signal de grande bessoas q~e se deixam facilmente enganar;
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la", "Besla de andar, chão para mim e para e 1). 504. parag. 7. onde regula os postos usam os alveital:es para ~angrar. Galv Arl
. .
meu irmão", "Á besla que muito anda, nun- nos alardos e )nenciona os amezados, os p. ,')52. V. fialestllha.
ca falia quem a lanja", "Homem grande, de cavallos singelos (sem armas, ou arnezes),
lI'lstinh.., ~. r. dim. de Desta § I'
. essoa
besla de pan", "Grande carga, fraca besla, os ele bésla de garl'ucha, os de besla de polé, ignorante, estupido.
dizem os corvos nossa he esla", "Não ha os homens ele iJê lanceil'os, e os que /inham
lIestl'óln, S. r. din~. de Desta; animale~
besla féra que se não alegre com a sua com- escudos; e não dislinwe apartamento para Alm. Jn~t. 3. 3. l. § fig. Grande cslnpido .
besleiros ele conto, como classe dislincta. V.
panheira".
lIesC."!ato, S. !!l' It.l.0P.) Juizo cu i .
ro,
JlesCu, adj. 2 gen. Ignoranle, tolo: v. g. Conto. § Bés/eiro elo monle: de montear, i. é, pouco ~l1Izo. Garçao,. c '. EIlIs.
besleiro caçador. Ined. 3. 4.94. § Bésleil'O ele
não ha homem Ião besla como esle.
lIesllgo, S. m. Peixe da família dos s
lIéstu, s. f. (colllracção do Lat. balisla, li'aldllha; o mrsmo que os do monle, ou ca· ridas. Abunda nas cosias do Porlu<>al pa·
machina bellÍL;a de arremessar pedra ). Ar- çadores. Goes, Chr·. Al. I. 26. <ranadees molIesuntião, S. m. (I. fam.) Homem q
ue
ma de alirar sl'llas, pelouros; consta de al'- res dos bés/eú'os elo mon/e, que chamão ela anda sujo e r:heio de nodoas.
co e corda, a qual se traz á noz, que eslá {raldilhau. V. Fraldilha. § Os bes/eil'Os foram
lIesunCáa', V. tmns. (L. pleb.) Untar c'
~
, no meio elo pau. em cuja extremidade eõlá exlincto por el-reí U. Manuel a 14 de mar- fregando.
o arco, e solta ella pelo de parador despa· ço do 14.98, quando na Europa se ordenou
Détn, S. f. Li~ll'a do Cór diversa do fundo
ra o li 1'0 com violencia. AR bcs/as eram de a tropa e armas, talvez segundo a ordenan- do panno, seda, etc. § Veia de melai na mi.
arco de pau, ou de aço. M. Lus. 2. 7.28. ça Slâssa, ou Franceza, principalmento de· na, n!1s pedras, ou pe~lr:erras: .loda aSOrle
algumas eram de lomo, que armavam com pois das guerras entre Carlos \. Imperador, de mJl1as, btllas, e VIClros do riquissimo'
mais força e faziam liros mais longe. Ined. e Francisco l. de França; ou segundo a ta- metaes» Luc. 10. \8. ,,-do mineraes. §.Li;
3. r 193. Com ellas se aliravam os viralões clica inventada por Macliiavello.
tra: nas penuas de aves, e pello de outro,
lIésCéh'o, s. m. OfOcial que faz béstas. § aUlmaes.,§ Mancha alongada. n. P. §Acor,
ou vil'Olões; ou de gal'L!cha, (Iue se armavam
com garrucba, e eram mais caras; ou de Béslei1'O de lã; omcio. Grd. Ar. 2' 67. I. "se doalha na~ grossa, q uo nos navios nào lem
1)01é e roldana, que se armavam com sua os Judeus forem ... e bésleiros ele lãau § Tam· nome partICular. Casto 6. C. 4.5. -huma bllo
{olga e 1)0Ié, e e"la eram as mais ordina· bem é official que abre a lã, para que corra por onde o batel foi alado a bordo" §Xome
rias, que eram obrigados a ter os bésleil'Os melhor ao fiar, pondo-a na corda de um ar- da 2." lellra do alpllabeto Grego b ~ &r
de conlo, que tinham menos fazenda que os co, e virando a corda.
de ~strella e bMa (pb r. fam.); ser gran~e fi.
lIeHtch'o, S. m. Insecto comprido e ala- nono, velhaco.
de gal'l'ucha: "os que hOlll'erem conthia
Ileliado, .p. p. de Betar; Que Icm cOre;
(bens que vallJam) de 17 marcos, teerom do. Mariz, Rot. p. 53.
lIésleh'o, s. m. Herva cle besleiros; o bel- val'las em listras, ou manchas. Viriato li.
beeslas de gM'1,cha e armas; e o que teve'
rem 12 marco., teerom beeslas ele polê; e os léboro. (Josla, 3. p. 110.
'107. "de fronte, e pé belado sulilmcnle:.
DésCel'in, S. f. Companhia de besteiros.
que teve rem meno deslo, trerom lança e
lIeCár, v. trans. Listrar o tecido de varil!
dardo,) Ord.
I. 71. c. I. lned. '2. p. 4.31. [necl. '2. f. 309. "ácerca da porla muita bés- cõres § Matizar. Ulis. I. 3.
d'onde se vê que os lanceiros não eram leria" § Exercicio de atirar, cervir na guel'lIetiu', v. intrans. Coml)inar-se, ajuslar.
bésleil'os de eOIl/o, mas cousa diversa. § ra com béstas: "omcio da béstm'ia. Orei. Ar. se bem uma có,· com oulra. § fig. Condizer
Bés/a de bodoque; arco com duas cordas pa- I. T. 68. 8. Leão, CM. J. I. 1). 294..
estar de Ildrmonia. "nos maIs altos varõeS
rallela , e 110 meio d'rllas uma rcdt>, onde
lIe.~U.ign, S. f. (I. pleb.) Desta de pouca bela bEm a humildade com a clevacào. H.
se segurava com os dedos o baeloque, ou f'ÉSlimação. § fig. (I. pleb.) Homem estupido: P. ('. 2t7. Lobo, 89.• he matcria qilCbllq
pellouro de barro para se atirar; liuila emme.smo uma besUaga.
muito bem com a das nOutcs pa sadas•.
Detnra,úhn. V. Beterraba.
polg:ueira no arco. § Fechadura de bes/a;
De"Uá;;em, S. t. Conjuncto de bp. tas,
como cadeado. emIJudr, cil. Ord. I. 2'2. 2. c~mo cavall(ls, Jumentos, mulas, etc. Pel'.
JléCel, ou lIétcle. Casto 4.. c. 36. Arulr
e Filip. L. \. T. 33. § FeNos de bêsla. Ord. Btbl. l. 4.54. c 4.86.
ChI'. 3. 37 V. Dethe.
DesClial, adj. 2 g. (do Lat. beslialis) CoulIétca'e. V. Belhe.
1. f. 1\5. "n"nhum preso trap;a {erros ele
bésla, que re drsfeixem com chavr", cor- ~a propria de besta. Lus. 5. 34. "gente bes·
lIece"I'''IHa, S. f. (do FI'. bcl/trave) Plaorentes com as laes fechadura, que não lem lial. trabalho besUat. Arl'. 10. 64. "carne la da familia da chenopodeas, a sua rail
élos, ou argolas cravadas e relJalidas. § besUal" a dos lascivos. § fig. Estupido; gros- come-se em conserva, e salada é adocica·
Adag.: (,Aindá que João Vaz tem bêsla, não seiramenle e1'l'óneo; absurdo: V. g. bestiaes da; ha brancas, e rouxas. § I)a belirravase
deixão de lhe aponlar à tesla", "Bés/a de opiniões. P. P. 2, 11 V. § Estupido, boçal; r.xtrahe o assücar, que faz no commercio
amigo, rija de armar', e froxa de tiro", (,.'ão Leão, DescI'. C. 4. "negros besliaesl) B. 2. 3. grande concorrencia ao da canna, com que
e regra cerla caçar com bésla".
9. i. e, brutos, boçá€s.
rivaliza. § Nariz de beterraba (pbr. pop.lm·
lIe.o;C ••lllião. O mesmo 'que Deslarrão.
lIesHulltlúde, S. f. A qualidade de ser riz muito vermelho e grosso.
DeSCUlUClllc, adv. (L. fami!.) Â. maneira beslial. &. fig. Drutalidade, bestidado, estuIIctcsgn, S. f. (I. fam.) nua estreita, 011
do be la. Ac. dos Sillg. 2. 90.
pidez. § LJeslialidade; chama Luc. 2. 1'2. aos becco sem saída, que faz sacco, ou fnndodI
lIesléa: v. intraus. II. famil. p. us.) Obrar, beneficlOs que os Indios fazem aos animacs sacco, d'onde vem e/JIbes/egar, V. § PequeDl
proceder, fallar corno besta: "esses que an- doentes, velhos, aleijados, por contraposi- loja com uma porta dianteira sem OlllraDO
dão beslando neste mundo...
ção a humanidade.
fnndo ; especie de corredor cégo, cns_
DCsCluin. V. Bestearia. Ord. Af. l. 68. 8.
DesUnlísslmo, ta, adj. sup. de Destial ; do. Bem. LlIma, Carl. 23. "que veude DI
AZll1·. c. 84..
Muito beslial. Couto 5. 6. I. "Gentios... bes- belesga peixe frito..
lIesClu·.'iã~1 s. m. (t. pleb. augment. de /'ia!lssimos, e sem policia" "beslialissimo
Délh, 5. m. Segunda leUra do alphabelu
Besta.) Sim. Mach. f. 59 v. § - OIlU, f. Pes- ignoranlaço".
Hebraico, e l." das labiaes; correspondeio
soa muito estupida.
DesClnllziar. V. trans. O mesmo que Des· nosso b.
'
•
IlcsC."rI'áz, s. 'I. gen. augment. de Desta, lificar.
DéChe, ou DeUael, s. m. (I. do Malabarl
(t. famil.) Muito estupido, muito i.gnorante.
lIesUa'.lmeuCe, adv. A. maneira das bes- Planta da familia das piperaceas; é trepl'
Sim. li/acho Al{ea.
las. Luc. 4. C. 13. "por viverem tão carnal deira e aromalica; os Malabares a mascam
lIestenl'in, . f. Acção de besta. P. da li. e bestialmenle" B. Clal'. 1. C. 20. «vindo bes- ordinariamente: "belellell Goes, Cllr. M~.
Gen. 1. 636.
Ualmenle para Dellifonte" i. é, acommeltel-o I. 41. Bal·I'. Luc. 5. 24. escreve bê/e, e .
néslch'n, adj. f. Herva btJsleim. V. Bés- cégamenle como besla fera. § Estupidamen· P. C. 177. bélere.
I'
teiro.
te, brutalmente.
DeCilho, S. m. Cabresto com que s~ Igl
lIésCch'o s. m. O que ia armado de bé-JlesC.lião. V. Deslião. Anel1'. ChI'. li·eq. e a bocca ao boi para não comer o grao nl
ta, o que atirava com bésta. § Os bcslei7'Os Seg. Cel'c. ele Din, r. 108. e r. 'ln § Bestiães, ei ra ; açamo.
eram ou ele gal'l'llcha, que usavam de bes- pI. lavor rf'levado, ou talhado, esculpido, de
Detim, S. m. Cimento composto de cal,
las de (Jal'l'ucha, e eram mais afazeudados animaes, e brutescos em pedra, ou prata areia e saibro.
.
lIelónlen, S. f. Planta da raDlili~ dasl~
e con iderados que os bés/cil'Os do conlo, ou lavrada. e outros metaes. Cast. 3. C. 75. Ohl'.
do numero, que cada cidade, ou villa, ou elos Coneg. Reg". 4. 7. f. 91. «gomit grande... biadas, é muito. vulgar, e ~er.n cbelro mjl'
logar, ou couto, era obrigado a ter, os quaes lavrado de bes/iães. outros escreveram mal, lo acti vo . e usada na medlCll1a. R8!/0, A.c.
usavam de béslas ele polé, 011 {olga, como basliões, ou basUaaens, por besliães. Vem do C. 6. (Beloilia o/licinajis. Linneo.) § liC(OIll~
~enle de ID:nos .posses, e ordina~ia. lneet. Lat. bestias crelal'e.
de agita' nome da eserofularia aqllalical
:lo 4.31. e O/el. AI. \. T. 68. e 69. 3:>. Os bés.:
lIes&llí"lo, S. m. Gladiador que comba· Belonica' das monlanhas; nome vulgar Ix~
/eiros do conto serviam de pé, os de cavallo tia com as féras.
arnica. § Talvez adj. Arr. l. 13.• hervas
et'el-l'ei e ela sua camara eram mais consilJesUól'lo, adj. Relativo a besta. § - s. ~~~.
.
~
d~rados. eil. Ord. L. l. T. 69. parag. 43. 56. m. Colteccão de fábulas o moralidades tenlIetl'ál, S. m. Plantio de beleles~t
e :>7. e T. 51. pal'arl. 4.7. "Ilomem de armas, do por põnto de partida uma acção flgul'U' no plantado d'elles. (Joulo, 5.6. q,.
ou beslelro de cavalto; e se fór beslci7'o a pé.. da entre animàes ou as qualidades d'estes, jaquei raes, mangueiraes" de bêl1'o, ou
L. 2. t: 39'1.. pal'ag. I. Incei. 2. r. 234.• ficou genero muito cultivado na idade media.
l'e.
alli com 600 besleiros assi de eavalto como
lIestldiade, S. f. (I. fami!.) Acção brutal,
lIétre. V. Betlie.
de (Jarrllchu e de con/o.. "Anadel moor dos dicto estupido. § 19nor'ancia crassissima. §
lIétuln. V. Vidoeiro.
) F milia de
bésiei1'Os ele cavalto" Ord. Ar. 4.. 21. parag. 4. Asneira.
lIelul"cens, S. f. (t. 1.101. a. typo
-salvo os nossos va alios e bésleiros de caplan
tas
da
classe
das
amentaceas
cUJo
DestlOeúdo, p. p. de Bestificar. Tornado
vallo e da nossa camara, e besleiros de con- besta. § Feito estupldo.
é a bétu\a.
. bélnla:
/0" Ined. ~. p. 4.77. e 4.78. Ord. Af. 5.83. 10.
lIestIOca'.I', V. trans. Tornar besta estu·
lIetulíneo, u, adj pertencentte ~ familil
"se alguns beslei1'os de cavallo; ou de conlo, pido. § Qualificar de besta.
'
v. g. planla -; i. é, pertencen e a
ou galiotes, etc." Bes/eil'os de oon/o não
IIt'Stlg.o, s.. m. Bésta. Canp. j. 206.."por- das bétulas.
de
eram de lança. porque quem levava a lança quI' me Vl mm cercado de bestlgos» (ill Vic.
lIetumiado~ M. L. 2. 102 V. p. PlÍetUUle;
não levava besta. Ord. Af. L. l. T. 71. C. 2, L 262.
Betumár, V. trans. Untar eom eTIê.
e 7. e o 1',9. ela p. 438. V. p. 420. parag. 35.
Déstílhn, S. f. Résta pequena de que applical' betume; tapar, pegar com
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BelíllllC, OU BU.... Il~ (orth. etym.), s: m. ca tem grande applicação, e particular desIIlblló).bilo, n, (do GI'. biblion, livro. e
I,al. biltmwn) Espeme. rle barro flUido, tino; serve para mostrar que nos corpos, philos, amigo) O que, a rlue li amante de litenaz, e pegajoso, com mlst.ura de enxofre, ou substancias compostas, ha duas qualida- vros; o colleccionador de livros.
que provem do lago ~spha\llco ou mar mor- des de corpos simples, ou campo tos; v. (I.
IIlbllól.ollI, s. m. (do Lat. do Gr. biblion,
to na Judea. Bal'l'eu·. Censo sO~I·e.Bel'oso: bioxido de caleio, que se compõe de duas I~VI'o .. e lJoteó, eu vendo) ~Iercador de livros;
.bilwne- § l:Ia outro betume al·tlficla~ com· quantidades de oxigeneo, e uma de calcio; hvrelro.
jlosto de cal, azeIte, breu, e ontros IIlgre- lJipltosphato de cal, em que entram duas
IIlbllolheclI, S. r. (do Gr. biblion livro e
• ilicntes, de qu~ se usa para vedar, e estan- partes de acido, e uma de cal. fim. Comp Ihêké, caixa, logar onde se guarda' algUlila
IIlnngulndo, adj. Que tem, ou fórma cousa) Collecção de livros posta em c tancar canos, e Junturas por onde a agua se
dois angulos.
tes ou armarias. § Livros em que se aponnão vá. § Betume, por uso.
IIhmgullu', adj. Que comprehende dois tam os auctores de alguma nacão ou terra
Betuminoso, Ó811, adj. (do Lat. bettl11!inosus) Da natureza do b~tume; que tem mls- angulos.
com a historia da sua vida, esCÍ'iptos, e cen 2
IIlll1'lb", S. m. (t. do Drazil) Modo espe- sura d'elles, edições, etc. § O edificio a salura de betnme. Per. Blbl. 1. 1J. 58. nota, C.
Beudíec, S. (I. do lndo-portuguez.) Cor- cial de assar a caça entre os iudigenas, Ia, ~u as salas, em que os livros ãg s)'steconsistindo em a depositar em covas aber- matlcamente Il'uardailos e arrumados. § Birupção de Bebedice.
lÍéudO, adj. (t. do lndo-portuguez) Be- tas no chão e cobertas de folhas verdes, bliotheca publIca; estabelecimento do Estaterra,. lenha e fogo.
do, em que de ordinario se accumulam
bedo.
,.
BIIU'islildo, ", adj. (I. bot.) Que tem duas grandes riquezas ilibliographicas, e onde
Be\'cl'ógcm, s. r. (anl.) \ mho, aguarpraganas.
denle vara se beber, que para isso se tem
os estudio os vão fazer as suas con ulta :
lIillrooz, SinO'. inc. Canc. f. 33 V. "tenha v. g. a Bibtiotheca Publica de Lisboa' a Binas adegas. JJoc. Anl.
DeslUlo. S. m. (t. fam.) (do Rebr. bens- cara tão medonha, que supra por biarooz" btiotheca Pltbtica elo Rio ele Janeil'o. § 'Muitos
IItOIlCll, fillío de nm auno, ou d'este anno; sera mascara?
e tabelecimentos publicos e parliculares
Biatómico, n, adj. (I. chyUl ) Corpo-; tet:U ~iúliolhecas, endo algumas formadas
cria de um anual Gato novo.
_
Dexíll'", S. f. (do Lat. veswa) (t. anat.) corpo que t,cndo a mesma composição que prll1clpalmente por obras sobre a re pectiEspecie de bolsa musculo-membranosa, si- outro, contem sob um mesmo volume, um va especialidade lilteraria ou scieuliflca. V.
luada entre o pubis, e o recto nos homens, uumero duplo de atomos simples.
g: Bibliolhec.a ela A1arinha. ~ Sob a designaUlbl.8Ico, a, adj. (t. chym.) Sal-; Oque çao de Gabmetc POI'/ugue:; ele Lei/um lla no
elias mulheres entre este osso, e a matriz,
na qual é recebida e se accumula a urina contém dilas ,vezes a porção de base que Brazil importantes lJibtiothccas, fundadas e
suslentadas pelos portLlguezes ahi residenIrazida ~)elaS uretéres até SOl' expulsa pela tem o sal neutro correspondente.
Ilibe, S. m. V. Abibe.
tes; são bastante importantes, além de ouurélra. 'J'ambem se chama bexiga, a uma
bolsasin la compriua, pegada com a concaBibe, S. m. Especie de opa, fechada tra , as de Pernambuco, Balda, e Rio de Javidade do fi~ado, que é /eserv~torio d'O f~l. adeante e pre a atraz, tendo ás vezes man- neiro; esta ultima tem edificio proprio, de
Btm. Ftol'. '/.. p. Ul6. § ,t. de plllt.) Especle gas, a qual se põe ás crianças por cima do fórma monumental em estylo manuelino.
de borrachinha de chnmbo que contem tin- fato para o não enxovalharem.
(Bibli'otheca, Livraria, Syn.j Posto que
Bíbel'll, V. Vlbora. Sá Mil'.
la.que Ee espreme na palheta, quando deiusados frequentemente como se tive. em
Blbc,'hlní. V. Berbequim.
la se precisa fazer u O. § Bexi(la natatona;
idenlica significação, lia entre eltes uma
visicula de ar, que ha em alguns peixes, e
Jllbe"illl, S. m. Palavra que se adoptou dilJ'erença. Bibtiol/wca quer dizer precisaque os torna mais ou menos leves, para su- do francez, e significa um pequeno vaso de mente caixa, armaria, casa em que se deliircm ou descerem n'agua. § (fig. e burl.) vidro, a que se adapta um tubo de borra- positam livros, e se conservam ordinariaPalavras ou acções ridiculas, que provocam cha, que termina por uma chupadeira, ser- mente em certo alTaojo. Livral'ia quer dioriso, a gargalbada, a troça. § Fa=er bEflJi- vindo para as crianças se alimentarem .ar- zeI' precisamente multidão de livros: é esta
Ua; melter alguma cousa li ridiculo, a tro- tificialmente de leite, quando falta o da mãe. a energia da sua terminacão (V. o art. Liça. §Be:JJiga: variola; especie de empóla que
IIlbl, ou Blbb,·, S. m. Especie de pal- sonjaj. D'aqui vem C[ue Õ gual'da da casa
se ergue sobre a cu tis, cheia de um humor meira da America, de pau negro, cujo fm- dos livros enealTegado do seu ar.ranjo, etc.
acre, e corrosivo; em geral usa·se ho pI. cto da um oleo, que os Indios misturam com chama-se bibliothecario, e não li vl'eiro,
V. g. teve bexigas. § lIa bexigas ordinarias, varias cOres para tin 0'ir o corpo. Brot. C.
daudo-se este ultimo nome ao que tem muide infecção purulenta, ou enxertadas pela
IIlblôll, S. f. (t. 8e hi t. n.) Insecto di- tos livros para veuder. Se um viajante, (pOI'
vaccina. § Bexigas doudas; as que tem pou- ptero.
ex.) leva se em suas viagens uma caixa
cas bolhas, e são de natureza mui benigna.
com alguns livros para lhe sérvirem ao eslIíbil'll. V. Vibora. Aulegr. f. 29.
!- negras; aquellas cujas pustulas se en- Uíblla, S. r. (do Gr. bibtia, plur. de bi- tudo, ou ao entretenimento, podel'iamos diI1t'!lrecem, e gangrenam. § - confluentes; blion, livro) Livro; por exceltencia se da zeI' que levava comsigo uma bibtiotheca,
cujaS puslulas se communicam todas sola- .este nome aos livros sagrados do Antigo e mas lião uma livraria.
BlbUolhecál'lo S. m. O que tem a seu
padas como se fossem uma só. § Beicigas na 'ovo Testamento: a biblta Sacra.
1l/hICC; mal) ou aecidente fóra de tempo,
lIibllllt"'Cll, S. f. (do Gr. bibtion, livro, cargo o cuidado de algo bibHolheca; conqoe. na~ e d esperar a tal termo, porque de e ia/1'ikê, medicina) Noel. Arte de restaurar servador.
ordmarlO vem ,na meninice. § Bexigas; os os livros.
Dlhllolbéconolllí.., S. f. (do Gr. bibtion,
signaes que d essa enfermidade ficam no
Bíblico, n, adj. Pertencente ou relativo livro, thêk/!, caixa, e nomos, lei) Arte de aI'rosl.o: {CI1l a cara cheia de bexigas. § Verde á bíblia: V. g. liv1'Os, queslões-.
ranjar, de conservar, e de administraI' uma
be.rlga: V. Verde.
Blbllol;llosín, S. f. (do Gr. bibtion, li- billliolheca.
so
Bexlgo 1 ósn, adj. e s. Que teve bexi- vro, gnosis, conhecimento) Conhecimento
IIlblístic.., S. f. Conhecimento bibliogas, e tem sl~naes d'eltas.
dos livros·, da sua historia, ti tulos, datas, grapilico da Biblia.
BibUugniilllcill, S. f. (do Gr. biblion e
BC11llllilUto, ", adj. Que tem bexigas. § etc.
Tamhem ~e usa subst. V. g. como vão os
IIlbllogno)sta, S. m. O que tem um per- hygiansis, CUI'a, restauração) p. uso Arte 'de
t'OSSlJ.l bexlguentos ?
feito conhecimento da hi toria dos livros, restaurar os ·ijvros preciosos deteriorados
Dey, V. Bei.
dos seus titulos, da data das diversas edi- pelo tempo ou por accideute, inventada por
'IBeYIlPúca, S. m. Peixe do màr do Bra- ções, do logar da impressão, dos editores, Vialarel e Heuclicl'.
II.
Bíbo S. m. (t da Asial O mesmo que
impressores d'ellas, etc.
BezeN'o, S. r. A fêmea da e peeie vacBlbllog,·nl.híll, S. f. Sciencia que ensi- Anacarclo, ou Fava de lIIalaca. 01'1. Coloq. 5.
~u~, que apenas tem um anno' annoja. § na a conhecer os livros, as uas diversas t6 V.
lell'a 1Jc;erl'a. V. AntlJirrhiva. § 'Pensar na edições, as que merecem a preferencia,
lIíbo.,... V. Vibol'a. Beneel. Lusil. L 2. 3,
1II1J7'Ie ria bezcrra (Ioe. pop. burl.) E tal' dis- etc. § Noticia a respeito das obras de um ou 12. AIT. l. 12.
Ir~ldo, pensativo.
Bíhulo, ", adj. (t. poe!.) (do Lat. lJibllr
de mais anc(ores. § Secção especial, que lia
Ad. 83~rriuh", s. r. d.im. de Bezerra. fJelic. em alguns jornaes, onde se dã conta das lus) Que bebe, que absorve liquido. Cost.
obras rccen'temente publicadas, e se faz a Geo(lr. p. 82. "as bibulas raizes- (das plautas).
IO~2í8~rrillho, s. m. dim. de Bezerro. Viei'/'. sua critica.
UíCII, S. f. (de bico) Cano por onde desBibllogl'i.),blcRlllcnte, adv. Seguudo
emboca agua de fonte, chafariz, tanques,
ouBezêrr~, S. m. O filho dã vacca, annojo, os principias da hibliographia.
(I,oe nao tem mais de anHO § Be-erro
Blbllog,·i'l.hlco, ", adj. Concernente á étC. § fil/. As bicas dos olhos; Jagl'imas copiosa . ti. P. p. 3. -as bicas de aug-ue, que
&~~~I'O; o ~ovilho desUlamadó. Eludd. § bibliographia: diccional'io bibl109.1'aphico.
cs"",,'·'O mal'mltOj nome que se dá a varias
Dlbllóg,'npho, (01'1. etym. u este e der.) mana do corpo" § Suor em bica; I. é, mui
:e;.;;~es de pboea . Arr. 10. 4J. § Pé de be- S. m. (do Gr. bibtion, livro, e graph6, eu es- copio O. § Dar alguma cousa á bica'; i. é, da
neas" .planta da familia das escrophulari- crevo) O que é perito na biblio~raphia, ou melhol' sorte, e não das fezes. Prestes, 63 V.
caI,,,')aro. § O Couro curtido do bezerro: que sobré ella tem escripto. § rem. Biblió- § Correr em bica; diz·se do liquido que jorl"'U<I rle becerl'O.
ra em vela, e não aos [liugos. § Estar á bigmpha.
bli~e~~~là~, s: m. (d!J Turco) Mercado pu- IIlb1l01Uh08, S. m. (I. min.) Pedras em ca; fig. estar quasi a ser servido, a conseguir
a sua pertenção. § CompraI' vinho á
Be . prlUClpaes CIdades da Syria.
que estão estampadas folhas de arvores.
Zoar, S. m. V. Bazar
Blbllonll\llclll, S. f. (do Gr. biblion, li- bica; antes de se fermentar, em moslo. Syst.
)lezoár v . t
'.
.
do berros' d . inbrans. Assl m se diZ, fal!. vro, e manleia, adivinhação) Adivinhação elos Reg. 7'. 5. p. 563. § Bica; peixe que ha
na costa de Portugal, e tem a cabeça seme)let
as ca raso
que se fazia abrindo um livr~ 3:0 ac~so.
B. pórueo. V. Besoartico.
IIlbllolllnníll, S. f. (de btbllOn, 1Lvro, e lhante a uma bica.
lIíç.., S. f. (I. Asiat.) Peso de ouro, que
com 'Osi r~fixo de origem Lat. que entra na mania) O furor de juntar livros; toma-se
vale 500 cruzados portuguezes. 1\1. P. 182.
las; Pabr I)a~ due mU~las palavl'as Portug'ue- de ordinario por derisão.
Dlbllonllmíaco, a, adj. Que padece de 2. Cast. 5. C. 11. diz, que biça, é peso de
Partido 11~~'/~ de biS, duas vezes, como bidois al'l'ateis e meio.
' l"""', ctc. Na terminologia chymi- bibliomania,
l~o
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Blcilcal'o, S. m. o recacho, ar el1tonado
de alguem: augmenL de bica; é pleno Prestes, (.133.
.
. .
Blcúdn, S. f. A raiz de serra, o prIDclpio. Casto 8. C. 120. § A bicada de um matto; i. é, a ponla, a entrada. 111. e Moça, 37
V. § Bicaelas; as ramas das arvores, que não
dão rolo , nem madeira de rojo, ou jorro,
e que só serve para queimar. Resot. Reg. 2'2.
out. 17. março, 'l790. lenba miuda, de f<'lixes.
Bicilda, S. f. (de bico) Golpe com o bico.
§ O que o passaro leva no bico de uma vez.
Blciltlo, a, adj. (L do braz.) Diz-se da
ave, que tem o bico de dill"erente esmalte.
Bicill adj. 2. g. Que tem bico; bicudo:
diz-se d'alguns fructos, que tem uma, como pequena saliencia em bico na parte opposta ao pé; ha cerejas, laranjas e romas
bicaes. Leão, lJesc_ C. 33.• cerejas bicáes» §
Azeitona bicat; certa qualidade de azeitona
grande, que por dar pouco azeite, é corti(la, e usada m couserva.
Jliealiulo, S. m. Ave aquatica, menor que
a adem.
nicilncI'a, S. 1'. augmenl. de Dico. § (t.
fam. e bur!.) Chapeu armado.
JUcançiulos, S. m. Genero de peixes cartilaginosos; tem a cabeça prolongada em
um bico, não tem dentes, tem o corpo oval,
comprimido verticalmente, e o ventre agu·
çado. Cuvier, 1. 387. § Bicancudo ordinario;
pequeno peixe do Mediterraneo, que tem o
corpo revc tido de pequenas escamas, e a
e plOua dorsal denteada. Ouvier, íbi(l.
Biclll.snhÍl·, adj. 2 g. (t. bot.) Que consta de dua capsulas: v. g. perica/'po-.
Brot. C.
.
nicúl', v. trans. Picar com o bico; dar
bicadas.
Bic:U'bolllído, u, adj. (L chym.) Que
contem dua proporções de carbone.
Dlcal'bonMo, S. m. (L chym.1 Sal em
que o acido carbonico estã cm proporção
dU'pla da que se encontra no carbonato neutro.
Blc...·I..u·etos, S. m. (L chym.) Diz-se
das combinacões do carbone com outro
qualquer corpo, em que o 1.0 entra em
quantidade dupla d'aquella com que se
combina. Pim. Comp.
Dlcandlítlo, a, adj. (\. h. n.) Que tem
duas caudas ou dois appendices em fórma
de cauda.
Jllccllnlíu', adj. 2 g. (\. bolo) Quc contem duas cellulas.
B1cél.hnlo, adj. Que tem duas calJeças.
Bleel'!!, S. m. (do Lat. bíceps, de bis, dois
e capul, cabeça) (I. anal.) Musculo de duas
cabeças, i. é, cuja parte superior se divide
cm dna .
.
Dlchn, S. r. (do Hal. biscia, cobra) Nome
commum com (Iue se de ignam os vermes
e os repti de corpo compl'ldo ; V. f;; a sanguexuaa, a lombl'lga, a cobra G-il vic. 2. )1.
4 8. § Bicha ele agua; bydl'a, animal feroz.
Atbuq. P. ti. § fig. Jlrinquedo para crcallças,
de arame, ue pau, ou marfim, com cabeça
de cobra, que se sólla de repente para fazeI' medo, abrindo-se a caixlIlha ou canudo, ondc eslã cncolhido. § Outro briuquedo,
qt:e con iste em varias aspas unidas tendo
n'uma da extremidades um lagarto, e que
se eslendem rapidamente, apertando-as pe·
la extremidade opposta. § Arrecada ou pendente de orelha, feito a modQ de bicha; usase geralmente no pI. : aque/la senhora tTaz
umas bicha-s muito bonitas. § Bicha; instru~
mento compo to de ha teas presas umas em
outras a modo de grade, qne se abre, c fecha Ucándo entre ellas vaos de parallelogrammo com diverso angulos; tem no fim
uma tenaz. § Bicha; (t. vul(5.) o alardo de
tabaréus. ~ J1iclta; uma epidemia mui funesla quc flOuve na Jlabia em 1685. Vieir. 14.
259. § Bicha, e Bichào; nome de certas cartas no jogo do zapete. § Hel'va bicha. ou
da bicha; o mesmo que al'istotochia. FerI'.
Cir. p. 183. § lJeital' bichas; applicar sanguesugas a qualquer parte do corpo para
tirar sangue § (\. de fort. mar.) Esplanadas
feitas em grandes barcas rasas. Epanat )1.
458. § Bicha; Galão de ouro, distinctivo dos
aspirantes do exercito portuguez, que se Iraz

r:

enroscado no braço. ~ EscaleI' da alfandega,
que se emprega na fIscalisação para evitar
contrabando. ~ Bicha de rabiar; canudinuo
cheio de uma composição pyrotechnica, a
que se lança fogo, e salta muito em quanto
arde. § Bicha mansa; egual canudinho com
polvora simples. § Carta de bichas; certa
composicão pyrotechnica, ã maneira de um
busca·pés, a (IUal, quando arde, salta e dã
successivamente mUllos estouros. § Bicha;
certo brinquedo que consiste em correrem
muitos em seguimento uns agarrados aos
outros pela (;Íntma, ou pelo fato. § EsLaT como uma bicha; (phl·. fam.) estar muito irritado, furioso. § Euma bicha; diz-se da mulher,
que tem muito mau genio. § Bicha de sete ca/.Jeças; Iphr. fam.) negocio que faz grande
confu ão, que mette medo a quem tem de
o resolver. § Tel' bichas; ter lombrigas.
Ulchn,clltlcllll, S. f. Genero de in ectos
orthopteros; tem seis pernas, e o corpo
alongado.
Jllcháço, S. m. (l. fam.) augm. de Dicho.
§ fig. Homem de inlluencia, de re]Jrel;cntação na sua ordem, ou classe, e a quem os
outros olham com respeito, e lalvez desfa·
voravelmente.
JllchllUiu', V. intraus. Fallal' por entre
os dentes, em voz baixa, sem articular distinctamente as palavras.
nichilncI'os, S. m. pI. (L pop.) Ademães
ridiculos, qne fazem os que namoram. Ulis.

t·7.

Jllchilno. V. Jlexano.
Dlchm'ú, S. m. Ponche de lã grossa com
listas brancas e pretas ao compl'ldo, o qual
se usa no Rio Grande do Sul, Brazil.
Dichul'Íll, S. f. Multidão de bichos. §
flg. Grande ajuntamento de povo, reuniào
de muita gente.
BlclllU'OCO, S. m. famil. Bicho ascoso,
ou que causa medo. F. ELys.
•
Jllchéh'll, S. f. Ferida nos animaes com
bichos, que procedem de larvas de certos
insectos, que u'elles depositam os ovos.
Dicheh'o, s. m. Anzol de ferro engastadO em uma uastea para pescar. § Vara de
barqueiro com :;>;ancuo, e ponta de ferro;
croque. § B. 1. l. 13. Serviram para ajuntar lenha ao fogo no cerco de Diu. CouLo,
5. 4. II. § Bicheil"O de conLa; pOl·quinha. §
Bicheil"O lu::;ente: V. Lançaluz, Lumieira. §
Bicheiro; vaso pequeno de vidro, que serve
para guardar, ou deitar bichas, sanguesugas.
Biehéh'o, n, adj. (\. fam.) Minucioso,
que se occupa com miuudencias, como a
ave que cata bichinhos para comer.
Bichinho, s. m. dim. de lJicbo. ATI'. 10.
32. § ligo Cousa I,lequena, nuLJa, de nenhuma entidade. I'wil·. 10. 421. «eu não sou
homem, sou um bichinho da tena».
Jlicho, S. m. Nome que se dã a qualquer
animal â excepção do homem, dos peixes,
e das aves. § Diz-se mais especialmente dos
insectos, e tambem dos vermes, que vivem
nas madeiras, nas fructas, uos logares humidos, no corpo dos animaes, etc. § Bicho
de conta; V. Nillepedes, e Aselho. ~ fig. «Bic/to da consciencia, que sempre roe" 1fT. 2.
10. § Bicho de seda; o insecto que a produz, o bombyx. § Atai elo bicho; doença causada de bichos, que andam nos intestinos
crassos. § Bichos; V. ~lola. (t. med.) ~ Bi-'
cho; animal mon'tezinho, feroz. § Bicho do
malta; (fig. e fam.) pessoa intractavel, que
foge da convivencia. § O bicho /wmem (fig.
phr. fam.) o homem considerado como animal malfazejo. § Bic/w (fig.) diz-se tambem
do homem considerado como cl'eatura pobre, vil, e mortal. Arr. 10. 32. IIse chamou
Christo bicho, e não homem» § Gente vulgar, de pouca conta: v. g. o bicho da mantieria; servos., criados d~el\a. Eurr. 5. 1. 110
bwho da cozll1ha" os que ahí servem; adas cavaUariças, das cocheiras, etc. de omcios vulgares; o maior numero da gente
vulgar, menos bem comportada; a multidão: V. g. o bieho escola-stico, na universidade. § Bicho; pessoa muito feia. § Pateo
dos bichos; logar onde estão guardados animaes ferozes. § Pancada de erea'/' bicho (fig.
e fam.) mui\a pancada. § MaLa'/' o bicho (phl'.
pop. e fig.) Deber. alguma cousa logo de

manhã, autes do almoço. § Bichos pI p.
lbos.
' . 10·
Blclaócu, S. f.Leicenço pequeno maduro
nlcho,clldélln, s. m. (I. de h n) Gé'
nero .de in ectos ol'thopteros da familiildo;
an0U! Idas, de corpo .a1.ongado, cabeca livre
e se!s pernas quasl Igu.aes; seu a-bdomen
termma eU? dOIS ganchlllhos da feição de
tenaz. CtlVtcr, 2. p. 263.
Bichoco, adi. (1. do Rio Grande do Sul
Brazil) .Diz-se do caval.lo,. que por falta de
exerCICIO flca com os pes 1I1chados.
. UiChÕllO, Ó~II, adj. (t. vulg.) POdre COm
bIChos, ch~lo d elles. H. lJom. 2. 4. 15.• frui.
tos. .. e bwhosos"
Bicla.It'II, adj. 2. g. I\. anal.) Que sere.
fere, pert~nce ao musculo biceps.
BICi~)!t~,. adj. 2. g. (L ~oel.) {do Lal.bi.
ceps. bWlpltts} Que tem dOIS cumes ou ca.
beços: V. g. o pamaso bicipite. Barl'eirlJl
75 V • • forcadura bicipitel) § Que tem duaS
caheças. \'. Biceps.
Ulcl",'útlo, ", adj. (t. did.l Que tem
duas saliencias em fórma de pregos.
nico, S. m. O rosto das aves, i. é, aex.
tremidade córnea, e de ordinario aguda da
cabE'ça das aves que Ihes serve para comer
e defenderem-se; é composta de duas par:
tes, appl icadas uma sobre oulra, e que o
anima abre e fecha. Lus. 9. 59. § Tambem se
diz de alguns peixes. B. 3. 3. I. '0 bico do
peixe agulha" § Bico; diz-~e por analo~1
das partes solidas, anteriores, de vanll
producções naturaes, e arlificiaes. que ler·
minam em ponta: V. g. bico do chapiu;1
fÓI'ma bicuda d'el\e: bico da candeia; I
parte onde anda a torcida: bico da penua,
a parte aparada que serve a formar os cara·
~teres; bico lIo aInnete, da a~ulha, elc.
tambe!ll dizemos: bico do pé, (10 pei/o da
mulher, do dedo, por a extremidade d'es·
tes membros. Bem. Flor. 2.221. "noqueeu
trago sobre a cabeça) dã este com obicodo
lJé» i. é, tem no maior de prezo. § Acudir
aos bicos da penna; lembrar quando se esCl·evc. § A assar no bico do dedo, nos abri·
gamos, ou dizemos que outrem ofaça, que·
rendo suggerir, que não se acharã, ou sue·
cederã a cousa que se ha de assar: .a ca·
ça, que tu matares, eu ~ assarei 11.0 bico ~
dlJ(to~ fig.•quanto vós 1118S0 ganh.al assOI-D
no bwo' do dedo» Eufr. 2. 7. § DIZemos !I'
mil. que alguma cousa traz agua lIo.bIOl,
querendo significar, que encerra mais da
que mostra á primeira face . .EuV·. 2.7:0
talvez se loma li mã parte. UllS. I. I. §Por·
se nos bicos dos pés; fig. ensuberbecer·SIi.
Eurr. 2. 4. § it. llecalcitrar. § AlIdarllos/ncos dos )1és: andar sem fazer bulha. ~ ?~L~r
atguma cousa por bicos; i. é, com haulhda·
de pontas destreza subtileza. Eufl'· 2. J.
~ lt1elter algwna cousa. no bico a alguellllpbr.
fan'lil.) contar-Ih'a com espirito de tnln~.
§ Calar o bico; (phr. fami!.) calar·se, II.~
abrir bocca. § Cremo bico; erguer as cn,·
tas, ensllberbecer-se. Couto 4. 7.7: §~ror
bico; o mesmo Id. 4. 5. 4. Dai' bICO. ,u..
8. 7. § Ter bico; lei. 7. I. 9. • t~r !alllo-'
ter opll1ião, phantasia: v. {I. tem blco.dellT
f'o1'l11Osa. Prestes, (. 105 V. Pessoa de blro
volto; i. é, soberba. T. de Agora, 2. ! .i
Bico ele grau, ou ele cegonha: V. Geral.lIo..~
Bico; (t. A.siaL) nome de uma das p.nmel
ras jel'archias dos sacerdotes do r~JII0 do
Pegú. 111. P. c. 167.•porque só 4e blCOSgre:
pos ... passavão de 30:000» § Bwos, pI. pro
textos suberbos insin-nificantes: .Ianço.u
mão je pequeno~ bicoS~paraque3br~r§a~~~:
zade com o estado» Couto. 12. .. ue
ti nhos de suberba, de deseonfia'6ça'b1llJl
causam desavenças. Couto, 10. 7. .'dil'
mui ordinal'ios entre os fldalgoSembda !D!!&l'
§ Tomar o seu bico; (phr. pop.)
rl~ I
se. § Passam ele bico amarello; {ph~i P/I
Individ lIO ardiloso, astuto, espe!lat~~ VI~
Não vaLeI' um bico de alfinete; .nao al' O
101', ou teI-o insigniflcante. § B1COdOd~i1iu.
pequeno tubo por onde sa~e o gaz DI
minação; diz~se: lanto~ b.1COS tâe/:'hl~li.
tantas luzes: v. g. o edtfic~o C? aVal. !
nado com mais de tres mil ~um cl6J elD'
E' bico ou cabeça? Pbr. faml\. ques apre·
prega, quando ai auma cousa ~e nO s uiO
senta com duas faces contradICtorl8 I
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sendo ás vezes nenhuma d'.ellas acceitavel. bis, dois, e dens, dente) Enxadão, alvião;
JogaI' colJlllau de dOIs bICos; (pllr. pop.) instrumento ruslico. UUs. 10. 45.
§ Irar-se inclinado ou aOecto, ora uma,
Dldentejldo, e llldenteo,
adj. (L
moS a outra de duas pessoas que esta~ em boI.) Que tem dois dentes: diz-se do calix

a,

a.

d!1ergencia para agradar a ambas; diz-se
IV bem do que segue ora uma, ora outra
~~duas ideas politicas para e.star b.em co~
ambos os partidoS, e con.segUlr assl.m mais
I c'lroente os seus fins; e. sempre dito a !pa
~:te. § E' bico d'obl'a; diz-se de cousa dlÇ~cil de realisar, ou de algu!lltrabalho mUllo custOSO, ou pou~o lucrativo. § Fa,:;el: um
bico' Ipbr. pop) lazer um pequeno ti a~a
lho 'em horas de descanço, .o~ em dias
de lolga. § Bico; (1. pop.) dlv!da pequena biscate, § Bico de papagaIO; arbuslO' da lamitia das euphorblaceas ; é planta
de ornamentação. § ~dag .•Quem te fez .o
bico, te fez rico." § Nao lenho a casa dos b!cos; (phr. pop.) ql!c se emp~'ega. quando
uma pessoa quer dizer que nao pode ~om
as despezas que esta fazendo, ou que d elle
exigem.
Blcog,·ossí.dos, s. m. pI. (1. de h. n.)
Genero de aves de bico em f.órma cónica,
curto, grosso na base, e co.mo Inchado. Este
genero comprehende mUltas pequenas familias. euviel', I. II. 242.
Bicolor, adj. 2 g. Que tem duas c6res:
v. g. Bandeil'a-.
Blcolóreo, a, adj. De duas cMes.
B1COllCIlVO,
adj. Concavo pelos dois
lados, pelas duas I~ces..
.
B1colli8, (I. ASlaL) ASSim se dizem no
lapão as mulheres, (fue vivem em conventos como as nossas reiras. Luc. 7. C. 8.
BlconJllgi'duH, adj. f. pI. (t. boL) Diz-se
das lolhas, cujo pecioto commum se divide
em dois ramos.
B1oon,-oxo, u, adj. Convexo pelos dois
lados, pelas duas faces.
.
Bico.ru8h~lro, S. m. (L do Brazü) Ave
do tamanho d'Ulna pomba.
Bloore,'olto, V. Avocelta.
Blcórllo. V. Digorna.
Blcó,-ne, adj. 2 g. (do LaL bicomis) De
dois cornos: "bicomes Fauuos» Almeno, Me-

a,

lam. de Ovid.

Blcórne, ou lllgó"ne, adj. 2. g. (t. bot.)
Que acaba em duas pontas, ou guarnecido
de duas pontas: V. g. anlheras -. Bl'ot. C.
Bicórneo, adj. (I. log.) A1'gumenlo birorneo; V. Dilemma.
~loornígCl'o, n, adj. (I. poeL) Que tem
dOi. cornos.
Blcotylédone, adj. 2 g. (I. boI.) Diz-se
das sementes que tem dois cotyJedones, ou
lebos, e das plantas que tem esta especie
de semente.
.Blcúdo, S. r. Peixe Brazilico, que tem um
biCO lon~o, agudo e duro; é rabiforcado,
desdentaoo, e muito carnoso.
B1.CÚdo. S. m. Passara Drazilico, pardo,
de bICO gros o, e voz forte e sonora. § Peixe da lamilia dos mugiloides tambem chamado lataça e tainha.'
'
Dleúdo,. a,. adj. Que tem bico. § Pontudo. § tregocw bLCtt(/0i (I. pop.) difllcil. § Ter/l~ bicudos (pllr. pop.) diz-se de uma epocha em que os negocios em "'eral não correm bem.
t>
Dlcu!ba, ou blouÍ\'u, S. f. Noz oleosa
do Brazl.l, de que se usa na medicina; óleo
de blclllba. § A.rvore de cujo fructo se extrabe esse oleo. Ha duas especies branca e
r~l~nelha.
'
BICul~eh"~' ou llleulvêlru, S. f. Arvore BIque da a blcui
va .
.
ma eulbuçn, S..m. Arvore do Brazil, do
Uo Virgem, cUJa madeira é empreO'ada
em..~~pmtaria para varias usos.
b
iI eU8plde, adj. 2 g. (de bis, dois, e CIIS~u'd dardo, lança) (I. boI.) Diz-se da folba,
fendi~~utra qua~quer parte de uma planta.
ne em dno verllce, de. maneira que termilas.
uas pontas divergentes, e direiRide, ou Dldet
Vallinho) M I ' s: m. (d ~ Fr. B'd
t el, caparte i t . ove destmado a lavagem da
earran~~rlgr do tronco, de que se usa esDlde no-se com.o n'um cavallo.
teado. nt'do, a, adJ. Omesmo que Biden-

a,

Rldente, s. m.

(do LaL bidens, tis, de

das Dores, cujo limbo, ou borda tem dois
como dentes.
JJ1dMe. S. m. (do FI'. bidet) (anl.) Talvez
faca, cavai lo pequeno. Invent. elos moveis do
Prim' do Gralo

j).

Ant. 0,1'1. Estrebaria. §
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{U1'ca, forcado (L anaL) Divisão, separação

em duas partes a modo de forcado: diz-se
das veias, arterias, etc. § Bi!urcação de uma
eslrada; o logar em que ella ~e desdobra em
duas. § (L boL) O logar onde um ramo, uma
raiz, etc. se divide em duas partes.
llU,"'eiulo, p. p. de Bifurcar-se; e adj.
Separado em dois ramos em fórma de forcado: V. g. 1'amo, haslca, arlel'ia-.
JJUu,'cill·.se, V. rer. (L anat. e bol.) Separar-se em duas parles, ramos ou ramificações. § Separar-se, dividir-se para dois la.
dos: a eslrada bi{ul'ca-se logo ao sahil' da

de invenção moderna, pequena mesa, que se põe proxima á eama e tem uma
especie de armaria fechado, onde está o
ominol.
llldl~IUJ(lo, n, adj. (do LaL bis, dois, e eslação,
dlgil'us, dedo) (L did.) Que tem dois dedos,
JJign, S. f. (do La!. biga, contl'. de bijuou se divide em duas digitações.
ga) (t. de b. anL) Carro de certa fórma pulliduo, S. m. (do Lal. bieluwn, de bis. xado por dois cavallos de frente.
dois, e (lies, dia) O espaco de dois dias.
lllgllmíll, S. f. O estado do que casou
Blttt.
segunda vez, estando ainda viva o primeillle.... M, adj. '2 g. (do Lal. biennalis) Que ro consorte. -§ O crime do que contl'alte esse
respeita ao espaço de dois annos: conlas segundo matrimonio, sem estar legalmente
biennaes. § Que dura dois annos: lJosse-, dissolvido o primeiro. § (L de dir. can.) O
ofTicio -.
eslado do que passou a segundas nupcias,
llle.. nlo, S. m. (do Lal. biennimn) O es- ou d'aquelle que casou com mulher viuva,
paço de dois annos consecutivos.
ou não virgem. § - espiritual; a possessão
lllrt'lhúdu, S. f. (L pop.) Prato de bifes de dois beneficios incompativeis.
bem temperados, appelitosos: uma boa billí~nll1o, a, adj. 2 g. (do Lal. bis; em Gr.
{alhaela.
dis, duas vezes, e gamein, casar-se) Que é
llIrá.·, V. lI·ans. (L de gir.) Surripiar, fur- casado com dua pessoas ao mesmo tempo.
tar.
§ O criminoso de bigamia. § Osa-se subst.
lllrã"laH, adj. f. pI. (L boI.) Folhas -; M. Lus. 1. f. 3.
dobradas e abertas.
lll~lIrílU, S. m. (L da Asia) Mariola, B.
llíre, S. m. (do Jngo. beef, carne de vacca, P. V. Biguairim.
lllg4.'...eo, lllgemílleo, ou lll~emlníl
ou boi) (I. modo e fam.) Talhada delgada de
carne de fevera assada nas grelhas, ou em do, u, adj. (L boI.) Folha - ; em que cada
frigideira. lia bifes de varias e pecies; v. g. peciolo proprio é bifurcado, e sustenta dois
foliolos em cada extremidade.
- ele gl'el/ta, de cebolada, ele panella, elc.
llUe...lído,
adj. (I. de h. n.) Hasgado
llIgénlto, ", adj. (t. poet.) (do Lat. -bis,
em duas ponlas, ou partes: <dingua (do genilus, duas vezes gerado) Epitheto de Bacaçor) bi{emliela" «unba - do boi. V. lli- cbo. V. Biparido. Cl'UZ, Poes. DilhYl'.
lllglllnduloso, ÓSII, adj. (L de h. n.)
tldo.
nuco'o, n, adj. (L poel.) (do LaL bis, dois, Que tem duas glandulas. Bl'Ot. C. p. H.9.
lligle, S. m. Galgo pequeno.
e fero, eu levo, trag.o) Que produz duas vezes
llígllOIlIIl, S. f. (t. boI.) Genel'o de planno anno os seus fructos: «bi{era colheita.
segunda d'aquelle anno. § (I. de min.) ·Diz- tas dicotyledoneas, que llorescem nos paise de um crystal no qual cada ang-ulo sóli- zes tropicaes; comprehende arvores e ardo e cada aresta da fórma primitiva tem bustos proprios para ornameotação de parques e jardins, pois são formosas as suas
dois decrementos.
llitru, S. f. (anL) Om tecido de lã enfes- Oóres.
lllgoonláeells, S. f. pI. (1. boL) Familia
tado. Doe. Anl.
lliOdo, a, adj. (do LaL bi{idtlS) (L poel.) de plantas que tem paI' typo a bignonia.
DI~óde, S. m. A barba que cresce no
Fendido em duas partes, bipartido. § (t. boL)
Rachado, dividido longitudinalmente em homem por cima do labia superiol·. Ac.
duas partes, ou quasi alé ao meio, ou em elos Sing. 2. p. 391. § Ter bons bigodes
duas partes separadas por um angulo en- (pbr. fam.) ter boa pllysionomia. § Pessoa
de mel/wl'es bigodes que olltra; de mel bar
trante agudo: v. g. {olha-.
lllRnbelládo,
adj. (do LaL bi por bis, sorte. § P6r, ou dar um bigode (pbr. venae flabellttln, (leque) (t. dld.) Que é em fôrma tor.) matar a perdiz, erradi!- por outro. § ii.
Pregar uma peça; enganar. § Jogo de card'um leque duplo.
lllnho, n adj. (do La!. bi por bis, e fIe- tas, em que ellas se descartam pelos naixus, dobrado) (t.. did.) Que é dobrado por pes, ganbando o parceiro que primeiro lançou todas as suas fóra.
dois lados,
lllgodeár, V. trans. (t. famil.) Lograr,
llIOo.·, adj. 2 g. ou llIOó.·o,
adj. (de
bis, dois, e !lõl') (t. bot.) Que tem duas nó- faltar ao tracto. § IlIudir, escarnecer.
lllgodéh'lI, S. f. Peça de couro, com que
I'es, ou muitas duas a duas.
llUóleo, S. m. Lavrador. Lusil. Transf. se seguravam os bigodes e as barbas, para
que
se não descompozessem, prendia-se nas
(é Ilalianismo.)
llUollúdo, ou llUólio, a, adj. (L bo!.) orelhas. Ac. dos Sing. 2. p. 241. b. § EspeQue tem sómente duas folbas, ou dois fo- cie de escova que serve de alimpar as bestas. § (fam.) O bigode.
liolos.
lllg6.·.. ", S. r. ~Iassa de fel'l"o com um
llUÓ.·c, adj. 2 g. tL poel.) Que tem duas
portas, dois batentes, no mesmu portal, ou bico a nm Jado, ou dois, um dI" cada lado,
portada. Almeno, Melamorph. L. 2. p. 62. em que se malha, ou bate o ferro, e outros
metaes: nos bicos se fazem áros, ou peças
«argenteas portas bi{ores luzião...
lllró.·...e. adj. 2 g. (do Lat. bi{07'11tis) De com olbo, alvado, volta circular. B. Flor. 2.
duas fórmas, que tem duas caras. Eneict. 6. 79. V. Safra, que di[ere. § Esla!' enl1'e a bi63. M. C. 3. 16. "que da biforme fera oppri- goma e o l1W1'lello (phr. pop.) estar entre
me a ira" § (t. miner.) Diz-se de um CI'YS- dois perigos, não sabendo como evitai-os.
tal, que no todo das suas faces orrerece a § Ser bigoma. § Adag.: "Quando fores bicombinacão de duas fórmas dilferentes : V. goma, 80[re; e quando malho, malha.'
lllgo....í1ha, S. m. (t. pop.) Homem vil,
g. maceUa biforme. ~ (L gramm. laL) Adjeclivo - ; o que tem auas fórmas, uma para de pouca conta, mal trajado, desairoso. Tam'0 genero masculino e feminino, outra para bem se diz bigorrilhas, fali ando de uma só
o neutro; malus, .mala, malum é 1,'i{ol'me, pessoa, no singular.
'lIgótns, S. f. pI. (t nau!.) Moitões ciJa·
omnis, 0111ne é bilbl'1ne, e relia; é U1l1:{01'lJw.
DU"onte, adj. 2 g. (do Lal. bi{rons, onlis) tos sem roldanas, aburacados pelo. meio
(L poe!.) Que tem duas frontes), faces, ca- com furos, por onde pa sam colliedores de
ras : «o - Jano" Bern. Lyma, um'la, 23. § vélas. Tract. de t7(19. com Tripoli, 0,1'1. 24.
llIgutl, S. m. (L do Brazil) Nome d'um
Homem bifronte; fig. dois rostos, ou caras,
não sincero: «trapaça bi!1'onle" i. é, disfar- pa. aro.
lllguah'ím, S. m. O mesmo que Digaçada, dis imulada.
Dlr....oído, a, adj. (de bis, e (IWadO) (t. rim. Coltl. 6. 2. L. "buns coutados, covardes, e biglta1'ills, de que não fazia conta alo
boL) Que tem dois furos, ou orillcios.
DII.. rC;Il~i'io, s. f, (do Lat, bis, dois, e guma".
~Iovel
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DIglllneo, ", adj. Que tem dois gumes,
ou cÓrles. § (Nn bot.) Diz·se das folhas que
ão compridas e tem dois gumes longitudinaes oppo lOS, e o disco entre elles elevado; e tambem do tronco quando tem dois
an"'ulos oppo lo um tanto afiado, a semeJhando·se á folha de uma espada de dois
gumes. BI·ot. U.
J&Jjllg'lfló, ", adj. (L. boI.) Que tem dois
pares de foliolos: folhas -.
Jllj"'go, 11, adj. (do Lal. biju(flls) (L. poet.)
De dois cavallos' puxado por dois cavallos.
El1eid. 5. 34. "em bijuga r:onlenda avenlu·
reiros" F. Etys. 8. 316. "em bijuga canossa".
IIij .. i, s. m. (I. do Drazil) Pequena abelha preta.
Uljute.·í .. , s. f. Todo o objecto meudo,
delicado, trabalhado com esmero, proprio
para ornamenlação, ou enfeite: v. g. bl'in-

cos, alfineles de peilo, c01'relltes, berloques,
quinquilherias, ele.
UII ..

e

Ulle.

V. Bilis.

un.. hl'ulo, ", adj. (L. anal. e boI.) Que

lem dois labios.

UiI .. mlllódo, ", ou lJlI .. mllloso, ó"''''
adj. (L boto e anat.) Que con~ta de duas la·
minas, ou de uma lamina duplicada.
Uilnle"ód""', adj: f. pI. {L bol.l Folltas
-; collocadas em dOIS lado. oppostos.
Dllhóde, S. m. (do ]ir. billebllude, confu·
são) (t. miliL) Fugo de bilbode ou de alegria;
o que e faz disparando ·os soldados as espingardas uns depois dos outros immediatamente.
Dilhll S. f. Va o de barro, ou de folha,
bojudo, com gargalo curto' serve para re·
servar, e refrescar a&,ua de beber, para vi·
nho, leite etc. Ac. (/0.1 Sil1g. 2. 408. § Dar
bilha de leite por bilha de w:;eile (phr. pOp)
diz·se de quem faz um favor pequeno com
a inlenção de receber outro muilo maior.
Ullh""'iio, . m. augm. de llilhafre. Aulegl'. 5. se. tt/l. f. 177 V. V. Milhafre.
JlllhMre, S. m. Ave de. rapina, que só
diO'ere do açór, em ter as !\'arra menos
fortes. Eurr. I. 1. .ando maIs çafaro que
hum bilha(re" Art. da Caça, p 3. Lobo, f.
23. V. Milharre.
Jlllhiio S. m. (do Fr. billon) Moeda baixa
de cobre. Gasp. Nicoláo. Arte de furt. § Na
serie arilhmellca, segue-se...::i centena de mi·
lJlão, para a esquerda. V. lJillião.
II II h'"', S. m. (do ]0'1'. bi/lard, de bille,
bola) Jogo obre banca com bola de mal'·
fim, que são impellidas por meio de lacos.
§ A banca ohre a qual se joga o bilbar, e
que é oblonga, coberta toda de panno verde, tendo em roda borda ou labellas e tofada' algun- bilhares tem tambem seis "entaUllhas ou bUI'acos (azare) cm que enlram
a' bola. § A casa publica em qu e joga o
bilhar. § A sala, onde e tá o bilhar. § Bi·
l/tar chine=;. V. Bagatella (jogo).
Uilhill'd", S. f. ( e"'undo Jl!enage de bit·
le, ou bil/IC, que em IngL. ou Alem. significa pau pequeno, ou do FI'. billal'd, que não
Ó ignifica jogo de truque, mas tambem o
t&.co ou pau curto com que se joga. Blut.)
Um pau adel"'açado por ambos os lado, com
que o rapazes jo"'am fazendo-o saltar por
meio de urna pancada dada com outro pau
mai comprido, de modo que não caia na
roda, ou circulo que ll'açam no chão.
Dllh...•....o
. 'm Homem bilhardtiro.
Sá 6 Mil'. Vi/h. 4. 6. PI'.
Dllhll"dór V. inlrans. Ferir dua vezes
a bola cóm a ma -a ou taco, ou duas bolas
a um tempo.
Dllhllr'lelrn,
f. (I. pIeb.) Mulher de
levar e lrazer, inlrigante, que anda de caa em ca a dando noticias, etc.
Dllhnrtleh'o
. m. (t. injur.) O vadio.
que joga a bilharda. V. Calaceiro.
Dllhete, . m. (do FI'. billet; derivo segundo Manage, do Lat. barbaru billelus) Mi iva muito breve C'm que dispen ando- e o
ceremonia[ das cartas ordinaria, e com·
munica familiarmente qualquer cou a a alguem. § Escripto pequeno de aviso, convite. :.i Papel pequeno de annuncio que e
di tribúe ao publico, ou se aflixa. § Tambem e diz de certo papei impre os, ou
m S. pelos qune se participa a pe soa co-
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nhecidas aquillo que se lhes quer fazer sa· p~ de lenl~~, m~deira, 11m toro. floral de
bel': v. g. - de casamento, de enterro. § Pe· Lisboa, no.-']. 6. Sllst. dos Rrgim. r 500
queno carlão, que dá enlrada em qualquer
.... iII",. s. m. .011 .f. (do Lal.) (t. med.)·\Ja.
e peclaculo publico, como thealro, circo, lena alllmal.. 11eJlIllIa, amarga, amarell~d
assembléa, etc. § Bilhete de passagem; o que ou esverdeada, que se gera no fi d a
se toma par'a seguir viagem em qualq\Jer ~assando ao .du<?~eno, serve á dig~à~~ e
vapor. Bilhele de passapem de ida e t'Olla; fig. ~la1!- gemo, 11 a, colera. § Og. Tristeza!
o que se loma para vIagem redonda, se- atlolTeClmento, mau humor.
'
gundo as condições exigIdas pela rf'spe~lIIi8: \' . .J~elís. Cam. Filo(t. p. 146. 'não
cliva empreza. § Bilhete c/e caminho de seJaes lao bll2S".
.
(erro; o que dá passagem em linha ferrea; . UiliUe.·o, ", adj. (do Lat. bi porbrj e
ha tamhem de ida e volla, permanentes por h/lera,lel.tral (L. gralUm.) .Que tem duaslet.
tempo determinado; estes chamam-se ordi· tras. Eu e uma palavra bJlitlera.
nariamente de as, ignalura. § Boleto para se
Jlill, s. 01. Term.~ i.ngl\z, ~sado nas gaalojal'em soldados elU casas dos particula· zetas, e cartas de.olhclo; Slgll1[1ca o contelre. § Bilhete de boas feslas, ele despedida, lo de alguma leI, que qualquer dos mem.
ele feltcitação, etc, em gerat, bilhele de visita; bros d.o parlamento Inglez propõe, e apre.
pequeno cartão que .( m o nome do visi· senta 3S camaras, para se examinar secon.
tante manuscripto ou impres o, que se dei- vém adoptar·se. e mandar-se guardar por
xa na casa a que se faz a visita, ou se man- lei, ou acto, lançando-se Das acta publicas
da pelo correio, quando se não quer in- de legislação, depois de approvado pelas
commodar o visitado, ou quando e. te está duas camaras, e por el-rei. Passar o bifl.
ausente. § Bilhele de 1'esidencia; a licença ser approvado em alguma das camaras eá
que liram os estrangeiros para residirem final por el-rei,. cuja approvação oJordcl;an.
em Portugal. § Bilhete de loleria, de Tira, celler annuncIU na camara dos pares pela
ele.; quadrado oblongo de papel, em que se fórmula, le 1'~Y le ve~t (el .rei o. qum', 011 ou.
acha e~tampado um do numeros que se hão torga); ~ ent?-o. é 1~1. !\ Htll d't1ldelJlnidade;
de tirar á orte, contendo ao mesmo tempo a expressao orlgll1ana do parlamento Inglez
ordem ao porlador da enlrrga do premio, mas usada boje na linguagem parlam"ntaí
se este lhe couber. Bilhele lJosllÚ; pequeno p~r!ugueza e brazileira, e igniOca a abso~
carlão sellado, que se manda aberlo pelo vlçao que uma camara dá a um ministro
coneio, e sub lllue a carta, C/uando o as- por algu~ acto irregular, exigido pela cir.
sumpto não demanda segredo, nem re- CLlmslanClas. O governo pediu bilt il'illlfelllserva. § - de saúde; atlestação passada por nidadd pelo decreto estabelecendo a mora.
auctoridade competente para constar que o, toria do pagamento das obrigações com.
fallecido não morreu de molestia contagio· merciaes durante a crise financeira.
a, ou de morte perpel,rada violentamente. §
Dlllliio, s. m. (L arilh.) Mil milhões.
Bilheles, pI. V. E::icriptos (das ca as). § RiDllobádo, n, adj. (do LaL bilobalus, de
/heles de alfandega: especie de lellras que bis, e do Gr. lobos, lobo, folliculo) (I. boI.)
acceitavam os de pacbantes, ou negocian- Que con ta de dois lobulos.
.
tes a quem a alfandega concedia prazo paUJlOCIlJiIl', adj. 2 g. (do Lat. bis, e {/XII·
ra pagar os direitos das .fazendas que des· lus, pequeno reparlimcnto) (I. bot.) Qlle lem
pacllavam. § Bilhete (L merc.) escriplo, no- duas cavidades, ou ceJlulas.
ta promissoria de ohrigação, pela qual alllJlOllt"Il, S. m (I. modo e pop. do Ora·
guem se obriga pela as ignatura a pagar a zil) llomem de má conducta, caloleiro, II'
outrem n'elle designado certa quantia em di o, mas dando·se ares de importancia; peépoca delerminada. Coo. ComlTI. ele POI'tug. tintra.
Bilhete: V. Nota. § Bilhele; (t. pleb.) bofe11110 ult·JÍ I;C"', S. f. (t. pop. do Drazilj
tão: olha qtte apanhas wn bilhele.
Acção de bilontra.
Bilhete"'", S. f. Salva, prata, ou outra
UllolltJ'ilr, V. inlrans. (t. pop. do Drazil)
peça de ornato de sala, em qne se recebem Practicar acções de bilonlra.
e guardam os bilheles de visita. § ApequeDill·iI.·, V. inlrans. (L famil.) Dar ao bil·
na casa, em elue nas estações de caminhos 1'0, far.er renda com bilros.
de ferro, de de vapores, etc. eslá o empre- . Dílro, S. m. Peça de fazer renda;dernagado, que vende os bilhetes de passa~em, deira ou de chnmbo . é semelhanle ao ru o,
e nos thealos, circos, etc. o qne venae os· porém mais bojudo. Pau de jogar a bola.
bilhetes para o espectaculo: a bilheleÍ1'aa"Ín- § fig. Homem pequel1'lno, manequim, boneda está fechada; a-já está aberla. § OCOI1- COo § Bitros, s. m. pI. (I. do BI'azil) Planla
juncto dos armarios, ou prateleiras, em que da família das Iilaceas, cultivada como orse acham arrumados por sua ordem os res· nato nos jardi:ls.
pectivos bilhetes. § Carteirin-ha em (Iue se
Uill"e, S. 2 "'. (t. injur.) (do Fr..bililrt)
trazem os bilhetes de visita.
Homem vil> desprezivel, ridiculo.
Dilheleh'o, n, S. m. Oou a que vende os
Di... uuo, adj. 2 g. (do LaL bis, e mamll,
bilhetes de entl'ada nos lheatros, circos e ou- mão, (I. de b. n.) Que tem duas mãos. §Este
tros sitios de divertimentos publicos. § Oou termo no methodo de Cttvier designa a 1.'
a que vende os bilhE'tes de passag-em nases· familia da ordem dos mammaes fissipcdes.
tações de caminhos de ferro, vapores, elc.
Ulmá.·, adj. 2 g. (t. poet.) ((~O Lal. bima·
Ullhetiuho, S. m. Bilhete pequeno em l'i:;) Que esta iluado entre dOIS mares: u.
papel muilo pequeno, ou mui conciso.'
g. a bimar COI'ljnlho.
. U~hó8h'e, . . m. 'orne que por injuria
Ultlllll'l;lu6do, Il, adj. (I. boI.) Que lem
I"'lllllca eslI'anS'elro.
dua margens.
. .
Dllhofo. V. liilioto.
Dá... b .., S. f. (to pleb.) Aparle InterIOr
UIII'"'lo, 11 adj. (I. anL) Pertencente a da cosa da perna do homem, ou da mulher.
.secreção e pa agem da bílis, e ao ligado
Ulmbálhn. V. Bimbarra.
.
que a segrega: V. g. vasos - .
Ulmbulhádn, S. f. Bimba/ilada desmOl;
DIJI;;ulildo, ", adj. (do Lat. bi por bis, e o toque de muito
inos; o som_que fazem.
ligula,. dim. de lingual (t. bot.) dividido cm § Diz· e tambem com signiOcaçao o~scen~.
dua llOgua .
lllmb.i ....II, . r. Tranca de madeira, es·
Ulllmbl, S. m. (t. do Braz.) Arbuslo da pecie de aLavanca "'rande para pOr cm rn~'
rnmilia das oxalideas; dá um fructo acido, vimento alguma cou a, V. g. as peças, me·
mar agradavel.
lendo. lhes uma exlremidade pela bOcca.
Jlllíugne, adj. 2. g. Que falia dua lin· Exame de Artilh. L30.
.
guas. Eneid. I IjO. "e do Tyrios bilil1gues
Ultnbnrref,lI, S. f. (L nauL) Pequena bune arreceya" § fig. Que falia com dobr za' !Jarra.
. bis)
refolhado; que e encontra no que diz. §
Dlmembre adj.2 g. (do Lal.bll1lem.~o
Que C'stá e cripto cm duas lingua dilTeren- (t. poet.) De doi membros:~. g. ptn •
te. à in cripção bilingue de Ho éUa està bimembre. § Que con ta de dOIS memb~~
e cripta em antioro E"'ypcio e Grego.
ou aute porções animaes: v. g. os VIme
. Bilioso, ós.. adJ. (do Lat. biliost/s) (L bre cenlauros. Eneida, 8. li9.
arece
mod.) Que encerra bili . § Da natureza da
Uhllensál adj. Que se faz ou app nllli
bili.
/lomem bilioso' o que abunda m duas veze por mez: publicação ~l/Ile ••
bilis' de temperamento, em que eila pre- § Que e' refere ao periodo deb~oless1~&~Ii:
domina. § fi... Colcrico, a"'a tado.
Dlmcstr. m. (do LaL 1111
~
DllIõlo,. m. (do FI'. billol) Cepo, ou ce- poet.) O e paço de dois mezes.
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IlIomllo, S. m. Tapume, ou tabique mo- sapatos por adorno; e de {olha, usadas nas
alDlO 0, adj. (do Lat. bmws) Dc_ dois ~n
qud tem dois annos de duraçao. Le~ ele vei, quasi sempre de madeira, forrado de cabeçadas dos gineLes; (anL.) IIwd. 3. 5'18.
papel, couro, ou lençarias pinLadas; consta remaLes de metal nas ponLas. ~ Biqueil'as,
frsJo març. 1·668.
.
Blnodll H, adj. f. pI. (I. bol.) Duas a duas: de varias peças unidas por bisagras, on do- ou trombas de corliços, ou córmeiag, por
bradiças; susLem-se em pé, e serve para di- onde as abelbas enLram e sáein. § Biqueidiz.se da~ folhas das plant.as~
.
BlnIlWCIII, s. f. A operaçao de Jun~ar a vidir um quarto em dois, para eviLar uma ra; telha, ou Lubo de folha, zinco, ferro,
etc., que dá saida ás aguas da chnl'a, que
dois ou ~ais fios o fio do casulo depoIs de corrente de ar, encobrir uma cama eLc
Ulo(IUícc, s. r. AJreclacão de beala; mo- cáem nos lelhados; goteira. § A agua que
lorcido.
alnúr, v. Irans. F'azer a b'Illagem. § B.an- destia exaggerada; certa·reserva nas pala- corre dos telhados, quando chove.
Ricl"clriio, S. m. Peixe oa. familia dos
ca do biliar; aquella em que se faz a bll1a- vras, ou nas acções; lIypocrisia.
Dlol ..xin, S. r. (do Gr. bios, vida, e la!1is, clupeos, tambem chamado ~nchova, ou I~n
gnm; é cheia de fUs,os e rodeLes.. .'
BlnMlo, /l, adJ. (do· La_L bma1lus) ~e ordE:m.) m dos ramos da biologia, que Lem xova.
Dlflucia'o, adj Diz-se dos cavallos e oudois dobrado: qu~ se ~ompoe de duas .U!!l- por ohjecto os seres organisados consideradadas. § Arilhmoll.ca bma1'llf; a que. fOI ln- dos no esLado sLatico, (isto é, emquanlo aptos tros animaes, que teem mâ bocca e comem
vcnlnda por Leibnzlz, qu~ so usa dOIS alga- para obrar), e.. por fim, a co~rdenação de lo- pouco.
Blfluinho, S. m. dim. de Dica. Cam. Sono
rismos para a numeraça~. § C0111p~SSO - ; dos os organlsmof> conhecidos n'uma hiena musica, o que tem d~ls temP!ls 19uaes. rarchia deslinada a servir de llase ao con- 30. '0 dOce passarinho com o biquinho a
juncLo
das
especulações
biologicas.
pennas
concerLando". § pI. no fig.Poulinhos
Hl. ch,vm.) Que se Ilompoe de dOI~ elemenJJloxnlútos, S. m. pI. (L chsm.) Saes for- âe suberba.j e desconlianças. Coul. 7. 8. 14.
los. §-, s m. (I. mechan.) COn,lunclo. de
duas forças iguaes paral.1elas e· conLranas, mados pela combinação do aéido oxalico com "assim pO!" antigo adio, como por onLros
que actuam nas extremidades de uma re- dilferentes bases, e em que entram duas biquinhos... ~ Fazer biquinho; i. é, mosLr'ar
aversão. V. uico. § a. Diz- e das creanças,
quantidades de acido. Pim. Comp.
ela.Binascido, R, ad'J. N'ascl'd o d uas vezes:
Dlóxhlos, s. m. pI. (L chym.) Combina- quando vão começar a cborar.
Dlqulntil, adj. 2 gen. (do LaL bis, duas
applica.se a BaccllO. Almono, 1I1elam. de ções do oxigeneo com os dilferentes corpos
combustíveis, em que enLram duas partes vezes, e quinlus, quinLo) (t. aslron.) AspeOoid. 3. {. 135.
.
cLo de dois planeLas distanLes um do outro
Blnén'co, u, adJ. (L boL) Que tem duas de oxigeneo. Pim. Comp.
BIIIIO)'ido, II, adj. (L poeL) Parido duas duas vezes a quinta parLe de 360 gráus,
oervuras.
i. é. l4.4 gráus.
Bia;o, S. r. B. N.. I. 275. "nas serras (s,e vezes: .0 - Baccho. lJini;;, Pocs.
Dh'lll'Ó, S. m. (L do Drazil) Arvore do
Dlpm·t1çiio, S. r.. V. Bissecção.
cria) cristal ... e bmga, que he llUma PImalto
virgem.
DIII/II'tido,
",
adj.
(do
LaL
biparti/us)
çarra, ele.•
Blnoculnr, adj. 2 ,:t. (do LaL bis, duas Dividido em duas partes. § (L li. n.) Diz-se
BidlO, S. m. Abreviação de
.
Bh:hàntc, S. m. (t. vulg.) VadiO, vagames, e oClllos, olllo) Que serve para ambos de um orgão dividiuo em dois segmentos:
{olha bipa1'licla. § (t. poeL) ,,0 monLe bipar- bundo, que logra e lesa com li onjas e caos olhos.
Binóculo, S. m. Dculo duplo portatil, lido" o cume - " o do Parnaso.
rinbos; lraLanLe, patife. B. P. § AI"'uns diJJI(}RI'tÍt'cl, adj. 2 ,:ten. (I. boL) Susce- zem bribanle.
pelo qual se vê um objecLo com os doi
B1I'cmc, S. r. (do LaL biremis) (L poel.)
olhos ao mesmo Lempo. Usa-se nos Lbeatros, plivel de divisão espontanea em duas parGalé de duas ordens de remos: .as bil'cmcs
c para observar visLas de campo, de cida- tes. B1·ol. C.
.DlllIllcntc, adj. 2 gen.. (L poeL) (do Lal. Phrygias" Eneida, I. 4.2 .
de, de marinhas, eLc.
Bln6wlno, ou Binómio, a, adj. Ido blpalens) Aberto por duas partes, ou lados:
JJh'lbá, S. m (t. do Brazil) Arvore do
Lal.) De duis nomes. Barreiros: "binomino" "bipalentes casas" Eneiela, 10. 2. ou para malta virgem, que altinge granue altura, e
cujo amago durlssimo serve aos allorigenes
MOCld. Eva o Avo, 2. 12. "binomiol).
dOIS lados.
Binómio, S. m. (do LaL bis, e do Gr.
DlllcdlÍl, adj. 2 gen. (do LaL bipedalis) para fazer fogo pelo aUrito, e de cnja ca ca
nOllli, parLe, divisão) (L de algeb.) Quanti- Que tem a altura, ou longura de dois pés: se exLráe a e 'Lopa chamada da lcn'a; é da
familia das anonaceas.
•
dade composla de dois termos unidos por v. g. caule-o
Uh'lmbim, S. m. InstrumenLo, que consignaes, V. g. a + b, ou a - b. § Binomio
DI(lcdilntc, adj. 2 gen. (L poet) Que
de Newton; fórmula descaber La por NewLon anda em dois pés, que Ltm dois pés. Cosl. sis[e em um pequeno arco de ferro aberto
por baixo e aLravessado por uma palheLa de
para achar o desenvolvimento d'uma poLen- Goorg. 211. .cavallos bipedanles".
cia d'um bimonio: (x + a).
DillCdc, adj. e s. 2 gen. (L poeL) (do aço; apphca-se a bocca, e, com o dedo, sc
Dlooe, S. m. V. Bivac.
LaL bilJCS, edis) Que tem dois pés; como o vibra a tal pai beta. Aufegl'. {. 80 V. § TamBliIco, s. m. (do !la!. baiucco, capuz) An- homem, as aves.
bem se escreve biTi11lbào e bel'imbáu.
li-a manLilba com gue as mulheres cobriam
Bit''''lçó, S. m. (I. do Drazil) PlanLa de
DlpcnnlÓdo, u, adj. (L boL.) FLól' - ;
a.cabeça e parLe do rosLo para afrecLarem aquella em que o pecíolo commum susten- raiz tulJerosa, da qual se extrae um pó purVirtude. § fig. Ademanes, gesLos alrecLados ta pecíolos particulares, nos quaes estão fi- gativo; chama-se Lambem maririfó e ]lurga
para dar a enLender que aqueIle que os faz .Iadas pequenas folhas em fórma de .azas.. do campo.
Jlh-lIunl1, S. f. !Terva de folhas scmeimodesto. EII(I'. 1. a. Canl!. { 14. ou para
Dlllénnc, S, 2 gen. (do LaL blpenms)
desaUlmar os uamorados Eu/I'. 2. 7. • boo- Acha de armas de dois gumes. 1I1aus, C. 10. IhanLes ao coenLro, nores como o narei o,
OJo ou para inspirar medo. ele. ·Alb. 2. 7. P. cst. 3. e C. I.ll. l5.• a~udas - ». § (L zoo!.) de cheiro suave. (Nal'clus crelica, Valcriana).
P.2. IH v. § iliocos de vil'ftlde. H. Dom. 2. Que tem duas azas; oiptero.
Dh·li'IUCS. V. Derliqllcs.
I. 14, .biocos, e carrancas mascaradas com
Rh'ó, S. m. (L da A ia) Doccado, que se
DlpNulo, II, adJ. (t. boL) Que tem duas
qne se enfeita a hypocrisia, e se faz' mai peLalas.
toma na bocca de uma vez: "um bir6 de
medonha, 9ue veneravel" Vieir. 10. 409. 2.
Biphol'O, S. m. (do Gr. bios, vida, ph6s, belle".
Uh-óIR, S. f. (t. do Drazil) Fazenda de almn~tras tnstes, e falsas de austeridade se- luz, e z!;eó, eu derramo) (L. de h. n.) Verme
godão, que PorLugal importa de Inglatcrra,
~en~?de, e sanCLimonias. § Andar a mJlhel' pho phorico marina.
! lOCO; mui coberta com a manta ou o
Dlllinn"lifido, II, adj. (I. boL) Diz-se e reexpor·ta para a Cosia d'Africa.
lenço, alTrCLando modesLia ou austeridade. de uma folha pinnatificada, cujos lobos são
Uh'osh'ildo, ", adj. (de bis, duas vezes,
Dlol!)'nàl\llcl~ s· r. (do Gr. bios, vida, e Lambem pinnalificados. Brot. C. V. Pinnati- e l'o~lrado) (t. bol.) Que Lem dois esporõe ,
ou ponLas conicas: V. g. capsufa-.
t:~nllca) (t. dlà.) 'l'heoria das forças vi- Iicado.
Jlh-l'n, S. f. Doença de beslas, ou vicio,
Bllllnnllládo, a, adj. (L bolo) Diz-se das
I ~IO;rOI!húr, v. Lrans. Escrever a bis- follla , quando o seu pecíolo commum us- com quel sentinela a garganta aperlada, se
ona, ou blOgraphia de alguem.
tenta folhas pinnuladas, ou se divide ao ajudam oe ferrar os denLes na mangedouDI~.rnplll"".!sC, v. ref. Escrever a sua longo em outros pecíolos menores, que ra, para poderelT. engulir. Rego, Cavalo c.
prnpna historia.
78. ~ Birra; perLinacia, teima capricho a,
tem mui Los foliolos. Brot. D.
Blo~rllllbio, s. f. (do Dr. bios vida, e
Bllllúmc, adj. 2 g·en. (t. poel.) De duas paixao, sanhal agaglamenLo. Eurl'. 5. 10.
gra,:/ui, eu escrevo) Historia da vida de al- azas: bipenne. F. Erys. (lbipLume ginetc" o l<lIão lhe daraes o vos o, llC mais birra,
em.
que gosLo .. l<VOS escrevo de bÍl'l'al) D. F.
cavallo Pegaso.
b·~ogr~PbICo, u, adj. Que pertence á
DlI'Oli"', adj. 2 gen. (L phys.) Que tem !llan. Carla, 13. Cenl. 4_ § Eslal' com a bil'J~iapbla, que tracLa d'ella.
1'0; estar emperradó e obsLinado em algum
dois polos elecLricos.
lida 0p~I;~Plllo, s. m. AucLor que escreve a
DII,0Inl'ldiIC11', S. f. (L phys.) Estado de capricho. !l TomaI' birra com alouem; LerII ar I~U ar de alguem.
um COI'PO, que, sob a infiuenci.a da electri- lhe antipatfIia; trazer tenção com e1le. Gil
Vic. I. 127.
cnr; 010110, ~- r. (do Gr. bios, e logos, dis- cidade, tem dois paIos contrarias.
Blrról', V. intrans. Ter birras, embirrar
Illct~ConheC1menLo da vida do homem ou
DhIIlUdl'údo, 11 1 adj. (I. algebr.) De dois
! ~ o so~re. a vida. Alello, Comp. p. 1. § quadrados; quaoraoo elevado ao quadrado, com alguem; teimar obstinadamente: "bil'Ta a velha com o marido".
~rob~rat slgOlflca hoje: sciencia que tem ou quarta potencia.
IUrl'cnt,mucnlc, adv. Com birra. B. P.
chn/co os se~es vivos, e cUJo fim é
BlflllCIRI', ou Dhl"CJÚI', v. ÍJILrans.
~ Por birra.
nÍlacã pelo conbeClmento das leis da orga- (anL) Embicar.
.
Dlrrento,
adj. Que tem birras; teiO'cs"ie? a conhecer as leis dos acLos que
JII'I"éh'R, S, f. (de bico) Peça que se
Blolóse~es se ma~ ifestam.
ajnnLa a outra, e lhe fiea por bico, ou ex- moso, pertinaz sem razão, em cousas de calia, 1s ~Ci~o, .0, a~J .. Que respeita á biolo- Lremidade aguda; ponLeira. Leão, lJescl': c. pricllO; agasLadiço, raivoso, enfadadiço, com
Ika; co~ nCI~s d1Vldem-se em mathema- 14. "biquei1'as de cannas de pescar" feItas mau bumor. Eurr. l. 4. "quando eu estiver
v.qic~ e'~Oio~lcas, pllysiCo-cIJYl11icas, bio- de varas mui fiexi veis. § BiQ'ueiras das birrenlo, lembre-le de me fugires dianle"
meias; o concerLo que se lhes faz nas pon- Fe!'I'. 11I'/slo, 3. sC. 6..§ Que III ipira birra,
11'lo(lsl OflC~S.
.
/lludo da bi~l' ~. m. D que se dedIca ao tas dos pés para substiLuir a parLe roLa, que antipatllico. § Enraivado, afinado: "fol"'o
n'essa scienc'la.ogla; o que é muito versado se tira. § As biqueil'as de llmla, ou 0!/1'0, de o atiçar, para o vêr birrenlo- Fcrr. DI'lsque as mulheres trouxeram no bico dos lo, 5. 6. g Ião só é bUTento o homem, mas
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lambem a vonlade e seus actos. Aulegl'. I.
r 29. "não ha delerminação Ião bil'l'enltt
que a razão não vença". § Acompanhado
de birra : -la vem os biJnn/os Clncoenla
annos" Eltrr.
IIh','eto, s. m. Veste anliga propria dos
ecclesiaslicos, de que todos usavam. Sevel'.
Disc. 4. "o bil're/o era do mesmo panno e
cOr do birro, e servia de cobrir a cabeça".
lIi ....o, s. m. Chapéu, mmça, ou barrete
antigo, em geral vermelllO. Sevel'. Nol.
lIlI'ilHo, (ant.) V. Beryllo. Elucid. arl.
8.

Pedra de berullo.

lU,., adv. (do La L) Duas vezes. É pre!lxo
de muil08 vocab. Portug. V. BI. § Interj.
para pedir ou mandar repelir um trecho de
musica, uma cena dramatica, etc.: os especladores !1l'ilaram bis. § Na musica indica
que o trecho a que esta junto deve ser repetido. § Emprega·se subs : o cJ.uelLo teve
as honras do bis.
IIls"C""UlClltilI 1 s. m. Seclario, que não
reconhecia senão (lois sacramentos: o baplismo e a eucharistia.
lIls";;"Il, s. f. (palavra hespanhola, que,
segundo Coval'1'ubias, vem do Latim, versal'e, vollar.) Dohradiça, gonzos sohre que se
volve a porta, janella, elc. B. P. p. 58. A
etymologia de Covarrubias é inadmissivel.
IIlsillho, s. m. Saquinho, ou borrachinha de trazer pedraria, e outras preciosidades. Eurr. J. I. "com tres palavras, que
lragais por nomina em hum biza/ho" Ama1'01. § fig. Enfeites mulheris, de vidrilhos,
pedraria gro sa, ou cousas semelhantes:
"enfeita-se com taes -, que parece loge de
capellista".
lIisllnunál 1 adj. 2 gen. Que vem, ou
succede de dOIS em dois annos ..§ (t. hot.l
Que morre, que perece no 11m de dois anno : v. g. plantas-o
IIlsimtc, s. m. Moeda de praIa do valor de um real, usada em Veneza. Aueil'.
l/in. 1.
Ulsiio, S. m. V. Bison.
Bisá." V. lrans. Pedir o publico a repenção de um trecho de musica, de uma scena dramatica, etc., gritando bis: a al'ia fi-

nal roi bisada.

Jlls'l"IlUl, s. f. (do ant. FI'. gisal1Jw, do
Lat. barbo gisarma. V. Bul/el). Talhador largo a modo de segure de tanoeiro, encavado
em ha tea At. P. C. IGl. B. OLar. I. C. 31.
Palmo P. 4. § Alabarda, on arma de dois
modos, por que fere de córte, e com a ponta opposta; arma de gume e pauta; de córte, golpe e estol;ada, § SeI' ttma bisal'l1ra;
fig. e vulg·. ser uma pessoa, ou cousa desmal'cada, descompassada.
RSlsÍlro, S. m. E pecie de porco.
Ulsill'ramentc, IJisar"ill, etc, V. Bizarramente, etc.
Jllólll"O, s. m. O pae do avO, ou da avó,

Lobo,

r

5711.

mãe do avO, ou da avó.
Ar
LV. C. 2. pr.
Bisbllhotill', v. intraus. Intrigar, enreBisl"'ó S. f. A

Pino ChI',

dar; mexericar' dar fé.

lSisbllllOteh'O, ", S.

(t. vulg.) (do !tal.

bisbigliare) Pe oa que tem o vicIO de segre-

dinhos, enredos, mexericos.
IIlsbllhotícc, S. f. Enredo, mexerico;
ob ervação maliciosa do que se passa, para
depoi contar e intrigar.
U1sbó.,.'III, s. m. (l. pleb.) Homem de
bOrra, desprezi vel.
BíSCII, s. r. (do Ital. bisca?) Jogo de cal'tas em que as maiores são os azes, e os
setes ou o oiLo, levanta-se tl'Unfo, ou não,
e então se diz bisca coberLa: conforme as
cartas que Sf3 dão a cada parceiro, diz-se:
bisca de ires; bisca de noue, ele. § Osete ou
o oiLo n'estes jogos. § Bisca lambida; a
.bisca de l'I'e , por eostumaremlamber a carta que jogam os que usam de baralhos velho. § (I. fam.) Remoque que e dirige a
alguem; atlusão picaute: apanha lá esla bisca. § Ser má bisca; (plll'. pop.) ser de maus
entlmentos, de mau caracter.
JliSCllillho, a, adJ. aturaI da Biscaia.
Lus. 4. II. "O'ente - 1 l § il. Pertencente, concerneute á J3iscaia. § Tambem se usa subst.
os Biscainhos.

BIS

BIS

BIS

Dlscó(o, s. m. O que a ave leva no bico
para os filhinhos. Lobo, B. P. 7." ed. diz que
são fragmentos, pedaços. § ligo IJequenos lucros, e ganhos que 'ão dos criados, fav9ritos dos omcios publicas: «com os mUitos
bisca/os, que a lndia da (na India dão-n'o
os governadores aos seus, de modo itle"'al)1l
Couto, Soldo I. 18. (talvez de 1JiscaLus, LaL)
§ O que a ave ribeirinha, e a do bosques
pesca para os filhos. § Os ganhos mal pescados para os parentes, filhos, e protegidos
das auctoridades publicas, seus criados, ou
apaniguados.
liil!lcollde. V. Visconde.
Blscontiado. Coul. 8. c. 31. p. p. de
DlscOl.till', V. trans. Cozer dando a conistencia, e torrado do biscouto, para não
amollecer, ou bolorecer com a humidade.

r

Brit. {)hr.

r 332

Blsconteh'o,

Oliv. Granel.

V.

S. m. O que faz biscouto.

r 94,

IIlscontíllho, S.

para chã, etc.

m. Pequeno biscouto,

Jllsconto, ou IIlscoUo, e der, S. 01. (do
Lat. bi.>, duas vezesbe cocLus, cozido) Bolacha que se come a órdo dos navios; é cozida no forno duas vezes, para as pequenas
viagens, e qua~ro para as graudes, alim de
ficar bem esturrado de toda a humidade e
poder conservar-se muito tempo guardado.
§ Biscoulo; lllassa de farinha com varias
temperos, cozida ao forno; ha simples, de
agua e sal; ou com ovos, etc.: v,. g. biscouto de herua doce, biscouto ela 1'atllha, etc. §
(I. pop.) Sopapo, lJofetão. § Massa de porcellana não vidrada, de que se fazem muitos objectos de pllantasia, figuras, etc. Mnitos dizem a franceza: biscuil.
lIlsdollll, s. f. (anL) Bisavó.
ISlsdollO, S. m. Bisavô. Btul. Sá e Alir.
-que negra consolação, que foi meu bisdono
rico. note-se porém que dono, senhor, era
pae, e que bisdono sera antes avô. V. Dono.
Dlsé;;.'c, s. m. (do FI'. biseigle) Instrumento de sapateiro; é feito de buxo e serve para brunir os saltos, e bordas da sola
do calçado.
JIIsél, pJ. Biseis, S. m. (do FI'. biseau) Peça da imprensa, cnnha que apertam as
fÓrmas. § Córte ou chanfradura na extremidade de uma peça de madeira. § Córte do
cinzel em angulos obtusos.
Dlsígll, S. f. (t. do Indo-porLuguez.) Bexigas (doença).
.
lIislíllgnu, S. r. (flypoglosswnJ Planta. .
lIlsmútho, S. m. Metal friavel, ·mui pesado, e que se encontra em grandes laminas. Dantes ch~mava·se eslanho de espelho.
lII.móga, s. f. (do AralJ. baslinagi Planta
que tem um talo aUo, revestido de folhas
muito miudas, e recorladas. Pharm. T. §
na tambem bisnaga ma.rinlta, cnjas folhas
são, como as de melaucia e da 110l'es amareLIa,. § Pequeno canudo de follJa de chumbo, muito l1elgada, que contem agua de cheiro e constitue um brinquedo de carnaval.
Apertando-se a extremidade inferior, o liquido sahe por um pequeno orilicio, que
tem a outra extremidade, borrifando assim
as pessoas a que se dirige o pequeno jacto.
Blslli... , adj. m. (l. fam. e pleb.) Usa-se
só n'esta expressão: passara bisnau; homem logrador, ou muito fino para o mal.
Bisneto, u, S. Filho, ou filha de neto,
ou neta. 111. L. 2. 78. 4.
IIlsOIl, ou IIlsi'ío, S. m. (do Fr.) Especie
de boi bravo da America septentrional, que
tem uma corcova sobre as espaduas, e toda a parte anterior coberta de uma lã muito comprida. Cuvier, 1. p 185. (80S Bison.)
Pharm. T. I. 158.
Jllsonhnl'Ín, S. f. A rudeza, falta de disciplina do soldado bisonllo, recruta novél.
Pari. Rest. 1. 2 I4. § iL. Falta de sabei', e disposição de guerra nos capitães. Vieira. 16.
r II. "fazer -» § fiO'. Diz-se tIo que é acan.h~do por novél em qualquer me ter, exermClo, tracto, etc.
. JlIl!lOllhíc~" s. f. O mesmo que Bisonha·
na.
IUsonho, R, adj. 'ovél, ou novo no ofOcio da guerm, indi ciplinado, não exerci.
tado: diz-se do soldado, da tropa. Sev. Nol.

r

r 14. Lobo, 56~. «(gente) bisonha ed•
armada1l § fig. Diz-se d'aquelle que 'ê n e,·
inexperLo cm qualquer arte, ou ofiicio ~~,
ela Caça, 24 V. "dos bisonhos caçadore ; t-: '
T. d.e S. Martin/to: «catecúmeno, e bisol~'
na fe".
o
BI<lont,c, S. m. V. BiSOD.
Jli!"11Íldol S. m. O ameio ordcm di .
d.ade, e jUI'isdi~ções episcopaes. § O'ler~~
no do biSpo; diocese.
Dispi.l. y. Episcop~1. 11. Dom. 2.2.10
«na meza bIspal" do biSpo.
.
BISI~ill', V. inlrans. Ser bispo. Marl. Cal
Feo, '11'. 2., 156 V. e Quadr. I. (. 78. "frus:
tr.ado (Arno) das esperanças, que linha de
blspa.r, se ~e~ herege» § Fazer as (unccôes
de bISPO, vIgiar_o seu rebanho, etc. §'(O.
e fam) Ver ao longe, lobrigar. § iL. Aperce:
ber-se.
BíSll~,. s. m.. (LaL. episco[Jus; do 01'. epi!.
!Copos, vlgl.ador, de ep~, sohre, e skopeó eu
olho-, cousl~ero) Pre!ad~ da primeira ordem
na J.el:arclu~ eccleslastlCa, encarregado da
a~mlll-Istl'açao, e gove!'no ~spil'j[ual de Uma
dIOcese. AI'~'. 178.. § BISpo m pal'libus (sub.
entendido mfidehum); o que é nomeado
pelo papa um bispado, cujo lerrilorio
se acha actualmente em poder do inDeis
Taniliem se chama bispo de anllel, § B~
eleilo; o que esta eleito ou escolhido mas
ainda não confirmado pelo Papa. §BisPado
!1altiJ!ha;. e ~1tlras aves; o U1'opigLO, ou 50.
brecu. s BI.spo; (I. poP.] esturro, queima.
do da cOlmda. § Traba /tal' para o bispo;
(fI'. prov.) sem rec~ber paga, sem proveito.
§ BIspo; peça do Jogo do xadrez.
JIIsl1úte, S. m. (t. famil.) (do Ingt. piS!o
1Jol, mudado o p. de piss, urinar, na sua
aram b) Vaso de urinar.
JIIspoteh'n, S. f. (t. vulg. e pleh.) Cria·
da de vasar bispotes.
lIlssct."çiio, S. f. (t. geom.) Divisão, sec·
ção em du.as part.e,? ig-uaes ; dupla secção.
IIlsHeC(o.·, ad]. Diz-se de um plano
que. divide uma superflcie em duas par·
tes Iguaes.
lIlsl!lcctl'iz, adj. (I. geom.) Diz·se da li·
nha, que di vide um allgulo, ou uma super·
ficie em duas partes iguaes. §- S. f. Aper·
pendicular que baixa do verllce de um angula sobre a corda de um arco, que lem
esse verLiee por centro.
Jllssextil, adj. 2. g. Pertenceule ao bissexto.
.
JIIssexto, S. m. (t. de cbronol.) (do La!.
bissexllts, fello de bis, duas vezes, e SUIUI,
sexto) Dia que se accrescenla de qualro em
quatro annos ao mez de fevereiro, para fa·
zer quadrar o auno civil como o a tronO'
mico, visto este exceder os lrezenloseses·
senta cinco dias que compõem o primeiro,
em pouco mais ou menos seis horas, q~e
perfazem um dia em quatro annos; esledll
se dizia bisse:cLo entre os nomanos porque
elles contavam duas vezes o 6." das calrn·
das de março. § adj. AlJ.no bisse.rLo; aque!'
le cujo mez de fevereiro tem VIOle eUOle
dias.
IIlllSCl:niol. adj. 2. g. (t. bot.) Que lem
ambos os sexos, hel'maphrodita: diz·sedas
plantas, e da~ 110res.
.
Uil!lso, ou nysso, S. m. (do Lal. bYlJul,
do Gr. byssos, linho finis i!TI0) Nomeque~1
Sagrada Escri ptura se da a uma malena
preciosa, de que os Hebreus usavam em
télas, ou tecidos. Arr. 3. 31. .e regalado
com bisso, e olandilha da Judea" .
IJIl!lto,'i, S. m, (do FI'. bis/ouri) Inslrn·
menta de cirurgia' especie de lancela,de
cabo fixo, serve pára a incisão, ou para ~
córte das carnes, e é ou recto, ou cur
voo
'li das M
IIIstórtll, S. f. Planta da faml a ;O:
Iygonias; tem a raiz torCIda ,e dobradhe.
bre si mesma; ha tres especJes, qf~h~ e
rem entre si pela rrrandeza das o ·{o,..
110res. Rego, Alv. C. B9. (Polygolllll/l Bll
La. Linn.)
f d rerraUí",t.,c, s. m. Tinta, que se az e II'
gem infundida em agua, e fillrada. Ege
nh. POl't. '1'. l. p. 415. .
rI'O por
IIll!lh'lucá., 011 IJlstrln!IIÍr I e
Di trinçar,· Si11l. Mach.
I, 59.
lIillihu'i, V. Distori.
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vem de algum feito de armas.: "ao sair em
terra tanta J)luma, tanta bizarrice" Coulo,
Soldo f. 129. fi. ele Lima, C. 14.
DI~~Rt'ro, n, adj Loução no vestido. Ri1il.
do FII/. n." 289. § Que tem boa saude. § Que
é bem aposto; luzido no trajar, e cm tractar-se. § Arrogante, jactancioso, ostentador
de valor Freire: "o governador qne sobre
valoroso era bizarro> Vieir. 10. 30.2. "soldado bizarro".§ Generoso, esplendido em
dar, beneliciar, prestar. B. P. ~ T~lllbem se
diz das acções generosas, magnificas, esplenllidas. Viei1'a, 10. 110. 2. "bízarra accão".
- JUzé:;l'e, S. m. V. Bísegre.
B1zoote, V. Dison. B. Flor. 5. p. '246.
lllál1e, S. m. ou f. (do Hollandez) (l. do
Indo-pol'tuguez) Pagina, folha d'um livro.
Dlwrle. P. lia lJ. Gen...
.
III:) ne .., ou Dl·illle.. , S. r. Moeda antiga.
Blternilllo, !', adJ. (L boL) D!z:se das
follJas, cujo peclO19 commum se dlVlqe em Elaciel Supp.
Dlnnl1íclns, S. f pI. (do LaL blandilia)
Ires peciolos parClaes, e cada um destes
sustom tres foliolos, ou quando um pecío- Magos, mimos, cal'iohos: "entre as blanctilo sustem tres follJas ternaes. 1!ro/. C,.
cias do mundo" Fios. Sanc/. V. c/é Bem. {.
Bllóentóro, S. f. Ave da Afl'lca OCClden- 16l V. Dliss. 10. 19.
Blaol1lcloso, ÓSII, adj. (anL) Que faz
lal.
.
Dllóln, s. r. Medida p,9r onde alguma caricias e afagos; lisongeiro.
abrase ha de regular; padrao. modêlo. Casto
IIIIIOl1íOIlO, ", adj. (L poeL) (do Lat.
.mandou fazer huns ca~tellos pela bilola de blandlts, brando, suave, e fLlIO, eu corro)
oulro. § IIg. Opilllão, regras de fJl'\ldencia, Que corre com brandura, suavemente.
ou moral proporcionadas a intelligencia :
Dllllldi,·. \. Brandir. JnIXI. 3. 137. "blan.cada qual se rege pela sua bilolall § Medi?' dil' a lança».
ludo pela mesma bilola; não fazer disti ncIIlnnl1íll''', V. Brandura.
cão entre o Lom e o mau.
llIao, li, adj. (do Fr. bleu) (I. do braz.)
. Bitler, S. m. (do Flollandez) Licór amar- Azul, cOr que na gravuras se indica com
go para excitar o appeti te, o qual se pre- ri3cos horizontaes. Nobilial'. '2l6.
~ara na BoBanda com agua-ardente, bagas
Bllípes, S. f. II. de h. n.) Genero de grosde zimbro, casca secca de laranja amarga, sos insectos coleopteros, de cOr negra, da
raiz de genciana e de rh ui barbo.
família dos photophyges, ou Incirugos, que
Bllú, S. m. (l. do Brazil) Coco com que se encontmm debaixo das taboas podres e
se melte medn ás creanças
nas casas. Cuviel', '2. p. 233.
Bllunlhll. V. \ ictuallla. P. P. 4. f. 38.
III"s, S. m. (do Hollandez) ft. do lndoBllilllle. Ir. Betume.
.
portuguez) Bexiga.
Bh'lÍc, ou bh'/ulne, S. m. (do Fr.) (t.
Blnsão, V. Bra!'ão. Ol'd. 5.
mil.) Guarda extraord inaria que se faz de
IIlasfemár, e derivo V. B1asphemar, etc.
noite para segurança do campo, em que se
Blúsmo, S. m. Ido Fr. ant. blasme, hoje
acha o exercito; véla, vigilia do exercIto ou bláme.) Heprehensão de que al&,uem se faz
parte d'elle.
digno, ou que se da por mal Ol)ral'. Goes,
B1melÍr, V. intrans. (L mil.) Passar a Ch/'. do Pl'inc. C. lI. desusado. ~ Nos clasnoite ao iJi vac.
sicos acha-se mais 1Jl'asmo, prasmal', elc.,
Dlnih'e, adj. 2 g. (de bis, e do Lat. val- da mesma raiz, mudando o b na sua affim
t'w, bateutes da porta) (l. de h. n.) Que p, e o I em ?', o que é muito ordinario. §
~nsta de duas peças unidas por uma espe- De blasmo se fórma blasmal'. V. Prasmar.
Cle de bisagra, ou charneira de materia
IIlnsonlldor, II, adj. Que blasona, jaglutinosa, dura, negra: diz-se das concbas Ctancioso. § Osa-se subst.
formadas de duas valvas. § Tambem se diz
IIllIso",.r, v. trans. (do FI'. blasonnel'; de
das eapsulas que se seguem às lJóres, quan- blason, brazão.) Declarar, ou descrever as
do se abrem por duas valvas. § Osa-se peças d'um escudo de armas com os termos
lambem subsl.
proprios do brazão. § Pintar o mesmo esI!ÍI'IO, S. ~. (do La!.) Caminho que se cudo com os metaes, cOres, etc., que lhe
di vide em dOIS.
competem. M. L1lS. 6. 10 C. 5. § fil\". JactarBivuru. V. Yibora. Lobo, f. 576.
se, vang-loriar·se; é lambem intrans.: v. g.
Dlxneorilllbo, S. m. Ave da Africa Occi- Galv. S. L.
26. "blasonanelo que hade
denlal.
matar" Ac. cios Sing. 2. 'LQq,. "qne hade
Bil",. S. r. Signir. incerta. Coulo, 1'2. 10. vender blasona» B. Dial. f. 260. "nunca se
'por.balxo dos bancos (dos navios de remo) as cousas dam a quem bem milita nellas,
em rima das bizas. dOl'mião os soldados.
mas a quem as lJ/asona por suas... § ProBldr'UIl. V. Dísarma. M. P. l65.
clamar, allribuindo-se honra e gabo d'elBlzurrilco, adJ' Muito O'entil' bem apes- la: "os que blasonão as suas tafularias e
soado.
•
.
",
devassidões como marca dos bons corteBllúr"llllltlllte, adI'. Com bizarria Viei- zãos.. "b/asonava virtudes ante tempo» H.
ra,4. 19. 2.
. .
Dom. 1. 6. 15. § Fallar com suberba, soB!.nrren,· V. intrans. Haver-se com bi- branceria. CO!I/. 4. 3. 9. "apaixonado e blalarna. ~ lJg. Jactar-se, vangloriar-se. § Fa- sanando se saiu do galeão». § B/asonal' do
~r'se IOsolente, ou haver-se com insoleu- a.mez,. -jactar-se de valentias que não fez.
ria: bravatear. F/'eire, L. 2. "os brios com § Blasonal' de rico; jactar-se de o ser.
que bl;Gl'1'Cavam".
IIlnsl.bellllll1ol', ", adj. e S. O que, ou
~I~urriu,. S. f. (do Arab. bácharê/, ele- a que blasphema. Bl'i/. Ch,'. 3. C. 2. Mal'/.
cla, gentileza, garbo. Vieira. O trans- Cal. 405.
~oa~o diz (lue vem do Pers. bizamh, maIIII1SI.hcllllUlIente, adI'. Com blasphemmo) Oestado llol'escente da saude. § mia.
Vieil'. 10 202. Bem. L. e C. 2. p.
;anl~? postura, Irarbo do corpo, estatura 3'13.
JOsa
rerto , av~ntaJada. Viei7'a. § Obom con1I111"SI.hellli.r, V. trans. (do LaL blasphede § ~e ~tavlOs. § Brio, primor, Iiberalida- mal'e; do Gr. blasphel1lein, proferir palavras
ra' 2 cçao nobre, generosa, elevada. Vieí- impias.) Proferir blasphemias; aJ:luldiçoar:.
Ci~ :a \76..§ Esr~~ço, bravura. § Arrogan- V. (l. blasphemar a lJeus, aos Sanclos, com
ou atr~ anel~. Vletra, 10. 242. "a bizarl'ia, palavras impias. FeI'I'. L. p. 230. 10. C. 10
ele I § ~~cla d~ governador foi tal. que, "blasfemaI' a Cruz" Vieir. 7. 5'21. '2. Paiv.
l'i/iI'. lO azofia, Jactat~ci~ em promessas. S. 3. f. 45. "blas{c.mal'em os Pharizeos a
le; odito 292. 2. ~festeJarao os CI rcumstau- Christo".
fig. Dizer palavras in(lecoro a
81.. .como bl::arl'ta, e jactancia.
contra alguem, .ou contra alguma cou~a.
~r"ee.
V
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·
r lorce d . . zarrta. ou tl, . . • Pan/. d'Av. C. 43. "com grandes brados o
'01
~ por n O os bigodes por biza7'/'ice" i. maldiziam e blasfemavão» Cam. Oul. 2. esl.
sobrance~'o Ira de 1J0mbridade, bravata, e t L. "se o moderado governo se blasfema•.
la. § ~oslras triumplIosas dos que § iI. em sent. illll'ans. Lus. 2. 50. "do Mou-

Bl8Ulcádo, o, adj. (L boL) Que tem dois
sulcos ou regos.
.
Dls(,ICO, R, adj. (do LaL btSulcus) (t. de
b. n.) De pé rachado: v. g. quadl'upede-.
Dl8unlAr, p. uso V.Be untar.
Dls)'J1nho, R, adj .. d.e dnas sYJlaba~.
JlltncOIR, ou BUllcnlll,~. f. (t. naut.)
Ido Fr. bilacle, ou antes habtlacle.; do La.L
habilacul um , cóva, .cav~rna) EspeCle de caIxa lixa na pópa do naylO defronte do posto
do timoneiro, ond~ .~ao as a~ul has de marear, a luz, etc. V/eu. lO. 26J.
_
Dltate, s. .m. (t. vulg.) (COl!UpçaO de
cpilaphio) Defeito, taxa, que se poe a algu·
ma pessoa, ou cousa. § (anL) Tllulo, p. ex
de livro. J)oc. An/.
.
Bltnllall, s. f. (anL) VICtualha. Obro ele D.
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1'0 alli verão que a voz extrema do falso
Mafamede ao Céo blasfema•.
IIlusi.hellllltó",o, II, adj. (do Lat. blasp!wmalol'ius) Que encerra blasplJemias: V. g.

livl'o -.

DllISllhclllln, S. f. Palavra impia contl'aria a religião devida a Deus e a cousas sagradas. § fig. Dicto indecoro o contra pessoa respeitavel. § it. Proposição mui desarrazoada, absurda.
B1IIsllhemo, ", aôj. Que diz blaspheias. Vic.il'a, 10.4'21. 2. "plebe... blasfema.
463.2. "bocca- •. § Da natureza da blasplJemia: V. (l. palavras -,o contra anctidade. contra pe3soas superiores; contra sanctidade da moral. Luc. 10. 3. "féros blasfe1IIOS". § Usa-se tambem ubst. um blaspfwmo; individuo que diz blasphemias. BlIl/.
IIllIStCII"', S. f. (do Gr. blaslêma, gommo) (t. boL) Dfl-se esle nome ao corp'o que
sustem os cotyledones em um embl'lào vegetai, e qne contém a radicula, a plumula
(; acolia. BI'o/. D. § (I. med.) Erupção de
algum principio morhoso a superUcie da
pelle.
DI"sto, S. m. (do Gr. blas/os, germen.)
(I. bol.l Parle de um emLrião, susceptivel
de se desenvolver pela O'erminação. Bro/. lJ.
Dlustoeil .... o, ", a~i. (t. hot.) Diz·se do
embrião, que germina e começa a desenvolver-se antes de 3air do pericarpo. Bl'o/. D.
BI..stol1érllle, S. m. (t. zool.) Vesicula
formada da membraua vitellina do ovo antes da postura; lambem se chama blasloclel'l11ica; constitue o germen auimal.
Dlllt'Íl'III, S. f. Planta com folhas como
as do bar))asco, dentadas, e de cór de alva; pl'oduz flóres amarellas, e umas boi inhas com sementes negras. (f'el'bascul11
Blallal'ia). § Alguns escrevem blallal'ia.
IIláll, S. m. (t.!lo braz.) O esmalte azul,
que nas gravuras é representado por traços
horisontaes.
Dlemómetl·o, S. f. (do Gr. bliJma, golpe,
e melron, melro.\ (L de arte mil.) Iilstrumenta para medir a força do jacto nas armas pequeuas de Fogo.
-Blclll1a, S. f. (do AlIem. blenden, deslumbrar, ofTuscar.) Sub tancia mineral, ou
sulphureto de zinco, assim cbamado por
causa do seu lustre metallico. Pim. U.
IIlellool.hlb,,"uin, S. f. (do Gr. blenna,
muco, e ophlhalmia, doença dos olhos,
ophlllalmia.) (l. med.l Denominação generica das divel'sas inOammações dos olhos,
que tem por séde a conjuncliva palpebral,
011 ocular, e cujo caracter especial é um
fluido mucoso-purulento, que deita essa
membrana.
IIlcIlOol'l'hngill, S. f. (do Gr. blenna,
muco, e rhiJgnymi, sair com força.) (L med.)
Periodo inlJammatorio da gonorrhéa.
JU~'"1l01"'háglco, n, adj. (L med.) Que
pertence a blennorrhagia.
JUenllorrbên, s. f. (do Gr. blenna, muco, e ?·!teõ, en corro.) (t. med.) Perioçlo beuigno da gonorrhéa.
Dlellllóses, ou Dlellllósls, S. f. pI. (L
med.) Decima I"amilia da nosologia de Alibel'/, comprehendendo todos os catarrbos,
ou aO'ecções das membranas mucosas.
Dlel.hudte, S. f. (t. med.) Inflammação
das palpebras.
_
Jllcl.hn,·oplllstín, S. f. (do Gr. blephal'on, palpebra, e plassein, formar.) (t. med.)
Reformaçào da palpebra com a- pelle proxima do olho.
JUCllb.ll·OI.tó>lls, S. F. (do Gr. blep/tal'on,
palpebra, e plõsis, quMa.) (t. med.) Relaxamento da palpebra sllpenor, que fica caída
sobre o globo do olho.
Dlephnról,ls, S. f. Ido Gr. blephal'on, palpebra.) (L med.) Inllammação das palpebras
Blesll1ál1e, S. r. Vicio de pronuncia, que
consiste em' substituir lima consoante por
outm.
Blêso, u, adj. (do LaL bll1Jstls) Que tem
o vicio da IJ/esidade; q,ue pronuncia ermdamente. B. Gram. f. _62. • a lingua ble·

sa».

lJIes&l'ísIllO, S. m. (do LaL) (L meJ.)
Agitação e inquietação continua e desordena!la do corpo, que se revolve para um e
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outro lado, sem se poder conservar na mesma posição.
Blindagcm, S. f. (Neol.) Acção de blindar. § Revestimento, que cobre o tecto de
lima obra de fortIficação, ou a coberla e
costado de um navio para evitar ou diminuir o damno causado pela artilheria inimiga. A blindagem dos navios é constituida
por chapas de aço de grande espes ura;
couraça.
Blindar, V. trans. (do Fr. blindeI') (1.
guerr. mod.) Cobrir um tecto de uma obl
de modo que fique ao abrigo das balas e
grau adas. § (1. nau1.) Cobrir o convez de
um navio de materiaes que possam amortecer a quéda e elTeilo das bala<, granadas,
etc. § nevestir o coslado do navio de chapas.d~ a90, que resistam ao choque das balas IUlmlgas; couraçar.
Dlóc, s. m. (L. do lndo-portuguez) Acha
de lenha.
BIocRI·. V. Bloquear.
Blo'lucAdo, p. p. de Bloquear. Fechado
com bloqueio. § Embaraçado.
11Io•• ucilJ·, v. trans. (do Fr. bloquel') Pór
bloqueio a qualquer praça, occupando com
gente de guerra todas as suas avenidas fóra do alcance da artilheria. § Pór cerco a
algum porto com armada, 011 forças navaes,
que atalham a saida, ou entrada dos navios.
V. Bloqueo.
B'O'II"~O, ou 11Io •• uéio, e der. s. m.
(do Fr. blocus.) (L. miL) Cérco d'uma praça,
ou d'um porlo de mar, para impedir que
entre soccorro dc gente, ou de munições
de qualquer orte; e para corlar todas as
communicações com o exterior; assedio.
Leão, ChI'. J.I. c. 54. e B. 2. 3.2. V. Bloquear.
nÔR, s. f. ou Dóns, .pl. (an1.) (do La1.
bona) Bcns movcis, ou raizes. Ol'el. Af. 2.
15. 1. Doc. Ant. de 129'2 no Elucid. «Lhy
obrigo todas mIJas boas». !'l it. Heranças.
Ol'd. Ar 4. t. "h~rdarom toaa a boa de scu
padre, <alvo a terça parte.. e 2. r t 77. "as
ordens vem ás boas", i. é, aos bens, heranças. V. Doas. D'aqui se derivou aboUl', fazer
partilha, divisão de bens e fins, e herdades
communs, comvizinhas.
Bóo, tcrmin. fem. do adj. Bom. V. v. g.
boa casa, boa saude; Ma é an1. § Empregase em algumas phrases, como a elipse do
subst.: v. g. é boa!
Doo, s. f. Género de repUs, da familia
das serpentes; a boas são as maiore serpentes que se c."nIJecem: ha d'ellas varia
especics. V. Giboia. Em Lat. boa é femenino; o mesmo gcnero deve ter em portuguez; já pela el)'mologia, já pela analogia
geral da lin"'ua, e esse genero eITecti\'amente lLJe é 3ado geralmcnte; ~oa masculino é um gallicismo condemnavel; em Fr. a
analogia quer que os nomes em a sejam
ma cnlinos.
Boa, S. m. Enfeite de pelles, em fórma
(le rólo, que a enhoras trazem sobre os
hombros em roda do pecoço caidas at é aos
joellJo ; pellatina.
Boil', adj. 2 g. "Uva boal" especie excellente. Alal'le, f. tl9.
_
BOlllllentc, adv. Com bondade, singeleza; com boa vontade, em mo trar repugnaucia. Eu{/'. 5. 3. Viel. de Lima, {. ~02.
"queria boamenle, sem máolrato passar esta vida» Bem. Lym.. Cart. I. Leão, ChI'. fJ.
Fern. p. 256: § A.' boamenle; de boamente;
o mesmo. Vici/'o 10. 188. 2.
BOI'"ll S. f. Graude multidão, cardume
de peixinilOS. § t:asqllinlJa, taboado fino.
Blut.
BORIlÓ.... , S. r. Espccie dc .borboleta
branca.
Bons, V. Boa.
Jlólls-noulcs, ou - U01l08, S. f. Planta da familia das n)'rtagineas. § A nór da
me ma planta, a .Qual abre ao pOr do sol, e
fccba de manbã. E tambem chamada maratil/ta elo Pcrú; e pecie de jalapa. Bro/. U.
(Mirabitis jalapa. Linu.)
JloRto, S. m. (segundo Blut. vem do verbo LaL. boare, que é berrar o boi) Noticia,
que corre no publico sem autlJenLicidade,
scm que se aiba quem a espal1lou, ou se é
vcrdadeira ou não. § (ant.) om forte, e,'-

trondoso: "o boato da bombarda" Vieir. 7.
§ 'olicia muito fallada: "a ostentação,
e boato dos milagres» Jlieil'. 7. 43. § Drado,
clamor de novidadc. Vieir. 3. 288. "para
que todo o letrado Cllristão não tema o boalo deslas opiniões».
Bi'lItl"lndR, S. f. Parabem, embora, que
se dá pela feli~ vinda, ou chegada d'alguem
(mais uso no pJ.) Lobo, r 356. "as boas vindas" dar, receber-o
nOilZ, S. f. (do Fr. haut-bois) V. Boé.
Dó"ndll. V. Abóbada. F. Etys. 7. 178.
nobage, 011 80h";;em, S. r. Acção, dicto de bobo, do que é, tocado de bobice.
lJólllllllcnle, ad\'o Amaneira de lJobo.
Bobeú,', v intrans. fia ver-se com quem
é bobo.
Bolléchc, S. m. Pequena rodela é moveI,
de vidro, crystal, etc. que se adapta á bocca do castiçal para a, arar os pingos da
véla; arandela, dlrandela.
nóbcdll. V. Abóbada. AJ. C. 9. 77.
Bobélhcs: Fa::.el' algo cousa de bobelhes
(phr. adv. e pleb.) com pouco tento, como
bobo.
nõbcl', S. m. (1. do lndo-Portuguez) Corrupção de Abobora.
Bobice, S. r. O dcfeito de ser bobo. §
Acção ou dieta de bobo.
Bollo, S. m. Tolo, estupido, chocarreiro,
que faz de gracioso, caturra, maninélo.
Couto 8. 12.
Dõbó, S. m. (I. do Drazil) Iguaria de f ijão com abobora.
Bóbodll, V. Abóbada. B. mal'. C. 111.
DÓCil, Oli II0cO-I1, e derivo s. f. (do La1.
bucca) A parte do rosto, abaixo do nariz,
que comprehende os beiços, as gengivas,
os dentes, o interior das faces, e do paladar até ás fauces, por onde primeiramente
entram e depois sI' cortam, trilbam, e se
masti"'am as alimentos, e por oude sái a
voz: diz-se dos racionaes, e outros animaes,
menos das aves, quc tem bico, c não bocca.
Vici/'o I. 375. "pela bocca de David.; toma-se
ás vezes só pela parte exterior: V. g. bocca
gl'ande; outras vezes pela parte interior
concava: v. g. ab/'ir a bocea. § por ampliação, e famil. Pessoa: V. g. suslenla do;;e bocca . fl. Dom. 3. t. 4. "com trinta bocas cnm
sigo de portas a dentro" § ligo Qualquer
abertura que servc: ou se pode considerar
como servindo de entrada, ou saída: V. g..
bncca do utero, da apostema aberla, da l1.la,
do l'io, da bar1'll, do {orno, elo saeco, ela espingarda, elo canhão: entrada de algum estreito no mar, entre dois montes pouco distantes. Ac. elos Sing. 2. 89. 1 Lus. .3. 58.
"bocca do Tejo» Goes, Clt?". ldan. 3. C. 36.
"fora da bocca de Capaues, a qual he onde
e ajuntão as serras.. § A largura abcrta.
ld. 3. c. 76. "cova de lq palmos de altura,
c 20 de bocca.. (de borda a borda) § Vulcão.
Casto 6 C. 1l. § Rocca do ?nal'lello; a parte
com que se bate. Esping. Pel'f. {. 7. ~ .Boccai entrada, principio. Goes, ChI'. J\1an. 3.
e. 34. oa bocca da noite.. P. P. ~. (. 98 V.
Cast. 3. C. 80. A.nelr. ChI'. 2. C. 45. "IDuitas
trevoadas nor ser boca do invel'llo" § Bocca; estylo, tom de poetar. FerI'. Cart. 6. L.
2. "não me foi dado espirito, não foi dada
igual boca ao grão canlo.. IHoracio usou de
ore n'esle sentido .mit lJl'o(unelo Pinda'l1.ls
ore.. e "lnwa eledU ore l'otundo loqui.. ). §
BOGca de lobo, Oll escuro como - ele lobo;
muito escuro. (§ Boeca de lobo; boqueirão,
esgoto, bueiro. § Bocca de favas; pe soa
ue quando falia parece ter a bocca cheia.
Comprar na bocca do lobo; muito caro. §
r com o credo na bocca; ir assnslado por
l~gar peri"'oso § Bocca de pragas; maldizente. § ~Joccas de rogo; armas de fogo, de
ordinario de grande calibre, V. g. peÇ<lS de
artilberia, morteiros, etc. § Boocas; em instrnmentos cortantes, quebras, mossa, no
flo, ou gnme. § Dezpezas de bocca; os gas·
to de comida, dos alimentos. §;[ bócca
cheia; loco adv. claramente, sem rebuco. IJ.
Dom. l. 1. 4. -os padres .. á bocca êhelja
confessão, e reconhecem PQr scu funda((or
etc.» menli!', louvar ti bocca cheia; i. é, despejadaml'nte. e copiosamente. § Andar na
bocca, (por ex.) dos A10Ul'OS; ser fallado, ceebrado. B. 2. 3. 1. ,,~lir ]-Jocem anelava na
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boca dos Mouros como hum remidor el
!'l De bocca e?n bocca; fallado, no!Ocado c~~
rouvo~. Ena/d. 12.56. "eterno vlverâdeboca em ,b~~a)J Voar de bocca em bocca; ames.
mo. l'el? Eleg. 4. § Andm' nas boccll.! do
mundo; ser maltractado na fama' ou se
b~m .ou ~al afamado: mas dc comÍnum ~
dIZ a ma parte. S A pedir paI' bocca ou a
bocca que quel'es;. 1. é, segundo o desejo
como alguem mais quer. /1. P. f. 213. A;'I~
3. 30. § Cousa de lo.da boeca; i. é, lligna de
lo~vor. Ourem, D!al'. {. 595 ..§ .Dai com a
1ll!10 na bqcca;. se dIZ ao que disse bla phe.
mia, ou .dlcto Irreverente, jaclancia, ou ma1~~lcencla contra outrem, para o advertir
d ISSO, e caSLJ"'ar-se. da ~uberba com que
falia Eu{r. 2. 7; e e acçao que faz o vul.
go, batendo na bocoa, quando diz suberbai
ou mal de ontrcm, e accre centa balendo
na boc9a: não fallo com sub~rba, ou Deus
pcr~oal-me, etc. § De manos a bacca; logo,
rapIdamente, em um momento, em cOlllinente. Aulegr. 105. Vieir. 12. 1~3. 2.•em
hum momento crescer das mãos á bocal.
(o que é mais Portuguez) § Dizer de IJIJcco·
vocalmente. § Fazer a bocca boa, ou doce á
alguem;. dis~ól-o em nosso favor, para se
consegUIr d'eIle alg. cousa.. E/lfr. t. I. §
.Mellei-lIw o dedo na bocca; por ironia' não
cuideis que o cbueha como menino, que é
tolo, simplesiubo. § Não llizar esta bocca 6
minha; modo de exprimi!' o ilencio, epaciencia mui som'ida de al"uem, nos Ir~ba
lhos, desgraças, oppre sões, etc. gNão ou·
sal' abri?' bocca; i. é, fallar. § Por a boa:a
em Deus: ju!'ar, ou pezar de Deus. Albuq.1.
~3. § P6r a mão na bocca a alguem; fazei-o
calar, atalhar-LlJe a respiraÇ<10, sutrocal-o.
Eufr. 5. 1. § P61' a orelha na bocca; causar
grande admiração. Presles, 75. § Pó/' woa
bocca; i. é, com uniformIdade em o que se
diz. Arl'. 3, 18. !'l Tapar a bocca a alguem;
fazeI-o calar, reàuzil·o ao silencio com argumentos, ou razões. § Ter boa bOCl:a;cootentar-se com qualquer alimento; e f1~. estar por tudo, ser facil de contentar. S lÁ·
vallo que não lem boa bocca, ou que éduro
da bocca; o que não obedece ao freio. §
TomaI' na bocca; nomear com jaclanda:
"quem tEm a Dens por pay, não 10llla na
bocea outro paJ'" Viel'I'. § AndaI', ou ir com
o cl'edo na bocca; i. é. assuslado. § (I. do
Brazil) Bocca ele bal'l'o; e pecie de abelha. S
Aclag.: "Da mão á bocca se perde a sopa.
"Quem tem bocca vae a Roma. "Não é omel
para a boeca do asno" .Pela bocca morre o
peixe" "Quem tem bocca não diga ao oulro,
assopra» "A ulIJa bocca. uma sopa" .Abre a
tua bolça, abrirei a minha boccQ,J' .Boe<a~e
mel, coração de fel" .Bocca que errou nao
merece penas, nem que pão lhe fa!le••0
mal que de tua bocca sae, em teu seIO caCJ
"Á bocca dõ fraco, esporada de vinho. ,Quem
má bocca tem má bostelJa faz" .Salldo c0me !luem não' tem boeca grande" .Na boCla
do dIscreto o publico é secreto••Todosfa!·
Iam por nma bocca" "Pela bocoa se aquenta
o fomo" "Em bocca cerrada não entra mosca. "Bocca quc erra nunca pão lhe falleca'
"Bocea fechada tirae-me de baralha. "Cerra
a bocca e cose o siso" "Chora á b~ f~cha'
da e não dés conta a quem lhe nao da ua·
da~, ..Quem a meu filIJo beija a mi.nha.lxx:ta
adoça" "Bocca que diz sim, diz nao... _
BocilÇO, S. r. aug. de D~ca; Docca r~sga
da (I'ictus) B. P. a - do lea9, do tllbaroo, da
baleia, elo. e por zombana, a do homem
quando é muito graude.
llocndlllbo, S. dim. de Docado.
a
Boc/..lo, S. °m. Parte de uma cousa.sep .
rada do seu todo, pedaço pequeno Óy·~
boceado de pão, boccado de {el'ro. I~a
particularmente da porção separa?a de UIII
cousa solida, e boa para comer.
ar.
boccado ele galt'inha. ete carne, ele. § ~ir
ção que enche a bocca de uma vez. co:
10.217. Luc. 5.2. "sem vcrgent~,nen~os
mer boccado" § Aporção que se lira: bit.
dentes. B. FiaI'. 2. 30. "até que em tre da.
caelo e bocoado entrava ludo no ven ·ope.
quelÍa fera, etc." § Boccado; g· t~~~eoo'
quena, não só de comer, m.as am l'ic;I'.IO.
tras cousas, de tempo, camlllho, e~'q3 .nio
181. .boccado de arroz" AI'I'. 7..•.
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I boccarlo de besta fér~ ma.i s cruel, que a
la dedura da má oonSClenCla" §' 11oevados,
~orpedaços ou talhadas de doces seccos de
p.rmelo s 'cidra ralada, etc. § Bons bocca~Ia. iguarias gulosas. ~ Boccado sem osso;
fi~ 'lucro, gozo se,!TI traball.los: § COllJer aos
tmeal/IJS ; expressao, que InUlca a Il~a, ou
aiva que se tem contra alguem. § Com o
~lIa bocca; acabando de comer. § Conlar
os ooccados a alguem; reparar no que come,
nolar que come muito. § 11occado; peça de
rrei~ de cavallo.. que lhe entra na ~occa.
Uolv TI'. da Gmel. 1)· 126. e ii:;. freiO. 11.
11101'.'2. 192. "não acostu!nados ao boccado
da lei e doutrina evangelI~a" § Ada/t,: "llem
sabe o bom boccaclo, se nao custa se caro"
.~em de sylua bom bocado, nem de escassô bem dado, dizem os antigos" Eu(r. I. 2.
uoclldú"Il, s. f. Bocca da peça, ou ca·
nhão.
. de
uoclllú"O, S. f. (t: do II raZl'1) EgpeCle
palmeira do malta Virgem, que produz co'
coSouoc"l, S. m. A bocca de quaIquer vaso:
v g boccal do (rasco. Na Ac. dos Sing. 2. 11·
39S.' uma 'rc"'ateira mui irada contra outra,
chama· lhe "bocal de borracha. § A parte do
ca Iiçal onde 'se embebe o extremo, ou cabo da vela. § o parapeito de pedraria ao
redór da bocca de um poço. 11. Vom. 2. 1.
13. § Peça do freio do cavallo que entra na
bocca' boccado dilfere. § forro com que se
aforra'a extremidade ua manga do vo tido:
eno fig. boccaes ele fidalguia; por parenlesco remoto rle Udalgos, ou peq uena noure13. Cam. -ó tu como me atarracas, escudeiro de solia) panno grosseiro, estofa vulgar, de pouco preço) com bocaes de (idalguia. § Açamo, que se põe ao gado (juanuo
debulha; betilho. § E na artillJeria: V. Joya
(da peça.)
.
Bocál, adj. 2 g. De bocca. Remedto boc·
cal; o que se lama pela bocca ; l'ecado-,
ou voeol; de viva voz, não escri pto, oral.
Bo~j.l, adj. 2 g. (do Ital. boz.Jo, peça de
pedra tosca: d'aqui esboçar PJ Tosco, rude,
mculto, sem beneiicio de arlifice, ou ensino: v. g. engelJlw, enlendimenlo boçal; i. é,
que lem a rudeza do que não foi cultiva·
do. § Que não tem ai nua experiencia, nem
pratica, singelo, sem arle nem malicia ; v.
g. /tomem boçal. Elt(l'. 4. 8. "por que são
bafOYs. doudinhas, enlevadas" § Que não
falia ainda a lingua do paiz estrangeiro em
que se acha. Diz-se em geral dos pretus,
ol'P.ondo·os aos Iw;/inos. Vieil'a, H6. "o
Ellnope boçal" § Não ensinado, não ades·
t~ado no exercício para que é deslinado :
dlz·se fallando dos anil1laes. P. P. 2. 157.
lelepl.lanles boçaes" Ac. elos Sing. 2. 18. -o
excrClcro ... reduz ao freio o cavallo mai.
bocal.•
·Ucic.llmóllc, S. m. (L do Brazil) Peixe
quc vive no lodo do mal', de bocca muito
mollc; e comestivel; tem o corpo 00berto
dc escamas argentadas e nas cosIas uma cór
verde dourada.
BO~"'r, V. trans. (L mar.l Amarrar com
.
boças.
~oCO.l'líSIl, s. r. (t. do Brazil) Especie de
IUPI, chamado lambem lubi-bravo.
Bo~III'''"s. V. lluçardas.
BOcÍlrrll, s. f. aug. de Boca F. El!ls.7,
2Q'l. 'ao vêr·lhe elmos abertos em bocarra"
nao fechados com delgadas balTas de aço.
I BÓ~IIS, s. r. pt. (I. naut.) Cabos que sus3enlam a verga no gurupé~. Brito, Viag. 1).
I

12. D. FI'. Jlfan. Epan. 373.
BOClIssí. V. llocaxim. li. [Jom. 3. 2.4.

enBOClllin., s. m. Téla eng-ommada, para
tretelar veslidos mais forte e basta que
aolandilha.'
,
B'
B:ccoJ e der. V. Boca, etc.
'ou ccJn.lo, p. ]l. de Bocejar; Que J)oce~au' § Acompanllado de bocejos, que os
do sa. flulegl'. 92 v «llUm lon"'o, e bocejacrao da g~ardaroupa" i. ~, que causa
bociJos
B , por tcdlO e aborrimento.
B::eJ~dõ .., .11, s. O que, a que boceja.
luntari~J ..r't lntrans. Abrir a bocca invosomno me~ e, co~o sU0cede ao que tem
lo e' tedlO, abommento ou está mui fareidos t~:art~do de comida.' Llts. 6. 39. «venm o somno e mal despertos boceVOL, l-Fi,. q,q"

'
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jando a miude se ellcostavam pelas antr.nDoc"'IU, S. m. (corrnpção tio Bogueirão)
nas" Sá IJ iltir. «começão de bocejar. (ue- (t. do Indo-portnguez) Foz de um 1'10.

pois de muito comer.)
BOCl'jO, s. m. Abrimento de bocca pa,
ra inspirar o ar com mais folego; e IIg.
M. P. c. 15. "no derradeiro bocejo do muno
do" i. é, ao acallar. Vieir. 8.509.2. "os primeiros bocejos da luz" ao amanhecer. § Bocejos, pI. abrimentos de bocca involuntarios,
que sobrevem ao que tcm somno, fome,
aborrimento, ou cançaço ue cousa qlIe des·
&,osta. Lobo, p. 1!J6:- "já com huns bocejos
uissimulados lIão inaes que tem necessi·
dade de repouso .. § Adag. : 11oc~io longo ou
fome ou somno, ou manlla do dono"
Docél, s. m. (do FI'. bosel) (t. de archit.)
Memhro redondo, que é a base das cal umnas. V. elo Arc. 6. c. 26. V. Astragala. § Na
artilh. ~Ioldura de meia canna que está
dianle do fogão, consta de um cordão, e
dous filetes.
80ecliio, S. m. (L archit.) Moltlura gros·
sa no base das columnas.
Uoeel'"', v. trans. Dar a feicão de bocel,
de meia canna; ornar com Iloéeis,
1I0celíllo, S. m. dim. de Bocel; A parte
mais estreita qne toca no capitel da cal umna. (l/ypolracheliUln.)
Boceta, R. f. (do LaL buxela, dim. de
buxa, caixa, formado de buxos, buxo, par ser
o páo de que ordinariamente se faziam) Caixa pequena de papelão, madeira, etc. reI
donda, oblonga, ou oval. Ii. Dom. l. 2. 38.
§ Trazer alguma cousa em bucela ; empapelada, glJardada com cuidado, e mimo.
Uocete, s. m. (do FI'. buseLLe, peça de
adorno de fórma convexa) Peça de saia de
malhas, e das couraças, da feição de tacha,
chapa, ou calJeça de prego convexa. 11. 2.
2. 3. "couraças de brocado com bocp.les, e
fraldas" e 3. 8. 9. "tirados os baceles da ma·
lua que trazia vestida"
Jloche.... II, s. r. A'face do roslo que cobre os dentes de cada lado. Cosi. GeOI'9.
4!J9. § 110checha de agua; a porção d'ella
que se pode tomar na bocca de uma vez. §
lÁJm uma bochecha de agita; loc. fig. com
pouca cousa, facilmente: "desfaço as suas
sentenças com huma bochecha de agua" Lo·
bo, (. 171. § famil. Dizemos, que Se1)óclelavaI' com uma bochecha ele agua, o q ue é
bemfeilo, bem apessoado. § Fazer bochechas;
desdenhar, assuberbar. ~ Inchar as bochechas; irar-se. § lJisse·lh o nas suas bochechas; phr. fam. na sua cara, á pessoa mesma. § 110chechas do navio; a roda da prOa.
Boeheclllída, S. r. Oque cabe na bocca
enchendo as bochechas. § Gal pe dado nas
bochechas. Altlegr. 136. Dar bochechada;
sopapo.
Dochechí'io, S. m. (I. plcb.) Sopapo.
Uochcch.Í1·, v. trans. Tomar na bocca
qnalquer liquiuo, e movei-o fazendo ~erto
om. § V. n. Fazer som com o liquido que
se toma na bocca.
Jlot'hccbo, V. Bochechada.
Docheehúdo, a, adj. (I. famil.) Que tem
grandes bochechas. P. da 11. G. \. 231.
Uoehol'lIúl, adj 2 geu. Quenle, abafado:
dia bochomal; em que corre ar sull'ocan te,
e que abraza as plantas: "bochomaes, ulfocantes ventanias rei não alli, quaes na Ethiopia adusta".
lIochtH'1I0, S. m. (t. provinc.) Vento quente; calor abafado do 01, ou queimada. F.
El!Js. 7. 281. "no bochomo da secca trovoada".
Uoclcodeo, ", adj. (do FI'. ant. buciqualtl)
·V. 1l0CLuiseco.11.P. § Toto. Aulegr. 163. "mancebinhos bocicõclios, que falam fouto do palanque,.. Ulis. l. 9. "os homens erão mais
bocicõdeos" , i. é, simplorios.
Uocijo, (anL)- por Bocejo. Canc. (. 4.
UOCllllldo." s. m. (I. anat.) Mu cuto ituado na grossura da face., e se estende da
parte posterior das dua arcadas atveolares,
até á commissura dos labias. Mel/o, C. p. 163.
JUclo, S. m. Papo na garganta. FerI'.
Cil'ul'g. 11. 131. § O que tem esse defelt~.
lIock, S. m. Copo de cerveja, que é tira·
do da pipa.
Doco-deU"IÍ.10, adj. (L do Indo·portuguez) Que é de má bocca, que não come
de tudo, amigo de gulotlices.

lIi1dll, S. f. O noivauo, o festim que se
faz por occasião d'elle. iiI. P. c. 31. "em
men~a de boda'~. Delil;..Ada{l. 19. "a quem
te nao roga, nao lhe vas á boda". V6da é
mais nsado. § Adag-.: "A boda de ferreiro,
cada um com seu dinheiro" "A bacia nem
a baptisado. não vás sem sei' convidado"A magra baila na baila, e não a "'arda"
"De taes bodas, taes tortasll "Não ha boda
sem torna'!Joda" "Nem boda sem canlo,
nem morte sem pranlo" ',Quem se anoja
na boda, perde-a toda" rci\(a boda dos pobres, tudo são vozes" "As mai feias 'I ue
tgC!as, umas a outras fazem as bodas".'
Uodálh .., S. f. p. ns. Leitoa.
Dóde, S. m. (do LaL hCBdus) O macho da
especie cabrum; cabrão, capro de semen te,
ou emissario. Ac. dos Sin{l. 2. 391. V. Semente (subsL) e Emissario (adj.) § Adag.:
«Beija· te bode, porque lias de ser odre•.
Bodega, S. f. Taverna movivel, Carla as
de feiras, onde se comI', ou bebe. § Taverna pequena e suja. § Ug. Casa cheia de nodoas, suja como lima taverna immunda.
Bodeg'''~Í1'o, ", S. Pessoa qne tem, ou
tracla em bodega.
lIodelbll, s. f. ou 1I0delho, S. m. Carvalho marina; especie de fungo. (li'ucus visicolosus. Linn.) Fb)I'. Lus. traz bodelha; e o
Cocl. Pharm. lraz bodelho.
1I0dij.llos, S. m. pI. (L de h. n.) Genero
de peixes da família das percas.
~odliio, S. m. Peixe da costa, que se
cria em pedra, de cór parda' a cabeça assimilba- e á do ruivo, é de pelle, tem pintas
douradas. insul. 3. 124. (Capilo, Cephalus).
Ilod;"o, s. m. (ant.) (do lIe p. boi/igo, ou
de bacio, por valo; o b mudado em v, o I em·
cl; al'fins por volivo). Pão de UM de farinha
para orrerlas e oblatas. Doc. An/.
Dodo, S. m. (V. a etymol. de Bodal. Fes- .
tim de comer, que auligamenle se fazia nas
egrrja por occasião de alguma solemnidade, sati fação de votos, etc.; u'elles comiam
o pobres, e os irmãos da irmandade. Gil
Vic. 1.253. "ia ao boda da ermida". § Qualquer festim. Sim. /dac. [. 69. «vai a toda
as festas onde ba boda". :; Actualmente, distribuição de alimento~ que aos pobres se faz·
em occasiões solemnes.
Uodóqlle, S. m. Bola de barro, que se
atira com a bésta, ou arco com duas COI'das. e uma rede no meio, na qual se põe a
bola, ou pelloul'o de barro com que se atira. § 11jsla de bodoque; aquella com qne se
atirava o bocloqlJe, o qual hoje se atira á
mão com arco de duas cordas de linho. parallelas, com rCde P.O meio da altura d'ella,
e defronte dá empolO'ueira; na réde se põe
a bola, ou mais propriamente o bocloque, de
que se deu nonle ao todo; i. é, ao arco e
cordas: "um - d'airi, ou de páo d'arco".
Jló.h'lé. V. Boldrié, como hoje se diz.
Uodú..., S. m. Catinga de bode não castrado: § ligo Mau cheiro do suor dos abacos, ou da transpiracão do negros, mlllatos, e de algu ns brailCos. Canc. r 105 v.
Uo(·. V. Oboé.
1I0eh'.. , adj. f. Eslrel/a boeim; a estrella
rI'alva. H. /Jom. 2.3.5. e fig. (,tem um ros·
to como a estrella- lI; i. é, mui bello e lustroso, nilido.
Uoeh'o, S. m. Cauo de agua. V. Bueiro.
lIo(·... io. V. llohemio.
lIoells, S. m. pI. (L da Asia) Balizas.
marcos ue tenas.
Uoe'", S. m. (ant.) (do FI'. anL boélc, hoje baile) V. Boceta: Cofrinbo. arqueia, ou
caixinba para guardar dinheiro, e precio idades: Ol'cl. 5. 107. 21. Res. J. II. c. 17.
rrchave de uma sua bacela" EsI. dll. Univ. p.
127. -este dinheiro se guardará no cofre,
em qne se re.:olhe o dinheiro da uni ver idade, em boela separada" Andl'. COlt/ e
Casl. 6. C. (in, dizem buêla: "por morte
de.. não se aclJarão na sua buela, senão
9 tangas.
uorú, (ant.) por Bofé (I. comico.) ,rDe
prometer bo(all E11(r. t. 3. rrAssi, ora vamos
eu e ti O· longo (reste palheiro" Gil Vic.
1I0r...·, -v. trans. Lançar do bafe, ou ás
golfadas: V. g. bafar sangue. Leão, 0111'. V,
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Fel'n. § fig. Jp.ctar-se; oslelltar: v. g. bafar
privanças. Eufl·. 1. lo § Bofar, cm senl. intrans. Saír ás golfadas: v. g. o sangue que
hofava elas fcridas. B. e outros escrevem
bufar. V. § Bofal', Og. e fam. fallar muito.
Eufr. Pml. "boFas, mei migo'/ rolha.»
IIMm·dá.,. V. llafordar. Anj. Jard. 9.
Iloral'Íllhns.1 e ilollU'lnheh·o. V. Bufarinha, etc. 111. P. 107.
Bori.s, ant. por Bofé (t. comieo.) Sim.
Mach. e Eufl'. Git Viço
BIMe, s. ·m. (t. de anal.) Pulmão, viscera
molle e esponjosa do corpo animal, e orgão
principal da respiração: usa-se frequentemente no plur. por ser o orgão dividido em
duas' pal·tes dislinctas, uma á direita, maior,
outra á esquerda, menor. Eneúl. 10. 95. "o
inchado bole» § Máo bote, ou máos boles; dizse proverbialmente de pessoa iuclinada a
fazer mal, de máo coração. 111. Lus. 1. 265.
4, "mui conforme em tudo aos máos bafes
da cunhada» Ceit, S. do amaI' os inimigos,
1J. 233. lei ngrato, villão, máo bofe» i. é, de
más entranhas, e ruins figados. § Homem
de bons bofes; i. é, de bom coração, incapaz
de fa?er mal. Eufi'. 1. 6. fl he os melhores
bófes de criatura» § flomem de bafes lavados;
singelamente bom, sem má tenção. Sá e
Mil'. f. 92. § Isento dos boles; o que é de
condição isenta, .desamoravel, desabrida.
Eufr. 2. 7. § lJeital' os boles pela bocca; di·
zemos com exaggeração, para dar a entender o gl'ande aeão, ou cançado de alguem.
Al'le de Furt. § Ter bons bofcs; ter voz 1'01'te, poder fallar em voz alta por muito tem·
po sem cançar. § Lançar uma alma o bof~
lJOI' leI' elous infemos. Feo, T. de S. Bento, I.
184 v. coI. 2. § Mostrar os bofes; fallar ing-enuamente, dizer o que entende, dar a conhecer os seus sentimentos. Au/egl'. t. l4.
r 4'l. Bofes, pl, Tira de preg'as, j'endo.s ou
JOlll0S nos peitilbos das camisas.
, Bor'·, adv. ant. alterado de á boa f~. Cam.
Filod. Á boa fé, com véras, e lizura. Aulegr.
1. 14. Lobo, 214.
norélhns, adI'. Bofé.
Jloreta, S. m. (t. da Asia.) Lençaria de
algodão Asiana, mUi fina, e tapada: "os de Earoche» Cou.to. Leão, DescI'. c. 36.
norctllll .., s. f. (no Ingl. lo boffet, dar
bofetadas; do FI'. ant. bOllfTés) Golpe com a
alma da mão aberta, dado no roslo. § Ug.
esfeita que se Jaz a alguem, injuria grande. Luc. 5. 17. ((convinha que deixasse o
senlIor levar a seu servo estas - de algum
descredito e all'ronta.. ((eramos l1uma bofetada na casa de Meca .. B. I. 8. 1. "dizer não
a quem pede, he dar-lhe uma bofetada com
a II ngua.. Viei)'. 2. 88. § "Dar-se bofelaelas a
si mesmo» i. é, fazer mal a si mesmo. Leão,
Desc/'. c. 88.
Borctn.línha, s. f. dim. de Bofetada. B.
Fio/'. 3. 3.. 39.
.
Jloretiio, S. m. aug. de Bofetada, e de
Boréte.
Bofete, s. m. (do FI'. bufTet) Especie de
banca com gavetas, lavrada de melbor pao,
que o ordinario, e com mais curiosidade:
"bufele de jacarandil» H. lJom. lo 5. 38, §
Aparador. § Bofelc ele orgcio; caixa em que
se metlem os canudos.
.
Uoréte,_ S. m. (t. vulg.) (do Ingl. bllfTet)
<lim. de llofdada. Cam. Redond. ((dei-lhe
hum bofele zombando ...
uorclc ·• V. Esbofetear.
Jloro.·tli
V, Bal'ordar.
1I0roo'llIhêh'o. V. Bufarinheiro.
nógll, s. f. Peixe vulgar. Inslll. 10. 126.
(Bascas) § Boga: V. Voga, que dilfere.
Jlor,:;i'"le. V. Vagante. ((galé - o Lobo,
Cm't. 9. e 596. 2.
Jlognl'i, V. Mogorim. O vulgo diz rosas
bogal'is, por mogol·ís, o b por m.
Uogc,·i .., s. r. (ant.) (uo FI:. ant. bougeronner, commelter o peccado de sodomia;
bOllqrel'ie, a beresia dos boug/'es, sodomia,
d'ahi talvez por extensão do sentido Ioda a
acção vil, baixa, indigna; bouql'e é uma
corrupção de blllgarus, nome dos JlalJitantes éla Bulgaria, com que se designavam os
sectarios d'uma -heresia, que na idadf' me·
dia predominou n'aquelle paiz c era simiIhante a dos aLbigenses,' mas a palavra pôde ser uma alteração de bugiaria.) Acção
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vil, baixa: "que nom falas em cm entrada
de cano, que era bogeria, e se cuirlas. e 011tra maneira, perq ue se o feito podesse aaaóar» lneel. 3 315.
Ilogin. V. Bugia.
lBoglgt\ngll, V. Ilngi!5anga.
Bogio, V..Uugiu. Eulr. 2. 7.
Dogllch'n, S. r. Cova, onde se acollle a
boga. Consto ele Coimbra.
Jloglleh'o, ou Jloguch'óo, s. m. AI'I11adilha, ou rêde de pescar. lned. 3.456. e 457.
llohcmlo, S. m. Genero de capa curta,
que desce pouco abaixo da cintura. Leilão,
Misc.1J. 307. "venha esta santa imagem veslida de caminho com seu bohcmio, ou capote nos hombros de borcado ele córes».
Bohémlo, II, adj. Natural, ou pertencente a Bohemia. lltut. § Og. (t. mod. usado especialmente entre arti tas e homens de lettras) (do Fr.) O que passa vida alegTe e dissipada, recorrendo a eX1Jcdientes para sus·
tentai-a.
.
1I0i, noi"', pI. Boís, e BO'ízes, s. m. Otel.
Man. L. lo T. 44. 29. V. Abniz.
JlOI, S. m. (do Lal. bos) O macho da especie vaccum; o touro capado. ~ Boi marinho; peixe, especie de phoca. § Bois de Deus;
insectos vermelhos, l]ue andam nos malvares. § Olho ele boi; claraboia, pequena ja11ella redonda, ou elli plica, aberta na parede, para dar I uz e ar'iI casa. § P6r o Cal'1'O
adianle dos bois; (Ioc. prov.) fazer as cousas
as avessas. § Pê de boi; (expr. famil.) homem
prudent('., seguro, que nada faz sem madura relJexão, mas [irme no seu proposito,
quando lixa a sua resolução. g Boi; 11a Asia,
o escl'avo que leva o sombreiro de pé g-rande, resguardo do sol. Lobo. § Boi; (t. trivial)
o que entretém amiga pouco Oel: 'lhe 0 boi
d'aquella femea, ou casa» (como escravo, e
cOrDndo). § Caçar com boi; i. é, com uma
figura de boi, que se move, e qne as aves
seguem, até cairem na rêUe. &rn. Art. «com
um boi fantastico careão eslas aves ii rede»
o que é diverso de caçar com boí, ou boy,
bozz, ou boyz, ou aboiz, de que se deriva
embuizado; parece, todavia, que o auctor
citado tornou a palana boí, ou boy, por bài
(animal quadrupede). Sa Orei. .Man. 5. 84.
pI'. se defende caçar perdizes, lebres, nem
coelhos com boís; a bO!f, ou boiz, ou aboiz;
abltiz é armadilha de caçar perdizes, coelhos e lebl'es, para o que parece mui ron·
ceiro um boi phantastico: mas cousas ha hi
que lJassam sem sei' cridas, e cousas cridas
ha nunca lJassaclas. V. Aboiz, on Alloyz; e
Abuiz no Diec. cta Acacl. de Lisb. . B. que
na cito Ord. M. 5. 84. 'I. se lê o boi mascul.
V. Leão, Coll. p. 4. 14. lei, 3.
Dóill, ou antes nÓYII, (por deril'al' do
Ing'lez buoy), s. f. Pedaço de madeira leve,
que anda sobreaguda, e. alada li ancora,
para mostrar onde eJla esta surgida. § Boia
de salvação; barril todo tapado, com uma
bandeirinba, que se deita quando cae homem ao mar, para se suster pegado a ella.
V. Salvavida. § As ro<las de corliça, que
acompanham a rêde de pescar. § Não Vêl'
bala; nada alcançar, nada obter,. ser infeliz.
Doln-clIio, S. f. Erva do Eraúl, da fami'
lia das Jabiadas; tambem chamada Meladi·
nha.
Boii.dll, ou Jlo)'alla, S. f. Manada de
bois. Lobo, p. 15lo
noilllleh'o, ou Jloyndêh'o, S. m. Boieiro, conductor de hoiada.
110111110, p. p. de Boiar. V. Aboiado, M. P.
c. 62. lJáos, lenha-; que se traz pelo;; rios
tiboiada, embalsada, e não em carros, ou de
arrojo.
Jlolilut,e, p. a. de Boiar,.e adj. 2 gen.
Que hoia, c não vae muito mettido debaixo
d'agua: «cem boiantes baixeis» Diniz. Pint/.
12. "poder o uavio navegar boianle. B. 2. I.
2. tal é (por ex.) .0 navio leve, pouco carregado, e que por isso surde bem. B. 2. 4.
4. com pouca carga, ou sem ella, em lastro.
§ Que esta em nado, não varado em terra,'
l1em envasado, nem em secco: "o navio era
(estava) boianle" lneel. 2. 497. § Surgir
boianle; não ser submergido até acabar a
viagem. § fig. Espil'itos boiantes; que nenhum peso de desgl'aça afunda, nem sub-
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merge, que pairam a todas as bOI'l'asca d
fortuna e elos tl'abalhos da vida. § 1J~.1
b~ia.llle; cumprido, e livre de el11barae~so
E/tfr. 5. I.
"
nolii?, ou 1I0)'íio, s, m. Vaso de barr
com bOJO, azado para conservas ele Ir
jJOI1~. 3. L 4. Coulo,. 10. 3. 13. :em ilUui
boyao do Pegu se COZinhava o arroz..
Ilollu', ou Jloyá.·, V. trans. V. Abaiar
lIollu', ou 110)'1\.', e der. V. JJoia v iII
lra:ns. Anda!' leve em cima d'agua, c'onio~
balas, corllças, c~rpos mortos; ficar em
nado o qne a~sentara em v~sa, ou areia
quando sae d cll.a, ou a mare, e mares I'i:
vas ~ abol.am, 1'11' leve,aclll1~ d'ao-ua: v.9.
o pe/xe bala. § Ined. 3. p. 280. ·nom bojal~
vent~", bofar talvez por Soprar, ou bojai',
ventar, qne bOJe as vélas, ou bafejam?
mais certo bojar, de bouge, FI'. anl bolso
gue o "enIo enche e faz cnrunalldo a vela'
~ Boiai' (de boi); fallar aos bois para anda:
rem caminho: !lOS g-uias do g-ado vem boian.
do» é di verso de I'allar aos bois do arado
ou do carro.
'
JlOII...do, s. PJ,. Ti tulo de digni.dade que
se da aos l)['IOClllaes senhores, e senadores
do imperio da Hussia, e nos priocipadosda
Moldavia, Valaquia, Scrvia, etc.
nolbi, s. m. Cobra do Ikazil.
Jlolcilltllgll l s. r. Cobra do lJrazil veoe.
nosa, de quasl cinco pés de comprido' e
uma especie ue cobra cascavel.
'
Doh", .. bia, S. r. Serpente do Perú do
comprimento de 12. a 'lO pés; não é veul}nosa .
. Doidona, S. f. Rerva, que Irepa pelas
Vides.
1I0ieh'a. V. Boeira, Aulegl'. t: 78 V.
lJoleh'o, S. 111. Pastor de bois, ou de ma·
nada d·elles. Lob. Primo p. 181. V. I'aquei.
1'0.

1I01.gi)l'1I0,

medicinal.

S. m. (t. do Brazil.) Plauta

Ilolol"i"II, S. f. Serpente da America me·
ridional; cobra de cascavel.
1101· tat..., S. m. (t. do Brazil) Cóuo para
assustar creanças.
JlolxillO, ant. V. Bovino, Vaccum.
Dob. V. Aboiz: !lcair no bois.. IIg, cair
no engano, e laço que nos armam. EII(I'.

lo 3.
Uojadc'lI', ", adj. Que boja: V. g, o cabo
bojador. n. 1. lo 2. !lQ'este muito bojar lhe
chamão bojado/'» fazer volta pam fóra do
lançamento <la costa, e convexa.
Ilojolltc, p. a de llojar; e adj. 2. g. Que
boja, qne sái do lançamento da costo, U
faz rosto, focinho, ou ponta entrando pelo
mar. Vieir. 10. 52. 2, !lOS cumes dos mono
tes mai altos, e as pontas dos cabos mais
bojantes» saliente, resaltado.
Jlojá." v. trans. (do 111', anl. balde, bojo,
pança) AugmeotQ.r o volume de um corpo
enchendo-o de ar, ou de qualquer oulra
cousa, cle maneira que faça bojo: V. 9;0
vento boja as vétas; i. é, enche, pandeta,

.
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intrans. l/azer bojo, ou barrl'
ga, volta convexa, V. g. a [Jorção da cosia,
ou cabo que sái do lançamento r~clo, e se
faz convclxa; a parede, (lue faz bOJo; a1véla qne se enche de vento: !lesle cabo au·
ça, e boja para aloeste perto de 40 legoa8J
B. I. I. 2.. !lsegundo as enseadas, e colove·
lo§ (da costa) se encolhem, ou bojam; Id.!.
4. 7. e 8. c. 4,
JlOjill'dll, ad j. f. (do !tal. bujardo, que
engana) Pera -'; especie de pêra, que Icm
má apparencia,.e bom sabor
116jo, s. m. Aoonvex.idade, e proemlll cU:
cia, ou barriga, que tem os vasoS, ou ou.
tra qualquer cousa, cnja capaCld.ad~ se au.
gmenta em parte e depois se estreIta. Dar
)'eiros, f. 212. "gr~nde e amplissimo /xlJod~
seo alveo». (d'O rio PÔ.) .~ Ug. Gralnde ve~~
.nem iremos de fincriuos cavai os n~
bojo escondidos. Elleid. 9. 37. e 10. .~Ío
da nao" § Capacidade. Patm. 3. 1. 150. '10'
tenho bojo para tão grande contenlame§IITi'
i. é, não me cabe na [leite, na alm~. r.
ral' alguma cott.la elo bojo a algUCIl§1 'Ilr:nJl
lhe dizer o se(l'redo. Auteql:. 1. 5[.. ICI' bom
dI; grande bOJo; i. é, sofinmen 0.,. uJar.
bojo; multo soffrimento para dlSSlm .
1I0já."
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Dolbírel'o, A, adj. (t. boI.) Tronco _. o
BOlhA, S. f. (I. pop.) Malnqnic , desarVieira Carl. 2. (. 128. «tal ~aciencia, ~ in'
ranjo menlal. Ter bolha; mostrar-se desas1 Igcncia sÓ cabe no cora{(,ao c no bq;o de que dá pequ nos bolbos.

b~us. Feo, Quadr. moderaçao com pl'uden-

Itolbifól'me, adj. 2 g. (t. boI.) Da feição sizado.
de bolbo.
Uolhão, s. m. au"'m. de Bolha. FI'. 111.
Bolhilho, S. m. (I. bot.) Pequeno bolbo. de les. 1'mb. 1. 5. § ~Jorbujhão. F. EI!Js. 7.
ci3pOJohi, s. m. Especie de gilJoia; cobra
Brol. C.
288. "sangue espuma, em bolMcs dos labio
verde.
lIôlbo, S. m. (t. bot.) Corpo carnudo, verte» (o demonio.) § (t. ant. de ourives)
JJOJillI O, ", ad].. Que telT~ J'
lO,lO.
.
Jlólil. s. f. Peça esrhel'lcl!- de madeira, succulenlo, (Iue contém uo seu centro,jun- (do IIesp. bollon); Bri ncos, pendentes, arre'fim .ou outra matel'la soltda, 011 oca. § to da sua base uma especie de alho gci-mi- cadas. 11. Gcn. 4. p. 251.
~;I 'triv. A cabeça. § logo da bola; certo nativo. Bl'o/. D. V. Bulbo, que differe.
Bolbiu', v. intrans. Fazer bolhas ferven.0"0 cm que se der.dbam IIns tanlos paos
Uolbôso, Ó"'~' a,dj. (t. bot.) l/ai;:; bolbosa; do, fermentando o vinho em quanto se deJOo bolas de madeira. SBola: V: 1Jolla. § a que se corr.poe de um bolbo~ planla -; {lura; ou alguns ilcpurado , e mui espiri(~mdO Brazil) Bola; especlC de t.alu que es- a que tem raizes bolbosas: espique -; o que tuosos, quando se abre a botelha: ,;ferve, e
ronde os membros lodos debaiXO do cas- e eleva sobre uma raiz bolbosa.
bolha o ardenle crepitante champanha".
Bolçár, V. intral1s. Lançar, vomitar o BolhéllJo. s. m. A. torcida da sujidade,
COiIÓIR, s. r. (t. do lndo-portuguez) I!ola elo leite: diz-se das crianças de peito. (V. Vo- que faz esfregando as mãos, quem as tem
troai/o, raio. § Bola de olho, a meDlna do mitar.) V.' Aborçar; e tambem Bolsar, que sujas, e bumidas. B. P. 7." ed. § Dolo loudiIJ'cre.
go, pouco grosso, roliço.
olho.
.
taeI o, e cIla to,
J501dl'ié, s. m. (do FI'. ant. baulc/rier, bo)1011oõ90 lÍ... lI, adj. (t. boI.) Que tem boDolácbn, S. f. P-.a~ aIllSCOU
qne scrve de provlôao para o mar, porque je baudl'ie,'; do Lat. barbo baldl'ingmn) Cinta lhas. Brol. C. Folhas -; i. é, as rugo as m
alura sem se alterar. .
. cle couro, com 11ma peça, de que se sus- ummo grão; sens veios contraLlCm-se de
DolRehinhll, S. f. dlm. de Bol~cha. § BIS- pende a espada. Paula dos P. Seccos.
tal modo que a substancia contida entre eLDoléA 1 ou - éla (Boleya, mel. ort.), e les é obrigada a formar bolhas ou empolas,
couto de bea. farinha, com f~lçao de !Jolader.
S.
t.
Peça
rle
páo
torneada,
e
fixa
na
que se elevam sobre o disco, l; são concacha para o cha, elc. alguma e doce.
Boládll, s. f. O golpe da bola no joO'o de lança do coche, onde se atam os tirantes vas por baixo. Brol. D.
Roliço. Ir. Bnlipo, e 11ebolíço. Lecio, Ohr.
bola. § lJ'csla bolada;. (Ioc. famil.) d'este das bestas dianteiras, e esta é postiça: na
ferro, d'esta vez, iI'e ·te lanço. f Lev~!I1lar a boleia meslra se prendem as bestas do l. 1). 8. cct. de 17h.
Doliçbso, ÓSlI, adj. Inquieto, desas ocebolada; lIg. tornar as cousas ao anllgo es- tronco.
Holeúdo, p. p. de .Bolear. E:JJam. de Ar- gado. Lob. r t39. FerI'. Brislo, 4. 1. "moças
tado (Couto, 5. 7. 6.), ou tornar a .quebr.ar
oque se déra, ou estava posto .a 1'1 co; co- liUt. § adI. Arredondado; opp. a agudo, qua- boliçosas, e alvoraçadas que tudo querem
.
mo levantar o bolo em certos Jogos. lel. 8. drado, oval, angulal.
ver, etc." V. Buliçoso.
Jlolítlo, p. p. de Bolir: AleITa bolida; i.
c. 25. § Bo/açla; na artillleria,. a. parte do .1~oleúl·, V. trans. Arredondar o que era
canhão que vai dos mun~lOes ale a !Jocca: o agudo; V. g. as {órmas dos sapalos. § Bolear é, levantada, de paz alterada. Casl. 5. c. 71.
espaço da alma do canbao clue a bala cor- wn angulo: reduzíl-o a linha cnrva. § (t. de -o negocio bolido" V. Bolir.
lIollciJ·o. V. Boleeiro.
re antes de sair da bocca. Exame de AI'I. § artilh.) V. Bornear (a peça). § Dirigir a bo·
leia das seges, fazer de boleeiro.
(Og. e fam.) Gmnde porção de di~heiro.
1I01i1l1l, S. r. (t. naut.) (do Tng. Bowlinc)
DOltido, p. p. de Bolar; e adJ. Tocad/?,
Bolcbóle, S. m. Planta graminea, que se Cabo, que prende a véla ã amurada, quan.
derribado com bola. § fig. Acerlado no eITel- agita ã menor aragem.
do se manobra, para tomar o vento por
lo. § (ant.) Sellado. P. da H. Gen. T. I. Doc.
BoJech'o, S. m. O que, montado na bês- banda. Ac. dos Sing. 2. 109. e 404. § Bolina
de 1360. «letras do papa bolar/as da bolla ta da boleia, dirige a boleia das seges, co- alada; o mesmo que tesa. li fig. Alrellar 011Ira bolina; ter outro moao de procedei'.
verdadeira do dilo senhor" V. Bolla: e V. mo o cocheiro dirig-e os coches.
Bulia, eDullado, melb. orthogr. n'esta acce1I01éiUlR, s. f. Bolo gro seiro. P. d'Avei- Presles, f. 14 v. § Venlo ti bolina; vento que
ro, r 242. Tem'. c. 3. § fig. e chul. (diz-se toma o navio por Illeio do lado; que não é
pção.
Dolilndll8 1 S. f. pI. 11' em -; (Ioc. fam.) de homem, ou mulher) Molle, que é para de poppa, nem pela proa, ou pelo olho, não
voando, a tOCla a pressa. Agiol. Lus. 3. 187. pouco, de mão sabor, ou sem sabor: «só ponteiro.
80Hllill', V. trans. Marear o navio á boAndar el1l-; ser combatido da fortuna; an- alguma - não namora".
dar aos tombos.
Boleo, ou Bolêlo, S. m. A acção de bo- lina. § Bolinar, v.n. \elejar ábolina. Epan.
lIolondélrll, S. r. Roda do engenho de leal', arredondar alg-uma cou a. § fig. Cor- {. 236. Vieira, 10. 213.
assutar, pegada no eixo do meio, movida recção, torneio. F. Ellls. 7. 170. "boleio an»Ollllêll'o, S. m. Navio que veleja bem
pelo rodete, da movimento as moendas, ou tigo dava á menor phrase".
com vento á bolina.
Jlollnete, S. m. (t. naut.) Páo roliço, que
eixos pequenos.
1I01éo, S. m. (no lJesp. voleo) Pancada da
BolRnlim, S. m. O mesmo que \ olantim: bola, 011 pella. depois de dar pulo, antes está fixo na coberta, de maneira que se morecado entre cabos de guerra; que hoje di- que cáia no chão. § Baque, quéda grande, va, e borneie de bombordo a e tibordo; tem
zem llo/elim. Pari. Resl. 4. 108. onde vem as e de alle. § Uar um boléo na bolsa: fazcr um vão por onde Joga o pinçole. § Especie
duas palavras: «remelleo ... hum trombeta desfJeza; dar-lhe I1ma estafa. Ar/. de Ftlrl. c. de canoa aberta por uma cabeça, onde e
com hum volanlim em que se pedia, etc,,, 5~. § Moça rJ:enlre lmlo e boteo; na idade nu- lanca cascalho, e terra mineral para lavar
Id. •este... trombeta costumava levar a El- bil, casadoura. "Tinoa' comsigo huma moça o õuro, que n'ella ha, saindo a terra pela
vas bolalllinsll.
pequena danlre lJUlo c bolco, em todo o ex- parte allerta, e ficando o 0111'0 no fundo
110100, s. m. augm. de Bola; é de cera, tremo de bal1 bico" Eu{l'. e Dtis. 2. 8.
1I01illllll, S. f. dim. de Bóia.
Bolinho, S. m. dim. de Bóio.
ou barro. Balão ele ang'Ú; porção d'e1le arre- apressada nos amOl'e , de muita conclnsão.
DolIlIlIólo, dim. de Bóio, frito.
don~ado, q.uc se vende com guisRdo de ca- § De boléo; loco adv. de pancada, de re1I01íl' V. tran . (tal vez do Lat. bullire,
ruro, (IUe c o conductor.
pente.
lIollll'é, s. m. (t. do Brazil) Vau: o rio
1I0Icl'ín, S. r. l'c1ame, apparelho de vé- ferver) Nover, agitar. Lus. 1'l'ans{. 1). 3. "o
eslá de bolap~.
vento bole o arvoredos" "pondo-lhe a mão,
las. H. N. 2. 349.
Dolár: adj. 2 gcn. (de bolo) Terra-; crasDolél'O, s. m. Dança hespanhola, que tem e bolindo-a, e certificou que dormialJ M. c
sa, argilosa,. com mistura de oxydos de s~melbanca com o fandango. § Mia em que Moça, I. C. 23. § Bolir·se, V. ref. Mover-se,
ferro.
se executá um bolero. § A letra <I'essa aria. mexer-se ele lugar. Casl. Prol. do L. 1. V.
Doli"', V. trans. Derribal; os paus com a
lIolcCII, S. f. Fructo de carvalho, azinhei- Bulir.
1I0líl', V. intrans. Pór em movimento: ti.
bola; dar onde se dirigia a pontaria' alcan- ra, elc. ser-ve v.ara céva do porco: outros
çar com a. bola: «se quem estava em anta- dizem bolOIa. Gosl. Egl. 69. V do Arc. (.27. g. - com a cabeça, azas, elc. «quem em
rem bolana em Almeirim" (). de D. l. 111. § I.' § Boleia, aul. boleto. L. AJal'. Ol'd. Alilil. muitas pedras bole, em alguma se fere"
fig. Acertar, conclui I' bem ter bom succe - t. 3 v. e Bllll. § Adag. «Quem quer bolela Eu/i'. 3. 5. FerI'. Egl. 7. pr. «vem bolindo
a fresca viraçãolJ ~ Entender com algnem,
80 em negocio coittingente. ElL{I·. 5. 5. Ulis. atrepa".
2.1C. 7. § Botar tem os 00 mudos' mas temBoletím, S. m. Recado militar por es- inquietando-o. § - em algum negocio; tranos agudos em eu bólo bóias Miá e1les bó- cripto. Bl'it. Guerra, Il. 135. lJ. F. Man. ctar d'elle. li Tocar em alzuma cousa. § Ferliam: subj. eu, elle bóie tu boles' elles bó- Epan. p. 604. «que se passas~ell1 e repar- ver: «os bicuos eSlão bolmelo" ou antes bo1m.
"
tissem boletins escri ptos nas tres línguas, lhando. V. Bolhar.
Dólln, S. f. (l. an!.) (do Lat. bulia) Bulia,
Oolórménlco, S. m. Terra medicinal, etc." Blul. § ii. Com noticias do exercito. V.
ou sello de chumbo, com que se sellavam
gorda e ol~osa no tacto, e no gosto estypi- Bolantim. § Bolelim; o mesmo que bolelo.
ca, ~ adsti'lngente. Cardo Barb. B. P.
os
diJlI~mas. P. da [I. Gen. I. 71. Carl. de
UoleUllcll'o, S. m. Portador de boletins.
li:ooIEn~, S. m. (I. pleb.) Homem sem pres- § Empregado da repartição dos telegraphos, D. Du'llz, dc 1305.
1I01l1l1ldiHln, S. m ~lembro d'uma como: mesmo um bolas.
qne vae entregar os telegrammas as casas
missão de erudilos jesuitas que continuaam olus, s. f. (I. fam.) Cisco de carvão a que são dirigidos.
.
.
. assado Com greda em fórma espllerica:
lIoJclo s. m. Uma espeCle partIcular do ram a collecção critica dos Actos dos San~~~m par~ con~ervar o lume.
boletim, bilhete que declara a casa onde cios, começada em Antuerpia pelo padre Dol·
bol/lJ~lu8, formo Interj. (I. pop. e pleb.) Ora deve ser ac[uartelado um ou mais solda~os, land no seculo X1'11.
lIillo, S. m. (do La!. bol'Us; do 01'. bolos,
orJ]ciaes, ou pes oa annilxas ao exerCito,
exOdlnChn, S. m. IIomem ligeiro que se dado ou passado pela auctoridade compe- pedaço) la sa ile fannha com varios temPo~ encolmiommissão, que requer' pres a. tente, e ao qual deve obedecer o dono da peros, coziila ao forno, ou de soborrallto, e
miss'iva /JS. • 4. no fim. li Recado, folbeto, casa. Alv. de 2l de oul. de '1763. 10. § Bo- em geral de fórma redonda. § Noo lJaptismos
hOJe Se ~~e ~"e leva;. aliás bolelim como lelo (do Lat. bole/tIS); uma especie de cogu- reaes costuma ir bolo, talvez pão para o ministro limpar os dedo dos sanctos óleos?
'0 ornci 11. il V. Volatlm. B. Flor. 2. 199. mélo. Ourv. Obs. t. 266.
maroma o dos bglalins, dançando sobre a. 1I00hll, S. f. (do Làt. bulia) Empóla cl.1eia Anclr. CItr. 2. C. 73. « aleiro ... prato do cirio, e olferta ... o /Joio (levava-o) o Conde
.
,outros dizem volaliis, ou volanli·ls". de agua, na peUe.

C

.348

BOL

BOM

BOM

de Tenlugal» § Bolo; na pharm. diz-se de' cinco, não lia mister bolsa, nem bolsinha»
uuas f. pet:ies de medicamenlos, um o bolo .Quem pão e vinllo compra, mostra a bol1JltTgativo, ou calhartico, que é uma compo- sa» "Abre a lua "bolsa, abrirei a minha boc~ição de varias inwedientes que teem vir ca» "Por dar esmolas nunca falta a bolsa»
lude de puro-ar, ae que se faz uma IDas a «Ql1em lem doença abra a bolsa, e lenha pamolle que se 10ma como pirolas. § (Porção ciencia» "Clleirr.-me a bolsa, fecua-me a bocd'elecluario aliciaI ou mao-j lral, de peso ca,) "Fazei primeiro conla com a bolsa» aBoldelerminado que se toma d'uma vez.) § O sa vasia, e ca~a acabada, faz o homem sibolo al'll1enw; é um lorrãosiuho, ou pedaço sudo, mas tarde» "Caminho de !lama, nem
de lerra crassa, e argilosa, de cór que llra
a vermelho. muI. § Bolo de Creia; terra
branca, e lodo grosso. e algum lanlo ligeiroo que lomou o nome da ilha de Crela,
u'ônde antigamenle era trazido. Pilw'l1l. 7'.
11). 30<1. § no jogo; Os lenlo , ou dinh.eiro,
que eslão na mesa, c resulla das conll'llJulções, enlrada, ou repa 'las do parceIros,
ganhar o halo; {azer halo, on mcza; enlrar
l)am o bolo; repól-o, leL'anlál-o: e fig. Ac.
dos Sinq. 2. 81. "e de aITectos o bolo rrpozesse" ~ Bolo palmaloada; ~asligo com palmaioria.
nolónio, 0, adj. (t. fami\.) Indoulo,
idiola.
lllolill', S. m. Cryplogamica parasila elo
gen. medo, que, sob a inl1uencia da humidade e do calor. se cria sobre as materias
org-anicas cm decomposição. § ng-. Velhice,
vetustez. Detic. Ael. 35. "pedra movediça uão
cria bolor» e no fig. Paiva, S. 3. 271. "entendimenlos, e memorias, que se não exercilão, lomão bolor, e ferrugem..
UoIOl'cec." V. trans. Cobrir de bolor, fazel-o crear: V. {/. a humidade bolorece o
pão. § V. inlrans. Crear bolor: o pão bolorece
com a humidade,

Uolo,'cuto, a, adj. Que lem bolor. H.
Dom. 2. I. 18. "pão -u § (f1g. e fami\.) Velho, anligo : "a rama bolorenla" "amigo bolOI'enlos» D. 1? Nan. Uarl. 13. Uenl. 2. § Por
{Ól'a cordas de viola; 1)01' denlro pão bolo?'enio; diz-se d'uma cousa que só li boa
na apparencia. D. 1? il1an. Apol. Dial. 157.

Uolóta, S. f. Fructo do fel lia de boleta,
c1ue se produz na azinheira; é doc~, e come-se. § Obra de sir~ueiro, de lorçal, da feição de bolola. Gltia de Casados, {. 14.7. §
ln lrumenlo usado na Elhiopia para cu ligar
malfeitores. 7'el/os, Elhiop. 1). 6~8. ,>l1e uma
maça de páo mui pe ado, de ferro, ou de
pontas de abada" 1(1. p. 474. "davão lar·
menlo aos marlyres quebrando-lhe a cabeça com bololas» Tambem na guerra fazem
com esta arma os primeiros liras. Id,
Doloti.da, ou nolctildn, S. r. Golpe
com o instrumento bolola. Tellcs, Elhiop. p.
6qS. e 472. "mandou, que ás bolelatias o malassem».
Dolot/..lo, n, adj. Nutrido com bolota:
.se não bem cevado, ao menos bem bololaelo» § Tambem se diz fig. por cevado, nulrido: "criados a grã viço, e J)('m bololados
de máos ensinos, e peiores exemplos» cevados.
nolo ....., S. m. Alameda de azinlleiras,
ou de oulras arvores que produzem as bo10las para céva dos porcos. B. mar. I. 309.
"o eochinos do convento que andavão pas·
tando d~baixo dos bololaes da mesma caza»
nól ..... V. Borla. B. P. Canl.
Jlólsn, S. r. Saquitél de lençaria, seda,
elc. com ponlo de meia, ou rede, ou malha em melaI, no qual e tem o dinheiro.
Vieir. 10. 179. 1. § fie-. O dinheiro contido
n'ella. § Bolsa secca: l. é, vasia. Ett{r. 4. 6.
§ aqninho longo de eda preta. onde os 110mens meltiam a trança do cabello. § (Iilhurg.) Pequena pasla da cór dos paramentos
onde se o-uardam os cOl'poraes e que cobre
o calix. § Bolsa; praça do commercio, onde
se ajunlam os negocia:ltes para lractar dos
seus negocias, § Bolsa, lambem se chama"a a uma companhia, ou sociedade de mercad ores : oa bolsa da India orienlal. Casl/'.
LttS. { 16. Sevel'. Dise. 2. 17. "a companhia
da bolsa do I3razil" e fllul. § Bolsa ele1)aslo/,;
herva de folhas compridas, rasteiras, e espalhadas pelo cuão. (7'hlaspi bllrsa: pasloris
de Linn.) ~ Bolsas, pI. dois saccos ae cou1'0 que ~e fevam atravessados uas beslas de
sella. § As bolsas; o escrolo. &go, Alveil, 95.
§ Adag.: "Quem merca e mente, na bolsa o
senle» Ulis. 3. 2. "Bolsa sem dinheiro, chama-lhe couro" "Quem lem qualro e gasta

mula manca, nem bol~a vasia» "Na almoeda, lem a bolsa queda" -Bolsa sem dinheiro
é o mrsmQ. que lorcida sem candiciro~'.
HilIsll, S. m. Pes oa em cnJa mao se
ajunlam as conlriuuiçàes para alguma despeza comlUlml de mUllas pes oas.
Bolsão, S. m. augm. cle Bol.a. IJ. P. 4. 2.
"acabado o jogo são Iodas as pe'ças meltidas no bolsão».
Jlolsá.,. V. Bolçar, e .Aborçar.
Jlolsn.,. V. intrans. Fazer bolsos, e folles o vestido mal talhado que não eslá bem
assenlado no corpo.
JlOISlll"Íll, S. f. A bolsa de communidade.
Uolsnsíuha, dim. de Bolsa, Alm. 1nsl.
2 p. 471. "acharam em hua bolsasinha juuto
ao coração lres pedras preciosas».
Itolsch'o, s! m. O que faz bolsas. § Oque
tem a bolsa da communidade, que recebe e
despende; o lhesoureiro,
Ilolsclho, S. m. V• .[l.alselllo.
Jlolsíllltn, S. r. dim. de Bolsa.
,
Boh'inho, S. m. dim. de Bolso. § O bolsinho {las espigas; onde eslá envollo o grão,
casulo. Lobo, /. 3<11. § O bolsinha; a porção
de dinheiro destinada ás despezas miudas,
e parlicularrs dos reis, princlpes, elc. Per.
Bibl. 2. 1). 22. "o rei deu do seu bolsinho.§ 7'er bom, ou gmnde-; ler dinheiro junto,
guardado, bom peculio.
llólso, ~. m. Algibeira. § O bolso dos lesliculo,: V. Escrolo. Rego, Alv. c. 101. § O folle ou lufo que faz o vt'stido mallalhado, ou
mal cosido, que não assenta lizamente. §
Bolso da véla; (I. naut.) parle da vela colhida para diminuir a acção do vento.
Dolvcdolll'O, V. Envolvedouro.
nom, m. non, r. (ant. nõo, Dõu) pI.
Bons, Boas; adj. (do Lat. bonus, a, um) [Bõa
é variação fem. de Bom, ou bõo, como c'antes se escrevia. B. Carl. 54. • bõas cousas
fezerão» Ainda al!!un diz em Ma, é pronuncia defeituosa. §'Ilerança, bens. Orel. A(. 4.
107. 14. V. Boa, S. r.) Que tem ·as qualidades convenientes á sua nalureza. § Que
é. util, para a conservação physica, ou
restiluição de alguma cousa ao seu eslado nalural: v, g. esle alimenlo, esle j'emectio é bom. § Boli]; gostoso, gralo ao pa·
ladar: v. g. bom pão, bom vinho. § ii. Agradavel ao alfaio: v. g. uom cheiro. § Formoso: V. g. boa moça. § Que tem utilidade, e
preslimo para alguma cousa, ou para produzir um elfeilo ulil: V. {f. madcim uoa pam consll'llcção; boa pUl'{fa; boa clulL'a; proveilosa para·as producções da terra. § Proprio, capaz: v. g. planlas boas para lmnsplanlar. § Adequado, convenienle: V. {f.meios
bons para alcançar. § Favoravel, prospero:
V. g. bom venlo, boa viagem. § Sereuo: dia,
tempo bom, noule boa.·§ Suave: ·V. g. callil'nho bom de alidar. § Faci\. EU{/'.5, 3. "quem
l1e bom de contenlar, menos lem que cuoraru § Grande, considerave.I, tão exlenso
quanlo uma cousa o pMe ser: V. g. uma boa
legua, uma boa febre. Cam. 1?ilod p. 118.
"ha ja uma hora, e boa, que vos esta esculando» § Muilo: ha uons dias. Casl. I. c. 95.
"d'hi a bons dias" e 2. C. 55. § Bom; diz-se
das cousas com relação ás qualidades que
as tornam solidas e duraveis no uso que se
faz, ou pó de fazer d'ellas: v. g. Wlt bom 1)anno, bons sapalos, uma boa C0ll11Jleição. § Bom;
diz-se das pessoas qne consideradas debaixo de certo eslado l preencbem bem as abrigações que lbes Impõe esse estado: v, {f.
uom pai, bom (ilho, bom Chrislão, § Diz-se
tambem das pessoas erue eslão em eslado
de desempenhar ou que de faclo desempenham bem qualquer emprego, lagar, elc. V.
g. bom maglslrado, bom general; ii. das que
são perfeitas em alguma sciencia, arte ou
OrtiClO: v, g. bom chymico, bom poela, bom
marceneiro. § Bom; fallando das obras de

r.

litteratura, ou .das artes, diz-se d'aquellas
e!TI que Ee manlfeslam o saber, a illlelligen.
cla, o bom go.slo ~o auClOI', ou artisla: n
g. uma boa hlslona, uma boa peça de ar'
chileclura. § Tambem se diz das IllS1ituicw:
que sendo creadas com intuilo de Ulilidáde'
preenchem bem esse fi~: V. g. boas leis'
bom govel'llo, ~ou~ ~olleglO. § BOln; fallando
de pes oas, Igl11 fica benevolo, benigno
conde.scendenle. B. fi'lor. 2. p. t83. «róssoi!
mais Jusla que boa, elc.» § Os IwmellS oonl
d'lllguma lel~'a; os homens de probidade
boa repulaçao, e abonados, os aeontiado:
em cal'allo, cidadãos, vassallos. 01'(1. Ar 2'
62. !'. ii. os lavradores. cil. 01'(1.2.65, Úô
Noblltar., p. 69. se faz menção de um Iio.
mem bom, irmão d'el-rei de Inglalrrra' homem bom eqnivalia a fidalgo, nobre ao uso
de algnmas rep. de llalia, que tioham o-overno d'ellas: enlre uós eram laes os~a.
v/'adorcs, cidadãos, vassallos, ou acJnliados
em cavallo 1 ou béslcil'oS de cavallo ou de
conto. Ora.. Ar 2. 1). 392. e <110. e L 5. T.
103. 3. ondr, e uo L. 2. 1'. 15.2. parecein.
dicar pe soas mais gradnadas, quaes eram
os homens bons, caheceiras das rcp. lIalia.
nas. V. o arl Cidadão § HOl1lel1lclebaasClJn.
tas; i. é, lizo, que dá conla de si, que náo
engana. § Diz-se, que Deus é b01'(l, para di.
zer, que enche as suas crealuras de gra·
ça~, e br.nelicios, qne é clemenle, cbeio de
misericordias para com ellas. § Bonl; cm
moral, significa, qne é conforme â \'irlude:
V. g. acção boa, bons COSlu1l1~s, § AnilO oom;
o anno novo § Bom anno; 1. é. abuudante.
§ Bons dias, boas nOllles; expressões com
que saudamos as pessoas que avistamos, ou
de quem nos despedimos. § Boas leUras; a
grafilmatica, rhelorica, poesia, ele. Sev.No·
lic. Prol. «versados na licão dasboaslelli'as.
§ Bons oflicios; os serviços, obsequios, etc.
que os homens se fazem mutuamenle, por
bumanidade, amizade, elc. Vieira, 10. 216.
2. "achareis ... com promessas de bons o{ficios, maldades- § Achar bom; approvar. 5
Serve para augmenlar a significação da pa.
lavra a que se junla: v, 0'. correI' a bom
correr. § A bom lempo e a ~o~_hiJI'a'l; 100;
adv. opporlunamenle. Lobo, {. .00. § As boas,

por bem, com bom modo, sem moslras de
Ira nem enfado. Pelo conlrario, ás não boas;
por mal, com ira, elc. B. Pano J. 290. § I'il'
ás úoas; lerllli nar pacif1camenle uma dis;
cussão ou allercação; f.:.zer as pazes. ! E
bom como o bom melão; diz·se raliando da
1Jendade d'uma cousa ou pessoa. § -. S. m.
O que é bom em opp. ao que é mau. §Pes,
soa honrada, virtuosa: os bons são dignos de
Ioda a estima. § As qualidades boas de ai·
O'uem, de alguma cousa: o que etle IClIl de

bom

é -ser muito lrabalhador; o que acaJa
lem de boa é seI' muito venlilacla. § -; IR-

lerj. Exprime admiração, appro\'ação, SU~·
preza, incredulidade, elc. Bom! comestanao
conlava Ctt! Bom! continue. Bom! vamIJS arer
em que as cousas param. ~ Mag.: .Do bom
luuo do ruim nada" "Do vom, sem penhor,
e do mau, nenuum penhor, oem fiador'
"Bons e maus manleOl cidadeu "o bom ~or
si se gaba» "O grande junto ao ~cqucl1o liGa
maior, e o .bom junlo do mau llca melhor,
.Bom é o que Deus dá» oÇasllga.obom,meIhorará; castiga o mau, peorara" .Bom de
convidar, mau de fartar- "Qnem b01~emau
não póde soITrer, a grande honra nao pód:
vir ler» "Para o bom pede, para mau de
seja- "Quem é bom de conlenlar menos tem
que chorar» "O filho do bom passa o maue
passa o bom» "o filho do mau, (IU~ndo sa:
bom é razoado» "O filho do bom va, aléquA
bem' lhe vá» "Não é bom fugir em.sócc~s' 'u
bom darás e do mau le afastaras-.' ma
ao bom anoja, que o mau não onsa· .A bolll,
bocado gl·ande. «Arrima-le ou chega·te aos
bons, serás um d'eUes",
bom.
Bombo, S, f. (do FI', bombe; do Lal. iiCS
bus eslrondo forte de lrombelas, tro\' do'
etc:) (I. de artilh.) Uola occa de ferro c~lan:
atacada de pai vara, e mel ralha, que s aC'
ça paI' meio de morleiros; leva espole~~re'
cesa, e destrúe com os pedaços em ~ao nO
benla:. tem duas azas junto ao O~V\em, e
que dl[ere ela granada, que ans nabo 123.
se despal'a dQ obuz .. EIlJ, de olli, p.
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lIonnchào, oun, adj. (t. fam. augm. de

§ b llia quando cahe no cllao: 'Uma bomba a vivo fogo de artilheria. I\reir. "bombar- Bom): Homem de bom natural, (file está por
d~ Jy l1a'llile. § Em pyrothechnlca : cartuxo c/eando as ondas furiosas" Arr. 4.24. V. Es- tudo, de boa avença.

ueno de papel alacado de polvora, Ilgarqpor fóra por bar]JanLe breado, tendo
°lbebido um canudo, por onde se commue~ ofo"o e que rehenla com grande esrl~~do ao i'nOammar-se a polvora. Emprera. e tambem para prodUZir os e~La~os 1l0S
fo"uetes
do ar. § Bombas .lie logo; 10.... 0 de
artifiCio usado nas praças sItiadas, para alumiar oS muros de nouLe. Casto 6. c,. 50. § fig.
Caliir como uma bumba: chegar Ine. peradamenle e 'de repenLe. § tig. AII.n~ão muito
o[ensiva. § fig. Acontecllnenlo lI1esperado,
e ue vem perturbar a ordem de cousas esla~elecidus; faclo grave que repentlna~enlese de cobre: rebenloll a bomba no sewda
asstmblJa.
.
Bomllo, S. ,f. (do FI'.. )Jo!npe.) ~!achl~la
quc eleva a agna por meIO .oa compressao
doar' compõe-se de um cylindro occo, que
'c cllama corpo ela bomba, de um embolo
quc e move com fricção no cylindro, e de
duas valvulus, que se abrem c fecham alLeruativamente. § Bomba aspirante; aquella
em que o corpo da bomba esta fóra da
a.ua. sendo esta elevada por aspiração. §
Bomba premenle; aquella cm que o corpo
da bomba mergulha no liquido, sendo esLe
Im'anlado pela compressão do embolo sobre
a uperficie do mesmo liquido. § Bomba aspiranlc prem81l1e; a .que_ao me mo tem.po
cleva a agua pllr asplraçao, e por prC'ssao.
i Bomba clc illcenelios: bomba aspil'anle,
eremcnle, a que se adopta uma mangneira
as vezes de grandes dimensões, de couro,
ou de gnlla·percha que tem no extremo
uma a"ulbeta de metal por onde a agua é
cxpcllida com grande força. § Bomba a va/XlI'; aqnella, cujos movimentos são produlidos por uma machina de vapor. § Bom00; inslrumento de vidro com 'que se exlrahe o leite dos pcito das mães, quando
não pódem crear os filhos. § Nos JIl trumcntos de venLo, o revestimento de melai,
qne tine os dilferentcs canudos, e pennltte
cllrahir al"'juns [Jara fazer abaixar ou elevar
o tom. § ~m alguns instrumenLos de metal, parle dos tubos, que para o mesmo fim
pódemencllrLar:se ou alongar-se. § no norte
do llrazll: bueiro, cano sublerraneo por
onde correm as aguas da rua da estrada
elc. § Bomba; canudo, ou siphãO curvo'
qlleserve de vasar o liquidos contido nas
pipas, eoutros vasos; meLtendo-seumapon·
la d~nlro .~o liquido. e sorvendo-se.o ar, o
IIqll1do sal pela outra ponLa, (Iue lica fóra.
Bombo, S. f. Opostigo, ou a capão do SO°
brado, por onde se lanca pallla- na manO'ednura. Galo. Gin. 1J. 29~
o
·rlllllliehlls, S. r. pI. Calças largas. Elu(~ . '
.DOllllláeho, S. m, Bomba pequena <le
tpolrara~ua nas embarcações, ou de poços de
ueo IUnd~. Reg. de 29 de dez. J 753.
IleDomhlll'oIO, S. m. (de bom, e de barato.)
MSP,rczo, pouca conta, pouca estimação.
le°l'l;, lJiat. 2. L ,>liberalmente avião fa·
yrllaooll:boralo
da vidaa troco da liberdade"
ra
'Ho o: ,
oOl'd blhul dll, S. r. (do Lat. barbaro bomcnrlgJ (Udt. t. de arLllh.) Canhão grosso, e
PolllO;'ae I cbgrande alma. Vieil'. 7. 497. §
Iberi (~. ombarda; a grossa para artilin.u~· ~Iclre, 2. n.' .39. § Os anligos disçar" p;r as bombardas, ou engenhos de lanbO'e el ra~, e os trolJS; esLe: eram o que
qu~ arlrl~a'~os canhões de al'tilheria; porcn.cnh ena er~ o. nome genérico de todosa~liro~' ou artificIO, ou arLe de arremesdeoolllb' .V. l11eel. 225. e 226. ,,2489 pedras...
11'00.• aI cios, afól'a Oulras quasi inUndas de
Bombo '
Freil'. Pai::n:"'b S. f. Tiro de bombarda.
BOmbul'd '". ombunladas na barra..
lIIeOlo s unÀcnlo, ou Bomb,..'dCIlYio-se ~ r m. clo de bombardear: «ouIinuo-1r~~ atroada ~e u!TI rijo, e conIphr. us'.) c luas de artllhena) todo o dia..
BOmbard'
.
nhnnear alir~rjb ou - dcár, V. lrans. CaIra alguma r ombardas ou bombas conpraça, ou posto. § Bombardear

bombardear.
Bonacheirão, ooa, augm. de Bonachão'
BOlllb''''cleh'n, S. r. (anL) AberLa entre que é de uma bondade e simplicidade ex~
merlões, ou posLig;o por onue se meLLia a eessivas. § Proprio da pessoa que Lem esse
bocca da. bombaraa, e parte do seu com- caracter: tem wn ar bonaeheiriio.
primcnto. P. P. 2. 91. V. "as bombardeiras
BonlÍcho. V. Bonacheirão, ou Bonachão.
por onde os caçapos se alJocavão" Couto, 8.
IlolII1Cho, S. m. Animal semelhanLe ao
38. § Oarca canhoneira, ou de hombardear touro com crina como a do cavallo, tem socom morLeiros.
bre as espaduas uma corcova: tem uma esJlomh''''deh'o, S. m. O que fazia bom- pecie de juba, e barba ob o queixo: com
bardas. § por Dombardeira de canhão. Aie- o fedor que exhala al'ugenta o caçador que
l1CZ. Ciu'. &bast. ~ O que assestava, e apon- o persegue E' da familia dos bovideos, e
lal'a para atirar. § Bombardeiro, a, adj.Per- ordem <los ruminantes. B. Flor. 1. p. 20'.1.
tencente a bombarda: v g. polvora -.
Jlollànç.., S. r. (do FI'. bonaee, calmaria)
IIomh''''lIetll, S. r. dim. de Bombarda. Bom tempo no mar, para a navegação, de
Cast.5 e.4.4.
venLos brandos; e talvez se toma por calBo.i1b:lI·ila, S. r. Copia, mulLidão de bOI11- maria. Vie!r. 10. 223. 2. «como na mais selias. Coul. 7. 2. 9. «a sua areabuzal'ia e bom- gura bonança, ia cantando» Lus. 5. 66. "cnbaria começon a descarregar sobre os nos- tre tormentas tristes, e bonanças" Goes,
·sos»
Chi'. N. 3. e. 43. "por se deter muito temnomlulstlco, adj. DisC!trso bombaslieo; po no golfão com bonanças', § Nos JJon auest!flo bombastiro; cbeio de termos empola- ctores se acha frequentemente, navegar com
dos, mas descabidos; estapafurdio, pedan- vento~ bonanças, mar bonança. B. JJee. 3.
teseo.
6!l. 4. «em monçoells que são tempos bolIombllzíon, S. f. Tecido de algodão, nanças" V. elo Are 4. e. 29. AJ. P. e. 199.
fustão: belbute riscado, de algodão e linho. <monção tendente de ventos bonanças» IraAlv ele 5 elejan. 1785.
lemos, brandos. Ae. dos Sin{J. 2.1). lln.
Bombcill', V. trans. Comb!lter a praça .pellJ oceano da doutrina voava mar bocom bombas. Beltidor, 1'. 4. p. 80. § (I. do nança» § Bonança; fig. tempo prospero, em
!\io Grande do Sul, Brazil.) Espiouar o cam- que somos ditosos, bem aventurados. Palm.
po inimigo.
I. e. 1. e 4. f. 12. «a bonanças das suas
Bomheh'o, S. m. O qne sabe a compo- cousas» i. é, o prospero estado d'ellas; so°
ição das bombas de guerra, e modo de as cego, quietação, isenção de tr!lbalhos, tenatirar: V. g. uma companhia de bombeiros. tações, etc. Paiva, S. 1. f. 103 V . • no tem§ O que vae explorar acampo inimigo; es- po da paz, e de minha-nArr. 10.23. I_ue.
pião. § Corpo ele bombeiros; corpo organi- 10. 27. (,passar vida em bonança» i. é, proso
sado para acudir a0S incendlOs. § Bombei- peramente. § «No bravo mar as vezes lia
7'0; qualquer praça, ou empregado d'esse bonança» Ulis. l. 7.
corpo. Bombeiro volunlario; o que pertence
Iltlnllnçill', V. intrans. E tal' cm bonana uma sociedade particnlar, que <e im[Joz a ça: "em quanto o mar bonança Lodos são
obrigação de acudir aos incendio . Bom· bons pilotoslJ Ulis. I. 4.
beil'os 11tunicipaes; os que Eão su tentados e
Bonllllçoso, ós .. , adj. Em que ha boequipados á custa de um municipio.
nança: "mal' bonançosou Cam. Sono 80. Vieir.
Uomblillcs, S. m. pI. (L cbym.) Saes for- 10.282.2. "Lemposbonançosos» § Ventobonan·
mados pela combinação do acido bombico çoso; fraco, em que se vinga, e surde poucom diversas bases.
coo Alb. 4. C. 1. e menos, que calmo. § fig.
lIombíci .. , S. r. Especie de canna.
Prospero Alilegr. l. 8. 1'. cie A{JGI'. 2. 23.
Domblco, ou Uumb,·co, ", adj. (L "bonançosa fortuna"
chym. mod.) Acido-; certo acido que se
Bouaplu'(islUo, S. m. Opinião dos que
acha prillcipalmente no bombyx.
~ão pelo governo imperial francez, fundado
lIombo, ou II"lInbo, S. m. E_pecie <le por Napoleão I, e pela d)'na. lia uapoleollica.
tambor muito grande que representa o bai·
Uonlap,u,tístu, S 2. g. ParLidario do boxo entrr. os instrumelltos de pancada; é vul- napartismo.
garmente cbamado zabumba.
Ilónll-xÍl'a, V. Bona.
UOlllbó"do, S. m. (do FI'. babolYt.) (L
nOllchi, S. m. (t. do Indo-porluguez.)
ll:luL) O lado esquerdo do navio, estando a Fava.
pessoa com o rosLo para a prõa; opp. a esIIood, S. m. (do Inglez bond.) Devera
tibol'r/o. Nau/I'. de S. 73.
escrever·se bonde, segundo a indole da no .
Bombor,'cill', Sígnif. incerla. Cane. (. sa língua.) Titulo de algun~ emprcstimos
19 v. "pera gran bOl1lborreal'1I talvez para externo, tanto de Portugal como do llt'azil
brilhar com seu enfeite, on bom trajo.
e cujo juro é pago cm ouro, e ao porLador .
IIOlllb,·cc, ou IIombp:, S. m. (do LaL § (no llrazil.) Companhias cie Baneis; as
bombyx) p. uso Género de insectos da 01'- compauhias de transporte urbano obre tri·
dem do;; lépidopterns, dos quaes o bichos lbos pelo ystema americano. § U bond; o
de seda formam Ullla especie: no pI. .bol1l- carro do S,Y Lema americano que sel've ao
bices" Vil'gimdos.
tran porte dos pas. ageiros. § Boml cie CaI'Uomb,:cl-nco>l, S. m. pI. (t. zool.) Sec- ga; o que.é destinado ao (ran porte de bação da familia dos lepidopteros, cujo t,}'poé gagens e pequenas mercadoria. § Diz-se
o gen 1'0 Bomb!fx.
geralmente: tomar o bomt; ir, vil' de bond,
Uomb"lIoOl, S. m. pI. (t. <le b. n) Géne- etc. § Bonds mal'íli11los ; pequeno vapores,
1'0. de insectos dipteros, de que ha duas es- que fazem o serviço de trall_porLe de paspecies (Bombylius mo,jol' e 0 - medianus). sageiros no porLo do IUo de Janeiro pOl'
UOlllblx, S. m. V. Uombyce.
occasião da chegada e partida dos paqueUom."C!lllS, S. m. Ordem creada em 1538 teso § Companhi'l ae bonds 71lal'ili71l0s; a
pelo padre italIano ~Ialuselli, cujos religio· que tem a seu cargo a exploração d'esse
sos resavam matiuas á meia Doute.
serviço.
Bom-nomc, S. m. Arvore silvestre do
Uoodn, S. f. Arvore da Africa. § interj.
Brazil, da famIlia das rhamacea .
usada na Beira e no Minho e significa:
Ilom.tom, S. m. Locuç. adoplada do Oasta.
Francez, <le qne alguns usam, dizendo que
Bond.llle, S. f. (do Lat. boni/as) Aqualinma pes oa é de bom·lom, para siglllfioar dade de ser bom, physica ou moralmente.
que ella traja á moda, que lem gosto c ma- § Acção de humanidade, cortezia, favor,
neil'as propl'las de gente poli<la, e ~Iegante. mercc. § Bondades; diz-se por, boas parIIOIII-,'cd.,o, S. m. CerLa qualIdade de tes, virtudes ou na destreza do corpo, e for·
uva, tambem chamada 71lw'teil'ç..
ças; ou na cultura do engen ho, e juizo; ou
Bo.. la, S. f. (anL) Dens múveis, ou de nas vil'tndes moraes. B. Clal'. /I'eq. § Em
raiz. Doe. Ant. Talvez parece significar '!e- senL fig. corresponde a temperança, suavirança, ou parLilha de bens herdados (e d a- dade do ar, do clima das estações.
({ui virá aboar, por adjudicar, <lar em pal'(Dondade, Benignidade. Syn.) Bondade é
tllba, aquinhoar.) Eluc. § Bona-xim (do FI', a naLul'U1 inclillação que leva o homem a
bonne c/tél'e); bom pasto, boa mesa, regala- fazer o belI\, e a não causar damno a seus
da. Pl'esles, {. 44 V. FerI', Bl'ist.
'semeUIantes, Benignidade correspoude lalll-
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BOlllfl'áte, S. 2 gen. Boneco authomato,
bem como espncie á bondade, que se póde
110(1neh'Rs, S. f. pI. Feridinhas que
' se
olhar como género: benignidade é a mesma que se mo\'e p"r engonços. Lobo, /. 60. § abrem nos cantos da bocca.
bondade, quando a acompanham a genero- 1'e soa clue pecca contra a gravidade e de]~U(I"C~~.dill·U. V. B9 cejo. ConSJlir. Uniu
sidade, a lolerancia, a indulgencia, a hran- coro de 'eu estado e sexo. UUs. l. 3. -a 6. o. )l. l:Jo. "daI' a ullllna boqllejlUlw'a e .
tre seus braços"
J1.
dui'a, e a amabilidade. Esla qualidade é par- mulllCr não ha-de ser boni{,.lile".
nOllinll, s. r. Flórsinha mimosa do cam·
ticularmenle propria das pessOas superiores
Jlo'."l'ji"', V. intrans. ~brir a bocca, P·.
respeclivamenle ás que llles são inferiores. po; é ja família das compostas, lambem 1!/zetl'O, 2. f. 142.. 1iiJrl'. Bl'tslo, 4. 7. ,tu ni
A bondade nos leva a fazer o bem; a beni- chamada Alargal'ida tios pl'ados. Lus. 9. 24. lales, nem boqueJes, se queres pOlipar a y.o
flniclade a pratical·o nobre e grnerosamen- "boninas brancas" Lobo, f. 221. § IJcijoim ele da" § Fallar por entre denles; dizerem;
le. A maxima flropria da bondade cinge-se boninas. V. Beijoim.
gredo. § Murmurar, censurar. Ell(l' I 3
. ..
Boulnal, S. m. Lagar, terreno onde lia 'focar com a I>occa. B. P.
a faz~r só o bem, e a da beníflll'iclade a fazelo como estimariamos reccbel-o. A L" boninas.
BOIIllCjU. O mesUl~ que Bocejo.
DOllíssimllllléllte, adv. ·snp. de Doaattrahe, a 2." encanta.lI
BO'ln~lho,.S. m. dlm. de Docca;Duraco
194.
(Bondade, Humanidade, Sensibilidade, mente. Pinheiro e flisl. elos Tav.
pcqueno ao pe da bocca do forno.
Syn.)·Eslas Ires qualidades Sp assemelham . Boníssimo, ", adj. sup. de Bom. Vieil'.
1I0'lní; Prefixo, que si~ninca bocca esc
' •
emquanlo aos fins a que trndem: a felici- 7. 550. 2. "que seja bom, e bonissimo o sa- junta a muitos qualificativos.
crilicio
do
corpo,
e
sangue
de
Chrislo,
etc."
dade dos oulros; mas differem e~sencial
lIoll .. lubél'fo,
adj. Que tem a bocca
AI'I'.
2.
10.
e
{req.
"foi
bonissimo,
e
depois
mente pela maneira de obrar, e pelo prinaberla como o corvo; o cano ou canal ele
I'
cipio que as faz obrar. A Bondade é um de ser rey foi malissimo" Calho Rom. 6;J7. Avellar, 122. § fig. Pa mado.'
caracler; a llllmanidade uma vi rlude; a "bonissima almall Feo, 1',.. t. 44. "bonissima
DO'lnhu'dclltc, adj. 2 (\'en. (composto
.
Sensibilidade uma qua!idad& ""da alma. A ~oon~n~~
de bvcoa e al'ctenle) Diz-se (10 cavallo úil
Bonít ..... c .. tc, adI'. Lindamente. B. P... Dial. 3. /1. 83. -o qual (cavaIlo) sendo'novo'
primeira mostra-se em lodo os in tallles
Jlonifctc, aujo '2. g. dirn. de Bonilo. lJal'- furioso e boqllial'clente, com tuclo, etc.. '
da vida, em lodos os movimenlo , quasi
nas feições da eam; a segunda sómenle reto. Otth.
1lI0(lnlchco, ou ,'heio, ", adj. Fallar
JlonitczlI, S. f. Qualidade do que é bo- boquieheio; i. é, alll'i ndo a bocca, e pro.
em algumas orcasiõe . A Sensibilidade póde ser mui divl"rsamente modificada por nilo. § V.- Bclleza, syn.
nunciando clara e di tiuclamenle: "nós {ai.
1I01lltíuho, ", adj. dim. de Bonito; En- lamos boquiclwos com mais majestade e Drum movimento de adio, ou por uma paixão.
A Ilwnanidade orrerece remedia aos males graçadinho. Cam. Amphi. I. se. 6. "Irava-li meza" Otiv. Gl'amm. 17. C. 7.
80nit,0, S. m. (no Lat. barbara bon'iton)
do infeliz; a Bondade o consola e o compaDO'IUldill'O, u, adj. Duro de bocca; diz.
se dos cavallos, etc.
dece; a Sensibilidade solJ're e chora com Esprcie de alúm.
Boníto, II, adj. Lindo, de bom parecer;
elle. O infeliz é para o bomem humano só
BOlllllf"UllZído, 0, adj. Que franze a
uma parle do todo que o interessa; para o menos que formoso e bello: uma mulller hocca (efepl'CSSllS ol'e).
homem bom uma occa ião de satisfazer a bonita. ~ Agradavel á visla, ao ouvido, ou
1I011.. ilhu, . r. Pequeno tubo de pau, de
sua inclinação, e para o Ilomem sensivel é ao espi ri to: bonito 1'Osto,o bon'ila musica, ges o, de espuma, elc., onde se melte ocio
ludo. O primeiro lembra-se do desgraçado bonita poesia. § Valioso: cleÍ!1iou-lhe wn bo- garro, ou o charuto para fumar. § (cml. de
que soccorreu com o sefllimenlo que inspi- nito legado. § Nobre, ~eneroso: pl'aclicou carp) Encaixe dos caixilhos das porias c
ra uma boa obra; o segundo esqnece-se uma bonita acção. § ~)mprega-se ironica- janellas.
d'elle depoi de o ter remediado; e a lem- mente. V. ~. Pizcslel-u bonita; Bonitof § Vel'
1I0q"ím, S. m. dim. de Bocca. Doceal
brança só do infeliz é ba lanle para fazer o bom e o vonito; phr. ironica, que se em- postiço da camela, pelo qual se assopra, c
derramar as lagrimas ao homem sensivel. pren-a quaudo se deu algum caso grave §- lange. Btut.
D'estas tre3 qualidades, a fllI111anidade é a sub.; bri nquedo de criança.
UO'lnlrnólIc, adj. 2 gen. Brando da boc·
BOIlItÓtC, adj. dim. de Bonilo; Que não ca: V. fi· cavalto-. Pint. Cavall. 1l. 96.&·
mais perfeita, a Sensibilidade a mais amaveI. a Bondade a mais geral.
é feio; que 6 um lanto bem parecido; que go, Uavall.
1I0n.ludõso, ósu, adj. Que tem bonda- lem mais de bonito que de feio.
lloll.. lncg,'o, 0, adj. Que tem a bocca
BOllné, on BOllnét, S. m. (do FI'. bon- negra. Lobo, {. 400. "aImalho boqllilltgra,
de, que é inclinado a fazer bem, elc.; dizse 'd as pessoas.
nel.) Cobertura de caheça para homem; bai- malhado de brancoll. § fig. Que pinta as
llondál, S. m. (I. do fndo-portuguez) Es- xa, de copa redonda, sem abas, tendo ás cousas cam córes negras: acalumniadores
vezes pala.
.
rotos, boquinegl'os, de Hnguas serpeoli·
cova.
BOI..lál', v. intrans. (I. rusl.) Ser su[fiROllomiu, S. f. E' Galicismo intoleravel; nas".
BOlluínbll, S. f. dim. de Bocca. Gill'ic.
deve dizer-se, sinceridade, ingennidade,
ciente; ba tal'.
1I0nl1.)s01 ÓSll, adj. Que é bom, beni- sinO'eleza, bondade, implicidade de animo. 3. 238. § Peixe do rio de Cuama, semelhan·
nOIlO'·II. Doóra. Gil Vic. I. 215.
te á savelha; lem mui pequena hocea, c
gno, benevo o; diz-se das pe soas.
Bonllílll"c, S. m. (I. boI.) Olho de galo;
nOIl"S, S. m. (do Lal. bonus) Premio ou ponca espinha. Sanlos" I. {. 48. 4. § II. do
planla legumino a, cujas sementes e ca ta cerlas vantagens .especiars, que algumas I3razil) Beijinllo. § A boqlll:/Iha da nau/I;
teíw'propriedade lonica' muilo energicas. emprezas ou companhias dão aos seus clien- quando principia a anoutecer.
.
Bonéco, s. f. Figura imitando uma mu- t es: V. g. as companhias de see-Ul'os que dão
1I0(I.. i"I'IlS~údu, ou UOll"lrosgodo,11
lher, ou uma menina, de pan, de papelão, ii os seus segurados, a titulo oe bonns o se- adj. Que lem a !locca muilo rasgada, oufen·
pannos, elc., que se dá ás creanças para guro do 7.· anno gratuitamente.
dida: V. g. e::waüo-.
d'
1I0.I .. i ...·õto, ou UO'I"I.,'OIo, o, a),
Dtuu:c l ou lIonzo, S. m. Sacerdote da
brincarem. Apol. Dial. f. 90. § Pal'cce nma
boneca; diz-se da mulher nova, que não religiã~ ae Dudha na ~s!a: o SU/l}J1l0 bon:;o Fallador, bocca·rota, que não guarda oq~e
tcm expressão no roslo, ou o tem muito c/o Jupao,o Luc. 7. 9. V?,Ctr. 10. 3h.
sabe, nem sl"gredos. fi. P. 2. 3. lo!. .boqUlr·
Dilo, adj. (anl.) V. nom.
vermelho e'sem animação, ou quando anda
1'oto •.
1I0(IUlsécco, II, adj. Sequioso, sem beUOíllll', S. m. Peixc do Brazil.
quasi e não move com medo de se desarranjar. § Tem cal'a de boneca;. diz-se tamDoo,''', abreviação de Boa bora. § Em ber. § fig. ~Iudo: (ical'-; emmudeccr.
1I0llulsumído, II, adj. Que tem a boc~
llem da mulher que tem o roslo como dis- boo/'a,o embora. Ineel. l. 330.
.
semos no § anlerior.· § Fa:;el' boneca; m'os'
Doótcs, S. m. (I. aslron.) (do Lat, do sumida, como aquelles a quem lallam o,
Irar um lenço branco cm fórma de boneca Gr. boys, vai) SigilO celesfe, que esla junto denles dianteiros.
á pessoa que repete as mesmas hi lorias, a Ursa maior, e consta de 23 estrellas: "o
1J0't" I iill't o, II, adj. Que lem a borot
as mesmas auecdotas, elc. § Boneca de anil, /100tCS gelado, e linha ardenle" Lus. 3. 71. torta. § Adag·.: "lluím thesoura faz meu ma·
ca1'1nim, etc., panno conlendo qualc!uer
1I0.I .. C.·..lu, s, f. O mesmo que Bocejo. rido boquilol'lo".
IIn"il, S. (I. do Ilrazil) Abelha amareUa e
cl'estas subslanclas em pó, e alado á feição Vieil'. 8.449.
de uma pequeua bola. § Alguns dizem boDOllncú,', V. intraus. Abrir'a bocca para esguia, pequena.
Do
nccra e bonccm.
1I0"i1clco, '" adj. (t. cbym. mod.)
respi rar o que eslá no acto de mal' reI', ou
Jlolléco, S. m. (talvez corl'l1pto do lIol- respira com difficuldade. § Diz-se particu- borax: v. g. acido-o
I I mado
lanet manneken, bomernsinho; pois que larmenle de peixes presos do anzÓI. Vieil'.
BO"ílCllll S. f. (I. chym.) 5a or e'
nada se parcce com o Aliem. pttppchen, 2. 331. -o peixe fóra d'agl1a boqucando" e pelo acido torácico com ~ cal e mago
d'onde algUém a[firmou que se derivava. fig. "estava a monarclJia boqlleando. i. é, sia.
(t 'hrm)
V. ManeqUim). Figura imitando o homem, como o moribundo, que abre a bocca para
1I0l'í,tcs, ou uOI'Afo", S. m... c' do
feita de pau, ou outras mate rias, para brin- respirar, ou peixe a morrer fóra da agua, Os oxysaes formados pela cOl!!bJOa,~ oar.
quedo de meninos. § rig. Homem mulheril- em secco, na malha da rêde. § Boquejar, acido boracico com as bases sallflcalClS
mente eufeilado: "lropas de meninos, e bo- murmurar. Per. Bibl. 2. 33. "e ninguem se ganicas ou inorganicas. Coei. Pilal'lll· pers
necos espanladiços".
atreveo a boquear contra os Olhos de Ismel.
IIÓ"';" S. m. (do Arab. bo!,ao, oUda ~i
1I0llécro, ", V. Doneco, a.
110'lnéil'u, 3. f. V. Boqueiras,
bomh) .lIbslancia salina mUlt~ t~01lJem
BOllcj .., S. f. (I. pleb.) Amiga, dama á
llollnclriío, S. m. augll1. de bocca; Grau- fusão e purificação dos melaes,
quem se I'ecluesla; talvez meretl'lz. Ulis. 3.3. de bocca de rio. ou canal. Anel". ChI'. 3. 48. den0r11inada tinca!.
'a-e aiiI
.1lI0IlctC, s. r. (I. naul.) (do Fr. bonnele) B. Dcc. 4. p. 40. "no meio do boqueirão da
JlOl>blll1ilho, S. 111. Cerla lençarJ.,
'éla pec[llena, que se melte debaixo da nnda" § Quebrada, aberla como grande de linho, de córes, etc. BM.
dem dlli
grande, e desce até o vibordo.
vocca, em muro, valia, ou qualquer defesa.
1I0rholctll, S. r. Insecto da or Sclar1l0llícos, s. m. pI. O excremenlo de ani- Casto 6. C. 60. e 101. P. P 2.107. "não dei- lepil1opleros, qce lem azas d~lgad.~ cspemaes: "bonlcOS de camellos" Tenl'. O. 16.
xando mais entrada para os forles, que a pas na cab.eça, de que h~ m~15rr§ Plaal~
BOlllllcação, S. f. p. uso Acção e elfeilo dou boqueirões, que tambem tinhão forti- cles; mal'lpo a. CU';!. SOl!.
. papiliollJ'
de bonificar.
ficado, elc." Couto 2. 1 14. "boqlLCirào das que dá Oóres do mesmo n°'d\ma arff)le
1I0nlOCllr, V. trans. Beneficiar, melho- serras" § Voragem. B. P. fltut. § flua, ou ceas. § (I. do Brazil) Nome. e . lIlpregl'
raI' terras, berdades.
do malto virgem, cuja madeira e c
lravessa, que da para uma praia.

r
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d em construcções. ~ BOl'bolela de gaz; luz
/ gaz em fôrma de à uas azas. § BUl'bolela,
essoa inconstan.te, levIana.
'ÍI~rbolelejll" v. lntrans. DIvagar como
as borboletas. § fig. Devanear sem fixar a
allencão.
.
Bo·rbo lbiio . V. BoI' bnII lao.
BOI'bollllir. V. Dorbulbar. Bocage: "aureo licor borbolha em aureas laças" "crepilando borbolha almo. champanha" •
Borbol'CI... V. DorlJolela. Lobo., f. ~:>9.
Borborinb", s. r. ou JJo"')OI'''~ho, s-. m.
Conru oe'lrondo, rum?r, nlurll1unnho, rUldo do gente juuta que Jalla ao me mo lempo.
/.dxJ ,:200. /J<IItt. 7.5.2. "andava huma grano
de bol'borillha entre os .pescadores de .A Ifama./d.12. I. 16. 'I!O n:lelo desla borbol'mh,!-,
que era ((rande" Sa MIl'. Estrang. f. lO!. dIZ
blJrVol'ill/io.
Borbol'ísOlO, ou D')I'bol'Y~lIIo, s. m.
Ido Gr.borboryglllos, voz imitativa) (L med.)
Venlosidade, ruido surdo causado pelos gares no inteslinos.
Borboliio, S. m. Salda impetuosa: v. g.
/lJl'bolão ria ag1t!l do canno ; olheirão d'ella
querebenla. 11. N. 2. 24. e 27. fig. "o sangue rebenta .em bOl'botões" .§ -:- ele vcnLo; rajada 'olpe Impetuoso. lJtm:;, Poes. L. 4. §
Borbollie.!, pI. ou bOl'bulhões; grande olho de
a"ua que rebcula ; e fig. do sangue, do fo~,eoulros fluidos. Vieil'. 5. 515. "as labaredassaindo a borboLões das boceas por on·
de respira o inceudio.. (do fogo que rebentadas fornalbas dos eugenbos do Drazil.
Borbolár, V. trans. l~azer sair, Jançar
em borbotões, com impeto. Ir, Elys. 8. 53.
•roleões 'xJrbôlâo chammas".
Borbotár, v, intrans. Sair a agua em borIiotõcs, rebentar. § IIg. Sair com força, ou
imputo. F. Elys. 8. '235. "bol'bálão sons" e 7.
13\. Iborbo/a a Juz do engen ho"
Borbole, s. m. Grossuras, e outros de~ilo de qualqucr fiado, que não é igual, e
!:em tirado. E.c. cle ÁrLilh. V. Darbotes pI.
Borbálhu, s. r. Empóla pequena, que
brola a cutis; vesicula que se forma sobra
aepiderma, c contém humor aquo o ou purulenlo. § Dolãosinho vermelho ua pelle. §
fi·. Mancha na repulação, na honra. § Corar na-; fig. picar, molestar alguem onde lhe dóe; c fig. com palavra, remoque,
apodo sobre deCeilo seu. § Búrblltha; o ferfor da agua, ou do sangue. Cam. (,)\uma
fonle que em borbedhas nacesse. Lobo, r 553.
!..aonde o sangue em borbulhas se derra·
mI> § Borbulha lia aI'VOI'e; o olhosinho que
brola, logo quc rebenta, antes de passar a
mlOO. § EIl$/Jrlar a bOl'bulha . imnlantar
em uma arvorc a bOl'bulha de outra d'o mesmo g~nero; a borbulha vem pegado cm um
~aelllho de casca, e applica-se ao tronco
da.arvore que se enxerta, c que por i so se
~!cobre da casca, que depois se aperta por
ama da borbulha de enxerlo.
Borbulhante, p. a. de Borbulhar: "as
E%~es ondas borbulhanles". Al(elio, Poes. F.

fi;

r

Bor~ulbiio, S. m. Grande bolha da agua
l~c.sal fervendo, e ,com Corça de al"'Ulll
~u da panella, etc. M. P. c. 96. "borem • e ?alm. P. 3. -escumas que saem
tallJrbol/ioes.. dos licores fel'mentando muiorlemente, fervor ou fervura
lorb U"'r,
II' v..lrans.
' Fazer que
. as arvo~ancem borbnlhas: .regenerante primavJ!1Juls1oma, e ~Imo nas plautas bafejando,
I. ha,ag~rmll1~ o regelado arbusto, elc.•
l~bu~Ulhtr, V. IIllrans. llebentar, sair em
t! 3 ~'d ervendo algum liquido. H. lJom.
1l'·(a~,1 n e se vê a agua bOI'bulh a1' da lerOOrliu~lar'se fazendo borbulha:) "vinho que
~\'I' ~ t, que Cerva,.que escume» lJiniz, lJílJtjo;,~ Bolhar em <l'rossa bolhas: "barbulilll por entre as flores do virente prado
~m.~e~ ,agudas da sonora fonte discoribal, ~ olbul1wl' (a arvol'e); deitar borbuB"bá'h
.
VnbuUIOS d0, s. m. dlm. de Dorbulhão; "os
BOVbulha/iagua na Corrente" Lobo, (. 1~0.
t1D borbulh 80, ÓIIII: adj. (L poeL) Que sâi
diz·se da :s, ou ~ue as faz, agitando-se:
~
!lUa. fi. Elys. "bol'bulhosas on-

"rtldUho, V. Drocadilho. B. 1. 9. 40.
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DOI·cádo. V. DI·ocado. Casl. 6.
DOI'cí..·. V. Emborcar.
•
Jlol'catél. II. Brocatel. Salgueiro ReI. 2.
Quadr. 3. p. 16.
DOI'célo. S. m. Fragmento. B P.
Dorco, S. m. SigniC. incerta: p. uso § lJm'
lie bol'co; (phr. fami!.) emborcar, voltar o
vaso com a bocca para baixo. § lJe borco;
com a bocca para baix.o.
Ilól'da, S. f. (do Fr. borel) Aex.tremidade
da bocca do vaso; do lJoccal do poço; da
praia, da ribanceira: v. g. a borda do mm',

lha; (uo Brazil) nome ue uuas pequenas ar-

(ta banca, da túnica, da capa. Anel/'. ChI'. 1.

33. e 3. 36.• na bOl'da de hum mato» Palm.
l. 1. {. 2. 3. "borda (do rio)" AI'/'. 1. 20. "a
bOl'ela da fonte"
(Borda, ~Iargem, Ribeira, Praia, Costa,
S!Jn.) Borda é a extremidade de qualquer
superficie; quasi que uão tem largura; assim é a extremidade da mal'gem, da I'ibeim, da praia, ou da cosia. Margem é toda a
largura de terra plana, que segue ao longo
dos rios, coberta de relva e hervagens. e
que por i so é aprazivel e verdejante. Ribeira é a mal'gem mais ou menos declive,
ou inclinada, que desce de cima para baixo. Estes dois termos mais ordinariamente
c dizem dos rios, que do mar. Praia éloda a largura da terra plaua que as aguas
cobrem e banham nas suas enchentes. E
cosla é a porção de terra ao longo do mar,
elevada acima das agllas, a ella obranceiras, e que lhes serve de barreira.
lIól'da, S. r. (L anL) Arma de combate;
especie de clava, ou -maça grossa, ferrada
de muitas puas.
BOI'd{ulor S. f. Sorte de véla de navio.
Coutinho, r 41. § Caminho que faz um navio em uma direcção, quando vae bordejando' bordo, ir 1Útma bordada; ir n'um
bordo: § Bordada de artillte/'ia; descarga
geral dos canhões, assestados cm cada um
dos bordos do navio; banda de artilheria;
surriada; cevadura.
Jlol'dollch'o, S. f. Mulher que borda. V.
Bordador.
Do,'dúdo, \lo p. de Bordar. II. § fig, Nuvens bordada de 0111'0. Lobo, f. 30'2. «riode louras areias, e brancos seixos".
DOI·d.. dor, li, ou 611'a, S. O que, a que
borda. H. lJom. .3. Z. 12.
DOI·d..díll'a, S. r. Acção de bordar. § O
lavor que se faz bord~ndo. § A decoração
que remata a superOcle de um objecto; orla. § A cercadura ele plantas que tem o diversos canteiros, ou as pequenas divisões
dos jard ins. § A bordaelu,ra elo escuelo tfasmoedas; a borda. Res. Ch/'. C. 57.
DOI'''úge, ou BOI'd.í~em, s. f. (t. nauL)
Madeira, taboado de bordo, de costado. §
Abordagem dill'ere.
.
DOI·.... 1611·0, S. m. Diz-se das raças de
carneiros portuguezes, que tem a lã crespa
UOI't1 .. len~o, 8, adj. Crasso, estllpido.
T. de Agora, 2. 61 v. "poeta bordalengo.
(virâ de bttl'do Castelh. q carneiro que dâ
lã grossa, opp. :is ovelhas merinas, ou meiriuhas: bordalengo, poeta de obra grossa:
ou de Bonleaw1J, nordeus, por poeta romanceiro vulgar, e não perfeito, como os Gregos e Homanos?) A ultima etymologia parece er a verdadeira.
DOI'dálo, S. m. Peixinho. BI·it. Gearg. p.
6. (Si/llrus).
DOI·d ..... ClltO, S. m. Dordado, § fig. Adorno de embutidos em metaes: V. g. latão em
ferro. Ol'd. Ar 5. r 156.
DOI'diio, S. m. (do Fr. bourdon, especie
de cajado pereil'riuo) Da tão, vara, a que algucm se enco ta, arrima, para andar mais
segul·o. § lig'. Arrimo; amparo: o bordão da
minha velhice. § Ajuda, soccorro. B. Mal'. 2.
lJ. 200. "e serve de bordão â memoria, et.c...
§ Estribilho, palavra, ou palavras que ai·
guem repete com frequencia viciosa. Lobo,
r 62. § Arrimar-se aos b01'elões; repetir mui·
tas vezes na eonversacão o mesmo dilo. Escud. elos Cavall. 1). 59'- "não se vá arrimando aos b01'doens, como, abe V, nl. Eslâ comigo, Di~o bem, Que lhe parece, etc." §
Bordão; corda grossa dos in trumentos musicas, que fere oitava abaixo, dando as notas graves, § Corda de arco de atirar. § Bordão de S. José; a açucena, § BOl'dão de Ve-
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vores da familia das legumino,as. § Adag.:
"Mau he o romeiro que diz mal do eu.bol'dão .. "Não ha romeiro que diga mal do seu
bordão... EU{I·. !. 3. "Bem vae ao romeiro
se lhe esquecesse o bOl'dão" "Mudanca de
tempo, bordão de nesciosu.
DOI'dàosinbo, S. m. dim. de Doruão.
Vieil'a, 8. 544.
Do,·di..·, V. trans. Guarneoer a borda, ou
ornaI-a. Palmo 3. p. 24 V. "escudo bon/ado
de huma "'uarnicão forte ... § l\ecamar com
lavores relevados pela borda; ornar de desenhos cm relevo, â agulha, com llo de se·
da, lã, ouro, etc.: V. g. bordar o vestido: e
fig. recamar de lio por qualquer flarte. § Dizemos que as arvores e arbtlslos bOl'dam as
mal'gens do ?'io; i. é, que acompanham. §
Gual'lleCel': ·(,de rr:arciaes llleiras borda as
prayas, e as ameyas cOI'oa ao céo erguidas.. , § Chegar até â borda (por ex.) a agua
contida em algum vaso, poço, tanque: intruu iI. e transito "as tacas bOl'da o bolhante champanha .. enche até ás bOI'das.
DOl'dal'Ía, S. f. O mesmo que Bordadura. Ant. da S. e SOtls. Insll'. Po/ü. 11. 3409.
DOI'dc; S. m. (allt.) Moldura.
DOI·"ci,,·. V. llafoi'dar. S<!v. Not. p. 34.
"tirar o tavolado, ou bOl'dOOI·". § V. intrans.
Dordejar. Coulo, 4. 1. ult. cd.
DOI'dc~iio, S. m. I\ustico, zote, vil.
DOI'''cjúr, V. intrans. Fazer o navio diversos bordos, levar diversos rumos. (jueiroz, V. de B. 293. 2. § Andar em alguma
paragem, altnra, ou estancia. Epana{, p.
195. -que procurando con ervar-se na altura de ... bOl'dejasse até '20 de outubro.. P.
P. I. C. 29. cruzar, andar âs voltas, ao
pairo. .
1101'dél, S. m. (do Fr.) Lupanar, casa de
prostituição. Canc. de Rezende, /. 20. coi. 2.
"porque dentro no bOl'dlf1 como fóra d'elle
cayba...
.
DOJ·.lldí..... , S. f. (t. naut.) Guarnicão de
corda, que se põe na argola da ancora, para qne a amarra se não córte com o ferro.
DÓI'do, S. m. (do Fr. bOl'el) Lado do navio. § fig. O navio: v. g. ir ]Jara bordo; eslar a bordo, Vieira, 10. 21:>. -chegou-se a
bordo o batel, subirão, etc... § BOl'do de artil{LCria; outros dizem bOl'dada. V. § Navio
ele alio bOl'elo; o que tem tilhá , pontes, ou
cobertas. Ac. d~s Sing. 2. p. 179. Vieira, LO.
223. 2. § D'aqul: cousa de aUo bonto; no fig..
cousa grande. não vulgar: "casamentos de
alio borelo" Eu{,'. I. 3. § Peleja de bOl'elo a
bOldo; em que os navios se abaJroam, e
pelejam abordados. Couto 6. 9 3. § BOI'do;

o rumo que o navio leva, as próas que faz.
il Virar ele borelo; mudar de rumo. § it. lig.
\faltar, se~uir outro c<'lminho. § Fazer bordos o navio; é fazer voltas, ora sobre um
bOI'do, ora sobre outro, para poder vingar
algum caminho, quando o vento lhe é contrario. Vieira, I. ~6. Luc. 5, 8. § fig. Vieita, 4. 27. 2. "huma das' razõens porque os
filhos de Israel andarão tanto tempo aos
bordos pelo deserto, etc." i. é, âs voltas. §
F~er bOl'dos; fil!'. andar como os embriagados, fazer ::,ig-zags. § Bol'clo; borda. Lus.
7'rans{ § fig. O parecer de que alguem estâ, intento, IJUmor: v. g. p6r·se em bordo de

(azel' alguma cOllsa. Eu/I'. 5. l. § Estal' de
out,·o bordo; de outro parecer, resolução.
Eu{/'. 5. 4. § Fazer-se em outro bordo; mudar de conselho e parecer. B. q. 5. 6. § Animo. sentimento. Cout. 5. 5. 7. "se estava
EI-Rei em bOl'do de pedir pazes" B. 1. 6. 6.
"tambem achou EI,nei do bOI'lIo do de Cananar". § Levai' borelo com alguem; !laverse, portar se. Casto L C. 4.7.

DiU'do, s. m. AI'vore da familia da acedneas, cuja madeira é mui propria para
construeção de navios; (Acel', i.) § it. A
mesma madeira. Ord. 1. 52. pal·agr. 2. "madeira, taboado, bordos, frueta.. Eneicl. 8. 42.•e de bol'clo 1I1e offerece assento nobre"
DOI'c1oádn, S. I. Golpe, pancada com bordão; paulada, cacetada. § Borcloaela de creal'
bicho; (phr. pop.) Grande pancadaria.
DOI'doíldo, u, adj. (t. do braz.) Cru::,-;
a que tem os extremos guarnecidos de bordões de peregrino.
DOl'cM, adj. 2. g. (do Lat. borcalis, de
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D')I'O"c, S. m. (t. do BI'azi/) Yeneno embarcas, norte) Do norte, da parte do norte
seplentrional. A1'1'. 4. 23. 111'. «mal' boreal" § pregado pelos indigenas para hervar as frechas, e que é extrabido de diversas plantas
Aurora bOl'eal: V. Aurora.
DórclIs, s. m. (L poeL) (do LaL bOl'eas) aq uaticas.
1I0I'O"ÓS, ou Do,'o.,óolus, S. m. pI. (L.
O vento norte. Lus. 6. 31.
do Brazil) Povo indi~ena, que domiuava em
1100'é!, V. Burel. Gil Vic. 1. 370.
Oo,'clho, V, Borrelho. Marl;;, Rol. ela 1n- parte da provincia ue Mato-Grosso.
(lia, 11. 12. e 13.
1I0"'l"cdo, V. Borco. Presles, 22.
Dt"lI'rll, S. f. A parte grosseira de algum
1I0rgollhiull', S. f. Al'ma defensiva do
soldado ligeiro na guena. Al'l. A1iIil. 1'27 V. liquido, qne assenta, e faz pé; lia, sedimenDOI·:;U!lIh"'.II, s. f. Uma campuça, com to. § As rézes, e alimpaduras: v. {J. borra de
certo feitio, desusada hoje. § Capacete, ou sebo. § A parte mais grosseira da seda, barc rvilheira de malha defenSiva da cabeça. bilho. Luc. 7. c. 15. § fig. Cousa mui infeDo,'i, s. m. (t. do llrazill B:specie de pai· riol' no seu O'enero: "são a bO/Ta e as fezes
meira do malto virgem, cuja madeira é em- dos anti 90s Oallos" § /Jorra do vinho; ma-

]JrC'gada em ripas.
.
Dól'lco, u, adj. (t. chym.) Que perlence
ao boro: v. g. acido - ; i. é, aquelle procedido da I;ombinacão do bóI'o com o oxigeneo. Coct. Pharm:
Do,'II, e lel'iv. V. Buril.
1I0"jtocll, . f. Sacco de COUI'O com fundo
de pau, em que o caldeireiro, que vende
pelas ruas, leva as peças' que com pra e
vende. § (t pop.) "esUdo mnito largo, e
compl'ldo, com manga ; japona.
O,u'j"çÓlc, V. Berjaçote. Insul.·IO. 95.
Jlo"jlllclll, V. fiarjãlela. 1nccl. 2. f. 61.
DÓ"III, s. r. Barrete douloral, ornado de
franjas, requifC's, C' outro lavore' de sirgueiro. § fig. A boda; o g-ráll de doutor, e
as insignias § BOl'la,. qualquer molho de
/lo de .êda, ou linha, algodão, lã, ele" tecidos, unidos, por um botão ou pé cm uma
das extremidades. Lobo, {. 155. fllut. (t.
pleb.) Serviço ou gozo que deixou de se
pagar; calote. § lJe bOl'la; de graça, sem
pagar o qne é devido.
Do,'llIlIlilll, s. m. Signif. incerLa Ac. dos
Sing. 2. 223. «,ão os nacarados beiços lindos bOl'lanlins d'lIaHa, que sendo a guerra
(la visla, são elc,,,
1I0,'lclo, s. 1'. (L bot.) Pt'quena borla, ou
producção barbuda que se acha na extremidade da navelta da ':ol'olla da poJ)'gala, e
cm alguns pistillo . 11l'ol. B,
1I0,'uM, s. m. acco de panno, ou de
couro, que e traz pendente a tiracollo, com
provi ões, ferramenta, etc. E' principalmenle usado pela tropa em marcha. V. Embornal.
Dó,·uc. ,. Samo.
Jlo"ucA,', v. trans. (L de artillJ.) Bol'neal' a peça; vollal-a segundo a pontaria,
que se quer fazer, metlelldo-Ihe as alavancas, ou pés de cabra por baixo da culatra,
etc. Cout. 4. 4. 9. Vieil'. 10. 262. 2. § Alinhar com a vi ta; ver e esta a nivel.
1I0"IIelo s. m. ~[ovimento circular borisontal. § A extremidaue da lança de justal'. Melll. Lus. 11. 4.1. " .
1I0,'nell'll, S. f. A pedra negra, de que
se fazem mós para os moiuhos. § A. mó Jeita d'esta pedra.
llorucll'O, n, adj. Tl'igo b01'l1ei1'0; moido com borneira. § fig. Pl'esles, f'. 70 v.
.amor de cacaracá, amor b01'l1eiro, amor
a mo.
Do,'ueo. \. florneio.
Do,'oi
. m. (do Arab. barrani) Ave de
rapina, que e ceva em garças, coelhos,
perdize , etc. falcão de Guiné. Art, da Caça,
44 v,
Do,'ui,', e derivo V. Brunir. .
116,'0, S. m. (I. chym.) Corpo simples
descoberto eui 1809, é olido, pulvurulento,
friavel, in ipido, inodóro, e esverdeado. Fim.
Chirn.

)IO'"OU,

V. BrOa. B. Dom. 2. 3. 8.

110"00, S.

f. Navegar 1101'

m~ta

boroa;

(phr, nauL anl.) por meio do canal, ou do
rumo. Casto 2, C. 31. Cout. 6. 10. 10. Andl'.
Chi'. 4. c, 98. ,dndo os galeos a meya bo,
1'ôa, c a armada de remo de lougo da costa".
1I0rocõeo, S. m. Ave africana da ordem
do pa aros (tU1'act/s giganlells).
Dô"óeóló, ,.m. (I. do Brazil) Terreno
e cabroso, obstrUido por pedra, escavações,
ou quaesquer accideutes que ditlicultam o
transito.
lIo,'oela'o, adj. Que se sustenta de bróa,
§ fig. grosseu'o, lorpa,
DOI'ol, e der. V. Bolor, etc. Barb. B P.

Lobo.

teria olida de cór rox.a, que se deposita
nas vasilha~, que contém o VJI1ho. § V'illho
sobre a bOl'ra, ou sobre a mãe; o vinho que
clslã nas vasilhas, e a que se não faz fabri·
co algum. § BO/Ta de seda; a parte do casulo que se não lia, e de que se fazem cadarços ou telas mais gTosseiras. § lig·. A
parte mais gro seíra da ociedade. § (L. pop.)
Bag-atella, cousa de nenhum valor.
lIó""n-hóllls, S. m. ~Ial! engraxadol'. §
fig. Uomem insignificante, sem imporlancia.
Do,','uci.l, S. m. Logar cheio de lamas,
e coberto" de hervas. B. P. § Oulros dizem

11l0rraça, morraçal.
DO""IlCCIa'O,

miuda.

s. m. Aguaceiro de chuva

Do",'uceh'o, ailj. Que tem muita borra;
que esta pouco limpo. § Diz-se principalmente do azeite, feito de azeitona, que depois de madura, apanhou chuva.
Do.'ri.cbll, . f. VaS{) de couro, com bojo, e gargalo estreito, para conter agua, ou
outro liquido: entre os mineiros serve de
~uardar ouro em pó. i1f;. dos Sillg. 2. 398.
uego, Alv. c. ~. § Vaso em fórma de bOl'rácha feito de gomma elaslica, com um pequeno tubo cm logar de g-algalo, e serve de
seringa. § Gomma elastica, ou caulchuc: capa de borracha. § Pedacinho de caulchuc,
que serve para apagar o lapis ou tirar pingos de tinta, llolTões, etc. § Adag. "Conta
na mão e bOl'racha á cinta" ,,/Jorl'acha vazia não tira secura" "Não é taxa beber por
borracha, quando não lia taça" "Não me
contenta nada, moça com leite, nem borracha com agua" " 'ão vá sem borracha a ca·
minho, e quanda a leval'es, não seja st'm
vinho" § BOl'racha; mulher bebada.
1I0""IICbí'i0, S. m. augm. de norraclJa. §
Chifre com fundo tapado, e aberto na ponta que serve para conduzir agua, ou outro
liquido lé I. uso no llio Grande do Sul, firazi!) § (fig. e famil.) Homem bebado, ou que
bebe grandes quantidades de vinbo. ~ lJor1'achão de campanha: V. Foniel. § Borrachão, para polvora, na artilheria.
Do,'rncheh'll, . f. (L pleb,) Bebedeira,
bebedice. Vieil'. t5. 16. § Broc:lio, oU'comezaina em que ha ex.cesso em beber. § Acção,
dieto ou eslado de. bebado. § lig. Cousa que
não presta, que está abaix.o da critica: o es-

peclaclllo {ai uma bor1'tlcileim.

BaR
Nome d'um mosquito cujas ferroadas .
mUito lluloro as.
.sao
1I0rrlldêlll, s,. f. Camada de linl d
a-ros~elramente; plllt~ra muilo ordin~ .ad;
uorrao, ou antes, vanos borrões' a es~lapt'!
eslá uma borradela.
.
1'1 a
1I0""lIdiu', S. m. O borrão, rasCunl d
alguma escrlptura. ~ Debuxo imperfr:~o ;
PlIltor grosseIro, ruõe. Cam. Oul 6 I .!
foram, senhora, hUlls bO/'I'adoresdaiu~~os
rCltissi~a belleza" § (ligo e POp,) Mau arli::
ta. § (bg. e pop.) Mau e cnptor. § Livro o
caderno, .ondt: se escrevem as opcracõe~
cOIl;merclaes a manen'a q~e se vão fazendo'
e d_onde .se pas am drpOls para o Diario e
Razao. AglOl. Lus. L 317. § Qualquer cader.
no. de apontamentos para depois se passar
a limpo.
1I01"'u!lo,', adj. Papel bOl'rador; passento
mataborrao, pardo, sem colla sufficicnte '
lI,"',·utliu'u,. S. f. Acção de borrar. OÚ
L19. 5. § OS l'I~COS com que seborraaes.
enptura. P. da B. Gen. 2. 551.
1I01'l'ti;;C1II 1 s. f. Planta da familia das
borragi neas, ue folbas quasi redondas, prl,
Judas, alguma cou a l!icantes, e a peras ao
tacto; lança: f.1óres azues, purpúreas, bran,
cas; é medIClI1a!. § As nóres d'esla planll
.1I0,','ugiucuH, S. ~. pI. (L boI.) Planlas
dlcutyledoneas, monopelala ,hypogioeas de
folhas altel'lla, e em geral povoadas' de
pellos asperos. Bl'Ol. C.
1I0'·"i.h'll, S. r. O colchoado dos arçiie;
das seitas, pela parte interior.
. 1I0l'l'iilllhn, S. r. O mesmo que norrai·
na. Galv. 1"'. da Ginela.
1I0"""lhch'o, ", adj. (I. famil.) Ami~
de estar ao borraI ho. para abrigar·se do
frio. § Gala bOl'ralheim; fig. a mulher CI·
eira, que anda lidando em casa, e por i. !ii
menos aceada. Ulis. 1. sC. 1. § Gala berra·
lIwil'a; heroina d'um conto popular mnílo
conhecido, de que tambem se exlrahiu uma'
peça fantastica,
IJO",·,-"ho, s, m. Resto de brazido, com
cinzas que o cobrem: "ao meio dia nabul
abrasada pelos Portuguezes, era hum pouco
de borralho, e cinza. B. 2. 3.4. § Calma
bo/'/'alho: V. Calma. /J. 3. 4.. 7.
lIo,','uo, pI. Bol'l'ões, S. m. Nadoa de Iio·
ta, que cái na escripla. § Escri.ptura C!im
emenda , ou para se emendar, nnperrell~
que ha de levar emendas, e relóques. Viril'.
Pl'ot. dos S. § fig.•0 peccado borl'ãod~nl'
tUl'eza de Deus" Paiva, S. § Saír aesel'lplu·
m dos borl'ões; limpal-a, tiral·a d'elles. !
Eslàr em borrão' não eslar em limpo. !D!IIl'ão' rascunho 'debuxo malfeito: 00 piolor
nãó podel'á dei'xar de fazer mil borrões (9 oe·
rendo retratar), se tirar os olhos, e aiIDa·
ginação estivár longe do objecto.ou origl:
nal. Paiva, S. § Borl'ão; peça da l,!!prcosa:
V. Morrão. ~ Defeito do panno de la .mollecido. § Dellar 'wn bOl'rão na ma/ena (pbr.
prov.) 'fazer uma acção in.:lccoros~.
1I0",'tor. V. trans. Lançar borrao, ou~o
doa de tinta. § lIabiscar com penna, eI!o,
ta. § Apagar a e cri ~tur~ com Iraços de IID'
ta, que a cegam. § fiO'. Escrever mal, co~.~
auclor. /J 4. Prol. diz modestamente de,:.
"o tem po cm qur. bOl'ramos lanlo pa~11 o
é, e crevemos lautas obras. § .lIascun lar I
que se ha de emendar, correg 1r, rel~C~.,
Borl'ar (t. vulg.) errar, des~cerlar. ',1'
nill{Juem as calço!t, qlte as nao borrasr.;~
é (lIg. e ramil.) ninguem se meHeu nI!!UCI
alO'uma cousa que não erras e de °crtar
modo; ou todos somoS sujeitos a desa~o in:
§ Borrar tem o mudo, exc. n~ pres· h· 1J6r.
aic. bÓl'ro, bórras, pI. bál'l'al/l{ u.o ~~ ~.
I'e, bÓl'res, etc. e no impero bó/~'~asca} Tor·
DO""AsCII, s. f. (d~ Ital. bUli o eehomenta repentina, e fUrIosa de ven'ol,refêDI
va: de ordinario dizemos ~as q~~: !<l'
no mar. § 1Ig-. Trabalbos, wqwe r:'lor.
brevento perigoso: .fortuna adV;/;';AgoIQJ
mentosa na bOr/'asca da corle. .
2. 23. Vieira, 4. 109.
. D borra.'C3; eJI
DOI"'III!lCOSO, 6SII, adJ. .e borra!CO--'lIi:
que lia borrascas: v. g. 111a1_ess borraJtt1lD!'
o invel'llo -. tlg. "RevO 1uÇo;raceiro. .
Dor"ll811cla'o, S. m. V. Do eirO deguJ~
DOI'I'CCO, S. m, Certo caro

1l0"I'llChêh'o, S. m. Homem, que faz borrachas, ou as vende.
1I0""llChc";u. V. Borracheira. Sá e Alir.
Vilh. r. 261. ult. cel.
Do ....úchlo, S. f, Vasinho, com que os
ourives deitam o tinca} para soldar o ouro.
1I0rrllcbicll, S. m. (I. vulg.) Homem be·
bado.
DOI'.'uchicc, s, f. O mesmo que norracheira.
DO"I'llCbiubo, dim. de Borracha. Leit.
JlJisc. vwl. 4. p. 106.
1I0"I'ácho, S. m. O filho dos pombos caseiros, cm quanto é novo, e a mãe lhe dá
comida no !linho V. Borrefo.
DO""ticho, ", adj. e S. (L fami!.) Bebado.
Dini;;, 3. 201. nsatyros bo/Tachos> § fig. Embriagado por alguma paixão, ex.cessivamente dominado por ella. Ac. dos Sing. 2.
239.•vestida em trajo de homem ... saio".
a buscar quem por ella anda borracho".
Dorrnchúdo, III adj. Gordo, dilatado
inchado como uma oorracha. ~ Pinto borra:
chudo; heroe de fabulas traaicionaes que
se contam a creanças. § s, m, (I. do Brazil) Blut.

-
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Dosél, V. Bocel.
Jlostelro, S. m. Especie de escaravelho;
Jlósroro, V. BosplIoro.
insecto. (Copris. GeolrroJ'.)
.
1I0!ôíllll. V. Bozina.
Uo",téllll, S. f. Pu tula, ferida. Recop. da
~:z-'se dos pombos mui tenros, ou borraDÓ"'I.lIol·O, &. m. (do Gl'. botts, boi, e po- CiJ'!trg. p. 69. § Adag: "De pequena boslclla
1'OS, passa"'em, transito) Estreito, canal, ou se levanta grande mazella" Ulis. 1. 1.
ch~~r"t!l!'n, s. r. de 1J0rrrgo, V.
Borregiotl II , ·s. f. Rebanho de borregos. garganta entre duas terras lirmes, por onde
Jlostcllen(o, adj. V. Bo telloso.
II o."té II fi , S. m. (anL) Pequeno bosque,
§ /Jar borregada; J~zer burla, chufal:, dar um mal' se communica com outro: estreito,
clue
um
boi
pMe
vingar
nadando;
d'onde
ou tapada. Etucict.
vaias Gil. VIC. I. 2.3.
Borrego, s. m. Os machos do gado ove- I le vem o nome. M. C I. 31.
DflOltclloso, ÓHII, adj. ClIcio de bostei·
DÓS'IUC, S. m. (do \aL barbaro bosctls, las.
Ihúm' tem este nome desde que nascem,
alé (jlle a lã faça um anno. V. llorro. Btllt. do qual os ltal. lizeram basco, e nós bosque-)
JlÓ..tOll, S. m. (do lngl.l Jogo de va a,
Bo,'rcgueh'o, s. m. o guardador de bor- (na. !tI. Lus. 2. 6. c. I. se diz que este vocab. que se joga entre quatro parceiros Colm tonos ficou dos Godos) Sitio povoado de arvo- das as 52 cartas do baralho.
regos.
· .ua
l
BorrelllO, S. m. I\ ve aqua tlca,
gran- res bastas, matta, que serve para caça, etc.
DÓHtI'iCO, s. m. (t. de ·h. n.) Carcoma,
deza do estorninho, parda, co~ barriga (pçr vi!! de I'egra são arvores. silvestres, e insecto coleóptero.
hranca de bico, e pernas compl'ldas. Al't. 1I1Iructlferas); 110resta: "os IndlOS se vão reBostl"'chltcs, s. f. (do Gr. bostnlchos,
li rando pal'a os bosques; deixadas as aldeias, madeixas) (L min.) Especie de amianto, peda Nav: 331. e flnl'iz, lIoU. d~ Ind.
_
etc... § lig. Multidão, grande quanlidade de dra que representa os cabellos de uma muBorreUlI. \. Dor~alna.. Rtg. Ca)).lJ· 13;).
cousas comparaveis ~ arvores, como mas- lher.
Borrellto, n, ad]. Cheio de borra.
.
uorrelendill'ns, S. PJ. pI. El1!endas amIU- tros de uavio , etc. Eneiei. 10. 2l7. "no esnótll, . r. (em FI'. bolle, no Lal. barbacudo traz um bosque (sc. de seitas) do ini- ro batia, etc.) Calçado li ue cobre o pé, e
dadas, com que se borra ~ e Cl'lptl!ra.
BOI·releiot·, v. trans Iltscar mUitas vezes migolJ Chago Cart. :l.pag. ql. "bosque de pec- parte da pema. § Bola alacáela; que é abercadoslJ.
ta por um lado ou pelo centro e apertada
orascunho, minuta. B. P.
Dorrleúr, V. intrans. p. uso Cair chuva .1I0S'IIlf'J.""; V. trans. (I.. da pintura); com fivelas, au cordões. § Botas á FJ'ederimiuda,ru'zer borraceiro. P. da fi. Gç/l.. 3.154. Plnlar as figuras com o seu colorido, sem ca; botas de verniz, e cano estreito, que
Borl'Íço, S. m. p. uso V. Dorracelro. P. da 1l1es lançar os contomos, ou perUs, nem sohem até ao joel ho. § /Jolas dc agua; as
lhes dar a ultima mão. § ligo De.crever in- que são fortes e impremeaveis, .(Je sorte
II. Gm. 3. 132.
BOr,'lrádo, Lobo, 301. Utis. 2. 3. p. p. de complctl1m~nte, e sem a ultima pcrfcição os que não pas e a agua facihneute. § Assobia?'
Borrlrúl', V. trans. Humedeeer com bOI'- pensamentos. § Bosqtlr;al' algllln negocio; as bolas; (phr. prov.) frustrar alguem, ualrifos. Cam. AlJIph. 88. "bOl·!'i/,anelo·o com planeaI-o, pól-o em andamento; chrgal-o a dar as esperanças, que se lhe haviam dado,
poucaagua.ld. :)0/1. 71. "com cristallino 01'- estado, que só 'llle falta ser concluido e ul- as promessas; calotear. Eu(r. 2. 7. § Bolas
ralho borrifava. (a aurora as l1óres.) § Sol- timado.
de monlar; as que usam os ca\'alleiros e
UOS'IIlt'JO, S. m. O primeiro debuxo, ou sobem ate ao joelho. § Bola; es.pecie de
lar em gollas miudas; V. g a noule seus 01'pintura, que não levou ainda perUl, nem a borracha, de levar agua, 011 vinho. Elegiarmllos horrifava. V. Borrifo'
BO""iro, s. m. § Acção de borrifar. Got- ultima mão, ou retóque: primeiros traços; da,
62 v. § Bola; uma vasillla, a que se
las miudas, que se soltam da bocca, aper- plano geral de uma obra; esboço, e mSC!I' chama bola abatida, a qual se metle nas
lalldo os ueiços ~ Gollas que se espalham nho dillerem; debuxo. § Descripção summa- adegas por baixo das pi pas. § lJual'le
de qualquer \i1/UieTO. Fons. Reg. f. 8. "bor- ria: Bosquejo da Idslor'la de Porlllgal. § fig. Nunes, Orlh. p. 74. diz, que teva a bota tres
ri(osde agua c lei rosa- § Gottas miudas de Uliss. 10. 6. oe en Ire os bosqur;jos das sua- quarlos de lJipa. § Bola; bolsa. Azw'. C. 29.
chuva; eslão cahindo uus borrtfos. § fig. ves cores vem nascendo os pnmeiros res- "bolas para levar carne slfigadalJ § O ItO.Bu/'/·i(os de oiro nas armas branca - i. é, plendores" (do orto do 01.) § O bosqurJo de mem elas bolas; (phr. prov.) para significar
pequenas manchas. Palmo 3. p. 10. "deitam uma republica; o esboco, o plano. § V. Ras- um conto mentiro o, uma patranha; origi-.
as IJllvens borrifos d'aljofar.. Lobo, f. 41<6. § cunho, syn.
nou-se da celebre anecdola do annuncio
Borri{os dos olhos; Ug. lagrimas poucas. Ac.
DOS'IIU~lc, Dosqllcsíllho, s. m. dim. de que em 1817 fez cnncorrer immenso povo
dOlSmg. 2. 223. "com bOl'l'ilos de meos olho Do que.
ás margen~ do Tejo, em Lisboa, para ver
loraou a si quebrantada. (estava desmaiaUÕSSII, S. f. (L ana!. e med.) (do FI'. um homem que, se dizia, havia de atravesda).
bosse) Corcova, excrescencia ou tumor, re- sar o rio com umas botas de cortiça. § /JoBorrl~eúdn, S. r. Trovoada com chuva sultado de desvio do osso do tronco, prin- la; patran lia, boato men ti roso; origi nado
evenlo. Casto 6. C. 13. e 7. c. 19. "deu-lhe cipalmente da columua vertebral, carcunda, da ph rase preceden le. ~ Um paI' ele bolas;
Ião bravo temporal de vento ... e escapan- marreca. § Pequeno tumor ou inchaço que (phr. pleb.) dois namorados convcrsando na
do desta borriscada. AlIlegr. 162 V. H. N. J. sobrel'éln depois de pancada, .ou conlu ão; rua. § it. ligo Dirficuldade, apuro § Desp.2 2. e ~02. "o vento levava as ondas em q-allo. § (em anal. no pI.) As eminencias re- calçai' uma bola; (phr. fam.) livrar-se
chuveiros, e bOI'riscadas. onde parece igni- oondas, lar"'a, e lizas que se vócm TIa su- de uma difriculdaele, d'um ;:puro. § Ada~·.
ncar o mesmo que bor!'aCcu'o.
perficie dos ossos do craneo, táe são as : "Viu-se o diabo de bolas, correu a CIDorri.eo, V. llarrisco. § De OOI'l'isco tal- bossas frontáe , pal'letá~s, e occipiláes. Mel- dade toda" "Kágado para que queres boleZ se formou a borrisco, phras. ad v. por lo, C. 11. 339. «encontrao-se a~ bossas espa- las, se tu teus as pernas torlás?.. B. P.
lIotádo, p. p. de Botar. § adj. Embotasemel.hallça das muitas gollas, que formam lhadas por todo o craneo»; na phrenologia
aoonscada. V. DOl'riscaàa.
são indicadoras de cerlas faculllaues ou do, que perdeu o gume, fio. § !ig. A agu.Bo.:ro, S. m. (anl.) O macho da especie aptidões. § Bossa; a fórma espherica} que deza: V. g. do entendimento, engenho, vis~lelhum, quando tem mais de um anno de nas fabrica de vidros se di! á materla vi- la, etc. 11(. I. 24. {'. 59. ~ "Córcs boladas" li.
Idade e ainda não fez dois. V. Borrego.
trificada. § Di~posição, propen.ão, aptidão Dom. 1.·2. 38. de maiadas.
uótnrõ:;o, S. m, Peça de artilheiro, onde
Bor~lok, S. m. (t. do Indo-portu"'uez) para alguma cousa: lcm bossa para a poliColele.
o
tica. § hotuberancia natural 110 dorso de vae o murrão de pór fogo ao canhão. AmaBorlo~Jo, V. Brotocja.
algun animaes, como no camello, no dor- mt, 4. § Outros bola(ogos são canudos cheios
Bori.ço. V. Buruso.
medario, etc. § Pequena elevação de urna de mi los inllammavei , para tocar com elB~rzeguleh'o, S. m. Omcial que faz bor- snperficie. § (t. anat.) Eminencia arredon- les, e accender as espoletas, etc. Vieira, 2.
IC"UIIIS..
dada de alguns os os: bossa (ronlat. § (t. 320. § Soldado :Iue dá fogo á peça. § S. 2
BO'te;;lIí"', S. m. (são muito varias e naut.) Pedaço de cabo a que se dá. um gran- gen. lig. Pes oa que atiça discordias, paiCoconlradas as opiniões obre a etym. d'es- de nó e serve para con ervar uma amarra, xões. § Bolafogo; um dos mais liudo bair~ palavra., que talvez venha do Hesp bor- verga, ou Outl'O cabo n'uma mesma posição. ros do flio de Janeiro. § BOlld de Bola(ogo;
·tlJlll, demo conformc Cova"I'ltbias âe bolDos!ôlllócm, S. f. (t. arcllit.) Qual9uer os carros americanos, que dão serventia á
:' por ser o bor:;eguim, uma especie de bol- saliencia em obras de construcção. ~ 10da população ll'esse bairro.
IIÓ(lIrOlóO, adj. 2 "'en. Que vomita fogo.
d' cm que encerramos o pé e a perua' ou de pedra ou madeira, que sahe fora do
IlótllrÓI'n, S. nl. aida de um navio do
CO Jr.,blYJr./equilll, que segu'nde CasencÍtVc, prumo.
mlssart era tambem o nome do couro
I;oliisn.', v. lraus. (t. nau!.) Amarrar com porto, festejada por amigo do capitão, ou
dos passaO'eiros, qne vão de terra a bordo
i~r 9ue se fazia este género de calçado) bossas.
até certa distancia. § ~'estim: banquete por
raJ~Sla .alac.ada, que chL'ga á metade da
IIÓIiIIlIS, etc. V. Doças, etc.
~n~. '!oJe dizemos botins. AlI/egr. f. 118.
DoslIlete, S. m. Parece mais llroprio que occa.ião de botafora.
r,c9111111
"av' . c• ?_.
Dotúl, S. m. (l. anaL) Orificio por onde
Bocete, V.
BD.
I' alamal'ado. Rego ,VI
aba i 'lO ela, S. r. Dolsa de couro, com uma
lIó..llI, S. f. O excremento de animáes, o sangue circula no feto.
e
Jlotlllõ"" S. m. pI. (L. nauL) Paus com
tcm r~~~'a
lhe cobre a bocca, e na aba como boi, cavallo; mas propriamente do
ferros de tres bicos nas pontas, que ervem
BOHb. ura, ou liga. B. P. V. Barjoleta. boi. B. I. 1:. 8.
se largarem os cutellos, e sendo b1lapara
Dostál, s. m. (anl.) Curral dE; bois. Doc.
do bUfal~~ue, S. m. Quadrupede do genero
tós mais grossos, para largar as varredouAllt.
.\
TO~~8~i\~e..;, s. r. Dosque, multidão de ar- nostúr, V. trans. Untar oe bo ta dilida ra , que vão pelos laelos; o bolal6s afastam
A rep'resen~n ~s1legiad. f. q9 v. § na pint. as paredes, o chão aturado de barro, para tambem o navio, que vem abordar. fllllt.
Jlotl)lIlcn, s. f. (do Lal.; do Gr. bolallÍ!,
lIol ear ' açao e li.osques.
o pó d'este não se levantar, e sujar a ca. a
ql1f I'jrj eJo,.o ad]. Que pertence ao bos- e moveis, uso da India, imitado no llrazil. § herva. planta.) A sciencia que faz parte da
Bci al~. 11'. _"n)'mphas boscarpjas_
lI(l'. Evacuar pela bocca (despropositos, san- hisloria natural, e ensina tudo o que resBosque. Incei. 2, 2q8.
dices, etc.) : "parleiros ha, que adoecem de peita ao reino vell'elal. § A bolallica divideque se Há' v. lraus. Malar os animaes com "eira pela bocca, e bastão, nojelltissimos se em organographia, phisiologia vegetal,
philosoplJia botanica, taxonomia e geograArr.2 4 :' para. os espertar e governar. desproposi tos...
bois.. , . folgara de aguilhoar, e basear os
Doltltár, v. intrans. Evacuar bosta o ca- phia botanica. § Bolanica applica1a; o estudo elas plantas applicado á alimentação,
•
vallo, o boi.
BOl'rero

S.

m. B. P. ,"erte pu/tus impltt-

.is o pilito desplumado, ou sem pennas:

r

r

r
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ao vcstuario, ás habitações, á conservação
da saude, ao conhe~irnento dos principios
delelerios e venenosos, etc. § BOlanica (ossit; a 'I ue estuda os veo-etaes 1'0 seis.
1I0h\ulco, ", adj. 'õue respeita á botanica. § s. Pessoa que a abe, ou se deJica
ao seu estullo. § Jal'clim bolanico; jardim
onde se cultiva grande numero de planlas
élassificadas scientificamente, para estudo,
ou curiosidade.
1I0ta\nlco.. ~ s. m. p. uso Catalogo e dcscripção succinta das plantas d'um paiz; hoje diz-se flora no mesmo sentido.
1I0tl\ung.'"p..ia, S. r. (do til'. bolané,
herva, e grapltó, eu descrevo.) Principias
de botanica, de anatomia, e de pbysiologia
vegetal. § Obra sobre os vegetaes.
llotiruologiu, s. f. Tratado sobre a botanica.
Dotnuól.llI.go, ", adj. (do Gr. bolané,
~Ianta, herva, e phagein, comer.) (I. did.)
Que vive de vegetaes.
Dot.... ÓI... UO' n, adj. (do Gr. bolaní!,
planla, e lJhilos, amante.) (I. dill..) Que é
amante de plantas, Ilóres; llue se dá ao seu
eslndo.
Jloliio, S. m. (em FI'. boulon) OUJO, ou
borbulha da planta, d'onde se de envolve
o renovo, ou gommo. § A 11ór envolta ainda, que não allrin; a nór antes de desabrochar. Cam. Eleg. 6. "OS hum idos balões
abrindo as rosas", "esperança em balão,,:
i. é, menos que em nó!'. Vieira, Cart. 3. (.
103. § Balão; peça de marfim, osso, madreperola, prata, ouro, pedras preciosas, etc.,
redonda, espherica, planoconvexa. ou chata, que entra nal; casa, ou botoeiras, para
apertar o vestido. § Fallar com os seus boIões; fallar comsigo mesmo, para si proprio.
§ Balão,' pu tula, verruga. § Botões cio seio;
os bicos do [Jeito. § Balão de Ibgo; cauterio,
applicando-se um botão de ferro em bl'aza:
e no fig. Ac. elos Sing. 2.174.. 2. § Balão;
instrumento de e piugardeiro, que serve
de examinar os canos da armas de fogo e
os seus adarmes. Esping. Per(. (. 16. § Botão cla espada prela; é de couro cheIO de
lã, para razer pouca impressão o bote, que
COlO elle se da esgrimindo. § Balão ele ouro;
planta e Jlór vulgar, pertencente ao genero
ranunculo de 1inneo. § Balão ele praia; (I.
bol.) Planta da familia das composta, que
dá uma nór branca em fórma de boIão. § pI.
Espccie de brincos sem pingentes.
notãoziu..o, ou - 8iu"0, s. m. dim. de
Dotão. B. Flor. 4. 95.
DOtR", v. truns. (em FI'. bouter, que vem
segundo lJucange do Lal. barbo bulm'e) Lançar, expellir com força: V. g. - alguem Iam ele algum lagar. § Lançar, deitar.B. Flor.
2. 146. "vinhão pessoas rica~ e botavão quantidade gros as" (na caixa das esmola ) e
llg. Cam. Se/euc. Pl'ol. '!que venhão ... para
que obre o cantochão bolemos nosso contraponlo de zombaria" ~ Pór: v. g. botar lucia. li Botar (erro; lançar ancora. li Rolar a

espada ao pescoço. Eneid. II. 3. § Bolar a/g.
a perdeI'; causar a sua rui na, perda. Vieira,
3. 222. § it. Corromper-lhe os costume. §
Bolar a consciellcia pela parla (ora; despresal-a, não fazer caso de eserupulos. Cam.
Seleuc. Prol. § Bolar os bo(espela banca; cançar-se 'esfalfar-se fallando\ gritando. § BolaI' o meloal; (I. de agr.) cuegar aos pés da
dicta planta terra nova, e calcaI-a. § Bolarse, V. ref. Lançar-se, arremessar-se: v. g.
- a alguem: e fig. emprehender com ardor:
!Jotar- e á empre::a, trabalho. § Bolar-se alguem de (óra; diz-se do que reclama a obri-

gação, em que estava com outros; o que
nega ter parte em alguma negociação, ou
feito. § Mag. : "Bola ali terra, moço, que
e carrou leu amo" lJ. FI'. Jl1an. Feira, V. 5.
lIoti.." V. ll'ans. Embotar, fazer bóto, fazer perder o gume, fio, agudeza. Lu.e. 4. II.
"determinaram ir boiaI' á espada ... na pessoa e gente do rei Mouro" e no-.-a agueleza do engenho. V. elo Arc. 1. 1 AI'/'. 2. 17.
Etlfi·. 5. 10. "a pro peridade bota o engenho, e o males e adversidades o espertão"
§ Diminuir, afrouxar a força, viveza: -jejuns, mOl'tilicações, a meditação da morte e
do inferno balão a incontinencia, e lascivla
a mais allada, se não a JIlatão» "bol{1,r a vis-

BDU

BDr

BDr

ta" l'ilarl. Cato § BolaI' os denles, que o vulgo diz desbotar, por embolar; fazer perder o
ia, de sorte que cu 'ta a mastigar, elreito
que causam os acidos. § Bolar as cÓl'es; fazer desmaiar. ~ - se, v. reI'. Bolal'-se o viIlho; torvar-se, azedar. § BolaI' (em todos os
sentidos) lem os 00 mudos; as excepções
são como em BOl'tal'. V.
Jloti.." V. intrans. Sair para fóra. Eufr.
2. 3. "presles eide'fazer almoeda e bolai'"
outros dizem botaI' de fora. AlI1uq. § Esten·
del'-se para alguma parte; rallando de monte , cabos, ilhas, etc. Epan. p. 'ln. "parcel
de 5 legoas que bola ao mar» § Botar após
alguem; ir em seguimento. Casto 2. (. 141.
§ Bolar a (uglr; fugir correndo.
lIot'll'eO, ou lIotn.·""" S. m. (I. de arcliit.) O estribo, contraforte, ou pí1astra ele
I'eforço que sustem arcos 011 paredes; pégão, arco botante. § Obm que se applica ás
paredes para as suster em pé, repuxo. B.
lJom. i. 3. 18. "polos lados com escoras de
grandes bolanios de cantariaJlótn-selln, S. f. (do FI'. bouleselle) (I. miIiI.) Ordem ou signal que se faz á cavallaria para an'eiar os cavallos.
liMe, S. m. (do lng. boal) Pequena em;
barcação de rio ou porto, que auda a remo,
e á véla; tran~orta pa sageiros, bagagens,
etc.; pequeno barco, escaleI'.
lIúte, S. m. Golpe de lança, ou espada,
atirado de ponta para diante. Luc. . 5. 17.
AI'I'. l. 24. "fains aglldissimos, que de hum
!Jote penelram, e ferem a muitos" § Bole;
Iig. (do golpe de lança) ~olpe, vez. 7ne,l. I.
p. 526. "e porem no primeiro bote sail'am
logo com el-I'e)' muyla jente ... sem alguma conlradyçam dos Mouros» (ao lomar
terra.) § lJe um bote; (ioc. pop.) De uma vez.
§ Hole; de. falque : levou um grande bote
com a baixa dos fundos.
nótelt. S. m. (I. do lndo-portuguez.) Garrafa (do tlollandez).
1I0telbn, S. f (do FI'. bouleille) Garrafa
de barro, ou vidro. Sever. Nol, lJi.sc. 3. 14.
Leão, Odg. p. 74. § O vinho, ou licor que
a bOlelha contêm: v. g. bebelt duas botelhas
ele vilflto.

Jlotelhlll'ill, S. f. (anl.) Omcio de botelheiro áa ca a real. P. cla n. Gen. 3. 71.
Dotelhelr'o, S. m. O que lem o cuidado
dos vinbos, e licores engarrafados, nas casas grandes. § Bolelheiro-mór; o da casa
real.
Dotelhinhn, dim. de Botelha.
Botêlbo, S. m. Medida de grãos, e farinha, menor que o selamim. § E lambem appellido de familia.
lIot,eqni ..., mais uso que Dotiquim. Casa
publica de bebidas; café.
lIote'tuh.êh'o, ", s. Pessoa que está em
botequim, vendendo, ou que é proprietario
de botequim.
1l0tlll'locepblllo, S. m. Jdo Gr. bol/iríon,
pequena cavidade, e /wphalc, ca,beça) (l. bist.
na!.) Pa.rasita do genero das tenias, que vive nos Intest1l10s.
Dotlll:l.on, S. m. (do Gr. bothl'Os, cavidade) (I. clr,) lcera na comea, é arredondada, pouco cav~da, e pO\lCO extensa.
Jlotícn, s, f. (do FI'. boulíqlle) Loja onde
está fazenda a vender. Casto 3. c. 19. § Casa de jogo. T. de Agora, 1. lJ. 4. "correr
todas as bolicas, e telonios o tarul" hoje desusado n'estas accepções. § Casa onde se preparam, e se vendem remedios, e drogas me·
dicinaes: este é o sentido hoje mais adoptado; pbarmacia. § n~. Provimento: erO feiticeiro mostrou a oof,cca, que trazia para fazer os encantamentos, que farão hum livro
com llguras, e lelras" Coulo, lO, 10. 9.
Jlotlcuo, S. m. Tenaz de tirar dentes.
Dotlcú.'ln, S. f. Mulber do boticario. §
A religio a que nos conventos cuiJava na
botica.
DOtlCR"lo, s. m. O que tem o curso de
pharmacia; o que prepara e vende preparações medicinaes; pharmaceutico.
1I0tijn, S. I'. (do Arab. batia) Vaso de barro de fórma cylindrica como a da garrafa,
gargalo c.urlo, e peqt,tpna aza, para vinagres, azeites, etc. Agtol. L. 2. p. 660. § (I.
naul.) Grossu~a, revestimento que se põe
nos ostaes, § tt, O encanastrado dos cbico-

tes dos cabos pal'a não destrancarem § (O.
eram.) Ho..mem gordo, bazulal[ue. . ~.
lIotilhno. V. Alga.
1I0t.l ..., s. m. dim. de Doia. Pequena bo,
t~ qu~ chega pouco aCI!TIa do tOl'Oozêlo: ordlnanamente tem elastlcos.
Dotillll", S. r. pI. (do FI'. bolline) Doi'
lil?eiras ~e mulher ou crianças. Eurr. 3. ~
"oon botl.nas, e ~ousas de Lisboa. § No Ora:
zil chamam botmas aos bOlins que usaln
co~mummente os homens:. co/llprei umas
botmas; vou engraxar as bolmas.

Dotl1lueir'o, S. m. des. O que tem boti.
ca, ou loja de mercadoria; loji ta. Cout. S.

p. 138. Vergel. 1). 14.3. erhum China-,
~.otll!.. ílll, S. m.. dim. de llotica (na si-

gOllicaç~o anl. de lOJa de mercadoria,); Ca,
Ba publica, olld~ se velldem lJebidas, caré
etc. Olz-se maIs comll1ummente botequim'
J~oth'!,o, S. 111. Nassa de pescar Iam:
prelas; e como um grande funJião de vario
nha , cuja bocca fica no canal, carrego e
o peL>.:e descendo enlra por elle, e Oca en.
talado no mais apertado do boliràa: no Ora.
zil se diz giqlli, de gi, agua, etc. .
Dluto, S. m. Peixe do mar, grande como o
atúm; quando "ae em marcba, ora mergulha, ora levanta parte do corpo fóra de
agua.
DMo, nó''', adj. Embolado: diz-se do
ferro cujo fio, ou gume se dobrou, ou gas·
tou de sorte qne está grosso e nem pene·
tra, n.em. corta. H. P. p: !t8. § fig. Engenho
bóio; I e, losco, gro sélro, nao agudo, não
afiado, failo dp agudeza; obtnso. Aulegr, 78.
"engenhCls botos, e sem aço" Ulis. 5.2.•lão
çafaros na galantaria, tam bolos no primor.
"fuão bolo, que o era lanto no entendimento, como na alcunha. Coulo, lJec. ~ Bóio na
línglla; o que não é fallador. UlIs. I. 2,!
Bóio; preguIçoso, pouco dili~enle. B. Clar.
Dotoi.do. V, Abotoado. liem. Lyma, C.

33.

Dotoci..•• V. Balocar.
1I0toêh'll, S. f. Casa no

fato onde eolrao
botão. § Mulher que faz botões. Eurr. I. 6.
Dotoeh'o, S. m, O Clperario que faz bo·
tões de fio de lã, seda, prata ou ouro, 00
de chapa de metal fundido, etc. Prag. de2!
de maio, 1749. c. 12.
lIotó'lue. V. Batoque. § B%que, lalv~1
aileracão de bocloqlle: V. Dadoque. § Pednnba qúe varios Indios, e outras nações bar·
baras embebem, e enO'astam ii DOr.do cor·
po por enfeite. § llodella dll madeira, que
certas hordas de selvagens do Bralillrazcm no beiço inferior, e tambem nas ore·
lhas, que para esse fim os paes lhes furam
quando são pequenos. D'aqul lhes vem o
nome de Bolocuclos,
D()trys, S. m. (do Gr. botrys, cacho de
uvas) Planta annual, aromatica, cujas OóreJ
são em fórma de espigas, ou antes de ca;
chos; tem propriedades esllmula.nles mOI
energicas. IChenopodium Botl'Ys Lmoeo.)
Jloh,)·te, ou 1I0h'yoído, ~. m. (40 Drbotrl/s, e eidos, fórma) Especle de cadmJ a
queimada, (jue se a semelh~ anIDcacho e
uvas. § it. Certa pedra preciosa.
Dóuo. V. Dóta. Leão, Orlh.
. ..
Dótt08, S. m. pI. Sacerdotes da ASlaIDaJJ
puros, que os brahmanes.
.
lIoubn.., S. f. pI. pUõtlllas venéreas;~:
zemos no sing. saiu-lhe uma lxmba lia r
la, no braço, elc. M. P, e. 99. M. Lus. 2.,:
27. 3. "claro fica ser o mal Franeez, ou~
bas" § Cardoso verte bOllba, melllagra, especie de empigem.
as
Jloubcuto, .., adj. Que tem Ub da qoe
DOU"", S. r. II.. do Minho) . azen laoça
não uá pão, nem vlOba, e p~r ISSO se
para pastos; pastagem, p'asll.o. estopa que
Bouceh'n, S. f. A pl'lmel ra
,
se tira do linbo.
. . . mallo,
DGuc"n l S. f. o Alem-TeJO, e oseo lo.
que se queima,
para se semea~ eIU
gar: um 1'oÇlU10, dizem no llra~t1;,.o s. m.
Jloudbi~ ...o, ou 1I0.. ~bIl18 ·.ibsa fon'
Religião de Btlde/lla, dot,ttnna rel\si~O ao
dada por Sakia na In~la, em.oPPdisllllcçiO
brahmanismo. Elia nao. adm lll iãO, nell!
de castas no que é relatiVO a re lo salV3íjij
sacriricio algum s~ngrento, remp~liV3: éJb
sem a vida ascellca, e con em

r
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BRA
existencia dos puros espiritos, e só
nJg;ilfe ~ existencia real ~ a1Jsolula lia Inaa ~al O bllddhisn/o depoIs de ter luctado
ter ·IO tempo contra o brahmanislllo, acaDI~ Dr ser expulso da [ndia, mas invadiu
bDTI~bet a China, a Mongolia, etc.. Fazem
ob'r o ~umero actual d'estes sectarlos dlssu ~os por esseS paizes a 24.0 milhões. § O
PC~do d'eserever boudhismo etc. é erroneo
DI rcsulta d'uma imitação da orthographia
lrancez a; deve escrever- se qudh!sl11o, budhíJla, etc., como se pronuncIa.
Boulímlll, s. r. (I. med.) (do Gr. boy,
parlicula augmentaliva, derivo .de bo'!Js, boi,
ede /imoJ, fom.e) Fome exceSSIva, ac~mpa'
oliada de debilIdade, e de detenoraçao de
saude. Oomp. de Palhol.
DOlIseí.r. V. Basear, ou antes Vosear.

O':~IIt1cl.r,

(anl.) Baptizar. Doc. Anl.

DOII.éudllr. V. vozeador. B. P.
Dóvcdn. V. Abodada. Galheg. 4. 41.
DOI'cnlàdc, S. f. (~. do ludo-portuguez)

Boa-vontade, clemenCia.
.
801'lcidll, S. m. Oque mata, ou sacrl/lca
bois.
'I
d b .
.
DOI'lcídlu, s. m. 11 alança ;' OIS; sacl'!ficio de um boi. .
.
BOI'íno, n, adJ. (do Lal. bovl1lus) Pertencente ao boi; que se refere ao boi. Lus. 9.
23.•a bovina pelle ll "a deusa maje losa ...
de bracos candidos ... e bovinos olhos» mui
grandés.
.
DÓI, S. m. O logo do socco, ou murro,
que usam os ing!ezes. § Armadura de melai, que, e enfia no~ dedos, e serve para dar
roceo ; e arma perIgosa.
Dõn, S. r. Usada na seguinte phrase:
Pór obarco li boxa,o i. é, sobre a fateixa,
para se ganhar vez e preferencia no .Iançar
darMe de pescar. Regul. ele 5 de Nov. de.l852.
DOJÁ, S. m. Oenero de mala pequena de
que usam os mouros para arrecadarem o
fato. O. FII)I'. 3. 10.
Boy, S. m. V. Aboíz; e no pI. boyzes. Sá e
Mil'. Kg/. .8. "ás perâizes não vão armando
bcY'8J' (e não bõis) armadilha com que a
0111.5. 88. prohibe caçar perdizes, lebres
ecoel.llos \ ora lebres e coelhos não se caçam com Doi, ou figura de boi /ln~ida, como alguns interpretam a Ordenaçao. Illed.
3.499.• caçar perdize. com boy". V. Elucill.
arl. Ooi. Em alr-uns livros antigos se acha 1/
por iJ, ou iz. § Boy. V. Boi.
.
DÕYIl, e derivo V. Boia.
Boyiio. V. Iloião.
Borelro. V. Doiadeiro e Boieiro.
DO"C'·;II. V. Vozeria. Palmo 1. 1.
Dozillll. V. Buzina. 11. Dom. 2. 6. 13. At.
LI/.\.

2. 6. 4-

r. (corrupção de brava) Mulher
de.condlçao a pera. Eurr. 2. 7. "inda que
scjam mais brabas que j unOl). § Juizo das
brabaJj o conhecimento que se tomava na
na.mlla do almotacél, das brigas das regalOIras; hoje exlincto.
Bralll'nle. V. Barbante.
Brablllltez, adj. 2 gen. 'aturai, ou perlencente ao Drabanle. D. F. Man. Epan. 4.
,BrablÍtil~, S. f. pI. Ameaças de brabas
vaso Eneict. 12. 211.
'
~r~boshllidc. V. Bravosidade. V de Lima,
c..~ ..Co~lo, I~. 9. ll .• fazer bràvosidadesl). S
nl,C! blavosldades,o féros, roncas, ameaças
de bravo, bravatas. CoulO, Soldo "pelejara e
dlerende~a ~ terra, dizendo brabosidades coura ouumlgo•.
Brabú'·II. V. Dravura
B'
.
le ~açn, S. r. (do FI'. brasse) ~Iedida de exden~ao, qe 7 pés geometricos, ou 10 palmos
ln ravelra, ou 2"!2; e fig. B. Flor. 2. 1J. 184.
de~ balança do JUIZO ... mais pézão dous
iust~1cad~.bondade do que muitas braças de
lem b'.1. é. gr~nde porção. § Na marinha
§Xa lafa ~ pes craveiros. Forles, 1 p. 7.
!aS oBrazll amda os pequenos lotes de terrcn;~:e~dem ás braças correnles: um lC/'ik run~~nle braças de {renle POI' eincoenla
Bráb!,,- S.

R r A
- d
seBraeádQ
abra ":'.
porçao
e cousas que

2f"6.

ços. ~
Cm~tndo.as com os dois braquanlidade" ara as; (Ioc. ad v.) em grande
as POllegad'as.,
·0 mal entra ás braçadas, e sai

BRA

BRA

Circulo de sola, ou COlt-.
que se punha no interior dO,escudo para
enfiar o braço; aliás ern.braçadeira. V. § Ar"'ola de metal, que abraça e segul'a o cano
~a espi ns:arda li. coronha. Esping. Pel'r. p. 4.
§ Oargolao de ferru qne prendia a lança nas
thesouras do coche'- § Argola, r.orreia, fila,
ou peça entrançada, que abraça e segUl'a o
apanhado d'uma cortina, d'om reposteiro. §
Em geral, qua!cfuer chapa metallica, ou anilha, que abraça duas ou mais peças para as
conservar unidas.
D"llÇildo, s. m. O que se pMe abarcar e
levar com os braços d'uma vez. ~ Nadar ele
braçado; nadar lançando alternativamente
cada um dos 1Jraços fóra d'agua, cortando
esta com força até trazer a mão junto do
peito, quando a outra esta fÓl'a d'agua, ou
equilibrando o corpo com o braço esquerdo, cortando a a!!ua com a mão direita.
Drnçi'lóe, ou D"nçi'lõclIl, S. f. erviço,
trabalho, do que vive por Iraballto de seu
braçQ: -em feitos de braçagesu. § Serviços
de braceiros, jornaes d'elles, elc. V. Braceiro. O/'{l. Ar. 5. 85. 7. 318. "cilam os clerigos (lor soldadas e brapagées" Ol'd. cil. 2.
r. 149. § Braceage é o mesmo. V. Braceagemo
Ih'ncnjá, S. m. (t. do Brazil) Especie de
kagado.
JI,·nçí.l, S. m. Arll1adura, que defeudia o
braço:·.e~cudeiros eom cótas e braçaes" ChI'.
do Uonll. Ord. A{: l. r. 287. Lobo, r 5q3. 2.
JI"nçál, adj. 2 gen. Pertencente, ou relativo a braços. § licito a braços. § Serra
braçal: a que é movida por dois homens, a
força de braços; contmpõe-se ã serl'aele mão,
que é movida por um IlOmem só; e a serra
mechanica, que é movida a vapor. § Sen'iço -;. dos que trabalham por seu braço. V.
Braceiro.
.
Jlrnçãllllcute, adv. De modo braçal, por
'.
trabalho braçal.
JI,· ..enllliu·te, S. m. (em FI'. braquema1'l)
E. pada curta e larga, usada antigamente.
Casl. l. C. 91.
D.·uc...·cu..e. \. BraclJarense. G. Eslaço,
r. 144 V. do ATC. 1. 19.
D""Çll"i .., S. r. (anL) Arte de arremessar
com o braço barras, lanças, e outras armas
de arremesso.
n .... ce... g-elll, S. r. (do FI'. brassage) (I. de
moedeiro) Pequena somma, que levam os
moedelros por seu trabalho. V. Braçage, que
é o mesmo. Sellhoriagem era oulra deducção
da moeda, que o dono do metal pagava ao
Rei (como consta dos di reilos reaes) nas
casas de moeda. Lei de 4 cle Agost. de

§ Bl'ae'jal' o cavallo; mover os bmço com
eerta compostura. § «O bracejar dos remos ..

Ilrllçlldc/r'n, S. f.

1'0,

fig. como o remar (nadando) com o braços.
Lobo, r. 556.
Ih'uccjo, S. m. Acção de mover os braços, desembaraço, desenvoltura. Rego, Cavai. C. 86.
D"nceleh'll, S. r. Arma oO'ensiva dos antigos soldados Romanos na gnerra. Vil'ial.
TI·ag. 2. 12.
.
D"ucclclc, S. m. (do FI'. braceieI) Peça
de ouro, ou outro qualquer metal, com pedraria, ou cousa semelhante, de adornar os
braços. AI. L. 2. 44. P. da 11. Gen. 2. 1). 458.
§ Pulseira.
1I.'ucelloc...., S. m. pj: (ant.) Armaduras
dos braços. EluCld. Stlp.
D"ucelúte, S. m. (t. naut.) Acontinuação
do cabo que fórma a alça dos moitões dos
braços, quando estes não são de sapatilha,
ou encapelladura immediata.
JI"Uc1l1l1'cDse, adj. e S. 2 gell. (do Lat.
brachal'ellsis) Natw'al, ou pertencente a Braga. Benell. Lusil. I. 1'1'. 2. P. 4. C. 4. «foi recebido dos seus bracha1'enses com grande
applauso, etc... Bl'cvial'io -; missal-o G.
&slaço, f. 99. (Neste e nos quinze artigos seguinles ch como k).
D.·... chl .. , ou D.·...eh'·.. , S. r. (do ar. brach.'lS, breve.) Signal orthof\'raphico ('-') com
que se mostra que a vogal sobre que esta
assignada é breve.
1I"ucbhído, n, adj. (I. bot.) Ra1110s-,o
oppostos e mui abertos.
D"ncblial, adj. 2 gen. (do Lal. brachialis)
(t. anal.) Pertencente ao braço: V. g. nervos,
arlel'ias brachiaes.
11,·uchlól.edes, S. m. pI. (I. de h. n.) (do
Gr. brachión, braço, e pOl/s. porlos. pé, a
quem os braços servem de pés) Ordem de
molluscos de concha; sem cabeça apparente,
que tem dois lJraços em lagar de pés. Mel·
lo, C.
Dl'8ch,·, (pron. braki) Prer. ar. em,J!'egado em muitos termo scientificos, e que significa breve, ou CU1'lo.
D'·llChYCllt ..létlco, adj. m. Diz-se dos
versos ar. ou Lal. aos quaes falta um pé
metrico no fim.
JI,· ..ehycel.hnlín, S. f. (I. [de anthropologia) Qualidade do craneo brachicephalo.
D.'uchycél.hnlo, n, adj. (do Gr. b1'OchlfS,
curto, e kephalé, cabeça) (I. de anthropologia) {)ranco -,o aquelle cujos diametros aulero-posterior e o perpendicular a esse são
quasi eguaes. § lIaça-,o a que tem craneo
brachycepltalo.
B,·.. chyccro, u, adj. (t. de h. n.) Que tem
1688.
1I,·ncei..·, V. trans. (do FI'. brasse1') Mover as antennas muito curtas. § Braehycero, s. m.
os bracos. § (I. lJaul.) BraceaI' as velas,' ma- Insecto coleoptero de corpo espes o e rereal-as- por meio dos braços. H. N. 3. V. feito com duas antennas mui curtas. CIIV.
2.201.
Braco.
D.'.. ch'·~I·"phill, S. r. (do Gr. brachys,
1Í"nceh'O l ", adj. e S. Que tem força nos
braços/., que laz e soffr'e grande trabalho com breve, e graph6, eu descrevo) Arte de escrever
por abreviaturas. V. Tachygraphia.
elles. l'Ílla, Oh1·. dc D. Fem. e cle J. 11. 82.
D.-nch"IP·ál.hleo, ", adj. Que pertence
V. Braçage: -era Ião braceiro, que carIava
cerce seis lochas de um golpe de espa'la.. a brachygraphia. § S. Pessoa que escreve
"panelias de pai vara (atiradas) por... homem por abreviatura.
1I"uch"ologill, S. r. (do ar. brachys, bremuito braceiro.. Coulo, 5. 5. 2. 11. Dom. l. 6.
18. § Braceiro, a. adj. De arremesso: 'v. g. ve, e logos, discur o) EstJ'lo couciso e lacodanfo, lança braceira. § Bracei1'o, S. m. O nico.
D"llChnllléu, S. r. (I. med.) (do Gr. braque leva uma senhora pelo braço. passeiando. P01't. Resl. ,,- cra Bainha•. § B'/'aceil'o, chys, curto, e pnoG, respiração) nespiração
(anl.) O que vive do trabalho do seu braço. curta e apressada, que se observa nas feOl'cl. Ar. l. 69. 38. «tomallos-edes (os bés- 1l1'es infiammatorias.
BrncbYl.tCl·08, S. m. pI. (do Gr. brach'!Js,
teiros), com tanto que s('jam çapateiros,
ferreiros, alfayates, pedreiros ... e outro e pleron, aza) Familia de aves aqualicas, da
quae5quer me teiraaes ... e se destes nom ordem das paI mi pedes, que tema azas muipoderem ave r dem-vollos de braceú'os que to curtas e o corpo muito pesado, o que as
sejam casados, e arreiguados" cil. O/'{l. 2. impede de voar.
D'·llCh,·~yllllho. V. Tribraco.
67. l. "se os Judeos forem ... obreiros, e
IIrllclctin.II.lo, ", adj. (t. poeL) Que tem
b1'acei1'os, e d'outros offlcios.. e 4.30. 1. «homens braceiros, que sooem andar' aos jor' os bracos candidos, mui alvos.
D"nciubo, S. m. dim. de Braço.
naes" como os cavadores, e ganbapães de
D"ucmiluc, ou - mClle. B. FlOl'. 1. 4.
agricultura, etc.
Drllel"jàr, V. tral1s. Fazer mover os bra- 24. V. Brahmanes.
Dráco, S. m. Cão mostrador de caça, perços com bom manejo e ar; fallando dos cavalias. Rego, Alvell. p. 148.• Ievanlãvão a digueiro.
D"áço, S. m. (FI'. bras; do Lat, bramão, e braceJávão com ella...
D.'ncl"jIÍ", V. intrans. Mover, dar com os chiwn; derivo do Gr. brachiõn, braço) Membraços. Lobo, r 62. "b1'acljaT muito.. (fallan: bro do corpo humano, que nasce do homdo). § /lg. Luctar com trabalho. Eu{l'. 2. 5. bro, e termiua na mão. § Na a'1atomla dá«bl'acejanelo nestas fraquezas, té que, etc." se o nome de braço só ã parte do corpo llU-
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mano que vai do hombro até o cotovelo: ja» Qucirós, V, de [J. 1)· 256. l. "praça estiJ'nada o braço dl:reilo da lndiall § Ser o braço direi/o de'alglLem;--i.. é, pessoa de quem
outrem se ser've em tudo. § Tirai' a/guem
dos bmços da morlc; Iiyral-o d'ella § Bra·

do cotovelo até á mão chama-se O anlcbraço. § Dar o braço; arqueai-o ou dobrai-o
para que olltra pessoa n'elle se apoie. § Ir
de braç'O !laclo; diz·se das pessoas, «ue vão
apoiadas no braço umas das oulras. § Uc
braços arrcgaçalws ; com eUes nás por estarem as mangas arregaçadas: § BI'aços' elo
cavallo; os membros locomotores dianlei§ Braço da viola, e oulros inslmmentos como cilhara, 1'cbeca, e/c., é a porção

ro .

que sai do corpo do inslrumento, onde estão os trastes, e onde se comprimem as
cordas qualldo se tocam, § Bmço dc ?'c/ogio
ele parcde; mão, ponteiro. Vicir. 9. 405. §
. Bmços da cadeim,' Eeças de madeira, que
nascem de cada lac o do encoslo, e onde
descançam os braços de quem esta assentado; e estas se clizem cacleiras de bmços;
V. Poltrona. § [Jraço elo mar; porção de
mar que entra por alguma aberla entre
duas co ta de terra pouco di. tantes: a sim se diz tambem braço do 1'io. Luc. 2. I.
Barreiros, p. 1G6. § Bt'aros de algum monle; a porção em que elIe termina, estçndid~
pelos lados. d'elIe. B. 4. 7, 12. /Jarret1'os, I.
141. «os braços que estes montes lançam
per Catalunha" Luc. 10. 18. Leão, lJC,ICI', c.
9. ·«destes Pyrineos sacm por toda Ilespanha ·muilos braços, ou ramos.. e assim: os
braços de a/gwn ecli(i.cio " as obr.as que sáiem
do corpo d'elle, e se dilalam r.ara os lados.
Vasco ..Sitio, f. 159. «saindo d elIa (da cLdade) alguns braços npbremente povoados,
abração entre si ameoissimos valles, outeiros, etc ... § Braço; trabalho: v. g. obra
leila á (orça dc braços. § Os braços uleis ;
cidadãos cujo trabalho aproveila, é util á
sociedade. li Vonlade sem braços; i. é desa·
jutlada da cnligencia. V. do Arc. Prol. § it.
Encostaclo ou apoiado no braço ele alguem
por não poder mover-se só. § Andar em
braços; i. é, ele companhia. Sá Mil'. § Não
dar o braf..o a t.orccr; (Ioc. famil.) não se
clueixar, não se lamentar. § Fazcl' cair os
bl'aços a alguem; desacoroçoal·o, fazer que
desanime: ccÍmpostos e reglllamentos'oppressivo , que lião só (a:;em cair, mas paralilicão, ou cortão os braços, da mecanica,
e da industria.. § Cariar os. braços a algucm;
tirar-lhe os meios para poder conseguir alguma cousa, ou fazer-llJe perder o animo.
§ Ficar rie braços cmzados; ficar selr. tomar resolução. § CariaI' os bl'aços á agricultura, inclusl1'ia, elc. em'Jecel-a, prival·a
dos meios de prosperar. § Pelejar bra.ço a
bl'aço, bu a bmço parlillo ; de perto, a mão
tenle. Frcire, 2. n.O 137. Vieil'. 10. 34. cciuctar com elIe a braco pal'lülo" § Receber com
os braços abcrlos; í'. é, com grande pl'azer.
§ Eslar com os braços aberlos para alguem;
i. é, prompto para o acolher, al1 asalhar, al11~
parar. § Eslar a bl'aços com .algwna cousa,

eslar ('m lucta para con~egulr um Iim, para
sahir de uma dil'ficuldade. § Ter os braços
1,Jarlidos ' não poder conseguir o que deseJa por.fhe fa\larem os meios, que talvez
alguem Lbe tirou. N'e~te sentido lambem se
diz: partiram·me os bl·apos. § Vil' a bl'aços
com algucm; luctar. Luc. 6. 15. Freirc, 2.
n.O 30. lleJles havião de vi'/' a braços com os
'flll'CO .. e no ng-. llvil' a bmços com a adversidade» D. FI'. 1I1an. lla bl'a.fO.s com algum trabalho" V. do Arc. 1. 2. S Em braços.
cala alguem; luctando, Iitlando: fig. llem
braços da tormenta" D/LS L. 1l. § Nos bmços
do S011111O, cios pmzeres, do amor, elc. lodo
entregue, g-07.ando tranquillo. § Braco ; fig.
poder, jul'l dicção: v. g. o braço sécular:
cdodo o rei catholico como b1'llço da . Egreja ... deve mandar cumprir as suas sentenças» Ord. Ar: «se chama o rei como bmço
sagraI da Igreja» cito Ord. 2, L. 20. § Os
Ires braços do 1'cino; o~ tres e lados, nopreza. clero e povo, Pari. Resl. § fig. Força.
Arr. 4. 11. "se com seu braço desbaratasse
os inimilJos" //r. 1. Il. «tu derribaste ... ho
diabo sooerbo, e com o braço de tua vil·tude espargestes nossos imi~os" § Homem dc
bmço, e sabei'; i. é, de valor. e prudencia.
Sá 1I1ir. § Rl'aç.o dircito; fig. pessoa, ou
cousa que com slla força, ou poder, ou
ag-encia ajuda muito a outrem. Vieir. L
426. "S. Ignacio he o braço dLrcilo da Igre·
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ço' dc uma cadcirinha, 7Jactiola, carrinho ele
mão, ele. as varag por onde se lhes pega. §
Braços da balança; as partes do travessão
até ao ponlo das suspensões. § [Jraço da
alavanca; a parte d'esta comprehendida

enlre o ponto de apoio e o de resistencia,
e enlre o ponto deapoioe o da applicação da
força. § Braços; (I. naut.) são o madeiros curo
vos que pegam em cavernas para levantar o
~rosso do navio, c estes são bmçosprimeiros.
uraços segttndossão as ultimas partes, Clue botam a cavernas da CJuilha para cima. § Bm·
ços, são tambem cabos, que vem dapontatla
verga, COm CJue 'e mareia de um bórdo a
outro, quando braceiam por barlavenlo, Oll
sotavento, etc. § Bmpos da ancol'a; as barras curvas do ferro, clue terminam nos dente da ancora. § [J/'aços de uma al'vol'c; os
seus ramos principaes. § Bmyo de ]Jergltipa; planta do Urazil, da famIlia da. solaneas, tambem cbamada iJO/SIl de pastaI', ou
ve/amc do matlo. § Adag. : llA obra pagada,
braços quebrados" «Não dês a loelos a lorceI' o tell bmço" llCada um despeude como
s~u bl'aço estende" .Dita alcança, que não
braço longo.. O braço de rei e a lança, longe alcança"
n"lIcolti, S. m. Certa madeir,! elo TIrazil.
D"i,ctCII, s. f. (do Lat. braclea, folha delgada, e leve) (I. boI.) Pequen.a folha que
nasce com a nór, e a collre antes d'ella
abrir, dirrere das outras folhas. 01'01. C.
D'·IICf.ci'do, n, adj. (I. boI.) Munido de
bracteas. Bmt. C.
1I11'llctcírca'o, u, adj. (de bl'uclea, e Lat.
(erre, levar) (I. bot.1 Que tem uma ou mais
bracleas.
.Ja-nctcUó,·mc, adj. 2 g. (t. boI.) Em
fórma de bractea.
1I'·nctcoc...·dC'"lo, a, adj. (de bractea,
e Gr. JeaNlia, coração) (I. DOI.) Que tem bracteas, em fórma de coração na base.
1I"nctcolill'lo, ", adj, (t. bot.) Que tem
relação com as bracteas.
11l·'H'.f.COIII"', S. f. pI. (t. J:IOL) Pequenas
bracteas mais IIlferiores.
IJI'lIctirca'O, a, adj. (L boI.) Que tem
uma ou mais nracteas.
1I,·ací..lo, u, adj. Que tem braços musculosos, fortes, nervudos. F. Elys. .
))"11 d i..1o, p. p. de TIradal'. § S. m. Nos
omci.os da paIxão, na semana Sancta, é o
que repetr~ os diclos de Pilatos.
Jlral!'HII..·, u, adj. e S. Que brada, grila. ElL(r. L. 3. lIeu me enlendo, gato bradac/or» e 3. 6.
1I"l"lá,', v. trans. Proclamar, appellidar.
Oret.
I. 51. 45. "se algum braadasse o
nome ue si mesmo, ou do seu senho,·, on
capilam 'por levanlar a gentes.,. moira
porem" ~ Pedir, representar a brados, clamar: "nem me brade mais SOCCOITO" § IIg.
Pregoar, assoalhar em aUas voz'~s: v. {f. illJurias, c/efeitos: lIbradando delle mil lnfamias»
III"HIR", V. in~rans. Dar brados, clamar.
Ord. Ar I. 51. 46. lIqne nom seja nenhum
ousado de bl'aadal', ou appelHdar por algllm senhor, ou capitan:l, salvo aqui dei-rei"
Vieil'. 10. 225. 2. «bmdolL ao Divino mestre
que o salvasse» § fig. l1ugir, bramir, fazer
grande ruído. Llls. 5. 74. "o mar brac/a na
costa. Naufi'. de Sep. <lbrada o mastro, es·
talalldo na tormenta" § BradaI' dc alguem'
dar voz accusaloria. clamaI' contra' elle:
accusando-o de algum malellcio. O,'d. flfa.n.
5. 76. 7)1'•• esse de que assim dá voz, e brada" "não ouvem o que todo mundo /iI'a.da"
Feo, (juadr. § /slo orada aos ceus! loc. que
usamos, quando presenceamos UI na grande
injustiça, ou um acto deshumano. § Aclag.:
.Quando os enfermos bl'ac/am, os medicos
ganham".
n"i"lo, s. m. Grito esforçado, clamor.
Lus. 5. 49. "e dando hum espautoso e gTande brado, lhe respondeo" § Pobl'c de alfol"
(fJJ, e brado; o que pede em altas vozes pelas ruas. Sousa, § lJar bl'ado algwn escriplo;
fazer-se celebre, famoso, e bem assim algu-
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ma acção, § Bl'ado; escripto em 'Ille se C.
lebra alguma_ cou~a. Freu'c, I. l. .ajuda~.

mos o pregao ulllversal da Sua fama co
est~ p.ellueno bm!lo. § Bl'aclo da c{dl' dm
afTlLCçao; expressao forte clamorosa quer
xosa: «suIYoc.ados os bl:acws, até o gemido;
da. lnnocenCla 0pPI'IOllda" § IJl'adós de eleseJas. /Ir L. 19. § V. Voz, syn.
nl'ad)'I,cpsía, s._ f. (do GI·. bl'ad!ls,len.
to, e pepsLa, coacçao) (t. med.) Oioestão
lenla.
o
n.·...IYI'o, . S. IT\, (do ~r. bl'ad!ls.lenlo)
Genero de an.' maes mammlferos, chamados
lambem lal'[iLgrados, enlre os quaes se distlllgue o ciumado pl'eguiça elo Bl'a:il.
1~'·I~dY"'.I.~rJlll'tís.uo, S. m. (I. med.)
Eml 'sao dllfJcIl, e vagarosa do eSllerma
D"ufonch'u"" S. r pl. (ant.) Armadu~as
que .cobriam a parte superior dos braeo;
(Nobll.): punham-se lamhem aos cavalioi
acobertados. p. 125. § BI'a(oneil'as; em Caso
lellJano., peça de armar, que cobria as CO0
xas; c.ow;o/es ou coxo/es, lhe chamâmos nós,
D"uga, S. f. Argola de cadeia de ferro
com que se pyende alg-u~m, pela perna,an:
dando a cadela atada a clllta, ou aluna argola que pl'ende outra pessoa. P. P.2. 111
v. AI'/'. 10. 49. li flg. ~'rdo, cousa que modera, contém. Doul. 7. 9. II. "deitar uma
braga áquella enseada, e a lo(lo o reino de
Ca!nba~·a'. (~om uma fortaleza.) § 1J1:lliJa;ca.
bl'la do navIO, com que se Içam CaIXas, pi.
pas, e outras cou as pesadas. § Cabo que
suslem o recuo de um canhão.
D'·',ga, s.. f. (do Lat. bracea, ceroulas
calçõe~) mais ll~ado no pl. Calças largas:
Dizemos famil. que alguma cousa (cm mail
que (azel', que as bl'agas ele ltIl! bode. Au·
le.ql·.
113. dando a entender que li diffi·
cil, e trabalhosá de fazer-se. § Bl'lliJa; no
sing. Casl. 5. c. 59. «lançou-se a gente na
agua,' que Ille dava pela braga" § Mag.:.A
quem não traz bragas, as costuras omalãol
"Quem as bragas não ha em douto, as CÓi·
turas lhe fazem nojo" "Não se ganhão lru·
tas a bragas enxutas" UUs, 1.'9.
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IId.!;n, S. f. (I. mil. introd, no seenlo
XVII) Espeeie de muro servindo de Iran·
queira: .CrabeC(ues, I\'olla-, fraucos,lizcres,
e falças bmgas... D. F,'. Nan.. ApDl. 169.
.l1'lIgitda, s. f. (anL) Perna, ou antes a
parte ela perna acima do tornozelo. lJallp.
(. 206 V. lle lençoes de mez cm mez co
longo, nem ao travez me nào cobrem abragada .. § Bragadn.l; pl. veias da COlaS, cpés
dos cavallo~. onde o. san"'ram. Ilego, Alv.
C. 3. e lI'eq. § [Jargaclas, e 'Vergadas são cr·
ros.
1I,'agádlgu, S. f. anl. Dl'ltgnlllgo, S.
m. (ant.) O valor, on preço de um bragal.

lJoc. Ant.

.JI'ugádo, ", adj. Diz-se do animal,que
tRm a cór de enlre as pernas diyersa dado
resto do corpo, ou branca, c como bragas
de lençaria. Uini;;, Idyl. 7. N. e Mop..f._ 23lIhuns lobos á meus olhos me tomarao a
vacca bl'agada mãi destoulra~"
n"llglldíU'Il, S. f. (1I0S bOIS, e cavailOS)
1\ porção cle entre pemas branca, ou ~ra'
gada.
d
III·ug,.I, S. m. Panno grosso'atrave~sa o
a
de muitos cordões, qlle se tece na Dw ,. e
Traz-os-llIonte /Jrit. (;'lH'. I. p. 298.2.Dcl·
le se fazem toalhas. e com elle se cobre.a
amassadura da farinha para levedar. Ac.
do' Sing. 2. 398.111'. (diz uma regateira Ira·
da con'tra outra) "ó tambor de çampa§n~~;
cala 'a bOI:ca. bl'agal de pasteleiro' o
bragal (nos Fomes Antigos): como pa/reço:s.
pensão; são sete varas do dlclo bl'ag "r C!'3r
tes retalhos se davam por preço, em O·n
de moeda: comprac/o, ou a(orad{J pol' I~ i
los bra&,:'les; nas medidas anllg~s ~;'~al
varas. lJ,luoid. Sup. § Carrl. ver e (nas'
por compes, a braga de pre.nd~r as P~olas'
ou os grilhões, que tem dOIS elos, ar. '
ou bragas.
.. ca do va.
lJ'·IlI[/ó.ànI S. m, nloeda mourls
1
101' de 40 rélS. AlblLq. 2. 26.
to Uliss.
IIrug"ntc, e der, V. Dargante, c .

'1. "bl'aganteo,r».

V. Draga.
EIu Sup.
s. J)l. (ant.) Bragal. ~ebrado,
lll'aguclro, S. m. Funda do q

1I"6gU8.
n"llgél,

BRA

BRA

BRA

31>7

otros o. § Peça de cobrir, as coxas e o te voa das bombardas horrisonas.. "acceso Planta da familia uas umbellifaras, tambem

~u.Pu vcntl'c, de pe1le ou panno; fralda que o mar, o eeo neceso bl'ama.. e Diniz, Pind: chama<la acantho de Allemanlla. V. Gigânte,
•
al\ as crianca de c01l0. III. Ltts. 1. 104. "e bmmavam os ares, caiu estrondo fero .. herva. Madei/'. Ateth. 1. c. 4.47.
UI'IIUCltlildo, 0, adj. Que tem brancbias
se pu II naul.) -Cabo que atravessa o leme (dos Liras desparados.) Sego Cerco rle Diu., 1).
meio para que faltal1fLo as femeas se 257. "bramar avalie.. NalL{,.. de Sep. f. 8U. ou guelra .
JlI'iIIlCltiitl, (ch como Ie, no ant. e no
p~ o erca~ M. P. § 'l'ambem se chama as- "bramão as chamll1as nos ocos das monta·

3}

~i~ tutro cabo fixo em uma argola, eneos- nlIas. Arr. I.
I do

ca le1l0 de próa, que tem na ponta
ama bigota de um olho, e serve para que
\ afasle nem córle, a e~cota no costado.
naGabo de amarrar. M. P. ~. 214. "os bm~ueil'OS com que o batel LlIa am~rrado ao
1lavio. ii. com que as peças de artilhena se
alracam a amurada: "c.o111 os balançosJJue·
brarão alguns bl'agueu'os da amarraçao, ~
rolava a artilheria tle bombordo a estlboraO

dO~,'agllél, V. Tira;

Inecl. 3. !í~ \.. .
Brall'"iIIlB, s. I. A parte d,lalllelra d~
braga , calça., ceroulas, etc; de de o. cos
na cintura ale entre. perna . rem uma ,11)0loadura e as respectl va - casas so.b uma ~es·
lana que as encob~e. Ac. dos Smg. 2. 396.
B~a!lllé7" "''', adJ. Natural de Draga: dlzse ordinariamel~te das pe oas, mas tambem se póde dizer das cou. as: v. g. cha~u bra"uez. V. Oracllaren e.
B"\h~II", s. m. (do Sanskl'ito bl'llhm!l, a
oracão o h)'mno, o elemento sagrado do
nlo' o'verbum, o ser absoluto, a es encia
do mundo) A. primeira divindade da tríaaa
dos Indios e o formador do mundo.
BrilhmilBclJ, ou JI..... ,IlI\UCS, s. m. pI.
accrdoles e doutores da religião de ilrallma: estes sacerdotes formam a [,. easta en·
tre os Indio , e só se occupam do estudo
dos Védas, ou liVl'os agrado-, de que elles
são os unicos depo ital·ios. Os brahmanes
usam de um trajo especial, abstcm-se de
comer tudo o que leve vida, su tentando·se
uOIcamenle dc legumes, arroz, e leite V.
Dramines. S"OS bl'al1lanes, e Jogues dos Pagodes, dizlão-lhes, que se o matas em fariia grande serviço a seus Deose-. GO/tvea,
10m. I. 13.
BrllhRlIlIIilJlllo,s. m. DoutriDa dos brahmanes, que domina em todo o Indostão. EtII reconhecc um ser soberano, Para-Brahm,a, que permancce eternamente immovel,
nao obrando senão pelo ministerio de Ilrahma, Vichuou e Shiva, triplice manifestação
d~enle supremo, que fórma a trindade Indiana. Brahma é a potencia, representa o
passado, e lCID por emblema o sol; Vichnou
ê a sabedoria, é o presente, e a agua é o
seu emblema; Shiva é o destruidor, represenla o ruluro, é o deus da ju -tiça, e tem
por emblema o rogo: esles tres deu es exelWm o seu poder sobre o mundo por meio
de um numero infinito de deu"es suba!lel'nll3. Os seclarios de llrahma acreditam na
melempsycose e Da ill1ll1ortalidade <la alma.
Or611ft, s. r.. (I. da Asia) Templo, ca a
consapraduaos Idolos do reino de Sião. !II.
P.e. 148. 151. c 18í. "as varellas e pall'odes, e bl'a/las, que são os seus templos'~
Orillllll, s. r. (do !tal. bl'ama) Aberra ou
~r~~5~0 cio dos veados, cervos. Na,,{':' de

Br~ftlft"éh'o, S. m. Lagar onde .se ajun-

Iam o, veados, quando estão no CIO.
.
bBramAdor, R, a'Jj. e s. Que brama: "a
;:adoras cobras.. Nau(r. de S. lJiniz,
' . 11. .ds - tigres...
B
nrallli\ntc,
p a. ue Bramar; e adj. 2 g.
~2~ brama: "o mar bramanleJl Eneida, I.
oranui
.
do O b~'~' lIItrans. (do !lal. bral1wl'e ;
bra r· lomo, cu raça grande ruido) Dar
par~d~ (.COIDO o ~ollro, o elephante, o leoraivoso Igre, o leao, o nrso, quando estão
mU"ind' B. 2. 3.9. "aquellas vacas não vem
roO) §~' mas bl'amando tras p.lles.. Ibezf'I'gar~sc ralllUl' (o homem), (Ie paixão; zanF3lCr,;n rurccer·se. Coul. \0. 10. I. § tlg.
reza d~ an~e estrondo, e propl'io da natule' objecto que brama; retumbar formarViã~}ramar trovões. Dliss. I. 43 . • bra·
os cachocro o mar.. Insulo 3. 106. "bmmão
ClInlraslãg;E CO!llbatidos das ondas, que
IIba. loum neul. "brama toda a monta·
Tenlo u o vcnto furioso.) Lus. 1. 35. "os
los bral~a~ri~ula/dvam, como touros indomi• . 6.84. "bramando a mar-

I. ~ B,.amar; pedi r aos bra·
dos expressivos de grande desejo. Paiv. S
2. 23'1. "o povo d'lsrael úraJI'.ar por carne"
e fig. Eneicl. 8. I L9. ,ma praya rortes, e ligeiras galés estão com furia ja bmma/lclo,
e despregar arde não a bandeira., § 11m·
mal'; e tal' com o cio; diz-se dos veado, , e
cervos; e por extensilo dos outros animaes.
Prestes, 47 V.
Ul'llmido, S. m. (<lo ltal. bramito) \'07esforçada de certas féras; rugido. Vieir. 5.
L76.. 'lo "leão que ó com o seu bramido
meLLla terror a todo o reban hOll ,~/. P. c.
'lI. "o an.tigo A.lbuquerque, leão do bramido espantoso nas ondas do mar.. § fii'amidos do homem; vozes de muito irado, enfurecido. Vieira, la. \115. 2.•Iel·antou a voz
como bramido de leão.. hl. 248. 2. "rliz o
texto ~agrado que suas l<grima.s (de Esaúl
farão bramidos·, Goes, Ch/'. Jlfan. I. C. 20.
"os bmmidos, choros ... que faziam hos
paes, etc... (dos Judeus, a quem tomavam
os filhos pequenos por ordem d·el·rei O. ~ja
nuel) V. Bramar. § IIg. O estrondo, o som
retumbante cle alguma cousa; como dos
trovões, dos vento das ondas, do rio que
corre, ·etc. Lus. 5. 60. Nau{ de Sep. 133.
"as ondas alevantão hum IIOVO espantadis~imo bramido.. • braveza, e bramido das ondas .. Mal·l. Cal. Vieim, 7. 173. "leão tão feroz na catadura, como soberbo no bramidu .. Bem. Lyma, Carla, 4. "vereis Neptuno
inctlar-se, e dar bramidos»
OI'''lIlldor, o, adj. e S. Que da bramidos. !lJac. Dom. 7). l34. Eneida, 7. 183. "clümera bramidom"
JlI·...lliIlCS, ou JI"IlIUCIlCS, s.m. pI. Sacerdotes dos Indios idólatras, succes orés
dos brahmanes.
Ih"Ullit·, v. intrans. (mesma et.l'mologia
que Bramar) Bramir: diz Lobo, p. '20. que é
proprio do~ leões, ma em geral é proprio
das féras; rugir. Luc. 4. 15. "bramLam como férasll Diniz, Piml. "bmmia o elephan·
te.. § Por ext. Gritar como as féra ; diz-se
do homens. § fig. (I. poeL) LlLS. 5. 38.
[]liss. 1. la. -ao longe o mal' bramia horrendamenteJl e na esl. 43. "bramar trovões.
erguer-se aos ceos os mares.. Luc. 9. I. "os
bramanes brmnindo·, 'de raiva' COIIl. 9. C.
13. "D. Jorge ... bramia como um leão de
elles (Malgas) sahirem coutra o seu mandado·, Ene/d. 9. 121. "do onoro metal. .. o
ceo bmllua a terra juntamente» Din. Pind.
"guerra que por tna rui na ó bmmia .. V.
llramar.
Jlr,,"co, S. r. (ant.) Douça, brenha. (Tal·
vez erro nos manuscriptos anti"os por branha em vez de brf.n/ta, ou por branca)
JlI'Í\IlCII, S. r. Cadeia, grilhão, braga que
se lança aos forçados na galé. Mascar. Rel.
97.
JlI'IIIlCIICCllto, ", adj. TiraDte a branco. P. P. p. 1'19.
JlI'IIIlCitCS, ~i~n. incer. (anL) Sera bracáes? P. da fi. Gen. 3.306, "os soldados ...
ãndelh armados de cotas, e baretas e brancaes, e lanças..
JlI'lIttcitgC'", S. r. (anL.) Uireitos, que se
pagavam do pão cozido, que se vendia nos
mercados, e tal vez as portas dos açougues;
pelo que talvez se di se açollgagcm; !ll~S
commummente brancagem era Imposlçao
sobre as carnes, que vinllam aos talhos.
Foral de Pinhel, e Pos/. de Evora.
JlI"lItcitl, adj. 2. g. Esbranquiçado, que
Lira para branco: diz-se particularmente do
panno de lã d'esta cór. Lopo, ChI'. I. c. 110.
JI.·ltttCOt·littll, S. r. tI. do Maranhão, Brazil), ~Iulata clara.
JlI'I\ttCOJl, s. f. pt. Cabellos brancos; cãs:
V. Cam. Luc. 8. 10. Eneicl. 9. 14.8. acom o
capacete as bmncas encobrimo .. § (aot )
Prças de dinheiro miudo de prata. Altiear.
{. 'l'l V. []liss. 5. 8. V. Quatrim.
JlI'Ii Dc..-...·"illll , S. f. Planta herbacea
vivaz da familia da acanthaceas, cujas folhas servem de typo ao capitel cariolllio. §

seg.1 adj. 2, "g.. Pertencente as branchia .
Jll'illlcltins, S. f. pI. (do Lat. brancilire;
do Gr. branchia) (I. de h. n.) Guelras dos
peixes.
ul'lIllcltliIStCgO", S. m. pI. (L de h. n.)
Ordem de peixes; que tem as guelra solta • e o esquoleto cartilagino. o.
IIr'\IlCO, ", adj. (no Ue p. blanco; do
Alem. ant. blanch, branco) De CÓr da cal
limpa, da neve, do Jeite, etc. v. g. denles
brancos. § Que tem cãs. Fcrr. Bd lo, 5 t.
"me fizerão bmnco antes de tempo.. Men. 1.
c. 16.. "hum pastor já ue todo branco" encaneCido. g Descorado, coado, que perdeu
a cor do rosto por susto, on ontra cansa.
Sá e Mil'. "o moço aos sohre altos branco,
e mudo.. ~ De cór clara; diz- e de cou as,
que não sendo absolutamente brancas, sào
mais clara, que outras da mesma e pecie:
/tvas IU'ancas; figos brancos; vinho bmnco.

§ Papel bmnco; o que não é azulado, ali de
cór; o que não esta t'scripto. § Arma~ bran-

a armauura defeu iva u ada antigamente. § Armaelo de ponlo em branco,'ou
antes ele ponta em branco; i. é, de todas as
peças de armadura; de arte que a ponta
da lança, ou espada do contrario não ache
pas ada, mas tope sempre em alguma das
peç1s da armas brancas, que cobrem o
corpo. Pinl. Cavalo p. 75 V. Eneid. 7. 182.
"em branco armado.. i. é, de arma brancas: d'aqui, ficar em branco; i. é, baldado
desaponlado no que esperava. Ulis. 3. 6. §
~oje dizemos, arma bmnca, em OPIO ição
ca~;

as armas de {o.qo V. g. espada, lança, baioneta, são armas brancas. § Ilomem branco;
opp. a pardo, prelo: "branco nos couros, na

alma mais que cafre, ou boçal Ethiope.. §
Genle branca; diz o povo para significar a
genle polida. § Real bl'anco : V. Real. § Verso branco; o . oUo, não rimado. Carla branca; alletorisação plena dada a alguem pal'a
fllzer o que julgar mais conveniente. § Carlas brancas; no baralho as que não tem figuras. ~ Em bmnco; (Ioc. adv.) elliptica;
assignar[o em úranco; papel flrmado em
branco para se encher de alguma esr;riptura. § Assignal' em branco; fig. approvar sem
exame. il. As ill'nar um papel, em que se
ha de passar um documento, antes porem
de estar este escripto. § lJei:car a/gllem em
branco; enganai· o, fru.tral' as esperanças,
baldar a ourigação qne nos li nua, escapare-Iue. M. Lus. I. 235.2. Cam. Canç. 16. "a
lebre deixa em branco a quem a segue.. !II.
L: I. 235. "drixando ao Consul em branco,
vendo-.se enganado.. § !l. Deixar algnem
sem dinheiro. § Despeclll' em bmnco; i. é,
sem cortezia. § Sai,. alguma cousa em bl'an·
co a algltem; baldar-se, inutilizar-se, ser
fru trado v. g. a diligencia. Casto 5. c. 3 .
§ Sair a sorte ela loteria em branco; Sair
o biLhete bmnco; i. é, não obter premio: flg.
Sair alguma sOl'le em branco; não lue succeder como désejava. Alflegr. I. Il. Na re-

crllta~ por sorte, fica lIvre aqnelle aquem
a sorte sai em branco, ou antes cujo nomc
nã.o sai da urna dos alistado. § Esta7' branco; ficar branco; pallido, li vida, por motivo
de u to, cal era, etc. § Bebidas brancas; as
alcoolicas, em opp. ao vinho. ~ Motlw branco; certo molho usado na cozinha portugneza e franccza. § Rubl'o·bml1co; a cór que
adquire o ferro, conlinnando ao logo depois de eneandescente § Que tem can on
cabellos brancos; os desgos/os fi:;eram-mc

branco.

II"'\IICO,

. m. A cór branca; as noivas
O bmnco do olho; a
alva. a porção branca qur roclria a comea,
§ P6r os olhos em branco; voltados de sorte
que só e vê o branco d'rlle , como talvez
sUL:cede a quem tem algum accidellte. § O
bmnco da ar'vore: V. Alvura, que é o mesmo que albul'lto, ou Sál1W. § Branco da lJontaria; V. Alvo. Lobo, {. 394. Pinheil'Ol 1. 162.
"que fosse como branco, e premio oe poucos- i. é, alvo dos desejos, ou meio de ex:v(}slem-se ele branco. §
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perimentar destreztl, como a dos atiradores
que alvejam certeiros. § O bralll:o do ovo;
a clara. Um branco; I. C, um homem (rue
não é preto, ou qne não é da raça mongollica. § Branr,o ; (de impre .) ;L folha impressa que ainda não foi retirada. § Espaço maior
que os ordinarios u'um impresso § l)eponto em branco; vestido com todo o apuro. §
no jogo do dominó. A pedra, ou a parte da
ped'ra que não tcm ponto marcado: ,jogO!t
terno e branco. § ~laleria córante de cor
branca: dar uma clemão de branco. § Branco; appellhlo de familia. § Branca; nome de
mulher'. ~ D. Branca; titulo de um romance do visconde de AlmeiJa Garrelt. § it.
Opera Iyrica extrahida do mesmo romance
pelo maestro portuguez A. Keil.
(Branco. Alvo, Candido. 811n.) Branco siA'nifica g'?nerica e precisamente o que tem
cor branca, ,em determinar especie alguma, ou graduação de brancura; aRsim dizemos: papel branco, cal branca, ele. ALvo parece que expl'ime o branco mais vivo, formoso, e lalvez brilhante; e, por is o, dizemos: alva neve, roupas aLvas como a neve,
ele. Candülo parece mais proprio para significar o branco puro, doce, agradavel; o
branco que não fere os olhos; a im dizemos: candida açucena, candido jasmim; e
no sent. fig., alma candida, elc. Bra/leo e
aLvo sómente se u am no sentido physico e
proprio. Candido emprega-se as mais das
vezes no sentido lranslato e moral.
III"'" C""·,, , s. f. A cor branca, alvura.
FerI'. EgL. II. pr.
IIr,,"di.cl', s. ;.n. pI. (l. naul.) Bmndaes
grandes; uus ca1Jo que passam da enxarcia
(Jos ma taréus pelas gaveas, e vem a fazer
fixo ao redor do ouvens da enxarcia grande. § Brandaes da gavea; cabos, que vem
das pontas dos maslaréus a fazer fixo ao
co lado do navio.
D.·.. lld .. mcntc, adI'. Com brandura. Lus.
I. 19.
IIr .. n.liio, S. m. (do FI'. brandon, tocha,
faclJo) Véla gros a de cera; tocha, facho.
Res. Ohl·. J. 11. c. It7. "afóra os brandões,
que estavam pelas mesas".
1I1'''lldcno', v. inlrans. (I. naut.) Abrandar.
Dr.. nd"ll", S. f. (anl.) V. Brandura. § fig.
Suavidade, doçura. I,r. I. 2. "a brande~a
deste santo jugo de Chrislo" IeL. 2. 7. e
{l'eq. "brandezas da carne" sen ualidade.
DI'ondczcm, S m. Certo véu locado nos
corpos, ou nos sepulchros dos Sanctos, que,
como reliquia, mandavam os l'ontince aos
Princire.; era de linho finissimo, e alvissimo. Vien'a, lO. 366.
Do· .. n .. iloco, ou antes 110""l1lilo'I"0, ",
adj. (L poel.) (de brando, e do Lat. loquor)
Que e exprime com brandura, com suavidade; que diz cousas li onjeiras, insinuativaso
1I0·lIn.lImcnto, S m. Acção de hrandir:
"não queiras esperar o brandimento de suas
espada » Azul'. C. 57.
1I0·"l1tlíuho, dim. de Brando.
DI'lIudir, v. lrans. (do Ilal. brandire, ou
do Fr. brandir) Mover vibrando a lança, ou
espada, para empregar rr.elhor o golpe, acenando de o dar. Casto 2. C. 62. Lus. 3. 19.
Cam. ELeg. 4. "Malte brandindo a lança furiosa» Brit. GttelTa, 368. "pegando em um
pique, que brandia e sopezava" A~Ul'. c. 67.
Arr. 10.44. • brandir a ·espada". § Brandir
o açoute; movei-o para açoutar alguem; i. C,
castigar com o açoute. CItr. de D. Pedro, \.
C. 7. !l Brandir os braços; movei-os. B. 1. 8
7. § Brandir o pandei7'O; fig. locar os paus,
tanger o negocio. Ett/i'. 5. 5. § Brandir;
causar: V. g. brandir a morle, (tomando o
encito pela causa. i. é, a morle por a lança, ou espada, que mata, ou produz a morte). Diniz, Pinel. II. "hJIDeneo brande a sacra te)'a- ld. E1Jilhal.
III'ondio', V. mtran . Mover-se vibralo·
riamente' o corpo elastico; vibrar, oscillar:
V. g. brandir a lJalma c0111prirll'ida. Maus.
Af. "a lança afincada brand'ia" Eneid. Trancoso, 2. 4. "taboinlJa, que, em se l11e tocaudo, brandia muilo".
DI·.. ndisslmo, sup. de Brando. Arr. 10.
5. Bril. í1w. .1. 10.
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DI'iludO, o, adj. (do Lat. blandus) Molle. lho, e.o tympano; frisa. § Estofo de lã usa
.
que cede ao tacto: "céra branda» que cede do antIgamente. lJ!ecL, 3. 393.
1I0""HI"ldiio, S. r. Brancura, cOr bran.
mento". § Lizo, macio. Lus, 6. 17. "bem' ca. PCI~. _Btbl. 3. 11· 206. noto g. cCOmo
a
parecem (os cabellos de Tritão) que nunca branqmdao da neve"
O· ' "I tI"i"or, S. m. O artista que bran.
brando pente conheceram •. § Sereno: v. g.
Lempo brando, ~ Suave, tranquillo: somno quela ouro, prata, etc. Sever. Not. Diso 4
..
brando. § AgraéIavel ao ouvido, melodioso. parag.22.
§ Condição, genio brando; suave, c~nversa
1I0·.. 0~cllllmcllto,. S. m. Banho que usam
vel com bondade. § Voz bmnda; nao forte, os ounves, para a~lmpar a prata, e dar.lhe
não a pera; mansa, abemoJada. § Venlo bmn- c.or _branca;. compoe-se de sal marinho, e
do; galemo. Arr. 10. 38. "branda viração». IImoe, ferVIdos em agua; ou de 'arro de
§ Passo brando; nada a~ressado. LttS. 7. 58. vin!lo e .aI. § Banho_ de ~órar pan;os, len.
§ Fogo brando; fraco. § Palavras brandas; çaril crua de algodao, li nbo, ou cera ele
acompanhadas de mansidão, sem desabri- .II':"IHlllillb .. , S. r. (t. do. norte do' Bra:
menta, nem aspereza.
ztl) Esper,leza, fraude, artIUclO com que se
1I1·.lIl1lôlll·o. V. Varadouro, ou Varandou- procura enganar alguem.
1'0. Ji'reil'e, ELysios, 11. t64.
'
1I1" IllCI"iuho, ", adj. e S. dim. de Braa.
•
1I0'lIndl"'II, S. f. A qnalidade de ser bran- COo
do, macio ao tacto. § fig. Diz-se da condi·
1I0""l1l l1il', V. iutrans. (t, de Ouriv 1\'
. ,
ção suave, do tempo, etc. Lus. 6. 89. «bran- Branqnear a prata.
dttra !lC de amor mai~ certo arreio, o etc."
1I1'IIU'I"isslmo, a, sup. de Branco. Brit.
V. Brando. § Doçura, arrabilidado, Aulegr. ChI'. 4. 15.
II ..... U>:II, S. f. Rama de pinbo.
p. 25. «a brandum pesca corações» ibid. p.
43. "a bmndul'a vence almas" § Bmndura
D.-{oo, adj. (t. do Indo-porluguez) Bravo.
da voz; mansidão. Bcm. L. e C. 1. 11· 265. §
Jh'lIqIlC""', v. inlrans. (t. de ginel.l !lo.
it. lolodia. § Bmltdura; remedia que abran- ver o estri bo para dar de esporas ao ca.
dea a dor, lenitivo, anód.yno. B. Claro 2. c. vall~, na esporada, chamada chaqueo, P. da
5. "que faça huma brandura pera o presen- H. Gen. 3. 30l.
III'ns,o, e derivo V. Braza, etc. Arr. 4.2.
te, e se vos mais tornar e sa dor, leixarei
huma receita... pera outro remedia" § .br~ão" Brit. ChI'. l. 8. llbrasido",
mndum do {ogo; amortecimento. § Bmlt111'11811, e der. V. Brazi I, ele.
duras, pI. palavras, e modos brandos, afa1I""sollno', V. OIasonar. Brasonar é de
&,os, carinhos, com qne Sll abrande o animo Vieu·. 2. 334, 2. e {req.
1I1·.. !lS .... O.... Il, S. f. (1. mod.) V. Braca·
oe al"'nm irritado, etc. Cmz, Poes. 143. §
.
V. Docilidade, syn.
. gem. Noraes, lJicc, art. Lavor.
DI·,íl!lsiCII nu,,·illha. V. Soldanella; planDI'unclI, ou DO'Ullhll, S. f. (ant.) V. Brenha. Ined. 2. r \05. «bmnha» § Logar hu- ta.
III'ioumll, S. 01. Arvore lelluminosa do
mido, apaúlado, choupana de laes lugares.
Ih""ltl"C,ído, p. p. de Branquear. Ined. Brazil.
1I0·i,,·omcnt.c, adI'. Com bravura. V. de
-2. f. 131. § 8e)Jtt/cros branqueados; fig. os
hypocritas. An·. 3. 4. § Os olhos branquea- 811.10: "ferido btava11lente em huma perna.
dos; i. é, postos em branco como succede Casto 5. C. 76. i. é, muito: esbombardcal·-.
ao moribundos. En cid. 10. 102. § A cabeça Goes. § fig. •Bravamenle he apaixonado.
bl'lmqueada; com cãs, encanecida. Pinheiro, Lobo, 8.
1I1""'III'io, s. f. V. Bravala: csão bram·
2. f. 26. e Oruz, Poes. t. 36.
DO""HI"Clld()I', ", S. n que, a que bran- rias de Palermo" Sá e Afir. Lsll'. I. 5.
1I0""'lit,ll, S. f. (do Hal.) Habularia, ro~·
qneia teias, metaes, etc. § Branqueaclor, S.
m. Esfolador, alimpador do gado para os cas, palavras ameaçadoras, com oslenlaçao
de valor; jactancia. Vieir. Cart. lI/l. do
talhos.
1I1·.. llqIlCU ....... o, S. f. p. uso Acção ou T. 1.
III·o,·uteáo·. V. intrans. Dizer bravafas.
erreito de branquear.
1I1'lInclllclIlIIcllto, S. m. Acção, ou errei- Vieira, Carl. úzt. cio T. J.
.
Jh'lIvotéil'o, ", S. O que, a que diZ bra·
to de Lranquear. § Lavagem de roupas brancas. § Córagem de toias de linho, etc.
vatas; jactancioso.
III'uvcilr, v, intrans. Esbravejar, brava1I1'III1CIUCI"', v. trans. Dar cor branca
tear.
Cost. Tcr. l. 3D\. "braveamlo, e dando
com gesso, cal, etc. § Dar cór branca il
prata, e alim·par o ouro no banho, a que os il cabeça".
II0ovcji..., V. intrans. (do lIal. bral~!r
ourives chamam branquimento. § fig. Encanecer. Palmo 4. 34. "a idade bmnquea os g~a{e) O mesmo que Esbravejar. ();rifa, lo
cabcllos" § Branquear lençaria; lavai-a, co1II""'czn, S. f. Furia, bravosidadedeconral-a de 1Jranco. § fig. Alimpar, purificar
moralmenl!'. Vieira: • e linhão branqueaflo dição; opposta à mansidão. Lus; 10. IH.do
no sangue do carneiro (C lll'1stoj " branquea- Arc. 3. 9. «saio-se pola porIa fora furlO~oe
cio do crime, e não com brancas, mas com ardendo de bravua, misturando qUell!5
lonras (peças de omo de peita). § Bran- com ameaçasJJ. § U"'. Diz-se dos venlos, dp
quear (I. de carpinl.) tirar com a enxó o mar, da tormenta; impotuo idade. Llls. 6. I!.
branco, e a porção mais escabrosa de al- "e braveza dos mares» Utis. 2. 43. CDllt.l.
guma peça de madeira § Branquear-se, V. 8. 12. "torão, que he tão soberbo, e fer~l,
rer. Fazer-se branco. Arr. 3. 13. § fig. Alim- faz lantas bmvezas e terremolos", § .~ bla·
'veza do castigoJJ (por: fereza, o~ fertdad~)
par-se, purificar-~e.
1I1'lIn'l"cilr, V. intrans. O mesmo que Arr. 2. t9. § Fereza do animal nao ~oo!e,:
branquejar. Bem. Lyma, Oarl. 32. "parte ticado. § Acção de animo esforçado, fe!IOt
em branqueando o orizonte" i. é, ao rom- heroicos: "fazer bmvezas na guerra" ~~.
per da alva
3. C. 101. V. Bravuras.
.
cmio
III'n,'lo, S. m. (do Gr. brabelO/l, pr d
IIrollqncllo'ill, S. r. A fabrica de branquear a cera, ou a lençaria de linho, e al- da victoria nos jogos pubhcos) O pre~eoa
godão, que ainda não foi córada para per- victoria em lucta, ou jogo; corsa, p:~ô
der a cOr escura, ou o sujo da fiação, e te- Vieira, Bal'relo, Vida do Evangd. .Ie
cimento. § O Irabalho para conseguir o brávio".
_
d deman·
branqueamento.
11I·,\\'io, II, adj. Que nao é dota
§ ~ão
1I"IIU'III"j'\I', V. intrans. Apparecer bran- sidão, a pero, brulo: opp. a manso. lar.
co, alvejar: 1). g. hranqnejãvam a,1 vélas c/a cultivado, maninho; fallando de te~~Dar_
(mia; lia terra branquejava c'os ovos- 111. vores, fructos, etc.; silvestre) ag rcs aádo-'
P. t7. "a agua do mar branqueja, onde ha l'eims, f. 107 V. (,arvore bl:aVlQS,,§. ~ nlebra:
baixos de areya" B. 4. 1. 16. «os baixos ... não domesticado, mo.n~ezlllho. ecp.)
que assignala a agua onde branqueja» ou via; inculta sem pol1~la. ?ue. § I!O .. ravia
com a escuma das ondas.
.
Havia 1JOVO ÍJravio; d~nhe~l'o br§aY~'bral10;
III'OU'I"csinbo, ", adj. Esbranquiçado. muito povo, mUIto dU1IJelrlqificil de andar,
Avellar, ln V. «cercos branquesinhos, ou al- s. m. O que é aspero,. e (I I bravio di
gnm tanIa rosados, ao redor dos planetas... etc. Arr. 3. 17. "cammbar pelo
denola serenidade•.
lei de Deus".
de
1I1·.....llIctO, .s. f. (l. typ.l Peça de linho,
III'o"isslmo, P. P. 2. IOb8. su.~. De genio
DrAvo, ", adj. (do Hal. raVO,
que serve na Imprensa, entre o tympani-

il compressão. I/r. I. 2. "brando ao tangi

n.
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. aspero. Mal'iz, Dial. 3. 143.. "por slla
~erl~o~ a pera condição, e forte animo, citando bi'avo,' (O. Alfonso IV). § Valoro~o,
mal nle' v g homem bravo. § Fanfarrao,
lae o'lenta
. . de. valente. § O"t
t
EU/Ir· •
~ en oso.
W.bravo vindes vos agora. plCad? de gra.'so ~ Irado embravecido. Cam. Sono
~~~ :õnae bate 'o mar com furia brava., .. §
Bizarro. galaute. _§ Tel'l'a bl·a~a. V. BravIo.
Delie. Ad. 10. "nao ha terra tao ~I'ava que
esisla ao arado, nem homem tao manso
rue qneira ser mandado" Llts. 5. G. "cren~o ler nos braços. quem am~va, abraçado
me achei c'um duro moote .d asp~ro mal~o
ed'espessura brava .. BalTw'os, f. 210.. "plnheiros bl'avos". § Gado bravo; ~ravlO. §
Genia bravo; aspero. g.Genle, naçao brav~;
i. é, inculla, sem poliCia,. de letlras, artes,
el~. 9 BI:a~o; fig: mag~I.rlco: v. (I. u~;av~s
MlficlOS; 1. e, nobres. Ali. 4. 6. M. L. _; 5;>.
3. § Exlraordinario: v. (I. brava maravtlha.
Vwira, I. 270. §. Cam. ~on. 83. "saudade
brava.; i. é, mUI excessiva. § Mal', venlo
brallOj tempestuo o. § B,'ava !omwnla t p~r
graJUIe. Casl. 5. c. 79. Lobo, f. 47(1. "nao Ja
desses leões da bl'ava Hespan lia". § Cosia
brava' sem porto quieto e seguro, de mar
bravo: de levadia, marulhada, 'I ue rebenta
na cosia. Casl. 1. C. 10. AI·I·. 7. I. § Bravol
acclamação em louvor, applauso, quc se da
aquem canla, dança, representa,. ou .faz
qualquer cousa, e bem. § O mett dtllheu'o,
que i mallSO, não o quel'o {a~el' bl'ltvo; promb. u ado no Alemtejo, e com que se responde a quem não se quer emprestar dinheiro. § Bravo; s. m. Homem valente,
guerreiro: os bravos do Minelello. § - subst.:
duran/ea l'epl'esel1laçãohouve lIwilos bravos.
Drll"osclÍ", V. Bravatear. TeU. Elhiop.
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primeiro que tudo. § Bl'asa em seio; cousa
que se guarda, pessoa que se acal'inha, mas
de que re3ulta mal para quem o rez: "Temo, Satan, que esta mercadoria, Que temos
aqui, he bl'a::a no seio" Gil Vic. "Braza
deita no seio quem se Itonl'a com o alheioo
§ Passai' por a/gttlna cottsa como galo POI' brazas; tocar de leve, não proflllldar o assumpto. Adag. em Blttl. Voc. "Filho aIllCYo, braza em seio. Utis. 1. 6.
D'·j.zão, ou DI'asão, s. m. (do FI'. blason) A.rte, que trata das armas, e insignias

de nobreza da5 familias Illnstres, e das pessoas, que as conseguiram por algum feito
nobre, em armas, letras, etc. § O escndo
com as armas. Lobo, (. 17. § ligo Ter algltma cousa paI' bra;;ão ; por honra, por timbre. Ac. dos Sing. 2. p. 155 "de não ter no
mundo igual, alegm [o!tra o bl'a~ãu'J
D.'uzclt'íllho, ou 111'nscit'íllI10, S. m.
dim. de Bra7.eiro; vaso de barro com tapadoura gretada: ou furada, que com rescaldo, ou bra7.as se põe nos climas frios debaixo dos pés para os aquecer. V. Rescaldeiro.
JI".u:clt'lI, S. r. O mnsmo que Brazeiro.
JIIrnzcit'o, ou iJ,·".. elt·o, S. m. Vaso de
barro, de louça, ou de metal, onde se põem
bl'azas, para aquecei' as salas ou os quartos no inverno. Ac. (ú)s Sing. 2. 174. § 110gareiro ou fog-ão, em que se prepara a comida. P. da lJ. Gen. 3. 178. II!. L. 2. l33 v.
§ (ant.) Homem de erviço de casa, que tractava dos fogos d'ella na casa real. lned. 3.
507
lll'nzí ..o, ou ll"'"lÔí"o, S. 111. Grande
quantidade de brazas. III. P. c. 187.
JI"uzól, adj. 2 g. Pau Brazil; vermelho;
CÓ!' de bl'aza (d'onde vem bl'asil, ou brazil,
L.4. C. 16.
bl'asido, on bl'azido), de que se extrahe tin.D""'osldltdc, S. r. A qualidade de ser ta da mesma cór, cozinltando-o em agua. ~
bravo, de condição féra, aspera. Vieil'a, 3. CÓI' f)m;it; de pau bra~il. § lndio natural
i9.• não se quer tanta bl'avosúlaie nos la- do Drazil.
Dr..zileh'u, S. f. (t. do Brazil.) Plantà
dos do !leis.. "bravos idade com li ue se tralaa peleja. Alb. 4. 5. § O natural ferino ornamental.
dos irraClouaes. M. C. 9. 120. § Valor misJll'tlzilelro, a, adj. e S. 'atura! do DraIUlado com paixão, ira. Eneida, tO. 5. e II. zil; pertencente ao Drazil : V. g. IJl'oducções
116.• enlrão com ~ram bl'auosulade pelas brazilpiras.
armas•. V. Brabosinade.
JI"lIzllêtc, S. m. Madeira da especte do
Brllvoso, ÓSlI, adj. V. Dravo. Sá e Mil'. Brazil, mas que não da tinta tão fina, nem
/lJlJo, 484.:l. "o leão bravoso".
tão viva.
Dravú"II, S. r. Acção de bravo, de vaJI,'uzíllco, ti, ou - lIêllSC, adj. 2 g. Do
lente: V. g. (azer bravuras. Sá e Mil'. Vi- Brazil, ou pertencente ao Brazil.
/fIaJe· 2. 5. § Qualidade do que é bravo; vaBl'lIzíllO, adj. (nio Gl'and,~ do Sul, Drazil)
lenlia, coragem. § "A bravura, ou braveza Cór de braza; diz-se do gado, e tambem dos
do.mar. II. P. p. 38 v. V. Dravo idade. § cães.
Alia. de bl'avul'a; aqueIla cujas palavras e
D.'uzío, V. Brazido. Gil Vic.
musica exprimem audacia ousadia on granB"lIzonú,', ou Bl'n"olll'l\", V. trans. (t.
de jub~lo, c que se cant~ com grànde des- de armaria) Organ izar segundo a regras
envolVimento, e floreio de voz e em com- do brazão: diz-se dos escudo. P. da lJ.
~n apressado; 0llp. a a1'ia de'po1'lamenlo: Gen. 6. 663. e 664. § IIg. Jactar-se: "Elias
sao expressõe 111US. adoptadas do ltal. § bl'asonava de sei' eIle c[uem, etc.» J1ieir. 10.
Contai' com bravtt1'a; cantar, empregando 443. 2: e 3. 258. • bra:;onal'.
lodo os recul' os da voz e do talento. § V.
IIrcú"o, p. p. de Drear. Gil Vic. 1. 247.
Co/'IJg~l1I, syn.
§ fJg. "Náos bl'eadas, com encenso bravo»
D""II, ou Dl·ltsn, S. r. (em 111'. braise; (talvez almécega. brllva usada no Brazil)
lIal.bracc, ou bl'acia; do AIIemão ant. bms, 'Goes, P. 1. c. 5i. § Breado, a, Da cór de
fogo) Ocarvão ar'dendo todo em foO'o mas breu. Vlrialo, 5. 102.
sem chamma. § Em braza; i. é, bem peneD'·cn....ll'n, S. f. Untura com breu.
Iradg do rog?, caudente: V. g. {el'ro em braB,'cum"ntc, S. m. Certo género de peso
ta. ~ TOl1lal (el'l'O em bra;;a nas mãos' es- cado.
peele de prova judicial usada antiO'alúente
B,'c/,,', v. trans. Untar com breu; talvez
a se mostrar innocente de algu~u deli- para
a agua não penetrar dentro do obje~~, quem o lo~nava sem se queimar. Leáo, cto depois de breado, ou se não evaporar
in r. J.. 1. § FICai' braza; i. e, com o rosto algum espirito n'eIle contido. § Cobrir, rebcendldo: "a rapariga em me vendo ficott vestir de breu ou alcatrão: bl'eal' wn cabo.
~ala, Eu(l'. I. I. "fizemos o escudeiro bra.
Brcc.. , S. r. Sanha fmor, ira porfiosa. B.
aff' IIcar corado de vergonha ou ardendo' P. § Doença que dn. nas cabras, que Jues
ta·;~nlado. Ulis. § Mala,- a br~za; fig. avan= faz cahir o pello. lllul. § (I. us.) Enfado,
~ I ·se fi ~ulros em galanteria ou ~nalquer que torna o homem de mau humor. § (t.
lal~:' aeçM. Gil Vic. 3. 242. Sd e Mt1'. § Es- vulg.) Contracção dos musculos_da perna;
impa~i::;r;;a; muito irritado. § il. Inquieto. caimbra. Porl. Mut. 'P 745. § E levado da
Lan
e, Com receio de alO'uma cousa § breca; (ph. pop.) endiabrado, ladino, mau.
lhe ~~~ ~ bl'a;;a no seio a alg!~em; inspirar- § Da breca; diz ·se tambem de cousas deslhe cõu;JO ardente. Atllegl·. r 153. il dizer- agradaveis, incommodas: faz um vento,
:a.tdeb/ com q~e eIle àrda muito. § Bra- ulUa chuva, um sol da breca. § II'-se com a
ta en a~Xo ela clIlza; fig. maldade encober- breca; ir-se ou perder-se para sempre. §
a~n~ o Aulcgr. Il8. § Braza do mOITão' Vae-Ie com a bl'eca; vae-te e não voltes: imarmas ~ec~sa para com eIla se dar fogo as preeação de aborrecimento, d~ e.nfa<!,o. §
fechos' mnhoes,ou espingardas antigas, sem Com a bl'ecal loc. que denota admlraçao, e
tão aceesas com seTpe onde estava o mor- tambem descontentamento.
COrvado °v ~ se deixava cahir no foO'ão esBrcc"", S. f. Quebrada, aberta, boqueilUa lorCtinil ~Iaco'dda. ~ Chegar. a b~'aza á rão, que se faz na muralha com artilheria,
a , CUI ar cIos seus lUteresses, etc. razel', abri?' brecha; assallar, defendeI',
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acommeller, subir á brecha; I'epal'al' a -,
elc. § Abl'il' bl'echa; fig. fazer algum damno,
que seja aberta, e caminho para outro (VieiI'a, 2. L08.1; para vencer, render. § Abl'il'
brecha; fig. abril' caminho. § Eslal' na bl'echa: ligo estar sempre prompto a combater

a favor de alguma ideia; é pltr. parlamentar e jornalistlca. § Uma brecha; ferida larga feita com instrumento cortante ou contundente, ou por motivo de queda, pancad , elc. § Depressão entre montanhas; quebrada.
D"cchíl, S. m. Lança cnrta de cavallaria Asiatica. God. .54.
III'CÇO, (ant.) V. Berço: "no bl'eco aillda
hoje, já na sepultura" Bem. Rim.•
8".0"0, S. m. mais uso no pI. Bl'edos (do
Resp. /;/erlo) lIerva hortense da fami lia (Ias
chenopodea; é comestivel; é uma especie
de amaranto. Casl. 5. e. 70. (Lat. btilum.) §
Outra planta da familia das amarantaceas.
Dl'cdoégll, S. r. Multidão de bredos. V.
Beldroegas.
DI'cgn, V. Briga. Sim. Mach. 2.
nl'cg""o, a, adj. (ant.) Pão bl'egaclo, e
ele callo; opposto ao molleie. Parece que era
o pão de rala, e misturas. Ettlcict. al'l. Branclt(fem.

U"égcit'o, S. m. (ant.) Dréjo de plantar
arvores, ou pa tos, pantanal, alagadico. §
V. Bréjeiro, que di/l'ere.
•
U"égoma, S. m. II. anat.) Moleirinha' a
parte comprcbendida entre o occipital e'os
parietae~ das creanças recem-nascida .
U"cglUíltc, S. m. (do Gr. brcchma, de
b)'echó, eu molho) (I. de anaL) A parte da
cabeça, onde se ajuntam as suturas coronal, e longitudinal, que nas criança está
sempre hum ida.
iJ"cgolllgoiio, V. Briguígão. Lus. 6. 18.
III'éjeh'Í1:ln, S. r. A.cção ou dicto de
bréjeiro. Sucia de bréjeiro , V. g. cliclo bréJeira\. § Que tem qualidacles de uréjeiro. F.
Elys. l. "bl'lJjeil'ltes lacaios".
n ..éjch·Í1I, ado 2. g. De bréjeiro, propdo de bréjeiro.
1I"éjel"'io, ima, S. m. angm. de Brejeiro, a.
D"éjch·ltr, V. intrans. lIazer accões de
bréjeiro; vadiar, garotar.
ll'·....jcll'Ícc, S. f. Acção ou dicto de bréjciro, maroteira, garotice.
D,·éjelt·o, a, S. (talvez do Resp. brechero, velhaco no jogo, gatuno) ltapaz, ou rapariga, que anda ao brejo: rapaz, ou rapariga da plebe; vadio, maroto. § Pe soa de
mas obra, ou palavras; tOllallte, dissoluto,
patife. § adj. Ordinario, grosseiro: V. g. cigarl'o bl'éjei7-o, ou simplesmente bréjeil'o' (I.
pleb.) cigarro ordinario.
'
1I"éjch'Ótc, adj. e S. Dréjeiro, garoto.
Diz-se tambem em tom de gracejo.
1I'·....jo, S. m. Planta silvestre semelhante
ao alecrim (erice). § Terra hluuida, lodosa,
alagadiça, pantanosa. Barros, 11. P. 1', 43 v.
§ Logar muito frio e batido pelo vento: esla casa é ttllL bl'ejo. § II' ao brejo (phl·. pleb.
ant.! ir furtar as ucar das caixas nas alfandegas, etc.
.
DI'éjoso, ósn, adj. Alagadiço, apaúlado,
lodoso como o bréjo. M. P. c, 97. -campo
brejoso" Lemos, Cuc. 71. 40. "ar corrnpto de
lugar paulado, e brejoso» lIt. P. c. 28. "a terra em si bl'ejosao.
1I"clho, S. m. Penedo, ou seixo pequeno.
B"clóqllc, S. m. Dagatella, frioleira.
11".01111', S. m. (do 1/r. bremc) Certo "'énero de peixe da agua doce, da familia ã'os
c)'pricoides. § Bl'ema do mar; especie de
peixe do genero r,aro. BI'iI. C. 66,
Dl'éllhn, S, f. Terra quebrada entre penhas, selvosa, povoada de silvados: matta,
bosque, selva. Vieira, Ca.rl. 1. p. 70. -barbaros (Indios) das brenhas- "bl'cnhas sem
caminhosll lei. 1', 89. § E pessura de selva,
malto. "bl'enhas dos matosll B. 2. 4.2. VieiI'a, 10. 337. 2. "a ovelha perdida no meyo
das brenhas, e fig. Bdl. CM'. 3. I. "brenhas
de lanças ll Cam. San. 168. "ver bl'enhas de
ondas" i é, feito o mar em serras. § fig.
Confusão; cousa intrincada. § Brenha de cabellos; os cabellos bastos e emmaranhados,
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8.'cnbÕso, ósn, adj. Cheio de brenhas;
silvestre, selvatico. "o bJ'enhoso Apennino".
ll.'cuséda, S. f. (anLI (talvez do !lal. bJ'er;za, peq. vento, mas frio, alterado em bJ'en·
.;a, e bl'enseda derivado como olivedo, a::e7'eclo, jaspeclo, ele. alamecla, (iguei7'C(to ou fi(Jueiral, ele.) V.ento com nebrina, e escuri'dão. inec/. 2, 329, "a aspereza da terra, e a
bl'ensctla da noite não consentia que che·
gassem sobre as aldeyas, senão llarte do
dia passado",
lldw, ou antes UI'CU, s. m. (do FI'. bmi;
do LaL barbara bmium) Betume artificial,
campo to de pez, sebo, resina, e outr<?s ingredientes, com que se untam o navIOS, e
a- enxarcias, para preservar ctacbllva, etc.
Vieir. 10. 206. § Escuro como breu; (loc.
pop.) muito escuro.
_.
D,'claugil, S. m. Panno de algodao teCI'
do entre os Cafres, de ql!e ha grandes, e
nequenos, pretos, e azues. B. lJec. 3, f. 61.
E palavra Africana.
n.'clilllba, s. r. Lençaria de Iin!Jo fina,
iJue tomou este nome da provincia de Fran·
ça assim chamada, onde originariamente
teve pri nci pi o o rabrico d'e la fazenda; depois se deu tambem este nome âs de igual
quahdade que e manufacturaram em outras terras: ti. g. bretanhas ele Fmllça, cle
irlanela, Suecia,' elc.
n"élc, s. m. Armadill1a de dois paus del·
gado do longal' de um cavado, para to·
mar aves. § ligo Laço, prisão: "os breies de
amor" Eneicl, 4. Ill. FerI'. Brislo,2. 2. "nam
me colhem a mim mais no breie".
B,'clo."ja, V. Brotoeja. 11. P.
8.'clóulca, V. Betol1lca. B. P.
D.·cu. V. Breo,
n,.cn" adj. 2 g. (do Lal. brevis) Curto de
extensão em longal': V. g. caminho breve. §
Curto em tempo: "breves horas do meu con·
tentamento" Aulcgr. 1. I. (. 7 V. "o g~sto
da vingança he bl'eve" § Breve; resumIdo,
que se exprime em poucas palavras. Lobo,
f. 19. (,carta breve" § Ligeiro, leve. § Con·
Cl o, laconico. § Em breves a1l1tos ; poucos
em numero. § Em breves periodos, e clauSIdas; poucas. § Em breve; i. é, em pouco
tempo. iII'. 2. 10. § Syllaba breve; nas lingnas antigas a que se pronunciava em metade do tempo da longa; nas linguas modernas é aquella cuja vogal se pronuncia
com accento media entre o agudo, e o mu·
do.
(Breve, CUI·tO. S.1/n.) Breve diz-se mais
propriamente quando fallámos <lo tempo e
tia duração Curlo quando fallamo.s da exten ão da materia, ou do e paço. E breve a
vida do homem, breve a duração dos, seus
prazere , breve uma conversação, etc. g cur·
to o caminho, curla a distancia, curio o vestido, etc. Comtudo a duração convem com
a exlen ão e espaço na ideia de continuidade; e a exten ão e espaço couvem com a
duração na ideia de successão ; por onde,
quando con ideramos o lempo com respeito â continuidade, ou o e paço com respeito li succes ao, as duas noçõp.s coincitlem
perfeitamente, e então u amos bem, e a propo ilo, de qualquer dos vocabulos, por is·
so dizemos que é clwla ou breve a vida do
homem; curla ou bTeve a distancia, o caminho, etc. Mas algu mas vezes consideramos
a extensão sem respeito algum li ideia de
succe são, e neSSes casos jâ nos não é per·
millido trocar os vocabulos: e por isso di,
zemos, v. g. que um vestido é cu 1'10, que
uma régua é CtI7'la, que uma cadeia é cm'·
la, e em nenhuma d'estas phra. es podemos
usar ue breve em lagar de curto. Breve op·
põe-se a ton(Jo. Curlo oppõe-se a comprido.
D"é.·c, ,fll. (uo precedente) Boleto apostolico, dado pelo papa, ou por seu leO'ado
à lalere, sem a clausulas exten as, que tem
a bula. M. L. 2. 5. e. 6. § 11reve da marca;
papel com certas orações, que serve de ca,
pa a reliquia , ou a lIóres bentas. § Breve;
escripto, que o mantenedor orrereCla â da:::r.a, em cuja bonra mantinha a justa. Res.
aw. C. 127. § 11reve; nola musical que vale
um, ou dois compassos segundo os lempos.
§ Breves, pI. abreviaturas.
.
D"é,'c, adv. Em breve, brevemente; em
pouco tempo: eUe vem breve; elle pm'le breve,

D"é"cménlc, adv. Com brevidaue; em
pouco tempo; deutro de pouco tempo: v. g.
brevemente se cumprirá esla prec/icção. § Em
poucas palavras.
D"é"in, S. f. 'as communidades religioas, é tempo de recreio; de ol'dinario nas
quinlas-feiras.
JII'c,·li..lo. V. Abreviado.
JII'c,·õi.h'o, s. m. (anl. e pop ) V. Breviario. Gil Vie.
Ih'c"liu'lo, s. m. (do Lal. brcvfarium) Livro que contém as oraçóes, que os ecclesiasticos, ordenados til' ordens sacra, -dizem por obrigação quotidiana. Vieira, 10.
'208. § Brevial'io de carreira; resumido, que
não traz ao longo o Omeio Divino. ~ 11reviario; compendio, epilome. li (L aI' impren .) Antiga denominação de um typo,
como panelec/a, illlerduo, etc. § Lér, ou 7'ezar pelo mesmo brcviario; seguir as mesmas opiniões que outrem tambem segue.
B"C\'lcnudalo, II, adj. (do Lat. brevis,
curto, e callela, cauda) (t. de h. n.) Que lem
cauda curta.
DI'cvlcilUlc, adj .. 2 gen. (do LaL brevis,
curto, e cautis, !Jaste) (I. bot.) Que tem a
haste curta.
ill·cvldi.de, S. r. (do LaL brevilas) Acurteza da uuraç.ão, da 10nO'ituue: v. g. a brevidade do tempo, da viera. caminho, jomada, çlisCLtrso, etc, l/r 2. 10.
III'cvilló"o, a, adj. (do LaL brevis, curto, e Ilos, lIór) (I. boI.) Que tem l1óres curo
tas.
Ilrc"lfollúdo, n, adj. (do Lal. brevis, CUI··
lo, e (oliurH, folha) (t. boL) Que tem folhas
curtas.
B.'c,·lõl'lo. V. Breviario. lJoc. Ant.
n,'c"il.edc, adj. 2 gen. Que lem os pés
curtos. § BrevílJedes, S. m. pI. (I. de 11. n.)
Nome collectivo dado aos passaras que tem
11 pés muito curtos.
D,·cvil.CUlli..lo!l, ou 1I.'c,·IIU~'"'C., s.m.
pI. (L de h. n.) Familia das aves assim cha·
mada, porque tem as pennas das azas demasiadamente curtas para o vÓo.
1I.'cvh·oslrildo!l, ou 1I,·cvh·oSh'o.., s. m.
pI. (t. de h. n.) Familia de aves que tem o
bico cnrto e forte.
Il,'c"is'dmo, ti, super!. de Breve. Arl'.
Dial. 4. 14. "vida-o,
ll,'c,·ist.. ,. adj. e S. 2 gen. Que entende
de breves e suas negociações, macio de os
conseguir: «seu avó marmelo torto foi grande brevista» Au/egr. f. 52 v. V. Banqueiro.
1I.'cvlstylúdo, n, adj. (do Lal. brevis,
curto, e Gr. s/ylé, est)'lete) lL bOL) Que tem
estylete curto.
1.l'Ii.l, S. m. Vestido de seda, ou téla rica, atado nela cintura, que desce até o pés,
antigo, era proprio de matronas. Lobo,{: 162.
Bem. Rib. Eccl. "e vi que era um bl'iat de
séda, e de saya"'- § Era lambem roupa de
cal'alleiros, o (Iue talvez depois se chamou
manto. Ol'cl. A/. 1. 63,21. «cinger-Jhe a es·
pada sobre o bl"ial"..
. ,
1I......·co, S. m. Gigante da fabula. que linha' 100 braços, chamado tambem Egeon.
1I.'lblgiio, S. m. ~Iarisco de concha. Crllz,
Poes. {. 98. V. llriguigão.
Il"ien, S. f. (do !tal. bricca? especie de
quebra) (L. de hraz.) O espaço do escudo,
onde se pinla a difi'erença, que os filhos segundos devem trazer n'elles. P. da 11. Gen.
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IJl'Íehc, S. 111. (talvez corrupto do Inglez
lm:lish? como o bemeo de llibernio, e abo·
ville de ·Abbêville). Tecido, ou panno de lã
mais grosso que a ,aragoca cór de caslanha~ fabrica-se em Portugal: "um fraque de
briclle" .
O.'~eholc, S. m. Nome que, \101' desprezo, e dil aos eslranO'eiros.
8I'Íd,,: S. r. (do ]i I'. bricle) As redeas do
cavallo pegadas ao freio. li O freio todo,
mais forte que os freios orainarios. § Cor7'el' a Ioda a brula; i. é, â de ·Hlada. § Cavalga.r á b7'ida; oppõe-se á ginela; o que
cavalga á ~Ticla l~va estribo's longos, em
que se apoia quasl com as pontas dos pés,
e a perna estirada. Y. Gi nela, e Eslardiola.
inecl. 1. 79. "cavalgou amballas sellas ela
bl'ida, e da ginela meUlOr que nenJlum do
seu tempo», § B7'ida; fig, refreio, restric-
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ção, que retem, que opprime qu

Pw'ee~1' da D..". 11eju:. "com o f~ei(}o ~ ~!a.

das lnbulaçoes, snbJugueis a todos o' 11/4
fogem d.e vós (meu Deu~) .. Paiva, S. 3~ que
B,·ld ..do, p. p: .de llndar; que leva b..
da. ou freiO. Noblltarch. 24c9.
n
1I"'''ão, S. m. Bnda grande usad
[rapa. § q ~avalleit:o da sella de brida\nlm
contrap~slçao ao ginete .• Rego, Cae. c.'2o
01'1<1/0", V. trans. (do !'1'. bridcl') POr b·.
du. § fie-. Hefrcar, repl'lnUI', restl'inll'it': .b~l.
dm' a. iJcença e soltura dos criminosos•. I
II ... ;;.., s.. ~. ((1,0 Lal. barbo br(qa, com a
mesma slgm ficaçao, e .q,ue ~e conservou no
!tal. com algl!ma mO~lhcaçao no siglliOca,
d,o). l'endencl~, JleleJa de razões, ou are,
nr. § Pagai' dITe/los sem briga; i. é, de boa
vonlade, sem altercaç~es, referia, ou re1i .
tel!Cla. C.arla ~e el-Ret. D..João 1/.• tirar as
b.ng,as..; 1. é, dlsput~s Judlciaes. Ori/. Ar!.
I· 16. § Andar de b1'lgas com alpllem, ou com
alguma cOllsa: mal contenle d ella em rill
V..do AI·C. 1. 22. "anclar cle brigas 'com adi.
gllldade".
1I.·lg.id.. , S. f..ldo FI'. brjgado) Certo nu.
mel'o de batalhoes, ou esquadrões, dois,
Irez, ou mais (conforme o reg. mil.) com.
mand~dos por pm bril!ad.eiro ou general
de lJl'1gada: bngada de Infanleria de ca,
valiaria. D. F. 111. E]Jan. 490. § Pór anal.
Certo numero de inJividuos, que vãojun.
tos executar algum trabalho: uma brigado
ele canloneiros; de bombeiros, ele.
Il"'a- i •dns , s. m. Omcial inferior na ano
liga organisação militar, equivalente bo~
ao sargenle ajudante.
1I.'lglltl.,II'ol s, m. (do FI'. brigai/ier) Dr·
flcial commanaante de urna brigada: era
superior ao corouel, e abaixo de marechal
de campo; em.o 1° posto da classe dosar·
ficiaes generaes. Leis Noviss. Na nova orga·
uisação militar' em Portugal foi este poslo
substituido pelo de general de brigada.
J."'gndo." ", S. e adj. Oque, aque briga.
8"llfllmildo, adj. (L do Indo-porluguez,)
llriO'ão.
H.'lglludiun, S. f. Couraça, leia de ma·
Illa pequena.
8"igl'0, on .., S. Brigoso, rixoso. Sousa:
"bl'igão"
.
H.'I"ú.·, V. intrans. (elo !lal. bngare) Ter
briga com alguem ; luctar braço a braçe.!
Oisputar, alienar. § fig. Disparatar; destoar.
§ Peleja)', syn.
1I"lg<>so, OSII, s, (do !lal.) O que, a qne
promove brigas ou dis~utas; rixoso. .
1I.'lgo",o, ÓSII, ad'l·' ()ue é dado a. bn~s.
rixas. Dlis, 5. 2. V. 10 ATe. 3. 7.•sao briO'
sos, e briaosos (os commendadores). § Pra·,
ça, lorça; lorU(icação bl'i(Josa do COllllllcll: r;
guerreira, e não leve, que tcm boa der~1!,
e I·esislencia. B. 2. 9. 1. "fortah~zaporsll1.o
brigosa ele C011l711etler" id, 2. 9. 6.• forçal\~
'Josa, e defensavel" e 3. l. 3. "o parlo .e
he hum pouco brigoso para que.m.o qllller
demandar com mão annada.]. e ardno,
dimci! a reduzir, vencer. § fig. ,~!oça.el·
qui va, e bl'igosa de render com carInho., e
afag~s ... mas acenai-I!le com cruzaJos,e
vereis gatos comer pe/lInos" .
.
IIJ'igue, S. m. (do ngl. bl'lCk) Embarca
ção de guerra ou mercante, pequeua ede
cl.ois mastros, e mui veleira.
. . 'a
1l.'lgllcnto, u, S. Brigoso: «- e IIIJUII .
dor dos seus proximos u 1!. Fio/'. . e em
O,·I~IlI;;iio. S. m. l\larlsco, que vlv'
uma pequena' concha redonda, e ral ada.
Lus. n. 18. V. Dribigão.
a que
1I.'lIhador, n, S. p. uso Oque, brio
brilha. § adj. Que brilha: V. g. os ~/r~ 60
Ibadores: "/eta brilbad~ra. ~I)e~a"/j; .
Ac. dos Sing. 2. 220. "r.alOs bll! d ~~ilban'
1l.'lIhuulá~o, ", adJ' augm. e
te. Díniz. Poes.
.
F E/gs.7,
ll"'lhontú.·, V. Abl'llhantar..
p. 8. "ondas bl'ilhanladas..
. ado 2~.
1I.'III..\~.cc, p. a. de Bnlhar, e'ellk bnQue brilha; reluzente: v. g. J~:~ brilhan·
Ihantes: e fig. engenho, {esla, c ~ ta assen,
te; luzida, pomposa. § QU~ ar~e ali disclll'91
tidos, que seduz os sentidoS: lI'm 1/111110bTilltanle. § IJIustr~. gl~rlO§sop' ipOero relil:
me bl'llhanle na hls10l'la. 1'0
,
um futuro !Jl"ilhanle,
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Urlll. ilIl1e , s. m. Diamall.te lllpidad?:
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do o que é bonito, e serve de ornar o cor- não pende de mageslade, e representações

r.

brilhanle, um all1wt d~ IJrlIIJ.antes. § Bn· po, a casa, elc. Sev. Nolic. p. 6. cdi de 8.° apparato,as da teITa» V. do Arc. 3. Iq. e J5.
le' (aulo) certo tecIdo de seda. Alv. de V. lIrandulage. Casto 2. c. 113. § Bnncos da "o brio de um religio o por ex.tremo humilII10 n , "B'
5dojan. 1{ ~.
,
• nalureza: as producçóes formosas, vi tosas, de. § Diz-se tambem dos anilllaes: "o ca-

urllhjlUlClIlcllle, adv. De mouo bl'lIlIante.
urllhiUlICZ,. S. I'. r. 1\: V'. DII"11 10.
.
UrllhlllllillR, s. I. lo mInerai, que da
brilho e luslre. § Co metlco para dar lustro
.
nhnrba, e pcrfnmal.a.
JlrllhIl1l1j,,,,.IO, s. m. QualIdade ~~ ser
brilhanle. § llrJJho, rspl~ndol', magnlftceneia de uma acça.o, fe ·tlvldade., etc..
Brllhíll', v, lutrallS. (do 1'1'. vnl/er, ou
IInl. brillal'e) HC.I?landeCer, rev('rb~rar, .rel1ectir, ou de.IJedll' raIos de luz mUlt.o Viva,
escinlillante, como as e.slrellas, o dlamallle c a mais fina pedral'la. Ac. dos SllIg. 2.
Iig. ,as estreJlas !naiOl:es fazem"que as pequenas não passao vrlthar." § l1JLIl bem se
ui! dc qllalC\uer corpo que rellcete luz mUI
viva: v. g. lrilha a agua, o crystal, o esp~
lho reridos do sot; e no Og. dizemos: brl'
Iham os doles do enlcndinwnlo iIIust1'Odo, as

virtudes singlllares, as pessoas lustrosamente
rlslidas os 'olhos vivos, elc. «e de AIl'on o no
ferro e panlos brilhãa.. Bocage: ·a tua *'10ria é- tu, comligo vrilhas. lei. 3. 37. S V.
Lu;ir, SYII.
.
"
R"ilhill', v. tran IL. p. lIS. Bnlhar telas;
i.C brilhar com ellas, ali fazei-as brilhar
nos' SCIl trajo. B. Flor. V. Luzir ~·alas.

Brilho, s. m. Esplendor, ou fUlgor, qUi)
despede de si algum corpo: o brilho do soJ,
da cslrellas. § AInz rellectida pai' qualquer
corpo: o britho da lua, dos alIJas, dos meInes, do diamante. Bem. L. e C. 1. 2. 309.
•esta scinlillando (o diamante) dill'erentes
b,ilho.l'. § Viveza: o brilho das cõres. § fig.
A vivacidade do est)·lo. § fig. lagnificencia,
sumpluo idade: as (estas toram (ei/as C01/1
grallds brilho.
Rrim, S. m. Lençaria de que ha muitas
sorle: ha·o ~rosso e crú para vélas de na,rios, eoutro Ilranco e fino para calças, colleles, coull'as peças de vestnario. Trat. com
aIllIssia de 1787. art. 8.
Drioçn, S. Ilerva (pinceda/!!llJI, ou 1Ji·
"ll1/ellum). V. Brinço.
Rrlllrndeh'll, S. f. Acção de brincar foi·
gar, diverlir-s0, z~mbar: v. g. o qlle e/isse,
011 re; lJOI'-. § Bl'lncadeíra ele entI11do,' lo-

r.

gro, ou peça, que se prega a alg'uem por
I~mpo de carnaval. § Brincadeil'a; (t. fam.)
Dlz-se.dc cousa que se faz por ostentação,
ou leViandade, ou da acção inconveniente
qoe sc praticou, e teve mas consequencias:
abrincadeira clIslon·lIw cam.
.Drlllri~do, p. p. de Drincar. Freire, Ely·
nO!, (. 26".•espadas douradas e bl'incadas.
Cou/o,
~rlllcntlõ", R, S. O·que, a que gosta de
br!ncar. § Que orna, en feita; faz cousas de
brmcos. § usado adj. "A natureza brincadora se esmerou em fazer lindezas".
Brlnc~lhõo . ouu, adj. ~ S. V. Drincão.
RI'lncllo, acÚ. m. Amin-o de IJrincar, ou
00 lumad~ a_bl'lncar; cav~lo brinccio: "menmos bl'lneol!S" Cost. Georg. 187. F. Eltjs.
! lisa se subst.
.
,Brlncár, V. trans. Adornar enfeiLar atanar com .brincos. § (ant.) Dal~ brincos'.
Drl~c:..., V. 1I1trans. Fazer aln'uma cousa
rr 1~1~.cO e llivertimento. Ac. dos Sing. 2.
!lO. ~ Nao fallar a seria; fallar por di verti0, fl~U zombana; galhofar, gracejar. §
r' . ~,al'. e. Bt. "a natur~za esteve bl'in(1IIIdo, e pondo huma pedra sobl'e outra"
.:m Uma serrania de tarrocaesl. § Fazer
JgoIS, correr, saltar como os meninos e
r~a~caleg~elljovial, ociosa, que se diverte.
coido.ar, ai ar. § Agitar alguma coisa deslota b~,mentc, nu por entretenimento: esCOm IIllcalldo e01l1 a bengata § Entreter-se

:"1

Proce~gU~lacousa: bl'ilicar com bonecos. §
ção. n~r eVla~lamente, sem a devida attenR· .ao se bl'lIlea com cousas serias
'
. que
setaz"nco ,.s m. S
a to .ouI
~ovIIDento,

cto prr~r folgar e por divertimento. ~ Objebriuquedoas ~ cÍJea.nças bri ncarem; bon ito,
~iade ado ~ I'!llco,. (mais usado no pI.)
etoucado o~o, x~peclalmente das orelbas,
ca, ou salla' 0pye Iça, que parece gue brin,Ingente, arrecada, § llg, TuVOL, l-FI.. 4,6.

que parecerri produzid~s para seu adorno,
ou que as produz rm jogo, e brincando.
Pahn. 3. t 132 v. "jardim, em que a natureza enthesourou todos os seus vrincos, e
galanlerias». § Qualquer pessoa ou coma
bem feita, elegante, de boa apparencia: está um bl'inc'J. ~ Dicto, aecão gracio a; bri ncadeira. § Ludibrio, zOIllDaria. B. {)tal'. 3. c.
4. Couto G. 4. 5. nestes são os vrincos da fOI'·
tuna, quando hum homem cuida lograr os
fructos de sells tralJallJos, então acode ella
com ~eus revrzes· let. 12. J. 2. A'LItcyr. J. 5.
«he vl'inco, que o tempo traz com os humanos, ninhulll aber, que deva desejar. 011
fugir... § «Garredices e]Jri71cos» de Ovidio e
PetrarclJa em poesia. B. Gl'Cllllm. 221. (Lu-

SllS,

LlI(liúl'illj.

r

U"íIlÇO, . m. lIerva rasteira, qlle da nos
talos ~ol has mi udas todas farpada': larça
do mela nm laia fie altura de vara e meia,
com varias ramalhetes de Ilóres amarellas,
e no pincaro nm maior de todos; vive de
março alé julllo, e enlão fica a raiz viva
debaixo da terra.
Ul'illdill', v. trans. Convidar a beber juntamente com o que convilla. Vieil'O: «Luther
os b/'ilulava logo». § /Ig. Om.. reccr. dar de
mimo alguma cou a a alguem. § Provocar
a qne se goze da cousa que brinda: «e o
collo de alabastro, com que fugindo mal,
andas arindmulo os beijo namorados... §
Brindar at.qtlem com, ou alguma cousa a 01guem: «brimlão dóces sorrisos, meig~s fa·
Jas, tini ido atrevimento ao terno amante..
como ofierecem obsequio amenLe.
B"hld-ill', v. intrans. (seg. Blut. do AlIem. brillgen, que, 110 senl. fig., significa
bt'ber á s:\Ude de al~uem; d'este verbo de·
rivaram o lIal. o seu brinelisi; para elles,
(ar brindisi é o mcsmo que en tre nós brindar, fazer um brinde. A. elymolo/\,ia dada
por J1I'llt. é reprodnzida por Frederico Diez.
Beber a saude, ou el11 obsequio de alguem;
levantar um brinde. Vieira, 8. 107.2. neIles
bl'indát'ão a no sa saude, e nós a sua morte•. § 011' rtar, ofi'errcer dom, oblata aos
idolo ,ou deuses. de vinho, leite, etc. Eneiel.
7. 30. "bl'i1lClai. a Jove» nOS homens a quem
a meretriz brindava.. fig. oll'erecia prazeres.
Vieira.

Bl'Íude, S. m. O acto de brindar, ou beber á saúde de aln-uem: "fazer um brinde»
outros dizem brill~es, no sing. do Hal. blindisi lJiniz, l.0 Dith.y,'. "hum novo vrindes
agora me chama" mas em Portug. bl'indes,
é pI UI'. Vieir. 8. 107. "estes erão os brl11des
que o Flamengo fazia a cidade" (as balas
de arlilheria que lançava u'ella.) § Brinde;
lJg. cousa que se olfcrece, mimo; oll'erta;
dadiva, presente.
ul'jllge. Couto, 9. c. 3. "mandara buma
gallinha em brÍlige a Jllnn soldado com que
'andava. (ult. ec/iç.' p. 1:1..) sera vrinde? § V.
13ringue.
B.-III,,"III1. V. Beringella. B. P.
n"'"gue, s. m. lt. Asial.) Nanjar delicado. Altlegr. 5. sc. 5. «comeremos de e arroz com leite de coco, e o seu bringe, manjar que tanto gabão».
B"íllle, S. f. Carne cozida com arroz.
E. P.
Ul'Íllj"lI11 \'. Deringella.
Jld'lIl...~do, s. m. Brinco de crianças;
bonito. ~ Drincadeira, folguedo, folia.
. JI.-IU'I"íl,e, S. m. Certa peça da prensa,
que expreme a massa da mandioca
B,'hlllulllhul'Íll, s. r. Ofliciua, occupação
de fazer brincos, bonitos para ornato, e
adorno, principalmente de wetal, para anneis, relogios, etc.
JI.-Illqlllllheh'o, s. m. O artista que faz
brincos.
•
U"lllqllíuho, s. m. dim. de Briuco. B.
Flor. 1. 5. 32. Ac. dos Sing.,2. 222. «se sois
brinquinho de alcorça, sereis da sangria a
prenda».
Bl'Ío, s. m. Pundonor, elevação da alma.
H. Dom. 3. 5. 9. Diz-se a boa parte, do sentimento elevado da propria dignidade: «o
brio e auctotidade do pastor eccJesiastico

valia generoso, em ouvindo o ignal de
guerra ... treme todo, de fogo, e de coragem COI11 o alvoroco, e brios de sair a batalha. Viei/'. 5. 22.2. e da cou as: .do soberbo vento o irado brio .. Nalls. r 205. '4.
§ Zelo, ciume da !Jonra, credito, e reputação. § E30rço, valor. § Fa;;er brio; tomar
em ponto de honra. Freire. § Liberalidade,
§ Abatm' os brios a alguelll; humilhai-o,
abaixai-o. § Er{lltel' os vrios; recobrar o animo' in"pil'ar valor. § JVel/e)' alguem em
brios; excitar-lhe o orgulho para que tome
o ca o em ponto de honra. § Brio de estudanle (l. do Drazil) Planta tambem chamada
varvas dc varala. § Os brios c/a come; fortes concupiscencias. Uonspil'. Uni'!!.
Bdlicl!l, s. nl. (t. naul.) Cabos que servem para ferrar, e colher as vélas.
81'1;'1, s. m. (t. pop.) Vinho.
jh'\oUll!o. V. lliombo. lJ. F. !tlan. Epan.
3. p. 336.
li"ldll, s. m. ES(lecie de musgo; mu go
das arl'ores.
D.,\(".. tmcnle, ad v. Com brio.
ill'ioIóiO, ó.m, adj. Dotado de brios; dizse das pessoas e suas acções, em que se
mostra o brio do animo. § LJl'ioso; pnndonor050, orgulhoso: ('vl'iosos com nova gente de SOCCOI'l'O», B. 4. 9. 13. V. c/o Arc. 3.7.
"são vl'iosos e bri~·osos». § Bravo: fogoso;
garboso; diz-se 00 cavallo. § Vaidoso: e
famil. brioso ele pão de mia; o que tem vaidade, e suberba com fundamento ridiculo,
por cousa que a llão devera inspirar. Prestes,

f.
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U"IHC"", s. m. ranno de Bristollla Irlanda. Utis. I. I. «capuzes de bl'ístot aznl" de
lã, grosso. Cártes de Evora de [q81. talvez
o vemio? O Londres dilI'ere. Tem'. /1m. c. 17.
«capas de londrcs •.
lJl·ItÍl"O, p. p. àe Dritar, e adj. Quebrado. «~Iellerei o canistrel Que trago os testo' britados? .. Gil Vic. I. 258. § SegLtl'aní;a-;
culpa, delicto do qne se'~ul'ou a vida a outrem, e segurou de não file fazer mal; e que
depois, quebrando o srguro que lhe deu, o
5. 32. 2. e 5.
mata, fere, ou laida. Uret.
33. 3. Uárles rle Elvas de 1361. «posto que
al&,uem querellasse de outros, que o fenra
sonre vendita, ou revendita, ou segurança
britada". § Hoje diz-se plXlra britada, a pedra partida em pequenos fragmentos, que
se emprega nas estradas de mac·adam.
.ll.-lllldo,·, s. m. (ant.) Quebrador, quebrantador. § lig.' "Bl"iladar do juramento•
Orel. Ar 2. r 25. § O que parte pedra para
as estradas macadamisadas.
Ul'illlmclllo, S. m. (ant.) Quebra, alTombamento: v. g. britamento ele prisão. Cártes
de Evora ele ·t4q2. Galv. Chi'. At: I. «bl'ilamenta da perna" e IIg. "britamento das tregoas" ib. c. 27. «britamento da aguas.. furtadas e desviadas de seu dono, ou dos canos.
.
JI.-Ililllllleo, ou U.-II.)UIlO, ", adj. ou s.
(do Lat. brilannicus, ou brítannus) 'aturai,
ou pertencente a Grã-Dretanha, ou Inglaterra.
1I.·;(... ó",,,,o,,, ~. m. Especie de aguia que
tem o bico tão duro, qne com elle quebra
os ossos. Al'le eta caça, p. 7. V. Xofrangll.
nl'ltú,', v. trans. (ant.) Quebrar, arrombar: "vritando as portas e telhados» Concord. de lJ. Ar V. «as portas farão vriladas"
Galo. ChI'. c. 28. "bl'itou-Ihe hum olho"
"brita/' os cannos para furtar agua» «britar
a lanca" Nobiltar . • escumunhom nom brila
osso, -nem I) Yinbo nó amar~a ao excómungado" Ord. Ar 2. {. 85. (diZia o povo ignorante escandalizado das excommunhões, e
interdiclos dos prelados de Portugal, muitas por seus interesses temporáes.) V. cito
Orel. Ar f. 129. e 153. e o T. 5. p. 313. rias

Ar

Mem. de Litler. Portuq. a !Julla de Gregol'io
IX. a M. Lus. 1J. 4. ~ En/ar "llDeda; (ant.) .

cerceai-a; diminuir·1fle o peso, conservando·lhe o valor DominaI. ~ lig. Bl'itar a verdade; faltar a ella. Lop. '01tr,2. c. 151.. a q.ue
britastes os concertos, e perdestes o ~Irelto
do reino" Leilão, lJial. 20. p. 612. «brttar as
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leis" Oret. Ar. 1. 23. 55. "urilar os foraes I gros o. § Cravo de ferro 'com que o sa[laD,'oml', S. r. (talvez elo CrI'. bl'ôma o ue
por leis em cOlllrario" 2. 1. 59. U. flesp. na teiro préga o couro com a sola pela borda cstá comido e role[o.) llicl1inllo que' ró~ a
eit. Ord. § Brilal' lJinhões. Foral de Tran- da fórma antes de os coztlr. § Peça de ar- madeIra.
coso. § Hoje é muito usado este VOC. no sen- madura antiga, para abrochar. ~s [leQas, e
U~·om .. ,. adj .. famil. 2 gen. Grosseiro' de
tido de quebrar pedra: - a pedra para as a./·unt,aL-as [leias bor~as. NobLltal~ f· f2. quahdade 111 fel'l 01': V. g. assltcal' broma' ou
esll'adas.
"Iuma brocha [l01" cima do lorlgao" Seg. asStICar mascavaelo broma; o mais infe'rior
)I 1'Í\'e",, S. m. pI (l. nallt.) Cabos com
Céreo de lJill, p. 364. Ch/'. de D. P. I.. c. 20. de todo. Decl'. tie 27 de.Jan. de 1751. § 11.
que se colllem as vélas, quancLo se querem "deu-lhe com huma brocha" que trazia". § Ignorante, mal educado, mcullo. § s.llomcm
Jerrar.
Alargar a brocha, largar a brocha; alargar, grosseiro, bruta\. § Planta do Jlrazil, Iam.
B.''''I .. , (anL) V. Biblia. '1'esl. do lnf. lJ. estender o discurso, etc. "Por fa.lar no go- bem chamada SLTala·canna.
.
Fernando. Gil Vie. 2. 512.
uernar e largar a.~sy a brocha nao e 'paço"
U,'omill', V. trans. Roer a broma ee buliIl';"'", S. r. I1rizn venlanle; vento frio, e Canç. gel'. t. LD7. § Eslq.J' aperlado da bro- racaI' a madeira: "madeira bromada...
secco da parte do nordeste' opposto ao ven- eha; (phras. pleb) sellllr urg'encla de evaUI'omá." V. trans. (L usual nos engenho'
daval. lJ. FI'. Jl1an. Epan. p. ~20. ibül. Epan. euar o excrementos; ter necessidade m- dc assucar) ,Fazer. em ~SSl1Cal' queimado, el~
T1'ag. Couto, 5. 8. '10. diz, os brizas; i. é, os gente de fazer uma cousa qualquer. ~ Es- m_el, que nao crea gra, ou que, coalhado
venios brizas.' "brizas de feitas" fortes. Viei- pede de chaveta de pau, que se embeJ)e no nao se pnrga, nem se laVá, por queimado:
1'a. § Aragem fresca e branda. § IJJ'izas, do extl'(~IllO d_os ei.xos d? carro, l,Jara .ter as ra- V. g. esle meslre bl'omou tudo, a safl'a locla
mal'; a viração que vem do mar. § Bnzas das que nao saiam d elles. § CorreIa de cauB.'ollllltolo;;ín, S. f. (do Gr. bl'óma ali:
da lerra; a que sopra da terra.
.
ro, com que se abraça a .garo-anta do boi meuto, e logos, discurso) (t. med.) Discurso
B.'I7o"", V. Lrans. Embalar: v. g. bl'lzar o cangado; prHnde uos canzls. f "Os bOIS sse ou Lractado sobre os alimentos.
'
menino.
lhes afogaram s e nam Leve rem com que
1I"ómntlts, S. m. pI. (L chym I Generos
Jh'I"'Ollll\llcln, S. f. (do Gr. bl'i:;6, eu dnr· corLarem as broohas" Carl. de D. João 1, de de saes formados pela combinacão do acido
mo e manleia,adlvinbacão) Adivinllacão pe- 18 de Nov 14.09. § Peça de apertar alparcas, bromico com uma base salificai'el.
Fechando e uniliclo uma borda á outra. M.
los 'sonbos.
B"c'l1l1C, 1I"Úllllo, ou IIJI'ómo, S. m. (I.
111·"a, S. f. Pão ele milbo. H. DOln. 2, .5. P. e. M. "broc/ws das suas alp~rc~s •. § P~ chym.) Corpo simples, descoberto em 1826
8. "bor6a" § E"pecie de bolo, que se laz ças de canja, que amarram de Illelro a fuel- na agua-mãe de muitas salinas, na do mar
particularOlente llela festa do natal, de fa- 1'0, para não abrirem com carga al.ta, por em algumas aguas mi neraes, etc.
'
rinha de milho com alguma farinlla alva, ex. da cannas ele assucar, e por cIma da
1I"olllellácells, S. f. PlanLas monocoly.
111el, algum azeite, e varias aLlubos.
brocha (que é da largura do leito) taLvez vai ledoneas, cnjo typO é o allanaz.
JlI'O/l, (L anL ele roteiros:) V. Boroa.
carga, mais alta que os fueiros.
.
Ur'lulléto, ou R "0 111 Ill'eto, S. m. (I. chym.)
lI,'oáe/l, S. f. (l1io Grande do Sul, Brilzil)
lI"OClllllleit'/ll ou B.'och/ldiu·/l, S. r. Combinação do bromo com outro corpo,
J~specie de saccos de couro, que se condu- Mulher que ul'ocla Ii.vros.
lI"om!»'dl'lltoN, S. m. pI. (t. ch)·m.j Geze::n sobre cangalhas em viagem.
1I.'ochilllo, p. p. de I3rochar, e adj. Co- nero de sae~, q ne resultam da combinação
JlI,'úen, S. r. Peça de aço, ou ferro, que zido simplesmellte, e coberto com capa de do acido bromhydrico com as bas~s.
serve aos fclrreiros de vasar os buracos da papel; diz-se só dos livI'os. V. o veruo.
1I,'omhydl'lco, e U"óllllco, n, adj, Aci·
B,'oeh/ldol', - o.'n, ou ell'u, S. Pessoa do bmmh!ldrieo; o que resulta da combina·
chaves femeas, aos espingardeiros de broquearem os cauos, e aos fundidores de .11'- que por olIici.o broclm livros,. folllet~s.
ção do brome com o Ltydrogcneo. fleirio bl~'
tilhel'Ja, de abnr a aLma das peças.' os 1'0B,'oehilllte, S. 111. Aprendiz de pllltor. § mico; o que resulta da combinação do bro·
gueteiros vasam os foguetes do ai' com bro- O que dá os apparelhos, ou pinta de lizo. § me cQm o oxig-ilneo.
,
cas de ferro, para llle encherem o vão de Borrador.
_
1I.,úmlnll, S. I'. (L chym.) Principio elepolvora solta. § JnsLrumento com que se
JlI'och •••" V. trans. (do FI'. broohe)', com mentilr descoberto em algumas plantas ma·
perfura o solo; v. g. para abrir um poço a mesma significação) (L de encadel'l1ador) rinhas. Metlo, C. p. 15.
artesiano. § O ferro da fechadura, que se Dobrar as foLllas d'um livro umas sobre as
R"(llnlo. O mesmo que Brome, ou Oramo,
illtroduz nas chaves femeas. § /1roea; cavi- outras, cozei-as, e cabril-as com uma capa
Rl'omofó"mlo, S. m. (I. cbym.) 'ubstan·
(lade, ou faLha profunda no canbão da arti- de papel.
' cia analoga pelas suas propriedades e prc·
Jheria. Ex. ele AI'Wh. § (t. do JJrazil.) PeneíR.'oehásn, S. F. (ant.) Uma peça de ca- pal'ação ao chloroformio.
'
l'U, gro sa de peneirar o café em grão, § [lis- ma. Teslam. ela Rainha Santa.
1I"OlllOl;"lll.híll, S. f. (do Gr. bl'Jma, ali·
tula, chaga. § Cavidade 110 casco do cavalR,'úebe, S. m. Joia de pedmri&, ou só menta, e graphõ, eu descrevo) Parte da me·
Jo, que vae minando desde a raiz até á par- de metal; consta de duas peças, que aper- dicina, que Lracta dos alimentos solidas.
te superior do mesmo casco. § Pclqueno in- tam a roupa de ordinario no peito, á maB,'omnl'éto. V Brometo.
secto que fura a madeira; cspecie de ca- neira dos colchetes, e serve de omato. §
Ih'OllChi'io, ou antes U"ocluio, S. m.
runcho.
Peça de armadul'a antiga. V. FirmaL e Alamar, Broche grande. Salgueil'. !lelaç. 4.5 V.
R"ú!:n, ou R,'ú""'/l, S. f. (do Fr. brosse,
D.'oehíu·u, S. f. (do FI'. b)'oehw'e, termo
1I.'onchlitl, pI. lJronchiaes (ch como kl
escova) Escova de impressor. § A. escova hoje geralmente introduzido na lingua por- adj. 2 gen. (t anat.) Que pertence aos bronde limpar as cavalgaduras, depois de se lhes tugueza, e parece necessario para evitar chios: V. g. arleda-. Camp. (te PaUlO/o Irai
correr o couro com a almofaça.
uma circumLocução).· A arte de brucbar Ii- bronchioo.
R.'ocndl1bo, S. m. (.ln!.) I~specie de bro- vros. § LivrO, caderno, ou folheto pouco
1Il'l1llChlcO, adj. (eh como k) Omesmo
cada, de seda ou de algodão, de bordados volumoso simplesmente cozido, e coberto que Broncliial. .
de mar valor. God. 44.
com capa ele papel. § Bmehw'a; a capa do
R.,onchlo, (eh como k) S. m. (do Lal.
B.'oeitdo, S. m. (em [Ir. bJ'OcaI't.) Téla de livro brochado. ~ Publicação pouco volu- bl'Onohü:c; do Gr. bronkhos, garganta, ou
seda entreLecida ele ouro ou prata, de va· mosa, e que não é encadernada.
brogchia, as carli lagens da trácheal (I. .anal.)
rias sortes: a mais preciosa é a que tem
R.'(.eolos, ou B,'ócos. S. ,m. pI. (elo !tal. ILamificações, como canndos, da tracbea,
recamo de ouro relcvado, c se diz brocaelo bl'Occolo, broccoli, de b1'Occo, rebento de cou- que transmittem o ar para os pulmões. dI
de tres altos. Res. Ch)'. J. J/.
ve) PlanLa hortense da familia das cl'\lcife1I.'onchíte, (eh como k) S. r. ,tL: me .
1I.'oe,..lo, u, adj. Bordado, como broea- ras; come-se a folha e a OÓI', em guizado Nome que se deu modernamente a 100~m
do. P. (la 11. Gen. 5. 604. e 605. opp. a eha- e á malleü'a de sallada. A. qualidade mais mação da mem brana III ucosa dos bronclnos,
lJado: ((saias, e opas brocaelos...
commum tem a nór roxa, mas ha tambem e [(!le antes denominavam calhal'l'o plllmo,
RI·oei.do, p. p. de Brocar; e adj. Furado amurella e branca.
nar. Comp. ete Palllol.
com broca.
III'ÓIUO, S. m. (do [tal. brado) CaldO com
B.'oucho':éle, (eh como 7,) S. m. (do Lal.
R"ilCi.l, S. m. (auL) Guarnição de aço, restos de sopa e hervas, como de ordinano bl'Onclwce/e, do Gr. bronkhos, garganta, e
que acompanhava a borda do escudo. /1. se dava aos pobres nas portarias dos con- Icété, tumór) IL med.) Boc;o,. tllmór vollllJlO'
Ulal'. t. e. 5. e 15. Palmo 1. e 2. fi'eq.
ventos. § llestim, banquete aleg'l'e e galho- so na garganta, chamado vulgarmentepaJlO,
1I.,oc,'o, s. m. (L boL) Arvore ucgra da feiro. F. El!ls.
ou 1Japezl'a.
qual mana o Melho.
1I.'o.lístu, S. 2 gen. Pessoa que vae ao
RI·onchol.holl;ll, (eh como k) s. F. (doGr.
n.'ocill', v. Lrans. Broquear, furar com caldo ás portarias, ou aos festins albeios. § bl'On/chos, garganta, e 1J/wn~: voz) (t. med.)
broca.
Que dá, ou faz brodios.
Resonallcia da voz nas reglOes bronclncas,
R,'ocá.,t1lco, ", adj. Que diz respeito a
U.'oell·o, u, adj. e S. (L mais vulgar no exploradas pelo stethoscopio.
brocardo.
norte de Portugal) Que come muita bróa
JI,'ollcho.,.'e'l, (eh como k) S. r. (do Gr.
~ D,·oc" ..do, S. m. 8entençà recebida,qua- que gosta muito d'elia.
' bronlchos, garg'anta, e l'he6, eu corro) (I.
axioma: v. g. - de direito.
Dr'o;nhu, S. r. V Maçapão. AI'I. da Cai. med.) Pituita, fluxo mucosO.
Gr
B.,ócns, S. r. pI. de Broca. § /1. P. verte no Ind. "bJ'oínhas ele ovos»,
R.'ouchotOlllíll, (eh como k) .s. F. (do. l'
fi ·t'lllce, arum.
R.'oládo, p. p. de Brolar. (anL) Bordado: bronkhos, tráchea, e lem.n6, eu c~rto) (I. CI~,
UI'ocntél, S. m. (do lLal. brocaleUo) Teci- "cintos cobertos de velludo 'Preto com as Incisão, que sc faz na traca-artena, parale '
lia lIe seua, e prata tirada á fielra. Pauta armas d'el-Hei brottaelas. Uhr. ete lJ. P. 1, tl'aíl' algnm corpo extranlJo, ou para 1Il rO
dos POI'los Soeoos. Outros dizem, que é de c.•49.
slrU.
duzir o ar nos pulmões.,
Jinho e seda fingindo damasco.
1I1l0lomelltO, S. m. (.1111.) Bordadura de
JI.'oUChÓtOlllO, (oh como k) s.m, In
R ... cutéllo, S. m. Especie de marmore ornato. 01Y1. Ar 1. 27. 10.
menta da feição d' uma lanceta, gue se rvea
de Italia de muitas cores.
B.'ol',,', V. trans. (ant.) Bordar.
fazer a operação da bronchotoillla. touca
RI'óchn, S. f. Fecho de metal, que se préDrolhá." V. 'Abrolhar'.
1Il'i1llco, 8, adj. (do \tal. bronco, r ue
-ga Das pastas dos livros para os ter fecbaRl'ólho. V. l3agaço. Rego, Alv. e. 97. «bra- de arvore) Tosco, aspero, escabrosa, q
dos. Casl. Z. e. 63. § fig. Fecho. lJ. Flor. 2. t/w de uvas".
ainda não foi desbastado, como oSd~on:~
264. "a boa consciencia be... livro com sêlB.'omlt, S. f. (t. de .11 veit.) ParLe da fer- as pedras, ou penedos não esboça bre um
Ias e brochas, que se hão-de abrir nu dia da radura de besta. Galv. Alv. p. 532. "e as ta- lavrados. Ae. dos Sing. 2. 173. "so rudeo
conta", § (t, de pintores) Pincel gmnde e pas fazerem assento nas bJ'Omas.,
penhasco broncol) , § lIg. GrosSCIl'O,
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spero: v. g. engenho, c1llendÍ1!lenlo bronco.
a'lnurbaDo, iJl(;lvil, em policia, ou educai_o. fallando de pess9as. § (fallando de al1lçaacs) Que não é gracIOso, que tem uefeltos.
~. d,l Gimt. f. 67. "bJ'onco he o ca,vallo,
ue tcOl as orelhas caidas como o bOI».
q Brón.O. V. Bronze. B. 3. 3. 2.
Ilrónico, S. m. (anL.) (do Lat. bl·onleull.L)
t rte h. a.) VasO de. aI:ame em que se aglfavam pedras 'para Imitar no thealro OesIrondo do trovao.
.
Jlronlolillln, S. m. (do ~r. bronl6, rUJo,
e Iilhos, pevra) l'~dra de raIO; nome que so
dã a massas conslderavel de ferro sulphur~do qne se enconlram nos terrenos creInccos drpois de tcmpestades, por screm
de.cobcrtos pelo e{reito das grandes cbuvasoBI'onloUlch'O,
..
S. m. (d o Gr. b'
10n I~
0, t·10vão, e melron, medida) .lt. de p!l)'S) Apparelho proprio para venfic.ar a IJlten~ltlade
da eleclricidade atmosphel'lea em tempo de
Irol'oada.
_
lJronzlJ1;CIll, S. f. Operaçao . pela qual
se dá a objecto. de melai, madeira, ge so,
ele a COI' do brouze.
Ji'rônzc, S. m. (no 'FI'. bronze) ~letal, ou
anlcs composição melallica, ql!e resulta da
liga de cobre _vermelho, de 1~lao, e dfl uma
pl'llucna porçao de e~tanho (1110. Bem. L. e
C. 2.3\2. "como nos fazrmos semelhantes
a bronzes pela insensibilidade" § !3ronze de
aluminio; liga de cobre e alumIDlo; tem a
cOr amarella, imilante ao OIJro. § A17Jla de
bronze' coração de bron:,e: fig. iusen.ivel,
duro que Dão se move a compaixão. § AmoJ'
de bl~onze; mui conslante. Paiv. Caso c. 8.
.golpes... que o menor delles pedia um
sofrimenlo de bronze. § Cio de bronze; d'onde não chove. Lobo, P. P. § Terra de bronle; infrucluosa. Vieir. 12. 208. "o Ceo sera
Ililra vos de ferro, a le1'1'a de bJ'on;;e, aralaheis, e trabalhareis de baldc" § O bron::e
a/roal/or; (I. poel.) a arlilheria. § Os Einos;
a som do bron;;e. § Moetla ou medalha de
bronze. § Um bron;;e; o antigo pataco. §
Obra de arte, feita de bronze.
o"ollzclido, p. p. de TIronzear. En cid. 5.
117.•escudo bro1lzeacloll § Queimado, trigneiro.
Bronzclldô.·, S. m. O artista que bronzea.
Oronzeílt·, V. trans. (no lIal. bro1lzare)
Forrar de hronze, guarnecer, reforçar, ou
adornar com p ças de J rOllze. § Pintar de
COr de bronzc. SBron;;em' a cara; diz-se do
101 que a queima. § fig. Broll;;ear a cam,
u~ g.10 mentiroso, cio Ii!lpocri[a; fazer que
nao core, nem enl'ubeça, ou altere com alguma paixão das que mudam a cór do .emblante.
.Orônzco,
adj. Feito de hronze. Elegllula, r. 22. V. canto 2. Cór bron~ea; bronzeado, de cor do bronze. § - prole; da
Idade não de ouro, nr~1D de ferro.
Oroll.,1Sfll, S. m. O artisla, que trabalha
com Ioronzes.
l3~rôIlZO. V. Bronze. B. 4. 4. 17. Luc. 2.
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Oróllllc, S. 01. (I. dc fundidor.) Cano, ou
luho,. pclo qual o vento sc communica a
c1a~sla, para accender o fogo, onde esta o
cadlOho, ou ferro que !}C lavra a que se da
C~lda, ou faz cm braza.
'
o"Otlneíldo, p. p. de Droquear. § Peça
broqueac/a; (L. de artllh.) a que tem brocas.
br:OIJ. IIC ár v.' trans. Furar, va~ar com
o .
d. 1' 011111'1, S. m. Escudo pequeno de ma~I~a forra~o dc Couro fOI:te com o seu bro,no melO tem umbi"'o de metal ou dia:rn~c, quc cobre a eOlbraçac1eira, hue está
Sin enlro, c por ollcle se segura. Ac. do
II g. 2. 243. "clle lhe tira hllma ponta que
e :.c'o broqueI reparall § lia tambem broqu IS de metal. S Dal' no seu broquei' no
~o eSCudo; e fig. fazer mal a si mesmo.
(dtv Prot. ~ 2. 7. "não paraguejeis della
~~ aR n~IVa), porque não deis em vosso
lO COI '~ ar no~ br~qu~is , não orrender
onlro fa~(a fa~er lJnga hnglda de ajuste com
lO; evai rrat~ para ~erem havidos por bracooes. UlLS. e fig. fallar sem to,

cal' no ponto, no essencial da que<lão, 011
do negocio, sem o encelar, ou ferir, ou o
resolver.
B'·OClllcli.r. V. Abroquelal'.
B.·II.IUC/el .... , S. f. (l. de h. n) lnseclo
coleoptero, tambem chamado si/pha tercladeim: nutre-se de allimaes mortos os mais
infectos; quando se pega n'elle vomila uma
baha nrgra e fétida. (.'uv. 2. 205. (SiLpha.
Línneo.)
D.·tllillc/eh·o, S. m. O que faz broquéis.
§ Homem armado d broqueI. B. P.
B"(lClllénlo, u, adj. CheIO de brocas, fislulas.
U,·o,;lú.·, e derivo (anl.) V. Bordar, etc.
como hoje sc diz. Paiv. S. I. f. 57 V. l·brostal' de oiro, e pedras preciosas" /l1ed. 'lo
1I3. Conto 7 II. .bros/ado" AI. O. 4.. 4..
U,·ós"ln. V. Droça.
Brotllmento, S. m. Acção de brolar;
lançamento; v. g. brolamento (/a arvore, das

(olhas, elc. Brot. G.

D'·Olá.·, v. trans. Lançar a an'ore folhas,
Ilóres, fructo. § fig. Cam. E/cg. 6. -onde
gretando os humidos penedos' orvalhados
de nevo branca, e fria, bJ'olando eslão de
i mil arvoredosll Eneicl. • Alecto brola serpesl! § fig. B. Pro/. da l. D. "fui o primeiro que bratei e te frueto de e~critura desla
I'ossa Asia .. § Brolw'; diz-se da producções
esponlaneas, oppostas ::is agricultadas. n. 3.
3.4. «fertil de tudo genero de m:JUtimento,
as~im dos agriCllitaelos, como dos que a propria terra brola de i" IIg. Paiv. S. 3. 252
v. "a nossa natu~eza esla brotando I'icio »
"o evangelho bTolando mLericordia" let. 1.
( 202 v. e 333 v. • por mais que e~ta carne brole mil alJrollJo " Bern. Flor. • 0 lenho
da cruz .empre esta brolando vida" § Produzir, crear Freire, I, n.O 24. «que aquelle
lronco não podesse brotar nol'o venenoll
Brolar percevejos. H. Dom. 2. 3. 5.• ja aE
paredes, os sobrados, os forros das casas (de'
Aveiro) e qualquer taboa os brolào" § Soltal': V. g. brotar queixas. Vieira: J. ii Il. §
llallar mui soltamente; a má parte: v. g.
hrolar dÚ1Jarales, i1ljnrias, senlenças teme-

r

l'arias, ele.

U'·otá.· v. iutrans. Arrebentar, de.abrochar, produzir renovos: no fig.•·trabalhos
(iue brotão em maO'oas. Au/egr. ( 24. ·desaITeições mascara~as, reillinhas, desgoslinuos .imulados, (lue allim brolão em odios
manifestos, etc." 'ieú·. 15. 64.•a terra brotanelo em fontes d'olco .. § Sair com impeto,
soltar-se com força: v. g. o sangue que brola das (crie/as: brolam lallrimas cios olhos.
Cam. Eleg. 6. "cry.tallinas fontes que brolando por entre alvos seixinuos se derivam" ULiss. 1. 80. V. Arc. 2. 4. "rios que
bl'Olão da montanha" e lig. !rI. 3. 7.• desta
fonte tem brotado malcs. § Nascer, appareceI' com impeto: v. g. brotar a esperança.
lJin;;;, PTml. • esperança genlil (raltas viclorias vê Elisia brotar da ardente Janca"
Feo, 1'1'.2. 10 V. "como no Egypto brolai'ia
a religião Chri Iam, e o Divino culto 110reecriall § Apparecer, manifeEtar-se como o
ramo novo que brola: .brotarão então os
primei ros erros dos herrges, novas opiniões dos philosophos, etc." § Bradar mui
sollamente. Vieira: .a voz com que brolou
(a pega tomada por cm gavião) na sua af[]iccão».
li.'otoeju). S. f. Moleslia cutanea proveniente da etfervescencia (lo sangue, e que
consisle em uma erupção de borlmlhinhas
sanguineas, que cansam grande comichão.
ou prnido. § fig. O A. do 'leLegl·. Porto N°
4'l. de 1813. 1J. 383. definiu a brolaeja Lilte/'aria, o desejo que mal se pode conteI' de
escrever.
.
1I""I'cu, S. f. Mala de couro crú, com
ua lapadoura do mesmo, cosiua nos quatro cantos, em que se carregam aE cousas,
pendendo por azelhas das cangalhas ; u ase no I3razII.
B"ÚCII, S. f. V. Broça.
B"úéo, S. m. Prestes, f'. 153 v. diz: "mas
isso bl'UCO he historia" Bmw siguilica o
pulgão (do Lat. bl'!w/ws). V. Drugo.
B"úÇOS, S. m. pI. f)e bmços; adverbialmente, com o rosto, c o ventre para bUlxo:
v. g. beber de bruços; andaI' de bruços. rlc.
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elos Sing. 2.6.10. "se caio de bJ'uços da colocada" Lobo, ~ I. .danç8do de bJ'uços».
BI'l.i·l;U, S. f. Chuva, que dura pouco. §
(ig. (I. famII.) Bebedeira; estado do homem

r.

eDlbl'lagado.
B .... éll, s. m. Planla da familia das llmbeUifcras, lambem chamada pyrethro da
Beira.
llJl"ItlTill', V. lrans. (t. do Indo-portuguez.)
E~palliar, semear.
IJI'lt;;'a, S. r. (de Bruges, cidade de FlanC;res. onde era feita) IUamanua; teciuo
grosseiro de lã. P. ela ll. Gen. 6. t~ I.
11.·;,.,0. V. BrUl:o. lJoc. Ant. «hu Iwm 1111lgo, nem outra traça lhe pode empccer".
III·ú/ha. V. EEcudete.
n:';,lho, S. m. (t. da Beira) Bagaço da
azeitona que se lira depois de espremido o
azeite. Rego, Al·u. C. 97. traz bra/ho.
nl'lllÓI", S. m. (do FI'. brúLot, de bl'úler,
queimar) J1mbarcação cheia de malerias
comlJu.li veis, a que se da 1'0, o para o communicar ao navio inimigo ao qual se lança.
D. F. Man. Epana(. 473. ~ (t. de jog.) lequena banca que se faz <fntes ou depois ua
banca principal, ou cm logar d'e.ta.
n.·... Il~U, S. r. (L. poet.) (do LaL.) 'e,"oci1'0. § O luverno, chuva: .,com as asperezas,
e !'l'g'elos da bruma" Cei/a, S. da Ci1l:,a, 1J.
210. § Tempo ela bruma, alias lempo morto;
na agric. Européa, são os dias desde 8 de
dezembro alé 6 de janeiro, e'm que não se
trabalha, ou se lraballJa pouco nos campo.
§ fig. Incerteza, obscuridade: as brllmas do
/il/uro.

n.·.. múl, adj. 2 g. (do Lal. bl'umaLis) Do
inverno, ou do solsticio do inverno. Barrei"ros, 20l. "a sexla hora, e a primeira bmmaL" § Jnveruoso. An·. 7. l7. "tempo brumal.. o mais frio, e rigoroso; de escuros
uevoeiros.
.
Bl'l'1l1l0, s. m. p. u . (do Gr. brómos, fedor) Pús, OIateria de cha"'a.
u,·.".. óso, ó"ln, au.l' Brumal; nebuloso.
lIl'lluÚl 1 adj. 2 g. 'J.riste carrrgado, escuro, infeliz. P. ela H. Gen. 6. 270. -uo dia
brullal de Cesarll
lI!'loud"'sio II, adj. (I. fam.) Trisle, se"cro, melaneholico, que nunca sc ri.
Jll'lUleh·o. V. Abrunheiro.
Jh· .. uet.." ou B,·.. nhélc, adj. 2 g. (do
FI'. brtmel, dim. de brun, escuro) Tiraule a
escuro, a prélo. Presles, (. tOJo "diz {Ium
que tem a cara mascarada, parece bispo
bl'"lm/wle" § S. m. Tecido de lã algum talllo
bruno, pretete.
BruullÍ.·. V. Brunir. Ac. dos Sing. 2. 228.
e no fig. J)llI'n. Flor. "e.pada a quem a caridade únmhOlt, a vrrdatle afloo •.
1I,·úullo. V. Abrunho. Leào, Orig. /: 74.
Bl'l.uído, p. p. de Brunir. Freire, L,4..
106.
)t'·lIuidó.', ", S. O que, a que brune. §
BI'WIÜlol', . m. Instrumenlo dc brunir, ou
bumir, como outros dizem; o elos ourives,
e douradores de metaL ao fogo é de aço, o
do douradores em madeira, r. dos encadernadores é de pederneira muito liza; em outros omcios ão de pao mui duro, e lizo.
B"lInid'"'Il, S. f. A acção de hrunir. § O
em~ito, ou o brunido dado com o JJrunidor,
lu tre.
u,·uui.·, V. tl·ans. (do ltal. bl'ltml'e) Polir, tornar brilhante a pl'Uta, ouro, aço,
com o brunidor, in trumento mui lizo, de
que usam os ourives, e outros artistas como douradore , etc. § Alizar, e polir a superficie da pedras, do marfim, ébano, etc. U/is.
2. 10. "no homhro soa o arco do ill'ltnielo
marlJm. § V. Alizar, e Limar, syn.
1I"lIlljillljll, S. f. Ave da Africa Occiden·
tal. da família dos anseres.
11"'11I0, ", adj. (do ltul. bntno, tirante a
negro) E 'curo; "a noite bl'ltna" e fig. a bruna sorle; negra, infeliz. Naufi·. de Sep. (.
27t. ull. ell. "forluna dese trada, infelice,
cruel, e bruna".
/iI'· ,'!Il. V. Broca. P. da H. Gen. 4.204.
U'· SCll, s. f. (do ltal.) Planta i1vestro da
familia das lilaceas. (Rusctls, 111Jjrtus silvestris.) Elegiada, f'. 178. est. t. "outros ferindo fo~o brusca accendeU1l1.
B"úsclllUeule, adI'. A modo hru<co; rudemeute.
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IIrÍJ8Co, a, adj. (do Ital.) A pera, de a·
brido: V. g. o Célt -, os dias bl'u ·CO. : e chu·
vasos. 11. N. I.
389. Seg. Cerc. ele Diu, {.
123. "o tempo brusco" § Aspero, arrebatado
nos modos, nas palavras. § rJg. "O semblante bt'ltSCO" i. é, tri~Le. § 8ubiLO, ine perado.
JJI'ntiti i adj.. 2 g. Da naLur~7.~ dos. brutos, dos IrraClonaes: V. g. yenlO, senlJ,/llenlos brutaes; e fig. herege brutlll. Vieira, 3.
477. Palmo 2. C. 106. "parece mais com meLtimcnLo bmlal.. de brutos, féra . ~ . 2 g.
Pe~soa gro seira, e Lupida. Vicim, 10. 36.
n.'utllliclildc, S. f. A qualidade de ser
brutal. Acção propria do.. bruLos. § Acção
ou palavra brutal. ~ Ug. Falta de ra7.ão, ~m
petuo-idade desordenada das paixõrs. FerI'.
Oast. /. IMI. «- que move conLra o amor
devido aos pais.. § V. llruteza.
D"C1tlllisndill', ou -zlltlÚI', '1, adj. Que
brutal isa, 'I ue em brutece.
JlI'utll!is3", V. llrutalizar.
U.'ntnlis"'lmo,
sup. de Brutal. Ooulo,
4.7.3.
U"ntnlizilJ', V. i.ntrans. Fazer brutal, bruto, embrutecer; besLitlcar: "máos ensinos,
que brulaiizão as mel hores indoles...
D,'ntitlmcnt,c, adv. de modo brutal. Arr.
7. 23. 1Jr.
1I.·... tIlCllcntc, adv. Com brutc7.a: M~n. e
JlJoça, 2. 47. "aqnellcs selvagens ... vieram
áq ueIra terra assi vi ver brlllamenle. como
brnlos.
Jl"ulllJllónlc", S. m. (I. pop.) Homem
bruto, alarve. § Homem muito alto, e mal
geitoso.
ll"ntc"co, S. m. Pintura, ou esculptura
em que se represeutam rJgura de atyros,
veados, passaras, meninos, com folhagens,
l1ôres, fructos, etc. é assim chamada em razão dos animaes que representa. V. Grutescoo U/t1'. elos Con. RegI'. L: 7. 1J. 84. "tecto
todo pinLado de bntlesco" § Tambem se da
este nome a outras obras, assi m da al·te,
como da nature7.a.
fJom. 2. 2. 3. «al'co,
que formado de bntlescos varios, arremeda
huma gruLa natural ... ~ Bl'ltiescos ele l'elevo;
be tiães. V. ne tião. § Bl'Ltlcsco, a, usa-se
adject. Galh. 4. 41. ,dalTores bl'ltlescosJl § Eslado bl'ltlesco; o da' cansas não artificiadas,
que e Ião como a natureza as prodtl7.. Vasconc. Nolic.]l. 2:32. «matas ... formando bosqnes delieioso , /ll'ttlescos, c sombrios...
B"nlezlI, S. r. Brutalidade, semelllança,
condição de bruLo, j rracional na ligura, e
110 animo. Vicil'. 7. 12. "Lal bl"tle:;a. ha em
mim'/u (NalJucodonosor Lransformallo.) "a
lmtleza. dos aTlpetite u /d,. tI. 439. «vl'u,leza
do animo,) E/tli'· 5. 5. Cam. «bl'u.~e:;a de jui7.0. Alllegl'. 78. "bntle:;a dà educação u Palmo
4. {. 27 V. § Fealdade moral. Lustt. Tmnst:
LIt . 10. 9'2. (,Arrica ... é Loda cheia de bt'UJeza .. (no homens, auimaes, terras, ludo
sem cultura, nem policia.) «(o Ethiopes) de
bl'llleza, e preg-niça padecem andarem geralmente ve tido- ele peles ÍJor cortirJl IJ.
3, 4. 2 § I1rllle;a, não é )'nonimo de bl'ltlalielaile. O 1.0 signiüca propriamenLe a qnalidade de bruto, a privação habitual dr racionalidade. O 1.° signilica precisamcnte o
impul'o qne obri"'a os vivenLes a certas
acções, que elles fazem sem conhecimenLo
de c"usa, movidos de força, qtle os insLa.
Os excessos das paixões mniLas vczes as, e
melham os homens aos bruLos, e fazem que
se lIles possa aLtribuil' por semrlhança a
bl'lIlalidade natnral aos irracionaes. No
fig. bruleza, é o DI smo que falta de poli·
de7.: mas e podcmos dizer (por ex.) a ul'Uleza do metal, assim como dizemo diamante bruto, quando. nã~ esLa I~pitlado, não
podemos dl7.er sem IIl1[Jropl'ledade, diamante brutal, bl'ulalidaile do meLaI.
n,.utldiio, S. f. O mesmo que Bruteza.

lo que respeita a intelligencia; ou desenfreamento da. paixões !.tIS. 5. 28. «salva"'em mai que o bmto Polypbemo. ib. :3'l.
«genLe bestial, bl'lIla, e mâl vada.. lei. 7. 53.
"amor nefando, bt'ltla inconstancia.. Vicl'.
I. 56~. En/i'. 2. 7. «bl'ltlo appelitc de amor..
i. é, brntal, desenfreado. § Tosco. Lobo,
Primo h9. "bl'ltlos penedos" § Não lavrado
oem arliliciado: v. g. OUI'O, eltamanle bruto;
lã brnta, e outra cousas, 'I ue soll'i'eru artificio, e se empregam na manufacturas. §
fig. Bravo: v. g. bruto mar. Ç!llm. San. 100.
§ 11ol'ça bmla ; a força matenal, que se mani festa por actos arbitrarias e de poLicos. §
it. Grande poder e força: v. g. sonhor ela
força bruta elos elephanlcs § fig. ~Iau, feiO,
iOI'pe: bruto feito. N. ele Scp. li Em Imtlo,o
(Ioc. adv.) o mesmo que to'co, nào trabalhado. R Tambem se diz da cou as, on l'a·
zrndas que se tomam por peso, sem abatimento da tara: peso brulo. § lIeeeita ÚI'Ula; llroelltClo bmlo ; o LoLal sem descoutar as
desp~za . § Assltcar bl'ltlo, ali. em bl'lt.lo ; não
purificado, muscavado.
n ....lto, '. m. O anim I irracional. § Cig-.
O homem rude, lasco, bronco, brutal. Eu/i'
2. 6. LllS. 5. 28. "a nada disLo o vrulo se
movia"
JI,·... " .. , S. f. ~lulller, fJue Inculca ter pacto com o demonio, em cujo poder faz COI1as maravilllosas, e de ordinario o mal. § fig.
MulllCr vélba e muito l'eia. § Orêr em bru:cas; ser mlliLo credulo ; ser Rnpersticioso
e sim[Jlorio: acrediLar em absurdos. § Va o
de barro, todo crivado de buraquinhos, no
qual se lançam IJraz<\s, e po to sobre uma
pedra, ou no. phão da casa dos pO!)I'cs, a'
aquece pelo Inverno. § I1rltJJa; vulgarmente, peqneno pavio sobre rOllinha de cartão,
cortiça, etc. cllle sc põe em copo, ou outro
pequeno vaso, qlle tem agua no fundo com
algum azeiLe por 'lima, e que se deixa accesa
nas horas de dormir; lamparina.
B,·.. ",,";a, S. r. Acção, ou efr~iLo causado por bruxa, on bruxo; sorlilcgio § lig.
Facto extraordinario, que se não sabe explicar.
llI"UXCál', V. intrans. Fazer bruxarias.
JI"II:s:í .. ltll, S. r. dim. de Bruxa. B. P.
Ih'laxo, S. m. Homem que se Ítttri Ilue o
poder de fazer bruxaria ; o que praLica O"
men110' actos que as bruxas.
n ... cxnlcilulc adj. 2. e p. a de
n"II",ole'"', V. trans (t. de jogo de carta.) Ir de-cobrindo acarta a pouco e pouco,
para ver o qne pinta, e que pauto é. § li~.
Ir pe~qui3ando para vir a saller o qlle sc deseja. § ();;cillar, tremular; diz-se lrUma luz.
§ Brilhar, reluzir.
1I")'ácc"", S. f. pI. (I. boI.) Plantas cr5'pL09amica~, ela clas:e das acrogenias, comprúnendendo a maIOr parLe dos mu'gn·.
Uq'ón, S. m. lI. boI.) Musgo da familia
da hr.l'acea·.
ul·r óol .. , S. r. (do Gr. bl'!fonis, ou bt'l/onia, JlOme' d'e La planta, der. de bt'lléill,
lançar como a vinha) Planla sarll1elito a
fJue lança rapidamenLe, e se eleva a grande
altura IJI'OI. O. (Bl'yonía alba. Linn.)
III')'ozoill'los, . m. pI. It. 7.001.) Mollu cos. uas aguas doces e salgada , mui Lo pareCidos com os (lolrpos.
III·rtólco.~, S. m. pI. (I. de pharm.) (do
Gr. vr!llos , cerveja) Oteos da cervcja. Coel.
PiLarmo p. L4.9.
1II 1')'1,0 II c 0"-' , S. m. (I. de pllarm.) Prcparações cUJo exci pienLe é a cerveja. Oocl.
Pilarm. 1J. 149.
_811il1II11, s,. r. Cerlo peixe do mar,' que
nao cresce mUILo.
JllIàn ... V. 13oana.
1I'lb .., S. f. Pequeno inchaço na epiderme.
Jlúhnlo, S. m. (I. de h. n.) Quadrupede
ruminanLe.
. 11lIhà,~, ou 8"'''.0, S. m. (do ar. boy!J6n,
vll'lllIal Iumor maligllO que nasce ju.nLo dos
gauglios lymllhaLicos, principalmenle na reg,ião inguinal, no pescoço elc.; é de va,
nas naturezas, venéreo, pestilencial ou
simplesmente de irritacão. Luz cla Moa.' 408.
"bubon'J) Naelei)'. Malh I. L. 12. "bubo" §
T'!anta herbacea, Lambem chamada inguiuana.
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D"uti"sICIIO, u, superl. de Bruto; MuiLo

bruto, brutal. Brit. Ch/'. 5. 5. Vasco AI'I. 1J.
54 V. «- EtlJiopeu «- l\laniclleosu Vwil'a.
UI'ut;Z, S. m. V. Duritiz.
.
lI"uUzclro, S. m. V. UuriLizeiro.
1I.·... to, 11, adj. (do Lat. bl'utus) Irracional,
que não tem uso de razão: diz-se do animaes; e fin·. do, homt>ns rudes, Lascas, e
lJrulaes no seu proceder desarrazoado, pe-

BUC
Ullb{)Ilj .. ,.~.

r. (t. boI.) Herva uas ill.u

m. (I. mell) (do"
bO!/ltbon, virilha, c /;tJ/iJ, Lumor) Uernia ~r.
guinaL, que se limita á vil'ilha.
111lIu ,-,á~, adj. V. Baça!. Vicir. 10. 16~. §_
S. m. (lllO GranIle do .Sul, Brazil) E pecic d
cabresto eom foclnllCiI·a.
c
8U'}IU''''''',
. f pI. (t. naul.ll'au'
aLrav.es-an: r~a ~'od~ de próa, (leia balldaq~:
dentlo pala <llerolçarem. § No' navios IC.
fI uenos, o mastro de traquete assenta o~re·
a' bltçarr.las.
IIIICIU·.IIII, _s. ~. (t. 7.001.) Mollu co acc.
phalo de concha vlvalve.
'
nut'cill.~tló.·, s: 111. e adj. (t. anal.) llusc~llo das laces, sltuallo entre a: dua fila.
xlllas, e serve para alongar a bocca II. g
quando se sopra.
.
' .
llSu M.'lo. Ir. llu';ephalo.
n.uc"l1á'·".' S. m. (do Lat.) Soldadodes.
temido, que. Llnl1a a scu cargo a guarda de
algum PI·.IIlClpe, ou chefe poderoso, de qllem
era apalilguado, e de qnem linha o ellho.
rio de algumas terras. Dos Oreg'os edos I~.
tinos passou este nOllle aos vi igodos dc
lIespanha.
Jl)UCClltIWI'O, S. m. _(do GI'. bayk61lloll'
ros, de hO!/, pacLo augment. e dê k61l1allros, cenLaurol ~specie de waleiio rico, e de
estado, em que o doge de \ cneza se embar~
cava, quando fazia a cerimonia de espOz!r
o mar.
IIIlC':'I.hlllo, S. m. (do Lat. vuccphalus'
do Gr. boys, boi, e kephalé, cabeca) Nomé
de um famoso cavallo de Alexandre magllO.
§ fig. Cavallo bom, excellente. GallI. T. lia
Uin. 16. llem. b'l.or. I. 4. 24. § Por allliphra.
se; cavallo velllO, estragado; sendeiro.
Ui."hll, S. f.Porção de esLopa, papel,barro, etc. que sc meLte entre a paLrara, co
chumlJ(), ali bala na espingarda, canhões,
eLc. § Alltrar abucha.,- (phr. famil.)soll'rcral·
(Suma cousa incommoda. § Bucha; (f. vulg.1
Docado de comer 'I ue se metLe de uma vel
na boca, e sobre que se bcbe. § nuclwdo
lagar de vinho; peça de pau, qne e mclte
no peso, para não deixar air o veio ao Ic·
vantar a peura. § Peça de madeira, roliça
com que o' sapateiros bruncm a- olas do
calçado. !:l Peça meLallica ITa ia, que coira
no cubo cfa roda, e onde se inLroduz aCI·
Lremidade do eix.o para evitar que amarlclra e n-a'Le. § (L. do Brazd) Arbuôlo silva·
lico, chamado Lambem cabacinha, quc di
um frucLo medicinal, e le olTerece umlc·
cido reLicular á semelhança de casulo, que
sen'e para carren-ar aó espinorarda:" em vC!
de buciJa de Lrapo ali cle paliCl, e d'ahi lhe
vem o nome. ~ JJlIr-ha elo paulisla; (I. do
IlraziL) planLa medicinal, chamada lamb~1II
lJW'ga ele João Paas.
.
liI11chilllu, S. r. O bucho, e illlcs[lIIo-.d~'
animae . Ar/. c/a Co;inh. I. 57. «dolarau
huma lebre .. c tirando-Ihc llllc!latlll.~(fi".
e famil.) Cou a incommoda; manlla,cl'
Lopada.
_.
nicche, s. m. Embarcaçao cm que o.;
1I0ltandezes pescam ~.renq~cs.
Ir
Bnchelc'o, S. m. Slgn. IUC. Callo. {..1.
"antr~ diz que me apartava como bUc/lUro
do ParLo"
Ihcchélll, S. f. E'pecie de alicate, ou lc- .
naz, com CJue os cravadores pegam 1I0sdll'
manLes.
lIuchiuh.l, S. f. Dim. de Buc!la. § (I. do
Ilrazil.) Nome d'uma planta medlClllal daramilia das cllcurlJitaceas.
.
u1o
11'ICho , S. m . O n~ Lomao-o
o 'ou
. venlrlo
~ fi. e
dos animaes cluadrupedes, e peIxe . ~ .·m
vul"'. O e toman-o do homens: «deu CO
Ludo no bucho .. AC elos Sing. 2. 239._~ Obi;
c/LO elos bracos elo /tomem; a porcao ma '
o
gl'ossa, (; poljlOsa do coLovõlo aléaoh~mhn~
aliás alagaria. Ltte. 1. 3. AI. P. a. B... §br
ral' a/quma cousa do vucho a alguBm, (p
famil.) fazer-lhe dizer o quc sabe, ~f~~r.O
ta va. § lJespejar o bucho a algutJlIl '. 4 1.
faltar , dizer o clue sabe , e.sente.
Ulls;
,
.
II iII{/lII§ Trazer no blt0ho wn 1Jrln~tpe, UI 'dade
le,o se diZ famll. para exprimir a ~a~ Mii
inchação, suberba de alguem. S~ leb.):
Carl. 4. § Ma/ler na pá elo vucho (ph ~plau
comer n-loLonamente. ~ l1ucho ela ~ca o,
ta elo Brazil, da fallllha das rublaceas.

.
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. ° s. (do Hesp. buco, ou buque, bojo'
BU~iJ) Ovão hojo, capacidade, pOl'I do
do n~\ talvez ci casco. Viei/'. 10.290.2. "a
naVI, ue demandava, 011 pescava o bueo
dltur~oq i é o cascO com suas dimensões
a n "~ra o'altul·a.
de I~;o s. m. A ponta da barba; os pri:r05 'polias que suem aos moços sobre
~ labio superior, e que tp.l1lbem tem alguas mulllcres : "era entao moço. e o buço
ro apontava" Eneúla, 8. 38. § 'l'ambcm se
~e de animaes, no entido jocoso. Ac. dos
~t,1 2 90.• e como o gato VIO pannos, 10~o r;elles limpa o buço, ou ue sangue (fal, UI ralo, ou de guerlas de ,cachucho"
gullllcóllCUl s. f. (do Lat.) E-pecle Je poe'ia cm que faliam pastores, poesia ]Jasto;i1: eclo"a..
.
Bucólico, ", ad.!. (do LaL) Que respeita
â vida rios p:l tores, aos seus costULllr.S;
-lori!. Casto Egl. de Virgo § ug. Singelo,
~o, cmno os costumes dos 'paSl111·e..
UnCI'ilJlio, S. m. (t. arcllll.) Cabeça de
boi de.carnada que os arcl11tcetos gregos
eromano emp~egavalll no ornamento.
UI,cre, S, m. (do l/r. bou.cte) Annel, que
,e faz no cabollo, ou cabelleira frizan·
do-o'.
Unciro, S. m. V. Doeiro, Caneiro. § Cano que os pedreiros deixalT, nas l'omalhas,
para que, correndo o ar, as labaredas e leiantem IJara alli; sobre os bueiros se assen·
Iam ia os, que devem cozer com fogo menos activo, (IUO o das fornalllas: a bocca,
que IIca para o ar é de menor dlametro,
que a que eslá dentro da fornalha. § Cano
de commullicar calor, e soltar o excesso
d'elle, ou dos vapores para o ar, respiradouro de fornalha; chaminé. !l Buraco n'um
muro ou rspecie de cano sullterraneo nas
cslraual para esgoto das agua plul'iaes.
1I11clla 1 aaaéllo, adj. Ilesp. Doa, Dom.. §
Di;cr a uucna dicila; (phr. famil.) dizer a
boa dita, ou ler a sina. Garpão: "não resi lem âbucna dicila de hum poeta amante.. e
I'llira, I. 158.

Une!a, (anl.) V. Doeta.
Ui,ln, S. r. Ventuosiuade sem estrondo.
!-dc lobo; planta. I1l'Ot. C. (l,ycopenlol1
roei,tia.)

Unllllíno, ", adj. Que perlence ao bufalo.
U~llllo, S, m. (LaL Imbalus) l1uminante
do gonero antHope; especie de boi ilve Irc, de IJelo ralo; tem a cauda curta, a ca·
be~l mui rija, e o corno~ ao revéz do do
bOi; d'elles e fazem [lente, annei ,etc.
Barl'lll'. '. '210.
Ui'llIlIO, (anLl O mesmo que Dúl'alo.
E11{i' ~' 8. "annel de bttrano".
lInlno1 s. m. -Ôltll, S. r. (do FI'. bou{fol1.)
~Iaural'rao, que bravateia, e diz rabularias.
bIJObO, Jogral, gracio'o, chocarreiro. V. ele
.. I'!lol' El'iceira, I'lG.lJini~. S9n.72.
Clhnt 2. § adj. Que traz bufarinhas, bufarin elro. Ol'd.
3. 15. 18. "o clerigo Imrâo,
que pela rua e praça' traz almario, ou
arlllle~a ao collo, com tenda de marçaria
~~ lender." Consl. ele 11111 A/'ceb. Bmcltar
~/~ os DI~tmos p8ssoaes, no ELacir/' )1. 350.
........ .
.
~nlllr, V. Intran . A ~oprar, inchando as
I·Jlet lUs , do que o faz 1Jor sulJel'ba ou
lal19 a e; ou por ira, e paixao. Encíela. II.
L ; nta,' .bll{ando se VIU o fer~ Turno" 111.
c~tllll ai DO çaoaUo; a' opl'Ur 1nchan<lo o
aII lOS. 115. 9. 2. § Tambem se diz do
~i~i ~ dinalguns outros allimaes. Ae. elos
riba"
6. "bufava a crpe por ficar de
{a ;, hramava o drago etc." § ]Jurar por
araze~I!JMCOta; p. uso arder em desejo. de
!abir ló . IdIS. 1. 336. coto 4. -bltravào por
U I go a ar balalllU".
post~/·r, v. lrans. Laoear. V. Dofar sangu;
borar~ue. B. 2. 3. 6. diz bu{'al' intrans' "do
lo. ~fi2·~n~ue (dos ferido) ficou o I'io tino
dIl ~a ' II agI'. 1.6:1 v. "OS fanfarrões sahinCOlera ~scarob!t{ao pensamentos, mas ~em
cio r c Cllo, e ao tempo do empar fi1. c.çairo~. r§ Flanfarrear, bravatear. P. P.
bQra'r~ II/anco de peitos".
blo. n. 3.'{ Afemea do bufaro, ou búRUlari h .
11 ", ou. Unf.lI·illbns, S. r. pI.
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Artigos, e consas de pouco valor; bU(l:igan·
gas que trazom nas urqnetas ao cOllo, ou
ta boieiros os bul'ões, ou bul'arinlleiros: a
arque/a 1'eeheacla ele bufurinha·. § I~'pecie
de caixinhas. Aforae,v; lJiec. a/'/. Al'quela.
UlIf:U'!lIhoh'o, s. m. ~[ercador ambuianle que leva artigos ou objectos miudos, e
ue p~uco. valor em arquetas; mascate. V,
Bufu!'lOlleJro.
n .. ra.·o, s. m. (anL) O mesmo que ]Jufalo. JJ. 2. 4. 4.
~urctc, s. 111. (do l~r. e ln"'l. bun'cl) Apa·
rauor para casas de ,FUltar. ~le a que se
ajuola a outra para a accrescentar. § :Ilesa em
geral, para escrever, comer, etc.
nllfetc, (l. pop.) V. Bofete.
lIúlfo, It, aujo Durlesco, faceto: opera
burra. § Canlor btt/To; o que representa o
papel d baiXO conHCO. § - . m. O perso·
nagem de theatro, que faz rir o puillico com
sens dicto ou gestos.
. Uu!fóm,. S. m. - ÕUll, f. V. Bufão: Dufa1'I01Iell:o. uoe. An/.
.
Bur'do, S. m. O ar, ou sópro ql1e se da
bul'ando: v. g. o bufido dos eavallos rogosos,
e/c. Bd/. C. p. 'l72,
UMo, S. m. (em I,at. bubo) A. ve nocturna,
que dã guinchos trist s, é maior que a coruja, e o mocho. Utiss. 4. 9. "vozes de inclementes bufos.. § Especie de armadilba
para ares. § Vivei' com/) bufo; retirado, e
tristemente. § (t. pleb.) Al'arO, usurario.
Ulis. 4, 7 e Anlegr. I. 4. § B/tro, sopro
forle.
uuroncá,', 011 Itull'ollci"', V. inlran .
Fazer papel de ilobo, tmancar, chocarrear:
- el11 cousas graves, e sa.nclas. § transit. l1epreseotar de urr, modo burlesco e ridieulo:
-Os farcistas que buroncarão os misterio
da Paixão, e do nata!. introduzindo bufões
nos dramas d'estas cousas sagradas, e lractando·as em e tylo jo"ral, jOCl1lar, cltocarreiro.
nufoncl'ÍlI, S. r. Acção, ou dicto de bufao, cilocarrice. Vieim, I. 596.
nuf"l'<lIo, s. m. (ant.) O exercicio de
bororuar, ou bafonlar. Doe. AI1I.
nnrul'inhéh'o, S. m. O mesmo que Bu·
l'arinheiro. Ulis I. l. «cada bu{'w'inhciro
louva suas agulha" Arr. 3. 30. i. é, calla
um louva suas versas, suas cousa".
Bngill!lo, s. m. frllcto dos carvalhos;
galha. Avelal', Ch/'. '!j'! V. § lig. Os bltga·
lhos dos ollws; o globo uo olho, ou toda" as
partes qne o compõem. § BttlJalhos; contas
iP'ossas de rezar. B. CLa,.. I.' ç. 17. «resanLlD por hun" fJtlgal/ws" § l1u{Ja/fw; a noz, ou
O fructo todo, que con'ta de massa, e d
noz l11uscada. Couto, 4.8. I'!. «aberto o bIt·
(falho, que é como um ]1e"sr"'o, aem hllmas
l'olhas que são a ma su, c logo apparece
hllllla ca cazinha negl'U, que cobre a noz,
a qual ca ca cahe Jogo que a noz e lá bem
s ca.. Uast. 6. e. 5. ~ Armadilha para caçar
ab 'tardas. JJl'/e de Caça, 110 v . .§ Grãos ue
galha. !l Herva, com qur. e abrem fonlr ,
ou ferida-o § lI1islnrar alhos com bllgalhos;
confuudir cousas diver a . § Auag-.: «Fallolhe em alhos, responde-me em bltgal/ws.. i.
é, dá uma resposta quç não tem relação com
a pergunla.
.!IlIeill, s. r. (de BIl!7ia, logar da Arrica
onde se achavam mUllos u'estes animaes,
que os LatillO chamavam simia; e cresse
11Ie mo logar pa saram tam bem ú E!lI'opa
as vélas qne deram o nome ao" ca tlçaes)
Femea do bugio. Gil Vic. 2. 38. «cal'u de
bugia". § Ver o ?'abo á 1l/{{1ia; (phr. (lrov.)
i. e, levar uma cou a ao um, ou pxamlnal·a
até conhr.cer o que se portende saber. §
Bugia; castiçal peqneno. § Véla ue cera li·
na, que e accendo nas bU{1ias.
Du;;i'í"l v. intrans. (I. famil.) l·'azer bugiarias: !lIde buqiat" Eltfi'. 5. 5. Cam. Selwc. 37. "coração, i bugiar" § Mane/ar bztogiar; (phr. pop. e pleb.) despedir alguem
com despre o. V. Tabúa.
JllIg'"I'Í"', S. f. pI. (t. famil.) Ge tos,
momos de bugios, ou ridiculos § Drincos,
bonecos, e frandulagens de pouco preço.
Leil. Nisc. Paiv. S. I. (. 2. "perdendo lanta vezes o somno por bugial'!as...
llnglgi\lIgn, S. r. (t. famll.) Dança ou
brincos de bugios em bando. JJ. P. (Simia.,-

rum clwl'Ca.) (Tal vez compo ta de bug-io, e
gang'a, do lnglez gang?) § l1ugiganga . ceI"
ta rede de pescar, proilibida pelo Atv. de 3
ele maio ele 1802. ~ - pI. Cousas de pOIlCO
valor, bagatela, qU1nrlllllharias.
Blle!;;I") n:;1l l't', S. r. Pesca de moreias.
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JJ. P. (,lllll'amaram pi catio.)

IIngb.,jM: . m. (I. famil.) [{alJazinho vivo, "'esllclllador.
nngi ..., ,. 10. (I'. a et.l'm. de Dugia) Es·
pecie de macaco, ou bate-estacas. ~ Fél'Os
de bugio; an'aslamentos, e amellças fingidas.
l!.'tt/i·. 2. 7.
!) I. "o' IJio os das mull1 res
esq ui vosas .;ão como fiiros ele óttgio. § Peixe
tambem cllamado chimera. (Simius) B. P.
§ Engenho de barco' a modo ue forqninlla.
~ O que arremeda, e imita acções de outrem., V. PentÓgrapho.
UniólÍl:j',,,, S. r. Planta medicinal. da familia .Ias borraginea ',chamaua tallluelllfill-

r

glta de vacca, anchusrl, e orcancle. /AnehllYa
ofTi,cina/. Linll) Flor. Pharm. A. 1·'101'. Lus.

descrovr mais:1 e pl'cie', de qne só lem nome Porlugll~z a bug/ossa ondeada (Anclwsa
uwl.ttlafa. LII1I1.)

n"l"'C, . m. (t. do Brazil) Nome depreciativo dl\uO aos elvagen do IJrazil.
U"~lllll, S. r. Planta OJedicinal, lambem
chaluada COJw)Lc/a medwna. 111'01. U. (Ajtlga
reptans. Linn.)
Jll"ido p. p. ue Buir ê adJ. Gasto por fric·
ção continua. F. ELys. 8. III. "o pnnhal
btlÍdo., Ac. ILos Sing. 2.. 241. § ,dllllTl IlItido
e-toqne.. § A 1'onpa buida; (Iue se faz mai
delgada, e rala com o u o, e mais geralmente se cliz ]II/ida.
nuíllho, S. 111. O junco. 11. P. (Sei/·pus).
nui.·, I'. trans. Polir, alizar, acicalar com
a fricçãü. e allriln, o.u esfreganuo com cousa que [lule. § V. I'lur,
Unis, \'. Aboíz. AI'/. da Cal:a, 5. 7. "lo·
mando pa arinltOs hora coui bltísL'S, hora
com costella ".
n .... t.·II, s. r. (L da impren a) Carcere,
peça de pau, que impede que a arvore da
pren a vã de uma parte para outra.
Bllit.·c. V. Allulre. 111. C. 6 8.
nuí",. V. Aboiz.
Ulljlllllé, s. m. O cabra, ou filiJo de mulato com preta. § Sa Insul. 10. esl. 2:1. vem
o bujamti grave; como som de instrumento,
ou o in·trum lHO. talvez trompl, ou oboa7.,
que tocam o pretos cI'Africa.
Huj''''''ó,,,,, S. r. (t. mar.) \éla latina
trial1:;ular (Jlte e iça ú próu.
Ulljel'Í">l. \'. l3ug-iaria-. Poial'. Dice. p..
106. lia bl/jcrias lIe 'Geuova".
1I1Ij;;cs, S. 111. pI. (I. mar.) 1\ pecie de 1'0IIlas de madeira S P qucna, cunha, que e
mellem na feucla abertas nas cal'ilhas de
pau, para a aper'lar no. seus furo.
n!lllllllll', S. m. (ant.) Burlão, en"'anador.
Capil. especiaL elas CorLes de Sal1tanm ele
13'lj.
nulbifc.·o, a, adj. (t. bo!.) Qne produz
bulbos, qne os supporla 11<l' suas ha ·teas:
V. {lo

call/.()-.

nulhlfó~lIIc, aujo 2 "'. (l. bot.) Que tem
a fôrma de bulbo.
n"'lho' S. m. (uo Lal. btt/blts; cio 01'. boLbos, raiz redonda) Cebola de que na cem folhas, l1óres; plantam·se nos jaruins, e Iam·
bem se põem na bocca de um vaso de agua
aonue enraizamo
ulIibÔSO, Ó""h auj. (do Lat. bllLboslIs) (I.
bol.) Que dá raiz como o bulbo; plantas bulbosas.
nl.llllllo, S. 111. (I. boI.) Raiz do junco esculenlo.
lBÍllolIS, S. m. Cebola verl11elha pequena
da feição de cabaciuha". Luz ela tIlccl. 3W.
§ V. Dolbo.
JIIl1lciio, S. m. Um negrume no ar, ou
nuvens specissirna, que se desatam cm
vento subito e l'urio isslmo. B. l. 5 'lo Goes,
Ch/'. Man. I. 57. ·bulcões fumo·o." Naurr.
de Se)1. 12. r 2'29. "I)/llcães uegros, turvo'".
§ fig. 110 buLcão tri 'le, que a' ombraclo tinba o triste peilo" Nau/i.. de Sep.; i. é, a
negra tristeza. § Massa espessa de liquidos,
ou de gazes em rapido movimento: um bulcão ele agua, um bulcão de rumo. Sego Cêreo ele Diu, 1). 312. causado do fumo de arli·
llieria, mi na. § pl. Bltlcãos, conforme a re-
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mais usado. Mo- sUFprTldeu D. João II em 14.87 e o restabeleceu depois em 1495, anno da sua morlo,
lI'úll" s. m. \'aso ordinariamente de fór- e se guarda alé hoje. § Bulla ela Sanla <-'rttma e. pheroide, de louça, rolha, zinco, pra· zada: pela qual se concedem indulgencias
la etc., tendo aza e bico, Fene para razer e cerlas dispensas a qurm dam cerla es·
mola para a guerra contra os infieis, c h9e ' crvlr a infl1são do chã. Tolcnt. Poes.
Oulc·',ú,c, s. m. Hervinha d'este nome, je a que dã a me. ma esmola para os srIT.Icnja nór se agita facilmente com qualquer uarios e obras pias: "fazião tomar por forar. § (t. fanl1 1.) O que é m,lü.buliço...o, i~l ça as bulias ria cl'lIzada fiadas ... e se não
quieto. B/ut. ~ Cou.a qu.e esta m agllaçao pagavão lhes "endião srus moveis e ellxo"aes" Goes, P. :t c. 55. (dos abusos dos ('xc·
cou laute. Bore-bole.
Oillh .. , s. r. Eslrondo, ruido de cousa qne culor('s da bulia, que vexaram o reino). §
ciJe, de saltos, golprs, ele. Ac. dos SmrJ. 2. Bulia ele canonisarão; aquella peja qual a
409. § ~Iotim de IJrigas, ou. gran~es alter· Egrrja concede que e reze flor 11m sanclo
cações, de que resullam OdlOS, I'Ixas, etc. no,o: "São la\' as ~llllas ele canonisarâo, que
lJiniz San. 72. Cenl. 3. • infame lrol'ador, eslas imagens lerão com. igo, que lll('recem
aulor'de bltl11G~'" § lleboliço. ~ ,I!el/er á btt· collocadas sobre os altares" I'icim, Serm.
lha; incitar a dl.cordl3s. § lt. Animar a que 7. 34.3. § Bulia de ca'me; a que diFpen~a dr
se faca alo-uma cousa. § Bulha suJa; (phr. não comer pl'jxe em certos dias. § Bulia ele
famil.'j Orande algazarra, ralhos, vozeuria. laclicinios; a que permitle aos ecclrsiaslicos
~ Fazer ~ulha alguma cousa; ser fall~da, ler o UEO d'e!!e em cerlos dias. § Blllla de de·
Ilnporiancia. § fJulh.a; (ant.) rOl YC,IJdo_ de (unelos; pela qllal se dá rsmola a farol' dos
mulheres era um molho de filas e Llóres, que defunclos, por quem a bulla se toma, e a
quem <e applicam a indulgl'ncias. § Conse trazia na polheira.
. .
IBulha fluido. S/ln.) Toda a bulha c 7'ltltlo, lar bulias; (phr. famil.) pNas, historias, camas nCln touo o 1i,ticlo é bt/lha. Aquelle é o rambolas: "lião me conlc bullaslJ contos ma·
gen 1'0, e la é a especie determinada (~O gicos, de bruxarias. § Ter blllla para lllelo;
I'uido que formam com a voz uma, ou mUl- fazer impune e licenciosamente o que se
las péssoas. O ruido pMe camal·o uma peso quer. S I'ender bulias; inculcar por vi rludr
soa ou uma cou a só; e para haver IJllllllt as suas sanctimonias, beatarias, h)'pocrié nccessaria de ordinario a reunião de mui- sias. § Alcançar uma cousa com bllllas (ai·
sas; sem litulo lrgitimo, por fraude.
ta gente inquiela, ou desavinda.
Oull"'do, p. p. de l3ullar; e adj. [)eclaIlulhilrrc. V. Bilhafrc. li. P. 2. 3. 13.
lIulhiio. s. m. 1'. Borbulhão. (Scaleb1'a). rado, manifestado, ueterminado por bulia..
B. P. § Péca antiga dos guarnimrntos das ined. 369.
II II II iII', v. lrans. (an!.) eJlar com bulia,
mujas: "em' hum coiro se fazem 13 guarni·
nll'nlo. 'de mula compridos com 6 rozetas e com sello de chumbo. lli Lus. 7. 564. "se
6 lnilhões ... de 3 dedo d'amcho" Ined. 3. bullarão com lres sellos peudrnte "
1111 IIIÍ1' I o, S. m. Corpo, collecção de bul528.
Bulhiu', v. intrans. Ferver em bolhas, Ias.
Bullúllco, a, adj. Perlencente ou rela·
ou borbulhões. Elegiad: f. 67 v. "o sangue
sái bt/lIlO11doll oulros dizem melhor bulliar, ti 1'0 a bulias.
Bulleh'o, s. m. (anl.) O arreoadador de
ferver em bolhas, como as que 'e vêem na
agua agilada, nos liclUidos fermenlanles, c molas, Oll anteS homem que as arrenda·
em cerlos viubos muito e piriluo os e cre· va. Consto de Coimbra, I/.O 24. § O adminispitantes m.esmo. § Bulilar com alguem; ler trador da bulia da cruzada, ou eu delegado que andava pelos respectivos dislriclos
bulhas, brigas, dei'orden .
1I11lhellto, u, adj. Tu.rbulenI9. (t. vulg.) reparlindo as lmllas pelos thesoureiros me'nores das parochi[ls.
Amigo de d('sordens; bl'lgoso, riXOso.
BlIlIlill'lln, S. r. (t. aslron.) Mancha na
Blllholll. 1'. Delhão. Ord. Ar 2. 32. I.
lua.
"bulliões •.
Bulll"ta, S. m. Emprrgado da Curia RoBulicio, ou lIuliço, s. m. Inquietação,
alleração ela paz, e a ('nlo da gente de al- ma encarregado de registrar as bulias.
lSullitc, s. 01. (I. de h. D.) Te.laceo gas·
guma cidade, ou villa. l'llr. Ar v. C, 51.
"bulicio". § lIuido de gente junta, d('sor· leropode.
núh'n, s. r. (anL) V. Burla. Orei. Ar 5.
demo lbie/. 5. ( 186. "bt/liça" 111. Lus. I.
351. cal. l. "boliço". § Agitação, drsassoce· I. 332. "se o devrdor andar com burla" engo. § lIg. Murmurinho, murmurio: v. g. o gano, fl'aude. § Usar de burlas; fazer bu?'sonoro Lulicio da agua correnle, das onda~ las; na solução do imposlo, fraude. ibicl. 2.
inquielas, das (olilas das m'vorcs mui agi/a- p. 340. § Brist. l. 3.
75 V. EU(I'. 2. 7. "te·
nho·me eu com fazer pouco <:aso d'eJla
das, etc.
Ulllicoso, ó"n, adj. Bulbento, perlurba· (mulheres), o mais he bulra" engano.
Jlulriio, S. m. O qlle vende, ou hypolhedor, re'voltoso, amigo de fazer novidadr ,
inimigo da paz. Arr. 4. 24. § Inquieto, que ca a 11m terceiro aquillo que não tem, ou
eutende com ludo. § Esperlo, vivo. § Olhos que elle mrsmo blllrão linha vendido, ou
buliçosos; que não ~ão mesurados, que olbam hypolhecaelo a outrem, dolosamenle. lia oupara todas as parles com inquietação. § Ge· lras especies de burlas. Orei. 5. 65.
O ui"':..·, IlulrOIll. V. Burlar, Burlão.
nio Inrliçoso; inlrepido, audaz.
Blllido, p. p. de Bulir, e adj. Em que se Trab. ele Jes. 2. 45. Ord. Ar:
Bllh·...so, adj. V. Burloso. § Atados llUlro·
tocou, ou mexeu.
IIl1limia, S. r. lrrl"gularidade da digeslão sos. Ord. Ar 5. (. 33'3. e 1l1an. 5. ;'6.
manifeslada por fome insaciavel.
Búmbn, S. f. (L pleh.) Pancada, lunda
lIulímo, S. m. (t. de h. n.) Mollusco gas- § Inlerj. que indica o estrondo de pancada
leropode. § A concha d'esse 1110llusco.
ou queda. § Tambem indica a precipilação
Blllh·. V. Bolir. Este verbo é irregular, ou movimenlo fórte e instanlaneo com qUe
e e crevem-u'o de ambos os modos: bulir se faz alguma cousa; zás.
parece melhor, por conformar com o subBúmbo, S. m. V. Dombo.
stanti 1'0 radical: conjuga· se eu bulo, 11t boJlillllb Úlll , S. m. Som, ou estrondo conles, eUe bole, bulia, etc. Ac. dos Sing. 2. 79. fuso, e repetido. Bem. L1I111. Egt. 17. pr.
"chilon, nou bula 11ada".
"hum continuo bumbltll1, bum fero eslronnúlln, S. f. (do Lat.) Lellras apostolicas do ..
despachadas na eõrte de Roma, em que se
lIillldn; S. f. (L do llrazil:) Nadegas.
contém alguma providencia sobre materias
llúud", s. m. Janda.
eccle iasticas, ou graça e piritual. que o
Búugu,", S, m. (t. do lndo-portuguez.)
Papa concede; V. g. as bulias ele jubileo, in· Mninha.
dulgeneia, etc. Este entido é [i/?urado, porlIi1nho, s. m. Planta da familia das C)'que bulla propriamente é o sêllo de chum- peraceas, que se dã nos logares humidos.
bo, que as Il"ltra trazrm pendenle. Vieil'a,
Bu!.hthnlmla, S. r. (t. med.) (do Gr.
1. 1001. "bulla quer dizer sêllo". V. Abul- boys, boi, e oph/haI11l0s, olho) Augmenlação
lado. Orei. Af. 2. 515. As bullas não se pu· do olho com resalto, causada, ou pelo pri·
b1Jcavam, nem cumpriam, sem precl"derem meiro grau da Jlydrophtalmia, ou pela deleUra de publicaçao (V. Publicação) ou o masiada secreção do liquido, que forma o
regio prasme, ou beneplacito. V. Prasme, corpo vitreo.
Beneplacito, e V. Incd. 2. p. 76. Este uso
JllIp"éstc, a. m. (do 01'. boypreslis, feito
gra geral; porém,
raes {Jralll.
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de boys, boi, e de pré/Mo eu inl1ammo) P
quena aral~ha aver.me!hadn e veneuosa ~
qual o~ anlJgos atll:lbulaDl a propriedade'd
fazer lIlchur o bOI que a engulia. § OLu:
presle era. lambem uma herra de que o'
Gregos faZiam uso nas ua comidas. § n~
presles,. S. m. pI. (eIllre os modernos) Céne1'0 de IIlsecto~ da ord~m dos cole'lpleros
de que ha mUllas \spe.cles; em quasl tod~
se observam as mais l'Icas CÓI·CS. GílVicl' 2

p.219.

I'

S. r. (I. fam.) 1'. Duraco §(I.
do Brazil) l('queno saeco de Couro que usam
os tropeiro de ~Iinas Geraes.
.
IIU1·acli.·, V. lrans. Fazer buracos.
1I11.·... co S. m. Furo, abertura orincio ~
Cm'a, ca\~idacle. Delic. Ael. 24. «ralo, quenã:
sabe ma.ls que bum buraco, asinha he lo.
mado" dlz- e, buraco cio l:alo, ela tOllpcira.§
fig. Ca_lnha pequena, e VII. Sá c Mil'. §Ta.
par 11m buraco; pagar urna divida pequena
§ Tapai' buracos; remendar, concerlar mai
as cODEas; e lig. palliar o rual. Cal/lo 10 i
4.. "os mais do viso reis da Indla andão i
lapa'/' bw'acos, e engrolando as cousas.!
Arranjar um bOI'aco; obter um empn'go.
IIUl'anhem, S. m. (I. do Brazil) Arl'orc
do malto virgem da família das sapulaceas
cnja mad('i ra é empregada em I'aracs d;
carros, e em obras de marcenaria e carpil~
teria.
IIUl'ucluínho, tlim. de Duraco.
1I ...·l\l'a, S. r. It. ela Dahia, Drazil) Arvore
que derrubada impede o transito do car.:i·
uho.
n"~',,,·~ ... a,. S. f. Aryore do Drazil, cn~
madeira e applicada em con lrueçties.
lIurlito, S. m. (do FI'. burat) Especie de
sendal prelo, ralo, de que se faziam mantos; havia-os de outras córes. An·. 10.50.
E lambem houve blll'alo de lã, e de seda.
Jhll'~lltIC"llc"íll, S. f. (do ~'r. bll/'eau, es·
criptorio, secretaria, e do Gr. kralos, forçai
V. lJuroeracia.
lIurel, S. m. (Ialvez do FI'. bure; do 1~1.
burra, que na baixa latinidade linhaa mes·
ma significação, e foi formado de blll'l1l1,
derivo do 01'. PYI'I'OS, ruço) Panno grosseiro
de lã, de que anelavam vestidos os capu·
chos. Cam. San. 144. Lobo, 2:16. ,de btl'
rei !:lTOS~O, o corpo mal veslido. § llabilo
de Iracte ou freira feilo d'aquelle eslofo.§
Antigam('nte trazia·se por luclo. Goes, atr.
IIJ. t. C. 7. «veslido de btlrel, trajo de lri,.
trza" Res. ['lll'. J. //. C. 215. «todo orelDo
roi veslido de l/urel, almafe"'a, ele.' (pela
morte d·el·rei) E pardo. cór de ea~tallho, e
lambem o ha branco. Carv. Co/'og. Lp. 2~.
(Ca. telho bll1'iel.)
.
1I...·clildo, adj. (t. de braz.) Dlz·se de
escudo l cujas faxas estão divididas em J1!'
res.
I'
BUI·clílla. S. r. Fazenda ordinaria de ~
mais fina quê o burel.
.
JI'll'glllc'z, S. m. Moeda antIga, gue man·
dou lavrar el-rei D. Sancho 111. Lus. 5..r
233. coI. I. Em papeis antigos se acha, quo
um burgalez valia dois pi piões, ou quatro
mealbas. § Burgurz.
. _
'.
BUI';;alhiio, S. m. Mulliclao de concbl.
nhas, que fazem .Iastro. ~ fundo no?ma~:
"fu ndo de burgalhao". VW!/'. 10. 263... /'J
11lenl. Rol. ((-vermelho".
.' n
U""I~,,"diln, S. f. NiJcar n:tUlto brilha'
le, que se ti ra do caracol mannho chamado
burgõ.
. Ibo
JiUl'''áo ou n'''':;'l'', s. m. Ca,ca d'
Reg. cle"'29 ~le de::;. 1753. C. 44.• 05 laslros a:
pe'dra, bltrgáo, ou saborra que ~s emlJarr
ções lançarem róra.. V. lll1rgalha~:
110
B ....gél, llill'ges, ou J~I~I'll'es, 1~98' e
mesmo que Bllrguez. lVobtlwr. p. .
399.
'11 ou ai·
Ih'lI'go, S. m. (do FI'. bourg,. VI a'do Lal.
deia grande; que alguns derIvam al"ulII
burglls; do 01'. ]J!Jrgos, lorre, porque clda'
dia o burgos tinham lorres, comu as Alelll.
des fortificadas: oulros dizem que~~I,.g;fi'
burg, tiraram os Franceze.s o seu b TCu·
nalmenle Wachler o der.lva do v'~~ár) Ar.
tanico bel'gen, pór ao .abngo, foril ecasa
reLalde de cidade, vIlla,. ou ra~' r m.
nobre, aldeia, ou mostClro. o ~ dê r~'
"queima os bltrgos de Almada,
IIU"i~Cll'l

r
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II "o blll'go do mostci 1'0 de LO~'vão" §
~rl.ll>ou cidade. Leào, Chi'. do D. A{. Ilonl'.
I ~\ fallando do Porto, lhe. chama /Jltl'go,
p. tempo de D. Ar. lIenr, AssIlJ! bLtl'gu;ez de
O
}I "is. § BlIl'go a!ll'iooLa:; povoaçao desllnad.a
~inci almentc á agncultura. § liYl'rlO p,o~r,' grculo elC/toral, que se d~lxa facll{eílle corromper, e ao qua.l por ISSO o go~eruo impõe os seu~ candldalos a .deputa-

dO~ur~õ
'. m. Caracol das Anlilhas, cuja
e

coucha dá o mais bello nácar.
BII,':;orucstl'C, S. m. pI. (40 Alem . .bul'gIl'lUCiJ/61', de bltl'gel', cl~aclao. e me!~lel',
Ole>lre) Os primeiro mal:pstrados da~ cldad' de Flanores, Hollanda,. e .\le01anlla.
BIII'gl'''''c, ou 1II1I';;~'IlVIO, s. m. (do
Alem. bUI'{fYI'af, de bUl'g, Cidade, e gm{, coudc) Omesmo que Visconde.
.
BIII':;IICZ, s. m. (do FI'. bOUI'gfX!IS, de
que 0' iuftlezes lizeram /lLtrgess, e nos burgU6I) viziuho de bUl'go ; mora4or de bur·
~o V. DurO'o. § Na M. L. 5. {. 154. I. se
di; bUrgll6; de Paris,. no s~ntido de boul'geou, cidadão de Pans; na~ nohre, ~l! fidalgo, porque os nobres, e fidalgos VI vIam
nos seus caslellos, e no cam po para defesa
do cidadão bUI'guez, ou villão qu~ exercia
o, mesteres, e mechanica, ou da cla -e do
povo e communeiros. ~ Pessoa da classe
meiha, ou burguezia. § Pessoa de m ll10 e
"estos um lauto ~rossciros. § fem. lJurgue·
:a. §- adj. Pertencente, ou relativo ao
burgo. § I'roprio de burguez ; vulgar, trivial, ordinario, gros eiro.
BIII':;uczill. s. r. Qualidaue de burguez.
l Aclasse med ia.
BUI'IlIlCZIlUlutC, adv. de modo burguez ;
como burguez.
HUI'i, s. m. Palmeira do Brazil, tambem
chamada Imbl/l'i.
Buril, S. m. (do FI'. bUl'in) Instrumento
de abridor com que se grava em metal, ou
oulro' corpos duros. § Nome commum a va·
rios instrumenlos de. aço ou ferro, com que
se cortam melaes, ou se lavram pedras. §
Omodo ou go to de gravar. § fig. a~ po~
131chamam a sua penoa, eslylo, etc. bttl'il:
.ó musa pinta com buril arJente o cl'Í me
horreudo aos seculos vindouros" § Uma
con tcllação austral.
Hurlludll, S. r. Golpe ou traço de buril.
! Ell!aial' por bUl'ilálla,' ti rando do metal
com o bUI'il para o aquilatar pela cOr, comparaodo o. melaI da peça que se en aia, eom
outra.blll'llada da IJeça j:i aquilataua, cujos
dmhmros são salJidos, como por Otoqne se
ensaia na pedra" Leis, e Regil1l. dos Ensaiador61. § Eslmltpas de boas - ; bo ns ras"'os
bem expressivos, e impressivo.
o,
.BurIlOI', V. lrans. Lavrar' de ]Juril : bun/aI' bem, ou mal uma peca chapa' "'ra.
var.. § IIg. Gravar pro[undaim)nte : "p'a~a te
~JrI/al' nos miolos, na alma estas verdade ..
l Ug. Escrever com estylo vivo eoer"'ico.
H!lrlqlli, S. m. Especie de 'macaco do
BraZII.

H~lrlli, S. m. Especie de palmei ra do
BnZlI do .genero maltl'llia i é uma das arvores, maiS bellas e altas do paiz. § a fru.
cio,. des a palmeira; é sobl'eludo e te que
r'lgna a palavra, sendo a planta si»nifica!~Sualm~nle por llurLlizei roo
b
IIrllizlld.., S. r. !Joce feito com a polpa~~ fructa do buriti (13I'azil).
boriti;~1~~:.I, S. m. (t. uo Hrazil.) Malta de
~Urlliztlh:o, S. m. (do Brazil.) A palmelr~ que da o buriliz
AU~U~B, t~' f. (t. d~ !taU Engano, fraude.
t:or/cl de' Ut ~e J,U:;O. § Crime. d~ burlão.
fraUde
' . IV. Emprego cl'lmrnoso dn
lalores Pira ~xtorquir. a alguem quaesguer
naI tanto dcr~me prevlslo no Codigo Cnmi·
~O'jocoso e ortugal como do Brazil. ~ Dira, p. 160' e oppost,o a Veras. B. de TavoT!r.i ma Ao. (los Smg. 2. 185. "não só nas
11lI1.)'E s tambem nas burLas" V. Bulra. §
zombaria .
8 Ur•scarneo,
.do
de burla k p. de Burlar e adj. Victima
do, IUdib;iad~' §
50 V. § Escal'l1eci!t.àr malloO'rad f til' uma cousa burlada;
IUrladà a, rustrada.
r, a, S, e adj, Que pratica bur.

K
sal- {.

BUR

nus

367

las: "silO priguiçosos.,. bw'lado/'cs.. Fi- jlll11enlo bl'avo. § (fig. e fam.) Homem eslupido, teimoso, ignorante. § Cabeça ele
D" ........, S. m. Tramposo, trapasseiro. burro; diz-se do individuo estupido, sem
Aula do elia de Juizo. V. Bulrão.
intelligencia; que não aprende nada. § EsDIII'Iá."J V. tralls. (do ftal. bttl'la/'e) Enga- lal' com o bl!1TO; (phr. fam.) amuado, enfanar, frau ar. § jo'azer peças, zombar ue al- dado, e taciturno. ~ Pl'endel' o bU1'I'o; amual'~uem. V. Dulrar. § BurlaI' é mais u ado que se. § Tl'Ilba/har como um bUl'/'o " trabalhar
vuLral'. § - inlrans. (ant.) Zombar.
muito. § Ser U·11! burro de 11'l1lJalho; o mes·
UII,'I...,;.., s. r. V. Durla, Fraude. Aula do mo. § Burro; pontalete JJara su ·ter llOrillia de Juizo. Gil Vic.
zonta)menle O cabeçalbo o CUlTO. § TrianDu"le"cllmcnte, auv. De moelo burles- guio de pau, cuja base se chega mais ou
co, ridiculo.
menos para o verlice, onde se prenue, e
n .. I'I".. c...·; .., S. f. Diclo, pintura, acção segura madeira curta pal'a a selTar, usado
burlesca, ridicula; jocoseria, jocosidades.
por carpinleiros, elc. ~ f1WTO,' traduccão
II 111"1 e.'lC" , ") adj. (do Hal.) Proprio de palavra por pala\'ra de finos elassicl) pára
qnem burla, e lalla não de siso, ou de vé· auxiliaI' o esluuantes, e de que muito:; se
raso § Jocoso, jocosério, comico, grolesco servem para [jng'lr que eslurlam; pae velho,
Lobo, Co/'l. O. 3. f. 31. § Que provoca o ri- commento. § linl"l'o: temporal dI) S. O. ua
so. § Opera burlesca; aquella em que os cosla de 8. Thomé. Doulo, 5. IJ. r 1I7. l. §
personagens pela linguagem, canto, cara- Jogo de carias. ~ B1),/'1 'os, pI. (I. nalll.) cercterisação e papeis que representam pro- tos cabos da mesella. , - adj. Tolo, eslumovem a hilaridade. ~ - S. m. a est.vlo, o pido. § Tijolo IJw'/'o; cru, que uão é cozido
modo burlesco. § O BLtrlesco; jornal de ca- no fol'Oo. § ALlag.: -11uno velho não aprenricaluras.
de lillO'llas .. "Cada feira vai meno~ como
II IlI'le"'1""ÍlI', V. trans. (t. famil.) Tra· bnl"J'O de Vicenle .. ir de mal para peoi. D'ahi
ctar, pintar, descrever, fallar em tom, ar, a locução ser barro elo Vicenle: "Não sejaes
estylo bur/esco..
bltl'l'O de Vicente, e pprdoail1le, pois qllanUll"'etu, s. f. A opera comica ; t. uso no. do alieis de saber então dessaheis,' En{r. I.
theatros: os italianos chamam·lhe opera
1I'"'§ál, aujo 2 g. (do [t'r.) Fiscal. COllcerbnl'a.
nente ao fisco, ou erario: V. g. ediclos bllrD IlI'lós IImente, au v. A' maneira de bur- saes.
Ião, com fraude, burloso.
11""';''''10, s. m. (t. de h. 11.) Verme in8,"·\I.",0, Ó!'!II, adj. Que usa fie burla, rusorio.
fralldulento como o bUI'lão. V. Dulroso.
II .. " .. """ s. r. Plunla Ja fami/ia da bur8tu·nál. \'. Bornal.
seraceas.
DUI'nell'u, adj. Diz-se ua uva, que tem
D.II·sc..... ecll.., S. r. pI. Ilamilia de plan.
muito VIÇO.
tas rlicol.yll~donea , que tem por lJ'po o g~
lIul'n/" S. m. Capote de lã com capuz, nera barsora.
ue que usavam os arabes. § Capa com ca1I",'!'!c";nll, s. f. (t. ell.vI1l.) Sub lancia
puz de que as senhoras usam, quaudo sahem branca, pulverulenta, não pho phorescellle.
principalmente de noule.
D .. o'!'!l;;u!l'·"". V. Pancada: v. g. "'ursiBIlI'ÓC""c;", S. f. Preponderancia dos guiada do agua. § (t. da Beira) a mesmo que
empregados publicos no governo do paiz. Sal·apatel.
§ A cla se dos empregados publicos, espeull"u,"li,ug'lI, s. r. (t. famil.) LinO'lIaO'em
cialmente os das secretarias d'Estado, e ou- menos polida, a,lgaravia. P. El!ls. § liw'?"tntras repartições superiorl's.
d!-Lnrtas; pI. (I. lallill.) frandulag-ens, ninha·
JIIIl'oe"i,tll, S. m. Empregado publico, fia • cousas de pouco valor.
principalmente dl~ eCl'etaria ou repartição
n ...·/,.~o, s. m. (corrupção do Ilesp. bOI'superior de Eslado. § Empregado que se d:i rujo) A cu ca e caroço de fruclos, como
a importancia.
uva, azeitona, elc., que ficam depoi de e IIlll'ocl'utlcllménte, ad v. Do modo que premidos.
•
costumam u ar os burocralas.
DI"·... t li,. . r. (I. uo IlIuo-portuguez) ArDIlI'oc"útleo, adj. Que diz respeito á bu- vore de setlm.
rocracia. § Propl'lo de um burocrata.
DIU'Y, S. m. (I. do Brazil) O Illesmo que
IIUI"llIi"'''u, s. 01. augm. de BroqueI. Buriliz.
Canc. {. 224. cca co, luva, burquilaln...
II/IS, interj. Não mais. Cam. Fi/Oll. I. sc.
DÚI'I''', S. r. Jumenta, a femea de bnrro 3. "por i so bl/S fazei fado ... V. fluz e Chus.
§ (I. famil.) Cofre para guardar dinheiro,
DU!'!lÍno. V. Gusano. B. 2. 7. I. VÜJira,
ol'cllnariamente cllapeado, e ferrado. ~ (I. 10. no. •bu;ano" e Barrei. Ol'Cl. 270.
naut.) Um cabo da mesena. § BLtl'/'a lelleiIII1!'!tI,·uubll. Gil Vic. l. 261. V. Mu arara; arbu lo da familia das eupbol"JJiaceas. nha.
§ Adag.: "f1LtITa velba, cinla ámarella.. "A
DIISill'''O, S. m. II. de h. n) Ave de rabur1'a de vi lião, mula é de verão.. "De noi- pina, congenere do mi/barre e do falcão.
te li candea, a burra parece donzella.. "Quem
IIÍlsctI, S. r. Aeção de bu. car" de procusua bu1'1'Il mal pea, nunca a veja.. da a bur- rar: "povo dauo li basca do ouro .. li. I. 8.
m jaz no pô ...
4. Bri/.. CItr. 3. II. "pessoa (jue llavião de
Um','ú"", s. f. Tropa de blll'ros. § A ni- ii' em buscaI>. § (t. de caçad.) I es oa, ou cão
dade, estupidez. li. P.
que bu 'ca e levanta a caça. Vasco Si/. f. 164.
DU"l'UO, S. r. Enfado com retral1imento ca lehre que as buscas levantarem ... § Cão
da conver ação. Sá o flfú'. "tomaste forte de busca. V. Venlor. Bom. Lima, Carla, 23.
bltlTM" amúo grande. V. Burro (estar com o). "buscas mentirosas,). § Exame, pe quiza. V.
UII."';CIl. s. f. Burra peljuena.
Buscar. § DaI' busca a uma casa; percorBU""iei'''", S. f. Multidão de burros. § relo a pal'a vêr se ha n'ella pes oa, ou coufiancllO de pessoas montadas em burros. § sa escllnuida. § 11' em busca ele alguem, ou
fig. Asneira grande, parvoice.
ele alguma COLtSa; ir procurar alguem para
BIll'l'lcúl, adj. 2 g. Que pertence ou é algum fim, ou alguma cousa) que se procurelativo ao burro. § li&,. E tupido, bestial. ra, ou que se pr.elende. § Anâar em busca
JlIlI,,'íce, S. f. Asneira, estupidez. § (I. de si; o iuconsiderado, que não se conhece,
fam.) Ca murrice, teimosia, amuo.
nem enteude a si mesmo. Sá e jJlir. 1). 77.
DIll"';CO, S. m. Burro pequeno. P. da H. § AndaI' á busca do bltrl'O a cava/lo n'elle;
~iz-se de quem busca uma cou a que traz
Gen. 3. 1). 125. Tent. c. 43.
DII"l';nho, Il, dim. de Burro, a. B. P.
comsigo. § Em Lobo, f. 465. vem no masco
Dm'l'illnei ro, S. m. a que traela de bur- "correm de novo os buscas diligenleslJ.
DÚ~CII-lUUJ\nte, S. C. Mulher que soliciro : o que os aluga; o que os conduz.
DllI"'''1 uetc, S. m. (t naut.) Peq uena ve- ta, e procma 03 homens. (Secululoia).
IIÚSCIl-cálxIlS, S. m. amcial da alfandeIa triangular, que içam no masll'o da pOpa
a!rO" embarcações de pesca da costa do Dra- ga, que buscava pelas marcoUs as caixas e
Cardos, que tinham de se despachar.
Zl.
D,ueúdo, p. p. de Buscar, e adj. ExquiIlu,'rl'lu;to, S. m. dim. de
Burro, S. m. Quadrupede solipede, do sito, trazido com trabalho, não naturalmenmesmo gene1'0 que o cavalto, do qual se te, não obvio, não espontaneo; preparado
distingue por ser mai pequeno, ter as ore· com artificio, sem naturalidade. Dmiz, Poes.
lhas muito graudes e a crina curta. § Oju- 2. f. 10. "delicadeza que ... não seja buscamento. § BL~I'I'O monlez; onagro, àspecie de da..; i. é, de acarreto, estudada, tI'abalhada,

guieI'. C/tl'On. 2. 28.
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BUSCll.I(W, ", adj. e s. Oque, a que busBus"."', s. m. (t. elo Brazil) Palmeira do
ca. ChI'. D. Pc/i. i. 1). 20. cd. de 4..0 "nao como genero maniealia; as suas folhas chegam a
buscador de noras razões".
ter mais de quatro metros de compriUUI<CÜUIC, . m. (anl.l Moço encarrega- menlo.
do de levanlar a caca. Era ol1icio de mol'aD"'~IO, s. m. (do FI'. busle; que segundo
dor da casa de cl-rei, o qual devia trazer o celeb. antiquario Visconti, vem do Lat.
em . eu erl'iço: "moços de monte, e bus- bus/um, que na baixa latinidade significava
canles 20" como se a~sentoll nas cOrtes de tlÍmulo, porqul" de ordinario sobre estes se
EI'ora de 1~73. inecl. 3. 4T.
collocaram retratos de meio corpo) Obra de
RIl.·ClII.é, s. m. Pequena peça de fog'o de escu\ptura. que r~presenta um corpo de hoartificio, atacada em canudo liado caIU bar- mem, ou de mulher elos peitos para cima:
banto, o qual anela ra I('iro, rabeando no v. g. um busto ele Homero. § Amesma parte
chão. MaI'i:;, V. ele S. Joüo de Saha{JII1I1, 1). do corpo humano.
106 v.
núSIO, s. m. (anl.) Curml de bois, ou
Busc."·, v. lrans. (no lIal. buscaI'e) Fazer vaccas. § Tapadas, bouças, ou fazendas de
eliligencia por achar, encontrar alguma cou- gado, e lenua. Elucüt. Doc. Anl. § Lagar
sa. Brit. (J. I. C, I. "caminhaudo por luga- onde os romanos queimavam os cadaveres apartados, a fim de não serem desco- re.
bertos de quem os buscasse·.
Ir ter a aI·
Unsh'Ór<'lIu, -!.hcd", S. I' (do Gr. bO!Js,
guma parle, dirigir-se, encaminhar·se para boi, e sll'D]J/ie, volta) (t. de diplom.) Antigo
ella: v. {J. o 1';0 busca o mar. Ellcida, 7. 7. modo de escrever, fazendo nma .ó regra,
g Ir ter com alguma pessoa a algum logar. que pa sava da dircila a e querda, e tia e TCllder: v. (/ a pedra solla bu~ca o cenlro querda a direIta, sem uunca se inlerromde {J'1'avulade. § Dar busca; examinar, reviso per. a maneira porque. os bois larrando,
tal' c ha contrabando, ou cousa occulta em mudam de 11m para outro rego.
algl1ma ca a, ou cxtral'iados nos navios, ou
Bustuíll'lo, s. m. Ol'fieial que faz buslos.
]lCS oas e .cus f"tos. § Examinar em livros § (ant. rom.) Gladiador que combalia junto
tle assentos c cariarias algum monumento. da pyra de um defnncto.
§ Bt/scal' a vida; gTang ar com que se sul).Iltlll:i.o, S. m. (t. nau 1.) Ligadura forte
:,isla. J)CIIC. Act. 20. § Buscai'; recorrer a: com fio de carreta, arrebilU, etc. ou pa sabuscou a pro/cc{'ào de 1)eSsoas illf/1Wlllcs. § 11' deira para que fique bem firme e seguro
buscar llma cousa; ir onde ella esla e Ira- u'aquelle ponto, o oujecto a que se põe o
zel-a. g Buscar agulha cm palitcil'O; (phr. bulao.
prov.) (iiz·se de CDU a mui dilljcil de acllar.
Butill'gns, S. F. pI. (L. de l('vante) Nome
§ Negociar para algllcm, e fig. ,.amor. que (Jue dão as óvas das tainhas, qUE: soccam, e
tanIa pena lhe buscara. (para si) Nau{/'. de curam, e SflO muito estimadas. Palll. d' Av.
Sep. r 93 v. ,buscar trabalhos e desllonra,. c. 4.
bu 'car lenlapões .. Paiva, S. § ludagar cuUUlé"go, S. m. (t. AsiaL) Ochefe, ou cario amente aquillo que não deve importar 1J0 de cada cinco artilheiro.
ao que busca. i(['. 2. 4. r 66. 4. ""0m seja
Buli .., s.· m. (l. do Brazil) Palmeim do
cuidado O. nem curioso em busca1' e julgar gencro Cocos,' ha duas especies, e os seus
os feitos alheo '. § Bu.sca! voz com que osca- fructos são muito estimados.
Buli .. , s. m. (t. de II. n.) Especie de falçadores incltam os cães a procurar· m a caça.
Jtllscí..·.sc, V. ref. e recip. Procurar· se, cão.!l fig. Homem indol· nte, preg'uiço o. §
andar em busca um do outro. § Buscar-se Canu~o, que communica o vel1to ao:; folies
a si; aLlel1tar por seus bellcficio e provei- nas minas. ~ Tuuo por onde se communica
tos: "csta mIlito longe da caridade verda- a agna nas fabricas de pupel.
deira qnem em Deos se busca a si.. Paiva, S.
Buli,', V. ant. Signlf. incerla. Orel.
1. t. l33. (ama a Deus por amor de si e não 5. 4.1. II "mandou, que nenhuu nom jogaspor amor d'elle) Vieil'lL, J. 277. "esses ami- e <linlleiros secos, 11em molhados a torregos se buscam a si e não' a vós.. "prégador lhas, lIem a dadas' fcmeas, 11em a vaca, nem
que se busca a si e não a Deus.. pregando a jaldete, nem a bUtil', Dem aa porca, IIcm
por O tentação. Sousa.
a outro jogo, que se ora chama CUITe curlSusc,u'idIlS, '. m. Iuslrumenlo de ferro re, etc ...
com varias pontas, de C\ue os artilheiros
IInlômo, S m. Planla da familia das alisusam para alcgrar, 011 abril' o ouvido <las maceas,ehamada tambem junco florido.
n"t,·c. V. Abutre, mais usado.
peças de carrepar pela bocca antes de as
KiJt"", S. f. Uma raiz amarga medicinal,
escorvarem. § (L. mar.) Gancho, ou uarpeu
com quatro pernas. § s. 2 gen. Pessoa in- de casca negra, por dentro amarella: aliás
du trio a.
parreira brava.
nll"'lIhiio, S. m. (t. pop.) Monte de roulIh.t'·'·Í>cc~, ", adj. (L. pbarm.) (elo tal.
pa suja. § Pessoa que anda com l) falo sujo bulyrum, manteiga) Que é da natureza da
e rolo.
.mantciga, ou que tem a sua consistencia, e
n .. sílis, S. m. Palavra jocosa, que igni- propricdad('s. Ooct. Pltarm. p. 573.
Iica o ponto ollde esta a dilliculdade do que
llulY"íllln, S. r. Bolo, ou pão de manteise tracla: alti eslá o busilis; i. é, o embara- ga. Doc. Anl.
ço, a dirnculdade da cousa. T. de Agora, I.
nutY"Ô'lll, ósu. Y. Dutyraceo. {)ttrvo, Po1. <,que aqui he o bu.nlis. Deu origem a es- iyan/h. f. H6.
te seutido um, que em exame de Latim
nÓx ... V. Bucha.
achaudo as palavras 'in cliebus illis, sendo
lIh.xiIl, s m. MaLla de buxo.
in die no fim de uma linha, e bus i/lis no
DuxillU, S. f. (t. chyJU.) Alcali veg'elal,
prillcipio da seguinte. traduzia in elie no que se extrabe do buxo.
B"xo, s. m. (do Lat. bwcwlI, ou bll:tUS;
dia, e parou 110 bus illis, a que não sabia
dar eulido, e iII tando o cxaminador, elle ou do Mab. boqso) Arbnsto que se usa na
recollheceul.l elil'ficuldade por invencivel, e ornamentação dos jardins. ~ A madeira
que no lal b/ls illis estava a dilficlaldade da d'e te arbusto, que é amarella, e mui comua approvação. § Como de todas as etymo· pacta: d'ella se fazem varias obras, como
logias anecdoticas, é necessario desconfiar cabos. de ferramentas, elc.; as gravuras em
d'esla.
madClra são tambem ordinariamenle feitas
III"sillll. V.•Dosina.
em buxo Lobo, r 24.3. § Buxo ela sege: V.
lIussÍlI. V. Bocal. Vieil'. 10. 4.08.
Bucho, e Boda.
.
Ko'lssoln, S. (. (do Hal.) Agulha oe maII"yz, pI. de Dui. V. Doyz, e Dois.
real'. Forles, I. r 369. § COIUllU~. o ou qualI"z, s. m. lanL) (do Cast. !luz; do Arnb.
drante do' mar. § Ponteiro do quadrante. § bus, beijo, osculo. BIt/t. Beijo que se da na
fig. Direçção para seguir o recto, e o bom mão levada á bocca por cortezia, e moslra
ou qualqucr negocio dillicil. § Constellacãó que a queremos bcijar ao cortejado: "fazer
do hemi pherio austral.
um bUZll ElllCl'd. 1. 217.
lI"ssoliíllte, S. m. (do Hal.) Oque acomn .. z, s. m. O estrondo de armas de fogo'
panlIa' o papa, quando vai em cadeirinba é onomatopico.
'
Bo'.z; 111lerjeição, com que se manda ca
de braços.
L

Ar

lar, e se impõe silencio. Ulis. I I 'o
1'0 nelho não digas buz. btlz,. . . , perII .. "" ~. 111. pI. (t. do Brazil) ln i eo
que dO~lInavall1 em parte da pl'Ol'incYa das
Maranbao.
o
~I"zu, S. f. Ikbida fermcnlada feila de
fannha de cevada, agua e outros in.
dientes, u ada no Eg.~Plo:
ore.lIuú",o. V. Gllsallo. Vieil'. 10.220
UllzlIl''''le, alijo 2 g. (t. vul".) Qué é t
tuo, nescio. li. P. .
"
aJllIzéno, V. Buzio (medida unl.)
J(lúzco. V. llllzio (mergulhador).'
nU:dtll\n,. S. m. (do Mab.) lIalz de UUla
horva da lndia. Ves/. fia L. 11mb.
.IiIuzilln, S. r. (do Lal. btlccillaJ Especio
~e9 trombela. de corn.o, melai, martlm. 1.000,
f.. _4'l .• bllzmas, 1J..t'SS. 7. 38. "horrida>bu.
:;mas no ar soav~o .. 11. Dom. :!. 6.13. M.
Lus. 2. 6. 4. § HQozlIlas .. Det. Mag. 29.•Fa.
ze boa fannha, e nao toqucs bo~illa. (phr.
prol',.) faze bem, mas em a vaidade de o
publicares tu mesmo. § A bu~ina naulica
tem boccal, é de lata, direita como clorim
e tem a b.occa inferi9r divergente; poria:
v9 z. § nUZlO grande, lurado no centrO,lloe
da um om semelhante ao da buzina.luo
Rio ATUnde do Sul, Brazil: nuraco do 'cen.
Iro da roda do carro, onde entra o eixo.!
(t. aslr.) Nome vulgar da con tellacão III'SO
menor.

-

inlrans. Tocar buzina.ro.
prar forte, fazendo um som como o de bu·
zi na. § BUSÍ11al' aos otwidos (folgltem; iu·
commoda!-o COIll a repetição importuna d~
alguma cousa.
Duz;IIClUS. V. Estrombos.
lIo',zlo, ", adj. p. uso l"uSCO, denegrido,
carregado de som bras.
Do',zio, S. m. (do Lat. bUCGÍIlUlII, trombeta) Coneua univalve, de forma a-pirai, co°
uica ou ovoiele com uma abertura graode.
O~ antigos usavam d'ella em lagar tle Irombela, Bltll. AI. P. c. 184. fllsu/. 3. 26. UIiS!.
2. 54. "o btdo toca retorcido, e tino, o/ilho
de Salacia" § \Juzina. § Btdo; por ampliação, o mergulador, que vai ao fundo do
mar apanhar a maelrepcrola, ou ostras, que
criam perolas. B. Flor. 2.222.
Búzio, S. m. (do Africano mijiis) llarisro
miudo, que serve de dinheiro ua cosia da
Arrioa. li. 3. Dec. f. 70. 4. diz, que no SOO
tempo, um quintal tl'elle valia de 3 alé 10
cruzados, seguudo a maior, ou menor aboo·
dancia.
Búzio, s. m. Medida antiga de pães, ou
grãos, ignal a 4 alqueircs da medldaaclual.
Buziná,', V.

Doe. Anl.

lIÍ1zio, adj. Vm'as btlzios; diz-se da~ I'~.
ras <la cepa, que tem os ('ntre-noscompndos.
DÍlzioslllbO, S. m. dim. de ]JuZIO. .
lIúzis, s. m. (t. de lanificio) Certo toCl'
do de lã, grossei 1'0, especic de fnsa. Rrg.
dos Pannos ele 1690. c. 34.
lil)·.. l"'''' V. Bebetria.
D,·oác. V. Bivac.
.Ily,·ó. V. lliró.
'
11"""110 S. m. Inseclo coleóplero. da fa·
milia dos blavicornes . quando se lhe toca
encolhe a cabeça e mémbros para ocorpo,
e representa então uma pcqucna bola 101'
moveI. ()uvier, 2. 1)· 209.
.
A
nY/iSO, (do Gr. byssosl V. DI:;so. Em ~.
10. 49. vem no gen 'r. fem .•a by.!SiJ ho o,.
petie de li nho que se. da em Judea, e ore:
cia, etc... e pouco abaIXO quc "o veo,eeo r
tInas do tabernaculo era de /;ysso " dt/
nylí.lb .. , (ant.) V. Victualha. ObrOS •
Rei D. Duarle.
) Tc.
lIytél, S. m. (L do Indo-porlug uOz
soums.
f A émona
JJyzlilllillU, ou '1'nI'CO, S. . n
cOr de rosa.
TI
cio' 01'
1I,·Z""liuo. u, adj. r s. De ,l'za~ ia!
tural de Byzáncio, hoje C9nsta~11IIo~o~li.
Li/leralura bl/:;anlina; arc/ltleclUl a by- ue
na ,. diz-se da lilteratura
arlCS'oqdO
. e das
. romao
floresceram durante o lmpenol' a' oesif'
Oriente. § - s. m. A arte byzan ln , .
lo byzanlino.
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c
c s m. Terceira lellra do alphalJelo por- reino; e estou aqui, i. é, n'e la cidade, ou
('III'/'ÇO, S. m. Ocasco da ai obora branlu~rz e segunda d~s con~oalllrs. Tem dois provincia: ~ P.lI sares para cá para estas ca pOllleaguda, e. bojuda no extremo opposbandas,
aqm te e [l('ro na minha ca<a, ou to ~ quando s cco, e curado é para guardar
\'alures: anles de o, t,. ~óa si e antes de a, o,

façillbas, liquido, etc. § Fructo llrazilico,
u, ,óa q, e t~ndo .cedilha ~oa s. § Não :e es- n'esle logar, elc.
cu, ou ('UII. V. Cam.
espeeie de abobara de miólo doce, ou amarcreve cm prlllclplO de palavl a ç cedilhado.
(;1111, s. r. (t. do UI azi/) Que em geral i- ~o, o qual se separa, e deixa um casco riAs palallras que d'antes alguns escrevl3m
l'omeeando por i:: v. g. çOllalo, falTar, fÓC- gni(jca planta herbacc'a; llerva. I~ntra e ta JO, de que se fazem as cUJas: alguns nasces, eic., bu!quem· e, poi~, na lellra S, por palalTa na composição de muilos termo da cem em arvores, dictos cttiies t e ellas Ctlileuniformidade da Iingua, e porque a _ua de· Hora brazilcira, ignificando malta, herva, :;eiras. V. Abobara. § Regaoor grande de
.
cabo comprido. § Peixe, commummellte charivação é em geral de lellra s. IJorque sapa- folha, ramag'em, elc.
Cllúhll, s, r. (do Arab. kaaba/t, quadra- mado 1'tttvo. § No llrazi I chamam cabafo, á
lo, v. g., sed~riva de .lobal, ,Francez, e ~ ç
era II prinC1IJIO um ~er~udrlro .I Allrmao, do) EdiUcio relig'io~o muito vl'nerado pelos nó.'" da virgindade. § ~Iarçallo, aprendiZ de
(d'onde vieram os pl'lmelros typographos?) ~lul~ull11anos, que está ~iluado no paleo da caixeirO. § Adag.: «Queres bOto cabaço, semeia·o em março..
ou o s GI'ego, qual ~e vê nos exempl~res grande mesquila de ~leca.
Cllbndélll, S. f. (do Arab. quebdia, guiClln'chi~ ")'10, s. m. (t. boL) Planla do
e U1anuscriptos antigos, e I aleograplllas;
sado do miudos das aves de penna, de
aquella praclica. só _ervi.a de razer a O,rlho· JJrazil, que dá uma fructa comestivel.
ClIllClclI, s. r. Planla do l3l'azil que ~e ap- quebdón, flgado '1) Os cabos, ou exlremos, e
"rapilia CaSl1lSl1Ca, obl'lgando a aVr'l'Igual'
como essas palavras se e, ereviam ('m La- plica coutra a mordedura das serpentes.
miudos das ave, como azas, pescoços, etc.
lim no Hespanhol e nas lillguas d'onde as
«-'IIII·cl) ""'Y, s. m. Arbusto do JJrazil, AI. P. C. 97. ,·tratão ~õmenlc Inel!ocião) nas
lom'ámos. § Seguido de h tem o sum de :L cuja rolha calida, e corrosiva se emprega cabadclas, e nas tripas, etc." d'ella e faz
ou de k; o primeiro nas palavra communs para curar a sarna miuda.
o gUlzado vulgo cabedéla, ou melhor ca1FiCntlg'lln-cuhll, S. m. Pequena arvore do defla. V.
da Iingna: v. g. chaplfU, chave; o segundo
tlllbnhíllll8, S. m. pI. (I. do Brazil) Tribu
nas palavras cienlilicas, 011 de origem lit- JJrazil, cujas flOres tem a forma e o cheiro
indie-cna que dominava em paI'te da prolemia: v. g. ehenopodea,s, q/wrubim. § O c das da tilia.
Clllligounzou, S. m. 'ome Brazileiro de vinCla de ~Iatto-Gr()sso.
do~rado, ou antes de o, t, soa como s, Ie, ou
Vllhllhú, S. m. Nome dado em Sergipe
ks: v. g. acção, aecio; accessil, acoo1'.1o. § An· um grande armadilho ou talú, que vive nos
(Brazill ao mel de lanqlle.
.
tes de algumas consoanles não se pronun- mallos.
t:nh"l, S. m. Alimaria que e cria nas
cia, srndo apenas signall'lymologico: aclo,
Co"I, (alteração de Canal). V. Cal (do
serras do reino de ião. Albtlq. 3. 15.
octor. § Enlre os Homanos era o Clellra IIU- teliJado da rua), CaJle, CallJa, e Calhe.
Cllb.Hn, ou - i,y", S. f. Ido Arab. cabaia)
meral e valia 100; vollada, e depois do I (I:»,
C,"\mn, . m. It. zool.) Esprcie do gevalia 500; e outro Cpor detraz dos 500 ICl:», nero antilope, tambem c1Jamada t'cado do Cerlo tecido de seda ligeira. § Ve tido Turque co como tunica, decotado, fechado por
valia 1000. § Corresponde ao Ie Grego l 10." cabo
It'lIra do 'eu alphabl'lO (kappa), que valia '20,
CllnIU'hll, S. r. Planta sarmentosa do diante, aberto por um lado, o qual descia
Icn~o 11m accenlo á dirl'ita por cima e '20 mil, Brazil. Bml. lhe dá o nome de /tel'ra de até meia perna, e que primel/'amente era
feito d'aquelte teciclo : "cabaia de velludo"
lenuo o mesmo accenlo lambem á direila, !Vossa Son/tara. (CisalJlpclos pareim. Lin.)
mas por baixo. R na I11US. Signal de comCunl.ln, ou CIIIIOI.III, s, m, Arvore pe· Andr. ChI'. I. C. 84. § Os reis do oriente as
pa~so llualernario. O com~asso binario é quena do Drazil, de 110res umbrelladas\ que davam e ainda dão, e mandam, [lOr honra,
notado com um C cortado. S - adj. Empre- dá a gomma gullc da Amel'ica. (F/ypeneum a seus ubditos, e a pe soas não principes,
nl'm oberanos. Couto.
a·se e la lellra em lo~ar do tprceiro nu- úacel!'crlJ?lI. L1n.)
(lllbúl, S. m. Um animal da Asia a cujos
mero de ordem: Livro C; doculDento C, por
Cnll'llOmõugll, S, m. Nome Brazileiro
Livro, documento 3.' § Junto a um nume- de uma especie de lrevo, e de uma dente- os~os se altribue a virlnde de impedir, que
corra o sangue de reridas, de quem o [rouro. representa o 3.' de uma serie secunda- laria trepadora.
ria: numera .30 C; o 3.' depois do n.' 30.
Cnlll,õlllol'", S. r. Planta do Brazil, e pe- xer com igo. B. e Albuq.
Cuhal, adj. 2. g. (de cabo, extremo, esCIi, eonj. (anL) Ido Lat. qual'o) Que, por- cie de cri~la marinha.
que, do que. 8. Cla'I', o. 61. e nas Decadas
C'H'."lIhÕII, s. m. Arbusto do Drazil : tremado) Perfeito, completo; que chega ao
acada passo. Lobo, {. 68. já a aponta entre raz·se uso das suas rolhas para curar as ul- caGo, eXlrrmo, ultimo: V. g. conla -, oraas antiquadas: "consirantes maIs e melhor ceras, e a parte len hosa emprega-se no do1'-. Vieú·. 2.. '167. "rezão tão cabal", rxplicações cabaes. § S. m. O que é perfeito,
cn saude das almas, cá 1'1'1 ganho, e prol das tratamento das doenças venéreas.
cousus temporaesu FOI'ÇlI ele T/toma.r Eltlcid.
Cllllríllll, S. m. Nome Drazileiro da raiz completo; o que c licito. Diz-se geralmena!·/. Consiguidoíl'O. § E união, ou combina· da mandioca.
te, fez· se is,o llelos .'eus justos cabàes. F. E/ys.
çao ,de q!le a; .ainda hoje diz o ~ulgo: se não
Cnlll'óhll, S. m Arvore do Drazil, de cu- 8. 190. "por. eus caúaes•.
t:nhi'~II, s. m. (do BebI', kabg,lah, ou !Laquel.mals ca t .lO (que 10SO) esla sel'vido, elc. jas Ilóres se usa em fomentações.
b/ah, doutrina recrbida de ouvido; doutriCa, adv. (do Lat. ecc'/wc) N'este IOll'ar
Cun8, ou CU8, pI. V. Cam.
na
que passa de uma a ontras pessoas, sem
aql1l.; \TIas .não é tão demonslrativo como
Cllill". V. Qua i. ,bw'. C/tr. da Guine,
l'fcriplura, de kaLal ou /rabi, receber) Traaqut lIós dizemos, mostrando, aqui esld o fl'cq.
liom~l)t; e fallando d'um sujeito, ainda qne
Cllh S. m. ~Iedida hebraica de cereaes, dição Judaica, ácelca da interpretação myslica, e altegõrica do antigo testamento. §
onao .tenhamos na companhia, e junto a equiva lente a um litro.
nó" diremos: ~. g. esse sujeito cá a?1Clal'a
(lilbll, S. f. (t. do Brazil.) Nome vulgj:lr (no Chaldaico chhabo/ah, prallca seCrela de
n~ ,côrte, e aqpl ceOlt 11011tc11,1 comigo; i. é, das diversas especie de vespas indig'l'nlls. pes.oa que cOMpiram para fazer algum
n~~Ia casa. § Este tem'po: "de aIgun tem.
C .. bÚÇll, S. r. E pecie de abobora bl'an- mal) Conspiraçãfl, conluio de 1 eswas que
~'a c~. Ord.
5. f. 4. 4. «dês entom a ca, que tem a fie-. de pêra, ou de um 8, sen- e a ~ociam para um fim. § fig. As me Olas
40
3. /. t3. 23. "de poucos annos a cd" B. do o bojo inrerlOr maior que o superior, e peosoas Ique conspIram para es_e fim. § V.
6,3.4. § Com verbos de movimento sill'ni· separado por Ullla especie de gargalo. § A lnll1'ga, s.lln.
Cllbllllh', V. intl'ans. II. mod.) Fazer ca!~: p.ura este 10ga1', )Jara aqui: venAa11? cá. planta, que dá as cabaça ; cabaceira. §QualI~nguagem familiar emprega-se como quer vaso da feição da cabaça. § Pendente balas, ou con pirai' contra alguem; insidiar,
intrigar. lJed. ·ClIl'on. P. I. n.' 4.64. ,<irem
!irhva c~m ~s prOll. pessoaes e posses- de brincos da rórma de cabaça.
lill~'S d~ pnmen'a pessoa: eu cá digo que
Cllhllcch'o, S. m. e - "", s, f. A planta clandestina, e indireclament.:: cabalando, e
ra\lán~a lJcssoa; eu; este cá é meu mmgo; que dá as cabaças. Per. Bibl. 5. p. 313. "ca· minando a nobreza d'este reino" g Callalal'
It. pop.); trabalhar em eleições, procuran! Eu ca~ e pessoa que ~stá proxima de nós. baceira»
qu t me entendo; diz-se para significar
Cllbllcíuhu, dim. de Cabaça. § Nome das do por meio de corrupção, ou lOgro obter
OUcOhemods razões particulares de pensar, plantas e frnctos de dois generos de cucur- o voto de eleitores do partido contrario;
.
IeS rar. e cerlo motlo. § 'l'ambem ás ve- bitaceas: a caba;;inha 1'lscada, e a VC1'/'U- galopinar.
CnhllleUu, $. f. (do !laL) Phrase musical
Olei sub 1,Itue as Ilexões dos pron. da pri- gosa. § Pequena bola de cera, cheia de agua
' ra peSSoa: dé cá diga cá por dé-me de cheiro, que se applica ao jogo do entrudo. curta e animada com que e terminam as
a-me§E
'.
,
,
Cnbncíubo, S. m dim. de Cabaço. § Fru- arias, duetos, etc.
I S' cà . ,. n.tre nus )Je.ssoa, como entre
Cllbllli~tll, S. 2. g. (do Lat.) Pessoa dada
Câ e ~ mas (adas /ta. (Adag.)
cio de uma planta trepadeira; é ova1, Iízo
!i~amA~ur Syn.) São adv. de rogar, e de- por fóra, lecido de fêvera travada, que con- á cabala. V'Wir. I. 399. § Pessoa dad;l a praestâ
ogar para onde veio, ou onde tem limas sementes negras: a fêvera fervi- ticas cabalisticas.
Cnbnli!!lI.lco, ", adj. (do Lat. cabalisNcus)
gar 'm~f:m falia;. mas cá designa esse lo· da em agua dá·~e em clyslere!l mui draslidesi~na uvaya e mdeterminadamente; aqui cos· e ê mui amargo~a : no JJrazil, é em- Que respeita á cabala (tradição). § Obscuro,
tamseript~ ~gar mais d.ete,rminado e clr- pregada lia cura da hydropesia, da syphili~, my~lerio~o: v. g. senlenras cabalísticas. Arl.
de FU1'1. § Que se r fere á arte de evocar
. em para ca, 1. é. para este etc.
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cres phanlaslil:os: depreDações, calculos-; vocab. nos /icoudos Godos) Aparte dos ani- . g.ado. O/'el, Af. 2. 64. 3. «o serviçal, ou mOro
para ser feliz em sorles, e certos jogos.
maes que esta lInida ao corpo pelo pescoço, dOIllO, que mora na cabcça do seu ca ai
C"b"Uiun, s. 1". (t. poet.) (do Lat. cabal- ou rrarganta, e contem o encephal0 e os -nos lugares, e termos, em que eslivere~
Una fons, fonte do cavallo Pégaso) A fonte orgãos d_os sentidos.. Sá Mil:. r 131 V. «a as caberas dps ditos morgados_ Leão, CoI..
chamada l:lippocrene; foi aberta pelo caval- cabeça nao corra roais que os peso § A lecç. f· :>8. porqllll os morgados tinham Ou
lo Pégaso batendo com um pé em um ro- parte da nossa cabeça, que no est!ldo n.or- podiam ter bens vincul~tlos por outras' COo
chedo. Ac. dos Sing. T. l. p. 6. ecnova cabal- mal coberta de cabello. ~ fig. JUIZO, SISO, marcas, e terras, que nao eram o fundo ca
lina" e 2. 79. «doce cabalina" § Alg. vezes é talento: v. g. não lem cabeça pam isso; (al- pital, e o assento principal, em que fora~
adj. v. g. a {'anle caballina.
la-lhe cabeça. ~ l!oa ~abeça; pessoa de ta\en- originariamente constituídos: ~ P'icar em
Cnbúlmellte, adv. De um modo cabal; to, de JUIZO. ~ ti. Ironicamente. Pes oa dOida, posse, e cabeça de casal; administrando ahe.
de propositada. Eu{i'. 3.2. § Afá cabeça: pes- rança, (:omo chefe da familia. § Ficar alllilacabada, completa, perfeitamente.
Vnblllóbé", S. m. (t. zoo!.) Peixe dos ma- soa sem juizo, que não se sahe "'overnar. § lhel' em posse e cabeça de casal; como chefe
res d'Africa Occidental, do geuero dos pris- Cabeça; lDemoria: ludo qtte apren(?e lhe lica na d'elle por morte do marido: "ficou a rainha
li pomalidas. .
cabeça. § ligo Chefe, regedor. Cotilo, 4. 7.8. em posse, e cabeça do reino, (por morte delV"bi'lln, S. f. Cboupana, ca a ruslica de V. Cabeceiras. § upenor, que g'overna, ou rei) como senbora, e proprietaria que era
I, p. 81. § Cabeça- capastores, pescadores, etc. § Sege coberta preside em qualquer corpo ou sociedade: d'elle" Leão, CItr.
de couros, sem caixa. § No jogo do truque "cabeças e fundadores das 12 tribus" «os pílula, artigo, membro de um todo: :a lei
do taco, fazer cabana, é jogar um dentro, demonios cabeças das leg-iões- Feo, (j. P. l. tem tres cabeças" Vasco Sitio, p. 48. Vieira
outro fóra da barra. § JlluGlar-se com casa, f. 132 V. "era cabeça d'outros na mesma mi- 3. 349. «por qualefuer destas cabeças de le:
e -; (pll. prov.) de todo, l:om todos os seus, seria" i. é, dava-lhes exemplo. Lltc. 10. 2. § adquirido injustamente" § C/'i111( de lero
Capitão de feito de guerra; chefe militar. JIf. mageslade ete pnmeira cabeça; o quo se
e ludo o que é seu.
Vnbn ...'dn, s. r. (t. do .Brazil) Nome da- L. 2. 79. 3. «afrontados os soldados ... de commelle contra o soberano immediala.
do a uma rebellião que em 1832 começou ter creatnra tão viciosa ... por cabeca,) Goes, mente, e outras pessoas, que o soberano
na provJOcia de Pernambuco, e depois se I. C. 56. «os que são mais vai 'ntei;, e des- iguala a si a este respeito. I a Orel. 5,6. se
estendeu a das Alagoas, terminando em tes fazem cabeça.. § Cabeças coroadas; reis, vêem as diversas cabeças, em que se gra1835. § 'l'ambem com este nome se designou soberanos. Viewa, 10. 467. Z. «tres cabeças duam os crimes de lesa mugestode. § lJab6.
uma revolta do Para, que começou em. 1835 comadas; el-rei Aretas, el-re! A~rippa, c o ça; qualquer das dua,!' ext.r~midade.s de ai.
e termiuou em 1838.
emperador Nero" § Pessoa pl'lnclpal, motor "un corpos, qu~ nao dlfierem sensivel.
ClllulIlelrll, s. f. Mulher erue vive em ca- em algum feito: «sendo as cabeças das guer- mente, ·V. g. das vigas, traves, etc. § Cabe.
bana.
ras Carlos V. Franci co L. Paiv. S. 3. 272 ça de cabo; o promontorio, ou ponta mais
Vubnueh'o, S. m. O que vive em caba- V. § Cabeça ele Familia, de casal; o pai, ou apparente. Vieil'. 10. 49. «se vio lel'anlar a
na. § Omcial que faz cabanas. § Cesto de vi- chefe. Vieil'. § Autor: v. g. cabeça da conjtt- montuosa cabeça o grosso cabo de Guarda·
me, alto, e largo para cima.
mçâo; da geração: n'este senlido é talvez fri" § Cabeça da cunha; a parte grossa op·
Cnbnueh'o, lO, adj. Que vive pobremen- masco V. g.mantloLG ma/(Gralgtms cabeças da posta ao córte. § Cabeça de 1IWW'O; dit·se
te de seu trabalho mauua!. § IJomem, ou conjuração. ::l O individuo consjderado nu- do cavallo, que a tem negra. § Cabeçade
Tnu/hel' -; que vive na06ua cabana, e paga- mericamente: v. g. o janlal' sai a lanlo por aguas; a origem, a fonte. § ii. Amaré preiava o {oro cabaneiro. Eluc. Sltp. arl. Esse fó· cabeça; e do mesmo modo, tantas cabeças mar; ou antes as m.arés maiores de certoi
1'0 con istia u'um capão, ou galllnha, dez de gado,' por tantas peças da.especie. Arr. mezes, e nas terras entretropicas as deja·
ovos, e um alqueire de trigo,
7. 16. «privarão da vida quasi 240 mil ca- neiro, e agosto (Ooes. Chi'. Man. 3. C. 19,1;
Vnbnuiubll, S. r. dim. de Cabana.
becas" § Direito de cabeça; o pessoal, capi- maré do primeiro tlia da lua nova, ou úa
Vnlll\1l0, lO, adj. Boi cabano; que tem os tai;ão, ou 11 direito que paga cada chefe de lua cbeia: d'aefui, a maré (az eabeça, quancOl'nos borizontaes, ou voltados para baixo, família, um dos qnatro que pagavam os do vai enchendo: e diz-se, desDabeça ama·
e não erguidos. § Cavallo cabano; que tem Mouros aos reis de Portugal. V. Âlfitra. § l'é, quando começa a vasar. V. Aponlar, e
as orelhas derribadas, e não as ergue bem, Cabeça elo imperio, do reino; metropole, ca- l1epoutar. § Cabeça da gel'açào: V. Chefe.!
e pouco tempo as fita. § - s. m. Cabaneiro pital: «meller- e na cidade, e fazer-se nella Cabeça ,lo monle; cume. § Cabeça!le trin·
(cesto).
c1J.beça do l'eillO" {)olilo, 8. 22. «cabeça da cheira; (na forliL) é o primeiro trabalho de
Vnbi'uo, S. m. (I. do Ilrazil) 'ome com Asia" cllama Vieir. 10. 365. 2. a Goa. li Ca- cavaturas, que us sitiadores fazem na oam·
que se alcunharam os que se envolveram beça visivel da Em'eja; o papa. Vieira, 10. paulla rasa, para d'ahi irem cobertos ã pra·
lia revolta clHlmada cabanada tanto em Per- 364. § Cabeça da Europa, ela chl'islandade, ça. §. Cabeça (lo livl'O rubricado; o termo que
'nambuco e Alag'oas como no Para.
ou elo mwulu; lloma. Vieil'. 10.365. 2.,§ Ca- leva no pnncipio de como vai numerado,e
Cnb.,,'b"'udn, V. Camarabando.
beça de comal'ca; a povoação cm que resi- rubricado com tal rubrica; opp. ao ellUl'
Cnbliz, S. m. Ino FI'. cabas) Cesto de jun- dia o corregedor. § {)abeça ele dislncto; a re- ralltenlo, qne declara quantas rol~as lem.!
co, ou vime com aza, e que serve ordina- sidencia do seu adminlstrallor, ou chefe Cabeça de breu, vulgo de alcalroo; um ccriamente para conduzir fructos, e objectos qualquer. § Lagares cabeças; os priucipae,s, mo nove 110 de cordas velhas, mUI breadas,
miudos. Gil Vic. 3.227. echum cabaz de frui- a que outros estão suuditos; lI!aiores em envoltas ao redor da ponta de um pau, do
ta" § Cabaz; a caixa de folba em que se erl' povo, e oude estão as auctoridades do Es- qual se crava a outra ponta na terra, ede·
cerram as lalas de levar comida. ~ 13ebida, tado, e governo. /legim. (los Cap. MÓI'es, n.· pois se póe fogo no alto, para arder p.odo,
que se laz de café quente, vinho, a 'sucar' 8. § Cabeça dR alhos; a pinha, que consta de ?;ueira, como re~ozijo, festa, etc. § d. fig.
canella; é llluitO usada no inverno em POI'- varias dentes, e ás vezes de um só. Gil. um negro. ~ Caueça de burro; IIg. homem
tugal.
Vic. 2. 367. § ligo Cabeça de alhos, cabeça de estupido, indocil, obstinado. § lJaiJcça do
VllhllZádll, s. f. O que se póde conter avel/á, aabeça de vento; pessoa estouvada, alambique; o seu capitel, on.de se condensa
n'um cabaz. § /ig. Grande porção de cou- sem tiuo, sem juizo. § Cabeça do mez de o vapor. § Cabeça de comba!; corpo. de tro·
sas.
agoslo; principio. Ined. 3. 191. § Cabeça ele pa, que marcha diante d'elle, ahrrndo·lhe
Vnhnzillho, S. m. dim. de Cabaz. CrtiZ, prégo; a sua extremidade mais grossa e lar- para assim dizet· o caminllO, e franq~c~~'
Poes. 11. lJom. l. 2. 36.
.
&·a. § ii. Visicula que se fórma sobre a epi- do· lhe passagem. § «Nesta cidade constltlllaO
Cubtlál, V. Capdal. lJoc. Anl.
Germe, e vem as vezes a snpu,ração. § Ca- os Mouros a cabeça da guerra c~nt.ra o: I'or'
Vllhdél, p!. Cabdéles, S. m. (anl.) V. Cou- beça de alfinele; a extremidade mats grossa, tuguezes" Casl.:I. c, ~O. as ]lflnclpac. f~r.
de!. Nobit. Caudilho, chefe de tropa de ter- e que termll1a em Ullla pequena ])ola. § Ca- ças, e operaçõe mliltares. § De cabeça, I.
ra, ou de armadas: o cabeLel das armadas beça do dedo; a ponta. § Cabeça ela malta; o e, com a cabeça para baixo.: mergulhar ~e
chamava-se almirante: «quando armavam que vivia em malta coutada (Ined. 3. 490); cabeça; ,dançar alguem no 1'10 !leealJeça' .
mias pera guerrearem seõs inimigos, poi- ou os extremos das maltas? § Lago cabeça de Suso, (. 137. § /'-'.mcla de cabeça; ~u~~
nham cabdelles sobre ellas, a que chamam cio Nilo; fonte, origem. B. l. 10. l. § Cabeça denle de cabeca; a melhor, e de prlmm
este tempo almirante, etc." Ord. Ar. 1. do sino; a parte superior opposta a bocca. § sorte: "que ninguem comprasse ~rav~,:
rem319.
§ V. Cabedel.
.
Cabeça do arco; entre pedreiros, são as pe- nào de cabeça, limpo de pao e hastaoi ';in:
- CAbe, s. m. (I. do jogo do arco) Distan- dras que vão por fóra do arco na face exte- Chl'. 4. 99. § Por esla !Xlbeça; por es ep I
cia qu~ ha entre as duas bolas. § iJal' cabe,' rior; canto gTOSSO: "pedra que veio a ser .. cipio, razão, causa, titulo. T. de Jlgm~v~
fazei' com que a bola do contrano passe da cabe~ do canto- plldra angular. Cam. Re- l. apor esta cubeça hei-de crer, e a~.
raia do jogo; a bola deve pa sal' a ré do clond. fig. "a cabeça da vida bemaventurada o qlfe tendes dito" § .Sob pena das ·Jn.
cabe (a raia) para ganbar. ~ fig. lJal' cabe, he a segnrança" o principal ponto. Res. Lei. capital, de morte. al'd. A(. 2.
~Iido
ou os cabes,' fazer acção ardilosa, destreza,
39. ~~ Cabeça. do dmgào; na astron. parte da?' com a cabeça no ar; .an.dar :s r§ 7'Ir'
treta, com qne se faz mudar i nesperada- do zouiaco, l'm que a lua atravessa a ecli- sem altender ao que mais lmpo~ a. rlur:
mente o successo das cousas, cujos meios plica, passando da parte austral para a ou lrazer a cabeça pelos al'8s;. mUItO. penloo '
promeltium 'Outro fim. Vicir. Carl. 2. r 240. septentrional. ~ Uabef:as de lUlhas; sao ceI" bada. § AndaI' com a calieça a roda, ~fO
~ Cabe; ligo boa occaslão ine perada de con- tos fios cortados pelos dois extremos, em tecer. § Fazer andar a!gu~m lcom :ntonteseguir, e lograr alguma coQsa, como o que um dos quaes se lhes dã um nó para os ter á l'oda, ou ao l'OOÓI'; aZQlna -o, II1I8lI
eLd. cabe passando a ré do jogo, ou raia. V. unidos. ~ Cabeça. (ant.) cápitaI. principal: cei-o, perturbaI-o, de sorte que ro~pfniiO,
Ré.
opp. a onzenas, ,lU/'os: ecdes que os juros ·acertar; e fig. fazei o mudar de 'iapll
Ci.be, prep. ant. Perto, junto: «jazia o erao do~radc.>s (íguaes ao principal, de do- Casl. 3. C. 39. § Apontar .aLgu11la1ll~I~Oleole,
Mouro cabe ella (de uma milharada») Jned, brar o d1l1helro, ganlIar cento por cento, ou cabeças,' pel' SU11t111a caplla; resufgld§ Dá/' d
2. 597. V. Cabo Iamar.
outro lanto) faziao cabeça das onzenas e e só o principal. V. do Ar';. 5. béça deal'
t!nbcill', v, intrans. ~Ienear o cavallo a crescenças" Alv. de 1368. V. Cabo. § Ca be- cabeça; desapprovar. § FazeI: eu
C§Cl.
cauda quando o picam. Rego, Alv. C. 1.
ça; o a sento, herdade, terra, solar mais guem ,. afoutar-se a Rusa d ess:aJça fIJf
Cnbeçu, S. r. (deriv. do Lat. capul, ca- principal, e capital de algum senhorio, he· Casl. 2. C. 105. § Fazer cad.a um 3i liJ1ll'
beça) (na M. Lus. 2, 6, c, 1. se diz que este rol", dono; ou em que se constituía amor. sij traclar os seus negoClOS por ,
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d .se da dependencia, ou parceria de 011t~em B. ~. 6',7. § Quebmr a cabeça a a?uem; partlr-lh a, fende~-Ihe o .craneo. § 1.1.
fJ Imporlunal-o com ITIstanclas, 1'0'[0"0 . §
logo Inco~moda~ ~lgu.eJ?1 c~m .baru ho. §
Fa;er enavIO cabc! a, SUl dlr pi oeJando, conI ~le ao governo do leme. B. I. 4,. 5. IJasl.
,ore. 9. § Fa&el' cabeça a n~lL; e~direital-a a
eboque para o rumo, ou dlrecçao que que~em dar-lhe. Coulo, lO. ~. q. "Fernão de Miranda com alguns na~IOs. do seu bando
acudio a (azer cabeça a lIGO" ~ Fazer cabeça gado ele monta; opp. a nao {azel' cabeeu (Iue é não_ cbegar aos numero~ de 25.
iO: 100. e entao nao se pu/?ava o l.mposlo
das cabeças. S!}sl. dos l/egl1n. 6. /' 36't §
Lourar vides de cabeça; me!'gulhar a rama,
sem a corlar da sepa. ~ Levan/aJ' cabeça;
medrar, prosper?r en? fortuna.. ou estad o .. §
Ir de cabeça abaw:o; /lcar arrUinado, na mlseria. § Mel/eNe em cabeça; apprehender:
~. g. melleu se em cabeça, que 11Jorrena
ada. § ii. E lar obslinado em querer COfise"uir algum {im. § Não s~ llt~ li1'al' dI!: cabefll; obslinar-~e em uma Idp~a fixa; )lao se
poder dissuadir d'ella. § Nao lerJ~es ne11l
cabefa; {ig. ser depropositado, in. isc!'eto,
sem fundamento, nem governo. § ti. Diz-se
de negocio, ou cousa que não presta. § Pór
ocabeça sobre alguma cOllsa; estar prestes
ara dar a vida pela verdade d'ella. Eu(r.
. I. § Tomar a levan/ar cabeça; tornar ao
primmo eslado de pro peridade. § "Tornar· e tinhosa a cabeça que lavamos. ser
ingrato aquelle de quem recebemos boas
obras. Eur/'. 1. 3. § Trazrr alguma cousa
sobre a cabeça" § lig. prezai-a, estimaI-a.
041'1'. I. 19. § Vol/m' CO'/11 as mãos na cabeça;
desbaratado, perdido; frustrado nas suas
traças, de suas esperanças, emprezas, intenlos. § Dar á cabeça; lIesapprovar com
desprezo. § Cabeça de mgl'o, ou de '/11oleque;
elpecie de cabaça do llrazil, chamada tambem l!!juco. § lJabeça de colia; arvore do
Brazil da famllia das melastomaceas. § Cablra de (rade; planta aqualica do llrazil. §
Cabefa de gal/illhola; (l. zoo1.) ~Iollusco gasteropodc, cuja concha é aspiraI. § Cabeça
ddleilllsa; (l. astron.) Constellação junta á
de Perséa. ~ ii. (L. zool.) flac1iario echinoderme da ordem dos a, terideo . § liste vocabulo nas accepções de chefe, superior,
auelor, etc. usa-se de ordinario no masco
r~laodo de homens: v. g. o cabeça de mo-
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da CDl'poraçào ele. § Perder a cabeça'

ser ju tiçado. ii. fig. Ficar estonteado po~
algum acontccimenlo inesperado.
Iluheçaldn , S. r. Golpe, pancada com a
cabeça. Bem. L. e Cal. 2. 30t. 2. "dando-se
cobefailas ll e llg. golpe grande na extremidade de alguma cou.a: "deu a náo huma
grande cabecacla, com que rendeu o líorupés. /l. N. 2. 219. § fig. Desacerto, tOlice:
oqlle/le negocio (ai U1JW grande cabeçada.. ~
Cobefada do cavaI/o; Correias que cingem a

cabeça, lesta e focin11O do cavallo e lhe se~iam o freio, e as redeas. § fi",.' Vieil'. 4,.
..... ·mctter cabecada na imaginação" § Ca«çada; vicio dó ca~allo, mal emhoccado
que levanta a cabeça para cima. Rego, Cav:
~. 10. § fig. e fam. Desacerto por culpa,
rcorancia. Eu/r 5. 8...grandes cabefadas
ao os advogados a cu~ta das partes.. B'rist.
I. ·I.D§ (a~l:' Casal encabeçado. lnqui!'. ciciReI . Dmtz.
baCBheç~l, S. m. Chumaço, que se põe por
I ~o da hgadura,_em roda da ferida. !'l Pon~ ecabeçat; (l. de alveit.) o que se oá nas
al:rda da sangria com uma agulha, para as
bi : §, CabeCeira, travesseiro, almofada.
.,~b··iI OIl1'e~~, r. 578. Cam. Filod. 4,. sC. 2.
~râi' ~e mmIJa pena póde encher mil ca,ra s, uC. I. 12.111'. "por cabeçal a ancobt'lor cama as voltas da amalTa.. § pI. Cacall~ do coche; peças de pau de suster a
iii /: cad.a ~m.a com o seu argolão. § CamdlVlduo encabeçado na herdade
rib~~:a ~eças, que respondia aos senho~a\'am aitor~gens dos outros que as granEmbora' .. uCld. Sup. V. Cabecel. § Adag. :
tal. Blu lO~ mal. onde te põem bom cabefaheçat. t. loc...Mal sobre mal, pedra sobl:e

dr,.°

C1heçálbO,

s. m. Vara de carro, que
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nasce do leito do carro, e está pelo mei o
Vllhecílhll, S. m. O cabeça, ou chefe de
do leito, a cuja extremidade anda pelldelluo um bando, de uma quadrilha.
o jugo dos bois. !'l (t. impr.) Os dizeres perVllhccÍllllIl, S f. dim. de Cabeça. Ae. dos
manentes, da cal)eça de um artigo ou de Sing. 2.89.2. !'l fig. Extremidade, ponta de
um jornal; titulo, epigraphe. § Titulo e pri- planta, herva. Curvo. § Pessoa de pouco simeiros dizeres de um livro.
so. § A farinba que resulla do rolão, pas aVllheçiio, S. f. (an!.) Capitação. AIT. 4,. do por peneira mais gro a, pela qual leva
9. e 8. 7. "que os juristas chamão capi/alio, comsigo a semea mimo~a. § Cravo de cabee nOs em Portugnez cabeção" Ceita, S. do cinlta; o Cravo da lndia.
Nascim. 11. lH7. § Cabeção de capa ou de
Cllhêço, S. m. O pico, o cume o mais
outra peça de vestuarIo: a parte larga e alto do monte, ou serra. Luc. 7. I. § Monte
pendente, que fica ao redOr do pescoço, vi- pequeno. 111. L. I. r. 3'27.
rada para baiJio. Gil. Vic. 2. 46 § Gallo ou
VlIbcçõ .... u, S. f. (t. fam.) Cabeça grande.
collarinho Jarg-o, que usam as seuhora coCnbcçúdu, ", adj. Que tem cabeça granmo adorno. § Especie de cabresto com duas de. § li~. Capito o, obstinado, pertinaz, teirédeas, e uma peça de (erro de meia can- moso. Aulegr. 8'1.. Arr. 5.4,. "tratar sómenna, qne cinge o focinho do cavallo sn()('- te com a lei escrita, he tratar com hum
riormente, e assenta quasi jnnto ao fim da bomem eabeçudoll. § Viro/es cabeçudos; srIn
caveira. Rego, Cavo c. 2. § Cabeção da cami· ponta, rombo. lnecl. 3. 486. para matar com
sa; a parte d'ella que veste da cintura pa- golpe sem sangrar a ave, ou anima!. § sara cima. § lJabeção; (L. de impres.) estam- se su bst. é tl11t cabeçudo.
pa mais comprida, que lar~a, horizontal, a
Cabedia), S. m. U capilal, principal, op~ual se abre em geral no1' trontispicios dos posto a juro, rendas, e /7'UC/OS da fazenda.
livros, a que os "(;'rancezes chamam vi{Jl1elle. Ord.
4,. 90. I. "e delle , que nom ham
§ (ant.) MoveI, ou pertença da cama ou Jei- renda nenbuma, levam-Ibrs do cabedal". §
to de dormir. Tesl. de Ar J V. "e s~ndos ca. lJinheiro de cabedal: para comprai' eabedaes,
beçóes com pennall talvez fronhas.
ou eITeilos, e generos de commercio. (,'01110,
Vllheceú,', v. truns. p. uso Fazer as ca- 5. 8. 9. "com grande trabalho salvou, e libeceiras: diz-se dos livros. li CabeceaI' a rou da náo perdida o dinheil'o do cabedal"
1Jeça; (na artilh.) movel-a no sentido ver- Ique ia do reino para se comprar especialical: abaixal:a de joia. Exam. de Artilh.
3. 64,. 5. manda que os
ria). § A Ord.
Vllbccciu', V. inlran . ~Ienear, agitar a e11l1J1'cs1i1110S, cabedacs, ou c01l11nendas, gUaI'cabeça. Elegzad ( 5. ~ Dormilar agilando a das, etc., sejam nrgocios que se celebrem
ca.be~a, quebrar, penaer com somno, § Ca· por escripturas publicas: eabedaes Eão dibecear o navio; pender, fazer cabeça á ban- nheiros, ou elreitos alheios de capitalistas
da, "o. g. quando desvia a prOa do te, áo da com que os cabedaleiros negoceIam. § O
corrente. Couto, 10. 5. 7. "farão os navios gros~o do dizimos~ pão, vinho, azeite; opcabeceando, e encostando-se aos penedosll poslo a mitUlças: "se paguem os cabedaes
(em um rio estreito.) § Cabecc01' com {mia. do pão e do Vll1l10" Elucic/. SU11. § "O ladrão
AIT. 7. 18. § Cabecem'; mover a cabeca em pagará ao senhor da cousa o cabedal,,; i. é,
signal de approl'ação, abaixando ·a: heiT. o valor d'ella, <e não fOr a mesma cousa, e
I. 70. "enlão ver cabecear o auditorio a es- mais certas multas e pen~s p'ecuniarias, que
tas cousa" "ainda os que mais cabeceão se darão ao dono e ao soberano, ou senho(approvando) dormem ao tom do sermãoll rio da terra. Ord. Ar. 5. 66. tI. "paguem
ido 11. 374. 2. § fig. Cabecear a forre, a a1'- o cabedal (o sim pIo, o preço singelo) dos
1;01'e, agitando o cume, para os lados, por penhores, e as cu tas singelas, sem pena
elfeito de terremoto, vento, etc. fl. Dom. de malfeiloria". V. Cabo. § fig. Poder, força
I. 3. ;. "o cabecem' do eampanario com que se põe em exercicio para conseguir alpendores a huma, e outra partell
guma empreza: gastos que se fazem para o
Vllhecclt'lI, S. f. O Jogar que correspon- mesmo fim. B. Ji'{OI'. 2. 89. "prodigio tao sude á cabeça; por ex.: na cama, no leito. § perior aos cabedaes da naturezall 17'ab. de
O logar em que se repou.a a calJeça. § Ca- Jesus, 7. p. 184,. cd. 1781. '<não metleo Deos
beceira ela mesa; o lagar onde está o dono maJor cabeclal em crear aos homen que as
da ca a, pae de familia', ou a pes oa mais formigas" "foi commptler o inimigo com
re.speitave!. § Cabeceira do 1'01,- principio todo o cabedal II Cou/o, lO. 6. 11. § Os ben ,
d'elle, primeiro lagar. /J. Flor. 2. 21.·§ IJa- haveres, o que temos para viver, subsi til',
beceiTa da egl'eja; o lapa onde está o altar- tractar, npgociar a vida. § O fundo de dimór, e assim a de qualquer edificio, oppos- nheiro, grnte, petrc~chos navaes e de guerta á entrada. Casl. 5. e. 26. § Cabeceira; ca- ra para alguma empreza militar. Casl. 3. C.
vei ra. Casl. 2. c. 98. § Cabeceil'a de coras de 120. "ficava-Ibe cabedal para reparar a arfinados; pedras pequena em pé, que e mada-. § O couro empreo-ado em obras de
põem nas covas com os nome dos mortos, sapateiro, cordeiro, etc. ~ A elllimação que
se faz de alguma pessoa, ou cuusa. § Eu{/'.
em vez de campa. Goes, Ch?'. Jlfan. 2. 38.
Cabeceira; entre encademadore., ornato, I. 6. "fazer cabedal em alguem" te I-o por
que põem de ambas as parte, bem junto á eu amparo, fundamento de esperanças,
lo~bada dos livros, e de ordinario é uma melhoramento. Paiva, S. I. (. 123. "o nosso
trança de retroz, ou linha, c talvez de pa- rllmedio esreja ·em nos desenganar q ue em
pei cobrindo um barbante. § Caúeceil'a, m. ninguem se pOde fazer cabedal, senão em
ou f. cabeça, cbefe do governo da cidade, Deus" .fazei - da misericordia, •enbor" e
etc. 8. 1. . q. (,se rege por doze cabeceiras r. 141 v. !'l fig. O que temos adquirido para
á maneira de republicall. § Cabeceira, f. ou ornar a aTma: V. g. cabedal de el'tldiçào, de
m. chefe de conjuração; o cabeça, guia, ou juizo, ele scieneia, de discrição, de vi1'/ude.
principal em alguma acção: "era secreta- Palm. 4,. Pait'a, O. e. 2. Lobo, {.211. "eu ainmente IAbrahrm Deque) eaveceira desta ma- da tinha cabedal para Ilir adiante, e as boçall /J. '2. 10. 5. "terem-no por cabeceim na ras tornarão atras- i. é, copia de excmplos,
defe.a do cOndeSlll.Vel" lllecl. I. {. 392... al- se (·ara produzi l-os me não faltasse o temdeia cabcceim das outras" e {. 5t4,. e 3. {. 28. po. § Cabedal j o principal do haveres de
"rrão ali !?"randes cabeceiras (dos Mouros), cada um. § lI1eUel' l'es/o, e cabedal em algum
os quaes lorão tomados, paO"árom grandes negocio; i. é, tudo o que tem, e pód~. § fig.
rendições". § Cabeceira, f. ou m. o encabe- O cabedal elo SliU engenho. de suas lraças,
çado em casal, aldeias, terras de que o ca- valia', ele.; porção, numero, ahunclancia:
beceira, ou UUl pn nci pai cobra as relida "c1eilava fóra tamanho cabedal de naos"
dos sublocadores para as pagar ao dono, Cou/o, 8. 34,. § Cabedaes, pI. dinheiros, p.osao senhor, ou Estado. /J. 2. 5. 4. "por Gan- se , haveres, recursos, materiaes. § Cabecares serem as cabeceiTas das aldeias (de daes; entre carpinteiros, dois paus bem galGOa)lI. § Adag.: "Não está fóra de canceira, gados para desempenar la boas; aliás desemquem os pés muda para a cabeceirall "Em penas.
Cuhe"{ll, adj. 2 g. (anl.) Caud;ll, de aguas
me a redonda não ha cabeceirall.
Vllbecch'o, S. m. (t. da Afdca portugue- copiosas: .podiam e gotar o rio por cabcdai, que fosse" /J. 3. 4,. 4,. "mellem-sc em
za e Dahom y) Chefe.
Cllbecél 1s.m.O enca))eçado em algum pra- este rio outros muitos cabedács em agua. e
so, ou her(lade indivisa, e que dá aos ache- I. 3. 8. OreI. Ar. 2. /. 210. § substantivado;
f\"llS, ou co-herdeiros e compartes o quinhão O que ó cabedál: "o pouco cabcdal do rega(la rendas. Doe. Anl. V. Pes oeiro e Caheça!. tOIl M. L. 7. {. 154,. V. Capdal. § Adag.: "Com

r

Ar

Ar

:112

CAB

homcm illtCI'CS ai, não juntcs tcu cabeelal"
"Dc Todo os Santos ao Natal, peruc o padci 1'0 o cabcclat.>.
Cahedulêh'u, ou Cllbeclelêh'o, s. m.
(anl.) Devedor de quantia em dinbeiro, ou
elfeiLos emprestados pelos capitali ·tas para
alguma em preza lucrativa. § O que ncgocela com fazendas alheias Jiauas a pagamenfos. O,.cl. Af. 5. 89. 1. "tal devedor, ou
cabedeleil'o nom pagar a divida, ou cabcdal,
etc.}) "que aos cabedelcil'Os. se não con tem
os cabeuaes allleyos, com que negoceão,
para os acollliar em cavalia, etc.1I Doe. Ant.
Ol'el. Man. 5. 65. 1.
Cubeclél, S. m. (anl.) Cabo, cabeça, guia,
lnecl. ele Atcob. 1'. l. p. 21. V. Cabcdel.
Cubetlélla, ou Cublcléll.. , s. r. Ido Arab.
quebclia, guisado feito das entranlJas de
qualquer animal, de qucbclõn. o ligado, m06·
la, pescoço, pontas de aza da gallinha, pato, perú, e.tc. cozido tudo em molho pardo,
talvez com o sangue.) At. P. c. 97. Cam. Seleuco, Pl'ol. § fig. Mistura de mUItas cousas
diversas. Cam. Filocl. 5. sc. 3. "com torla a
outra cabedelta de enfadamentosll V. Cabadella.
Cubedêllo, S. m. Monte de areia. B. P.
Pequeno cabo.
Cuhêh'o, s. m. O que faz cabos. Oliv.
Granel. r 94.
Cuhêh'o, u, adj. Do cabo, do fim: v. g.
clcntes cabeiros; os ultimas dos queixos, ou
os uo siso: o vulgo diz dentes qlleil'os.
cUbelh.ulú"a ou Cubellud'''·u, S. r.
Cabelleira natura.1 B. P. ined. 3. 304. -sua
cabellaclura comprida ll .
Cubelli.du, u, adj. (do l1esp.) Cabeliudo.
P. da 11 Gen. l. 57l. "veludo - I I felpudo.
Cabellêh'u, S. r. O cabello natural crescido. Leão, Ch/'. J. i. 61. Couto, 7. 4. 8. §
Cabellos postiços accommodados como os
naturaes. § Cabel/eim 1'edonela; sem rabicho.
ll- de nós, ou mal'tellos; era quasi reuouaa com dois lJoco de cabellos pendentes
atados em nó. § Cabelleim ele cachos; encaracollada. § Pau de cabelleira ; t::specie de
cabide, a maneira de cabeça de manequim,
em que se colloca a cabelleira postIça para
se guardar on pentear. § Sel'VlI' ele pau ele
cabelteil'a; (fig. e fam.) servir de capa ou
auxilio involuutario a algum namoro. § 'ii.
Diz- e em tom de gTacejo, d'aquelle com
que alguem se encobre para conseguir alO'um Hm, ou desfarçar algum intento. § Cabelleiras elos cometas; as 'uas caudas. Uliss.
3. 22. § CabeUeil'a de llerenice; con tellação
ao norte do zodiaco. § Cabelleil'a; (t. pop.)
bebeàeira, embriaguez. F. Et,ljs. '1'. 2. § (I.
do Erazil) I~ pecie de vinhatlCo. - . m. O
ctlhelleira : por alcunba do homem que u a
cliinó. Lig·. llomem aferrado a ideias ou
costumes antigos.
Cubelleh·êit·o, S. m. O que penteia ou
corta o cabello; o que faz e coucerta cabelleiras.
Cllbcllinho, s. m. dim. de Cabello. § /10l1wm de cabeltinho doce; o que o cria. e pllnteia com curiosidade. Eu(r. 3. 5. ~ Homem,
muthel' ele cabeUinho na venta; de mau ge·
nio.
Cubêllo, s. m. (do Lat. capiltus) O pelio,
que cobre a cabeça do homem, e da mulher.
~ Os pellos que eltes tem pelo corpo. § Por
ampltação, os pellos crescido dos al1lmaes.
V. 1'1.'110. § l:Ia cabellos lizos, crespos, revoltos, encarapi.u hados, etc. e de varias cór('s,
pretos, louro, castanhos, etc. caiJello' bmltcos; canso § Couro, ou pelle em cabello crú,
e não cortldo ou appare!hada, para ser servi.r com pello, paI' ex. em sobreanca , etc.
M. P. c. 73. § Em cabello; com a cabl'ça
descoberta. ~ MlIlIwI' em cabello ; donzella,
lIloça espo aaa. Lus. 4. 91. AI. L. 3. ,dIUrna
donzella em cabello" i. é, com cabello crescido, e ollo. § Pôr-se mul/tel' em cabello ;
soltaI o, destoucar-se, desgrenhar-se, por
dó, lucto paixão. Men. 1. c. 6. "era ob graves penas prohibido, não se pô)' 71111lhel' nenhuma em cabello, senão por seu marido" o
costume era tosquiar-se a casada, e ainda
hoje o fazem muitas Judia; depois tosquiavam-se a' viuvas. As mães que fanam na
Lus. 4.. 90. contrapõem-se ás esposas da est.
V1. Ho,;e diz-sei mulher çm co,llcUo; com a
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cabeça descoberta, subentendendo-so al'- Caber, (anl.l (do Lat. ca[J~re) Tomar. EIIJi:'/
ralljada, ornada, etc. § Cabello; fig. o palio § Auag·.: "Hollra e proveLlo uão cabe/llll':'
da barba. Cam. § Chegar (IaS eabellos; hri- sacco,1.
m
gar. Allta,.a!" 4. Uhi'. J. i. e. 73. _chegai' aos
Cllhl"'l, ou Cubli..·, S. m. Y. Caviar ~
cabeüos c'o inimigo... § Estar' pelos cabe/los Animal ua oruem dos roedores, que e cn~
(penelul'atlo): em e tado violenlis imo e an- contra lias lagos e nos do Jlrazil.
cioso ue saír d'elle. § ii Estar com muita
Cllhid~., S. f. Cabimento, entrada am·.
pressa § !I', vir, com as mcíos nos cabellos; z<;tdc, Valttllento: v. [1. tenho cabida Clll c~a
em al'llicção, desespl'ração. Luc. 9. 17. § d cssas senho/·as. Uhs. 2. 8.
Pelos cabe/los; (Iuc. adv.) forçadamente, com
Cabldi..·. V. Cavidar. IrIa,.t. ('-a/h I I"
constmnO'imcnto, com violencia. Arr 9. I.
Cabide, S. m. TalJOa Jlregada de eba ~ã
"ser levado pelos cabeilos". § Por til)', cabei- na parede, .com braços, os quaes se pe~.
lo; por um triz. § Doer o cabe/lo; ter receio d,uram ves.tldos, armas, arreios, etc. Lobo
de algum mal, desconfiança. Casto 3. c. 66. !Jast. "~avtde de chuças". § Tambem os ha
EII/i·. 5. 8. "empre me ((oe II o cabello uos portatcls.
Cubldélll. V. Cabadela. '
amores de mcu amo', empre temi que d'elles lhe vie se mal. § PÔl'el1l·se os caiJellosem
Cahido, S. m. ,de capitulo) Corporacão
pé; arripiarem-se por medo, terror, etc. § de con/ego d~ alguma Sé. .Leão, AI: Honr.
Al'ripia-vabello; a pó~pello, contra a qu6da 2L. § \. Oalllo. § (anl.) Capitulo de reli-io.
do púllo, com violencia, forçando a inclina- sos. § .Corporaçao qualquer: na cabic/oodo'
IihO natural. § (t. de reloj.) Agulha no inte· moedell'os" Ol'el. 2. 6Z.4. «entrou o moslre
rior tio relogio, que, movida sobre o eu de Aviz em cabido (capitulo) com elles. alr
eixo, lhe faz atl'azar, on adiantar a marcha. J. I. l. 45.
.
§ Agal'l'al' a ovcasião pelos cabellos; não deiCllbi,do, p.. )J. de Caber, e adj. Que can.
xar escapar uma occasião boa logo que ella be. § Ser cabtco com algtteln; ter cabimen.
se apresenta.; tem sua oriO'em em os anti- to com elle. Nist. de Isca, 9 V. -a inveja
gos representarem a occaslão cam cabello tte muito cabiela em toda a parle. FC/}
por deante e calva por detraz. § Lial' o ca- Quaelr.
'
bello; antigamente signillcava casal': "meus
Cnbldoí.l, adj. 2. g. (aot.) (de cabo, no
cabelos consigo en não os liarei" Canz. § sent. anl. de c~pital) Capital, prinCipal, real:
Não tocar a ponta ct'w1t cabello: muito de "estrauas cabzdoaes" Inecl. 3. 486.
leve, sem lesar em nada. § Não (allal' um
Cabidolu,. ad';. r. (l. de impress.) Lelcaúello; não faltar nada. § Levar couro e ca- tra ~ : a mal ~scula, com que se começa o
bello; levar tudo, cabedal e juros, etc.; me- ca,llltulo, secçao, p!1rauapho. etc. Leitão,
taplJora tirada dos barbeiro, que rapam o Dtal. II. 1). 304. Lcao, O,.lIt. Reg,.. 3. p80.
cabello e a pelle. § Adag.: _Mal alheio pesa ull. ecl.
como um cabelto", "Não quero O'abão, se me
(Jubildn, ou cuhillll 1 S. f. (do Arab.ca.
ha de encher de cabel/os", "~!uitas mãos e bila, povo de uma provlncia ou lribu, go.
poucos cabellos, asinlJa são depennados", veru:;do por um chefe, de cabela, receber o
"Cabellos e cantar não fazem bom enxoval", ~overno, ser digno da eleição) Assoeiacão
"Mais vai vellla com dinheiro, que moça com ae Famílias, que vivem no mesmo logar:M.
cabello".
P. c. 159. "que vem em cabildas como c)'·
(Jubell,.du, S. r. A.rvore fructifera do I3ra- ganas" iel. C. 196. "cadacabildade I:OOOho·
zil, da familia das myrtaceas.
meus, para que assy caminhassem mais
CnbclIútlo, u, ad';. Que tem longos cabei- sem suspeita" § De commum, se diz dos
los: "Apollo cabelluelo" Eneicla, 9. 154. § Que povos pastores, que audam COIl1 seu' gatem o pêllo mui hasta pelo corpo. § OOttl'O dos, e como se acaba o pasto mudam-se
cabell/l.clo: a pelle da cabeça, d'onde {Ia cem para onde o lia. B. I. 1. 10. M. P. C. 162.
os cabellos. § Cometas cabeUuclosj que lanCublmênlo, S. m. Entrada, valia elO ai·
çam raios de luz como cabellos, que tem /{uma casa, com alguma pessoa, ou Fami·
O'rande cauda. Cosia, Vil'gil. § Richo-; (no lia: n,". «com Deus as boa obras sempre
Brazil) lagarta de palio; tocando-se-lhe, tem cabimento" i. é, valia. § 7'CI' cabil1lon·
cau a dóI' de queimadura. § Osa-se subsl. to a tcnça. ou iul'O; ter lo!!ar de a cobrar
Cubet·, S. m. (anl.) O capital, o princi- aquello a quem toca pela folha da renda, ou
pai: "sob pena de ... e de cabeI''' da coima receiJel10ria em que foi assentada, eporon·
e simplo. Doc. Ant.
de se ha de pagar pela ordem dos cabil1l8n·
Cube.·, V. intrans. Podei' entrai', e ser tos, estabelecida nas leis.
contido em algum logar, vaso, espaço, etc.
Vnbit'u>l, S. m. pI. (do 01'. liabeil'Oi, do
V. g. o vin/w não cabe na gaITa(a; a gente phcnicio kabil'im, o· fortes) (l. mylh. Gr.)
cabe na casa: e fig. «uma contradicção não 1~lltiuades demoniacas semelhantes aos cu·
cabe na l'sphera dos passiveis" Vieira, l. 631. retas, corybantes, satyros, etc. § adj. Os
§ Ter entrada, valer com alguem. § Viver elenses cabil·as.
.
em boa harmonia com alguem. § Pertencer
CJllbi.'leo, li, adj. Que respeita a?s eabl'
em quinhão: V. O. na ]Jal'lillta'coube-matan- raso § O cullo cabil'leD tem sido obJeelo rle
to: e fiO'. lIesse oflicio, ou dignidade, não me muitas phanta ias eruditas.
..
cabe" (1. elo Arc. I. 5. IICOttbe-llle em sorte a. Cllblsi.hll, S. f. Cdta ave de rapnla. AI'
honra de vo servir" IInão me uabe acon e- le ela Caça, p. 6.
Ihar os mais velhos" Goes, Chi'. elo Princ.
Cuhl bAixo, .!, adj. Que traz a,cabcÇ<1
compete. § Ser obriO'ação, ou dever obrar baixa POI' tristeza, vergonha.. a~atlmenlo.
alguma cousa, e ter o direito de dizei-a. M. L. AIT. 2. 7. lIandavão cabtSbat..roSCOill O
Ord. Ar 5. 15. 3. "o C[ue a nós cabe de to- trabalho. § Abatido, humilhado. .
CUbISCllidOlou-ClIhido,ll,adj.Aqut
Iher e esquivar.. lIisso só cabe ao varão rorte, ao abio, etc." A/aus. 173. § Vil' a tempo, te, que anda a latido, e humilhado por e·
a proposito; ser bem applicado, ou applica- ar, desgl'aça. Vieil·. l. CMt. 128. .•..
v~1. Lobo. § Ser ~ecellte, ou compativel: v. g.
Cllbl.. c~l, S. m. (anl.) Chantre, dlolllda
nao cabe na mmha ]Jenna escrever o que t'Os de do cabIdo, ou mosteiro; aquelle qutl:
couber na bocca: IInão cabe em e piritos córo presidia ao canto. Doc. de '[homo .
nobres acção tão indigna" Pinheiro, 2. 122.
Cublstt).·to, S. m. Deato 1in~ldo.
do
lInom cabza n'elles tanto de~prezo dos deoCubl .....", S. f. (t. do BraZli) Arvore se
ses,,; i. é. elles não eram capazes de des- malto virgem, cuja madeira é neg~a.tca'
prezar tanto os deuses. § Não cabeI' em si, emprega em obras de marcenaria, Ja
ou na lJelle ele contentamento: estar satisl'ei· randa.
'1) I di .
Cllhlxis, S. m. pI. (l. do I3fazl ~laIlO'
tissimo. Ac. elos Sino. 2. 196. Lus. 6.90. 110
coração no peito lhe não cabe ele contente, nas d'uma parte da provlnplu de
etc.;, § Não caber em si de orgulho, de so- Grosso.
.
rdole
berba, et~.; não saber modl'ral'-stl Il'estas
Cllhlzõ.. do, S. m. (l. da ASla)d~acedade
paixões. Eneicla, 9. 14.3. § "Tão grande era do Japão, lUais auctorizado cm l~nt ,
a sua ambição, que jã não cabia no mundo e grau entre os outros. M. P. C. ) Peça de
avassallado a seu imperio.; i. é, o mundo
CAbo, S. m. (do Lal.) caplt/us lerias
era pequeno para a satisfazer. § Despactw, madeira, marllm, metal, 011 outras ma in-~
mercê a caber; é quando vagar o lagar que em que se embebe o espigão de al?~a§iJn
occupam outros, quando cessar de viver o trumento, e pelo qual se llle pega. eem.
tencionario, e poder ~ntr~r o desp~chado, a parte de outros IOs~ntmentos: qU~lar(J(d,
quando faltarem os pl'lmeu'os !JroVldos. § punha, para o;; maneJar: V. !I' cabo
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Váb.· .., S. f, (do Lal. capl'a) Genero de
alha da CllJJaela, ele. "o cabo da espa- Chia. em Portugal. Tambem se chama cabo
2. 129 v. os cabo§ são 03 copos. ou elc segLtl'ança. § Oabo; funtlo: 'O. y. - ela mammireros da ordem dos ruminantes. § A
M l.'ções quaequer, e nao comprehendem pipa, {I'asco. § Cordoalha dos navios. § Ter- femea do bode. § !La cabras domesticas, e

da:la,v P.

guarn b ... espadas com os eabos de ouro, e
U!n~:~sude[lrata" At. L. 4. (. 175 .. c~l:.3.
P !lo do; terçados" B. 3. 1. 5. - ela~ St/ m.ca § Cabo (do Lat. capLtl), s. m. Flm, exgas. o de qualclUer cousa, lagar, ou tempo.
~~~:. AIllP/L. 1. se. 3, "rngis de dal: a ~eus
I cabo" e 3. se. 4. "nunca VI glande
ma ~r que não tenha os cabos lI·istes .. "no
~~ do corredor" "em cada ca,bo da po~te
b via huma torre" (cabeça ~Izem hOJe.)
P~I/I 2. 73 ...estava o Çamon ~10 cabo da
caia,' B. I. 4. 8... os cabos da cidade" e 2.
6 I (que se estendia ao longo do mar.) §
io ca~o' no lim, v. (l. ao cabo de II'CS annos;
o cabo' da viela. § II' ao cabo; ao .í1m . §
dltqal' ao cabo com algLtel~1 ; reduzll·o ao
uUimo extremo, aLlerto. Gasl. 3. c. L16. §
l'htijal' ao cabo a .emp~e:'a, ou ela, ou com q.
tmpl'c;a; conclUIr. lalm. 3. 91. ~ta~s. /'
100 § Faliar com as elo cabo. ou ti' as do
td1XJ; com palavras de. conclusão, de~enga·
nadas e talvez com JnJunas grosselras.. §
(llegal' COI/ltlldo. ao cabo.; haver-se com 1'1~or I'igideza. 11. ExaU1l1lar a fundamento.
ii. levar as cousa ~o extremo. § Levar as
cnn as ao cabo' praticar extremos, exceder
omodo. § Em cabo; em fim. § il. No ultimo
gran, v. g. de pel'fei9ão: 00 mallcebo l)e]'maphrodito eln cabo II ndo.. Maus . • 0 capltao
oabraça em cabo ledo" (em extremo, com
'umma alegria.) LllS. 7. 29. "ao mais alto
~alo, e cabo de toda a virtude" B. Pano (.
163. uU. ed. 00 cabo de sua bemaventurança' ocúmulo, ou auge. inccl. 1 214. uhuma
beldade, em quem mostrou o cabo (extremo,
primor de perfeição) a natureza" Cam Ecl.
I.§ Sem cabo; sem fim, infinito: useI' madre de Deus he louvor sem cabo. Bem. 'Rima!. § .No cabo da receita (no principio, ou
pmnelro arligo d'elLa) se raça carga do resto do anilo atrazado" ined. 3. 460. o excesso do saldo que ficou na mão do recebedor.
Ililda um de seu cabo; pela sua vez: "to~os em sombra, e earla um de seu cabo. Doc.
,In/. § Pôr a vergonha a ttln cabo; pól-a de
parle, despejar-se. Eur,.. 1. 1. § DaI' cabo;
acabar, conéluir, destruir. Cast, 8. 49. § De
($o a cabo; i. é, todos, desde o pri mei 1'0
até o ultimo, sem omittir o que esta de permeio ou algum da série. Vida de Suso, f.
il. .lodos de cabo a cabo cantavão. etc.• §
De cabo a rabo; de uma extremidade á outra. § Cabo; couce, ou fim de alas, renq ues.
CIISI. 6. c. 26. "quatro homens em fieiras ; e
no, oobos dous com tochas', § li'irol' muilo
IUI, o~ /la cobo ; para acabar, morrer. Palmo
3.• Iua muito no cabo. i. é, mui doente,
acabado, para morrer. Andl'. Ch,.. 2. 64.
'e>tar /lIl-» i. é, a morrer. Leão, DescI'.
Coo/. lO. 6. 13. § Uabo ; cauda de cavallo,
dc.pavao. E/eoiada, t. 33 v. il. Rabo de carneiro: An·. 3. 20. § Cabo; (ant.) capital. a
reslICllo de usura: "CJue as usuras nom excclam ao cabo" "que a usura nem peua
110111 creça mais que antro tal~to. a saber
quanto for o caimbo (errata por cabo), como qucr (I~e. por grande tempo nom seja
jlagada a dIVIda. Ol'et. A{. 4. 62. 1. Cortes
~ n. Ar II'. c. 'l~. "e se álg. cousa receber
conzena conte-se no cabo- i. é, incl ua· se
~o capital, para se abaleI' d'elLe a usura ou
fu!co~le'se, .compense-se, encol1tre-se~ §
00, o capltal, ou sim pIo em que algum
era cOlldemllado, equivalente a cousa em
~c dera perda aoutrem: "o enhor do furreceba o seu cabo' e as outras 8 partes
~~1ue oladrão ~agava noveas) parla igualrance ;Opffi o JUIZ" Fomes anligos: § Cabo;
te; . '. aneg. I. "o sangue dos wnocellresl~rl'la de todo o cabo. (p. us.) § Cabo;
tial ,v.g.de celJólas. § Cubo ele guerra' omrra sUlICl'lor ; gen.eral. § Cabo de esquádra ;
~de prel. cUJo po to era acima do an !ament i .IPO to hoje abolido) e é inrerior ao
lira as o, c~mmanda uma esq uadra, põe, e
da Sentmellas. e tem cuidado do corpo
era gc~~;fa; A!lli~amente cabo de esquad,.a
rio.~
eLlc. § Cabo ele cento; centu!ranae aae.de cabo ele esqtlaelra,o i. é uma
qUe faz ~nelra .. § Cabo ele 'lJolicia; cidadào
serVJço poliCIa na sua paro-

g;' .

ra alta que se estende, e melte pelo mal':
v. g. cabo da· !loca, do Espichei, cabo da
Boa Esperança, etc. Lus. 5. 50. "eu sou
aquelle occulto e grande cabo, a quem chamais vós outros tonnentorio" § Eslal' ao.
ou no cabo de algwna cousa; entendei-a cabalmente; tel-a averiguado muito bem. Luc,
"c eslava no cabo dos pensamentos do"bonzo" e 2. 13. "eslava o 1'. M. Francisco ao cabo de tudo" e 3. 7. e 9. 4. § Ii'altal' com o
verbo no cabo; defeito dos que aU'ectam collocar a phrase Porlugueza ao modo Latino,
pondo-o sempre no fim das phrases, e pe·
riodos. Lobo. § CoseI' a elois cabos; estar a
dua amarras. ter mais de um meio, e arimo; ou comer a dois carrilhos, tirar dois
proveitos de uma cousa. ou de um sacco
Aulcgl·. t69. § A cabo ele alguem; (Ioc. adv.
ant.) junto, ao lado, perto V. Cabe, prep. §
De cabo; (ant.) depois, d'al em diante. Inccl.
ele Alcob. ele 7'. l. Reg ele S. Bent. il. segunda vez, de mais a mais, depoi d'Jsto. Id. o
Ecl. no inel. § Cabos etas aves; as azas, pernas. pescoço: d'onde vem Uabadclla, V. §
V. Cabo Lamar.
()nboclll, S. f. (1. do Brazil) Mulher da
casta dos caboclos. § Especie de róla cór
de tijolo.
()nboclódn, S. f. Porção ele cabocLos. §
Caboc/aelo. a, adj. Da cór dos ::aboclos.
Vnboclíllhn, S. 1'. Menina de casta cabocla.
Vnboclíllbo, 5. m. Menino de casta ca·
bacia. § Passara indigena do Brazil, notavel pelo seu canto.
(;nboclo, n, adj. (t. do Brazill De cór
avermelhacla, tiraute a cobre: V. g. lJanclla
-. § -, s. m. Nome que se dá no Brazil
não só aos descendentes já civilisados dos
aborigenes, eomo tambem aos mestiçados
com a raça branca. § Em alrrumas provincias do norte chamam caboclos mansos aos
aborigenes civilisados e caboclos bravios aos
selvagens; a estes chamam no. Pará Tapllios,
e no sul Bugl'es. § Deu-se este nome como
injurioso aos Portuguezes casados com [ndias, ou aos que uasciam d'esses matrimonio~. Foi prohibido esse nso pelo Alv. de 4.
de abl'. de 1755. § Especie de mal'inbondo,
vespa que dá uma fenoada dolorosa. § Especle de oiti, arvore do malta virgem.
()i. bo-Ill-mól',

ou,

()i.lu;.lll.mú,·,

(1.

naut.) (do FI'. cap a la mel') Para o mar.
desviando-se da costa. ined, 2. f. 418. "ir
cabo la mar. fazer cabeça, emproar para o
mar alto.
()llboIlCgl'O, s. m. Especie de palmeira
das Manilhas.
()..boClllellllS, s. m. pI. (t. do Brazil) l'ribu de selvagens do Pará.
()llbo ..... l, S. m. (ant.) (do FI'. caporal, cabo) O cabeça que dirig-e a acção. Navarro}
.Man. inel. na palavra Dant/w.
()Illlol""'nhibll, S. f. (1. do Brazil) Variedade da arvore oleo.
Vllbol'C, s. m. Nome que dão no Drazil
a uma especie de mocho pequeno. § Pequeno vaso de barro para cozer ao lume;
boião inho. § Mestiço de negro e india, ou
vice-versa. Tambem chamam ca{uz, ca{u:,o,
e cat'uza
Vnbolleh'o, n l adj. (t. do Brazil) Velhaco,
manhoso; diz- e (\OS homens e dos animaes
()nbos·bl·.)ncos adj. pI. (t. do Rio Grande do 'ul, BrazilJ Diz- e do cavailo que tem
brancos os quatro pé : v. g. balO cabos-brancos. Diz·se cabos-negros do que tem negros
os quatro pés.
Vnboti.gcm, S. f. (do FI'. cabolage) Navegação de porto a ']larto, na costa do mesmo paiz; de terra a terra, costeira. Alv. de
12. ele ag. de L797. 16. Oppõe-se a navegação de longo curso.
().. bOIlCO, e derivo V. Cavouco. B. Flor.
1. 126. "cabouqueiro•.
v .. bO.,'CI·dc, s. m. e f. (na Bahia, Brazil) O mesmo que cabaré. mestiço de negro
e india ou vice-versa.
Vnbóz, S. m. Peixe semelhante ao enxarroca, que se encontra na costa de Cezimbru, San/os, L. 1. f. 39.

outras bravias, e montezes ; umas e outras
são cornigeras. § fig. lulher que berra muito. § Certo peixe (Lal. mbcllio) Olív. Granel_
f. 22. V. § ln ecto aquatico, que se asseme1I1a á aranha. e allda sempre á 1I0r d'agua.
§ O filho ou filha de pae mulato. e mãe preta, ou vice-ver"a. § Cabl'u; (t. esc) ineta
que na universidade chama os estudantes
para as aulas. § Cabl'a cega; certo jogo.
no qual se tapam o· oillos a um, que anda
vendado 'emquanto não apanha outro indivitluo dos que jogam, que fique em seu lagar. § fig. JogaI' a cabra céga; andar ás
apalpadelas ácerca da verdade. Sá c Atir. §
Cabra saltante; pl1enomello meteorologico,
no qual parece saltar a luz, ou meteoro que
parece mover-se de uma para outra parte.
§ Cabra; guinda te, machina de levantar
pesos. § ln -trumento de carpint. pam ser·
rar madeIra em fórma de duas cruzes ligadas. § Pé ele cabl'a; V. Pé. § Caminho ele cabras; ingreme, por onde só andam facilmente as cabras. § Cabra Almallhéa ; estrella
de primeira grandeza da constellação de
Phaelonte. § Adag. : -Cabra manca não faz
sesta" "Cabra vae pela vinha; onde vae a màe
vae a filba" -Saltou a cabra na vinha, tambem
saltará sua lilha., .A ovelha loucã di5se á
cabra: da-me a lã" "Anda a cabl'a de roça
em roca, COIOO o bocejo de bocca em bocca" "Cabra de mocha deu na outra" ,,0'011de saiu a cabl'a entra o cordeiro" "Quem
cabra ha bem pagaráll -Quem tem cabra esse a mama" "A cabl'a'da minha visinlla mais
leite dá que a minha·. -Quem cabritos vende e cabras não tem, d'algures lhe vem"
"Toma a cabra a silva e a porca a pocilll'a."
. ()nlll'illl", S. r. Fato de cabras. Ora. 5.
115.22.
V,'bl·Migo. V. Figueira baroreira.
V .. b .."",o, s. f. Pela que se lança ao boi
andejo, de um dos cornos á mão, ou ao pé:
"ficando coimeiros (sujeitos a coima), ainda
que ande:L peiados, se 1l1e fdltar o cabramO.lI

()llbl'iio, s. m. augm. de Cabra; Bode,
macho de especie cabrúm. Orel. Af. 2. 74.
7. "cabl'om" § ligo (t. vulg.) O casado com
mulher que é adultera: "o oracnlo do cabrão de Jupiler, etc." Arl'. 4. J. O que soffre a amiga que lJle é infiel. ULis. I. se. 5.
§ Cabl'ão; augm. de Cabra 'peix.e). Uru:;,
Poes. «com cabras, ou cabrão ruivo, não me
callçOJl (por pescai-os).
V .. bl·...·ól .., S. m. (t. pleb.) Homem que
consente no adulterio da mulher ou infidelidade da concubina. En(el'ln. (/a Ling. p.

112.
Vá',,'c,

2. 3. L

S. m. (ant.) V. CaLabre: Casl. B.

()ábl'C", ou ()áb"'", S. m. Macllina composta de vigas. que formam um angulo, no
qual se fixa um moutão, e serve para levantaI' g'ralldes pesos; de ordinario e tava
em nau, à c[ual se chegavam as que se haviam de querenar, e se dizia nau cábrea,
como adjectivo. Cast. Z. c. 41. V. Emmastear. § As naus cabreas serviam de prisão
aos conuemnados a degredo para d'ellas se
transportarem para alem mar, e a outros
criminosos. § Hoje ha grandes cabrea de
ferro movidas a vapor. umas fixa em terra e outras collocadas em barcos q ue as levam aos lagares onde são neces arias.
()ubl'ch'o, ", S. Oque, a queguarda cabras. Lobo, [. 199. § adj. Gil Vic. 2. 228.
"gente cabre~ra •.
Vllb.'ClIl""tc, S m. (do FI'. cabeslan) Macbina. que consta de um eixo. ou sarilho,
o qual se volve sobre si perpendicularmente, por meio de umas barras alavancas, ou
braços movidos por homens: no eixo, ou
sarilho, se envolve o cabo, ou corda, que
passa por cadernaes, moulóes, roldanas, etc.
para facilitar a elevação de pesos, ou vencer a resistencia arrancando estacas fincadas, etc. 1tlech. de Marie. § Veio, que se move sobre si horizontalmente, ng qual se envolve a amarra da ancora, quando se leva.
H. Dom. 2. 3. 12. rdevantar as vergas á força de cabreslanle, c logo as anchoras Jl § Clw,·
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lJéU1 ou cabeça de-; a parte onde encaixam
as narras.
Cnll"cstiio S. lU. augm. de Cabresto. Reglll. da CavaUaria.
Cllb"cstciu', v. intrans. (t. do Rio Grande do ui, Brazil) Ir o animal preso pelo ca;
bresto.
ClllIl'C8h'lh'o, s. m. O que faz cabrestos.
§ adj. Pold'ro cabresleiro; que jil se deixa
guiar, e levar para onde querem pelo cabresto. § lig. Diz-se do que jil esta mais domado, docil, e e deixa guiar dos que o ensinam e regem.
CIlIU'e.. tílbCl, S. m. dim. de Cabresto. §
Neias de cabreslilho; as que cbegam só ao
tornozelo, e não cobrem o pé: Ilhe pião de
parvo até os cabrestilhos. i. é, dos pés alé
a cabeça. Presles, 29 V.
Cllbrês(o, s. m. (do Lal. capl'istwJl) Corda, com que e prende a besta na estrebaria, e com que e governa a que não leva
freio, ou cabeções. IJl'it. O. r 384. § Cabrestos, pI. (I. naul.) cabos, que vem da ponta
do guru pés a fazer fixo em umas argolas,
que eFtão no costaoo do navio a prôa. § fig.
Os bois mansos, que fazem guias aos outros, guieiros.
Cálll'ill. V. Cabrea.
Clllll'il, s. m. Logar onde se recolhem as
cabras; apri coo § LoO'ar alcantilado.
Cllbl'ilbll, s. r. J'i'eça do cabrestante. §
Cabrestante muito simples.
Cllb"im, s. r. Pélle de cabra preparada,
curtida. Res. das Pallt. 1. mar. 1853, e 'lI
{ev. 1854'.
Cllbl'inbll, S. f. dim. de Cabra. § Peixe,
por outro nome rúit·o. § As selle cabrinhas;
as piei adas.
'C"b"'o. V. Cabrúm. Guer. do Alcm. T.
f:·llb.·tól", S. f. alto de cabra. § Sallo
concertado, que se dã dançando. § fig. Sal'to jesconcertado de quem folga. Ac. dos
Sing. 2. 204. § fig. Hevlravolla politica; dizse da mudança de opinião, ou de partido.
Clllll'iolâ.·, v. intrans. Dar, ou fazer cabriolas: fig. • r.abriola, comnosco a Ooresta..
iJiniz, iJithyr. f. 99.
f:·"IU'lolé, S. m. (do FI'. cabriolcl) Carro
muito leve de duas rodas, e puxado ordinariamente por um só cavallo. Legist. Mod.
Edital da Cam. Municip. de Lúb. Paulas da
Alfand. Algun cbamam-Ihe carrinho.
Cllb"HIl, S. r. dim. de Cabra. § l\Iachina
de guerra antiga, com que se atiravam pedras. § Oabritas, pI. jogo de meninos, que
reciprocamente se levam ás cosias. § /1' ás
cabritas; ir escarranchado ils co las de alguem, segurando-se-Ihe ao pescoço, ou sendo seguro pelas mãos.
Cllbl'ltó.·, V. intran . Brincar corno os
cabritos, ~altando, pulando, etc.
«:'Ilbl'itinbo, dim. de
Cllbl'ito, s. m. dim. de Cabro. O bode
novo e pequeno, em quanto mama. iJelic.
Ad. 10. "o cabrito de hum mez, e o queijo
de tres- § f.,·abrilos, pI. duas estrellas, no
signo de e8corpião, com cuja apparição, e
de.apparecimento coincidem muitos clll1vei1'0 . Cosla, Georg. «os pluviaes - lJ Eneid.
9. 161.

(:·ob,·lúv.. , s. f. Arvore resino a do. Brazil, da familia das leguminosas.
Clabro, S. m. (do Lal. capcr, 'ri) p. uso
Bode, ou cabrão; caprQ.
CIlIII'oêh''', s. f. iI. do Brazil) Grupo de
gente formado dos chamados cabras.
C"I..·o.... V. Cabrão.
C.. 1H'óxo, s. m. e r. (t. do Brazil) Nome
com que se desiana um rapazote da casta
do chamados cabras.
CJIlIH'í... , ou Cllh .... ", S. f. de Ca!Jrúm.
Alv. ele 22 de out. de 1788. Ord. Man. 5.88.

pI'.

«::ohl'ué, s. m. (I. do BraziJ) Arvore do
malto virgem, de madeira muitll rija, de
cOr acinzentada.
C .. h,·úm, adj. 2 g. Que perlence a cabras,
ou bodes: v. g. pe[(e -; gado -. Regim. dos
Verdes, c. 4.
C .. huchiio, S. m. (do FI'. capuchol1) aug-m.
de Cabucho. ~ Em cabuchão; de fórma ôca,
e cóuica, como o capuz. AnHg. de Lisb. p.

18.
C"J.úcbo, S,

m. A ponta cónica dos pães
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de assucar. § "Assucm' lavado de cara e .ca- ,ma cousa afim de ganhar a vã glo .
bucho.. todo o pão lavado, em mascavaclo. d'abi lhe póde resultar. V. do Are t~, ~ue
C~bncil'c.~·lllhi.t1co, s: m. Arv!?re do Caçad9res (na mili~ia.mod.); cor' O :!
BrazJl, da famJlla da legumInosas, cUJa ma- fantena, armado a ligeira e qu: co~{
deira é empregada em construcções.
cm pequenas fracções, cobrindo a m ale
C .. huíll, . r. Planta de quc o selvagens das columnas de infanteria e arhlhe~:chl
da America septentrional fazem cordas e d.ando rebate do inimigo ao corpo do ~:' e
redes.
CitO. § Caçadores a cavallo' cavallaria li' er·
Cilhul .. , S. m. O estudante, que falta ás ra, que explora o lerreno' o campo e;t
aulas, ou que se escapa as liç~es: § - S. r. de c~m promrtidão a qnalql1er ponto ~
A falta, ou a pouca Jrequencla as anla . § que e necessal'Ja. li Adag.: ",\ porta d'
~Ianha para se escapar a um serviço. § - çador nunca grande monturo. -Mal h~ji~'
adj. ~Ianhoso, a tuto para fallar ao traba- caçador doudo, que gasta a vida COm u:
lho, ao estudo, etc.
paFsaro.. «Sêde de caçado/' c fome de pes.
Cllbuli..·, v. Íntrans. Ser cabula; usar de cador".
cabula.
(:.. ç........, .. , adj. Que caça. Lus 9 73
Unbílllg'o, S. m. (I. do Drazil) Dacia de "deosa caçadora.. (Alguns dos nos os bon'
cam~; b~cio . § Pessoa .suja. § Pessoa a quem auctores usavam das variações em 01' Com
se nao liga IUlportanCla.
nome fem. Ord. 5. 62. 5. ,dobo ou ave r~
C,,"ú.·o S. m. Coruja do Brazi1.
çado)·...
,.
f:'âcn, S. r. (do La~. cacal'e/ (I. descortez)
Cllcng<)go, S. m. (do Gr. kakké CXCre.
Diz-se aos meninos, e significa o mesmo menta, e agein, impellir, fazerl (I. 'pharm)
que excremento humano: Fazer caca; sujar; Unguento, que applicado exteriormellle no
ler caca; ter porcaria.
anus provoca a evacuação dos excrernen.
Vi.ç .. , s. f. Acção de caçar, de tomar aves, tos.
e outros animaes; a arte com que islo se faz
«::nç,,"úr, S. m. Sacerdote do Malabar
em laço, com cães, tiro, etc. li Os animaes, GOHV. J01'1t. elo Arc. I. 9.
.
que e prOCl1l'am tomar, ou se tomam caçan·
«:'nçontc, f' a. de Caçar; e adj. (I. do
..neste monte lIa muita caça.. iJelic. Act. 33. braz.) Anima caçante; o que 8e repre'enla
"quem quizer caça, vil a praça.. § Tamhem em acção de caçar. NolJil.·
•
se diz n~ pI. Barreiros, r 202. "caças de alCIlÇ~'i", S. m. Peixe do mar da familiados
do: tenana.. § Caça; caçada. At. L. 'lI ~6. 4. mastehdeos, § (lJg. e pleb.) Rameira sordi,
"e se fazia huma caça, e modo de monta- da.
ria.. § fJar caça; ir em seguimento do inif)IlCú,,: ou coc.\u, S. m. Noz oleosa. ou
migo para o alcançar em terra, e mais ge- amendoa, da qual se faz o chocolate. § Maaralmenle no mar. CosI. 3 c. 101. c fig. "se- leiga de catá o; subslancia extrahida dornr
guir a caça das moças bem assombradas.. cIo do cacaoeiro, e é empregada em me.
M. L. T. 1. !l Andm' á caça com o inimigo; dieina. § (I. chu!.) Dinheiro.
i. é, matando a liro os que appareciam.
«::llcnoi.l, ou t:llC.. 08Ch·lÍl. S. m. Sitio
Casl. 3. c. 101. § E~IJanlal' a caia.; levan- plantado de cacaoeiros; plantio', bosque de
tal-a inopportunamente, quando o caçador cacaoeiros.
esta fóra do alcance. § [Ig. De'MJaratar, por
«:'llc.. oêll'o, ou «:: .. cuollch·o, 011 ti'
anticipação, os fundamentos e medidas, com cllu7elro, ou CllC .. ollt'h·a, S. r. Arvoreque
que se inlentava conseguir alguma cousa; produz o cacao.
fazer mallograr uma em preza, ou um negoCIlÇIlI'Ú", v. lrans. (B. P. traduz depre·
cio por maldade ou por precipitação. § An- lwndere) ApanLIar.
dar em caça; buscar o inimigo por mar. B.
CIlC"I'R"'''C, v. rer. (I. vulg.) Abaixar·se,
2. 3.2. "anelando uns em caça dos oulro" agachar·se, baquear· se. V. Acaçapar·.e.
§ Levanlar a caça; fazel-a sqir d'onde está
CIlÇIlI.h.ho, dim. de Caçapo.
escondida; fIg... os que reflectem em si leC.. çi'I'O, li. m. Coelho, Japaro: .ca{upil
vanlão cara de peccados" i. é, dão com el- alfanadolJ AlIlegr. {. 88 v. § [Ig. 1I0mern aca·
les pela consciencia. Paiva, S, 1. {. 204 V. çapado, baixo; lacão.
§ Cão eLe caça; cão de raça propria. § AnCnç.i.·, v. lrans. (do b. Lal. capllalt, do
elar com (it1'ao mario á caça; empregar meios Lal. cap:are, freque nlativo de capC'I'c,loman
desaccommodados aos fins que se pretendem Tomar, apanhar aves, ou animaes com la·
obter. § Mag.: "Bom cão de caçt;t até a mor- ços, armadilhas. tiros, cães, elc. v. 9·- le·
te dá ao rabo" "De ma moula nunca boa bres, lJerdízcs. § [Ig'. Apanhar: "cacei aquel·
caça.. "Quem porfia mala caça', "~em moça les cruzadinlios para começo de paga. FelT.
hoa na praça, nem homem rieo na caçalJ BJ'islo, 3. 3. !l CaçaI' t'elllo coml'e~es; lp~r.
"Caça, guerra e amores, por um prazer prov.) trabalTlar cm vão. Cam. RlI/l. r l53.
muilas dores".
T.4.
Câça, ou CÓS8", S. f. Fazenda de algoC.. çâ.·, v. intrans. (do Lal. quassare, r~·
dão fina para roupas, cortinas, elc. § it. Fel- quenlalivo de qllalere) Quebrar. Cere. do DIU,
ta de lã, chamada cassa lã. V. MlIsselina.
I. 321. -caçote a amarra da ancora·.
Cllçóbc, ou Cn8sill'I', S. m. Farinha grosCJ"çó.·, V. trans. (t. nwl.) (V. Caça~1 v.
seira da America, feita da raiz da mall'dio-. trans.) Recolher, apanhar; diz-se das ve!as,
ca. H. N. 2. p. 355.
das suas escotas, etc. de sorte que laça
VIlCllbo""i,"II, S. f. (I. pleb.) (de cueca maior seio na véla, onde o venlo se enlu·
e borrada) Acção mal executada, Oll desem- ne mais. § (I. naut.) Descair, afaslar-so,ou
peuhJda; ou em preza mallograda, parvoíce, dcsviar-8e insensivelmente do rumo'1u~
de proposito.
levava, por força de correnleza, ou ven o.
«:: .. c .... O)· .. , S. m. Especie de serpente diz·se dos navios. B. Cast.8. •tnncol'iI
amphibia do Brazil.
amarra, e entrou o navio a caçar para rr·
Cllçla"n, S. r. (I. us.) O acto de caçar. rau e 7. C. 86. Frcire, 2.
217. "enlrou ~
§ O que se apanha caçando. § Oar caçada; cassem' o caravelão, e trInCOU .~U3S amar
n,~ eFgri')ma, eFgrimir, jogar a espada. GLt raso (y. Caeear) com a maré I'IJ3 corava a
~IC. I. 2.9. § fJar caçada; fig. dar assalto; na ou Lasl. 2. c. 101.
II ){I
v. g. a uma casa de jogo, a um logar de re.:âc...·" .. â, S. m. (do canto d.o ga .0 di
fugio de ladrões, etc. § Cacada humana; falllil.) Oiz-se: cOllsa de ctiraraca; eou,a de
diz-~e do recrut~mento aróitrario para o nada. Prestes, Aula do iJesembarg. namor
serviço do exerCito e da armada, quando cacaracá..
aca.
são apanhados os mancebos que passam peCIIC""('Jlldo,', ", S. Oque, a qU~lfnhll
las ruas. e depois coagidos a assentar pra- reja. § fig. O que divulga (como a gaprrgl!l
ca, e não tem documentos, ou melhor, pa- as novitlades, os versos; o que s10s p1~
arinho., que os salvem.
altamente por toda a parle com ga ,
«:'nç.. dór, 11, subsl. O que, a que anda arador.
uan.
caça; que sabe a arte da caça, que tem por
Cnclll'''Jár, V. intrans. Sollar a VOZ~,toO
habito ou profissão o caçar. DeLic. Ad. 32. do anda chocando. ou quando tem}ardl5
.mentiras de caçadores são as maiores.. § ovo; diz-se da O'allinha. § "O eaeaJ.U cbi/.
Caçador mór da cosa d'ct-l'ei, do lJ1'incipe; aves.. Etegiad. 260. «qnal cacal'?i~asve'
oflieio do que governava os menores, e to- ra, ou a8Fovíau. § [Ig. canlarS~cp~i" f'iJiJ.
do o apparato das caçadas de monte, e al- zes com som desagradav~l. a e SÓS que
laneria, elc. Goes, Ch?'. do Princ. 3. 46. § "poetas, que cacarejão mais seus ~~r,.dÔI[iJ
fig. Carador de l.·ãs glorias; o que faz algu- gallinhas o 0\'0 .. (ae!.) § OcacOlrJa

r
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e hómens" Eneiel. 12. 73. "golpe até á barba, e té o cachaço...
Cllchiulll), s. r. (B. P. tl'aduz vervaclttm,
o alqneive) Ilueima dos maltos, qlle cobrem
a terra, para esla se lavrar limpa c estrumada da cinza. Btltl.
Vllt'hátlo, p. p. de Cacllar, e adj. Coberto, ou occulto: "andão nús da cil1ta pera
t'iba, e pera Jaixo andão cachados com pannos de seda e algodão" Goes, ChI'. Afan. I. 4~.
Vnchá~Cll!i, S. f. pI. Os ossos aberto~ do
nariz, que dão passada ao ar, que respiramos: .as cachagens do focinho do peixe agulha" B. 3. 3. 1.
Vachlllótc. V. Cacholotte.
VachlllllÍlço, S. m. V. Calhamaco. P. ela
fi. Gen. 2. 476.
Vnch'"llo.'.'n, S. f. (t. fam.) Arma de pau,
de. [louea extensão, e mais grossa em uma
extremidade que em outra: (a gente polida
não usa d'esta palavra) clava, moca. Ac. dos
Sing. 2. 392.
.Vnchl1mo,·,'átla, S. f. Pancada com cacllamol'l'a; mocada, cacetada.
Vachuo, S. m. Cacheio de agua; o borbuInão ou borbulhões LI'ella, quaudo f~rve, ou
quando se despenha. Vieil'. e COI'. POJll. Ac.
CÚ!S Sing. 2. 57. "ferver em cachão.. § V. Caixao.
Vachal,o""II, e dei'. O mesmo que Ca·
chamorra, etc. Sp,oer. Nol. Disc. 3. 14. Estas
palavras passam hoje por obscenas.
Cncbá." V. tran . (do FI'. cacher, esconLler) Fazer cacha. Cam. Amph. l. 4. "se me
cacham então recacllo.. Virialo. 18. est. 53
§ Enganar. Aule(lr. p. 6 v. § Cadtar na guerm; usar de ardis, fazer finta. § Cachal'-se,
v. rer. F;ntonar-se, ensuberbecer-se. V. Cacho, e llecacllar- e.
Cachlll'l\mhll', s. f. Signo incert. Enrel'llt.
ela Ling. p. li I. Popularmente diz-se dos
embriagados: eslar cachammba.
. Vllchlll'Í, s. m. V. Caril.
Cat'hlll'olcte, S. m. Bebida alcoolica, formada da mis~ra de varios licores.
VIlchlltim, s. m. Gomma laca de Smyrna.
Vnchci.tlo, p. p. de Cachear; e adj. Que
já tem cachos, espigas; espigado: 'V'. g. as
bananei1'as esteio cacheadas.
Vacheill', V. iutrans. Lançar o fructo em
cachos, como a ral'reira. § 10 Brazil dizem
que o arroz cacheia, para dizerem (Iue espiga, assim como a parreIra espiga o que
depois vem a ser agraço, e ultimamente
amadurcce em cachos, e pigas.
Cllcheh'n, s. f. Pau da altura ele um homem ou mais, mais grosso para um dos
extremos; varapau, cajado; é u ado pelos
hom'en do campo. § (ant.) Tecido tle felpa
comprida. Luc. l. 10. "caclcciras gro sas,
contra os gl'alldes frios do sul.. D. F. A1an.
149. l. (B. P. Traduz .qaussape).
<'lIchch'j.t1Il, S. f. Pancada de cacheira;
cacetatla, bordoada. Mac. r 137.
. .Cllcbeh'o, s. m. Signif. incerta. (Cachei1'0 ile choca: B. P. trad. vcrlebl'a.) § \'. Caixeiro. (Em Gil. Vic. 1. p. 261. vem com a
ignificação de bordão, {:ajado: "com meu
cac/wtro na mão.. e nas provincias o povo
indouto ainda usa d'e te termo n'esta accepção.)
ClIcheh'o, adj. m. O!tricn -; o ouriço
vulgar que se esconde todo por baixo Lle
seus espinhos, formando-se em bola.
ClIchcmí"ll, S. r. Tecido de lã das cabra e carneiros do pequeno Thibet, na
Asia, ou outro fabricado na Europa, á semelllança d'esse.
Vllchc-llt'Jz, (pron. cache-nê), S. m. (do
Fr. cache-ne:;, a lettra, tapa-nariz (t. us.)
Lenço, peça d'estofo, com que se envolve o
pescoço e pal'te tio rOslo para livrar do frio.
Deveria escrever-se a portugueza cachenê.
VlIchetc, s. m. (do Resp. cacheie, murrol ll.elJetição de pancada: elar ,le cac/cclc;
i. é, repetindo os golpes. (B. P. traduz dar
ele cacheie; indesinenlel' lJrosequi, proseguir
sem cessar).
Vllcbétlco, ", (ch como k) adj. (do Lat.
cachelicus) Doente de cachexia, que tem má
constituição.
Vllchcxill, s. f. ch com k) (do Lat. cachea;ia)' do Gr, kakexia, de kakos, mal, e heJJis,

habilo) Fraqueza, abatimento geral, enfra(1lleCimento das funcções vitaes. Lu:;. tla
decl. § ~1a constituição.
VlIchill, s. f. Esponja; nOr amarella, do
al'busto cllamado em algumas partes carona
Chi'isli.
Vnchlbú, S. m. (eh como:c) Resina da
America, que se extrahe da Bursera-g!tmmirera.
Cnchlcl\ma, s. m. ch como x) O mesmo
que Armadilho
Cachlllll\ll, S. f. (ch como x) Arvore das
AnlUllas da familia das anunaceas; O seu
fructo é muito apreciado.
Cllchh'"\llbll, s. r. (I. famil.) (de cacha e
manha) Engano debaixo de encoberta; 1:11redo occulto, cabala.
Cachlmlllichc!i, s. 01. pI. (t. famil.) ~[ercadorias miudas como facas, navalllas, thesouras, etc.
Vuchllllhil"", s. r. A fumaça que LI'uma
vez se aspira Llo cacltimbo. § A porcão de
tabaco qne enche o cachimbo.
Cachlmbatlo.·, s. m. FumisLa de cachimbo.
Vachlmbá." V. intrans. Tirar do cachimbo por aspiração, o~ sorver o fumo do tabaco acceso. P. Elys 8. IH. § (lig-. e fam.)
.Estar lo~rando alguem, danlio OpIO: "cstáme cachim~ando".
Cllchímbo, S. m. Vasosinho conico, de
barro, gcs:'o, 10uÇJ, espuma, etc., oude e
melte e accenlie o tabaco, cujo fumo sc aspira por um tubo l/ue tcm adaptdlio. ~ 1\
femea lio leme. ~ Uttehimbos ele rolha de
Planelres; ondc se mcllem vélas, asseutados
em um quadradinho tia mesma lata, o qUIl
se préga onde e hão de pOr as velas. § Uachimbos; contas de COquilJlO. § .\lia;;-.: "O
uso do caGhiotúv faz a llOcca torta".
Cacltlmülllll, S. r. (L famil.) Sag-acidatlc.
F. Elys. e fig. bom juizo, memoria.
VlIcl,llllO""Il, V. Cachamol'l'a.
Cllcltlllãola, S. r. (do Lat. cachinllare, I'ir
ás gargalhadas) Gargalhada de ri'O por escal'ueo: "resOa a cachinatla e os assovios
(no theatrol".
Vachln{u', V. intraus. Soltar cachinatlas;
rir as gargalhadas.
Cnchinho. Lus. TI'. Lob. 15. dim. de'
Vúcho, s. 111. A piuha lie "'rãos, ou bagos
em seus esgalhos, ou é5cadeas; grupo lie
Ilóres, ou de fructos sustentatlos por peciolos em torno d'um pcdiuculo commulll; piuhotas: por ex., de murlinhos! do cravo
gyrofe, e nOres que na 'cem mUllas de um
ramo, como a madresilva. J). :3.5.5. "os eachos do g-yrol'e.. Mais frequentemente se dizem cachos os Lias uvas. L!(,S. 9. 59. Illluns
cachos roxos, e outro verdes·,. § &lar CD1M wn cacho; estar muito embria9'ado. § O
ajuntamento de pencas: v. g. cacM de bananas, cac/LO de hera; corymbos. § Cachos
de lel/laelo; hervas comprldlnhas, que tem
uns como bagulllhos a modo de cachos de
uva. § Uacitos ele lrigo; as espigas que sáem
iliteiras do calcadouro. § Uacho; o pe coço
grosso: por ex., do louro. Maus. r 188. "o
caC/LO doma do robusto tourou Leã{), Orig. f.
LOO. fi. N. 2. 14.8. d'e te é que é aug. 00chaço. § Cacho; uma droga da India: "açafrão, cacico, myrra u M. P. C. 165. § Anneis,
ou canudos de calJello, que as senhoras
usam por adorno, pendentes da cabeça,
quando é moda. § Uac/LOs tle aljo{'al'; apinllados por adorno. C<Julo, 10. 4. 7.
ClIchoeh'lI, s. f. Catadupa, grande to rrente, que se precipita com estrondo e fervor em cachões; salto, cataracta, cascata,
ou a parte d'ella, onde a aS'"a do salto se
precipita com fragor e cachao.
(Cachoeira, Catadupa, Ca cata. S,IIn.) Por
todas estas palavras se designa um sallo,
ou de eenhadeiro de agua; porém, cuda
uma d ellas repre enta ua mrCUl1l'stancia
particular, que lhe determlUa a din'erença.
Cac/LOeil'a vem dc cachão, e muito bem e
applica este vocabulo aquelle borbulhão que
faz a agua, quando, de penhando-se de 1'0chedos, mais ou menos elevados, faz uma
fervura continua na raiz d'elle; é voz onomatopica e muito expressiva; 'm~s parece
designar não tanto o despettlladelro d'agua
como o seu éllcHo, que iYa fervura, como
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. são os grande cnmprimentos, que
r"n
ao encolltl'ar·se, com demonstraçao
tl)razer: Ilaquelle cacq,rejal' que vClles
~e

e I do e topào os calas que se fazem"
~:'" (.86. § lig. Pálrar alto novid.ades,
rc!!Oal.as por toda a parte. § Cacal'eJar, e
~ãoD p6r ovo; fazer !'Uulta _promessa, dIzer
randes cousas de SI, e nao dar, n~m pro~ulir cousa que preste: ~,todo ~ seu cacare'ar é para ll'ranll'ear a cea. U/ts. 3. 6.
I ('.caréJ~, S.
O cacarejar da~ gal!inhas.
preoão e gabos, e exaggeraçoes Jactancio,a~ das suas al:ções, olJras, poemas, servico".etc.
f ) 'I'
Vacaréos, s. m. pI. (t. am.· rastes velhos de pouco valor; c~cos ..
V'''''SpiBIIl, S l. Especle de serpente
venenosa.
.
IIIlCIlSCól, s. m. Ave do Mexlco, semelhante ao e torllillho.
VOCIlIÓl'lo, II. adj. (do Lat. cacare) (t. paIhoLI Que causa'dejecçõ~s_ alvinas.
Vllcolú, s. m. SubdlVlsao do grande generodospapagaios; o cacatú tem plumagem
'cralmente branca, e uma pOpa amarella,
alui, branca, vermelha, etc., segundo as especies.
Vorlllúll. S r. A femea do caeatú.
V'Cãll, V. Cacâo.
Vicell, ~. r. Estado do navio que vae caceando. § j cdcea; (loc. ad V.I caceando. CouIii 9. 3.• se Ine tri ncárão a~ a'marras, c o
~Ieão foi li cá~ea até encalhar no recife...
!.Gacar o navIO.
Vaéeár, V. Caçar o navio. Freire traz

m.

CIllJCOI·.

Vocêlll, s. r. Vaso de metal, como meia
Ilphera, de que os boticarios u am para
preparar medicinas, tem seu pé e bOI'das;
ha ontms da mesma feição, crivadas para
pasiiarem hervas cozidas e as alimparem
dos laias e nbras, etc., para infusões.
('ocellÍlla, s. l. Pancada com cacete.
('acele S. m. (abrev. do FI'. casse-lêlc,
québra-cabeça! Pau curto, e grosso n'uma
das extrcmidade ; cacllamorra curta; IJengalão. § No Brazil enama-se cacele ao iLldiriduo que amola, que aborrece, que enfada, que nào larga uma pes oa, que é massanle, que é carraça.
l:ocelt\lro, s. m. O que usa de cacete. §
Bri~ão, desordeiro. § Nome qnc se dava aos
legllimi tas, que,. na época de 18'29 a 1834,
1~lam cacetes pllltados da cOres Llo parIlda, com que espancavam os constilucionaes.
Uic.ba, s. r. (do FI'. cache) llicção, dissimnlaçao, engano. Altlegr. f. 55 v. "palliar
Inas CadIOS. Lltc. 5. 17. pr. cO Mouro ... fez
Icaclia por cspaço de 23 dias.. Cam. E/eg. 5.
!Pf!:ul'coehaj fazer alguma consa para indum em erro, ou en~ano, e apanhar, lograr alg.uma cousa. Vtis. 1. sc. 4. § (no jogo) Envlue fal 'o; diz-se: ra::;er cacha; e ler
4~1ta é mandar que jogue o parceiro que
enYldou de eacha, ou sem jogo de ganhar.
Utu. I. se. 6.. "p~ra me razerem esta cacha;
eu porem IIcl-11l a de ler... § Ardil de g-uer~. N. L. T. I. § Cucha; \Janno da lndia.
1I11{J'. de SeJl. r 51 v. § "A lUm faz cachas,
a~Ulws.mllnos. ()~ila, S. p. 336. § V. Caixa.
aChOÇll, S. r. Vinho das borras. SáeA1ir.
r~~:~ (no Bl'azil) Al)'uardellle ordinaria, exti II ado mel, ou llorras do melaço, e das
~paduras da canna de assucar. § Uachaf4, c..<cuma gro sa, que, na primeira fervu~d~ hr~.do sueco das cannas na caldeira,
[iii' d~; ImPda, para passar ás tachas, deooad ~m epurado, e ajudado com deliro dde cal,. ou cinzas. Uanc. r 111 v. "colue ~ Cadlaça•. § Prazer habitual·; goso
bilo toma de fazer alguma cousa por haebaÇapr costum~, por IJaixão: a minha catOln /. aos dOnlmgos comer, bebeI' e jogar
• lOS ou quatl'o amigos
.acbae ,
~OÇào:ao, s. m. Pancada no cachaço,
('acbacel

tbaoo § ra, s. r. O grande e lar"'o cara,"S' Lo~arne do cachaço do POI'CO; "faceithacã oar o~de se apara e ajunta a caquaQdoq~: sl~ lIra das caldeiras do assucar,
tatb'e a Impam da cachaça.
0
\O gordo 'c ' s. m. augm. de Cacllo' pescogrosso: "OS cachaços dos touros
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se o fogo a agitasse em grossos uorbulbões.
Caladupa e lambem voz imitativa, e deslgna aquelle alto, ou despenhadeiro d'agua,
que e preci pi ta de grande altura com estrondo; diz- e particularmente dos do rio
Nilo, e, por extensão, dos do Amazonas e
Wssissipi. Casca/a indica a quéda de agoa
corrente, qoe cae de alguma altura; di tingue-se das precedentes, não só em er menor, senão em que aquellas são sempre naturne', e e.ta muita e as mais das vezes e
arlificial, erve de o1'11 ato aosjardins.·A sim
quando se quizer indicar o ruido da agua,
que, ao despenhar-se, ferve em cachão, dizse cachoeira; qnando se tiver em visla fazer sentir o fragor com que unia torrente
se precipita de elevada altura, diz-~e com
mUita propriedade oa/adtlpa; e qnando se
fallar da quéda nat\lral, ou artificial com
que nos jardins a a"'ua se debruça de rochedos á feição de concha, ou di po to como degraus, o termo proprio é cascala.
~lIcltóln, S. 1'. (t. lamtl.) Gab<,ça. § fig.
Juizo. § Toutiço. § Fressura de porco (em
algumas partes). § Cachola; (I. naut.) paos
po tiços sobre o calc(~z para o engrossar. §
(I. naut.) A eavidade na cabeça do leme, na
qual se introduz a canna.
ClIcholetn, s. f. (t. famil.) Pancada Jeve r
que e da na cabeça, por brinco, com a
màos fechadas uma contra outra, batendo
com a~ cnstas d3'll mãos sobre a cabeca.
ClIcholóttc, S. m. (t. de h. n ) ~Ia-mmi
fero, da ordem dos celáceos, e o maior depois da baleia, da qual di!lere por ter dentes, e a balela :;ó barbas; tem uma vasta
cabrça, que comprehende um terço, ou metade do seu corpo, e em cuja eavidades se
contém uma substancia particular. que se
ebama espeI'11lace/e. ClIviel', I. p. 196_
ellchõm"o, S. m. Especie de mocho de
Arrica.
VlIchoucclt·lI. V. Cachonreira.
Cachondé, S. m. V. Cacbood·.
ClIchóndo, (ant.) ignif. inc. Canç. f. 13
V. (<(Iuando eslã sobre cacl1011do" (cheio de
appetite amoroso '1)
Cncholll'elt'lI, S, f. (ant.i Cabelleira de
cachos, ou cabello crescido.
Cnehól'"' V. Cachopo.
ClIcI,OIHII"'UO, S. m. augm. de Cachopo;
Mocetão, rapagão. Sti e Mi'r. Esl. t 5.
ClIcI'OI.icc, s: f. Ilapaziada; acção propria de rapazes. B. P.
(lncl,ol.;nho, a, ou ClIcI.OI.ílo, ", dim.
de
ClIchól'O, ", ,s. (do Alem. gaschop. criatura) .Ilapaz, raparIga. 13. 2. I. 6. Fel')'. I.
Carl. 5. CItr. J. J. I. 12. (,as cachopas de
Omfale" 13. Gm1n. f. 304. as douzellas. Ac.
dos Sino. 2. 37.
t:nchól'OS, s. m. pI. Penedos a no" da
agua, onde as ondas reuentam: ás vezes ~ão
anegados em marés cheias; e:;coJllo. § Ug.
Perigo, escollJo: «muitos .e perdem nos cachopos de ~i l11e:;mos, e de se enganarem
comsigo ll Pait'a, S. 2. 517. "em ti me~mo
tens llllnfragos cachopos, que o baixel da
rasão cega fracassão"
(Jnchol,íochn, S. m. Uma droga. do Cuzarate. fJuar/. Barb. 282.
Cnchor"n, S. f. Fcmea do cachorro, cadeJla. § por ampliação: Cria da cadella, loba, leóa, e outros taes animaes. § por desprezo : ~Iulher, ou mpariga de mau pórte.
§ ~'ac1wI'ra; peixe corno alúrn ; tem o meio
corpo redondo, a. cabeça a"uda, e é rRbi for·
eado. «Cachorra apre~"ada pare os filbos
cegos" B. P.
(;ncho .... ôda, S. f. Dando de càes. § fig.
Peças de pedra, ou madeira, que sustem o
f~j o do edificio; cães de pedm. § fi"'. "Viuse o galeol11 aco.sado daquella caclforrada
de catores, que o perseguiam nara o tomar"
lJ. 4. 8. 14. "por muilo que he ladrava, e
mordia esta cacho!'rada de navios pequenos" lU. 2. 3. 6. § Gente vil, ou perdida. §
Acção de gente VII, baixa.
Cncho.,.,õdo, n, adj. Sustido, sego 1'0 sobre cachorros (escoras as.im chamadas) F.
Etys. 7'. 3. ucaclwlTada, nau" § fig. «Alma
cachol'1'ada, e fJlhada de seus máos vicias
e arrastada aos infernosu
CachorJ'él1'll, V. Cachonreira. § Valia ca-

chol'l'cira; 11 de que usam os rusticos ao
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pescoço.

Cach ...·,·ínho, n, s. dim. de Cachorro, a
§ Cuchol'rinhos abcrlos, vivos, costumavam
pOr-se na cabeça aos doudos furio os: d'aqui se diz, que algue1l2 ha misler cachol'l"inh~s; por: está louco, desatinado. Feri"

Bnslo, 4. 3.

CIIChill"'o, s. m. O filho recem-nascido
do cão. Cosi. Egl. 3. "femea do cachOrl'Oll §
Jor ampliação: ~-ilho recem-na cido do 10\JO, tigre, leão, hyena, e outras féras semelhantes. Lci dc 7 de ag. de IM9. A;w'. c. 57.
"hum leão com tres cachol'l'Os seus filhos"
Orll. l. 65. 2l. § Individuos de mau compOl'lamenlo, de mau caracter: saia (l' aqui, scu
cachorro. § figo. O guerreiro novel: (deixemos cevar estes dous CaC1WI'I'OSll dois mancebos. que á competencia pelrjavam-com. os
mouros. 13. 2. l. 3. § Peça da atafona, que
da na calha para fazer cair ó trigo. § Peça
de pedra, ou pau, que ~ustem os frisos, ou
a pedras, ou sacadas das janellas, saindo
Jóra da parrde. § Escoras que suslem os navios nos estaleiros arrimadas aos coslados.
F. E/ys. 3. 155. na no/a.
ClIchÓnla. V. Cachóla.
C'~chÍl, s. m. Suceo de Ilma arvore chamada na India cal-cite, e no Brazil cajueiro ;
do seu lenho cortado em bocados miudos e
fervidos em a$'ua, se tira uma especie de
p;omma: e usuoa na medicina como um poderoso tónico adstringenle,
ClIchÍlclll., s. f. Crrla danca lIesp. muilo graciosa, daoçada por um homem e uma
mulher.
Cachucho, s. m. Peixe mui vulgar em
Lisboa, parecido com o goraz, mas que nào
cresce tanto. Ac. dos Sil1g. 2. 90. e 23D. §
Eufl'. 59. «olhai· me ca meu olhos de ca·
chuchou § I. giro Anne!.
Cnchndé, S. m. (t. pharm.) ~lislura de
cachu, de assucar, ambar e oolras subslancias aromaticas, da qual os Orientaes
compõem umas pastilhas muilo usadas para
dar ao halito um perfume agTadavel.
Cí,clll, S. f. V. Cachia, e Quacia. A')')'.!.
14.
Cnclfeh'o, S. m. OcOllego administrador
da massa da mesa capitular, da se de Coimbra. E/ucict.
Cnl'Ífo, S. m. Medida de grãos ou farinhas, correspondente ao antigo salamim. §
Cofre. § (no jogo da bola.) Casa ou bu raco,
semelbante a um nicho, onde muitas vezes
se melte o vinte. § (no jogo de ~ociedade.)
Cestinbo ou vaso cOvo para receber as entradas dos parceiros, por cx. no trinta e
om. § (t. fam.) ArmarIa ou vão na parede
em que 5e arrecadam diver as cousas:§ lig.
Pequeno compartimento, cubiculo.
C.. cimba, S. f. (do Ambundo Ijuichima,
poço) Cova que se faz em Jogar Jmmido, pa·
ra n'clla se ajuntar agua, <\ue reçnma ; fazem-se junto as praias, e enteiros. § (.. . 0·
cabo da lillg. Ambunda, de quixiba, orva1!1O) Orvalhada, e ereno mui gr05SO, e doentio aos corpo, que cái na costa d' Africa, e
pelo mar na altLU'a das ilhas de Cabo Verde, Serra Leóa, elc.; relenlo doentio d'essas parageos ; tempo em que elle cai. B1'il.

(}ue}'r. Bl'Ozit.

Cnchnbeh'o, S. m. O qoe abre cacimbas
nas costas, faldas dos rios, e fontes, ou faz
póços em terras areentas para colher agua
reçumada do rio, do mar, das chuvas, elc.
Cnci'lnc, S. m. O chefe dos Jndios não
aldeados, (1ue vivem isentos do dominio Europeu. § Os chefes dos Mexicanos antes da
conquista Hespanbola.
Cnci!!!, ou Cncíz, S. m. (do Arab. cacis'
do Syriac, caxixa) acerdotes entre Mouros:
Casl. I. c. 7.
Cí.co, . m. (t. fam.) Porção de qualquer
movei quebrado, como pratos, vidros, f'i'ascaria de cozinha, etc. § (t. famil.) li cabeça'
o juizo «alegre o cacau Diniz, IJilhyl'. § Ca!.
co, ou /abaco de caco; (Brazil) E o pó do tabaco de fumo, depois de torrado ao fogo e
moido. § Cacos: pI. fig. trastes velhos quebrados ou de pouco valor. ~ Faze'r em cacos; em pedaços. § Cacos áo 11a1"iz; (phr.
pop.) o bumor viscoso das ventas depois de
consolidado.
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c;'í,cn, (do Gr. kakns, mau pc '.
destilllido de energia) ; Pref. de V;~i~IOSO,
ca~~los pOI·tuguezes de origem GregaS 10·
gnllJcando matt.
,SICóço, S. m. Frigideirinha de barro
ra~o; va o para o fogo: d'onde vem ca~~
la. P. da H. Gen. 2. 782. u_ de prata. ~
Concba; co!heI' grande com que se lira:
sopa da ternna, 00 o assucar do assuca .

R~

1'0.

v12Ig.) \1azões descon.
certadas, ou ~onver,açao ociosa; zombaria
escarneo, debIque; troça.
'
V,,!.'olido, p. p. de Caçoar; c adj. Diz-se
da pessoa de quem se zombou: depois deo
lel' cacoado.
C.~ollr, V. intrans. (t. vulg.) Escarnecer
zombar de alg~ell1 ; fazer troça. § Tambem
se usa em ~enlido tran . cafoal' dYl/em
Cn!.'oíll·, .s. (ant.) Signil'. Illcerla.lll/(i.1.
552. (dhe dIssera que lhe daria huma ca.
CueoíHllI, S. f. (I.

çoa!'lJ.

ClIçonl'ÍlI, S. f. Peixes da e5pecie docação, vil qoalidade. Doc. 1111/.
('ncoeh,'lIl1, (ch como k) S. f. (do Gr. ka.
kos~ ma~, e clryl~s, cl])'lo) (L. med.) Chyli6.
caçao ma, ou dl~eslao alterada e vici01l
Plra1''I'It. T. 2. p. ,68.
,.
Cncoch"mln, S. '111. (eh r.amo k)(doLat'
do Gr. ko'kos, mau, e rhymos, humorl (t:
Ill.ed.) Mau estad~ de humores, e comple~
çao com propensao pa ra doença.
Cnco"h, mio, ou CncQ~b)'D10, ", (eh
como k) adj. (t. med.) Que tem maushum~
res, e di~po ições para doenca. Rccop. da

Ch'.

'

m. Ave de rapina, noclurna,
da Arrica Occidental.
Cncudclllónlo , S. m. (do Gr. kakos, mau,
e daimon, demolllo) \\Iau e pi rito, di2oo.!
(t. astro!.) Duodecima casa do céo, de que
se tiram prognosticos ~ini~lros.
Cncoélhc, s. m. (do Lat. cacoelhes;do
Gr. kakos, mau, e é/hos, co.lume) V. Caclle·
xia. § \\Ian halJito corporal, como. lorcer o
rosto, fazer gestos feios ou ridiculo ,reiX'
til' palavras que não vem a propo.ito, II~
Cllcoétlco. V. Cachetico.
Clleogeníll, S. f. (do Gr. kakDS, mau,e
gellos, raça) Aberração organica..
Cllcogrllphíll, ou - rill, S. r. (do Gr.
kalws, mau, e grapM, eu escrevo) !Iodo II,
cioso de escreveI' as palavras de uma IIngua. § Col1ecção de phra es em que as!!·
grlls da orthograplna foram de proposllo
viciada, e que o m<'stre faz emendarpclOi
di.cipulos.
Cncóg.'npho, ", S. O que, ou a que licreve com Ol'lbog. errada, viciosa.
CII!.'olln. V. Caçoula.
CUCÓIIl, S. m. lIeptil da orqem dOs,sau·
rios, que se encontra na Arma Occldenta!.
"U
CneoleClI, S. r. O 1'0 ii da espingarua e
pederileira, ou antes a parte concal'ad~r;
charia, em que ~e colloca a <'scorva. §\a.~
em qne o ourives recose a prata ou ouro,
cadinho.
.
CII!.'OJeCC, S m. dim. de Caço; ~a80 proprio para perfumar a casa. P. da II. GIn,
3.177.
li
ue
Cllcologíll, S. f. (~o ~I". ka '?S' DI~ de
logos, discurso) Locuçao VICIOsa. acçao
fallar de um modo incorrecto.
. b ueCIlCólogo, S. m. p. uso O que cal II
feito de cacologia.
.. e .
cllcoplIChín, . m. (do .Gr. k~ko'!. /lO
lhos atreccão) Doença de ma qualidade. e
,.
d G' kokO.!, mau,
CIlCÓI.hllgO, S. m. I o I.
cOU!;
lJhag6, eu como! (t. did.) QuOe cO~~allo;dl
nauseabundas, lmmundas. s Cio_O CQIl/'
Biscaia e muitos povos seJvagens sa
phagos.
ue Caco'
Cllcól.baCon, S. m. Omesmo q
phonia.
.
f (do Or.
()lIcopboJlíll, ou - r0010, S.. )Mao
kakos, má o, e pIi671é, som) (I. graDllllõe re·
som , som deoagradavel
aO OUVido, q odu•
I . s que pr
sulta do concurso de pa aVI a I • sempre
zem um duplo sentido, que é ~~~:I';lirlha;
obsceno, ou ridiculo, v. g. ,a Fcr"« ~e
com não pequeno damno, e c. 8 I'P.j(]·
amor com <Iue m'amas/e" Cor/a, ..
«se 111' amas amigo" e E/eg. 5.
Cncóco, S.
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('ncophólllco, u, adj. que faz cacopho- ReLação do Pall'iarc. BerlJludes, f. 72 v. "ca- dos Dois irmãos. § Cadanelas, S. f. pI. V.
nia, que. soa mal ao ouvido por causa de da um dos soldados Ilomanos ia carregado Cadenelas. Brisl .2. 2.
para a guerra das armas e das provi ões de
CCudi",ho. V. Cada e Anno.
cacophonla. ,
. . .
,
ClIcol"'llg"', S. f. (do Gr. ',01. os, ~ pI al- boca.. "cada dia se vê succedcrem novas
CUd'"IU.t1, (de cada e qltaL) pron, indef.
ló, cu obro, f~ço) (t. med.) Alleraçao das rcvolnções". § Se a cada wn ~e allribue Cada individuo. Lus. 5. 91. "o caso cadaqual
acção, 011 allributo proprio d'eJle, o vrrbo que mais nolou" let. 6. 60. "eslavam tres e
(uncçÕCs nutl'lllvas.
.
C;lICO r ylllllllco, U, adJ. Em que ha caco- fica no singular; se a acção, ou atlributo é tres, e quatro e qualro, bem como a cadade lodos, vae o verbo da oração ao plnral. qual coubera em sorte...
rvlhmo.
.('lICo,"1I11110, s. m. (dc -"oiros, mau, e B. 2.6 3. "estes. cada hum em sua [lovoaCudnquc, (anL.) Cada vez que. Orei. Ar.
çam
linha jurisdicçam ... e o principe seu P. da II. Um. I. 96.
fI)IIII110) II. did.) Rylhmo mau, InSU[!pOrl.aye!.
ClICONiclll, s. f. (do 01'. kakos, e. nllOn, !ilho, e o g'rnro, caela hLlm com seu corpo
Cudá"ço, S. m. (do lIesp. cadal'so) Sêda
ahmento) (l. med.) Desgoslo, aversao p.ara de geule aviam de acudir onde vissem mayor ou tecido do bllrbil!lo da seda, e da mais
pressa".
V.
Cadaqnal;
e
o
exrmplo
da
Eneida
gro.ssa:
meias de cadarço; Ltll'as ele cadarço,
os alimentos.
cncoNI,hpolll, S. f. (do 01'. /callOs, e 1)11.11- abaixo, que é analogo. § Quando a cada não elc. § Usam-o alguns por clUlaço. V. !lJal';;;,
tia, pulso, mau pr.llso) l. med.) Eslado .do se segue nome com pre[JOsição: V. g. cada Dial. 2. fJ. 4.8.
pnlso, qne determina um mau [lrogno 'llco clia. ordinariamenle se !le não ajunla o in~"d!H"'iio? (a!ll.) pai' Catarrão. Barl'elo,
definido wn; salvo nas lei e conlraclos, DI/h. 16.4.. Ctt VIC. 3. 307.
I,ara o doen te,
Cnco~,'nth('sill, S. r. - thclo.. , s. m. onde se diz, por mais preci5ão e clareza,
cudáslC 1 S. m: (I. naut.) Peça da popa,
(do Gr. kakos, c ~l/nti!"~l1Ii, eollocar) (l ge v.g. t'cnccJ1(lo em cada um anno o salal'io,cte. ou rabada CIO navIO, onde se affjxam as fe§
Cada
Ullt
per.
si
só,
signilica
lodo
o
ho·
rlrc!.) Con trucçao VICiosa, ma collocaçao
meas lIas bisagras do leme; assenta sobre
mem: V. g. cada um sabc o que Lhe ·corwr!m. a lluilha e divide egualmentc a roda da
das palavras.
ClIcólc, s. m. Veslido mililar, ou ~áio an- § A. caeLa ajunta-se qllal, slgllicando cada popa; oulros dizem codas/e.
li-O <le panno grosso, acolchoado, como os um em comparação com os antros: v. g.
(;.lllllSh·ágCIII, S. f. Aclo de fazer cadasloud'éi", baslido, que levavam ã gnerra os cada qual; com o verbo no pI. Encida, 11. tro.
que não tinham armas de ferro: "caçole de 52. ""ada qllal IEneas e 'fumo) sobre o reiCudas("ál, adj. 2 gen. Que respeila, que
canhamo" Gocs, &'itl'. Man. I. 95. e 2. 39. § no, que procura (porqíle Oprocnrar é de ca- pertence ao cadastro.
Talvez era talar, e fraldado. Gasl. 3, c. 33. da nm), conlellllào (fazendo dueHo os dois)
ClldlÍst!·o, S. m. uso (do FI'. caeLasll'e) fie.levando·."le a fralda de um caçqle, que le- entre si, que o mais he erro .. e lambem os cens amento da população; lisla3 estatisliarliculares numerars: v. g. cada cinco, cada eas do povo de algum estado, provincia,
vava veslldo" V. Loudel, e Cambas.
ü,cotéchnlu, S. r. (de kakos, e lechné, eLc:;, cada quinlo: "cada decimo soldado foi etc. § llegislro publico, oode e lá assenta~orto em castigo.. cada 31 cada 4, cada?; da a quanlidade, ejualidade e valor do prearle) Falia de arte.
3, dr. 4, de ;): dias, das lerras, elc. Alv. ele 30 de .fLm. de
('lIcolbYllllu, s. f. rdo 01'. !Loiros, e lhl/- J. é, cada turma, corpo oe
IIIOS, espirita) Mau estado, perturbação das "dando a cada 3 homrns ul11a camara, tan- 1788. § Diz FI'. F. de S. Lw:; no seu Gloss.
los alqueires". § Cada um; pI. clUla uns. que este termo poderia ser supprido por
faculdades inlellectuaes.
Vacoh·ol,hi.., S, f. (do 01'. kalros, e 11'0- Incet. :l. {I'cq. tn'. 1.4. pr. "cada hüs se cIJe- censo, a/islamen/o geraL, recenseamenlo, ele.
p/le, alimento) Nulrição má. depravada; al- guam a cus ol·fleios" e I. 7. "cada ·umas
CClldllÚIll, pron. indel'. (de cada e de um):
casas>!. § A cada pas.w; (phr. adv.) freqllcn- .Ficaram cada um onde a morte o tomoUII
leração das funcções nulrilil'as.
CuÇÕUlóllC, s. m. Nome coml1lnJ1 da mi- temente, a miudo. § ClU/a vcz que; loc. eonj. B. 2. I. '2. Obras de e/-rei D. /Juarlc: "cadacl'Onisus-mon0!ll'ammicus, ave da Arrica Oc- sempre que, em Ioda. as occasiõcs que. § uns pelpjcmll P. da fi. Gen. l. r. 533.
Cada vc:; mais; loco adv. de,jO'na auO'melllo
cidenlal.
CClldá,·c.' S. m. (do Lat.l Corpo de pessoa
Cnç/llllll, S. f. Vaso de lerra, panelia pa- ou diminnição progressiva: elle andava ca- morta; defunclo; diz ·se especialmenle do
ra o fogo. Rcg. ALv. c. 13. § Vaso, onde se da tez mais dcpressa, caeLa t'e;:; mais deva- corpo humano. § (t. pop.) Diz-se do corpo
queimam caçoulas (aromasl, ou drogas aro· gaJ'o § Adag.: "Cada um acode aonde lhe humano considerado na sua condição de
malicas. M. P. c. 68. "caçol/Las de prala com dóe>! B. P. "Cada Ulll chrga a braza à sua mortal: o meu cadavel'. !: lig. Diz se do bonlllílos cheiro, c p(,rfumes.. Al'le de FUI'I. sardin!l1V' Ibiet. • Cada um êolhe segundo O1em que, pelo seu a pecto physico, parece
c.6t § Aroma de perfumar, de varias com semeia.. lbid. aCada um como se amanha>! estar para morrer. § fiO'. Diz-se do paiz,
posiçõe , ou simpliccs.
lbirt, "Carla um diz da f~ira como lhe vae pari ido, instituição, elue parece decair, ou
CUÇÓlIl'O, s. m. Hodasinha, que' se mette n'ella" Ibid. "UlUla um cm sua ca a é rei>! morrer. @ (no llrazil) Ig. CrelIor. § fiO'. Vieina roca de cauna, para abrir, e relevar a Ibid. "Cada um falia como quc'm é" Ibid. l'a, 10. 2',0. "pOdres as ... cavernas (d'uma
parle onde se envolve o linho, ou Jã; oco "ClUla um falia do que tracta" lbid. -Cada nau), o fundo comido do buzano, as obras
pu. § .Caçoltro, he a roda das cspora' mou- um faz como qupm é" Ibid. "Cada um folga mo.rtas cada veres, elc.•
riscas, TI:. da Ginel. {. 67. § Alguns escre- com o seu egna[., lbid. "Cada um contrnteClllllI,·é.,co, ", adj. Qne tem a natureza
vem caçou'o.
se com o que Del1s lhe dá" Ibid. "Caela um de cadaver. Elcg. f. 56. "caeLavereos de poCllrozclill, S. r. (do 01'. "alcos, mau, e de sente o eu" lbict. "GlUla um Iracle de si jOs" por cadaveres, a r. 277. "monte cadalo) lmilação viciosa, quando indiscreta- e deixe os oulros", "Cada um é como Deu tere(}" , i. é, barda de clldavcres.
Cadlln;.'lco, II adj. Que se assrmelha a
meutq e quer imilar qualquer virtude, e o fez", "Cada nm dança como tem amigo
se cal no Vicio contrario. § Zelo muito ar- na sala. BllIl. SlIppl. "Cada um canta como cadaver, que lem aspecto de moribundo. §
denle, e indiscreto.
[(-m graça, e caza COIll{) lem ventura" Ib;et . Diz-se do homem mui desfigurado, magro,
.CnctácCll>l, S. f. pi Familia de planlas "CaeLa um senle o frio como anda vestido.. pállido. § Que tcm a qualidade, ou propried1col,vledoneas, rasleiras ou arbore cente . lbict. "Cada nm estenda a pprna aonde a dade de eadaver: rigide:; cadaverica.
ode rorma variadissimas' são oriO'inarias -tem coberla" Ibiet. "Cada um de~prnde coCUdll"CI'OSO, Ó>lll, adj. (do Lat. cadaveda America inlerlropica!. '
"
mo S"U braço se eslcnlIe>! Ibict. "Cada 11m rosas) Cadaverico. moribundo: V. g. cor]Jn,
Vilelo, s. m. Nome commum da planlas vrja O pão que lhe ha de abaslar" Ibilt. doen/e -. Bem. Fim'. I. 7J. '25. "na came do
da familia. das cactaccas, e de que ha va- "Ceula um faz no qne salJe" Ibict. "Gaela um enfermo já caeLavel'Osoll. § De cadaver: V. g.
nas rspeele. endo as principae a nola- falla da festa como 11J'l vae n'ella" lbül. cheiro, aspeclo, 7Jllysio/WlIlia -. § Ileduzido
iel Ogueira da India (coaclus o/l~ncio de "Cento de 11111 ventre, clUia um de sua ao e,tado de cadaver. Bem. FLor. I. 7J. 358.
Lmn.l; o nopal (coaclus corcinel/i/cr). 110 mente" ibict. "Cada um busca pão do seu "aquelle cadaveroso volume.. (do dragão
qual e acha o precioso in ecto denomina- ma ligo>! Da lmdicção: "Ond~ clUla um ha morlo).
do oochonilha.
C'lfllll·C7., plir. adv. eJliplica, com prep.
de ir, não ha de mrnllr" En/cnn. da Lmg.
Cncubl, S. m. llcplil ophidio da familia 1J. IId. "Cada qual com seu elína1" B. P. expressa: "de cada vcz, ou a cada vez mais"
dos cotubridca~.
"Cada qnal em seu omcio>! iuid. "Caela II/cd, L 24-0. Bcm. I ar. Rim. Eleg. 10.
facillu, S. r. (l. do llrazi!.) O flIho mais qual sab para seu proveilo" lbüt. "Cada .cle -".
noro.
Vlldcí., S. r. 'orne de certo lecido de alqual ente o seu mal" Ibid. "ClU/a qual tem
Cnculillóc , ou Cuclllucn;oc, s. r. (I. seu pedaço de mau caminho" ibid. "CaeLã godão, que vinha da India. Alu. de 8 ele Jan.
~~ llrazl.!.) Planta mediei nal chamada lam- qnal frcomo cada 11m", "Goda qual sabe as de 1783.
"'01 qUI/oco.
'
Vudcu, ou Clldêl.., S. f. (do LaL. calcna)
linha com que se ('o e!,.
.
,Onclllulnúl, adj. Diz-;e de certas conCClldáço, S. m. (do íVelch cadas) Fila es- Serie de fuzis, ou argolas presas uma em
d~anle que ha no alphabeto draviliano (In- treita de linho branco, ou de cor, e talvell 'outras, de metacs, para prcnder homens,
I~,e.que se a~semclham ás dr.nlaes.
de lã, 011 sêda, de uma só cor, ou Iislrada, féras, ou por arJorno dos braços, pescoço,
elc., ou para snspender os relogios de algi. RCll~dn, S. r. ou 01. (I. do llrazil) Espe- malizada.
'.10 de vlllhatico.
(;udllrillso, S. m. E-lI'ado levanlado do beira. § fig. Prisões, sujeições: "a morte COOl
l·~R;tUrrê.nto,.signif. incerta. Cancion. {. chão, tablado para e vêr melhor o que cadeyas de diamante li. ',mui forles), liga.;./OV~IS sUJo e caçul'renlo •.
n'elle se exccula que é alO'uma acção pu- da fica" lJini:;, Poes. § PeLouros cle cadela;
/1ltI1. (;~r~;~~b s,, r. Oalanteria; zombaria. blica, solemne: v. g. momos (Res. Chl'..J. 1/. balas encadeadas. Amarat, 3. § Cadeia de
C. 123.), entremellc's, danças, a coroaçao de {orçados; a bl'aga que trazrm ao pé, e a
CIII
. 1. I.
invaria"" 1j . distribulivo, ou pron inclef. um rei, e tambem a justiça de al"'llns réus, corrente que os prende. § Cadeia de mono
lo ar ve, (da (lrep. 01'. /'-ala, se)!:undo, Jun- etc. B. 2. 10, 4. ~ Hoje só é emprrg-ado n'es- Le, ou cadeia corl'cnle; correu te para levai'
dlvrdua~us~, e, finalmente, •igniflcando in- te ullimo sentido; palil ulo § Subir ao ca- pre~os. B.. Claro Ord. Ar. I. 22. e 2. 81. 35.
La.se o. e escolha. turno, e succes~ão) da{aLso; ir ser executado, morlo ('m virtu- § Cadeia dc agrimensor; cadeia, ou corrrn·
quandon~~udgnlar p~ra .d~lerminar o non~e, de de sentença conde01naloria da jnstiça. § le de fuzis, articulados, unidos por anneis,
quo os bo, o,. os .lI1qlVlduos da esp.eel~, fig. "Em vergonhoso cadafalso queime arre- e tendo cada um dois decímetros. § Remar
Vidualml~n~tanllvo slgn!rIca, se ajunla IIldl- pendida mão ode, saneias, e lance ao ar sem cadcia (melaphora tirada dos forçados
tão casados com sua sorte, que os comilres
llU II
e 9 seu alll'lbuto: v. g. em cada a cinzas" Gal·ção.
P! cdo sao cavadas cada uma d'cllas,
CC II ll:l Ilctll , s. f. no sing. Preslcs, Aula deixam sollos); fazer selL vlOlellcia cousas
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a que só bouveramos de ceder forçadamen- sim me cortas» § Alguns escrevem cadéla.
te: v. g. somos vis escravos do d/l.~polismo e
Ca"eIlillhll, s. f. dim. de Cadella ; Cade pacicncia tlÜJ amolgada, glwjá remamos chorra. § - pI. Especie de mollnscu bivalnosso 1'e')1O sem cadeia. Na V. do Arc. {,iv. I•. ve, semelhante a ameijoa.
se diz, quc já rema scm cadeia o Jissoluto
V'ltléIlo ou VntlNo, S. m. (do Lat. cae devasso escravo de suas paixões habi- tellus; no Hal. calel/o, cachorrinho. (t. pleh.)

tuaes inveterada, a quem o demonio não Oiro. irreg. de Cão; Cachorro, cãosinho, peha mister de tentar. § Oadeia; erie: v. g. lfueno cão. Git Vic. 2. p. 31. "o nosso cadecadeia de montanhas; -de desgrafas: en- lo os fez elle derramar».
V .... éIlo, s. 111. Uma das peças dos moinada: - de comprimentos. § fig. Encadeamento, succes ao, continUIdade: a cadeia nhos.
dos acontecimenlos. § Annel de cadeia; o que
C ..delln, S. f. (do Hesp. Cadena, cadeia)
é r;omposto de varios uzis, qne, arrumados (t. do Rio Grande do Sul, J3razil) Maneira
de certo modo, fazem um annel. V. ArrieI. engenhosa de tirar dos chifres do boi bra§ Cadeia; casa de prisão. § (Jadeia de carro; vo sem perigo o laço em que esta preso, o
grade do leito, ou as ta boas delgadas, (/ua que se faz por meio de outro laço e fazeneruzam embebidas nas cheda e cabeçallo, do deitar o boi no chão.
V.. deneei..·. V. Cadenciar.
que o formam § Cadeia elcctrica; reunião
ele p"s~oas, que dão as mãos para recebeVlIdcnel .., S. f. A queda, ou quebro, e
inllexão on rythmo da voz 1:1 musica; no
rem todas um choque electrico.
V,..leiodo, ou Cndeliulo, S. m. Peça de discurso; no vel"o sonoro (Vieira); on nas
metal qu tem um arco, ou aro-ola moveI, palavras não escabrosas, nem dissonantes.
a qual se fecha dentro do bojo do cadeado Ac. dcs Sillg. 2. 7'1.. "a melodia mais doce,
com molas, ou lingueta, e se abre com cha- a callencias mai afinadas» Cam. San. 120.
ve; serve de fechar arcas, portas, .lIça pões, .. dessa voz as cadencias deleito a .. § Tampreso em ar"'olas, e é levadiço. § Uartcaclo bem se diz do-bom e regnlar andamento,
Cle tcllras; é formado por anneis moveis, em marcha, dança, picaria, etc. bom compasso.
que se acham gravadas varias lettras do § (t. fam.) Gesto, propensão, habilidade.
VadeucU"lo, u, adj. Harmonioso, rythalphabeto; só o pMe abrir quem tem o eg-redo da palavra que se compóz, quantlo o miéo; que.agrada ao ouvido.
cadeado se fechou. § Brincos das orelltas
Vudencliu', v. trans. Dar cadencia a voz,
sem ping-entes, diversos por isso das al'l'c- cantanJo, pronunciando, recitando, etc.: v.
cadas; sao a modo de arcos, que se fecltam, g. - os versos. V. Cadencia. F. Ely~. 7. 204.
com uma só pedra. § Roei' cadeados. V. Roer. "a cada copia a ponto os cavalleiros clUlen§ fig. "Era lançar-lhe um cacleado naquelIe cMo".
seu porto" fecbal-o e tolher-Ilte a liberdaC ..dencloso, (Isn, adj. Que tem cadende, ou cerrai-o com defensão. Uouto, 7. 5. 6. cia.
Ca"eeh'o, ou Cndcielro, s. m. CarceC....enclas, S. f. pI. Lavor de agulha a
moJo de cadeias, feito na roupa branca.
reiro.
Vlldeíuhn, dim. de Cadeia.
Vndeuctilha, S. r. dim. de Cadeneta ;
Ca"ch'" S. r. (do Lal. calhedra; do Gr. Trancelim, canotilho. Rei. das Fest. da Ua·
kalheelra.) ~Iovel em que nos assentamos, nono 1). 26 V.
para descançar o corpo; é raza, ou de enCudellilha, S. r. !lenda estreita, espiguicosto, de braços, baixa, ou alta, como um lha, cadeia feita na roupa, com agulhas. IJ.
pulpito, que assenta no chão, como a de Dom. I. 2. 37. "huma -, ou renda de seda,
que U. am o professores, etc. § Emprego ao parecer feita de agulha".
de professor, lente, etc.: V. g. cadeira ele
Vu"eutc, adj. 2 g. (l. poet.) Que vai cainmathemalica. § fig. Fallal' de clUleim; fallar do. V. Decadente: "a cadente esperança ll Dide um as umpto que se conbece a fundo. ni:!, Pind. §.Estrcltas cadentes; asteroides;
§ Cadeira; fig. pulpito: V. g. a cadeira da aerolithos.
.
verdade. § ClUwil'a real; fig. soberania: "dão
Vndérull, S. f. (de jogo) V. QUlldernas §
o seeptro dr seu coração as paixões, e as- Caderna; (t. do braz.) quatro peças, ou cousentão na cadeira j'cal da sua alma a cnui- sas da mesma fórma: "traz no escudo buca, etc." i. é, deixam-se dominar, dão-lhe ma caderna de crescentes" Nooil.
õ senhorío da alma aos vicios, etc. Mart.
Vade"Il''', S. m. Moldura, ou encaixe,
"'at. § Cadeim; ~éde episcopal, ou ponti fi- onde estão, e jogam varias roldanas; serve
cla. § A caeleira dc S. Pcclro; a séde ponti- nos navios para levantar pe o . Mech. de
licia. § Uadeira; séde, assento; e fig ...na Marie. § Engenho para levantaI' pontes lecidade Bider, que elegeu por clUleira e me· vadicas.
V"dea·ucla, S. r. Caderno em que se eslropole do seu reino" B. '2. 5. 2. § UlUleim
(!tl'ada (no assenlo); d'ella usam por com- creve, lançam nota, etc. § Livrete em que
modo os hemorrhoidosos: il. a que tem se lançam as quantias, que e depositam, e
furo no assento, e por baixo caixa de ba- as que se retiram de qualquer caixa ecocio. § 1,. á cadeira; ter evacuação 'do ven· nomica, banco, etc. § Certo numero de fotre. Amaral. § VlUleira !'aza; a que não tem lha d'uma obra que se vão distribuindo ao
espaldar. § As clUleiras; fig. as nadegas, ou o assig-nantcs, ao passo que ella se imprime,
quadril, e ancas do animaes e <;lo homem. fasclcnlo.
Ac. dos Sino. 2. 4.06. § No Jlrazil usavam se
Vn"c"nillho, S. m. dim. de Caderno.
cadeiras com dois braços, Oll nm só, leva- JI1aj·t. Cath. p. ul/.
da por dois pretos: umas toda fechada
Ca"é"no, s. m. (do Lat. quatcrnio) Porcom cortinas, e eram de l'ebuço; e outras ção de folhas de paprl oILas, ou cosidas em
com vidraça adiante, cortinas, ou postigos livros; os cademos tem mais ou menos fopelos lados, encosto de madeira, e eram Ibas; segundo a qualidade; é a quinta parte
mais tralJalhaclas (estas tambem se nsavam da mão, ou a cente ima da resma. ~ Uaem Portugal para conduzir pessoas doen- demo de encargos; documento em que se
tes, etc.) e diziam-se cadei1'os de arruar, descrevem as condiçõe a que fica o]Jrig-atalvez palanqttil1s.
do qualquer arrematante para o fiel desemCn'leh'in"", S. f. dim. de Cadeira (de penho da obra que se lhe adjudicou. B. P.
seutar-se, ou a portatil do llrazil: V. Cadei- traz o dim. quaderninho.
ralo ~ Uadeirinhas; jogo ou brinquedo de
Cl1delc, S. m. (do FI'. cadel.) Filho não
menino_, que consiste em terem o braços primogenitodeca allobre,emquehaviavintravados de sorte, que fazem uma como culo: ~ Soldado nobre, que gozava de cergrade para 9~e outro nella se sente. § ~re-, t~s distinções. flcg!tl. l1lil. § Hoje estão exlos de cadoznnha; eram os q~e as sabiam tmctos em Portugal os antigos clUletes, e em
carregar a commodo de qU9m la n'ellas.
seu lo~ar se crem'am no e;..:el'cito OS aSlli. ClldNxo, S. m. (t. da Beira.) Bacamarte, rantes a omcial, que ja não precisa=n prolIvro velho.
var nobreza de nascimento, mas sim outras
Cndél- .. n~n~c"', S. ID. (t. b~t. Especie qualidades, estudos, etc. § No J3razil ha ainde Palma-chmll, que ha no BrazIl e que 110- da cadetes, màs essa distincção não é representativa de nobreza, mas de outras qua.
resce e da fructa duas vezes no anno.
V..délln, s. r. Femea de cão. § Termo lidades como estudos etc.
V.. dexo, S. m. p. ~ . Troço de seda ou
pleb. injurioso, ou de desprezo, com que se
tracta uma mulher. Cam. Amph. 47. "por- retroz. § Madeixa ou porcão de cabellos'que
que não me olhas direito, cadella, que as- se apartam dos outros. -

Vndi,

(e não

Vlldís,

como se acba ás

ze.s escripto) S. lU: (do Arab. ctidAi, de' ve:
da, decretar, defioll', sentencial'.1 Titulo qC4

os Mahomet~nos dão aos mini tros e jUiz~;
CI VeIS, que JU Igam as causa pai' senlenç
finaI. lllttt.
a
V..dlelro, S. m. (ant.) Cadeeiro
(;udil, S. m. Medida que vale um litro n
systcma metl'lco.
o
Vlldílhos, S. m. pI. Fios primeiros d
ordume, ou extremos d'elle, que não leva~
teagem de nos atravessados, e (IUe ficam
sollos qu.ando se cortam as teias. ~ Fio como franja d~. bordar ~s m.argcns, ou bar.
das das alcatllas, etç. ,d)edem de setim pre.
to com grandes cadllhos de ouro» Coulo D
5. Nau(l'. de Sep. Canto 4. "com clUlilllO.;d~
prata" Goes, Uhl' .. Jl'~an: I. 38. "os-daborla de doutor" VWtl·. 1. é, franjas, C COllSas
semelhantes. ~. Guedelha. § ()uelJ1llào /elll
{ilhas, lem cadtlhos; (pur. prov.) tem oulras
pessoas a seu cargo, ou tem outros cuida.
dos. J). F. Man. Feira d'Ancxins. I. 6. ~. Diz.
se tambem: «Quem tem tilhn. tem cuililh/)J .
e quem filhos não tem, cadilhos tem"
'
Cl1dime8, S. m. pI. (t. nau L) Taboasencurvatlas, que correndo o co tado dobram
para 0. cadaste, ou fazem a volt~ de prOa.
Cnd ....o, u, ad] (do Arab. cadt/llo ardi.
I<?so, ladrão velho e muito exercitado.) Exer.
Citado na sua arte, ou .prollss.ão: esperlo,
ardIloso; mestre: "Iadrao ca(/.l1llO. Arle de
[i'UI't. 6·~ ... poetas cadi1110s" D. F. Mail, Corf.
14. Cento 3... boca cac/i11la eHI mentir••jo·
gador cadimo. matreiro, experto, 7' IlcAgom, 1. 4... padeiras cadimas» § "Estradas tadimas» (ant.) principaes, cabidoaes, m~s·
tras, e não travessas, ou que na cem das
principaes. § Cadimo (do Arab. cadim l ano
ligo, velho; do Hebr. /cedcm, o que e ano
tes, o que é primeiro, o que li do tempo
passado, de klUlam, auticipar-se, preceder,
vir antes); Usual, habitual, co tumado: 'es·
ses desmanchos naqllelle relogio ão mais
cadimos" D. F. Jlfan. Apol. Dial. (. 17.
Cntliuho, s. m. dim. de Cada. § Vaso de
argilla refractario, ou de ferro, praIa, pia·
tina, etc., o qual serve para fundir metae~,
e corpos fusivcis, etc. usado pelos ourives,
chymicos, etc. Curvo Pol.valllh.
V.. dloéos, S. m. pI. Tribu de indigeoas
do J3razil, que dominava em parte da pro·
vineia de ~'lallo·Grosso.
ClIdi... V. Cadi.
VlIdÍl'o, ", adj. Que cai de madllro.§fi~.
Que é de idade madura. Couto, lJicc./lo·
mono
C .. dmeilllo, ",

ou

Cilllmco,

81 adj. AI·

)Jhabeto - ; leU/'as - ; as deze. eis etlras~o

alphal>eto primitivo dos grelios, que sa.o ,
fundadas sobre as correspondente. sem Iii'
cas e das lIuaes deri varn a. pnnClpae" do
alphabcto romano.
..
Ci.t1nrlu, S. f. (do Lat. caal1l.la; f~llo do
Gr. Icaclmeta, cuja ~ignificação é a mesma)
(L ch)'m.) Nome que sr cla a var~as IIbstao·
cias. § Caclmia natllral ou (ossll;. casta de
pEdra, ou mineral, que cont~m ZIllCO, re~'
1'0, alg. vezl'S arsenico, mUItas vezes bl"
mllth, prata, e cobalto. § - natl/rat, ou 00·
lamina ou pedra calaminar; ox."do natural
de zinco, que é amarello. ou avermelhado.
§ - al'ti(icwl, ou dos (ornas; fclugem.. substancia semi-mctalica, que se pegarast
redes interna dos vaso onde se 110 ~t
metaes. ~ O oxydo do zinco, que.e su 1ma quando se faz derreter es~e melai.. e.
pega as paredes do vaso de fu~ao. Pilai m}
CndmHe.·o, ", adj. Que contem IcadffiJ:'
ViHlmlo, S. m. (t. chym) Mela par:
cedentlJ inodoro insipido, malleavel, de,·
coberto'em l818.'
se
Cátlo, S. m. (do Hebr. qad; de qU;oll
derivou o Gr. liados, e o La!. cadllS.) ( S
Medida Hebraica usada tambem na A1t:os
Em geral vaso grande de barr~, em ~me'
antigos costumavam guardar vmho. § .
dida Allica linha 72 . exlarios,.Or l~~~~~
das. A medida Hebraica contm la
queires, e tres quartas.
. o da peU~
VlItlóz, S. m. llurac~ no Jog aír. Ar.
d'ond~, se ella aí ~af, n~o tgd~bola.§(fi~.
dos Smg. 2. 20: § li. ,no J°lr buraco ooJe
famil.) Casebre, COVil, forao,
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I em se relira. § fig. De negocio, qu~ ~ai
aguoder de quem,retarda a sua expedlçao,
a. Pmo que cam 110 se!! cadoz: v. g. os
dIle,
lOS CIIíral1l no ca doz d e f uao.
aUll.dÔZcH, s. m. pI. (~. de b. n.) ~~nero
de peixe. 05S0S0S, Ihoraclcos, da lamllia dos
lécopodes, que lelI! as bar?~tanas ventraes
~unidas em wna s~. CUVWI, 1.. 425. . .'
cudozcttc8, S. I. pI. .Genelo de pelxlnhos ahdominae', que vivem na agua do·
e 'ão muito estimados pelo seu sabor
~'qui iio: ha varias espectes. Cu vier, I.
lã4.(l.duc/,ntc, p. a de C
d ' e UlJ.
].".c. g.
a ucar,
(I. poel.) Que ca~ uca.
.'
(ludnrár, V. IIltrans. Cair algnma cousa
de velha, e deslilui~a de forças; não poder
suster.s e. Ac. dos SLn(J. 2. 160. "as folhas
cndllCãD, a fior se murcha, os fruc_tos se ma!10!!Tão ele. (quando Ita corrupçao. nas ralIr" da' arvores)" § Diz- e g-eralmenle do
velhos decrepito, mui debllllados, e que já
tem del\lenci~s. § G.udllcar o {egaelo ; pass~ r
do legatario In:tltUldo, por nao poder l'erIficar.se l1'elle, prohibindo-o a lei, que o
a'i"na ao fisco, 011 a outro legatario. § CIlduro!' o cDlltraelo; annullar-se. § Caducar;
diminuir-se, cai!': v. g. eaducar o '!Inperio,
IXXie!' ínpucllcia, valimento; ir declinando,
eacabai'. § Caducar o (tireilo que alIJuem tinha; perder·se, ficar de nenhum elfeito, ou
llgor; annullar·se. .
.
CftlhICIÍI'lo, n, adJ. (do Lal. caducanlls)
Leis caclucarias; em virtude das quaes caducam herança, legados, e obri~ações. .
bdncClldór S. m. (do Lal. (;aducealor)
Il.porl. p. us.) Arâuto, nuncio de paz. V. AL-.
faqueque. D. J? Jlfan. Epanaf. 446.
UIldncco, ou céu, s. m. (do Lal. cadu·
(fl/nI, ou caducC/ls (I. poel.)
ma vara com
doas azas, insignia de M)'rcurio, tcm dnas
serpenle entorlilhada~É g insignia de anlulo, ou nuncio de paz. i tambem considerado sl'mbolo do commereio.
Cndllclbriloebio, o, adj. (cio Lal. caduM,caduco, e bl'Onchiae, brollchios) (I. zool.)
(/h como k) Que tem bronchios eaducos. Os
amphihios letrapodos são caducibranchios .
o' seus bronchios desapparecem quanLló
chegam á idade ad ulI.a.
CIlduohlildc, s. r. A qualidade de ser cadoco, mui velho: decrepito, fallando das
pessoas; e fig. das cousas: v. g. - das flór/l, dos bens l.errenos, da gloria, elc. diz-se
de llldollue cae, e acaba fragilmente e com
otempo. § Acircumstancia de esta~ eaduco, de jã não ~er effeito, um contracto, um
I~gado, uma dIVida, elc § Aidade fraca, ulhma, de~adenle dos velhos.
ICaduCl~ade, Decrepitude. Syn.) Caducid~e malllfesta deeadeneia, ou proxima mina l oderrep~tllde ou dec/'cpidez, deslru ição,
ulhmos .efiellos ~e uma lenta e i nsensi vel
~I oluçao: esla dlz·se propriamente fal/ano, do homem e não dos mais seres an imados; a Caclllcidade diz-se alg. vezes em
senl. ng. de ludo aquillo que por velho, ou
~10 se acaba, ou ameaça rui na. A caducide é uma velhice prematura e achacosa
~e e~nduz â decrepitude, e e,ta uma vece)a em seu extremo, e por a im dizer
ag~mzaul~, que Conduz â morte.
rad:duo~re~·o,. ", adj. (L poel.) Que traz
'" cLou, 111 Igl1la de l\Iereul'lo. Almeno AteNIn. lU. 2. p. 115.
I hd 110'.'fi 0"0, ", adj. (I. boI.) Cuja corolacne mUllo cedo.
i'ad'
d/!'e "~o, 11, adj. (do Lal. caducus, de cadec~e c~lr~ Que eahe de velho, enfraquecido;
lO PlaO, d.lz·se das pessoas e da eon as.
~n q~e es~tllla pOI' muita idade. § Caidiço,
e;tã m~'~IU: v. g. rolha, {melo -: ou qne
~C{Jdllc~ o madUro, e para cair: "a fructa
Uieimo r' a verclp:, e a dura se achão 110
eperece.aq~o, UildSS. § Que eae facilmente,
. e se Ilale, me pedes ao cadumOl'le" Eneid. 10. 153.' ,,(101' frauca, que pela manhã na ce e á
opp. a 0011 H. P p. 494. Id. 46. § Calluco;
f4C3duco sanl? § Que está para cair: v. g.
'refreia oS;;:Y'0s. F. Elys. Obro üwd. f. 224.
'homeos t 01' caduco" § Que dura po uco:
.Irc. 2 32 ~renos, morlae ,caducos" V. do
. . fig. "ctU/uca gloria" Cam.. Eleg.

r.

i
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3. B. Flor. 2. 71. ICseculo caduco" § Bens ca- do particulal' que se pertende ter sido desduc:os; i. é. devolutos de alguem para o Cis- coherto no care.

co, ou a outrem, em virtude de lei caducaVarei.. ", S. f. (I. chym.) Principio erysria. ~ Contracto caduco; o que se annullou laltizavel de coberto em 1821. no café: é
por lalta de cumprimenlo das re pectivas branco em agulhas sedosas, volatil, soluveL
condições, por ter cahido em C0111l11isso Oll no aleool e na agua, dirl'ere da sub tancia
ter presvripto. § Linha -; aquella, cujos denominada tamiJem cafeina por 11tomsoln,
descendentes são ineapazes de sllcceder em e que hoje se considera ser uma materia
heranças. Lei de 3 cle agosto de 1770. \ L. on- impura, a qual nenhuma relação tem com
de se dizem arida e seccas. § Bens, espc- esle principio.
l'anças caducas; mal fundada, passa"eiras,
CoreJá.·, e der. V. Acafelar. Afont. MM/..
perecedouras, inconstantes, e assim bens da 17. p. 335.
vida, elc. ,,flores caducas da adulação.. PtC"reléh'''' s. f, Vaso ele metal, de folha
nhei1'O, 2. {. L04. § Mal cadltCO ; al,;cidentes ou de louça, afunilado para a parte supede gota coral; epilepsia. § C0l'/10S - ; que rior, tendo aza, ou cabo, bieo e lampa fjxa
cácm por si, como os do veado, do alce, elc. 011 movei em que se faz o café, e se traz
§ (I.. anaLl Membrana caduca; do utero. § á mesa. § O mesmo va o, em que se aqneCaduco; (em boI..) diz·se de qualquer orO'ão, ce e ferve leite, ou agua para preparar ouque não presiste, que cáe primeiro que os tras bebida., como o chá, malte, elc.
oulro orgãos da mesma nalureza: v. g. caCilr<'ten, S. m. (I. us. no Brazil) Homem
LLs -; o que cáe na época do desalJotoâmen- ignobil, que negoceia com a protituição das
to da nór : corolla -' a que cae logo que a mulheres.
Ilór se desabotoa. V. Decadenle, como dirrecnreullU, S. f. A mulher que exerce a
t'e. Brot. D.
.
mesma profissão ignobil do cafeten.
Vlldúp.·o (corrupção de quadmplo). Can.c. • CnrczáJ, S. m. Planta!;âo de cafezeiros.
r 155 v. "pois que cadupra cantou, quatro Vllfczéh·o. O mesmo qu~ Cafeeiro.
por huma levando ...
CUfC7oÍ"tll, s. 2 g. (l. do Brazil) Pessoa
«:.... uquéz. O mesmo que caducidade. que possue grandes plantações de café. §
Brot. C.
Plantador de café. § O negociante de eafé,
Vãcc,íe, s. m. (I.. do Rio de Jan.) Certa commissario ou ensaeador.
rede de pescaria.
cnfrá." S. m. (Palavra Arabel Moeda araVllcdieo. V. Caidieo.
be que vale cerca de 560 réis portugueVlIéh'';, (anl.) V. Cãieiro. P. da H. Gen.3. zes.
365.
Cllrire, s. m. (t. de Pernambuco) Serie de
V.. cudos, (anl.) por Calendas; Com me- coulrariedades: deu·lhe o catire, está elll mamoração por defuncto no primeiro dia do ni de cafirc. § ~Iorrinha, doença que torna
mez. Elucid. Sup. ,d Lsoldos para as caen- o homem incapaz de qualquer tralJalho.
das...
Cáfllu, s. r. (do Arail. carela, de carala,
V .. é'·, v. intrans. (anl.) V. Cahir, ou Cair, eaminhar com segurança) lIécova de merLocar por sorle. Doc. de 131'l.
cadore', que eonduzem em camelos as suas
Vãcs, ou Cái8, . m. ing. e pI. Obra de fazenda:; pelos sertões da -Arabia. Goes, P.
modeira, ou de pedra nas praias, onde se 2. c. 3'2. «cáfilas, ou reco lia " Lobo, f. 23.
desembarcam, abordam, pessoas; fazendas, diz que em 1'01'1. se diz "cafila de camelos,
ete. v. g. o eaes, e os caes da rioeim. B. 4 reJJanlto de ovelhas, varas de porcos, etc...
4. 8. traz no pI. caezes. § Caminbo á borda Cafila de genle a pé, a eomlllerciar. B. 2. L
do mar, ou rios sustentado por um muro 2. § Cafila de mantimentos; i. é, de azemucom parapeito, para impedir que traslJor- las earregadas d·elles. Freire, Casto 2. c. 89.
dem, ou se espraiem as aguas. § Parte de ,<lml,!!a grande cáfiJa de tamaras" ~ « Cafilas
uma e lação de caminho de ferro, onde se de naos" P. P. L. 10. COttto, {req. Afen. ChI'.
faz o serviço de embarque de passageiros e Sebasl. 116. § Cáfila; fig. grande numero: v.
g. cáfila de auctores: "arrieiro de grande
mercadorias.
Vi.e.. , S. f. pI. de Cal: as caes de ostra· cafila d'arriata." T. de Agor. «cáfila de embarcações de carreto.. Cdu/o, 8. 1 5. e 9. 6.
l'ia, de pedra, de meláes.
(Jhes, s. m. pI. (de cal de telhado, ou "por ir toda a armada, e cafila (de navios
caal, corruplo de canal, que alguns usa- de carga, opp. aos de peleja, ou annada)
ram lambem no fem. a caa/., a ciLl) V. Cal, falla d'agua., § fig. Corja, JJando: uma calicom o pI. cales: do He p. canales. B. la de ladrões. ~ Cáfila, por comboio Coulo,
7. 10. 19. e 8. 37.
Gram.
Cufí.,. V. Cahiz.
CoCtàllO, s. m. (I.. do Brazil) Nome dado
a uma arvore do malto virgem, cuja madeiCllfões, s. m. pI. Tecido antigo, de que
no Regmwnlo da Gue.r;ra se mandava que
ra serve para frecbaes.
Cuclcli., s. m. Mammifero do Brazil da fossem feitos os gilJões dos soldados.
ci.r"u, s. r. de Cafre' mulher da Cafraria.
ordem dos pachidermes, tambem chamado
porco do mal/o, e queixada.
Cotlto, 9 22. -que as carras põem ao peseo·
Coro;;e8Iádu, s. r. tI. do Brazil) Acto de ço...
cafageste. § Grupo de cafagestes.
·C"f"i.h"cnte, adv. uso Como os Cafres,
.
c"ru;;éstc, s. m. Homem de ínfima ple- brutalmente.
be; sem consideração alguma. § Homem
cor"IU'ío, s. r. Região habitada de Ca·
fres na costa da Africa oriental. § fig. Mulsem prestimo.
CMo.·c, por Cafre; assim cbamam os de tidão de Cafres.
Surrate aos Portuguezes. Couto
CMI'C, s. m. (do Arab. Carer, inCiel, invur.. r'·éh·o, s. m. Cobrador de cafarro. credulo, homem sem lei, nem religião, de
().. rá'·I·o, s. m. (do Hebr. qap'hal', remir, carron, o de erlo, terra sem agua, nem herpagar o rreço da redempção) Tribulo que va; ou de catara, não crer em Deus, nese paga entre os Arabes, e Turcos na terra gai-o, ser impio, ineredulo, ou ingralo para o seu bemfeitor) Habitante, natural, grn•
saneta, PanL. d'Av. c. 60.
v .. rutil'·c", s. m. pI. It. da As.) Mouros tio da Cafraria. § fig. Homem rude, barbade ~Iascate, a (rUe se attl'ibúe o poder de 1'0, desbumano. Vwira, 10. 333 "ilha da
matarem só com o olhar. GOtlv. Embaia;. da Socotorá, babitada de gente ca{res na cór,
mahomelanos na crença, etc.•
Pema, I. 13.
C"rl'iee, . f. Acção propria de cafre.
C .. ré, s. m. (do Arab. cahwe, antes de
torrado chama-se bonn) Fructo do cafezei- Resposta a I"r. Arsenio. § fig. ulTIma ignorancía
e bruLeza de juizo, barbarice.
ro, amargo, oleoso. que depois de torrado
v"r"íllO, dim. de Cafre. Nauf;·. da ndo
be móe, e o pó se infunde em agua fervendo produzindo uma bebida tonica e aroma- S. J. Bapl. p. 85.
curlj,,,, s. m. (do Arab. co{lan) Vestido
tiea. § gssa bebida, hoje apreeiada em lodo
o mundo. § Botequim onde se veude café. § lalar, que os Orientaes trazem sobre os
mais ve lidos, e só se faz de eda, ou de
A hora do -; depoí de jantar.
c .. rc,·.to, s. m. aI produzido pela eom- ti ú Jest. da L. Arab.
curio.. , s. f. Ilabilação miseravrl ~ Anbinação do acido cafeico eom uma base.
tro, furna, eaverna. § Eseonderijo. § Quarcorcch·"J, s. m. Plantio' de cafeeiros.
().. rcéh·o, s. m. Arvore, ou arbusto que lo escuro, em que n'al"'uns eollegio põem
de ca tigo os alumnos que commettem cerproduz o café.
,
v .. rcJco, adj. m. (t.. chym.) Acido -; aci- tas faltas.
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Ca!unés, s. m. pI. E talos, que se dão na
cabeça, como qnem cata com as unhas,
para adÔrmecer.
Cnfú.·,u,. V. Furna, Esconderijo.
carÚII", s. m. OH f. e adj. (t. do llrazil)
O filho ou filila de mulato e negra, e vicever~a. § Dizem tam bem cafuz, e caftt:.o.
Cngnç.... , S. m. illonturo, logar onde se
jnutam excrementos, immnndicies. § ~ome
de desprezo, e injurio i~simo, dado peja
plebe a mcretrizes immundas.
C .. r.;/.o;o, s. m. (t. pleb.) Medo, snsto:
•apanhar um cagaço" ..
Cngúdu, S. f. (t. baixo) Descarga do ventre.
CII1"lIli'llll, S. f. (t. baixol Excremento
de pulga, de mosca, .eoutros in cctos.
C";;a.lo, S. m. Animai, que vive em agua
doce, coberto de uma concha como a tartaruga, convexa por cima, chata pela harriga: tem qualro pé , e o collo c:ompridp,
que dobra, e rf'colhe entre os dOIS' ca~cos.
§ Auag.: "Cagado para qne queres botas, se
tens as pernas torla-?" B. I'.
Cúgllr')g-o, s. m. lt. do Brazil) Abelha de'
corpo delgado e negro.
• ·..:.:-lIliu·, s. 01. It. do Hrsp.) usado POI'
Gil. I'ic. 3. 380.• diz que tínheis lal de maio na lripa do cagalar" i. é, no inte tino
cé!!,o.
(;ug-IIlh"o, S. m. (t. baixo) Malel'ia fecal sólilla.
Cugúllto, s. m. Passaro que tem as azas
larl!as e curlas, e nas pontas çl'ellas umas
malhas brancas. Acham-se mllltos no mar
na allura do cabo da 1J0a-Esperança. Pil1wnl.

1/01. da Inel, Orienl. 331. BlLlI.
Cá;;lIlÍ1l11e, (t.

pleb.) O mesmo que Py-

rilampo.

c"~lIll1"eo, S. m. Nome que no coulos
de t.lcohaçá dão a uma ilE'rva, qne se ·Ievanta pouco do chão; tem a folha. muilo
larga, comprida e recortada. BlLlI.
.
CII(;UIICh'lI, S. f. (t. pleb.) DlalThCJa,
CUl:SOS, sollura de ventre.
.
(;lIgIlIlCIIl, S. f. (t. pleb.\ V. Caltantla. §
Eslar de cagallela; eslar com receio. " im
qne se o npgocio saíra a furo, eu estava ue
caganela" D. F. fl1an, Feira rl'Anexins. 1. 6.
2. § .Iam ela cagallela; um homem qualqner,
um homem se'm valor. En{erll'iel. ela Un-

gtla, /1. 13'2.-

·ClIgnn I r.hlCllI , S. 1'. (t. pOp.) Insigniflcancia; cousa de nenhum valor.
ClIgnníln, S. r. (t. pleb.) O excremento
das cabras, o\' lhas, e mais gado lanigero;
de ralos, elc. Blul.
CIIg'lInílo, S. m. (t. pleb.) \lomem, rapaz muito baixo, ou ainda muito pequeno.
En(ermilt. da Lillglta, p. 112:
CnltuO, S. m. -PIIU, r. Pessoa que anda
de diarrheia. § fig. Pollrão, medroso, cobarde. § Cagão, S. m. Nome dado pelo povo
baixo a uma pequena medida de agua ardente, que b bem ordinariamente de manhã.
Cng-íll', v. intrans. (do Lat. cacare) (t.
pleb.) Lauçar os excrementos pelo anus. §
Vagar selllellfas (fig. e plpb.) qu reI' dar a
entender, qne se é mui versado sobre alguma materia; metl.rr·se em conversação onue
não é chamauo. § Cagar-se; V. reI'. 11orrarse. ujar- e. § fig. Fazer mal e porcamente
alguma obra, que se arruinou. § (fig. '3 plelJ.)
Ter grande medo.
Cnglll'óln, S. 2 g. (t. pleb.) Pessoa fraca,
covarde, qne tem medo dr tudo.
CU:;;'á.,.,.. , S. m. Ave palmipede 101lgipenne.
Cnl;'lI"'iio, S. m. allgm. de Cagão, no pr.
e no fig. § (t. fam.) Caeleia, prisão, carcere.
(;ngn.'."'z, S. m. Mergulhão; ave aqualicn; é nome que lhe dão o pc cadores.

EttLI.
(;i'ltn-sc"o, S. m. (I. do llrazil) Passari-

nho pardo (lue tem nas pennas das azas alguma mallas brancas. § Nome qne dão
geralmente no Brazil ao livreiros que compram e vendem livros usados.
.
.
(:ngn_ló"IO, s. m. (t. .pleb.~. Lalr.lIla.
{;.. gluo, (ant.) V. CaJao. GIL. V~c. 1. 250.
CIIlt''''ns, S. m. pI. (t. do Brazil) Tribu
de indigenas de S. Paulo.

CAH
CagosiJlngn, S.

CAB

r.

Nome da ipecacuanba se(l'uinte: eu cáio, lu cáis clle cáe ca'
caLs, ca~m,o caía, ca,ías, 'ele.; ca'í c"~r'
Côllo\'uêh'o, S. m. (t. pleb.) O anus.
ele.; cau'a, el~.; Cairei, ca.fl'ás el~ ~'I~1
CIIgIl1, S. m. E pecie de macaco, do Bra- "/tI, ele.); V. Illtrans. Dar queda ('o'ml~zil.·
.
a pessoa, ou cou<a qne eslà cm jJé' ou ,r
(;ngllíllehn~, S. m. (t. pop.) O mesmo ta a prumo; ser lançado ao chao ~ vi 110"
que cagarola; medroso, fracalhão.
vlrlllde do pro~rio pe o, pela lei da g;ae~
CIII.....", S. m. pI. (I. do llrazil) Tribu ele clade: v. g. caIO a ca 'a, caio o muro clrl
.ln d'I!!cnas que Jla b'l
.. d
. . rua, § /'Ig. De~ccr ~obrea
, ao
lava par t e da provlnCla
a, '~~~e II a, Cal?..a,
de iIIinas Geraes.
t~l! a. v. g: .call a ?loule. Enelda, 8. 87 '
CII"alillgll, S. r. (t. do Amazonas) Terra Cml' o esplrllo; fig. abaler-se, desralle~8
alagadiça, em que cresce a palmeil'a Piassa- com dO,e~ça, desgraça, morte. Uam. S'IIII~
beira.
~o: § .Latl: o dalll1to s?ll,re al(Juem; ler pra.
Cllhet~H, S. m. pI. (t. do Brazill [ndio-e- JUIZO. Pawrt, S. § CaLr o venlo, a calma'
nas da provincia de Pernambuco, e il'iuidos VII' crescendo. ,11. e Jltoç. 37. ~ Cair aJom:
em varias lri bus.
bra dos monles; (piJr. poel.) ir anoulccen.
Vllhhl'., ou (l,dda, S. r. A queda da bo. /3ern. LYIlI~, C. 3'2. Carn. Ec. 3. 'll.lSO/ll.
cou a CJue cài: "nem de alcanzias a caída bras cahcm, vao-se as allmaria ele
immensa" "a cahirla (do cadaver, que lan- C'aír chuva; ehover: c~la ?lOllle calobll.li;n~
çaram abaixo)" B. 2. 2. 8. e Clar. I. c. 4. § le chuva; ch~ver mUito. § Vair cm el'l~
"Cahida de serras, montes" o logar onde enflano, d~c~t(!o,o el'l:ar, enganar·sc, de~
vão rebaix.ando, quebrando, e descendo. 111. eUldar-'e. § CaLr en~ SL; re/lecl.ir, conhecer
L. "cahida de umas serras, que quasi cm o eu elTo, Cl: slIa Imprudeucia. Cair no
circuilo vão cercando U[ll pequeno valle'" cOI1/a; adverllr no e~ro, engano; acertar
§ Queda: "suhi pela caMda onde subir de- atinar. § Cau' na ,'a;;ao; conhecei-a, cede;
ejoi" Ram. f/l.m.
J85. § U(l'. Qurda, rtÚ- a ella, .a se~s dlc!ames. § Uail' cln; dar:
na, destruição: V. g. caida (/0.1 "CilIOS, im- enlcnder: "nao caltza no entendimcnlode'.
pcrios, valimenlo. Arr. 3. 4. Leão, ChI'. J. tas palavras" V. de Suso, r 88. § Cair 011
/. 61. "caídas de principes', § Caida,- ruina desgraça, inf'ol'lunio; passar a ser des!!ra.
moral do que coml1lelte culpas, crimes. çado :V. ~. c?ir em pobreza; perder o~lue
VieiT. \. 67!;. 111'. "o a\JPCli le os crgou, e a po sUla. ~ Cair em graça; ser recebido com
cahida lhes abrio os o hos·, a. caída da gra- benevolenciaÃ merrcer sympalhia estima,
ça do l'ci, do poslo, cargo, honra, forhma ámis~de. § vair,o fig. incorrer: g. cair
a/la, elc. C'aída; (t. de asl!'.) certa deterio- n,~. desgraça, ou desagrado de algucm. !
I'ação do planeia, que se acha em signo op- Cal,em as velas sobre os masll'Os; (IUalldonào
posto ao da sua exaltação.
ha vento algum, appgam-se aos maslro;.
Cllhldeh'o, 011 C"idch'o, u, adj. Cadu- .abraçam-se com elles. Dasl. 1. C. 31. gCa;1
co, que ameaça rui na, caída. P. da Gen. 5. o coração aos l1és; desacoraçoar. Cairem
438. "siglo vão, e caltieletro.
os braços a alguem,o uesnnimar-se. Cai)'/m
Cnhltlíço, ou Vllidiçn, n, adj. Que CH íu: lenlaçào; ceder a eHa, peccar: - cm peno
v. g. {olha, {rucla caidiça. § Que está para sa1llento lJeccaminoso (Vieir.); consentir Hei·
cair, caduco.
le: "não nos deixeis cahir em lenlacào.Ca·
ClIh!tlo, ou Cnido, p. p. de Cailir, ou lho Rom. ~ Cair 110 chão, ou emsacCo/TJloa
Cair; e auj. Prostrado (aos pés de alguem). 71alaul'a, Iliclo, practica; passar sem aurerVieir. § Roslo caído; o do homem tri le, do leucia, reflexão. § Cair al[Jltma ClJlIsada
que lem o animo abatido, do que suslem mal lIlemol'ia,- esquecer. Arr. 10. l;j, § Cair da
a cabeça. V. de S!lSO, r " IO. "com o l'oslo ca- causa em jui;;o; ficar vencido. AI'I'. 10.6Ii.
lUdo, e descontente" SOl/sa: "sobrancelhas § Cair o neóphilo da fi!; tornar ao:: seusauca'idas" § fig. Abatido: "lJuma /lIma ja tão ligos erros. AIT. 3. 16. § Cair; escapilr:~.
fraca, e lão calúda· Cam. Sono 98. § Vaielo; g. aos {a/miadores caíram a/'"l/1l1o-Hcrdadtl.
desgraçado mudando de fortuna: .ao Arl'. 4. II. § Cair; cr logrado, en"anado:
prosperos cerca compauhia d.os amigo. aos cahio no laro que lhe armaram. § Tocar por
caídos soedade .. Ulis. § Animo caído ;abatido, sorte, calLlo lhe o numero dez 1la sOl'lc]iam
sem energia. Tacilo Porl. {. 138. § "A voz soldado. § Cheg-ar inspiradamcnle: calU·/lia
caída, e magoada" enfraquecida, abatiua. em casa sem ser esperaelo. § CaIr opanno;
V. de Suso, {. 2'.10. "o espirito caído enlre no thealro . de ceI' fechando a sccna. gCair
magoas" Ilern. Lyma, 23. "caídos espiri- no esqlleci,!tenlO; Cquecer. Cair daCCH;v!r
tos anima. 111aus.
§ Os coslulHes caidos'; alguma consa uoa a lempo, mas scmE~re,·
mndados a maus. Arr. 10.21. «o cuIto Ui- perada. ~ Cair o gOL'e1'll0; ser demlllldoo
vi no -" abatido. § Vencido, chpgado o pa- ministel'lo, podendo ~ormUl:-se _outro do
gamento: V. g. os {óros. 'rcm/illlenlos cai- me~mo partido. § Celtr a sllllaçao; cairo
dos. S!lSI. elos 1/egim, T. 6. r 460. "o que "'overno que era apoiado por um parlldo,
achon caido das rendas.. V. elo Arc. 1. 13.
formar-se outro do parlido conlrarlo.!
i. é, dec~r O. § A]1I'Dreilar os caMelos; (phr. Cairem as insliluícões . muuar a orgalllSil'
pop.) e fIg. as sobras, os reslos.
ção politica de um [sl~do ; rassando, v.g.
ClIhidos, ou Cuido .., S. m. pI.) Os cai- da 1110nal'chia para a Repuvhca, como sue·
elos são rendas vencidas para o proprieta- cedeu no Drazil em 15 de novembro.d~ 1889.
rio de alg. omcio, ou beneficio, que ainda Acontecer, tocar por sorle, oli. el~lçao:'o
não servia, para o bitipo eleito antes de ser perpgrino a quem caltitt o prJIn Iro lu!!!r
sagrado, e empossado, elc. Cunha.
(eal votar)" Lobo: «1113S caltiu-me lIm~
Cnhlmllllll, S. f. (t. uot.) Planla medici- ração em sorte, que não co~ilece, salvOju,:
nal do Ilrazil.
tiça e razão" Sá e 1I1ír. "a sorle, suc~~
Cnhlmclllo, ou VlIimelllo, S. m. Que- so, 'que cae a eus soldados.. JJJa~s. g dr
da, rnina. § fig. Falta, quebra; aballmenlo: elll sOl'le . ou cair algltma cousa a conla
v. g. caimento ele justiça: "frollxeza, e cahi- algttem; i. é, a sua parte, tocar:lh§e ~~~,.~;
meftlo de espirilo para bem ourar" Gran. te, ou di~tl'lbuição. Lovo, (.3u. DI ada
00111]1.
cOlmni.~so; incorrer na multa comrllt de
V .. híllCIl. V. Cainca.
em lei, sentença ou conlraclo .~or al~lo;
(;.... illclco. V. Caincico.
cumprimenlo de clausula. qall o ca !II'
()"hí'lllC', S. m. (do FI'. cahique, ou caic; despegar-se pela raiz; e cau'.o ~abe:~ra
do Arab. caic) Um barco de pescaria ou l1a- bre as cosias a barba sobre o pello, ch." 4
vegação costeira, usado no Tejo. Alu. de 3 f' ta partes~ quando ~ão. 101lgqS. .U!ISS·,ii
maio de 176'1.; tem coherla e duas velas la- 27. § (Jair a fesla &ln lal dta;.cOJncld;~noa
tinas. § lia tambem cahiques de recreio que a ser nesse dia: a I'a, choa cal.o e te l ceeI"
tem a forma mais ou menos semelhanle aos 2l de abril. § Cair; auvertlr, CO~I .ca:
de pesca, IDas são luxuosamente ornarr.en- entender: V. g'. cal ell l que SOIS cig li \'ir:
tados, e muito' velleiros. Destinam-se com- pilão que não caliía em ~adall .LtIJÚ; aja.
mumente .a regala, e a passeios Iluviacs v. g. caíu a 1Jl'Oposilo. § Dizemo., qara onou costeiros.
llcUa cai sobre aquella parle; I. é, Pella e
Cnhil', ou .anles CnÍl' J (por ser ab olu- de dá vista, ou eslà v~ltlld.a pa~~~l 8.'e.
tamente superl1uo o h, n esle e der. tanlo pr 1'10 : V. '(1. cai sovre 0JardWI. ~ aS W·
segundo a elymologia (do Lat. cadere, e 138. "serra's que caMão sobre U~ISC d·rl·
Hesp. cael'),. como segundo a pronuncia, geas" § Caír em ~lgttelll; lembr.~. gCd;r
deve-se r,onJugar e~le verbo da maneira Ile. Eu{r. "se el-rel ca/ussc em D1I
no Drazi I.

r
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CAI

Cii 1lU' R , s. r. Contracção espasmoclica e
dolorosa do tecido muscular; da-se nas prrnas. braços, dedos, pescoço, e até no eslomago; alaca frequentemente os qne nadam.
V. (/e Suso, r i3 . .. davão-!he càt'l11bras nas
pernas" Ae. (/0.1 Sing. 2.. ~03. "c01llbra. §
l'aillbem se diz: q"tlembra.
C.. IlIl·úl, adj, 2. g. De caibros, de os pregar: "caibraes".
CiillU'o, S. m. '(1. de Pernambuco e Alagoas, llrazil) Um par de quaesquer objectos,
principalmente dila. espigas de milho, presas uma ii outra pela propria palha.
Ci.lho·o.., S. m. pI. Peças de mad~ira, eomo uarroles. prrgados nos qualro canlos
do trclo. § Pl'ças lavrada de madeira, ou
varas qoe vem do frechal á cumieira, soo
bre as quaes as<enlam (cruzando-se com
ellrs) as ripas, c obre elles as lelhas. §
Caibl'os cle carro; são as peças <.Ia grade,
Caie .. , S. m. Especie de papagaio dI)
GUiana,
éiiicúlbn. V. Canicalha.
(;"I~io, s. m. Ave' do Drazil do tamanho
tle uUla colovia, lrm a parle superior do
corpo parda com pinla. brancas, o \'cnlre
cinzento, cabrça grande, e bico grosso,
agnçado e nrg-ro, guarnecido na base de
baruas eompri<.las e asperas. § Caiçu; (t.
Draz.) cabeça grande.
(·.. Id, S. m. (do araile cáill, chl:'fl', de cá·
da, condnzir) Governador <.Ie provincia, ou
el!pfe militar nos eslados lJarbarescos.
(; .. lch·lI, S. f. Fabrica de cal; forno, onde .e calcinam as pedras, ou oslras de que
se faz a cal.
(·.. Ieh·o, S. m. O que faz cal. § O que a
Iraz dos fornos. § Srrvi'nle ue pl:'dreiro.
que lhe leva a cal. V, Caiei 1'0.
('lIllIlIa'iio, S. m. (I. de dignidade no
imJlrrio Ollomano) O logar lenente, e subo
tituto do Grão-yisir.
{'lllmill, ou <'nlmilo, S. m. 'fitlllo dos
senhorr , e principrs do ~ralabar. lJ. § Caimào; alligalor: jacaré.
(;i'imbll. Y. Cãiua, e Camba.
(;lIll11bo,o', - dóo', etc. V. Cambiar, elc.

Culpi"n, s, m. Nomo dado, durante a
guerJ'a da sueces.ão em Portugal, aos coustitucionaes, pelos reali tas § (em S. Paulo, Drazil) O habitante do campo; o mEsmo
que aldpão, camponrz, rocriro.
CU'I'..·..dn, S. f. Acto de caipIra, ruslieidez, grosserIa ii Grupo de cai piras.
Cull'Ó"", S. r. (I. do llrazil) Lume faluo,
que apparece nas mallas, e o vnlgo diz que
são alma de caboucos morlos sem baptisIDO. § O que não tem felicidade nos seus
IJrgocios; aquelle a qnem ludo sae mal, que
cm tndo trm azar: é um caipcíl'a.
VRlllOo'iJ<mo, S, m. (I. do llrazil) Estado
d'aquelle que é c:aipórn, que em tudo tem
azar; ma sorte, infelicidade; conlraricdade
uas aspirações, nos interesses, nos negocios, etc.
Cui,', e todos os der. V. Cahir,
C .... ·~I, S. m. (<.lo Hal. cai1'e/loj Galão esIrei to para debruar chapéus. elc., orla. Lobo, r fl4. § O cabecel, ou cabeca encabeçada 110 casal, 00 courelJa. § Un)lOs com caiTCt; sujas nas extremIdades.
C.. h·cládo, p. p, de Cairelar, e adj. 01'lado de caireI. Casl. '3. c. 94. "bedem caire-

CAI
.Ia' arruinar-se, vil' li: lerrl1 ; e fig. e~
a r~r.se perder-se, arrUlllar-se ludo. Cal/'
Iro/~mili~. illlperio, o podeJ'. Inel!. I. 3~3.
a ua Ião honrada casa nao ca/lLl'a (a lll:.e·
1). Pedro)>> ..e&la nobre CI11111.
U
,
I
.
I,', "orrgeule
dade rm IllHlnlo rsleve em pc .. , c rpOlS que
abiu, i. ê, e perdeu por c?,nqulsla, revor 'ões e3lraO'O de guerra . .)a e Mil'. Esll'. "§
C;irail/llem.;' solrrcr desgraça.. ~balimento:
e, g. cair ~Io~Il.'~; ado.ec,cr: Gall' na cama.;
a mesmo. ij (,ali da (ii aça de algucl11, peldei-a 'ai cl ella : .uem prr ellle estava nos
olhos' de todos a .Pl'Ospcl'ü/a,de ,dei-rei <.Ie
G3111I1o,ro, o qual Vindo a ca/1I1' d ella., JJ. 4.
i. I!. § ['ai,. c/o esla"do ; ~rr tlec~<.Ien~Ia pa·
ra meuos graduaçao. 1 qlL'a, .). § L.all' de
láo aram/e. esperanças; VII' ameno t'm e lado c sorle. Leào. ChI'. § '6'a.il' em poc/CI'
(/e ou nas màos de al[J!LClJl .. delx.ar- e ap~
1I11ar, fuhjuO'ar. § Cau' de 1IIacl'tll'0 ; Og:. lIao
re poder evitar., § C(!!I' de .10711110; n~o. se
poder ter em pc por. rs"a .causa. ~ ~ ali' ;
fal1alldo de renda : V. Cah Ido. " l..au· c/as
IIlll'fIIS; ler grande tlrcrpção § Eslal' I'al'a
cair de rama,' (fam.) em ('si ado adlalllado
de "ral'ide~ presles a parir. § Atlag. .. Coio
oc& matoú as colovias» En(el'lIdll. da Lin!JtIa, I). 114. di~-se ironicamente a \Jr01JOSilo II'uma cou;:a que faz muito uaru ho, mas
pouco elreito. ~,,~Iais I'ale mil- cm graça <.lo
'Iue ser ellgl·açado •.
Vllbil'.'c, 011 Clli".HC, v, rcf. p. uso Precipitar-se: "que as arl'ores c os monlrs se
cabiam. Cam. Eet. 2.. § Impropriamente, e
i maueira dos lIe.panhoes, nós nsamo dos
rerllo rcllexamrnle, pam ignilicar e penlanridadc, v. g. Ia se ficou Ipor sua vontade, c nào do qlle lIcolI prr. O): cil me estou:
.stja-se elle emuora amanl(' cégo. parou-se
aao/ao, e não parou·se a pedra, s6 dandolhe cncr"ia.
CI!IIÍ\~', S. r. (I. do Panama, llrazil) TerI'('no de mallo, improprio pata a culllJra.
I'ohi., ou curi"" s. m. (ant.) (cio Arab.
co#;) Medida de grãos; o ca"i~ grande conliuha 16 alqllrire ; o peqllello mrlade.
Cállo•• V. Chaos
1'lIlnbai"u, ou Cllhu'i1bIlS, s. m. pI. (I.
do llrozili 1'. Cuhans.
.
Vlllaçiio, s.. r. O me.mo que Caiadura,
Vllh\du, s. r. Pas aro dcntiroslro.
Vlllndela'll, V. Caiador.
~-II~adelu, S, r. O me~mo que eaiad ura,
caloçao.
taludo, p. p, de Caiar. § fig Nulalo caiailoile bl'allco; claro que parece brallco.
Valnd.,,·, S. m. Cnilldc"'n, r. O que, a
que "anha a .lIa vida caiantlo.
1'lIlndi..·u, s. r. Acção de caiar. § A cal
po-la em parede com pincel: caiação, 'caiadela. §,III1'. As po luras branca no 1'0510,
J'(Irr ffiClO de pó de arroz, alvaiade, etc. § lig.
Iiel arce, eór dada a menlira. § fig. Caiaduras do tempo; as cãs: «lem tanto ungueulos pura· cayar as barba:, como alO'Ulll
'elho verde para envemizal' as ealjadul'as

°

do lempo. lJ, P. Man. Apol. /Jwl. 16L

.1'lIlilnçu, S. f. (I. pop) Uma lel'<:' eaiaçao.
li~Olllue, s, m. Arvore oleogenosa do llra. (:0181108, s. m. pI. (t. do Drazil) Tribu de
l~dl~enas que dominava em parle da pro-

'm~la,de ~lallo.Grosso.

uh1ar,ou (;uy~)', e der. V. intrans. llrancal dllulda em a""lIa e applieada
tom Pll1cel. § Applicar a cal n1isturada co~~ \!nlo: mas só dilllida cm a""ua. § lig.
iJar~lpo 10.110 .. (I. famil.) pór-Ihe posluras,
Irra areeer .branco; V. g. ai vaiade, pó de
z, etc, § lig, .Caial· a menlira. o aleiL'e;
, mascarar. § CaiaI' a hypoerisia (/e
."1
mesmo.
M
dOis
s, r. Peça do freio: cãibas são os
lo' da bOS compridos, que ficam nos can/ades n°fca do cavallo, em cnjas extremili réd: ran,l os torneis, d'onde prendem
barbellaa ~n ellas esta fixo o boccado, e a

q er c~m

r:"'°

4nl' V·

ago, Alv, e. 2.1. § Càiba das 1'0-

ou 'Pi'caC~mbas. § Enlre alfaiales, é nesga,
ao capôle ~ panno, que se junta para roda
gl
, a capa, etc. fazendo-a mais lart'lb
; o. V. Cambio. lned. 3. lei de
V.
OL. I-FL.
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ClIiI'clú,', V. trans. Orlar de cairei; de·
bruar.
(;.. h·j, s. m. (t. da Dahia) Guisado de gallin!lU, temperado com azeite <.Ie dende; pimellla, p(;vide de abobora, ele.
('i1h'o, S. m. Nome que sc dá na India ás
filaças, ou filamenlos, ou partes estopenlas
que ha no cóco, entre a tez de fóra e a ca ca
o. sra de denlro, do qual cairo, drpois de
corlido, massado e fla<.lo, sc fazem na Asia,
no Urazil, elc., cordas, amarras, elc. 11. 3,
3. 7. "as náos são de cavilba, cozida com
cairo. Goes. (,111·. Nan. p. 14. Vieil'a, 10. 100.
2.. "corda de cairo", § " '"vl:'gar lanto a cai1'0 largo" P, Rib. Resl, p. 2.9. i. é, com as escola largas. § O caiTO da scrra de c01,/)inleiro; o cordel d'elJa feilo de cairo da India,
M. P. C. 214.
Clllr,.. i., S. m. (L do llrazil) Passaro azuL

na cosias, com o peilo ró)>o, azas e canda
nrgra , bico cl.!rlo e largo.
CnlmbeÍl'o, (ant.) Y. Camuiador. Afarcos,
Ci.II<O, Ci.jo, ClljÍlSO, C08Í1S0, (anl.)
ChI'. 2.. 1). 16.
por Caso, Acaso; escriplo d'este modo, e
C.'imho. V. Cãibo, e Cambo. § Na Orel. ainda com variRções accidertal:'s, occorre
Ar: 4. 5~. I. vem erradamente caimbo por nas obras de Gil Vic. Ipor ex.) Tom. 3. 134.
cabo; capital, principal. .ponho per cojo que algurm vem, elc... Tom.
Ci.lmbo·lI. V. Cãibra, e Ql1embra.
I. 132.. e 138. • casuso a vi eu c lar. Tom. I.
Cnilllocoim, II. infanlil) Yoz iMitaliva do 146. -que eu a achei bem acasuso" e p. 2.61.
grilo do cão em que se batcu.
..não hei de ir per acajuso".
. Cllhnil'i,.Ou Vlllllllr'O, S. m. E pecie de
CnlsHill'll, S. f. (I. dI; Pernambuco) E~pemacaco pequeno da Amcrica' sag'ui, mico. cie de córca morta; a que não é de sebe
Cllllllilll8, S. m, pI. pita de gnosticos viva. ~ E pecie de armadilha para pescar;
que se allribuiam uni poder sobrenatllral. é feila de ramagen , que se lançam no funCnllll!fch'o, S. m, Arvore das Anlilhas do da agua; o peixe, viudo esconder-se ahi
cuja madeira passa por incorrliplivel.
rm cardume, e facilmentc pescado ao allCllillCII, S. f. (I. do Ilrallil) Planta medi- zol.
cinal muilo u~a<.la nas roças, chamada lamCnlle, S. m. (I. do Drazil) Planta, cufa
bem cl'!l;eil'inha, caninana on raiz preta. O raiz é rmpregada na medicina, e cujas fonome bolanico é cMocoeca, e ha duas espe- Ibas servem para forrar jacás, elc.; chamacirs, a cltiococca racemosa e a chiocoeea an- se lambem lJananei'l'a do mal/o,
gtti(tlga.
. _
.
Cllltelio, ou CllititÍl, S. m. (I. do Brazil)
Cllinçll, S. f. (t. pop.) ~Iullldao, alcalela Porco do malto. S Hodete de desmanchar a
de cães, Gil Vic. 3. 20. "ma cainça, que te mandioca, o qual produz uma I'oncarja secoma...
mellJanle á d'este animal, quando se enfu.
Cnlnci.dll, S. r. Oestrondo. barulhn cau- rece.
sado pélo latir de muitos cães. Gil Vie. 3.
(;nl ..... s S. m, pI. (I. do Brazil) Indige15... não ouço co'a cainçada, rapaz dá:lhe nas que habilavam parle da provincia de
hua pedrada".
S. Paulo.
Clllllci.lbn. V. Caniçalha.
Cllho.., S. m. Cerla gomma; lambem se
Clllnélco, adj. (I. chym.) Acido -; acido escreve kaiús.
descoberto na raiz da Cainca.
CIIIl"'lccllns, S. m. pI. (t. do llrazil) 'friCllinbczll, S. f. (ant.) ~Iiseria, illiberali- bu de indigenas do Para.
dade, mesquinheza. Eu/i'. 1m.
('iolxll, S. m. e r. (do FI'. caísse) Arca de
Cniubo, n, adj. ~Iisero, illeberal, laea- !Dadeira. ou oulra materia, com tampa, mas
nho, sovina. Ulis. 2.. se. 2
de ordinario sem fechadura, nem gonzos:
Cllíult1l8, R. m. pI. (de Cain) • eita de V. O, til/Ia aixa de lJinho, de (olha de Flallgno lieos que honrnvam Cain e Judas. e que dres, elc.; uma cUlxa de Fazendas, de chá,
linham um evangelho sob o nome do ultimo, de assllcaT; cheia d'esses objectos. V. CaiClliuilo, S. m. Genero <.Ie planlas mono- xão. § Cofre. § Estojo, § Boceta: v. gJ - de
pl:'lalas.
labaco; faixa de rapé; caixa de amendoas.
Clliuo, S. m. Pelição de miseria e pobre- § Caixa 111oldar; onde os ouril'es tem a;areia,
za feita ao principe e aos .scus mini tros. elc. § Cai;],'" do coche, slje, lrem, cal'ro, e/c.;
Vice. POI·l.
o 'corpo inteiro da madeira tirado do jogo.
Cálo, s.. m. O me mo que Caiadura, ou § Caixa; (no comm.) cofre onde se.!l'uarda
Caiacão.
o dinllciro do negocia.nte, .companllla, b.anV.\iõll~. V. Cajom. Ined. 3. 2.19. ':aqueecr ~o, etc.:. V. Q. leI: mllllo dmltet1:o .~11l caixa;
' J. é, mUllo dlOIJell'o apurado. Vle!1. 10.2.92.
oulro calO111, que o de todo perdena».
Ined. 3. 342.
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2. ((eis Il.hi a ,chave da caima, vá a minha
casa, e 10me o (dinheiro) que quizer". §;~e
partição, ou secção da casa de commercio,
companhia, banco. etc., onde se recebe e
paga. § O empregado que tem a seu cargo
a caixa; o que recebe e paga. § Uvro caixa; livro onde se assenta a importancia do
dinheiro que enlra e sae diariamente na
casa de commel'cio, companhia, banco, elc.
§ Caifca economica; instilnição particular,
ou do Estado, que recebe pequenas quantias a juro modico, facilitando assim ás
classes trabalhadoras o guardarem e accumularem as pequenas economias. § Caixa
de deposilos; reparlição do Estado, onde se
recebem os depositos. § Cai.'ca de credilo
induslriat, commerciat, agricola, elc; instituições de credito, que fazem operações
commerciaes e bancarias. § Caixa; na impressão, a dos typos, com suas repartições
para cada lellra. !l EI'I'o de caixa; o do composilor t)'pographico, e não do exemplar.
V. Caixotim. § ()aixa de l'UrO; lambor. § As
caixas destemperadas; tocam-se nos funeraes, ou quando a um réu mililar se despe
o uniforme com infamia. § fig. Lançar alguem c/e stta casa, ou conversação, do posto,
officio com caixas destemperadas; i. é, em
dlscordia, e com mas I'azões e brados; com
ignominia e arrronla. § Caixa das esporas;
o encaixe d'ellas. § Cai.'ca das l'odas de um
vapor; o resguardo das rodas; a armação dc
madeira qne as cobre. § Assucal' ele caixa;
crJ'slalisaiHl, não mascavado. § Certa madeira do llrazil~ de que de ordinario são feilas as caixas ae assucar. § Caia'a das almas; e pecie de mealheiro cm que os de. votos deitam as esmolas. § Caixa do éol'l'eio; especie de cofre, de madeira, ou de
ferro, que tem na parle superior uma fenda, pela qual se lança a correspondencia,
que opporlunamente é retil'ada pelo respectivo empregado, para seguir o seu deslino. § Cai.'Ca de secrclaria; é de madeira, e
tem na parte superior uma fenda por onde
se lançam os requerimentos, ou quaesquer
documentos. § Cqi.'Ca ele musica; mechauismo, que, posto em movimenlo por meio de
corda, ou mallivella, toca uma ou mais peças de musica. § Caixa do l'oslo; o todo d elle, e a feições. § Caixa dos elenles; a cavidade formada pelos ossos maxilares. § Cai.'Ca elo IJJlnpano; a parle do ouvido, que se
encl1e lÍe ar. § Caixa elo cmneo, ou craneana; o craneo. § Caixa LllOraxica;'o tl1orax;
a arca do peito. § Cai.'Ca do l'elogio; a tampa que o cobre. § Cai.'Ca elo lheatl'o; a parte
do theatro em que está o palco, os camarins, elc. § .Caixa cfossos; (phr. pop.) diz-se
da pe soa que é muito magra. § Ccu.:ca cl'oculos; (phr. pop.) diz-se cm tom burlesco do
que usa grandes oculos.
Cáixll, s. m. Osacio, ou caixeiro de casa
de commen:io, companhia, banco, etc. incumbido de recoll1er, e guardar em seu poder todo o dinheiro, lellras, etc. e fazer os
pagamentos, de pezas, etc.
Ci.ixll, s. f. Moeda Asiatica, que valia um
real e meio. M. P. r. 128 v. B. 3. 5. 5. diz,
que I sll200 caixas valiam um cruzado. § ~Ioe
da (le Tidore (lndia), que valia 3 réis. Coulo.
Cálxnwlu'im, S. m. Especie de embarcação.
Cllixi'in, S. m. (do FI'. caisson) augm. de
Caixa; Caixa mais comprida que larga, grande, para levar fazendas, quinquilharias, assucar, etc. depois de clleio diz-se 1l1na caixa, e eslando vasio, um cai.'Cão. § Caixão "
ataúde, esquife para defunclos. § Caixões;
para polvora, que se mettem nas minas.
Coulo, 8. 36. § lJai.'Cão ele bombas; (t. de artilh.) leva até 6 bombas, e se enterra ondé
o inimigo se lJa de poslar, para o fazer
voar. § it. Caixa para munições. § Cai.'Cão
da eslanle; os reparlimenlos ou casas, para
os lívrdS. § Caixão: V. Cachão.
CIlI ""in, S. f. Grande quantidade de caixas. ~~O[fiCiO de caixeiro (que escriptura
em c6 tuercio, vende, etc.). § (t. Asiat.)
Nome ~ l! se da no Cairo aos arruamenlos dos
merca ores, sendo cada um como uma cidade" 'enl'. 11m. C. 40.
Cálxe, S. m. Moeda de estanho de Mala~
ca. Albllq. 3. 32.

S. f. A classe dos caixeiros.
de caixeiros.
Clli,u>h'O, S. m. (do FI'. caissier, o que
tem a seu cargo os fundos do negociaute,
de cujos negocio" é gerente) O empregado
encarregado da caixa; o caixa. ~ Oescripturario, ou empregado nó expediente inter-.
no, ou externo de qualquer casa de commereio, companhia, bauco, etc. f O mechanico que faz caixa.
Cnb:etn, S. r. dim. de Caixa; serve para
doces, papei, e qualquer cou a porlatil, e
pouco volumosa; bacela. ti. Dom. I. 3. 3. §
Doce de - ; de frucla em massa, como a
goiabada, ou o araçá, que se coalha, e guarda em -(;aí:celas de madeira branca, dicla de
pau de caimela, ou paraíba. Goes, ChI'. M. 3.
C. 59. § (L do llrazil) Arvore do mallo virgem, cuja madeira serve para obras de carpintaria.
Clllxetim, ou Cnixotim, S. m. (do FI'.
casscLin) dim. de Caixa; (t. de impress.) Heparlição da caixa de lettras dos compositores typographicos.
Vlllxílbo, s. m. Moldura de madeira com
repartimentos de ordinario quadrados, onde se põem vidros, para preservar do venlo, frio, poeira, etc. v. g. caixilho de janclla, elas lJO/·la.s, da gual'da louça. § ~Iolduras
de paineis, laminas, quadros, elc. § Cai.'Cilhos ele livros; as eslanles. T. dc Agol'. 1.
€lnlxclJ'i..IIl,

§

~Iultidão

D. 2.

Clllxílll... , S.
Vnh:otiio, S.
Cnlxote, S.

f. dim. de Caixa.
m. au"m. de
m. Caixa de mediana grano
de7.a, antes pequena que grande.
Cnixoteh'o, S. m. Carpinleiro que faz
caixas e caixoles para transporle de mercadorias.
Vnixotim, S. m. (do FI'. Cassel'i/!) dim.
de. Caixa (t. typ.l Di visarias nas caixas de
leltras de composição para eslarem separados os typos.
Cllixotlllbo, S. m. dim. de Caixote.
ClljÚ, s. m. Fructo do llrazil da feição de
uma grande ameixa amarella, dé goslo
a!!'ridóce; é aromalico, tem grande caroço,
coberto de fibras, ou nervos fortes. § A arvore que produz este fructo. ~ (ant.) Certa
vestidura propria de homem. Teslamenlo de
Ar. 1V.
Clljlldádn, S. r. Pancada com cajado. Aulegl'. f. 45.
.
Cnjndillbo, S. m. dim. de Cajado. Vieil'.
5.318.1. ,dmm cajaclinho na mão".
Vnjádo S. m. llordão de pastor, com a
extremidade superior feita cm meia volta.
Vieil'. 9. 230. § lig. Esteio, apoio: .fiIho, cajado de minha velhicell.
Cnjt\lItc, (ant.) V. Cambiante. Const. ele
Coimbra, n.· 14. 2. p<l.1'a{J. 2.
Cllj i'io , S. f. ou m. (ant.) Desastre, desgraça, caso accidenlal:B. t. 1. 14. Eurl'.pl'Ol.
"occupação d'amores he sujeita a cajõesll
"morle de ca,jãoll como a que succede, quando os peoreiros Jançam na rua consa, que
mate a quem passa, ou se despara tiro sem
proposilO de aeE'rtar em alguelll, ele. OreI.
Fil. I. 3. lO. e Af. 1. 69. 18. "alejamento, ou
cajões" e 5. 41. 2. "se recrescem damnos, e
cajõcs entre aquelles, que destes jogo'
usamll § A mOl'le dc cajom, distingue-se da
feita em rixa nova, e não acinte, ou sobre
pensado. 01'e1. 1. 3. 9. e 10. e 5. 35. pI'. Ord.
Ar. l. 4. 3. e 5.84. 6. § Occasião, causa. Ol'el.
Ar. l.

f.

29.

e 2.

r

3.

S. m. Arbusto do Brazil; sua casca é g-rossa, escura, e regoada, suas folhas
semelhantes ás de loureiro; e dá um I'ructo
amarello do tamanho de um abrunho, de
sabor e perfume agrallave\.
Clljllzeh'o, s. m. Arvore do Brazil, que
dá cajas. Vn.sc. NoLic. do Brazil. Onlros dizem cajazeim.
Vnjcl>llt, S. m. Arvore das ill1as Malucas,
(Melaleuca lellcodendron de Linneo: ou Melaleuca Cajepllli de I\oxburg.! § Cajeplll (t.
pharm.) óleo esverdinhado, mui volatil, de
um cheiro muito penetrante, (Lue se obtem
por distillação das foll1as da arvore cajepul,
é tido como eslimulante, sodorifico e an
tispasmodico.
Vnjlnjuvn, S. f. (1. do Brazil) Nome d'uma
planta medicinal.
Clljnti,

CAL
Cuj.f.!.Í1·, v. intl·ans. (t. allt.) Experime .
tal' caJao, desastre.
n
Vujillll. V. Cajão. OI'Cl. Ar. 2. r. 3./ned ?
365. -caa ~natarom delles nove sem ou'l"
nenhum ca/Oln".
1'0
_Clljía, S. m. Fruclo do cajueiro, da fei.
çao de um cone truncad.o, amarello, ou en.
camada, .de sabor malS doce, que agro'
usa-se cru, r.Jl1 doce ou em xarope; da par:
te opposla a em que está pegado aos ra.
mos, l~m nma ca. tan!la denlro de uma caso
ca mUi okosa causllCa, cór cinzenta: lira.
da a casca apparece uma amcndoa saboro.
sa, que se come assada, ou se confeita: c
serve de amassar-se em bolos doces, pudins
elc. Vasco Nol. do Bmzil.
'
Cnjoá.... , S. r. Hefresco de cajú, muito
agrada vel ao paladar.
C"jllêil'o, S. m. Arvore do Brazil, dol!Cner~ anacardeo, a qual produz o cajú.ila
vanas especles.
V"jUl'i,. S. m. (t. Asiat.) .Especie de pai.
meu'o, mais B'alxa que a ordlllana' do sueco
d'ella se faz vinho. Godinho.
€l"jozêh·o. O mesmo que cajueiro.
Cill, s. f. (do Lat. cal$; do 01'. clialix pe.
dra de cantaria) Oxido de calcio, o qu~1 se
obtem dos carbonatos calcareos, pedras ou
conchas, reduzid.os pelo f~go em gralldes
fornos. § Cal vwa, ou virgem; a cal não
combinada com agua. § A cal diluida em
agua serve para caiar: misturada com azei·
te serve para lomar buracos por onde cor·
re agua; ~ misturada com areia serve de
enlace para as pedras e tijolos da parede.!
Eslal' de cal e al'eia; eslal' firmc, solido.!
"Cal sem areia chamavão o eslilo desatado,
e solto de Senrca. P. P. Prol. § Dos metaes
se faz cal chamada mclaUica, fazclldo·lhe
perder por meio do fogo a connexão de
sllas partes, e a fórma melallica: v. g. cal
de chumbo, de eslanho; a que l10je chama·
mos o.'Cidos melalUeos. § Cal lerçada: V. Ter·
cal'.
• Vál, s. m. (de caal, por canal) Cano de
escorrer as aguas do telhado. Ord. Man. I.
4.9. 41. e 42. acl1a-se na cil. Ord. no rem,
"a cal. no pI. .cales" B. Gl'alll. (. 105..
Cál, s. f. (do Hesp. cal/e, rua) OmClO da
rua, espaço entre os passeios. Lop. CII,.. ),
1. l. 133.
.
.
Cál, pron. ant. por qual. • E pera nom
'0m me devia desamor Cal que no ben noo
a melhor" Canz.
Cúln, S. f. (V. Calla) Parlo, aberla, eo·
Irada no recHe costa enlre montes. /11/4.
2. r. 417. § Caihrla (é o dim.) ~iIll6nlel.!
Cala; aberlura que se faz ao mclno, melan·
cia, etc. tirando uma porção para pro!ar:
sua qualidade; o me~mo se ,faz ao queiJo..!
CompraI', ou lomar a calai J. é, com condição de se poder engeilar a frucla, que se
prova calando se não conlenla ao compra·
dor; ou tam bem com prar depois de_calada,
e provada a bondade. § fig. IlepulaçaO, pro'
va. Cam. Seletlco: comprei o aulo á caJade
sua boa fama" i. é, sem o ver! e só pela
reputação. Pl'eJles, f. 6. "lomar a c~la' ea
r. 122. Aulo da Uiosa: "o melhorsenae~
á cala, e cont~nto" i. é, l~mando ex~~~
cia das .condlções da nOiva. § F~!el lJJa,
penetrar: v. g. fez cala aro; 110 perto. Mr •
[: 6 V. § Tel' a cala alia; r;". estar. pro ~~.
damenle penetrado. iI. ser de dltfiClI COII .
cimenlo, e requerer que se profuDde'l~
se entender: "materias que Icem ~bca~ as.
la" Maus. Prol. § Diz-se de um ve a S1Jjl
luto, profundamenle di.ssimulad.o, q?e~stJ
J

malícIa lem a cala mm alia, ale pala
perlos, e sagazcs.

Calnbáçn. O mesmo 9~e cabaça'subler€lnlnbc)uco, S. m. Prlsao funda) §QU~

ranea, masmorra. Ag'ial. Lu.s. I~' .31~·quarlel,
quer prisão de um poslo po 100a ,
etc.
) C bo g~lO;
Cnlábrc, S m. (t. naut. a.
2~.
amarrela para varias usos. H. N. 2'r io de
§ Calabrc' especie de cabo grosSO das
piassaba, 'em que se ata~ .~s al~lm~t Y.
noras para tirar agua. VW!l a. .
elo AI'C. 2. 32. ((calav/·e".
ue caia'
ClIlnbrcádn, S. f. O mesmoo~sleeot
breadura. § fig. Engano, que c lu!rli'dJ
dai' pessoa, ou cousa fingida em o

li
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pressa, ou calada" Orr],. Ar. 5. (. 408. § Que
Ijuarda segTedo; que não conta o 'I ue ou ve.
§ Calaelo; fig. encoberto. P. da 11. Gen. 5.
609. § Vo.qa calaila; surda. Casl. 3. C. 101. §
Adag.: "O parvo calado por sabio é reputado.. , "O calado é O. melhor melãou quer di·
zer que o silencio é o melhor partido.
V .. ládo, p. p. de Calar (encetar), e adj.
Encetado; aberto: V. g. melão calado.
C.. ládo, p. p. de Calar (abaixar), e adj.
Desci lo, abaixado: V. g. o elmo, a viseira, o
mOl'riào -.' "as arvores secas, os mastaréos
calactos, as vergas abatida.. Vieira, 5. 323.
"aguia ctllada das nuvens" Eneicl. 12. 60. §
lJayonela calada; encaixáda na bocca da espingarda, e apontada contra o inimigo.
C..lállo, p. p. tle Calar (penetrai'), e adj.
B. P/or. 5. p. 7. "os vestidos calallos de agua
me pezavão", i. é, repa~sados.
V..ládo, s. m. Abertura, buraco, cala.
Agiol.. Lus. 3. M .• a cruz de prata em que
está ... he de dous braços, a modo prima·
cial, obrada com tal al·tilicio, que pelos catailos se toca o mesmo sancto lenho".
Vn ...di..·.., S. r. Acção de calar (encetar).
§ A abertura que se fez calando. Lobo,
14.4.
v..larúte, S. m. Omcial que calafeta navios M. P. c. 46. § Engelmann tem a derivação arabica d'este termo por muito suspeita e arbitraria.
c ..l..retaçiio, O mesmo que Calafetagem.
V.. lnfetadl.... S. m. Instrumento com
que os tanoeiros calafetam os toneis. AlaI'-

Desgraça, inJelicidnuc, miseria: v. g. as
calamidades ila vida humana. § Desastre,
mal geral. Vieir. I. 5 L4. "calamidades puhlicas" como peste, fome, guerra, tormentas, etc. § Desgraça irrepamvel que succede a uma pessoa, ou a uma familla.
V.. lll...íde, adj. 2. 0-. Ido Gr. kala1110s,
colmo, ou peuna) (I. diâ.), Que é em fórma
de colmo ou penna.
Clliamíll", S. f. (CobaUum.) Mina de zinco térreo; eutra na composição do latão.
VnIIlUlllllÍ", adj. 2. g. De calamina
C.. lnmínC,bn, S. f. Nome de varias especies dr hOÍ'tclã. § Calaminlha; planta de
lIMes labial/as, que tem todos os caracteres da melissa. da qual só dilfere pela disp~sição das [lóres. (Me/issa Calaminlha.
Llnn.) Bl'ol. C.
Vnl..... iOlt.·lÍllo, p. p. de Calamistrar. §
adj. p. uso Que tem o cabello encrespado,
frisado: "moços caJarnistl'ados" CI'isot da

CAL
verdade 'lra'
" troca burlosa.. Sá Dlir. Estr. (.
l~~illbl'c"dO, p. p. de Calabrear. C.ost.
Gcorg. p. 53t ed. de t76l. § lig. Pervertido.
V/is. 5. 6. Alt/egr. 3. 2.

()lllllbrcudill'n, S..r.

_

Aeç~o

de cala brear.

§ Oelfeito d'essa aeçao. § lig. V. Calabrea-

da~uIRlIrcill',
no IIg.
Ad ubar ~m
. I
V. trnns.
lOS,
misturar diversas sortes d'elles. § 'Ie.mperar, ordenar: v. g. para eala~rear q, vtda, e
5Gblr lraclal·a. Atttegr. 16 v. I. é, VI ver com
arte. § 1I!f. Mudar para peor: ~o.!empo I?aralha tudo, e ca/abrea boas OpllllO!lS e maos
costumes". Ettft:- l. 3. "catabl'eao a b~~
conscienClau Otts. 5. sc. 5. § fig. Confundi!,
enganar, perverter: "calabreal: todo. o dIreito. Ell{r. 5. 8. § Perverter, mduzlndo a
mal obrar. Ulis. I. 3.• segundo ISSO, telldps
ra vós que (a mãi m'a calabreouu (tiranra a filha de um amante para a prostituir a
oulro).
b JI.
'I P•
()ulllbretc, S. •
m. .
dlln. de CaIare.
c.46. e 53.
..
.
()lIh,"rer., o, adJ. e s. Da Calabna; natural da Calabria.
()lIll1ll1'ÓtC, S. m. dim. de Calabre. ~ (I.
nauL) Sorte de ealabre menos grosso. TeU.
C/II'. 2. p. 552. Freire, 2. n.' toO. § De um
pedaco d'eJle se raz açoute; d'onde se torna
calabi'IJle por açoute, ~e que usa o.comitre,
ou mestre, paTa castigar a maruJa, arre·
IJem.
(llllúÇll, S. f. (anl.) (do lIebr. c~thalatzaim,
lombo~) Costella, ou certa porçao de carne
de porco, estabelecida como fóro em escriplura de cmph)'teusis. Doc. Ant.
()lIl11Çiio, S. m. augm. de Calaça. Ganc.
(. 160 v.
.
.'.
()lIll1CllríO, S. f. Vida de calacelro; OCIOsidade. ·mandi·eiee. P. Rib. ReI. 1. Cout. Solei.
Pr. § Gulosina: "pedem-se dispensas de jejuar mais por costume. calaçaría e estado,
quc por necessidade.. Feo, ().
()lIhICCU", v. intrans. Viver corno calaceiro; vadiar. Barb. D. (oliari, popinare)
.L'aJaccar de porta em porta- M. P. c. 84.
i Talvez velhaqllear.
tlllllCélt·o, s. m. (talvez do Resp. calabaal'O, ladrão, 9ue furta com gazúa) IJomem
ocioso, vadio. 1'. de Agora, 1. 2. "a priguiçaos faz calaeeiros e pellintes" Sá e Mil'. 2.
(.128. uf!. ui. ('Calacell'o nunca sonha em
ai, salvo em conviles". § Ceita, 1. f. 150. 2.
'propl!ela !I0vo não é verdadeiro, é algum
calocel/'Ou Impostor, velhaco. § Homem devasso, ~i soluto, perdido. 11arb. § 'a. Ettr,'.
3.6. Significa guloso: "mais calaceil'O de
moças do rio, que millhoto de tripas".
tlllllccrin. O mesmo que Calaçaria.
Valncó"dn, S. f. (ant. I. 'da milicia) Signal que fazia o tambor para se dar a descarga, porque aos mosquetes se dava fllgO
com corda aecesa, ou murrão posto em uma
serpe.
.talúdll, S. r. Osilencio, ou falta de som;
dlz.err.o famiL quando nenhum da compan/ila falia, que eslá boa calada pam coelhos
a. udlOdo ao silencio com que se lhes fazen';
e.perus. § Pcla calaela' em si/enci o sem faler rumor, ã urda. §' Pa;;el' qualq~el' cousa
~a calada; sem que os outros se aperce.
la Uly§ IIg. Calaela de venlos; cessação, falo
.[. cio Are. 6. 24. "duróu esta caiada ele
!'IndO! muitos dias" § - do 1'cnw' voga
SUr a. M. P. c. 42.
'
C.~ádlllllén,c,
adv.
Em
silencio.
Bel·n.
L.1 'at. I. 217 1
tal d' rI8 ' .
"n , s. m. (t. Asiat.) !'anno de algodaoRd
I!
e engala.
Ire ~:"d~gUO, S. ~1. Casa de audiencia enM'......ecenlcs.
chmas, destlllada para execução dos
M. P c 103
1I.I'do P d"
. .
QUe guard' lI··I . .e Ca,lar (nao fallar), e adJ.
10 2 • a SI enclO, Silencioso. lff. 1. 5. (.
~;guain:nf bocaIS primeyro caladas abrem
nào dâ ~ e em OUvores de Dcos". § Que
'1Ifla nõ~m,
ou onde o não ha. Al'r 1. 1.
!!~o caL111' quando os espessos bosques
noile, .c~:1 Enei~. 7. 20. "pela calada
Illa. Bcm (~a praIa estã, o mal' em callransito de ILtma, Egl. II. "faci I e calado
1. ~ Tacito' lU_ma para outra idade.. A1'l'. 9.
, nao expresso: .obrigaçam ex-

r

le,

r
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CalaretlÍ;;c"" S. r. Estopa mettida na
junctura do navio.
CalnretnménCo, S. m. A acção de calafetal'. § A parte calafetada. V. ele Paulo de
Lima.

cnlaretá.·, V. trans. Embutir á força nas
junturas dos navio eslopa, ou outra mateI'ia esponjosa, que véde. e estanque a agua
com o breu em que vai embebida. Vieira,
2. 166. § Tapar juntura com papel, ourelos,
etc. para que não entre ar.
v ..l..retá.·-sc, v. rer. - se alguem ele fingido; lig. armar-se de ~ngll~ento, para não
Silr penetrado o seu lTItenor. AlIlegr. f.
L36 v.
VnlnretelÍ.·, O mesmo que Calafetar.
Desc. da Prol. 152 V. "calare/ea,." Osorio,
Uomp. Esp. 2. 19. p. 293. ocalare/eaelo.
VnlMéto, S. m. (I. naul.) A acção de calafetar. § A eslopa e breu. com que se calafeta o navio: v. g. o navio cuspia o calafeto.
Vnlnfrío, s. m. Arrepio de frio; frio interior, acompanhado de tremor convulsivo.
\'. Calefrios.
Vnla;;.."'.. , ~. f. E pecie de féto, cuja
raiz, que vem da America, e particularmente do I'erú é usada na pl1a1'macia.
V.. lnim, S. m. (do Arab. e Indico calaim)
Estanho Indiano, mais fino. que o Europeu.
Uout. 7 78. Req. lle 8 ag. 1618.

V.. l.. l"'. s. lU. Planta da familia das malvaceas. § 'Sopa das colonias da America que
os crioulos comem em cada refeição.
C..l.. li.z, s. m. (t Asiat.) Certa embarcação de remo. M. P. c. 26. M. C. 3. es/. 44.
Vnln...i.ço, S. m. Tecido de seda antigo,
do qual havia uma sorte que era frisado.
Vnlll... ár, S. m. Lula; mari co semelhante ao polvo.
VUlnllllll'ills, S. f. pI. (I. bot ) Genero de
planta, que tem grande analogia com as
cannas, ou cujo tronco é um colmo, ou
canna esponjosa, triangular sem nós, ou
juntas: é a 3' ordem dos fragmentos do
methodo natural de Linneo.
Vnl.....bá, S. m. Lenho aloe, aromatico :
"ambar, e Calambá. M. P. c. 163. § Resina
extrahida da agltilaria odol'ala.
Volnmbúco, S. m. O me mo, que oCa·
lamba; porém menos aromatico: (.se as contas de precioso calambuco" lJ. F. lIlan. Cart.
67. Cento 2. "rosario de - . Vfer. 5. 223.
VnlumênC.o, S. m. (ant.) A acção de calar: "por calam enio da verdade" i. é, ua
não exposição. Elucid. .lettras guançadas
per calamenlo da verdade"
Clulamldâde, S. f. (do Lat. calamilas)
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Pu,.i/ic.

Culomi.. c.·....·, V. trans. Frisar, encrespar
o cabello com ferro quente.
V .. l.. mitn, S. f. Iman. Vieil'a. 4. 86. §
Uma especie de estoraque. § (I. hot.) Planta fossil dos terreno carboniferos. § Cala·
minha branca,. (I. miner.) especie de argila branca.
Clnlnmitósoméllte, adv. Desgraçadamente, infelizmente.
Vnl ..mltosíssimo, 11. lJom. sup. de
Vnlnmitõ.so, ósn adj (do Lat. calami·
/osus) Acompanhado de calamidades.' "tempo calamitoso" Arr. I. L § Que padece deso-raça, infeliz: "varão tão virtuoso, como
calamüoso" -os vassallos de quem ganha as
victorias tambem são calamilosos no sangue, nas vidas que perdem, nos tributos,
etc." Vieim, 8. 71.
Ci.lnmo, S. m. (do Lat. calamus) Acanna dos cereáes. A,.l. da Caço "o calamo da
cevada" Vteira, 1. 514. § (fig. e poet.) Frau·
ta. Lusit. 7'rans(. § Cálamo al'omalico ,. canna medicinal. AI'r. 4. 23.
Volnmocáda, S. f. (I. famil.) Pancada na
cabeça. B. P. S lIg. Qnalquer damno, mal.
Au/egr.

r. 135.

(:nlumoclÍdo, p. p. de Calamoca.r. § adj.
(I. famil.) Que oll'reu algum dal11no.
CulamoclÍ.·, V. lrans. (t. famil.) Dar pancadas na cabeça' ou ferir em geral. § Canar qualquer damno.
ClulnmÚlte, S. m. EmbarcaçãQ da India
na costa do Malabal·.
V.. lundlÍ'·, ou V.. lcndá." S. m. (do Arab.)
O ~lollro que peregrina por penitencia, cingido de cadeias. vivendo de esmolas,'e vestindo sómente roupa de lã, etc. 11. 1. 5. 8.
Se são gentios e.tes peregrinos, chamamlhes jogues .
V"I:,ndrn, S. f. ~rachina c)'lindrica para
repassar sedas, drogas de lã, e linho, papei, etc. para saírem lizos como eogommados, ondeado' ou assetinados.
d::llll,"d"n, S. f. II. h. n.) Ave da familia
das coniro tros, ordem dos passaros. § I. h.
n.) ln ecto coleoptero teU'amero, da familia
dos rhynclt0l1horOS, vulgarmente gorgulbo.
Clnlnlld"ál', V. tran~. Passar pela calandra; lu trar os estofo, o papel, etc.
Vnlulld"cil'o, S. m. Mechanico, que maneja a calandra.
VnloutlÍ.·. V. Acalentar: "calanle-me com
suas razões" lJ. F. !,Jan. Carl. 2. Cent. 4.
(Julião. S. m. (I. Asiat.) Vaso de barro de
trazer airÍla, e talvez serve para outros usos
extraordinarios, como se vê em P. P. 2. 65
V. B. I. 5. 3. § Juramen/o de calão; entre
cafres, especie de prova judicial, que se
faz bebendo um almude d'agua quente, preparada com certas hervas, que a faz amargosa; deve o réu bebei-a de 11m só golpe e
sem damno, e depois lauçal-a toda I ela
bocca fóra, para mo traI' a sua innocencia,
porque, se elle fór culpado, se lhe atravesará na garganla e o afogara. Blul. e Sanlos, I. p. t7. C. 1. § Calão; barco de pescar,
de varias sortes; ns. no 'fejo, etc. Leis Nov.
Cal ião, S. m. Giria, ~eringonça; linguagem usada entre laraplOs, vadios" fadistas,
etc., para não serem entendidos. E em Lisboa onde o calão tem maior desenvolvimento, e devido á coUaboração anonyma da ple-
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be, todo os dias passa por grandes tran forOlacõe:, adquinndo novos lermos, c deixando- outro~ por obsulelos. lia do calão um
diccionario ined. na livraria Yerol, de Lisboa.
(' .. Iôo", ou (' .. h ...", s. m. pI. Oenrro de
pas.aro da Arrica e lndia, da familia dos
denliro Iras,' qne se as.emelham UIIl pouco
aos con'os, ma' cujo bico enorme é sobrepujado por uma IlrotlJherancii o ·.ea mui
.inrrnlar. CU"L'ier, I. 237.
C .. lIlt·, v. trans. Ter em ilencio, não
dinJigar: v. g. calar a ~ua mâg/la; calar a
l'erdade.
faz!'r que uao falle, 11rm RO ',a
fallar; impor silcncio. Ik dos Sing. _. 79.
.. para conll'nlar bons, calaI' pervcr os",
.. cantando amores mil \'r7.CS, tenho os zeOras cala(/o- llocoge. § fig. C~nlcr: reprimi r fa7.rr ces ar: v g. o nosso fogo fez ealar
as balel'ias (/0 inimigo. § Calar-se, v. rer.
Não fallar, não re. ponder: w wlei·me, efle
ca/otl-se d/es calara?1t·se.

(·,.IÔ;·, v. iutrans. 1.\ lar em sJirncio, não
dar som de si: "ralo o mar, cessa o \'elllo"
Uliss. 5. 47. § 'ão divulgar o que se sabe.
1fT. I. 5. riO. 4._ "Inelhor ~alal', que falar".
§ Mo vogar, nua ter acçao: uonde falia o
ouro cala a razão" An', 5. G. ~ (JlIem cala
conse'n/c; (phr. P!·o'y.) i. é, quem não impugna uma prepo,lçao, é suppo.lo unnulr a
ella. § Vieira escreve callar, do Jlesp. Cll/lar c calal', do lIal. ealw'e; COOl disllncção
de senlidos. 12.61. .. he Ião grande tormenlo o eallll'l', que cala (peneIra) uté os ossos.
~ Ada"'.: uCalal' he melllor, que mal fallar"
B. I'. ~,Mai vale calar, que mal fallar" Delic. Adag. 16'2 .. .. CaiaI', cobrar, pela terra e
pelo InUl'" 1bul.15n . .. nem .aber he calU'l',
alé . er tempo de fallar" Ibul. 159.•,0 pal'l'o
se he ralado. por sabido he reputado .. IMel.
:163 ... Cala)' he a sabedoria do tolos.. Ibhl.
..Tam duro he ao doudo calm', como ao
mlJllo fallar" Ibiel. 16~ ... Fallem carIas, calelll barba" Blul, SlI1Jpl, .. Ao uem cala)'
chamam sanclou lbiel. ..Qurm cala consenle.. Ibicl. .. A mulher de ])ondadr, outrem
falle ella' calcu 1biel. .. Se a moça fOr .louca,
andem as mães e cale a bocca" Ibid. .. Praia
he '0 b m fallar. ouro he o brm calar.. Ibid.
.. De caiaI' ninguem se arrf'pendeu, de fallar
sempre...
CnJiu', v. lran~. Fazer cala, abril': v. g.
:... 11111 melão, ou outra fi'ucla; encrtal· a para a provar. § Penetrar, entrar dentro: "lião
lhe calarão o auimo e las penelraPtles razões
e exhortações.... qne acume e peneIração do
entendimelllo poderá caiu.)' uma alma trrsdobrada de refolhas, e cautrlas e dis.imnlacões.... lhe alumiavam e calavam asna almà.. Luc. '.1., 21. § CaiaI'; rasgar, abril': uca·
101' a teml com a f'nchada .. JlfaltS. Ar -mil
frechas os ares calão" N. C. 9. 135, § Cala1'
as 11ipas; medir o liquirlo que contém,
Vuli"', v, intr:lI"Is, Penetrar, entrar dentro: v. g. alli não cala a luz. § fig. Persuadir: ..não calou naquelles peito a verdade..
f'iei)'a, 1'2,61. (,cala até os ossos'),
<'Illú.·, v. trans. (do lIal. calal'e) Abaixar,
descer, abater: v. g. calar a lJonle lcradiça.,
a t'izei)'a elo elmo; - os maslros, - as t'elas;
amainar, Goes, L'hr. Man. 4. 78. § Melter
para baixo; desasseslar. abaleI': v. g. - a
artilhel'ia; tirando-a d'onde estava a seslada: e d'aqui no mar, lerar a arlilheria caIada .no porão. § Calar a ba,yone/a 11a bocca
da al'ma; meltel a na mesma bocca: .. cal,a1'
os piques, ou ba)'onela~. Arl, !tillil. 115 v.
P. da H. Gen. 3.2 O, § Cala)' bayoneUt; pai-a

r

em posição para investir coulra o inimigo.

§ CaiaI' no fundo; daI' fundo, metler a pi·
que: .. caiai em as naos no (umlo" (para alupirem o canall B. 3.4.9. § Calar-sc, v. rer.

l:'ulÚlhldll, s. r. (do 01'. ira/ai/tOs, ceslo,
açafate) (l. boI.) S)'non)'llJo de capilulo e
inl'olucro, palavra que de iguam o modo
de ellorescellcia das sj'nanlhereas,
Cululhismo, s. m. (do 01'. kalalhismos,
de Iia/ai/ros, ce"to) (t. archeol.) I.\specie de
dança nas feslas, que O' gTegos celebravam
em honra de Ceres, em que era levado com
haura um ce lo cheio de l1ores.
4: .. I.lIho, s. m. (do Or. kalai/ios, cesto)
(I. archeoL) Cc lO, ou açafale, que linha
parle illlllortanle nas cerimollias )"mbolicas das fesla' de Geres, entre os gregos,
(m.rsterios eleusinosl.
(,' ..1.. Irai .... , S r. Ordem militar hespanhola, instiluida por D. Sancho 111, rei de
Cnslellu, etll 1158,
.
t: ..
V. Caláo.
Vi.lcu, S r. (do /lal ) Acção de calcar, pisar. Viria/o, 17.70... lias da calca advertidos
por ilfetleJlo".
t:i.I«:", s. f. O mesmo que Calças: uma
calça prl:'l;1, (anl.) illeia de calçar as pernas.
IJoc. ,I n/. li Cam. Seleuc. Pml. urasgaram
/iuma meia caim ao ermitão" meia calca é
o qur hoje ~(;. ~hama meia, por courí'r ó
meia p,'rlla ; e mira é a peça de ve.tuario
que Sl' a.lll,:ta ao corpo, chamaudo-se calça
por se \'estir p('los I·('s. § Ualra; signal que
se põP nos sUllco:ida:, ga/liuhas, para e distinguirem. ~ PÓI' calra a algucm; nolal-o
para se acau!I'lar li'cllc.·§ Calça dc pó; calças de malha termillaudo em pé corno as
meia § V. Calças.
.
Vllit.:illl .. , S. r. (anl.) Pancada com a calça, ou meia calça (cbeia de areia): (,a qual. ..
com lima caim de al'e)"a lhe derão tanta
('alcaelas, de <lue segundo fama morreo..

I"..,

Elúcill.

().. Içádu, . r. [lua, caminho, e,trada empedrada. g Subida grande .
().. Ic"d .. , s. f..(anl.) Peleja: meller·se ti
calcada c'o inimigo" tral'ur peleja. Casto 2.
c. 107. e 3. c. 9 I.
Cnh.'''dch·u, S. f. Iirlrumenlo em fórma
de meia cama, afeiÇUado uo calcanhar, re·
curvado [Jara fÓl"a lia extremidade superior,
por ollde . e /lle péga, é feito de chifre, de
metal ou de couro, e serve para ajudar a
calçar os sapato~, as botinas, etc,
.
C .. I!,'..dilh .. , S. f. ·'igni!'. illcerla. Cancion. f. 47 V . .. mas o irmão d'evangelho me
sall'a com calçaclilha ...
C .. I!,'ádo, S.~. Tllilo o que afora mrias
serve para calçar os pés, como apatos, bota~,
etc. § Loja de calçalio; sapataria; e lauelecimenlo em que se vende obra de sapateiro.
Vulo:údo, p. p. de Calçar; e adj. Que se
calçou. § El1/ral' ou anctal' calçaelo ; diz·se
de quem traz meias e sapatos; ou bolas, bolin , elc. H. P. 2. 13 v. .. bum pé calçado, ouIro descálço" § Que faz, ou consegue aln-uma cousa: calçacto e t'cstülo; i. é, sem lrnbaIbo, ou diligencia: v. g. i1' ao UJu, calçudo
e vestido. Umz, Poes. § (fallando de animaesj Ter os pés calçados; malha cios de outra cor: V. g. o cava/lo e calçado dc branco.
Vil'ialo, 11. 10.... Lob. r 157. § Empedrado,
lageado: ?'ua bem calçada. § SeI' calçado de
alguem: V. Governado. § trlachado, enxó,
mal'lcllo, calçado elc aço; que tem o gume,
a bocca, etc. reforçados com aço.
C .. I!,'llllill', ~. m. O que faz calçadas, calceleiro, Ofiv. G1'Onel. r 94. § O mesmo que
Calcacleira.
~;UIClldo.·, S. m. Instrumentn. para calcaI' a polvora nos cartuchos, bOll1llJas, elc.
§ - da val'ela; a parte mais g-ros~a d'ella
para calcar a polvora. § Maço ti., calcar.
V.. IClldo.lI'o, S. 01: Lagar oulir ~r calca
trilha, por ex. o trigo para o drIJ1IIhar ; ei:
ra: .. elles tornando de novo a c'scaramuçar,
andal'ào hum pedaço ii roda. CCI1IO que deuulhavão calcadotlro de Irigo .. :11. p, C. 6;').
§ Nas olarias ha calcadott/'os de barro. para
se amassar com cavallos, ele. fard. /J. (slipalorium.) § O pão qt:e eSla lia rira, e se
vai dc'bulhaudo.
C .. le .. dill·n, S. r. Acção, exrrcicio de andar, ou calcar. B. )?[Ol·. 2. p. I;').
Vulçndiu'll, S. r. (ant.) O I'ão afeiçoado
ao calcanhar da. bola: V. (J. calçadura elas

Lançar- abaixo, esponlaneamente, ou levado da gravidade, desli"ando-se por corda~, ou ollamente: v. g. cala- e o. are, que
siando a azas desce, ou. e abate rapidamente: .. calou·se pela almeida da nao" B. 2.
3. 6. "por uma e;:eada de corda de ... 0 degráos se calott abaLxo.. e 4. 10. II. Goes,
Chr. Man. 3. 42. .. se começarão a calmo (do
muro abaixo) pela corda....
Culô." v. intran . Calar-sf', descer: V. g,
calava a genle 1)01' cordas. V. de D. Paulo:
"Hj'menêu calou dus nuvens.. Dini:;, Epith. esporas. e dos msl'l'1l1ncnlos de elescalçal'.
§ Cala)' abai:J.'oj cair. 11. N. I. 51.
Gaiv, TI'. da Ginela. § (ant.) Cal~ado: ..com·

CAL
prar para ~lJa calraelum> Rib. Illed, 4. 339
C .. lc..... urcs, S, m. pI. Passaras prrt '
que apparecem perto da CO, la, e cabo ~.
Uoa· Esperança. P17l1enl. Rol. ela !lulia 0l'i61,a

1J.331,

I,

. Vulç .. ménlo: S. m. (an!.) Oclllçado: .E
dl;:se-Ihe De(l~: Solla o ca/ç<l1l1ell/a de leus

pees Incri. c/ Alcobaça, l. 2. § O aclo de cal.
çar on eOlpedrar a ruas. !l O elli'ito d'esse
acto: e!,/a ?"//o: tem um bom ralrammlo' o
lJ

l'alçal1JeJllo esla acabado, está eslraqa([n '

v .. IC..... CIlCO, S. 01, Accão de càlear' Iri
Ihar. Inecl. ete Alcob.
-,
•.
(' .. I':"nco, S. ln, (do La!. Ce(ICallClIm Ile
cal.c, ClS, calcanhar) (I. de anaL) OSH; do
calcanhar 1) ma.ior. e ma i,: g-r~"so de lodos
os do tal' o: esta sll uado deblllXQ do astrA.
gal?, e .sustenta tod.o o pe o do corpo,
I: .. Ic .... co ... prf'hxo usallo rOl analomia
para indIcar as relações do calcaneo.
c::... lc.,J!cO- ..... h· .. gúUo, u, adj. It anaL)
Al'lIcl1.'açao -; a dupla a.l'lIcula~ào da roce
supenor do calcaneo com a inferior do as.
tragalo. g Ligamentos-;os queeonmvalll
as rela 'õr do calcaneo com o aslrâ~alo.
Culcilllco-cubóldc: adj. -2 g, (I~anal.)
Diz-se da articulação que une a face alllerior do calcal)eo com a posterior do cubai.
de, e que é suslenlada pelos dois ligamento chamados calcanro-cuboide '.
f:· .. lc""cO-"C"llhólll,', adj. 2 g-, (I. 01101.)
Diz-se da articulação do calcanco com o
caphoide.
V .. ld.llco- suh l.hnli.nglo, adj. e S. III,
(I. anaL) A111sCtllos -; os que manlem as
relaçõrs divrr;:as elo calcaneo, do Imo, do
melalarso e do grande e do peqneno arleILIa. § !tIuscu/o calcallco-subplialallgio com-

mtl1ll; o·mu.culo prdion.
C .. leôn .... , S. f. (l. do Drazil) A mulher
que nos cngpnlJos d'as5lJcar cuida dasean·
dêas e varre.
(' .. Ica .. "",·, S. 111. (do lIal. calcagno; do
Lal. cal:c, eis) A parle po lerior do pé, ror·
mada pelo ealcaoeo, e pelos mn8clllos c
lendões que unrm o pé a prrna. gNão llie
cli"ga aos calcanhal'es; prov. i. é, de lIenhllm
modo se pode comparar com Qlle. ~ Cha·
ma-se calcanlial' ela br/a, a parle d'ella, (I"C
o coore. § Dar aos calcanhares: Ihoje é só
phr. ram.J fngir. Enehla, II. 173. V Espo·
ra., ~ /lorl' os calcanhares a algllem; rallar
mal d'eIle por delraz. Ulis. I. se 5,
(' .. Ic.. nhá." v. Irans: Aleancar de lwm
perto: .. a galé 'fói entrando a fU:'ia, ecolm·
nhalldo tanlo, qne lhe foi forç:tilo aliJar ludo.. ('aula, 7. 7. 8, Reg. Coral. C. I ' .Irl~e
e calcanha a mãou V. Acalcanhar.
C .. It·,io, ~. m. COl11l11ul11l11enle se lisa lia
plural: r':alções,: calças curias, que Ghega~
só da cintura alé os joelhos, § II. dc eClultação) Bom calção; o que manIa uem, conforme aos preceitos da arte e com lirmeza,
VIII('úl', \" lrans. Metter os sens pés, 00
os de' outrem, em meias, sa[J.alos, bol~,
etc., e as màos em luvas; vesllr cero~!nl,
calcas, calcões, por e~poras. Ae. dos Smg:
I. -I. ..quando illrrcurio, cal€alldo/el\n~.
(por azas nos pé)" Cam "dod,., se..
fim.' (dll1nca calçou e paras" ucalrar lUlas·
Vicir. 10. 248. 2. ~ Dar, ou fornecrr cnl t:;
do. § fazer calçada dc' prul'lls: V. y. ~dlto
as 7"110.1: el11pedr.aJ·as. g PÓ." calcr 011 cal~i:
para qiIe a cousa fique lDalS firlllC, ~u: o'
segura. V. Calce. § l/alrar a 01'1'01'0: '. I~I'
lar: é o conlrario de morar. §, Calfol (;coi!
gauIJar. Obr. ele U. /Juor/p•. OaqUI, P;~ 01.
çal" e precalfos: lucro. § OIZI'1lI0S, q:i IIi'
g'lllllfl cOllsa colra bC711 a uma lJeSsoa ,,}
"ricando que lhe con\'él11, per!en~e, e~I~~ ~.~~
e accoLllllloda a SC'U go. lo. Rufl. 3. "ellla
çar; ren'slir de aço qualquer fT:;"UIIIO
pàra a lorllar mais forle: v. g, ca çli" .1t
enxó, en.1·ada, machaelo ele 0('0: °r/"2, (.
essa alma sé calça de carnr. Feo, 'arl
13, ~ Cal[01' II. nau!.) ~lc'ller o11nllDS PIOS' .
srgti ~ar os 111a;:lros: § Calçar la~!IUl fcn d~

são hllhas da cravrlru uO sapal.~I~iça' por
Sing '2. 2... 3. "com h1lm pan,/o S • se v ,tr,
ter o pé mlli pequeno,. § ~alçall~" b·oll!.
illelter os pés el11 meIaS, sapa ,
etc.
conta. Ali'
Colçiu', v. intrans. Ter-se em ontosdl
/cgl'. 163 v . .. se lhes conlares os P
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ufallia, calçeio por v!nlO Herculcs. § Calf:a1' ma tm para riba, onde encap lia a enxar· qualquer acção, movimeuto, força, etc. v,
mais a/lo; ser supenor em lalenlos, e prtn- cia real. 111. P. c. 7.
g. calculai' a intensidade da luz, a {'ol'ça da
Cúlclco, o, adj, (do Lat, calx, cal) (I. )JI'ojecção da polvora, elc. § Comparar; Vieil' ,
Gipalmente em nobre~a.
.
enleÂr v. trans. Ilsar com os pes; com chym.) Que respeita a calou ap calcio.
9. 330. "calculada a proporção do numero
Culcíde, S. m. (do LaL ealx, cal.) (I. 15 com a bemavenlurança do Ceo" lig.
oalGador, 'coro maçol elc. S.lIg. De?prezar,
c!lym.)
Nome
dos
metaes
analogos
ao
calalropellar: v. calcar. as. leis aos pes, clc. §
Esmar, averiguar. § Predizer, prognu licar:
.
Colcal' os"l1lcdldas de {a1'tll/ta, ou cousas le- mo.
"aos olhos cerrados lhe cal(;ulal'ia a lenda
ves' batel-as com força, e t:J1assal-a~ para (Jlllcirel'o, u'. adj. (do LaL calx, cal, e sem errar ponto" prognoslicaria qual sera
levarem mais do que levanam a nao ser (el'/'e, levar) (I. mlll.) Que contem cal.
a sua VIda. Eurl'. 2. 7. § Calcular as hol'Os;
(Jl1lcIfiCllçüo, S. f. It, palhol.) Passagem por astrologia, para saber futuros. B. 3. 5.
calcados.
.
.
Vnl elÍr , 2 g. ou ~alca!'eo, ", adJ. (do de um tecido Dlolle â consistenGia e ás ve- 9. § Ca1ctllar o lempo l)ara. (azel' alguma
La!. colcariusJ (l. mln.) . Dlz-~e das terras, zes á cór da cal, em resultado da deposi- cousa; prevêr quauto é neces ario. § Calcuou pedras (Iue exposlas a acçao do fogo se ção de saes.
laI'; dispOr, prevenir os meIOS, orçai-os; e
()lllcHlcl1do, ", adj. (I. patbol.) Em que as despezas de alf!I1lT.a empreza: esmal'. §
reduzem em pó ou cal, e ~'eler\'em com os
acidos. v. g. l)c(lra, pellrC1l'a -,o lerra cal- se deu a calcificação. § l. mino Convertido Traçar com di, posições, proporções pam
caI'; a em que se res~lveram grandes ban- em carbonato de cal.
algum intento artifhaal: V. g. calculou bem
Clllcllicü".~e, V. pron. (L mcd.) Encrus- a {'orça ela coreia: e ligo para intento prucos de ostrana, e mar.lscos.
denciaes, e politicos: UI 'pór; arlifidar. §
C:alellrlló"mc, adJ 2 g. \L bot.) Que tar-se anormalmente de saes calcareos.
cl1lcir,'ugl1. V. Saxifraga,
Considerar, ponderar as razões a favor ou
lem a fórma d'uma e. pOl'a.
. .
(Jl1lclnllçiio, S. f. Acção de calcinar. § A cOlltra algum projecto: V. g. calculou bem o
CalellH s. r. pI. Peça do vest uano exlerno do IlOmem, que com ça na cintura, é consa calcinada. '
l'eSlt/la.-/o elo requerimenlo. § Diz FI'. J? de
()lIh'lnl1l:, V. trans (t. clJym.) Ileduzir as S. Lui;; no seu Closs. que este vOC. no senaberta c abotoada pela, bragni!ha, e cobre
cada uma das Ilerna ate ~os pes; as calças ped ras, e corpos calcareos, como ostras, pe- tido ligo de ponclerar, postoque seja novo, é

a.

tem rerto feilio, e ão mais largas ou mais rolas, mctaes, e mineraes, a um pó subtil. expressivo, e energico, e não se pode upeslrcilas, segundo a moda; dlz·se: U?lla "cal- ou peJa operação do fogo, l'm vasos, e for- prir por outro de igual força, 1)0/, cx. quanca tt111 par de calças. ~ Peça quasl seme- nos apropriados, ou pela efficacia dos agen- do dizemos, que tal di 'curso, ou acção foi
lh3nte mas mais curta, do vestuario inter- tes eorrosivos por meio da chymica.
uem calculada: v. g. deu uma 1'esposla bem
()lIlclnlll.ó,'lo, Il, adj. Que serve para a calculada 1)01'0 ayradar.
no da' mulher, (Iuasi sempre de fazenda
liraltca como lin 10, al~odão, baetilha, etc. calcinação: v. g. vasos calcinatorios.
()uleuliu', V. intrans. Fazer calculos ma(Jl1lclnil1'el, adj. 2 g, Que póde reduzir- tliematicns: v. g. el/c calcula bem.
i lalll.)' Especie de calçoes 1~l'gos atados no
(Calcular, Compulàr, Oontal·. Syn.) Calcujoelho. Couto, 6. I. I. Bnt. C. I. 10. pI'. se em cal.
C.\lclo, s. m. (do Lat. ca/x, cis, cal) (I. 1m' é execular operações aritltmetica', ou
.colças feitas ao modo secular" § Ceroulas
justas marinuarescas até o tornozelo, de chym.) Metal sólido, de cór argenlea, que fazer operações particulares da cicncia dos
riscado etc, e são calças compridas. § Alet· se obtem decompondo a cal. com o appare- nu meros, para chegar a um conhecimento,
111'·se vtl'·se em calças pal'das; em aflJicção, lho galvanico. P. C, e Jlletlo, C.
a uma prova, a uma demonstração. Compuem grallde aperto, em grande dil"Jjculdade. §' Clllcil.hylo, S. m. (do LaL calt. cal e lal' é reunir, combinar, addicionar os nuflor 111IIaS calças a ulguel1l; obrigaI-o a an- Or. phy:cnn, planta.) tiome dado a certos meros dados, para conbecer o lotai, ou redar alé canÇ\lr. § ii. Ganhar-lhe DTuito ao corpos orgalllsados como as coralinas, al- snltado. Conlamos quando numeramos, i. é,
jo"o. § levaI' 'calças; i. é, solfrer alo-um di- gun phytoides, etc_
quando queremos saber o numero de cercio iacommodo. § Calças de cuco; planta da
Clllclh'ápu, S. f. (L bol.) Planta da fami- tas cousas, começando por um, dois, elc.;
familia das iridaceas.
lia das compostas; especie de centaurea. 11m menino conta primeiramente pejos deVnlellCril.ll, S. r. Planta do gencro cen- (l..'enlaul'ea calci/l'apa. Linn.)
dos, um, dois, tres, etc. e rigorosamente
laureo, a que a Ftol'U Lusit. da o nome de
Culclh'á,', V. lIecalcltl'ar, que é mais fallando não compula em quanto uão póde
canto esll'el/ado, e a Ftol'U pllal'm, caiei/ra- lIsado.
dizer um e doi razem tres, dois e Ires fapa, e eal'do estl'clLado, ou esporaúo. (Centau()ülco, s. m. Moeda de cobre que valia a zem cinco, e com muita mais razão e la
r/a Calcill'Opa. LiLln.)
oitava parte de um óbolo. § Peso da deci- longe de poder calculaI' por di vi ões, mul(:Alee, s. m. Pedaço de madeira, pedra, ma parle do óbolo.
tiplicações e diminuições.
.
lerro, ou qualquer objeclo que se melle por
CAlço, S. m. O mesmo que Calce.
(Juleulúl'lll, S, f. p. uso V. Calculo. Jl1al'baixo de um movei que não assenta no chão
Colcog,'oría, e deriv, V. Cbalcographia, cos, (,hI'. 2. f. 274.
por igual, para o nivelar; ou que se melle etc.
Cnle....hel, adj. 2 g. Que se pode calcupara acerescelltar a altura, ou pór a prumo
C"lcóldeo. V. Cuueiforme, mais u ado. lar, ou computar.
uma pedra, uma viga, ou qualquer outra
Cnlcllllt,'ugo. V. Lithontriptico.
Clllcóll1, S. f. ou Culcolc, S. nl. p. uso
peça de constrllcção ; ou que se melle por dim. de caJças. Usa-se geralmente no pI.
VOIClllisll1, S. 2 g. Pes,oa que faz calcubaixo da roda do carro para não descair, ou
Clllçúdo, o, adj. Que tem calças; a sim los: que sabe calcu-lo malhematico, ou asdesandar, ou para alliviur o peso aos ani- chama o povo a certos pombo, gallinbas, trológico ..§ Qne faz calculo polIticos, ou
mm. Diz·s~ lambem Calf-o.
ou outros animaes, a uma das pernas dos mercanti , tirando predições sobre os aconCaleedónlll, ·s. f. (do Lal. calcedonius.) quaes se atou uma lHa, galão ou outra cou- tecinleDtos politicos, ou sohre operações
Pedra preciosa meio opaca, e meio transpa- .a de cór, para os distinguir de outros F. mercantis. § O que encaminha todos os seus
rente, muHas vezes cór de rosa' é uma va- Elys. "pintos catçudos" § Oiz-se tambem das actos a nm lim ulil e interesseiro; calcula~edade da agatba. lJ. Barb. ,: 279. P, da ave' que tem as perna couerlas de pen- dor.
.Cm. 1. 232.
Cillell!o, S. m. (do Lal. caleu/us, dim. de
nas. § Pinto calçudo; (fig. pop.) Individuo
hleedólllo, a, adj. Diz-se das pedras que se veste mal; cujo fato parece. não lhe ca/a;, cis) Tenlo de pedra, 011 ouLra matcria,
precIOsas (lue olferecem macnlas nebulosas; assentar no corpo; que anda como des- de que se usava para conlar, calcnlar, e
ou' que tem o aspecto da calcedonia.
talv z marcar festa, dia solemne, ou de
azado.
Vlleelró"mc, adj. 2 gen, (do Lal. calCulclllaçuo, S. f. (do Lat. calculalio) llcce o memoravel. ~ Acção de contar,
ClUI, sapato, e (01'1110, fórma) (l. hisl. nal.) Acção e em~ilo i1e calcular; calculo: "calcu- computo. § A parte da mathematica que
Ouelem a fórma d'um sapato ou d'um pan- lações de astrologos" para acharcm hora tracta da resolução de problemas arithmetufo.
feliz de negociar. Coulo, 10. 7. 5. "a~é que ticos ou algebricos: V. g. calculo illl~gral;
Vulecolilrlll, S. f. (do Lal. ca/ccolus, pan- elles em sens signaes, e calculações acharão calculo cti{fcl'encial, etc. ~ (I. <le meu.) a peluIo, por causa da fórma da l1ór) (I. bol.) bom dia" elO. 7. 9. 8 fig. Calculações; re- dra, ou concreção, qne se cria nos rins, bexiga, estomago, etc. do bomens, e dos ani~Ilero de plantas da familia das escrofula- l1exões censorias, B. Mar. 3. (. 4:->6.
Elas, de que algumas especics se culli vam na
CIIIClllútli'llleule, auv. Por calculo, com Dlae . Pllarm. 7'. '1. p. 153.
uropa, como planta. de ornalo.
Clllclllõ~o, ósu, adj. (do "tal. calculosllS)
calculo. § fig. Com madura reOexão. § De
drVllleeOllÍrlll, S. r. Planta annnal, da dian- propo ito.
Doente de calculo, ou pedra na bexiga, rins.
la monogyua de Lúwco e da familia das
.
(Jlllcllludol', ", S. e adj. (do Lal. calcu- § Calcular, adj. di1fere.
1rerOfular\as..E' indigena'tlo Cbili e doPe- lalol') O que, a que calcula, que sabe calCOICIII','liltlll, . f (I. famil.) Andadura,
111, enns Jardins da Europa se cultivam al- culo; calcnli ta. § O empregado que nos jornada corrida, accelerada; caminhada, esas 20 Illl~as variedades, que são boni- observatorios esta encarregado dos calcu- lara. "foi essa uma -, que nos fez dar aos
~ nolres matizadas de amarello branco e los mathematicos. § O que não faz cousa ilhaes, e tirar polo folego açodadamente".
f!Car ate.
"
(1nlclII'l'iil,', V. intran . (L fam.) Andai' a
alguma sem llm util e interesseiro. ~ fig.
CUleelu, S. f. Argola de ferro presa na Tenteador, lançador de coutas a vida. § toda a pressa, ma a pé.
()illdu, S. f. O a ucar derretido em agua
~:oa! de 9ue .aia uma corrente, que se Nome com que se designam varios instrucom certo ponto para conservas de fructas:
:uelldIa .II cmtura do condemnado, ou com mentos automaticos para contar e medir.
!II e ligavam U1l1 a oulro. § A pena antiClllellllll', adj. 2 g. De calculo: concre- IIg. "entendimentos repassados em calda, e
doçura de boa, e suave doutrina. § XaroCllctl t§raballJos rorçadllS: condcmnado á ções calculares. Calculoso, dil1ere.
I n~' - S. m. O calccta; o cOlldemnado
Culcnlúl', V. trans. (do LaL calctilal'e) pe: calda de capité. § Conserva que se faz
di~ dde lrabalh~s forçados. § Coiceia (anl.) Contar, regular, delerminar, por meio de de certos fructos: calela ele lO1r.alcs. § Fl'uC~I:e~al~a; PlUga ; .meia curta,
calculos matbemalicos: v, g. calcular as /to- elas cle caltia; fructas que se preparam com
!eleiros. arla, S. f. Bam'o, ou rua de cal- 1'as, por movimenlo de TClogios de agua, elc. certo ponto de assucar, e se levam ao merB. 3. 2. 5. -todas estas observações astro- cado em latas ou em frascos de Vidro; comhleelél'
de calcas
m..(anl.) Oque faz, e ven- nomicas calculava sobre o meridiano de Se- pota. § lJal' calda ao (CI'I'O; caldeal-o, farlIçüs' uO,6. 1. I. B. P. § uso O que vilha" B. 3. 5. lO, "depois de ter calculado zeI-o em braza. § Cald>1s; trabalho do ferCalceruas com pedras.
suas equações» § Avaliar as forçaS' dos agen~ reiro, que as dá ao ferro, fazendo· o em
I, S. m, (t. naut.) O pescoço do tes naturaes, e em geral medir por calculo braza para caldear, ou soldar peças com
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outras, ou quebradas: v. !J. dar lanlas caldas' alJrazel1l-o tantas vezes, e rna\llal-o. §
Cal;las, pl. (do Lat. calda) Aguas impregnadas de di versai' substancias mineraes, etc.
dos leitos por onde passam, tépidas, ou
quentes, de que se usa na medicina, já para banh.os, já para uso interno. § i);stabelecimento ou logar em que se tomam banhos
d'aguas thermaes ou Caldas da Rainha. Res.

Pcixe do mar quasi do tam:lIIho da baleia.
rPhllsíler.j § Slgnal da musica, que denota
clausura su<;pensão. § Jogo de rapazes. § (I.
do llrazil) Cova ou buraco gran'le no mdo
do campo ou tlo caminho, feita pela chuva,
ou pelo peso de animaes, atoleiro. § Sâo a
corda e o caldeirão; tliz-se tle duas pes,;oas
inseparaveis, que autlam se.mpre junta~._
Vuldclriiolllínho, S. m. tllm. tle Caltlelrao.
B. P.
V .. ldelr",·i .., S. m. Dairro, arruamento,
ou ol'licina de caltleireiros. Oliv.. Granct. r
63. § lig. Logar onde sc faz muita bulha,
como nas ruas dos caldeirciros.
Vnl"eh'eh'o, S. m. O que faz caldeiras,
tachos, e vasos de cobre, que vão ao fogo.
§ (t. doi llrazil) O que trabalha nos engenhos
tle assucar, alimpando as mcladuras lia caldeira.
C ....lch·í .. , s. f. Obra de caldeireiro.
V.. ldch·i .. h .. , s. r. dlm, de Caldeira. §
Pequcna caldeira tle a~ua LJ~nta. § Lslar enIre a cm; e a calcleil'tnha; estar em artigo
de morte, para morrer. § a. ligo. i);star em
grande perigo de tl"e sera dirncll ·sair· .
CaJ"eh'o, s. m. Vaso de cobre para tirar
agua dos poços.
V ....lí .. bo. S. Ul. dim. de caldo.
C".. llvll ..... , s. f. (t. pop.) Caldo aguado e
sem substancia; caldoça.
Vi'l"o, S m. (do !tal; do Lat. calid/ts,
qllenle) Alimento Iiquidu, que se prepara,
fervendo em agua, gatlinha, carne de vacca,
peixe, etc, ou qualquer gordura, juntandose-lIlü qllasi ~empre algum adubo, como legumes, hortaliças, etc.: t'ahlo de cume; cal-

jo tejadiLho se descobre, e fecha; tem do'
assentus, e quatl'o ,'oda ; carrinho
U
V,'léço. V. Caleça. B. P. (do I;al. ess.
dum).
e
.Vlllcdó ..lo, ", adj. e .s. (do Lal. caledo.
1Hus.) Que é da Caledonla. § -Animal cale
clonio., (t. poet.) o urso. Oam.
.
V.. lcdoll.itc, S. f. (t. min.) Mineral de
cór vqrde tll'ante a azulado que se acha II!
i);scocla.
VlllefllCçiio, S. f. (do Lat. caleraclio)
Aq uelllamento, o acto de aquecer. í'eil Ô

caldo usatlo nas provincias do norte lle Portugal; consta de couves tenras, mal cozidas
em agua adubado com azeite, ou banha de
porco. ~ Derramar o calelo, óu enlamal-o;
(loc. fam.) deitar as cousas, os ol'gocios a
perder. § /lemca:el' os calelos; (phr. famil.) ter
mão, e ser parte em algum negocio como
principal. Eurl'. 5. 10. § iIlel/el' algtlem com
alguns caldos; i. Ó, em cou. as de trabalho,
e cuidado. Eu{l'. 4. I. § Oaldo amal'elLo; temperado com gemas de ovos. § Em Traz-osmontes, caldo é couve. Blut. § (t. do Drazil)
Sumo da canna d'assucar. § Ualdo de canna; bebida refl'igerante muilo usada no Brazi!; é o sumo simples da canna uoce. § Calelo l'equenlado; fig. cousa que perdeu o valor, de pouca importancia. § Eslal' a caldos;
diz-se do doente, que pela prescl'ipção medica só pode tomar caldos. § Caldo tle heI'vas; (t. de pharm.) certa illfusão que se prepara para favorecer a acção dos purgantes. §
Atlag.: Cautela e calelo de gallinha nunca lizeram mal ao doente" "De calllo requentado nnnca bOlll bocado" "P/'ocura teu caldo,
não perderás teu pão" "Oaldo de nabos, rlf;m
o queiras, nem o dês a tens creados" "Calelo de raposa, frio e queima. «Come caldo,
vi ve em alto, antla quente, vi verás longamente".
Váldo, ", ado (tlo Lat. calülus.j Quente. §
TomaI' o {el'l'o calelo pOI' alguma cousa; i. é,
o ferro em braza, prova usada anligamente para provar a innocencia de quem o tomava nas mãos, e não se queimava. Leão,
Uhl'. J. 1. c. 5. no fim. § Não lomal' o {erl'o
caldo /101' algwna COlesa; não flrêr n'ella, na
sua verdade, ou na innocencia da pessoa,
por quem isto se diz: "Iuio tomal'el por ella o (el'ro caldo" Ulis. I. sC. 4.
VllldóÇIl, S. f. Caldo que contem muita
agua e pouca substancia.
Vultlôlro, S. m. (t. ram.) Caldo mau, mal
feito.
V.. ldílchll, S. f. (t. fam.) Caldo claro,
pouco substancial; caldoça.
Vllléçll, S. r. Carro prOlJrio para jornada.
VlllcCllpáss.., assi m se lê em Gil Vic..
3. 307. • se for cal~apassa, que nasce das
bandarrinhas, ctc." parece ser erro, e deve
lêr-se colica passa, i. é, muito intensa, segundo a força do Lat. passa.
VnlccClro, S. m. Homem que ~uia a caJeça pela estrada. § por ·Calaceiro. T. de

to, aturador nas bonanças, perigos, c Irabalhos.
Clllejiio. V. Callejão.
Vlllejá.·, ou Cnllejár, V. trans. Fazer
callo. o, crear callo. § fig. ~;ndurecer, in·
veterar, fazer insensivel. AtI'. 9. 10. '/Iue
hum uem tinha a continua in[elicidade, e
era caLejaI' e endurecer os que vexa•.
C .. lejár, v. intmns. e Vult'Jár.~e, v. reI.
Fazer-se calloso : fig. "calejar-se a conscleu·
cia" V.. Calo.

386

ChI'. J. II.

C,

203.

.

adj. (do Lat. caldal'ilts) Que
respeita a caldas ou banho quentes de vapor, ou aguas thermaes. AI'/'. 2. 10. "celta
caldaria.. i. é, thermal.
Cnltlcnçiio, S. r. Acção de caldear. Sr.erta operação, a que se procede no fabrico da
cerveja.
. .
Clllcleí.do, p. p. de Caldear e adJ . .DIz-se
do ferro que passou por uma ou mais caldas e foi depOIS batido. § Iig. V/eil' .. l/l. 2~8.
"Achiltes caldeado na lagoa Estygla e por
isso impenetravel a todas a almas" (como
o aço tl'mperado em agua fria, etc.) Lobo,
4. "o que sabe é tão c.aI4ea~lo, e tão. batido
da forja dos autores" I. e, tao repetIdo por
elle .
.
Cnldeár, V. trans. Fazer o ferro em braza, para o lavrar melhor, ou temperai-o.
Elegiada, r 6. 6. § 'oldar: v. !J. pór o {erro
rll1 braza, batendo as duas peças para as
fazer intimamente adhetentes: talvez se caldeia para se apurar o ferro das partes hetero"'eneas, ou para que não fiquem pequenas bolhas na peça: fazei-o l'm bra~a para
o banhar, e telDperar ('111 agua bem Iria, em
massa hum ida de sal, etc. § CaMea" a cal;
amas_al-a com areia. § Caldear; misturar
com agua ou outro liquido quaesquer substancias solidas para formarem massa, ou
calda. § Ualdeal'; lig. entretecer a cousa de
sorte quc pareça' homogenea, e imilhante
a outra, com (lue a entretecemos: v. g. caldear mentiras, e {abulas com os {aclos vel'dadeil'osj as {I'audes CO/11 hypocl'isia, ele. misturar amassando, confundindo.
Vnldeiu"Illc, v. reI'. lig. Adfjuirir rigeza,
.energia, força: v. g. se a vitlude podesse cal·
dear-se conlra a malsinal'ia e cal/mmias.
4>llldeh'n, s. r. (do Lat. caldaria) Vaso
granlle de metal para fazer comida, ferver
agua, geral' vapor, etc § A caldeira (ant.)
era insignia dos ricos homens, junto com o
11eJUlão, em signal das mesnadas, companhas, ou "'entes que mantinham e capitaneavam : d'aqui, os I'/COS homens de perulão,
4>.. "li,,·lo, n,

r.

e call1eim. § Ualdeira dos engenhos de fazer
assucar; é o vaso de cobre ou ferro coado,

l.
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. .

a·uj. 2 g. (do Lal.) (I. de
med.) Caloroso; que augmenla, ou reaoi.
ma o calor natural.
VlllcrctilJ'. V. Calafetar. Vieira.
.CIl Id.,i 0,'', S. m.. pi: .Al'repiamenlos de
1'1'10, por e.V. no prll1ClplO de uma sezão
Fel'l'. Uifltl'g. § Uiz-se lambem cala[rios..
VlllcldosCÓltlo. V. Kaleidoscôpio.
Cllleh'.., s. f. Cano de esgoto dos lelbados. § Diz-se tambem caleil'O.
Cllleh'o, s. m. O me. mo que Caieiro: O
que faz caL Alm. Instl'. 3. p. 435. §(decaaJ,
ou canal, ou cal.) Cano de esgoto dos le.
lhados.
VIlIc.'jn, S. r. !lua estreita, viella. Ul;s. I.
.\C . «aq uclle andará pelas calejas, que não
ha Igual renda com a despeza.. provo applicado ao que gasta mais tlo que tem. § Caleça pequena, ou carro assim chamado. A/v.
vlllcrncUclltc,

ele 9. ele A!J. 1686. Pragmal. ele 1617. 7.
Vllle-jildo, p. p. de Calejar. A1'1'. 7. It I
adj. ln veterado, endurecido: V. g. adio-.
/ned. 1. 408. «peito, animo, coraçáo curli·
do de gatlinha: caldo dr- peixe. § Ualdo de do, e calejado em ou a lodus os lrahalhos.
subslancia; o que contem grande quantida- "o homem ha de ser calejado para correr o
de de materias nutritivas. § Cuido verele,- molle, e o duro,. Sá e MIl'. Eslr. i. é, a[ei·

Vnlcjá.,.sc, V.
Vulembíu', s.

rer.

m. (Calemboul'g.) Jogo d!
pala I' ras, pela semel hança do som, que di
logar a equivocos. Palavra modernameate
adoptada do Francez.
Culcm;;o, S. m. Mammifero de pellcnua,
qne vive nas cortlilheiras tia America.
Cu.éml.., s. m. Direito de sello ou de
penna em Constantinopol~.
Clllcmí.tc, S. 111. (t. ASlat.) narco peque:
no, qne serve para o serviço das grande,
embarcações. Coul. 5. 7. G. "hum cale/llull
que levou para serviço da galé..
V.. lé..dll, S. r. (do Lat. cale.ndlB; do Gr.
kalô, eu chamo.) O primeiro dIa do ~c!ea·
tre os Romanos' diz-se mais ordll1anameute no plur. as éalendas. § Livro, on ca~be
nho de breves apontam~nt~s, que ant~a:
mente faziam os eccleslasllcos pelos la.;
do anno contados á Latina.
.. fi
Clllcndiu'lo, S. m (do Lat. palendal lUJ :
de calendw.) Livro em que ('~lao declarad~
por ordem os dias do mez, os !!Iezes, va.
riações da lua, os dias sanctos, renados,nlC.,
folhinha, almanach.
- U.
C .. lclld .. rist.., S. m. O que compoe
leudarios.
I da
Vlllendus, S. m. O mesmo que Caen :
uu
§ Pal'a as calendas gl'egas; (phr. pr~ ~
ca, porque os "'regos não llI1h~m e .
Clllendér. \? Calandar. Gotll/.UIO . da ra·
Clllendnlll, S. f. Planta offiClnal, }IIor.
milia das compositas. Phal'l/~I'I T. ~ Porl.
Lus. dá-lhe o nome de Mal'ap/ las, olfiá'
Med. o de Bem-me-queres. (Clllendula
na/is. Linn.) Brot.
.
rm I CoO'
C .. lcndnládo, ", adJ, (I. pha Pd~'
feccionado com calendula. CUI)UOSubstanciJ
VlllclldulíUll, S. f. (t. b~t. 1m&, que
mucilaginosa, semelhante a lOIO o[ficiriaL
se extrahe das nóres da cale~ ut: r .K lOS
Vlllcntár, V. trans. V. Aca e~rovadortS'
que de trovador calenlalJs os

onde se alimpa da cachaça, e impurezas, o
succo, ou caldo esprimido das cannas, que
depois passa para a tachas a tomar pOlltO
de assucar o melado, que n'ellas enOTosse
§ Oalcleira da cislema; o vão d'ella, do boccal para baixo, onde se recolhe a agua. §
Caldeiras~ poças, ou escavas junto, e cm redor das arvores, para ahi se ajuntar agua
das chuvas, on !l'eltas se lançar agua que
as regue. ~ CaLdeira; lagamar, ou molhe,
jUllto a ribeiras, onde se meLtem navios,
ou se põem em secco para se concertarem; a quaes caldeims ficam alagadas cm
maré cheia, ou quando convem, e servem
de .ab.rigo em tormenta, s.e tem cagacidadc
pai a ISSO. fi. N. I. SO. Ca~t. 8. c. 20.. "mandon lüvantar tanto o arrecife, que licava o
porto como IUllna caldeira, sem o mal' fazer
nojo aos navio, por mais bravo que estives c" § Depressão no fundo de um lago,
tanque, etc. on.de se juntam as aguas, sc
recolhem os peixes, etc. § Caldeira de Pero
Bolel/w; o inferno.
C .. ldclr....... , S. f. A qnantidade de agua,
que póde levar uma caldeira. (I. famil.) § Cozinhado de peixe, qlle fazem os barqueiros,
pescadore , hauitantes da costas, etc. v. g.
caldeirada de sardinhas. § fig. Uma grande
batega, baciada, um despejo. § Og. Porção
de gente que se transporta mal accommodada por as im dizer uns por cima dos outros, confuÊl1didOS, misturados: iam de cairdeirada. § caldei'l'ada, diz- e de uma misturada, de uma confeição de cousas ou de
pcssoas. § Adag.: uEm cada casa comem favas e em nossa a caldeirada" BlIlI. Su.ppl. Agora, 1. 2.
V..ldeh'ão, S. m. augm. de Caldeira. §
VIlléchc, s. m. (do FI'. caleche.) Carro cu- Canc, 1. 13.
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l: lealúrn, S. r. (do Hesp. calentu1'a! ~e·
b j'(l med.) Aeeesso de feure com delll"lo,
rCue eslão sujeitos os. navegadores, ~ob a
:o~a lorrida, earacteflsado pelo desejo de

se lançarem ao mar.
• V.leóle. V. Caluele. Al. p.' c. 155.
V.lepiao, S. m. Collecçao de notas, de
palavras, ele., feita por alguem, para seu

ustále~. V. Calis. Lus: Trans{. . _
(lalel e S. m. (I. faml!.) Complelçao, constituição do corpo forte, robusta: «tem bom
calde. Aulegl'. r 44 v.
Vlllell, s: m. (I. Asiat.) Animal silvestre,
fcroZ. M. P. c. 73.
('olhe, s. m. Omesmo que Caleche.
válbll s. r. Cano, ou. r.ego por .onde vem
agua ás linguas do rodlzlo do momho. Ord.
I. 68. 39. V. Calhe e Quelha: § Cano aberto
pcla parle sup~rior, ou encaixe moldado em
pedra, folha, zmeo, ferro, barro, etc., e que
facilita um curso de a~ua, ou de qualquer
oulro liquido. § Um Jogo usad.o dos rapales. § LevaI' cinco de calha:; no J~go da bola correr a bola por meIO' dos mtervallos
~m derribar pau algum. § Passar pela caIha'uo jogo do bilhar com os pausmhos, é
pasSar pelo meio d'elles sem dellar nenhum
abaixo, o que faz ganhar certos, tentos. §
QU/Ilda calha, qlte l)ela malha; d um modo
ououlro, de qualquer,manelra. ~1Jrermid.
da Liugua, 1). 144. § Calh.a; caml J~ ferro
sulcado, que se usa nas linhas amencanas,
00 de bOllds,
r.albllbÓllCO. V. Calabouço.
ValbRdóll;O, S. ID. Logar marcado no
~go da bola, ou da malha, 'onde todos os
JOgadores devem firmar os pés, 'para darem
os malhões, etc.
Vilba.lel!c, ou Coálbn-Ieltc, S. m. (do
Fr.caille·lail) Planta com que se faz coalhar
oIcite. Do primpiro modo rscreve Brol. C.
edo segundo a Flor. Aled. (Galtium vel'ltm.
Unn.)
Vllbamâço. V. Canhamaço. Arte da Ca·
fiI· § (I. pop.) Livro muito grande e de pou·
co merilo.
Valbombéqnc, S. m. Embarcação peqncna e velha. § IIg. Carruagem velha e de
pouco pre limo.
ValbllDlbóln, S. 2 gen. (I. do Drazill Di·
lia·se do escravo, ou escrava, que fugia, e
Indll'a amontado, vivendo em quilombos.
OJ'd 1ÂJ/1. ao L. 4. n. I. (De canlwlllbora,
~Iavra da lingua geral brazilica, o costumado a Fugir).
Vllbàndrn, s: r. (Alauela sine crisla) Ave,
Cipccie de cotovia. Arte da ú'aça. O mesmo
qoc Calandra.
Valbandrelrn, S. f. 11. vulg.) l1 mulber
qoe Faz limpeza nos bacios, e os vae vazar
ao' logares destinados para semelhantes
despejos.
Ualhànclro, S. m. Ave. Cam. Eleg. 6. O
m~smo que Calhandra. § Bacio,'vaso de despeJOs. §.Il. pleb ) IJispote grande.
.Ual~oo, ou Vulhá .., S. m. (do Arab. col100, seiXO; -em Lat. sUex) Pederneira; fra.
~en(o de pedra dura e ordinariamente iICIOsa § Pedra grande. § fig. (t. pop.) MIL'
~!rderaca e calhau; mulher de genlO exalo
Ilda, sem educação, grosseira, ordinaria,
~~ é capaz de dar pedrada, ou facada. §
,ra c~mmum das ruas.
ClV~lbar, V. trans. Aurir estrada, seguir
mmho
Ma
, como pela cal ha passam as agua .
ltO~· Ar· q p. 97. ul. ult. § fig. Succeder,
v leb~r: V. g. calhou assim.
~ nU. V. Calbâo.
di~~lbe, s. m. Rua, aléa nos jardins. Maus.
DC,~/Ie'71§ Omesmo que Calha. (Borg. Cam.
'U
om. 4. p. 176.
.
qun:obé1a , ~. J. dim. dr. Calla, ou Cala. Pen~ cos~~qu~lrao, quebrada, ou aberta, que
di , s ravas, ou em que ha recires,
bar~saoem para o navio abordar arriClu:rra . B. 2. 4. 1. e M. P. c. 123 'e 146.
tlcbimb: a, s. r. (L AsiaLI Instrumento de
hUb r., entre os persas.
T.l. p. 6~do, p. p, de Calibrar. Betlidor,
hllbradô r, S. m. Instrumento de calibrar.
Clllb .
.
rar, V. trans, Verificar o cali-lJre

Ir

de balas; examinar o seu diametro, toman·
do o com o compasso curvo, e applicando-o
ao calibre. Ex. ele Bomb. [. 135. V. Calibre.
§ Medir o diametro de qualquer corpo.
C.. Iib.,c, s. m. O diametro da boeca do
canhão de artilheria, espingarda, ou qual·
quer tubo, etc., o diametro da bala, bomba, etc., e o peso proporcionado ao diametroo § N'este mesmo sentido, B. 2. 8.4. relatando que o inimigo tornava a atirar aos
nQssos com os pelouros de camellos, com
que o combatiamos, diz: "como que tinham
artilheria daquelle cano.. peças d'aquellc
calibre. § lustrumento de medil' o calib,'e
das balas. Ex. de A1·lilh. § O calibre dos mal"
teiros; é uma regua de palmo e meio, ou
de dois palmos, dividida em poHegadas e
linhas. § IIg. Lote, qualidade: V. g. ladrão
de maior calibre; i. é, maior pela forca,
destreza, ousadia, elc .criados de todos -os
r.alibrcs, uns com Iibré, outros sem ella"
Vieira, II. 459.

Cnliçll, S. r. A cal e areia, ou argamas·
sa, que já saviu, derriuada, ou picada das
paredes. H. lJom. 2. 4. 12.
Ci.llcc. V. Cal is. Arl'. 10.51. "tragar o
catice da aroicção".
Cllllce.... do, ", adj. (do LaL calix, calis,
e aceralus, agudo, aliado) (t. boI.) Que tem
o calis em ponta.
Cllllel.ido, a, adj. (I. boI.) En volto em
calis.
Cllllclnlil, adj. 2 gen. (I. boI.) Que pertence ao calis.
Cllllcincn, adj. (I. bot.) O mesmo que
Calicinal.
CnllcillO, ", adj. Cercado a'um calis;
diz-se da nór e do fructo. BI'ol. D.
(;llllclll..do, ", adj. (do La!. caliculalus)
(L boI.) Guarnecido d'um calículo. Brol. D.
Cllliclllo, S. m. (do Lat.) II. bo!.) Pequeno calis da nór. § Os bolanicos chamam assim ora um muito pequeno calis, ora um
calis accessorio collocado por fQra do ver·
dadei ro cal is, corno 110 cravo; outras vezes
(ainda que impropriamente) dão este nome
a uma fileira de pequenas bracteas ,ituadas lia base d'um involucro. Brol. D.
Cnlldúdc, e derivo Vieil'a, 10. 235. 2. V.
Qualidade, etc., como hoje pronunciamos.
C.. lldis..lmo . .111'1'. 4. 7. sup. de
CálidO, ", adj. (do LaL calidus) Quellte,
fallando da temperatura: ~'. g. dia -; cli·
ma -. § Ardente, sangullleo, fallando do
temperamento dos individuos V. Calhdo.
Clllifn, S. m. (do Arah. chali{a, de chála(a. deixar depoi!5 de si successor, ou hei"
deiro) Dignidade suprema entre os Mahometa nos, a qual tem os direitos de sobera·
nia, e o summo pontificado a seu modo.
C..llf.idn, S. m. O omcio e cargo do ca·
Iifa. Bal'ros.
C.. III1eí.r, e derivo V. Qualificar, etc. fi.
Dom. I.

c.

2.

Cá'I1;;", S. f. (do Lal.) Calçado qlle Ira·
ziam os soldados 1I0manos, guarnecido de
prégos em roda:. ~ Sapato, ou chÍlH'lIa de
mullter. Pel'. Btbtta, T. 4. f. 24t. 110t. I.
4:' .. ligcm, S. r. (do Lat. caligo, inis) Nevoeiro denso. § (1. de med.) Nl'voa dl'lgada
que e curece a vista; catarata. Recnp. ria
Oir. § Escuridão, trevas.
~ ..lIglni"lO, ósn, adj. (do La!. caligino·
sus) Muito escuro, sombrio, trllIJbroso: 1'. g
nUVI?;/lS caliginosas. Vieira, 7. 48°. lJ. Flt}/'.
2. 169. "os caliginosos olhos dos seclarios"
.neHina caliginosal> Eneida, 12. 107. ('o crntro caliginoso" o inferno. Sego Cerco de lJiu.:
"o - polo do futurol> (t. poel.) § Olhos-;
escurecidos, entrevado, cegos physicamen·
te, ou nublados; e fig. cegos de paixão,
preocc_upação, i.gnorancia: "vir~u~es que
pareciao h~'pocn la aos olhos caltgmosos da
malevolencia e odio". § V. Escuro, slln.
Cnlim, S. m. Metal chinez, composto de
chumbo e de estanho.
CllUmbé, S. m. Cinto de algodão, unico
trajo dos negros de Guiana.
C.. lilllt.', S. m. (t. naut.) O delgado do
navio.
.
Cnlínda, S. r. Dança dos negros creoulos
da America, que executam, dispos,tos em
duas fileiras, avancando e recuando com
cadencia, e fazendo- ao mesmo tempo visa-
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gens extra\'a,;antes e gestos muito lasci·
vos.
C..liPI.lco, ou - plico, a, adj. (I. astr.)
Periodo -; de 76 annos.
C.i!is, ou Cóllz, ou C.Hh:, ou VáIlcc)
S. m. (do Lal. calix, icis) Vaso de metal, de
fqrma conica, com pé, cm que se deita o
vlIJho e agua, que o sacerdote consagra no
sacriCicio da missa. § Vaso de vidro com pé,
mais largo na partc superior, que serve pa·
ra vinho, licores, etc.: v. g. um calis de vinho do Parlo. § IIg. Beber o calis da amargura: soj]'rer, tragar, gostar as amarguras
da vida, tel' trabalhos: "esperavam morte
sancta e honrada, que, como calis de sua
ultima determinação, tinham bebido" /J. 4.
10. 17. "beber o tormentos gota a gota,
ou de hum só calis" d'uma vez, d'um golpe. Vieira. "catis da intemperança e embriaguez" lei. § Calices, Cali:;es; no plur. o
primeiro é o mais usado. Pinheiro, I. 55.
"calizes". § Catis da flál'; a parte onde as·
sentam os estames e pistillo, que formam
um fundo como calis de beber.
C.. liz, S. m. (1. do Ilrazil) Cano, ou callia de pau 1I0S engenbos de assucar.
CliIln, S. r. (talvei por calha: ou do lIal.
calta, aberta na cprca ou sebe.) Porto, abcrta, etc. V Cala. "Tomarão a atalaya, que era
sobre a calta .. Ined. 2. ~34. e {1'eq. InOO. 417.
«na cdUa do valle" V. Calle.
.
C.. llncélt·o. V. Calaceiro. Ceila, S. f.
105. 2.

CnIlá .., CúIln, etc. V. Calar.
Citllc, s. r. V. Calhe, rua. § Calheta, cala, aberta para a costa. Mans. V. Caa!.
Cnllcccli.·. V. C~laccar. M. P. 84.
Cllllelt·o, S. m. V. Calhe, e Caiba, cano.
/Jorg. Cam. lJ. Civ. lOIll. 4. p. 176.
Cnllêju. V. Caleja.

Cnlh'ji'io, S. m. augm: de Cal1e; Passo,
aberta. Porl. Resl.
c .. ut"jú,·. V. Calejar.
C..lllci ...., adj. Que extrahe ou arranca
os callos. § - S. m. Remedio que extralle os
callos.
C.. 111 d.úde, S. r. (do Lal. callúlilas.) As·
tucia, sagacidade. .111m. lnslr. 2. p. 186.
C.. llidlos, S. m. pI. (do Or. kallos, bello,
e cidos. fórma) ln ecto coleópteros de que
ha val'ias espccies, os deJhoracete globuloso tem riscos amarellos, ou brancos so°
ure um .chão preto: os de thoracete achata·
tio de onlinario tem as córes uniformes, havendo-os de uma cór vermelba avelludada.
Cltvicl', 2. 248.

Cá.I1ido, II, adj. (do ~al.) Astuto, habil,
sagaz. Mariz, 4. lJ. 179 "calidol>.
Cnl1lg'·III.hin, S. r. (do Lal. ; do Or. Iwl·
los, belleza, e gl'aph6, eu escrevo.) Arte de
escrever com perfeição § A escripta traçada com perfeição: lem uma bella cattigl'apltia.

('nlll;:;r.iphlco a, adj. Que pertence á
calligl'aphia. ~ Qu!' e:,tâ escripto com os prcceito, da arte calligl'aphica.
c .. III;;'·lIpho, n, S. O que, a que tem
uma bella lell ra. ~ Copi ta, amanuense que
empregavam 0$ antigo. para pór em limpo
alguma obra.
Cnllíopc: ~. r. (do Gr. KalltOpé, que tem
uma beHa voz) (I. Ill)'th.) Uma da nove
mu as, qne prrsidia a eloquencia e á poeia heroica: "Agora tn, ú'attiope, me ensina
O que COlltou ao rei o illnstre Gama" Lus.
3. I. § (L. a:'lr.) Pequeno planeta, descoberto modernanll'lIle. § (I. zoo!.) Especle de
antílope.
Vnllll.I'.III1, S. r. (do Or. kallipaiclia, feito de hal/os, bello, e rais, gen. paidos, menino.) Arte de ter filhos formo os: é o titu·
lo de um poema Lat do abbade Quillel.
ClIl1Istn, . m. Artista que tem por pro·
fissão curar, e tirar callos; pedicuro,
Call1slo, S. m. (no jogo.) O indivi.duo, a
cuja presença o jogador que está infeliz at·
tribue a sua má sorte.
Culllh'lchncclI!l, S. f pI. Familia de
plantas do genero callitriche.
Clllllt"ichc, S. r. Genero de pequenas
plantas aqllatica herbaceas, que fórma a
familia das callilrichaceas.
CnllU..íehlo, ou-trlx, S. m (doGr.kal·
los, bello, e Ihrix, pello.) Mono da Ethiopia,
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VRlmol"a·cia,·, v. trans. (L fami!.) Calmar mento que determina o grau de calor qo
notavel pela bella cõr esverdinhada do seu
o coypo é capaz de absorver, ou de co ~
pello, e a cór amarella da ex.tremiuade da golpes, espancar. § li"". Enganar.
V"lmoso, ó"n, adj. Em que ha calma, munlcar ti. outro, passando de um estado ~
sua longa cauda. Ou vier, l. 8~. (Simia saqueute; abafado. v. U. (lia, ar, c1tl1t!t-.
a.ggregaçao parti. outro, v. !lo de sóJido para
boc(t. Linn).
(J"lmll,','(at1O, p. p. de Calmurrar. Ac. elos Iiqultlo, de hqllldo para gaz, etc.
V,allo, ou Cnlo, s. m. (do LaL cal/us, ou
Cnl.o'·lm'lt'\l·, s. m. It. phys.) Apparelho
caltum.) l)ureza na pelle originada pela Sing. 2. 296. pr. "pois ficou desta vez no
compre são, ou pelo atlricto constante, a cllão tombado, e com seo grão Fernandes, clectrlco. que desenvolve grande quantidade
de
calonco.
qual a torna insenslvel, e igual á substan- calntttrrarlo •.
tlllhuIU·,·il,·. V. Calmorrear, ou CalamoCnl ..,·Ósnmente, ad v. .Fervorosamente
cia córnea. § A substancia que une os oscom calor, com vel1emencla.
'
sos fracturados. § fig. Ter caltos na pacicn- car,
Cnlo.·óso, ósn, adj. Calmoso. Eneld fi
Cialo, e der. V. Callo, etc.
cia; não se impacientar. Ltls. 6. 98. "desta
Cnlocte, V. Caluete. !ti. P. c. 155. e 177. 56. § QU~. causa calor. Otív. Gmnct. r 78u:
o peito hum cal/a honroso cria, desprezador das houras e dinhei ro .. tolerando tra- Jom. (lo Arc. 1. 15. p. 47 v.
Ac. aos Stng. 2. p. 298. (. "vehemencia do
C"lor,1I1C. V. ColopllOnia. Ex. ele Artilh. caloroso sol .. § Acompanhado de calores:.asbalhos, e fazendo-se como insensivel a elsi m se segue o c~laroso es.tio á doce prlloa.
Jes· callo no soffrimento. H: DOIn. 1. 2. 17. f. 231.
Vulóh'o, s. m. (L uso na uni veriiidade de vera" Lobo. § lIg. EnerglCO, activo, vehe.
§ Adquirir calto nos mcios ; fazer-se in enivel ao remorso, reprehensõe . § Gaitas Coimbra, e nas escóla superiores) Estudan- mente: v. !lo caloroso debate.
Cnlo"'ltliacle, s. f. V. Callosidade.
na atma, na consciencia; dureza aos re- te que principia. § Nomc dos mong-es GreCnló.. o, ó"'" adj. V. Calloso.
morsos, insensibilidade, ou despr~zo ~os gos da ordem de ~. Basilio, que vIvem no
Cnlo..t,·o; é Hesp. postoque venha na inavisos, e escarlUentos, que devem dlrlgll· a monte Athos. Pano d' Av. Itin
.'
Cnlômbo, s. ID. Sangue, leite ou outra da Merlic. V. Coloslro.
praclica da virtude. j>aiv. S. l. {. 24.0. §
Cnlótc, S. m: (t. fami!.) Dividaquesccoo.
Fazer callo c calna )w malelaelc; tornar-se substancia liquida depois de coalhada em
inteiramente mau. "E fazem na maldade fórma grannlar; coagulo. § (L do Brazil) trahiu sem possibilidade ou sem lencão de
callo e cama.. Jaeio Vaz, GaiJa, p. l·2. (2." Inchaço duro, tumcfacção em qualquer par- a pagar: pregar calote; calotear.
Vnlot,c(,,', v. trans. Contrahir divida sem
te do corpo.
~.).
.
CRllositliade, s. f. (do tal. callosl.tas.(
CnIOZllclt\uos, s. m. pI. (do Gr. /caltos, possi bi Lidade, ou sem tenção de a pagar;
Estado de qualquer parte do corpo, que es- bello, é 1Helainos, pr'eto) (I. pharm ) Mercu- pregar calote.
Cnloteh'o, n, s. Homem, ou mulher,que
ta callejada, ou convertida em callo.
rio bem misturado com o enxofre, e reduClllló.lO, n, adj. (do LaL calloms.) Calle- zido a uma sub-tancia negrejante. Gttrv. faz, ou prega calotes.
Cnlotísmo, s. m. Astucias, fraudes doo
jádo, que tem callos, as mãos callosas do POliJanth. Antigamente, aguia bl'anca.
Vlllóullla, (ant) Calumnia. Doc. Ant.
calotei ros.
operario. Rego, Alveit. c. t. ~ Uorpo cal/aso;
Cnlótln, s. r. (L geom.) Parle do cylin·
(t. anaL) corpo duro, coi locado debaixo da
Cnlo,·, s. m. (do Lat.) Asensação que caudi visão do cerebro para ajuntar as duas sa o fogo. ou o ;-01; e assim a agitação, dro, ou da e.phera comprchendida enlre
partes. FerI'. Girltrg.
exercicio, ou movimentos interiores, ou ex- dois fJlano~ parallelos. § (L archit.) Poreio
Cialmn, s. f. (do Gr. kawna, calor.) Oca- teriores, nos corpos dos alllmaes. § O elfei- central de uma abobada circular.
.
Cnló"l"o. V. Caloiro.
lor, atmospherico. Vieir. 8. 262. renas cal- to do fogo, e do sol nos corpos, que se dcrmas da linha .. § A hora do dia em que o retem, enxu~am, mnrcham, seccam; a quenCóltc, em logar de Cala-te. Ao. elos Sing.
calor é mais intenso: v. g ir pela calma; tura, causa o'este em~ito. § (L modo chym.) :L 3fJ8. Gil Vic. 1. 223.
tcr mui/a calma. § Pór cm calma; excitar A causa da propriedade de aquecer, calóriCóUhu, s. f. (dq Lat) Cerlo genero de
calor; e lig. paixão. SiJlvia (le Lisanlo, Vol- co: v. g. o calor elo sol, do interiol' da terra, violas amarellas, cujas folhas· sao cheiro·
tas ao sonho. § {)tl-ebl'w' a calma; ,Uminuir o - animal. § Ug. Viveza, energia; activi- sas, e cujas nOres servem em algumas par·
ella. Casto 2. c. l24..
dade das paixões: v. g. o calor, ou arelor ela tes para dar cór ã manleiga. Lcoll. Eg/.2.
Vialml1, s. f. (do FI'. calme.) Bonança, mocidade. O calor ela eliscussão ; vehemen- (. 254.. ed. u/l.
Vulútlu! interj. Para mandar calar,
quietação, serenidade: v. g. o mar eslá el11 cia. § Dar calor; fomentar, animal', favoreCuluetc, ou CuloCtc, ou Cnlvele, s.m.
calma; sem ondas, sereno, lançado. Bcm. cer, anxiliar. § Oom caim'; i. é, com fogo,
Lyma, 62. .os ventos, e as ondas (da tor- aclividade, ira, paixão: v. g. delencleu-o com Pau de ponta cravado no chão. em (IncCl'r·
menta) licarão em calma.. Vieir. 10. 366. 2. calor: "trabalhar com mais calor" /i'reire. § tos povos da ASla enliavam pelo anus oreu,
§ Esta)' em calma; ficar em calma; parar: O calor d4 batalha; quando é mais peleja- sahindo-lhe a ponta pelo pescoço. Goes,()Ir.
"correi lagrimas, nunca esteis em - " § Oal- da, e ferida. § Tomar calor; ir-se renovan- Man. 1. c. 90.• pão alto, a que os Malabares
ma; entre os nautas, falta de vento, calma- do: v. g. o uso que estava em esquecimenlo, chamão ca/'uele, em que justição a genle
ria: .cahir em.calma" licar em calmaria. ou ia esquecendo, tomou calor.
baixa.. M. P. c. 155. e 177.
E1t(l'. 2. 4. V. elo Arc. 4. 29. "tornar em calCllli'I{R, s. r. A carne grossa do peSCOÇO
Cnlól'1n, s. f. (L phys.) Onidade convenma huma fnria de tempo tão desesperado .. cional do calol'imetro, quantidade de calor e espadoa do porco "da outra parle da CilI·
serenar; e ligo tranquillizar. V. elo Arc. 5. neces-ario para fazer subir um kilogramma IlIga da espadoa.. Ultr. D. Fern. c. 99...
1. requietação, que parece que 1l1e tinha to- d'agua ii temperatura d'um grau ce~tigra
Culú mbll, s. f. Planta africana medloldos os tormenlos em catma" Oalma; lig·. do.
nal, da familia das mCllispermeas\ cUJar~11
Socego; tranquillidade. § A co,lma elas palCnlo,·lch.iatle, s. r. (L phys. mod.) Pro- é amarga, e se aproveita na plarmaCla
.'Vóes; OPj)õc-se aó calf)/" fervo/', força, 'Vio- priedade vital, em virtude da qual a maior Pharm. 1'.
lencia el·e las. § Oalma elos sçntielos ; iuacção, parte dos entes organizados conservam um
Cul .. mb{a, s. r. (L do Drazil) Cooho, ou
tranquillidade. Vieir. 11. 9. § Calma bOrra- calor superior ao meio, ou fluido onele vi- vasi lha do caldo, oLi sumo da cann8, nos
lho; (phr. nauL) tempo, em que não ha a vCln. § Faculdade que tem os orgãos de des- engenhos de assucar; chama·se lambemc.r
menor aragem, n.enhum vento, bochorno. envolver o calorico.
cheira.
Cnluu\nlc, aôj. e s. 2 g. tI. med.) Diz-se
VulillUbl, s. m. Arvore pequena do Dra·
Cnló"leo, S. m. (L phys. mod.) Calor nordos remedi os que abrandam e mitigam as mal, elementar: l1U1do subtilissimo summa- zil, de folhas miudas pinnulada, qne ~
dOres; sedali vo : V.!l, o opio é ttln - . § fig. mente ex.pansivel, imponderavel, geraltIlen- abrem e feellam com o nascer e pôr do 50·
Diz-se do que acalma ou abranda as paixões. te espalhado por todo o espaço, cuja preCuluudia, s. m. (t. do ~razili. Mau h.u·
',Cnlm'''·, v. tra;)s. V. Acalmar. Psalm. 2. sença uos é manifesta l.0 pE'la sensacão ue moI', que torna as pessuas- Impacleules, Ir·
96. (Jouto, 6. lO. 13. - a (ebre; o trabalho, calor, que faz experimentar aos nossos or- rasci veis.
_
má (ol'tuna. § Na Ch/'. de Ar. j V. por Leão, gãos; 2.° pelo augmento de volume, que
Cul"'u","a, s. f. (do La!.) AccusaçaO! ou
c. M v. cal. 2. se diz: "mandou roldar as produz cm todos os corpos. § Oalorico selt- imputação falsa, que orrende a repulaçao:
suas villa , e castcllos, e calmal/os, e pro- sivcl; ou livre; o que pode ser apreciarlo a honra. Vieira, 10. 199. !-i Juramenlodeco
vellos de manlimentos .. V. Acalmar, in- pelo tbermometro. § Calorico tatente; o que lumnia; é o que dão os 1iligantes, a S61~·
trans.
o tberlllomctro não acusa. § Oalorico espe· rando que não Iiligam com dolo, ou OlHe.
Vnhu,,,', Y. trans. (L fam.) Dar pancada, cifico; a porção de calor precisa para elevar Ord. § Malícia com que se dc!onga o rell~:
golpe:. v. {J. calmou-lhe algumas boreloOJ.las. a um grao acima de zcro a lemperatura de ou alle""a falsidade de facto: JtlrardBm~1
~ í',urzlr, moer com pancadas.
da, ou"'ele calwnnia, Ord. A{.3. 72. I. ~Iu·
nm corpo, tlada a unidade de volume.
Cnluu',,·, S m. (do FI'. calmal'; do LaL
Clllol"lIIençiio, s. f. (t. did.) Desen\'oll'i- '/;em logo de malícia". § Nos Foraq AII/I~
c!ll.nla)·iwl1) (l. zoo!.) Genero de molluseos mento do calórico, que se opéra na eeono- muILa, coima, applicada Jl_ara o fiSCO rei
cephalôpotlo .
mia animal. J11ello, O. p. 151. "lheoria da ca- quaes talvez se fazia ~oacao aos senho
Vnlm'lI'ín, s. f. (L nauL) Tempo de cal- lorificação animal".
territoriaes. § V. MaledlCenCla, sy~ nlli,.
ma no mar, em que o navio não surde: v.
CulumnlutlÓ,·, u, s. (do t:a~. II/ ~
Cnlo"ífe,'o, ", adj. (do LaL calor, calor,
g. estar o mar em calmaria; bouança. § ligo e (erre, levar) Que leva, conduz o calorico, lar) O que a ((ue caluilluia. VWlr.IO. 2US ··a··
,
dLlcalumI'um
"Dar na calmaria da pl'op/'ia affeição; de o calor: v. ~. os. al)parelhos porlateis, que
Culumnlá,', v. trans. ( o a.
em·
sorte que por caridade do proximo não dão se usam nos Call1ll1 1O~ de ferro para aque- 1'e) Accusar, imputar falsamente ~ adem 1
bum passo .. parar n'ella. /i'eo, '1'1'. 2. (. 283. cer as carruagens no mverno.
delictos, acções,. ~u dH:tos. que g ~~ndem.
FaILa completa de noticias ou de negocioso
Clllo"lfleuçiio, s. f. Desenvolvimento do honra, etc., em JUIZO, ou fora.~. nlll l
!-i Calor cuntinuo do ar, sem viração. Luc. calor na economia anima!.
nar, censurar calumniosamente, l;mPspeill
9. 6.
Cnloa'íflco, ",. adj. (d.o Lat. calori{icus) mal: "basta cair um;). pessoa em. ma sU IS
das
Vnlmí, s. m. (L AsiaL) Tei}ido pintado que Que faz, e excita calor.
com a gente, para lhe calltl11ll'WrR~~ Paie,
se fabricava uo imperio do Mogo!.
Vllloa'luach'Íla, s. r. A parte da physica suas cousas. Anc/r. C/zl': p. 2(. .c.. I: )mi.
(;(almo, n, adj. (do FI'. calme) Que está ou chymica, que ensina a avaliar o calor S. 1. (. 116. "nunca pedIstes o )UI zesiar' !
em calmaria; calmoso: "o ca/'mo mar" Seg. especifico dos corpos.
.
lagres para crêr, senão para calgl1lnsopbi5~
Ocrco ele Diu, r. 46. e 434. § Sem movimellVnloa'ímetro, s. m. (do LaL calor, e do Disputar, controverter com ~az es uo
lo: 1'. U. o a/'-. § li"". Socegado, lranquillo. Gr. melron. medid.a) (I. chym. mod.) Instru- licas; impugnar mal: "escflplura, q se

.-
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. óde call1lnnia1'' Leão, Ch/'. Sancho 11.

onO p
r 12U.

.

. lJalllIUIlIÓS'"11cllte, adv. Com calumOla,
alei vosamcn te..
.
.
lJII,"m"IOSo, 08.", ~dJ. (do Lat. Call~tn
. /Is) Que calumnla. üal.n Ou.t. a D. Gon1I1~li/W: "o povo calwnnLOso" § Que servl':,
:cnde a calumniar: v. g. palavras, eSC/'l-

p/~;'':'n(;n, s. r. Planta do Drazil, da familia das rutaceas. § (cm P.ernam~ueo) Doneou boneca. § (naBallla) lIaunllO peque~IO'; camundongo. § tt. fig. natol~elro;.
Valllo;;Ilelr'~, S. r. (t do Draztl) Embalc!cão de pcscana, que vae ao m~r alto.
(IIIhll'080. V. Caloroso. 111. L. /.
VálvII, s. r. (do Lat. calva, craneo). Falta
de cabellos na cabeça, por terem call1do. §
fi. A parle d'uma pelle, ou d'um tecido, a
ue caldu o pello. § o espaço d'um terreno
~m que falia a vegel.ação. § Descobrir a cato
ra ou lJôr a calva a mostra; desco~nr os
fr;cos, ou defeitos d~ alguem, pu b! ~cal·os,
dil'ul"ol·os. § lig. "fomar a occasmo pe.la
calva~ Vieira, 8. 390. delxal·a escapar, nao
se aprovcitar d'ella.
Vah'lÍr. V. trans. Fazer calvo. § v. inIrans. Fazer·se calvo. V. Oecalvar..
..
Vall'lirlo, S. m. (do Lat. catvana, SitIO
onde se executavam e enterravam os cd·
minosos, de call1a, craneo) Monte onde JesusChristo foi cl'uci[jcado. § Peanlla da cruz
qU6 refresenta um monte com caveiras. Brit.
0.3.1 . "postas as mãos no catvaria d'uma
imagem de Christo crucificado.» § Moeda de
D. J. 11/. do peso dos cruzado . H. Gen. 4.
19j. ~ 110ntanba artificial, ordinariamente
feila de cortiça, que, durante a Quaresma,
ou na Semana Santa, e especialmente na
sexta-feira de Paixão, se apresenta em ai·
guma' egrcjas, representando os passos
principaes da paixão do Chri to, com figuras allegoricas, e encimada pela cruz, e as
luzes por tres cruzes, representando as laleraes aquellas em que foram crucificaJos
com Jesus o bom e o mau ladrão. § Pregar
calUlll'io; (loc. famil.) fazer peça, pregar'logro.
VolHllrll. V. Calva. Canc.
Calvcjár, V. tl'ans. Fazer calvo, calvar.
P. Ellls. 7. 57.• a idade o catvejOtl"
Vllh'cj'ir, v, intrans. Fazer-se calvo, ir
perdendo o cabello da cabeca.
euhêlc. O mesmo que Cálnete. Casto l.

°

c.82,

Volvê., ou Cah'icle, S. f. (do Lal. calvifies) Estado do que é calvo; falta de cab~l
lo na cabeça. § - elas patpebra.I; falta da

pestanas, ou pellos que cercam as palpebras.
Valvlnl80lO, S. m. Seit.'\ de Calvino' doutrina c p!illiáPios d'aquelle chefe de 'seita.
B /lIOI'. a. 208. .distinctos são o alcorão e
ocalvillismo".

s. 2 gen. Sectal'io de Cal.
adj. (do Lal. calvus, a, um)
Que tcm a cabeça, ou parte d'cJla limpa de
cabello-, por edactl', doença, etc. § fig. Oizse lambem dos penedos e montes sem terra, sem hcrva, nem arvores, etc. V. elo Arc.
I.C' 31. .eatvos penedos" escalvados. lJern.
,una, (.211. .montes calvos de hervas», §
I teego calvo; variedade d'este fructo que
em a. pelle sem cotão. § Vinha -;' com
m/ortono s; desplantada, com ralei,ros. § ll/cnIr~ calva; evidente.
CalnlHlÍdo, S. m. Certa dignidade entre
osvmouros. Arl' . <t' •30
•
de to., On.., Ciin, ou vu, s. f. (por cana,
cabe°' fem. do adj. cU/w) Cabelto branco da
pi Z~· ou barba. Blut. Usa-se em geral no
. t le. Ad. 28. "a cãs uonradas não ha
~r a fe~hadas" § LançaI' /ora ulIla cã' ter
a~~m dlvel'tlmenlo, l'eO'ozijo fUllcÇãó de
.s o, queI remoça.' Ui'tso....
" sc.'7 . §
mmhas
e as
C/ar pa av!a~. tivessem muitas cãs. B.
1:411.l; e. 79. I. e,. prudencia: lIsciencia de
labed de allas ant'R'uidades, e dos anciãos
nuncaorte\ B. 3. 1'/'ol. § lICàas (os velhos)
Ulis 5 [Iao das raparigas senão afrontas»
dores 'de' "verdes c~ms» do vel.bo, co.n~ ver·
ilia, ou C·moç~, e l~prudcnclas VWlta. §
te. callO) g, ~dJ. (~e. ln. fem. de cão, ou anllncaneClda: "palavras càaJ" ,
Ollh'loi8111,

imo.

lJálvo, ",

li

Cam, UU VUIl, (t. A.sial.) freer. nas historias da India; segundo UOtzt. 5. lO. I. signiBca senhor; e accrescenta-se a muitos nomes proprios, como Rume-can, etc. sego lJ.
4. 4. 16. é nome de dignidade. como em
Ilespanha a de cluquc. Gtass. Ol'ient.
CàJllll 1 S. f. (do At'ab. carnma, cobrir, ta·
par; ou ao Gr. koimao, eu me deito na cama, adormeço) Leito de dormir, com lodos
os appat'elhos pertencentes, colchões, enxergões, lençoes, etc. § O leito sem nenhum
d'esses accessorios: comprei ulIla cama cle
(erro. § Qualquer lagar em c[ue se porle deitar alguem: wna cama ele I'elva. § Cuma de
armação; a que tem cortinados, franjas, etc.
§ Cama ctestado; a que é muito, e mui ricamente ornada, que se tem só por aplJaralo, dormindo em outra. § Tambem lIa camas no chão sem leilo 11cm barra, pondo-se
os colchões, etc. em cima do sobra·to. §
Cama cle CavaUo, e outros animaes; palita
ou outra cousa semelhallte que e arranja
para elles e deitarem. I1ftlt. ~ Estar lle cama (doente); não se erguer d'ella por doença. Caír na cama; adoecer gravemente. §
Eslar na cama; estar deitado. Btut. § FazeI'
a cama; arranjal·a de certo modo para se
IJoder deitar cobrindo se, etc. § Fazer a cali/(! a at!Juem; (Ioc. pop.) dar d'elle má informação, aecusal-o, denuncial·o, intrigal-o
por viugança, ou por outro man sentimen·
lo. § ligo O covil, ou jazida do porco, vea·
do e outras veações. § Cama; o lagar, on·
de' se põe o vinte, e os paus do jogo da bola: "mudar-se o vinte a outra cama. fig.
não se obrar o mesmo, não se nsar ja. §
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blante do rei; o selto elas qlünas, da armas,
que 1J(~je e o usual pendenle, por fitas; ou
1'ectonelo lacrado na folha, impres o n"ella
em lacre, ou obreia coberta com papel. Oril.
A(. § NdS moeu as, e dinheiro vtlm o camaleu no rosto, V. !J. nas peças de 8~000 rs.,
e no reverso, na outra face, o sclto elas quinas, ou as armas de Portugal. § (fig. e pleb.)
Cara muito feia.
Clllllllreyo. V. Camafeo. Eu/i'. 3. 6.
v"Jllllre .., (ant.) V. Camafeo.
clllllllrollge, S. m. (I. do llrazi.l) ~foleque
travesso. § Ente vil.
V .. rlllli ......., S. f (I. do IJrazil) Plauta de
cujas bastes se fazem frechas.
C .. miol, ou Cllm"'lho, S. m. (anl.l (do
ltal. camaglia; ou [Ir. camait, capacete de
malua de Ferro) Elmo, ou bacinete de malha: .b'lcinetes de camal, ou babeira" Orel.
.1(. l. p. 474.
Vlllllioldlll .., S. r. ~[osteiro de camalduten es.
V.. mísldnllls, S. r. pI. namal de contas
de rezar, grossas, ou bugalhos: camandulas.
Cllmálol.. ll)Jlse, arlj. 2 g. Pertencente a
camatrlula, mosteiro Dcnediclino na Toscana. lJI'il. C. I. I.
Vlllllllleiio, S. m. Reptil da ordem dos
sanrío ; especie de lagarto, do qual se dizia, clue se flutria de vento, e que tomava
as cOres, que queria (Uam. Filoel, 5. sC. 3.):
mas o que é certo é que muda de cOr quando o a sustam, e passa muito temposem comer. § fig. Pessoa qne céva a sua alma em
vaidades. LrJbo, /. 102. § Homem vario, e inUama (/.e melões, melancias, pepinos, etc.; e constante; bypucrita. que lama o caracter,
um pedaco de terra mais levantado, e bem que convém a seus [jns; cortezão, etc. § (I.
revolvidá para receber a semente. § Uama boI.) <lA herva camaleão, que mnda a COI'
de brelão; (anl.) mantas, ou balsas de sar- segundo a terra em que nasce» Palmo 4. (.
gaço, ou tromb~s. ~/ariz, Rot. da Inil. p. I\. 31. § Uamateão mineral; preparação de poli Fmcla da prlmelra cama; a que amadu- tassa c oxydo de manganeslo, que dissol·
rece ~rimeiro: d'onde vem, camadas ele fi'u- vida em agna é de cOr verde; e depois fica
cla. § Vinhos cle cama; aquelles a que se rouxa. Alguns escrevem cameleão.
C,,"u'olhll, S. f. Especie de capuz de ma·
não da cortimento. Alarle, r 148. § Cama
de cal; a que se applica rebocando a pare- lha de lã, caindo sobre os hombros, usado
de, ou para as entoo de pedra, tijolo. § Ca· pelas sen horas.
CUlll .. lhiio, S. m. (do Hesp. camellon.) A
ma de sal; a porçao com que se coore a
cousa qne se salga. Vicir. 10. 48. § Põr em. porção de terra entre dClis regos, IH horta,
cama a {rucla; pOI-a sobre palha, on qual- ou jardim. § Nas estradas. Ilao calçadas, a
quer outro objecto, afim (lc se conservar, e terra qne fica entre os córtes fnudos que
amadurecei'. § PÓlo a cebola em cama; es· cavam os carros, elc. nos tempos de chutendel·a em lagar ou chão secco e Iizo, co- vas, e onde as beslas vão mettendo os pés.
brindo-a com a propria rama, afim de a § A marO'em no campo.
VUllullho. V. Carnal. Doc. Anl.
seccar, e podcr alal-a em motho . § Adag.:
Curn .. lhórn, S. m. (ant.) Camalho gran"Cama de chão, cama de cão· "Se queres
ter boa fama, não te tome o sol na cama·, de. "da capellina, barv.uda, ou camatham»
"Deita-te em tua cama, cuida em lua casa» ChI'. D. Pem. c. 87.
Vurnullrllll ..s, S. f. pI. (t. famil.) llosario
.Não haja dó de quem tem muita roupa, e
faz sua cama" "N'i cama se quebram as per- gros II, commummente de que faz ostentanas" .Cada um faça a cama como n:e1la e ção o hypocrita ; camaldulas.
VUJllànho, u, adj. anl. (de qltão, e anho;
ha de dpitar» "A frade não faças cama, e a
tua mulher não facas ama» ,r1~m cama es- do Lat. qu,am l7lagnus.) Quão grande. Casto
treita deitar primeiro» "Quem boa cama fi- 7. C. 21. <lnO que passarão tamltnho trabalho, camanllO não se póde imaginar» l1ern.
zer, n'ella se deitará".
CUIU'Hi""i, S. m. (I. do Brazil) Arvore do Lyma, Egl. 3. Eu(r. /i·eq. § Tambem se f:Screve
quamallho, e com mais propriedade.
matto vIrgem.
V ..... i' ", S. m. Ave aquatiea p~rnalta, e
V.. Jluld.. S. r. Multidão de cou, as acamadas, e~tendidas sobre alguma supedicie: maior que uma g-allinha, biCO agudo, pernas
V. g. - de (mcta, ile sardinha, de lmho, de azúes, a Illodo de adem. JJtut. (Porphyrio.j
cat~ etc. II. N. "vimos no mar camadas'~de § (anl.) Signi r. inecrta: <la cada pobre dem
herva » § Camada de pó; porção de pô, que aous pares de camões e um alfambar, e
assenta sobre alguma cousa. § Camrula de ullla coberta de babel" P. do 11. Gen. I.
sama, lepra, elc. erupção, ou contagio por 323, serão lençoes pelo que e seg-ue, que
todo O corpo. § Uamada; fig-. grande nú- são o al(ambar. e coberta í' O'aqUl, ou da
mero: V. [l. - de genle; de piolhos, etc. "veio ave camão, o appellido de Camões.
C'unul.... , S. m. (I. do Pará.) [lructa de
(da India) huma grande camaila de fidalgos,
e cavalleiros, que naquelle tempo eram a uma planta herbacea, de que ha varias es·
nor da India,. IJ. 3. l. \. (se não é erro por per.ies todas comeslivei '.
Càuuu'u, ou V'orne.· .., e derivo S. f. (do
camarrula de fidalgos) trasl. das fructas em
camadaJ nas palhas para amadurecerem, ou Lat. camera, ou camara; do Gr. kamara.)
Alcova, ou quarlo de dormir. Palmo I. C.
se conserl'arem.
VUJlII.rCO, ou - c) .. , S. m. Pedra Ona I. "dahi o levaram a camara, onde bavia
branca, ou escura, em que se abrem figu- de dormir. M. L. 2. 67. § Camam,. quartu
ras em relevo; põe-se em anneis. etc. com seguro de guardar cou as de valor, ·V. (l.
elles se seilam cartas. e outras escripturas. joias, alfaias, etc. § Gamara 1'eal; paços de
Viei1'. 1". 195.• no peito hum camafca em fi· aposento, ou resi tencia do réi. Leão, Uhr.
gura de Cupido" Lobo,.{: 97. R fig. RostinllO l. (. 62. "os reis fizerão de Coimbra camade cama/iJtl; i. é, g-enlil, delicado. En/i'. I. ra I'eal, e cabeça do reino» <lha ja de rece-.
l. § Sello realllarticular, inete do rei; dif- bel', e ter em seus reino, casa, e camara
ferente do selto das qni71as, ou se/lo grande: (do leito conjugal). a dieta S.' infanta, co"seelladas do seu vel'dadeiro se/lo das qlti- mo sua mulher» Leão, CItr. Ar. V. c. 44. §
nas, ou do seu cama/ell" (d'el-rei) Ord. Af. Camara reat; o serviço pes oal d'el-rei : v.
2. p. 220. O cama(eu era do vulto, ou sem- g. llWf-O, medico c/{l camara. V. Gentil !lo-
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roem (guarda camara.) § ii. A cidade, ollde
o imperante tem sua eórte, e paços.' § Ua·
mara real; Og. casa religiosa, onde se depositam os reaes cadaveres, v. (l. o mo. teiro de JJelem, S. Vicente de fóra, eLe. Paiv.
S. 3. r. v. 2~6. § Gamara 1'eal; o fisco, erario: "penas applieadas para a camara de
sua alteza" tal vez para despezas do paço,
etc. Leão, Uolt. r. 576. § terra dada, para das
suas rendas se fazerp.m as despezas da camara de uma rainha, etc. Lei de 10 ele {ev,
de 1642. § \lendas das applicadas a es e serviço: "cidade, que foi camara da rainha Sabá" n. 4. 3. I. e 3. 4. '2. § Uamara ardente;
sala armada de preto, com um ou mais altares e onde sobrp. uma eça cercada de to·
chas se expõe o corpo de 11m finado. § Camara cerrada; quantia incerta, que o ma·
rido promelle li mulher de arrhas, 011 talvez
todo o necessario para adorno da camara,
e easa de uma senhora; sentido conforme
li lei cle 9. cle {ev. 1643. "logo em nome do
dicto Sr... deo por slla eamara (li rainha
noiva), e para ajuda de seu mantimento a
villa de Olmedo ... e todas as rendas, etc."
Leão, Chi'. Ar. V. c. ~4 ... lugares, e terras,
que por sua camara lhe farão dados" Ibiel.
Do tractado de matrimonio de D. Duarte em
W26, se eollige que camara é a totalidade
das rendas, eidades, villas, etc. que se davam em dote ás rainhas de Portllg. Couto,
5. 5. 6. diz: "l'ecama7'a de ouro, prata, arreJ'os, que os Genizaros roubárao a Aluean" § (''omara cassacla,. parrce ser divorcio, separação dos conjuges, e apartamento de ben . Doc. rie 1505. nas P. da H. Gen.
5. 503 ... haverá a dila enhora D. ~laria por
camam cassada 5 mil dobras" § Carla de camam; licença regia para citar grandes do
reino, quando e~tavam fóra da côrte, feita
pelos escrivães da camara d·el·rei no Desembargo do paço, que as mandava passar,
e apresentar pessoalmente por al~um julgador ao Grande citado, e de o Itaver feito
passava certidão, e de que lh'a dera em
mão propria, Leão, Coll. r. 313, u/l. eel. Ined.
581. § 'amara; o corpo dos vereadores. §
A casa, onde elles se ajuutam. § Antig. a ca·
mara de Lisboa chamava· se o senado da camara, hoje chama-se a todas camara l1Wnicipal, ou l1/ttnicipatidade. Leg. 1I1Oel. Viei1'.
10. 358... esperava na praya o viso rey, com
lodos os tribunaes do ~stado, e seus minis·
tro", a camara com a ua bandeIra» § Paço
e terras dos bispos. (,'oncorcl. IJ. Sancho II.
~ Camara; casa do expediente, e ol'ficiars
ae despacho dos bispos: c da sé aposto li '.
ea: v. g. camara aposlolica. ij Uamara ecclesiaslica; tri bunal de negoC1o~ ecclesia
tiC03. § Camam do navio. Viei'/'. 10.215.
sala onde dormem os officiaes superiore~,
e nos navios de gurrra onde fuzem os con·
selhos, etc. Passageiro de camara; passa·
geiro de ré. § Lo~ar seguro, dcfensavel, livre de rebates. U. 2. 1. 6; porto seguro. §
A parte do canhão, da espiugarda, mortei·
roo no fundo, onde se ataca a pai vara. Anelr
Ghl', 4. C. '29, § Peça prqucna de ferro, que
se despára por festa, assentando-se no chão
sem reparo sobre a culatra, perpendicul'ar·menle. ~ Camara, por .grilhão, pareee ser
eUljaoo de Blu/cuu, citando {larr. 4. p. 750.
onae Nuno da Cunha manda, que lancem
ao :roar o seu cadaver com um par de camaras de (erro aos pés, para ir ao fundo,
Uamaras de artilheria, são as partes das
peça" onde se põem a potvora e bala, que
antigamente eram atarrachadas ao resto do
canhão. n. 2. 2. 3. V. Kncamarado. Ainda
hoje no Dardanellos se aeham canhões mui
lougos.de varias peça atarrachadas. Omesmo é no lagar, que cita Albuq. I). 27. e de
Casl. 3, c, 30. onrle as camaras fazem peso,
para levar as cou as ao fuudo, ou são de
serviço nas peça de artllheria § Gamara
aplica; inSlrumrnto de phy~ica, e optica
que augmf'nta li vista qualquer desenho
pintado. Comam obswra; reprf'senla sobre
uma superUcie branca, denlro de uma caixa escura, o objectos naturaes reflectidos
por I.!ma lente adaptada a parte superior do
Instrumento, § Camara l!Lcida; invenção de
Waltas/on, para se produzirem exactamente os objectos em perspectiva, a luz do dia.
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§ Camal'as; pI. evacuações do ventre, diarVnmnl'nrin, S. r. Omcio cargo cmp
rheia. /l. Dom. 2. 5. 9. Brit. G. 251. § (L go de eamareira. P. da H. Gen. 2.'21. m·
de anat.) Parte do olho entre. a cornea transCnmill'ó~ln"'ê~tc, adv. Em conselho
parente e o iris; e entre o iris e o cristal- prIv.ado. § Em ~essao ca.mararia. § Sem ror.
lino. § Gamaras do parlamen/o, ou legisla· ~alidades: (~t o ne(loelO resolviclo camam.

livas; a camara alia, ou dos pares, o senado;
a camara baixa, ou dos depu/actos; v. (l. as
CalHaras de lnltlaterra, dos ~stados-Onido~
do Norte, dos IMados·Ol1ldos do Orazil, de
Portugal, etc.; cOrtes parlamento, assembléas onde se discutem as Iris, votam os
orçamentos, etc.; o podor legislativo. Oedi·
fiei o onde funeciona qualquer das casas do
parlamento.
C"Ill11"Ú, S. m. II. do Brazil.) Nome de
algumas plantas da familia da, vel'benaceas.
§ Gamara do mal/o, ou de bil'l'o ;'arvore muito copada e de grande altura, cnja casca se
emrrega como febrifuga. § Camara de caval/o; planta da familia das compostas, tam·
bem chamada malmequer (lrande.
CIIIll""1I11l1Ildo, S. m.' (I. Asiat.) Faxa,
Couto, 4. 10. 8.• hum camarabando, que linha sobre a touca (o deu a um nú, para
que se f~obrisse com elle). ~ Cinto. Casl. 2.
c, 7. Goul. 5. 8. 4. -o cingldouro, que era
hum call1arabando de muitas voltas"
Càlllllrll-cúbo, S. r. Planta do Brazil.
ClllIIlll'lÍda, S, r. Vivenda, e conversação
de pessoas commensaes no mesmo rancho,
ou camarote, nos navios. c quarteis, colle~ios, elc. Leão, DesCI'. 89. "cada bum procurava ser de sua camarada» !ti. L. 2. r 16.
4. "excitou outros de sua camarada·, i. é,
da ~ua cevadeira, convÍ\'encia, conversação,
partido, facção.
ClIIIUlI'ildll, S. 2 g. (da FI'. camarade )
Pessoa arra)lchada com outras, no mesmo
raneho, col1rgio, etc. companheiros de casa e mesa, por e:c. os criados de uma casa,
os amigo' que vivem juntos, ete. Cou/o, 8.
c. 28, "vinhamos (na nau) matai ates, e camal'adas Eitor da Silveira o Drago, Lniz de
Camões ... e eu" Vieir. 10. 303 ... escolheudo o mesmo navio, e convidando-se para
~erem cama1'Odas" - os fidalgos se agasalhavão em camarOlla.s" Jorn. el' A{rica, r
193. V. Matalote. § (no Orazi\.) Homem assalariado para servir de cllnductor de animaes, ou em trabalhos domestiQos ou ruo
raes. ~ 'ido Amigo: fulano é rr1ltilo mm camamda,. muito meu amigo. § Soldado da
mesma compánhia, regimento, divisão, rtc.
n, Flor. 2. 158. "voltando para a barraca...
conlou o successo aos camarOl/as. § Todos
os ~oldados se tractam entre si de camaradas, e hoje os paizanos chamam assim a
qualquer soldado. Gamal'ada do ofTicial ; o
soldado qne o serve; impedido. § IIg. "Almas camaradas do demonio, e amatalotadas llom elle na viagem desta vida" Feo, (j,
"assentarem-se em camaradas·, i. é, rancbos, certos numeras rm lote para comerem, Oque se reparte a cada rancho. lel. §
Amãsia, ou amasio: "ella é sua camarada..
"elle seu camarada" t. uS. 00 Brazil.
Vnlllnrndilgcm, S. r. ociedade, amizade de camaradas. PI', lia Ded. Ch!'. {. 170, §
COllVivencia,
Cilllllll'n-jlal'o, S. f, Planta do Brazil ; esprcie de mentbra~lo, ou de hortelã.
V.. mnrnmblaln, S. f. Planta herbacea do
Brazil, a qual se empreo-a na tinturaria.
'Clllllurn-mil''', S. m. Planta brazilica, eu·
ja flór se abre todo o anno, das onze horas
do dia até ás duas, e esta fechada o resto
do tempo.
Cnllllll'lIl1l'hiio, S. m. (anL) V. Caramanchão, Gubello, ou Torre. Inoo. 3. 147. "derribarão as aOleas de hum caramanchão".
Este parece aproprio.
ClImnriio, S. m. (do LaL Sqlti/la, Gibba)
Crustaeeo dccapodio; assemelha-se á lao-08ta, mas é muito mais pequeno; é muito Saboroso. § lanU Vaso de louça antigo, talvez
para se pôr debaixo da cama. P. da II. Gen.
3. 419. "quatro camarões de porcelana da
China d()urado~". § Gancho que se aparafusa no tecto, para suspender cortinas, lustres, etc. § (I. do Jlrazill Ar])usto de capoeira, cujas varas tem muitos usos.
VnlllllrlU'cs, S, m. pI. (I. do Brazil) Tribu de indigenas, qoe dominava parte da
provincia de ~Ialto Grosso.
.

1'lamen/e. V. Camerarlamenle,
CI"unrj"'I~, li, adj. que pertence á ca,
Ill,ara: 1'Cso/ltçao camal'g.l'la; sessào r.amara.
na. § (anl.) C~n!l.regaçao call1al'al'ia; oMn.
s~1I1O dos prll~clpe' e pr~lallos, que diri.
glam os negoclOs da egreJa patriarchal de
Lisboa. Pl'Oviq,. clo J:el'I'Cm. 1). 189. § Pro.
~esso camal'al'lo,' (I. JUI'. ant.) resolvido por
J,!IZ~S uomeados se~ as formalidades judio
ClarIaS, V. Cameral'lO.
Cluun"lIsíllhn, dim. de Camara.
V~lIlllrjltn, S. r. Dormitaria de collegios
hospltaes, quartos, etc.
Ci.mlu·n-tI IIgll, S. f. Planta brazilica'
especie de Madre-silva.
Vn"""'çiio, S. m. Malta pequena pouco
espessa, sem silvas, nem espinheiros, aqual
nasce nos areaes; produz medronhos hervados, e adernos; AI.. L. 5. 12 v, § 'Terra
areenta, (/ue da pllJhelrOS; e malta de me.
dronhos, lcrvados, etc.; não dá cereal ncm
é pomifera; esteri\.
'
Vnmárço, S. m. Diz·se do jogo dos cen·
los, e outros. § Dar um camarf,(l; fazer to·
das as vazas, ganhar d'uma vez: (evarra·
março, perder do mesmo modo. § Fazol··se
C0111Ul'r0; uão fazer a vaza, que não con·
vém. § fig. Trabalhos, golpe de ma rortu·
na. M. L. 1. § fig, Ficar camal'ço; não pro·
duzir nada; não dar sua razão; não [aliar
por seu turno, ou gyro. Lobo.
Cnllllll'éh'u, S. r. Senhora que serve na
call1ara da rainha, princeza, etc.; ha uma
camareil'a·1nól'.
Cnmlll'êh'o, S. m. Criadil da camara real.
Elt{l'. 3. 5. AI. P. c. 223. Coes, ChI'. Man, g
f10je dizemos cumal'is/as os do paço real: e
só se diz camareÍ1'0-11lór, o qnal tem jllris·
dicção sobre os moços da camara e guarda
roupa; nos actos solemnes levava acauda
do manto real. Ord. Ar 3. 4, I. Goes, C/Ii.
!,fan. 3.46. "D, Bernardo ~Janoel camareiro·
mór de el·rei (D. Manoel),;. § Camareiro;
vaso para urinar.
CIIIIIIII'elllo, .. , adj. Qne anua doente
com camaras, cursos.
.
Cllml"'ílhn, S. f. (I. Hesp. adopt. hoJC
principalmente na Iin/ru?grm pol!lica) As
pessoas que cercam o reI; os auh~s sem
prestimo real, que, por adulações VIS e m·
teressriras, in~piram os actos do so erano,
segundo os seus interesses, ou as su.as pre·
vençõrs, sem 'responsabllidadr, ou mcoal·
gum para ellcs mesmos; ou qne con cgu~m
apossar'~e rio melhores empregos do E~·
tado para d'elles colherem [l,ulgues, rendi'
menlos. ou obterem secretamente IU,crol
illicitos, por meio das suas creaturas, § Ca·
marilha das secretarias; certos emp.r~gadoi
con(idelltes, ou protegidos dos mlllls.1ro!,
que, por seus interesses pessoaes, preJudl'
cam os ""randes interesses pubhcos.
Cllllur-,'im, S. m. dim. de Camara. Pc·
quena oala de vestir. § Quarto, ou gabme·
te, que tem cada actor no theatTo, pnra se
vrstlr e caracterisar, § (na eg~eJa) I eql!e~.~
nicho no throno onde se expoe o Sanlls.!
mo, ou se colloca uma imagem.
.
Cllmllrinll, ou Cnlllllri~hll: S. ~. dlm:
de Camara. § !tIorer a cam anila \ fa~vr ~ou
sa dimcil; pesada, trabalhosa. Enr,·
C ........'h.bódo, II, adj. Que tem el .
de camal'inhl:s ou ba"'as de orvalho, A!íll216m
bl(ja, ou Olcastro ao {;ellesis, .c. 27- p, .
coi. 2. "noslri camarinhado dlCIIllI•. acam.
C .......ríllhn .., S. f. 1~1. Fru_ctos d rc.
broeira e da camarinhelra; saiO ba~du'
dondos, brancos como pera a gr ao";;
chamados de orvalho. Lobo, p. 97, ~ 51101'
pequenas e redondas; cam!Z!'/11has f pos:
§ Planta do Brazil, da: famIlm das com
tas.
t da familil
Clllllllrlllhêlral S. r. Arbus o /JrJldtlS
das empetraceas, Clamado tambem
camarinhas.
_
()1I
rillo, dim. de Camadrao' cam ara
da
V
lll'Ístll, S. m. Verea ar do da ca·
municipal. § Omcial do anl. stena por insí'
mara. § Homem nobre, que em
I
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. uma chave dourada na aba do bolso
~~I~saca, .a l(ual é ~~ ~an~~I'a real; cr,ve
, lia aO rei e pessoa~ I eae~, e t~m entl a~; nas cama'ras do llaço, onde estao as pessoas reaes, onde el·rel tem os conselhos, e
desnacho, ele. .
Ofli .
d"
(loUlprlcngodo, S. m.
ICIO, e Igfildade do camarlengo.
.
(lPIIIPrlclIgo, ou. VllmerlclIgo, .s. m.
CarJ~al llue preside acamara apostollca, e
aue, na só vacan.te, governa o estado da
g.reja até ser eleIto IlOVO-'lapa.
°(l.U:oroell'O, S. m. Covao de pescar camarõcS. Diniz, !ltyl. 9. § O pesca~or de camarões. gA rede de o~ pescar: § Slgnal preIa, que se iça .nos observatol'los para aVisar
que se aproxnna temporal, e se conserva
iÇarlo até que elle passe;.,
.
V.n1oro~llI, S. t. (I. GIl.) Especle de fra·
clura do craneo..
,
lJonlo,'olc, s. m. dlm. ue Can~ara. § Es~ie de quarto em que nos !1aVIOS se alo,
Jlln os orticiaes e os passarrClros. Cada camarote tem um ou mais be1iches, e em cada beliche fiea uma pessoa. ~!~c. 10.28. "vam
lomar a não aquem da BatlCalas entra~:..
DO COlllol'ole. p. 43. § Cada uma das UI vlsoes
quc tem um theatro, um circo, etc. em uma
ou mais IlIas ou ordens em torno da sala
de cspeclaculo. e d'onde os espectadores
assistem ã representação.
I:.,nnrolell'o, s. m. Nos tbeatros e ouIras casas de espectaculo, a pessoa, que
telll aseu cargo a venda de bilhete!> uos camarotes, e a entrega das chaves dos que
eslão alugados; ás vezes tambem o camaraleiro vende os bllhetes para os outros 10garcs.
Ilan.nrtcUÍldll, S. f. Golpe com o cama 1'lello. Apol. lJia~.
VRmorléUo, S. m. Martello de alvener,
agudo de uma banda, e por outra de boccaredonda, ou quadrada. Per. c/e Fiq. Psalm.
;3 V. G. V. Picão. § fig. Instrumento de demolicão.
lJámállro, S. m. Barrete ue que usa o
papa, e chega a cobrir as ordhas.
tàlllbn, ou Clil"", s. r. Cada lima das
peças de que se faz a circuOlt'erencia uas
rodas dos carros, trens, etc. e onde l'ntram
o· raios llue saem do cubo. Sobre as cãim·
bm assentam os chacos. V. Pina. § Camba;
moinhQ pequeno de inão, de prepJ.rar s-rãos
~ra pao, ou para fazer cervl'ja, etc. Ewcid.
~(l. archil.) Pequena peça curva de madeira, q~e entra na composição das cam botas
dos Simples. § Nesga que se põe nos veslidos, capas, capotes, etc. para lhes dar
malar roda.
Con'búdn, S. r. Enfiada: v. g. - de peiou 1e outras cousas unidas e penduraas do mesmo cordel, gancllo, elc. § ligo
Grande quantidade: v. g. cambada de genle:
'cambada.de passaros,; Blul. § (por desprela, c a ma parte) Turba, cOI'ja, sucia: v. g
tambada de ladrões.
UOlllbúdc, (anl. impel'. de Cambar; 1'1'0~\:e?s.to cambl.lde» isto mudai. FCIT. Sono
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cambeta; não se poder segurar e ter direito
Ilas pernas "cambalear« Ga/·ç. Poes. Pe/'.
IJibl. 4. p. 212.
VIUlllllllêo, ou elo, s. r. O passo mal flrme e defeituoso de quem esta embriagado,
ou tem debilidade nas pernas; o andar tremulo: «dança~ o cambaleio mal lingido, dança, bebado, á3 claraslJ.
•
Cllmbnlhótll, S. f. II. vulg.) Volta que se
da firmando a cabeca ou mãos no chão e vi'rando o corpo. § lig. trambulhão, queda. V.
Cambadella. § Queda moral, decahir da posição que occupava, ou perder em interesses,
etc.
(Jllmb.io, S. m augm. de Cam bo ; GanC11O. § No Brazil, a peça de pau furada nas
duas extremidades, alias soles, que se ajunta ao cabeçalho do carro, quando leva mais
de uma junta. § Bois do cambão; a junta
dianteira; se vão tres juntas, uma vai no
cabeçalho: e uuas nos cambões; e diz-se que
vão bois emcamboados, quando vão junlos
por cangas, presas umas as outr~s por soles ou cambões; encangO/los; quando presos
por correias nos furos dos clJifres dos lados, que encostam um ao outro. § Peça de
mauC1ra atada a almanjarra; aos cumbões
vão atauas as cordas, ou tiradeiras por drtraz das bêsta , que tiram por ellas, par'a
mov<:rem as moendas dos engenhos de assucar. § Leilão particular que éntre si fazem os cabeças c/e pau qne concorrem de
combinação aos leilões publicos, do que ahi
arremataram, dividindo depois entre si os
lucros ou prejuizos.
()'"l1b"l.ê, s. m. (L. pleb.) Treta ue luctador, qlIe consiste em meUer as pernas
por entre as do auversario, de sorte que o
faça cair. Ac. dos Sina. 'L. 394. "nào me dês
cambapJ, solta me as pernas» § AI'mar cambapé, Oll o pé a alguem (Ioc. rig-.) negociar
com elle cousa que o deite a pel'uer. § D.al·
cambapé; deitar a perder co.m alguma ma
arte, ou tramóia. flosp. das Lelras, {. 31'l.
li. FI'. Man. Ca,.l. 56. Cenl. 4. 7' 01' mais
cambapeis etc." Feo, S. da Epiph. . 98 v.
(Junabiu', v. trans. Cambiar. . § (anL.)
Trocar. l?err. Sono 34. L.2. "cambão a moeda" Tenr. c. I.
C.. mltl'lI·, V. in[rans. Abrir as pernas com
defeito, qnando se anda, metter os joellJos
para dentro.
(J .. m b ...' c ú r, tal vez ÇUlllb",'ciu', V.
trans. Fechar, cancellar. O/'{l. Ar 3. ij6. p".
f. 24:1. "penhorando-as, e cambarcanc/o-Ihes
as portas» i. é, pondo-lhes trave-sas (para
não as poderem abrir), e sellos publicos, ou
dos juizes.
(J'l'llbu.., V. Camba.
C..nabú.., V. Canbàs.
CIlIllbuxÍI'ra, S. r. (L. do Brazil) ome
d'um passaro pequeno, de CÓl' escura e canto alegre; diz·se tambem Gamaxirra.
(J.....bilZCII, S. m. pI. (I. Brazil) Tribu de
indig-enas que dominava cm parte lia provincia de Mato-Gro soo
Vll ... bclrill, S. m. (L. de moinllO) Panno
que esta deante da mó corredeira ou andadeira e que obsta a que a corrente d'ar proUODlbndéllo, V. Cambalhota, e Camba- duzida pelo movimento da mó, arraste a
~ § IIg. Queda, trambu\llão, cambalbota. § farinha. § [lt. (L. pleb.) Cam.beimes; os beirdcall!badell~ a algucm; fazer· lhe mal pri- cos: usa-se só na locncão: lambe/o os cami~n o-o de cousa, ou meio com que pode- beiraes; lamber os beiços depois de comer
ila remediar·se em algum 'aperto. Eurr. 5. um acepipe ou doce; e IIg. ter gostado muiMMa lucta, dâ-se, arma· se cambapé, 011 to d'uma cousa.
I d' Ifla para fazer caír. Sim. Mach f. 69
C'"llbeta, S. m. O mesmo que Cambaio.
.~ a- le cambadellas".
Cosi. Ter. I. 291,
le anlbádo, p. p. de Cambar; e adj. Que
(J..mbcteãl', V. íntrans. Manquejar, coda~ ~ pernas tortas. § (anl.) Trocado, mu- x.ear, andar como cam beta.
voo .nos a t'ortnna sera cambada».
Vllmbe" .., S. f. (L do Drazil) Tribu de inc:lI1bador. V. Cambiauor. Canc.90.
digenas.
IIl!'llelllbál.O, ou ()lllllbúYo, a, adj. e s. Que
Vambbár, v. intrans. (anL) Cambiar.
di~: os Joelhos para dentro e uão anda trocar.
Iad 110, lendo as pernas arqueauas para o
VllUlbhcll, S. f. (anL) Troca, escambio,
~':~~no; que mallqueja, que cox.eia.
cambio.
lO! õe ai.. S. m. A farinha que os moleiCIlUlblátlo, p. p. de Cambial'. § adj. Da~r: r- ma roda da mó, para que não caia do a cambio: v. g. lellms cambiadas; as que
de quora a que se vai moendo. § A taboa são passadas em favor dl' qurm entrega o
u e elles se servem para o mesmo 11m valor, para o poder reclamar de outrem em
..
m. a.nbol4chll
II r'l ,s..f ou VIUllb..IIlCho,
S. tempo e Iogar competente, ao cam b'10 conen,.oano.aml
.) Barganha, troca. § Tramoia·. vencionado.
v
t ...i. , g. armar cambalacho a al.guem,
C..mblador, S. m. O banqueiro, ou pes~ir ale~r, ou Vamblll-elár, ou (Jum- soa que recebe dinheiro, e da lettra •obre
, V. IOlrans. Fazer cambaleio, on outrem, pelo valor do recebido. Ulis. 5. 6.
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"tem feito dos nobres camlJiado/'es, e cedo
os fara rindeirosll inelt. 3. 430. e sego § O
que troca, ou vende e compra qnaesquer
moedas metaUicas; que compra, Oll veude,
ou desconta papel moeda, inscripções, ou
quaesqner obngações de pagamento do governo, acções de bancos, companhia, etc.
\loje vulgarm. diz-se, cambisla.
Vllm""ll, adj. 2 g. Que pertence a commm'cio de cambio: V. g. /.ellm cambial; negocio, conlraclo -; lmnsacções cambiaes.
C..mblàllte, [lo a. de Cambiar; e adj_ 2
g. Que é de furta-cOres, que rel1ecte varias
córes: V. g. as cambiantes azas. Eneid. §
Acatasolauo, iriado, iriante. Agiol. Lus. 8. 524.
V .. mbliulte.., S. pI. As varias cOres que
reUectem ai "umas seuas, pen nas de aves,
etc. segundo a variedade com que se expõem a luz; furta-COres, acatasolado. Nun.
Arl. da Pil1l.

()IUllhlí..., v. trans. (do LaL. cambio, ire)
Trocar, pcrmutar dinheiro por dinheiro em
especie, dando o valor correspondente. §
Dar ou tomar leUra sobre outra praça pelo
equivalente que se reeebe, com perda, lucro, 011 igualdade, segundo o curso do cambio. § Negocial' lucrativamente. Paiva, S.
I. 213 o V. "vos he defeso cambial' para Medina, ca :tbiay para o Ceu» § lig. Lucrar.
Telles, Elhiop. p. 2~9. 2. "arriscar outros
dois padres a conta do muito, que se podia cambial' no bem daquellas almasll.
C.....blú.·, V. intrans. Fazer cambiantes:
"cambianllo ao sol as slls-urantes azas avido enllora o beijaDor o bico, e vai sorvendo
os cal ices nectareos.,.
V..... bicll, S. r. (I. do Brazil) Especie de
alimento feito com a polpa do munci, misturada com agua, leite e assucar.
Cambio, S. m..(da LaL cambiwllj Troca,
permutação, escambio. § no fig. Atam. f.
1'28. "enl cambio de ta triste vidall § O preço, ou valor da cousa por quI! se venue, ou
troca. Ori/. AI. 2. p. :l88. "a parte ... seja
entre~ue do cãimbo, ou valor da cousa que
lhe fOI !ilhada·, § O commercio do banqueiro: V. g. vive, occupa-se, lmcla em cambios.
§ Dai' dinheiro a cambio; a troco de lettras.
§ O lucro que se tira d'este commCrcio. Ac.
llos Smg. 2. 21. em senL. fig. § Cambio; o
contracto, que se t'az com o cambiador ou
banqueiro. § Negociação pela qual um lle9'0ciante, ou banqueiro transfere a outro os
IUndos, que elle tem em algum paiz estrangeiro, a certo preço con vellcionado; esta
transferellcia faz-se por um contracto mercantil chamado lellra ele cambio, que representa os t'undos de que elle faz cessão; o
preço d'esta transfl~rencia é uma compensação do valor de um para outro palZ, e
chama-se-Ihe preço c/o cambio; a exacta
igualdade da moeda de !1m paiz para com
a de outro paiz, é o lJar do lJ1'eço tio cambIO;
quando as circumstanci-as do commercio
afastam esta compensação do seu par, clJama-se as variações que d'ai resultam, o C!Lrso elo preço do cambIO; V. g. o lJ1'eço elo cambio de Lisboa com a p/'aça ele Loncll'es esta,
ou corre hoje a 54; i. é, Jlor cada mil )'éis
que hoje se cambia, mandam dar em LOIl~
dres 54 pences, ou dinheiros esterlínos. §
Cambio; casa de permutação ou troca ue
moedas estrangeiras, ou metaes para dinheiro, que se trocam a dinheiro corrente
da tena: nos lnecl. 7'. 3. se faz mencão
de tes cãibos; que por auctoridade de D. -ar.
V. tinha seu sobrinho D. Ar. de Vasco exclusivamente, e alli se permutava ouro em
barra, em arriéis, etc. por dinheiro Corrente: 110je dizem, casa de permuta. (Lei e
Reg. ele 13 de maio, 1803. I. 1.); e n'eBas se
negoceia em qualquer apolice, ou acções do
governo, banco, etc. V. Cambiador. § fig.
..Alguns povos ignorantes persuadiu a cubiça dos bonzos, que lhes uessem dinbr.iro
por leUras c/e cambio para o Ceo, e com
~randes logros.. M. P. e L1Ic. § Dar a cambio; i. é, a usura. Vieil·. 12. 2'l4. "quem da
a cambio sempre tem o seu capital seguro,
I;: sobre isso recebe as ganancia..
.
V..nabilltll, S. m. O qne tem casa de cambio. V. Cambiador. § Chama-se tambem cambisla ao que as portas dos theatros compra e·
vende bilhetes dos espectaculos.
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4}nmbíto, s. m. (t. de S. Panlo, llrazil)
Pernil do p!>rco.
.
4},)mbo, s. m. Ladra, vara de sacudir
fructa, ou gancho de a apanhar. § Cambio.
V. § O cambo de ouro, ou praia por moeda
cunhada; anligamente o lavramento da moeda, e o direito de cambar os metaes, para
ellas andou por contracto. ln cd. 3. e B. 2..
6. 6. § Cambada. V. § Um cambo de pescado; uma cambada de peixe, enfiada em cerco de qualquer vime, aro, ou varinha com
gancho em baixo, para o peixe não cair
para fóra d'ella. D'aqui, encambar engl/.ias;
enfiai-as no cambo, pescal·a como antecedente de as encarnbar. V. Elucid. al'l. Filha·

varias eSPeCieS pertencentes ao genel'o eu"'enia l'auJilia a' llIyrlacea·.
S. f. (I. pop.) Multidão de
cousas presas, enfiadas, ou connexas umas
as OUlras. § fig. De cambulhacla de gretas;
intriga, trapalhada. § Camlntlhacla; em confusão, sem ordem.
«:luUlblllím. V Cambolim.
4}1l1ll"II 11" h''', S. r. (t. de S. Paulo, llrazil.) Os gretos da a'Joboreira, que se comem guizados.
VillllhulI, (ant.) V. Cambio.
4}UllIélh·los. V. Carvalhinha.
4}.. lIle'li, s. f. ~'emf:a do camêlo, Coulo,
4. 5. 7. "ficando à camela manca de hum pé».
4}ulllcliio, S. m. (do FI'. camelot) Bstolo
de pello de cabra, seda e lã, impermeavel.
!l Tecido de lã em trama. § Graminea do
llrazil tambem chamad;l capim cle CÓCO.
4}.. mclclI, S. r. Pequeno arbusto do sul
da Europa. empre verde, de Ilóres rosáceas amarellas de cinco pétalas, c cujo rructo é uma baga secca. (Chame/ma, eneol'ttm
l'l'icoculn. Linneo.l Bl'ol.
4}lllllclciio. V. Camaleão.
4}lllllcleh'o, S. m. Guarda, ou cond uctor
de camêlos. God. Re/. 2'2.
4}.. ",CICO .. i1I1' ..0", s. m pI. (t. zool.)
Familia de saurianos, que lem por typo o
camaleão.
4}.. mcletc, S. m. <lim. de Oamêlo; .'ome
que antigamente se dava a certas peças de
artilheria. At. P. C. 206. Luc. 5. 7.
4}llllléUIl, S. f. Ho~eira do Japão. § A nór
d'esta planta: 7'osa elo Japão. § A camelia,
vulgarmente chamada rosa do Japão, lião é
uma rosa, mas sim um genero da famlha
das le1'7ls17'emiaceas, que é muito din·ereute. O
nome de camelia é dadQ sobretudo á C. ja-

c/oil'o.

ellml..)Il, s. f. Lago, ou esteiro á beiramar, com porta por onde entra o peixe com
a maré, e lica em ecco na vasante. Carv.
C01'Og. "tapar camboa-.
t::lllllhIH'IIÍ, ou 4}lllUhllllt'" s. m. Peixe
brazilico de e cama preta: cria- r cm ene1larcado e nos rios, tendo a faculdade de
se arrastar [leIa terra á busca de agua, 'I uan·
do se esg-ota a do [lOÇO em que vivi:l; sobrevive ainda muito de[lois de lhe tirarem
os intestinos, e na panella alé quasi ao grau
de fervura: tambrm lhe chamam 'l'allltla/á.
§ Arvore da familia das sapindaceas, cuja
madeira é empregada m con Irucçües.
4}llmhól, ~. m. Frucla brazilica. Fl'ul. cio
Bras. 3. I. "os cambois ~ão como uvas, uns
preto, outros vermelhoslJ.
4}.. mhoIírn, S. rn. Estofo de lã como burel da Persia; d'elle se fazem capas agua·
deiras, que tem o mesmo nome. Vergel. {.
130. § God. C. 18. p. 106. diz que os cambolins são de lã de camello, como capotes
largos sem mangas.
4}llmbollll, S. r. (t. naul.) Fazer -,o mudar as vellas rapida e simultaneamente.
4}.. mbo .. jll, S. r. Ave pernalta, da familia
dos macrodactylos; é origi naria d'Africa.
Cumhótll, S. r. i\lolde de madeira com
que se formam os simples dos arcos, ou
abobadas. P. do Te''l'CIll. 1J. 196. § Peça de
pau, de que usam os armad.ores; faz um
arco, que a,scnta horisontalmente no alto
dos nichos e altares. e sobre elle assentam
o sobrecéu. § Vo/lal~ cam bola; (Ioc. famil.)
dar cambalhota.
4}àmlll'''. V. Cãibra, e Quembra, e Camara.
4}lImb., •• I. V. Cambraia. '1'. de Agora, I.
n. I. "mantéo de call1bmi mui azul".
4}llml"'úill, S. f. Lençaria mui fina de li·
nho, inventada e fabricada em Camllrai, cidade de ~'rança. § (L. do llrazill Cavallo cambraia; cavallo inteiramente branco. ~ Planta do Brazil, da familia das malpiglUceas.
4}.. mb'·"iel", S. r. Cambraia inferior.
4}lllllb"llillhll, S. f. Especie de cambraia
muito fina. § (L. de g-iria) Aguardente.
4}lllllb,·i.ticu, s. f. (t. pleb.) por Camara
optica, § fig. Espectaculo, grupo ridiculo.
«;')lUb"lco ", adj. Que é da Cambria, ou
paiz de Galles, na Inglaterra. § Lillg11a - ;
ou S. m. o Cambrico, o dialecto celtico do
paiz de Galles, que os inglezes chamam
We/sll, e outros Kym1'ico, fórma alterada
n'esse dialecto por Cambrico.
4}"llIlll'Oeh'll, S. f. Espinheiro; planta silvestre, da I'amilia das solaneas; planta·se
nos sebes, tapigos, etc.
4}ulIllU'õcs, s. m. pI. (do LaL. Rhamnus)
Planta espinhosa. B. P. Laguna verte spina
insecloria, alt/. celTiva. Serve para taplgos,
e da eertas bagas, ou fructos redondos; camarinhas.
4}ullIbIlUtlÍ, s. m. (t. do llrazil.) V. Camboatá.
C)ulIl'mcú, . m. (L. do llrazil.) Eructo do
cambucazeiro.
(;ullIbuc..",clro, S. m. (t do llrazil.) Arvore fructifera da familia das m,Yrtaceas
4}ullIbúdo, u, adj. Que volta a ponta para baixo, que faz volla como o cambo adun·
coo (La!. adtt11C1IS.) Diz·se ordinariamente
do nariz. Cosi. Ter. 2.. f. 75. (V. Cumbado. e
Cumbo) Outros dizem chato, ou 7·ombo.
4}lllllbll"', on 4}umblli, S. m. (L. do
Brazil.) A fructa do cambuhizeiro.
4}.. R.b .... lzeh ii, S. m. (I. do Brazil.) Arvore fruclifera do malto .virgem de que ha
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ponica.
C"llIc'ícc,

bestialidade.

S.

r.

(de came/o.) Estupidez,

4}Ulllclídcos, s, m. pI. (t. zool.) Familia
da ordem dos ruminautes, que comprel1ende os generos camelo e lama.
4}"llIclin .. , S. r. Genero de plantas cruciferas de 'I ue ha varias especies; as suas
sementes dão um óleo gordo, que tem as
mesmas propriedades, que os outros óleos
da me~ma natureza. (Myagl'um, salivll1ll.
Linn.)
4}1I IlICIíIl o, ", adj. Pertencente ao ca·
mêlo. !l CÓ1' cam e/vw ; tiraute a loura, ou
rúiva. Benccl. I. I. 5. 8. II.
4}uméllill. V. Camelia.
4}'"l1elo, S. m. (do LaL. call1elus; Gr kamêlos.) Huminante da familia dos camelideos, caracterisado por ter uma, 011 mais
corcovas nas costas ,. é '1uadrupede e herbivoro; tem o pe~coço longo, a uoha inleiriça, sólida, e coberta de pelle; tem grandes callos nos joelhos, 'I ue dobra para se
ab:lÍxar quando recebe carga e recebida
aquella com que póde, ou esta acostumado
levanta-se; é soO'redor de grande carga, e
incdia prolongada. S fig. Homem estupido,
de pouca intelligencl3, muito ignorante ou
que se mette em cousas superiores a sua
capacidade. § Canhão de artilberia antigo,
curto, de grosso cano, alma, ou diametro,
e de pouco alcance e eO'eito Viei1'. 10.2.1 t.
"um tiro de cameloll ~ Unguenlo camello: V.
as Pbarmacopeias. § Cametlo; (do Gr. kam:ilos) (I. naul.) Om cal abre grosso. § "Entrar
um ClZme/o pelo fundo de uma a~ Illhall plIl'.
da Sag. escrip.
C.. mc'o·'"ll·dú" S. m. Girafa. V. !l Constellação do pólo arctico, que COII ta eTe onze
estrellas da exta grandeza.
4}..... éll"S, S. r. pI. (I. poet.) (do Lal. camenm.) V. ~lusa. Lus. 5. 63. "e o doce som
das rusticas avenas, imitando de 'l'ityro as

camenaSll

C,)mc"Il, e derivo V. Camara, etc
CllmCl·Il,'I .. IlICllte, adv. Em conselho

particular, junta de pessoas

acceila~

ao rei.

Tacit. Pari . .. quiz 'l'iberio decidir a cau a
camm'Q1'iamenlell p. 2.12.; i. é, em junta de

ministros eleitos, dados para caso particu-"
lar. V. Camarariamente.
4}ullle"ó"IO t S. m. Antiga dig'nidade de
algumas catheoraes. M. L.
4}llwcrárlo t ", adj. (t. anat.) COl'pO ca111~l'al'io; porçao triangular do cerebro.

4}llmc"ó"lo, ", adj. V. Camarario
c'lIl1c"ím, S. m. Especic de armar'

B

Flor. 3. 4.66. -ao passar por hum escalO. ,
. d'
para,
1e, ou calJlC1yn
e :ranas e preciosa joias.
4}ulllc.·ltclll, S. f. (do Lat. camera ca .
ra, ~ leia, teia) (I. zool.) Nome dado aos ~::

chmdes, que tecem telas fechadas em cUJo
interior fazem habitação.
'o
CllJIIC"ellgO, ou () .. mc.'lenr;o. V. C.
marlengo.
. a
~lIm~w~ .. lo, S. m. Membro de uma sei!
mUito I'Igl.da, de protestantes da Escocia. a
4}lImc"o~tomo, S. m. (do Gr. kamera, ca,
mara, e sluma, lJocca) (L. .zoo!.) earle Cxler.·
'na do corpo dos araebnldeos, que fôrma
uma esp.,r.cle de \ecto, .ou abobada por cima
dos orgaos masllcatonos.
4}"llIé""'Il, S. f. (do Lal. camerula tlim
d~ camem, camar!!) (I. boI.) Nome que ~
da a pequenas caVIdades em difi'erentes par.
tes dos vegetaes.
Vumílhll,. s.. r.. dim. de Cama; cama de
reco ta, ou a II"'elra, para dormir a sésla,
e descanço. B. I. 4. 3. .. lançallo em hU1I1a
earnilhall posto em U111 leito. a que Cl13111all1
catre. P. P. c. 9. Lus. 7. 57.
4}lllllíIlO, s. f. (I. do Pará) Cerla armadi.
lha de pesca.
4}.. mí ...... , S. f. dim. de Cama. C/I1'. J.I.
§ Vou 1Jam a minha caminha; n'e la ex,
pressão lla a idéa de conchego, de, couforto, sem a significação dlminntiva.
4}1l ... llIbi.tlu, S. f. Jornada de caminho
longo, tirada: v. g. d'aglti lá é uma boa ca·
minhada. § Levar lima caminhada; um estirão.
4}lIll1ll1h .. do,·, ", adj. e S. Que venceca·
minho sem se fatigar; andarilho, andador.
4}'lJllit'.II)lItc, p. a. de Caminhar: .ho·
mens caminhan/es" B. C/a'l'. I. c. 19. § s.
Z gen. Pe soa que vae de caminho, pas.an·
do, ou de jornada; viandante. ~ A/alhar
0-; embaraçaI-o. § Adag.: "Caminhanlecan·
cado sobre asno se não tem cavalIo. B. P.
- 4}.. millhiio, S. m. (I. do Rio de Janeiro)
Carro "'rande de carga, de qualro rodas e
almofaâa, onde tomam logar o cocheiro e
os calTegadores.
C ..... I.. hú.·, V. trans. Percorrer, andar:
V. g. caminhar legttas.
C"lI1ll1hlÍ.·, V. intrans. Andar, razer C!'
minho, jornada. AI'I·. 9. I. "caminhaI' n~i·
tes e dias". § fig. Diz-se tambem das via·
gens do mar. Vieira, 10. 22j. "caminhando
sobre as aguaslJ e 289. "tendo caminh~~o
com prospero ventoll. § fig, Dirigir·se. ~IC'
'ra, 10. 202. 2.. "mas aonde, direis, caml/lha
este meu di~cur50ll. § V. Andar,syn. §Adag.:
"Caminha pela estrada, acharás pousada.,
.0 que caminha a cavaIlo vive POUCll, eo
que anda a pé contam por morto-, .Qnem
Call1'il1/ta por atalhos nunca sae de soure,
saltosll.
4}llmlu"ch·o. S. m. Homem que ia das
terras onde ha ílelações, e da ~arte de certos maoistrados, cobrar executl.vamentea!·
guma ãivida, correndo o salarlo do callU'
nheil'o por conta do execut~do; ou. (Iue la
levar informacões, c nrgoclOs de,Justlça,
ou como corre-i o particular. ~ HaVia call1!'
/liteiras á orclinana, que. deViam an.~ar~ls
legua por dia: outr'os as dez, ou a, um/I,
que deViam andar dez, 011 vinte leguas,.e
faziam jOl'l1adas mais forçadas que as
narias. § Viandl111te. § Pedestre, corr~JO I
o-eiro reeoveiro. Vieira: .. não ha CGullnhtl'
ro tão caminheiro, qu~ não diga que vaeua
parle do grande Anal1la~lI.
. a ou
4}.. mlllhch·o, o, adJ. Q.u e ~mlUh s' co,
faz caminho. Ai.Lus. 2.. {. 3J7. "lOme~ ,hri'
minltei7'osll Gil Vic. J. 186. "alma camll
rall.
desUna.
4}lIll1íllho, S. m. Qualquer lagar
etc
do ao transito: estrada, vereda, atalhO,! ca:
§ O piso da estrada: UI»: bom, 1l11l111~1 da a
minho. § Direcção, destll1o: ,!!0.11 S~gUl~~
meu caminho. § O rumo mar.lllIno. o r.
nho das bulias. § A distan9,a que ~ ~r'
corre por mar. § A e~!ensao que. randt
corre, caminhando: Ja vellc8111O pall1ol
pQ1'le elo caminho. Lus; 5. 7g...a do IDar
as náos, que dos camtnhOS .I0n~~s sar
vem sordidasll. § Fazer camtllho, Ir~:por
rim' alguma parte. Eneida, 7. 188.
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C)'o do liquido elemento r~er ca!mnho,
ando o mar se altera" (a ~uerrem.l Ca~~ha scm molhar os pés) . § ba:;el"se o {'ogo
linho' abril·o, destrUludo o que o nlaII~~' Luc: 8. n. § Fa;;er·se algu~l1' cami1~ho
's iI/as per/enções; pór em pra.lica os meIOs
~c as conseguir. ~ Fazer call1Ulho; favorecer o exito, dar lavol: para conseguir:. "e
quando a sorte o ~lHmho nos n.egue". J. é,
obom exito. Eneula. § ~g. A dlSlallCl<l de
UI1l silio a oulro, detertTIlnada pelo t~mpo,
cm ((ue geralmente se vence. essa dlslan·
cia. II. g. duas horas de. cnm illbo: § {JaminllOs díl'eilos, ou n/orcldos; as. dlrccçoes de
ai-uns braços, ou r~mos de nos, montes:
.os caminhos re/orcuios, que fazem o,. bracos ramo:; e eSll'alhos c~m que os Pynnéos
éercáo a flespa(~13", § fJg. O modo de pr~
ceder e obrar reclo, ou .tortuoso. §. Cannnho' IIg. a ordem de viver: o caminho da
l'ú'l:ulo, da pmlição; d'o}lde, {Ota d~ caminho fóra de ordem, razao. V. do Arc. I. 6.
~ O'meio, modo, ordem, que se le~a para o
consc""ime"to de alguma cousa, fim: v. g.
oncg;cio esiá cm bom caminl!o. § Levar ca·
minho' ir conforme a boa razao, ordem: "as
conjeeÍuras que aponlaes levão caminho"
fi

Ar". 3. 7. § Levar algum objeclo caminho;

eslar perdido, ou não se saber onde se pÓz.
~ Oecaminho; (Ioc. adv.) levemente, facilmenle, a pressa, brevemente: v. g. eu Vali
do - . de passa~em: "de cam inhó dás es e
recado.. M. L. ~ Fazer d'wlt caminho dois
mOlldados; (alem do entido obvio) fazer
alguma acção, com que se con -igam dois
On . § JUeio caminho andario; lalém do sentido proprio) IJh?ia dil'Jiculdade vencida, ou
uma boa parle d'ella. H. Dom. I. 2 17. § Fa·
:tI' caminho; caminhar, andar; ir vencendo
adislancia. n. Clal'. 5. § it. pOl'1t1n sitio; passar por ellc, ou muilo proximo. § Ir camin1l0; pelo caminho. IJ. P. p. 204. "o padecenlc indo caminho da morte... § Call·inho
dtcolllllwnicacão. V. Linha de commullica·
ção. § Caminllo caber/o, e de 1·oncl'ls. V. Es·
Irada coberla, de rondas. § Tcr o caminho;
imllCdir, alalhar, cortar a mal~ha. Incd. 3.
. -e le ómcnte filbou atrevimento de
querer ir ler o caminho ao portllguezesll
D'ollde, ladrão leeelol' de caminhos, on Il1dor.
Ord. que os occupa, e detem, embarga os
Viandantes para os roubar, etc .. o mesmo
quelce{{ol' de eslraelas. § II' {ól'a de caminlw;
~. eslar em erro moral, ou intelleclual. §
Am Itldo, ou em loela a· l)al'/e ha um pedaço
de 1110U caminho; em todn a parte lia que
solrrc~. §.PÓI' luna lebre a c{pninho; pór um
ne~ociO em andamento. § E l)erlo e bom ca-

locução com que se manda retirar
alguem, ou se invectiva quem se rctira, ou
dia que (luer cetirar-se. § Caminho de cabras;. mUllo estreito, ingreme, de transito
dlfficll. § Cm.ninho de pé pDS/O; o que é formado pelo pi o da genle que pa sa: fórma
um a.talho por meio de terras cullivadas. §
Call1lllho de {erro; sJ'slema de viação accelerada sobre InlllOs e a vapor, peja qual se
~\correm grandes distancias a Il'randes veOClda~es. § Mag.: .Cuidado anda caminho,
que nao moço fraldidOll "Rm canl'inho franc:a, veode-se o gato pOI ..eZll "O caminho
nao .tem pra o.. "~ão vás sem borracha a
tnlllllllto, e <Iuando a levares Jeva·a com
vmho. -Quando fores dE: caJJíin/to não di.
~ mal. do inimigo» "Todos os caminhos
aIO ler a ponte, quando rio va.v de monte
.p~onle~ -Solas. e vinbo audam caminholl
bica em.aos
~m!11/lD andam", "Quem emalalh e nao cal caminho adea nlall "Tomar
'Por ~slrovos, e deixar 'Caminhos velhos»
.Too l erente~ caminhos se vai a Delem"
I' os .os call1lnhos vão dar a !loma...
que~~~~~~~ m. pI. Ilaça dos reis do JapãQ,
tao,' c am a apotheose. Luc. 7. c.7.
rinalgOdãO, fI' (do_Cellico) Peça de vestua'Ohre a 0'1110 10, la, seda, etc., que se traz
tami ola .pe e, ou se veste 'por cima de
P!!cÕco ' enlla-s~ pela cabeça, e vae do
I!lem'l ale quaSI aos joelhos' 11 do lto·
nhn eem..mangas com punhos, collariIlISlrad~Cllllbo, podendo eslas partes ser
nUnca lemcom gomma; a da mulher quasi
nada de ren~angas, mas é muitas vezes or\]
as, e fica sempre coberta pelo
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vestido. § Camüa de meia; a camisola de lira. § Armauura antiga, que cobria lodo o
algodão, que se traz por baixo da camisa corpo·._
de gomma. § Camisa de noule; a que u a·
Cnmi",sí'io. V. Camisão. Orcl. 5. 106. 5.
mos quando estamos na cama. § Entradas
ClUlllllÚcilj, S. m. Va o grande de barro,
da camisa; serviço do camareiro mór, e di- onde os lndios do Drazil sepultavam os seus
reito de o fazer ao vestir el-rei, ou prínci- caciques, pondo-os de cócoras.
pe a camisa, elc. V. Entrada. Anclr. Chi'. 4.
CilJllo. V. Gamo.
38. ~ Camisa mou1'isca; do antigo trajo das
C'.... oeca, s. f. (t. pop.) Debedeira, que
Illulheres, mui larga, que se vestia por faz somno.
cima dc oulra roupas, como não ha muitos
Call1oêz, a, adj. Diz- e de peros, ou ma·
anuas as camisas da rainha. Eu{r. 2. 2. § çãs; é uma e ]lecie particulnr d'essas fruEm camisa; em {1'alda de camisa; sem outro clas.
algum v~stido mais do que a camisa. § 7'0Cnmomillll, S. f. Genero de plantas que
mal' a mulhcr cm camis{t; i. é, sem dote, tem numcrosas c pecies, das quaes tres são
uem doação por casamento, nem alfaias, ou usadas na medicina. 1." A camolllilla l'omaenxoval de noivado. Eu/'. 3. 5. § fig. Cami- na (alllhemis nobilis. Linn.), challlmlllelwn
sa de cobra; a pelle, que ella despe. § Ca- dos pharm. é uma plauta vivaz originaria
misa do (alcão: sacco em que mellem o fal- da lIalia, suas l1óres ão raLliadas, lem goscão bravo. § Call1i1fa; a cal, argamassa, ou to amargo, e cheiro agradavel: a infusão de
cou a, com que se reboca, e acafela qual- 10 a l'l cabeças em 3 quarlilhos de agua a
quer obra de pcdreiro. § (na fortir. milit.) ferver é touica, febrifuO'a, anti pasmodica,
Obra de pedra, e cal; é muro de pouca gros- e muito resoluli\'a. 2." Camomilla {ellda
sura feito em redór de algum forte, ou ou- (anlhomis co/ula. Linn.), é sllccedanea da
tra fortificação. P. P. 2. /'. l4.ô. 2. c. 18. § precedente, e mui antispasmodica por cauCamisa de fortificação, é lambem o massiçQ 0a do seu cheiro forte e desagradavel: é
da muralha, (IUe Iica a prumo desde o fim muito vulgar em toda a Europa. 3." A anda escarpa até o principio do cordão. § Ca- lhemis pyrellt/·lwt. V. Pl'I'ethro. A camomil/a
misas; enlre os bombeiros, são pauuos co- ordinaria é uma plauta annual,' que não
mo leueóes, embebidos em calda de pez, pcrtence ao genero camomilla, ma im ao
sebo, e óleo de linhaça; prégam· e na por- genero matrical'io (lIlalrir.aria challlomilla.
ta , e navios llara os queimar. Etc. de Bomb. Lilln.); toda ella, e mais especialmellte ás
{. 337. § Cal1tlSa de aliaI'; (loc. anl.) ai va do tlóres tem goslo amargo, porém o seu cheiacerdote. § Jogar, vender ale a camisa; i. 1'0 é menos agradavel que o da call1omi/la
é, ludo. § FicaI' sem camisa; perder ludo. § 1'omana; tem a me mas virtudes, mas em
Dar ate a camisa; dar quanto tem; diz-se menor grau; a Flor. Lus. a denomina marde quem é muilo esmoler. § iltel/cr-se em gaça das boticas, e 1l1acella gallega. Brot. C.
camasa de onze vams; meller-se alguem no § Al~nns dizcm Camomilha.
que não sabe; i. é, em empre~as superiores
Vnlllo.udôllgo, S. m. (I. do llrazil) llati·
ás slla forças, ou meller-se em grandes nho domeslico. § Escrevem tambem ca.mundiWculdades, em trabalhos. § Tanto e lem- dongo.
bra disso como da )Jrimeira camisa, que
Vnmolllnnn S. f. Colleccão de obras de
vestiu" i. é, não se lembra de nada, ou na· Camões, e das que a ellas se referem.
da. § Camisa de mil/lO gl'Osso; as palhas
CUIIlOCltlénCltlC, S. m. (l. do llrazil) Es·
brancas. que cobrem o O'rão da espiga, es- peeie de mandioca de talo e raiz branca.
ta dc,camisa-se antcs de se malhar a maCamOtlco"', S. m. pI. Em camouços;
çaroca sCcca, para tirar os grãos a mano amontoada"mente. Guia de Caso {. 169. "tegoal § Apanhar alqlwm em camisa; surpre- nho por grande leviandade a ladainha de
hendel-o, achal·o· desprevenido. § Camisa nomes, que tornão alguma pe.soas pondo
?hinha e do 1/lell camarada, uma; locução em camouços huns sobre oulro , V. g. Maque significa que a pes oa a quem se ap- dalllla Rosa Joaquina Franci ca de tal, e
plica possue só que o vesle, ou é muilo po· lal appeJlido u.
bre. § A camisa de Nessus ou lIercules; dom
Ci.lIIl.n, S. r. A pedra com que SE cobre
funesto; Joc. tomada da fabula do cen· a sepultura, lou. a sepulcral. § cpullura
tauro Nessus que deu a HeI' ules uma ca- rasa. § Sino pequeno para signae de aviso
misa que o fez morrer. § Tirar a camisa em commuuidaLles, fabricas, etc. ~ A campa
a alguem; deixai-o nu extrema miseria. § langida; cOI1\'ocada a communidade, ao som
Adag.: "A mulher que pouco fia. empre faz de campa. § Dar de campa; (por. anl.) loruim camisa.. "Não fiar nem da camisau cal' o sino de rebate, ou repique na forta"Quem não tem mais de mLa camisa, cada lezas, e praças; local' alarma (Lop. Chi'. ·D.
sabbado tem máo dia- ,Collll'cado e acaba- J. I.); repicar o sino da vigia, appellidar
do como camisa de enforcado;, "Saude lJe a com elle.
que goza, que não camisa nova" ,,~Iãe I'eClllUpiiu, . r. Campainha, sineta, sino
lha e camisa rota não desholll:au ,,"Iãe e fi- pequeno. P. da 11. Gen. 2. 258. Es/at. anl.
lha vestem nma camisa".
da Univ.
CUllllsiio, S. m. augm. de Cami a; d'clles
CIlIU(.uínbu, S. f. (do Lat. campanula)
IIsam os negros de Guiné, e a elles se rc- dini. de Campa. inosinho manual, sineta
fere a Ord. 5. 106.5. ou sejam de linllO, ou de de mão. § Campainha electrica; a que toca
seda; a feição é de g-rande alvas de mis_ar. pela acção de lima corrente electrica. § [jg.
{JtlllIl"'tIl'ÍtI, s. r. Estabelecimento qlle Ser tt1l1a campainha, andar com lIlHa camfaz ou vende camisas.
painha; (phr. vulg.) diz- e do que anda di·
CIlIlll!ieh'o, s. m. O que faz ou vende vulgando cousas que não se deviam publicamí.as.
cal', ou do que não é capaz de guardar um
{Jumisínhn, S. r. dim. de Camisa: cami- sen'l'edo, etc. ~ 1'ouro de - ; de clJocalho.
sinha de criança. § Pequeno peitilho, ou ~ 6'ampainha
ou/ano (t. bol.) planla da
corpele de cassa, ou outra fazenda fiua, de ramilia das amarillydeas. § (t. archit.) Oro
que usam as senhoras para compór o de- nato na ordem d<mca, a modo de campaicote do vrstido.
nha. § - pI. Instrumento mado antil$amenCamlsólu, S. f. E pecie de cami a que te nas bandas militares, e consistia lI'um
só chega pouco abaixo da cintura, e que trianglllo collocado no extremo de uma pe·
ordinariamente é de lã, ou lIallella; quando quena vara, e guarnecido de campainhas. §
é de algodão chama-se mais com!Uummente Nome vulgar da uvula.
camisa de meia; veste-se sobre a pelle por
Cuml.ulnh{ulll; S. f. Puxão dado eom
baixo da camisa. § Jaquelão de abafar, que força no cordão ou arame que prende uma
se ve5te sobre a camisa; é de algodão ou campainha. § O som que prod~z esse toque
lã; e geralmente de ponto de meia. § Espe- bru COo
cie de tunica de lã ou baéla, que chega até
Vamllllíllhiio, ou ClllII),"inhelro, S.
aos pés, e com que as mulheres tomam ba- m. O andador de alguma irmandade, que
8ho. § Especie de jaqueta que se aperta corre as ruas com a campainha para conpelas costas, e clljas mangas prolongadas vocar os confrades, e a lel'a nas procisalém das mãos são unidas e sem abertura; sões.
serve para conter os doidos furiosos. TamCllmpciI, adj. 2 ~. Pertencente ao campo;
hem se chama: collete. de {'orças,.
,
. fe.ito em c.amro. § ualalha campal; a que se
Vumlsóte, S. m. dlm. de Camisa; e mms da de ordlUano em campo ab~rto, com toOna, de mais estado, com punhos, bofes, ou . do o corp'o e poder dos exercI tos.
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V. Acampamento.
(do LaL campana) Sino,
campa. Ac. dos Sing. 2. (;'2"2. "em tocando a
campana» § (t. arcbiL) Corpo do capitel
composto ou corinthio, assim chamado por
ter a fôrma de um sino invertido. § V. Enu·
la campana.
OIlIllI"lIllÍllo, ", adj. Do feitio de sino.
§ (t. pllarm.) Alambíque -; que tem a cabeca do feitio de sino. Phanll. T. 2. 321. §
(t. -de bo1.) Flôr -, que tem o mesmo feitio da campainha; outros dizem campanulaia. § Cltapcu -; cuscuzeiro.
O'"I1I'lllllU-lo, s. m. E-pecie de janel\a
de torre, em cujos lado' se enfia o veio ou
eixo, sobrll que se volve o sino. § A torre
de sinos. H. lJom. 1. 4. 29. ~ fig. fi fregue·
zia, o logar, a aldeia. li Pol/.tica de campa·
nario; politica que só tracla de defender
interesses de importancia local. § Interesses de campanano; interesses puramente
locaes, sem alcance nacional.
VIlIllI,,\nhll, S. r. (do FI'. campagne.) Qualquer campo, espaço largo, planicie, onde
se assenta o arraial, e se peleja: "enche de
tantas mortes a campanha (Turno pelej!lndo)>> Eneicla, 12. 90.• Elvlas leva o negro
campo pela aberta campanha" est. 104. ~ O
campo onde anda o exercito; o desafio, a
estacada. Vieír. § fig. A vista do mar. B.
Flor. 2. 12l' "suas cerulea campanhas (do
mar)" "as liquidas campanhas de Nereo" os
mares. lJiniz, Pind. 6. ant. 5. § Campanha;
as operações do exercito por e~paco de um
anno: v. a. a campanha di< 176'l; ou por
uma estaçao; v. g. a campanila da primaveta. Macedo, Jlti:o IJisl. 2'l1. ~ il. Desde
que as operações começam ate .entrar o
exercito em quarteis: V. g. a campanha da
penin tlla conlm Napoleão; as campanhas
da tiberdat:le. § Peça de campanha; de 3 até
12 libras de bala. § Carreia (le campanha;
a que tcm rodas com raios, Ex. de artilh. §
ligo Grande esforço para conseguir alguma
cousa: foi uma campanha, para o convencer a queixar-se ao meclico. § o jogo da
banca, chamam 1Jarot!ns, e sel/e de tevar de
campanha (do FI'. p'lrolis de campagne), as
dobra para marcar o parolins e settes de
levar, que o ponto fraudulo o faz nas cartas sem ter ganllado a parada, ou avançado
odinileiro d'ellaaobanqueiro, esem ter vencido os parolins. § Campanha; campina,
campo de lavoura. Vieir. l. 106 "cahe o
pô, ou no rio, ou no mar, ou no monte, ou
na campanha» D?niz, lelyl. Vieir. lO. l86. §
lJ. FI'. F. de S. Luiz no Selt Gloss. diz, que
este voc. no sent. miliL é muito usado pelos classicos, porém que como campo, ou
campina parece am~ctação de Francezismo.
po to que se acha em Vieil'a, e outros. Fl'ei7'e, I. n." 6'L "rios ... que ~ervião ao deleite
e fertilidade da campanhaOlllllpnnhislll, S. ou adj. m. O soldado
acostumado e bem exercitado cm campanhas militares. Vieil'. 16. 23. "soldados velhos, os melhores campanhislas que tinhão.
Ollllllumlti... lllc, adj. 2 g. (1. bot.) Que
tem a fõrma de campainha, campanulado.
~llmpllnil, S. m. Liga de metaes para
sino, campainhas, etc.
~nllll"mólo~o, S. m. Instrumento musico, rormado de eúpos ou campainhas aünadas. § O que toca esse instrun:ento.
~,ullllnnúdo, ", adj. Que tem a fôrma
de sino: chapeu campanueto ; campando. §
Que vem com roupas largas, donairc, etc.
bizarro, galhardo. F. Elys. § fig. Que vem
com pOm[la. e estrondo, campando. Agiot.
LltS. 3. 387. § Palavras campanlldas; empollada , bomba licas, de mais som que significado. Cltrvo.
O/unl.ilnulll, S. r. (t. boL) Nome de varias plantas pampanuladas. § (1. phys.) Vaso de vidro parabolico, ou em fórma de sino. § Peqnena estufa portatil de vidro de
fôrma de sino.
.
~"llll ..u.nlác~'"S, S. r. pI. Plantas herbaccus, ou arbustos dicotyledoneos caracterisados por terem a corolla gamopetala. e
em fôrma de campainha ou ino, e as folhas sem estipulas.
~llmpnnnllido, ou
OlllUpn ....llito, n, adj. (t. bot.) Da fei-

ção de campainhas grandes, que vem alargando para a bocca; epitheto qne os botanicos dão ás nõres, que tem essa rórma;
campaniforme.
Oampiio, S. m. Marmore de Tarbes de
diversas cõres.
Onlllllli." V. trans. V. Acampar. PI'. da
Ded. Chl'On.
164. V. Campear. § (fig. c famil. em senl. intrans.) Bilhar, lu traI', soLresaír. DUs. 2. sC. 7. p. 15'2. § Ostentar; ufanar-se: v. g. ca.npar pOI' {iel.algo.
.
Olllllp,u'esco, ", adj. Campestre, campezino. Bal'reil'os. 20'!
()nlUl,clldô,', S. m. O mesmo que Campeão, Eneicla, lO. 4'2. O CJ.ue se assignala
por suas façanhas.
OllIII I'C.uli"', ", adj. Que campeia. que
anda pelo campo fazendo estragos: v. g. o
lollo campeador, V-Idato; lO. 10D.
~nllll.ciio, S. m. (do FI'. challlpion.) O
defensor que enlrava em campo, para defender e li vrar por armas a honra, o direito, ou a innocencia de quem o escolhia para esse fim. § fig. O que defende a causa,
ou partido de algnem. V. Malltedor, ou ~Ianteneelor. § O que campeia militar c hos.tilmente: fig. "austro impaciente, terrivel
campeão do reino aquoso. lJiniz, Pinel. §
Lidador, guerreiro, dllelli ta. § (no Ceará,
Brazil) Cavai lo do vaqueiro, quando esle
sae em procura e tratamento do gado.
~lHnl'cú,', V. trans. p. uso Ostentar, mo-traI' com orgulho: v. g. - a bandeira. § fig.
B1asonar, fazer alarde. Cei!. "campeava o
apostolo suas chagas". § (no lll'azil) Procllrar alguma cousa.
Onmpciu', V. intrans. Estar o exerci lo
acampado, com arraial assentado. 1ft L. §
Fazer serviço em campanha: -sem ter cantpeaclo cm Arriea" Vieira. § Marchar com ~arbo, e boa compostura: diz-se dos cavai leiros; c de qllaesqller animaes que andam em
liberdade pelas selva'. Lobo, {. ·l4'l. "o. touros ... andavão ... campeanelo por entre os
arvoredos» § Estar a cavalleiro, suberbo.
eminente, sobr'elevado, dominar: v. g. um
casteUo que campeia sobre as terras circwn·
vizinhas. § Correr o campo a cavallo. li. 1'.
§ Andar, correr o campo como victorioso :
"e sob!'e as ondas o terror campea» Gathegos. "qual Euro campeancllJ de Nereu pelas
liquidas campanllas» IJiniz, Pinel. § Levar
vanta"'em, sobresaír. § lllasonar: V. g. campear de Tico. § Apparecer com lustre: "a virtude deve campear na nossa vida. 1'. de Ago!'a, 2. 3. Dtiss. 8. esl. 138. "na lesta estupenda lhe campea a coroa da planta illustre, e
verde" ibid. esl. 1'l9. "de que a boca protentosa campea de alvos dentes guarnecida»
appareee ameaçando e tragos. § "Neste passo de sua vida campea o animoso, o fort(',
etc.» Ifallando de Xavier) Vieir. 10. 4. "em
Judas (amando-o Christo) campeOlt a fineza
do seu amor». Ib. 2. 3R3.
O..... péche, S. ffi. Grande arvore da bailia de Uampeche no Mexico, que dá o lenllo,
ou pau .campeche. (fle1l1ato3Jyllt7n campechianum. LlUn.J § Pau campec/w, ou o campeche; a madeira d'essa arvore d'onde se extrane tinta roxa, escura, que serve na tinturaria.
O.IIUI.cchclro, S. m. Omesmo que Campeche.
O"llll.clr.., S. f. (1. do Drazil) Variedade
de mandioca.
~nUl,.e",o, S. m. O campainheiro, que
chama a irmandade, a som de campa, ou
campainha. lJoc. Ant. § (1. do Brazil) lIaça
de veado que vive ordinariamente no eampO. § (L. do Rio Grande do Sul, Drazil) Flomem acostumado a trabalhar no campo. §
- adj. Que tem relaçào com o campo: fi'eio
campeil:o; o que tem forma mais apropriada
ao serviço do campo.
OUUI'lél.bugo, S. m. (do Gr. kwnpc, laIl'ar.to, ~ phagein, comer) (I. zoo\.) Genero de
lagarteH'as, ou aves que comem lagartos.
OUUlI.él'hllo, S. m. (do Gr. kampc,laO'arto, e philos, amante) (t. zoo~) Genero da fami lia das pegas, synónymo de dl·ycope.
()UDlI.csh'à." V. trans. Andar pelo campo, campcar. Elegiada, {. 37. "o belligero
animal trota, e campeslra».
V.unpést.,c, adj. 2 g. (do Lat. cal~tpesler,

394
OllllllUlItlCnlo.
Ollllll.illlll, s.

r.

r

r

CAM
ou

c~mpesll'isJ.

que é do campo, ru lieo:

nr

g. Vida. exel'ctctO~ campestres. § Plano
montuoso. flarl'etl'Os, 75.
' o

r

Ollml.czi!.ho, ou ---: 7:luo, a, adj. Cam.
pestre, rustmo, propno do campo. D. fi
Ma~. Cal't. Cenl. 2. lO. Cost. Egl.3. 'cam:

pe;;mo».

•

ou ~1l1U1'bo;ê .. lo, S. m.ll
chym.) SubstanCIa oleosa contida na esscn:
clade t11erebentlna, que se oblempeladisso.
IUvão da camphora artiücial 011 chlorhydra.
to de camphora com a cal.
Oilllll.hol·, S. m. Omes~o qne camphora.
~nlUl.hol'll, S. r. e denv. O mesmo quc
Alcanfor, elc. B. I. 8. 1. "calllp/wra du Oor.
neo» Lus. 10. 133. "cam{ol'a" e Dltarle Bal'b.
f: 27'l. tecan{OI'» § Heslna exlt'ahida de va.
nas plantas, como o cedro. o absinlho a
hortelã pimenta, etc. § Camphora arllficlai.
a (\"e se. obtem da essencia de terebontina:
§ Ctgal'l'tlhas de call1phOl'a; canudinhos de
penna. de ganso che~os de camphora, que
se aspIra como remedlO em certas doeneas
dos orgàos res.piratori~s, e_outras. § Acain.
pllora tem mUita appllcaçoes cm medicina
sobretudo no s)'stema Haspail.
I
Onml.ho,·àda, S. r. SubarlJu lo de no~
estames, que cresce no meio dia da Euro:
pa, e tem cheiro de eamphora. (Calllphoros.
ma monspetia~a Linn,) Brot. U.
Oa"'l.hol'àtlo, n, adj, Que tcm campho·
ra em dissolução; preparado com campho·
ra, aleanforado : aguardente can{oralla;po.
mada -. Pharm. T. Pharm. Geral Cod.
OlllUl.hcuo,

Phann.

Va"'l.borai.·, V. lrans. Di -solver, diluir a
camphora, mistural-a em al1?uma composi·
ção. § Polvililar com campllora, alcanro·
raro
OnmphorMo, S. m. (I. ch)'m.) Nomegenerico elos sáes formados pela combinação
do acido camphorico com urna base.
(JalUl.ho.·éh·a, S. r. V. Alcanforeira.
~Rntphol'eh'o, S. m. Arvore da família
do loureiro originaria da Asia orienla/, e
do llrazil. § (t. an1.) Vaso em que so lrazia
a campilora para cheirar, alcanforeiro; cano
foreiro.
Ollml.hól'1co, a, adj. Acido -; na nova
ehymica. acido tirado do camphor. Pim. O.
Onmllílln, S. r. Campo dilatado, desco·
berto de arvores. Luc. Ac. dos Sill.q. 2. 230.
pI:. ~ fi" .. "As crespas -. as ondas crospas.

lJuu:, 'Pmel.

.

pI. Planta do Drazll, I
da familia das utyrlaceas.
O"IUI.;nho, S. m. dilll. de Campo.
Onml.ino, S. 111. Homem do call1~o; e
principalmente guardador d~ gados, e.,peeia!mente de touros. § Camptlw, a, au). Oa
nalureza (le campina: O. g.terras campinas.
M. L, I. 4. 2.
(I u
o.....,.,,·, V. trans. (do ltal. campÍl~) . a
pint.) Fazer os pertos. os longe.. honzonlcs
e eeus no quadros. Nunes, p. 6U.
Oà"'I'O, S. m. (do Lal. call1{lus). Espaço
de terra baixa, plana ou pouco acc.ld~nlalll
sem edificio , nem arvoredo: consistindo I
sua ve"'etação em gramineas rasteira cou·
tras rl~ntas herbacea ; terras de lavoura,
ou pastagem. § 1 o Jlrazil o campo ~onlrapõe-se á mal/a: esla (azenda COJllPONC d~
maltos d'onde se exlraIJem boas madeira,
de conslrucção, e de campos, ond~ se c/::
oplimo gado. § il. Campo d~brClf10, aq: .
cujo terreno é ondulado. § ti. úalll~ c r
to' aquelle que é intermeado de agum fr.
voredo, olTerecendo entretanto b~a~ .~as.a~
"'ens § il Campo natural' prlmlll\o.'/
que semp~e foi campo. li éall1po arlifi:l~
o que se forma depois áe derrubada a
ta. § Terra fora da cidade ou vill~: C.l/~~~
cam.po, em ca.sa fóra ~a cidade§: 1)' :ampa.
.po ; sair da CIdade, vllla, etc.
ue o
mento, ou arraial militar; as lropas Z~com
compõem. V. do Arc. I. L. !fi. P. G. 18): 7.1.
um campo de 400:000 homens. A~,'exer
-destroçou doze campos de Francez~ccmo
eitos. § l.evantar o CQIlVPO; af:l~rdinariO
cxercito para outro logar, e
I c 88.
para se relirar. Goes; ChI'. Mail. ~·o exerci§ Recolher o campo; os soldados IhadOs. ld.
to, ou companhia,. que esta.o. e5~apreilar oUo
3. C. 31. § lJescobrtr campo, Ir e
O"IIII.lnhi.c... , S. ill.

°

CAM
.. 'uo' e fig. examinar o estado das cou:n~m~oo negocio CUJo eXilO se lião antevê..§
em campo tl'opa: levant!1 l;a,. e exercII.a ara marchar contra o 11l1mlgo. § Lola OI~dC se dá batalha ;. e flg.·o campo esgr,:i/ual. I/r. 1. 3. "exerCitado em o campo
~ acienciau An·. 9. 14.. §. Logar onde se
aSam os sitiadores: "nollClas do campo de
~Oiloque cm 1782" § .(':ampo J:olanle; era por-

'ttt

ão de exercito, capitaneado por um major
~e ba:alha \lU mestre. de camp.o general, paaresistir ás correrias do IOIITIlg'O, atalhar
~3 combois, e c~IJ~ir. os loga!·es. expostos
aoS insultos do Inlm.lgo .. § P!Cal o cam~o
I' algllem; i. é, ~ vICtoria; e no_ fig. sair
romasua, consl'gUlr a sua pretenç~o. Eu{l'.
3 I § Sellhor do camgo i o que n elle traz
forças grandes. B. 2. ~. ô. § ti. O vencedor.
5Dar cam!lo franco a~s soldados; dar-liles
lodo o despojo, que pli haõscJ?1, e saqueassem. M. P. c. 151. § Lagar a~slgn~lad~ para
desalio, re~lo, justa,. torneIO: d aqUI, da~'
rampo. B. (,lar. 1. c. 13. {ned. I.. p. 402. C/li,'
V J./. c. 72. e dI' D. Af.IV. t· 104. e D. A/.
1': c. ~O. § /,'azer campo ~ justar. Pall.n. 3; r.
ln §" Vir a camIlO (Leao, Chi'. 1. /' 12<>.),
com algucm. a duello: "Iomal' - com alguem. o mesmo. M. e Moça, 2. c: 17. ,,{a::.el'
-com alguem" Ido c. 24. § Sau' ao - por
al"uem. fig. tomar o duello ~or elle; defendel.o. Lt!z, TrallSr. 455. § Tel', ou 111antel'
campo; assegurar o campo de desafio livre
de violencia, fraude, aos contendores, repiados ou desafiados. Leão, DescI'.. C. 87. "pedir campo- Illed. 2. p. 489. el-rel de Castellaro.ava por carta ao condr. D. Pedro: "q ue
tlVeSSO camIlO eutre hum seu cavallei 1'0 .•. e
outro cava leiro da casa dei rei d'Aragão" §
ii. Uar logar a se fazerem armas de jogo; e
de sanba entre os reql:estados, e lei' campo
entre eHes. 0/'(1. 2. 26. 2. qucm linha, ou
dava ocampo entre os de aliados punha os
Mil, OUi'lIizes rio campo, os seguradores do
Mnr. cão, Citr. Ar IV. p. 104. B. Claro 2.
c. 19. e 31. uU. ed. lia vós emperador cumpre legul'al'des o caiilpo" ld. I. c. t2. "o I umonde o duque co tumava dar campo- §
Falei' o campo seguro; DOS durllos, e pelejas de mar e terra. B. 2.3.6. ,,{azer o campo
ugtll'O aos seus, que estavam alferrados,
mellendo·se entre os inimigos, e a fuslalha
de llelique Az» para não acudir alguem de
róra aos que pelejavam. § EntraI' em cam1'1: 'ellll'al' em campo o campeador com o
campeão do contrario" encetar a briga. /Iisl.
dI (llà. (. 12. § fig. Luctar, contender: "hum
varao forte poslo em cam110 com a sua forluno (lidando luctando com a desgraça), e
composto o'el ja. Vieú'. 16. 214. (V. FortUIta
por trabalho, tormenla, calamidade.) Pinhei1'O,2.{ 105. -se quize semos entrarem campo com a necessidade de terll'pos pa sados"
e IIg. competir. Bem. Lyma, f'. 30. "pois
~antar, e tanger, poucos em aampo ousão
mll'ol' comigo" § Dar campo; i. é, logar seguro para desalio: em Leão, Chi'. J. I. para
~rova de combate; e em (,1L1'. AI. V. para
pugnar por sna inoocencia. Flos Sanct. V.
1ft S. Luiz, p. 108 v. "clar campo aos req nesI~~os, 01'{1. Ar l. 64. 6 e Illed. I. (. 4.02. §
1u'ol' (lo campo, manda\:a quem mantinha
~~mpo aos desafiados, quando tinbam acao o eu dueHo, ou repto. lned. § Pedi'r
;~ipO ol'eqllcslado, ou l'eplado 1)01' oulro; i.
~ ~ce;;ça, e lagar seguro para o repto. Goes,
1 I. ano .2. c. 6. e para desafios. Orei. A{.
..6~.~. Hlst. de Isca, r 86 V. § Vencer camrot I.~ e. o de afio, duello. Leão, Ch,.. J. l. r.
Oa. ~ Logar onde se faz alguma acção: 1'.
~ campo de desastl'es,' e lig. "o cabo (torcren!oflo ou da Boa-Esperança) de procellas
m~1ls c~ml~o . esp~ntoso» como os campos
1& tares. litmz, Ptnd. § TrazeI' mcrecimcn1 cO~I~p~;(alardeal-os, assoalhai-os. Palmo
mai. o· ~ t. poel.) Campo de Nepluno ; o
nis' '. s campos Uuctuantes» o mesmo. Dilnd . ~ O equóreo call1pO; o mar canmar'~ (lU1eto; Igual: "ca111pO amaro» o
~. ~ta s~~s·tA/l'. § Campo; eRpaço, logar: v.
!iR. !Ial ~ em ~uco campo para o baile. §
0ltrrre ~f1a do discurso: V. g. esla queslão
hiui.O ampo vasto para, elc. § Campo; no
!tnlam o~spaço do escudo sobre que se as, PIntam ou lacram as peças, armas;

lad/

CAN

CAN

395

e assim o lizo da chitas, sedas, etc. que tem
CUlli.ccus, ou C.... ni.ccu... , S. f. pJ. (L
lavores ou matizes: v. g. campo azúl com bot) Familia de plantas monocotylcdoneas,
/Ióres amareUas, e de oull'OS matizes. ~ Cam· cujo typo é a canna da lndia.
J)O dos quadros; o fundo onde se representa
CU"illlu, S. f. Antiga medida pOl'I ugueza
o horizonte. l'i Occasião, tempo convenien- de liquidos, que continha quatro quartllhos;
te, opportunicIade: V. g. agora se me o/!,ere- era a 12." parle d'um almude.
eiu campo de !'azC1', etc.
Cunátlu, S. f. Estrada estreita; passaCum'.o ...."", n, S. Pessoa do campo. B. gem; por ex.: do gado, por estradas, carFlor. 2. 77. "camponezes1J § adj. Que é do reiras, para não damnarem os semeados;
campo: V. g. a viela, arlcs -, elc. dos agri- (Leão, r. 474. 00[[.); e nos rios, o corredor
cultores. Vieil'. 6. p. 481. "com oulra seme- de paus de parte a parle, por cujo meio o
lhança, tambem camponeza"
gado se lança a nadar, para que a correnc""'I''''"lo, u, adj, e suhst. Que é do te o nãQ leve, ou não va dar, cançado, em
campo, rustico.
roargerll" alcantilada, onde não a possa caCUlIII.ozínba, adj. V. Campezina: «vida valgar, e sair em secco e salvo. § CanlUlas;
montez, e campo;;inha" D. F. JUan. Cal'l. as entradas de caminho, que fazem nos
Cento 2. Cart. 10.
eampos os carros c carretas, que os atraCuml.ozí .. bo, dim, de Campo.
vessam; carreiros, regos.
CU... I.S'·... lo, S. ro. (I. forens.) O que peC .... udélu, S. f. Medida antiga, tres quarde diDheiro por cambio.
tos de alc[ueire, pouco mais ou menos Doe.
CUml)l!(W, S. m. (I. forens.) Banqueiro.
Ant.
Ca.....cím, S. m. (I. do llrazil) Especie
C.. n .. tístulu, ou CnnDutistnlu, S. f.
de boião feito de barro preto.
(do Lat.) Certa canDa de cór preta, cileia
C"m.... dóllgo, S. m. (L do Brazil) V. Ca- de polpa; é medicinal. (Cassia nigra) M. P.
mondongo.
e. 165. Rego, Atv. C. 7. A1T. 4. 23. § (L do
Cumu.·!;", ou C.. muça, S. f. Especie de Brazil) Especie de angelim.
cabra brava. § O couro o'ella prepara-se
cUDut"éch .. , 011 Cu .. nuf,·échu, S. r.
para ve lidos, arreios, etc., d'onde vem: aou- (do Lat. Caulis (el'ltlacells) Certa plant'! da
l'OS, ou peUes aca'11ttl'çaelos, ou camtlzlUlos. familia das umbelliferas. Cost. Egl.
()lllll ...'çúdo, ou CUllluçiJdo. V. AcaCUDál, S. m. (do LaL canatis; do Gr. ka~
murcado.
nos, abertura) E:pecie de rosso, ou valia
cli... ul'i"', S. m. 'ome vulgar, nas pro- natural, ou artificial, por onde se encana.m
vincias do norte do Drazil, do peixe, a que e derivam aguas, por terra, ou de mar a
nas do sul cilamam Tobalo.
mar. § Leito, ou curso d'um rio entre marc ..... úz, ou Cumúzu, sigoif. incerta. gens alcantiladas. § Braço de mar de pouUlis. I. sC. 3. diz o irmão ás irmãs, louvan- ca travessa, entre duas costas. § Canal; lodo uma sua dama de di creta: "digo-vos, gar balizado com alas de estacas 110 rio por
senhoras, que não ois caI/lUzes de cair no onde dá vãu, ou para que o gado que namel da sua arte" parece dizer, que não sois da, e os que passam, não sejam levados da
capazes de entender, avaliar, ou de gostar corrente: e fig. "o canal da lei de DeuslJ a
das suas prendas. AlIlegr. r. 113. "não sois eSlrada e balizas, por onde ÚllOS á salvação
camuz de entender damas».
seguros. Ett{r. 5. 10. "o canal da IgrejalJ
CUIll .. zádo. V. Acamurçado.
Coulo, 10. I. 7. § Canal; qtlalCIUer r<'go,
C,tU. V. Cam.
cano, golleira, elc. § (em anato e bot.) DuCltUn, ou Cl) .. n", (orth. elym.) S. f. (do cto de communica.Ção: V. g. canal ela ureLal. canna; do Gr. Ic(mna) Planta monoco- Ihra; - inteslinal; canaes c/a seiva. § fig A
tyledonea, da familia das gramineas, tribu via, o meio porque se consegue alguma
das arundinaceas' na ce em logares ilumi- cousa; o intermediario: V. g. os canaes por
dos, e deita uma bastea lIca, acompanhada anele se oblcm graç.as, se al~ranja qualquer
de espadaDas ócas, com varios nós. § Can- negocio, etc. § Callaes,' (na archit.) o mesna de aswcal', ou canna dóce; tambem da mo que estrias.
CunulCgu, S. f. (ant.) Caroboa, caneiro
familia das gl'aroiqeas; é semeL1lante no feitio, mas cheia por dentro d'uma especie de de pescar. lJoc. Ant.
Caulllelc, on CUUOIMlc, S. m. (I. Asiat.)
miolo succoso e dóce, de que se faz o assucar, e a aguardente de canna. § Canna Embarcação pequena da costa do Malabar.
da ln dia, ou canna-bcnga/a; planta typo, Couto 8.34.
da familia das cannaceas; não é dóce. (V.
t?"n~lbl,. S. f. (do FI'. canai/le.) A plebe
Róta): e fig. LlLC. 9. C. 5. "bordão ... de mais vII; a Inflma ralé. Luc. M. C. lO. 90.
canna de Bengala com seu castão de ouro. Eneiel. 9. 192. ,·isto dize tu doudo, e vil cabengala. § fig. A calma do milho, lrigo, ~lalha • • a - d'herejes do nos o temp01l Vieir.
cevada; a ha tea óca, em cujo exlremo sáe :J. 387. M. P. C. t92. § - s. m. Iufame, paa espiga. § (,'anna da pema; a tibia, d'oll- tife. E' termo injurioso.
Cuullllclllátlo, ", adj. (t. bot.) Que tem
de, as caneUas elas pernas. § As calmas dos
braços; os ossos longos. § 1l01llem [I'lIma canalicnlo. Bl'Ot. D.
CIIDlllículo, S. m. Pequeno ree-0 longicanna s6,' homrm de muita força. § Canna
elo nariz; a parte ossea e saliente d'elle. § tudinal das hasteas, folhas ou peclclos.
CunuIHõ"mc, adj. 2 gen. (I. did.) Que
Canna do leme; o pau com que os marinheiros movem e governam o leme; está tem rórma de canal.
Cuuullsução, S. t. Acção de canalisar. §
embeIJida n'elle. § Uanlla; na artilh. a porção do cano do canhão pOl· fóra, desde os Conjuncto de canos ou canaes que formam
munhões até á bocca. V. CaIlO, Alma, Cali· uma rede: a canalisação do gaz, da agua,
bre: §. Canna elo bo{e. V. Arleria (aspera). § etc.
CUDlIlIsál', V. intrans. (do FI'. canaLiCanna; frauta rustica, ou assobio feito de
canna de cevada. (SUpula) FerI'. Poem. 7'. t. ser.) Cortar com canáes, abrir canaes em
um
paiz, para facilitar a communicações:
r. \87. Lus. Trans{. § Canna; (L poet.) frecha do caçador. Eneula, 7. 117. § Cannas; V. g. a lng/alerl'a lem canalisado quasi lodo
jogo militaI' portuguez, antigo, ou peleja o seu .Ierrilol'io. § Dirigir por cano : V. g..
de homens a cavaUo, que, com quadrilhas o gaz da illuminação, a aO'ua etc. § Canadiversas, se accommellem com cannas. Blut. lisar uma cidade, uma vilra, elc., fazer-lhe
/lego, Cavo c. 86. Vieira, 10. 253. "o troya a uma canalisação para esgoto.
CIIUlIlIsiu'cl, adj. 2 g. Que pode ser ca··
que nós chamamos canas". § Hoje o u o geral é canna e der. § Voz de calma Tele/Ioda; nalisado.
Cllnullur. e dtlr. V. Acanallar.
voz roufenha, mUIto desafinada. ~ /laveI'
Cllullmbáhl, S. f. Planta da familia dos
cannas, e cannelas .. Jlaver grandes quescactos.
tões, ralbos, ou difficuldades.
Cllnumeh'o, S. m. Terra plantada de caCuuubíncus, ou Cn .. uubíncas, S. r.
pI. (I. boI.) Familia de plantas dicotyledo- nhamo. § ou Uanhameiro.
CiIlUJ))JO, ou CàDhllmo, S. m. Planta
Deas, que comprehende só os generos ca·
textil da famitia elas canabineas. § Os fios
nhamo e lupulo.
.C"nuh"llZ, S. f. Planta medicinal. (Hero- extl'ailidos d'esta planta; é uma especie de
linbo grosso, do qual se fazem flIa lica paclellm sphondylium. Linn.)
Cu.. ucápolc, S. m. Procurador do bem ra cordoalha. (Sever. Nol. f. 18.) do mesespiritual e temporal da egrrja no Malabar. mo linho - se tecem lençarias grossas, etc.
Nau/I'. de Sap. r. 73. "canhamo» como hoje
Luc. 2. 10. Vieira, 10. 458.
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se diz geralmente. (Cannabis saliva. Linn.) teria, pela obra I' ita d'etia (como um fellro.
§ Ila outl'a planta, que produzem lias se- por um chapéu crelte, um berneo, por uma
melhantes e a que se dã o mesmo nome.
capa de panno hiberno, um cambollm manVnui"'ll, S. r. Cartucheira de couro que dil): e a sim C0l110 os loudeis eraI') de pancertos militar~s, principalmente de cavalla- no, seda, e algodão baslido, acolchoado, poria, trazem a tiracoUo.
diam os canbases ser de lençaria de linho,
Vlln,)ngo, S. m. Arvore aromatica da canhamo, dobrada em varias folhas, e basAsia e da America do sul.
lida u'elles, assim como os collets defenVIlIlIlI'é, s. m. (do FI'. canape, por co- sivos feitos de muitas folhas de tafetá, conopé; do 01'. konopeion, mosqUlleiro.) Es- mo os lndios do Bl'lizil o faziam de toia de
pecie de cadeira de assento longo estofado .algodão bastido, e C0l110 na Europa o~ caçoou de palhinha, com bra ·os, e costas onde les de canhamaço. V. Caçole, e Sallimbarca.
Cllubbú.·, v. trans. Cam bar, trocar, camcabem 3 ou 4 ['OS oas assenladas . ou onde
'
biar._
se póde alguem I'eco lar.
()IlU""ó, adj. 2 g. Que é uo reino de Dis·
Cnn~nbo""ódll, O mesmo que Cacabornagar. Lus. 7. 2L
.
rada.
Cn.uU'ím, pI. Canal'ins, s. 2 ~. Aldeão
()nucà.. n, S. r. (t. Asial.) Bracelele de mudos contornos de Oóa de raça indiana.
Iheres.
Cllno,'lo, S. m. (Cana,.iensis passeI'.) Pas()nllçnccnto, n, adj. (t. do Brazil) Doen·
saro da familia dos conirostros, originaria te de cançaço.
da ilhas Canarias. A sna plumagem é ardi·
()llllci.co, s. m. A fadiga que se sente do
llariamenle amarella, ou esverdeada, e o seu exercic'io; ou por moles tia. § Dançaço da
(;anto é extremamente harmonioso. Blul. l'espiracão; grande dil'ficuldade, dy pnéa. §
Cam. Eleg. 6. "o sonoro cana,.io. § Peça, no BraZil; llydropisia : doenle de -,o hydrô·
que ~e .tocava na viola, e ~ cujo om (tal- pico. § V. Iradiga, syn.
vez lmltando o do canarlo) e dançava:
()nllçntl .....eutc, adv. Com cançaço, com
"bailar o canal'io" Utis. 5. sc. 4. 1J. 274. Ac. fad iga.
dos Sing. 2. 223. § Planta da família das
() çndí .. ho, dim. de Cançado.
Dalsamicas.
() ç.. díssiIUO, ", sup. de Cançado. Si/v.
Vuul.st,·n, S. f. (uo Lat. canislrum ; do Def. da 111. L. 2. 2. lJ. 4.
01'. canasll'on.) E pecie de caixa chata teci()nllç•• du, p. p: de Cançar " e .a~j. Que
da de var9tas, ou fasquias de um paI! ne- cançou, lasso, afadigado de exerC1Cl0 corxivel, com tampa do me mo. fi. J)om. 3.3. poral. § fig. Do exercicio da alma: v. g. cano
7. § D'estas algumas são encouradas de pel- çado de medi/ar, desejai', esperal'. Palm \.!.
le com cabello: "canaslras encouradas" § pr. "mas a fortuna ... cançada ou arrependi'
Canaslras; jogo que se faz entre quatro da. § Dançado tle ouvi/'; aborrecido, enfadapessoas com muita força; tambem é jogo do, enfa tlado.) § Te/'ra cançada; a que não
de meninos: "andar ãs canaslras" jogar es· fructiflca, por se haverem exhaurido os sucse jog-o, monlado nas costas uns dos ou- cos nutrientes com as mesmas culturas. §
tros. Eu/i'. 5.5. § Tou/'os de canaslra; di ver- Pinlura cançada; a que é nimiamr.nte bem
timcnto burlesco, semelhando uma corrida acabada, não o pedindo assim a distancia,
de touros. § Jejuar pelas almas das canas· cm qne ha de ver-se. § Ti/'os cançados ; os
Ira'; (Ioc. pop.) que equivale a não jejuar. CJue vão amortecidos, com a força pel'di~a
VIIIU.sh·,..I .. , s. f. Oraude quantidade de em grande parte. P. P. 2. (. 299. (morlos dlfcanastras. §] O conjunclo de objectos que féremj § Ulhos cançaelos; i. é, Janguidos.
Cam. /Um. §_Visla cançada; enfraquecida;
enchem ou podem enchêr uma canastra.
Cu.. ush·iio, s. m. Canastra muito gran- presbylismIJ. § Cançado; acompanhado de
de.'
fadIga: v. g. vida cançada; cançados lraba().... ush·ch·o, s. m. Offieial que faz ca· lhos; que abatem. § Que cança, cançalivo :
llastras. § Aquelle que as vende. Oliv v. g. as cançadas escadas. Vieira.
Grand. (. 95.
()nll'.;umcllto, V. Canceira.
Vnllllst"él, V. Canistre1.
()u ..e.)u, s. f. Dança franceza, de moviVn ....sta·ílllu.., S. r. dim. de Canastra.
mentos exaggerado e lascivos.
Vn .. úst.·o, S. m. Cesto feito como a ca·
()lIl1clIllístn, s. m. e f'. O que, ou a que
na.tr'a, mas mais alto e mais estreito. § (L dança o cilncan.
vulg.) O esquf~leto; o corpo. § Dar cabo do
(),,"ciio, S. -III. Ave do Brazil, da grande·
callasll'O a alguem; maltratal-o de pancadas; Z<l de um melro: tem bico grosso e curto, o
espancaI-o, matai-o.
peito, collo t' a parte anterior da cabeça
()a)II'n'C, s. ou adj. m. Linho cánave; ca· azevichados, com um marlinete da mesma
llhamo.
cór, as pennas do dorso escuras e as da
Ví... nvc, S. r. (ant.) Canna. "Nembrene da barriga brancas: persegue as outras aves,
canave e I'achada; nom na quebrante" Re· e come-lhes os ovos e os !ilhas (IUando ain·
gra cle S. Bento cap. M,.
da illlplumes.
ClIlluvcí.l, ou ()u II1l''''c.\1, ou - '-Iúl,
«:'nllçiio, s. r. (do LaL canlio) Composição
s. m. Agro de cannas ordinarias, ou de as- poelica lyrica, diversa da ode. Os Italianos
sucar. Lobo, (. 18'2.
chamam canção ás odes, e alguns dos nos()Ullllvcíll', V. Acannavear.
sos os imitaram. 11c. dos Sing. 2.213. § CanV'"I1U'CZ pI. Canavezes, s. m. Plantação lico; versos para serem cantados.
de linhos càn<lves.
()IlUÇIll', ou CUlIsí.r, e todos os der.iv. v.
()Il''''''ó",'u, s. r. Planta que tcm a folha trans. Causal' cançaço, afadigar. § ligo "A
como a da e padana, e dã uma Ilór branca fortuna cançou com trabalhos hum, e outro
como a açucena.
imperial) Palmo 3. 48 V. c<cança/' amemo()lIl1íIXU~ s. f. Al'vore grande da Asia, CJue ria" Vieil'. 10. 4.'l9. 2. § Canpm'; lig. molesdá fructo do tamanho e I'eição da amenLloa. tal' ·(Eu(/'. 2. 5.); dar cancelt'a; molestias:
§ O fructo d'esta arVOl'e, P. P. 1. 26. 116.
"já que lhe tanto cançamosl) Ulis. 1. 2. § 1m·
()ulli.z, S. m. augrn. de Cão; (t. famil.) portunar: v. g. - com rogos. Ga/'ção: - com
Sim, Mach. na Com. de Diu: "o cana;;· ia por leitura en(aclosa. § Dizemns ironic. no famil.
lãa, e achou-se tosquiado... .
isso li o que me cança; significando, que nos
C"llbll, S. f. (ant.) 'l'roca. Elucicl.
não dá trabalho, cuidado.
()'lIIbias, pI. Canbáses, . m. Arma defeno,
(;auçá." V. inlrans. Ficar cançado. Cam.
siva, ou coberta de corpo, acolchoada para Fi/ocl. p. 55. "canço já de andar, mas inda
embaçar golpes, ou estocadas como os lOtl- a fortuna millha não cança de me cançar.
deisl e armaduras de solhas, ou antes (olhas, Detic. Ad. 35. «quando durmo canço que
lamlllas de chifre de bufaro, etc. ~aião de fará quantlo ando. ~ Cessar de enfadado: V.
canharnaço. O/'d.
I. 30. 2. "senhas can- g. cançou de ser ao ido. Eu/i'. 2. 4. «não
bases, e senhas JJacllletes. (em outro exem- canço de olhar para o Ceo.. Não cança (te
pIar se lê: senhas corpos de solhas.) § can- obsequiar os seus amigos; não cança ele SBttS
bases (Ialvez do lngl. canvas) ; panno gros· odioso
.
seiro hastido, ou mui apisoado, ou m.ais cer()ançl.r-sc, V. rer. Afadigar·se; esmeto o canhamaço, do qnal panno faZiam ca- rar-se, empenhar-se: v. g. cançar-se 11luil.o
çoles d~ armas, e a~ que se man~avam dar com os discipulos; c.ançar-se em apura)' unia
ao alcaide, cada dOIS annos, deViam ser de obl'a, em pel'suad~r, elc. § Não se cança,"
menos duração, que as solhas de ferro (ou não levar trabalho; não tomar trabalho' v~
Colhas, laminas), tomando-se o nome da ma- g. não se 'lançar com isso; não cuidar IDui-
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to. § Cança/'-se; enfadar-se aborrece
VieL/'.. 10. 430. 2. «cançandc-~e de ir b;·se.
agua a fonte, por estar longe".
sear
()unçutÍl'o, _a, adj. Que causa canca
H. lJom. I. 2. 3:>.
. ço.
()ancclra, S. f.. Cançaço. Lus. 7.65. Arr
9. 1. § Trabalho, !Ida. § Cousa que dá ca :
çaço. Ac. çtos Smg. 2.. 169. "lã vem a m1.
nha cancetm, aquelle Importuno» Uli!
22. § Adag.: "A c[lle!U tem mulher rormós~'
castello em fronteira, vll1ha na earrei '
não lhe falla canCeil'all.
ra,
Vu'"cl-lIa, S. r. (do LaL cancelliJ Poria de
grades de \lau, ou de .ferro. § Bardo de pas,
tores. § Lagar onde estao os touros, quesesol.
tam no corro para ser toureados. Res. Chr
J. 1/. 76. § c.ancellas; nas passagens de ni:
vel dos caminhos. de ferro Grandes parlas
engradadas, quasl da allura do homem que
giram em gonzos, ou em corredicas 'e se
fecham á aproximação elos combõis,' suspendendo . momentaneamente o transito
afim de eVitar qualquer desastre.
()ancclhldo, p. p'. de Cance\lar. A/III
Insl/'. 2. 732.
'.
.
Callccllud'u'u, S. r. Acção de cancellar.
~ Os traços de penna, com que se eancel,
Iam as escripturas.
VUllccllnménto, S. m. O mesmo que
Cancella~ura. Ord.
3. (. 238. § Segundo
o eod. CI V. port. o cancellamenlo consi Ifl
na declaração do conservador posta ã mar,
gem do re pectivo regi tro, de corno esle
lica extincto em todo, ou em parte.
()ullccllí.r, v. trans. (do Lat. callcel/al'e)
niscar, apagar, obliterar a escriptura pu·
blica com certos riscos cru7.ados para que
flq ue ~em ell'ei to: (,cancella,. a carla. Ol'd.
I. 2. rodear com um traco de penna alguma parte d'ella. § CanceUã,. o proce.!SO, O!
aulas; fechar, acabar, arclJivar com adeclaração de que não lerá maís e/feito.
()ullcell.l,·lo, S. m. (do Lat. cancellorius)
Dignidade da uni versidade: o canccl/ariodã
o grau de doutor, e passa as respeclim
cartas.
()"nccllínlu., S. r. uim. de Cancella.
Anel,'. Alisc. 8.
()uucêllo, S. m. Cancrlla, bardo de pas·
tores. Gil. Vic. I. 31. "não sei se os vã bus·
cal' cajuso ao nosso cancello" e p. 260 .he
cance/lo, ou picota .. § Cancello, por canC/I·
la,: portal de grades, de madeira ou de fero
1'0. Afarcos, DhI'. e F. Elys. Poes. •não se
abrem menos promptos os talentosos call'
celtos de Dite".
.
.
Vilncc.', S. m. (do Lat.) Signo celesledo
zodiaco, que se representa por um caran·
guejo; é o de 21 de junho, tempo em lI uco
sol princi pia a retroceder da sua marc!la
apparente. § Tl'opico de cance/'; o do hcmll'
pherio austral, que pa sa pelo signo de cano
ceI'. V. Cancro (signo, e chaga); fig. 'COIlce,' da republica" Af. Lus.
()....cc...ltlo, p. p. de Cancerar. 1/. Dom.
1. I. 17. «peito ... cancerado•.
()nllcc,'ú,', V. trans. (do Lat. callcerarl)
Fazer degenerar, ou formar·se cm cancro.
()UIlf'C1,.l.,.SC, V. reI'. Forll1ar-see)llcancro: fig. - na culpa; an tlll.ar-se; IOvele'
rar-se no mau babito, que vai ~estrlllndoa
con ciencia moral' tel-a deslrUlda.
()nncCI'lfó,'IUC; aelj. 2 g. (l. palhoL) Que
tem a fôrma de cancro.
do
()nIlCc,·oSo, ósn, adj. Da nalureza .
cancro. § Em estado ele chaga caIlCIJras~.
«clIao-as velhas e cancerosas. T. de Agol.
I. 4.°
d d Sul
(l.) uch n, S. f. (L do Rio Gran e o nl
Brazi I) Logar ond,} nas cllarql1~adas ~al\.
o boi. § Lagar onde o lJarelhelro esta a~.
tumado a correr. § Esla,. na sua maiS
estar em lagar conbecido onde
forte.
- cujl
Vnuchí, S. m. Arvore do Japao,
casca sel've de papel para es~revcr.
()uuclollclríllho, S. m. dl~. de çóes e
()nnclouch'o, S. m. Livro e caD dia no
outras obras poeticas: "por onde se trc de
cancioneil'o, que ap~recend~'80 :~~ Nome
Calatrava. Andr. lJtat. 18. ? caITCCÇl1C5
com que se designa~ vanas auezas e
de poesias Iyricas anllgas, porlu.
hespanholas.
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S. 2 g. Compositor de can- zinha: .appareceu sante1rno em candeínha" víj'lltde, al:mno -. Aú. I. a. § Homem - ;
Eufi·. 2. ;l. § Fazerem os olhos canc/cinhas, sem refolhüs, dobrezes. § V. Branco, syn.
CJ.. udielrlidn, V. Candeiada.
~~neouetlll S. r. Pequena canção posJa ou trazei-as nos olhos; dizemos do que vê
C.. utlleh·o, S. m. Otensilio fixo ou por·
música. {)unha, V. ele lIlal'l. "a naçao as luzes multiplicadas, por estar embriaga~~nceza pondo seus aggl'avos em cançone- do, por golpes na cabeça, por febre, ou ou- talil, de fórma variadissima, de [olha. vilas e chacotas desafoga-se, e desapalxona- tras doenças, ou quando se vêem pontos dro, porcellana, metaes, etc. que é àestinaluminosos mesmo com os olhos cerrados. do, a dar luz, alimentada por algum comCnlldélo, ou VRntlêo, S. m. Facho,. ou bustivel, que está em deposilo na mesma
re~anerc8cenle, adj 2 g. Da naturez~ d!l
cancro, que tende a cancerar-se: fCI'L- fogacho de caçar perdizes. Ord. Man. 5. 84. peça, e em que se embebem uma ou mais
2. e. O,·d. 5. 68. 4. "caçar com camião" i. é, torcidas !lu por gaz inlJammavel que vem
d~;;cro, s. m. V. Çancer (signo) Ltls. 3. de noute com fachos, que deslumbram as de depOSIto externo, ou por'conductor ele6 I'ieir. I. 265. "troplcos do .cancro. §. T~ aves aninhadas. § Tambem d'esse modo se ctrico: V. g. candieirq de a.;~ile; - de pell'omor duro, desigual, ~e cor C! nzenta, ou 11- pesca ao candeio. B. /lLOI·. 2. 151. "hum po- /eo; - de ga:; ;-eleclnco, maIs commnmmenlida rodeado de vetas cheias de sang1?e ure pescador estava armando as enguias te tam)1ada. Dizemos quanto aos seus usos:
escuro situado em parles glandulosas; roe com candeio. Calaslj·. de Porl. r 93. «pes- candieiro da escada; - da cozinha; - do
a parte do corpo por onde ~e vae exten caria do caneleio., e fig. «taes são os can- quarlo;- ela sala, etc. Quanto á sua collodendo' ha-os ulcerados, e nao ulcerados. deJlOs com que a filosofia do tempo deslum- cação, diz-se: canclieiro de mesa; - de paRlcop.'da Cir. p. 145. § Cancl'o.venel'eo,· [e- bra, e pesca os que vivem cegos nas trevas rede; etc. § Bico de candieil'O; a peca por
onde sahe a extremidade da mecha õu torrida ulcerosa nas partes gemtaes do ho- da ignorancia •.
Cnhdelálu'o, S. m. Candieiro, ou tochei- cida, ou o tubo com seu pequeno orillcio,
mem ou mulher; vulgo cava/lo. § Cancro;
fi" mal que vai solapando, arrninando i-o grande e apparatoso. § Candieiro, ou cas- por onde o gaz ali menta a luz. § No jo~uco a pouco: v. g. os cancros elas nações tiçai grande com varios braços para mais gos das sortijas, frangos, etc. os candteil'os
são postes não enterrados, onde se susteem
Jâo a renalidade dos. ~lJlpl'egaelos, as despe- d'uma luz.
Cnlldellu'ln, S. r. Planta da familif( das as cordas, de que pende o alvo, ou filo. Re1iI1rJ'CIJSsiuas, ele. ·VWLI'. 10. 463. «o cancro
solaneas; tambem cuamada baUal'ia, ou vel'- go, Cavo C. 80. § V. Candeia de caramélos,
da lerra ... roedor da carne h.umana•..
CinCI'O, s. m. (I. de carplnt., [erreu'o, basco branco. (Veruascum album tychnilis). ~incélos. § Candieil'os; (na forL.) parapeiele.) Instrumento, ou pe.ça de ferro de se- § A Cesta da Purificação de Nossa Senhora, tos da altura de um pé, de madeira, coberurar taboas, tem espIga, e buracos; ha a 2 de fevereiro, quando se benzem e re- tos de faehina. e terra; servem nos apropartem velas pelos lieis.
xes de cobrir os que trabalham na ~ale
oulros de chumbar sem espiga.
Cnlltleliçn, S. f. (L. nauL.) Adriça singe- ri.a, ou mÍ'las. V. Manta. § Especie de logaORllc"óldeo, adj. m. (I. med.) Que se
la,
q
ue
serve
para
içar
os
toldos
e
outros
reu, de que se usava np ataque de praças,
assemelha ao cancro: V. g. lLtmol' -. § S.
objectos.
etc. ardem n'elles estopas ensopadas em
m. Especie de tumor canceroso.
Cnndelinbus, S. m. pI. Rolos quasi cy- óleos, etc. Ex. de Bomb, § Homem qu~ ármaOllncrolllll, S. m. Ave pernalta. Y. Talindrieos de mui pequeno diametro, só sus- do ordinariamente de aguilhada, vae adeante
matia.
.
CRncr.lso. O mesmo que Canceroso.
ceptiveis de introduzir-se na ut'ethra; son- dos bois que puxam o carro como que ensinando-lhes o caminho; carreiro. § CanCRn"""lo, S. m. Parte do casco do ca- da. Coei. Pham'!. )1. 275.
Cnndéneln, S. f. (I. ue phys.l Estado de dieiro; o que faz candeias, ou vélas de selallo, enlre o mais delgado da tapa e as
ranilhas. 1'1'. da Ginel. p. 102. Rego, Cavo um corpo aquecido e penetrado do rogo bo. ON/. Ar í.. 18. 45. "os cerieiros, canaté tornar-se de urna brancura resplande- clieij'os" e 46. -os que fazem cane/eas ele sei. V. Cando.
CRlIdlir, adj. 2 gen. (de Canelahal', ci- cente.
bo .. aqUI parece bem clara a dislincção en(Jnnclénle, adj. 2 gen. (do Lat. candens) tre cel'ieil'os, e candieiros. V. Candeia. § CanIlade da lndia) Cor de ferro; diz·se de cerla pedra A. iat., a que se allribuia a virtu- Que esla em estado de candeneia, ardendo clleira, S. r. O,·d. Ar. r. 182.
de de ajudar a expeJli r as pareas, e provo- em braza: ·V. g. o (erro candente.
Cllndil, S. m. (do l'ers. candis, ceirão de
Cnlldeu, V. Candeia. Doe. Anl. § Gandett folha de palmGira, que leva 20 alqueires) (t,
car a ouri nas.
CInde, ou CJ.\ndl, adj. m. (do Lat. can- por Quand'eu, Quando eu; ao mesmo tem: Asiat.) Peso de 1000 libras, ou meia toneladll'!, queimar, arder! Fervido, pnrificado, ou po que eu. Ac. elos Sing. 2. 204. «vê como da de carga. Coulo, 12, I. 5. diz que um
erystaJlisado de calda, ou mel de engenho com ellas corres, bas de por o pé candeu, candil de arr.oz são 20 alqueires da mediem cr)'slaes grossos e transparentes; diz- como põe os mariolas...
da Portugueza; será da Europa, ou da lnse do assucar.
C.\ndl, adj. Assucar candi; crystallisado, dia? «o candU vale mais de um quarteirão
CRnden. V. Candeia. Bl'it. C. f. 452 v.
em crystaes grossos e quasi transparentes. de trigo" (do reino) Coul. Solei. I. f. 156. §
Vondcódll, S. r. V. Candeiada.
V. Cande e Candil.
Moeda de Ormuz, das quaes dez valerr. meio
ORlldenl'ÍlI, S. f. As vellas e luzes que
Cnndli.l, adj. 1i'igo -. V. Candil.
xaraflm, ou 150 réis. B.
servem em uma casa: "guardar a caneleal'ia
Cundldnménle, adv. Com candura, com
Cnndíl, adj. 2 g. Assuca1' candii; cande.
que serve de cote á camara" Ined. 3. 508. candidez.
Goes, ChI'. Man. 4. 10. VUs. V. EncandilarCandeeiro. V. Candieiro.
C .. udldúto; S. m. (do LaL. canclidalus) se o as. ucar. § Trigo candil, ou candial;
Candelll, ou CJnndén, S. f. (do Arab. Pertendenle de alguma honra, corno grau, especie de trigo, cuja falinha é muito pura,
dignidáde, cargo electivo, de que se faz pão mui alvo. (SiligoJ
ca"én,dil, lampada, ou an tes do Lat. canelela) magistratura,
a, Gocs, lJ/tr. Man. I. C. 9. "tendo na mão etc. Res. Hisl. cl~ Evol'a. «apresentar-se por
Cn .. díl, S. m. (do Arab.) Lampada. Vesl.
eSl!uer~a condea" (á hora da morte). Sá e candidalo em alguma e!eição.. (entre os 110- da Linq. Amu.
Mil'. Vllh. I. 2. "nove candeias de cêra vir- manos, os que pertendlam cargos se apreCn .. t1l1úr, O mesmo que Encandilar.
gem•. § Vaso de folha de Flandre ou de sentavam ao povo em toga candida, ou mui Phami. T. I. )1. 447.
ferro, com um bico por onde sae a torcida; alva, d'onde Gcou o nome aos nossos perC .. ndí .... O mesmo que Candil. Coulo, V.
dCl~a'se-lhe azeite, e aecende-se para dar tendentes). § Candidalo; em linguag-em po- de D. Pauto de Lima, C. 11.
'uz~ suspende-se por um gallcho de ferro, litica, o que e propõe a deputado, vereaCiuodo, S. m. A porção do casco do capre oao mesmo va o e serve ordi na ria- dor, ou a qualquer outro cargo de eleição; vallo, entre o mais delgado da tapa, e as
mente para alumiar as cozinuas. Gil Vic. I. ha candidalos apresentados pelo proprio ranilhas.
118. § Amesma luz: "apa"'ar a candeia>. § eleitorado, sem consulta prévia ao que deCnlltlô...be, S. m. (t do Brazil.) Rede de
&Ial' ~o condcias ás a'missas com alguem; ve ser eleito. § (por ext.) O que pretende pescar camarões. § Dança, especie de batu~al av!ndo, pouco corren te. "A nclo de can- algum emprego, honraria, dignidade, cat'- que de negros.
~Il.l aI avessas c~m a gente que agora se go electivo em alguma sociedade, etc.
Cundombeh'o, S. m. (t. do Brazil.) DanOOituma~ Apol. Dwl. p. 146. § Candeia ele
Cnlldldntú.·u, S. f. A[lre_enlação ao suf- çador de canelol1lue; frequentador de can~anltell'O; os fios e lIor de que se [órma fragio. § Candidalltra official; a que é apre- dombe.
OUriço. § Candeia de coramello' fiadas sentada e sustentada pelo governo. § ·(porVnndo ... blé, S. m. (t. do Drazil.) Quarto
ramaes
fi
"
~Ihad ' que /Cam pendendo das arvores, ext.) A que é aprrsentada e sustentada pe· pequeno e escuro, e,m que se guardam trasCandi ~ , ele.. quaudo gella. V. Sincélos, los que dirigem a ociedade em que tem 10- tes velhos. § Batuque de negros acompa1u lae~roB § ~. Candelaria. § Caneleia; ar- gar a eleicão. § Condição e estado do per- nhado de fritlcaria.
C .... dông.. ; S. f. (t. fam.) Lisonja engaIltad o. razll, de tronco tortuoso, esga- tendente de emprego, dignidade, cargo do
fum o, cUJo lenho secco dá uma boa luz sem magistcrio, eleição popular, etc.
nosa, carinho [also, momice. § Diz-se dos
ril aq~â
pleb.) O humor viscoso do naCnndldez, O mesmo que Candideza. manejos e ardis feitos para subtrahir varios
l~ e n o ~sla pe!1dente d'elle. § Adag.: Viei'l'. 10. 91. F. Elys.
generos, como azeite, carnes, etc. aos imhmo~~tuena candeia, grande fogueil'a", "O
(JnudldezR, S. r. A pureza do que está postos de barrei ra.
C .. ndongllelro,? R, adj. (I. pop.j lison\remalue e. a candeia a si queima e a ou- mui candido, sem nodoa. § fig. Pureza da
la. 'Me~el~d' .Alegria eerla, caneieia moI'- alma, simples, ingenua, sin&,éla : «com bon- jeiro, enganador, II Homem que se emprega
OUlra m VI a h~ a calu/eia, e o vinho he dade, e canclideza de prinClpe.. V. do Arc. na candonga.
ikia. eya", (,Nao ha santidade sem can- 2. 22.
C .. ndongníee, S. r. Aoccupação de can-.
deita' ~~em.tem para a candeia, nunca se
Cnudldíssl ...o, a, super. de Candido. dongueiro; candonga.
Vilndôr l S. m. (do Lat.) A alvura mui
denoile a cel~". "A-bafo~-se na ~Im.otolia Caminha, FerI'. Cal·l. 8. L. I. candillissimo
limpa, luclda e nítida, POI' 8:V. do lirio, da
d/ia., 'Decan. ela., ,,0 trigo e a leIa a can- Andrade..
doazelIa.. nOIte a candeia, a burra parece
(J.~ndldo, ", adj. (do Lat. candidtlS.1 Al- neve, dos jasmins: v. g. candor da via laclea.
vo, mui branco. Ac. dos Síng. 2. 228. pr. Maus. - dá lJerola mui nela: IIcanelol' de
hndelád
.
Ou azeite q "i ou Vnndeádn, S. f. O oleo, -candielo alabastro" Lus. 2. 11. «a candida orientaes perolas, que (nétas' o collo de
Urna cande~Ja eva um.a candeia: V. g. caíu pombinha. § fig. Puro de costumes; since- alaba tro Lue torneyao" "precedia o cando/'
o'Ddein no ves~Ldo.
ro, simples, ingenuo, innocente: v. g. al- dos cavallos ao da neve" Eneula. 12. 20bo, s. C. dlm. de Candeia. § Lu- ma candida, a candida innoceneia, candida Ar!'. 3. 27. e lIg. IIcandol' da bondade" IIrom,
f.nelo nístR ,

§l

398

CAN

CAN

CAN

pendo a sinceridade, e canelar, em que e o/T('nde a canela de ontr('m, ou a sua pro- dendo de cada lado a sua, para bar·
vivia" Ceila, S. 235. eel. C[' Elo·Ol'. 1625. § V. pria. § Canel6es; cOIIFt!itos de canela co- agua e outras cargas, de modo a elr:~s de
cobertos de assucar, a modo de amendoas peso dos do~s lados. Bem. L. e Cal. l ~Io
Candura.
ClIndí.m, s. m. (L da Jndia Port.) Rotura confeilada : e fig. Ac. dos Sing. 2. 222 .• são 2. & ~ rmaçao de pau com suadouro· .
no vallado, on dique.
tão ai vas vossas mãos, que por hrancas eu estelroes, que assentam no selladour'o ~u
VlIn"iu'n, s. r. A alvura mui lucida : v. dissera, que nelJas vos poz por dedos can- cavaltos de car""a no J3razil; de uma ban/
g, a cand ura elo sol. ~ fig. - das vi1"lueles, ne/6es a natureza.. § Fio desigual dos outros e de outra pen~e a carga em saccos, brua:
do animo, ela innocencie, : candideza, pure da teia. mais gro so, em todo, ou parte cas, canastras, eassuas. § - pI. (I. o
d'elle. § Presles usa-o adj. "huns {avoTcs Çculos, ou luneta C!.e pór sobre o narr/~
za, ingenuidade, innocencia.
Cllnécll, s. F. Pequeno vaso cylindrico cane/6es" r 32. desiguaes, grosseiros ás ve' I eças da ataFona; sao dOIS paus, em que
de barro ou m·adeira, por onde a gente po- zes.
descança a. moega. § (L Fam.) Caír ele ea/.
()uucleh'u, s. r. Armadura das cane- galhas; cair d~saslradaIT!ente, t1cando eo~
bre bebe o vinho, a agua, o leite, etc. Garla·, grevas. Ord.
5. 166. !l Arvore que o corpo estendido no chao, ou de pernas
ção.
Canéco, s. m. Caneca de madeira alla e produz a canela aromatica, ou loureiro cin- para o ar.
na71101170. § Usa-se tambem ma cu!. F. Elys.
estreita.
C"IIr;..lbelro, n, adj. Que vertenl:C a
"iJlIncr;n. V. Caneja. Ord.
7. 87. "no canellei7·0 em nór".
cangalbas: v. g. quarla cangalheira; que se
cuuéllu, e der. V. Canela, etc.
C.meh·o, s. m. Nos rios de pescaria, é
traz em cangalhas. § CangalheIro; s. m. O
Vuuelo, s. m. Uma parte da ferradura. que conduz a besta que leva cangallla. !
11m caminllo entre duas ordens de varinhas
bem bastas, pelo qual o )}eixe entra para a Ga/v. (Joinel. 11. 45. "as ferraduras leves, e (L. pop. e bur!.) O homem que traela de
estacada, ou canniçada. ned. 3. 457. "dês o curtas de cancllos fazem melhor assento" enterros.
nosso caneiro real da villa de Abrantes" P. Rego, Cavo c. 18. § Tambem se dá este no:
Vunr;álho, s. m. Galho de arvore d·on.
3. 3. 2. "perque quando as nossás náos su- me a qualquer pedaço de ferradura que- ue pendem. algumas fructas: v. g. - ele pe.
bissem pelo rio acima fosse per canei7'os brada. lJlt!l. § O vulgo diz ainda, que um ras, laranjas, etc. § Cangalhos; os dois
mui estreitos, de pas agem perigosa" lem hOme]11 li de canel/os,' por, forte e robusto, paus da cangalha, entre'os quaes andamos
. p~scoços dos bois; aliás canzís. § (I. plcu.)
um rio atalhado com tranqueira pnr deFe- a quem não curvam os trabalhos.
cuuemu, s. f. Arvore do malto virgem, DIZel)}Qs .que é tt7!t cangallro; um animal ve.
sa) J(I. '2. 2. 8. "como cá u. amos dos caneil'OS de pe_caria. § Aestacada, ou canniçada, de cujo tronco se fazem canóas.
lho, Inutil; e a sim se diz tambem dos hoV.)lIcmc. V. Canamo.
de pescar, que talvez embarga a entrada do
mens, ou de (uualquer traste, etc. § Canga.
CIUJcl.cleh·u, S f. (L zool.) Especie de lIw; (t pleb.) m enteno pobre, (Iue rende
peixe do mar para os rios, caiudo nos caneiros o que entra, e não se reproduz. At. L. pequena abetarda dos logares aridos e des- pouco ao canga/hei7'O.
§ Diqlle, V. § Cano de agua; bueiro. B. P. cobertos da Hespanha, Jlalia, Turquia, etc.
V.. llr;..... bíl, s. m. Pequeno quadrupede
VUllépho.·u, s. r. (do Gr. kanéphoros, d,e do Drazil, mammifero da ordem dos carni.
§ Ca/1al estreito por onde corre algum riacho on ribeiro, ou .mesmo alguma enxur- kané, açafate, e phOTOS, que leva) Nome das ceiros, tambem chamado marilacáca; é uma
rada. § Parle do teito d'um rio, que, por raparigas que nas canephórias te,avam á especie de fuinha mui linda; tem ocorpo
ser mais Fundo, dá pas agem aos barcos. § cabeça açafates com diver os OIJjeetos para branco. malhado de negro, e a cauda fel·
Caneiros ,. (t. de Frt.) corredor abrig~do en- os sacrificio . § (I. areh.1 Eslatua de rapa- puda. E te animalzinho é mui notavel pela
tre parapeitos, para dar passagem não ex- riga com um açaFate á cabeça, empregada arma singular e invencivel com que se liposta a liros. Seg. Cerco de Diu, (. 114. § como cariatidc.
vra dos seus inimigos; logo que é accom·
CuucphÓ"ius, s. ~. pI. (V. Canephora) mel tido solta uma urina tão Félida eenjoa·
Caminho estreito, que se enche de potvora,
para levar o Fogo a mina, que se Faz debai- Fe tas olemn('s que os Gregos celebravam tiva, que o seu aggressor não cuida senão
em fugir. § 'ome d'uma planta do Drazll,
xo dos muros. Andr. Ch7·. 2. 79. V. Car- em honra de Ceres e Daccho.
CnllcqllíJll, s. m. Lençaria de algodão cbamada tambem jeralttca, 7l1anaca, mlrcu·
reiro.
VII n o.'j II , s. r. Peixe como o cação, de fina, da lndia. Otiv. Grand. 118.
7'io vegetal, cuja raiz é medicinal.
(;UIIC~CelltC, adJ. 2 13·. p. uso V. Eebranv"IIr;.)uho, s. m. O mesmo que Cano
muila pintas. Orei. I. 21. 12.
VlInéjo, ", adj. Da Feição de cão; que se quiçado. Phann. 1~ 2. r 437. "cór de cinza gaço.
VUIlr;al)Ú"U, s. m. Especie de kagado do
reFere a cão.
canescenle".
cunet.., ou Cnuucl... , s. r. dim. de Can- llrazil.
Cnnéln, ou Cnnélln, ou V.. nuél .. , ou
ClIngul.é, s. m. (I. do Drazil) Paucada
ClIuuélhl, (orL etym.), e todos os derivo s. na. § Tubo de metal onde se encaixa um
f. (de canna) Casca aromalica da caneleira: tapis, ou uma penna para escrever ou de- que os rapaze , no jogo da lucta, dão ã fal·
sa fé na barriga da perna do adversario,
urna das especiarias da cozinba, e droga senhar.
medicinal; assim chamada pela semelhança
(;')IIC'·C, adj. L·inho caneve: V. Canamo. para o Fazer cair.
VUIlr;lÍl', v. trans. (do Lat. conjugal~,
que tem com a canl1a os pedacinlJos que Ord. AI. 4. 63. pr.
Cúlllo.', S. m. ou C.)uIOJ·", s. f. e derivo prender) Jungir com a canga: V. g. -:-.Ill
vem da lndia. § Canela designa tambem o
canel/eiro ou lau7'Us CimW71'01l1!lm. § No V. Campbor, Camphora e AlcanFor: "can{or" bois. § fig. Tomar dominio sobre o esplrllo
de alg·uem, subjngal·o. § (/lg. e pleh.) En·
.
Drazil dá-se o nome de canela a muitas DUa1'le~ Barb. r 372.
ganar alguem, encaixar· lhe pétas. § ColigaI'
Vuulo"íl"U, s. f. V. Camphorada.
arvores, cuja casca se aproxima mais ou mea casa ele palita; pór-I be uns paus alraves·
C .. II lo
0, u, adj. V. Cumphorlldo.
nos da verdadei ra canela, e cuja madei ra
sados por cima do colmo, para que ovenC.. ulo
·, v. trans V Camphorar.
ê em geral empregada em obras de carpinto forte as não descoime, ou descubra; no
Caulol'óto, s. m. v. Camphorato.
taria; taes são a canela-al11a7'el/a, a canela
Drazil cangam atando varas atravessadas
Caulo,·(\h·u, s. r. V. Alcauforeira.
burra, a canela capilão, a cunela de 'Veapor cima do sapé, 011 manimbú com que se
V.. ulo,·eh·o, s. m V. Camphoreiro.
do, a canela de velha, a Ganela dc bosque,
colmam, ou da pindoba, com sipó que alam
Vuuló.'lco, a adj. V. Camphorico.
a canela do brejo, a canela do mallo, a cana
vara que vae por baixo do colmo, eala·
nela jUIJÚ, a canela timãn, a canela sebo, a
Vàllgn, s. r. Õjugo com que se jungem
canela prego, a canela solunwh·iba, ou os bois para a lavoura. § Varas de que os da nos caihros.
C .. ugm·i1há...., s. f. (I. pleb.) Trapaça,
maria-1Jrela e a canela silvesl?"e.) § Acanna mariolas usam, para levar suspensas no
da perna; a parte de de o pé até ao joelho. meio, em corda , as cargas, como caixas, engano.
·1· d'
vuur;i,,·íllh ... s. r. Planta da fanula as
Viel?". I. 1114. § CaneM :10 fiado; o Uo que pipas, etc. § Supplicio u~ado na China. §
campo. tas; é espinhosa, dá umas nÓl'esgranentretece a teiada, differente do·/io de ar- Canga, por ganga. V. Gang-a.
dil'. § lJ. P. Fonseca tra(luz calma filis l~
();)i.ga, S. I'. (I. do Brazil) ~lil)eral de Ferro des amarelJa~, e apparece nos terreno:~'
xcnel"ÍS, o instrumento d'onde se desenrola misturado com argila, que se encontra na cos e estereis; lamhem se chama caldo 1e
o /lo, que tece a ordidura, lançadeira; e diz provincia de S Paulo. V. Ganga, min ·rio. OU7·0.
.
J
C.)nr;c, s. m. (do ltal. cangwl'e lrocar
que é termo de tecelão. V. Cal}ilha. § GasVUlIl;nbích.. , S. f. (L do Drazil) Arvore
(p.
uso
e
al1
t.)
Troca,
permutação.
P.
da
II.
la-se como canela; (phr. pop.) gasla-se mui- do malto virgem, cuja madeira serve para
Gen. 6. 263. "ajustar-se o cange ou trOCO
to. § ii. llg. Diz-se do il.1dividuD que é muito esteios e frecbaes.
requestado, convidado para muitas funcçõês,
cUIlr;u9úcs, S. m. pI. (L do Brazil) A dos prisioneiros".
. ( do
Cnllr;cràlln, ou .CnIlJ"u")'"1, s. fi 1.i1i1
e sempre bem acolhido; que não tem mãos mobilia de um pobre; talvez abuso de baa medu' para satisFazer a todos os conviles gãçáes, ou denv. de bangaço, cousas tão Brazil). Arvore d~ mallo. virgem, da amem
das meliaceas,cuJa madeira é ell!p!eg,ada
que lhe fazem, etc. § Muitos preFerem es· vis e sem valor, co~o o bangaço.
Crever canela, especiaria; e cannela da
c"lIg..ceh·o, s. m. (L do Brazil) O indi- carpinteria, e cuja casca é med.lCiO a . Asia)
perna, e as im nos deriv.; mas taes dis- viduo que carrega cangaço; i. ê, excesso de
Vallr;ícn, s. F. (talvez de callJa, t/~as de
(I. do llrazil) Papas obre o duro,. el moi. I
[jncções não tem fuudamento plausível.
armas, affectando valentia.
Cuuclúilu, s. r. Pancada que se dá na
Vnllr;ilçO, S. m. O mesmo que Engoaço, ou Farinha de mllbo ou .do po!me de ml!~~ caIU
canela ela perna.
Bagaço. § (L do Brazil) Pedunculo e espatha le. espremido. :3J ~h I!lo pilado, COZI fica em
ClIuclódo, ", adj. Lavrado em càllelu- do coqueiro, os quaes se desprendem da leile, e assucar, ou CIll agua e.sal,
raso
arvore, quando seccam. § A porção de ar- grão tenro. § Qualidade de ra~e. ·1) COIÚei.
Canr;lquíllhn, S. f. (I. do razl
Vuuclu"ill'u, s. f. Disposição em caue- ma, que co tuma trazer o valentão, ou o
luras; canelura.
que allecta sei-o.
taria de milho verde, leite e assu~II)\'a'
Cunclú." ou CnuclhiJ·, v. intrans. e
C"IIr;ádo, p. p. de Cangar. ~ fig. Dar-se
Vnllgh'uo, s. m. (no Hesp. ca~lhante la
so para vinho, ~lgum tanto sem
der. V. Canal lar, que é mais proprio. Abrir por cangado; subjugado, vencido.
ou Fazer meias cannas na pedra, em ,maV.. nr;..lhú .... , s. r. Mobilia velha; cousas jarro. Ac. dos Smg. 2. 4.08.
aCO
deira, etc. § Reg. de 4 abl·. 1645. "canelacto. velhas em conFusão.
(}UlIgO, s. m. O mefmo .qu~ EFr~uia· qoe
fendido com regos.
V.. ur;ólh ..s, S. F. pI. Duas como canas()nllr;oéra, s. r. ESp'eCle e ssosdeD'
Cuucliio, s. r. Herva, aipo silvestre. § tras de grades de pau, ou ferro, que se os Jndios Brazileiros faZiam dos o >
Canelada; ou pancada, com que alguem accommoilam no selladouro das bestas, pen- nados; muito menor que o seu lor~
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ó~l" S. r. l1uasinha, ou caminho cos do navio, para se assentarem os ca- çadeira, onde o fio anda envolvido. V. Ca~a.nIO'; ~m ~eral se diZ congosla: quingosla nhões, e pela qual elles atiram. FOI'I. MJCI. néla. Btlll.
es l rei ." o
{. 21. § ~avio de pequeno porte, mas armaCn..ill", (lnni ........ , S. r. Serpente inof·
. erro plebeu.
.
erangreJo, V..CarangueJo. Lus. 6. 18. aca- do de grossa artilheria, que hoje serve para fen iva da America, que segue os homen
atac[ue
dos
portos.
defeza,
ou
familiarmente
como um cão.
- - c callgreJos",
(J ..ubouch·ll, adj. r. Que é pl"Oprio de ca·
(Jnlli ..1an, ou CllIllli.. I... , dim. de Cana;
m~~grcu .., S. r. Corrupção popular por
nllões: bal"ca, lancha canhvneim; artilhada, caniço. B. P. § Eslal' com a caninha n'agtla-;
gaCangro.
ngrena V. Cancro. A!"I. 4 . 26
que serve para formar bateria em borda cio estar debicando ou gracejando com alguem.
•
§ Li caninha t'erdc,. dança rural acom() "UCíl S. m. EspeCte. de onça do Ora- mar, fiOS, lagos, etc.
(Jnllhilto, S. m. (I. vulg.) Pedaço de pau panhada de cantigas populares. § (no Ora·
.II,\ ~I~; têm'asL mal has maIOres, fi ue a onça nodoso,
irregular.
zil) Aguardente de canna de assucar.
propriamente em.
..
.
(Jllllhilto, ótn, ou (J""bO, n, adj. Que
Cnnino, n, adj. (do Lat. caninus) De cão:
{)ànIl UC , s. r. nppllclO da China..
Cllnll ueh 'O, S. m. Oma das pen. oes fo- usa da mão e querda em vez da direita, por V. g. aspeclo canino. Uliss. Lus. 7. 48. «oue! era: .ir pelos arcos {das [:1 pa ) ao habito, destreza, ou de preterencia. § Mão tro fronte canina tem» § Fome canina; in·
~ n;o e os poer no çangtte!I'O') E/uc. a1'l. canhola, ou canha; a esquerda: e como saciavel, dc'.Voradora. 11. 17101'. 2. 84. § fig.
FlSCIJ. '§ Diz-se do animaI que traz cang-a, snbst. se diz, a canhola, acanha. § Oca· Canina cloquencia; maligna, de cito que laoe e lá habituado a_canga; ~ - S. m. Dar· nholo; o demonio: cruzes, canholo (pllras. dra, e mOl'lle. Al'r. 8. 9. § noel' com dcnle
pop.) § fig. Pouco habil, que não tem des- canino; maldizer com invej~, malignidade.
~ u ado na navegaçao do reJo.
AI;}'. I. 14. "a sem vergonha dos caninos
{)nuguíull",~, S. m. (I. pleb.) llomem pe- treza.
(Jnuihál, S. m. Nome dos povos selva· olhos, que na matrona, e na donzella en·
qoeno, mogro, e apoucado. § Sovllla, avagens, que se aliment~m de carne humana, rista» impudicos.
rento.
antropopllago. § fig. Homem feroz. § Usa·se
Cnnlp", V. Canapé.
Clnhu, V. Canho.
Cn .. li"rCto, n, adj. Cava/lo, egua - ; que
Cnnh.lluiaÇo, S. m. A.e topa do canha- adj.
(Jlllllhlllil'l",o, s. m. Antropopllagia. § t:'m as canelas até ás cox.as pretas. Leào,
mo, on eslopa gro.ssl do linho ~al.legoi ca·
CoU. "bayo dourado, canipl'clo, cabeça de
Ihamaço. § l,cnçarla mm grossa feita d c.sse fig. Ferocidade, crueldade.
(Jllllócn, S. f. Canela silvestre da ilha mouro» (peeta, ou escura, comas. e cabo
tecido de que lambem se fazem tapeçarias,
de
Cuba.
V. Canil. Virial. Trag. 2. 99.
preto.)
epor 'mui [la tida,.e capaz de embaçar gu(Jlllllç;."", ou CllunlçlÍtln, S. r. Cllul·
C.... I!itél, ou Cnnld"él, S. m. (do Lat.
me, ou ponta se [a7.la,m caçotes, camba 'es, e
oulras peças def~nslva~ do corpo : «~açote ç{..lo, etc. s. m. \lede, ou grade feita com canislcUltln, e canislmm) Cabaz ou cesta
de canhalllaço. Goes, GILI'. Man. l. 9J. e 2. cannas, em jardim, etc. P. da fl. Gen. 3. pequena, com aza por cima da bocca que a
133. § Dai a de canniços para pór fogo a cruza, para pão. fructa, etc. 11. Dom. l. l.
39. V. CaçoLe, Caml?as.
.
Cnllhulllból... \. Calhambola; ai ndaque navios. Goes, Chi'. Jlfan. 3. 47. § Cannas ou 13. «com canisleis' de pão" Eneida, 8. 43.
canhalllbóla parece mais chegado a ~anhen canniços entrelaçados, á maneira de grade, -canisll'cis.. pódem até ser feitos de prata.
(J.... h'étc, S. m. (do FI'. ganivcl, insLrupara guarnecer de trepadei raso
oora, d'onde os tomal'3m os Orazl1.elros.
(JnulçlÍl, ou (JnllnlçlÍl, S. m. Log-al' on· mento chir.) Navalha pequena e e treita
Call111'IIlCh'll, S. r. (do Hesp. caname1'a)
Manta da [omilia das malvaceas; especie de de nascem cannas, ou antes caniços, para mui cortante de aparar pennas, etc. lieil.
colmar casas, etc.; cannavial. li. N. 1. Dom. 3. '1.. 1'1.. § (I. cirurg.) Oistori. § Esmall'Oisco. LJrol.
pil'ra caniveles; dizemos do agastadiço
Vunllllluch'ál, S. m. Planlio de canhamo, 110. «caluçaes, e lamarões •.
Cnnlç"lb .., S. L Multidão de cães: e ng. ameaçador. § PagaI' os canivelcs; se diz da
00 canamo.
....nbllméh·ll, S. f. O mesmo que Canha- de gente plebea, vil. Trancoso, P. 1. c. 17. velha que se namora de mancebos, e lhes
meira. § Canhamclm b"(J.va; variedade de p. 76. e 77. Cainçalha dizem hOJe errada- dá do seu para a quererem. UUs. l. 6. cepa·
gará os caniveles" parece .que eram peq uemalva, lambem chamada alcca baslard'1.
mente.
().... ü'ln, S. r. A cór ]lranca do cabello, nas espadas, cótes, espadl ns.
Vllnllllluic.., S. on adj. Pertencente ao
Co\nju, S. r. (I. A iat.) Arroz cozido ate
canhamo. Pálha canhal1liça; do linho ca- as cã . Almeno, Me/am. 11. 19. «lobo se faz,
e sempre da primeira ügura com signaes, fazer um caldo gro o. Cou/o, 10.8. 3. «arohamo.
Cilnbumo. V. Canamo. Nau{. de S. {. 73. canicill a mesma•.
roz de que fazião canjas, que ão papa ». §
Vllnhiio, S. m. (do FI'. canon) Peça de arCnnóclc, S. r. (do Lat. canilies) A idade Caldo de gallinha com arroz. § Canudo, pelo
liIheria de dilferentes calibres, qn.e tem a em que regularmenle vem as cãs; velltice. qual se dá este caldo ao doentes.
(Jn.. ji, .. tc, p'. a. de Canjar. § adj. V. Camalma mais estreita, á proporção da longnra, § As mesmas cãs; canicia. Lei/cio, Jlfísc. L.
biante, Cataso. Paula dos POI'/os Scccos.
qoe o morteiro, etc. VlCil'a, 8. 317. § Ca- 7. 1J. 152.
(J.. njú,·, v. intralls. (:. naul.) urdir ávanCn..iço ou (Jjlnn~ço, e der. s. m. CanithôtJ de baleI'; são os de grande cali bre. §
llanliões' as pellnas mais grossa das azas na delgada e comprida. § \lede de cannas te: "os ventos ponteiros fazião desandar o
da ave cle rapina, eLc. e em geraL o cano, para curar alguma cousa ao fumeiro. § Be- que o navio tinha canjado" i. é, os ventos
00 caoudo da penna; a parte óca, que e tá de de canna- de fazer boccars a ca,rros. § abatiam o que o navio tinha adiantado, vinarraiõada nas aza do patos, ou ganç.os, e O c!l.nniço, na fortir. é semelhante ao dos gado. Fl'eire, Tell. Chi'. I. p. 68.
C..njlH'i'nn. V. Cangel'3na.
qoe e apara para escrever: fi!!'. LJ. Flor. 3. carros. senão qne é feito de paus e ramas
381.• ho de animos altivos tomar titulos e mais fortes. § Canniço de maslos, on mas·
C .. nJh.nón1aa, S. r. (t. de Minas Ueracs,
appellidos arrogante, flue são huns como ll'Os; balsa feita d'elles para os aboiar pelo Orazil) Especie de tabaco de pe O.
(J........, (orth. etym.) e todos os der iv. e
penn~chos, cujos canhões estão arraigados rio. V. Cannicacla, balsa de pór fo/\,o. l/asl.
na v~ldade de seu cerebro" § Uanhâo; a ex- I. c. 81. «ammarrado o caniço de ma.çlos compo Lo . V. Cana (orth. phil.)
lrenndado da manga do vesLuario, que cáe. com seis ancoras, tl'es a montanle, e tres
(Jnll .... vc{..•• Incei. 2. 396. Anell'. ChI'. 4.
sobre os pulsos, e que em geral é ou pare- a jusante» jangada, balsa de paus embalsa· 110. V. Acannavear.
Cnn .... c .....gi·s, S. m. pI. (I. do Brazil)
ce reVIrada. § Peça do freio, de que ha qna- dos, on enjangados.
Iro sortes. V. Cascões. E carchas Pé de "'aCnulço.lO, ósn, adj. (t poet.) Cheio de Trihu de selvagens, que viVia na linha que
Io, Gaivão. § Uanhão ela bola, pro'prialllel~te, canna , de canuaviaes. F. Elys. 7. 30j. «so- limita as provincias do Pará e do Mara·
eocano desde o tornozelo até o cimo da bre Thamesis, canicoso rio •.
nhão.
bola. § Bolas de canhão; aquellas que no cio
(J
éll .. , etc. V. Canela.
Cn .. icul .., S. f. (do Lal.) A estrella Simo lem urna volLa para baiXO de 4 ou 5 pol- 7'ius pertencente á constellação do cão. S Co cl ... V. Canela.
le~das de Couro claro, polimento, etc.
c o, S. m. (do Gr. kanos, abertura) Pe·
fig. O tempo ·em que adicta constellação se
Cilnhns (de canho): As canhas ; (I. fam.) levanta, e põe com o sol, em que lJa gl·an· ça de madeira (calha), ou pedra de cantaria
a modo de canhoto, ás avéssas do uso. § des calmas: -a fogo a canícula .. insulo L. com seu vão, ou cavidade coberta, ou desEmbuçado as Ganhas; lançando a ponta da 9. 63. § (I. pleb.) Perna delo-ada.
coberla; peça cylindrica de barro cozido
capa, ou capote da esquerda para a direita
Cnnlcnll..·, adj. 2 g. (do Lat. canícula- (manilha), de chumbo, ferro, bronze, etc.;
COntra o.uso geral. Tolenlino, Poes.
' l'is) Que respeita á canicula. Ac. dos Sing. canal ubterraneo de cantaria, tijollo, etc.,
~Rl\henh", S. r. (I. do Drazil) Nome d'um 2. 15. I. «soL canicllla/'" li. Dom 2. 4. II. servem esles canos para a conducção de
pe~e d'agua salgada.
§ Dias caniculal'es: 'ãó (entre 23 de julho, a!!ua, ou qualquer liguido, ou despejos, ou
nnhellho, .. m. Livro de uotas 0\1 de e 31 de ago to) o que precedem uns e se vapor, ar, gar., etc. § Cano real; o que dá
1~i8.t~~. Ord. Man. 1. 5 t. l. e 59. 1. O,.d. seguem outros ao dia, em que a canicula despejo ás immundicies das cidades, e aguas
nasce com o sol. § fig. Mui caloroso e ar· das chuvas. § Cano da bomba, ria ll'Ol1lpa
~Rnhenho, adj. V. Canhoto.
dente. § Quadl'a caniculal', dias canicula- 71Jal'inha. etr:. Lus. 5. 18. e 19. § Cano de
,ilnh o,. ", adj. V. Canhoto.
7'es; e fig na ordem. mor~l: «ardem os elias lelhado; ]Jiqlleira. § Cano da ramalha, da
~Rnboelrll. V. Canhoneira
caniculal'es revolUClOnarlo ,o do vate, chaminé; canudo, ou abertura por onde sae
VanhonlÍeo
S
T'
d
.
t
I
r~d'ellLJ."
;01. Iro ecanlao:go- ou QI'ates» "os dias carllavaes, ou ante ca- o fumo. § Cano da espingarda; a peça de
Uan e. ! tIo, GUCI'I'a.
niculal'cs de todas as sensualidades, e desa- ferro, ou bronze oca, onde se ataca a polvora; e o mesmo na pi tolas, canhõe : "arde arrhonn'lll, s,. f~ (do FI'. canonnade) (I. tinos ...
llh
1'0' de .) ~ repetIçao de canhonaços ou tiCnnJr.·Ú7., adj. 2_ g..(t. pleb.) De can~ tilllaria daquelle cano" adarme. diametro,
roleio. peça, a conhnua bateria, banda; ti- las finas, como o cao: d onde vem, escalU- calibt'e. B. 2. 8. 4. LltS. 5. 74. «o ferreo cano» i. é, a espi np-arda. § Cano elo orgão; o
[rado. 81ul.
URnhone'
t
.
IIale r com ~'ílv .. rans. (do FI'. canonnel') \ (Jn..íl, pI. Canís, S. m. São dois paus do canudo de chumoo, ou madeka por onde
tanh ar. I lerta. B,.ilo, Jl'iag.
jugo, ou can.ga, eT!tre os quaes. anda o pe~ se encana e solta o ar, que vem dos folies.
OOço'. on cnr '8C, V. ref. Dater-se a canho- coço do bOl jungldo: outros dizem canz!~. ~ Cano de penna; a porção óca da penna
Canela das bestas cavallares: "os canIs ae pato, ou de gualquer ave, que se apara
Canhonei
. para escrever. § Canudo de linleil'O; o buAberta do fi rn, dS' r. (do FI'. canonniere) pretos» V. Canipreto.
uro, o parapeito, ou dos Ilan·
(J.mílhn, s. f. (I. de tecelão) Peça da lan- raco por onde se metlem as pennas, e se

CAN

CAN

toma a tinta. § Cano da chave; a porção r.oliça en tre o annel e o palhetão. § Gano do
1'elogio; cyli ndro vasado, em cuja extremidade está o ponteiro das horas. § Cano da
bola. V. Canh i\o. § Cano; (t. de archil.) V.
Fuste. § Os canos da garganta; o esophago
e a traca-art eria. § E parto dé 1"Osl0 e ca110S; tolo rematado. Presles, {. 57 v. § No
fig. se diz: q ue um sujeito valido é o cano
das graças, mercês; i. é, terceiro, o meio,
por que ellas se conseguem. § Gano de peilas, subornos, alliciações, e más negociações;

ecclesiaslica. § 801'QS canonicas; orações que
os sacerdotes tem de rezar liial'iamente a
horas certas. § ii. (phr. fam.) Horas certas,
regulares para fazer alguma cou-a.
CIIIlOllir,;.. , V. Canoniza. B. 1'101'.2. 8q.
('011011;",111, S. m. O que estuda, ou sal)e
a jurisprndencia canónica: "canonisla sem
leis, lavrador sem hois» proverb.
(JIVlOlli,.... , S. f. (do FI'. chanoÍ/wsse) Mulher que tem córo, e outras qualiUcações
como os cónegos. flt. L1Is. 6.
Co .. onl:r.llcilo, S. r. Declaração canonica,
e solemne dé que algum morto está entr!:'
os Bemaventurados, e Sanctos; e frIta pelo
papa, depois de um minucioso exame dos
actos da vida d'essa pessoa e ontras formalidades, ficando o canonizado inscriRto no
canon dos santos. Viei1·. -10.390.2. § E mais
que beatificação: V. a din'erença n'esse s,l/n.
Cllnonlziulo, p. p. de Canonizar. J'ieir.
10. 389. 2. § ligo Approvado por bom: "canoni.:;adas as opiniões, e as leis do mundo"
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a pessoa intermedia, por cuja diligr.ncia e
industria se tractam estas cousas. ~ (t. antiq.) Can Mo, ou espingarda: .desparollllum
cano.. lned. 3. 210. § Cano SlllY/O; a via occulta por onde se dá sahida a alguma cou·
sa de contrabando, furtada ii vigilancia de
outrem. B. q. q. 7. "por este cano sltrdo dava sahida ás suas especiarias.. Couto, JO: 3.
16. "tapando·lhes os canos todos ]lara os
chatis haverem as fazendas.. e fig. meio caminho por onde nos vem alguma cousa: "os
sacramentos ... Ca1IOS espiriluaes por onde
corre a nós a virtude do sangue de Christo .. Na?'t. Calh.
Ci'I .. o, ", adj. (do Lal. camlsfAlvo, bran·
coo Leão, Orlh. § Que tem cabellos brancos;
d'aqui, canso
C .... Oll, s. f. (do Fr. canol) No Brazil, embarcaeão subtil d'uma ó peca de madeira
cavadã, inteiriça, ou com accrescentamento
no fundo, entre duas peças, que formam o
costado e bordas, para ficar mais lar"'a. §
PeCJ.ueno bote de serviço das embarcações
maiores; é tambem barquinho de recreio.
§ Pequena frigideira de barro em fórma de
canóa, em que se serve principalmente guizado de peixe. § IL. de Minas Geraes, Urazil) Conducto aberto e iuclinado, com o fundo e os lados de madeira, que se faz para
os trabalhos de exploração das minas de
ouro.
C"lIóc.. lo. V. Oculo de longamira.
C ....oéh·o, s. m. Conductor de canõa no
Brazil.
COlloeh'os, s. m. pI. (l. do Brazil) Tribu
de indigenas da provlDcia de ~Iallo Grosso.
CllIlOII.. , ou CllUIlÕIl .. ~ S. f. A canna, ou
haste do milho. § (t. do Brazil) Emblema em
fórma de canoila.
COlloh·... V. Canoura, e Tremonha.
Cilllo", s. m. (do LaL.) lIegra moral. § Por
excellencia, as regras que a rgreja prescreve nos concilios: pI. canones. § Canon da
missa; oração que O' sacerdote recila e comeca logo depois do prefacio e antes da
con-sagração. § Canon dos sanelos; rol, cata10"'0 dos santos reconhecidos e canonisados
peia Egreja. § Oanon das escl''Í]Jlu?'as; catalogo dos livros reeonhecidos pela Egreja como divinamente inspirados; as Sagradas
Escriplul'as. § Canoncs penilcneiaes; preceitos que re~utavam as penitencias I?l!bliCas
ros primeiros seculos da Egreja. li Canon
Pascha/; quadro das festas moveis para nm
periodo de 19 annos. § Canon; nota da musica, que mostra onde começa outra voz em
fuga. § (t. for.) Pensão empbyteutica. § (I.
maUI. ant.) Formula geral, de que se deduzem os valores para as casas espeeiaes.
CI)IIOIIC. Omesmo que Canon. Fios. Sanei.
152 v. lJ. Gram. (.37. Feo, da Vi?' t. 19 V.
Cllnolllciol, adj. 2 g. Pertencente ao cunonicato: casa - ; afl'ecta ao heneficio de nm
conego.

r.

tJIIIlOlllci'lmêlltc, e
CIIllólllcllmélltc, adv.

Segnndo os canone , conforme a eltes. Vieir. 10. 391. 2.
Cllnolllcáto, S. m. (do Lal. da baixa latinido canonicalusj Cónezia, dignidade de
cónego.
CIIDollleldádc, S. f. A. qualidade de ser
canónico; ou de ser tido pela EllTeja como
canónico. Per. Pref. gel'. da Bibl.
COllónlco, 41, adj. (do Lat. canonicus, a,
um) Conforme aos canone da Egreja. ~ Que
diz respeito aos canones, ou regras da Egreja. § Lwros ~anollicos; os da Sagrada Escriptura, qne a Egreja reputa verdadeiros e
autbelicos; oppõem-se aos apoc1',l/phos. § At!clor-; approvado pela Egreja. Viei1'. 8. 4.50.
1. "propbetas canonicos" ld. ibid. 22q. 2. §
Dircilo canonico; o que regula a disciplina

Paiva, S.
Cnnollizlldol', o,

CAN

adj. e S. Que canoniza.

§ lig. Baixo, vil; lisonjeiro: v. g. baixo canonizador cios vicios, mais que das v'irlnelcs.

CIIIIOllizlu', ou - sá.·, e der. V. trans.
Declarar a Egreza alguem por Sancto V. Canonização. § lig. Louvar, approvar, dar
por ceno, por bom, por perfei to, e mesmo
o que talvez e mau e eriminoso: "canoniza
dilas e de ditas" i. é, approva o que o vut"'o crê acerca dos signaes. Arr. 9. II. "cuidar que veio Christo canonizar os peccados, vindo elle para tirar peecados. Paiva,
S. 29 V. "canom;;ar as mortes dos que gnardão a penitencia para as ultima al>0nias..
Vieira. ~ V. rer. Canoni;;ar-se por mmgo; fig.
gabar-se de o ser, dar-se por taL. 1'. dc rigor.

D.

I.

adj. 2 g. Digno de ser canonizado, de ser posto no numero dos Sanctos. Bem. Ultimo fi'ins. 1. II. p. 160. "canonisatel. § fig. "A lizonja tndo acha canonizat'cl.. i. é, justilicavel, digno de louvor.
CllUOlléo, S. r. O mesmo que Canopo.
COIIOIIO, ou COl.OIHlS, S. m. (do Lal. canopus) Estrella da primeira grandeza, situada no hemispherio meridional, e na extremidade mais austral da nau de Argos.
Cllnol'Y, S. m. Arvore do Brazil da familia das sapindaceas.
(JIIDÓI'O, ", adj. (do Lal. CaJlOl'llS) Suave,
harmouioso : v. g. som, vo;; canora; melodiosa: ·11'ÔlIlbelas-. Lus. 3. 107. Lobo, 2q2.
"canora buzina.. "harmonia ca1101'a" Ac. dos
Sing. 2.179.
CIIIIOtílbo, S. m. (do FI'. cannelille) Fio
de ouro ou de prata feito em canudinho,
envolvendo-se espiralmente. P. da H. Gen .
2. 4.66. § Fio de latão prateado, que se emprega nos bordões de certos instrumentos
de corda.
Cllllouro, S. r. Tremonba de moinlJos.
CI\IIS, S. f. pI. V. Cam. § Adag.: "A cans
honradas não ha portas fecbadas" Delic.
CIIIIOlllzlh'cl,

r.

Adag. 20.

Cunsunciio, S. m. Ortigão grande do
Brazil, todo verde, com Oóriohas brancas,
cujos picos molestam muito; e da falDllia
da urtlcaceas. da-se nas terras seccas.
CUll",ór, e der. V. Cançar. Pahn. I. f. t.

2. Auleg. 1. 8. "cansativo .. Bem Lyma, Egl.
7. "calwmelüo ..
Cuntu, phr. ellipL anL Quanto a Atlleg.2. 2. • canla vós mana bereis marlir com

sens achaques.. § 3.' pess. do preso do indo
2.' do imp. do V. canlar.
CUlltlli"', S. m. Quintal Turco de 110 libras.
COlltlldéh'lI, S. f, de canlador. Mulher
que vive de cantar. B. 2. 6. 6. g"Iulher que
canta muito. adj. Que canta mUlto. V. g. gal-

linha-o

ClIlltlldélo, S. f. (L. pop.) C:tntiga. Gil
Vic. 3. Iq3. § Cantiga ao desano.
ClIlltild6, ]l. p. de Canta·r. § Nissa canlada: V. Cantar.
()lIl1tndc),', ", adj. Que canta. Gil Vic.3'.
lq3. "escndeiro canlado)'" § subst. O que, a

que canta, cantor, cantora; tambem ao rem.
canladeim. V.

[ilegiad. f. 53. "a rã canlan/e. § Vel~Ol_'
é, bem sonoros, mu 'ICOS, harmonioso i
Purle cantanle; l)a mus.) a qne deve S'l
I.

cantada em opp. a qne tem de ser de scmser
penhada pelos instrumentos § Café .

tanle; esta~elecimento pnb'lieo, ond~"'

servem bebidas e ha ao me mo lempo o~
c1Jestra e um grupo de arlislas que eanla~
cançonct.as, e 0reretas, e representam scc.
nas comlcas, baIlados, ele.
(J~"'I:ilo, s: m. (do Fr. eanlon.) Comarca
tetT! tOI'!O' diz-se. propriamente da divL~
ter~lt_orIUl da ~UI .SI1. § (1'01' exl.1 Qualquer
dlVlsa~ ~e_ tel'l:ltorlO. § (t neo!.) Em Pariu.
gal\ dlVl ao n .uma estrada, cuja reparação
e limpeza esta a cal' Od'um ou mai Ira.
balhadores, eh amados cantoneiros. § (I do
braz.) Cada nm dos quatro espacos do es.
cudo, dividido pela cruz.
ClInlár, ~. m. ou Cuntú,'cs, pI. Canli.
co, ou CantICOS: "ouvem-se canlál'ls e;.
trangeiro » Sá fltir. Cart. 6. ,·em call/aru
seg-unl1.o ca os vo.ssos romances, e porquês:
Ults. OOln. Pr~l. eanliga, chacotas. § 01
canlares; nm livra de Salomão, qne faz par.
te do ant. testam .. Blul. § Dizer' a/((UCIlIIIOI
seus canlares; dizer, pensar para si ser
d'opinião.
'
ClInlá,', V. trans. (do LaL canlare.) Sol.
tar a voz com concerto, melodia, e medida
harmoniosa. § Diz-se dos homens: .ceifel'
ro canlando alegre af~ na. e das aves. Pm·r.
E/eg. 3. fim. "canla toda a ave canlodeale.
gria .. (canlar canlo é alticismo.) . Canlar
de; Lobo, {. '2'l.S. "os pastores canlaváo doce·
men te destes penedo.. "canlar de porfia.
Id. {. 269. fig. Diz-se dos poetas, quando re·
citam os seus versos. § Can/ar; celebrar
poeticamente: "tu canlavas amor. 811'11.
Lyma, {. 18. "canlo as armas. Lus. I. 2 !
(Jan.lar a missa; recitar uma parte d'ella
com canto, e as vezes acompaniJaJo de ins·
trumentos, conforme os ritos. §Ada~"Quem
canla seus males espanla. IJ/ut. Voc.•Quem
mal can la hem resoa.. Ibicl. "Como canta o
ab3ade, as;im re!'[Jonde o saeiJrislão. /bit/.
"Canla, Maria, depois de farta. Ibid. •Co·
nheceras a loucura em canlm', e jogare
correr a mula_ Ibul. "Bens de sachrislão
canlando vem, cantando vão_ Ibid.•G'anlar
mal e podiar.. B. P. "O abbade onde CO/lla
d'ahi janta»
.
ClInta'u', V. iotrans. Soltar o canlo; dl~'
se dos homens, d.as aves, e de onlros anl'
maes. § fig. Compor versos. § Os veI'SOSCOIIIam, qnando soam bem harmol1losamenle.
§ ligo "Oanlal'ão as trombetas o seu at'lll~I,
armas" i. é, fizeram signal de acommçller.
B. 2. q. I. § Diz-se pOI' exl. de cousas que
produzem sons successivos, e que tem cer·
.la cadencia e melodia; V. g. call1am aslllr
1'as, os 11loinhos, elc.
CillIl,...... V. Cantaro.
C .... I ..'·ch·lI, S. r. Posto, poial, ou 1m
onde se põem os cantaros, etc. ballpo fura·
do para I soo Lobo, ql. "1- P.c. IJ. •
ClIlIllIl'('Ja'Il', V. trans. e lI1trans. (I. vulo')
Cantarolar.
.
PresC""tlll'CjO S. m. dlm. de Canlar.
les: "fazeis allálos por canlal'qjos de galos'
por cousas de nada.
Cau
(JlInti"'('''', S. m. pI. O mesmo que
tal', S. m.
..
d regu.
Cn"tl"'in, S. f. Pedra !,IJa la~~a 4a 11//.
larmente para construcçoes. Ali .. , boa
Dom. 2. 2. 3. § Pedra de canlana; o
para ser lavl'ada. § Edi{lcio de callta~rad~
que é exteriormente todo de. pedra la li SÓ I
sem paredes de alvenaria As yezes Porlufrente de cantaria: v.. g. o Gabl~ete la edi.
"'uez de Leitura no !l10 de JanClr~.lmcnte
Ocios de cantaria interior e ex~rtO~stem~
inclusive os tectos: v.!1: emdLISE°t%1Ia c o
pios de S. Vicente de Fora, a S ,
monumental dos Jeron'ym~s.
ClIlItá,·illn. V. Cantbaflda.
rofissio.
ClIntm'inll, S. f. .Cantorj. d~IPhoje em
V. Cantatriz, CantadCll'a. No aml.
geral se diz tlma canlora.
I .,loho, S.
(JlIntol·i .. hll, S. r. ou CV'JO ;0 /Iffi,/'
t
m. dim. de Cantara, ou ali a .

r.

;0'

I7q.

R

S

f (o L'

p. a de Cantar; e adj. 2. g
Cántol'o, S. m. ou (Ji'lulnr 'u'dê 10lbJ
Que é propno para se cantar. Que canta. é mais nsado) Vaso de barro o
. ClIlltnlll.c,.

CAN

CAN

CAN

.sempre ha motes, zombarias, e canticas» mam soos variados, distinctos, harmoniosos, sujeitos a intervallos regulare,. § erie
CànUeo, S. m. (do Lal. canlicum) Can- d.e sons formando phrsses, ou periodos mução, ode, hJ'mno, ou psalmo. § O canlico slCaes, que se chamam geralmente arias, e
r au; (an!.) os p~almos graduaes. Chr. do a que se dá a expressão que o assumplo
n. Pedro. 1. 11. Dom. 2. 4. 18. § O can- pede: um canlo lugub7'C, § A ar/e; as regras
tico dos canticos; um dos li vros de Salo- do canto: aque/le Q1't'ÍSIa lem e:ccellente memão.
Ihodo de canto. § Canção ou cantiga pO(lu,
Vnnt,lIládc, V. Quantidade. Luc. 5. Iq. e lar: "ha de morrer elrei ... (dizia o povo de
rreq.
Pacem) e como os pri vados ouviam este canCnntign~ S. f. CopIa de versos menores to de morte, recolbiam-se com elle. B. 3. 5.
para se cantar; cançoneta. Lus. 5. 63. "can- L. § fig. O canlo da sereia; linguagem agratigas pastoris em pro .a, ou rima". ij Canlar davel, mas enganadora. § Canlo; o gorgclo
sempre a mesma cantlgaj fig. repetir, repi- das aves. § A voz do gallo. § O som rythsar as mesmas cousas, enfadar com repe- mado de alguns animaes; v. g. da rã, do
tições. ~ PiJ de cantiga; (I. pop.) pretexto grillo, da cigarra. § O som que produzem
disfarçado para chegar a dizer, ou fazer alguns corpos em movimcnto: V. g. o canto
allIuma cousa. Enrermid. da Lingua, p. do moinho. § fig. O canto do cysne; ultima
IqJ.
. composição notavel de um poeta, de um
Vnntlguinbn, dim. de Cantiga. Gil Vic. mUSICO, de um orador, elc.; dr.riva- e esta
3. 135.
expressão da crença que havia na antiguiCnntil, S. m. Instrumento de Car\Jintei- dade, de <Ine o cysne quando e tava para
ro~~olalriz, s. f. (do Lal.) V. Cantarl~ira, ros, para aQrir o taboado, fazendo-Ile um morrer, so tava um canto melodioso. § ParCaolarina, Cantora; ql~C canta por Oll1ClO, angulo recto, ou, como elles dizem, de meio te melodica da musica, que resulta da
ou que o faz bem e Jlperalmcllte, e sem fio, ou macho. li Instrumento de alizal' pe- duração e da successão dos sons, aquetla,
mais preço que .obseqular a qu~m a ouve. dras. § Lavl'acTo a cantil; talhado plana- donde em grande parte depende a expresu.o....el, adjo 2 gen. Que podc cantar- mente, sem ladeira, ou encosta: "serras são, e a que todo u reslo está subordinado.
se. § Proprio para se ac.ompanha.r de cant~. lavradas a cantil..; i. é, talhadas a pique, § Musica vocal; a que é executada pela
ria: v. g. versos cantavels ~ musIcas: .mUSI- alcantiladas. BeI'mlules Ret. EIhiop. (. 70 V. voz : pôr uma aria em canlo; Wll compoz a
ca-; vocal, de vozes, dlvcrsa da tnstl"U- § Cantil; certa medida para liquidos. § (I. lettra, outro o canlo. § Canto de orgcio; conmilil.) Pe<luena va'ilha de madeira, redon- traponto figurado; 0PJl. a canto-chão. § Canlo·
mm/ai.
ClDh\lra, S. f. Pedreira d'onde se corta da, achatada, com gargallo, em que os sol- chão; canto gregonano; é uma simples e
dados,
em marcha, levam agua.
pedra para construcções. Couto, 10. 10 7.
uniforme proJacão na cantoria, sem variaCuntllcnu, S. f. (do Lal.) illu ica e can- ção de tempo, demonstrado por notas, que
,dos seus altos, nas canleiras, andaimes,
§
fig.
Canto
maviotigas
pastoris,
simples.
nem
se accrescenlam nem se diminuem da
avalleiros•.
Clolelrinbo, S. m. dim. de Canteiro. § so: "cant'ilena das aves.. Cam. Ecl.. 7. e Lo- sua valia. § Canto-chão; fig. doutrina ordiPequena porção de terra: e fig. Vieim, 2. bo. § lIepetição de queixas, insistencia na naria. e repelida: "este canto-chão de ser
137.• Porlugal pra hum cantinho, ou hum exposicão de motivos para con eguir um a sua vonlade (dos reis) a grosa das leis..
Hm: elle vem sempre com a mesma canti- Paiv. S 3.78 V. "não diz mais o canlo-chão
ranleirilllio da Europa •.
Coolelro, s. m. Mechanico, que lavra lena.
das palavras" I'iei)'. 12. 173. i. é, o sentido
(JnutlUlI)ló,'n, S. f. Vaso, ou especie de simples, singélo, a dontrina simples, e sepedras de cantaria. § Porção de terra lavrada eseparada de ouh'a, para n'ella se dis- garrafa, ou bilha metallica, para esfnar gura: "o canto· chão de Deus he.. Paiv. S. l.
pOrem, ou semearem flóres, hortaliça, etc. agua. § Syphiio, ou bomba de vasar liqui- 267. o falia r sincero collerente com as obras.
Jgiol. Lus. I. 60. § O serviço de encantei- dos em pipas. § Tubos communicantes. pe- Sá c Mil'. Estr. § Canto; cada urna das parrar, a que eram obrigados os foreiros de los <Iuaes passa a agua de uns esguiclJos, tes em que se divide uma epopeia: V. g.
rommunidades, casaes, o qual talvez se re- ou repuxos, para outros, para fazer chafa- um canto das L~!siadas, da Odyssea, etc. §
mia por urna gallinha de canleiro, ou a di- rizes arlificiaes, nos jardins, elc. M. P. c. Composição poetica de ordcm elevada: um
eheiro. S Canleiro, (~e está cerlo o logar 70. § Almotolia, que tcm um canudo com- canlo sublime, um canlo immorlal. Poesia
de G~ulo, to. 3. 15. ul/. cd.) parece signifi- prido e estrei to, por onde o azeite sâe pou· que se canta. ou pode cantar: canto nupcial,
.
~ar oomcial, que .commanda em segundo co a pouco. § lJueiro, que se faz em muros, canto guerreil'O.
(Juuto-cbuo. V. Canto.
logar, ou da maruja: "o seu canleiro estava que sustentam terras, para faciJ escoamento
merto, e não havia quem mandasse aos das aguas pluviaes.
CnuCoilh'n, S. f. Peça de ferro para prenIIl!rinheiros. (talvez erro por calureiro?)
Vnntinn, S. f. Frasqueira. § Taverna de der, e fixar os cantos dos ediflcios.
Vnntouiltlo, n, adj. (I. do braz.) Que
I Conteil'us da. adegas (do Fr. chantier; do arraial
[aI. can/hcrius); travcs lançadas sobre cães
CnnUnch'o, S. m. O que vende em can- tem algo peça nos canto: escuelo -.
de pedra, nas quaes se assenlam as pi pas, tina.
Vnul,ouúl, adj. 2 g. Que pertence ou é
e~ malhaI de pedra, onde pousam as cubas
Vuntinbo, An'. 9. 12. dim. de Canto. § relati vo a um cantão.
pipas,
' Jogo cios quatro cantinhos; o mesmo quc o
Cuntonelru, S. f. MoveI de fórma trianCooté8 l ou CJontés, an!. phr. elliptica, jogo dos cantos. V. Canto.
gular, com prateleiras, e portas de vidraça,
usada ainua pelo .vulgo por: Quanto. P. (ia
Ca,ulo, S. m. Angulo da casa, ou outro na partc superior, á maneira de guarda
Bd' Ge~. 6. 41. ,,~s rogos, ainda que sejão edificio, interna ou externamcnte. Casto 3.89. louça, e ajusta no canto de uma ca a. Cole ReIS, tem vaha de mandado com vasa- "ediflcios de canlo lavrado.. § Os angulos Iocs-se ordinariamente na casa de jantar, e
OH~lIlés a :r.eu vêr".
que fazem as ruas; e tambem os angulos serve para guardar louça, roupa de mesa,
'IIctAnI 'ell, phr. elliptica plebea, que signi- que ha nas mesas, armario , li vros, etc. se talheres, etc.
Cantoneiro, S. m. TraballJador que tem
a: Quanto.eu, sc. sei, ou posso dizer. Eu- chamam canlos. § fig. Diz·se de qualquer
(r. 3. 5. 'POIS canfeu não te ouvia". § Can- sitio retirado, e pouco frequentado: "sem- a seu cargo a limpeza e reparação de um
(tu; quanto a mim.
ou lanco de uma estrada.
cantão
pre suspirava polo canto da sua cella.. V. do
«unto,', u; S. (do La!. canlol') O que, a
ooCoolharéllU, S. f. (do Gr. canlhm'os) (I. Arc. I. q. Vieir. 10. 395. "sendo ella (Ethio·
I;, Gen~ro de cogumellos comestiveis.
pia) bum canto daArrica.§filí·nEsquadrinbar que canta por profissão. FerI'. Egl. 7. 1)1'. §
tootharlda, S. f. (do Gr. kanlharis, der. os canlos da sua consciencla" fazer exame O que, a que sabe cantar, ou canta com
de lonlllal'os, escal'avelho, do qual a can- minucioso de suas acçõcs, de seus actos. arte. § (t. poe!.) O poeta, ou poetiza.
Vnnlo,', S. m. (LIda India portugueza)
lha~'~a tem a fórma) Insecto coleóptero da flfat. Cato ~ Eslal' a um canto, ou poslo a
tmlha dos Il'3chelineos cjuo pó provoca a um canlo'; fig. inutil, desprezado, nao em- 'oll1e que se dá ao sapal coberto de salerma, e é um irritante podcroso' usa-se pregado: diz-se das pessoas e cousas. § Jo- gueiros. mut.
~mo ap~rodisiaco, e na pharm. enlra na go dos canlos ou elos quatl'o canlinhos ; jogo
Cunt<lI"", S. r. Concerto de vozes. can,.~PdOSIÇV~O de pomadas, emplastos, elc. que se faz estando quatro pessoas cada uma to, harmonia. Agiol. Lus. 3. 802. "com gran~ a ',1'. p. 270.
de
solcllll1idade e cantoria de vozes. § O
em seu canlo, e uma quinta no meio da cafeec~olharldúdo, p. p. de Canlllaridar. Con- sa; a qual tenta ganhar um dos cantos, quan- aclo de cantar.
.
Vunto"'n, S. r. (I. da India porlug:ueza)
139.looado com canlharidas. God. Pha1'111. p. do os quatro se llludam, e trocam os logares: o que não se acolhe a algum cml/O, Nome que se dá ao sapal ~rande, de que se
~Ih~~darldár,
v. trans. Polvilbar com perde-o, e vai para o meio. fi Canto; pedra cortaram os salgueiros. Bwt.
I as.
Càutos-a'cdõndos, S. m. pI. orte de
grande para esq uadria, etc. IJ. I. 8 5. ccom
i:d:~aridlnll, s. r. (I. chym.) Principio pedras, e canlos (que os iIIouros atiravam) limas que usam os ferreiros, e espingarI ua
o,. ao qual devem as cantbaridas Impediam a pas-agem por baixo. Coulo, 5. deiros para arredondar os cantos das pe·
.., .propnedade epispalica' é urna sub q. 2. "derribavão sobre os que subião gran- ças.
..aela branc
' . '
ClIuluulín, S. f. Imposto, que se pagava
Illlitadas la ~m. pe<\uenas la1D1I1as Cf)'S- des pedras e canlos" Cam. Ode, 3. § Canlo
tl ' vo ahl, IDSO uvel na agua.
de pão; cada uma das partes extremas do em Goa. B. 2. 5. 2.
VlIlludínho, dim. de
poem~"r' s. r. (anl.) Canto, divisão de pão, quando se corla em fatias; o canlo
ClIlIÚdo, S. m. dim. de Cano; Cano delDante ·nanelt. 2. 4?6. ~laquelle famoso poeta apresenta uma superficie de codea, e outra
IIanle Aligluen
~ua prlmel~a cantica" (falia do de miolo. ~ Cantos do olho, ela bocca, elc. as gado e comprido de. madeira, metal, papel,
!ll COOltlli
, poeta Italiano, na sua Divi- extremidaaes angulosas que terminam as palha, etc.; tubo. § Canudo de lacre; pau de
lacre. fIt. P. c. 153. § - pI. Pregas cylinlUe inlitul a, ~oEtma ~ividido em cantos capei las do olho aos beiço!>, etc.
VAnto! S. m. (do Lal. canttls de canere) dricus, ou tubos que se fazem com ferro
biuJ. 3. 2~~u Surgato!IO, Infe~no e ?araizol
. cançao satynca, clJacota: Modificaçao na voz humana pela qual se for- na roupa engommada. § ii. ladeixas de caVOL. I-n.. Si.
de de bojo largo, e gargallo, para. agua,
§ Canla/'o; medida de
VlO 0canadas 'de azeite; almude. ~ Ollovel" a
dO:raros; (pbr. famil.) chu~a mUI grossa e
COI rnuada' chuva torrencial. Bened. Lus.
coo.' 5t [l.' Dom.. ~. ~. 6. § Alma de canlaI. (bom de mais. tt. (phr. pleb.) Homc~
rolupidO inerte. Eur'/'· 3. q. § Adag.: "MulIS i o tem meu pae em um canla1'o» B/ut.
~~~ ~Tantas v,ezes va.v o canlaro á fonte té
que qnebra. Eurr. t. 2.
C;nolaróla, S. r. .(I. pop.) Canto desentoado. § Canto a m~la voz.
(lsolarol/u', v. llItrans. (I. pop.) ~antar
mal desentoadamente. § Cantar a mela voz.
c~oléla, S. f. (do I~al.) (t. mod) Poema
Iyrico pequeno, na!ratl 1'0, se~tenclOso, para se cantar. Garçao, Assemblea: "a cantata
de Dido•. S (I. mus.) Pequeno poema posto
em musica com acompaohament~ de oreheslra. S (110 Brazllj Declaraçao amo

grab 'azeite etc.
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CAP

bello das senhoras, que por meio de ferro § Cheirar a cães mo rios; cheirar IllUitO mal. vestido de côrte nos homens feitos eqllcc'
se eorolam em espiral, e cahem dos dois § Cão ele arame; homem que parece um JJo- giaUl espada; e tIus s~rvidores do 11a'0 .In.
Jados do rosto. !\ ii. Anneis do cabello. § neco. § Cara dc ceÜJ de peelra; cara de po.u- que eram moços scrvlam em cOI'ro dll' ~s
Vêr pOl' um canlulo; (pllr. pop.) ver de lon- cos amigos, antipalhica. § Ser cunileculo lote, e os mai.s adiantados na edadejle·
ge, scm poder gozar. ~ Camulo; (Ug. e pop.) como ceio 1'/livo; ser conhecido pclas suas graduados serviam com capa. Hcs. ~lisc ,0.11
engal-lo, lôgro, espiga; diz-se da fazenda manhas, pelas suas velhacarias. § Nem os r~os moç?s cO,m capas" (abnso qne cc;;~:
(.Iue dá prejuizo cerlo( porque já passou de càes o querem; diz-sc de alguem, 011 de al- I a.) Anell. Chi. <\'. 38.•houve elrei 1\
moda, ou não se venue por outro q\lalquer g'uma cou~a que para nada rresta. § O cao bem: . moço de guarda roupa do prillt
motivo; diz-se tambem de mau negocio que que l'oeo o marlclto; (phr. ironica) para fal- servisse log:o com capa". o que seus antec:
l.ar d'uma cousa sem importancia, ou a que sOI:es no olficlO só haViam cOnseguido de.
se faz; levei, ou apanhei um canuelo.
V""Úlll, s. f. (l. chir.) Um canudinho de se não li~a interesse. § ,,011 cães de Carni- pOIS de largos. annos de serviço. fies Chi'
prata, ou ouro, que se melle nas feridas de, cadellas do Lumiar, Acudi as de l3em- J. II. 193. LeI de 2 ele abro r/e 157 'I~ e
para se não cerrarem, e deixar correr o rica, que se querem afogar! .. Antiga inve- Alv. de l7 ele oul. ele 1.578. Homem rI~ c~pa
ctiva da gente de Carnitle e Lumiar á de e espaela; seculal:, que tem empre~oscivi"'
JlUmor. § Pipo de seringa.
V,,"nlitdo, n, adj. Que tcm fórma de ca- Demlica rarrabaldes de Lisboa) que depois sem beca, e val as J,!!ntas, ou lnbulla~
nula; ou de canudo. Momes, Dicc. a1'l. AL- passou em proverbio para ridiculari ar uma ~om capa, e espada. ~ Cha\l1a-se lambem
galia.
_
al'ilicção comica, elc. § TiTar dos cãcs ela Joco~amente ele capa. c espaela; aqllillo que
Vnllulll'llbôto, s. m. Serpente de Arrlca. rua para pJr a alguem; dar a algucm uma p~r graça se q ~.I.er II1culcar c.omo grave e
c::,,"ulll~hHlllí., .. , s. m. I\eptil d'Africa, consa desprezivel, um epitellio injurios.o. § glande. Ac. elos Smg. 2. 79. "cbllon, nãobu.
Levelr vida de cão,' ler vida trabalho a e la nada, que as un!pto quer sabil'(/e capaI
na ordem dos saurios.
miscravel. § Cão; (t. faqt) calote: pl'cgal' wn espada" § Capa: ~Ig. cousa qlle snrve para
C.lI1ulílho. V. Canotilbo.
CI\I1~'bo, (se não é erro ~or Càybo, cam· cão; fazer uma diVida sem tenção de a pa- occultar. Cam. 1~lloel. 5. sC. 2. "lloite e~u.
gar,
por não querer, 011 não rodei'. § Adag.: ra l1e capa de Judeus, e de envergonhado,.
bio de moeda, e imposto n ella), s. m. ImposlO no reino de Ormuz. B.. 2~ 5. 2. "alem "Quem seu cam quer matar raiva lhe poem § Homem de capa prela; cidadão: de capa
dcstas rendas l que eram dll'C1~OS nas en- nome.. F. Lopes. Chl'on. D. Fern. C. lOI. parela; camronez. § Bascarohomemdaca.
tradas, e sainas, .. avia o que se chama "Cão qne muito ladra nunca bom rara ca- pa lJl'eia, 011 pa!'dq,; i.. é; o qne se não pó.
olOandouij, cantúli.a, apraça, pano.s, beteJe, ·ça.. B. P. "Cão que muito lambe tira sau- ele .acllar, ou di ·tlllgulr POI' um signal tão
especiaria, canybo, boticas, ortaliça, apas, gue- lbiel. ,,'a boca do cao não bnsqucs o eÇllllvocO. § Um capa el!l collo; qne só pos.
pão, uem no Coci uM da cadella a mantei- sue a capa, e os vestidos que traI. e por
fogueos, etC.H V. 'Cantunlia, Fogueo.
()"uz/., s. m. (t. do Brazil) Instrumento ll',a.. ,,0 cão velllo quando ladra dá con~elllo" i so linda de terra quaudo quer. Sá' e Mil'.
musico 'grosseiL'o feito da plallta chamada uelic. Aelag. 23. "QUCQ1 acorda o cão dor- Eslr. 3. 2.. !\ Tirar, ptt:var pela capa aai.
_
_ mindo, vende a paz e compra ruido" "A guem; convlclal-o, rogai-o para algnmacou.
taquara.
ClIllzn.'.·í'io, S. m. augm. de Cao; Cao grande cão grande osso .. "A hora má não sa: e fig. Luc. 10. <\'. "os vicios liramw lhe
ladram cães" •Cão que não ladra, guarda pela capa dos appeti les mal coslumados.!
muito grande.
ClIIlZíl, pI. Canzís, S. m. Paus da atafo- d'elle... Livra-te do cão que não ladra, e do Esla1', ou p6r-se_o navio á capa; marear-gc
na', que puxam pelos tirantes das besta.
homem que não falia .. "Scgredo em bocca de orte, que nao surde, oppo:Jdo as villas
Cnllzlládll, S. f. (t. famil.) Grande nu- de mulller é manteig-a em nariz de ceio" ao venlo pela prôa, e fazendo a mareação
."Tantas vezcs vae o cão'ao moinho, que la das vélas, seg-untlo os casos. Ac. rios Sing.
mero de cães. fig. Canalba, gente vil.
VlIllzuál, adj. 2 g. De cão. de cães: v. g. lhe fica o focinho .. "Amor de mlllher·c fes- 't 109. § n.g. Esta!', on 1J6r-se a/quem áoa·
banelo, malitha -. § llg;, A plebe canznal; ta de cão só altenlam para a mão" .Ladre- pa; ficar a esprPlta, de observação, \'IlOdo
me o cão, não m,~ morda" "Nunca falta um o que os oulros fazem para depois tomara
a mais vil.
Vão, S. m. Caelella, f.; pI. Cãcs, (do Lal' cão que vos ladre .. "Mal ladra o cão qnando sna decisão. § Uapa: fig. prelexto, Lllc.G3.
canis) Animal mammifero, quadrupede, ladra de medo" "Meltes os caos na mouta, 2. "com capa dc obrigação e zelo.. fieir.IO.
omnivoro e domestico, muito afeiçoadó ao e arredas te para fóra .. ,,0 ceio com raiva de 'ln. (,com capa de zelo zelos.. Arl'. I. 20,
hom~m, e de que ha muitas especies: v. g. seu dono se trava- ,,0 ciio no osso, a ca- "sob capa de fazer bem a seu Olho.. Com
-de caça, ele agu.a, elc. cão ele· lcbre; galgo: della no lombo,! "Qual é o cão, tal é o do- capa ele sanclo; apparencia. ~ Capa dacar·
cão fraleleiro: V. Fraldciro. § Cão ele man- no .. "Quem com cãcs se cança, com pulgas 'la; o papel, em que se envolve, sobrewriga,' de cast.a mui pequena. Vieira. §'J Cães se levanta.. ..130m cão de caça até a morte pto. § Capa de velhacos; o qne os acoula,e
cle filhar.; I. é, de tlla. B. <\'. 2. ~O, § dá ao rabo" "Cão azeiteiro nunca bom coe- favorece. ~ Capa; cou"a que envolve, for·
Cão ele b!tsca; o que se lança a buscar a ca- Ibeiro. "Não crie cão quem não lhe sobeja ra, on cobre outra: v. g. a r,apadosfal'dtJs,
ça, ou cousa que se perdeu. Cam. Filoel. 5. pão- «(Bole o rabo o cao, não por li, senào elos livros; e fig. capa ela maldade, ll'alçàn,
sc. 2. e fig. "nem com hllm cão ele busca pelo pão" "Casa em qne não lia ceio'uem elc. Paiv. Caso c. 5. § Má capa, fig. por lIIau
pude achar humas nesperas por toda esta &'alo, he casa de velhaco" "Perdi do é o ga- l!'ajo; vestido. § Naa dci lar a olltrem aca·
terra" § Nome injurioso. Lus. lO. l6. "acce- ao onde não ha bom cão que ladre" "Ou pa no lerreil'O; não cedei', ou dar vania·
so de ira o C(1.0 (era o Samorim; mas é tal- para o homem, ou para o cão, leva a tua gem ao compelidor, ou pessoa comparad.a
vez o Kan, que queria dizer)" B. Flor. 2. espada na mào" "A. cão mordido lodos o com aquella de quem se diz, que a llãodcl2<\'2. 1Jr. "aos ilereges ... lhes cbamou cães mordem" ,,~luitos cães eulrarn no moillho, xa. Eutr. t. 6 § Capa clelinla; (Ldepml.)
o apostolo" § Cão, illterj. expressão de des- mal pelo que acham dentro" "Cào que lo- uma demão. § No' Doe. Ant. enc nlra-se
prezo, ou de ~aixão: "ali cão de mim!" IrCIT. bos mata, lobos o matam" "Dois lobos a capa d'engl'és, fcita de panno Inglcz; eca·
Cioso, <\'. 6. § Aborrecer como a cão morlo; UOl cão, bem o comerão·, "Gnarte de cão pa-sá'ia, o mesmo que cap~ fechoda ~ l'to
(loc. famil.) muito. § Desperlar o cão que preso e de moço gallego" "Ao ceio e ao pai- ilonda, semelhante as ablJatlnas..!jlllcld.!
elorme (fig.) estimular o inimigo que e,tava reiro, deixa-os no sendeiro".
Capa (foI1a; signif. incerla. CanotOll. pO.
qui to, ou bulir em cousas perigosas, e que
Vão, adj. m.. Cã, Vua, ou Vn .. , I. (do traga cinta de verdugo, pejada com capa.,
eram esquecidas. § ii. Lembrar, suscitar Lat. canus, a, um.) Que tem canso § Cãos, gOI'ja. § Capa; peça tle seda de cór VI'
ideias, qne não havia. Eu/i'. 3.2. § Cão que S. m. pI. Sitio pêrl~ de Lisboa. Leão, 01'1. f. 'va, semcll1,ante a uma capa curta, qneoculaelm não morelc (phl'. prov.) pessoa que 225. "vamos aos Caos"
pinha traz sobre os bombros, qllalldose ra·
faHa muilo pouco lemor deve causar. § EnCnoe, ou Vllhné, (este ult. é o nome zem as cortezias na praça de touros, ede
t7'e o cão, e o lobo (loc famil.) quasi á nou- Arab.) V. Café. God. c. 'l'l .•caoe"
que depois se sérve durante a lourada para
te, ou no crepusculo; e fig. com a vista, e
VI.onlu, S. m. (t. do Brazil.) llebida fer- desviar o touro q!lando elle arrelllel.le coo~
entendimento toldados, mal distincta, mal menlada feita do milbo cozido.
lra algum dos artistas. !\ Passar a ca/la ,
divisadamente. Sá e Jl1il'. T. 2. f. l7. !tU. fUlO", !l. m. V. Cbaos. Eneiela, 10, <\,3, "uo chamar o touro, e furlar-Ihe o co!,p~, orr~
eel. Constellações: cão maior, ou canicula, caos do fogoo"
. recendo-Ihc a capa quando elle IIlI·esle.!
f) cão menor. Lus. 10. 88. § Cão ele peelm
Ví'iOSíllho, S. m. dim. de Oão. § Certa Passe de capa (phr. laurom) Sorte deeoga·
(t. de archit.) pcça de pedra, que fica rc- peçaque se pue na viola.
no que na praça se faz ao touro COOl acapa,
sallada nas paredes. para suster balcões,
VllO'~I" s. m. Nome dá uma arvore do § Adag.: "Nem no inverlloS em capa, IlemllO
elc. § Cão da espingarda; a peça dos fe- Maranhao, que dá um fructo semelhante á verão sem cabeça" _Quem tem capa sempre
chos, ondé está a pedra, e que se levanla, aranja. até no gosto.
escapa, quem lem gabão escapara ou nao'
pal'a q,ue batendo com fOI'ça no fuzil, faça
VU.OpllugO, S. m. Arllllslo do Brazil, da • Vais-te feira, e eu sem capa.. «corpo/e~
fogo. li Cães da chaminé; ferros, que sus- famllm das solanoas : coerana.
feilo não ha mister capa" «Aond.e Pder c~ a
tem a lenba no ar. § Cão; certo canhão allVllontchouc. V. Caulchu.
a capa ahi a cala.. "Viva EI-rel e aC<l..
tigo. Casl. 3. c. <\'. "cães pedreiros)) M. P. C.
VáPll, S. f (tIo Pers. capa, capote, cara.) capa" .Debaix.o de rllim capa se esco~dc~
58. § (t. do Brazil) Cão elo malto; nome d'um V.estidura solla sem mangas, que posta por vezes o bom bebedor (ou jogadorj••1or
pequeno quadrupede. § Traclar alguem co- Clma do fato.. desc~ dos hombros até aos .\·oe- que faça nào deixes a capa em CUS!:':aslll.)
mo wn cão: com tIesprezo. § Ser cão de at- lhos, ou malS abaIXO. eralvez alé os ca caVUI.ncete, S, m. (do F!·. anL li<W l
gl/em; acompanhai-o ~ara tocla a parte, se- nhares sendo talar, ou até rojar, e arrastar' Armadura de metal, defenSiva. ~a ~ab:io
guil·o servilmente. § Mulher abocanhada capote: toga, opa, ctc. : .capa á hespanhola: Capacete, ou: l~jaelit/w do l1WtIl LO, o. alls
dos cães; mulher que se tem pl'Ostituido á capa el asp,erges, capa ela z!'manclado, capa ele que o cobre, e se volve para o~Jlór ~da de
gente mais vil. § Ser o cão e o galo ou como abafar. E peoade vestual'lo, tantode hom~m, ao venlo. § Capaceie ele neve, camdoenlc
o cão e o galo; andar sempre em questões, como _de senbora. § Capa agtladeirà; a gêlo, qne se põe na. cabeça de Ulldoellça!
em desintelligencias. § ir a alguma 1Ja1'le o g,ue nao dClxa penetrar agua., 011' chuva. § por prescrlpção medica em c~taswiqlle; a
cão e o galo; Ir toda a gente. § JI101'rel' como Uapa ele pelles; forrada de pelles. § Ca- de gravidade. § Oapacele de . ali onde se
tlm cão; morr';)r na miseria, ao desprezo; e pa cle asp~rges.- de q~e usam os sacerdo- parte concava sobre a cal~elr·~o em dis·
fig. sem sacramentos. § 1"'illla cães a um tes em vanas ceremomas da Egreja. ~ Ca- condensam os. vapores do IlqUl
osso; muitos pretendentes á mesma cousa. pa ele capello; de capelto curto; § Capa ,. til1ação:
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tnj"ícbO, S. TIl. n:~]1ccie d ceirão rlP. ps- mais do que um galopim eleitoral, é um coroso, decente: ~l. g. casa capaz pCl1'a 1'Clo IJarbado por dentro, onde se agasa- caceleiro, ás vezes um bssassino.
ceiJcr Ião grandes hospedes; referindo-se li
"lar, o pe's no im·crno. ~ Abano. B. P. §
(;lIIUUlglid", S. r. (I. do llrazil) mullidão capacidade pb)' ica, aos adereços. moveis,
Iham
.
d
d
'd
d
elc. § Que está bom, que não eslá deteriol:rJo para cal. ~ Pc a?o e I~.C~ o e ~a- de capangas.
(;npuo, S. m. Gallo capado. H. ikm. 3. 2. rado: esle peixe não eslti capaz. § De boa
lha esparlo, ou dr. oulla matei la, quadJad 'redOlldo ou reclan!! nlar, que serve pa- 7. lJclic. Ad. 3. (,a quem dá o capão, dá-lhe qualidade: no menado não ha fll1cla capaz.
r~'hmp,r os' pés. § fig. Homem servil, ~crr: a perna" § Cavallo capado. § Capão. ou ca- § Trabalhador sério, 1I0nrado: um cI'iaelo
dignidade, que se lI~JI1J1ba, metlcndo-se pão do mal/o; (I. do Hrazll) BOHJue de mat- muito capaz; ele c0l1{im1fa. § Que tem capaor assim dizer debaiXO dos pés d aquclle to virgem, isolado no meio de um descam- cidade legal: capaz para vola?'.
(Capaz, Habil. S1Jn.) Estes dois adj. appli~c quem dl'pende. g Pael?'e! capachos, c1la- pado, ou de um terreno de pastagens, ele.
mmm as:im aos de ~. Joao de Deus, por- § Capão a/úUcinhaelo: V. AfoucinlJado. § cam-se em geral as acções dos homens. O
uc ao principio Irazl3m para recollier as Adag.: "Do capão a perua, da gallinha a ti- homem ca]JaJ é o que reune em si todas as
~"molas, umas alcofa, que os Ilcspanlloes telia" "Capào de oilo mezes, para a mesa de faculdades e requiSItos n cessario para poreis" "A vluva e o copão quanto comem as- der fazer qualquer cousa. A palavra. ILI).Qil
chamavam cO/Jachas.
.
C6poc.ldúdc, s. r. (do LaL capacllas.) O sim o dão".
tem mais extensão que a capaz pOIS nao
':i'IWI)éllc, S. f. Veslidura antiga do tem- só designa as qualidades anteriores, mas
Ião ou log'ar despejado, onde póde c~lIo
po
de
Af.
Henr.
O/iv.
G?'.
.
tem
de mais a facilidade da execução adquicar~"e al~Jlma cousa. § Agrandeza d ~ se
C"I)';)', V. traos. Extrahir, ou pOl' qual- rida pela reoelição de actos. O homem caIão' ambilO : v. g. csta ca.a ICJll ~apaCf(la
de su(llcienle. § Jliedlelas (/e capacl(/lld~; as quer forma inutilisar os tpstieulos do, aui- paz é o que tem a possibilidade de usar bem
uc ;ão de linad~s a mcdlr os. eccos e os maes machos, para os fazer infecundos, mais do que sabe; o habil é aquelle que faz um
~qnidos: o alqueIre, o hlro . .Dlz-s.e fig. de gordos, e mansos; e dos homens para Ibe~ grande uso de tudo o que ,abe: o primeiro
qualquer cou a que e po;:.a IJnagJl1ar, co- consenar !l.voz da adoleseencia, ou lhes tem a tbeoria, o srgond~ possue, além d'esmo !,odendo conter ontra. B. Flor, 2. 61. fazer adqull'1r a de mulher; ou tornaI-os ta, a pracliea e a expeneucia.
(;"I)ÓZlUcntc, aõv. De modo capaz.
laquillo que Deus promellE', nem o lllojão as incapazes de procrear, como se faz no orienCUI)Ch'80, ÓNU, adj. (do Lat. capciosus)
capaoidades da fé ... T1e,rn o ~ncerrao os es- te para servircm nos harens; castrar. Tampaco da caJ'id~d.e" g fig. DI~-~c do· enten- bl'm se capam as frmE'as de alguns animaes r Cal'i1loso, eoganoso, para induzir em erro;
dinlcnlo, da hablhdaoe, da ?lJtHlao, do dotes POI' ex. as porca;:, l'xlralJindo-lhes o ova- diz-se dos ;:ophisma , argumentos, razões,
adqUiridos pela vontade ou pelo saber: v. rios. § lia atl'ric. é cOl'lar os olhos ás plan- etc. lJeel. ChI'.
g. i um h011/C111 de muila capaei.dúde: ,,\ão la. mui vicC'janles, lall'E'z para JJlbarem
(Cap\:ioso, ln.idioso. Syn.) Capcioso desilon-e e 1[10 fóra de sua capaculaele, e Jn- mais, e não cr scerem muHo alias, como se gna ~quillo que se dirige a surprehender a
rLdie~ão» Paiv. S. I. 3. § C02Jacidade Icgal: faz aos algodoeiros, gue assim produzem intelligencia e a razão, allueinaudo aqueUa
.0 minor lião tem capacidade para contra- mais ramos, e dão mais facilidade á eolhei- com falsas apparencias de verdade, e obscuelar sem aUloridade do curador. § Ti/ulo c/e la. cntooceilando sem aJlrarem mnHo.
recendo esta com falsas deducções; diz-se
C::"I.ul·uçuo. V. Caparazão.
dos argumentos, discursos, perguntas, etc.
capacidade; o que se paFFa pcla reparlição
compelente haIJI\!tando alguem para excrC::"IHU'lÕO) s. m. Especie de carapuça, que insidioso significa qne põe e arma ciladas;
CICio do maglsteno. Capacidade; home-m se põe ao laleão, para e lar quieto onde o parece que o insidwsa se dirige a intere dc grande sab~r e de elevada posiç.ão so- caçador o deixa. A1'1'. 7. 5. 1i1'O-se o copa- sal' e dOJllinar o amor proprio, a vaidade e
eial: furam ollvzdas as graneles co/lac/eladcs; I'ão, qUi,ndo c solta a are ás presas. Casl: outras naturaes inclinações; diz-se tanlo
ILV. 8. Assim D. João II. ameaçara aos ~Ioo- das pes,oas como das cousas. Os meios caIS suml1Jidades.
ICapacidade, Habilidade. Syn.) Capacidade ro~, que IÚ'a?'ia o copa?'ão a um valoroso 2Jciosos dirigem-se a fazer cair alguem no
rrrerc-se ao conhecimE'nlo dor. pr( cei tos : e capilão, para ir fazer-lJles guerra. Res. aL?·. erro; os insidiosos a altralJil-o insensivelmente a um laço bem armado,
habilidade mais á "ua appUcaçiio : aquella 108. (ma a eel. de 1752. traz ccrpamção.)
adquire-,e com o estudo, esta (;om a pra(:"I""'''Z"O, s. m. (do Hpsp. capa.l'o;;on)
C,,:>d,'>I. V. Cabedal.
tica. O qne tcm capacidade é proprio para Espccie de gualdrapa, que tem as roupas
C::"llci'dauu'ucc, adv. Encoberlamente,
fmprehendcr; o que ttm habilidade para le- quadradas, forrá forle; e;:pecie de teliz: com córes, pretextos, dissimulações: (,as
lar a cn'eilo o que pretende. Para mandar alg. [tom dois coxin "alapo, e inteiro. Coul. me~mas injusliças, que capcadamenle querem proseguirJJ I'ieila, 15.98.
ê nece sada a capacidade, e para obrar a 7. 11.32. Galv. TI'. cla Gill. p. 32.
(;up.aoclt·o, u, adj. Falcão ca]Jarocíl'o,o
(;upei,do, p. p. de Capear, e adj. Encoprollosllo a habilidaele.
Cnpncí8»lmo, ", IIp. de Capaz. B. Flor. qne recebe bem o caparão, e principia a berto, di farçado. Jlieü'a, Carl. 2. p. 174.
15. 135. Ellanar I. p. 71.
amanFar-se. A1'/e ela Cara, f. 16. § lig. "EsC::llpeudõ." S. m. Caplllha, toureiro. §
CD~ncilál' V. lraus. Fazer crer, persua- sa arisca cu 'l'o-Ia farei cop01'oeil'a" 1. é, eu Furta capas. Arle ele Fw'l. p. 325.
dir. § Comprchendcr, alcançar com o tn- a açumarei, amançarei. Auicgr. r 55 V.
C"pcia', v. trans. Palliar, pretextar, enIfndimenlo. Vieir. 4. 155. 2.• 0 que muilos
ClllllH'O)'Ó"u, s. f. (L do lll'azil) An'ore coiJrir: "co/Jeanclo sua paixão com jusliça•.
não capaoifão, uem entendemn Id. 10.314. do malto virgem, cuja madeira serve para § fig. Enganar, illudir. UUs. l. 5. "ella o
1. .emquanto não acabavão de capacila?', taboado e vig-olas. Ha capal'oroca 'Vel'1Tlc/ha- capeará com suas meiguices.,
que lal t'xccsso (le caridade só podia caber" e capal'oroca bl·anca.
C"I)ci"', v. intrans. Furtar capas, ou caM. b. 2.89. 4. ,,"'Ioria qual entendimeoto
c::.... u ....ósu, s. f. Nome vulgar (lue se dá potes. 1'. de Ago?'O, 2. 1. § Fazer signal com
humaoos não poâem capacita,." i. é, conce- a varias combinações metallicas. § De or- alguma capa, Landeira, etc., movendo-a,
ber. § Fazer capaz moralmente, babilitar. dinano se otende por vitriolo verde, on agitando-a: (,capear com uma bandeira,
Asul1(o ela Supp. n.' [(;7.
sulpliato de ferro. § Capal'rasa branca; sul- lonea. B I. 8. 8. e 2. 2. 3. illb. I. ~2. M. P.
CllpnCitúr-8c, V. ref. Persuadir c; eoo- phato de zinco. ~ Capar1'osa o.:,·ul; ulphato c. 202. § CapeO?' um 10u1'0; pa,sal-o á capa.
Ifnecr·se.
de cobre; pedra lipis. ~ Arbusto do Dl'azil,
C::UIl(~b .., s. f. llaiz amarga, que, com a
de mangirioiJa, dá tilllw'a, ou garapa amarl'll~i"lll, S. f. (I. de sombreir.) Cel'ta de cujo [ructo se tini tinta de escrever.
qUal1tldad~ de pello, Oll lã arcada: um cLa(luIlI'tÕço, s. m. Pancadas que a besta gosa, u. ada contra a hYclropisia no llrazil.
P(u. cUOIpõc-se de qualro capadas, que o dá, com qlle se lhe alroam os ·cascos. PinCIII.ch'élc, s. m. (anL) Capirote, cal a
olllcml fclll'a, e depois enforta na agua da lo, Ginel.
pequena. Eluc. Suppl.
~Idclra da fula, preparada com borras de
UIII)l1I"0, s. m. Peixe eherne pequeno.
(;"I"~"'O, s. m. a que traz a capa, ou
ImllO, ou vitriolo
.
CllputüZ, S m. Chefe dos meslc:res, ou pluvial nas proci sõe , e celebração dos
CDIIDdéh'll, . r. Navalha para capar.
de all.!Um troço de gente encalTegada de aftlcios Dlv!nos. § Cabide, guarda-roupa,
trabalhos braçaes como nas alfandegas ou logar propno para capas, e C(uaesquer ou~nll~déit·o, S. m. Capador.
hpUdo, p p. de Capar. § adj. Que lem de um grupo de trabalJiadores em. estradas, tros vestidos, ou alfaias. § Moço de guarral~. Cam. se/cuco: "ourinol capaclo" talvez caminbos de ferro, elc. § Chefe de uma da-roupa. B. Flor. 3. p.. 1~9.
.
trro 1101' oopado.
companhia de aguadeiros em Lisboa.
. Unl.ch,um, S. m. (anL) Capa graude, Elutnlládu, S. m. O porco e talvez o bóde
C"I)/'tu",,~.', v. traos. (I. pop.) Governal', cICI..
...
C"l,elu, Slglllf. mcerta. P. c/a H. Gen. 2.
~:I~ado ; lambem se diz dos homens capa~ dirigir como capataz: "tem gello e manhas
!iro' ,um oapado da patriarehal .. i. é, mu- para capala::a'r uma farandola de birbantes, ~51. Clquatro casti!iaes... para pivetes, e ao
• castrado, e Rego, Alv. C. I. faUando dos e ella lima malilJla de brabas da ribeira". pé dos canos, senhas, capelas" será cober1I1J maes.
C::lli.ut.lIzi", s. f. Qfficio de capataz; certo tura, ou capa? ou antes capellas de (lár de
S. f. (I. do Brazil) Acção numero de homens de serviço, g'overnados prata.
de~.P.do~lidll,
talJadoclO.
Jor um capataz. Es/al. da J. elo Comm. de
CIII)cihÚ)', s. m. Vestidura Mourisca, que
JUPllduçu;;ClU, S. f. O mesmo que Ca- 2 c/e lJezemb. ele 1750. § - s. f. pI. (I. do se traz sobre oulra a que chamam mar/ola,
~~L
.
I3razil) Repartição de Alfandega, que dirige e se usa cm funcções, como jogos de cannas, justas. B. 1. 4. 3. Casl. 1. c. la... se codi~dPlldóclo "! adj. e S. (L do llrazil) ln- os serviços braçaes.
C"I)llt"zio, n, adj. e s. (t. pop.) Que brem outros com capclhares obraçad~s".
moo uo que se da ares de importaneia nos
(;1I1.él.lu,~. f. (do LaL) Altar particular
!ipe~1 fh~as falias para enganar os outros; perlellce a uma capataz ia. § lIg. Consoeio,
C a ao, velhaco fino
atI'eicoado commensal.
cm egreJa pnvada, ou no corpo de alguma
t:pador, S. m. O que capa.
c::.il.õz,' adj. 2 gen. (do LaL capa:c, cis) ezreja, encerrado entre pared.es pr.oprias;
r.apar~Qdurll, S. f. A acção, ou eITeHo de Em que póde eaber conter-se, ou accom- sao como umas pequenas egreJas U1laes das
alg'uma cousa. Conto, 5. 2.2. "cis- nlatr~zes. lIg. § Os.p~ramellto de uma capelmodar-se
c·Pllbó
di! cipó emUlelU, S. m. (L do llrazil) Especie terna Ião capo.:" que cada palmo de ua al- la. Pm. Ch?'. /). /)mu, c. 31. f. 97. § Os sel!s
tura recolhe nlll pipas de agua» B. 4. 8 16. ornamentos e moveIs. Ined. I. 211. Bnl.
t.pá pregado cm medicina.
qtIP ê 1111 0 , S. m. (t. do I3razill Valentão ?Ias nolas de Lavanha. § fig. Apto, hahil, Chr. I. 6.. Os padres, c~ntore d'ell~: e fig.
Pl~ J~o para guarda costas d'al"'uem 00 sufficlente em talentos, esforço, probidade, Ac. elos Smg. 2. 89. llouvllldo hum tn te urYlÇOs eleHoraes; mas n'este caso é para qualquer emprego, cargo, etc. § De- surro d'hum charco de rans capella" § COr
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peita l'eal; a egTeja onde o rei ouve os orn- e pecie de touca, com lJicu, ou sem elle,
cios Divinos; cape\la do paço. § Os capel- gue lhes cobre a calleca, e parte da tesLa.
Jães, cantures, musico, e orflciaes d'ella : li Levar em cape/lo; levar cm graça. Cam.
om usico da capella real; sujeito ao capel- Amph. I. sC. 3. IItuuO vos levo em capello"
Ião 111ór. § Ter capella o papa; assistir so- diz um homem a uma menina a quem naJemnemente aos omcios Divinos. § lI1usica mora, e que lhe não mostra agrado. § Esde capella; a que se compõe só je canto pecte de capirote ou murça, Insignia de
acompanhado de orgão. § Mestn ele capella; doutores, que elles lançam ao collo, e cobre
o que dirige a musica de uma capella. § parte do peito, em acções, e funcções acaCapella al'denle l o mesmo que camal'a aJ'- demicas. § Tomar capello; receber o grau
denle, ~ Coroa ue hervas, ou 110res: ilTinal- de doutor. § Capello de cal'eleal; o chapéu,
da. § Capella de clteil'os; pequeno mÓlbo de distinctivo de que u am; e ng. a dignidade
coentros, salsa, e outras liervas de tempero cardinalicia. § Capello; armadura antiga,
de cozinha. Al'le ele Cozinha. § Ol'llil', lecer que defendia a cabeca. Nabit. p. 313. § Uacape/la. Bem. Lymu,
32. Ac. elos Sing. 2. pello ela lenela de gue"rm; o solirecéu, pave187. «tu, a quem tecendo vão por glorias lhão, ou coberta, esparavél. P. P. 2. 2~. §
tantas de louro as musas ímmortaes capel- Capello; em sentido plebeu, se toma como
las" M. L. 2. 103. 4. .<'capeltas de rosas ver- reprehen ão: V. g. levaI' Wl1 capello. ~ O que
melhas e brancas, lecielas para pór na ca- se punha a quem tomava os santo oleos do
beça" § Capella elo olho; palpebra. § Capella; crisma. Res. ChI'. J. II. c. 160. Ined. 2. f.
(l. for.) bens vinculados em berdeiro do in- L56. § As lobas antiga tinham capeI/o. l!led.
stituidor com prohibição de alienação, pen- 2. f. 50. ,doba roçagante, capello, e carapusionados com obrigação de mis as, e outros ça ludo de doo" Res. UM. 'J. II. c. 46. e 134.
oJ]cios por sua alma' na instituição da cu- § Cobra ele capello; nome de uma cobra vepella a porção do administrador é certa, e nenosa do Brazil.

r

o que sobra é para o encargos incerto~; ao
contrario do que succede no morgado. urdo
1. 62. 53. Tal é a diUnição da Ord. ; porém
depois amlios se confundiram com o nome
de vinculo, até que as lei s ele 9 de sei. de
1769, e ele 3 ele ag. de 1770 regularam a differença, e vinha a ser: quando o üm principal a que olbava o instituidor eram os suffragios de que se havia de utilizar, dizia-se
capeI/a,' e quando o seu fim era conservar o
nome e bens na familia, dizia-se mOl'gado:
para qualquer d'estes vinculos se requeria
licença regia. § Loja de cape\la, venda de
quinquilherias, ntas, linhas, retrozes e outras miudezas de costura, modas, etc.
CR •• elliu'"s, S. f. ~J. (vocab. Hesp:j Correias do chapim. § G11 Vic. 1. 347. «e a capelladas morrereis, ou não" parece significar, morrer debaixo dos golpes de azorrague de correias de couro. § Peças de couro,
ou velludo, etc. que forram os boccaes dos
coldres de pistolas.
V"I,ell ..ni .. , S. f. O ofllcio de capellão. §
Instituição d'este oflicio, com beuellcio annexo. 11. bom. 3. 3. 20.
C" •• elliio, S. m. (do Hal. capellano) Clerigo, que faz os omcios divinos ·de alguma
capella. § Cape/lão canlor; o padre que nas
catbedraes, e outras egrejas em que ha có·
1'0, tem de recitar e cantar os o.mcios divinos. § Capellão mór; ha um na capella real,
e hoje é o patriarcha de Lisboa. li Capcllão
. dv um regimenlo; o padre encarregado de
dizer a missa regimental, prestar as praças
os soccorros e plrituaes; tem patentes militares. § Capellães dos Judms; os que são sacerdotes nas synagogas, ou seus ralJbinos.
Ord. Ar 2. 1J. 4 3. 19. (onde se mandava
que os arabis os podcssem obrigar a servir
por estipendios taxados.)
C .. pellelo, S. m. Antigo toucado, ou adorno da cabeça. P. da H. Gen. 1. p. 570. «capel/eio d'ouro".
Capelleh'", S. r. A que vende capellas
de !lores, ou as faz por omcio. Ac. dos Sin(l.
2. 4.03. «IJora já estou na feira juncto da
minba Brites capell~ira".
C"I.ellét.. , S. f. dim. de Capella. Panl.
Bapl. /lamalh. Espir. p. 226.
Vnl.elliço, S. m. Roupa, ou casacão com
capuz. B. P.
Vnpellíllll, S. f. Peça de armadura autiga que res:;uardava a cabeça. Nobiliar. f.
122.

Cnl.ellínhn, dim. de Capella.
C ....ellillho, dim. de Capello.
CopelliHlll, S. 2 g. Pessoa que

vende em
lojas de capella; chamadas as i1l1, porqne em
outro tempo eram sitas no pateo ou arcada
junto da capella real, nos pacos da ribeira.
Vendem-se n'essas Lojas fazendas para vestidos, e enfeites (Le senhora, luvas, lenços
de seda, chapeus, etc. Em Lisboa a maioria
d'estes estabeLecimentos estavam na rua por
isso mesmo chamada das Capellislas.
V"I.eU0 1 s. m. dim. de Capa. § A parte
do habito ue alguns réligioso. , com que cobrem o pescoço, e a cabeca. Vieir. tO. 482.
2. § Capello de viuvas, e oitlras mulheres; é

(~n •• ellúdo, ", ad). Que tem capcllo, ou
capelliço. B. P. DiZia-se como injuria aos
Franciscanos. Fios. Sancl. f. 26·t «não sei
como vos fizestes dos capilludo~" aqui é
subst.
C""'em-collo, S. m. O pobre, que não
tem mais do que o qne tl'aZ sobre si, e que
póde fa(~i1mente levantar-se d'onde vive. Sá

e !llir. Egl. Baslo.

CAP
c"I.llIilce!'1 ", adj. (1. bo1.) Que lem n.
Lamentos capll ares.
C"I)I~Ii' .., adj. 2 g. (tio La!. capilll/J. ca.
bello.) [ertencente, ou relatiVO .ao caueHo'
de cabello, del~ado con~o um cabeHo. Q I'
an!!t.) Vetas caplllares; sao umas tão delgL
dos como callello, e quando rebentam dei.
tam pouco. sangue. )ltul. § (l. puys.) 7'ulIru
vasos caplllal'es; sa.o os tubos mais eSlrei:
tos. que se pódem I~zer; o diametro ordi.
nan o dos vasos capllla/'es é de metade ou
da quarta parte de ~ma Iinlla. § (l. bot. e
pba.r m.) Plantas capliful'cs; são uma her.
vaslllhas que se ramificam com Iios tão dei.
gados como o cabello, pOI' ex. a avenca o
adianto, etc. B/-ul.
'
C .. p~"i,,·e>l, on C",'lIIél'c", s. f. pt. (I.
b.ot.) Nomq que se dava antigamenle ava.
nas espeCles. de fétos, e principalmente i
avenca, ou adlantu.
C .... 11
1.. , S. m. pi (1. bol.) Avenca.
C .. I)III ·id ... de, S. f. (I. pbys.) .'atureu,
propriedade dos tubos capillal·es.
C .. pllli.to, V. Cabelludo. Insllt.
C"I.III". V. Capilé.
c"I.llllrollúdo, u, adj. (do Lal. capi/lUl,
calJello, e. (olium,. folha.) (t. boI. I Que tem
folhas caplllares.
C"••III I rÓI'me, adj. 2 g. (do Lal. capillul,
oabello, e (ol'lna) (l. did.) Que é em rórma
ue cabello.
Cu •• i ..., S. lU. (1. do Drazil.l Hervaqueser.
ve rle sustento ao gado vaccum e cavaHar;
é excellente forragem e de faciHima cultu·
ra. Cresce á altul'a do trigo; depois de cei·
fada, rebenta novamente e em pouco lempo
esta capaz de nova ceifa, reproduzindo·se
assim muitas vezes, sem ser necessario la·
zer nova sementeira. § Alv. (Ie 3 de oul. dt
1758. § lla diversas variedaLles de capim:
de Angola, melado ou gordul'a, ma/aml·IIII·
bom, l'ibeirão, da colonia, de Minas ou de
callgalha; da praia; capim amargaro, bolso
lJ/Í de gallinh a, bengala, mão de sapo, mi·

COllendú", S. f. Especie de maçã, que
tcm a casca vermelba.
cnpen~ .., S. m. e r. (1. do Drazil.) Coxo,
manco. § Cousa tortuosa.
C" ...~ngi.." v. intrans. (1. do Drazil.) Coxear.
Cnl'e1·lçób.. , S. f. (1. do Drazil.) Planta
da familia das chenapodras, a qual se emprega como antbeimentico.
<,,,,,c"otúdn, S. r. Gnisado de aves de
penoa as~adas, feitas em pedaços, assenta- moso, orvalho, paplllin, de cheiro, de CÕQO, dt
dos na frigideira sobre fatias. Arle de Cozi- agua, etc.
Cu •• inn, S. f. (1. do I3razil) Aoto dc limnha.
par um terreno das hervas más; capinação,
C"I.el'utillh•. V. Capirotada.
C"I.etn, S. m. (do lJraziL.) Demonio, dia- monda, sacba. § llg. Lleprehensão: leuarumo
bo. § Tr~quinas, dialirete.
capina.
C"I,'uuçiio, s. f. (l. do Drazil) Omesmo
C.... I-agi., ou cu •• I-lIg"HSI, S. m. Govel'llador das portas do serralho do grão- que Capina, no sentido agricola.
C .. pl .. ádo, p. p. de Capinar. § Estarroturco.
Cnph'tllg-", S. f. (t. do Drazil.) Arvore do lJinado; limpa a terra do capim, ou da her·
matto virgem, que tem madeira boa para va; estar sachado, mondado.
.
Cll •• I .. "dol', S. m. (l. do I3razil) Mooda·
di versas obras de construcção.
C .... I .. lIg-ÚI', V. trans. (1. do Brazil.) Fur- dOI', sachador; o que arranca a herva p~
timpar a terra, ou desafogar a v.lanlaçao.
tar com destreza.
C"I.I .. á .., V. trans. (l. do Drazll) Mondar
C"I)h'tng-o, S. m. Ladrão sagaz; gatuno.
C"I.lnng-lIçú, S. m. (l. do Drazil.) Arvore o capim, limpar a terra de qualquer hem
ma' outros dizem carpir menos usado.
do matlo virgem.
~nplllêh'O, S. m. (l. do I3razil) oquea~'
C"plú,', S. m. (palavra Asiatica.) Servente da Egreja malabarica. Synodo Diocesano nha o capim, o que o vende, o.que 010111
ela Igl'eja e Bispaelo ele Angamale, acç. VIII, e saeIJa, e arranca a berva; capllJadG~r . dt
Cnlólnhn, S. f. dim. de Capa. llIa
dec. 17.·.
Caso p. 9. § A. capa do toureiro. §.- s. m.
Vil"; bRI'''. V. Capy bara.
O toureiro ou bandarilheiro; o arlisla que,
Cn•• I-entin;;.., S. f. Planta do Drazil.
C .. plchlllgui, S. m. (l. do Drazil.) Nome n' uma praça de touros, auxili~, a pé, ouvalleiro, ou o artista que esta. toureandO
d'uma planta medicinal.
t
C .. plchnél .., S. f. Droga de seda antiga. distrabindo a atlef.lção do bOi,. quando
necessario' o que passa o touro a capa..
()1l •• lçõh .., S. f. Planta do Drazil, tambem
C .. pIIlZ~I, S. m. (I. do I3razil) PI~nlaçaO
chamada Pimenla cl'agua.
C ....ldJí, s. m. Porteiro do serralho do de capim. § Terreno coberto de oaplOl. de
grão-Turco.
.
CIl •• h'otiltlll, ou cÜ"CI:utada, s. r·l\o.
CUI.ldJi.b..schí, S. m. Porteiro mór, ou capil'olej (ant.] Certo vestido com rca~9t
capitão dos porteiros do grão-Turco. .
Canc. {. 5. «vestis-lhe capirolada·d~ in3q~
V.... lee"">l, S. m pI. (l. do Drazil.) Tri- .em tempo de cl-rei D. Duarte Ize
lJu de indigenas, que dominava parte da forão usadas mui grandes ca1Jeru{ad~d'ille
provincia do ~raranhão.
.'nplróte, S. m. Capel!~ pequeno, eram
Vll •• lgo,"'uo, ó .... , subsl. (do Hesp. ca- Re usava antigamente, e alUda o trou~oos
lJigorron.) Estudante minorista, que traz depois os men inos e donzellas; era ao mI!
mantéu, e barrete. «capigol'rões vadios e (~apellos usados hoje pelos dOfto~~lnham
menteca~tos" Ap. Dial. p. 258. • capigol'l'ão de capuz mui pontudo; e os d~ uc 'arias (.
espantadiço.. Id. p. 327.
abas até a cintura. Sever. lJ!sc'd~ laleio.
c"')'g"."·i., S. m. (1. de h. n.) Animal 167 V. Lobo, {. 4.44. § Caparao
do Drazil do tamanho d~ um leitão: a sua Galhegos.
. latg!
carne é boa para comei'.
C..i.ls""o, s,. m. Ves~iduradangg~nil. {.
C .... llé, s. m. l.con·urção do FI'. capillai- e aberta por..dlante. Jiesta a
re, avenca.) Bebida feita com xarope de 58.
I te' dignidlavellca.
C"plscól, S. m. (ant.l Clan r banha B.
'
Cn••ilh ..s, S. f. p. (I. de impress.) Exem- de ecclesiastica nas catbedraes.
plares dos livros que se imprimem. e que de Lisb. 2. 29.
) Civo jOeirl
nas tYP!lgraph~as é uso dar de propina aos
Cu•• lstêlro, S. m. (anl.
r que... ;e
Ben. Lus. r. 1. 1. 7.•bnill vasO,
compositores, lmpl'essores, etc.
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chamava copislâl'o, que serve de ali mpar 6. 8. "repartindo-se em tres capitanias" (as deiral! COttto, 6. 2. 2. § Auctol"a de algnma
fustas da armada.) § lig. O commandante ue acção, guia, cabeça. Leão, Descr. r 116.
Iri'O e legumes».
. .
vapltueiio, S. r. (do La!. capLlatlO) 1m- alguma facção: "a capitania da qnal saída "onze mil vil·gens ... Ol"sula sua capitoal! e
to ou 'tributo de certa som ma que se deu ao alcaide mór da fortaleza. B. 2. L. 5. fig. Prestes, r 25. dem alem capitoa em topos 'or cabeca ou por pessoa. V. Cabe-o ,,- da esquadra" § Districtos em que se di- do genero de maldade. Peo, TI'. S. Estev.
~:3~ ~I"I'. 4. 9: ~a capitação que se pagava vidiram a principio as terras das illws, Ilra- "virludes de que a SS. Virgem havia de ser
zil, etc.: V. g. a capitania ete S. Vicenle, etc. regra, mpstra, e capitoa" Paiv. S. 2. 14.9. §
nas DunaS ll •
G"
capllolnll, S. r. Alte!"açao de apLla!ua, B. 1. 1. 3. "foi-lhe dada (a terra) em capita- CapItania: V. g. nau capitoa.
4)IlI'ltólluo, ", adj. Pertencente ao Capinau do chefe ou almirante da frola. § "A nia." § (I. do Ilrazil) Especie de mandioca
tolio.
:nCDra solla logo a capilailla lJ Ltls. 2. 28. tie talo e raiz hranca.
VUI,ltà"lu, ou Cnl.ltàncn, S. f. A nau,
4)llpltóllo, S. m. (do Lat. capitotiwll) Foroilam á copitaina, e toda a gente Mon~idc recebeu. benignamente Ibilt. 7· 2~. em que ia o chefe de maior patente, que taleza na anliga Roma sobre o monte Tar. c.pllá', adJ. 2 grn: (~O Lat. capltatts) commandava a frota. Vieir. 10. 206. 2. "ca- peio, onde estava o templo de Jupiter.
Vieira, 'lo 1'28. § Capitolios; os templos pl"inPrinCipal, que te~1 o pl"lm.el.'"o Logar.d~ gra- pitànw" e 385. IIcapitànea."
Cnl'ltiio, pI. Capitàes, S. 111. (do ~·r. capi- cipaes das cnlonias Romanas, e algumas
duacão: v. U. vLrtude, vLC~O - . VWLra, _L.
laine;
Hesp
capitan)
Orncial
mi
litar
cujo
fortalezas, e logares de justiça. § Qual(1uer
663." .as paixões do coraçao humano sao
onze, mas todas e!la se re~uzelI! a dua~ posto é immediatamente superior ao de te- edilicio magesloso. Fel'r. Poem. Cart. lo I.
ao
de
major
seja
de
infante·
nente
e
inferior
"bosqnes, parquc:s, theatros, capitolios" §
capilaes, amor e odlo!,. § Odw c~I~/tal; m!!1
fnrle que não se extlllgue. § lIl'lme capI- ria, de cavallaria ou de artilheria, governa Stlbir ao Capilolio; alcançar grande trium·
tal' oque é punido COIl1. pena da cabeça, uma companllia. § (na marinha) Capitão te- pho, exito brilhante. § lJo capilolio a l'ocha
de'morle. g Peccada capital; mort~l; mas nente; posto immediatamente superior ao Trapeia não vae mais que wn passo; Loc. que
mais propriamente se chamam capl~aes, os de 1.° tenente. § Capitão de fi'agata; posto se e!Dpre~a na politica,. para significaI" q.uanque se consideram cabeças, ou raIzes de immediatamentl> superior ao do capitão te- to sao epnemeros e pengosos os seus tnumnulros pecea~o~, com~ a suberba, a ~vare nente. § Capitão de mal' egttel'l'a; posto imo phos.
VIII'UÕSO, ósn, ad.i. (do Lal. capitosus)
za, etc. § ItU/mgo capItal; o que deseja, ou mediatamente snperior ao do capitão de
procura a morte, ou ruina tOLal de alguem. fragata. ~ Capitão de navios, ou simplesmen- Cabeçudo. ~ fig. Teimoso, obstinado com
te
capitão:
com
mandante
de
navio
mercanpresllmpção de si: V. g. llWÇ<l capitoso. An'.
! Lellm capilal. V. Cabid~la. § El'ro capit.al;
gral'issimo, sem remeáID. § Ponto capLtll1 te. § Capitão general; (ant.) governador de 5. tO. "renegai de homens capilosos, que
de 1111I negocio; o mais essencial d'eILe. § alguma ca~itania nas conquistas, inferior com porfia, e suberhas pertellúem defender
Linha capilal; (na fortif.) a que é tirada do aos vice· reis. § Capitão mÓi' do mar; posto suas opiniõesl! e 8. tO. "homens capitosos,
militar antigo na milicia naval; íalvez al- e singulares., ~ Que sóbe a cabeça, diz-se
angulo da goBa ao angulo lIa.nqueado.
[apllál l S. m. (do adJ. capLlal) A somma, mirante. Ol'(t. Af. I. 55. onde parece que o !los vll1bos, ou licores mui fortes, que emorundo, dlllllCiro, bens, etc., com que se pl"Ímeiro foi creado pOI" O. J'lão l. Sev. Not. briagam facitmente, (Iue são capitosos. § Caenlra em algum tracto, commercio, em- ·l. 14.. diz, que o creott de novo o S. lJ. Fer- pitosos; (t. boI.) reunIdo em cabeça, ou caprc,lilllo, empreza, companhia, rtc.: oppõe- nando, e lig. Lus. 5.51. "conquislando as on- pitulo arredondado. Brot. D.
Cllpítlllll, S. f. Lição curta do breviario,
se ao. lucros, (I'uctos, )UI"OS, etc. Vieira. § das do oceano, fui capilão do mar, por onOs valores accumulados, e que se destinam de andava a armada de Neptuno que eu bus- tirada da Sagrada Escriptura.
cava"
falla
Adamastor.
§
CILpitão
do
1)01'Clll,ltulllÇiio, S. f. O concerto, ajuste,
ou a crear uovos valores, ou a produzir
uma renda. § Capitat de um banco, compa- tQ; orncial de marinha encarregado da po- condição, com que alguma praça, ou cornhia, empreza, etc.; o seu fundo; O valor lia e boa conservação de um porto de mar. po de tropas e rende, e entrega ao inimireprescntado pela som ma de seus titulos. li Cafitcio mór das ordenanças; (anl.) o che- go vencedor. § lig. Condição com que se
i Capilalfi:co; o que esla empregado em bens fe d ellas, de uma cidade, ou villa, e seu ajusta qualquer cousa. Ribeiro, V. eto Arc. 2.
Immobiliarios, ou em machinas e instru- termo. Sev. Not. 2. 10. Tiveram varios I"e- 18. § Usa se tambem no pt. Leão, CM. do
OIcntos de trabalho. § Capital circalante; o gimentõ pelos reis O. Manuel, e D. ebas- C. D. fl~llI". f. 5. "pelas capitutações das panumerario. § Capitat; fig. diz-se das boas tiao. RegmL, reimpl'es.\o em 17i>8. e Alv. dI! zes, que Stephano fez".
CUI.ltulódn, S. f. (I. collec!.) Os capituqualidades mOl'aes e intellectuaes do ho· (ev. 176t Tinham varios encargos, entre
meOl, porque ellas são com efidto essen- elles o de cuidar nos recrutamentos. § los que se dão contra alguem. § (I. famil.)
Capitães
móres
dos
distl'ictos,
e
praças
da
cialmp.nte reproductivas: v. g. o saber li 1/111
Censuras que se fazem.
Afi'ica; (an!.) eram como governadores d'elcapital ineslimavet.
VUI.!tulúdo, p. p. de Capitular; "que a Copltol, s. f. A cidade principal de al- les, e tinham alçada civil, e crime. Oret. s! fora c!!pitu!aclo lIa~ pazes" ajustado. Altllr.
gum reino, estado, provincia, etc. onde re- J\tan. 2. 27. e Pitip. 2. 4.7. Anctl·. ChI'. 4.39. lI/u'. 2. 07. {){,. 7. C. 4.4. § adJ. Accusado por
§ As mesmas alçadas tinham os capilães mó- capitulos. ~ (t. liturg.) V. o verbo. Cel"dm.
Sidem as principaes auctoridades.
C.opltnll~nçill), ou znçilo, S. f. Acção, e res donalarios do Bl'azil (Chr. cit. 32.); Andl'. Seraph. p. _.
Cupltuludor, u, S. O que, a qne da concffelto de capitalizar; accumulação de capi- ChI'. e cito Orei. 2. 47. § Caeitão dos {finetes;
laes.
(an!.) general de cavallana. § Capitães de tas, ou capitulos de accusação contra alCopltnllsIÍ." ou 4)npltullzú.·, V. trans. entradas; (no Ilrazil) os que iam a captivar guem. Couto, 5. 9. I.
CUI.ltlllàute, p. a. de Capitular; e S. 2.
(I. mod.) Convel·ter em capital; dar um ti· lndios, ou a buscai· os. § Capitães de camlulQ de capital em troco de dinheiro; ou po, ou do matlo; (no Brazil) os que apa- g. Pessoa que da capitulos, ou capitulada
tl
prendiam
os
negros
fugIdos,
ou
nhavam,
contra alguem.
q~acsquer obri&"ações de .iur.os, soldos, pensoes, ctc. ficanuo assim remidos, em posse que estavam em quilombos. V. Fugitivario.
CUI.ltlllú.·, adj. e S. 2 g. Que pertence a
did~ qucm.dá ~ tltulo: V. g. capitalizar a di- ~ Capitão; fig caliep, chefe: V. q. capitão capitulo. § Que tem voz em capitulo. § Viv apubllCa. § Formar um capital por eco- ,le tacLrões, ba71cloleil'os, etc. § Chefe militar, gario capitutar; cargo ecclesiastico superior
general; Hannibat, e Pompeo foram Itabeis 'de uma dioce. e. § LeUras capituüU'es (I. typ.)
nomla, ou rendimentos accumulados. .
.Capltnllsi\\'cl, ou ZÚ"cl, adj. 2 g. Que capitães. § fig. "Eschine , e Oemo thenes lellras granJes no principio de um livro,
pode ser capitalizado.
•
capitães da eloquencial! cllefes. Pinheiro, 2. ou dos capitulos, em que este se divide.
~npl"'lisllhno, u, superl. de Capital. lO. § Guiador, protectol' com seus auspicios:
CUpltUIiIl', V. tralls. Ajustar, concertar
1'11I'. I. SH. e 9. 188.
"Santiago capitão de nossas vlctoriasl! B. 2. conLractar com certa condições, partidos:
Copltnlilltll, s. 2 g. (t. modo us.) Pessoa 5. 9. o que guia em alguma facçao, empre- M. L. 7. f. 89. 3. "tinha capitutaclo amizade
qne tem grandes cabedaes e dinheiros para za. Leão, Chi'. J. I. 10. § (I. do Brazil.) Ca- com elle" POl"t. Rest. 4. 7. "com elle se caSU.lSnegoclações, e meneio, banqueiro."fez- pitão do matlo; plft-nla da familia das um- pitulara adiantai-o no posto de mestre de
se Oulra cO.lltraliga de capitalistas, para com belliferas, lambem chamada; anna-pinga e campo general" § Reduzir a capitulos, ou
relação summaria; V. g. capitutar a histo~us meneiO abaterem o valor das apolices purga de caiapó.
.
ClIl.Uão, S. m. (do Lal. capLto) V. Capa- /'ia de uma doença: e capitulaI" a doença; é
1°, banco. § O que vive de seus renrlimendizer o seu nome e capituLo: V. g. doença
~:. &0 que empresta dinheiro a .imos. §- lão.
C"I.Uilollíllbo, S. m. dim. de Capitão. § que os medicos capitulam hydropisia. § CendJ. Iz-se do que entra para uma sociedae~~m ocapital necessal'io, hal'endo um ou (t. do Brazil) Planta da familia das olagi- urar fazendo menção; accusar por capitulos, dar, formar capitulada: v. g. capitular
~ SOC!OS de industria.
neas.
npllahncntc, adv. Gravemente morVIII.Uáto, n, adj. (t. boI.) Que remata em erros. Vieir. 4. 531. 2. e Cltr. de D. Dinis,
IIamente.
'
c. 19. -das cousas que o infante capitutott
cabeça; cuja UÓI' forma cabeça.
~aplLàna, ou "cu. V. Capitàuia.
V"I.ltél, S. 111. O remate da columna na para malar Ar. Sanches seu irmão" i. é,
aplLnneár, V. trans. Governar com- 'ua parte superior, acima do fuste. § Por deu em culpa.
CUI.ltulú.·, V. intrans. Fazer capitulos
:n~r~omo capitão, fazer oflicio de capi- C$t. : a parte "supel"ior de um halaustre, de
dr6es '/. Arc. Prol. V. g. capitanear csqaa- uma Ilila tra, etc. § (t. de artilh.) O mClllUo contra al"'uem. § PropOr, e acceitar capituc ' lOpas,yma {orça. T. de Agora, I. 3. que lranchada. Ex de Artílh. r. 189. E de lação mIlitar: V. g. esta ptaça capitulou ha
pal~:~:anoar, V. intrans. Diri!\:ir priuci- taboas de feição angular, ou de telha, co- tl"es dias. § ligo Conciliar-se, ceder.
VUI.ltulár, v, intrans. (I. liturg.) CeleMir 2 e'r P{se a testa como cnefe. S.i e bre a escorva do vento, ou (:huva. Id. f.
brar missa solemne, presidir no cOro, no
l)Zqu li . 34. COlltO, 9. 30. "como se viu 130. § (Japitet do alambique; é a cabeça.
Cupltéo. V. Chapitéo. Sagral/tOr. I. C. 37. cabido, ou egreja a qualquer orticio Divino.
dar ~ e lugar, .quiz logo capitaneaI''' man§ Castello de navio: ".....: de 'p0(la" B. 2. 3.5. Rcgim. do convento ele Santos de Lisb. I. 5.
Ca ~o S~perlOr, fazer de capitão.
Cllplt1lúvlo, S. m. O banho dado só a 6. -o prior mór he obrigado a capitulaI""
lo dtcapa.~~a,~. f. O.ofllcio, dignidade, posClll.Uulúrélil, S. m. pI. (do Lat. capitusob a ! ao.. JJal'l'eLI"OS, 16 v. -militaram cabeça.
Cupltõu, S. f. de Capitão; Mulher de ca- lal"ia) Ordenações regias divididas em cadege~PI~anta de Ju1l0 Cesar. § Com[1anhia
pitulas:
diz-se unicameute das de Carlos
pitão.
§
fig.
"Por
capitoa
(lias
matronas
de
debailoed e guerra, de navios combatentes
o COmmando de um capitão. B. 3. Diu que acarretavam matel"iaes) Isabel Ma- Magno, Carlos Calvo, e outros antigos reis,
lJ

r
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CAP

adv. Em capitulo. § da ca pac ira. Os CJ ne são conhecidos por esla designação ão verdadeiros assas illos;
malam 'ó pelo prazer de malar, servilldoe para esses cnmC's da navalha de barba;
lendo exercido o oflicio de capangas foram
por muilo t!'mpo csles miseraveis prolegidos pelos anligos cuefes politicos, que ri'elles raziam seus agenles eleitoraes ; no momento porém em que escrevt'mos eslas linhas estão soO'rendo uma perseguição Ião
energica, que se espera vêr em pouco tem·
po de todo extirpado este cancro social.
ClIIIOéh,.icln, '. f'. (t. do llrazil.) lalto de
capoeiras. § Acção de capoeira; capoC'iragem.
V"lloeh'ágclIl, s. r. (L do JJrazil.) Acção
de capoeira.
Cllpoeit'ão, s. m. (I. do llrazil.) O mallo
denominado capoeira, depois de adqoirir
I!raude desenvolvimelllo. § Na Eufr. 5. 5. e
Utis. t. sc. D. se loma por veluo, avançauo
m annos: «que 11e ja capoeircio» e JJg. manarrão.
Co(,och'úl', v. inlrans. Praticar actlls de
capoeira. § Andar em maltas de capoeiras.
CUIIOé!:'o, s. m. (L vulg.) Ladrão de gallinhas.
(:"I,ociI'o, ", adj. De capoeira, e llão de
malto : v. g. t'eado - ; llmlia-.
Cllllõnu; Signo incert. .. tirou de hua cana capona, que levava com sua .edêla, e
começou a pescar sobre o auditoria- falia
de um prégaclor que do pulpiLo quiz mostrar ao vivo a figura de pe cal' (converter)
as almas. Agiot. Lus. 2. 376.
c .. p 0 ...'11 , S. m. (do IIr.) (I. miliL anL)
Cabo de esquadra. P. ela li. Gen. 3. 261.
Couto Soldo p. (j0. § Oulro po lo superior a
cabo de esquadra, e inferior a sargenlo ;
lJarece déver correspondei' a furrriel. Primo
e Hom·. 2. 8. ..obedecendo os soldados a
seus cabos de esquadra, cabos de esquadra
a capol'aes, calJOl'aeS a sargentos, sargentos
312.
a aI I'erez , etc."
CUI.h-il'·ll, S. f. (t. do llrazil) V. Cap)'~"lIólll, S. f. Cobertura da cabeça que
bara.
.
de ce até aos 1l0mbros, de lã, seda, elc.,
. lIplx.ibtl S. m. (L. do llrazil) fiam e que usada pelas senhoras priucipahnente de
se da aos naluraes da provincia do Espirilo nOllte, e. em tempo de Ino.
Sanlo. § Pequeno e ·tabelecilllento agricola
V"Ilóte, S. m. aUgIDo de Capa; Capa granu'essa me.ma provincia.
de, de roda larga, com cabeção ou capuz,
C"1'nur.. "o, ", adj. Que preserva do usado por jJrssoa' de um e outro sexo. §
fumo.
Capa de mJlilar, que na infanteria é uma
Cllllnonu,ndll: S. f. (do Gr. kapno:" fu- especie de sobretudo comprido com cabe·
mo, e lIIanteia, adivinhação.) Arte de adiri- ção. § Capa de loureiro; capinha. § JJg.
Ilhar pela inspecção do fumo ,!ue se levan- Disfarce, capa, véu, embuço. § Capote (do
tava do altar, sobre que se queimavam as FI'. capot); dOll' CalJote ; no jog'o, fazer Iodas
victimas.
as vasas. § Leml' capote; não fazer uenhuCtll",ofll.\nlc, S. m. O que excrcia a ca- ma vasa. § No jogo das damas, perder sem
pnomau(;ia.
chE'gar a dama.
CtlpnOIH,"tico, u, adj. Perteucenle a
CUIIOlillilo, S. m. dim. de Capóle. B.
capnomaucia.
Flor. 1. 5. 32.
Q;UI,ochós, S. m. (L. do llrazil.) Tribu de
4':'IJII"lI'icl""S, S. f. pI. (t. boI.) Familia
inu i:>ena 'I ue dom inava uma parle da pro- de lJlalltas dicolyledoneas, pol)'pélalas de esvincIa ue l\linas Geraes.
lames hypog)·neos.
Capoch'u, ,r. Especie de ceslo fecIlaCUI"" to, '. m. (I. clJym.) Nome generido, feito de varas, ou de ta boas com gra- co do SatS formados pelo acido caprico
des, onde .e metlC'm capõrs, gallinhas e combiuado com uma base.
outras a'\'i-s. AJ. P. c. ~O. § 1'01' ext. .' QualCUI.ru:t.u ... V. Capa razão. Gatt'. 147.
quer rompartimenlo em que e guarda
CÚI"·"O. V. Capro. Barrei1'os, { 202.
creação. § Na fortificação, é uma cava de
CUk·)t'éolo, S. m. (do LaL) t. poeL Espequatro atê cin o pés de alto, cercada de pa- cie de cabra monlez, do genero dos cerrapeito de dois pés, (iue se cobre por cima vos. F. E/vs. S. 20.
com ]Jrancha alTrgadas de tErra; nos JaV/lI"·lblll'h .... lo, ", adj. (t. poe!.) Que
dos dos parapeilos se abrem canhoneira" tem barbas como o capro, ou bode. lJiniz
ou setleiras; de ordinario recolhe alé 20 Di/hV r.
mo queteiro ,e se faz sobre a extremidade . Clll"'lcbiU', V. intrans. Fazer capricho,
da contrae.carpa. Furt. Moei. § E 'pecie de tImbrar em alguma cousa: v. g. capl'icho
cesto grande redondo, e sem fundo, feito em ler bons livros.
de ramos cntresachados, e que se enche de
Copricbo, '. m. Rr, olução, conselho rxterra bem batida, e se põe em pé para co· travaganle, dr, arrazoado, com obstinação,
brir os que _e derendem. Blul. § 1Ilatta no- pertinacia: ',amei-te por ca7wicho, cm rava e pouco e pes.a, que se roça, para le- zão, ou motivo que me obrigasse". ~ Renha , ou lavouras na terra § Omalta bai- pentino movimento' interior, que mais que
xo ~ lIe fica na terra Jepois de ti radas as a razão nos obriga a fazer alguma cou_a.
madei ras de con trucção. § Capoeira ele {ou- Vieira, 2. 338. § (t. mus.) ComposlCão exce, du machado; é de arbusto duros, arvo- travagante, mas feila com engenho. § (I. de
retas. § 5. 111. (I. do lJrazi1.) Prelo fU(l'ido ar~h.) . Ornato ~xtravagante, mas airoso. §
(lue vive no matto. § (L do IIi€) de JaneIro.) llrlO, tllnbre, bizarria: é homem de muito
Especie de jogo ai hletico para defeza e ata- capricho; faz capricho de ser honrado: .. I'a·
que corporal, preuileclo das ultimas cama- zia capricho de ser inimigo de CbrislolJ
das sociaes, e que cousiste em rapidos mo- Chago Obro 1. 518. § A capricho; loc. adv.
vimentos de mãos, pés, cabeça, acompa- caprichosamente, con) grande apuro, com o
nhados de pau ou navalha de que resulta maior cuidado.
muita vezes a morle de um ou mais dos
CUIJI'lcbõSlIllleute, adv. Com capricho,
luctadores. § - S. m, O que faz uso do jogo obstinação.
('al.1I111

I''''

'II''',

Em fórma de Coibido.

S. m. Livro que contem as
capitula que e cantam nos córos.
c[;llpilllurc'H'mc, adj. 2 gen. (I. boI.) Que
li em fórma de capitulo.
.
CVtll.itlllo, ~. ID. (lIa Lat. capilulu1Il) JUDta de religiosos, monges, elc. que tem voz
para consullar sobre alguma materia do
governo econolnico religioso, acerca dos
llegocios da provincia, etl}. § li"'. A casa
ollde se ajuntam para esse fim. f7al'reiros,
37 v. ..o capitulo he uma casa. § (anL.l A:
assembléas das ordens militares. § Ileumão
dos rosa -crnzes na maçonaria. § Tocar a
Gapil1t1o; tratar de reunir os membros de
qualquer corporação aOm dese occuparem de
lIPgocio importanle. § Tel' voto 1/0 capitulo;
Sf'r a opinião de a:guem sobre qualquer negocio ouvida e con iderada por aquelles
que o bão ue resolrer. § Atrapalhar o ca7Jitulo; embaraçar um negllcio, difLicultar
uma resolução, etc. § A s~cção, em que se
divide a materia de algum di. cur o ou de
algum livro. li Di visão, e membro de ai·
guma lei: V. ri. esta lei consto. de tantos calJihtlos. § A materia, de qne se Iracla na
conver ação. § Artigo de paz, ou accusa·
ção: d'aqui, c/ar capitulo contra. alquem;
accusal·o de varios crimcs, ou culpas. Casto
C. 108. I·ieh·. 7. 512 . • capilulos que contra
elle se apre-cntavão ao rei, uão IlIcnos qne
de le a maJ.(estade,. § Condição, partido,
aju~te, contracto. § Capitulo; (I. bot.) união
mais ou mellos globosa de peq uenas Dórrs
su tidas por um rec<,ptaculo commum, mais
largo que a sUl11midaue do sen peduJlculo,
circumdauas de um invólucro particular, e
de tal modo apertadas umas :iR outras que
pal'ecem formar Ullla só llór. lJrol. lJ.
C'lllítulo, u, adi. ~lai1Jsculo, calJidolo.
LeUl'a -. Vera, Orth. p. ~O v. B. Flor. 5. p.
CllpiluICh'o,

CAP
C"I"·I .....)so ó ...., adj. Que Icmc31 .
cho, oh tinado. Ac. dos Sin(J. 2. 193. /I§
Acompanhado de 9apncbos. § Urio o bi.
zarro, que tem tllnbre cm fazer als-uma
cousa bem.
.
C"po'ieo, adj. m. (do Lal. capeI' bod
PO}' causa do cueiro) It. chym.) Acido_e!
aCI~o prolluzldo pela oxydação do acidó
olelco pelo aCido azotlco.
.Cupl·lcól·nio, S. m. (do Lal. coPl'icor.
11I1IS, de capm, ca.lJra, e. C01'Jltt, corno) (I.
astron.) COllstellaçao zod I3cal, situad3fnlle
o saglltal'lo e o aquano, e que é rcpre en.
lada por um !Jade; é o 10.' do zodiaco, ou
anles o 11.°, vtsta que as estrellas tem avan.
çado . um signo. inte.lro para o Oriente. §
Troplco do Capl'lCOlnlO; o tropico austral'
circulo parallelo em 3 112 graus ao snl do
equador. § \1. de h. n.) Genero de culeo.
pleros, de graudes anlennas, de que ha
uma e. pecie, que tem um cheiro mnilo
acli vo a rosa . § Capricomio, a, adj. -Satyro - ti nseSJl Etegiada.
C~up,'Hic' ..,:ii~, s. f. (do I.al. capl'ificalio)
(t. bol.) Operaçao, pela qual ns figos femi.
ninas das ligneiras mansas são fecundados
pelo pollen dos ügos da figueira brava, cha.
mada em Lat. capl'íficlls.
c .. p.·UoJeúcc.... , S. f. pI. (I. bot.) Familia de plantas pertencentes á epocol'olia rI)'risallteria de Jus ieu, e as calyci/loras de
Decandollc. Brot. D.
Cnl"'lrólells, S. f. pI. (I. boI.) Secção da
familit. pr cedente.
Cll)lo'lgcno, ti, adj. (L poel.) (do uI.
capl'igenus) Na~cido de cabra.
C ... lll'i no, a, adj. (do Lat. capl'illlls) De
caura, ou á semelhança d'ella: "os pes co·
jJl'Í'lIOSJl Nau/I'. de S.
38. "caprina coura.
ld, C. 4. § (Jues/cio lte lana caprina; fulll,
sem imporlancia.
C"I"·í(.e.lt" adj. 2 gen. (do Lal. capripes,
edis) II. poeL) Que tem pés de cabra; diZ'
se dos salyros e faunos. F. Elys. Poes. ·co·
lJ1'ipeeles sylvanoslJ e l1/art. '1'. 2. -o capri'
pede PanJl Gat'l cio, Dilir. I.
C;'I",,,,... U"ntc, adj. 2 gen. (l. poe!.) Qne
salta como os capros. iJini;, Di/hyl'. •sal)'·
ros -Jl.
Q;al"'lsàntc: adj. 2 gen. (L med.) Pulso -,o que bate irn'gularmente. .
CJ'\I"'O, S. m. (do Lat. capeI', 1'1) p. UE.
(t. poel.) Cabrão, bode. Cost. Egt. 3: p. 16.
«:Ill,"cl II , S. L (do Lat.) p. u~. Caixa pe.
quena, como a de nuardar hosIl3..
.
Cál,,'ulll, S. r. (do Lal.) (L boI.) E.pecle
de caixinha, anue eslão as seDlentes de aI·
gumas planta. § (L anaL) Membraua II ue
envol ve as articulacõe' de certos l'a,O pc·
quenos. § Capsula.; ina cliym.l vaso de por·
celana, platilla, elc., arredondado da fórma
de um capacele, que . erve para e fazer
evaporar qualquer liquido. § (l. bot.) 9ual ·
quer frncto capsular, que n;,o lem deslgn~'
ção e p cial. § lt. pllarm.) Pequena porçao
de gomma, ou gtlalina, em que se envol"cm certos meuicamenlos custosos de IItmar. § (L miliL.) Cylindrosinho decobrc,
contendo mas a fulminanle, com que ,e da
fo"'o as armas de percussão. .'
CllPsulúo" adj. 2 gen. Da fClçao Je 00'
psula; que e ta em capsula.
Ia'
VUIIIlIIlirCl'o,
adj. Que tem ~ap Ulo:
(lllllluçuo, S. L (do Lat. ca/JlatlO) (I.
rens.) Acção e elreilo ue captar·/ lor) O
CUI'tlldõ.·, o, S. f. Ido Lat. cali a u
que, a que capta. § (L. l'orens.) QU~ p.roe .
ra apropriar-se teslallll'ntoS e doaçoe(j n.
Cnplál' V. tralls. (do LaL cO/Jlarel ro
' I'azer por con.selTUlr'
v g- o
gear, gan llar,
b
• I' ·Cos/.
alieI/cão, bel'lel'Olel1clU, a?1J!;ade, cc.

r

li,

Geol'g. p. 678. Agiot. Lus. 2.. 392.
Cnlolel ... , S. f. (anL) Cautela.
1 \' Cati.

Cllptivúo', e derlv. (ort. ctym. .
vaI', e deri V.
'1) Qualidade
Cupth'o, s. m. (t. doBrazl ... dacO'
de pedra roliça, preta e as vez~s laia ue e
mo o marmore, perfeitam~nte lisa, e 10gar
indicio de existencia de dIalllan.tes nOmenle
em que se acha, por sei: ordin~rJ~ iJIllO
ncontrada em jaZidas dIam~nt1Da 6 § V.
fi ue lhe cbamam calJti'vO de dW?llo1l1 .
Cativo.
(Jnl.Uvõh'o. V. Cativeiro.

CAR

CAP
cnplor, s. m. o que captura, ou aprehende.
.
't
1
Coplú rll (pronUnCl~-se o 1) n es e, e r e'v) s. r «10 LaL) Acçao de capturar. § PI'!\. apprt'ilCnsão de algun:a pessoa, pnra.!<~o' da sua liberdade. LeIs Mort. Jll". (te 13
ç(~ julho de 1778 e de 12 de jun/w cle 1800. §
~pprehensão de cousas, de um eontrabando. lomadia! etc. § Presa que fazem os corsarios ao inlnllgO.
Vd"hll'IÍI', v. trans. Tomar, apprehender, fazer captul'a.
.
Cnlltlí'hll, s. r. (L do BrazJl.) Cabana,
choça. § Por ext. casa mal con lrulJa e arruinada.
Vllpueálll, S. f . Cer ta f' rnc ta Il raZI'1'Ica.
F,'l!. tio Orasil, 2. I.
..
VnpÍlehll, s. f. Couvenlo, famIlIa, ou provincia em que com penitencia. e reformação se l1uardava a regra de S. Francl ·co. §
K-pccieode capote, ou capuz de lecido gro iClro, de que IIsam cm Porlugal algnma
mulheres do campo.
Vnpurhinho, adj. ou s. dim. dr. Capneho. Pequeno capuz. § Fml!(' capucho; re1i"lOso de uma provi ncia Franciscana rero~mada. Capltehmo c creveu Leilão, MisC/L 4. p. IOl. "os paJrcs eapltchinl?s, qne
~,si e del'em chamar de capul, e c/uno, ou
lino, que quer dizer a cabeça baixa, como
elles a tl'azem por humildade, elc II
VapÍleho, 11, adj. Que traz casúz. § /?rade.! capuchos; de lima das 01" cn de S.
Francisco, mui au teros na regra. Ac. dos
Si'1!l. 2. 239. § Og. Homem severo, austero,
consciencioso. Murr. 2. 7. "mUI capuchos
em coisas fóra do seu go. to. mui desregrados em sens appetitesn -meu pai ... gabase de exce sos ((piando era moço), que me
elle mal sofreria: então C[U r que seja eu
ropuclta. i. é. reformado na vida exemplar.
Olis. I. 3. § Dizemos sl1bsl. os cap/lc/lJJs, um
capllrllO; por, os religiosos d'e ta ordem:
'plJariseus crão como que dizemos capttc/wsn
Lê, nlmio na observancia das miuueza", e
rigorismos da lei Judaica. Paiv. S. 3. r. 44
v. §A' capucha; loco ad v. sem pom [Ja nem
adornos: (esla, runcção á capucha. 1'. de
Agora, I. 3.
VnpÍllho, S. m. O barão da nor, ou antes a capsula qu~ o cob~·e. Ac. cios Sing. 2.
III. -vede o bolao perfeito, o abril' do capll/li~ pela aurora.. § O caputho do algodão;
acasca.esve~deada, ou capsula, em que elle
se contem, dll'ldtua em 3 ou 4 reparlimen103.

VRput·"l0,·tlllllll,

s. m. (paI. Lal.; signi-

Deal!), ca~eça morta.) Expressão de que se
scrvl~m

os antigos chymicos para denotar
oresl(luo de certas operações.
VIlIHlt'PÍlI'glo, s. m. (I. med.) ~[edica
mc~to para jlUrgar a cabeca, sorvido pelo

liam. ~UI·V. lol.'l"nlh.
Ca.puz, pI. Capuzes, s. m. (do Ital. capPUCClO; do FI'. capltce, captlclwn; do Lal.
~PIII, cabeça.) Capello, que pende por traz
bO pescoço, quc se pMe levanlar para co-

m a cabeç~, como lem o gabõe, etc. ~
Parle d,) habito de certas lleltO'iões a qual
0~'l:C do pescoço, e o cobre, "e tanlbem a
~beça. § Na capas antigas e veslidos de
~~e~s )Iavla estes capw;es, e por isso cap• sl1:1IIIIca capa fechada alé abaixo com
ropello, 01( capú;' "não onero não q'uero
mellei
m'
'
:~,
,
q d- o nesle capuz» diZ o proverbio dos
5~e esdenham o que de ejam. Casto 2. C.
mén~e\lR se usava [JOI' dó, e lucto anliga11 3~8 es. ChI'. J. 11. 46. Vieir. l. 880. e
O· a; "Ianlo tIne o Senhor espi rou tirou
capu• o sol» § Enlre ~Iouros era vestido
Ordmario
. ' a. guerra.
Lus. 3 ' com que .tambem Iam
Iha~a 81. .a campll1a, que toda está coariq cd~ mariolas, capuzes variadoslI (Faque esl oU.a nos seus comm. a Cam. diz,
de man~; ·~r"ZI!S eram capetlarcs, pspecie
(.1. 103
COUl'lsca com franjas.) Ont. Ar.

t

c"Jb"

amo Scleuc. Pl'ot.

It'A

drupede
(do .Brazil), S. f. Animal quanho de ua mel'lca meridional do tamadedo! te m.~orco de Sião, seus pés t 111 3
lhe ~rveunl os por uma membral\a, que
que perten~':;;a. fnad~~, ha varias especies
d9res 11... a amllm dos mamiferos roe·
• IJUUlC/',
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Golpe com caqueiro.

S. m. (t. Pers.)
succino. Blut.
V"'·... blc"", S. 111. pI. (t. ele h. n.) InsecIos da familia uos carnicei 1'0 , ordem do
coleopleros p ntamero , caracteri ado por
terem as maxillas sem articulação na extremidades. que terminam em ponla ou em
forma de gancho.
CIl"ul~iCl", S. r. (do FI'. cambine) Arma
de fogo, mais curla que a e pingal'(la; usada na cavallar.ia, arlllheria, e caçadore . V.
Caravina. No Reglll. da Cavalo vem c/avina,
e I'al'lactavina. que são II uae .
{)ll""bllllu:", S. f. Tiro de carabina.
V...·ul.IIICI\·O, S. m. (do 111'. cal'abinier)
0Id;[(10 armada de carabina.
CR"aho, S. m. (do Lat cara/msj Genero
d'inseclos Goleopteros pentameros, da lribu
do caralJicos.
CIl' .. hú, S. m. ~ome de uma bella arvore da Inuia.
C""áÇIl, S. m. (anl.) Terraço. eirado. Nobiliar. 51 "e sa madre e tando bUllluia folgando escontra noyte cm cilll'l de !llIma
carapa. veio o corisco do ceo, e queimou-o '"
~ (Famil. eu.) .\Ia cara, que. e põe dianle
da cara no tempo lo carnaval. § (fig. e
fam.) Diz se das mnlhere feia. GnrçáIJ:
"huma assim assim, outra campas. § Vulgarm. se diz, que at!]ltem eslá eal'aça; i. é,
embriagado, ou atl'rontado, e abraz ado de
vin~lO, que de ordinario altera a cOr ela
cara.
Cft,·ltcál, S. m. (t. de h li.) Qnadrupede
carniceiro do sul d' Arrica; é da fall\ilia dos
feiinos. (/i'elis Caracat. Linneo.)
Cftl'u-eunh'ám, S. m. Ipalavra do ~[ala
barico) Carmanlim Ilarlicu!ar do Malabar.
Cn"uclu'/Í, S. m. Especi'~ de falcão: é a
ave de' rapina mais trivial do llrazil, e Paraguay onde faz grande gnerra às gallt
nhas. § Dá·se tambem este uome a outl'as
especies de ave de rapina.
Ca"/Íco, S. m. Ilatazana domestica da
Chi na. .
Cn"ueM, S. m. Mollu:co ga teropode do
genero Itcli:JI, que anda meltido em uma
concha espiral, ' a leva com igo, al't'aslando-se. § - : caminho em espiral: e fig.
D/is. 5. sC. 7. "arruou hum caracol le p nsamento vão." § Planla, e Ilór d'este nome;
a !lór tem semelhança com o animal nas
volt s, ou espira, que (az. § Escada de caracol; a qlle sobe espiralmente, encostandO-3e os degraos a um pilar, que se ergue
em meio, prendendo- e só, sem este all0tO,
á parede que circunda o vão da escada. §
F'a;er caracol; na picaria, lançar o cavai lo
a eirculos, e c0l110rnear, diminuindo a
voltas em um ce1'10 e. paço, cm que o caracot se fecha. § Não valcr wn caracot; não
ter valor algulll, niio ser bom pam nada.
Agiot. LI/S. 3. G'l3. §. Curacócs, pI. os cabellos' contorneado em espiral, de que usam
as . enhora para enfeite.
c"'·'lcoli"·, V. inlrans. Fazer na picaria
tornear o cavatlo em volta e. piraes. JJiniz,
VUl'ábc,

ou Cnrnhé,

Pre.çles, Monro enclJ,nfaeto. § Grande quan- Alambrc, ambar

lidade de C;ICOS, de trastes v lhos e fJuasi
inuteis. § Pote velho cheio de cacos, etc.
que nas provincias é costume ir a occullas
deitar nas escanas. § Porção de cacos, louça velha e partida, que antigamente pelo
entrudo sc alirava pai' brincadeira aos pés
de quem passava, di vertimento brulal, que
linha muitas vezes con equencia funeslas.
Cn,,"t111'o, .S. m. (I. vulg./ Va, o velho de
barro, ou oulra CaL! a mal tmclada, de pouca servenlia, e duração.
Ch,''', S. r. (do Gr. Iiara, ou Icarê; ou ano
tes do Persiano chal', cabeça, rosto) Aparle
dianleira da cabeça do llOmem. e de alguns
animaes; rosto, semblante, face. § Ph,Ysionomia: 'V. (l. lem cara ete est1'allgeil'o, ele loto. § Presença: V. g. elizel'-th'o na ma cara,
rie cara a cara. Vicir. § fig. Apparencia: V.
g. esse (Jl/isa(lo, esse negocio lem má cara. §
Par,a cara; resi li r, oppór-se, desapprovar.
~ Fazer cara; gesto , ademãcs, conlorsõeao roslo. § Cara de pasc/wa (Ioc. famil.) se
diz do que se m·) tra sempre risonho, alegre. Ac. llos SU1(J. 2. 3UO. § Cara de a7. de
copas; cara de 60de; termos injuriosos. §
[Jomem ele duas, Oll varias caras; disfarça110. dissimulado, cauteloso, fingido, l'efol!JaL10. § a. (phr. polil.) Diz-se do que muda
JI) pat'lido segundo as convenicncias pesoae'; no mesmo sentido se diz: virar a
casaca. § Cara; (lg. alrevi lUen to, desaforo:
V. g. lem cara pn.ra jurar ralso. § Cara dc
aço, ou eslanhada; em vergonha. § M1Stl'Ol' boa, ou má cara a alguem; recebei o,
acolbel-o l1em Oll mai. § Cara ete amIGaI';

fórma redonda em redór, e plana por cima
e por baix.o: it. a parle superior do pão de
assucar, ou da fôrma onde e deita em mel
para coalhar, e purgar-se § Cara do bacinele; visagem do elmo, bacinele. dto, Azll.rara, C. 71. -cerrou a cara do bacinele»
(para pelejar.) § Dizemos, que a nalnreza
vulta a cara de tudo o que é horrivel, abominavel, nefando em cruelua1e, e torpeza.
Bal'l'os. § Cara de l'Ctl; physionomia criminosa. ~ 'Cnslal' os ol/ws da cam; cuslar muito. § Ver a cara a tlma cansa; de perto,
ex.aminal-a. ~ Cam de patt; cara sem ex:pre são. § Ficar com cara de asno; (lcar
desenganado, aparvalhado por um desengano. § Cara a cara; frente a frente. § Na cara de alguem; em sna presença. § ViraI', votlar a cara a atguem; desviar a altenção para
não comprimentar, para não I'allar. § Dar
dc cal'a com a/gnem; enconlral-o de frente,
quando não era e pel'ado. § Adag-.: "Antes
descarallo que ler duas cams', D. P. IJan.
Feira d'Anexins. I. I. 3. § "A minha cara
defende a min!Ja pau. ada.. Ibid~ "He melhor
verg-onha em cara, que manha em coração»
Eurl'os. f. l.

Rosto, Semblante, Face, \'ulto. Syn.;
dianl~ira da cabeça
do homem e de alguns al1lmaps bruto.
Ros/o lem uma significação mais ampla, e
exprime a parle dianteira, isto é a mais
salienle, ou que primeiro apparece, ou se
adverle lanto no homem, como em oulro
objectos. Semblanle é a cara 0\1 rosto do
homem, ou de animae ,quando n'elle apparece a expressão do all'ectos ou paixões.
/1ace é a parte Lia u[lerficie de qualquer
objecto q ue está vollada para nó:; e no homem vem a ser o roslo. Vulto exprime o
relevo do corpo humano, o seu volume 0gurado, ou determinado pelos contornos
que lhe eão proprio ; po toque lambem ás
vezes se toma na sua igniticação Latina
por semblante.
C!u'i" S. m. (L Brazli.) Inhame, de que
ha varias e 'pecies; cal'á da costa, - barbado; - mimoso, de pelle, e ma,;sa mui fina,
e delicado, que cm oulras parles do Brazil
chamam nambú § Nome el'nl11 peixinho do
no. § Baile campeslre no l\io Grande do Norle.
V,u'nnçú, S. m. (I. do Brazil) Planla de
raiz I'arinacea e alimenticia.
.
CIII'nbá S. f. (t. da (adia portugueza)
.Garrafa, redoma.
Cn,'nbi,clo. S. m. Pau aromatico da [ndia, de cOr amaretlada, e do mesml) cheiro
que o .cravo.
(Can~,

Cara sig-niOca a parte
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am~rello,

Uillty/·.

cu,· .. coltlh·o, s. m. Planta jardineira
e odorifrra, da familia pas I guminosa . que
dá as !lÓl'es diclas caracõe~, por terem as
[Jclala enroladas em espiral.
C'lI'áclc,·, . m. (do Gr. charass6, eu gravo ) Marca, sig'nal que se grava em alguma
cousa; marca com ferrele, marca, qu se
punlla com ferro no ro to, ao laurão, ou fal~ario. Oret. Ar. 3. 15. 35. "pór carae/er,' §
Og. Qualquer marca, ou signal; «aqnel\as
fera ([ndio.) marcadas com o cal'aelel' do
baulismo" Vieir. l5. 18. § O poslo, dignidade de alguem. Vieira. § O esl)'lo ue lualquer pes oa ; o· altrillutos, qna:lidades, propriedade., habilo., propen~ões, co lumes,
genio, em geral ludo o que dislingue, e caracleri a alguma pe. soa, 011 cousa: V. g. a

al'chileclttra Gothtea lem 1I1ll rtislinclo ca"aclel' da moclema; cada pessoa lem diverso caracter. Canet. Lusa. Arfe Poeto r. 31 [, "homens cujo caracter malavullado apenas !le

um meio relevo do que deverião er, ou
.ombra de moeda safada» § Firmeza, constaucia na couducta, e modo de obrar: 1>. g.
homem sem caraclel" ou (alio c/e caracter. §
Sigaal espiritual, que se imprime na alma,
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recebidos certos sacramentos, como a Ordem, etc. § Carac/er; fórma de lellra de
mão, ou de impren~a ; a mesma lellra. § O
Estado mais ou menos grave de uma doença: {eb1'e de mau camcler. § A.caraeler; (Ioc
adv.) com propriedade, segundo a epocha e
o paiz; no ri~or da moda do tempo: 1'cstido
a cameler. GaTaeléns, pI. lellras escri pIas,
IJ'pos de imprcsão. § Propri~dades, ou signaes essenClaes, e caractenscos, que nas
scicncias distinguem uns dos outros os corpos organicos ou inorganicos: camcleres
gene1'icos ; - especificas. § Caracleres magicos; lellras para e!Teilo de operação mugira: .de não usar de força, ou caTaclcres,
em que transluzão magicas poderes» V/iss.
l. 67.

(Caractéres, Lellras. Syn.) Ba entre estes
dois "ocabulo uma idéa commum, na qual
consiste a sua s~'nonJ'mia; porque amhos
elles exprimem a ideia de certas figuras,
com que fazemos conhecer os nossos pensamentos por meio da escriptura : mas o
segundo exprime, alrm d'isso, uma ideia,
espeCifica, quo o dilJerença do primeiro, e
"em a ser, que os camc/éres, (Iue elle significa, são parlicular('s da escrJptura, que
chamamos o/phabe/ica. Em summa, as Ogu·
ras da escriptura hierogJJ'lJca, ou s~'mlJoJi
ca. da escrJplura arablco·numérica, algébrica, musica. elc. são caracltires: as figuras da ('scriplura alphabélica, s~'lIábica, ou
articulada sao leltras.
(;R1·.. ctt".·II'I"çiio, ou - zoçiio, s. r. (I.
tlJeat.) A acção e efieito de se caracterisar o
actor; alteração que o arlor faz no rosto
por meios arlificiaes para figurar o personagem que t('m de represenlar.
(;n.·uctc.·..uitlo, p. p. de Caracterisar. §
adj. Que tem caracter, condecorado com officio, ou dignidadt:, ou qualificações 1J0nrosas. § Descripto com os allributos, e accidentes proprios. § (t. lheal.) Com o rosto
alterado por meios artificiaes para figurar
o personagem que o aclor t('m de representar.
(;O,,"ctc"'sotlor, o, adj. e s. O que caracterisa. § Artista que nos theatros ajuda á
caracterisarão dos actores.
(;n .. octl'j·lsÓlltc, adj. 2 gen. Que caracterisa, sene para caracterisar.
(;'"'nctc"'Mó,', ou - zti.·, v. trans. Tornar distincto, siugularisar por certas qualidades um indivlduo ou lima especie : v.
g. as Iropriedades que carácterisam os corpos.
lmprimir caracter, ou signal. Curvo
Obs. . Descrever, pintar o caracter de alguem : v. g. como ti possÍ'/:el camc/e1'i~ar um
homem, cuja índole ti não ler came/er algum? § Carae/crisOl' um aelor; Fazer-lhe a
caraeterisação.
(;1lt'lIctl"'I'Hi" o8ê, v. reL Fazer a sua caracterisação.
(;o"ucler/sUcn, S. f. (I. mathem.) Primeiro algarismo de um logarilhmo que exprime unid'ide. § (I. de gramo Gr.) A lellra
que precede á terminação dos verbos, e que
distingue a classe, a que os mesmos per·
tencem. § Alellra ou lellras, que se conservam em todos os derivados de uma palavra,
como, corporal, der. 'de corpo, elc..
(;1I"lIcCerístleulllcute, adv. De modo caracteristico; dislinctamenle.
(;....oetel'Ísllco, II, adj. Que caracterisa,
distingue: V. g. as propriedades, e quanlidades camel/wislícas d esla espeeie da vil'lude, ele.
VII"Uct C"í8UCOS, S. m. pJ. Caracleres
distinctivos, signaes essenciaes que distinguem os entes: V. g. os vegelaes, os animaes, os mineraes.
(;n.·ucú, . m. (l. do Brazil.) A medulla
d.os o sos ~o boi. § - adj Diz-se de uma
raça de bOIS de peJlo curto: um boi, uma
vaeca earacú.
(;u"ucuhi, s. m. (I. do BraziJ.) Planta de
raiz farinácea e alimenticia.
(;u ..,ifo, S. m. (I. Asial.) Cambista, negociantr, que cambia morda. 1'1:111'. c. I. «ricos mercadores, e cararos, que cambião"
(;n"ufúz, adj. 2 g. (I. pleb.) Fmcoderosto.
(;OI'ngi-, S. m. (t. do Brazil.) Bola de
massa de feijão cozido frila em azeite de
dende.
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,(;o,·ng.. nblÍ, ou (;orngllohí, S. f. Cardo
silvestre Brazillco, piteira. Brol. (Tilland1-ia
sermla. (Linn.)
(;n"ugltlllu, S. f. Planta da familia dlls
bromeliaceas, lambem chamada: an.Jnaz lIemisphel·ieo.
CIII'uhó, S. m. (t. do Brazil.) Planta da
familia das gramineas; especie de bambú,
com que se labricam cestos, esteiras, ele.
(;lIruibu, S. m. Nome de um povo ano
tropóphago e polygamo, que habitava nas
pequenas Antilhas e costas de terra firme,
quando se descobriu o novo mundo, e que
só existe hoje na ilha de S. Vicente, e na
Guiana.
(;lIrlllpé, S. m. Arvore silvestre do Pará,
da familia das legumillosas.
(;n"uismo, S. m. Seita tios carailas.
(;.... lIítn, S. r. (do Rebr. qara, ler.) Seita
judaica, que rejeita a cabala e o Talmud,
dando só yalor ao anligo Testamento.
(;1II'lIjo, S. f. Signif. incerta. Coul. Soldo
{. 78. diz: (que quando ha rompimento com
o Samorim) "queimam-lhe quatro palhaças,
e outras tantas almadias, com grandes ca1'Ojas, e certidões que disso lbe passam, etc."
(dos serviços na lridia.)
(;nrujó8, S. m. pI. II. do Brazil.) Tribu de
indigenas, que dominava em parte da pro·
vincla de Go)'az.
Vnrujlló, S. r. Ave de cOr azul do Brazil.
(;o.·uj ...·ú, S. m. (t. do Brazil.) Fava cheio
rosa do Pará. (;n,·ulllnchíio. V. Caramanchão. Ined. 2.
420.• trazer de comer aos ca7'amachões"
(;n,·uIIII... cbiio. V. Caramanchel. Ined. 2.
240. "para repairo dos ca7'amanchões, e das
torres" (talvez altl"ração de cam01'anchão,
como os carpinteiros dizem challlprão por
pranchão, e outros.)
(;u,·nu....uchél, S. m. Especie de casa,
feita de ripas, ou cannas, fiue em um quintalou jardim se reveste de parreiras, ou
plantas trepadeiras, servindo para abrigo
do sol, para se descançar, para tomar café,
elc.; costuma ter assentos, e ás vezes mesa ao cenlro; caramanchão, que é o mais
usual. § Nos ediflcios ba caramanclwis pelos
altos, e são como eirados, lorres, ou mira·
douros. Eneid.
(;n ..i1wbullo, S. m., Pella, ou bola de
neve.
(;o"lImbillu l S. f. I. de Traz-os-Montes:
Caramélo, geada congelada e transparente,
que fica pendente dos penhascos, dos telhados, e outros logares eminentes.
(;nrulUbólu, S. f. Acção de carambolar
no jogo do bilhar, i. é, fazer o que joga
que a sua bola vá tocar em mais de uma
das qne estão na mpsa. § A bola vermelha
que não pertence a nenhum dos parceiros,
e sobre a qual se fazem as carambolas. g tambem se da este nome ao jogo do truque de
taco. Bh/l. § Og. e fam. Fazer cam111bolas;
i. é, tractadas, enredos, carambolices. EU{7·.
5. 10. § Um fructo da India. Luc. 10. 18. § O
fruclo do caramlJoleiro.
(;1lI·lIlUholti.·, V. trans. Uar na carambola, ou fazer carambola, no jogo do bilhar. §
fig. Fazer enredos, tractadas, m('xericos.
(;""nlltlloleh'o, n, S. f. It. fam.) Pessoa
que faz enredos, mexericos; embusteiro,
mentiroso, lrapaceiro. § Planta da familia
das oxalid~as.
(;nrumbolice, S. r. Tratantada, entrugice, trapaça.
(;o"uII)bolílll, S. m. Perda de tres ou cinco paradas occasionada por uma só carta no
jogo do monte.
(;"'·"lIIhll.·... , S. m. (t. de S. Paulo, BrazH) Bebida refrigerante feita de milho.
(;n"lIlltél~lI, S. f. Peixe da ordem dos selaeios especie de raia. V. Tremelga.
(J1""l11ellsn ç ilo S. f. Transfol'mac.ào do
assucar em carame 1o.
(;u .... mélo, s. m. A nev(' congelada gelo, re~elo : "o Danubio preso de ca?'011lelo»
PinheIro, 2. 30. "tens as mãos frias como
um ca7'amelo" (prdaço d'elle) Sá Ni?'.
(;''''nlltélo, S. m. (do Arab. cora-11I0halla,
de cora, espbera, e mohalla, cousa doce) Es-,
pecie de canudo, feito de assucar em ponto
mui subido, que balido fóra do lume coalha-se, ~ fica fOfo, e branco; embebe-se na

agua para se so,ryer doce. II. lJom. 3.2 Ic
Planla da faml1Ja das cucurbiLaceas la ..
nem. chamada balsamina longa.
,m(;u"ulllelltc, adv. Encarecidamente.• 1I
gando-vos muy caramenle. F. Lopes C/i(}D. Pedro I. c. 3.
' r.
(;urlllllílho, S. m. ~úvida, queslão: 'ar.
marem-me um cammz/lto de uma fallenei
(defeito, falta de solem!1idade) na minha P:'
tente" Coulo, Soül. Ul~s. 4. se. 6. "não nos
levantem hum c/l1'a!lllllw, per que publi.
quem contra n9s editas de rcsistencia. de.
mand~ calummosa. ~. P'. Bcm. Lima, KI.
17. «nao te vem arguir 0111 carami/hos" i g~
enredos, qUl'stões, patranhas.
.
(;lIr.. mlt~gllti8,. S. m..pl. (I. Rio Grande
do Sul, Draztl) ArreIOS ordmarios e de pouca
valia. § Object<!s de pequeno valor que cada
um lraz cqmslgo em. Yla~em. § fig. Diz-se
por modestla da mobJlI3 oe uma casa.
Vllrllmh.hólll, S. r. Poupa de cabellos
entrançados no alto da cabeça com fila ver.
mellla. B. P. Canc. 20 § CaramillllOllIs'
(t. famil.) enredos, sophismas, mentiras pa~
tranhas.
'
(;o"ulllpiio, ou antes (;"nmpuo, s. m.
(do Fr. e,rapon) Peça da imprensa campos.
ta de seIs ferros, pegados por baixo d'ella
e que a fazem andar sobre as correntes. '
(;'''''''"':'jO, s. m. Marisco, leslâcpo uni.
valve, que se assemelha ao caracol, que se
acha nas praias, e pedras á borda da agua.
Lus. 6. 18. "ás costas com a casca os cam.
mujas" § Uma variedade da conve repolho.
da.
(;n,·,..núllhu, S. f. (t. mais u~. 110 pI.)
Choradeira de crianças, lamuria. § AC<1f3
que fazrm as crianças quando cboram. Ac.
dos Sing. 2. 61. § "Fazer"O mal e a caramu11l1a" lamentar o mat que se causou. § Pazel' -; tliz-se de quem implora auxilio, ca·
ridade, ou procura evitar castigo, com af·
fectada lamuria.
(;u,·nmll .. btir, V. intrans. Fazercaramo·
nha.
(;n.· o III 111'''' , S. m. (t. do Drazil) Espeeie
de peixe, tambem chamado morcia, e por
alguns lampreia. § Alcunba, que os indios
da Ballia (Tupinanbás) deram ao naufrago
portuguez Diogo Alves Correia.
(;",·n .. ó, s. f. (I. do Drazil) Nome com·
mum a dificrentes e pí'cies d~ palmei:as.
(;n,·nlltlí., S. f. (I. do llrazlll PalmClrado
malto virgem, cujo palmito é empregado
em uso culinario. § Pequena palmeira. da
ilha de Ceylão. § O fructo d'essa palmel:a.
(;o"ulltlnbí, S. m. Especie de palmwa
do Drazil (eop'mica eel'irel'a). .
(; ·n.lllc'It·II, S. f V.· Corando.
(; i1l1go, S. m. (I. pleb.) Piolho que nas·
ce no corpo humano.
(;1I"nll I!'m'j II,' S. L V. Cancro. doença.
Goes, CI17". b1an. I. C. 56. § Verga da véla
grande latina, nos navios de dois n,aslros,
e verga da meséna nos de tres mastros.
(;1lI·UlIgltcjí..·, v. intrans. (I. plch.) An·
dar 'de vagar, como o caranl!'ul'jo, ou para
traz. § Não tomar uma decisão.
. .
Vnt'olll!'lIcjch'u, adj. e s. r. Amclxa-,
ou simplesmente ca1'Onguejeira; n~me dado
no Porto, etc. á variedade de amCJx~S cba'
madas n'outra parles rainha c/ol/dta. §II.
do Drazil) Especie de aranua !l'rand~, doia·
manho d'um caranguejo de ~Imens s.m e:
dias, coberla de pello comprido, eque eíe
nenosa.
'1) Oqoe
(;o,·ulIgllcjcl ..o, S. m. (t. do Drazl d~
apanha caranguejos; o que os vende ala ilo
em cordas, cada nma das quaes tem o
caranguejos.
. d Caran.
(;nrnllglu'jíllbo, li. m._ dlm. e 31
guejo. Nall{r. da náo S. Joao Bap~ PiamÚil
(;lIrnngllt'jo, S. m. Crustaceo .a de ue
dos c"clometopes'
lia varias
espeClsecSno mU,
q
oJ
'.
•
cr'la
algumas
são comesllvels;.
-. retrc.
mangues, etc.: "o carangueJo tardbO' (}Ir.
gradou B. Fio?'. § Cancro, doença. ':;00 do
"1an V. Cranguejo. § O cancer, "
zodiaco.
de Carlli"
(;1I"nllgllt"jóln, S, f. aUim'des 00!Jaguejo. Leão, Dese. e. 30. S ra ioressor
faustrada pm redor da cad~dJra d§(fg efam.!
etc. § Armadilha pouc9 soli a. sOciedade
Diz-se em mau sentIdo de uma
~

r.
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Cnl'upluhádn, S, f. Debida nevarla coa·
f:'II'ovclch'o, S. m, Ilomem embarcadiço,
ue não respira confiança.. porque as .snas
~ 'es ou não offeret:e~ solidez, .ou deixam Ihada no gelo, como limonadas, etc. Sor- Iilue anda em caravela.
CUI'llvélhll, S. f. Peça de pau, marfim,
p~vêr tlns esprculatlvos, ou ll1confessa- vete crespo no gelo.
.C...·..IIlllílllll, s. f. Arvore llrazilica.
ou ferro, dos bracos da rabeca, viola, cra-

ve~~rilObn, s. r. Certa gomma, ou resina.
Guerreir. Ret. 3. 4. 8 . .
.
Cllrnutollbll, S. f. Cara feia, careta. Gtl.
l/ia. 3. 75. § Caraça, mascara. ~ Fazer catau/anilas; fazcr cocos, m~dos as C1:eancas
~a que ellas liquem qUietas. Etl{r. 2. 7.
g Espaulo s d'cscandalo de cousa torpe.
Au/8gI'. (. 79.
.
vlIl"lntulll!l, S. f. pI. (ant) FIguras,. caracteres magicos com que os em.bl,lstelros
pretendiam fazer encantos, e adIvInhar o
Muro. Lop. Cltr. J. J. "promettcroO? de nom
husarem mais los moradores de I:lslloa) de
feilicarias, ligamentos, encantaçoes, veedeirãs caranlulas, sonho , rodas, sortes".
vo;iio, S. m. A tez, DÓI' da pelle do roslo, e corpo; a epiderme. lJ. I. I. II. "e!las
não resguardavam seus delicados caroes"
~ula, 5. 4. 7. § Cdar cal'ão; eslar á sombra para que a tez do rosto se faça branea. 'PrtJStos, t: 70. § Carão (I. plell.) augm.
de Cara. §A cal'ão (Ioc. adv. ant.) defronte,
juulo: a carão da ladeira" !ned.. 3. lO I. "catão da carne- junto, (lU sollre o corpo nú.
1d.258. "sedenho cinto a carão da carne"
.cilieio a carào da carne" fi. Dom. 2. 4. 9.
Cllriio, s. m. (I. do llrazil) 'orne de uma
alO dos panlanos. § Reprehensão dada a
uma criança em publico.
VIII'Opli, s. lU. Planta da America meridional, da familia das meliaCllas.
Voropa"ú, ou VIII'olllluon, S. f. (I. do
Drazil) Especie de mosquito.
IJlIl'llpltO, ou C...·I\(I".., . m. Pequeno
!fixe thoracico muito abundante na cosIas de I'orlugal, servindo, como a sardinha,
de alimenlo as classes pobres; tem a cabeça eacauda um tanto agudas; uma ó barbaiana dorsal; pelos lado um pequeno cordão de escamas relevado, e um ou dois
raiO ponteagudos em cada barbalana do
InoraI. § fig. (I. pop.) Pessoa muito ma-

gra.
Vllrlll.Cbo, S. f. Peixe do Drazil, chato, e
Inr o, mui saboroso.
Cllrllpch'iluu, S. f. Planta da America
meridioual, da familia da rosaceas.
Cnrllpcln, S. r. Slgnif. rncerta. Ganc. f.
27 v. •lraz mui feas carapelas" tal vez seja
eOf1J1as, grinaldas de nóres. § O folhelho do
milho
Varlll.clll, s. f. llolota de estevas, com
que os rapazes brincam fazendo-as gyrar
e~m um trinco, que lhe dão tomando-as
pelo pedunculo: lia outra artiliciaes, de
pa~, marfim, etc. § Peça torneada, de madflra ou de ferro, da feição de campe/a,
~ue erve de ornamento nas extremidades
e alguns moveis; pequena macaueta. §
(fig. e ram.) ~lenina muito pequeÍla para a
!nn~dade. § II. Çriança bonita, pequenina,
emultoengraçadllllla no andar. § Bailm'co771o
rora~la; mui ligeiramente, e em roda. §
~l11llr CilIllO c~,.apela; dormir somno~ro
undo e tranqUlllo. lJ. I~. Man. Apol. ial.
l.,g Pela, meutira inofTensiva.
hrllpctúl, s. f. (I. USo na costa de tUriea~ Sacco que os pretos escravo levavam ás
~Ias, cheIO de famel, que o sertanejo tinba
~nprado para elles se sustentarem até
r C~ft
!!arem ao
presidio immediato .
'
tla oumPcl'.'o, s. m. (I. famil.) Granue pe'. elllra inoO'ensiva.
b~::"Pctel"o, s. m. Especie de pereira
ttrape'l-V, .Carap~to. § O que prega muitos
. oe~, mentira O.
OJ~arIlPeto, S. m. Dá-se este nome aos biu:s que na,cem em umas arvores peq ue·
reir'a qAuel Idem a fOlha semelbante á da pe. r c a Caça,/'.90
Caroplá
.
.
raiz medici~ar f. (t. do llrazIl) Planta de
Caropl .
~xe.
eu, S. m. (I. do llrazil) Nome d'um
Caropino
lliro. Proa Js.)n. (t. do Drazil) O carpin1736.
. o lJons. U1l1'am. 20 de abro de
tarapinb
f
Idas es a, S.. Cabello revolto, como
que afmi~~~s pretas, e pardas: l'içado de-;
VOL, I-n.
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CIIl'lllllt{lln, S. f. (I. do llrazil) Planta da
familia das lilaceas, de raizes tuberosas,
cuja fecula e emprE:gada 11a alimentação.
COI'III'Ó, s. f. (I. do DrazU) Enguia electrica do genero aos gymnotos, que quando
se toca da commocões mais fortes que a
tremelga, que fazem perder os sentidos, e
se communicam a uma numerosa cadeia de
pessoas. Ctlvier, I. p. 400.
Cm'"1Iohébu, S. f. Especie de lagarto
mui venenoso, que ba no llrazil.
'
.COI·..pÚÇIl, S. f. Peça de cobrir a cabeça,
feita de ponto de meia, panno, couro; é pontaguda. Ac. cios Sing. 2. 30U. "meltendo as
ca/'Qptt~as na Ilar&ui lha" § Carapuças de j'eÚtIÇO; nmas tem alla, que cái sobre os olhos
e outras fecham por baixo do nariz, de sor-.
te que é dillicil conllecer quem a leva. §
S~l'vi7' a alg1tel1~ a carapuça; (pllr. fam.) convlr·lhe a cen nra ou sat)'ra que outro faz
na s~a presença. § Talhar, corlal' carapuças; lazer salyra , censuras, sem declarar a
quem se dirigem directamente. § Qual ca?'apupa! loc. interj. para exprimu' a negação § CaI'apuça elos engenhos elc asstlcar; um
cóne bem agudo de aço, com seu naJo, que
se embebe no aguilhão do eixo da moenda;
a ponta do cóne anda para baixo sobre o
maucal. § (t. naut.) Pedaço de percinta ou
metal, com que se forram os chicotes dos
ovens para evitarem a agna. § Tantas cabe,eas, tantas cara[Juças; (phr. fam.) Que ha
a Justa o precIso; que nada sobra.
()1I1'llllllÇiio, S. m. augm. de Carapuca;
Especie de turbante, ou carapuça grande,
usada entre Mouros. M. P. c. 10. B.
~1l"~lmCclt:o, S. m. O que faz carapuças.
Oltv. G1'alul. {. 94

V.

VIII·UI.IIÇO, S. m. O mesmo que Carapuça.
§ llolsa de tecido de fórma mais ou menos
conica, com um aro metallico na lJocca, a
qual serve para coar o infusão do café.
Clll'Upúlo; S. m. O catis, ou pé da bolota, e outros Iructos. B. p.
Cu l'lll'Il)'úd II , S. m. 001 dos nomes do
aole elw'uctlli, especie de macaco da America.
VllI'lllcla, S. m. Capitação que paO'am ao
sultão da Tm'quia todos os vassallos não
musulmanos.
C,u·I'lm·, e derivo V. Caracter. Orel. Af.
3. f. 59. 33.
()11I'1I1011l, s. f. Encantamento, bruxaria.
Lop. Ch'!'. P. 2. C. 4l. "nem de encantações,
nem de obra de benzedeira, nem caralolas".
cOI·út.. lcs, adj. pI. LeIl1'as-; caractéres
t)'pographicos. Alvm'. Elhiop.
VIl,·u .. al.", ou Val·u,·ul ••, V. Caragoata.
C'II'U"U", s. f. (I. do llrazil) Nome d'uma
ave dos pantanoso
CurnúilO, adj. (I. do llrazil) Diz·se do boi
preto muito retinto.
VUI·.n·imo, S. f. (do Pet's. cal'auan) Comitiva de mercadores, viandautes ou peregrinos, que para maior segllrança vão jnntos. God. C. 23. f. l42. § fig. O corso, em que
os cavalleiros maltezes novéis andavamcontra os Mouros: V. g. {a;er as suas caravanas.
§ fig. Grupo de pessoas, que vão a passeio ou
em viao'em de recreio, a cavallo, de carro,
etc. § Fazer-; lIg. dili~encias, dar passadas
traba1Jlo a . § il. fazer leviaudades proprias
de rapaziada.
VIlI'Il"IlIlÇ,u'á, S. m. (do Pers. camuan
sarai, de camuan, com iti va, caravana, (~ sami, casa ou aposento) Estalagem publica,
onde gratuitamente e recolhem os pa sageiros, pela Persia, elc. Goel. C. 19. r. 122.
TenT. 2. "camvançams, que quer dizer
pOli adas de cafila , e estrangeiros" § Antiga ·moeda de prata. § lig. Qualqner moeda
de prata que se dá de gor!(eta.
CIll'OVIlIlCh'o, s. m. O que conduz as
bestas de carga nas caravanas.
VIII'uniln, S. f. Embarcação de vélas latinas, de 200 toneladas ordinariamente; é
mercante, ali de guerra. Vieil'. GaTt, «caravela mexeriqueira" V. Mexeriqueira.
cUI'uvcliio, S. m. augm. de Caravela. Gil
Vic. t. p. 247. § fig. Homem descompassadamente grande.

vo, psalterio, e õutros ll1strumentos com
que. e apertain, ou afrouxam as cordas enroladas n'elle; escaravelha. § Peça com que
se tapa o ouvido dos morteiros. Ea;. de Bombeiros.

CUl'Il"íón, e - IICIt·O, V. Clavina, Cara-'
bina, etc. Vieil'. 7. 493.
Cúrn,'o, ou Cill'C"O, S. m. (do Itesp. cal'aba) Embarcação usada no illediterraneo.
Ined./i·cg.

v"I'llvoni;dll, S. f. (I. de cozin.) V~letla
quel estando de conserva
tres dias, cortada em talhadas, lardcada e
frita, passada por molho de todos os adubos pretos, se põe a córar nas grelhas. §
Diz·se de outras carnes. Béut. "hum prato
de cal'avonacla de gallinhas. Arle da Cozi-

de cm'avonada; a

nha, 199.

V...·bilgc~ s. f. ,ignif. incerta. Tem'. C.
18. "assaz bem ra'sos e trilhados ficarão dos
seus cavallos, e assim tambem camelos, de
suas cal'bajes".
CIII·b..nc...·il. V. Cal'avancará.
(}....bitsó, S. m. (do Lat. carbasus) (I. poet.)
Veja do navio, ou o linbo de que se faz. André cla Sitv. Masca.T. "está nas vélas do cal'baso assoprando•.
Vlll'bouádo, ", adj. Em que entra carbone.
COI'!Jonárlo, S. m. (do !tal. carbona1'o)
Membro de certa sociedade secreta, cbamada dos cal'bona1'ios, com fins politicos tendente ao governo democratico. § (por ext.)
Membro de certa sociedade secreta.
C....bOlllIIIU·, V. tran . (I. chym.) Saturar de um acido carbonico. § Transformar
em acido cal'bonico.
co,·ltoualúl·.se, V. pron. (I. cbym.) Trans·
formar-se em carbonato.
()'II·bo'u'I0 1 S. m. ou VOI'bollátos, S. m.
pI. (I. chym.) :Saes fOl'mados pela combinação do acido carbonico com qualquer base.
Pim. C. Cad. Pltal'm. § Quando ha n'estes
saes exce sos de base, chamam-se sllb-caJ"
bonalos.

Carbónc, S. m. (do Lat. c'l.1'bo, onis, carvão) (t. phJs. e cbym. mod.) Corpo imptes,
que é base do diamante e da gl'aphite, e
entl'a na composição do carvão e de muitas
substancias ol'ganicas e inOl'ganicas; é considerado como elemento, porque ainda se
não poude decompór.
Cal'lJollclittlo, o, adj. Que tem carbone
em dissolucão.
- Val'bónl-co, a, adj. (t, cbym.) Acido Cal'bonico; Oque resulta da combinação do oxygeneo com o carbone.
V.II bOllírcro, u, adj. (t. geaI.) Qne contém carvão; que produz carvão: terrenos

carboni{el'os.

C'll'bOlli!laçi'o, S. f. (do Lat. carbonisalia) Transformação de uma substaucia, ve-

getai, ou animal em carvão.
CllI'bolllsàl', v. tran . l\eduzir a carvão:
V. g. - lenhas, madei'1'as, etc.
V.U'boul!lá.·.sc, v. pron. lleduzir-se a
carvão.
()'"'holllsin'cl, adj. 2 gen. Que póde ser
carbonisado.
CllI'boIlÓldcs, S. m. pI. (I. chJm.) Nome
da terceira familia de metalloides na classificação.de Dampiêre, a qual comprehende
o carhone, o boro e o silicio.
. V'U'hOIlOIllCh'íO, S. f. (I. cbym.) Medida
da quantidade de acido carbonico, lançada
fóra pelos pulmões no acto da expiração.
Vnl·boIlO!lO). ósa, adj. Da natureza de
carvão. Brol. U. "reduz as sementes a hum
estado cQ1'bonoso".
COI'boUó"ydo, S. m. (t. cbJm.) Combinação natural do carbone com o oxygeneo. \
C.U'bOI·lziu·, V. Carbollisal·. Cod. Pllarm.

p. t25,

Val'bosldflU'O, S. m. (I. cllym.) Combinação do carburo de enxofre com um alcali.
Cm'bosultlll'õso, ÓSO, adj. Que contém
carbone e enxofre.
V'll'bÚllClo, ou antes Cn..búucnlo, S. m.
(do Lat. cal'bwlClIlus) (t. med.) Anlhrax, tu-
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mór vermelho, duro, redondo, pontaaudo;
com dóI' viva e calor ardente, com uma pus
tula, ou mais no meio, que se convertem
em uma crosta negra, ou cinzenta; uns são
pestilenciaes e tem um circulo livido auegrado; outros são os-simples e mais brandos. Brit. C. {'. 349 v. n. lJom. 3. 2. 17. "ca·
bmnculos.. 3. (. 153. § Pedra preciosa, de
que fabulavam, que luzia de noite, ás escuras, como braza accesa; é rubim grande, ardente, de muito fogo, e fundo. Vieím, 4.
191..

CllrbUllC(~ló/ilo, ósa, adj. (do Lat.) Da
natureza do carbunculo, doença. § Acompanhado de carbuucnlo ': pe te-.
C ....blll·.. Ç... O, s. f. (t. de metallurgia) Operação, pela qual se sujei ta o ferro á acçiio
do carbone.
Cn,·hlll·êl.os, S. m. VI. (t. chym.) Compostos, aos quaes o carbone dá origem,
unindo se aos metallóides, e aos melutls.
Pim. C. e Coel. Pltal'm.
()n"',ú,·o. V. Carburetos.
Viu·cu. Pel'. JJibl. I. 174. V. Sarça.
v.u·éucól .., s. f. Gomma ql1e serve para
remedia dos olhos.
.
V .... cão, s. m. A pedra, ou matriz dura
em qne nas minas se encontram os veios
de ouro. B. Jt'l.OI'. 2. 223 .•dl forca de marrões de ferro esbrugárão do cal:cão, que o
encerrava (o ouro)...
-c...·C.. I' ... IIi, s. m. Grande arvore das llldias orientaes, que produz uma fructa semelhante ã laranja: tem virtude medicinal.
Phann. 7'. 1. 1J. 2l6.
cII,·cal·cl..., por Carcarejar. Delic. Adag.
85.
CllI'clll'cJúr, v. intrans. (do Arab. carca1'a, cacarejar a gallinba, ou outra ave) \.
Cacarejar. Elcgiac/a. Sá e Afir. e Aulegr. f
159 v.
Cm'cás: s. m. Bomba de arremesso, composta de duas ou tres granadas, com metrall1a, tudo envolto em estopas banl1adas
em betumes, e ontras materIas oleo-as, e
forrada fóra com panno breado; a qual se
melte em nma lanterna, em que vai lume.
p01'tir. Atod. § (do FI'. carquoisl Aljava. B.
Flol', 3. p. 90. "Cal·ca~ ...
Cm·c(,sso. V. Carcás. Exam. de 110mb. f.
384.
VU"cilsso, s. f. Esqueleto de homem 1 ou
animal. § O casco do navio fóra de serVIço,
sem apparelhos. § A fôrma, ou armação de
arame, ou tella gommada dos chapeos das
senhoras. § fig. (t. pleb.) Mulher vell1a e
muito magra.
V'"'cin'''' s. r. (ant.) Fosso grande, profundo, para servi r de Clefeza.
V'"'CIIVO", v. trans. Escavar deixando ficar a cousa óca. Cosia. "muro muito carcauado» Tenl'. c. 30.
ClIl'ciIXO, Signif. incerla. Cancion. (. 19
v. Talvez cal'cás.
C",·cilz. V. Carcás.
CllI'céllu, S. f. Abotoadura dos canhões
e peito das fardas e casacos não assertoa'dos.
ClIl·cCl·i.gcm, s. r. Acção de encarcerar.
§ O que o~ presos pagam ao carcereiro.

Ol'cl. 1. 22.

:l.

Curcc,·ill·. V. Encarcerar. Ded. C/tron.
Câ.·cc.·c, S m. (do Lat. cal'cer, el'is) Pri-

são, cadeia publica, em que estão os presos accnsados de crimes, ou já condemnados; pri ão dos conventos, da inquisição.
elc. ~ Cada uma das cel\as da prisão. §
Ca1'cel'e pl'ivado; a prisão em que alguem
prende a outrem sem direito, nem jurisdicção, fóra da cadeia [lubuCa, e o retem
por mai de 24 horas: pe a Ol·d. é dos graniles delicto . Ol'd. Ar 5. 87. 6. § ()arcel'e;
(t. de impressor) V. JJuitra. § fig. Qualquer
pri ão, freio etc. "o - da came.. o corpo,
prisão da al ma. Sousa. limai annos são
mais carcem» llrisão mais dilatada n'esta
vida. ii'el'l'. Poem. § ()arcerB malemo; o ventre da màe. § - sublel'l'aneo; mina de metal. § Carcel'es dos cotisseos; entre os Bomanos, o lagar d'onde saiam os agitadores,
ou cursares a correr os páreos em que vencia aquelle que chegava pl'imeiro (saíndo
emparell1ado com outro) ás medas, ou m.elas. Leão, DescI'. C. 87.
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CIU'cCl'eh'o, s. m. o liuarl1a do carcere, baínl~as angulos.as, cheias de uns granito!
cadeia. Ac. dos Sing. 2. 5/'J?r.
pu:pnreos, mordlc~ntes, mas suaves ao gas(Jâ'·cc'·e.~iJlho, S, m.
1m. de Carcere. to, lia uma especle mais pequena e m
Pant. Bapt. Ramath. Espil' p. 156.
Ihor. l1lut. Esta planta é tambem medicin~
.
c ...·Cé.·lllu, s. f. (do Lat. Cal'cel', et'is) (t. Luc. 2. 18. IIcaJ'damo...
bot.) llructo encerrado em pericarpo, que
C....(ljio, adj. m. Cór de cardo; variedade
não se abriu no tempo da madureza. Bl'ot. da côr r!lSSa dos cavallos: russo cardao.
lJ.
C,u'dar, v. trans. Pentear a lã algodão
CIU'CCl'uhh', adj. 2 g. (t. bot.) Diz-se dos pello, etc. correndo-os pelos dente~ ou pú~
fructos simplcs de pericarpo secco e,in- da carda, par!! os fazer facil de fia~. § C~r.
dehiscente.
c/ar a/gltelni tlrar-1I1e a fazenda. por astucia
CB"cilho, s. m. Certo adenço, ou traste 1Jor ex. ao Jogo com fraude, elc. "3 ami.a'
precioso antigo. P. da H. (Jen. 2. 767 "quin- ·e os tafues o carc/arão. § lleprehender as:
pera mente.
ze carcilltos de ouro».
Vm'clnóitlc, adj. 'l g. (do Gr. kal'kinos,
C'lI'dcill. s,. m.. (do Lal. canlinali.<) Di.
caranguejo, e eidos. fórma) (t. zool.) Qne se gnld~de eccleslaslIca, J1relaticia, purpura.
refere ou assemelha aos cru taceo em ge- da: sao 70 os caJ'c/caes e que se compõe o
rai, e especialmente ao caranguejo.
sacro collegio de 1I0ma, e tem voto na elei.
C'lI'clnologíll, S. r. (do 01'. karkinos, ca- ção dos. papas. § Clfrdeal.; .(t. de h. n.) Are
ranguejo, e logos, tractado) (t. did. p. us.) do JJrazll; tem o biCO CÓOICO e Convexo I
Parte da zoologia que tracta dos crustaceos, p.lu~agem do ventre é branca, a da a;as
e especialmente dos caranguejos.
clllerea, e a cabeça encarnada. § (t. boI.)
VIII·cinon.• u, s. m. IdO 01'. kal'kinoma, Planta da familia das lobeliacea, que di
cancro) (t. med.) Nome (ado por alguns au- umas flores vermelhas de grande belleza,
ctores a tumores dilferentes do cancro; poV...·dei'l, adj. 2 g. (do Lat. cardinali!)
rém segundo o maior numero é s~'l1onimo Principal: v. g. as Vil·tUllos cardeaes; os pon.
d'este termo; alguns o applicam ao cancro tos cardeaes da esphora; a saber: norte, sul,
inci piente; outros só ao cancro quando che- este, oeste.
VIII·dc .. I .... o. V. Cardinalado.. LeàJJ, iJhr.
gado ao seu ultimo periodo.
VB"cinoOlnto"lO, óso, adj. Da natureza D. Fom. T. 2. lJ. 306. eel. de 1774,
do carcinoma. Comp. ele PaUwl. p. 28. God.
V....dClblíllll, S. f. Planta da família das
campan uladas tambem chamada. cal'tltdl.
Pltal'm. p. 4.03. "ulc~ra~ -».
.
Varcõn>n, s. J. Dlclllnho, que roe a ma- (Lubetia Carelina/.is. Lino.)
deira' caruncho. § A podridão, 011 o PQ da
Cm'deh'o, S. m. O que faz cardas para O!
madeira carcomida. § fig. ui sohel'ba he cardadores.
cal'coma, que desvanece os entendimentos
C ...·dCllilho, s. m. Verdete.
4JO,·(ICllO. V. Cárdeo. Coulo, 7. 10.5.
mais solidos» Varella. "dor intima, e cal'coma daquella alma».
"manchar-se de cal'eleno...
Cnrcomé.·, v. trans. Roer, desfazer em
C.'rd~o, n, adj. (do Lat. C6trdIIUS, cardol
pó a madeira: diz-se da carcóma. § fig. Ar- De cOr de cardo, lívida, arrouxeada. Cosia.
ruinar, excavar, roer: dizemos que o lempo insul. "os cal'dcos li ri os.. rouxos tiranles a
carcome as pedl'as, o mal' os rochedos, o (0- azul, azul Jóia. incel. ele ALcob. ~. 128. cu~
go as cavernas, elc. Nauf. de S. Canl. 3. "A editor no ind do T. 3. interpreta oordo
dór, a paixão cal'come a alma, o coraçãou céu, e accrcscenta que não é exacla a defi·
nição no Elucid.
atormenta. Vieil'. 7.519.
Cá,·dl .. , S. f. (do Gr. kal'dia) Aberluraou
(j ...·comêl·-sc, v. ])ron. Comer-se, ou
roer-se da carcoma. Btut. .carcomel'ào-se oriflcio superior do estomago. C. ds Pal/I~.
com o tempo nos pilares as empresas» 1J. l68. Mcllo, C. p. 171.
C,u·(lIi.c.,. V. Agripalma.
Triumphos Evang. 3. 228. c. 1. Vtis. tO. 127.
Cm'comido, p. p. de Carcomer. ()ost. Egt.
CIH'dí ..co, ", adj. (do Lal. ca,l'diMU.!}.It.
de med.) Que pertence ao coraçao: al'lel:1ll
1. "Gal'comidos ue zelo».
C11I'cóva, S. f. (ant.) Porta falsa das pra- careltacas. II Cordial, que fortifica ocoraçao:
ças fortificadas, ou estrada encobel'ta:"casa v. g. 1'emec[ios card i acos § Agua -; agua de
que costu mava ser cal'cova, e azi Ilhaga. cal1ella forte, ou espirituosa. Pltann. T.§-;
corcova. Etuciel.
s. m. Doente do coracão.
V .... di .. !;.·.. I.hí .., s. r. (cio Gr. km'dia,co,
C"'·CllUd.., s. f. Corcova, gcba. § s. 2 g.
Pessoa corcovada, on que tem corcova. 1'u- ração,.e graphó, eu descrevo) (t. an.at.t Par·
dcu, Cam. Esop. "fóra, carcltnda; levas a te da anatomia (lue tracta da descrlPvaodo
merenda ás costas. § Tambem se di'z cor· coração.
C,"·,II.lI. Y. Cardeal.
ctt/ula.
V....dilllgí .. , S. f. (do Lat. cal'dia/gia;do
V"""ÚlltlO, ou VOI-clmdo, u, adj. Gêbo,
corcovado; giboso.
- 01'. lcardia, coração, e algas, dóI') (t. de1n11lcd;l
DOI'
de estomao-o com nausea e des a CCI'
Cill'da, S. r. Prancha de pau fanada de
lata ouriçada de puas de férro, para cardar menta, que an~o~ta o coração.
CIll·.llallglco, ", adj. Da natureza da eM'
a lã, algodão, etc. No Regilll. dos Pannos de
1690, cap. 5. se distinguem cardas de 1'e- dialgia. Plwl'ln. T. DÓl'es-.
C ....dialogío, S. f. (t. an.at.) Parlcdaso·
dondo, c cal'elas de clcsbal'bedo. § Acção de
cardar. § Com semelhantes in trumentos se mataI agia, que tracta das dJ[drenles parles
davam tormentos aos mart'yres. Fi. P. (. 102. do coracão.
.)
v""dicc, s f (do Gr. 1«lI'dia, coraçao
§ Cal'da; o golpe da cal'da. § Cal'da; preguinhas muito miudos. § AtaI' as cardas; Pedra como càm'apbeu, que tem afiguiat!o
morrer.
.
um coração negro. Palm... 4. 20.
UI:VIII'díco, s. m. EspeClc de carda peq
CllI'dúdu, S. f. Porção'1le lã, algodão, etc.
na,
usadã
pelos
sombreireiros
para
levan·
preparada pela carda. § A porção que se
cardou de uma vez. § Dar ao diabo a Cal'- tal' o pello aos chapéus.
. . ceie
Co,·dlgue.·.. , S. f. (t. do Brazll) g,P
dada; (loc. pop.) Ficar aborrecido, desesperado.
de rola.
. d' em·
C""díoo, s. f. (t. pop.) Bebe eIra,
CO,·tlIHléh·lI, s. f. V. Cardador.
C."·dlldo.·, ()"II, ou V,U'''odélru, S. O briaguez.
t 'tlina·
que, a que carda lã, algodão, etc..
Clll'dllllÍl, adj. 2 gen. (do ~a '. COI. v .
C'lI'dlldú.·u, S. f. Aacção de cardar. § it. tis) O mE'smo que Cardeal; prlOClpal. ~
os 'venlos cal'dinaes ou cal'deaes: nordl~, .IM!
V. Cardada.
,
. cal' iII"'W'
Vlu·di.l, s. m. Malta de cardos. Cottl. 7. éste, oeste. § Ponlos, ou S!gllOs . osiçáO
7. 9.
os da ecliptica, correspondentes ~ tões do
CIII'dllllli II " , 8. r. Planta da familia das do sol no começo das quatro cs alcornio.
cruciferas, commummente chamada agl:ião anno, i. é, arie~, libra, qancro, CO§PÁr{itctil'O
dos prados. (Cal'damina pl'atensis. Linn.) § Numel'o canlmal. V. Numero. . uere·
Brot. C.
nttl1tel'a/. cardinal; (t. de fl'ram m.) °e~ id/l
Ciu'dIlIllO, ou C ....d .. momo, s. m. (do presenta o numero em ausolulO, S
Lat.; e Gr. cal'damomon; o Lat. canlamum de ordem: v. g. dois, dez, ceJ)\' d~;S plan!Jl
é outra mui diversa planta Indica, da famic."·(II .. ialll" S. f. Nome. e.
orelalia das amomeas: - maiol', é o (Lue dá da America, cultivadas nos Jardlnsp
umas bainl1as, nas quaes se criá a malague- sa da sua belleza.
d L t. cardinoJaCIII'dloaládo, S. m. (O a
ta, ou grãos do paraiso; -'" meião; tem as
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oomcio, diguidade

de cardeal.

Sel'CI'.

'No~;lI~~IUnlilto, s. m. O mesmo que Carado .
dinal
ClIrdlllnlíclo,
11, ad'J. Pel.·t encen Le a cardeal' .digllldade - • B. fIO'.. 5. .t 73.
()~rdlll"IíHIIlO, S. m. ~ IlIstorla da Franra oparLido dos carclIna\}stas.
..
. Crdlnlllí.~tn, S. m. Servo, familiar de
um ~ardeal. § Na hi toria de .~'rança, nome
dado aoS que seguiam o pal:tl~~ do cardeal
Richelieu, ou do carde.al Mazal, m.
.,
Cllrdí"loo, S. m. d!m ..de Gardo, belVa
medicinal. (/JWI1101T/lOldallS( § Peça da armadilha de caçar. Arle da (.,a~a.
()IIrdiIlO, II, adJ. Cardeo. Co.ulo, 7.
.
()IIrdiõ;;UlO, S. r. (t. GI~ denv. de /iardiró eu inLO dóI' no coraçao) (L. med.) Oe1I0'minação qu~ comprebende Lodas as afrecções do caraçao.
.
(,,"di(e, ou V""~ltls, S. f. (L. med.) InDammação do coraçao. C. de PaLl/ot..1)· 127.
i (I. de h. n.) Genero de conchas bl valves,
prominenl~s e contorneadas, como em espiral. C/lUte/',· 2. p. ~7.
.
flIrdillcO, u, adJ. (L. med.) Que tltz respeito ao coração: v. g. {cbre-.
Vardo. S. m. (do 1aL. caI'Cluus) nerva espinhosa d'a familia das compostas, de que
ha varias especies, manso e bravo; cardo
saneio mO/'lo, cO/Teclor; penleaclor, usado
em varias omcios, como chapeUei 1'0, etc.,
kilciro, matacão, ctc.· asneira, qne os burro comem. Do cardo nasce a alcaxofra. §
Ca,y(o estreitado, ou esporado. V. Calcatripa.
i Fructa brazilica semelhante aos figos roulOS. ~)'ucla do Bra;;it, 3. 3. § Lavor que os
ourives faziam na prata lavrada, não liza,
ou branca. Illed. 3. 4.69. V. Alcachofrã. §
Adag.: .Dun·o com fome, cardos come».
~ordú~", S. f. Carda mais grosseira:
n'ella se prepara a lã, algodão, etc., para
depois ser cardada com cardas mais tinas,
ou com IraiLes de cardo.
Cordllçl1dill', Il, S. O que, a que cardura.
lÍortlllçlir, v. trans. Passar, ou pentear
oa carduça a lã, algodão, etc., para se cardar depois.
~.rdúllle, S. m. Bando, ou multidão de
peiXes no mar. Lobo, r 20. "dizemos em
porluguez propriamente ... bando de aves,
cordume de peixes» "o peixe correndo em
(~rdllmes. Vieira, 2. 32~. (traslação da espes ura mui ba tida das püas, ou dentes
~ car~as). § fig. Bando, ou reunião muito
apmhada de homens, ou quaesquer ohjeelos: •- de gente mui junta» B. 2. 4. 1. e
t.~. 5 <cardume de ~rouros» "as terrada
lamm grande cardume. B. 3. 7. 3. e 1. 10.
I. ~c~rdullle de paràos)) - de vélas; navios
mUi l."n.tos, e muitos. Id. 2. I. 2. "cardume
de III1.mlgos> V. de Lima, C. 3. ,,- de lanças" I. e, hastas como as püas dos cardos
ou das cardas: "ao cardume das lanças se
arremessa•.
C~rellçiio, . S. (t. forens.) Acção de carea~, confrontaçao, aeareacão.
C~rclldôr, 11, S. O que - a que faz a careaçao.
'
VRrcár, V. trans. Ganhar altrahir' O'ran~:~r: V. g:-a~ t'olllades. 111. L. "inÍp"'ortaPlo:he~ ca/ear tao grande senhora» Fab. dos
rallll.,l.evar, conduzir. B. 1. 3. 4. acarearã seu gado para denLro da terra. "caTea.l~~ma grossa presa, cavalgada» Porto Rest.
(as. ~ fr;ando os inimigos a bote das fando com' . 10..c0!.U 0 os tangedores de gaquem os agUllboes. Id. 2. 2. 8. "como
nlinhoca,:ea !tado, não revel de metter a ca! Illr;l~ r(I. [orens.) Confrontar. V. Acarear.
lieo cal'eã , clamar, «c,om um boi phantas·
C'r b o eVs as aves a rede)) Arle da Caça.
~ ~ o. .. Caravo.
rhhah CCR , .s. 2 g. e adj. (do Tlebr. kal'eta) (I' ~~bce n.a .parte posterior da cabe0-"0 d . e InJur.) Calvo, a § (L. pleb.)
dade'de pe~~gODlO. § Pec_egas carecas; varieCarccen os sem cotao : § - s. f. Acalva.
Falio. ne l~, p. a de Carecer; e adj. 2 g.
não OS t:ssl~ado : ·carecenle de vicio" quP.
de mYslerio . do Arc. I. l. "não carecenle
Carecer o •
, v. IIIlrans. Haver mister, ter
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necessidade de alguma pessoa, ou consa;
sentir falta: V. g. carecemos de muniçôfs.
P. do Terrem. 1). 129. § Não ter, não possuir: V. g. elle careceluto do necessario para
viVei' ; carece de vicio. § V. Necessilar, syn.
VIlI·cccr.sc, V. ref, (do Lat. carere.) Ser
necessario, ser de mister: V. g. carecer-se de
prudencta .
VIlI'ccitlo, p. p. de Carecer. § (tambem
se usa em senL. trans.) Falto, necessitado:
v. g. eslOli cal'ecido de dinheiro. Pinheiro, 2.
83. "corações carecidos de virtudes" Arr. l.
6.. "a rola carecicla do sen primeiro amor"
falto de alguma cousa, e sentido pela falta.
Oruz, Poes. Clwt. 2.
CUI·cclmcnto. O mesmo que Carencia.

B. P.

CIII'clo, ou VIlI'CO, S. m. Obra, acção
com que se careia, grang-eia, ou allicia alguel!l. Al'le de Furt. 1). 343. "careio» § Acareaçao.
VI,,'ch'o, 0, adj. Que vende por preço
elevado, que vende caro. § sa-se substanL.
CI!I'ênll, S. f. V. Querena. § Carena, ou quilha; (t. boI.) as duas pétalas inferiores ás
alas, aproximadas, e mesmo soldadas pelo
seu bordo inferior. Brot. lJ.
Val'cnel a, S. f. A Jleeessidade falta do
qu.e é. preciso: V. (f. carencia de sílslenlo. §
Pnvaçao de alguma cousa, ou qualidade. §
fig. Falta: V. g. a caJ'encia de e3;equias {iínebres. A1T. 8. 20. § Vacuo, falta. Vieir. 4..
14.4. "o muito, que com eJla se supre, e a
carenda, ou vazio que com ella se enclJe"
§ V. fi'atla, syn.
VIII'él'O, S. f. Caspa miuda, que se cria
pelo rosto, e por outras partes do corpo.
Cosia, Georg. § Cal'epa da {rucla; lanugem,
cotão. § Entre carpiut. é superficie grosseira das taboa , e madeiras, que se alímpa
com a enxó. § Limpar da carepa; (phr.
pop.) sabir da miseria, melhorai' de sorte.
VIlI'cl.cnto, II, ou -"USO, ó",o, adJ. Que
tem carepa : (rucla. -, laboado-.
Cm'cso, S. f. Alto preço do que se vende, carestia. Carla de Guia. § (anL.) Cuslo,
despeza. Eluc.
CIlI'Cl!lfíO, S. f. Preço subido. Gil Vic. 1.
155. § Estado elevado do preço no mercado. § Falta das cou as nccessarias a vida:
«careslia de agua» falta de fontes, escaceza.
n. N. 2. 312. fieir. 15. 16. § fig. Falta, rareza: V. g. carcstia de homells valorosos, de
prégadores. Luc. I. \5. § PÔ1' em cm'estia;
fazer subir de preço; e fig. fazer difficil de
alcançar. Eu{r. 2. 7.
CIU'CStlóso, óso, adj. De carestia: v. g.
anno carestioso: lel'ra - ele manlimenlos ;
onde se vendem caros.
Val'étll, S. f. Contracção do rosto. § i\lascara, caraça. § Fazer earelas; trefieitos, visagens. § Não vivei' ele carelas,. \pbl·. pop.)
uão se contentar com promessas vans; qnereI' a realidade.
CIl,'ctc;":l V. iutraus, Fazer carater.
v,\o·C\·O. V. Caravo.
VIII'cza, V. Caresa. Orei.
4. f. 34. «lJe
posta a nossa terra em grande careza» (vende-se tudo grandemente caro.) aCal'e;;a do
mantimenlo" carestia. Cato Rom. 646. Bal'1'elo, Grlog.
Vórlill; S. f. Certo instrumento de supplício eulre os Turcos. B. FIO/'. 3. 4.46.
Vi.rga, S. f. (contracção de cárl'ega.) O
peso da cousa que carrega algum animal,
ou o homem; o que leva o navio, o carro,
etc.; o que póde ser transportado de uma
vez. A cal'ga :10 cavaUo,' ou besla ?HUa?', é
de dez arrol)ás; carga asnal, é de cinco arrobas; cal'ga de carro, é de vinte arrobas.
Eluc. § O (IUe um cava110 carrega em dois
sacco , cassuás, etc. tlma carga de asStlcar,
de milho, qe Farinha, de 7)áo ura;;it, de mel,
ele melancias, elc. § 'A medida de paI vara, e
munição, ou bala, com que se atacam e
carregam as armas de fogo em geral. § Cal'ga ele al'Wheria: V. Descarga, Surriada. §
Carga cerrada de arlilheria,. é Odisparar á
umà todos os tiros. § Ca'rga; avançada ao
inimigo; ordinariamente. se da ~ste no~e
ás avançadas da eavallana, e da IIlfante.l'Ja
a arma branca: tlma carga de ca'l:aUana;
wna carga de bayoneta. § (L de alv.) Çura
que se faz ás b~stas com bojo armemo, e
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outras drogas. § (I. de jogo.) V. Carregar. §
Cargas reaes a 1'iba; no ganlJaperde, é quan do os quatro tem duas cargas, e as botam
fóra. § A' carga cerrada; de nm golpe;
ou sem exalJ)e do que se contém na carga,
sem excepção. AI'I'. I. 13. it. sem cliscernimenta. I. 20. § Carga; pe o, gravame, incommodo: (dançando sobre Deos lodos nossos cuidados, cargas, e necessidades» t.farl.
Calh. A/T. I. 4. -se aliviou da carga (tribulações) do ~ovel'lJo» (D. João de Castro,
dOl:nte) Freire, 4. no 10L. "Iomavão·se os
cargos como carga.. II. Dom. «- de males»
§ Carga; ohrigação do oUicio. B. Flor. 3.
391. "as quatro virtudes theologaes ... de
que deve estar ornado o prelado, para levar bem a sua carga» § Pensão, obrigação
impo ta a alguma pessoa, cidade, corporação, etc. B. Flor. 3. 39~. "os nomeados mni·
[as vezes furtão os hombros li carga e fogem" § Fazer~se carga de algo COlisa; rrconbecer-se obngado por ella. B. Flor. 2. l73.
§ Navios de carga; i. é, de tran portar munições de gnel'l'a, e bocca, transportes. Goes.
~ Carga; acção de carregar. Ora. l. 52. 4.
carregas, e descarre/iras das barcaças"; a
carga e descarga. ~ Lwros dc dois em carga;
mui vai limosos ; diz-se á má parte: (,esses
doutores que estudão por livros de dois em
carga» lJr. Beja, Parecer. § Animaes decarga, ou cargueiros; que servem para carguejar sobre albardas, cangalhas, elc. opp. aos
de tiro. § Cm'ga; praga, maldição prophetica de desgraças, calamidades. § Semrazão
de dois em carga; grande selllrazão. "O que
me cheira a semrazáo de dous em carga» lJ.
F. Man. Apot. Diat. 4. § (t. phys.) Accumulação ele electricidade. ~ Porque carga (['agua? porque razão? "I arque carga d'aglla
me dá isso,?» EIl{ermid. da Lingua, p. 14.3.
§ Carga (t ossos; pessoa muila magra. §
Adag.: Grande ~arga, fraca besta, dizem os
corvo~, nossa e esta» "A carga bem se leva, e a sobrecarga causa a queda"
CltrgO, s. m. Car....a: v. g. levar cargos ás
cosias, á cabeça. B.~. 4. 2. LtlS. 5. 20. cefazendo-se maIOr, mais carregada c'o Cal'go
grande de agua em si tomada". § fig. omcio, emprego: "cargo que já exercitava com
menos almas, que victorias (de capitão·mór
do mar).. Frei1'e, L. 4. § Commissâo, cuidado, conla: v. g. os lJue lem a seu cargo clâdado de almas: ('os navios vão a seu cargo
até os entregar a v. m." llOS que tomão a
seu cargo tractar de desccndencias. os que
se incumbem. 111. L. "e quanlo a carbb tinha a honra e faUla d'el-Bei" "se fazia CUl'go de zelar e honrar» Goes, CItr. Man. 1. 13.
" e fazia cargo dellas... § Diz-se da cousa,
que fica a cargo de outrem; i. é, pela qual
esse encarregado é rlJ ponsavel: llOS portug'uezes que lhe ficarão a cargo" Goes, I. c.
69. lla mim o cargo.. ; i é, deixai a mim o
cuidado. Ulis. I. I. Eu{r. 2. 7. patni. 3, 91 v.
"trazia a cargo este neg-ocio,,; i. é, á sua
incumbeucia. § Cargo de cOllsciencla. V. MIlcargo. § "Que não queria ser a ninguem em
cal'go ue sua vida»; i. é, respon avel d'ella.
Ancl!'. ChI'. I. C. 82. § Cargos; capitulas coutra alguem. Freire, 4. n." 53. it. Capitulas
que se põem ao ministro que dá residencia;
ou ao principe quando ha queixas do seu
governo. Blut. llcargos que se dérão a elBei D. Sebastião» Serrão, Disc. ~ Cargo; espeeie de pyramide composta oe fogaças e
mais bolos, que, nas festas de arraial, anda
em leitão.
CllI'gt\so. V. Carregoso. Alma 1nslr. 3.
976.

r.

CI\I'I;IICh'o, 0, S. O que, a que leva cargas. § Que guia, e tan·O'e bestas de carga.
CIlI'gllélo'o, II adj. õue conduz cargas:
V. g. besla -, egua, ou ?Hula cargueira; as
que no Brazil levam de ordinario os quartã.:>s; oppõe-se á besta de 1'oda dos engenhos
de moer canna : cavailo, quarlão - ; que
não é de sella, mas de cangalllas, e cargas, e de albarda: cavallo bom cargwtiro,
ou mau -. § Diz-se no llio Grande do Sul
do que cavalga mal. .
CI\I'lõllcjiu', V. trans. uso no 13razil: Almocrevar com bestas de carga, ganbar o
frete, e porte d' lias. § Guiar quartão cargueiro: (,criado fiel, carreya, carqueja bem".
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C'll'ládo, p. p. ~e Cariar; ~tacado dc carie. § lig. Corrompido. § (L 01111.) Que apresenta cavidades irregular s: l'ocha-.
C,u'liu', V. intrans. (t. de med.) Criar carie, apodrecer.: V. g. car~aram o~ ossos. §
Usa-se activam.: v. g. o vu'us canou-lhe os
ossos. § Empregon-o por carcal' B. uU. cd. 2.
39. "carear O seu gado •. V. Carear.
C""látides, S. f. (do Lat.) (t. de arcJlit.)
Meios corpos, ou corpos inteiros de mulher,
ornados, sem braços, sobre que a senlam
as archUraves.
()urlboca, S. m. ou r. (L do Brazil) Filbo
...
de europeu e de cabo~a:
C .. dci.to, R, adj. Rldlculo. Irl'lsorto; que
se presta ao c.carueo. ou que o !Uerece.
Vu"'euti..·.. , s. r. (do Ital. cancalura, de
caricm'e, carregar, porque são desenhos
exaggerados) (t. de piuL) Representação
grutesca de pessoas ou acontecimentos qne
se querem ridicularisar, ou criticar. § Imitação exaggerada de alguma pessoa, mas
sem a ridicnlarisar ou ofl'ender. § Imitação
irrisoi·ia. § Pes oa ridiculamente vestida,
ou cujo rosto é grotesco.
(:"lI'lenhu'ú,', V. trans. Representar em
caricatura.
CIU·le.. t ...·;!!to, S. m. O que faz caricaturas.
Cnl'Íelu, S. f. Carinho, afago. V. Cariceas.
Vudeil..·, v. trans. Fazer caricias_ Vil'ialo, tO. 14. Feo, TI'. 2. f. 177 v. ce- a imagem".
Va";elos, S. t. pl. (do }'r. cal'esses; do
Lat. carus, querido) Mimosas, e alegres de·
moustracões de all'ecto. de qnem ama; carinhos, ãfagos. Lobo, (. 78. cemeninos que
com caricias 1?ueris estão grangeando vossa vontade...~ fig. As caricias da {orltma;
os dons da fclicidade.
Vnrleloso. V. Carinhoso.
Vllrleóltle, S. m. (do Gr. cal'ica, (lgo, e
eidos. fórma) (L paleonl.) Genero pouco conhecido de zoophytos fosseis, crlle alguns
aUCLOres julgaram .ser figos Fosse!s.
VUl'hlillle, s. I. (do LaL canlas) Amor:
V. g. caridade para com Dcus, e com o PI'O!lmilo. lff. 1. 6. ceque nem morte nem vida
me apartará da caridade de Christo .. "cG/'idade para os pobres.;. Lcão, Desc. C. 60.
ceamor, e chal'idad~ que ha entre os (Ilhas,
e os paes.. Res. Lei. r 25. § Caridade; acto
pelo qual beneficiamos o proximo pelo amor
de 'peus: v. g. a esmola li uma cm·idade. §
Diz-se ironicamente: fizeram-lhe a caridade; i. é, algum mal, damno, tanto paI' palavras, como por obras. § Benevolencia,
bondade, bom coração: é pessoa de muita
cariclade. § Cal'idades; pI. fi. N. l. 151. §
(auL) Dava·se este nome aos hospitaes, albergarias. e âCJuella massa das rendas dos
bens, qne os fieis davam as egreja:. e mosteiros. Elucid. § Caridade; em alguns mosteiro , o vinho da ~ocega. § Como e te vocabo tambem se escreve em LaL charilas,
mas sem razão etymologica, muitos u am
do ch, em Portllguez. § l1'mã da caridade;
mulher que pertence a uma congregação
religiosa sem clausura, e que se dedica ao
tl'lictamento de doeutes pobres, e ao ensino da infancia. § lrmãos ela caridaele; religiosos de S. J. de Deus, tambem chamados
Hospilaleiros. § Adag.: "A caridade bem entendida começa por nós mesmos-o
VUI'ldosuménle, adv. Com caridade.
VUI'hlO>lo, ó~n, adj. Caritativo, que
tel11, e usa caridade; e moler. V. (lo Al·C. 2.
3. B. t. 4. G. 111. P. C. 164. "caridoso prelado •.
Viu'le, ou Vá"lcs, S. r. (do Lat. caries)
(L de med.) Doença que destroo a substancia dura dos ossos, e dos dentes, e os róe
como as ulceras fazem á carne, e a carcoma li madeira. Curvo, fallando das ulceras
syphilitica , lhes chama cal'ies. Aladeira, I.
8. "os medicas lhes chamão caries, e o vulgo cavallos .. § Podridão de madeira carun·
chosa. Biul. § (t. I)ot.) Doença das plantas
semelhante a carie nos animaes. § fig. Causa de destruição progressiva.
Vn ... rrunzido, a, adj. Que tem a cara
franz iela, rugosa, crespa, como os ca trados, velhos rugosos, e moços murchados

de doenças, má vida. § Que faz cara triste, e severa, de mau humor.
CIII'íI, s. m. (t. Asiat.) Molho feito do sumo de tamarinhos, para temperar o arroz;
a imitação do qual se fizeram outros ua Europa. Al'le de Cozinha, 1J. 101; talvez leva
pimenta, camarões pisados, ou moidos,
etc.
V,...ilbo, s. m. Apparelho antigo com que
se fiava o ca ulo da seda.
C ...·I:JlClIl, s. f. (t. do Brazil) Amandioca
depois que entrou em fermentação, e amolleceu metLida na vasa, ou em a~ua por tres,
ou mais dias, feita em bolos, que se seccam
ao sol, e depoi se pisam, e da sua farinha
se fazem papas, ou mingau ralo: "farinha,
bolo de cal'imá.. "mingaos de - com óvos
mni peitoraes».
C ..... mb ....lo, p. p. de Carimbar. Em que
se paz carimbo. § Polacos -; patacos cunhados pela junta revolucionaria çlo Porto,
que assumiu o governo em D de outubro
de 1846.
V ...·lmb...·, V. trans. Pór carimbo.
Cal'imho, S. m. (do Anbundo, ou AnO'olense qllirimbll., marcai ~larca publica, legai, que. e põe sobre a guma cousa; especie de sello. § Carimbo ele papcl moeda;
marca que por lei se JLle paz no banco
commercial de Lisboa, para ser assignalado, e poder verificar-se quanto andava em
circulação. § Peça de metal ou de borracha, contendo letras ou emblemas com que
se marcam a tinta, ou em relevo. papeis,
cartas, factul'as, contas, letras, etc.
Val'iua, S. r. (L bot.) 'ome que se da as
petalas inferiores das Uóces papilionacea ,
qne se assemplham a querena de um navio.
CaI'lnildo, a, adj. (L boL) DilHe de
qualquer orgão, semelhante a querena de
um navio.
Corlncg.·o, 0, adj. Que tem cara negra.
Ca.·inba, S. r. dim. de Cara. § (L de calão) Moeda de prata de 500 réis.
VIU·i .. bo, s. m. Caricia; demonstração
de amor nas palavras e acções: meiguice,
mimo.
Cn"'nbósnmcnte, adv. Com carinho,
com meiguice.
Va,·hll..)so, ósa, adj. Meigo, alfavel,
afl'ectuoso: v. g. palavras, agasalho. procedimenlos-. § Que tracta com carinho, que
faz cari MO : "esta ama he carinhosa para
os meninos...
Va"lnifero, lt, adj. (do LaL cal'ina, carena, e (erre, levar) (t. bot.) Diz-se das plantas que tem uma carera na lIór.
Va,·lóe.., S. m. ou f. (L do Brazil) Nome
com que são designados os naturaes do Rio
de Janeiro. § Nome de um pequeno rio, que
corre na serra do Corcovado, e de qne 'primeiro se abasteceu a cidade do llio de Janeiro. § Aqueduclo da Carioca; importante
obra de arte. construida no seculo passado,
e pela qual são trazidas a cidade as aguas
do Carioca, que correm n'um chafariz do
mesmo nome, que por sua vez deu ainda
essa designação a praça em que se aclia. §
Em Portugal dão este nome as pessoas de
CÓl'.
'
Vll1'lóllhyllo. V. CarJ'ophillo.
V...·loso, óso, adj. (do Lat. cariosus) Qne
procede da carie: "ulcera -» entretida pela carie de um osso. § Que é da natureza
da carie. ~ Cariado.
C'lI'h'cd()ndo, R, adj. Que. tem a cara
redonda: v. g. um eslupido -:.
Va.·i>l. V. Cariz. Ganc. r 67 v.
C.ll'Ísmll, S. m. (L theol.l Dom de graça.
Vare/la: "favorecidos os anctos com os carismas".

VIU·lsnll)e~.o, 0, acU. (L pleb.) De cara
redonda e feia. Biul. Parece devera dizerse carimocho, como cal'irlXlondo, ca/'i/i'anzido: carimocho, de cara triste como o moclJo.
VRrisslmo, Sllp. de Caro. Lus. 3. 101.
Vn.·ltath·.....cnte, adv. Com caridade'
caridosamente.
'
V.. rltntívo, R, adj. Caridoso. TI. Dom. '2.
6. 22. "humilde e carilaliva" Vieira, 1. 36.
"pouco carilalivo" B. Flor. '2. 145.
Val'ltél, s. m. (ant.) A voz do carilél; do
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clamor, ou appelJido em soccorro Oll .
lia, com.o: aqlti os do duquc, ou de ~~~.
qualquel senhor, que o era da terr o
qnem os moradores tinham a voz e eac,de
rnav~m. por seus; o q~le depois se'rjerend~~'
prolllblndo;se que .DInguem nos appellid ~
brade senao: aqltt (l'e!rrei por' a /'
aqlt'Í os d' el-l·ei. Elucid. V. Voz. . CI/ am
()n ... tc .. h~,
adj. (an!.) Livro cal'ile.
?lho; . brevlano pequeno, ou de ladainhas

a,

Elltcut.

.

m. (t. d~ Brazil) Casa de gen.
te pobre. § C~mpartlmento acanhado cm
casa de mOl·acha. § Cantoneira.
CUl'Íz, ou V ...·is, S. m. Aapparencia da
atmo phera, ~l~ qual se conjectura que
temp.o fara. V'lc~ra, 3. ?6. "observar oGar;;
do ceo». § (fig..e fanlll.) Gara. semblante
em sen~. depreCiatiVO. Canc. {. 67 V• •c,o
teu Ca1'~s engelhado" § Certa semente. V
Alcaravla.
I>
•
V .. rl, S. m. (do A!lemão Karl, Carlo'j
Moeda de ouro da Baviera que vale cerca
de 4fli ll00 róis.
'
C ...·I ... , S. f. Estofo asiatico. Coulo 6 I 9
~lu'le{IUém, S. m. (t. de mecha~.f li;:
china semelhante a um bate'esta~as em
ponto pequeno. BellidOl', T. 4.
Vurlím. V. Carline.
VIU'li .. a, S. f. Planta da família dos com·
post~s, de que h~ ~arias especies, que se
apphcam na medlclOa.
V...·Ií .. e, ou Vurlím, S. m. Moeda de
prat~ do tempo do imperador Carlos \', que
COITIU em Roma, Napoles e Flol'ença: 'para
que ~e lhe de em no ma doze 011 treze cor.
lines, que sam iguaes a nossos reales. Na.
VII"Hó,

varro Ues.

.

r.

92.

r. lt. naul.) Encaixe na 50.
brequilha dos navios, onde a senta opédo
mastro grande e o do traCjurle' aliás se diz
lJia . Albuq. p. 22. COtllo, 6.9. 2i. § Peca cm
que se prende o pé do ma tro da jaligada
no Drazil.
Va"lislllo, S. m. Partido dos carlislas.
CIU'lístu, S. m. Partidarto de Carlos \
de França, ou de D. Carlos de llespanha.
Vllrlótu, S. r. Variedade de oliveira, ea
azeitona que ella produz, a qual dá mel·
lente azeite.
V...·lo ..l .. g ..' .. o, a, adj. (de Carll/s,oa
Carolus, do franco Karl, nomc de homem,
que significa homem vigoroso) Que perlence, que respeita li segnnda raça dos reis de
França. § Romanccs do cyclo carlovillgiallo;
romances de ca vàllaria, cuja mai' anllga
redacção é na fÓl'ma de poemas épicos,.c
do maior interesse lilterario. § ubslaoh·
vamente, os carl.ovi71{{iallos; os principesda
segunda raça dos reis de França.
V'lt-mc, S. m. (do LaL carmell, ícrs~,
poesia) (L poet.) Poema, qnalCJner compos!:
ção em verso. Bem. Lima. Carl. 26.•darel
em triste cal'me larga historia. Id. Varo
V...·linga, 8'.

Rim.

S. r. V. Cal'meador.
m. V""mclldclrll, S. r.
O c[ue, a que carmnia lã.
.
V...·me.ÍI·, ou C••rmclúr, V. tra~s. 1Jcl·
fazer os nós da lã, e alimpal a para Ir acar·
duçar. Biltl.
d 91
V/l"mclínn, S. f. Lã de vicunha, eclas e.
d X&
Va"melíla, adj. 2 g. Da ordem C,l:
do Mon~e 00 Carmo: V. g. {reira, reilgilJlJ
carmelita. § S. g. Vm carmelila; um.t:f !gioso do Carmo, cafçado, ou descalço, I~:.'
sem meias, e com sapatos de hnho tecI I
ou esparto.
áor
VarmeIU" ..o, a, adj Que pertence .
dem dos carmelitas.
V...·mélo. V. Caramelo. Lobo, {. 13
nldJ
Ca"mc8im, adj. 2 g. (do Ar~b ..cal' .rci.
Oe cór pnrpúrea, encarnada mm VIva." t)
ludo ca1'lncsim" Bal'l'. Leão, C!lI'.1'carmi:
p. 81. § Usa-se como subst. m.
C.lI·nleadeh·",
V ...·n.e..do,·, S.

sim.

lIilll a!!!Í

lo etc Ji'lfLn(tres. Arle da Pml.

lo·

VflI'mim, S. m. (do Arab. orn . do'nebr.
de que se faz a cór verme! la, riO) Tin·
qal'mil, que parec~ ser vOMbulo Ty ao bra'
ta artifiCiai extralllda da fécula d~~ coobO'
zil, moida com pães de ouro, ou. aliãspl'l'
nilha com pedra Ilume de .rocl§,ari" LiqllíJo
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. . (t poel.) o san "'ue. 111. O. I. 53. carnaval, proprio do tempo do cam aval.
cad"Y~I;do 'camtim sahe ~onte viva»
\ Vieir. 1. 565. "appelites, costumeR -» § IH, e.'mlll ll S. r. (l. ch.vm ) Nome dado á diculo, grotesco. § Socicdad~ carnavalcsca;
(lar coldrante da cochQnilha, e do car- a que tem por fim proporcIOnar aos seus
m~tc~l~xtrahc.sc tambem de kermes. COmI)· associados, ou ao publico em geral, festas
mlm,"1
446.
e folgnedos por occa~ião do carnaval. §
deJ11y":,;'~dO, ", adj. Pintado o~ tinto de Bailes carnavalescos; bailes qne se dão pelo
"'1111 § Que tem a cór de carmim.
tempo do carnaval, quasl sempre phantacarm
.
. dos,. b'l
{l "11I1111'"
v. trans. PIntar ou t"tnglr de sla
ai es de mascaras.
I'
().II·C....
z S. m. A parte da pelle que es'
m.
carrol
d ) D'Iz-se t'a app IIcaoa
' " ) 'a carne, opposta a. [16 1', ou ao
. rllllllll(Í\'O,
", adJ.. (t. me.
d~"medicamentos tonicos e estimulantes pêllo. § Virar do cama;;; virar do avesso,
o se a plicam contra a venlosidades, e ou envez. Lobo, /. 2S. EII/i'. I. 3. -da mi~u~llellci~s do estomago, e intestinos: V. g. nha razão derivai a vossa do camaz» "he o
~.!tel'cs, ojlldâs carl11inalivas, fleco]J. do: Oiro cW'!ta:', e o an~arlico do amor de Deos"
~ F161'~(t. phal'lll. ou de mal. medica:) Paw. S. 1. {. 267. o avesso, opposto, conda roalricaria, camomilla noma~la, do meJi- traria. ~ Envés se diz d~s pannos, e droloto, do endro. lIeg 1, Alvelt. C. <l. • •
gas de la, que tem uma so face 1Iza: cama:,
(;1l1'IlIÍCII, S. r. augm. de Carne, GI ande dos couros, e pelles.
reão ou eXllrescencia de came, que lica
()árnc, S. r. (do Lat. caro, carnis) Subo
~ais alta e sobre o nil'el da pt'lIe. II. lJom. stancia molle sanguínea, fibrosa, que está
I. 4.20. ucuhio no regaço toda aquelJa in- en~re a pelle, ~ o~ ossos do homem, e dos
cilação, e carnaça pendente».
. anlmaes, e pl'lnclpaL~ente a parte verme('Ilrll/lcIII, adj. 2 g. V. Carlllçal. "E V1U lha dos musculos. § Game de vacca; a carcorvO ca':'wçal. E nom quiz da casa sayr. ne da vacca ou do b~i mo~to. § Ca!n~ de
COII"
{uma; secca ao fumeiro, /"onlo, 4. <l. I. §
(I;~n/lciio, s.f. Hepresentação do corro Im- Came ensaccada; adubada e conservada em
mano nú,"e na cór natural. ~ Acór de carne. tl'lpas, como chouriços, paios, etc. § /.,'arne
(;1l1'1l111lill'lI, S. f: A qualidade da ~arne,
s~cca; V. _Charque. § Came t'e,'(l~; a fr0sca,
ou apparencia extenor (l'eUa: V. g. tinha a all1da nao salgada. § Carne vwa; a parle
Ml'lIadul'a branca. § A parte do corpo mais d'ella, qne tocada causa sensação, ou a
carnuda; grossura de carne. Reg. Cavo c.25. complUnica: v. g. corlar ale a ~arne viva:
VllrlllÍgem, S. r. Matança de alllmaes, e oppoe·se a moria, com herpes. § Tambem
acarne d'elles reservada para provisão: V. se diz carne viva, na accepção de descoberg.feita aguada, e carnagem. Casl. 1. C. 3. e la da epiderme, como nas chagas, elc. Cam.
8. C. 155.•feita camagem. B 1. 1. 11. ,,0- Canç.!:I. "chagada toda estava em carne
lerão agoada, lenha, e camagem de lobos viva. § fig. LJame; fallando dos peixes, e
marinhos. Gaes, Ch,'. Man. I. 35. e 2. 9. V. lructos, a polpa que se come: V. g. a carne
Carnieeria, que dilTere. § Hoje toma-5e por da pescada, elo lingl/ado; do melão; cidra,
romiccl'ia, matan~a, m01'landade de gente pepinos. § Ser alguem em carne; fig. muito
na guerra. Dini::, Odes. (Neste senL diz lJ. semelhante, muito parecido: V. g. é o pae
Fr. f. dc S. Lui::, no Gloss. que é Gallicis- em carne: "os Lupercos em came. Enelela,
mo desneeessario, por termos a tres pala- li. 159. § Em carne e osso; em pessoa. §
vras acima mencionadas.) V. Carniça.
Carne; fig. as paixões, e pecialmente a con(;Ilrllllhllhll, S. m. Especie de paln;Jeira cupiscencia: v. g. os prazeres da carne: a
do Brazil. .
came é (i'agít; i. é, o homem debaixo da
Vllrllál, adj. 2 g. (do Lat. carnalis.) De inOuencia dos seus appetites: .a carne ce
carne. Pertencente, ou relativo á carne. § rebella contra o espil'lto» Paiva, S. 1. (.
Copul<l camal; o coito. § fig cnsual, las- t9l v. e 196. "juizos de carne. corrompidos
civo, dado a luxuria. Luc. 10. 25. IIT. I. 2. por alTeições" § Homem, mulher de carne;
.paixões camáes» § Concupiscencias ca1'- dados aos prazeres sensuaes. Paiva, S. "esnau, e terreaes" Mart. Cato 104. opp. ás do tes são came, mas com cara de e. piritô. i.
tlpi!·jto. § Irmão camal: V. Irmão. § Cm'- é, homens carnaes com apparencias de esnal, S. DI. Otempo em que se come carne. piritualidades, ou dados a vida e piritual:
apposto a quaresma. § Os carnáes ; s. pl. "de pi r-se um coração de toda a carne" i.
os que são dados a vicios de carne. Calvo é, appetites, alTeições carnaes lei. 3. (. 17.
/10m. 2,1).60.
e r 7l V. "com o espirito muito de carne.
('Ilrlllllldúcle, S. f Vicio de carne. P. P. (em ignorancias, e all'eições) § lIa:Jõesde car2. I. P: 17 v. Marl. Cal. 399. § Camalida- ne e sangue; carnaes. § Aloderar os ardores
dl.l; paIXões carnaes, sensualidades, concu- da came; a sensualidade. T. de Agor. L. 3.
plscellcÍa5.
§ Carne; consanguinidade' i. é, parente por
Cllrnlll1zúl', V. intran . Tornar-se da na- con anll'.uinidade. § Jl1ã came; mal inclinalureza da carne, tomar aO'ecções terrenas. do. B. 1:'. § Ca.rne e sangue, chama a . ~s·
Alma II1SIl'. I. p. 39.
criptura tudo o que é trabalho, prudenCla,
V~rnllhllell(C, adI'. Segundo a carne; e indu tria humana. Paiv. S. 2.29. 2. VieisensualDlenle. § Conhece" uma mulher C07'- m, 16. 30S. "estar o sangue sem CQ1·lle.. §
na/mentc; ter coito com ella. § Enlender Cal'ne sem osso; (phr. pro v.) prOI'eito sem
r4nI~tlllell{e; segundo a carne, segundo as trabalho. § Ser unha e came cum algllem;
~i9~es: opp. a espi1·UllaI111enle. Pa'iv. S. 1. intimamente ligado, confidente um de our; ~ J V. § Viver -; como casado sem o ser. tro. § SeI' came de vaecu; ser cousa muito
I. ~o Are. 2. 7. 1I1arl. Cal. 286. § AmaI' boa, conveniente. § Não seI' nem came nem
~~rlSlo camalmenle; amai-o pelo que pas- peixe; ter um caracter irresnluto, girar en·
sou esolTreu a sua carne. ln: 1. S.
tre duas opiniões. § Ser uma posta de car(1Ilrllit?(e, S. m (t. de glr.) Doi'
ne com dois olhos' ser disforme por muita
I Ullrlllll~bll, S. f. especie de sebo vege- gordura e sem animação. IJ. FI'. Man. Feiai extraindo da carnaúbeira, de que se fa- 1'a d·Anca;im. L. 3. 6. § SeI' o diabo em car~~ velas; dura mais, e é mais rôrte, e en· ne; ser muito reio. Ibicl. § ii. Ser muito
COque? sebo vaccum.
mau. § Cames lolendas; o carnaval. § Dia
Braz~íd'llfhel~!" S. f. Planla do n'orte do de carne; dia em que pela religião não é
Ui, a amlha das palmeiras.
olJrigatorio comer de jejum; oppõe·se a dia
ta nrnll~itl, S. m (uo !tal. camavale, ou de peixe. § Restt1'1'eiçao da carne; o dia do
ro~:valeâJque lJlIcange, e Pol'ili derivo de juizo final. § Adag.: "Carne magra de por~o
nis 1/ v e, adeus a carne; outro. de cm'- gordo.. "Came mal lograda, cozida, enlao
confo vamen) Os dias, semanas, ou mezes, assada.. "Came de peito sem proveito..
aqua~~C os usos dos paizes, que precedem "Carne nova de vacca velha.. "Carne do
lijos 5ma. ~ Bailes, danças, festas, rego- assem é ponca e sabe bem, mas não é pa·
zem.' mascaradas, orgias, que então se fa- ra quem Olho. tem.. "Carne carne cria»
'iand~nlrud~.
§ Tempo em que se comem "Carne de perna lira do rosto a ruga .. "Pão
.tumultue guviados de came. V'ieira, I. 564. de hoje, cal'ne de hontem e vinho de outro
•- efo ou ~ povo no deserto contra Mo)'- verão fazem o homem ão.. "Quem come a
&nlo t/ o umulto de cama vai» i é, cau- carne roa o osso- "Quem se levanta tarde,
que eomr ulto as r\lcordações do tempo, em nem onve mi sa, nem come carne» "Tal
C.rQaa.DlI~arne no Egypto.
sois vós marido, tal carne trazeis» En{er'n sco, ", adj. Pertencente ao miei, da Lingua, p. 150.
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()lIrne~cção, S. r. (t. do llio Grande do
ui, Drazil) Acto de carnear.
()nrnci.." V. intrans. (t. do Rio Grande
do Sul, Brazil) ~Ialar o gado,- esqnartejal-o,
e acondicionar convenientemente a carne e
o couro.
C...·nec6Itn, adj. f. Ameixa -; a reinol.

flllll.

Cn"'lcgiio, S. m. (1. de cir.) Porção de
materia dura e purulenta, que ái dos leicenços maduros e outros tumores; carnicão.
()nrcu\lra, S. r. Pelle de carneiro preparada para capas de IivroR, calçado, etc. Lobo, {. 194. "com capote pe pontado de alvas
carneiras»' forrado. § Pelle delgada como a
do carneiro, e preparada do mesmo modo.
§ Cameil'a; sepultura rasa de pedra ou ai·
venaria.
()nc·nch·.íçn. O mesmo que Carneirada.
C""nch'ádll, S. f. Febre endemica da
costa d'Africa, que se desenv01ve principal·
mente nas estações hum idas, atacando de
preferencia os europeus; produz uma diarr.beia semelhante á dos carnpiros. § Rebanho de carneiros. Orel. 5 J 15. 2'2. "como
carneimcla, em que dão lobosll B. 3. 3. 6.
§ Carneiracla; no mar, as onda' em Oór
quando ha vento pOllCO forte. § fig. Individuos que seguem um chefe crgamenle, sem
criterio, sem opinião.
«:'"'nclc'ch'o, S. m. Pa. tal' de carneiros.
C...·nch·o S. m. (do Gr. karnos, gado,
ovelha; do Hebr. kOfll, ou kafll, corno, tuba corneal Mammifero ruminante, lanudo,
cornudo, de pé fendido, etc.; é o macho da
ovelha. § Cal'l1el1'o casliço, 011 de semenle; o
pae da manada. Cosia. Eg. § Cameiro de
{lltia. V. Guieiro, Guia. § Cameiro; gorgulho coleoptero, cuja larva se cria nos legumes, principalmente na fava e na ervilha.
~ Carneil'o de ossos; cova vasia de terra aboliadada, onde se meltcm caixões de defunclos; sepultura. 11. Dom. 2.4.24. § Carneiros das minas; os vãos que se enchem de
polvora, para fazer arruinar os muros. Andr. Ohl'. 2. 79. "mandou dar fogo aos carneiros das minas» (talvez errata por caneiros?) § Cameiro; signo do zodiaco; áries.
Lus. S. 67. ~ lant.) Ariele machina bellica;
vaívem. § Peixe grande, que mata e come
os 112dadores, e chega a virar ppCJ.ueuos barcos, etc. Alma, Inslr. 2. 163. rArws}. ~ CG'I'neiros; ondas em nór, eRpUlno.Oa , baixas, e
não de grande alteração; carneirada.
V,"·uec·íc..', adj. f. Peclm -. \'. Cornalina. Vieim, 2. 367. Phal'm. T. escreve carnetina.

()lIrnclilínha, S. r. dim. de Carne.
C'"'lIíc;u, s. r. Animal de que e faz carnagem, pre a. Sã e /ilir. {. 34.. "outro lobo
que á carn'iça andall Coulo, S. 3. "desi tiu
daquella carniçall (de algar os cadaveres
para mantimento dos cercados). § A acção
de cevar-se em carne: "lagarto que andavão á cal'niça do mortosll M. C. P. 60. §
Matança grande; morticinio: "fez :\Ioy es,
fez am nel j n~ta camiçall Sã e IiIh·. Eleg. ã
mo r/e do principe IJ. João. § Carnifa; 110
jogo do peão, o que 'e põe por a vo no
meio da roda, e a que todos aliram .para o
feri I' com os ferrõe . § lIg. Pessoa que serve de alvo a clla cos e motejos, ou obre a
que lançam conslante e injustamente a culpa de falta qne outro cOIDmetteram; dizse principalmente da creança, que, entre
outras, ~ sempre a mais castigada: aq/lella,
coi/aclinha, li a carniça.
CIIC·lIlç.-.l, adj. 2 gen. Que se ceva em
carniça; carniceiro: "avantar o corvo carniçal a carniça ll Sá e Mil'. EStl'. § fig. Qne
tem faro de cousa util e proveito a.
C'"'lIlcão, S. m. V. Carnegão.
(),u·nl<:'lt·íll. V. Carnicería.
CU"uicel"lIl11en te,ad V. Cruel men te,crua·
mente; com a crueza de aves e féras carniceiras.
()III'nlceh'o, S. m. Oque mata rezes. § O
(Lue as retalha e vende a carne no açougue.
Gil Vic. I. 336.
CII,'nlceh'o, a, adj. (do Fr. camassier)
Que se ceva e nutre de carne; carniçal: v. g.
corvo carniceiro. CaJv.llom: 2. {. 47. (,açór-"
Lobo, IJesen{l. "aves carniceiras" Vieira, 7.
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10. (fallando dos espectaculos dos g-ladiadores) diz que: «o povo romano acclamava
a cabl:ça cio mundo com applau os mais
carniceiros, que crueis,,; i. é, proprios de
caJ'niceil·OS. ~ Lobo, (. 521. "carniceyros os
olhos" encarniçados: "com {'uJ'ia caJ'nicelm. Eneie/a, D. 16. de um guerreiro, de
animaes carnil'oros. § Unhas carniceiras;
que agatanham. § fig. "A consciencia do
mau tem em si um abutre carn'iceil'o,
que a esfarrapa, e um algoz que a alormenta" "a tri te inveja ca1'11ice!ra do peito,
(/ue a alvergall "nações crueis e cal'niceiJ'asll
'ieil'a, 3. 3D8 . . "contra huma dama, ó peitos carniceiros, feroze vos amo trais, e ca"alleiros?" LlIs. 3. 130. proprios de féras,
ou de homens Cal·niceiros.' .pena -» dada
por juizes cm'nice!1'os; cruel. Luc. 8. 24. "espada camiceim ll que fez graude matança.
E/eg. § Denle cal'lliceiro; (L zoo!.) o primeIro dos molares dos mammiferos da ordem dos carrrivoros. § - S, m. pI. (L zoo!.)
ordem de mammiferos, que se sustentam
essencialmente de carnes vivas. § Familia
de c\eopteros pentameros, que se alimentam de animaes vivos.
Cnrllleedn, ou - çlll',n, S. f. Açougue.
Art. elas Oisas, til. 16. "se fosse aposentar
nas ca as da cal'7!içaria . .. Ollde se agasalhava a g-ente do marll Andr. Uhr. 2. 54. §
Talho de carne no açougue; chacina. Aula
elo Dia ele Jtli;;o. Prestes, Aula do 1I/0ltrO. §
fig. Matança, morticínio de lJOmens e animaes. Vieim, lO. 181. "o geuero de morte
menos violento daquella carnicel'ia he o dos
veneuosp (falia dos gentios, que, para comer carne humana, matam seus paes, filhos, etc.) P. P. 2. 1'l5 V. A1T. 3. 20. Couto,
I. 7. 12. "fizerão nos cafn's grandes carniçarias". § fig. "CarniceJ'ia de sang'ue e liberdade dos indios (injustamente captil'os)1I

Cí... o, u, adj. (do LaL carus, a, um; ou
do Arai). cher, riq ueza.) Que custa lIlais (10
que vale: V. g. cuslou caro: os mantimcnlos eslão caros; custam mais que o preço
geral, e corrente. Lobo, r. 272. "posto que
consiLlerava quam caro fhe ha,ia de sal1Ír
aquelle gosto" § fig. (do LaL Cal'/ls) Amado
querido. Lobo,
208. "julgando por inliel
ao caro amigo" Llls. 5. 47. "verão morrer
com fome os fll hos cal'OS" Cam. "a ca.1'a terra a vida cara" "caro louro a Phebop /Jern.
"espirita ás musas Cal'O" FerI'. Od. § Cuslar
caro; i. é, ser o preço alto. § ii. fig. Cu lar
muito trabalho; e fallando de victorias,
muito sangue, e vidas: "caro lhe cuslou o
omcio, a mercc, pela gro sa peita, e abatimento 'de requeredor de récua" § "Fazia·
lhe lllui caro !lcar em elle" i. é, duro, custo o, penoso. Palmo 3. 5. § Caro, usa-se
adverbialmente com cuslar, sair, cslar, comp1'ar, l:.mder, e outros verbos, e ás vezes
concorda com o nome: V. g. esta parelha
veio-me, saiu-me, eslá-mc, ficou·me cara; os
manlimentos andam caros; as honras custaram-Lhe cam, ou barato; é um artigo caro, a casa é barata, ou cara por esse preço:
"a pertinacia aqui lhe custa cara.. Lus. 3.
70. ou caro (sc. (preço), adverbialmente;
comprou, vendeu caro. § Alguns no sentido de qui rido escrevem chaTO do Lat. cha1'US. § Adag. : "(,'01'0 custa o que bem sabe"
,,0 que é barato saecaro" i. é, cousas queapparentemeille ão baratas ou cu tam pouco
a alcançar ficam cara pelo eu pouco vaIar real. ."Cal'Os alhos. senhor compadre"
diz-se a proposilo d'uma cousa que custa
muito a obter.
Cl\rolí, S. f. (I. dó Brazill Nome de uma
planta da familia das bromeliaceas.
Cnronti,. V. Caragoatá.
Clll'oilvel, adj. 'l g. (anl.) Amigo: V. g.
caroavel dc cheiros. Leào. Orig. 127. (dão
caroai'eis são os FIespanhoes do seu não»
TeU. Ellliop. 1. 36. "cOl'oareis de ficções" D.
F. Man. (larl. !L8. Cenl. 4. § (,Não ba rrntas. .. de que esta terra não seja caroal:et"
i. é, amiga, creadora, e capaz de proLluzir.
Luc. 10. IS. "caToarel d'animaes" producliva.
.
CRrol)R, S. f. (L do Brazil.) Nome d'uma
arvore do mallo, de cujo tronco se fazem
canoas.
CU"Olliubu, S. r. (L do Brazif.) Arbusto
do matto virgem, cujas folhas são consideradas como anti-syphiliticas.
V/ll'olmçí" S. m. (L do Brazi!.) Arvore
do maLLo vil'gem, cuja madeil'3 dá taboado
e rrechaes.
CU"óchn, S. f. Mitra de papelão com pinturas extravagantes que levavam nos aelos
de (é os condemnados da lnqui ição.lJ. Dom.
I. 3. 37. § Coleoptero peutamero, muito
commum nas casas c lagares humidos e
infeclos ; é negro, tem seis pés, e duas alltennas. Tambem se diz Caroncha. § - pI.
Bruxas, bruxarias. § Pelas: mel/em-lhe cal'ochas na cabcça. !'l «Clwpado das carochasll
FelT. Cioso, 2. .124 V. ; muito magro, macilento, extenuado, amoxamado.
Cllroeblllhn, S. f. dim. de Carocha. §
lltstol'ia da ca1'ochinha; petas. puerilidades,
historias boas para se contarem a crianças.
Cllrocho, S. m. Especie de carocha mais
pequena. § - adj. fig. O diabo. Da cõr da
carocha, negro, trigueiro, carregado.
CIl"oehos, (alias Caroltchos), por Espiritos, Demonios. Sim Mach. f. 78 V.
Clll'OÇCl, S. m. A parle óssea de certos
rructos, como o pecego, 11 ginja, a cereja,
etc. § Pomar de caroço; o de arvores, que
dáo rructo de caroço; opposto ao de espinho.
§ (,'aroço; a semente de algodão, o qual está dentro, e pegado á lã ou seda, que este
arbusto produz, e que depois de descaroçado, se Oa. § Glandula inchada, engorgitada. !'l Caroço; lig. dinheiro, fortuna. §
lIfina de caroço ,. fig. negocio, que dá grande rendimento.
(;1U'obá. V. Caroá.
Clll'óln, S. 2 (o-. do IngI. caml, cantiga
espiritual e devota) (L fam. ou burl.) Apessoa dada a festas de devoção, novenas, juntas de irmandades, etc; int1uente que as
promove ou dirige. § Diz-se tambem do in-

Vieim, Cm·t. 3. (. 31.

Cm'"ifieRçiio, S. f. (L de med.! Transformacão dos ossos em carne. § 1 ransformacão- de certos tecidos em uma substancia; que apresenta alguma semelbança com
a carne, ou tecido muscular. § Carnificação elos pulmões. V. IJepatísação.
Cnrnifieíll'-lie, V. pron. (L de medo p. us.)
Converter-se em carne, em polpa molle.
C ...·ui/ice, S. m. (do LaL carni{ea;, icis)
Algoz, verdugo; executor de justiça. Agiol.
Lus. 2. J54. "descubertos os coJlos ao carnifice, levanton o alfange» e 2. 289. "crueJissimo carnifice ll .
Cu".,iflce, adj. 2 gen. (do LaL. camificus, a, tlm) Que atormenta como algoz, ou
verdugo: .tormento carnificc> Atm. 1nsl1'.
1.220.
CRI'nlfleinu, s. f. (do LaL) Carniceria
de homens; matança, morlicinio. Alm.

Instr.
C.U'nlfó'·lIlc,

adj. 2 gen. p. uso Que tem

a fórma, a apparencia, a natureza de carne.

Cn"llinculu, S. f. (L. do Brazil.) Planta da
familia das legumino as.
Curnitu, S. r. Osso do pé de boi, com
que os rãpaze fazem um joo-o. B. P.
Cllrnh'o,·ltlúde, S. f. (L d\d. p. us.) Condição d'um animal cuja organisação o destina a viver exclusivamente de materiás
animaes.
C'"'nívo,'o, u: adj. (do LaL) Que come
carne, que se nutre principalmente de carne: V. g. unimacs carnivoros, aves carnivo·
ras ; opp. ás li'ugivoras, e granivoras ; e ás
1'ibeirillhas, que buscam manjua nos manjaes, margens dos rios, lagõas, e comem
peixinhos, etc. ichtyopba~as. § - S. m. Ordem de mamireros uno-ulculados, que tem
o dentes caninos agudos, e os molares em
gume.
(;lll'noshlúde S. f. (L med.) Inchação
callosa, que fica na uretra, Qor causa de
gonorrhéas, etc. Phal'ln. 7'. § Qualidade de
ser carnoso.
Cnrnoso, ÓSR, adj. (do LaL ca1'1loslls.)
V. Carnudo. § Hernia, e Paniculo.
C'll'ní"lo, R, adj. Envolto em carnes
grossas, cheio de carne, bem nutrido; musculoso: v. g. corpo, bra.ços carnudos: está
camudo; não magro. Rego, (,'av. c. 20. e no
ng. "pecegos doces de carnuda polpa ll
Varo, s m. (t. med.) V. Carus.
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Iluente e entlIusiasta da macanaria assoc·
ções opel'arias, fe ta~ ruidosas etc §~.
mia; (L vulg.) a cabeça descoberta:' and .
em carola; em ca.bell? sem chapeu, des~~
rapuçado. § SlgDlf. Incerta. Aulegr 4 5
«sollao a camla. a esperanças" tall"cz' aCa:
beca de pouco SISO?
CIl,'oliee, s., f. (t. fam.) Aqualidade d
ser carola; acçao de carola.
e
C'"'olím, s. m. (l. bol.) l1eceplaculo eom.
mum o~Jlongo, de n!ullos !10 culos da mes.
ma espl~a, como tngo, milho, etc. Brot. D
C.~rohllll, '. f. Arvore da família das le:
gumlllosa ,acchmada no Brazil.
CIII'OIo, S. m. Golpe de uma bola com outra no jogo do arco. § Pancada na cabeca
com pal!. vara, ou dedos fechados. Espi.
ga de. milho e~bulhada dos grãos. §Fariulla
de mIlbo maIs grossa para fazer papa. §
Fec~la .em grumos, de que se faz gomma
ordlnana.
CRI'OIll. V. Carão.
CllrOlln, s. f. (L do Brazil) Couro quadr~do qll~ s~ põe por baix.o do lombilho, e
cUJas abas sao maIs compndas que ad'esle.
CIl"OIlÍldll, S. f. (l. de artilh.) Peça do
calibre 56, e mais libras, usada a bordoem
combates navaes; fallida no metal, de pou.
co alcance, mas de grande estrago: (I. modo
USI.
Cllrótleo, u, adj. Que se refere ao carus:

eslado carotico.

'

f. pI. Arterias (do La!. ca,
1'oUdes; do Gr. km'ólieles, de karos, lelhar·
go : por os antigo supporem que n'esta ar·
terias estava a causli de lethargial São duas,
que levam o sangue à cabeça. Pari. hlcd.80.
(~llrOllehll, S. f. (cm LaL. carabus) V. Ca·
rocha.
C'"'ouehlllbR, S. f. dim, de Caroucha.
V. Carochinha.
C'"'óucho n, adj. e S. V. Garocho.
Cá"I'Il, S. f. Arvore da familia das amentaceas que se cria -nas bordas dos rios de
pouça correnteza sobe a grande altura, ea
sua madeira é muito resIstente. § (I. de h.
n.) Barbo, peixe de agua doce, da fal1)i1ia
dos cyprinOldes. Curier, I. 440. (C!IPI'I~UJ
carpia). . § O mesmo que C01Jina no senhdo
de saclJa.
Cá"pe 1 S. m. (I. boI.) Arvore amcntilhir
sa; especle de bordo.
Curlleá,·. V. Carmear.
.
C'"·I.~lIu, S. f. (L boI.) Orgão essenCial
do ovaria da planta, e portanto do fruClo;
é uma rolha dobrada sobre si mesma eque
varia em seus accídentes.
C/II'pellú." adj 2 g. Que pertence :i cal"
pella, que fónna carpeJla, (01110. ca/pellar.
Cn'·llcnlllri .. , S. f. Casal regucugll, que
pagava de foro algumas carradas de lenha.
Elucid. § a. V. carpinteria.
..
V.II·penteIa·o, S. m. V. CarpIDlelro, e
der.
.
CIII'phologín, S. f. (L. med.) fovimento
continuo, e automático das mãos, que fa·
zem al/luns doentes, que parecem qu~rer
apanhar os nacos, ou moscas quc vollCllm
no ar, ou se occupam em calar a felpa dos
cobertores da cama; é sy.mploma de Dlao
agouro. C. dc Pal/IOL. p. 19:>.
.
Cm·l.làllO, R, adj. (L anL) Que respmtaao
~~~
.
C ...·pldeh·.. , S. f. MullJer~ que antiga:
mente ia fazer pranto, e carpIr-se sobre de
functos e acompanhava os enterros por
certo rireço. Pe/'. Bibt. 4. 467. V. Pranteadeira. ~ Lamuria, choradej~a.
.
Cm·l.ido, p. p. de CarpIr. Ac. d~ sm~~
2. 395. (,batalha que em Ca tella fOi CDl~l
da» § Propl'io de quem se carpe: v'. g. c
carpida: lúgunre, lamentosa. Hall[/. de
"o filho perdido, desemparado: ? mal farfos
ela» Fel'. BTist. 4. 3. "da lIebJl fr!u a os
sons car"piclos, une I!emidos, etc.' lugujo;e
C'H·I.ldor, u, S. ou adi,. Que carpe. ma.
pranteia, lastima, dá queIxas dos se~ voJes. ou alheios. Bocage.' -o vate -» •
latil, ou ave carpielo'l'a».l(l.
idos. §
(;llrllídoli, 5. m. pI. ['rantos, ~em s ue
As dpmonstrações de dór, q)Je§fanzl~gDl ~e'
carpiam. Res. Ch?'. I· 92 V. 2... g. os Iú'
bil : .os caTpidos da lira mavIOsa. so
gubres, luctuosos, lamentosOS.
CU"Ótldn"l, S.
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(l rplmento,

S.

m. (ant.) Acção de quem

CUI'(lnílhu, S. f. Ruga, préga, franzido § Feijão carrapato; variedade de feijão, muito apreciado em verde. § Carrapato; fig. hoVart'Ácn, S. l'. Navio de grande porte, de mem baixo e grosso. § it. Creança muito peque os Portug-uezes usavam lias primeiras quena e engraçadinba a andar. Cahir como
viagens. á. ASla. Vieil:. ~. 139. § Tcr par/e carrapato na tama; metter-se em alguma
na -; J. e, na negoclaçao. Couto.
embrulhada, de que dil'ficilmente podera sac"'·.·... ç.~ s. 1. ~do Arab. caráda, nome hir.
que os Arabes dão a carraça, e ao carrapaCu,·rlll.ichí.. ho, S. m. Planta do-Brazil
to indistinctamente, de carada, crear, e pro· da famil. das mal vaceas, tambem chamad~
duzir carapatos) Insecto arachnideo, que se quiabo bravo.
péga mnito aos animaes, e Ibes chupa o
C'll"·UI.ícho, s. m. Nome de varias plansangue: no llrazil, carrapato rode/eil'o, ou tas do Ilrazil, cujas sementes se prendem
de bo~ § fig. Pessoa massante, pegadiça, ao [ato dos que pa 'sam ao pé. § Tambem se
qne nao larga outra, que se lhe agarra co- emprega por carrapito.
mo parasita.
(JIl'·'·UI.íto, S. m. Atado do cabello no alCll~"uç:ll'íU, s. f. Alultidão de cacraças. § to da cabeça ou cada uma das pequenas
fig. «Esta - de gente, que não produz, nem madeixas que se enrolam em papeis, e que
reproduz nada, e a sUl'da devora o sangue as senllOras e creanças usam para annelar
do pobre credulo, ou supersticioso".
o cabello.
C...·l·áco. V. Acaro.
v ..,·...u(uíscu, S. f. Especie de dança.
cu,·,·;.,i.., S. f Carga de um carro. § Ter Cancion. {. 209 v. .. bailava balho vilão, ou
cal'radas de razão; ler muita, ter toda a ra- mourisca, mas chamo-lll'eu carl'aql!isca".
zão.
VUl'l'áSCll, S. f. Qualidade inferior de
Vurt'a\ncu, S. f. Deforme muclanca de azeitona, e da oliveira, que a produz.
rosto, arrugaudo a testa, arcaudo ãs sov,u"'ll>lc"'l, S. m. Sementeira de carmsbrancelhas; cenllO. Blut. § fig. Cara mui cos, ou logar onde ha muitos carrascos:
feia de bomem, ou mulller. § Cal'rancas; malta carra ql1euha.
caras feias lavradas de pedra, ou bronze,
v ...·.·uscíio, adj. m. Vinho -; vulgar, orque se põem nos tanques, chafarizes, argo- L1inario, forte, aguardentado, que emborralas de porta, porlões, etc. § Carranca ele cha, e encarrasca.
navio; figura tosca na prõa. § O semblante
Vlll'l'ásco, S. m. Especie de sarça sempre
triste, carregado; cenbo. Viei,'. 10. 295. 2. vel'de, de tronco, e madeira mUito forte;
«e que monstro sera este de tão fea car- aliãs calTasqueiro; «as serras do carrasco da
1'anca, de tão medonha e horrenda catadu- grã" B. 3. 5. 6 (Aq/!i{oliwn, ou agl'i{oJiwn;
ra" § fig. O mesmo; e assim dizemos, as outros vertem ilex.) § Matta anã, no Brazil,
CI.l.ITancas da mOl'te, do inverno, eto mar que chegara a um metro de altnra,e nasce
tempestuoso, ela trovoada, do ce/!, elc. Enei- em terreno esteril. § fi(\'. algoz, verdugo,
c/a, 10. 171. B. N. 1. 415. e do ar do corpo, executor de pena affiictlva, e viL. Ac. dos
dos modos severos, etc. fallando em razões e Sinfl. 2. 90. 1. «de si mesmo carrasco" (falargumentos: "nem para isso o acobarda- lando de um que a si mesmo se matára).
rião carrancas dos antigos philosoplIos. de
C'II·I·aspa\.... , S. f. (t. pleb.) Bebedeira:
que não erão navegaveis estes mares. Vasco «tomar a calTaspana"
Not. (. 91. § Diz· se dos a pectos medonhos,
(JllI·,'usqn~h·ál. O mesmo que Carrascal,
perigosos; mostras d'elles. M. L. 3. 107. e Carrasquena.
coto 3. "do principio do rochedo, o qual com
(Jllrt'llsqnciro, S. m. O mesmo que Carmayor carranca fica opposto ad sul" Oas- rasco (plant.) § lig. Cacete, pau de canastrioto, p. 4... as cal'rancas da ilball o que- quelro. § Planta do Brazil da familia das·
brar dos mares. M. L. 7. "as cal'ranca.s, que melastomaceas.
moslrava de fortes, cavas, baluartes" V. de
(J'lI"'llsquellho a, adj De arvoredo baiD. Pau/o, C. 14. «nenhuas carrancas (de le- x.o, d~lgado, e madeira dura, e que atura ao
Ugios, etc.) me assombrarão)) V. do AI'e. tempo, e em estacaria de cercas; aparl'<ldo,
3. 7. «es as cal'l'ancas de ousadia não nos e rijo: diZ-se de maltas, bosques.
atemorisam· Palmo 3. t: 96 v. § Fazer cal'(J''''rllS(luC''íu,' S. f. !Jalsa, matagal de
ranca; mostl'ar na cara o seu enfado e mau carrasqueiros (InOO. 2. f. 354) ; ou de carhumor. Biut. § Des{a:C/' as carl'ancas,- i. é, rasco,
as mostms de animo censorio, reprebeuV...·rci..·, V. trans. Levar ás carradas em
SOl'. Sá e Mil'. Estr. Prot. «já desfazeis as carro. § Dirigir carros, bois, etc. v. g.' este
cal'l'ancas" § Alascal'a; e tlg. disfarce: «os cal'rei1'O carreia bem; i. é, dirige bem o
lJiocos. e carrancas mascamdas, com que carro.
se enfeita a hypocrisia" Viei·r. LO. 409. §
V"rt'ébo, S. m. Uma ernbarcacão de anCarranca; armação de paus, que se põe aos tifía construcção, e pouco porte: "um cal'rafeiros contra os lobos. Arte Milit. {. 191. I'euo mareado por 14 Mouros" lnOO. 2. r 310.
c.II·,·....c...dn, S. f. Multidão de carran- ali3s carebo, caravo.
cas. V. de Lima, 14.
(Jail"'cdo, S. m. (ant.) Cardo. P. da H.
Vm"'uncÍldo, u, adj. De semblante cai- Gen. 2. 461.
do, carregado como carranca medon]la, feia.
Vai""Cgll, S. f. (ant. desus.) V. Carga. B.
lJem. LlIl1la, Carta, 33. !l fig. O carraneuao 3. 5. Ord. I. 52. 5. § Especie de colmo palustre. Etlwid.
Lllvel'I1O, etc. Lobo, (. 464. I.
(J...·,·é;;uhestll, adj. 2 g. Ova de genero
vU'·"'"Uluí .. hu, S. f. dim. de Carranca.
(J.II·I'íio, S. m. augm. de Carro. § Carrua- excelleute, e qt:e dá cachos mui grossos.
gem· grande e pesada para transporte tle
Vll.....,;;IlÇíio, S. r. Acção de carregar:
muitas pessoas; omnibus. § Carruagem pu- V. g. andam occuZJados na carga, ou carrexada por bois, churrião.
gação elos navios. Barreiros, {. 63 V. "por
(J...·rt'I.....·n, S. f. (t. vulg.) Ferida, ou nas- causa da grande carregação que delle (do
cida, que dum e custa muitG a curar, e que pescado) 'Se aUi fazia" § A. carga que vai em
a pl'lncipio parecia eousa de pouca monta. navio: v. g. chegou-mc uma carregação ele fa§ tlg. Al'ranjal' uma carrapata; metler-se zenda: "drogas de que se faz boa carregaem uma embrulhada de que ha de custar a cão para Malaca. Vieir. 9. 417. 2.§ Diz-se tamsabir.
.
bem dos generos que se transportam por
(Jm·.·.. pllt,e..·o, S. m. Planta do Brazil, da terra. Leão, DescI'. C. 30. "e outros pescados
familia das euphorlliaceas: mamona; dá uns secos dos quaes se leva muita canegação
grãos de ca quinha Iiza, do feição do car- para todo o r ino, e Castella" § fig. «leudo
rapalo, metlidos em uma casca, como a que feito gmnde - de peccados para o outro
cobre o café, e forrados de I1ma pelle verde mundo. "leituras, de que baveis tiraclo belarmada de pilas brandas; d'elle se faz azei- la carregação de fabulas, e semsaborias. §
te purgante. e para alumiar. Brot. (Ricinus VendeI' aLgo cousa peJa carregação; i. é, vencommunis. Unn.) § Carrapa/ei1'o 7Il0Ue; ou- dei-a sem lucro; e fig. diz- e da cou a, que
se conta da mesma sorte, que se achou estra planta da mesma familia.
.
VUrt·"I.úlo, S. m. O mesmo que carraça. cripta, ou se ouviu a oulrem. § Cousa de
Para ita da ela se dos arachnideos; insecto cal'I'egação; vulgar, I?'rosseira, de drogas,
redondo de pelle liza alvadia; pega-se ao obras mecbanit;as. § úal'regapão de humor;
gado, cães, etc. § Piolho de muitos pés. § Iluxão, ou para os olhos, ou para o peito.
(Ju....c;;...d..mcutc, adv. De má vontade i
Semeute do carrapateiro, de que no llrazil
se extrahe oleo, chamado oleo de mamona. com semblante pe~ado.

se ~rpe; pranto, lamento. Bem. L. e cat. natural da pelte.
.
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Escar~lm..tI·.
..arplnlori.., S. r. ,. CarplOtel'la.
()orpllllelro, S. m. (d? Lat. cal'jJentarills) Homem que. por OJ(ICIO traball1a em
deira' ha de varias especialIdades: cal'~~(eiro 'de casas, de noras, ele cal'/'Os, etc. §
~af/)ill(eirO tle?l1achado; o q~e apparelba a
madeira a macbado ou en~ho; traballla esecialmente em ~on~truççoes nautlcas. § 1dj. Biclw cal'ptlltç!~'o; IOs~9to col,e~pt~ro,
ue vive na madell a, e a loe. _§ 7el bIcho
~arpill(eirO; (Ioc. lig. _e pop.) nao estar. socc-ado n'um logar; lJao poder estar qUIeto;
aodar em constante m~vimento. § Escrele.se lambem cal'pen/e!/'O, segu nd o a etymologia lat., pOTem menos uso § J\dag,.: «Pelo lJIal do ferreiro matam o cal'pm/e!ro".
Cllrl,lntejjll', ou V...·I.cntcjju·, V. trans
lavrar como carpinteiro: v. g. capintejal'
labotrs. § - intrans. Trabalhar como car1ioteiroJJ. .N. 1. (. 206. «os que cal'penteJauão erao CinCO"
(larplntcrí.., ou C,u·I.lnt,u·ía, s. f. Ofncio de carpinteiro: V. g. del!·se á -. § Trábalho de carpinteiro: v. g. obl'a de -: a da pollle é obra pl'ima ela arte.
Carpir, v. trans. (do Lat. cal'pere, tomar,
colher, recolher, cortar, rasgar, etc.) Arrancar: u. g - a monda, que nasce nos semeados; mondar, capinar; e d'aq~i se disse,
ng. corpir os cabeUos, a cabeça: 1. é, arrancal·os, e lacerar as faces por occasião de
dOr, e lucia, deshonra, (\ forçamento, <;omo
filiam as forçadas em solidão. 111. e 1I'10ça,
(.18 v. •começa a ir carpinelo cruelmente
(crimclllõ/lle em outras ediç.), seus cabellos, que erão longos" e 2. 48. B. Clar. 2. c.
59.• vieram os escudeiros carpindo suas
cabeças, § fig. Lamentar: v. g. sempre te
carpirei, atma di/asa. § Carpir os mortos;
choral·os com grande pranto, e maguas.
Luc. §Carpir agol/.l'os; dizei-os com voz chorosa, lamentosa.
Carpir, v. inlrans. Chorai'. Au/o elo Dia
de Juizo: .Ia no inferno poderas carpir. §
Dar som lúgubre: «caI--pia o mocho",
Carpir.se, V. reI'. Queixar-se, lamenlar-se, amesquinhar-se. V. elo Arc. 4. 29.
.pedem SOCCOITO, ame quinlIào·se, carpem1/. B. Flor. 2. 73. «e cal,/)I:ndo~se com eslei... chorava inconsolavelmente" § Do u o
de carpir·se sobre defunctos se faz menção
na Ch,'. lIe D. J. J. e Luc. lO, 8. "o filosofo
cbora-se, carpe·se diante dos Portu"'uezes"
Na Eurr. 2. 3. ironicamente: ue ella como
lI.calpe.' e 2. 4. «carpir-se nas palmas das
maos. Ironic. porque llão ha all i cabel10s
qoe carpir, e não se rasgam facilmente com
as unhas. § Dar vozes lúgubres: "onde o
mocho agoureiro se caI'pia" Bocage, 2. t:
(8.,~ Carpir-se: V. Chorar, syn.
~.}rpo, S. m. (do Lat. carjJUs; Or. /carpos,
maOll. anal.) O logar, em que o bl'aço SP.
n~~a mão. § Parte do esqueleto que--comPIle a palma da mão: «os carpas e metatarpos..
'
UarpabúlsuJUo, S. m. (do Or. /carpos,
Irncl~, e balsamon, balsamo) llago que fica
epols de caidas as llóres do balsamo: semenle
o de balsamo.
e arpo~ogí .., s. f. ,do ar. /cal,/Jos. fructo,
ltJos, dlscuro) (t. didacl.l Parte da botaIr~f cUJo objecto especial é o estudo das
~ as,.e suas sementes.
retd"erPrOPbtUl;O, o, adj. Frugivoro, que virue os.
Qn~irpO""el"e ..rl'liino, u, adj. (t. anat.)
pertence ao carpo e ao metacarpo.
~.rpo'Pbnlnngl.ino, a, adj. (t. anat.)
~nge~rlence ao carpo e á primeira pha-

I.()lIrpinho.
281. I.
V.

l~~ue,

m. (ant.) Carqueja, ou berse serviam para accender o
t
flpeCi~ d g. Accendalhas. Cal''lulfia será da
!:ar Q e cal·que. Etttcid. .
fllreil~ eqJu , S. r. Matta rasteira, de folha
letcos' serue cre8ce em logares areosos, e
aquecer f ve para accender fogo, e para
le. §Usa.~n~s; ~oma .rogo em ala- facilmell!1l!lS escreveme lI1~usa~ na medicina. § Alcal'queva.
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C,..·.·cl:/'dns, S. r. pJ. Jog-o de nove cartas. § Jogo de tabolas, em que perde quem
faz mais va as, ou fica com mais tabolas. V.
OlOria .
.
C'lI'rcgndch'i, S. f. E. pecie de formiga
do Brazi I. § lig. ilma carrtgaeleim ele eleflufliO um delJuxo muito forte.
(),..·.·c,o'..lcit·lIS, S. f. pI. (t. naut.) ou
Sirgieleiras : Cabos delgados com que se coo
Ibem, ou carregam as vélas. § Dois moutõe
com cabo tixo no enxertario, para arriar a
verga quando faz tempo grosso.
GlI ....eg'"lís.. lmo, n, superl. de Carregado. V. elo Arc. 2. 23.
C ......cgiJdo, p. p. de Carregar, e adj. Posto no carro, no navio, no aniulal, que lia de
carregar, ou ao collo ou a cabeça de 110mens, para ser levado, etc. «o fato entrouxado, e cw~regaelo" V. elo Arc. l. 16. § SabOI' carregaelo; desagradaveJ. N. L. 1. 5. 3.
«aguas de sabor curregaelo" pcsado. § CaT1'egaelo; atacado v. g. a arma carregada; cm
que se metteu a polvora, ptc. § IJarregaelo
ele dividas; - ele cuidaelos ; que tem muitos,
que Ibe pesam. § (Jôr carregaela; apertada,
escura: V. g. azul- § Peça ca?'J'egada; no
brnzão, é a que tem outra por cima. § 00meres carrcgados; que oppnme.m o estomago. § Carregado; I"alto de agilidade, pesado, 1'alto de viveza, e de esperteza; v. g.
l~'nho o corpo, a cabeça carregada. § Oal'l'e:
gaelo ele annos; mUlto velho. Vieil·. 2. 270.
2. ~ O ,'oslo carregaelo; caido d'enJadado.
Lus. 5. 39. «de disforme e grandissima estatua, o ,'oslo carregado, a barba esqualida"
Leão, Ch,·. Ar i V. § Olha'r carregado; o
mesmo. Aulegr. f. 1. § Sobrancelhas -; as
do triste, severo. § Carregaelo na acaladu,'a, ou semb/anle; severo, tristonho. B. 3. 5.
5. Eu/i'. 2. 4. Bem. Lyma, c. Il. «boje se
me mostra carregado)) § O leão com as jubas -; caidas, e não eriçadas. lJ1alls. §
Somno pesado. Lus. 6. 4. «com alg'um conto de alegria, com que nos deixe o somno
carregll(/oll § Passo carregaelo ; pesadô. Cam
Eleg. 3. § (JalTegaclo; lig. que pc a, que não
é leve. Eneiela, 10. 204. «as carregll(/as armas" § Cheio, o opprimido : V. g. carregado
de lrabalhos, merecimenlos: carregado ele
culpas, peccudos; a conscienci~ carregada.:
«cal'tegaelo de pensamentos tnstes, de CUIdados)) «carregaelo no coração II V. do ATC.
1. 10. B. L. e. Cal. 1. :t80. «quando estamos cal'regaelos de tristezall Viei7'. 10.
57. "preso, - de ferros, e mais carregaelo de bum falso testemunho" § «ll'oi
carregado na devassa" muito culpado:
"Cbristo bem carregado" lJ. Flol' ac()nsado
de muitos ou de graves crimes. § Apouquentado. Lobo, p. 66. «eu estou tão can'egado com o omcio, que me não atrevo a dar
boa couta dellcll § Dados carregaelos; com
chumbo, ou alOu"'ue, de sorte que pintem
certos punlos, ve1i1acaria dos jogadores. §
Praclica cal'l'egaela de siso; mui séria, ou
severa, chumbada. Sa e !tiw. «nem carregaelas de siso, uem damnadas da licença.
(licencio idade no fallar.) § Carregados al'vOI'eelos (do Cocyto). Cam. Eleg. «terra car"eguela" de apparencia tri tonha, não gra·
ciosa, melancoüca. B. 3. 5. 5. «terra cal'"cgaela no ar, e vista deHa com as exhalações dos vapores terrestesll Luc. 5. 38.
"tão temero a vinha e carregaela (a nuvcm)
que poz nos corações lIum grande medo" ~
lJesla cOlTegaela; (t. de alveit.) untada com
bolo de unguento annenio. § Carre{/aelo; (t.
merc.) lançado na conta. § Cal're{/aela, llO
jogo. A carta que tem mais paradas, eIllrelação à oppo ta.
c ...·.·cgudill', s. m. O que carrega fazenda no navio. § O que anda ao ganho,
fazcnrlo carretas. § pI. Nc&,ros que em Loanda e Congo levam os viajantes em rêdes e
cargas às costas. H. lJom. 2. 6. 13. § Car1'egaeloT; (t. de artilh.) soldado servente,
que carre~a a peça. § Carregador ele polvora; (il.) ,'. Cocharra.
CJl..·'·Cgl....entO, s. m. Acção de carregar. § Q.uautidade de mercadorias, que fórma uma carga: carregamenlo de assucal',
ele café, etc. § Gravidade, peso, carreõume:
v. g. carregamento ela caliepa: «tornou-llie
a vil' aqueJle carl'egamenlo à cabeça" Bl'il.
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CII1'. 6. c. 24. "cll1'regamento de somno" ineel.
3. 143. § fig. t.:arregume: pesadume: "cal'1'egamento das vontades" l1wct. 3 355.
Cll .... egilJ·, V. trans. Pór carga sobre besla, sobre.. ou dentro de calTo; dcntro em
navio, sODl'e o collo do bomem, à cabeça,
etc. § fig. ImpOr tnbutos pesaQQS, ou muitos; onus, encargos: v. g. cal'l'egar o povo
ele imposlos. § Impór: v. g. pena que oJldz
carrega sobre o corpo. AI'r. !:L J. § Cm'regar
uma al'1JllI, peça, mina, elc.; atacar de polvora, e bala, etc. § Atacar, accomnlelter:
v. g. carr gar o inimigo. Port. Resl. 1'. t. 1).
16\1. «(os I'ortugueze ) cll1'1'egaTllm os Castelhanos com tanto valor" Frci"e, 4. n.· 46.
«carregar ao inimigo". § Oal'regar alguem
ele golpes, ou aquelle com quem brigamos;
dar-lhe muitos e amiudado. Pal1J1. P. 2. c.
u/l. e 3. C. 39. § Carregar alguma cousa a
alguem; il1lputar-lb'a: «inforlunio, que todo 1be carrcgavlio" Leão, Ch!·. ele lJ. lJual'le, c. 14. «carl'egamos proprlas culpas em
outrem" Ulis. 4. sc. L § Carregll1' o cavallo;
nntal-o com cerlo unguento de bolo armenio, etc. § Carregal' wna somma; lauçal·a
em conta: «cll1'regava na fazenda real os
donativos"; i. é, mandava (D. João de CasLro) cal'regar na receita da fazenda rcal.
Freire, 4. n.O 110. § Carregar alguma quanlia a alguem; lançar-IIl'a em receita como
recebedor, thesoureiro, devedor por contracto, etc., fazei-o responsavel por ella:
«calTegara sobl'e o, ou ao thesoureiro o que
receber". V. Descarregar. § ClI1'1'egar a mào;
deitar mais; v. g. carregal' a mão na pimenla, no lempero, no sal, elc. § Carl'ega,' a mão
no casligo; dal-o pesado: na re[JI'essão;
apertar, ser mais rigoroso. V. elo A,·c. 4. c.
3. § Carrega,,; (t. naut.) colher; v. g. carregar a bolina; apertar, portuclIar. Vieira, 3.
76. § Carl'egaj' lt1JW cal'la; no jogo, deitar
oulra maior. que côrte e vença a carregaela. § it. Na banca, apostar, ou lallçat' sobre
alguma carla mais dJl1heiro, ou unia grano
de somma. § Carregal'; ajuntar, agg-ravar:
v. g. carregando uma iniquidade soure ou1'1'1),; a aleivosia soure o {u7'lo. § Carregal' as
sobmncelhas; cerrando·as o que està enfadado. E/cgiada. r J 54. § Carregal'; fazer
peso para abaixar, rebater: V. g. o peso elos
{,'Uclos carrega os ?'amos das a)·vores. § Pesar, ser molesto: «ludo quanto vejo rue CaJ'rega" entristece. Bem. ltím. r 28. § Carregai' alQuem; fazei-o Iriste, cuidoso, pesaroso: «nao os cal'rega a lembrança das afrontas" Luc. 8. 2l. fazcr mal assombrado e pesado na conversação, no semblante. § Ser
pesado no tracto, dando incommodos a outrcm; na conversação, praetica: 'mão car"eganelo a ninguern, edificando a todo:;"
Ltts. 7. 17. não culpando: nem cen ·urando.
c,u',·cgú.·, V. intrans. Pesar, assentar,
firmar-se: «sobre estas columnas carrega o
Iravejamento, o vigamento, a abobada, etc.•
e fig. «carregal'ão em mim cuidados graves" Bern. Lima: «que os males carregassem sobre a viclinJall caisbem sobre ella.
Arr. 9. 18. «cal'rega sobre mim o peso da
casa, dos filbos, dos cuidados publicos, da
re~ublica .. incumbir: «sobre eUe carrega o
CUidado das exequias" "a idade carrega sobre mim" sou velho e sinto o peso e incommodo da velhice. Ined. 3. 31. § - com alguem, ou com alguma cousa; tomal-a a sen
cargo, ou cuidado. § Fazer peso para abaixaI' e abater: «coisas que pesão e cll1'1'égào
para a bumildade" (opp. às que elevuál e
desvanecem para a sullerba) Vieira, como
o frocto inclina e carrega o ramo para baixo, e o maior peso carrega o braço da balança. § «Jugo, que tanto lhes carregava"
pesava. Coulo, 10.3. 16. § Carregal' na obrigapão; representai-a, pintal-a maior. Leão,
Chi'. ele lJ. lJuarle, C. 16. § Carregal'; fallando em algnma materia, tratal-a com mais
particularidade! e repisai-a, demorar-se, arrazoar com IDalS força n'ella; v. g. cll1'1'egou
muito no primeiro argumento. § ClI1'1'egll1';
aecumlllar-se, ou correr para algum logar:
v. g. para lá carregou mais a chuva. § Ca,'regar o humor sobre, ou pam alguma l)al'le; accumular-se para ali, e gravar: «a dóI'
carl'ega sobre os olbos" Luz ela Afect. § Car1'egar o somno; tornar pesado: V. g. carre-

gon-me o SOnlno. o cançaço. § ii. Fazerpe~ado: «.com elle cQ1'1'ega mais o somno~
1. c, é maIs pesado e aturado. § Carregar:
esforçar-se: v. g. carrega o ve/llo. V. do A.'
§ Cal'l'egar so.bre, on dar no inimigo; co~:
batel-o com lorça: «carregaram todos Soore
a fusla" B. 3. 6. 8. Coulo, 4.5.6 ocal'l'eg
~Ileit~l' da i!veira) sobre os inimigo, c ~~
fez ala tal''' Enelela, tO. 106. (·os ullimoscom
luna ca''l'Cgando sobr~. os primeiros I'ão. g
Carrega,,; combater I'lJamente: oe cal're9a~
do logo COU! ~ !Uai artelharia. com mal li.
ros. Goe? 61n Afan. I. c. 91. "OS batalhõcs
que o vIssem carregando" Porl. Rest. gAla.
cal' em .graf!d~ ~ull1el'O e força: .ali cal'/'!.
gou. maJs o Inimigo" Seg. Cerco de Diu e
Jom. d' Afi'íca, ]1. 1. C. li. "a gente de eavallo vinha cal'rcga~l(loll. § Tomai' carga:.a
nao carregara de plmcl1tall B. 3. 3. 8. .A
uà? cal'regava de p.ópa e alevantava de proa.
1. c, li!! arfar meltJa, a pópa mais que aproa
por baiXO d ~gua. Casl. 2. c. 80. § Carregal';
torcer o cammho para outra parle não po.
posta, mas l.ater.al; estar em situil1;ão nào
dlrccta, mas JI1cltnada: "em huma provin.
cia oriental a ella, que cal'rega hulU POIlC{)
conlra o sul. B. 3. 4. 2. «chegando ã cano
cella, hide ca1TCgQ1ulo para a dircita.· i. é
seguir o caminlJo que IIca pela direita.
cUI'.·cgi...-se, v. ref. Fazer carranca,mau
ro. to: V. g. carrcgava-se aos louvores cmno
outrem aos 01)[Jrobl'ios. V. do ATe. Sei e Mil'.
VilhallJ· § Carregar-se com alguem; mostrar·
Ibe mau rosto, Casto 2. c. 44. ii. Goos, IJ/lr.
IJfan. 2. c. 15. dar-se por incommodadod'elle. ·Lus. 3. 7. -sem se carregal' ninguem com
elle" mostrar-lhe tristeza, melancolia. Mm.
Ch1'. C. 113. Lus. 6. 26. «um pouco carregan·
do·se no vulto" dando mostras dc grandes
sentimentos. § Oarl'ega1'-se; mostrat'-se trilonho, pezaroso, desgostoso: "srlIundo 1111
ca'rrega a ingratidão delles" B. 2. I. I. Cal"
1·egm'·se o e.~pil·ilo; entristecer-se Ferr. Kg/.9.
Cn.·.·cgo, S. m, (ant.) V. Cal'l'rga, c Caro
ga. FeIT. Oir1trg. "muita inllammação,eearI·ego .. § Besta ele cálTego; de carga. Uni. N.
2. 52. PI'. § Carrego; cargo, omclO com peno
ões. B. Prol. lJ. 1. "tbesourClI'o da casada
India e lina, e depois feitor das mesmas
casas, carregos, que com seu pezo razem
acurvar a vida" e Cal'la Reg. em Fl'ell'e, I.
n.· 65, «que nesse ca1'rego me queirais ai~
da servil' outros tres annos' § Encar~o,obrl'
gação, dever. Goes, Chl'. AtaI!. I. 26. Iff. t.
7. «per aquelles que Lem carrego de pro·
veer"
ClIC'I'CgO, S. m. O andar do cavallo: .Iem
bons cll1'1'egosll § (1. pop.) Carga, que I~\'a
um Ilomem ou uma mulher. § (I. us.) Hu·
cargo.
.. .
cú.·.·cgosinbo, S. m. dlln. de Carrego I
Pequena carga. Gil V,:c. 3. 204 .
CJ'..·.·egoso, OSO, adj. Pesado lO~ommo
do diffieil de levar. I/fi. l. 4. "pOIS ClImo
se 'faz qne a carne tão carregosa, enrerm~
tão contraria e di"'na de ser desprezada,oo
assl amada do spif.ito" e 2.9. "sohdamcar·
1'egosa" Paiv. S. 3. r 243 V. «os b!maventurados no Cco não perdem sena oque
lhes era cll1Tegoso (no mundo)'"
A
v...... cg......e, s. m. Gravidade, peso. rI'.
10. 24. «sem que o corpo mortal COIII ~u
carrequme a fizesse pender para a terra g
fig. Vial. 14. p. 384. "obedeceu com ca~'[l'
gume e tristezall pesadume. fned. /.f. °.'
;,com' Cal'1'egUlne da sua morte que adeVl'
nbava. tri teza, pezar.
. Olo!!!!
ClI ....elt·lI s f (do Fr carrl~ra)
o
por onde e'cO;Te a pé, ou a cavallo: .mtt~
don-o levar à ca1'I'Cil'a do eu paço.
SfLl1cl. r 81 "quaes dos_carcees r~r,~
os cannhos, e ardendo vao dia w§~I'f<;ra;
metas" T"lI(l. de ViTg. 6e01:g.·
. ou a
corrida com a mator velOCidade a pc, !!Ilo'
cavallo, é andar mais depressa,'.q.~e,o 8u de
pe : "passar carreiJ:a § As cal1eu~damen'
ca1'1'ewa; correndo 11 pressa, acç~ler nas cal"
te. § Exercicio de correr carronas, nlinuar
,'eiTas de cavaIlo. Lecío, lJesCI·. 29. "coparIU"')
as - I I (usado jà antigamcrte e~ corre~1
Goes, Chr. Afan. 4. 84. '~lIa ve )' bo·
carreim, e a corria ll (el-rel D. Ma nuel,4j'!.f.
je diz-se corridas. § Estrada. Ol'd. ~e
51. «constrangidos ... para as cousas..·
I
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d as assi como para fazim~nto de po.ntes, gares de campinas, etc.1) § Nome vulgar que te: fez qualro carretos, c deve dois carretos.
ate fontes, Clll'reu'as, e rcsslOs". § Camlnl~o, se dá aos carros de artilheria. § Carreia; re- § Bestas ele cal'relo; cargueiras de transpore! da' .liimento de carretra" I. é, a acçao paro do canhão. § Oa/nla ela charrua; os tes, e almocrevaria. § Navio, dc carreto; de
~s ~~edor (restrada, que a e!,ubarga ao que paus atravessados e rodas, sobre que anda transporte. Obro ele lJ. JJuarle. B. 2. 6. 2.
c~minha. Elucid. arl.. Aposllla. § OOI'/:e/' a a charrua. § 11' pelo caminho das carreias' "coalhada a sua ribeira de náos de carga
ITcira da cor6~; o pareo, ou passar ti aba- tlg. seguir o fio da gente, fazer como os (rLercantesj, e de outras velas de carreto.
~o por conseglll r em concorrencl~ de ou- m~is fazem, navegar pelos rumos do povo. que traziam mantimentos para a terra, e
FerI'. Carl. 7. do L .. !. § Car~I1, vere- Uits. 3. sC. 1. 1. Aulegr. {. 113 V. Eu{r. 1. efTeitos commerciaes dc fóra do seu distritr: Elucid. § fig. Via, caminho, meIO deJa- 1. § ii. seguir as cousas por seus meios ordi- cto; de terra estranha, da comarca.
dr' alCTunla cousa: "vós lhes catades mUitas narios. § Dei:J;ar passar carros c carretas; esClu"'lú"o, ou Co....cá..o, ", adj. Trazizearrciras
o
t"
(buscaes mUi'as
Vias, calmn 1lOS cutar indilferentemente as invectivas, as do de carreto.
Cll.·.·IÍ1gcm, S. f. Porte do carreto. B. P:
~u meios) de fazer aggrav~,» Orei. Ar. 2. censuras d·alguem. § ti. lIechar os olbos a
f 502. § Caminho, pr~cedlment~.: v. g. todos os desaforos, infracções da lei. § Capi- § A carruagem do trem do exercito e sua
sigui" a carr~ira da V~I·lllde .. Vw!r. nse- Ião ele ca/TClas; ol'ficial, que faz carregar, .bagagem (Lobo, f. 561.); ou dc quem viaja,
guir as ca'l'ret/'as do dtabo" Vla.s de per- e ajuntar as bagagens do exercito. para que Barreiros, f. 98 V. "se tornou para Fmnça
dição. pina, Ohr. oPP: as carretl'as elo Se- marchem em boa orõem. § CI1/Teta; con- com toda a perda de sua carriagem" Oorles
nlwr ou vias, e meIOs da etcrna sal va- stcllação celestc; a ursa maior. Lus. 10. 88. d'Evol·. de 1481..a carriagcm dos carregadoção. 'Mart. Cal. § Via, theor de proccder § Carreia de bomba; carro de duas rodas, res.. Inec/. 3. 219. ncal'l'iagcm de camelos
bom ou man, ordem, rumo ~ conducta, go- sobre o qual é conduzida a machina de ex- com mantimentos" i. é, cáüla.
,erno. Id. 285. § 1'er, ou levar a mesma ~ar tiocção de incendios e os apparelhos de Cll ....I.iu, S. m. Eixo com duas rodas, de
reira em {azel' alguma cansa, em negoct~s ; salvação e combate, é tirada por homcns, que usa o rulão, ou apisoador, para pisar a
proceder do mesmo modo, de uma manei r.a e composta de quatro travessas de madeira, lã, etc.
Cll.·.·íçn, S. f. Avesinha da família dos
Igual. ard. Af. 2. r. 15 "e a mesma carre!; duas calhetas onde. deslizam as corrediças
ra tem (el-rel) em todas as cousas, que som do estrado da caldeira e um cabeçalho com deutirostros, ordem dos passaros; anua pelos vallados, e buracos. Luc. 7. C. 8. "Acinconlra a Iivrido.m da Igreja ... § A direcção, cruzeta.
Cn.·.·ctúdll. V. Carrada.
za da ave Troglod)'tes, a que o povo chaque leva o navIO; o camlOllO, derrota: v. g.
CIII·rct.úgcm, S. f. Carreto. § Paga de um ma Oarl·iça.. Curvo, Plllyanlh. 593.
na carreira da Inelia. § BaI'co ela carreira ;
Clu',·lci.l. S. m. ilfatlo de carricos.
que faz viagens de porto a porto, ou paH- carreto.
clu·,·ct.jlo, S. m. Oque vive de fazer carCn.·...éi .. í... cl'lsti.dll, S. r. Avésinha assa!!c1O etc. é OPll. ao {retai/o por alguem. §
ea~'I'a dc carreira; o que faz jornadas pc- retos com carro. (Leào, ChI'. J. l.J; ou de sim chamada porque tem uma bclla poul a
riodicas entre determmados pontos, ser- alimpar as ruas das immundicias. Vidr. 4. de um amarello dourado, cercada ue preto,
é esverueada por cima e amarella por balvindo para conducção de passagei ros. § 173. carreteiro, carroceiro.
Omovimento de quem corre, ou do que é
C~"rct,"lo, S. m. augm. dc Carreta. § ii. xo: é o passaro mais pequeno dc Portugal;
movei: V. g. dw' uma carreira. § Oarreira; Cadeira grande com grades para tran por- é uma variedade da carriça. § CaI'I'icinha
flS. o tempo que dura: V. g. a carreira da tal' paralyticos. B. Flor. I. p. 184.
esconelrigeira, ou troglodyte, é apenas maior
Vida. Vieira: uconsumar a cal'l·eiJ'a., § PaCnrJ'ctú.·, V. trans. O mcsmo que Acar- que a crislaela, de um pardo ruivo. sem crista, e com cauda curta s~mpre levantada,
raI' /lO meio da car/'eil'a; i. é, não acaltal' o retar, e Carrear. Arr. 4. '1.7.
que se principiou. § Intervalo entre cabelCúrrctc, S. m. Peça da atafona, consta corre pela terra, e acouta-se em buracos.
los separados com o pente. § Tambem se de seis fuselhos a prumo; está sentado em Cltvier, I. 257. e 258.
dil do que faz alas, ou fileira: v. g. carreira um taco, e anda á roda debaixo da prura.
Cnrríço, S. m. Planta da familia das cyde arvores; dos barris dos aguadciros nos § Pequena roda fixada no extremo do eixo peraceas, tambem cbamada canna brava ele
rhafarües, ele. § Oarreira ele polvO/'a; rasti- de outra maior para tran>missão de movi- alagados. Costa, Eg. V. Caniço.
lho; formigueiro, ou formigão. § Carreira; mento. § Carrete; dim. de carro, carretel,
C.irrlcilchc, S. m. (de carro e coche) V.
modo de vida; emprego em que pode haver carrinho: "ca/TCles sem rodas" V. do Arc. '1.. Córricocbe, que se diz por corrupção.
promoção ou queda: can'eira (liplomalica; 4. rastilhos, trenós, seléas. § Carreie: V. Fio
C...·.·íl, S. m. O rego, ou rodeira, fei ta
pelas rodas dos carros ua estracla. § Cami-mi/i/ar, elc. § FaJel' carreim; adiantar- de carrete: V. Mialbar.
se, elevar-se em posição social. § ii. Guiar.
Cl1I·rctcá.·, V. trans. Omesmo que Acar- nho do carro. lned. 2. 541. § Carris, pI. (I.
Eneid. 'eu polo no te {arei carreira. § Não retar. Lobo, {. 21. "palavras ... carreleadas de cam. de ferro) BalTas de ferro s.obrc as
(a;ercal'reiraa cégo; não fazer guia. § iI. fig, das outras linguas".
quaes correm as rodas da 10comoUva, do
Dil-se de quem não é capaz de fazer o meCnl'rctCh'o, S. m. O que conduz uma tender, e das carruagens ou wagons, que
nor beneficio, ao muito necessitado.. § Não carreta de carga. Reg. do UeslJ.llIb. do Paço, lhe estão ligados. § ii. Barras de ferro, com
(a.;er carrcira direita; não proceder de mo- 120. § O que governava entre os antigos os encaixe ou em elle, sobre que rodam os
do regular. § Carreira de cegos; estrada de carros de pelejar na !l'uerra. Eneida, 9. 80. carros americanos, ou bonds. § Companhia
balida; cousa trivial, que se faz machinalcnrrctelro, u, adJ. Que serve de carre- de cal'ris urbanos; titulo de uma das commente. § Carreira; (ant.) peregrinação, ou I\'ar, e descarregar navios, e cousas seme- pallhias de bo/uls do Rio de Janeiro, cujas
romaria. Elucid. § Oarreira; o direito de 1l1antes: diz-se dos barcos.
linbas são de bitola estreita. § CaI'/'it o carmandar os solaregos, e moradores de casaes
c ...·.·ctcl, S. m. V. Molinete. Casto 8. c. 1'0 da charrúa. § Adag.: "Se ·não chover cnem lerras de senhores a jornadas de seu 95. § Peça de pau, ou de metal tln1 que se tre março e abril, venderá elrei o carro e
serviço. Encicl. V. Tomadia. § Carreira de enrola arame fino, corda de pescar, ou a da o calTil" Del-ic. Adag. ,5. "Em abril queima
Ilro;logar vedado para exercicio de tiro ao barquinha, etc. § Carretel; carrinbo; peque- a velha o carro e o carril".
Ilvo. S Carreiras; sulcos feitos pelas la- no cylindro de madeira com reborJo, em
ClI....llhi'io, s. m. (do 111'. carrillon) (I.
gnmas, ou por agua corrente. Cam. Eleg. que se enrola fio de algodão, de linho, re- novo adopt.) Orgão de sinos, que os faz
10. ui. 8.• tanta copia de la"'rima arden- troz, etc., para co turas ou bordados. § fig. soar com harmonia c compas o; rer.iclue de
tes, que carrei~as 110 rostoo si nalasse" § lJesr,n1'Olar o carrelel; fallar lal'/~amente. T. sinos que tocam por orgão. § Carl'llhao eleAdag.: -Quem tem mulher formosa, ca~tel dc Agor. 2. \. porque o fio d'ellos ela 'Uco clrico; (I. de phy-ica) apparelho composto
lo na fronteira e vlOba na carreira não lhe se desenrola muito, ou a cord;J., qne se dá de uma verga metallica, de que pendem
filia canceira...
'
ao peixe grande, quando se desenrola do tres campainhas, e duas pequenas espheras
lIarr,clríuho, dim. de Carreira. Bern. calTelél do pescador, para cançar o pl'eso, tambem de rp.eta\, as quacs, o cillando cnUI/. ~ns, 2. 2. 7. "dando carreirinhas ue' ci- e não quebrar a corda do auzol, a qual se tre as campa1l1llas, as lazem soar, e annunma para baixo".
solta muito, e á proporção do que nada.
ciam a presença da electricidade na atmoI)arréh'~, S. m. Homem, que guia o carCm"'cHllan, S. f. dim. dc Carreta. Rego, spbera.
ro. eos bo~s; o que acarreta em carro. Btul. Cavo C. 25. § Roda de metal entlada em um
Cu....í1ho, S. m. Caroulo da maçaroca de
I Oque gUIava o carro nos páreos, ou car- eixo, com que se cortam, deixando um la- mHho. § (ant.) lIace, bochecha. § Comer a
reiras a desafio dos anti~os. Leão, lJesc. C. vor, as massas de forrar pasteis, bolos, etc. dois carril/ws; (phr. prov.) (do Ilesp. adopt.
87. V. Carreteiro. SCamInho estreito para § 1I0guete de canudo, que se solta. § Broca em Portug.) receber proveito de haver-se
nle,de ~é. Pinhetl'o, 2. 52'. Lobo, {. 164. § embebida em um rodete, que se faz gyrar bem com os de partidos contrarios, receber
Ca"rel1'o de fopnigas; as que vãll enna- com um arco; instrumento dc ferreiros, e por duas partes; receber dois proveitos ao
as pelo lDesmo caminho. Maus. § tlg. Via, espingardeiros.
mesmo tempo. Btttl.
cammho: 'os earrei7")s seccos da virtude"
Cm·.·c'iubn. S. f. dim. de Carl'eta: Ca/'Cll.·.·ínhu, S. m. dim. de Carro; vehicu~.. 7. 6. § Oe~pa90 entre carreiras de plan- retinhas de viajar. God. C. 5. 1J. 16.
lo li!\,eiro, ordinariamente de duas rodas, c
, que se dlspoem em linhas rectas, ou
cur"eto, S. m. Acção de acarretar; carre- tirado por um só cavallo, destinado a re~Irclantam em regos parallelos, como o lJa- gamellto; o que se leva, carregando aos hom- creio. V. Cabriolé. § Carrinho ele mão; ped~ o, as cannas de assucar, etc. no Braúl bros, ás costas, á cabeça, sobre animaes, em queno carro com uma só roda dianteira,
:.m o camalhão, entre os regos das can- carros, embarcações, etc.•toua a agua, e com dois braços, ou yaraes, por onde um
mantimentos de Ormuz lhe vem de carrelo. homem lhe péga, e o lmpelle; serve para
c. I ó
1). rrc ~ lo, s. r. Especie de calhandra. i. é. é trazida de fóra. B. e Casl. 2. C. 59. ua remoção de terra, pedra, entulho, etc § il.
s'3da
solta lhe vem de carrelo.. Barreiros, (. Pequeno carro de tres rodas, sendo uma na
Irete:.rcJao, S. m. (I. do Minho) Moço de
37. "onde os refectoreiros tem pouco tra- frente, impeLI ido a mão pela parte trazeira,
re~:rmre~'r, v. intrans. O mesmo que Car- balho no carreto das i"'uarias.. § Carrelo; e que serve para conduzir creanças, ou alei, ais usado.
fig. cousa externa, auxilio, adjutorio. A/T. jados. § Carrinho;' carretel de linha ou reca~r~rréta, S. f. dim, de Carro. Especie de 8. 13. "Deos póde fazer o corpo glorioso, troz para costuras e bordados. §. (an!.) Arliru ça para carga tirada por animaes de sem lhe vir carreio da gloria da alma.. § gola e cadeia de ferro, que se punha ao solChiD ou por zente: e ha carreias á vela na 80111en$ diJ cal'rela; que can;e"'am, que ra- dado por castigo. § O trabalho que sc dava
a. B. 3. :l. 7.• té carrctas á veta nos lu- zem~ fretes; carregadores. § Carreto; O fre- por castigo a soldados e calcetas.
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m. V. Carretél.
(UO LaL carl'lts, ou carl'tlm)
Qualquer viatura p.ara transpo~·te de pessoas ou cousas, e lll'ada por anlmaes; em
geral, cavallos, muares, ou bois; lem duas
ou qualro rodas. § Carro ele praça; o que
se loma na praça, e ([ue se paga por tabella, á hora, ou por corrida. § Oal'l'o ile cocheira; é o que a cocheira se vae alugar. §
CaTI'o particular; o q~e tem qualqu.er p~s
soa só. para seu serviço e de sua lamilla;
carruagem. § No Bra7.il, em todos estes casos se diz geralmenle carro; e em Portugal
diz·se mais commumme(lte trem: v. g. lrem
de praça. § Carl'O americano; (bond no Brazil) o que anda sobre tnlllos nas lluhas de
transporle urbano, e é tirado por cavai los,
ou muares, a vapor, ou "(lor electricidade.
§ Carl'O ele- bois; o que é ti rado por bois, e
serve para transrorle de cargas. § Carro
taipal, ou com laipaes; cujq leilo lem laboas
á roda, para conler a areIa e cousas taes,
que nno caiam par'a fÓra. § Carro coberto;
que é fechado com coberta, para levar doentes e occultos, e re5guardar da ch uva a quem
vae n'elles. § Carro cie malta. V. Carromalo.
§-Carro t'l'iu11lphal; carro rico, em que eutravam em lIoma os qae lriumphavam. §
Oarro {unebl'e; o que serve a conduzir os
feretros; coche, berlinda. § Oarro ela 1JÕpa
elo navio; o redondo, que mostra a altura
do lemE vara baixo. § Car/'O da lagosla,. o
venlre d este marisco. § Unlar o ca1'l'0;
dar cebo ou outra materia gordurosa no eixo,
para que não caldeie e gire l11clhor § it. ligo
(plIras. fami 1.) dar presentes, subornar para se conseguir despacho. Sá e flfir. «unia
o carro, andão os bois... § Anilar o carro
arlíanle cios bois; (phras. prov.) fazer algnmas cousas as avessas do que devia ser.
Eu{r. t. 2. § Eslar C01l10 um cal 1'0; i. é, muito
embriagado. § 11' pelo caminho do cal'ro. V.
Carreta, parag. ir pelo caminbo das carretas.
§ fig. (I. poeL) O cal'l'O [lo Sol; loco fabulosa. Vieira, 2. 188. Lus. 2. 110. «os cavàllos
que o cal'l'o marchetado elo novo Sol da
fria aurora trazem», § Ca1'1'0 {aniquéi'l'o, ou
cie fanico; pequena carroça, que serve para
transporle de terra, etc. § Carro; peça da
imprensa, pegada ao adufe, a que chamam
t)'mpano, " em qne registram as folhas. §
Dei$ür passm' carros e ca1'l'elas; não examinar as cousas por miudo; fechar os olhos
á couducta dos subordinados, iufracção de
leis, dilapidações, elc. § Carro; II. aslron.)
V. Ursa. § Adag.: «Mal de carro, peor de
arado- "Carro qne canla, a seu dono avanca .... Quem seu carro unta, sens bois ajuda..
;,A cal'l'O entornado, lodos dão de mão".
()"",'oilgem, V. Carruag·em.
c ...... ó..,.. , S. r. (do Fr. carrosse.) (ant.) Coehe adol'l1ado. § fig. Vieir. 2. 138. «vós senhor fizesles o caminllo pelo mal' ... ás vossas cal'l'oças da salvação» e fig. e poeL a
carroça {lo sol. § Carroça; carro comprido,
com grades ~al'a se~'urança da carga: v. g.
carroça cie vweres, ae munições cie gtwl'I'a. §
Carroça de lixo; é de taipaes, e com tamra.
clII·I'o..,ndn, s. r. Carroça carregada, ou
antes a carga de uma carroça, quanto pôde
levar de uma vez. Vieir. 6. 116. 2. "cal'l'oçarlas (de mortos, levados a sepultar) ..
c",','oei.." v. trans. Transportar, conduzir em cárroça. F. El,lls. (dll~ Ilaccho, e on·
ças que o carroção»
()m'l'oceh'o, S. m. Ocrue guia carroça. §
O que faz freles com carroça.
()IH'rocím, S. m. Coche pequeno.
()'H'I·oclnh .. , S. f. dim de Carroça; carroça pequena tirada por um só animal ou
puxada por um ou dois homens; n'este ca:;0: chama- e : carrocmha cie mão.
()...... omnto, S. m. Carro cujo leito é tecido de cordas para ficar leve, tem rodas
de sege; é de carO'as, de levar hagagens,
etc. § ii. (I. de artii71.) Caixão so])re rodas,
no qual vão os cartuxames, etc.
() .. rrUllg'cm, s. f. Nomezenerico de qualquer viatura para transporte de pessoas;
tem quatro rodas, sendo duas no jogo dianteiro; é lirada por cavallos ou muares. § Os
earro , e tudo o que acarreta bagagem do
exercito. Arle de Fllrlar, {. 345. § llarclaO'em,
cáfila, trem. § (t. de cam. de ferro.) \Vagon_
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de passageiros ,- carrnagem de 1." de 2." de c. 2. § Carias palenles, elc. aberlas . queo'
3." cla se § ii. Carruagem salão; a que é di:!- contem segredo, nem vão ehancelladas eao
posta interiormente como uma sala, Car- que el-rei, ou quem as dã falia com lod ~

1'Itagem ceLLuta1'; earro especial para con- oppõe-se a cm'ta cerraria, e sellada com ~l'
ducção de presos.
l~ de puridade. §. Ca.,,'la cClT~da; missiv~
Cm'I"""''', S. f. Avesinha em cujo ninho o amda sobre negoClaçoes politicas dos reis
cuco depõe os ovos para que ella os choque § Carla de ptlblicaçom; (anL) o regio pras:
e Lhe crie os fillJOs.
me as bull,as, .dl? ~alla. Ined. 3J. m. ~ Cal'.
()iH·t.. , S. f. (do Lat. cltm'la; do Gr. ch{l1'- la cie ?11111 {II !clls, desembargo, alvara para
les, de c!lamssõ. eu gravo, esculpo.1 Papel se pagarem tenças de m~rav!dis. Ord. Ar.
escriplo, em que se contém alguma noticia, '2. 74. LI. § Carla ele. 1'ei!1lqullllenlo, l'eJinou aviso, ou em que se tracta de algum no qlnçom, ou. abl'cnwwtaçao ; de desisleuoia
gocio; e sendo de se mandar, ou remelter, ou re':lunc13.:. (r:: anL) § Cal'Ia lesle/)mlllta~
se diz carla mandacieira, ou missiva. Cam. v~l; da o escnvao do fe~to,. de como ojuiz
Filod. 2 sC. 4. Lobo, {. 18. § TamlJem a car- nao recebeu a appellaçao mtcrposta. Ord.
Ia póde conter ordem, licença dada pelo so- lIfan. 3. 59. pr. "se o arpellante pcdipinsberano, tribunaes, etc. V. g. carta 1'egia; trumento d'aggravo aq t~bellião, ou carla
cartas de marca; para guerrear, dadas a leslem!mltavel; ao escnvao do feitOl> § Paarmadores, e corsanos. Leão, CM. Ar V. c. pel d'estampal': "imagens em relaiJolos e
40 Anel/'. ChI'. 4. 56. e Il5. § Carta cie lei; c{ll:las .. Anell'. Uhr. 3. c. 78. § Carla geo9l:a.
lei promulgada eom a approvação das ca- pltwa: mappa em que se rellrescnta a ler.

maras, e sancção regia, referendada pelo
respectivo ministro. § Carla, ou carta con:'1'Ílucional; a constiluicão outors-ada por
D. Pedro IV a Portugal, -e que é aInda com
o Aclo Addicional, a lei fundamental do Estado. Oarta de al{orrla ; escriplura, ou cédula parlicular, pela qual o senhor dava a liberdade ao escravo; e fig. a morle 3 carta de alforria; carta de alforria do capliveil'O do cie
mania: .. lirarem-Ihe o bispado seria daremlhe carla de al{vl'I'ia das obrigações do off]cio pasloral .. M. Ltls. 2. 6. c. 22. § it. diz-se
irrisoriamente da Carta constilucional. §cie {'aval', de ,'ecolJ11Jw/l(laçcio, de desafio; cujo
contexto se dirige a pedir favor, recommendar alguem, desafiar. § - de credito; pela
qual o eorrespondente recebe ordem para
dar dinheiro. S- cie aviso; em que se avi~a
o correspondente do saque feilo sobre e1le,
operação men:antil, elc. § Carla de pa.qo:
V. fiecilJo, Quitação. ~ CaTla de guia; passaporte, ou licença éIe exportar, v. g. nos
re&,islros das minas para o onro_ § Carta de
gUla, dá-se aos pobres viajan tes, p\!ra serem aga,salhatlos e providos dos hospitaes,
e albergarias: "fazer a jornada com carla
cie guia.. Tolenl. Poes. i. é, ás esmolas, §
Carla d'e.'caminação, de gratls, ou {lotltor,
de {o/'matum; as patentes que se dão ao
examinado, ou graduado; e assim, carla de
0flicios ptlblicos, pilolo$, elc. § Carta ele pal'tühas; a que se dá ao herdeiro para haver

do casal, ou herança jacente, os bens que
lhe cabem segundo o lançamento, ou landamenlo do partidor do juizo. V. ~'orl1lal. §
Carla cilaloria; pela qual se manda citar
alguem fóra do dislricto. § Carta de camara;
(Orei. 3. I. l\l.) (ant.) I1cença regia para serem citados os infantes, duqnes, e oútros
grandes para virem á cÓl'te responder ás
demandas; qnalldo se acbam na côrte, delerminou-se em L502, que possam ser citados por carta do escrivão do juiz, ([ue ba de
conhecer do feito. Ined. 3. Livro das Posse.s, p. 581. e. V. Camara, e Leão, Colt.p. 313.
ul!. e(l. § Carla ele seguro; licença para se
defender algum réu, andando solto. V. Segurança, como dill'ere. § Carla ele anno e
{lia; de seO'uro que vale ao segurado durallle aqneUe espaço, para cOll1púecer, e
livrar-se. 01'[1. Ar. 5. 85. 83. § Uarlas jtuliciaes; na ora. Ar 2. 59. L4. parece significar carias ele seguro, sobre o caso de que um
é accusado, e ja é feito judicial, por testemunhas inquiridas com cltaçào do cnlpado
l1a devassa. Or{l. cil. 5. 1'. 57. e se opp. a
cartas. de seguro geraes. V. o paragl'. I. "e
requerendo a dita carla ele segurança jtldicial nom lhe fosse dada, mas dê-se-lhe carla cie segurança na forma geralmente costumada.. § Carla {til'eila ; provisão sobre consa de justiça, opp. á de gl'aça c mercê. Ol'd.
Ar. 2. 8l. lJal'agl' 8. 9. § Carla de prego;

carta fechada l'jue leva o capitão do navio
ou almiranle !l'uma esquadra contendo ordens que elle só deve cOllhecel' quando chegar ao porto ou logar determinado em que
a carta ha de ser aberta. § Carta ele mal
dizeI' ; libel'lo infamatorio, pasqnim. Ord.
5. 58. § Carla abel·ta, on patente; a que é
feita, e sellada no corpo com sêllo redondo,
ou pendente, e.contém obriO'ações, doações,
mercês publicas, etc. M. L. Uv. L5. C. 5I 180.
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!'a O!l uma parte d:ella por meio d'uma pra.
Jecçao orlhograplllca, stereograplIica, 110.
malographica, etc.: carta da /i;uropa'_
do Umzil; - de Portugal. § Cm'la nautica,
ou cie marear; em que se traçam os rumos.
§ - cie saúqe: y. Saúde. § Carias de jogar:
em que estao 'pintados os nalfJeS ou melaes
e os pontos. ~ Carias l1espanholas; as car~
las de jogar que tem pinladas cópas, paus,
etc. Carias Francezas; a5 que representam
ouros por quadrados, Pl\US por follIas trifi·
das pretas, elc. § /Jal'alhal' as carias j mis·
tural-as para que os naipes nào fiquem junlos, nem ellas flquem massadas. § Cor/ar
as - ; dividir o baralho em duas par!csantes de as dar. § VaI' eal'ias ; distribuil·as aos
jogadores. § Cumprar carias; lomal-as do
baralllO conforme as regras do jogo. § Cal'tas massa{las; dispostas. por galuno para
trapacear ao joO'o ; ou por estarem os nai·
pes juntos por falta de baralhar. § UIIIIIIQS'
so cie carias cie jogar; são 1'2 baralhos. 5
Perder por carta ele menos; ng. por aca·
nhado, não despejado, e ficar ãquem do
rigor das cousas, não ir com tudo ao cabo;
não exigindo to(1o o direito, tudo o que se
lhe deve, não se fa7.endo tudo. § Jogar OOJI~
carias dobracias; fig. ter mais de um meio
e recurso. Iiu{r. 2. 7. § Deitar carlas; dis:
pór as cartas, a cada uma das quaes se da
determinada designação, para, conforme a
sua eombinação, predizer o fuluro. § il/os/ral'
as cartas; fig. dar a conhecer intenções, ou
os meios de qne se dispõe. § Carla de ii BO;
alphaueto. § Carta de 1/omes; a emqucestão escriplos nomes soltos, e é das ele!!Jen·
tares nas escolas de instrucção primaria. 5
Carla partida; de que se fazem dois COIltexlos semelhantes na mesma rolha, que se
corla pelo meio, dando uma carta a cada
nm dos inleressados. Talvez se escrevia o
A /J C, elc. no meio, por onde o papel se
partia, ficando melade das-Iettr&s em cad~
nm dos dois titulos, e esta era a Car/a!I~~'
lida por A /J. U. § Carla cie alfinetes, de W'
Iões etc.; a folha de papel em que estes
objectos se vendem pregoados. §. Carta eJl~
poretica. Phal'ln. T. V. EmporellCo. § Coi:
las cie local' . formulas supersticiosas escn·
plas em peq'uenos papeis de que usavam.oS
chamados feiticeiros; figuram el1l val'lo~
processos da inquisição.. § par.as carias,
IIg. pór II dispôr ; ter a pflnClpaIIllOucnCl~'
§ 1'cr carla branca' li"'. ter anclol'lsaçao
para proceder como quiz'k § pór as car/~
na mesa: fi!!'. declarar-se. franqamente, ~eis
xando todas as reservas. § Nome de o
peixes da família dos pleuroneclos. r~
Adagio. "Morrem barbas, apparecCJ~ m
las «Nem olho em carla, nem mao
arca"
e de
() .. ..tllbínll, S. f. Escova de aram,
que usam os ourives e impressores.
a
()l"'tllbllxnl', V. trans. Escovar com
cartabuxa.
. go da
()nl'tntlll, S. f. Nome que, n~ JO banbanca, se dã ás duas cartas qltC tira ~ lan.
queiro Qm seguida, das quaes Um~querda.
ça para a di reita, e outrd para a e 'adQJ'
!l. EI1Js. «se detesta o .acinte ~as c~~ue ~
§ Tambem se dã este nome a cal' '0.0 de
joO'a para uma vasa, em qualquer J que se
cartas. § No jogo do monte, as cal' as
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. 'em na mesa e o ogo que com ellas se
dispo é ue se Lorne a baralllar.
rllc~rl~IOgio, s. r. Collecção de ca~tas gcographicas.
oarlllOlO. V. Carthamo.
lJarliiO, S. m. auO'm. de .Carta.. § (do FI'.
eMloll) Papel de certa co~ Istencla e e~pes
para desenho, ou plOtura; papelao. §
archit., esculp. e pinL) Ilepresentação
d; um papel enrolado nos e~trem.os,_ tal ve~
mespaço em meio par~ mscl'l pçoes_ ~.
~ Are. -um ~rande. carlao c0!U. as armas
do Soneto- larJa. §.l3llhete dE:: VIsita: mand/i.lhe o meu carti1o..
_
V~rlllplÍclo, S. m. Livro de mao.de varias matcrias. V. elo AI·f· L. 4. 2. ~ .Ll.vro de
papeis avulsos. Lobo, Q. D: 4. § LIVIO eleOlenlar de grammatlCa antiga: v,. g. cartapacio dc gCllcro.s, ele s.t/Illaxe: ~ LI vro ~ran
deanligo e em mau estado, calhamaç.o.
Vllrlllpl-, S. m. Capa de papel aful1l1ad!1,
que serve de segurar a estl'lga, que se poe
na roca para se fiar.
Varla"lo, S. lU. (ant) Tombo, livro em
que se conservavam doa9ões, e quaesq l1er
oulros iustrumeutos publtcos, a que se dala onome de cartas.
.
Vorlos/lol1, S. f. (do FI'. carltsane) Obra
de pergaminho, coherta de fio de ouro, ou
praia, com que se guarnecem as cJsas dos

ltde
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Vorláxo, S. m. Ave silvestre, da fanlllta
dos dentiroslros; tem a cabeça e as azas
prelas, o peito amarello e o ra:bn curto .. AuI~I'. riO. § Qualidade apreCiada Je vlllho
de pasto tinIa, que produz o concellto do
mesmo nome.
Varláyro, (onL) O mesmo que Cartorin.

Carláz, S. lU. augm. de Carta; carta em
JIIpcl "rande como são os di plomas, etc. §
Ido Arab. carias) alvo-conduclo, que os
nossos davam na Asia aos amigos da na~o. para uavegarem seguramente. Cou,lo,
1.9.1. § ng. Patente, seguro de prolecçao,
stgurança de mal. !.tIS 9. 17.• palavras (de.
S. Francisco Xavier) que elles aviam pelo
mais seguro carlaz contra cossarios e conIra afuria das torm~ntas-. § Papel impresSII aprelo, ou a córes, ás vezes de grandes
dimensões, que se artixa nas paredes, contendo algum annuncio: v. g. o eartaz elo
~lml'O. /.losla, Ucorg. § pI. Carla;es: a Empre;a Lillcraria Fluminense costuma amxar
grandes cal'lazes para annuncio das suas
obras.
.
.
CarlCRdo, p. p. de Cartear. § Jogos carIrados; os que se Jogam com cartas e parreuo,; que não são de parar.
farleár, v. intrans. Pór a ponta do compasso na carta de marear, em u ln dos tres
ponlos ~e pilantasia, de esquadria, ou de
plmolasla e esquadria juntamente, para sal~r aallura cm que está o navio, e a lonIlude e latitude de qualquer logar. Via Aslron. § Calcular a latitude e lou~ituJe no
mar, a derrota, para dirigir os navios em
!eU .rumo direito. Cmllo, 4. I. 9.• mandando
1 lia, tomando o sol, e carleanelo». § No
lOiro do monle, pór as cartas na mesa, e tirar Oulras das que ficam no baralllo para
lir oque de.eide a sorte. E' o banqueiro,
ou o seu ajudante quem caricia. !\ - v.
I~ns. Ça"lc~,. as milhas; calcular a derrota
~l.dlslancla percorrida e rumo que se
!I1um.

'

farlear-se, v. reL Ter correspondencia
r.~carlas: eartear-se com os amigos. B. 2.
litU 'carlCOtl-sc logo com os mouros de CaeI. CoUfo, lO. '2. 14. Luc. 7. 5.
ehad"lélro, s. r. Bolsa de couro, com fe!led ura , em que se mandam cartas de seu o, e se guardam papeis' fazem -se pe~Delnasde algibeira COIll fechadura de móla
~1I~g~et\do mesmo couro, para guarda~
\iie sOb po bces , etc. § Caixa moveI que se
de la r~ ~nca, com feição angular, ou
Ibt'Cu~ I~chnf ado, as tam pas abrem para
iObre el sao orradas de panno, ou couro;
f'lpeis ~as ~e escreve, e dentro se guardam
ferido 'Ord°bJe~tos ue escrever, ou desenhar,
lhno incl!na~lamente
a parte superior em
hrlél lOa o. § Banca de escrever.
ro, S. m. Correio, conductor de

car~s. Alm: Inslr. 2.
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182. § Empregado
VllrtolUi'alltc, S. 2 g. Pessoa que exercido correio, que as distribue nas cidades ta a cartomancia.
aos moradores. § Fabricante de cartas.
()1... tOlládo, p. p. de Cartonar; EncaderV.,,·tch·óll., s. f. Cartuxei ra. Casl. 5. C. nado em cartão: livro cal'lonado.
41. "mandou· lhe duas carleirotas de polvoV,"·tollág-elll, S. f. (do l/I'. carlonnaJe)
ral).
Encadernação em cartão. § Caixa de cartão

C.,,·tél, s. m. (do Fr.) Carta, cujo contexto se uirige a desafiar para duello, justas, torneios, etc., ma:; geralmente em sentido hostil. Vieil'!!, 10. 77. e 205. "mandou
uma 'larta, ou cariei, em que desaliava o
capitão da fortaleza» CaLtlo, 4. 8. 8. § Cartaz: "do cariei posto no l'aralzo» Feo, S. rLL v. § Ilótulo, ou papel com leltras, emblemas, versos, ou prosa, que se préga em
arma.ções, que se fazem por festas civis ou
religIOsas. V. (lo An. 6. 8.
()...·tél.., S. L (I. de arch.) SuperOcie li·
sa, colloc!da no meio de um friSO ou pedestal, para se Jbe gravar uma inscripção,
ou para ornato.
c ...·tcsl.. nülIuo, S m. S)'stema de philosophia de Descartes, philosopbo Francez
do 17.· seculo.
c ...·tc!lli'no, ", adj. Que pertence ao systema de Descartes. § QU~ segue este s)'stema.
Cllrléta, S. f. Jogo de parar plebeu. D.
F. !tI. /lelog. falt.
VarthllgluilSO. V. Cartilaginoso. Curvo,
Pol!lanlh. p. 14.
.
.
c''''t1I1\mlco, adJ. m. (t. ch)'m.) Aculo-;
o que se extrallc da cartttamina.
C'lI'th"lllína, S. f. Principio coloranle
.
das nMes do carthamo.
c''''t1''\1ll0, s. m. (do Gr. kalhail'ó, eu
purgo; ou do I\.rab. cariam) Açafrão bas·
tardo; planta da familia das compostas; ê
purgativa; e ê tambem usada na tinturaria.
(Carlhal11us lillclorius. Linn.)
VIU'tll ..gcí'"1, S. r. IL chym.) Principio
immediaLo que se acha nas cartilagens.
C.. rtilágem, S r. (do Lat. oorlita{lo, inis)
Tecido branco, elastico, que reveste os extremos dos ossos; é mais molle que estes e
mais dura que os ligamento~; ou são a primeira forma dos ossos, ou permanentes,
estas tambem se ossilicam com os annos.
() ·tll .. g-i ..co. V. Cartilaginoso. Mello, C.
C ·tllllg'lnHI""ção, S. f. (L patllo/.)
Transformação em cartilagem d'um tecido
que normalmente não o é.
V,"·tlh.glnlllei"·.sc, v. rer. (t. pathol.)
Converter-se em cartilagem.
()1l.·tllllgluO!io, ÓSIl, adj. (do Lat. carlilflginosus, a, um) Da natureza de cartilagem,
da tiua consistellcia: v. g. subslancia-.
Azas -; como as t.los morcegos, e pescados
voadores; peixes -; como a raia, lixa.
V...·tílhll, s. m. dim. de Cal'ta. § Livro
elementar de ensinar a ler. B. Vieil·. 10.
161. 2. El. Dom. L. L. 16. ercomposerão cartilhas. § Não saber a - ; ser muito ignorante. § Dizemos fig. isso nào eslá na carlilha; á má parte de comlllum, pnrque não
é doutrina, maxima certa, ou cousa regular, mas novidade duvit.losa, erronea. § Ler
por oulra carlilha; seguir diverso s)'stema.
V.II·líUgo, a, adj. Carti lagi noso, ou semelhante a cartilagem. Elegiada,
17 v.
esl. 2.•0 animal carlitigo" o morcego: eras
carliligas azas~, r 59 v. de pelle COIl]- felpa.
().,,·thlll.ólo, s. m. (t. rustlCo) Livro da
razno.
V""tính .., S. r. dim. de Carta. Cam. Fi-

r

lodo 2. sc. 5.

para ament.loas, etc.
VI..·tonú,·, V. trans. Encadernar em cartão.
Cllrto 1,.-"'1 o. V. Cartulario.
C...·to.·élro. B. P. V. Cartu\ario.
C'lI'tóI'i0, S. m. Casa onde se guardam
cartas, e notas publicas, titulo, e papeis:
v. g. o cartorio (te uma universülarte, communulade; archivo. § Casa de tabellião, e
de escrivão. § I,ivros e a-sentos e mais papeis, de escri vão, tabellião. § Ter culpas no
cariaria; i. é, cousas de que se póde ser arguidn com verdade.
()1l.·t"'chO, e derivo V. Cartuxo, etc.
()arti.jo. V. Cartuxo. Epanaf. 518.
V,"·tlllál"io, S. m Livro, que contem
cartas de doações, vendas, e semelhantcs
documentós, nos mo teiro , etc. § O que
tem taes documentos a seu cuidado; archivista.
vo.·t"'x .., S. L Uma ordem religiosa d'este
1I0me.
v,"·tuxi'lllC, S. m. Os cartnxos feitos
para a espingardaria, ou artillleria; em grande porção. § A porção de cartuxos que é
dada a cada praça.
v ...·tuxelr••, S. f. Patrona com buracos
p a cartuxos de polvora.
vo.·túxo, 011 V...·túeho, e derivo S. m.
(do FI'. carlouche) Envoltorio de papel, pano
110, pergalllinllO, ou folha metalllca, que
contem a carga de uma arma de fo~o. §
Morder o oortuxo; rasgal-o com o dente'
para carregar a arma. § Sangrar o cal'luxo; til'ar d'elle alguma polvora, para diminuir a carga do canllão. § Se o carluxo é
atado na bo\:ca, se chama saquin/w. § Envoltorio de papeL com doce, dinlleiro, etc.
cartuxo de amendoas. § Carlllxo; religioso
da Cartuxa. § Papel cartuxo; proprio para
embrulbo.
C",·u;;em. V. Caruncho, e Broma.
VlII'ulllhe, S. m. (L do Brazil) Especie de
gamella conica, de madeira, em que são
transportados ao logar da lavagem os minerlos de ouro e diamantes.
()...... nchí.r, V. intrans. Enclter·se de caruncho.
VI..·... ncho, S. m. (do LaL caries, podridão) Insecto da ordem dos coleoptéros pentameros, cujas larvas roem a madeira reduzindo-a a pó : V. g. comido ,lo carunc/w. Aulegr. r 100. e fig. o que se estraga e arruina. Arr. L. 17. "estes (os maldizentes) ão a
traça, e camncho das republicas» § Oti residuos do caruncbo qne formam nm pó
amarellado, que se emprega como eccativo.
!l Og. Te/' camncho; estar velho ou
doente.
VO"nllchoso, ÓSll, adj. Iloído do caruncho. Aulegr. r 86. § fig. fami/. Velho, ou
doente. § Sanlo ele pau carunc/wso; (phras.
ironica) diz-se dos que se querem inculcar
por bons.
V",·úncul .., S. f. (do LaL) (I. de anat.)
Pequena excrescencia carnosa: V. {l. as carunculas lacl'imaes; aquelles botõesinl1os,
que estão nos cantos dos olhos: ha outras
dictas myrlifol'llws, mammillares, ele. Madeira. § ii. A substancia da crista das aves.
V''''ullenlo!lo, ó.~Il, adj. (L anaL) Que
respeita as carunculas.
C..r,"·ú, S. m. Gui ado Brazileiro de heI"
vas hortenses, el)tre as quaes é a chamada
carurú, da familia da amarantaceas, !eitas
em esperregado, e temperadas com azeite
commum, ou de dendê, coco amarello, com
pimenta llrazil, etc. cal'LLI'ú de quiallos, de
camarão, etc. é o conducto com angú, pirão, etc.
Cíu'us, ou v ....o, S. m. (do Lat. carus; feito do Gr. kams, adormecimento) (t. med.)
SOlllno mOI'bido, durante o qual o doente
esta em um estado de completa insensibilidade. ClLrvo, Polyanlh.•caro. C. de Palh. p.

Vn"tí!ltll 1 S. m. e adj. Partidario da carta con'titllClonal outhQrgada por D. Pedro
IV. § Parli(lo carlisla; partido ~olitico, que
su tentava a Cal'la em opposiçao aos que a
combatiam..~ !tlinislerio carlisla; o governo formado ue membros d'esse partido.
Ca.·togrnphl.., S. r. (de carla, e Gr. graplwin, escrever) (t. did.) Arte de traçar as
cartas geograplJicas.
()nrtogrÁphleo, n, adj. Que respeita á
cartographia.
(),"·tOg,·..phO, S. m. O que traça cartas
geographicas.
V...·tonll\nela, S. f. (do Gr. charltll, papel, e manleia, adivinhação) Arte cuimeri- 186. • OOI'US" •
Vllrú"u..., S. f. A cinza que se levanta,
ca de prever o futuro por meio de cartas
quando se assopra o lume.
de jogar.

I

'

420

CAS

COI·i.to, s. m. (t. do Brazíl) Planta da familia das rubiaceas.
Cnrnílbn, s. f. Especie de carvalho, tambem cliamada carvalheim.
Curvnlhál, s. m. Malta de carvalbos. §
adj. Pêra carvalhal; variedade de pêras de
excellente qualidade.
Curvulheh'u, s. f. Carvalho fêmea, carvalho que dá bolotas. Cosi. Ge07'g. lI. 94. "he
tempo de varejar das allas carvalheiras as
boletas».
Cunnlbeh'o. O me rr.o que Carvalbo.
()'lI'vulbic:u, s. f. Planta do genero dos
carvalhos.
Cur"nlhillhR, S. m. Herva aquatica, e
medicinal, da familia das Jabiadas, que dá
uma !lór tirante a rouxo. (1'lleucriu1n cllammdrlls. Linn.) Brot.
.
Cm''''llhillh'', S. m. dlm. de Carvalho. §
Can'alhinho do mal',
Cm·'·.... ho 1 S. m. Arvore da família das
cupuliferas, oe casca aspera e adstriogente,
que dá J)olola , ou landes; a madeira d'ella
é rija. (Quercus l'obt/.1'. Lim~.).§ AJelôes de
casca de carvalho; que a tem Imitando a de
carvalho, e são de boa qualidade.
Cur,·oncu...'. V. Caravancará.
Curvilo; S. m. (do Lat. cai'bo, onis) Pedaço de madeira, que depois de passar por
uma combustão lenta, em que perde o oxlgenio, h)'drogeuio, e quasi .toda a.agua que
contem, e se torna negra, e prgpna para se
accender e conservar o fogo. E este o carvão vegetal: carvão de ccpa; - dc sobro.
Carvão animal; o que se obtem queimando
substancias animaes especialmente pela calcinação dos ossos. § Carvão mineral, ou
carvão de pedra; a í1lllha. § Por ex. Qualquer sub, tancia queimada pela acção do
fogo: esle pão esla queimado, as codeas são
ttln carvão. § Converlel' em cal'vão; fig. mallograr as esperanças; mostrar as COUEas com
um aspecto mau, depois de se terem visto
com aspecto lisonjeiro. "Mas tudo o que
buscava Lhe converte em ca'rvão a desventura» Cam. Canc. Z. "Fadas de Mãy são como thesouro de mo)'ra encantada, ou escondida; ao primeiro és, nã~ és, eis cal':
vão tudo.. D. F. Afan. A1)01. Dtal. 6Z.
CurvRtu. V. Caraúta.
c'U'VCjR", v. intrans, p. uso V. Carvoejar.
Regim. de 30 de Jan. de 180'2. I. 19.
Vu....íz, s. m. (t. Asiat.) Pescador.
c,u"'olll'i" l s. f. OlIicina de fazer carvão
de lenha. § MIna de carvão de pedra. §-DepOEitO de carvão. § Casa onde se vende carvão.
CRrv-oelr.. , S. f. Logar em que se recolhe o l:arvão, ou onde se vende; carvoari:\.
§ OfOcina onde se faz. § Mulbe~ que o vende, ou transporta. § (t. do llrazIl) Arvore de
capoeira, que serve para fazer carvão. §- pI.
Porões que nos navIOs a vapor são destioados ao carvão: esle l)aquele lem grandes C01'voeiras.
C,u"'oeh'o, R, s. m. O, a que faz, ou vende
carvão, ou o transporta. § adj. Barcas - ;
qúe acarretam carvão. Ac. dos Sing. 2.396.
() ...... O.,Jál·, v. intrans. Fazer carvão. Leis
Novis. § Negociar cm carvão.
Cllr,·ntídcs. V. Carialides.
()"r,·bdcs. V. Charybdes.
C"ryocostillo, s. m. (t. de pharm.) Um
certo electuario feito de drogas aromalicas:
v. g. cravo, gengivre -, elc. Lu;; da Med.
tlllr,'O(.h)'l1àdll, S. F. Uma planta d'este
nome, tambem conhecida por hel'va benla.
(CaryophyUala.)
C"ryoi.hyI1CIlS, s. f. (t. boI.) Família de
plantas dicot)'ledoneas; assim chamadas porque o cravo (ca,'yophyUo) constitue um dos
seus generos mui numeroso em especies.
Clll·Y01.b)'l1o, s, m. (do Lat. calyopllyllum; feito do Gr. ka?'YCJpllyllon, cravo gyrofel Cravo; nór. § Cravo da India, gyrofe;
Madeim. V. Cravo, que assim dizemos; e
outros gyrofe. V. Gyrofe.
Cás, s. m. (ant.) Casa: "os eavalleiros recudão a cas dos ricos homées" Ord. Af. 5.
f. 36'2. Gil Vic. Z. 4'2'2.
()ós", s. f. (do Lat.) Edificio onde habita
gente, morada, babitação, predio. § Peça
ou quarto do ediUcio, etc. ou da givisão em
que mora uma familia: a minha cas.!l. é no
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primeil'o andar; o primeiro anda?' lem sele
casas; lenho uma boa casa de janlar; as casas são muito arejadas. § Casa saneia; o templo do Sancto Sepulcro, junto a Jerusalem.
Luc. 8. 9. ceá casa sancla passa o sancto Henrique, porque o tronco dos reis se sanclillque" § Casa da l'omaria. Lobo, f. 79. § Ct.lSa
de malta; casa commum, em que morllm varias pessoas, que não são da mesma familia. § 6'asa lX'mmum; latrina. H. Dom. I. '2.
38. § Casa: fig, geração, familia : v. 9 é «a
casa dos iVoronhas. § Casa; fig. bens, rendimentos: v. g. tem uma boa casa. § Diz-se do
negociante de grandes capitaes e credito,
que é unw boa casa, casa solida. § Casa; habitação com moveis, e familia: v. g. deli ciTei casa ao principe. Pôr casa; mobilai-a, tomar casa sobre si. § Pôr casa a alguem; darlhe com que- a pór. § Casa; as pessoas da
familia, e pompa de criadagem, cavallarias,
coches, etc. v. g. a casa ,'eal, "a rainha com
sua casa aforrada" com pouca córte dos seus
cortezãos, e moradores. por causa da peste.
Goes, Ch/'. Alan. Z. 13. Leão, Chr. Af. V. 45.
Bl'it. C. l. I. "foi mandado a Roma com o
fauEto e casa devidos á sua grandeza" § Familia nobre, de grande solar: a casa de Bragança. § Abertura onde entram os botões
no vestuario. § Casa branca; (t. do jogo do
xadrez) a que é d'esta cór; ou antes aquella
que é da cór mai clara, das duas de que
são todas as 64 casas d'este jogo. Lobo, f. Z.
§ Abertura, no taboleiro, onde entram as
tabolas de jo~ar o gamão. § Fazer casa; cobrir uma tanula com outra; não podendo
assim bater-lhe a do parceiro: cinco e az
casa faz. § iI. fig. Augmentar a fortuna propria por boa administração, por trabalho ou
economia. § Pintura quadrada nos taboleiros do jop-o das damas, e xadrez. § Casa;
no jog-o aa pella, é a primeira divisão do
topo do jogo, e dá o nome aos dois primei·
ros contendores, !l Casa de esgrima; onde
ella se ensina; e DO". e fam. casa desapparelhada de movei~. ~ Casa; logar de Junta,
ou tribunal; os memhros que o compõe, e
decidem os negocios da sua competencia :
v. g. a casa da Telação:-dos conlos; antigamo administração do erario: - dos vinle
e quall'O ; anlig. a casa e os chefes das corporações dos omcios. Viei)'. 10. 279. Z. "casa dos seguros" § Casa da moeda; onde se
cunha. § Casa das herdades; cujos ofliciaes
arrecada!O a sisa das berd~des, que se .vendemo Leao, CoU. r. 99. § Signo do zodlaco.
Nolic. Aslrol Uma porção dos doze signos,
em que os astrolo~os dividem o quadrante
em que levantam lIguras. Theso!tro de PI"dbnl~s. ~ Casa {ol'le; quarto de abobada, e
de lageiio, com boas paredes, e solidas portas de ferro, para p:lIardar dinheiro e preciosidades. § ii. fig Estabelecimento commercial que gira com grandes capitaes, cujo
credito está solido. § ii. Diz-se d'aquelle que
tem boa fortuna particular, que aufere grande rendimento de bens aecumulados: t! tlma
casa {ol'le. § Casa de negocio; estabelecimento de commercio especialmente de fazendas
§ Casa bancaria; estabelecimenlo que faz
operações de credito. § Casas (o/'les; castellos, torres. COl'og. Porl. § Casa de pm;;el';
- de campo; casa com sua quinta de recreio, fóra da cidade. Vieil'. 3. 403. Z.• no
Libano traçou varios retiros, é casas de prazel'u B, Z. Z. Z. Leão, ChI'. Af. V. Eurr. 1. I.
§ Em casa; na propria morada: melter em
casa; pór para dentro de casa, recolher; e
fig. trazer comsigo: V. g. o conselho mau
mette em casa fi, perdição. A1T. 5. 15. § Ter
de casa; possuir, ter ii sna disposição, sem
depender de auxilio extranho. B. Ftm'. Z. 51.
§ lJe casa; pertencente á casa, á familia. §
Ventos de casa; quasi como escolhidos; e
fig, tudo prospero. Ac. dos Sing. 2, 214.• a
maré he de rosas, os ventos são de r.asa, o
casco lte segurol) § Por casa; dentro de casa : V. g. vestido de trazer por casa. § Casa
do civil; tribunal antigo de juizes de alçada, .que conheciam das appellações civeis,
que vinham de alem de 5 lelTuas da córte :
e dos crimes de Lisboa, e termo, etc. Era
distineta da casa da supplicação, até que se
passou para a Relação do Porto. Ol'd. Af. 1.
~. e 7. V. Supplicação. Lei e Regim. de Z7
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ele julho de 158~, § Casa de loucos, dos o .
lcs, 011 etas dOidos; llospltal onde piles r~
tractados, e estão seguros; e fig. Vieir %0
Z96. '2. "uesta grande casa de IOl/coS qu'e I.
o mun~ol) § Casas; edillcio inteiro'de u~e
ou mal~ andares. § Casas lerreas . as '
tem só loj:s. § C~sas nobres; palaciOs. E1t~:
ço, C. ~. n. I.L. § As. sele casas; as sele ro.
pal'tlçoe~ antIgas, LIoJe reunidas á alfande,
ga de Lisboa, onde se recebem os direitos
d.e certos :;l:eneros da terra para consumo da
Cidade. § )f;slar em sua casa; estar á vonta.
de. § Eslar ou entrai' ~1Il casa a a/gltem; coo
nheeer-Ihe ou descobnr·lhe as intencões §
1~r /al7lpatla na casa de Afeca; ter (irotee.
çoes. ~ Como tlIl1as casas; em alto mu §
Casa ele orale-/mtres; ca5a em que se reêe.
bem as pessoas com mostras de tlnsejar que
se demorem pouco. §-Casa de obsmaçiiu .
logar especial em um mappa, ondc 'e lan~
Ç~lll certas notas ou explic.ações. § Casa da
cao;. (t. naut.) Pequeno aloJa!llento â ré dos
naVI!IS pequenos, e Dor bal~o do guarda.
patrao, onde .se guardam vanos objectos.!
Casa ele manbondos; especie de cortiço que
fazem certas vespas do Urazil, e ~ue tem
compartimentos a modo de casas. ~ Casa·
cada urna das divisões e subdivisõesdeum
mappa, de uma tabella; c da taboada: acasa
dos 'Ires, dos sel.e, dos nove. § Posicão de um
algarismo em relação a outro com que forma um Dumero: a casa das dezonas, das
cenlenas, dos millla7'es, elc. § Tor a cosapaga; ir pam a cadeia; eslar na -. SEstar
como villão em casa ele seu sogro; estar â von·
tade, sem cerimonia. § Adag.: .Qucm casa
quer casa.. "Uma hora cái a casa, que não
cada dia.. Eu/ros. 1. 2. "Em sua casa cada
qual he rei .. B. P. "Casa ollue nom h~ pam
todos pelejam (hoje ralham), e ninguemtem
razam.. B. P. "De casa de galo não laC
o rato farto.. B, P, .Em casa de Gonçalo
pode a gallinLIa mais que o gaBo. B. P.
"Em casa de ladram não falles em baraço.
B. P. • Mal li casa, quando a roca manda e
nam a espada.. B. P. • Minha comadre anda·
dora, tirando sua casa, em todas outras mo·
ra" B. P. "Quem faz a casa na'praça huns
dizem que he alta, outros di~em que he b.ai·
xa.. B. P.• Casa que nam cna sempre pia.
B. P. -Casa, yinho e potro façam oulro.
Casa em que não ha cão nem gato é casa
de velhaco.. "Casa de pac, vinha de avó.
"Casa de terra, cavallo de herva, amigo ~e
palavra, tudo é nada" .Casa em (Iue cal'
bas, vinho quanto bebas, terras .quanlas
vejas.. "Casa lia praça as. hombrClras Ip,m
de prata.. "Casa varrida e mesa posta, hospedes espera.. "Comprar em feira, ven~er
em casa.. • De uoa casa boa brasa, .DeII!
tua casa e vem á minha, terás nrgro.dla.
"Depois de casa feita a deix~ .. ,De trigo e
de avêa, mi nha casa chêa.. "DItosa easa .00de um só gasta.. '"Em casa de mulher rica,
ella manda, ella grita- "Em casa do sezu~o
se faz o pão miudo.. "Em casa d~ mesqUl'
nho mais póde a mulher que o !llar~do' .lle·
Ihor é curar goteira que casa IIltwa••Me·
Ihor é uma casa na vllla que duas no arra·
balde... Ia casa cheia azinha se faz a cCl~'
"Minha casa, meu lar, ce~ soldos v,~I, e~:
limou-se mal, porque maJs val u .Na~ me
tas em tua casa quem dOlls olhos haja, ~:
não triO"o e cevada.. "Nem em tua casé ~
go nerfJ á tua porta fidalgo, .Qual e ~
tal' casa mantém.. ,,0 homem na praça,~:
mulher em casa.. "Queimada a cas~, ac la
com agua.. "Casa roubada, trancas a poC~
"Em casa de ferreiro espeto de pat ;ada.
hospedada, bem comida, p~uco lona ta.
"Deita-te em tua cama, e CUIda em ~roei'
sau "Em casa de cavalleiro. vacca e ueDl
roo .Melhor é fumo em minLIa casa, qC4!4!
alheia.. "Quantas vezes te ardeu 3direila
quantas casei Olhas.. .A torlo e a eolra
nossa casa até ao tecto .••Que,!! mesa
em casa feita, ou se assenta alIiobJl
posta, não sabe o que custa. ,De ~egra é
c más fadas se enchem. as cas§asy- Falll üw,
a ceia em casa alhela. u
•
Syn. '
. F tlJS6llUlJ
()RsácR, S. f. (ltal. CQsacca, r' usa eJIl
e
Peça do vestuario. de homem ql~c~t051 bl'
actos de ceremorna, como casa
'I
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r'ados bailes, enterros, ele. ; veste· se so- tes, sem deprndrncia do acto religioso, "este comer não se me casa com o men es~r~ o collele, e é sempre de pauno pr ~o COIII o qual nada tem então que vcr. § O tomago" .isso não se casa com o meu gen abas em fórma de tbesoura, que nno casamento .é igual, ou desigual; proporcio· nio" accommodar- e, dar-oe bem. Alliarc~~"am adianle. § Casaca; termo deprecia- nado, de~proporcionado. Leão, ChI'. J. J. C. se, combinar·se: os nossos inle/'esses casamfl.oo com que a gente do c~mro designa o 45. § Casamento; o acto de ca ar· e. § 00- se bem; aquel/as c6res casam-se "lOt. Aclag.:
bl~mcm da cidade que traja a moda: vae te. Couto 4. 6. 8. § it. O que os rris, e se- "Por cobiea de florim não le cases com ruiin.
ali II1/! casaca. ~ Vot!OJ/' a cas~c~ (,1oc. pop.); nhores davam a seus vassalJos, e criados "Por alrE'içãO te casasl~, a trabalhos le enudar de partido, tornar·se 1I1lmJgo~ c tal· para casarem. (anL. desposotITos.) Ord. 4. trrgasle".
Cn.. nl'Íio, augm. de Casa. § Casa grande.
~~z ingrato. § (L do IJrazil). Casaca ae cou- 30. 3. Res. Ch,'. C. 33. Goes, Ch1'. 1I1an. 1.
m; passaro amarellado por cima e pardo por 25. § Dote, que pE'la lei é obrigado a dar o § Casa velha, lalvrz escura, grande, sem didesflorador. 0((1 § Tambem os mostriros visàes internas, mal cuidada, de pouca serbaixo.
o
. C
(Jusuciio, s. m. augm. d e Ca_aco,
asaco davam casal/Jentos ás filhas dos srus funda- venlia.
Cn"'ll'in, S. r. Lanço de casas. EU(I'. 5.
largu de abafar; vesLe-se sobre o fraque, dores, e dotadore , os quaes se diziam 7Jadmeiros, natltl'aes, e herdeiros. 111. L. o. (. 1. § illultidão de casas.
casaca, ele.; sobretudo.
.
l:nHlÍco, s. m. l'~ça do vestuano, menos 121. 2. § .Casamento; (I. famil. e vulg.) as
Cú"cn, S. C. Involucro externo dos cauesado que o casacao, mas que se veste co- partes gemlaes da mul1lCr: "passál'ão o rio les das plantas; uma como pelle das al'\'o~o elle sobre o Iraque, casaca, etc. e as dando·lhe a agna pelo casamento" § Adag.: res; cortiça. § O involucro externo de al"O ca~amento e a mortalha no c,:,o se t.alha" gumas fructas; duro. como o do coco, das
feZes sobre o coll.ete.
.
(Jusudch'll, adJ. L Qu~ esta .em ed~de de "Casamenlo feito, noivo arrependido" "De nozes, amendoas, avelãs, romãs, etc., 0101casar. V. Casadoura. Otirem, ./)Iar. {. ;]91. § Ca Lella nem bom vento, nem bom casa· le, como o do limão, laranja, etc. e ainda a
Que cuida, e tracta de casar.-se: v. g. t'elha mento" "Casamento de a rar do lar, compa· p~J1e de outras fructas: V. g. a per~, a maca adeira; tola, ou marralhelra..
dre d'alrm do mar" -Não ha casamenIo (10- ça, etc.; a~ fOlT9 .externo do pecrgo, da(Jusl"lu, p. p. de Casar. § adJ. Og. Afer· bre, nem mortalha rica·, § V. 1I1all'imonia, masco, ameixa, ginJa, uva, morangos, amorado, apegado, ligado: "tão ~asl!dos co~ seu sy/i.
ras, etc. chama·se ordinariamente pelle e
parecer. H. P. Verdacl. AI7Hz. c. 6. PalV. S.
Cnl'"1Iltc, p. a. de Casar. § u~aclo sub. L. não casca. § Casca; a capsula que envolve
I 258. «casaLlos com as cousas que nos es· Os casantes; os nubentes, que estão no acto o tramoço, trigo, ou qualquer semenLe, etc.
lorvão a salvação" § Habituado, atreito a al- 011 proximos a contralur malrimonio por /Jlut. ~ Casca rle ova; a ,;ol1cha que o encerguma couga. Vieir. 10.36.2. "a verdade Ião palavras de presente.
ra. § Casca de cebolas, d~ batatas, ele alhos;
(astula com o apetite, e tão sujeita a elle.
Cnsiio, S. m. (I. fam.) augm. de Casa. ~ o seu involucro folliaceo; e fig. (phr. prov.)
.Ião casados com seus males" Gaivão, S. I. Caoa de um rendimento muito grande. § PO)' cascas d~ alhos; por pouco mais de naf. 62 II. § Casado, a, s. Coujuge: os casados O/'ficina de alfaiate ou sapateiro, estabeleci- da. Blul. § Diz·se tambem casca, dos made alg. cidado, par eaJ. c/c Goa; os que n'et· da n'um rf'glmento para fazei' os fardamen- riscos, lagostas, caracoes, etc. Lus. 6. 17.
la eram casados, e estabelecidos. Freir!), e tos dos soldados.
"na cabeça por gorra tinha po ta huma mui
Cnstel'O, S. m. Canhão de arlilheria ano grande casca de lagostau concha. § 1I101'l'er
CoI/lo. {I'eq. "os casados de Cochim, e de
ligo,
qne
disparava
liros
mui
fortes.
Couto,
na
casca; não sair á luz '0 que estava para
Gbaúl.
(JlIsudourll, adj. f. Que tem edade para U>!c. "caçopo".
is o, não vingar: como o pinto: morrer ã
cam: moça casadoura; casadei ra, que está
('ns.".uillho, S. f. Vestido de senhora nascença. Eu/I'. 2. 3. ~ Casca; lig. o entiem edade de casar; em puberdade. AIT. 10. para montar a cavallo. § Corpo de vestido do lítteral da fabula, opposLo ã moralidade
de mulher com abas curtas.
d'rlla: ,dauçavam a casca do al'gumenlo, e
19•• idade -" núbil.
Uusal, S. m. A fêmea, e o macho: um
Unsá." (anL.) V. Casal. Ined. 2. 225. "fa· gostavam o fructo da iulerior erndição" i.
casal de pombos, de 1Jercli;;es. § O màrido e zer lavouras, l1em caSal'es" (pI. de casar, ou é, o amago, o espirita. B. 3. Prol. ~ Conmulher, em sna casa á parte: "se ajuntão (;asal, como .palhares de palhal', ou palhal, tentar·se com a casca; ler sem comprehenem um casál.. Goes, Chi'. Man. I. 56. § Um vil/ares de vil/o'r, elc.!
der, ou sem tirar a doutrina. § Casca, no
Cnsár, V. trans. Unir por casamento re· jogo: V. Cascarrilba e Cascarra. § Nome de
par. § Casal; casa de campo, e gmngearia.
Lobo, 173. "e se Ibe cerrou a noite entre ligioso ou civil: (ai elle quem os Cll.\OU. § varias planlas do IJrazil: V. g. casca de cauhuns casall.l.. Adag. "O casal de ruim lavra· Conseguir ou allctorisar o casamento: ca~ou bi; arvore do mallo virgem, cuja madeira
dor. e a vinha de bom adubador, § Casal; todos os seus filhos. § Dotar para casamento: serve para frechaes; casca de jacOl'é; arvolo~arejo de poucas casas. V. Casar, (anL) § V. g. casei mw!tas filhas. Adag.: "Casa o Olho re do malto virgem, cuja madeira avermeSolar. § Casal; adj. (anL) que tem casas: quàndo qnizeres, e a filha quando poderesu thada é empregada em carpintaria, etc. §
.Iugares casaas da ordem do hospi tal·, Doc. "com verdade e com mentira, casou a velha Dai' á casca; (Iig. e pop.) p'."rder tudo, ara OIhall "o Olho da tua visinha tira-lhe ora· ruinar·se. § it. Morrer.
Anl.
Uualár, V. trans. O mesmo que Acasa· nho e casa·o com tua filha" "o homem rico
Cn ..cnbuU.ó", V. intrans. p. uso Mover
ar.
com a fama casa o seu fIIhou "com teu vi· ca cas, ou cascabulho, procurando alguma
Un.ulclro, S. m. O que habila um ca- .inhd casal'ás teu filho e beber.ás teu vi- cou a.
Cnscnbúlbo,.s. m. O casulo da pevide,
saI. § Oque o Iraz de renda. § - adj. Re· I1holl "que:!', casa sua Olha, depennado 11lalivo ao casal.
ca".
da bolota, etc. Ii. N. 1. 255. Recop. da OiT.
C'Huir, v. intrans. Unir-se por casamen· § V. Cascalho, (L. nauL.)
~nsuli'Jo, s: m. Pequeno casa!. § Loga·
reJo.
to religioso 011 ci vil: aqltell~ nosso amigo
Coscnlhéll'n, S. f. Logal' onde ha caocaVUSlllíllbo, s. m. dim. de Casal; Granja casou; elta casou !ta !tI1t anno. § (no jo"'o) lho, V. g. nos rios, ou nas terras de minas,
p.equena, com casa de habitação: "conten- Entrar para o bolo com a quantia ajustaTIa: elc.
Ilnbo 110 meu lar, e casalinho•.
Ctt já casei; i. é, já puz na mesa a minha
Cnscúlbo, S. m. Lascas, estilhaços, que
UliSUlllálR, S. r. (L de fortif.) (do Fr. ca- entrada. § Casal' Ott melte1' (reira; (phr. saltam das pedras, quando se lavram. § II.
lImale) Dateria abobadada, immediata á pop.) signiOca que a pessoa tem de se de· do Brazil./ Deposito aurifero ou diamanlicorlina, para defcnder O fosso. Porto Rest. cidir por um de dois partidos. § (loc. prov.) fero de ai uvião, formado de areia grossa,
§Abobada, que d'antes se fazia para sepa· "Antes que cases, cata o que fazes Aulegl'. ou rle terra misturada com pedras roliças,
rar as Illatafórmas, em que se con truiam f. 18. § Adag.: • Casar, casal" sóa bem e sa- o tras, etc. Os mineiro distino-uem n'esses
as baterias altas, e baixas. § Subterraneo be ma!." • Casal', casal', quer bem. quer depositos tres camadas, a que chamam: casnas forlJOcações para servir de prisão. § mal" "Casar e comprar cada um com seu caLltO viTgem. o mais antigo; cascalho 7JuruCa!a abobaiJada á prova de fogo e de bom· egual" "Casarás e amansarás" "Casareis e l'úca, o mais recente; e cascalho conida, o
ba. para servi r de paioI.
em mantens alvos comE'reisll "C~da um can-' intermediario entre aquelles. 'fambem se
Cunlllllládo, n, adj. (I. de fortif.) Que ta como tem graça, e casa quando lem ven· encontram depositossemelhantes decascallw
tem Casamala: V. g. praça, baslião -.
tura. "Qnem casa com mulher rica e feia á borda do mar. B. 3.1. 2'29. "muito cascalho
VlllumcRlch'n, b. f. Mulher corretora de tem ruim cama e boa mesau "Quem longe do mar" Delic. Ad. 10. "nem vinha em baicasamentos; que os faz arranJ'a aJ'usta vae casar ou vae enganado ou vae enga· xo, nem .trigo em casculho" § Pedra miuda
ele.
'"
narll "Quem não tem sogra nem cunliada ê e areenta. §Pedra britada, que se lança nas
CD.nn~cllfelro, S. m. Homem, que tra- bem casada• •Quem tarde casa mal casa" calçadas de macadam' com que se faz o lasela de ~Ju lar casamentos. Sá IIli,'. Esl'l'. .Se qneres bem casar, casa com teu egual" tI'O para o chão que deve ser cimentado; e
Flrr. Brlslo. Vieil'. 7. 3L7.
"A filha casada saem-Ih~ genrosll "Ao ve- com que se enche o espaço que fica entre
U••amelllo, S. m. Dnião de um homem lho recem-casada rezar-lhe por flnadou "Não tnlhos dos caminhos de ferro para evitar a
ede uma mulll~r, precedendo as solemni- compres mula manca cuidando que ha de poeira, e con ervar os dormentes. § Cascada~es e tabclecldas pelas leis canonicas ou sarar, nem cases com mulher má cuidando lho de (eITo; as escorias grossas, que lar~111~. § Casamento religioso; o que é con· que se ha de emendar.. "De dia em dia ca· ga, quando se Corja.
hldo segundo a religião dos nubentes. § sal'ás Jlla/'iau "Em janeiro te casa, compaCa..cnlbt.do, o, adj. Cheio de cascalho.
Illamento lIIi~lo; o que é conLrahido por nheiro. "Mgça com velho casada, como veCl\scAh'o, 1\, adj. Que tem um ou mais
~Ubenles de d~n'erente~ religiõrs, havendo lha será tractáda', .Nem da menina te ajuda, cascos brancos: diz·se do cavaI/o.
egrlra. a su~ vahdade a Intervenção das duas nem cases com viuvall "Nem por casa nem
Cl\8ClUllt,lbo, ", adj. (parece corrnpto
ejas cUJa~ doutrinas elles sr"'uem. § Ca· por vinha, cases com mulher parida" .Quem do Hespanhol casquimulleno.) Que tE'm os
~~I~~\~ CJUII;. o. que é contrabid'o perante a casa ~Ol' amores, máos dias e peores no\· ca~cos como os das mulas. Prestes. Auto do
inlerve a. e CIVIII e segundo a lei ci viL" sem tes". § - se, v. reL Unir·se em ca amE'n- .Mouro.
C"....iio, S. m. augm. de Casca: Crosta:
mml I!Ç~O a guma da Egrrja. § O casa- to: eltes casal'am·se /tontem. § fig. Fazer boa
mes~ CI~ll li facultativo se a lei permílLe ao liga, concordar, estar em harmonia: "eticri- "as lamas com o sol cdão cascão duro" "esde nd e~lpO o casamento relig\oso sem turas que se casão com minha IIlclinaçãou ta arvore cria grande, e forte cascã~" § 110enCla da auct~ridade civil. E obriga· ViCÍ'r. 3. 477. "a soltura da vida casa·se mais mem de grande cascão, de mau cascoo; (t1g.
se so elle legahsa a união dos nuben- com os costumes depravados do gentilismo" e famiU ~ue tem ar, e apparencias, ou ma-
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neiras grosseiras, e não aprazíveis; aspero
no tracto, nas primeiras apparencias ; que
tem os exteriores grosseiros. § Cascão; humor endurecido sobr<l a ferida em supuração, ou que cicatrisou ; bostela. § Sugidade da peLle de quem se Rão lava, crosta. §
Lage em tosco, não lavrada.
VUllci"', v. trans. (L pleb.) Dar pancadas: v. g. cascou-lhe wn bofeLão. Ac. elos
Sing. 2. 158. <ta pedra toma, zás, logo me
casca" § fig. "Ainda os louros rayos do sol
não, apparecião nos beyços do Oriente, já
eu lhe cascava o meyo dia (falla um relogio"I D. fi'. Man. Apol. Dial. 13.) § Cascar
(t. da Beira.) descamisar, ou tirar o casulo
ás espigas de milho grosso; e dá-se o uome
de casca a este servlCo rural. .
()UHCU"OIlO, osn, -adj. (I. boL) Que tem
casca, crosta, ou crusta. 8rol. C. "frondes
. de consi tencia coriacea, ou cascarosa·,
()u",ci,,','a, s. f. Peixe maritimo parecido
ao cação; pé' ca·se em Porto na costa de Pe
niehe, e Pederneira. § Casca, ou antes cascarri IIID.; as t3 cartas, que ficam por distribuir nos jogos da arrenegada, e vollarete. § /t' á casca; é depois de- todos os parceiros terem ]JaSsadO a l.' vez, ir tomar as
9, ou 8 (e eva uma) primeiras cartas da
cascar1'a, para jogar com ellas; tambem no
volt. de 4, o que dá as cartas, póde no caso dos tres outros terem passado 2.' vez, ir
á cascarra, ou casca dicta das 13, porque
escolhe 9 para jogar e descarta-se de 4:
quando antes da· I.' passagem, o feito toma cartas em logar das que descarta, se
diz comprar.
Vusca""iio, adj. m. V. Carrascão.
Va",cul'I'en, S. f. (L pleb.) Raça, geração.
Gil. Vic. 3. 170. "01110 máo semetta in ti,
cascarrea de Judeo"
VUHcul'I'ilbn, S. f. V. Cascarra. Hoje se
diz casca.
()"..ctll'l'lIh", S. f. (I. adop. do Ilesr.)
Ca-sca de uma arvore da America meridIOnal, que diziam ser o CI'oIOI! cascal'l'ilIa, e
hoje parece mais certo ser o clucia eluleria
de Linneo : é tonica, adstringente, e usa-se
como anlifebril, juntamente com a quina.
()i'!!lcusínbu, dim. de Ca.ca
()uHcátn, S. f. (do Hal. cascala, de cascare, caír.) Salt'J, despenhadeiro de agua
que cái de alguma altura, natural, ou artificiai nos jardins; ou por em~ito do embate em rochedos dispostos como deg-raus. §
(t. forL) Ramal de uma mina que vai em declivio. § S. 2 g. (L pop.) Pessoa vellla arrebitada. § Oratorios populares (lue no Porto
e outras terras do norte de Portugal armam
ás portas pelas festas de alguns santos, nomeadamente de S. João. § V. Cachoeira. syn.
V"scnvél, S. m. Guiso, ou casquinha de
metal redonda, com uma bolinha solta dentro, que a faz soar. L. Cus. Lobo, (. 465. "e
os cascaveis soantes sacudindo. § Tl'azer
cascavel; ter certas ideias li miladas, das
quaes não sabe passar: "de cem letrados
não ha um, que nao traga cascavel, por onde lhe conheçais a a\lura em que anda" (como o furão de caçar, ou os cães pam com
o som mostrarem onde andam) Lobo, C. §
"A cascavel surelielo passou pelo meio da armada.. i. é, sem fazer ruldo. Sen'ão, Disc.
Prol. § Quem lançará o cascavel ao galo?
i. é, quem executará um bom conseUlO,
mas perigosissimo, como seria ir um rato
por um caficavel ao líato, para que ao tinido
d'elle todos se acol.hessem das garras do
seu inimigo. § Tal' cascavel; ter pouco juizo, e a sento. § ii. ter cuidadu que inquieta. § Ser cascavel; ter pouco assento. § adj.
Cobra cascavel; serpente venenosa do Brazil, assim chamada, porque quando agita
a cauda, produz um som semelhante a cascaveis. § Do ruge, l'uge.se fazem os cascaveis ;
de pequenos ditos se razem os grandes boatos e as grandes dilfamaçõ<ls.
Vnscllvél, S. m. O que nas alfandeO'as
põe os arcos nas caixas, ou barricas deassucar rachadas, etc. Estai. ela Junla elo Commarcia, C. 12.
. v"sco, s. m. Craneo, ou coberta óssea
da cabeça; a pelle que reveste a cabeça; o
couro cabelludo: § Armadura, que defendia
a cabeça. Ord. 5. 80. 12. Andr. CM. 2. 50.

"cascos debaixo dos chapeos» § Concha da
ostl'a, marisco. Vasco Not, § Casco elo navio;
a quilha, e co tados. 8. 2. 8. 3. "aquelles
cascos por acabar.. de galés. § Casco; o navio todo. Azeved~, Disc. "muitos cascos... §
Armação; o casco do chapeu. § Casco ela
casa: a casa sem moveis. fl. Dom. 2. 2. 18.
§ ii. as princípaes propriedades, bensde raiz,
etc. o fundo. § Casco da {orlaleza; os muros, e fortificações, sem artilheria, nem
guarnição. B. 2. r 175. 2. "deixando o casco da fortaleza, com toda a artilheria, e cavalios., ~ Casco do e,vercito, elo l'agimenlo,
atc. os ol'ficiaes e soldados que principiatú a
formal-o; nucleo. § Casco .ela cebolla; a sua
casca. § Cw;cos " vulgarm. o interior da ca·
beça do homem; os miólos: mell~r nos
cascos ,. persuadir, convencer, tambem se
diz, mel/er nos cascos juizo, entenelimento,
elc. § Cascos ,. vasilha de aduella, como pipas, barris, quartolas. Orcl. At. 2. (. 369.
"avaliam os cascos.. § Cascos elo cavallo, macito, boi, eLc., a sua unha, a parte cornea
d'ella. § Depois ele escalavl'ac/o, tmtar o casco; (luer dar remedio depois do mal feito.
§ Quebra-me a cabeça, unta-ma o casco.; de·
pois de me prejl1dicares ou· faZl-:res mal,
acarilthas·me, elc.
Vllsei,do, a, adj. Que tem casca, ou pelle
óssea, como alguns insectos; que tem casca ou pelle grossa como algumas rructas:
v. g. laranjas cascndas; limões eascudos. §
Homem cascudo; de exterior grosseiro. V.
Cascão.
()IlSCílllo, S. m. (I. do Brazil) Arvore do
maLto virgem, cuja madeira serve pam frechaes. § ii. Peixinho do rio. § 'ome 'vulgar
dos insectos coleopteros. § (t. pop.) Pancada que se dá na cabeça com as costas da
mão.
Vllscúlho, S. m. (do Lat. ql.[.isquilia) Casca lignea como a da bolota, etc. ChI'. PedI'.
I. M. L. 4. (. 135 V. V. Cascabulho. § Raminhos seccos, que cáiem das arvores. § Varreduras de uma casa. § lig, Cousa de pouco, ou nenhum valor.
Cllsellçíio, s. f. Conversão do leite em
queijo.
Cllsclldeh'8, S. f. Mulher que faz casas
para botões.
VllReiar, V. trans. e intrans. Fazer casas
em qualquer peça do vestuario de homem
ou de mulher: casear uma sobrecasaca ,. wn veslido.
()llsebéquc, S. m. Casaco leve, que as
mulh~res usam sobre o corpo do vestido,
ou quando andam só de saia.
Cllsébrc, S. m. (t. famil.) Casa veLlJa e
arruinada.
VllHclfo,'mc, adj. 2. gen. (I. did.) Que
parece queijo, que tem semeLlJança com o
queijo.
V"seh'u, S. f. MuLlJer do caseiro. § Mu1her que vive em casas de aluguel; inquilina. § (no Brazil) Àmasia que vive em casa
do amante como mulher casada.
Vllsch·ísslmo, u, superl. de Caseiro
(adj.) Oarta ele Guia: "matar porcos he lan·
ce caseirissimoll.
()llselro, S. m. O(lue tomou algum casal,
ou quinta de aluguel, para a grangear por
sua conta. § Oque a grangeia para outrem.
com quem talvez vive na mesma casa, ou
casal. Ord. Af. 2. 59. 1/cp. ao pa1'Ug. 19. e
pal'ag. 20. e Rep. a esLe. Lob. 214. "todos
os caseiros d'esta montanha.. § Casei/'o,' o
que administra, e tem cuidado de uma quinta. § O(lue mora ém casa: v. g. caseiro el'ell'ei. AI. L. § O que arrendou casa. § Casei,'o;
o que gosta pouco de sair de casa, e d'ella
sái raras vezes. Feri'. Cioso, I. 4. f. 12l.
Vlllilelro, a, adj. De casa, domestico:
"exemplos familiares, e caseiros" Vieira. §
Pão caseiro; feito em casa. § Caseiro; que
sae raras vezes á rua: ltomem, mulher caseira. Cart. ele Guia. § Que se cria em casa : V. g. ~ves caseirds. § fig. Simples, sem
adorno, slllgélo, como o que lle faz sem
apparato, e de portas a dentro. § fig. Al'r.
2. 16. "as doenças são-nos naturaes, e caseiras" § Remedias -; que não são de botica, mas receitaClos de curiosos, e feitos em
casa. § Vestido em roupas de estàr em casa'
opp. ás mais concertadas, QU ricas,
'
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CtlSC080, Ó.Illl, adj. (do Lat. caseunl
caseus, q1!eijo) ~a natureza do queijo. ,OU
Cn",co'II', S. 1. Nome das hospedarias na
telTa sancta.
'
C"..é,'nll, S. L (do FI'. casel'1le) (t. de forl.l
Quartel, casas feitas para os soldados entre
os muros, e as ca'as da praça villa elc !
Qu~lquer das divis.ões do qual·tel, onde'se
alOja um~ companhia, ou porção de soldados; alOJamento. § ~asa de ~er, ou vender
polvora de construcçao ]Jropna para não lho
chegat' fogo facilmente, fóra dos povoados
Cal'ta Reg. ele 24 de elez. de 1761.
.
~llsc"ne"'o, S. m. (I. milil.) Oque tem
CUidado das casernas, ou quarteis dos soldados. Ol'eI. elo elia ele Beres(ol'd.
Ciasl. V. Quasi. Palmo 1. t: 12. Sá eMir.
52. Atllegl'. 5. 5. 160.
()" ..ltl, s. f. (do Lal.) CaneHa aromatica.
Insul. Cost. Egl. 2.
()Iuliio, por Occasião. Gil VIC. 3. 169.
()llslnaü'A, S. f. (de Casilllil' nome do
seu inventor) E tofo lIuo de lã usado para
calças, colletes, etc.
()llsíllllla, S. f. dim. de Casa. Luc. t G.
11. § Casinha ~ por excellencia,a antiga ca.
sa do almotacel. § Carceres da Inquisição.!
Desembal'guclol'es da casinha, eram antigamente chamados os do paço, ou antes dois
que despa.chavam as pelições, de graça e
outras tocantes a seus oflicios, com el-rei,
e chamaram-se assim depois de D. Manuel.
Mal'iz, 0.4, f. 534. "na mesma sexta rClradepois de comei' despachava COI11 os desembargadores do paço, mas não linha casinlia
como agora; e nunca erão mais de dous,
de muita auctoridade e doutrina, Elemhra·
se Damião de Goes, que viu servir junlO!
D. Pedro, bispo da Guarda ... e D. Diogo Pi·
nheiro; bispo do Funchal. Res. GIII'. J. li.
44. e Goes, Chr. Man. 4. 84. Ol'd. Ar I. I.
4. Man. I. 3. e Alv. ele 17 de Junh, de 1533.
§ Casinha; o posto fiscal; casa do despacho
de generos de consumo nos caes ou nas
barreiras. § Secreta, privada, latrina..
(;llsllllaolll, S. f. Casa pequena emiseravel.
.'llHllllaolo, s. m. O mesmo que Casi·
nhola.
()llsíno, S. m. Estabelecimento pnra lei·
tura, jogo, dança, ou outro passatempo re,
creativo, sustentado por uma sociedatleparticular.
ClIsloso, Ó88, adj. Y. Caseoso. ~hal'l!t T.
VllSlIIlIl'I'íce, S. f. Teima, obsllllaçao de
casmurro.
VIlImlíll"'O, S. in. Teimoso, cabeç~do.
CIISO, S. m. (do Lat. casus, do SUPlllOca'
SUln, do verbo caelel'e, caír, sueceder, acon,
tecer.) Successo, acontecimento, faclo, ac·
cidente, acaso, circumstancia, hypothese,
etc. ; convém notar a multipliCidade deco~
sas a que se póde estender a signillcaçao
d'esta palavra, porque até qualquer.resolução da nossa vontade se póde conSiderar
um caso. Lus. 5. 53. (fallandll Adamaslor)
"como fosse. impossibil alcançala polla grano
deza féa de meu gesto, determllley pO~rar'
mas de tomala, e a Doris est~ casp man~ es:
to.. i. é, é esta minha delermlllaçao. § (Jast
conta, apreço que se faz de algu~m, ou e
alguma cousa. ~ Frller caso ~ ter em aPre:
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ço,eslimação.V.cloAl'c.I.IJIt.T~remcon.

sideração: não façq ~aso ellsS0; nao me 1m.•
porta. § Acção feitIO: V. g. é caso c~
me. Vasconc. Arle Milil. 70 V. em q~e s I
logar acção crime, e pena; oPP'pe· ue
caso civel. § r.:a~o c/a leI; a especle a q11D
a sua sentença é applicavel.. § EsIOI'.1JIS
caso da lei; ser com]Jrehendldo nas dr
disposições. § EsLar no caso; e~~iL e§
saber o facto, que é como acon e eirEstàr IW caso ela'alguem; nas mesm~eI1t
cumstancias : eu, se estivesse~~Reser~
não me casava, § Cas~ ,.es~rv . ' itai
vado. § Caso de conscle~cta; que res~i ~
consciencia moral. § Nao VII' ao ~' vii a
ser im}Jroprio do que se tract~, I!a ser de
proposlto. § Não /!:S/ar no caso, Da~stáo.!
aq uella especie ; nao ~ntender ~ Xllilaçõei
ii. Não estar apto, nao ter a~ ~ uaes
necessarias. § Em 10tf1J o.caso, seJam,~.
forem as circumstanclas Jlledspera~~ô ~Q'
pre, § Daclo o caso: suppon oqu
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ceda ou sendo assim. § Pelo mesmo c~o;
isso mesmo. An'. l. 20. §.Caso {ol'/tlllo;
~ualidade. § Caso negado.; ainda s,endo as·
s'm o que se nega, ou nao é. § Caso que;
,100: conj.) suppon~o q~e. § Em lal caso ~
essas circumstallClas. li De caso pensaCÚ!,
de proposito. § Dal'·se caso; acontecer, VII'
aser. Pel'. Bibl. 6. 4~6. "elal'-se-!ta caso que
reslilua. § /Jamos oaso, supponhal!10s. § ~a1II0S ao caso; enLrem!Js ~a qucstao. ~ IJaso
M 1I01I1'a; que respeita. a h0!lra. § 9aso de
arlllas; choque, negocIO, f~lLo mlhtar: A!L T I I~L ~ FazeI', ou VII' ao caso; 1. e,
a' própo·sitO. ~tI{l'. Pl'o}. §. !?u;el' muito. ao
roJO' ser de ponderaçao, I~portar mUlto.
lIeil.' P. 2 p. .4~. § In091'1'~I', .cail' em ~aso;
f!ler acção sUjeita a,lel C1'H~llnal. § Cal?' em
,nau ca.lO; commetlel' acçao des!lOnrosa,
que inrama: v. g. é caso de mcnos vatel'. §
&lu pella de caso; i. é1 de licar incu~'so na
sancção COIUO auctor oe caso, ou ~cçao. p~nivel: v. g. sob pena ele caso ma.LOI' ; 1.~,
de ncar incurso em pena de traidor. GIL.
I'ic, 2,61. § Caso ele desleal; crime de traidor, GlII'. de J. 1.21. § Caso conjwwlo ; Grime de duas penas, v. g. açoutes, e galés. §
Casa; na ~l'alUmatica, a variaçã~ o~ desinClleia val'lavel do nome para mdlcar as
mias relações, em que o objecto se qu&r
representar, v. g. eu, mim, me, migo, nós,
nns, nosco; convindo notar que em portuguez só os pron. pessoaes tem mais de uma
tcrminacão em cada numero correspondendn a alguns dos oasos latinos ou gregos. §
lJaso; casualidade, acaso. Vieir. 8. 439. e
10.253, 7. aOS detlos e cartas, nos quaes..
nenbum lagar tem a razão, e o JUIZO, seDão atemeridade, e o caso" § Moila 110 caio;(pbr. pop.) não se falle rlisso, não convem rallar n'isso, § Um caso de barbas ale á
rin/ura; Iioc. pop.) Diz-se ironicamente
d'uma cousa a que se attribue uma impol'laneia exagerada, § A caso; (Ioc. adv.) casuabncllte, sem ser espel'ado, previsto, sem
se saber a causa; sem causa intelligente:
D. g. se o llllllUlo (osse cl'iado a caso.
~bo, s,. lU. (corrupção de catlSa) p. uso
Causa, mollvo. Lopo de Sous. Coul. {. 17 v.
'porcaso do inverno, que se chegava.. Palmo
2. 117. e 118. "por caso da ferida..
0180ár, s: m. Nome d uma ave pern'alta,
CUjas azas sao mais curtas que as do aves~UZ, mas que é quasi do tamanho d'esta
ave.
~IHOOlúcl o. V. Gazopllylacio. Mil',
Triulllph. da Cruz, 2. Ded.
M~·HÓlu, S. r. B. P. diz ser synon. de ta-
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()aSSln 1 s. f. Nome do fructo da cannaOstula. (Oassia
fislttla de I,in n,) ão umas
vagens cylindricas que vem da Autilllas;
tem mais de tres decimetros de comprimento, são repartidas interiormente em muitas
celluLa~, em cada uma das quaes se acha
uma semente rodeada de ulDa polpa pardenta, que é agridoJe: esta polpa é um laxativo suave muito usado na medicina. §
Cassia al'omatica; casca de üUla arvore das
Indias orientaes, que se assemelha á canquicheio..
V"s'I"lcOI'í,do, R, adj. (I. de alveit.) Que nelia tanto na cór e gosto, CTuanto na fórma;
só
dilfere em ser menos aromãtica. Pharm.
tem o casco copado, redondo.
()"sqlllde,·,·.&ou'ado, a, adj. (t. de aLveit.) T. l. p. 218. Fel'r. Egl. 2, {. 15 v. "de casQue tem o casco largo na palma, por bai- sia, myrrha, incenso. AI'I'. l. 14.
Vllssieo, s. m. A. ve da A.merica, o ol'ioxo.
lus oUI'inlts.·
(J"S'luílhR, s. f. V. CasquiLho.
(Jassldu, s. f. Genero de insectos coleo(J"s'lullhar, v. intrans. (t. fam, e mod.)
pteros da familia dos phytophagos: tem os
A.ndar casq llilho, janota, paralta.
(JllS'I"llb,u'ill, s. f. (t. fam.) O tracla- elytros mais Largos do que o corpo, e a camenta luzido do casquiLl1o. § Ornatos, atlor- beça escondida debaixo do thoracete; renos, enfeites do casquiLho. § ng.Ouropéles, presentand.o uma especie de escudo ambuomatos de mau gosto, e só de alll'uma ap- lante. CUVlel', 2. 238.
(Jusslda"los, s. m. pI. (t. zool.) Insectos
paL'encia: v. g. casquiLIlaria de ma etoquencia.
da familia dos cycJicos, da ordem das coleopteros tetrameros. § Genero de molluscos
(JR"Clllllhíce, S. f. V. Casquilharia.
(JUS'luílho, u, s. (de casquinha, por ser gasteropodos.
(Ju8siden, s. f. Genero de conchas tamcousa de pouco valor e muilo brilho) (t.
fam.) Pessoa que se tracta no vestuario com bem conhecidas pelos nomes de capacete,
enfeites, e adornos excessIvos, e pouco !{ra- ou buzio baslal'Clo: tem a espira mui pouco
ves, e de mais luzimento, q'le preço e va· saliente, com a ultima volta muito alta, a
lar commummente; paralta. § Casquilho; s. abertura larga e denteada, terminando em
m. [temate de feiTO na lança do coche. § (I. calha. CIwier, ~. p. 42. e 43. tlescreve cinco
de artilh.) Cylindro Oco de ferro delgado, especie~.
com que se gúarnece a ponta das mangas
VussldÍlh~ S. m. (do Arabe) IdJ'llio ou
do eixo da varas da cabrilha.
poesia elegiaca em uso entre os Arabes.
Vn8sllúgem, S. r. Certa especie tle her(JllS'IUllúsio, ou - zlo, ", aqj. (t. pop.)
va.
Sem juizo, leve de juizo, leve da bola.
Vlls'I"lmólle, adj. 2 g. Que tem o casco
(JllSllhu, s. m. dim. de Casso. Especie de
brando: diz-se do cavai to. REgo, (lavo c. 18. casso de melai, de que usam os tintureiCJllsquhlhll, s. r. dim. de Casca, § Talha- ros.
(Jussínu, S. r. Especie de azevinho.
da de cidra feita em doce, depob de cortida em salmoura, confeitada, e secca ao sol:
VRsshletu, s. f. Tecido de lã fino e le"a casquinha da ~Iha da Madeira.. § CasqtÚ- ve; serve prinéipalmente para forros.
(JtlSsino, S. m. (do flaL) Jogo que se jonha; folha delgada de mêlaL rico, que cobre fi vélas, castlçáes, coLheres, de cobre, ou ga eatre quatro pessoas com um baralho
ferro, elc. appal'elho de chá ele casquinha; de. 52 cartas, dão-se 4 a cada jogador, e se
bandeja de - ; elc. (d'esta deriva-se casqui· deitam outras tantas descobertas sobre a
lho.) § Casquinha; madeira de pinho que mesa, depois de jogadas as 4 dão-se oulras
vem de Flaadres. ,
4, etc. § No mesmo jogo: cassino gl'anele; o
Vlls'l"ínlto, adj. m. Cavallo -; aquelle dez de ouros: cassino pequeno,' o dois de
cujo ca co muilo cheio de paLma é faciL espadas.
Vllsslnólcle, S. f. (I. de malhem,) Curva
d'encravar,
(Jus'l'lisccco, ", adj. (t. de ai veit.) Que prop.osta. por Cassini, para representar o
tem os cascos seccos com defeito: diz-se do movimento do sol.
cavallo. Reg. ele 4 ele abl'. de 16q5. 39, Leão,
V"sslopén, S. f, (do Lat.l (t. astrou.)
COU. {. 756.
Constellação na via lactea e no llemisphel""a.
Vi'ssu, s. f. (tecido), mais usado que Ca- rio septentrional; consta de L3 estrellas sepOAHórlo, S. m. Barraca, casa ruslica, ça; mas V. este.
~undo o catalogo de Ptolomeu; de 28 con·
anl. d'Ay. ?8. .AglOt. L. 2 {. 346. § Peque(Jussnrntào. V. Caco~haton. Parece ser forme, ao de Tycho; e de 56 segundo ~'lam'
nasa, lIlslgmficante, velha, arruinada. § erro typo,&'raphico. Cammh. Epigr. L73. p. steed: está situada juuto a Cepheu. Ltls. 10.
PUp,) Casamento.
36q V. a tiram. L. 2. c. 3. paragr. 8.
88.
(Jllsslótlco, adj. m. Diz-se do nó cego,
O'8pU, S. f. (do Arab. hasseba.) Pellicu.",ssl\mba, s.-m. (t. do Brazi't) BaLde 01'~I uu,pcquenas escamas finas, brancacen- dinariamente preso a uma corda para tirar difficil de desatar. B. Flor. 3. p. 34.4.
(JRssá_, s. m. Especie de gro.elbeiro, cuI mludlllh?S gue se criam na superllcie
agua de poço, etc. § São a,09l'da e a c~~ pelle, prlllClpalmeuie da cabeça. Rego, samba: diz-se de duas pessoas lOseparavels; jos fructos são negros e aromaticos. § O liD, c, II.
corresponde â outra loco pop. : são a col'ela cor fabrieado d'esla fructa, § (I. zool.) Geue,~upâcho, S. m. Migas de pão com va- c o caldeirão. § Eslribo com fórma de sapa- 1'0 de molluscos ga teropodos.
nas temperos, que se usam no ALemtejo.
to, de metal ou de couro.
(Jússo, s. m. Figideira de rabo, pequena,
(Jllssúr V. trans. (do FI'. casseI" quebrar, de melai, ou barro vidrado.
d(lalpeilr 8e, v. ref. Encller-se, cobrir-s6
enaspa: V. g. - a cabeça.
annullar) Annullar: v. g. cassar a lei. fi. Dom.
(JlÍsso, 11, adj. (do Lat. r.asStl5, a, um, vadetC:Pênto, o, adj. Que tem caspa' cheio 2. I. 16. "o provincial cassou a eleição.. V. sio; ou contracção do parto cassaclo) Irrito,
V' pa; casposo.
'Quebrar. § Cassal' wn ll:VI'O; prohibir a sua annullado. Leão, Orlh.
(JllssóllOSt s. m. pI. (t. naut.) Bolas pe·
~n,aL:s~02 ~t adi ..Que pertence ao mar Cas- publicação. B. Fio/'. 3. 181. § Cassal'; que~u
,,;s. UllS. 4. 86.
brar: v. g. cassar 11 ancora, Luo. 6 15. "hou- quenas enOaaas, que se põem em redol' dos
!e pite I Interjeição admirat. com que ve-se por milagre não oassar as micoras., maslros para facilItar o movimento das ver~ applaude um bom dicto ou a perfeicão "dei Cano indo cassando muito, cortou a gas.
(Jllssoletll, s. f. (do FI'. cassoletle) Peça
E a obra que. se vê Rel'a primeira v-ez. amarra" Coulo, 4. 3. 3. V. Caçar.
lério ~ nEa, practlca familiar e estylo jaco·
Vllssurólu, S. f. (do FI'. cassel'olle) Oten- de arcabuz, mosquete, ou espingarda anli·.
ga,
onde se punha a pai vara da escorva;
v~· ys. e Bocage."
silio de cozinha, de lata, cobre ou ferro, e,,·
Oa/ ho , ó8n, adj. Que tem caspa.
pecie-de tacho com rabo; tem a bocca mais § Cova ao redor do Ouvido do canhão, onde
se fazia o rasto da escorva, aliás t;Onclta.
IIIlad:iuêlro, S. m. Lagar onde se -ajunta larga que o fundo.
lnIes d:~' para se descascar, e falquejar,
VossaCíngR, S. f. A.rbusto silvestre do ErIJ. de 110mb. [. 83. § Vaso em que se queimam, ou fazem evaporar substancias .aro·
o Ir a.serrar.
Brazil, da família das solaneas.
maticas.
Cllr:~neJárb v. intrans. (t. de alv.eit.) Ci(J1l8sáve. V. Caçabe.
(Jll!l8I1lÍ, S. m. (I. uso no Brazil, e mais
lDha das\~~ m-se de casco a ferida da
(Jassen, e (Jasseár. V. Cacear, etc. FI'eino pI.) Cesto de SlpÓS rijos, da feição de
Til quando as: Gatvão. § Criar casco no· 7'e.
V"que o aUlmal o perdeu.
~áS8ea·e. V. Carcere. Ac. dos Sing. 2. 37. uma canastra sem tampa, com azelhas do
li; cascUd~.to'tl°' adj. Que tem casca Il'ros- pI'. e 48. "em teos oásseres vive mais se- mesmo sipó, para se pendurar nas cangalhas; n'estes cassuás se levam cargas de
dés da a ,e g: H. P. 2. 5. 15. "as vlrtu- gurau.
PIreee qo;nle baixa muitas vezes travão, e
(Já8se.téte, s. m. (do Fr. casse-létc) Ca- cousas miudas em bêstas: v. g. um par de
illtJlla. e sabem a madeira nova, e cas- cete curto com castão de metal em uma ex- cassuás: um cassuá cheio de {evão, de a7't ...q.elc, S.
tremidade e na outra uma argola de couro 1'OZ, de militO, de melancias, etc. Os dois
cassuás cbeios fazem uma carga cavallar, §
m. dim. de Casco (de de- para enfiar no braço.

lt

o

us:

fender a cabeça). Ol'd. Ar. 2. 75. l. 'casgt/eles, e cuitelos.. § Carapuça, barrelina. ~ (t.
pop.) Chapéu velho de homem ou mulher.
Ac. dos Sing. 2. 388. "hum casquele sem COt'
de abas cahido.. § 1l0diLhado com remedia,
que se põe aos tinhosos, para arrancar-lhes
os cabellos.
(J"SCl"lcluOio, a, adj. (t. de alveit.) Que
tem o casco cheio. § ng. Presumptuoso. Aulegl'. Pmt. L. "l1um desdem pirnalto e cas-
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Especie de rede de pescar de malhas largas.
Cu ssúln 1 S. m. e f. (l. do Brazil) O fillJo
ou filha mal moço ue um casal.
Vns .. ulé, S. m. e f. (t. do Brazil) O mesmo que Cassula.
CÓstn, S. f. Linhagem, geração. JJ. "casla
copiosissima de Isaac" PaLVa, S. 2. 414. Luc.
2. 23. "da casla do sol. § Raça. Couto 4. 7.
14. nomeia entre as castas do Malabar as
dos l!ai//'es, os tibas, e os poleás, que chama a mais baixa relé. Vieira, 10. 328. 2.
"casla baixa" § \:loje dizemos casla, raça de
animaes: V. g. cão, cavallo de boa casta. Delic. Ad. 31. "de casta lhe vem ao galgo ter
o raIJo 10n1$0" E do homem só dizemos, homem ele ma casla; i. é, mau: "ruivo de mau
pelio, má casta, e mao calJello" ~ fig. Especie I'iei/'. L. 336. "a duvida ... lie de casta
daquellas que" § Fa:;er -; propagar raça
boa. § ii. Propagar a sua especie: diz-se dos
animaes; e de gente baixa. § Cosia; especie, variedade de planta ou fructo.
v .. stúlin, S. f. (do Lal.) (t. poet. e myt11.)
Fonte do Parnaso.
Cnst ... lldo, ou Vnst... llo, a, adj. (do Lal.
cas/alius) Pertencente á fonte Ca tal ia. Aguas
caslalidas. Lus. 1'I'ans{. no Proem. Ded. e f.
192. "caslidade. e f. 195. ·caslalio•.
Vást.nué.. te, adv. Com castidade; honestamente.
CUld.) .. hn, S. f. (do Lat. caslanea) Fructo do castanheiro, nasce em ouriço, que
cobr6 a pelle, ou casca, com que é Jorrada a polpa da castanha. ~ Nome de varios Jructos indigenas do Ilrazil. § Caslanha de caJu; subst:lJIcia alva oleo a, forrada de uma casca cinzenta cheia de óleo
caustico; é a parte superior e externa do
fruclo de cajueiro; come-se assada ou confeitada. § Castanha do !I1amnhão; fructo de
uma arvore do Brazil, da famil. das myrtaceas; tem a casca lignea e crespa. § Caslanlla da India; fructo do castanheiro da Jndia. § CabeUo alado de caslanha; de sorte
que faz uma roda. § Quebra/' ou eslala?' a
caslanha na bocca a alguem; fazer alguma
cousa, com que lhe pêze. § 2'il'a?' as caslanhas
do lume com a mão do galo ou /irar as caslanhas do lume sem se escaldar; servir-se
d'alguem para um fim só com perigo para
essa pessoa que se emprega corno in trumento. § ASSai' castanhas na quinta do Pegas; (phr. pleb.) não ter vintem. § Caslanhas
de bUl'ro; (t. pleb.l-o excremento do burro.
§ J)a?' uma caslanha a a/guem; dar-lhe urna
pancada na cabeça com a mão fechada.
.
Costo ..h"l, ~. m. Matta, ou terreno plantado de castanheiros.
V .. st.... hé..·o, S. f. Arvore da especie do
castanheiro, infructifera. § -; mulher, que
assa castanhaS, e às vende; assadeira.
C ..st....bélro, S. m. Arvore, que dá castanhas i de que ha duas especies, longaes, e
1'ebordas. Cam. San. 271. "a sombra dos ver·
des - l I Al'/·. 4. 4. "caslinhei?'o. § - da lndia j arvore que dá castanllas amargosas,
mas que tem linda folhagem.
Vn8tnubét .., S. m. Um peixe, de que se
faz mensão na Insut. 10. 123.
C ..st.... hétlls, s f. pI. dim. de Castanhas.
§ Duas peçasinhas de madeira, ou marfim,
redondas, vasadas, ou escavadas por dentro; enfiam-se no dedo maiol', e batendo
urna contra a outra, entre o dedo, e a patma da mão, se faz um som, ao compasso
do Xal se dança; castanholas. B. Flo/'. 2.
17. Som, que se faz dando um trinco com
a ca eça ,do dedo maior, apertando·o contra o pollegar, e soltando-o com força contra a parte da mão onde nasce o pollegal';
estalos.
Vusto..beteúdo, p. p. de Castauhetear;
e adj. Acompanhado com som de castanIJetas: V. g. a {óta, ou outra dança-.
Vllstllubeteúrj V. intrans. Tocar castanhetas; acompanhar com ellas. B. P.
Cn8t" .. ho, ", adj. (do Lat. cas/aneus) Da
cõr da casca da castanba : V. g. cat'allo castauho (mais ou menos claro). Ac. dos Sing.
1. 14. "hUIDa corsinha castanha. e Rego, Cavai. C. 6. § Castanho, S. m. castanhClro : v.
g. madeira, obi'as, cadeiras ele castanho. Lus.
Tl'ans{ 458.

CAS
VOHtnnh".I, S. m. Certa palha colmeiru
de alagadiço. Ehwid.
Cllst.. uhól ..s. Omesmo que Castanhetas.
§ (t. de h. n.). V. Spondil, e Espondil.
C .. st.. uhoso, ós.. , adj. Onde 11a muitos
castanhos, arvoredos d'elles : v. g. a castan110sa Beira.
V....Cião, S. m. (do FI'. ant. caslon) Remate de metal, marf1m, etc. que se põe na extremidade dos bastões, bengalas, etc. Outros
dizem gaslão.
V.. stelh""o, ", adj. e S. Que é de Castella; Hespanhol. § s. m. Ocaslelhano; a lingua lilleraria e omcial de Hespanha; o [le8.panhol; dialecto nascido do mesmo fundo
que o portuguez, o asturiano, o gallego,
etc., que com elle constituem o ramo iberico ou occidental das linguas neo-Iatinas,
emquanto o antigo aragonçz, o catalão, e
outras phases dialectaes se ligam ao grupo
franco-provençal.
Costelliã, S. f. Mulher ou filha de castelIão. § Dama que tinha direitos senhoreaes
sobre algum terrilorio.
VlIstcll"ulo. V. Acastellado. Orcl. At. L.
p. \57. e Filip. 5. 112. 2. Casto C. 70, Leão,
eh?'. D. Diniz, p. 75. Coulo, 12. I. 4. "elephantes cas/ellados. i. é, armados de castellos.
C.. stellonío, s. f. (ant.) Alcaidaria, governo de um castello, e territorio, circumvi inho.
V"sCeJiião, S. m. ant. (do Lat.. casleUamls.)
O senhor que tinha o direito de fortificar a
sua residencia senhorial, e de administrar
ju tiça n'uma certa area. ~ O governador do castello em nome do rei: "seu
caslellão e alcaide mór. Coulo, \0. 6. 8. §
CasleUão. adj. m. De guarnição em castello;
diz-se dos soldados. Albug.; pertencente a
castello. •
V...stellár. V. Acastp.lIar.
VnsteJl"l'Íll, S. l. (anL) Inspecção, ou
superintendencia das obras de um castello
ou fortaleza. M. L. 5. { 297.
CostéllllS, S. f. pI. Moedas, qne corriam
em lempo de D. João I.
V..steU"aUco, S. m. (ant.) Certa contribuição que· os vassallos pagavam annualmente para a fabrica, ou reparação dos
castellos do respectivo territorio; de que
tiveram origem os direitos, que depois se
pagavam ás alcadarias móres. Elucid.
C .. stelléh·o, S. m. (do Lat. caslellarius.)
Ca:-tellão. Doc. An/. .davão ao caslelleiro
seüos ovos, ou o que os valesse in cada
mez» Eltteid. Ord. Ar 2. 1. 24. p. 18. ALcaide.
C .... tellejo, s. m. dim. de Castello. § Na
fortif. .autiga era a parte mais alta do castello para se descortinar o terreno. Agzol.
Lus. 3. 334.
Cnstellete, S. m. dim. de Castello. Tem'.

26.

C.,stcllí .. ho, s. m. dim. de Castello : e
fig. Cam. Fi/oct. I. sC. 2. "elle com o pensamento quer estar fazendo alardo de cas/el-linhos de vento" § Drogas medicinaes, feitas da feição de dados, ou pyramidaes:
"casleUinhos de estancar sanguu. Cul'VO.
CllstHlo, S. m. (Lat. casleUum, dim. de
cas/Tum.) Fortaleza á antiga, com muros,
fóssos, e torres; cidadella. V. Hoqueiro.
Ineli. de Alc. T. 3. V. o Ined. "cas/eUo guerreiro; cidadella» § Armação para pelejar,
sobre· elephantes, ou barcas de madeira. §
Os paços, e casas nobres dos reis, e senhores chamavam-se casleUos por serem no
campo, e fóra de muros (do FI'. ant. chas/eau/x; cha/el, lnglez ; e parece que n'este
sentido se toma o castello, ou paços das AIcaçovas de Lisboa, di versos dos paços do
Limoeiro). lned. 1. ['. 7'l.. § Caslello de pópa;
1I0S navios, tudo o que se levanta do mastro grande á ré, sohre a coberta; e nos navios antigos, era alto corno especie de cas/ello, e o mesmo na prõa, dICtos caslellos
d'avante, e cas/el/os de prõa. Luc. 9. 15.
Viet1'. 10. 212. 2. § CasleUos de venlo; cousas aéreas, sem fundamento. Eurr. 2. 7. ue
não enlevações e caslellos de venlo». Chago
Obro Esp. 2. p. 335. "casleUos de vento. maquinas armadas no ar, virtuâes aéreas. §
Fa:;er cas/eUos de venlo; formar projectos
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imaginarios. ~ CasteUos; uns paus tor .
dos, ornados de raI:nal_het~s, que os me~?é_
res levam nas proClssoes da cidade G'
leUos; fig. cousa que defende: ua iegld~e
he casteUo da ca lidade. ArI'. 10.30' i é
defensi vo, re guardo. ~ Gaslel/os de esP6l'ân:
ça, e de suspet/!2; fu.ncfat,nentos para uma e
outra cousa· Sa e MIl'. .san. 8. § CasleUosll1
nuvens; nuvens que se accumulam umas
soLre outras. § lJas!eUo de melancia: éa
parte do cen lro depOIS de separadas as talhadas: § CasleUo de cal'las : dJspo ição d'el.
la. Imitando caslelios, para diverlimento de
cl'lanças. § fig. CasleUos de carias, con' .
clUl'as, esperanças sem fundamento. § Ffr.
ma?' casleUos no al' ; o mesn,o que {azcrcQ.l.
teUos de venlo,
VnsCeubét.,s. V. Castanhetas. Guia di
Cns. 54 V.
Costeloál, (ant.) V. Castellão.
V..sUçlal, S. m. Instrumento de melai
cqm se~ boccal, ~ pra!o ou base, onde se
poem velas, e bugIas: as vezes são de pao
com braços para muitas vélas. Res. Ch,'. c
118. Brit. O. {'. 41t V.
.
v.. stlç....·, v. trans. (diz·se só dos ani.
maes.) Ter cópula o macho com a femea'
fazer casta; § Fazer que os animaes casli:
cem. § Tornar castiço, puro. .
Cnst.Jçoi ." adj. De casta e boa raca.
Arl'. 5. 8. Cão, pol?'o-§ Propl'io para repio·
duzir ou prupa,gar a raça.§ fig. Fida(qOJ-.
Coulo, Sold. nao degeuerados do brio, va·
101', e nobreza, etc. § De boa qualidade:
"planta casIiça. AI'I'. 10. 17, -como garro
castiço perfilhado" Elpino Dul'. ~ Diz·se do
animal que é destinado a fecuncfarosreba·
nhos, e manadas: v. g. caTl/eiro, cava/locasliço: d'aqui, homem casliço; dado amulheres. Eurl'. I. 5. § Castiço (na India), sedizo
filho do pae e mãe Portuguezes. § Poroli·
da cas/iça; ben.igna, que sobrevem li febre
maligna. § POl'luguez - ; palavras casllÇO.!;
puras da li ngua, sem nota, ou mescla de
estrangeiras.
C..sUdl..le, S. f (do Lat. caslilas'l Virlude, que consiste na abstinencia tola deto·
dos os pensamentos, palavras e obras loxllriosas. Lus. 4. lO. "cas/'idade coojugal.!
fig. Pureza: V. g. a castidade da pllI'a.re, e
tC171l0S do idioma. H. Dom. 2.
(Castidade. Pudicicia, Continencia, Virgin·
dade Pureza. Syn.) Castidade é u~a virlu·
de clue rrgula, e sujeita á auctondade da
lei os appetites, e prazeres car~aes, 31?da
quando permittidos. Pudicicia e a caslida··
cte acompanbada. de p~dor .ou de honesta
vern-onha. Esta Virtude e maIs ol'dmana no
sex~ feminino. Conlinentia é a absll~enClI
actual dos prazeres da carne. ~ virgl~d~dt
é a continencia absoluta, e amda nao I~'
frinoida. Pureza é o lustre, e a excell~ncll
da vi'l'gindade; e sllppõe o individuo m~o
crnte, que nem ainda conhece o que pode
allei'ar a innocencia.
. ,I
. C""'Uflcó.·, V. trans. (do Lat. casl'ficnrt,
Fazer casto, puro de pollução corporal, fal:
lando de pessoas: e fallando de pensamen
tos, e palavras, fazer que sejam mnolfeOSl'
veis da castidade.
r aU1.
Costlg"çião, _s. r. (do _Lat. ~.Ig ,
Emenda, correcçao, apuraçao.. ~a1l8Iras.
51. e f. 102. -suas - sobre .PIIOIo" mendaV .... Ug.. do, p. p. de Castigar. ~ E. ada I
do, correcto: esty/o cas/'igado. § Ensl~ r/tl.
bem: V. g. mãos castigadas para.lI~ra'
bel' peilas: Ined. I. 352. "com mais do ~s
do valor sufria" Freire. § Mallracta telba.
cal'mcntado: "casligados da nossa ar
ria" B. 1. 7. 5.
L t asligator,
C .. stlg.. di"·, a, s,. (do a .. c Otus
o/'is) O que, a que castiga, pune., VigoroSIJI
castigador dos maus, "cl.ls/I!JadOl r g (rria
Lus. 3. 137. § Usa-.se como adJ. v~afio.
castigador; que subjuga bem oca.
V"s"'gá.·, v. trans. (do ~a.t. a
Gr. /iastos, por keslos, correJa, ~u
,
traccão de cas/wll agere, cast~Calgnem.!
dar castigo, executar a .pena e 11 a 1'11: ooJn
Heprehender: V. g. castigar COI ,.,.eaianllfS:
1'eprehensões, censuras, !I0la co,. Pl'ol. AIl'·
((casligal' com amoestaçoes. eheo sâo, ~r'
L. 9.•a ninguem a~r~z a repr mes. §raso
que castiga nossOS VICIOSOS costu

n

CAS
cavallo com açoule, espora; obr!por este modo a. executar o~ movlgacntos que o cavallelro ou o gUia quer
m
ue clle faça. § fig. Emendar, escarmenl~r,
~rvir de emenda, ou escarmento. PZ7~.
lli,' Sancho II. C. 5.
p~na de uns .casl~
ue' os Ol1tros» § fig. COITI~lr, ~perfeJçoar:
g g castil(ar o esl.lllo. ~ AClverllr, admgesfiro ·Ord.
l. 23. 23. "deve-os castIgar
(aOS carccreiro~) que guardem bem os prelOS'. § V. Pumr, syn..
CaHligi.r'Hc V. reI. Emendar-se,. escarmcnlar-se: "com que outros se caslz!/twm"
lnrl I. f. 158. Orel.
l. p. !.l'. "e .nom se
querendo casligar per aquella prImeira vez»
,. I' O

!gto

(Ca

Ar

Ar
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l'lIHtlgtÍ\'cl, adJ. 2 g. (rlo. LaL casllgabzlil) l'unil'el, que merece castJgo.
tRsligo, S. m. Pena, que se execl,lta
pnnicão. !Jalie. Ad. 37. "com o vento allmpão Ótrigo, e os vicios c'o casligo" § (anl.)
lIel'rchfllsfIo, correcçao; emenda, escarmenlo. Illcrl.. 2. ,4c7. - p~ra hos o~tros ton~a
rrm cfUI,go» Oalv. UU'. C. 4. f. G. 2. Pm.
Chi'. San!:/i. II. 5. § "Tomar - de alguem"
lfIhr. imil. de SUI/wre lJamas) castigal·o.
fue. 8. 24. EI/eida, 7. 177. "ll.rpfllilo ... o
talligo com. SCll sangue lo!nou ~o peilo il1!igo. i. é, vlllgallça: "penllenClas, e casltgo
que esla gente lomava de si mesmo" Luc.
10.2. § (alll.) Aviso, exliorlação, admoe'tacão: adisse Aristoteles à Alexalldre como
eni mnneira de castigo, que se conselhasse
com homem rlue amasse ua boa andançal>
Or(/. Ar I: 1. 341. "andamos atormrnlado
no esplrito, e as ombrado do casligo de
sna palavra I> B. 4c. Prol. i é, reprchen ão
peno,a a quem a ouve. § Ada"'.: "Quando
rem ao soberbo o castigo, vem-Yhe mais rijo. .Qufm dá o ensino dá o J:asl(qol> "Com
lento alimpa o tri~o, e os vicios com casligo•• Casltgo de uura, uma no cravo, ouIra na [erradura...
ClI~lilh", Ol~ VlIstínbn, S. f Pedra caltarra cinzenta, de que se raz uso nas ferraria I para fundir o ferro; é um absorvenle do acillo d'enxofre, que mineraliza o
me.mo [erro. Regim. das F'cl 'I'Q1'ias, de 12.
dejnll. ria 1692.
C.slhl~í.l, S. m. Malla de castinceiras.
Unatlncch'lI, S. r. Castanbei 1'0 bravo rm
bo&IUC, pro~rio para madeira: o seu fn.clo
nio ti comes I ivc l.
.
C8sli8Hlmo, o, superl. de Casto. B. 4
á.2. 81'il. C. 6. 37.
Cisl?, ", adj. (do Lat. ca.lllts) Que guardacaslldade. § fig. Puro. Ifr. I. 8
17. 4.
'(41/05 abraçosll Ellcida, 7. 16. -com casla
lenha accesa aos deoses sacrificau § Isento,
Illla~lo: aa casa !lcou casla dos tiros d'arteIbana. P. P. 2. 145 v.
.
Caal.or, S. m. (do Lat. kaslôr) Animal
~ammlfcro! quadrupf'de e amphibio da orem dos I'ludorrs, admiravel \1ela sua desIrelnem cdiOear acasa. § O pe lo d'este animal, oqunl ti muito Ono, e d'elle se fazem
ehapcus, etc. § Chal1rD de caslor; aq uelle
enl~ pcllo ti tollo I e caslar. § Cftapco de
mnocas/ol'; o que tem esse pello mi turad: comoulro. li Caslol'; adi. Fino, e de rclp hzn, como o pello tio càslor: v. g. o drogucle casto/'.
ft8I or
. e PolJúx,. S. m. E prcie de meleiO Illn~mmado; rogos em rórma de feimasl de t,~lgO, que apparccem no alto dos
Ir ros ue Ulll navio depois de "'rande
~poral; chama·se lambem 10(/0 Sa1~lell1lo.
lrol~.a Iron. o igno dos gemiilis, ou mais
\.J.lamente a duas mais bellas estrellas
·"a constfllacfIo.
Ca~ló
•
pliarm rco, s: m (do LaL casloreum) (t.
f!Ilchã~9Sélcstlculos do c8slor, desrccadlJs
Bful. Cos~n i/lguardados onde não de o ~~1.
Inimal . g. 1)· 352. § Casloreo; matel'la
c~lIncadsrgregaàa P9r pequenas glandulas,
flllor :;t ao compl'I(lo, debaixo da pr:-lIe do
irrior 'das re a ral.z da cauda e a parte posramo ex . COxas: e ~mpregado na medicina
5l<I'macnllanlC da Circulação, e sedativo do
''''
tUlorldI'OSO. f
.
doso § t n n" S. . Tec.ld~ d~ lã leye e setlinhecido cb~m.l. ~nncJplO alllda ha pouco
trYllallisa'f:\~Cé DIZIa Isolou do ca loreo; é
,soluyel por meio de acidas
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em agua, em alcool quente, ou em ether
sulphurico; tem um cheiro semelhante ao
da cam ph.om.
_Vostruçào, S. f. (do Lal. casI7'alio) A. acçao ou operação de ca lrar; capadura: v. g.
pena de castração; usada antigo
(Justo'iado, p. p. de Castrar. Bril. C. p.
7~5. eel. de 1720 "que os curas, que por rasão do inlerdiclo não quizerem C lebrar em
suas parochlas sejão castrados" lPena imposta por Uenr. 11. de Inglaterra) § u,a-se
subsL Um castrado; um hom~ incapaz de
se reproduzir por elfeilo da caslração.
Custl'utHu', S. m. O qlIe tem a profi8são
ae castrai' o gado; capador.
CusCrnlUctuçíão, S. f. (do Lal. caslrame·
la lia) Acçii.o de tomar as mell idas do logar,
em que se ha de assentar o arraial. Arr. 4.
10. "caslramen/a~'ão" (sem duvida por erro
typographico.)
O assentamento, e rortificação do arraia. Eslal. da Acacl. de FOl'lir
VU"'h'UIUCtilllo, ", adj. (do Lal. caslra·
11lelaluS, a, um) Cercado de arraial; 1'0rlil1cado: e fig. "para o demonio o povoacl0 be
campo aberto; a olidão silio caslrameladolJ
V. de S. João da Cm".
~
Vush'ill', V. trans. (do LaL caslrare) Privar dos orgãos da geração. V. Capar, em Iodos os signiL Orct
5. 15. "se ror leigo
castrem no per endclJ "tem por coslume casIrarem os ladrões de furlo pequenos" Panl.
{1'AL'. C. 30. § (,'aslrar colmeias; crestai-as.
(;u"t"êllse, adj. 2 g. (do LaL caslrensis)
De campo, pertencente ao campo mililar. §
AdquiridO pelo serviço militar: V. [I. peClllio
-; ~ 1Jecz~lio qllasi caslrense; a9quirido em
serviço CIVIl do Estado: (I. JUl'ld.) O)'[t.
4 83. I.
ClII<CUl'é, S. m. (palavra Malabar) Saudação e cumprimenlo entre os sacertloles malabares: "o costume de tomar as mãos o Caçanar mais velho a todos os outros que rezão no choro acabado o oflicio divino, e de
totlos lhe darem o que chamão casluré" Synodo lJiocesano da Egraja c bispado de .4ngama/e, 7. 4.
ClI .. lIÚI, adj. 2 g. (do LaL casualis) Contingente; el'entuar: V. g. prorenlos, ganhos
casuaes § -Succedido por acaso: V. g. 0.11101'le -, ou de cajão; i. é, accidental : 1'ixa-;
nova.
c'~"lJulld(lde, S. f. Acaso, accitlenle;
qualidade de er casual. § POl' casualidade; (Ioc. adv.! Por acaso; casualmentE'.
Vu~;u .. hnéllCc, adv. Por acaso. Ac. dos
Sing. 2. 17.
cusu,'''', S. m. Ave da ramilia das brevipennes, 'Ia ordem das pernaltas; é parecida
com o abestruz.
CUS"'blllu, (do FI'. chasuble) V. Casula. B.
Flor. 3. 388.
(J",míslu, S. m. O que define, e delermina ca.os de con8cieilcia; que e8tuda, 011
lracla a mural propondo casos, e e~pecies,
e decidindo-os; e lião por melllOdo, e regra gcraes, on ~ynlhelicamente.
«:'Ilólllísllco, u~ adj. Que respeila a ca o
de con ciencia. ~ Que Irata de moral, rereI'Indo casos, e dizendo qual a doutrina que
regula as dilTerentes e,pecie.. § fig. DeIlJaiadamenle minucio O.
CUS",,,, S. r. (do Lat.) \le timellta de que
e reveste o sacerdote para celebrar mi~sa;
é de eda, ou damasco, mais ou menos bordada, e guarnecitla de galõcs, de pa8samanaria. Consta de dua peças, a dianteira que
chE'ga um pouco acima do joelho, e a trazeira, que vae até a curva da perna; é aberla pelos lados, sem mangas, unindo-~e apenas pelf\s bombros; ve.te-se ~obre a alva e
a estol1a, enfiando-~e pela cabeça. B. Flor.
3. 388. § Casulo. do bicho da seda: V. Ca ulo.
Galv, S. 1. {.6D § 1'óro, cel1ula: (,fez do co°
ração uma e~ponja com a casulos por dentro tão cheias de sangue" Paiv. S. 2. 258.
Cns"'lo, S. m. (do Lat. capsula) A pelle,
bolso, casca ou cap ula que veste as peYidrs, semenle~, legumes, grãos. Lol'o, f. 341.
(,o grão elTl cerrados casulos se recolhe" §
'ol'el1o óco de fio, ou involucro oyoide, cm
que o bicho de ~eda ~e cl1Yoly(', para ~e
lransformar em chrY8alida; de que sahe a
borboleta. § Casulo das aves; ninbo coberlO
de mmgo. Bri!, C. f. 249. § Casulos de curo;

são bolotas ovaes, mais delgadas no extremos. Cunho Calai. dos Bispos ele Lisboa. § V.

Ar.

Ar

Ca~culho.

425

V.-..,;ulósns, S. f. pI. (L. boI.) r\ome de
uma cla se de plantas que tem por calis um
casulo.
ClI!!IlI!ÕSO, ÓHII I adj. (t. boI.) Que tem casulo; ou se acha oenlro de um casulo commum. § Que lem a fórma de casulo.
Clíl", S. f. (anL) Acção de catar, busca,
pesquiza. 11. 2. 5. 4. -que fossem dar huma
cala a estas flaOS (para as e~corchar da carga,,) UUs. 5. 8. (davos busr.ar, como cervo
que vai em cala de medronho> § Dar cala;
dar busca: V. g. dar cata li lerl'a para adesinçar de vadios, c genle de mau,vive/'; e fig.
dar cata ás cOllsciencias e limpai-as de lJCCcac/os. ~ Ir em cala da 1'e:; perdida; em !lusca d'ella. Lobo. § Fazer cala nas l1'ltlS; dar
busca para achar o furtado, e occullo. B.4.
4. 20. § Dar cala a cerlas larouras, para tirar insectos qlle as de troem; de, pulgar,
eslagarlar. § Lflgar cavado nas terra, e nas
minas, onde já appareceu terra, ou matriz
de ouro de lavagem. Regim. das Afinas, pal'a[J. 18. "~e (o I'Ibeiro) tiver as calas muilo
runda " ~ Em 011 li cala de; (Ioc. prE'p. e famil. mor!.) á procnra.
Ciltll, S. f. (t. AsiaL) lIfôeda do valor de
40 réis, que corre lia yria, e no Turqueslan. Tem'. c. m..
Ci.I .. , . r. (do Arab. cala); li: pecie de
ave de arribação, que se cria na AralJia.
Blul.
ClItll'HII'lí!<la, S. m. (do Gr. "ala, indicando oppu~ição, e baptismos, baptismo)
~Iembro d'uma sl'ita que uegava a necessidade do ba[Jli~mo, prll1cipalmenle na infancia.
CIII .. b .... cnll·sc, S. f. (do Gr.) Canção das
amas de leite para adormecer as creanças,
entre os Cregos anliltos.
ClII .. ClÍlISlic .. , S. r. (do Cr. kala, conlra,
e kaiô, eu queimo) (I. Sh)·S.) Curya rormada pelos raios re[)ecti os, em opposição á
diacallslica, que é rormada pela rerracção.
VIlC .. ch.·.."'c, ou CuClIch"l'l!lIS, S. f. (do
Lal. calach7'esis; do Gr. kalacll1'aomai, abu~ar) Trópo, que consiste no abuso de algum
lermo em logar do proprio, e!TI razão de semelhança: V. g. cavalgar em uma canna;
{erradas de rogo as lança levam.
C .. ea,elil!!lt·s, S. f. (do Gr.) (t. med.) fleviramenlo das palpebras. § COIHulsão tio mu CUlfl orbicular. § Fractura d'um membro.
CIlIIlCI,-"lIlo, S. m. (do Lal. calaclysmus;
do Gr. kolacly:;ó, eu inundo) Diluvio, inun·dacão. § (I. phys.) Grande revo-Inção, porqué passa a terra, e que Ille modillca a snperlicie lerramolo. § IIg. Translorno, desordem ocial, grande rel'oluçfIo que em um Estado muda inteiramente a.ituaçãoprE'cedenle: v. g. a .ferolução Francer:a de 17 !.l, {ai
um verdadezro calacly,mo.
Cnl"cl.mhn" ~. f. pl. (Gr. liala, debuixo,
e kymbos, cavidade, excal'ação) Cavidades
subtrrraneas, di~posta:, e proporcionadas.
para enlerro do cadav re~, on sna ossadas, 011 cinzas. Barreiros. 167. ~ Por e.TI. .quaesquer va~ta cavitlades subterrancas,
onde ha !'('unidos despojos mOrlna!·ios.
C .. laclImblo, II adJ. (l. pl'cb ) Tl'lste, macambusio.
C .. I .. cÍlSUCll, S. f. (do Gr. liala, em opposição, e akouó, ou ouço) (L de phys.)
Sciencia, que tem por objeclo os sons renexos, ou a parle da acustica que considera a
propriedade dos échos.
.
('lIllldlfÍllh'lcn, S. f. (do Gr. kala, cm op[lo ição, e opiam ai. v r (L de oplica:) cirncia que tem por objecto os elIeitos r'eunidos
da catoplrica, c da dioptrica, ou os ellt>ilos
reunidos da luz renE'xa, e da refracta.
{;lllndIÓph'lco, ", adj. Diz-se de lodo o
instrumento de opl iea, em que se combinam os elTeilos da luz rE'flexa e refracta.
C .. liado, p. p. de Catar: «sendo-lhes caIada alguma cortezia" i. é, guardada. II. N.·
l. 103. § «Calado o as-buro" obseryado. §
nn~cado, eleito, escol/lido com curiosidade
e attcnção. Ord. Ar. I,. 63. 24 .• hade ser
mui cal(rdo qual bade di~cingir a ('~pada ao
caYal/eiro nOl'el" ~ "Pobres alroladores (d!l
sacco, e brado pejas roa8) sejam calados> (.
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é, presos pelas justiças (Ol'el. Af. 4. 8l. 9.) ;
bu cados, procurados.
Vuciuh'omo, S. m. (ant.). Maroma, ou
corda sobre que dançavam o volanlins.
()uludúl'U, s. r. (do Lat. ; do Gr. kala, em
baixo, e doupos, roido) Queda, ou alLo de
agua corrente de alguma altura, com (;Strondo: hoje dizem, calaracla, e no Urazil,
cachoeira. Epana{. "os moradores das caladupas do Nilol) V. (/0 Arc. 5. 21. Sego Cerco
de iJil', {. 188. § V. Cachoeira, s!Jlt.

()uCudú"a, S. r. Aspecto, semblante. Utis.
8. ln. "bomem de rea caladlll'al) § fig. Disposição do humor: v. g. achei-o ho.i~ ele boa
cata'lura; i. é, de bom bordo. § Dos ani·
maes: "fea. calacitwa de huma serpenteI)
Patm. 2. C. 100. -sabujo de medonha caladltl'a" Lobo, Peregl·. a do touro, do Irão. do
javali: e IIg. "a enorme caiadura em toda a
parte mostra a gnerra dura- lJini:;, Pind.
Vularúlco, S. m. (do ltal.) Túmulo pyramidal, cbeio de muitas luzes, que se levanta no meio de Ilma egreja, e tlebaixo do
qual se põe o feretro, ou representação de
algum morto, a quem se querem fazer as
maiores honras; cça.
Vnlur.·... cto, e derivo V. Cataph:·acto.
()uCu;;loUisIIlO, s.· m. (do Gr. kataglotlism6s) II. lit. aut.) Emprego de palavras
procuradas.
Vut..;;mátlco a, adj. II. med.) Que é
proprio para ajuclar a consolidação das fraCturas: "em pia to -I) Phann. 7'.
Vntí';;""I.bo, S. m. (do Or. /catagl'aphõ,
eu desenho) Na pintura anl iga, desenJlo particularmente de pedil.
Unti.I .., S. f. (I. do Brazi I) 'Herva do bicllo, planta medicinal.
()utul"o, adj. e S. m.-Iã,-iin, ouãu. f. Da Catalunha; uatural da Catalunha.
Vutuléctlco, A, adj. (do Lat. calalec/icus; do Gr. kalalég6, eu termino) (I. da vel'sinc. Lat. e Gr.) O v~rso a flue falta no Om
uma syUaba. § Obra de Virgllio assim inL[tulada. Costa.
()ntuléctos, S. m. pI. (e10 Lat. catalecla;
do 01'. /calatiJg6, eu recolho) Fragmenlos de
auctores antigos, principalmente dos classicos gregos e latinos.
V"tAlcl.sia, u, S. f. (do Or. kalatépsis,
acção de preoder) (I. med.) Enfermidade
caracterisada pela perda lnstantanea do
sentimento, sem cessar a respiração; e pela faculdade que tem os membros, e mesmo
o trooco, de conservarem todas as posturas, que alguem lhes faça tomar. § ii. Dizse elas plantas que perdem a elasticidade. §
Cala/epse, e calalepsis, escrevem Cn/'vo, Po-·
tyanlh. p. 103. e Phann. '1'. l. 82.
(;ut ..léptlco, ", adj. Atacado de catalepsía. Nau{/'. de S.
()..tuIHo, S. m. p. uso Eça de de.fonctos.
()ut..lú, S. m. (I. A. iat.) Canapé, preguiceiro.
()atalo;;úr, V. tran". Fazer catalogo, rrlacionar em catalo&o; cla siflcar, invenlariar: V. g. calalogar livros, planta, etc.
().. tálogo, S. m. (do Or. "alalof/os, recenseamento, de catalegó, eu numéro separadamente) Li$ta, rol; ou inventario de nomes, pessoas, ou quaesqner cousas, poslas
por uma certa ordem. VICi/'. 10. 392. "calhalogo d'aquelles cànonizados" § Calaloflo
cle bibtiolheca; lista dos livros que n'ella
existem, pejos seu titulos, etc. ~ Calalogo
de planlas classificadas; a sua classiücação
s)'stematica, como a dos jardins bolanicos
ou de acclimação. § Calalo.qo de museu; ele {laleria de quadros; - de ttma exposição,
elc.; livros, folbetos, em que se da rapi-

da noticia do que se acha exposto ao publico e pode interessar ao visitante. V. Lisla, syn.
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()Utlll,-sc S. t. (I. chym.) Destruição de
certas comblnacões, que se altribue a presença de alguns corpos, por não haver outra causa apparente.
.
V.. t.. lyslu, S. f. (do 01'. kalalysis, dissoluçãol Pllenomeno produzido pela força calalyptica.
().. tnlyptlculllcute, ad V. Por força catalyptica.
Cul ..I,...t1co, !', adj. (I. chym.) [/'orça-;
a força especial, que tem certos corpos de
exci tar por sfia presença as al1iuidades de
outros. AJeito, C. p. 14.0.
()..t..... bocll't.~ S. f. (l. Draz.) O mesmo
que Tamboeira.
(;..t.....e.. litl, adj. 2 g. Que respeita ao
menstruo.
Ullla ... é .. lo, S. LU. (I. med.) ~Jenstruo,
evacuação mensal das mulheres. C. de Palhal. 1J. 91.

() .. h..... , S. f. (de orig. Japoneza) Alfan':
ge, lerçado. Ltw. 7. C. 3. !11. C. 3. 49. Lobo,
C. "não podem dar hum passo sem palanquins, bajús, calanas. (c.Jnsumndo os Incliatioos, e sua lingung'em mesclada) § S.
2 g. (flg. e fam.) ~Ialdizente, que corla pela
hoora, costumes, saber, mérito de tlictos,
e-criptos, elc. li um, ou WT.a catana.
{;ut....i..lu, S. f. Gol pe de catana; espadcirada. § (lig. e fam.) lIeprebeusão, censura energica.
().. Ca .. dí.bll, S. f. (I. do Drazil) Malto
rasteiro, mal fechatlo e cheio de espiuhos.
ClItU"CÚI', V. trans. (anl.) Dar catanadas;
ferir com catana. § fig. Censurar com frequencia, e por costume.
v .. tll..;;oeh·u, S. f. (I. Draz.) O mesmo
que Tamboeira.
Cutu""lxis, S. m. pI. (I. elo Drazil) Tribu antiga de selvagens do Para.
().. táo, S. m. (I. mar.) Dobra que se faz
n'um cauo para o encurtar na occasião. §
Motlo de enrolar uma bandeira, para que elll1
se desfralde apenas e puxe por um cabo.
(;utiio, S. m. Nome de um celobre personagem da allti~p I\oma. § lig. Diz·se ele
homem de excessiva au teridade, rigoris·
mo e i enção, e no pI. Calões.
VutupAs...o, .. m. (I. med.) ~redicamen
to de pós, 00 odorificos, ou fortificantes, ou
escaróticos, com os quaes se apolvilha alguma parte do corpo.
VatapCl'ciro, S. m. (I. ru l.) Pereira silvestl'e em que se enx.ertam pereiras cultivadas.
. Vatnl,étAlo, a, ajj (do Or. /cala, e petate) (I. bol.) Que tem as pelalas soltladas com
os estames. .
.
CJuti'I'''IlSC, S. f. (do Gr. /cala, conlra, e
phêmi, dizer) (l. log. ant.) Al1irmação.
()Atl'l.bónlcu, S. r. (do Or. /cala, contra.
e phoné, voz) (l. did.) Ramo de physica que
tracta da rellexão do som.
.
()"tlll.bo,·u, S. lU. (t.. med. deso~ado' E
o \." grau do coma: V. este. CUI'VO, Polyanlh.

p. 10'2. POI'I. Med. 370.

Vnt.. p...·.ieta, S. f. (ort. etym.) (do Lat.·
do ,Gr. kalophl'assõ, eu muno, defplldo, con':
tra algucm, ou alguma cousa) (anl.) Couraça, cota de armas.
VlItlll.llI·uctill·lo, ou ()lItuph,·lteto, n,
adj. Armado de catapllracta, armado de totlas as peça: v. g. os Attemães cataphractos.
§ tia hisL. nat. se dizem cataphfaclos, certos
Insectos, cobertos de uma pelle tlura, a
modo de armas defensi va.s; as serpentes, e
crocodilos tambem são calaphmclos, 00 encouraçados, acobertados de conchas. RUsase como subst. um calaphl'aclo; um d/esses
insectos.
()atupb,','glo, S. m. Nome de hereticos
do seculo Il da E. C. que julgavam falsos
os antigos prophetas, e diziam que o Espirito Santo descera sobre elles proprios e
não sobre os apostolos.
()ulaplllsR.n, S. f. (do Lat.: do Gr. I.alaplassõ, eu unto) (I. de pllarm.) Emplastro que
se applica ao corpo, talvez para uoir os
beiços das feridas. Rego, Alveit. 12. § lia
tambem calaplasmas, feitas de polpas de
fructos, e de plantas, farinhas, unguentos
flóres, gommas, pós, etc. para abrandar dó':
res, e fazer mais benigna a suppuração:

()..tnlõ.. us, S. f. pI. Umas feiticeiras das
ilbas Pbilippinas, que se diz verem o diabo.
()atalótlcll, ou (;at..lótlco, S. m. (I.
.med.) lIemedio proprio para fazer desapparecer .os signacs das cicatrizes' e Ilcar a
pelle IJza. Phann. 7'. 1. p. 82.
()utalí.r.., S. f. Estofo antigo.
Vntalitpa, S. f. E tofo de lã e prata falsa; ou de 1I0ho, lã e prata; vistoso, e de
pouca dora.
calaplasma de linhaça. § Calaplasma cto co-

che; pedaço de couro, no qual se cravam

~uas .argol~s,

por onde p.assam as guias ~
fig. Ia:m. J essoa molle, IIldolenle pesad
sem vigor nem grande preslimo.'
a,
()utaplasn...... o, a, adj. Collerlo de
taplasmas. § (Og. e famil.) "Polire hom~
cr~vado e apuado de todas as dores da veIblce, e mal calaplasma~lo. de mentidas es.
perança" com fraco alll VlO, ou remedioa
sens males.
CJutul'l~x~n, S. f. (cio Lal. calap/eJ:iJ. do
G!'. !.alapléllo, e~1 tiro de surprezal (I. med I
Sublto entorpeclmenlo que ataca um meol.
bro, ou uma parte qualquer.
VlItlll.óclo, S. m. (do Lat. ca/apolilllll'
do Gr. /calapoó eu engulo) Pílula. Arr. 1.13:
VI~IUI'Ó"I"', ou '1'atlll.ÓI·."~, S. r. pI. (I.
DrazIlI lle!(Igas doudas, bel1lgnas: variola.
v.u~uptosc, S. ,r. (do Gr. (l. med.) Queda
sllulta do corpo o um ataque de epilep iaou
de apopleXia.
()lItnpúl'ln IIInló,', S. f. Planla officinal
a que a Flor. L·I's. da tamhem os nomesdc
cal'mpaleil'o, mamona, e fi.!lltetl'a (/0 in{cr.
n9· (Ricinu~ ~om.lI1.unis. Lilln.) .lkgo, ,l/v. C.
3::>. § Calapl~Cta menor; planta a qnal a mesma Flom da O nome de lar/ago. Pharm. T.
Flo~'a Plilfl:m. (ElJphol'bia lalh.llris. .Linn.) •
Vutap..,us, S. m. pI. (t. do Urazll) Tribu
de selvagens que habitavam O Para.
. Vn til I.últll , S. f. (do Lal.; do Gr ka/a.
contra, e pall6, eo arreme~so) Machiua militar antiga, com que se atiravam pedras
virotões e seltas. Ex. de Bomb.
'
CIIC,i..·, S. m (do Arab. calar, de calara
guiar muitas begtas presas umas:is oUlras:,
levar pela arreata) Recava, recúa, mullidão
de cavalgaduras. 7'enr C. 3. "ha nesta ter·
ra muitos recoveiros: lem cada hum sele,
quatorze, Oll vinte e huma lIestas; a cada
sete lhe cha01ão ca/al', que quer dizer recova; e dizem 11e recol'eiro ele hum, ou
mais calares"
Cu ti..·, V. traos. (do Lal. caplare, lomarl
Buscar: "o cào ligeiro cala a lcbre- iam.
Canç. 15. "calar o gado perdido" Bcm. Ly·
ma, )1. I. "em vão cala o be7.el'l'0 que Jlcr·
di" "não achamos agua por mais que a CIIlálllOS" [1. N. I. q67. lImandou o escu~efro
calar seu amo" (que andava pelos desertos);
bu car. Palm. 2. C. 71. § Diz-se, calOl'plÚ'
{las, piolhos; liral-os, procurando·os. g-hl}
mem para car{lo, o{/iclO; buscal·o, procu·
ral-o; escolhei-o com o maior cuidado. 5
ii:xaminal' com diligencia, olhar com allen·
çào, observar: antiq. "o qu.e caloll_ bcm o
agonro" Nobilíar "q l1em ao diante oao cola,
atras cai e ma I barata" Ulis. I. 3. -a cnbl'
ça ca'la o'ol1ro nas entranhas da terra. Bem.
Lyma, p. 104. "calancl~·nos como taco ~ou·
sas nom fezessem .. Ord.
I. (.93. Vlglan'
do. § Catar-se, V. ref. Acautelar-se, gnardarse de CJ uem póde fazer mal. 01'(/. Ar. 5.. 18.
I. lIse calem de mim" (diz el-rel O. DmlJ
ampaçando penas.' .
.
_Vuti..·, V. trans. (de acatar) Gllarda~. v·t·
ca ta r ?'espeitu, e corlezia a algll~JIl. C~1. .
c. 103. § I\espeitar, acatar. llr!sl. 3. ti.•sc
te a ti temerão nesta terra, mais honra CiJlarão aos teus.. Pinheiro, 3. 1i18. •ca/a,Hom
a teu poderio, mas a til) "110m lhr. calal'Oi!~
as ordens., i. é, não respeitaram o s<U e.
tado de sacerdote. Doe: Anl.
I'
()Iltllritlll, ou Vntlll'l\etl~, S. r. «.I~ La fi
do Or. kalaraklês, tle kalarr/JSó, pu caiO co
ruido) Catadupa, sallo, cascala, cacdllllC:O;
Brilo. Guer. 1). 405. "as calaralas o
grande peso de cbu.vas,. con~o. asqueal~~:
ram a terra pelo elIluvlO. 60sla. 11. ~:I
"o Canagá faz calarálas como asndo c~odOS
Vllt''''áta, S. f. (I. ele med.) OCO_ m.
olhos quando se fez opaco o humor ~ 'dl
talllno, e impede a passagem dos ra: alei
luz, de sorte que oão pód;~ penelí\iol.
retina. 11. Dom. 1. q. 20. Cell. SaOI'WJorallJl
lIcatam/as da velhice- § TU'ar as 1-0 ver
elos Ol{LOS a alguem,. (p.hr. ram ·) f:gZ~eiraem
conhecer alg. coosa, tlral-o da c
da cataque anda.
(;llt....uté..·o, S. m. O que cura
rata. fí. Dom. I. q. 2.
.. a' VRoda
()Ilt...·i..", adj. f. f!0(/a calaltO ..
de encon.tro do relog lO . f (t do Brazil) Ar'
t)lItarlua-cõugll, S. • .

Ar

tAl
vare do matlo virgem, cuja madeira serve
para (rrchaes.
.
d' ') O' lo
]'
lJ 1111'1'"1, (V. Catai 1'0) a J. - b' I I ocee 1d de catarrho : v. g rebre catarrhal. § De
o rlio' v. g. fluxo catarrhal. § U a· se
:~~:t. no r. v. g. uma catarrhal; catarrho
a"udo com (ebre.
.
°til.lllrl.jio, s. m. augm. de Catarro. Gil
I'ic.Cnlll
3. 1~6.
Del1uxao,
- ca' ' 'lI, S. r. (I. vulg.)
l

ri h

larrlio grande.

.,
ad]. Encatarrhoado, su.
CIIIIII'rIl1Ilh\1I0, ou ()1I~."·"h •."lo, s.
m.ldo Gr. ka/is, contra ~ ?·hm. nariz) Nome
dado aos macacos do anligo mundo, por t!'lrefi as ventas aprOXimadas e a separaçao
d'ellas muito delgada.
cnllJrl'lIiJlloH, S. m. pI. O mesmo que
ISlal'l'/lilliallos.
Vnlúo'ro, ou (;IICíIl'I'ho 101'1. et."m.), e
derivo S. m. (do Lat. .ca/a/·.rhu~: ti!.! Gr. kala"'116, eu corro mUito, llu!l) I' luxao de humor, que desce á garganta, ou p~ra outra
parte do corpo, d('l'I vada dr. val'las .membranas dos sinos front~r , tias cavIdades
grandes dos ossos maxlllares, etc. A1'I'. l.
9•• catarro prrpetuo dos narizes" e fi. lJ~m.
2. I. 21. § Calharro 1Ju!lIlonal'; broncll1.te.
Já aformiga /cm ca/arrho, Iloc. pOIJ·) d2 zse de quem se apresenta com pretençops
ridiculas e infundadas. "Mas vede como vos
assoaes nam di/?am qne as /'o1'111igas liJern
VIlIII"I'Cllto, ",
~ilo a calarrho.

CAí
(Catastrophe, Sncce so, De~enlace. Syn.)
Um successo pódé ser commum ou raro, ou
extraordinal'lo, feiJz ou de graçado, de mUltI! oupouca.importancia;é e~la uma expressao tao geral que quasl nada caracterisa;
tudo o que acontece é um successo; mas a
ca/as/l'oplle significa um successo de muita
importancia, e sempre extraordinario e infausto. Applicando esta palavra á a"rle dramatica, em que com propriedade e woa, significa o principal e ultimo trance com que
se remata a tragetlia. O desenlace que lambem é o dc~fecho ou fJnal d'ella, desala,
desenreda, desenlaça o nó 9U C'nfedo do drama. O desenlace dú,:l'az o fundamento da fabula, e a calasll'ophe rxpõe a mudanca, ou
transtorno que se suppõe ter havido.·O desenlace é a ultima parte do drama, e a calastrophe o ultimo stlccesso; aquelle descobre o
enredo, e o desfaz, eota termina a acção.
tJ"t"Cilo, s. m. (do Gr, kala/ra6, que em
Lat. signif. 1J01 ,/'01'0, eu furo) Espada má. §
Fa:;m'-I/wo ea/aláo; fazer-lhe a caridade: ironicamente.
()"t"tli"''', S. f. (I. da Egreja malabari·
ca.) Caçaneira; a m Iher do caçanar. "Corno as mulheres dos acerdotes, a que cbamam Ca/aliaras, ou Caçaneiras ... l> S?j1lOclo
Diocesano da igreja e bispado de Angama/e.
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cismo posilivisla; o que contém a doutrina'
moral e philosophia da chamada religião da
humanidade, fundada por Augusto Conte.
Cnh-:;ol·cllli.uco, ", adj. (do Lat. ca/egorema, categoria) (I. de dialec!.) p. uso Que
contém actualmente uma infinidade de pares. Vieira, 7. 267. 2.
()"tcgOI'íll, S. f. (do Lat.; do Gr. ka/égoj'e6, cu manifestol (I. de plJilos) V. Predicamenta. § Serie, cla~se, arranjamento de
ideia~; cla~siflcação das ideias em generos,
esp~cles, et~. lJ. Plol'. 2. 1D4. § Gerarchia,
poslçao sOCJaI: pessoa de e/evada categoria,
()u"'gól'lenlllclltc, adI'. De modo categórico, segundo a categoria.
()nCcgól'lco, n, adj. De categoria, que
respeita ás categoria. § fig. Não hypotbético, sem se, nem mas; simple~, claro, desenganado, decisivo: V. g. ?'esposla - ; ojuslal/len/o final e- : é te 1'010 adoptado particularmente na diplomacia.
()ah-jllil, S. m. (I. do llrazil) Nome de
uma arvore do malto virgem.
CilCcl, V"C1e, on {Játl'C, . m. (do Pers.
cale!, cadeira, ou assento de maueira) (I.
Asiat.) Leito de p~s baixos, lendo de lona a
parte onde rrpou~a o corpo; os pé ão m
rÓl'llla de aspa, e moveis; e apertam-oe com
cilhas, quantlo se arllJa; camilha dobradiça.
Goes, C/li'. Jlfan. 2. 9. "em um ca/el" e I. c.
41. "que clJega se para o ca/c/, e o mandou
oentar" lJ 2. 238. "em hum ca/el coberto
de damasco'). § Cama de campo. Goes, ChI'.

VnCnt~lll, S. r. Ave asiatica. E' ullla especie de papagaio branco mui grande, e de
poupa amarelJa, etc. § Alguns dizem cacaralhol'ro. D. F Man. Feira d·A'/lc:víns. 1. 5. tua.
Man. "cal/e".
i. mz·~e tamiJem: Já a formiga /em ca!arVi.tovento, S. m. São como cllaminés
()"Cl'"n~iio, S. f. O mesmo que ConcarllO; quo {arà o pão alvo.
claras, que passam aos terrados na Asia, e tenação, que é mais usado.
(JuCclli,,'ln, ~. r. (do Lal. cal na, cadeia)
Vntllrr08o, ó''''' adj. Que tem catarrho. servem para se introduzir ar fresco nas casas. Tem'. C. I. God. e G'asl. 2. C. 59. ,dem (I. de mechau.) Curva formada por uma corencatarrboado.
('nlúrrllu8, Omesmo que Catárro. Leão, (em Ormuz) no meyo da. ca~as limas cha- da, ou cadeia muito flexivel. /lpndeute peOrig.20.
minés com calavenlos" para refre~car. Goes, las duas extremidades. !t1ech. de !t1arie, p.
Cntúo·Uco. V. CatlJartico.
Ch?'. !t1an. 2. c. 32. § Ca/at'en/o; bandeiri- 106.
('ntIlHcolllo, S. m. (anI.l do Lal. calasco- nha, que se põe nos bordos e ma laréos
()ufc .. ,...lo, S. m. (tio Lal. calcna, capiulII; do Gr. ka/ascope6, eu olho á roda, dos navios, para mo traI' a direcção do ven- deia) (I. zool.) GI'nero de polJ'pos bryzoaobservo) Oergantim ligeiro, destinado para to, e d'onde vem; tambem se usam em ter- rios, da ordem uas cellariadas, que apparlplol'ul', ou descobrir algúma cou~a.
ra em cima de torres, casas, ele. para mos· rece, em fórma de cadeia, á superflcie dos
CnlnHol, S m. Tecido á nloda de came- traI' d'onde sopra o vrnto. g lflg. e pop.) corpos sulJmarino~.
lia, muito Ono, e lustroso. Paula dos Por- Pessoa muito varia e inconstante.
CUCCIIÍ'III1, -. r. (dim. do Lat. ca/ena) (t.
IIiS IUCOS. Ca/asól negl'o, canjanle, cS/j'eilo,
VáCe, S. m. (I. da Asia): "bum cale de oi- bot.) Genero de planlas da familia das flodoo)'ado, etc. Lob. P. t94. "com capote pes- ro vale 250 cruzados» M. P. C. 73. Luc. 5. 14. rideas, dos marrs da Europa.
pontado, de all'as carneiras forrado, com
()"CcllírCI'O, fi, adj. (do LaL ca/ena, ca()nCcchi'''c, (eh como k) S. r. (do Lal. cavims de ca/asol; a que faz furtacóres. B. /echcsis) Instrucção doutrinal sob os princi- deia, e rorre, levar) (L did.) Que tem caDa)'.. C. 79. ~ Calasól; tinta de que se usa pios da (é; cateci mo.
deias, ou traços, ri cos cm fôrma de ca.
nl pmlura. Nunes, Arl.
()"tcehétleo, ", (ch -como k), adj. Que deias.
ClllaHtn, S. r. (do Lal. calasla; do Gr. ka- respeita á catechese.
()Rtéllllln, S. r. (do Lat. ca/enu/a, dim.
~islillli, Ilou8ar, pOr, collocar) Instrumen()ntcchíHIlIO, (pron. ca/ecismo), S. m. Ido de calena, cadeia) (I. bot.) Pequena cadeia;
ln de atormentar, pm forma de cruz de S. Gr. ka/échis11l0s, de kaléchi:;6, eu ensiuo). V. Iraço, desenho natural em fórma de pequeAndré, ou aspa; e d'aqui, asptl.7'. § Cadafal- Catecismo.
na cadeia.
/0, .como IClto de grades. VieÍ1'. 7. 266. e
CUCClllllildo, a, adj. (I. boti Que tem a
VnCccllíst" (ch como li) s. 2 lf"lJ. Pe~soa
l. 103•• de conjuntados no equúleo ou es- que faz cateclJe e. Bem. Lu;; e Cal. ~ Ca/B- fôrma de catenula.
tendidos na ca/as/a" I falia dos n;artyres chisla; S. m. ~Ie~tre de doutrina religiosa,
4}IICl-lIísCn, . m. Nome que davam a si
~llidos a tormento.) § Logar onde os an- declarada a iniciados; e fig'. aos de qual- proprios os memaros da commuuidade de
Il os Romanos expunham os (' cravos á ven- qner s)',tema, seila, corpo de principios, S. Jo é.
dI. D/ui.
()ntc1lllt'SC, S. f. etc. (01'1. phil.) V. Catepraclicas.
ColllHlilllleo, n, adj. p. uso (do Lal.; feiVnCcehlznc;i'io,. (ch como k) S. f. Acção cbese, elc. H. Dom. 2. 6. 7. ',ca/equizal'''.
ln do Gr: Iia/a"/e/lú, eu aperto). r;m alg. au- de catechizar. § ligo Alliciação.
CnCcl·;,tP, S. m. Especie de batuque ao
dores Significa adstringente e em outros
()"CcehlzàIlCc, (ch como k) p. a. de Ca- som da viola.
ralharlico.
'
CuCc"llIêCa, S. f. (I. do llrazil) Boneca de
techizar. Luc. (. 458. 2.
Clhi8tll8~, ou ()IICil"'tnsls, S. r. (do
VnCcchlzi..·, (ch como k) v. lrans. (do panno.
~Lcolaslasls; do Gr. kala. proximidade, e Lat. ca/echizar'o; do Gr. 1ca/écltiz6) En inar
Vutcnu, S. f. (do Lat.) EsC)uadrão, bataI/ilm, estar) (I. med.) Natureza, eslado a doutrina Christã. /l. Dom. 2. 6. 7. ,.ca/e- lhão. qIullidão de soldados. l/'/zeida, II. 104
lCtn~1 de uma cou a. ~ (I. ete poes. dram.) quizar" Vioira, 4. 129. 2. "ca/cchi:;Q7' hum "a qual (Calllilla) governa gran caval/aria, e
A3. parte das tragedias antigas, na qual gentio". § Instruir nos principios de qual- calervas de gente bem armada,. § fig. Multi~nlleuam e crescem, até á catastrophe, os quer religião. § Og. Trabalhar com razões dão: V. g. caterva de /es/eI11t111has,o catel'l'a
:d~s que se formaram na epitasis.
em persuadir algul'm para o induzir a fa- ele vicioso Bri/. C. 3. 15. § Dando: V. g. caterva de aves, principalmente de rapina.ArI\i ~laHllco, u, adj. (de calas/ase) ll. med.) zer alguma .c.l,lusa; alliciar.
e ~peramento.
VnCeehll~lIáto, (ch como k) S. m. O le da Caça. Ac. dos Sing. 2. 42t. «de pulgas
/ nllHlrore, ou CnCilsh·ol.he (orl. etym.) estado de catechIlLTIl·no.
a ca/erra, ou de mosquitos a praga.. § MaIai:' e r.. (do Lat.; do Gr. ka/aslI'01JIIê, de Vateehúmcllo, n, (eh como k) S. l'l'ssoa gna ca/erra; diz·se depreciatil'amente do
I~rind~ballxo,.e sll'ophó. eu volto) Oullimo que se anda instruindo nos m)'~terio da ajuntamento de pe soas de pouca importan•
vellã Clpa Suceesso da fabula tragica' con- religião, para poder receber o baptismo. Cla ou mal comportadas.
Cntc.. lIén, S. f. Arbusto eSJli nbo,o da fa11m ~' o~ mudança de fortuna da pel~sona- Vieira, I. 1030. "muitos dos antigos ca/eCtlmilia
das
rubiáce;)s,
de
que
ba
7
ou
8
esID. 98 r~gJca. § fig. ,Fim de~graçaélo, Vieir. menos". § O que aprende por catecismo os
pecies indigenas das Antilhas, Brazil, e Medllle' "se estll fOI o ca/aslrore da santi- priucipios de qualquer .r~ligião.
_
rolasl d~ SalOUlãoll "lIoma condemnada ao
()"tceíHlllo, S. m. Vw/.ra. Imtrucçao so- xico: dá um fructo do tamanho de um 01'0
\l. V?'·~ das cousas mudaveis" § Mudan- bre os mysterios e principios da fé Chrislã. de sabor acido agradavel.
Cutefc S. m. (L. do Brazil) Especie de
IIIel ~I:' 5.415. "aquelle ca/as/1'Ore admi- ~. Exp.licação de uma dO.utl:ina religio~~. §
l
~ reoove s profetas promellerão ao mun- Livro em que os seus pnnClJllOS se exporm milho. § Ga/e/e; um dos mais opulentos bairI!lssem a o, quando as lanças se coúver- ordinariamente por pergunlas e reiposlas, ros da capital federal dos E lado Unidos
~r/l dem ar.ados, etC.ll "periodos e ca/a- para maior clareza e mais facilmentp serem do Brazil, e caminho obrig'acTo dos bairros
dos. Va 0~1 remos" lei. "calosll'O/es de vali- aprendidos pelos meninos. Vieir. Carl. Marl. igualmente opulentos de Larangeiras, Dolal!Jnin
a § Usa-se mais gera\mrnte no (}aI. § fig. ln trucções elementares, ou qu.al- fogo e Jardim Botanico,
CnCcCel'. V. Calheter.
llQ nutro~' oa cata trophe da lragedia; co- quer compendio em que se acham os pnn()nUIlII'íIlO, V. Catarina.
fi\t, perigrap,regos ~m e, eslrophe, epigra- cipios elemeutares de alguma sciencia: v. g.
()nthnl'lllléllse, S. m. e f. :alural do EslO, !JOl'lp1l1'ase, elc.
catecismo de economia po/ilica, elc. § Ca/he-
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Lado de SanLa Oatl1arina (Orazi I) § Que é relativo a e~se E lauo.
Cathn";sta, S. m. Purificador, que faz
expiações, ou pratica rigores em satisfação
de culpas. JJ. Flor. 4 p. 92.
Cnthál'lIIa, s. m.. (do Lal.) 'í'ictima levada a morte em sacrificio expiatorio, ou purgativo. Al·I'. 9. l8. «quiz o senllOr fazer-se
calharma dos homens por lhes dar remedioll.
CAtllal'o, S. m. (do Gr. /ialhal'es, puro)
'orne de certos h 'reticos innovadore que
perLendiam ser lDal~ puros e rigidos que
os oUU'os homens.
()athúl·tlCO, .., adj. (do Lat. calhal'liClls;
do Gr. kalhairâ, eu purgo) (L. 1ned.) PurgaLivo: v. g. l'emedios - ; sal - ; § Osa-se
subst.
C .. lhál·tO, s. m. (do Gr. kalhal'los.) AbuLre da America que limpa as ruas de immundicies e animaes morlos.
()nUlcehésc, «::lllhcchóSIIIO, ou VnlhcCi81110, Cnlbccitmcno, elc. é ma orth. V.
CaLhechese, Calcchismo, etc. que é a boa
orlh. oLym,
()úthcdl'l', s. f. (do Lat; do Gr. kala, sobre, e hee/m, assenlo) Cadeira magisLral :
«fazendo cálhedm d'aquelle alaúdell n. FI'.
Man. Carl. 84. Cenl 4, V. do Al'c. l. 27.• assentara calhedrasll AI.s:uns escrevem cáledra,
assim como os der. ulut. tambem traz caledml. § Ex calher/m, loc. lal. n ada em Lermos dogmat;cos, fallando do papa, dos seus
decretos: o papa falIa ex cal/wctm, ~uando
como cabeça da Egreja universal publICa um
decrelo, que dirige a todos os fieis.
Clllhcdl'údcgo, s. m. (anl.) Censo, peno
são, que cerlas egrejas pagavam ao seu bispo como seu pastor, e prelatlo; eram 800
réis. lJoc. Ant.
()uthcdl'úl, S. f. (de calheclra) Egreja
principal de um bispado, arcebispado, ou pa·
triarchado, cm que tem a sua séde a aucloridade écclesiastica, e onde o (;abido celebra os omcios divino; sé.
C .. thc.h·ill, adj. 2 g. Da calhedral, ou
pertencenle a caLhedral: v. g. conego-. Pul'it. Oh/'. L. 1. tO. 3. sé cathedral de Lamego.

()l1thc.h·iltlCO, S. m, Professor, lente que
en ina alguma scieocia, como philosopbia,
mediciua, direito, elc. em algllma Universielade ou Eschola Superior. Eslat. anl. da
Univ. fi. lJom. 3. 1. 19. § -; adj. m. Que se
refere aos lenLes de uma uni ver idade, ou
eschola superior: lenle calhedralico.
Vl1thcddlhn, S. dim. de Calhedra: Cadeira na universidade, em que se explicavalT!
as materias por pouco Lempo, com brevis~im.as allegações de textos. Estal. anl. da

Dmv.

Cl1lhcgol,ia, e derivo Blul. Per. Pl'ef. gel'.
da Bibtia. «cal/wgoricoll V. Categoria, etc.

Cl.. lhc'IUésc, etc. V. Catequese,
()uthé"C8C, ou Cl.. thél·csi8, S. r. (t. med.(
Esgotamento, desperdicio, ou evacuação,
que não é o efl'eiLo de sangria, ou pur"a.
C .. lhcl·ético, ", adj. (do Gr. calhail'eô,
eu destrúo) (I. pllarm.) Da-se este nome a
sub lancia levemente caustica. que servem
a con umir a carne esponjosa das cbagas,
etc. Ood. Phal'Tn. 392.
C"lhcl'lnill'lu, adi. e S. f. !lerva - ; ou
simple mente -, antigo nome do tabaco,
por ter ido dedicado a Catl1arina de Mediciso
Culhétcr, S. 01. (do Gr. kalhiémi, introduzir) onda óca e curva, ordinariamente
de prata, que e inlroduz na bexiga pela
urethra, para racililar o curso da urina
quando a passagem esla enlupida por pedra, areias, carnosidades, elc.
()ul,bclcl'Ó81110, S. 01. (I. cil'.) lnlrodl:cção
do calhétel'; sondagem.
C.ílhcto, s. m. (do Lat. calheltls; do Gr.
kalhelos) (t. de geom.) Linha, que cae per·
pendicularmente sobre dutra, ou sobre qualquer superfície. § (na arcll.) Linha imaginaria, qne atra essa corpo c)'lindrico. § (na
calóptrica) Cálhelo de incidencia; é a per·
penuicular tirada do ponto radiante do
objeclo até a superficie do espelho. §
Cálhelo ele ?'Ctle:cão; a perpendicular tirada
do olho,,?u de qualquer ponto de um raio,

CAl'

CAl'

reflexo, para o espelho. § Oálhelo de obliqui- ção. ~Jal'cos, Chi'. 2. p. 75. ((calivaeã d
' oa
dade: u perpendicular tirada do ponlo de proj1l'1a vontade"
iucidencia ao espel ho.
C.~th'ildo, p. p. de Cativar. V. dE S
C"lhctÚ111Ch'0, S. 01. (do Gr. kalitelé, li· p. I;). ((sera por ülle calivtuio. F.:o QUl{),
nhr. perpendicular, e mêll'on, medida) ln- arca tomada, e - dos Fllisteos. ,··a

trumento para medir pequenas exlensões
~lltivi..·, ou «::"I'I"'i"', (01'1. et)'m, e
verliüaes.
derlv. v. trans. (uo Lat. caplivarc de'
()IlUlÓeo. V. Catalepsia. Pharm. 1', e plal'~, o.u capel'e, apanl!ar, tomar) HCdUlf~;
OUl'vo.
c.aptlvelro, a escravldao o homem que e
C.. thúlie.. mcntc, adv. Ao costume elos livre; t0,rnal' captlvo. § .Aprisional· cm b~~
calholicos, conforme a lei e doutrina dos tallm. § IIg. llen.deris~JeILar: caplivaroen.
caLllolicos, B/'il. C. 2. 26.
t~ndlmento, a fe. l·teL/'. 10. 376. -obedece.
Culbollcào, s. m. augm. de Calholico. § rao fechando os olhos, e caplivalUlo os en.
(I. de pharm. ant.) Purgante uni versaI. Re- tendl.mentos, como e fóra a hum decreto
go, Alv. c. 5. .
da. fe. «preso das falsas mostras que Oca.
. Vulhollcld:ide, s. f. (t. lheol.) Um dos J?lwam" /lam. Eleg . .6. § Capliva" oscoraçõlJ'
qualro caracteres da Egreja CallIolica, que lazer-se amar II1UltO. § Capliva/' o coraçàó
exprimem a ua univer~aliclade. § A quali- a a/(Juem; dar-I h'o com') captivo. PalrJa
dade tle er catholico. Pel'. lJibi. 4. Ó l'saim. S. "ren li:lhe, capliL'ei-lhe o COl'oção; senb~
2. 1101. r § o conjunclo dos povos que pro- o aclameI do peito, da alma. § ligo edlllir
fe -am o calholicismo.
altrahlr. ganhar a s)'mpathia: caplivou~
().. lhollci811l0. S. 01. A universalidade com as suas maneims .clelicaclas c a/llllcio.
do calholico; o'povo catholico. § A fé, ou sas. § Prender: «o vestIdo mui juslo caJioo
religião catholica. Alv. de 30 de Julh. de os me!nbros ll .§ lig. Abafar: ((a Occupacame
1795.
negoCias de suas armadas, e commerciÍlafo.
()l1thúllco, ", adj. (do Lat.; do Gr. ka- Ram e caplivam todo liberal en"enlio_ B
lholi/ws, universal, de kala, em, e !lolos, tu- Pmi. D. I. § Caplival.'; olJr!gar,olI)'polbe:
do) Univer aI, ~eral. § Conforme a prorIssão üar. penhorar: «calwet as mInha rendas a
e s)'mbolo da Egreja ue 1I0111a: V. g. dottll'i- ~lisfação des~a dI vida" § Uaplival' os ser.
na catholica; egl'eja calholica aposlotica ro- VLçoS; renunCIaI' ao dlrello, as recompen.
mana § Oalholico; epilhelo dos reis ue Res· sas em cOllsidera~ão. de alguma mercê.!
panha, dado pelo Papa Alexandre VI alieI'- Caplwal'-se, V. reI'. ~'1Car capli voo lJvulo,8,
nando V e a Isabel de Caslella. § Não eslar I. «alguns se calival'áo, e oulro e lanca.
mILito cal/wlico; (lJg. e famil.) diz-se do que rão ao mar. § Obrigar-se. penhorar-se tõr.
não esla são~ ou perreito. § Fom.os calholi- nar-se captivo: v, g. caplivei-me ao ro~'odl
CDS; na cu)'mica, os que servem para toda vos servil': «a gente que se caliva da corle·
a sorte de operações. S Quadranles calholi- sia" Lobo: «calival'·me de seu amor. 1', dI
cos; rei agias, que mostram as horas regu- SlISO, f 16. "porque se na-ci livre n.c cati·
larmente em toda a parte do mundo. § (I. vo?" Cam. SUl!. 112. § Dizemos caplivar-st
med. ant.) Remedios calhoticos; os que se voluntariamente, no Ug. "os mandos, sen~o
reputam proveitosos cm todas as mole tias. rios, estatlos, gran.lezas vãs, cou! que Ol
§ Humores - ; os que se acham espalhados homens se cativão" perdem a liberdade,!
em todas as partes do corpo.
Caplival'·se ao amo/', á dallla, li ambição, I
Culltúllco, u, S. O que, a que professa a oull'as lJaixõcs; sujeitar·se ; render-se, eo·
tregar-se.
.
fé caLholica; o catholicismo..
Cutltólico, S. 01. Moeda de ouro, que
(;..th'iu·, ou Clllltlvór, V. inlrans. p. Ol,
Alfonso de Albuquerque mandou lavrar na Ficar captivo. pri ioneiro. TeU. Elhiop,.e
lndia; valia 1:000 reaes. B, 2. r 148.
nesta guerra calival'ão 30 homens, elc.• Lw,
() .. tign"l, S. m. O mesmo que Catingua. 9. 16. e 10. 16. "os j'orluguezes que lá co·
(Jllllllnill""H, S. r. pI. Nome dado a tres liva'l'ão" i. é, estavam caplivos, B. 2. 2.9.e
orações de Cicero contra Catilina. § fig. Ac· lia Ded. da Eu/i'. por Lobo.' "D. Henriqne
cu ação energic/i. e eloquente, que se faz, seu pai, que cativou na batalha de "icacer.
ou dirige a al;.{uem.
CllUvch'o, ou Vllpth'êh'o, S. m. E tado,
C .. II 111bit 0, ou - hÚIl, S. m. (t. pleb.) logar, tempo da escraviuào. § Eslado de
llomem ridiculo. § (no Brazil) Cachimbo pe- servidão de 0pj1res ão: .a tal obrigaçào(de
povoarem, e morarem as ditas lerras) pa.
queno, velho.
CuUml,lól·U. V. Cantimplora.
rece especie de caliveil'o,o o qual he contra
C .. tíngll, S. f. (do ilrazil, calinrla,Je0usa razão natural" Ol'd. 4, 42. li fig. -Aper laenjoati va e fastidiosa) 'l'ran piração fétida menta, c caliveil'o de coração. (do cublÇGdos sobacos, eLc., bodum. § S. 2 gen. (I. so de riquezas.) Mal'l. Cat.
Cnth'cllo, S. m. (voc adopt. do UnI.) p.
pleb.) Miseraval, tacanho, avarento, mes·
uso Miseravel, desgraçado; mes(luinho, des-·
(iuinho: V. g. é um catinga.
. ()Illingu, S. f. (I. do llrazil) Nome de di- consolado. Marcos, ChI'. I. p. 43.• oh. Fr.
versas arvores e arbustos. § Catinga bl'an- llulino calivel/o a quem ouvistes, o~ fOlie
ca; arbu lo medicinal, cuja madeira se em- crer'!1I e p. 170. calivel/os, não apertels!an'
prega tambem em tinturaria, § Catinga de to. (Este vocalJulo ado pIado sem n~ces Ida·
de difficultosamente se encontrara em ou·
lJOI'CO; arvore do malta virgem.
Vulingll, S. f. (I. do ilrazU) iUalto de ter· tro cla sico.)
,
()atil'cza, S. f. (anL) Falta de Iibe~dade
ras fracas.
VuUngól', v. inlrans. (t. pleb.) Fazer oppressão, acanhamento. P. da II. 6111, \.
..
acções mesquinhas, sordidas. § llegatear 635.
Cllth'ldilde, S. f. (aul.) (do.L~t. capllCl'
miseravelmente. § (t. do Drazil) Exhalar
mau cheiro.
las) Captiveiro, sujeicão. escravldao·1idMI~~'
Clltinj;llÚ, S. m. Arvore silvestre do llra- de lJ. Ar J V, Marinh. Fu1UI. I. 9. § (O '
zil, da familia das meliaceas.
calivo, mau) Maldade.
.
o.
Cllllngnc..·.., S. r. ou Ca ,gueil'a braClll.Í\·o, ou Clll)th'~, ".' adJ. (~O .Lal. Ir'
plivtls, a, um) RedUZIdo a escr~vldao, se .
va; nome vulgar do cl'oton no ilrazil.
CllUngllc"'o, adj. Que tem catinga. ~ vidão, por guerra, ou convençao! ou a~
(fig. a pleb.) Mlseravel, mesquinho. § S. 01. nhado por manha, elc. neste senlldoseca/i.
(l. do llrazi I) Casta de veado.
substantivo lJelic, Adag. 19. «preso, n~~5~~
. ()utitu, S. m. e f. Pessoa que se veste com vo não tem amigo. § Tomado como
u'
elegancia, janota: é um calita. § - adj. Ai- na' guerra. Eneie/a, II. 191. "o - on.roo, .;:
roso, elegante, bem vestido: homem, mu· Sujeito, subjugado: v. g, alll~a carllía6s .a
lhel' catita. § Diz-se tambem das cousas bo- plivo ao gosto II Filos. de Prmc.
ho DI
nitas, elegantes; graciosas, sobretudo fal· pobreza caliva a Iiber~ade do e!jl: .vilO
lando·se da casa, ou do vesluario, calçado, occupação do necessarlO' B. 4. I linhOS'
etc.: uma mobilia catiLa, um chapéu caLita, tão calivo dos seus agas~l/.lOS, edco oniOl'
etc.
Iff. 1. 7, ((caplivo dos VICIO' e e~briga
()atltismo, S. m. A qualidade de ser ca- A1'1'. ,4. 3. ((caplivos do dl1l1!elrO §•• SOJaI·
tita; janotismo, trajo elegante.
do: «serviços - a mercê adIantada malaioCl.. titil, S. m. (t. do llrazil) Porco do mat- da cativa ao capitão que proveu ao (do poto. Diz"se tambem e escreve·se Caitetú e Cai- taO'e do rancho" ((todo o se~ tc: P , Feira
titá.
bre) é calivo as suas necessl da es:m OS dl
()llthl1çíio, s. f, Acto de captivar, sujei- capliva; aquella cm que se pag
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interj. O mesmo que Cab'após.
para dizer que algo pessoa
ou cousa de repente cahio, foi ao chão:
ia a correI', e catrapttz; e cahio,
Clltri'z, interj. onomatopaica usada na
phr. pleh, ;;;as catm:;, quem merca os fusos.
Viat.·c. v. Gatel, e.CaLle. Luc. 10, 16, Ac.

ra da vestidura por detraz. § Cauda de andorinha (na fortlfic.); obra destacada, cujos

CAT
'1 s do quc se compra e ven.de. § !tUssa - ;
oe o accrdote devI' applI~ar por deter~:l~da tenção. § Rendas capttuas ; hypothe:
eadas, asslgnaladas. a c~rtos pa,?amcn tos.
(vos da sua abomlllaçao" Luc. :1.23. (cul;~a ~upersliciosO.) ".as_ almas - a suas COII-;iscencias, e paIxoes" F~o, Q. Lobo, f.
~~~ ,nos tendes a todos 9atwos pela saude
de 'Florela ll § Balão captwo; aerostato que
se faz subir, licaudo preso por .um cabo, .ou
cadeia. § Caplivo; con trangldo: "traJo
que vos trazem os membro.s emprens~dos,
e cativoslI V. do Arc. 4. ? 1. é, ImpedIdos,
embaraçados. § MercanttlLLente diz-se genero cap/IVO aquelle de que o compr~dor ha
depagarldircllos,e fretes. § qÓl'CS CaIJlwa,S; as
que desbotam ': se sUJan~ facilmente. § úap~z
1'0; (do lLal.) mail. lJ. úli!'l'. t. 2. "cousa t~o
",ivo, Ião triste, e cOltad.a, teve 0!1sadla
fira te orfeudcr'l Auleu!'·. f· ~03. "tnste, e
ca/irasortclI §-s. m.PI'ISIOnelro de guerra.
50 escr~vo, no senl. prop. e lig.
.
UÍllle, S. m. V. Catei, ou Catre, que e o
mais u ado. Uast: :lo c. 84. B, \. 4. 8. "Ilnm
leito a que elles chamam caUe (em CalecuU: cama de campo. e Goes, Ç/~,'. M.
CÍlIo, S. m.. Uma gommam~dlclnal, pard~,
das Indias ahas lel'l'a Japomca. § Cato indtcu: "omm~ extrahida da arvore mimosa;
cauiUhu.
Ulllóltlep li, S. r. Uma féra da ELlllopia,
que dizem qne mata com a vis:a; e de que
fazem menção Al'raes, e B. Flo1'. t. p. lU7.
(\lIlUdolllc, S. m. Especie de balem, que
só lem dentes na queixada inferior.
COloji, s, m. Cipó de cobra, ou herva de
Nossa Senhora.
Clllole, S. m. Coquilho de um arbusto
d'este uomc, do qual se lira em Pernambuco ólco para gui ar, e para luzes; é inculto,
dã·s~ nos Gal'arapes pelo matto.
Colonhillo, li, adj. Que tem um caracter
como o de Catão de Utica. ~ Proprio de um
Calão. § Sobrolho -; sobron.lo carregado; e
Ug. severidade exagerada.
(Jlltonismo, S. m. Austeridade, ordinariamcnte alTcctada, em ponto de dignidade, honra, etc.
(JlltÓPII, S. f. Arvore de Ternate, em cujas folhas se cria uma especie de borboleta,
que ovulgo suppõe ser por transformacão.
toulo, t I. 7. c. 10. § Opovo do Brazil éui-'
da que. o insecto louva-lJeus é um pedaço
de SlpO animado, e dá noticia de uma especie dc calopa,
Clllól.lrICII, S, f. (do Gr. kalopll'on, espelho, de kala, contra, e oplomai, ver) Parle da Ilhysica, CI11 que se trata da visao refiexa, por meio dos espelhos de todas as
SOrtes. Recl'. Filos,
tIl16ph'leo, ", adj. llelalivo á catúptrita, Qundl'allle -; o que assiO'nala as horas
por Oleio do~ raios rellexos. §o Vai.xa - ; machma prOQna para augmen tal' os objectos.
! TdlllCOPlD -' de rf:lleKão
Cot6ptrom~lIcllI, S. f. '(de catoplrica, e
lo ar. mallleta, adivinbacão) Adivinhacão
~hfuluros que se fa~ olbãndo para um eso, ondc o tolo vê o que o velhaco lhe
II crer quc deve ver,
GCalorélleo, e ()lItoté"ico 11 adj. Ido
r. ,lalo, por bai~o, e l'eo, eu' pa~so ; o 'ti. o
le.lalo, e ~e lel'co, cu furo) (t. med.) Diz·se
0,, re~edlOs purgativos.
et C~tolll, S. C. (I. do Brazil) Arvore de fruouO malto vir~em.
elt 1'1
o
dOB O'i' S. m. ~ome de um passarinho
tenlirla~I, que tem alguma analogia com o

Te!

r

Iao.
~::ll~ze, e derivo Quatorze,
c '.010, S. r. ou ()1It1·... io, S. m. Bote pe~l'lno, u~a~o no Tejo. Alv. de 16 de ag. de
til) pa'cat'talall § Dote usado na Bahia (DraIraia ra ransporte de .pas ageiros. § Caquen~ s./ (I. pOQ.) Fabl'lca, ou omcina pe,. I' e pouca Importancia
," rolei
.
quClro
ro, ou ()llt"lléh'o, s. m. BarqUe
anda
em
catraia
C01"10 s
O
.
.
lI. pleb) c' . m. mesmo que Catraia. §
e.I'~ .rca~ça pequena.
ca,aUo ~Ot' lnterj. mlitaliva do galope do
TllIg.i diz. er em-, ou ele -, ou a -; (phr.
lope relev_sd do cavallo quando vai em ga• o. ou de melO ar,

V.

Vllh"lltÍlZ,

§

I~mprega-se

dos Sin!l. 2. (,,07. !tt. L. 2. 360.
Vlltl'ev(ulll, S. f. (I. pop.) V. eaterva, .
VàUll, ave, V. Cata. lJIut.

(;11( ..... 1, S. m. (do Pers.) (t. do Malabar)
llegedor do reino; governador de uma praça, ou J'or11lll-eza. Luz, 8. (,,6.
VutUClll', V. trans. (t. do Brazil) Dar um
signal~ chamar a allenção d'alguem por
meio d'um toque com pé ou mão.
(;útulo, s. m. (do Lat. catultls) p. uso Cacuono. AncLl'é da S. Mascai'. Vtis. 8. 51.
VUlulõtlco. V. Catalotico.
V"tIlIH~, S. m. (t. do JJrazil) Dança popular, caida em desuso.
CUtÚI', s. m. (do Pers.) (t. da ludia) Pequeno navio de guerra, que anda á véla, e
remos, B. e Vieil', lO. 20,). 2.
(;utul'éh'o, S. m. O que navega em catúr, ou vai por capitão de um catúr·. AncL,·.
&'lu'. 4. C. 98, • bons calul'eil'os" Couto, 5. I.
10. V. Canteiro.
(;utÚI'I'U, S. m. (I. famiJ.) O bobo, chocarreiro, que se melLe a bulha, e de quem
se escarnece para o afinar: auti~aU1. maninélo, truão. § Pe soa apegada aos u os antig-os. § Pessoa que questiona por cousas de
mlllima importancia, teimando, insistindo
em ua opinião.
(;Uhll,.,.il·, V. intrans. Tractar com o caturra, mettel-o ã bulha. ~ Di cutir sobre
cousas de pouca importancia, ou que ao
tempo jã não tem valor. § Conversar, discutir para pas~a tempo: vamos calul'l'a1' um

pouco.

CUtlll'l'éh'.. , S. 1. Acção, dicto ou palavra
de catúrra. § Teimosia sem fundamento; caturrice.
(;utlll'rícc, S. f. O mesmo que caturreira.
(;""')0, s. m. (I. do Brazll.) Especie de
gavião pequeno,
(;u .. nssú, S. m. Especie de palmeira do
Brazil.
(;uubí, s, m. Arvore do malto virgem, de
cujo tronco se fazem canoas.
(;'Ulção, S. 1'. (do Lat. 'cautio) Fiança em
dinheiro: v. g. depOSitaI' cauçào. § Fiador.
POl't. Rest. § Cuidado cautelo o, para evitar
algum damuo. Bl'achiol. de Pl'inc. § Fa:;el'
cattção; (phr. ant.) Cazer disposição por contracto, ou testamento: "faço caltção lirmissimau Doação da Rainha n. 1'al'eja, em
Leão, Ch/'. I. {'. 83. ~ lt. bancario) Deposito de (Japeis ou titulos de crtldito, como accões de banco, titulo de divida publica, letfras, etc. para servir de lIança a um credito que aucLori, a a sacar por meio de cheques até quantia certa e determinada. § Reforço de caução; novos valores com que tem
de se augmentar o depo ito primitivamente feito, se uouve baixa do tundos depo itados. V. Fiança, yn.
Vlluclolládo, p. p. de Caucionar; e adj.
Seguro com caução fidejus, oria, juratoria,
ou de penbores, e hypotueca: v. !l. diviela
caucionada; estou caucionado pelo l'estO; tomei caução, assegurei-me com caução.
(;"uclou"',', v. trans. Dar providencia ltlgal em alguma materia, acautelar. Tacilo.
port,
23'2. «via que com quanto se cauciona1'a nesta materia não crescia a propa·
gação" (falia da lei Julia de mal'itandis 01'dinibus, e outra tendentes ao me mo fim).
§ Caucionai' a divida; dar penhor por ella,
ou fiador, asseguraI-o ao credor com caução real, penl.lOr, bypotheca: ~u pessoal, e
/Jdejussol'la, /Jança, ou fiadol'la. Alv. de 29
de ma1'ço, 1751, § Diz-se ,geralmente ca,uciona!' por dar como cauçao: v. !l. cauCIOnar
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lados alargam para a campanha, e estreitam
para a praça, ForU{. Mocl. § CaltCla u() drageia; (1. de astron.) o ponto 110 cén, em 'I ue
a lua corta a ecliptica, quando passa da parLe septentrional para a austral. § Cauda de
cometa; resplendor, que elle tem com direcção para algum lado, de sorle que parece ter cl!lula ou rabo.
t:1I .. dill, adj. 2, g. Cabedal, caudaloso,
abundante: v. !l. l'io caudal; correnle caudal.
V. de ::,ouso, c. á3. Luc. 3. 1. "regadas de rios
caudaes" e 7. t. § A!luia cauel.fll; real, que
tem as pennas rui vas, acce~as; aleonadas.
!tI. C. Eneicta, II. J82.

super!. de CaudallriOS-"
adj. Caudal, ou cabedal, poderoso, ~1'OS30 em aguas: V. g. caudaloso I·io. Vieu' 10' 286. AI"'. 4. 15. li !lICO:
"casa tào caudalosa" Al'le ele FILl't. 5. Cam,
San. 253. .0 amor mais cauelaloso menos
Ulonta."
V""""tÚI'io, s 111, Homem que leva erguida a cauda dos cardeaes, princlpaes, bispos, etc. em funcçõe publicas, e solemnes,
§ fig. O que acompanha e segue de perto
alg'uem com certa adulação e servilIsmo,
v".... úto,
adj. Que tem cauda. 11. L,
5. v. g. camela caudato,
Vnudél, S. m. V, Cabdel e Coudel. "Cada hum dos caudaes trazem comsigo suas
mesnadas." Illedilos {te Alcobaça, 1'. 1. J4(".
Clludcliu', . trans. V. Acaudelar. ChI',
At V. 35. Ol'd. Ar. t. 54. 9.
C" ....éx, ou (;"udícc~ S. m. (I. 110t. (do
Lat. caudex, icis, tronco) Segundo Tourne(Ol't e Linn. é toda a parte de uma planta
que não tem ramos: n'este sentido c diz:
-ascendente, o trouco propriamente dito' e
- dlJScellelenle, a raiz emquanto se não ramiOca. 13/'01. D,
CIIU,UCJrÓI'IIIC, adj. 2. gen. (do Lat. caudcx, tronco, e (ol'ma, forma) (I. bot.) Que
não se ramiOca.
(;lIu ..ículo, s. m. (t. boI.) Pequeno caudice, que se acha como resumido em algumas sementes, e que constitue a plautula
seminal. Brot. D.
VlIu ....~h'o, S. m. (ant.) V. Caldeireiro,
"Çapateiros, Alfaiates, e Ourivese , e ArrieiI'OS e Caudiet1'os" CÓl'tes de Coimbra, a, l395.
CUII""losísslmn, ",

lo o. AI'I'. 3. 3. e 5.

~4.

ClIudlllôso, Ólill,

li,

jan, 2.

(;llu .. írcro, n, adj, (do Lat. cauda, cauda, e f'el'l'e, levar, trazer) (t. hi I. nat.) Que
tem cauda. Acreditou-se que havia raças humanas caudi['el'as; mas de cobriu-se que o
u o de uma cauda artiOcial, como entre os
nyam-nyam, deu origem a essa Cabula.
ClIudilh""U~OtO, S. m. Acção de caudiIhar; o ser capitão: "em sinal de seu caudilhamento" Ol'd.
1. (. 321. ~ O aeto de
acaudilhar, capitanear, comll1ancIo cm acção
de serviço militar.
ClIu .. llból', V. trans. V. Acaudilhar.
'Vllu.. ilho, S. 01. Cabo de guerra chefo
de tropa. M. C. 1. 39. ined, ele Alcob. 1', 1.
§ Guia, capitão.
(;1I .... i .. lI01, adj. f. pI. (do Lat. caudinCB,
de Cauelittm, logar onde os Samnitas fizeram prisioneiras as legiões romanas) Forcas-; comprido e estreito desüladeiro, pelo qual os Samnitas fizeram pa sal' as le9iões romanas obrigadas a render-se.•Não
fez o Consul tanto, que cercado Foi nas (01'cas caudinas de ignorante" Ltzs. 8, 15. §
fig. Passar pelas (orcas caudinas; ser obrigado a um acto humilbador.
Vllu .. íIlO, ", adj. Feito de um tronco.
(;"Uilll, S. m. (L. do JJrazil) JJebida preparada com a agua em que se cozeu a mandiocaba e milho socado.
(;lIUh)III;C, s, m. (L. Asiat ) Certo instrumento musico. M. P. C. 164.
Váulc, S. m. (do Lat. caulis) (t. bot.) Tatitulas da divida publica, acções de Banco,
lo da planta,
etc.
(;lluleoOlo, ÕSlI, adj. (t. bol.) Que tem um
V"..clonál·-sc, V. rer. Segurar-se com
caução.
. tronco, § Raiz-; a que se converte a pouV ... ""11 , S. r. (do Lat.) Cabo, rabo dos am- co e pouco em um tronco grosso e elevado.
maes: v, g. - dos cavallos, cães, Vieil', lJes- Bl'Ot. D.
VlIlllcsCCIICIIl, s. r. -a botanica dá·se
1l11l'Ola o cão a cauda com medo; e no lig.
desem'olal' qualqucr a cauda; mostrar me- este nome á troncadura, ou modo de endo. Gal'l(ão, Ode, 20, § Cauda; fralda rastei- tronquecer dos vegetaes, á fórma, ramifica-
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ção e estructura do tronco, etc. Bro/. D. vendo; assi me encolho logo, e me arrepen- chama gommq: eloslica; bnnacha. &' UIlIa
. Cnulc,"ceulc, adj. 2 gen. Ido LaL catt- do'/" § Allegar por, ou em desculpa. Filo, Q. sub lancla. solida, branca, molle lIexivel
JJul.) Uue tem caules.
I. j: 5:3. 2. "nem podião causar csquecimen- t~naz, maIs leve do q ue a ag'ua (Iue e
Cnulícoln, S. f. (l. bOL) Plaula cotyledo- lo" p. USo e alatinado (de causali) § (em forma do succq coag~lado da dil'e'rsas:!lea, que vive como parasita sobre os cau- fôrma apassivada) Originar-se, provir. Arr. vores da Amer~ca, A. Ia e Africa, e prinei.
les de outra planlas.
I. 21. (,chegarão a saber ... o modo de que palmente da serUlguC'Lra, ~ qual 110 serlõc
CuuHeulo, (t. bot.) Pequeno caule; a se cattsào as indigestões".
do Para. e Amazonas eXiste em grand~
Cn ..sul.h'o, .. , adj. p. uso Que intlica a maltas virgens. § q do commercio é ane.
parte do embryão, em que se aclJa o caule
ela planla.
cauFa, l'azão.
gTado porque o.~ lnd!os e outros exploradoC.. ulirc.·o. V. Caulescente.
C .. usélu, S. r. (ant.) Caixinha. Ai L. 6. res o expõem a acçao do fog-o; nào se dis.
().. ulíflo.·.., u, adj. (do Lal. caulis, C:lU- [. 4.96. "fez poer em huma caus?la de solve na agua, ne.m uo alcool: mas deitado
le, e l/os, l1ór) (t. bol.) Diz-se da planta cu- prata.
na agu~ a ferver Incha.e amollece, edepois
()u ..sídieo, S. m. (do Lat) .. Advogado. pode dls olver·se em ether reclillcado ou
jas 110res uascem no caule.
C .... II .. i1l·, adj. 2 gen. (L bot.) PertencenCO""'lie.., S. f. (t. pbys.) - por rel/e- no ol~os volateis. Tem boje numerosas'apte ao caule, que nasce immelJialameule so- xào; Curva formada pelo conjuncto dos pllcaçoes na lIldustrla.
bre o caule: v. g. peduncutos caulinares.
raios luminosos el1..e partem d'lltn ponto, e
C .... lélo·o, S. m. V. Caulerio. Ceita Sp
' ..
C .... li .. o, ... , ad,l. \l. bol.) Que tem rela- ~ão rel1ectidos por outro; é chamada cata- 256.
ção coro o caule. llrot. D.
caustica. § Caustica por j'eli'acçào; cnr4:'1~lIlélll,· S. f. do Lal.) Providencia, pre(,~'''JIln, ·s. 1'. Herva mate, de qualidade va gerada do mesmo modo que a caustica vençao prudencial! para prevenir, e obvir
inferior.
por rellexão, mas pelos raios refractados; é algum mal: "terei caulela de outro d
CIi .... II o. V. Conho.
chamada diacauslica.
Ire, ~ de .suas malicias ll• § Engano, fraude,
Cnullé.·cs, S. m. pI. (t. do llrazil) Nome
C .. ustle ..çiio, S. f. O acto de causticar: astucia ma: "porem o paI usando de Gaultla
de uma .tribu de indigenas.
no pr. e no fig.
el~ IU(l'ar de Haqllellhe.dava Lia- Cam. SrJII:
()"III·i1. Euli·. I. I. ou
Cuusllel\ .. lc, p. a. de Causticar; e S. 2 Pmftel1'o. l. (. 67. «obViar a caule/as• •lodo
()....... III , s. m. JJúzio, que serve de dig. Que caustica. V. Caustico. § Og. eccan- homem fraco de animo é malicioso em COII.
nheiro oa co la d'Arrica. li. 3. :l. 7. V. Co- te, malante; importullo, e mau falladol'.
leias. lJ. 3. 3. 7. astucias fraudulosas!
CU"Slicill', V. lran . Applicar ma '~a caus- Parte de UI11 bi Ihele de loteria. § Documento
ri!. § (l. pleb.) Lôgro, embaçadela, calôle.
C","·loo.·, v. trans. lograr, embaçar, tica, em doenças. § fig. (adopt. falUil.) C:ln- provi orio que se dá como recibo de v lores.
calotear; pregar, ou ferrar caurim.
cal'. imporlunar alguem com pracLica enfa- § A' caul~lrl; (Ioc. aclv.) com fraude, dolosa{;UlII'lneio'o, S. m. (t. pleb.) Caloleiro, (Junba, e seccallte ,traslada'do da mole.tia, mente. COI'les de 24 de ag. 14n Reli. aoal'l.3.
que causa o caustico a quem o leva, e sof- § Adag.: "Caulela e caldo tio galhnha nunca
velhaco; individuo que preg'l cauI·ins.
C::líllSll, s. r. (do lal.) O agenle dotado rre).
!Izeralll mal a doenle" "Com uma can/ela
de Jorça propria, ou commuuicada, que
CllIISllcldilll", S. f. (t. medo e cbym.) A oulra se quebra" "A grandrs COllle/asmaio.
produz algum eJreilo; os que tem força qualidade caustica, o ser causlico de cer- res" "A muita caulela dllmno custa.'
communicada se dizem: causas segundas,' las drogas. § Iig. Diz- e de pessoas causliC""lcllldo, p. p. de Caulelar; e adj.
e tal::S são todas as cousa creadas. l/r. I. 1. cas, picantes, cuja maledicencia morde, e Poslo l'm cautéla, sobreavi o: "a lodas a;
"a sciencia lJe mui proveilosa, e mui gran- queima: V. g. a - das Stlas salllras, de sua snas iudu Irias estavão cauleladas. n. I.
de causa de vencimentOlJ. § Causa physica; lingua, penlla, de seu aenio, 111111101', etc.
10. 4. ,,- contra seus enganos.. V. Acaule·
a que produz elfeilos physicos. li Causa
(Causticidade, Mordacidade. Syn.) A pri- lado.
V .... tcli.r. O mesmo que Acautelar. 8.3,
mOl'al; a que illllue nas acções dos entes meira olrende o amor proprio e o hnmilha.
livres. § lig. Origem, razão, motivo, fnnda· § A segunda abocanh:l a honra, ofrende a I. 6. B. FLol'. '1. 79.
C" .. tcleh·o, S. m. Vendedor ambulanle
menlo: V. g. paI' causa e/'elle ti que fi:. isso. boa reputação, desespera e desconsola.
§ Te!' causa de algtte1ll; (I. jurid.) derivar
CilUslleo, 0, adj. (do Gr. kauslikos, que de bilhelEs e cautelas da loteria.
Cuutéllo, e der. Y. Cautela. Eu{.~.
~'elle o seu titulo. direito, posse, ou quasi queima) (t. med.) Que queima, inOamma a
Cllulclõ>lUlUeule, adv. De modo caule·
po e. Ord. 2. 1.7. "entre dous donatarios pelle: V. g. a pedra infernal ti causlica;
da corOa, ou oulra. pes oas que delles live- massa caustica. § Lellras -; imprrsFas com loso, com cautéla; enganosamenle, canla·
j'ào causa,.; i. é, derivaram seus direitos. ferro quente. § ligo Pessoa causlica; de con- mente: com má aslucia. Vieir. 3.579. M. L.
§ Facto, acontecimento: falJar com coohe- versaçao enfadonha, importuna, maligna, 2. r 70. 4..
vu .. tcloso, ÕSll, adj. Acautelado. Albllq.
cimenlo de causa. § Processo, demanda, maledica, eslendida, seccanle.
acção jndicial sobre caso crime, ou civel.
COlIslleo, S. lU. Qualquer medicamento I. 4. Lobo, I. 293. "caulelosos meios.. §To·
Vieira, tO. 19. § fig. Fazer a causa cle Sa- que é aore. corroFivo, e adurente, que faz ma·se á má parte por doloso. enganoso:
lanaz; advogar por elle, ser-lhe favoravel. bolhas applicado á pelle, e fere, feito com "com trato cauleloso. M. D. 3. 7. Llu. 2. 9.
V. cio Aj·c. I. 19. "quem faz n'es/a causa Y canlharidas, mostarda, pimenta vulgar do "os Mouros caulelosos se g'uaruaram de lhe
.'
i. é, quem advoga por ella? "deixai-os fa- llrazil, elc. v. g. 7161' causticos ao doente. § mostrarem tudo o que podiam..
CUlllc.·étleo, ", adj. e s. m. Que queima
Jar, que lazem em causa sua, ou Pro-7)1'O- ligo Caustico; remedio moral violenlo: "quem
7J1'ia" lallam a sen favor; approvam o que acostuma o enlendimenlo, e a vontade aos a carne.
()....tCl·lár, V. lrans. V. Cauterizar. Rego,
usam e defendem·n'o, e eus inlerrsses: causlicos, com que se elJas (as lentaçÕes)
«trahe seu Rei, e raz a causa de seus ioi- curão" Paiv. S. I. r 103. § PregaI' caustico; Cavo C. 41. e A/L'eil. C. 25.
c .... té.·lo, S. m. (do Gr. "au/él'i~n, derivo
migas" Feo. § Causa; parLido, interesse: ter uma practlca matante, enfadonha a alv. g. a causa cle Deus, do Estado, dos po- guem; pregar-lhe uma rmpurra, cha:,co, de kaió, eu qurimo) (t. med.) Dolao de robrcs.
. seccalUl:a molesta como o caustico. § Pin- go. ferro em braza, que se apphca para
C""slltlor, II, adj. Que causa. Lobo, {.491. tura de caustico; a que se faz queimando a caulerizar' e chama-se cautel'io actual, por
§ Causador, a, S. O que, 011 a que causa. madeira branca com estylo de ferro em produzir <> seu em~ito em UI11 momento..!
Em lagar d'elle se usa de uma pedra arllVieira, I. 54.7.
braza.
C .... si.l, adj. 2 gen. (do Lal. causalis) Que
(Caustico, Mordaz, Salyrico. Syn.) A pa- ficial, pedm inlemal, ou qualquer compo·
sição
de remedi os causticos, e se di! calldá a razão, que aponta a causa: V. g. con- lavra causlico significando em seu senLIdo
juncção, parlicula-j l1roposifào-.
- recto, ludo que tem força de queimar, re- teria 110Iencia/. Ii. Dom. 3. 3. 26. § Arptl~a,
C ....sol, S. f. Razão, motIvo em que al- presenta no Iig. todo o diclo, expressão ou que o cauterio faz. Bri/. O. {. 310. § fig. e·
guma cousa se fuuda; origem, provenien- discurso que irrita aquelle conlra quem se media, ca tigo forte, quando os bran~os
cia.
dirige, causando-lhe doloro a impressão. e não corri "'em: "quando a desord~m vali
CllIIS..lldi.dc, S. f. (I. escholast.) Modo pungente pena: diz-se tambem com fre- gangrenar" os anlmos sô o cau/el'lode rede uma causa obrar, produzir o seu etTri- quencia, pessoa caustica a que usa de taes medios estremos a atalha" § PontClrO, 00
to. Vieir. 12. 285. "circulo que a inveja faz dictos, e expre~sões; e com menos proprie- riscador, com que se faz a pioturadecauscom causalidade reoiproca entre a potencia dade, a que é impOrlu'Jla e enfadonha em Uco. Cei/a, S. p. 256.
_
f (I Jed)
Vll .. lerls"çõo, ou -zoç"o, S. . . 0 .
de vcr, e o objeclo visto". § PrincilJio de sua conversação. Apalavramordaz.que vem
causaUdade; relação necessaria entre a cau- do Lat. mordeo, eu mordo. reprrsenta bem Acção, ou ell'eilo de caul~rlzar.
d CaDCuutcrlSlído, 0\1- zud? p. p. e. ur.
a e o elfeito § Causalidade 1'Cciproca; diz- por traslação, o que falia mal de outrem, o
s
acl
se de duas cousas que tem acção uma so- murmurador, o calumniador, pois parece terizar. A·rr.4. 14. • cauleru 9 do .Clr ue
bre a oulra.
que morde e atassalha. Chama-se satYI'ico giões" § fig. Consciencia cauten;:acla,/ aB~'
C .......íl ... e.. lc, adv. Como na sua causa. o que respira satyra, ou censura acompa· não tem já remar os. OUllha,!11s/IOSl6antcs
A/m. ln/r. 2. 4.30. pr.
nharla de motejos sobre coslumes, vicias e ga. Paiv. S. 1. r 26'2 V. CalleJado, ou neiVII .. SI\ .. tc, p. a. de Causar; e s 2 g. Que ridicularias dos homens. O caustico pro- mortificado, como a gan[rena"que S$~or.
foi. ou é causa, ou agente. B. 'ele Barr. Es- põe se a ferir, abater, vilipendiar ao seu ma, e não se sente o botao de logo..
pelh. 3. 25.
contrario. O rnol'daz qual raIvoso l:ão, lan- 2 . 3 1 . ,
' l a n s 1dD
CUtlSÕO, . r. (do LaL causon; do Gr. ça se á grnte para mordeI-a, e despeda- . C .. utcrlsur, ou - zur, V•. r olãode
kai6, eu queimo) (l. med.) Febrão. Luz ela çal-a. O satyrico propõe-se a fazer ridiculo Lal. cautel'izare) Applicar cauterlO, b bTU4
Aled. p. 389.• a febre ardente, a que chama- e aborrecivel o seu contrario; pôde porém fogo para abrir ferida; ou ferro em s· 00
mos CatlSàOll Blu/.
tomar a cOr de causlico, ou mordaz segun- sobre ferida fresca para eVitar her~, ou
Vu .. si..·, V. trans. Ser cansa, ou pOr em do oe servir de expressões, que irritam, pedra infern~1 sobre carne eSI~o~~~. §/Ig.
elTeito: I. g. causar dÓl'es, males, prazer. § ol1'endem e morlificam, ou que respiram ferida cancero~a, e anlhraxes ma Ig a meSJl1a
l'ieL?'. 10. 463. 2. "hum cancro na... lho
Fazer produzir: V. g. causaram a PoliroUle adio, e assacam defeito.
lanfar lagri1l1as. B. Claro c: 26. (lançar é CÚlltullleoto, adv. Com cautela. Lus. 2. boca blasfema, o 9ua1 ro~ndo-a 101, . A!Oi'
queimou e caulenzou a .1lngua- §pefios d~
pacIente de causar). § Ser motivo. Fel'!'. San. 17. Lobo, (. 514.2.
I. 32. «que causará, senhora, que em vos
Cu.. tehú, S. m. É o que vulgarmenle se gir, penalizar: «catliel'tZava os

lescem, lis) (t.
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Chrislãos u Lemos, Oere:o, f. 5~. § fig. CorreI[ emendar com. meiOS, e ter':Il0s asperos,
g! o-os' "sabia onde conv1l1ha fomen·
erlgo~;de ·cauleri::ar. (no governo dos ho·
lar, e V do Arc. 3. 15. Pinheiro, I. 9~. "que
~ne~~o 'havcra que .se não ca~tel'ise ~9m
lanlOS drsenganos. I. ~, se .nao dest! ua.
ue cure com remedlO mUito peno~o. §
~~~en~ar abusos; exti!·pal-.os. § Cauterizar
a wlIJcicllcia; deslrUlr n ella os remoI"
SO~OUIí8SI1ll0, u, superl. de Cauto. Alm.

lns/r I. p. 208.
tinl o, n, adj. (do l;aL. cautus, a, un9
Prudente, acal!telado. !f,u{l'. 2 4. "encobrIdor de suas COisas, mais cattlo, que modeslo. Freire. § Desc~nflado de fraude, ou perigo: .a - fanleslal> Lus.. 2. 6.. "o -: enga• i. é feito com cautela de se nao balnu descobrir, e frllstrar. § Adag.: "Se
Dão'róres casta, se cauta..
liam, s. r. Ido La!) II. de fortiL) 110sso.
&1I'I'cir. ~ Cava; camll1ho aberto na terr~,
pIra cobrir os que .trabalham na trInchelra. flort. Moc!. § Acçao de cavar: v. g. a ca·
vadostilllws. § 1J0mensd17cava; qUE aduham
as vinhas cavando a terra, afofando-a. 111al't.
('ai ~ filt'. Ojornal do cavão: .. cu~la vinte
homens de cava .. § Cavas; nas lanças da argolinha é o que Iica como encavado sobre
o; raio~. § Ilavas; vãos do cascos que dilidem os talões. Galv. § Cavidades das columnas encanadas. § Uava; II. alveiL.) cavida~c, ou abertura na extremidade dos
dentes das bestas: d'aqui, cCl'l'adas cacas. §
Abe la velha que tem ja rasas aquella calidades: a isto allude a expressão de Gil
I'/c. I. 3i6...jâ Cri/TOlt a caca: Ó desventurado..
li.,·Ácn, S. r. Bolo leve de massa de favinha docc, torrada. § Pedaço de lenha, cavano.
VavocRr, V. trans. Tirar cavacos da ma·
deira, desbastando·a.
liováco, S. m. Estilhaço, aparas, que se
!iram ao desbastar, e lavrar a qJadeira.
I'i~il'a, II. 91. .. o menino (Jeslls) torna paraalenda de Nazareth, e para os cavacos".
la trabalhar na tenda de S. José.) Arl'. I. 3.
!-;pl. Lenha Oliuda. § Da,. -; (phr. fam)
encavacar, encallistar; dai' e lomar satis·
lações oque e arguido, ou zombado. S Caraco; (I. fam.) conver,ação familiar sem
I:-umpto determinado. § DaI' dois dedos de
Mrac~; conversar um pouco. § I,. para oca·
raco; Ir para a companhia das pessoas com
que alguem se coo tuma entreter, conversndo. § fig. fam. Pessoa magl'issima, es·
Iragada ph)' icamentc.
ral'odeln, S. t. Acção de cavar. § Golpe
du. enxada, enxadada. § A cada cavadeta,
mm/loca; (1oc. pop. e fig.) que se empreg-a
lJlra dizer que uma pe.•soa é tão feliz, qne
dequalquer negocio tira lucro.
t!avodin, (das aguas). V. Cavado. fi. Sc~Pld 3. lJ• 560. "nem surgir entre a caL'aIa, as a~uas.
.
favod'ço, n, adJ. Que se acha na terra,
lU que se extrahe d'ella, cavando-a: V. g.
m~al, ~/.,.o -.
lulii'··do, p. p. de Cavar. § Olhos came/os;
DIOS, encovados. § a. Arrancados. Vieil'a.
~(ral1ando do mar) Carado; que deixa co°
rn,cavas, ou valles entre as onda-o Casto 7.
~Il .• acah~ou o veuto: o mal' ficou cavain! e. era tao vanzeiro. § Concavo, abel'to
!glOrm~nte: o cavado bron.:ie; a artilheria.
r IB ado, al!e.~to profundamente. Vasco Silo
~r 8.• ofl!cmas (do mosteiro) cavada.s na
~rrci" § Tirado, cavando-se: V. g. pedras
II §~s cavadas a poder de {erro. An'. 4.
A~ ( s cal'ados ; S. m. pI. Buracos, covas.
s ni G.~s cal:aclos das pared s" ~ Cavado;
f~fQ~ o peixe. l1arreiros, f. 155.
comenxa~r,.s. m. O trabalhador, que cava
I. 869 § ~, trabalhador de enxada. Vieil·.
Ie! rovas que cava poços. § l1erro de faa esta~a '. esteios, elc. é uma
~raneha
JiOronde s relIa, dtrl"lta, com seu alvado
Bruil se encava: vulgo {erl'o de cava, no
C.;.dúr.
'liunlamen ., S. r. Acçao de cavar. Iff. 1. 6.
mOUles.§ctos da§s pedra, e cavadlwas dos
ava, Acava de uma vinhí\: «vi-
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nha que seja cavadura de dés homens. Elucid.

C,",.. I~ádo, s. F. Troço de cavallaria, que
vai correr, ou chof:ar com o inimigo. !ti. L.
1:. 1. § Facção dealoum corpo de cavallana em guerra. 7'. etc Agora. 1. D. 2. "com
trabalbos, cavalgadas, vigilias. Galv. ChI'.
Ar. I. c. 4. "fazendo cavalgadas pela [erra"
"mandou tanger as trombetas a cavalgada.
i. é, fazer com ellas signal aos cavalleiros
para saírem a feito de cOITeria contra o inimig·o. Goes, ChI'. Ptian. I. 84. tocar bota-s.elIa, para sair em correria. § Cavalgada; a,
presas que se fazem nas cavalgadas, e principalmente de gado. Res. ChI'. c. III. "lo·
maram grande cavalgada de cavallos, bes·
las, e gado, e muito despojo da villal> Leão,
lJhr. Ar. V. c. 35. lel. ChI'. João. I. c. 65.
.<lhe daria do seu, e parte da cavalgada que
üsessem" § Cavalgada; acompanltall1~nto,
pompa de cavalloirus; rancho de pessoas a
cavai lo; cavalgata.
Con.lgudor, S. m. Cavalleiro, que mono
ta a cava110: "bom, ou mâo cavalgadol''' Inerl.
I. 106. "elrei foi lJõo cavalgacllill', especialmente <.Ie gineta.. B. I. S 7. "homens grandes cal'algadol'es...
cu"ul~ucl",,'u, s. r. Besta de sella. Luc.
I. S. § (fig. e vulgar) Estnpido, iguorante,
mal cria<.lo : v. ir fulano é uma cavalgadura. § Cavalgadura; cavallo com mantença,
que e da a ~erlos o[liciaes militares: v. {I.
o general, o t/lspeclol' lem lantas cavalgaduraso
C."'nl~i."tc, p. a. de Cal'algar. ~ adj. e
S. '? g. Que se su: tem a cavallo, cavalgador.
Palm.1'. 3. e 4. V po/'Ie 3. C. 26. e 33. "passaram por diante formosos cavalgantes, sem
fazerem revpz na sei Ia...
V""ulgú,', V. trans. Encavalg-al', encarrelar: v. g. - a al'lilhel'ia. Queirós § Subir:
v. g. cavalgar o cabeço, o muro, elC'. ~ Cavalgar o cavallo a e{lua; cobril·a. Orel. A(.
1. r. 403. V. Acavallar,
Ca,'ul~ál', V. intrans. Montar a cavallo :
V. g. cavalga bem. § ubir: v. {I. a navela
cavalgou paI' cinla do banco, da I'eslin{la, do
bai:co. Coulo, 9. 21. -o,.d. Ar. I. 312. '20.
Cumlgútu,. f. Cavalgada; rancho de
pe oas a cavallo § Cavalhadas, corridas de
cavallos.
V.."olJiácl.., S. r. Fesla de cavalgada~
corri la de cavallos. § fig. Emp'reza arrisca·
da. Eu{,.. 5. 9. § (no Brazil) l'ropas de ca~
vallos, que andam nas e~tanClas, ou gran·
des pa.tos. PI'. da Ded. ChI'.
Ill6.
V..",.h..ídIlS, S. f pI. Diversão popular,
em que varios contendores mOlltados em
cavallos ou jumentos, procuram com lallças
ou cana, enristando·a., obter varios premio~, ordinariamente frango 011 pato, e
oulras peças, suspensas de argolinhas.
CIl"nllllu'íça, oU-lbc,·íç.., S. 1. E trebal'ia: «cavalltal'icau B. Flor. 2. 238. !tl. L.
r. 159. "cal'alheriÇa.su V. Cavallal'lça
Cn"'a1hch'llmcnlc, adv. A modo de cavall1eiro; com cavalheirismo. noltremente.
Clln•• hch'C.llco, Il, adj. O mesmo que
Cal7alueiroso.
Cllvulhch,í..mo, . m. Acção propria de
cavalheiro; acto ou procedimento nobre, digllO, etc.
C.u'nlllch'o, S. m. (do I!e~p. caballero)
Homem nol1r~; (Lobo r 101) prioso. ~ :.ldj.
Genlc cawllwzra; nobre, gentil, cavalfelro.
VIl""lhch'õ!ôo, ó!ôn, adj. Que é nobre,
que é cavalheiro; acção cavalheirosa. .
C,u'lllhch'ólc, S. m. dim. de Cavalheiro:
e famil. «um carallteiJ'ole de provinc'ia u é
termo d(" desdem, e talve~ de desprezo ..
CIl"lllhcl'íc<', S. f. ACÇ,lO de cavaU,elro.
B. Flor. 4. p. 26. "as pompas em que nó
erradamente con tiluimos a cavalherice"
Cllví.I... , S. f. Peixe da familia dos es·
combridos; sarda. § Especie de sarda grande do IJrazil, sem espinuas. Insul. 3. esl.
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126.

CIlVIlII.íço, S. m. augm. de Cavallo. LP.ão,

Orlh.

Cllv"J1.ídll, S f. (t. vulg.) Asneira grande. bestida<.le, lolice.
CnH.lJi.do, a, adj. Egua cavallada; coberta para tirar raça. Regim. de 4 ete abril

de 1645. 38.

Co,'oJl{.gcm, S. f. Acção de lançar o garanllão para cobl'Ír ~s eg-uas. § O pl'eço da
courição. Orel. Ar. 5. 119. 10. «os concelhos
lenuam hum, ou dous cavallos pal'a cavallagem (cobriçãOI e pague-lhes cavallagem
(preço da cobriçãol quem lhes lançar bestas" § Egua de cavaltagem; de raça para ti1'ar criação. ci!. Ord. I. {. 493. 6. "cavallo
d~ cavallagem" § Pagar a cavallagem c/e vazw; pagar o que ~e co ·tuma ao dono <.lo

cavallo de lançamento, sem que este cullra
a e.. . ua ; e d'a!jui é tirado o ent, fiO'. pagar
cousa de que se não tira Ofructo e perado,
nem se erve, ou utiliza quem a pagar.
C'H'Il!Jiio, S. m. augm. de Cavallo. § (fiO'.
e pop.) Homem, ou nlulher, que (principaimente se é de maior e tatura) e move
apressada e desconcerladamente; ou que
nlO.tra proceder com inconsidCl·.ção. Cavallão neUl'al; peixe da fanlilia dos escombridas (Pelam "s), tam!Jrll1 chamado: bonito
dos tropicos. § Cal'allona, r. (lig. e pop ) dizse de uma rapariga desinquieta, enJiabrada, sem proposito, que anda sempre correndo e pnlandfl.
CIl""l1á.·, adj. 2 g, Da raça do cavallo :
V. g. bestas cavallares. § Eguas cavallares ;
que se lançam a cavallos de cobrição, para
tirar boa raea de cuvallos de marca. Onl.
A{'. 5. {. 397. "S. § Sarna covatlal'; mui grossa, comichosa, e mulesla.
Clln.II.U'íll, S. r. Multidão de cavallos
para vender; on para montaria de tropas;
O'ado cal'allar. Port. Resl. I. 3. f. 14, § fig.
Homens dp. cnvallo. !tlarÍ:J, 4. 20. "com outras :10 cacallartasu § fig-. Tropa de soldados
de cavallo: v. g. a cavallal'la do exercito por·
tuguez, do exercito brazilciro. § Cavallal'ia
li{leira,. (L. mil.) a que é destinada a servi·
ço de exploração. e por i so montada em ca·
vallos leves, e lem armamento tambem Ir.·
ve. § Cal'a1lal'ia pesada; (ii.) a que monla
cavallos g;randes e fortes, e tem armamento
mais pesado. § Corpo de cavallaria; (il.) re"imento de -; e quadrão de - ; nomes por·
que se designam as diversas unidades ta·
cticas d'esta arma § Al'ma de cavaUa/'ia .
(it.) nma das especies de tropa, de que sé
compõe um exercito. § A cavallaria tem di·
versas de~ignações. conforme a maneira por
que é armada e equipada, óu segun<.lo o fim
Jrlllcipal a qlle se destiua na guerra: V. g.

J.allceil'Os, couraceil'Os, catadores'a cavalio

elc. § Uavallal'ia; equilaçao : torle de Cat'at~
lal'ia. § Cat({a de cavallaria : Y. Carga § filJ.

Acção esforçada de cavalleiro; e-forço mi6. "fazei' ullla cavatlal'ta, de
litar. Lobo,
que ficasse memol-ia" (lcommenda, que me
é devida por minhas cavaltarias.. Al'r. 4.
10. 111'.• ainda neste tempo o Turcos em
suas cantigas louvam o feitos de armas, e
carallarias de seus capitães" B. Pancg. '287.

r.

§ Andar, melter-se cm cavallarias altas'

traclar-se com fau~to maior do que póde~
dar funcçõo de apparato, e despeza. § it~
Metter·se em npgocios de que ~e póde sahir mal, em npgocios superiores âs suas for·
ças. aos eus recursus. § fig. Cavallaria espiritual: "e la vida nom é outra cousa, ' enom para srr chamada cavatlaria spirilual,
ou tenlaçam. lff. I. 6. 12. 3. e 3. 2. e
abaixo: "grande cal'allaria da conversacam
dos monges.. i. é, exercicio da vida mOlia .
tica (lpolas ~ão as cacaltarias de OCO·" Vietl'.
9. 472. § Cavatlaria; mulli<.lão de ~avallei"
ros andantes, ·ou qnaesquer, que acompanham algnm acto: "Primalião, e Polendos,
com a outra clJ,va/laria o acompanharam"
Palm. '2. c. 134,. § Livl'Os de cacaUal'ias ; que
referem os feitos fabulosos do. cavalleiros
6. lae são, e muito
andante. Lobo, 4.
bem e. criptos na nos sa Iiog os da histor.
de Palmeirim de Inglatl"rra. § Pal'tir a herdade, ou cousa impal'lil'el (v. g. uma ue la,
um logal', J-<lc.) paI' caca/lal'ias,o adjudical·a a
um só herdeiro, que torna se o excrsso a
4. 107. 10.); ou que se deioutros (Orel.
xava, como vinculo a um hordPiro, por consentimenlo dos co]]erdeiros. Eluc. Suppl. §
Herdade de cavalla/'ia; Ino AJemtejo) herda·
de sem cultura. Lei de 20 de jan. de 1774. §
Pó 1', trazer a Ilel'dade de cavallal'ia,. cultivar a menor parte, e deixar o resto a monte. § Orclem de cavallaria; a dos cavalleiros,
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ou dos homens valorosos armados cavalleiros pelo seus feilos em guerra, elc. a quem
se dava babito e insignias, 1'. g. de Chrislo,
S. Bento de Aviz, etc. "a cavallaria de Avis
he ramo da ordem de CUer" J11. L. 4. 128.
2. lei. 5. {. 13. 3. "receberão a cavallaria da
J),ão dos teys,) Orel. Ar. 1. 62. 2. Ineel. 3.
1n. "aqui haveiR de :;:aber, que sla ordem
de caval/m'ia e corrompeo ... que roi elada
a tantos, que qua i llom havia na corte nenhum, que como algumd cousa rezesse, que
per i. ou outrem nOI11 requeresse cavaI/aTia" depois se restringiu, e emcndou e.te
abu o. 0/'(1. 2. 60. E con ta de Couto, e B.
qne largueando-se estn dislincção na Indin,
por isso não quizeral11 os IJOlIlens de primoI' ser armados, senão em balalhlls, e nolaveis feitos de armas. § ()ava!Laria; pen:;:ão que os mo teiros pal!avam aos drsceudentes de seus fundadores, e dotadores,
quando iam ganhar honra de cavaI/aTia, ou
armar-se cavalleiros. Orei. Ar Leide
III.
"os I1lOsteiros dCem ende aas filha d'algo
casamento (dote), e aos filhos d'algo carat-

Ar

laria» Elllcid. al't. Comeelul'a. Al. L. 6.
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121. 2. § Aonra, graduação ou qualidade de
cavalleiro, que se ganhava por grâos. V.
Cavalleiro. lneel. I. 126. "se honra de cavallm'ia per seus degraao., e merecimentos nom alcancam» Us peões que erviam
com cavallo, taD1bem gozavam honra, e f'o1'0 de cavaUeiro. Etuc. 2. p. 262. Aestas cat'al/al'ias. servidas em .Arrica, andavam annexos soldos, pensões, e manlença, dada ao
que entrava. em caval/aria. Carla Reg. de 22
de og. de 1635. § A milicia naval se repulava carallal'ia., e os marinheiroR cavaI/eiras
do mar, como o grande Albuquerque armou
a um /?rumete valoroso. B. 2. 5. D. "queres
ser cat'ol/eil'o ou marinheiro (por accrescenlamento)>> ~ Cavallal'ia; a qualidade do
que ervia na e-uerra com cavallo, e não de
pé; opp. a peao. SereI' Nolic. "a caval/al'ia
era n'os inferiores o primeiro grao de nobrrza. e o ultimo n'os fidalgo.» porque o
acontilic/o em caval/o, ou cora//eiro de cllnlia, já não era havido por pão. e linha cerlos privilegios (V. o arl. Cavalleiro e Orei.
Fifi?). 4. 92. 2.), se não era o/'Jicial mechanico usante de ofücio, ou Ulester. V. Reperto noto aos Q1'/igos Cava/lâl'os (.. Se o prom
poder srer cavalleil'o, haja {'ora de cara/lei1'0. _. e haja h011m de caL'OlIeiro» Elucict. 2.
r 262. § Caval/aTia; as terras, ou dinheiro,
e quaesquer funllos, que os reis davam perpetuamenle aos rico homens. e Grande,
para ~eu manl imento, e da n-ente com [/ne
os deviam ~ervir na gurrra, a qual sr. C 1amava cat·a.llaria de honra; ou o diclos fun·
dos e reddilos dado pelos reis temporariamente, como c/e h011Ta, mas revogaveis a
seu arbítrio. § Cavallaria de mesnadas, ou
ele mesnac/eiros . erum o manlimenlo, que
os reis davam aoz cavallriros de ~ua casa,
ou me nad iros moradores da casa real. ao
que 'orrrspondt'ram drpois as moradia
que se davam aos []dal,!!os, que moravam
na cõrte. Tinham os rico homens memadas, e mesnadeiros; i. é, compílnhas, que
acaudilhavam, e eram geute de sua ca.a, a
quem davam ~oldo, ou cavallaria (que é
o mesmo), e manlença; e que com elle
serviam na guerra: .. d·pste soldo, dinhéiro.,
ou mantença Re entende, qne as leis o. mandam privar (aos mrsnadeiros). quando por
crimes aR condemnam a perdrr o que de
nós, ou de ,icos homens lircl'em.» V. Me nada. § Cavallaria, se chamava lambem a
multa. que pagavam os que nas revistas de
maio não apre.enlavam nos alardos cava/lo
ele marca, on l'CCebondo, o qual eram obrig-ad'ls a manler srg-unclo o valor da ua fazenda. AI. L. 5. r 76. 2. § Não andar de catal/aria; condição de residir 110 casalou
[erras, que aos rendeiros da terras se impunha no Alrmlejo. § Cal'al/aria, se I[ll11a
lambem por lodos os cara'leil'os. Incel.~.
:160. ~ Cl1rallaria, por cal'allarira : (alll.) P.
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muares e burros Orel. Ar. I. p. 500. V. Ca·
valharica.
(:llVRlIllI'ÍÇO, s. m. E tribeiro-mór, ou
o que governa as e trebarias reaes, e de
principes. Ineel. 3. 480. § o moço de estrebana.
V,u'ulle!>'''' S. f. i\rnlher a cavai lo. De/ic.
Ad. 21. ((traze-me caval/eim, dal'-le- hei mp!
e c \ra". § A que professou ordem de cavai·
laria, ou traz in ignias d'ella por 110nra.
C""ullch'llIllCIl(C, adv. (t. famil.l Como
cavalleiro, suberbamenle; com jactancia e
o·[rntacão ue cavalleiro.
(:lll·.;lIch·iio, R. m. augm. de Cavalleiro:
um excrllrnte cavalleiro. Eu{l'. p. 18. "eu
vi .ia caral/eil'ão dos da guarda antiga».
Cll\·nllel ......·, v. trans. (aut.) Acompanhar a cavallo. ChI'. J. I. 56.
.
V,u·llllch·,.lo. S. m. O estado. dignidade
de cavalleiro. Barre/o, Orlh. 180. § Cavallaria. § Tença dada a cavalleiro, pensão
a seu benelicio, imposla em qualquer renda, fruclos. ou proventos.
(:"'·l.lIch·o,- s. m. Homem montado em
cavallo. ~ O que sabe, ou costuma anelar a
cavallo. § Soldado de cavalJuria. § O artista, ou curioso, que. em uma corrida tle louro os lida a cavallo. § HOl11em que servia
na guerra a cavallo, e era obrigado a mandai-o, por ser aconliado, ou .t: jnlgar que
linha posses. e fazenda para o mantrr. Ol'el.
Ar I. 69. I. DiITeria do peom. ou peão, e se
dizia: cara/leil'o de contia. Ol'd.
2. 252.
18. e p. 306. 3. Ol'et. Afan. 2. 16. 16. V. Aconliado. Os peõrs podiam só chegar a cava/leiros de contia, mas não ae espora dOltrada, que eram os fidalgos. qne. ganhando a
honra de cavallaria por fpilO de armas nolavel, eram solemnemrnte armauos cavol-
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lcims. Inect. 3. 60. Oret. Ar. 5. 04. 5. e Fit. 5.

12.0:, Ou e!'am recrbidos el11 alguma oruem
mllJ.3r: Clt. Ord. e L. t. 63. 6-. e ~O. e 3.
100. n'estas OIJras se podem ver as wlrl11nidades com que se armavam os caralleil'OS; e em Coes. Ch,'. do Princ. c. 27. Quem
os armava rj~~ia srr cal'al/eiro (Orei. A,r. do
Reg. da GU611 a, I. 63. l. !lo e B. 2. I. 'í. 710
fim); ou rei, ou principe. Esla graduação de
cal'ul/cim por se distiuguir alguem em al-

gum feito de armas nolavel, começou-Fe a
vulgarisnr quando os infantes. filhos dr D.
João r, passaram á infeliz facção de Tan'
gel'. Ineel. 3. Ch,·. do conde D. fJuar/e, c. 50.
110 {im. A ella parece que no serviço da marinha rgualava o accrescenlamenlo a marinheiro. B. 2. 5.2. "qneres ser caralleira da
/erl'a; ou do maT? tOl11a de mim e ta palana (promessa) para te accrrscenlar (a um
grnmete) ou a carol/eira, ou a marinheiro,
qual lu quizeres» ,[lisse o grande Albuquerque). V. Pelinlal. Os peões e vilJãos paFsavam de servir domrsticamente a cavalleil'OS, e como pagenR [le lança, a lrvar-lheF os
escudo, e eram enlão escudeiros: e talvez
por bons serviços armadOR caral/eiros (C/ar.
3. ~5. u/t. eel. T. 3. 277. l·Cp.); e podiam ser
filhadas (i. é, tomados por el·rei, e pelos
infantrs. Res. Vida do Inr D. D!IOI'/e) rm
fóros de escudeiras fido/gos, c caral/ciros {idolgos. Os fidalgos, porém. criados, e cdu·
cados talvez por grandes. euhore la quem
se deviam acostar. se não eram vaFsalJos
[1c el-rei. Oril. Ar 4. 26. 8. c Leão, ChI'. de
D. li'eI'lla71do, pr.} de quem se diziam criados (Nobiliar. (tcq.) el11 quanto não linham
edade para o exrrcicio das armas eram donzeis; e quando n~o linham fpito acção. que
pintassem nos esendos, os Irazl3m cm branco, e se diziam: ?lOgens, ou domeis, e logo
{ida/gos escudeiros, alé serem fido/gos carat·
leiros,.armados em alguma batalha, ou ~ran
de frilo de armaF, ou eXjJCclição militar.
.. Tristão da Cunha. depois ( e ler a honra de
.('1' armado caval/ciru (por All'onso de Albuqnerque, que vinlla debaixo da sua bandrira) a dru a Duy Dias Pereira, hum fidalgo,
que spria de 50 annos» (Barras,~. I. 2. e
ahi se vera que se dava a qupm a pedia,
da N. rJen. 3. 385.
prlo chefe, ou capitão da facção, se este
V"'·llll ...·..... o, s. m. ll. do Drazil) ~Irr Julgava a quem pedia dill"no d'isso, porque
cador de cavallos. § oldado ue cavallaria esla honra os avanlajava). Ol'd.
4.47.2.
(Dio Grande do Sul).
"e em lodo fidall!o de .olar. qne manlever
Vlll'nllnríçn, S. f. Eslt'tbaria, estahulo eslado de cat'alleiro» l11êd 3. r. 107. e Couonde se reco!11em e ali~ntam cavallos, /0, 5. 4. 5. Aos don:,eis corresponderam de-
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pois ps moços fidalgos; e do que Oca d' I
se deduz a vantagem dos fóro, de 1110 ICO
dalgo, e de {ielaf;go escudeiro, ou caratf:il~'
so bre os escmleu'os /idalgos e caral/eiros fi'
clalg~s; e a do sim pies cavalleil'o, que, ~~
n.asclmento, _ m~ntlnha cava/lo elc esfod
alllda que nao tll'eFse foro comlanto 0,
não fosse meehanico. por e'xcrcicio (V. ~I:
pC1~l. noto af/S Carallewosj nem havido IJ~
prao. Ql'et. A{. 4. 98. "o peom que nom Ir
cavallcu'o segundo coslume li. é o foral
sua; terra) da; terra» e Filip. 4.' 92. I. e 2
"feito caval/eu'o, ou de outra ma~'or condi:
çom» Ol'd. Ar. I. 63. 4. e a Mail. 4. 71 3
onde se repnl.a caval/eiro o da espora dou:
rada, o aconUado em cavallo o escurleiro
que tr~ caY~1I0 de cstri~Jaria: e oulros taes~
como nao seJam meclJanlCOs. nem IraClados
por pões. § O reiR e principrs, e inra
lambem tomavam (f1lhavaml alguns em
r~ de escudeiros e cara"~il:os, para o ~r.
vlrrm na guerra, e se dIZIam de sua ca.
sas: "Martim Çorr~a, fi~lalgo da casa do infanle D. Helll'lque, e Diogo Corrêa, seu co.
1·~-'leiro.) Costi/ho, k/og. de D. J. 111. c Res.
~u/a cio I71r D.lJuar/e, C, 8. E acha·se menção de caral/eiros ela casa c/o c/uque etc
talvez com a graduação dos cat'alleiro~ 11I01:
lados, feitos pelos ,enhores das 7Ila/ladiw.
a qurm foi prohibido fazel·os, e mantidos
por teIT~s, dinheiros, ou Foldos, Ilue lhe,
davam I'ICOS homens, e filhodalgos, assim
como o faziam os reis. Orel. Ar L 'L. I). 19.
e Lei de 4- de 1Ilaio de 1305. rIU que o Se·
nhor D. Diniz prohibiu aos srnhores egrano
des crear caw/leil·os. § Caml/eiro raso; o
que não tinha contia de bens lJaslanlespa.
ra ter armas, ou bésla de garrucha, e tinha
comI/o 7'QSO, ou sinn-élo. Ont. Ar. I. p.515.

Ji

C.

19. pr.

C.

2. § Caral/eiro de belll{eilol'ia;

talvez o de mercê, ou carla. não de lillha·
gem, nem de contia. Ord. Ar 5. p. 2"~.1l"4.
"salyo caval/ei,'os, 011 escudeiros de Imha·
gem, ou de be111(eilol'ia» la quem o sobera'
no qllPria graduar e honrar, por smiço,
não militares). Ibic!. "ou nOS50S I'a"allo,
solteiros» (porque o regimenlo dos coudéil
móres mandava apurar, ou recrutar o. caFados, e o mesmo o dos anadéis mÓrl's.
0/'(/. Ar I. 68. 15. e 69. 38.) § Anli"amenlc
chamaram caralleim.r vil/ãos, ou Irc IIIC1'CI,
os que não eram de linhagem (M. L.. IU6.
r. 1,8 v. 1.1: ou aquellrs que os ~nnel~'
armavam sem haverem frito serviço mlh·
tal', mas por Ihr fazrr beneficio, e honra
os filhavam no foro de covol/eiros de sua

ca~a. § Caral/eiro de 11771 esCllc/o, 6 uma/ali:
ça' que servia só e não levava soldadns a
gu'erra, sem con1 panhas. Nobiliar. (.2iO.
Couto. § Caral/eiro 71ovél; que eslava nopn:

meiro anno, depoi. de srr armado carlll/el'

ro. Ore/'. Ar. I. 63. n e ~3. C/ar. 3. U. 26·1
Caval/cim da cam ara; da guarda de ri-rei,

que dormia lia anle·camara real. li. 203.9.
§ Cal'alleira de espol'fl c/oumda; armado ppr
honl'a, ou alnlllno de ordl'lll de cal'allana:
dirrerrnca-se dos de cOII/ia. Ol'd. Af. 3.100,
e 2_ 2D. -18. e 4:,_ 3. § Carolleir~: é uclu!'1
mente o prin:eiro, gr:in de dl.nerrnlrs 01':
den militarcs, as quae. consllluem. aprua,
UrT,a di,lincção Ilonorifica, confenda por
drcrelo do governo nacional, ou e~l~an'~'
cavaI/eira de Chrislo; - c/e .Av!;;. - ~
Legião de I/onra, etc. § Cavallel/'? alldolll~:

1'0:

o que andava âs avenluras. desfazen~q (o a
ças, injurias, lorlos, ~ nggrav.os, e J~~;:
que até aos reiR podwm obl'lgar a fica
zrl-os. e emendai-o aos I\~ados, c o .
did[ls por elles e seus mllllslros. PO/III. IC
c< 68. D'aqni,' da.1' caral/eiro por $1, ql
defendia o direila e honra rle .~lIellpo/alj'
e a sua innocencia., f3~endo lule.. ~ IlIaa :

0:

r 124. ~ COl'O/leiros de a1.'en/lI,ras, 11 1'01.
dantes. IJ. Pancg. I. I. ,"usl~nas de (110
/eiros de aren/ll1'as» Andl'. U, 1'. J. I9·'.rei
l'eqlll5l'imen/o á ,'ainha P?ra ca~arr~u~ era
sru rnteado). § CavaI/eIra; arlue eo lança.
obrigado a ter cavallo pac, ~ar~e1orios, I
mento das eguas. Reg. das COII lei/'O' ho·
Illst"ucções a c/le annexas. § .cov~l alli' taes
mrm esforçado, valente; IJI'Ioso/ ~ Ca'
fez de cava/feiro» Cam. Eego '_"
Provas
. dos
' mares,..I. é,podero'o
em a...t'ullell'O
• andcA
lbu.

llayaes: assim cbamaram
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ue Casl. 3. C, 97. § Cavalleil'O; (na
~u~r~J plalafórma clp.va.da com parapeílos,
orde 'se assesta artilllena. Forl. Atod.
23.
~nGavi, Cerco, 2. 7.. § Ficar a ctwalleu'o de
01 Ilha limça; mais alto, e por padrasto
u,~lla. Andr. Chi'. 4. c. 5. e ~O. Freire: "artelharia, que fi.cava a cavallcu:o dos nossos·.

r

i Caral/eiro; ti. obra de tel'! a, ou de madeira que se levanta, para de sobre eUa
pelpj~relU mais altos os combatentes. C011:lo It. 15. § Adag.: "Antes p mar ~or VI:'InflO, que caMl/eifo m.csc/lllnho. /ül(r. 12.
.!Iais abranda li dJllhelro, que palavras de
carallâro" .Em casa de ~aval/eiro, vacca .c
carneiro- ,dlonten~ vaqueIro, hOJe cavallelroo .narca com dlnhell'o, honra ao cat'alkira' .Pela poule do madeiro pa . a o .doidp
C4l'ill/ciro. ,dJons costume.s e mUito (lInhelfarão leu /I1!Jo cavollw'o» "A dama de
nle cavaUeiro de corte».
C:a.-nllt'h·o, II, adj. Esforçado, de animo
duro, hellico o. B. 2..2. 5. "gente a mais
c4ral/eira de todo o ol'lente» -contra huma
dama ó peitos carniceiros, feroze vos mo lrae/ c cavaUeiros- Lus. 3. 130. e 5. 46.
'olll~O lambem virá de honrada fama, liberai carol/eira e namorado» "conselho de
padre mai;: cavalleil'O, que religioso» Casl.
I. e. 56. B. 2.5. 10. "~homem-II ~ ManIado: ,!lia caml/eiro em hum sendeiro» Pios
Sonel. {. 91. SAilo, sobranceiro: ,,1!Um baluarle cavallet1'o para o cam POlI God. c. 4. §
Que anda a cavallo: "ai mocreve caval/eiro
não ganha din!Jeiro» provo (porque mata a
MEia sobrecarregando-a com seu peso.) S
ls caralleiras; (Ioc. adv.) as cavallinhas.
Va....lleh·óHllIlIt'mlc, adv. Esforçadamenle: u. g. pelejar cal'al.'eirosamente. (''oltl. 7.
9. Ij. § Como cavalleiro, nobre e generosamente. M. L. I.
Vaullch'iJl<lo, Ó80, adj. Proprio de calalleiro, esforçado, "animo, gente cavalleirosa 2. G. 3. "a cavaUeirosa opinião dos
rurluguezes. Eufr. 5. 5. "feitos-» i/llJ(l. 2.
C:.\'Ulleri .. , V. r.avallaria. Vieir. diZ carollel'ias, e Sever, lJisc. 3. 28. B. 3. 8. l.
'parles de f1eldadc, e. cavalleria.»
c:u.-aIlClc, S. m. (Lia Fr. chevalel) Potro,
e>quúleo; instrumento de supplicio, engenho sobre que se põe alguem, para lhe darem traetos. § Armação de reg uas de madei r~1 em ~uc os pintores põem a tela para
pmlar. ~ A mesma peça sobre a qual nas
freholas SP. põe. o qllado negro. § Danco, em
que põem as sellas. § P'rominencia no nam; •A do cava/ele no nariz'{» lJ. F. Afan.
Feira rt'Ane:cins, 2. 2. I. § Peça do carro, que
suslem as xalmas. § Peça da viola, relJeca,
o~dc e prendem, ou levanlam as cordas. §
lovollele; (I. de impr.) peça de pau segura
tom parafuso na perna da prensa onde bale a~arra. § ii. Peça de pau, solJre que desança o1)'ll1pano. ~ il. Especie de hanca sare que assentam as caixas do typo. § Caral[ele; (I. naul.) peça com rolo movei para
musporlar o cabos de um lo"'ar para onIro. § U,mallele; inslrumento "que sustem
ou so.Lre que se põe qualquer obra, ou a~
malenas para ella. § Ao cava/lele; (Ioc. adv. )
:os uns so!Jre os outros: "fardos ao cae!e~ Amaral, 2. § Cava/lele do lelhado: V.
CumlClra.
ClI'llllleóque, S. m. (t. pop.) Cavallo de
~uco val~r, magro, v('lho; azemola, pileca.
rJ·,alhll hn , S. f. I-Ierva de laia 6co, e
ond~, e pecie de junco. Equisetltrn ar:;.Lmn.) Gw'vo. § Gavallinha, dim. de Cafiea' pel,xc. § A's cavaUinhas; (16c. fam.)
c:~ane.lado no pescoço de outrem.
<Lt S·al hnho , S. m. dim. de Cavallo. Ac.
lido g· I. 13. § (I.. do llrazil) Couro cur!OJba o c~vallo. § Cavallinho de pau; (pop.)
quc rcaçao de longo Curso, castigo com
lusros~ all!eaçam rapazes. § Cavfl/lillhos
COn i í' all!lgo divertimento popular, que
eanko la nUns cavallos feitos de massa ou
dais eem que e introduzia um homem ou
los pro q~e executavam diversos movimenlU! li pl'lOS lIo cav~llo; os cava/linhos (usIls cgu~~vam em ~lversos festejos populaera'
e. na prOCI são de Corpus Chri ti .
Plizes d dEverllmento commum a todos os
Mo da ~ u~~pa .• S~~pre está no cavalticgna, mas vigie-se dos cavallinlros

n.
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fuscos» D. F. !,fan. Feira el'Anea;ins, 2. 2. I.
§ Val/e de cavallinhos; lagar em que se pretendia que as bruxas e feiticeiras celebravam os ~eus oonventiculos. § Oava/linhos;
(I. pop.) Espectaculo dos circos equestres.
()uvállo, S. m. (do La!. caIJa/lus; do Gr.
kaballésl Animal domesticavel da famil. dos
solipedes, ordem dos pachydermes; serve
de montar, de caIT('gar, de tirar qnalqner
vr.lJicnlo. § lfa varias raças, de dilferentes
tamanho.s, cores,. etc. -o cavallo generoso
em OUVindo o 8mal da guerra fita as orelhas, quebra as soltas, bate a terra, enche
o ar de relinchos, não lhe cahem os espiritos pelas venlas, treme todo de fo!\,o, e de'
cora!!em com o alvoroço, e brios de sair á
batalha» Vieil'. 5. n. § Montar-a cavalLo .
su!Jir para elle. § ii cavalLo; montado em
cavallo. § 'Íl. (phr. pop.) Montado em animal de outra e~pecle: ú· 0J0 cavallo n'um
ÚW'I'o. § il. (por exl..) Montado, escarranchado em qualquer cousa: estat'a a camilo
no muro, 110 parapeito da jallella, elc. § Artilherla a carallo; montada. § fig. As pecas
de artilheria a caral/o em um ailoJl assesIadas. P: P. 2. C. 47. ~ fig. "U vicio a caval/o,
e entrt)lli ado" V. elo Arc. 3. c 9 (failando
dos da grnte' nobre.) !:i CavaI/os fi~. por homens, soldaelos a cavollo. Lus. 3. li6. "o rei
com quatro mil cavallos fUriosos, innumeros peões" § Cat'allos lige~ros; soldados de
caI-alio armados á ligeira. Blul. ~ Genle de
a camilo; cavallaria m·i1ilar. Lobo, 515. §
Cavallo ele palt; figura de madeira em que
se aprende a montar a cavallo. § Caval/o de
Troya; granàe cavallo de madeira, cheio de
gente armada e e~condida. com que os Gregos tomaram a cidade de Troya. § Cavalto;
obra de defr.ma: <'e~tava,n alli huns cavailos, á maneira de trincLJeira, com repairos
de madeira" B. 3. 2. 2. § Davallo de frisa;
trave de qnasi um pé de diametro de grossura, de 10 até 12 de compriml'nto, sexlavada, e cruzada de puas de ferro; atravessa-se nas pa~sagens por onde hão de ir tropas, nas brecha~, 'etc. Porl. A/ad. 23. § Pas-

condição, de posição social. § Atlag. : "Cavallo corrente: sepultura aberta. "Cava/lo
russo COrre o molle e o duro» "Cava/lo russilho on ditoso ou mofino. "Cavallo alasão
muitos o querem e poucos o hãf). "Cavatlo

r
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"Cavallo fouveiro á parla do alveitar, ou
de um cavalleiro» • Cavallo alasão não esteve comtigo ao S. Joãoll "Cavallo formoso
de potro sarnoso» "Cavallo g-algaz morre á
carreira" aA cavallo novo caval1eil'o velholl
nA cavallo roedor cabresto cu 1'10» "Mais vale
ruim cavalla que ter asno» "Seja ruco o cavallo e seja qualquer" "Gavallo que íla de ir

a guerra. nem corra lobo, nem o abane
egua» "Cavallo que voa não quer espora"A boa mão do rocim faz cavallo e a roim
do cavallo faz rocim» "A mula com afago, o
cava/lo com castigo. "Arrenego do cavallo
que se enl'rea pelo rosto" aAta curto, pensa largo, ferra !Jaixo, terás cavalloll "Cabresto de cavallo não enfrea boi» "Eu e o mau
cavallo ambos temos um cuidado» aAndar
no cavallo dos frades- andar a pés. ,,0 cat'al/o alimpa a egua» "Antes quéro asno que
me leve do que cavallo que me derrnbe» ,,0
melhor penso do cavallo é o penso do seu
amo. ,,0 olho do amo engorda o caral/oll
"O rocim em maio torna-se cava/lo» "Prado
faz cavallo, não montez largo» .Quem compra cavallo compra cuidadoll "Qnem qner
cava/lo sem tacha, sem elle se acha. <,Não
arrendes ao coulado rendas, nem cavallo» ,
()Ilvnllõnn, S. f. V. Cavallão.
CIl"nllõuço, S. m. (ant.) Cavallo, ou besta cavallar. P. ela fi. (Jen. 3. 375.
VIlVIlIlt'jO, S. m. Cesto de vimes para
coar o mosto, que não leva bagaço li dorna.
()1ll'Íio, S. m.
seareiro, que lrabal!Ja
com sua enxada. Ceil. S. 1). 180 V. Ol'el. Af.

°

2. 29. 39. e Filif1. 2. 33. 30. Foral de Fel'reira d' Aves em 514. § Jornaleiro de cavar,

cavador.

()'ll'oquendõr, n, S. 0, a que cavaqueia,

gosta de cavaquear.
Clll'l.quciu', V. intran~. (I.. fam.) Conver-

sar em cavallos brancos 1)01' algwna cousa; sar sem assumpto determinado, amigavel e
excedel·a muílo. Eu(r. I. I. § Cavallo ele despretenciosamente.
C)1l vllquClru, S. f. (I.. fam.) Conversa sem
maio; tributQ, ou pena, que pagavam os

que nos alardos de maio não appareciam
com cavallo de marca, ou l'ecebolldo em alartio, sendo obrigados a ter cavallo. Elucid.
p. 256. Em outros lagares eram obrigados a
mostrai os no lempo ela eil'a, e da dcwlla.
Ord. Af. 2 li. 306 ou no da Pelllecosle. cit.
Ord. I. p. 502. 2. § Cavaito raso; o onus de
ter cava 110, e não armas, aliás cat'allo singlilo. Orei. Ar 1. p. 504. 7 e p. 506. 2. ~ CavalLo; no jogo de xadrez, peça, ou trebelho
com feição de cf!.l'allo. § o jogo de cartas,
a fignra do conde on valete, que d'antes se
pintava a cavallo. Ac. dos Sing. 2. 59. § (I.
de med. vulg.) Cancro venéreo, nas partes
genitaes. § Uaval/o; (na agric.) o tronco, ('m
que se enxerta o garfo. § banco dos tanoeiros. § 11' a mala raval/of i. é, a toda
[lressa, a todo tira. Prcstes, S/osa, ln'. B.
Claro L. 1. C. 18. § Fugir a unhas de cavallo; o mesmo. § Dar um cavallo na balalha;
(pbr. prov.) de quem suppre o cavalleiro,
qne o perdeu na batalha, com outra camllo; e fig. dar um grande auxilio, soccorro
em trabalho, ou caso dil'flcil, e perigoso. Sá
e Atir. Esll'. anão grac('jo, antes te dou
um cavallo na balalha. § Ficar de cavaI/o;
seguro, destemido, confiado: "se vos dizem,
que Oeos he muito mi~ericordioso ficais de
cavallo» Paiv. S. 3. 108 V. i. é. coufiados
n'elle. § Cavallo marinho; Animal fabuloso
com corpo de cavallo e cauda de peixe. ~ O
hippopotamo. § Caw/lo de balalha; cavallo
ac\estrado para entrar em fogo. § íl. fig.Argumenta, assumpto em que se insiste; em que
se teima. § A cavollo dado não se olha ao delile; (Ioc. prov ) não deves reparar nos defeitos dos presentes que recebes. ~ Callal/o;
traste de ferro da cozinha. P. c/a B. Gen. 2.
485. § CavaI/o-vapor ou, simplesmente, caval/o; unidade convencional que serve para
avaliar a forca motriz das machinas de vapor, e equivále a uma força capaz de levantar á altura de um metro um peso de 75
ldlogrammas, n'um segundo. § ir ou l)assar
de cavallo para barro; (loc. pop.) peOl'ar de
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assumpto determinado, amigavel e despretenciosa; cavaco.
("'·"fluíuh .., S. f. dim. de Cavaca. li Cavaquinha, por cavaquinho. Panl. d' Áv. C.
63. cd. de 1596.
CU"nquínbo, S. m. dim. de Cavaco. §
Instrumento com quatro cordas, mais pequeno que o machinho; é uma especie de
viola. § Dm' o· cavaquinho pOl' alguma cou'"'
sa; (Ioc. fam.) gostai' muHo d'ella.
VU"á" l v. trans. (do Lat. caval'e; ou do
Arab. ,caVara, enterrar, profundar) A!Jrir a
terra com a enxada, ou com oulro instrumento, profundando para a revolver; ou
para fazer covas, ou cavas: v. g. cavar a
vinha. § CavaI' os olhos a alguem; tirar-lh'os.
§ Cava'I'; fig. adCjwrir com seu trabalho,
produzir com esforço. CoulO, 6. I. I. "que
havia de levar o dinheiro a elrci, pois o
cavam- "que culpa tem os paes nos males,
que os filhos cavarão" T. c/e Agora, I. 3.
"vossa perdição he caus(lda, e cavada p~r
vós me~mos» negociada com trabalho. Patva, S. § IIg. Diz-se tambem do mar, que é
cavado pelos remos, pelos venlos, elc., e
por tudo o que n'elle póde produzir a desigualdade da sua superficie. Viell'. 5. 533. e
10. 277. "os valles que os ventos ... cavão
e levantão nas ondas» § fig. Tornar, concavo,
cavado, encovado: as muilas lagl'illlas que
vel'leu cavaram-lhe o l·oslo. § CavaI' a muIhel'; ganhal-a com dinheiro, ('tc. § Caval';
fig. tra!Jalhar com o 'entendimento. T. de
Agom, 2. 3.• sem cavaI' muito, achareis, que
Deos, etc.» § Tirar, extrahir cavando: V. g.
- ouro, melaes, diamanles, da terra, das
minas. Jieü'. 10. 193.
CUl'lllínn, S. f. (do \tal.) Especie de aria,
de ortlinario curta, que não se repete e se
acha muitas vezes no recitativo obrigado,
permillindo ao arlista desenvolver os seus
recll rsos vocaes.
Cnvlltill'n, S. f. Cova, excavação: "a caldeira no fundo da cisterua com a sua cava~

lU/'a» btelh. Lusil,
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C",'cdól, s, m. Instrumento de espin- ilIudindo com cOres, pretextos, sublerfugios, c!c!casJ quasi da grossura do abstruz. mas
gardeiro; é de ferro e prismatico, Esp, Perr: razões SOj)hiSlicadas: «cavilla/' as leis" [,ci nuo tuo ulta, tem as azas mais pequena a
ele João II . de 5 dejulh. de J526. § Cavillal' cabeça e parte do pescoço calvas, e Colo'ri.
Claveh''', s. r. (do Hesp. calaveraJ Os os- as ()"denações; interpretai-as cavlllosamen- das de v_ermelho, e azul j suas pellnas lem
barbas taq curtas que se assemelham a pel.
sos da cabeça descarnados" e curados, dos te; fraucial-as.
vuvmá.·, V. trans. Zombar sopllisman- lo, o.u cn.nas. CUV!el', l. 299. (Slrulltio ca.
llOmens, e animaes. H. lJom. 2. 2. 18. §
'fambem se diz no fig. dos que estão muito do: V. g. cavillar elajusliça. Vergel elas Plan- sual·IUS. Llnn.)
Cuzól, s. m. Tintura com que as Asianas
magros de cara. § Ter caveira ele bul'l'o; las. 11. P. r 394.
Vnvlllósn ... eute, adj. Com cavillação. untam as .palpebras para que os olhos pa.
{Ioc. pop.) ter alguem ma sorte, mau fado;
reçam maIs rasgados. (Lat. Slibi/llll.)
não conseguir nunca o que pretende; diz·se Por/. Resl.
Vn,'llIoso, osn, adj. (do Lat. cavilloslls,
.~' N. B. As palavras que pódem princi.
tambem das cousas goradas, mallogradas:
a, um) Em que ha cavil.lação. Arr. 3. 4.• po- p!ar P?r ~, bu quem-se na leUra S. v. g,
este negocio lem caveira ele burro.
Cá"clrínhn, S. f. dim. de Uavcira. Pi- serão a Christo a cavillusa questão» § (}ue ya{a, \. Safa; Saga, etc. V. o art. Ceceado'
usa de cavillações. Rib. Juizos: «principe ia- e l3arl'Os, Gmmm. {. 195. "e (I seflttndo(ç}G
nheiro, Obro 1. p. 85.
iodas a este móelo, ça, çe, pt, 90, pu: COlllquI
Ciu'ch'Ó80, osu, aelj. Descarnado como grato, e cavilloso" § Sophi lico.
Vino, S. m. (~o LaL cavwn) (L ant.) Ca- a~ syllaba.l ficam'çeçea~ias da malleiralltlS
caveira; que se parece com ella.
Ç!g~l~os» mas ,a pronunC:Ia ceceo a elllrenós
cu,'e"nn, S. f. (do 1al.) Logar concavo, va de fortijicaçào, fos o. lJoc. Anl.
Ciu'o, II, adj. (do LaL. cavus, a, wn,) é VICiosa, e d esse defeito se derivou aai.
profundo, subterraneo, de notavel extensão, na terra, rochedo, ou monte, etc. § O Concavo § (L de anaL) Veia cava; a maJOr cunha, ou appellido Ceceos~, como de outros
buraco de qualquer cou a. mas profundo: do corpo humano, entra no ventriculo di- d<:feltos os Barrosos, Barngas, Peios, G~
elc.
I
V. g. a caverna elo olho. Nobil. r: 300. § - pl. reito do coracão.
VU,'IlCó. V~ Covocó.
~nllilo, S. m. Direito, ou imposicão que
(t. uaul.) Peças curvas que assentam obre
CU1'Oucódo, p. p. de Cavoucar. Onde se se pa9:ava do pão cozido, no Arceb'-de Lisa quillIa do navio, para lhe fOl'lnarem o
fundo e o costado, cavername. Vieir. 10. lizeram cavoucos, excavações: V. g. a /erra boa. J!.lucid.
~nltn, S. f. Cobertura. de um vaso, sobre220. "podres as curvas, ou cavernas» § V. Ioda ca\'oucada.
Antro, syn.
()Il"IUDcll", ou Vnhouei.r, V. trans. '1'1'a- copa. Lw. velho das ünhag. !ce dar-te·l1ia
Vn"CI'nillnc, S. m. O conjuncto ela ca· balhar corno o cavouqueiro; abrir cavt>ucos: em cima em sa papa, ~ue bebesse" Çapadei.
vernas de um navio, as quaes são de ma- V. g. cavoucar pedras. Fazer excavações, ca- ra, escreve lIeit. P. Dw1. ela vid. SuIU. G. 8.
voucos, para desenterrar, minar, descobrir
Clll'r"~ádn, S. r. (anl.) União, cousaccr·
deira ou de ferro.
Cnvcrnoso, óS", aelj. (do Lat. caverno- alicerces, cousasqueJicaram debaixo de rui- rada. {)ast. L C. 68. "a parmçada:dos vinte
paraesll.
sus) Onde ha caverna : "as partes cavemo· nas.
Cll,',)ueo, ou Vllbonco, S. m. (de cavo,
Cn""údo, n, adi. Cabelludo, crespo, as·
sas elo interior do globo terracfueo ainda
estão em ser" "o Emodio cavernoso» Ltts. e õcu). Escavação. g O buraco, que o cavou- pero com sedas. (8. P. hispiclus). .
queiro
faz
com
uma
especie
de
alavanca,
o
V
e , interj. de chamar. D. PI'. Afan, Filial·
7. 17. e E/eg. 2. • cavel'llosas lapas" § Da
feição de caverna' V. g. chaga cavernosa. § qual se enche de polvora, para rebentar a go Aprendiz. Ulis. 3. sC. 7.
Que produz o som como n'uma caverna: pedra. § Cova para cistel'lla. Casto 8 C. 126.
Vel', S. r. V: Ceia.
Vei.llo, p. p. de Cear. § e adj. Que ceou:
voz cavcrnosa. § /1010 cavernoso do mar, ou B. l. 10. I. il. para juntar a agua chuvediça
mar cavernoso; que se levanta enrolado, e para lavagem de ouro minel·ado. § Excavação ."venhão ceados" Lobo, C.
Ceúr, V. trans. (do LaL camare) Comer a
deixa cavernas, junto dos rolos; mui cava- para tirar da terra, minas, ou mineraes,
lhesouros, etc. Andr. ChI'. 1. 30. "ao longo ceia. § Adag."Quem a mão alheia espera, mal
do. Elegiad.
Vn"elo, S. m. (t. archil.) Moldura rein- dos alicerces havia (\'randes cavoucos, e on- janta e peor ceia.. •Se mal janta~ peor Gelas,
trante, em quarto de circulo, que faz parte teiros de pedregulno, e terra que d'elles minguam-te as carnes, crescem-te as veias.
da cornija.
.
sahia.. § Espaço, vão, onde anda o rodizio "Quem bem quizer cear, a sua casa ovi
Cávlu, S. m. (t. de b. n.) ~Iammimero do moinho. Brll. C.
g,13.
buscar» "A quem has de dar de cear, não
roeder, commummente cllamado: porquinho
VllVOllfl .. eh'o, ou Cllbon'lllelro, S. m. te dóa dar lllll de merendar...
eta fndia.
O que faz cavoucos. fi. Dom. l. 6. 22. § Cig.
Veiu', (t. naut.) V. Ciar. Casto 2. G. 80. B.
Vnvllal, - i..., ou' Vnbli,l, - "", S. m. Mau arlista, uu obreiro em qualquer ol'licio; 3. 6. 9.
VellrCI1Se, adj. e s. m. e r. Natural do
Guisado de.óvas do estorjão ou solho, sal- outros dizem chaboqueil'o.
(J"'XI~,(Jll:<i'iO, Cllxdím, Cllxílho. etc. Estado do ,Ceara. § Que pertence ou é rela·
gadas.
Cnvldiulc, S. f. (do Lat. cavitas) Conca- e derivo V. Caixa, etc. Caixão,'e tambem Ca- tivo a esse Estado.
vidade: v. g. cavidade de wna caverna. § (t. chão: "ca:cilho" 1'. de Agora, I. D. 2.
Cebll)í"", S. m. Grande arvore do Omil,
anal.) Vão concavo do corpo humano: V. g.
Vllxllmbú, S. m. (I. de Minas Geraes cuja ca. ca amarga e adstringente serve pa·
l.lS CAvidades elo cérebro. LttZ da Med. "a ca- IJrazll) EspeCte de batuque ao som de tam~ ra banhos e fomentações para curar rheu·
vieiali.e do peito."
boI'.
matismos.
.
VUXeh'll, V. Cacheil'a. III. P.
Vebo, S. m. (do Lat. cibttm) Comida, ali·
V""ldÓdo, p. p. de Cavidar: "o peccado
nom 1.le cavidado» Ord. At. 2. r 2l.
Vnxí ... , S. m. (t. do IJrazil) Arvore do mento. § uso só no ligo Cousa que cel'a, nu. C.. vldÓ.·. v. trans. (anl.) Acqutelal', pre- malto virg'em, cujas sementes são purgati- lre o espirito, o animo, etc. Elleid. 1.1. 36.
venir, evitar, obviar: "querendo nós aquel- vaso
"gloria ... e louvor, suave cebo, e miseras
les ... d'esto càvidar, e ao serviço de Deos
VllxínglÍr, V. intrans. (t. do Brazil) Co- primicias de um mancebo" § Cebo V, Sebo,
os tornar» Orel.
5. 41. 2.
xear.
e Sevo.
V.. vldi..·.se, V. rer. Acautelar-se.. Res.
Vllxl .. :;te, ou Q ..exhlgles, S. m. (t. do
Vebolll, S. f. (do Lat. cl1Jpula, dim.de~
CM. J. 11. Auiegr. {. 34. V. Feo, TI'. 2. {. 64. Brazil) E'pecie de esquilo de cauda pouco pa, cebola) Planta lIortense da fam. das as·
v.•se cavidára, e precatara d'elle.•
felpuda, e pardo.
phodeleas, ele raizes redondas quecon tade
V",·íde. V. Babide. Casl. 2. C. ltO.
Vllxi.... bll, S. f. Doença do pescoço.
varias capas, cascos, ou tunicas, que se coVnvldõso, i.sn, aelj. (anl.) Cauto, circumVIlX"'X", V. Cachuca.
brem umas ás outras' é empregada co~o
specto, acautelado. fl. P.
(Jóxu. V. Cacho. Casl. "ca:co.. (droga.)
condimento muito usuál. § Ceboia a/hllrro;
. Vnvílhn, s. f.. (do FI'. cheville) Peça de
Vllyultônl .. , S. f. Planta do Brazil, da V. Alllarrã. § {)cbola cecem; rsta lança folhas
pau, como prego, para su ter, que não saia fam. das cucllrbitaceas, tambemcllama: Plt?'- como as da acucena. Grisl. § Cebola de aÇ/l'
alguma cousa, V. g. a roda do eixo; ou pa- ga de cayapó.
cena, narc":sos~ 'e oltlras flóres; o pé bulboso
ra pregar navios: "as náos são de cavilha"
Vllyill', etc. V. Caiar.
d'onde nasce a IlÓl·. § Fazcl' do ceu GiJboiaa
60es. Chi'. Man. I. 36. "uaos Iiadas com cac .. ye.. u, S. f. (t. do Brazil) Especie de aiguem; enganar grosseiramente. KllÊi I:
vil/taS de pão» e 57. § Cavilha. V. Escatela- banana.
I. e 2. sC. 3. Uiis. 2. 4. § (I. pOp'.) Cl~a,
do. § Cavilh,;,; vão, onde entra a caVilha,
Vi.YI'n, ou Q .. i.yrn, S. f. Medida de grãos, relo"'io
grande d'al"'ibeira; reloglO ordmao
Eiegiad. {. 55 v. § l:la cavilhas de ferro, cy- tres quartas do alqueire usual. Foral ele Fra- rio. § Negocio de cascás ele cebola; negocia
lindricas; e cavilhas com cabeça em uma goas, cie 1514. § Havia tambem cayra, ou ou cousa de pouca monta. § Chorar~as(~'
extremidade, e fenda na outra, onde se em- quayra de vinllo sal, etc. e davam ás dictas bolas do Eqyplo; cbora.r por ur,u a~t1go Cj.
bebe a chave de ferro, que atravessa o bu- cayras mais, ou menos capacidade. Cayro tado que não volta maiS, allusao blbll ca .
raco, para a cavilha não sair para traz, e fi· do sal, ainda se usa no Porto. Elucid.
Vebolá.h., S. L Guisado feito com ceba
xar uma peça com outra.
Vllytctíl, S. m. Quadruperle do Brazil ; es- las
I
. Vu'·lIhndõ." S. m.. Oque faz cavilbas pa- pecie de porco montez, de corpo pequeno
Vebo1l'.I, S. m. Plantação, terreno plana·
ra navios, etc. 1nOO. 3. 506.
arruivascado.
do de cebolas. Blul.
I VSabo'
VU"lIbúr, V. trans. Pregar cavilhas, se- . Cuyvel, adj. 2. gen. (ant.) Caduco. "Nem
Vcboletll, S. r. dim. de Cebo a..
guraI' com ellas. Btttl.
chus aga (haja) aguça das cousas traspassa- leta.
.
b I .,§, Me/'
Cn,'lIIuçi'io, 6. f. (do Lat. cavillalivo anis) das, e terreaes, ecayvis" Regra ele S. Benlo,
Cebolinhn, g. f. dlffi. de Ce oa. diz faSophisma. razão fa!sa, sophistica. eng~no a. C. 2 nos Ineeli/os d'Alcobaça, I. I.
ler-se como cebol'inha em rBSlea; se ...;soas
H. P. f. 39. 4. VWt/'. 4. 155. 2. ~ Tracto falVIl7.ll, S. f. (anl.) do Lal. capsa; Cir. kapsa) milial'mente de quem se mette c9~ '·conla
so, cauteloso: «-do Camorim" Freire. g As- Caixa, boceta. P. ela fi. Gen. l. 226.
de maior "'raduação, e se tem ne,sa maio'
tucia para induzir a erro, ou perigo. § ProCáZII, Vllzél-lln, e deri V. V. Casa.
não o sen~o; entremetter-se co~ Ad. 9.
messa dolosa. Pari. Rest. 4. 59.
Cnzá.·, e derivo V. Ca ar.
res, entre os homens de conta: el~ueul.
vll"miulo, p. p. de Cavillar. Pinl. Rib.
. VlIzltá.·; Signif.incel'ta. Corles d'Evora "melleime em I'estia, que celJol!1lha s
V. g. negociações-o
ele J455. c. 7. «venllam á dita Cidade cazitar § ii. Planta congenel'e d~ cebdol~ebola; se.
VII1·llIndi..·, u, S. O que, a que usa de e assignar os pezos e medidas" talvez areCebolínho, S. m. dllu. e
e dispilr
savillações, sophista. fi. P. f. 392. 2.
1'ir?
mente, e planta da cebola, para.s .
Ca,'mór, V. Irans. Sophismar, enganando,
Vllzoúr, S. m. Ave indigena das ilhas Mo- em canteiros, Leãu, [Iesc. c. 87.
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CED
C bOlo s. m. (1. .de hortelão). A. p,lanta
da ~ebola: que se tira do canteiro.. §. O:;.
Homem brando, sem força, sem esplrltos.
Gil Vic. 3. 48.. "oh Jesu! co~o. e~ cebolo!"
vebolõr'o, mterJ. (L pop.) Exprime deseilo ou desdem.
pVe~'\l, adj. (L anal.) Que pertence ao
Cl!cum.
. do
Vereódo p. p. de Cec_ear; pronun~la
Cl!ando li.J Orlh. (. 19;>. "ça, çe, Çl, ço,
c~ ... coin que ~s s)'l/aba~ pcão ceceadas
~a maneira dos çlganos" VICiO de pronuncia.ceeeor, V. ln
. Irans. F'a.II 0/ Ceceoso,. pl:Onunciar ceceando, com VICiO na pronuncia.
V. Cêeegn,
Giciar. S. f. e adj.. (L d'
o"'I'10 I10 ) Arvore
qoe pertence a um, e esta plantada na terJ1 de oulro.
tecem, s. r. (L poet.) O mesmo que Açucena: .a candida cecem" é o symbolo da
saudade. Cam. Eleg. 7. e Lus. 9. 62.
.
CercO, ou CJeeelo, e der.. ~. m. O defeIto no fallar do ceceoM. V. CICIO.
Ceeeilso, ÓSII, adj. Que. não I?ócle pronunCiar a consoante z, e dIZ qtttssem por
qtli;el'a locaudo lalvez ~om a hngua no
dentes superiores dianteiros; que tem o vicio do ceceio.
Ceell"', e drriv. O mesmo que Cecear. F.
E/ys.8. 61. .ouve entre as cannas cecial' o
lephyro•.
Veeillns; ou Iblcá""s, (L do Brazil) S. r.
Oenero de serpentes,. que tem 1]1nita semeIhauça com as amplllsbenas; nao tem escamas no corpo, mas [lrégas, ou rn~as transver;aes pelos lados. Cuvier, 1 36b.
Veelo, V. Ceceo. § Seci O.
Ceeob"ór, e der. V. Sossobrar, etc. Barreiros;,. 111 V.
.
CcrnOl, S. m. (I. anaL) A parte do JIlteslino ~rosso, onde abre o intesLino delgado, formando uma especie de sacco.
VM"s, s. r. pI. V. Cerdas e Sedas. Ac.
dos Sing. 2. 202. "elle (Bippormenes) sedas
vestir quer, sem que tenha bens, nem·ren·
da; mas feito bum leão vestia, em lugar de
smas, cedas...
Cedenel .. , S. f, O acto e elfeito de ceder,
cessão.
Cedente, p. p. de Ceder, e adj. 2 gen.
Que cede, ou faz cessão. Momes, Dicc. !wt.
Cessional·io.
.
Veder, V. trans. (do Lat. cedere) Dar,
deixar, abandonar alguma cousa a outrem:
U. g. cedeu o campo ao vencedor; cedeu-lhe
alIIa casa.
Cedér, V. intrans. Dar-se por vencido,
não ~esislir:. V. g. ceder a (orça. § fig. Uedll' anecessIdade, aos empenhos; dobrar-se.
i Ceder aos rogos; contemporizar. § Ceder
ao tempo; :is circumstancias. § Ceder aos
argumentos, razões; acquiescer. § Ceder;
~ar !antagem em alguma cousa a alguem.
I,oClXa\, renunciar, não usar: v. g. - do
'!/ulo,lllrelto, pertenção,' "porque cedesse do
htulo e prelencão de Navarra" Rib. Jttízo.
IIlsI. § Obedecer: "a doellça, ou dóI' cedeo
aos remedios... § Abater-se, abysmar-se:
a. g. cedeu com o peso da terra e sOI'vet!
~f/la machina.
'
Ce~i1hn, s. r. Signal orthographico como VIrgula, que se põe debaixo do c (c),
quando se lhe segue a o tt afim de -se
prununciar como ss: ça', ç6, Ç1~,' V. g. 1Jeça,
/lljIl,açul{e.
.
~ed~lhór, V. trans. Pór cedilha no c (ç).
~edllho, s. m. O me, mo que Cedilha.
,edhllento, V. Cessã'l. Ord. M.
adI'. dim. de Cedo' muito cedo.ted'Dho,
B. Fio/'. I. 1. 15
'
~edh'ell adj. 2 g: Que se pOde ceder.
tdo, !no Lat. citus), ad V. Antes de tem~ propn.o, oppõe-se alarde,' "Alma mi·
lid~ ~enhl que te partiste tão cedo d'esta
nIui ~contente." Uam. Soneto § De mabmvo t ; logo depois de amanhecer. § Em
auo § e~po: V. g. cedo vira o senhor da
~o· O/l! ceclo,' (anl.) antes do tempo,
Irude P.. P. I. 85. 21. FerI'. Egl. 5. "obre a
~ nCla com ceclo. § Alo-uns escrevem seld~a~a ~ distinguirem °do verbo cedo. §
!!heCe' • ~m por muito madrngar se amamaiS cee/o,) "Quem cedo determina,
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cedo se arrepende" "Jantar tarde, e cear beata de D. João lU, a de galanteio, e amocedo, tiram a merenda de permeio.. "Se res honestos de D. Mannel. Sa e Mi?'. r lOq.
queres cedo engordar, come com fome, be- e r Il2. ecl. de 1804.)
be de vagar" "A peixe fresco ga ta-o culo,
Ccgádo, p. jJ. de Cegar: v g. cegado o
e havendo lua filha crescido, da-lhe mari- (osso, a cava. ~ Supin. ,,~[uilos tem cegado
do.. "Quem tudo quer vingar, cedo quer com um golpe repentino de luz forte" i. é,
acabar" "Não ha segredo, que tarde ou Cedo tem ·Oeado cég-os: .qne os ~Ioutos tinham
não seja descoberto. "Filho tardio, fica 01'- cegado" i. é, feito cégo dos ó1bos. n. 3.
phão cedo.. -DeHa-te tarde, levanla-te cedo, 7.2.
veras teu mal e p alheio)) "D'ollde tirem e
Cégn.~cllros, S. m. (L famil.) Consa de
não põem, cedo cheg·am ao fundo .. "Ao POI'- pouco valor, e a que se procura dar granco e ao ~cnro mostra-Ibe a casa, virá calo .. de, para enganar a outrem.
ol de Inverno, sai tarde e põe-se culo"
Cegllmenlc, adI'. Com cegueira; ás cé·
Ccd,'clilcCllS, s. r. pI. (L bol.) Familia gas. § fig. Temerariamente; apaixonadamen.
de arvores dicotJ'ledoneas originarias dos te, inconsideradamenle; com conliança. sem
tropicos.
.
exame. Cam. Eleg. 3. "o fá cegamenle-de
Cêdl'1n, ·s. f. Gomma de cedro.
afYeiçom daqnelles que o aconsellJavom ..
CCC,,'iIlO, ", adj. (do La!. culrinus) (1. lnecl. 2. r 231. § V. jrS cegas. syn.
poeL) De cedro, pertencente a cedro. Ji'.
Cc~nmento, S. m. p. us. Acção de ceElys. 7. 56. "longa ceclrina meza.ll
gaI'. n. P.
'
Ccd"illtlO, S. m. (L do Drazil) Arvore do
Cegá,', V. trans. (do La!. c(JJcal'e) Fazer
malto virgem, da famiha das terebintha- perder a vista; tomar cego: "Sargol cegou.,
ceas
(a sen irmão) n. 2. 2. 2. Vieil'. I. 611. "ao
Céd"o, S. m. (do La!. cedrus; 01'. /cedros) cego fez ver, e aos que tiuhão vista cegou"
Arvore alta, pyramidal; tem a casca liza, § fig. IW.zer perder o uso da boa razão: "o
folhas pequenas distribuidas em ramalhe- oiro os jnizes cegando, e as consciencias"
tes ao"longo dos ramo, lIóres lanu~inosas, Lus. 8. 98. "nuvem de odio que lhe cegava
da frncto como maçã de pinheiro; a ma- o juizo" a. Clal'. 2 C. 26. -a paixões nos ccdeira é rija, incorruplivel, aromatica. § A gam" "Deos lhe cegou a razão" H. N. I.
madeira d'esta arvore. que se emprega na t.20. "qnem cegou a mãe a pedir o que pemarcenaria. § Cedro de Goa; arvore trazI- dia, a cegou a pedir em tal tempo" Paiva,
da da Jndia, que é vulgar em alg. logares S. 1. (. 15q v. i. é, fez cair em erro de cégo
de Portugal, como no llussaco. b'l0l'. Lus. de entendimento. § Lustrar mais, de sorte
(Cuprestls glauca. La fltarckJ § Oedro verme- que não se divisem outros corpos, que eslho; nome do zimbro da Virginia (Junipe- tão presentes; escurecer, deslumbrar, prems vi7'ginialta, L. )
fulgllldo, como as sensações mais fortes apaCêduln, S. f. (do Lat. sciledula, dim. de gam e matam as impressões menos fortes.
scheda, papel pequeno avulso) Bilbete, es- a. Clal'. Prol. 2. "como o sol céga as estrelcripto breve, escr~pto de obri,!tação, ou di- las" apagar outra luz com luz IDnito maior.
vida, elc. V. do Are. 2. 8. § Nota emiltida § Deslumbrar, ofruscar a vista; apagar, espelo governo ou por qualquer banco: 7'e- curecer a claridade:' "e não lhes cega a noicebi tuna cedula de cem mil j'éis; uma nota te a claridade: Bel'. Rim. Sono 5. ~ CegaI'; fad'esse valor. § Tambem se da ás vezes o zeI' inutil: V. (l. cegar a arlilhel'ia, meltennome de cellula aos titulos de divida pnbli- do·lhe bala a força pela alma, encravanca. § t.:êclula tle teslamento ; codicil/o. B. P. do-a. Freire, L. 2. § ti: ()egar a ar/'ilhel'ia,
§ G't!dula avocaloria; (I. forens.) auto pelo fazendo que fique debaiXO de entulho, e taqual se avoca um processo. § Alguns escre- pados os ouvido~. § it. CegaI' a al'I,lhel'ia,
oppondo a seus tiros reparo molle, onde as
vem séclula.
Cceh'o s. m. (do Lat. SttS, porco; por balas se embebam ou embacem, e não vacorrnpçãoj O porqueiro, ou porcariço; o rando, deixem de ir ferir na cousa, que queque cria porcos. Elucid. V. Ceeiro, adj.
remos resguardar dos tiros. B. 1. 6. 5. "esC.:eh·o, n~ adj. Signir. incerta: "todos tacada, entulbada ... para cegar toda a (lrti!Iomees ceeiros, de mesteres" parece signi- lhel'ia, com que a povoaçam não recebesse
ficaI', que usam, e vivem de mesteres, e ar- damno" § Atnpir: V. g. cegar a cava, o (ostes mecbanicas, e tem loja sua (tall'ez ceei- so; poços, {bltles, para qne d'el/es se não to1'OS, por sceiros de sedeNj'. ter a~sento, ser me agua. POl'I. Rest. P. Pel'. 2.125. "tinbãosedentario em casa sua), e não dos que all- lhe cegado hum rebelim com seteiros" § Cedam por lojas, e ol'ficinas albeias ; os quaes gai'; alao-ar de areia; obstruir: -com receio
a lei manda tambem recrutar mas em 2." de que 'Se cegal'ião os campo do Hibatejo.
logar. (Ord.
1. 68. l5. Seendo ou estando M. L. 5. § Tapar: "cegarão os caminhos, creé sentado, ou de pé.) cil. Ord. l. 68. 3. e cendo os matos" Vasco Not. "as areias cel'I q. "mesteiraaes ceeiros" Elltcicl. 1. p. 350. raram, e cega'ram as barras" Lttc. 6. 5. §
cal. 2. "mandamos (o Arceb. de Braga) qne !\talbar a communicação; cortaI-a: "queria
se o marido, ou mulher, e os filhos forem ver se [be cegava a fortaleza mettendo hum
eééiros, que todos sejam escusados pelo ma- muro, entre ella e a cidade" Casl. 8. C. 123.
rido; salvo ~egnndo Deos; e suas almas ~ ng. Apagar: -o tempo cegou as lettras da
que dem conlJecimento" parece que diz, se inscripção" Goes. § Diz-se tambem de couforem todos do mesmo mester, e morarem sa de genealo~ia, factos llistoricos, etc. lel.
nas mesmas lojas, V .•q. alfaiates, e Iraba ChI'. Man. 1. 19. «cegai' a gloriaI> (qne reIharem juntos, palrue só o marido como ca- sultaria da escriptura honrosa dos feitos,
beça de familia (ê uma constituição sobre não os narrando) lei. 3. 7q. § fig. Deslumos dizimos, regulados pelo prelado, e tra- bmr: "cegar a inveja com o e prendar dos
cla aqni dos pessoaes) : e 1J. 351 "os cééey- seus feitosu «é Ião alvo que cega" § Cegar;
I'OS (como subs!.) que mantem os cyoados, fazer as consas tão rapida e subtilmente, que
dem por dizima e pe)'ouga do cyoado" e a não se perceba: V. g. esle ladrão cega a genp. 259, transcrevendo a mesma passagem, te. § Ccgal'-se, V. rer. AI/ucinar-se: V. g. ceescreve "cééi'I'o" Elucid. 2. Sttp. 1'. Anada- gar-se à lttz, á evidencia dos (actos mai.s palria. O Elucid. a 1J. 351. coi. 1. interpreta 1Javeis § Cegar-se, alagar-se dE: areia, taparguardadol' de porcos, porqueiras, o que pa- se: «cegou-se·nos a vereda por onde camirece convir pouco, on nada com os ceeil'os nhamos" H. N. t. 73.
Ccgá." V. intrans. Perder a vista; /lcar
da Ord.
cito e ajustar-se a esta o eeeiros cit. no "Eludd, p. 350..Póde ser., que os cégo. Vieir, tO. 38l. «o homem cego!' de reobril;rados a peyouga, sC'Jam cye!7'os, ou penteu e Og. «cegasle todo li razão" Bem.
ceye!7'os, e os outros seei1'Os? de sede se fez Rib. Ecl. 1. f. 277. "cegar aos dictames mais
luminosos da razãol> i. é, não querer ensec. boje sé.
Ccflllnlgill, Ccfállco, e outros com f. tender. Viei7'. ~ Tapar-se, e,ntulhar-se: v. g.
cegou o caminho; tapou-se com malto, etc.
V. com ph.
.
Cégll, S. f. Mulher cega. EspeclE' de ser- Pinheiro, 2. lql. "deixem cegar o teu camipente do Brazif, que se suppõe não ter vis- nhol> § Adag.: "antes cegues qu~ mal vejas"
ta. § Cega do amdo,' V. Sega. § A's cegas ; "Comer sem beber é cegar e nao ver."
(Ioc. adv.) no escuro; sem se saber o que
CégIH'rél;'" S. f. 1nsecto, que pelo estio
se vai fazer. § fig. Em obscuridade, e tris- nas horas de calma faz com a azas um e tridor
mni forte, e que parece ser voz da
teza: "tra poserão o amores, e deixarão o
paço tis cegas" .(contrapõe a córte triste e garganta; cigarra. § 1nstrumento que sóa
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imitando-a, AIT. Lus. Trans(. § fig. Pessoa
Céguísslmo, ", super!. de Cego. Trab.
de voz aguda que falta contllluamente.
do Jesus, l. :2'2.
.
(légc. V. Sefl"e.
(lél .. , s. f. (do Lat. cama) Comida á noul'égo, ", adj. (do Lat. CQJCUS, a, wn) Pri- te depois da merenda; é a ultima comida
vado absolutamente da vista. § fig. Oego de antes de dormir. § Quinta {eira da ceia;
amor, ira, e otüras paixões; o que perdeu o quiuta .feira sancta; d·endoenças. An' 3. 2.
uso da razão. e se venceu d'ellas. § a cego § Alguns escrevem coo. § Adag.: ,,'obre coOupido. o dcus cego; o amor, paixão. Ac. dos mel' (jantar) dormir. sobre ceia passos dar"
Sing. 2. 224. § Nó cego; opposto ao de I'Osa, "Quem se vae deitar sem ceia toda a noite
ou cOITOOio. que se uão deEb.ta facilmente. rabeia (ou devaneia)" "Duas ceias más em
ij Alambique cego; o que tem só um cano. § um ventre cabem,. "~[al" quer a ceia que
'terra cega; coberta de maltas. Barros. P. P. toalha secca" "Negra é a ceia em casa alllela·,
1. c. 8. ~ Baixos-; encobertos, e mais pe- "VeRperas de aldeia. põe a mesa e a ceia"
rigosos. Vieir. 15 {. 12. anegados. § llellLOr- "A boa ceia ante tempo se enxerga" .A 1'0rltoidas.cegas; as que não lançam sangue. § me alheia me faz prever minha ceia·, "Por
Em terra de tegos o lorto é rei; ou quem fazenda albeia ninguea: perca a ceia" .A
lem um olho é j'ei; (phr. pop. fig.1 pouco sa- gUErra e a ceia começando se ateia. "~[ais
bel', ou preslimo reluz entre ignorantes, matou a ceia qne sarou Avicena·,.
ou avulta, e se respeita. § O cego que guia
.'cl.l\·og... Caslanh. V. Ciavoga. (l1e~pa·
Ottl1'o; i. é, a ignorancia, que quer ensinar, nhol, cejar. recuar) VieÍl'. 3. 76. 2. LJ'az
e mestral' com seus semelhantes. § Letlra sel/w·. V. Seiar, fazer seio.
cega; apagada, mal d,i lincta. § Tiro cego; 'Vclcéh'O, s. m. Cinzeiro, ou Sinceiro.
a montao, sem pontana. § Oego; que cega: Palmo 2. C, ü4.
v. g. o cego pó; eRpesso, basto. Eneicla. 12.
(léU", s. f. Acção de ceifar; córte de seara
102. § Cego; escuro; "a nevoa ce!Jt!" Oam. § O tempo em que se ceifa. § fig. MortauEcl, 8. «(cerração cega" Ataus. "sombras ce- dap,e gorande, proscripção: "a colheita, e
gas do avel~no; a vÓs alegre descer~i ... - § cel{a cio tempo de Sylla" Ros. LeI: 128.
Oego; que nao tem conta, nem respeito: llse()cUiio. O mesmo que Ceifeiro. Canc. {.
jão os julgadores cegos a respeitos» 7'. de 34.
Agora, 2. 2. § Cava cega; entulhada. Ohr. A{.
ccuú.·, v. trans. (tio Arab. assafa, ceiV. llas cavas forão cegas" § Carcere cego; es- far a seara, não estando ainda bem mal1ucuro, tenebroso. FerI'. Eleg. 2. llda Eolia nos ra; do Ilebr. asaiph, colheita em geral, de
cegos aposentos ... Eolo cerra o bravo povo asaph, colher, recollrer. ajulltar) Cortar. deidos sonoros ventos- Viniz, Pind. i. é, es- tal' abaixo os pães maduros; segar. § lig.
euros, tenebrosos. § Trovoada cega; quando! Destruir, proscrever, matar: a (ebre amaa atmósphera está cerratIa com liaredões de j'elta ceifou este anno muitas viclas.
nuvens de toda parte. Nau{. da Náo S.
ccirch''', s. r. Mulher que trabalha na
Paulo, f. 356. § Cego; intrincado: llO cego en- ceifa, que sf:'ga os cereaes. § Macbina moleio dos caminhos» Maus. § EEcuro: llcega derna tIe ceifar.
•
.
(lclrch'o, S. m. O que ceifa os pães, e
sombra" Enei(l. 9. 99. "o ar cega da fumaça» tolhido. B. 3. 6. 9.• llviu estar acamara seáras: srgador. Decl'. de 15 dejttnh. de
lde noite) com huma claridade cega, como 1756. F. Elys.
que tinham a véla escondida» B. C/ar. 2. C.
Céll'''' S. r. Cesto ou sacco de esparto ou
9. II e a cega luz, que as regiões do averno palma, destinado ordinal'iamente a conter
vislumbra apenas» § Fica cega a estre/la; [ructas seccas; especie de alcofa com tamdesluzida. § ligo Gente, povo cego: ignoran- pa. qlle se fecha com pontos: uma ceil'a de
te, falto de luzes: lllerl'a cega de b'arbarida- figos. § Especie de cabaz de junco, palma,
de» Sousa. § Almas cegas de ignorancia, lJai- 011 esparto, que serve para couduzir quaesxões, e/c. deslumbradas: llteme teus erro~, quer objectos; é aberta e tem duas argolas
mOCidade cega. i. é, imprudente, que não por onde se lhe pega, e a fecham, atanve o perigo. FerI'. § Cego; obediente ás pai· do-as, ou tomando-as ambas em uma Ó
xões: llcegO do interesse" que não deixa ver mão. E' muito usada para conducção de
a verdad'e, e a razão, descernir o hem do compras feitas nos mercados, como hortamal. § Andar cego em algwna cousa; fazel-a liça -, fructas, peixe, etc. aliv. Grand. llpasem considerar os perigos. e damnos, que tifes de ceira, na ribeira do peixe" V. Ceid'isso podem vir. Goes, (Jhr. Afan. I. 51. § rinha. § Oeiras (le lagar de a~eile; são umas
A's cegas: Y. Cega. § lnlestino cego; a porção rodas de esparto cerradas por baixo com as
desde o ileon até o colon. § Cego, S. m. lio- boccas em cima, n'ellas se bota a massa da
mem ce/!,o § Adag. "Não ha cego que se veja. azeitona. etc. muI.
nem lorto que se conheça» "Sonhava o cego
()ch'ão, S. m. augm. de Ceira. P. (la N.
que via» diz·se dos que não conhecem os Gen. 2. 496. § Ceirões; dnas ceiras gmndcs
,eus defeito ou incapacidade pàra uma em- pegadas, em fórma de alforge. que Ee põem
preza que se propõem» ll\eremos, veremos, de mil e outro lado da besta para levar
dizia 11 cego- diz-se d'lIma esperança vã. qualquer carga.
llDem cego é quem muito vê por aro de peCclríllh .. , S. f. dim. de Ceira. § Jllopos da
neira..
ceirinha; carregadores qne audam com cei(lcr;onbn, S. r. {do Lat. ciconia. (i\.ve ra pelas ribeiras e mercados, para levarem
aqnalica, pernalla, de hico e pemas ver- a quem quer o (lue ali se vompra. Ded.
melhas, rabo curto; umas tem a plumagem atI'. l. 2. 23.
branca, outras a tem negra. § Engenho de
VéU..., S. r. Um tributo. que pagavam as
tirar agua dos poços, o qual tem semelhan· provincias do norte de l'ortngal para se
ça com o pescoço da cegonha; é uma 1'01- Isentarem seus moradores de ir servir a
dana na ponta de uma vara, ou uma vara Ceuta. Eltu;Íll § V. Sei/a.
com balde no ex1remo, e levanta-se, abai(leilíl, S. m. Moeda do tempo de D. João
:u-se e volve-se para onde se quer.
I. valia '/, de real. B. Flor. 2. 146. V. Seitil.
Ccgonbo, S. m. Ave. V. Cegonba. lned. § fig. Cousa de pouco ou nenhum valor,
I. 318.
cousa muito peqllena. (Jam. Amplt. .( sc, 3.
CcgÍlde, S. r. V. Cicula. A1'1'. I. 15.
llquando cuido que sois ouro. acho-vos to(lcguell'''' S. f. Falta de vista t9lal, em da ceilis" Ac. dos Sing. 2. 421. "este cei/il
um, ou ambos os olhos. § fig. Cegueira do c(os viventes (o mosquito)" §' Não ler um
en/endimenlo; perturbação do animo. des- ceilil; ser excessivamente pobre.
(leh'ár" V. trans. Ceioar os bois; soltal-os
vairamento e obcecação que faz não conheceI' alguem os seus erros e vicios; igno- do ju~o. li. P. (boves solv~re).
rancia: nallumiar as trevas, e cegueira da
Ci-jc. V. Seje.
nossa alma- Atarl. Cat. 322. Lus. 5. 54. "que
(léla. V. Cella. Eufr. 5. 5.
he grande dos amantes a r.egueira" alluciCclú. Y. Salá: "com grandes benções e
nação.'
celás" M. P. c. 5.
CcguldÁdc, S. f. Cegueira do entendi-·
Ccli.d.., S. f. (do Lat. crelala, gravada
mento. Palmo 2. (): 107. e 120: l}. Clm'. 1. C. com. buril) Armadura ferrea da cabeça.
4. e 3. 16. §-da nau.te; escul'ldao que céga. Enetda, 10. 131. llcelada dourada na cabe()cguhliio, s. f. (ant.) Cegueira. § Obscu- ça" Goes, ChI'. Atan. 2. 23. V. Salada.
()eliJ;;clll, ou (lelli.gclII, S. f. (do Ilesp.)
ridão de nevoeiros, ou da noute: "o ar coberlo de cegllidão chuivosa" Lop. Ch/'. I. C. A cÓr do cé"u, ou a que o sol faz nas nu164.
vens quando sáe, ou se põe, da qual se
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c~njectura. que te,mpo fará para a nave!ta.
çao; o canil do ~cu. que encobre a atlll .
sphera e allnunCla mau tempo. V. NUbladO
(lcl .. mim. V. Selamlm.
o.
V_cl .. I '''''''. S. r. (do Lat. crela/ura) Arte
ac,eao de all1'lr, e lavrar ao buril. Arte ~
PI/tt. {. 6.
.
Vclé. V. Selé. Carne salO'ada.
Cclchi-.... III.'~, a, superl. de Celebre. M
L. 3. 8. 32. Vwt1'a, 4. 340.
.
C~lclU'IIÇào, S. f. (do La.L celebralio O/l')
Acçao de celebrar os Olficlos Divinos~ v ~
a missa. § O acto de celebrar um contra:
cto.
Vclcht·.... ísIHmo, .., suprrl. de Celebrado. 11. do Fil I. p. 295. B. Flor. 2. 6
(lclcb"i'''o; ", adj. Celebre aramado ~
Louvado, m~morado, commemorado § .;
lemn isado, fe tejado solemnemente.·
Ccleh.·.. do.·, ", S. (do LaL celebra/Dr) O
que, a que celebra.
Cclcl)l'l~ntc, S. m. O sacerdote que cc.
lebra a I11lssa.
{;clch"ÚI', V. trans. {do Lal. celebrare} oIcmllisar. LtIS. I. 102. "aqlli e-cnte de Cliristo lião havia, mas a que a l\lafamed ceie.
.brava·' e no Sono 77. nO culto divinal se
celebrava no templo'" § IJe!fbl'ar a lIIilSll'
dizei-a. § Celebrar matrimonio; casar. § fie:
unir com solcl1lnidaue e apparato: V. g. cclebrar UIH concilio: "celebl'Otl-se o segundo
concilio de Nicea" /Juarle Rib. § Fazer eom
solernnidade e apparato: V. g. celebrar pac/o. M. L. 4. § I\eferir com gillJOS c grand~'
louvores: V. g. celebrando as senlonças de
Socra/es. S - intrans. Dizer missa.
(lclcb.·.. tí>l",lmo. Omesmo que Celebra·
dissimo. Mari:;, Dia/. 2. 9.
Vclchrill'cl, adj. 2 grn. Que se póde cc·
lebrar, louvavel, digno de apolauso.
Célebrc. adj. 2 gen. (do LaL cdeber, ou
celebris, ej famoso, nomeado: V. fi. homelll,
escl'Íplor, trabalhos, acções, eliclos celebres.
§ li:,:. Extravagante, singular.
Cclcb"eh''', S. f. (t. pop.) Extravagancia. si ngularidade.
(lélclu'cmeIlIC, adI'. De modo celebre.
§ ng. De modo singular.
()dclU'I"'"lc, s. f. (do LaL cclebrilas) A
qualidade de ser celebre. Luc. 10. I. § A~o
de celebrar, solemnisar: .na celebridadcdes·
tas bodas• ./lli~o /list ..
Vcll'ill'lzill', 't'. trans. Fazer celebre, dar
nomeada, fama.
()clelPl'lzill'-t<c, V. reI'. Tornar-se celabre; adquirir fama.
Cclc.'lldllmClllc. O mesmo fIlie Aeeele·
radamcnte, como é uso. Iwd. I. 362.
Célc.'c, adj. 2 ~en (do Lal. celcr, 011 CIleris, e) (t. poet.) Ligeiro, veloz. Ellcut. II.
1M.. 1I0S celeres latinos" Almeno, Melam. p,
14.5.
Vclc"ldúdc, S. r. (do Lal. celeri/as) Pre-teza, rapidez, velocidade, que se mede pelo
tempo e espaços, Gm qne alguma cousaCllr·
re certo cami Ilho. Alari~, Vwt. 4.. 175. M. L.
7. I'!6. § Cousas que pedem celendalw; Lê,
execução prestes.
.
vclc",rc.·o, S. m. (do LaL celer, rapldo,
e (era, eu levo) Nome de umas carrl\agell~
pulJlicas em ~·rança. qu.e transportam o,
viajanteR com muita rapidez.
. o
Vclc"íIllCI,,'o, S. m. (do LaL wc,, ed
Gr. mell'on medida) Instrumento novamente inventado que applicado:i rodadeu~a
carruagem. deve dar a medida da cXlensa~
de ramll1ho C[ ue ella percorreu. § lia outros
que. trazidos no bolso, iudicam quanto a
pe~soa andou..
'i
()clel'il.edc, adj. 2 gen. (do Lal. cd~c~:
eelis) (L poet.) Ligeiro de pés: .0les".
I r II
Ccléslc, adj. 2 gen. (do LaL CIE IIJ u •
Do céu' que está ou apparece no céll. § lla.
"1
bitante, do céu. §, Os esp!l'/
os celes/es', 05
d' anno
jos, os bemaventllrados; o mesmo S~d~!Cllr
sentido mytbologico. § Celeste; q~el celesle;
do céu, limpo de nuvens: v. g. ll'u/l< bl' dos
.panno de cinco celesles?!' ~eg. da refto' elPalmos, c. 53. § ng. su~el'lor, per Oi:eIIJ'
cellEmte, magnifico: musIca ceies/e. §
le lmperio; a Cbina.
nat e fig.)
(lclest.... , adj. 2 gen. (sent.I cdalioJ',
Do céu, celeste. Vieira: .oracu o
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Cêlln, S. f. (do LaL) Cubiculo, quarto de ult. .§ Lingtta Celtica; li.ngua que não dei-

aposento de cada. religioso, ou religiosa. Gil
monumentos, pertencente ao grupo inle, pu r I'nspiracão
- do céu; diVinamente. B. Vic. 2. 439. Quarto para cada um dos pre- xou
do-europeu, da qual provem O' dialectos

Fl~~I~~tiOR'

s. f. Mulher fina, de maus
_( mes alcoviteira, dada a. m~s artes.
i. se. 7.• que me dizeis a Soli!I'"oomo se faz eelcslil1a? e 5. se. 2. UUs.
vem das comedlUs he 'panholas Ce[/,Slinas.
B.
P.
. O ó
I' t
• I
tclcs 1illO , u, aUJo c ê r ce c~ e, ou a~u .
A'01. Lus. 3. 585. S Congregaj:ao celeslma;
9nl.rcgacão dos conegos azues, ou de ::l.
CD o· • I' t
João
&vangc IS a.
•
:
fcl(\lc, s. m. Oenero de embarcaçao a~Ja·
lica, de qu.e usam os pescadores. V. de lJ.
Paul. do Lilll. 18~.
VclelllllU, S. I. (do Lat. celewn§L, ou ~ekllsl/U1; do Or. !_elcusl11a, de kcleuo, eu exhorlol A vozena que faz ~ gente do m~r
qoando trabalha, para se animarem e estimularem reciprocamente. Cal11. Lus. 2. 2.'i.
.a Ce/cllIlla medonha se levallta no rudo
marinheiro que trabalha". tambem se diZ
de outros trabalhadores Juutos: v. g. na
lindima, etc..
.
fcICIIIllCÓI', mais confórme a etymol. V.
Celeoma. r; melhor que Sala.mear, como ouIrosdizem; ma- V. e te ulllmo.
Vrl:';lI, (do Arab. celcha). V. Acelga.
Velllll, S. r. Especie de tabol'liro redondo de madeira, com pequena borda, em
que as peixei ras d0 Lisboa andam pelas
ruas vendendo peixe. ::l \'a,:ilha de aduela
para liquido, de forma c)'lindrica, sem tam1m lendo a fórma e o tamanho de uma melade fIo barril de quinto.
I"elllll, s. r. (do LaL Citiwn) Cada um dos
pellos (Jlle guarnecem as palpebras ; pe tana, ciho. § Cada u.m dos pellos que I.marnccem os abrolhos, sobrallcclha. § Curre·
gar acelha; franzir o sobrolho por aborrecimento 011 colrra. ~ - pI. IL boL) Pellos,
!Cdns, 011 casta 'de felpa que ha 'no fio margiaal das rolhas, ou das producções folheácens. 81"01. IJ.
Cclllcadfl, a, adj. (L boL) Que tem ceIh~'. 81'0/. IJ.
CclillCfl, U, adj. (t med.) Que diz respeilo nos inte tinos: v. g. arleria -. Curv.
PcJ!f.llllh. 7). 326. § li'tuJX) - ; especie de
diarrheia em que os alimentos sáiem meios
digeridos.
Cclllllido. V. CeJ.ibalo. '111. L. 5. Arr. 10.
19.
CcllblltÓl'lfl, n, s. O qne. a.qne vive em
ce.hhalo, sem ca ar. § adj. Viela - ; de sol·
Imo, ou solteira.
Vclllli.to. S. m. (do LaL cl1Jlibalus) Oeslado de solteiro. Luc. 7. 8.
VellJllito, n, adj. Vida ceUbata: desa?lmpanhada de con:()rte, solteira. Atacedo,
:~a Ave. § li,ll·. Isolado. !lc. elos Sillg. 2.
.I. 'ó assumto IOgrato, de totlos os assumlos celibato, viul"o dos conceitos. etc."
Cell~.c, adj 2 g. (do LaL cl1Jlebs, iblS ; do
Or. kOlllps, de ko!ld, leito, e leipó, eu care~~ Solteiro: hOIlWIH, lIwlher, viela - § Ce6.[s: 21(.Pes oa solteira, que não casou.
'. : ~. 188. Per Ilib. 4. 489.
lirt'eo/;, ,~, adj. (do LaL CI1J/iC/lS, a, um)
~s~. ,,'una e Sousa. Lusit. Trans{'.
CehcollI, s. t g. Ido LaL cw/um, céu. e
r,~ha~ltadOr) (L 110eL) Habitador do céu.
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Celld~;;",l~"in, s. r. (do Gr. kélis, mancha. eglaphetn, de~crever) (L as tI' .) Descri~o das manchas do sol e da lúa.
Celldo;I'''II''I~o, n, adj. Que se refere,
r~rlencente a eelldollTaphia
Celld'
o
.
Or
o".Iu , S. r. (do LaL clwlielonia ; do
da/I~llldon, andorinha) lJerva andorinha
dt fim la das papaveraceas. Cabreiro Comp.
noculn. {. I. § Planla da familia das raque aeeas (ranuclllus ficaria). § Pedra,
las ~ aolha no ventre das andorinhas no• MCIJ a Decu!'. II . P. 2 • '±.
l
25 .
Celin
~JOJ It uo, u" adj. (do LaL cl1Jlium, céu, e
efi. i/oe!.) ~ue dimana, ou corre do céu'
C~li oquoncla, melodia -.
'
9!nll.! gc~o, R, adj. (do LaL cwlum, céu. e
ceil or~~em) Il. pOeL) De origem celeste.
~n epo ente, adj. 2 g. (do LaL. cllllwn,
!llI ~uPOlcns, poderoso) (L poeL) Que reina
I que tem n'elJe imperio.

sos nas penitenciarias ou prisões cellulares. § Qualquer casa pequena. Arr. 2.
10. § Cellas, ou obe{liencias, chamavam ás
casas religiosas sitas nos campos, que tractavam da grangearia das terras pertencentes a algum mosteiro. § Casas onde al~umas
mulberes se recolhiam a lazer vida devota,
e penitente, como'as celtas de Santarcm, de
Coimbra, etc. ; as taes se diziam encelladas:
120. V. Emparerecolhimentos. 111. L. 4.
dadas, como diflcre. § Cella; alveolo, ondp.
a abelha depo ita os ovos e o mel. Oosta. §
No utero, vasinho dividido de outro Eurr.
5. 5.
l:cllndillIl'O. V. Selladoui'o. Bern. Flor.
T.2. 192.
Cclli'~clll. V. Celagem: "arrihar da viagem .só pela i Ilspecção das celtaoens não
succede a pilotos de experiencia" Btlllido
das Ocelhas.
CCIl'"'éh'o, S. m. Celleireiro. B. Ohr. 6.

r

c. 24.

.

m. (do LaL celtaJ'ius)
Guarda, e· admini. trador de celleiro. H.
iJom. 2. 2. II. "cel/eyreú'o"
Cclléil'o, S. m. (do Lal. cellal'íwn) Casa
de recolber trigos, O outros grãos; tuUla
H. 00'11. I. 1. 8. § ligo Provião : v. g. osdas formigas.
CcIlCl'éh'n, S. f. (do Lal. ceUaria) ~lulher
que govema celleiro.
(lclliohll, s. f. dim. de CeUa. Arr. 2. 15.
B. Flor. 2. 63.
Ccllo"giiio, (anL) V. Cirurgião. ora.
2. p. 474.
célllllll, S. f. (.tIo LaL) dim. de Cella. §
(L de med.) Cavidade do corpo hnma~o, (lequena, em que se recolhem humores. g Cellulas, pI. (L bol.) pequenas cavidades ót:as
de fórma oblonga, oval, cuja reuuião conslilne o tecido cellnlar. Brot. lJ. § Cella, alveolo, onde a abelha deposita o mel e os
ovos.
Cclllllúl', adj. '2 g. (L. med.) Formado de
cellulas. ~ Cheio de cellulas: v. g. tecielo,
ou leia celiular. § Planlas celtulares; as que
são unicamente formadas de cellula~, como
são em grande parte a cryptogamicas. §
Syslema cellular; (l. jnrid.) systema penitenciario, em que cada pr1lso é encerraJo
em celia separada. § Prisão celllllar; (it.)
pellitelleiaria organisada em crlia , se~un
do o s'ystema penitenciario cellular. § I'ena
de isolamento commiuada nos modo cod.
penaes, c qne é cumprida nas penitenciarias.
Cclllllifc.·o, 0, adj. (do Lat. cellula, dim.
de cel/a, e (erre, levar) (l. ltist. nat.) Que
tem cell ulas.
()cll,,"fÓ"IIlC, adj. 2 g. (L bisL naL) Que
toma ou tem fôrma de cellnla.
{;cllllloSII, S. f. (L. ch)'m.) Principio dos
cnrpos org-anisados, caracleflsado pela sua
solubilidade no acido snlphurico concentrado e pela sua in olubiliJade na potassa
cau lica.
CClllllollidlidc, s. r. (L did.) Estado cellulo o d'um tecido org-anico.
(;"11"10";0, ,"SII, adj. (L. medo e bol.) Que
tem muitas celinlas ou alveolos: v. g. slibstancia, ou tecido crliuloso dos ossos.
Cêlo, por Zelo. ;Julegr.
9~ V.
Cclololllin, s. r. (do 01'. ke/e, tumor,.hcrnia, e tem nó, eu corto) (L anaL) ça,tração
pela ligadura do~ vasos e pcrmatlco.s e da
producção <)0 peritoneu. § a.. Operaçao que
se pralica na cura das herl1las quando lia
infarte.
CcIÓtOIllO, S. m. (do Gr. kêlé, tumor, e
lemnó, eu corto) (L cir.) Anlig~ instrumento para as operações das herl1l~s.
()clsUíulc, S. r. (do Lal. ce/sltuelo) Alteza,
elevação. Faria e Sousa.
Célso, n, adj. (do LaL celsus, a, Ulll) Alto. Lus. 6. 92. André da Silm.
CéU.., s. m. Habitante de uma parte da
antiga Gallia.
CcUibc,·o,
adj. e s. Natural, ou morador da Celtiberia. Barreiros, 19 v.
C....lleo,
adj. e s. t\atnral, ou pertencente il Gallia Cellica. Leão, Chi'. 1. !l. ed.
Ccllch'éh'fl, S,

Ar.

r

ll,

ll,

particulal'es fallat.los na baixa llretanlJa Irlanda, E'coeia, e Gall es.
'
CcltolJlllJlill, s. r. Falso s)'stema d'alguns
eruJitos sem critiea, que cOllsidl?ravam o
Cellico como a origrm de todas as Jin""uas
ou grande numero d·ellas.
o
(;cltónllIlJO, S. m. O que acceila as idéas
da celtomania.
uem, s. m. (L. A ial.) "Medida do reino de
Sião, de superficie, li ue contém quarenta
metros cm quadrado. B. 3. 2. 5.
(lê"" adj. 2 g. numeral; (do LaL centll1n)
Dez dezenas; noventa e nove e mais uma
uniJades. § Cem em corlta romana designae pela leUra C; em algarismos escreve·se
100. § Como snbsL. diz·se cenlo: Uln.cento
de sardinhas, de lal'al\jas, etc. § (/em emprega-se sempre que não se lhe segue outro numeral, ou é [ll'ecedido d'oulro numero que se lhe liga pela conjuncção c: nos
outros casos emprega·se cento: assim diz· se
cem h'lIJwns, e ccnto e tLln homens: dois mil
e cem, e riais mil celllo e ltIn. § Cem,; muitos. numerosos: ha cem meios de cou 'eguirmos a realisação do nosso projecto. § - s.
O.numero cem ..·
Ccmtlolll't"u', V. tl'ans. DobraI' cem vezes,
centuplicar. IJ. FIO/·. l. 331. "ce/ulobrão o
custo".
CCJllllólu'o, s. m. Centuplo. flern. Ult.
Fins. I. 11.
Ccmcntaçuo, S. f. (L chym.) Operação
em qne se emprega algum cemento, estl'ati ficação, acção de expôr ao fogo os metaes
cm uma mistnra de saes, ou outras materias para operar uma combinação, ou deCOl11pO ição, como é tirar o cobre ao OUI'O,
ou :i prata, convertar o ferro m aço, etc.
~ Aguas de cementação; a' que l;ontem cm
disso:uç:'1O o snlphato de cobre.
CcmcutlldiJl', S. m. (L. chym.) Oque executa a operação da cementação. Cnrvo, Pol!fan/h. p. 49. e 253.
«lcmc"'liu', v. trans. lL. ch)'m.) Purilical'
o ouro, fazendo·o em laminas, mellidas en·
tre pó de lijolo. ou vitriolo, e po~to a fogo
de reverbéro. Curvo, Polyanlh. § V. Cimell'
tar.
Cemcntntó"Jo, ", adj Que pertence, ou
é r .. /aLivo a cementação. Phann. 7'.
CClJlêllto, S. m. (do LaL cemenluln) (L.
ch'ym.) Composição de s:ies, e ontras materias, cm que se envolve al""um metal,
afim de o purificar, ou I'eduzir ao estado
que se deseja. § V. Cimento.
CcmctCl·li.l, aJj. Que pertence a cemiterio.
Vcmité"lo, S. m. (do LaL cl1JlIleleriwnj
do 01'. koilJlctérion, feito de koimaú, eu faço dormir) l.ogal: onde se enterram, ou sepultam os defunctos; adro cercado ou aberto, fóra da egreja, quando ahi se fazem en·
terramentos. § Logar onde se enterram os
animaes. § fig. Logar em que a morte faz
muita' vielimas: a epidemia devia ler convertido a ciclade n'ltlll ceLUlterio.
.CcJli.culo, s. m. (do LaL cl1Joaculltln) Ca a
de jantar entre os llomanos. Il. Flor. 2. 25.
·em que ccnal;ltlo qneria lhe poz·ssem a
meza" § obrado nos alto das casas, que
de ordillario era morada dos pobres: -n'um
cenaculo esta vão os apostolos, quando desceu s01lre elles o Espirito Santo» "fazendo
do coração CellaClt/o, onde de. ça o E~pirito
anto" rcceptaculo. Ohag. § (L poet.) Casa
de ban(lucte. AI. C. 3. 10. § Cenac/llo; a bala
onde Chri.to cel(;'bron a ceia com os apostolos. § Sermão do ccnaeulo; o qlIe se préga na egreja catholica por occa ião do lava·pés, cm quinta teira santa. § fig. lIeul1lão
de homens de leUras, de artista , de pessoas que fOl'mam um partido, uma sei la,
etc., e que se junlam muilas vezes em intima convi vencia. § CenGeu/o; quadro celebre de Leonardo de \'inci, repres(;'ntando a
ultima ceia de Chri,:to com os apostolos.
Ccnncstéllc, S. r. (L ph)'siol.) 'facto interno. JIlello, C. p. 3lt9.
CCOUIÓ"'O, u, adj. (do LaL cwnatoríus)
p. U . Relativo a ceia.
Vcnch"&)J1Jo, S, LU. (ch como k) Passaro
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lambem chamado hOl'tolano: é de arribação,
CCDslomírlo, a, adj. Que lem terra de etc.: extinguiu-se por Lei de 17 de lJe'e~'
e muito estimado pelo sabor da sua carne. que paga censo. Ol'cl. Man. 5. 56. 4. § Tel'- .lmL
'.
CuvieJ'. 1. 249.
1'a - ; obrigada a censo. § S. O, ou, a que
CCIIsu~l, adj. 2 gen. (do Lal. censualil)
(Jclldlll. V Senda!. Ltts. 2. 37. F. Ell/õ. 7. 29. paga renda, ou pensão de alg. c nso.
Que. respeIta ao censo: que pan-a censo' •.
"cendal virgineo lhe é rara nuvem ao 1'0 to".
(Jenso, S. m. (do Lat. census) Contracto, f9relr~s cenSllacs" 01'(1. Afan. 4. l. 1'. Cc~~
<'cnd"<Ítlo, a,' adj. Cór de cinza; cór de em que alguem compra herdade, ou predio SlOnano e Sensual, como difTerem. § ~en.
bronze; acinzentado. § Substancia cendmda por certa somma, obrigando-se demais a suai, s. m.. Llvro em que e tão lancadoso'
docerebro;,(L anaL) a parte do cerebro aein- dai' cada armo uma pensão ao vendedor do censo~ e fOI:OS, que se pagam a uina C{)r~
zentada. V. Aceudrado.
dominio directo e util; e este se diz censo poraçao, cabIdo, egreJa, etc. Cunha Cal ih1s
' .
Ceuho, S. 111. (do Lat. ceenwn, immundi- 7·eservativo. M. L. 5. r. 159.2. O censlOnario B. do Por/o, 2. 35.
cia, porcaria) (t. de alveit.) Doença entre o pôde vender a herdade sem requerer, ou _(J~U"'lIulí!!ltn, S. m. (I. forens.) Oque tem
pello, e o casco da besta.
am'ontar o vendedor de quem a houve, de dir~lto de perceber, ou cobrar as rendas
Uenho, ou Senbo, S. m. (do Hal. celUlO, tanto por tanto, não paga laudemio. nem os .luros de algum censo.
'
ou do Lat. signtun, sill'nal) Aspecto carran- càe em commisso por censo atrazado não
~cll""ítlmclltc, adv. (I.. forens.) Com di.
eudo, carranca, que se faz deixando cair as pago, no que dill'ere do que tem jJraso, ou relto de censo.
sobrancelhas: "os conjurados com... os hel'dade emphytwlicada. § ConstituÍ/' censo;
Cctl!!ll"arlo, "I s. (do Lat. ccmual'iru) O
olhos cobertos de:.melancolia, e cenllo de- receber capital sobre uypotheca de raizes, que, a que traz oe foro alguma terra ra.
mostrador dos infernaes pensamentos" Brit. 011 renda, obriganllo-se a pagar o juro que zenda, etc., e deve pagar o censo. '
C. 6. C. 10. Nau(r. de Sep. C. 3. p. 58. cd. de a lei permitte. ~ Ha mai censo consignali·
(Jcllsllistn. O mesmo que Censualista.
1783. "cellho avorrecic1o, e obstinado" e C. 7. vo, que se conslitu!, dando-se certa somma
(Jcllsúru, S. f. (do Lal..) Ol'fieio do cen.
p. 131. "com espant.o, ~nllO, e vi!lta horri- de dinheiro para sempre àquelle, que se sor. § Nota, reparo cl'ilico, juizo que se fal
bil" Seg. Cerco de llw, f. 184. (. 219. "ccnho obriga a p gar cada anno in perpctll7l-Jn, 011 p~lo censor. § Cen...Sttra da eoreja; pena ca,
horrendo (do 1 ãop~ .cenho esquivO'"
até certo tempo, alguma pensão. ~ Tomar pltal, excommunhao, e outras taes do roro
. Ccnhõ80, u, adJ. Carrancudo.
dinheil'o.a CCIISO sobre suas propl'ias rcndas: externo da egreja. § Observar, gual'dar a
(Jc .. í~ ... o, S. m. Ido 01'. kainos, commum) consignando-as para pagamento do capilal censura: obedecer, ob el'var o que n'ella
Vicio de elocução, que entre os oregos, con- a qupm emprestou o dinlll'iro a censo, e se manda; por ex.: evitaitdo a communica.
sistia em servir·se confusamente de todos pagando juros, ou u~ura da quantia em- ção o que foi censurado; evitando-a oulros
os dialectos.
preslada. RCIi. da Oomp. Oricnl em 1618 com elle.
Ceno. S. m. (do Lat. cctmwn) p. uso Lo- n.· 13. ~ O dinheiro que se paga a quem
(Censura. Critica. Syn.) Ambos esles voea.
do, lodaçal. B. 3. 4. 2. "na tell1po!'ar~~de, e deu herdade, prrdio, ou capilal em censo. bulos se referem ao juizo, notas, ou obser.
abominações do ceno dos taes paues. llfaus. Alvarás soll1'c os foros, e censos do Algarve, vações, que se fazem sobre alguma obra'
Vida, 6. 58 v.
de 16 de Jan. e 4 clc Agost. cle t 773, e 15 dc ma~ a prl!D~ira é CO~l respeito à verdade
Vcnolllólmcntc, adv. !l maneira dos ce- Ju/h. de 1779. ~ Outro definem o censo por dos prl nClplos, ao rigor da demonslracão
nobitas.
quantidade de dinheiro, que alguem recebe à solidez da doutrina, à sua inllnencia"sll:
Vcnoblíll'chll, (eh como k) s. m. (de ce- como dono de alguma herdade, on omcio, bre a ordem civil, politica e religio.a, em·
nobila, e do Gr. arcllos, chefe) Cuere, prcla- ou direitos, obrigando-os ao pagamento dos Um, ao moral da composição; e a segunda
do de um mosteiro de cenobitas. Agiot. Lu- redilo , que em cada anno cOITe~pondam á diz respeito à pnreza da linguagem, perfei·
sil. 2. 5Ql.
quantia recenida, e que se diz capital, ou ções do esl~'lo, bom methodo, arranjamen·
(Jcnóblo, S. m. (do Lat. ceenobi1l1n; do 01'. principal. B. Flor. 2. 195. "se bem não foi to e clareza do discurso, emlim, ao gosto
lwinos, commum, e bios, vida) p. uso Con- i ·to propriamente feudo, foi, todavia, hum da composição. A censura póde ser justa,
vento de religio~os. Agiol. L1(S~t.
..
renso, e reconliecimento de sua devoção á ou iniq ua; a c7"il'ica pôde ser severa, ou
Ucnobícu, S. 2 g. (de cenobw) ReligIOSO, Sancta Sé ArlOstolical>. § Remir o censo; com- indulgente. Ambos estes vocabulos se appli·
ou religio~a; que vive em communidade. prar a liberdade d'elle, Oll dar dinheiro pa- cam tambein às maneira, ou qualidades do
Crisol da PunI p. 252.
ra ficar desobrigado de o pagar. § Reclll;;ir homem, com as mesmas difTercnças.
Ccnstu'ítdo, p, p. de Censurar, e adj
VcnobíClco, u, adj Pertencenle a cenô- o {oro a censo; mudar o contracto por que
bio: v. g. vicia cenobil.lca. Agiol. Lus. 2. 592. e constituiu o foro, ou empliyteusis, e fa- Sujeilo iL censura: v. g. livro censurado;
(Jcnoh·u. V. Cenoul'U.
zel·o censual. § Censo alquitar; é lalvez proceelimenlo - ; juiz -I)eto cotlce/ol'; C{)/Il
Vcnosldádc, S. r. (do Lat. camosilas) Por- censo a rcmir, ou dinheiro á razão de juro. censura ecclesiastica.
(Jcnsnrtldõr, u, S. O que, a que censu·
ção de lama, lodaçal. Barrcir. (. 214. "o mau Con/mclo dc casamento ciO" Duque dc B7'agancheiro d'aquella cenosicladcl>.
[a, D. 'l'lteoclosio II. • e per a parte e canti- ra, critica qualquer dicto, ou acção repre·
hensivel.
Brit. U. Ded. e 6. 25, neensurádor
Venoso, ÓSIl, adj. (do Lat. camosus, a, dade, que se deixar de pa""ar e restitnir
wnj Que lem lodo, lama, ou vasa de mis- desde agora para então, ha de ficar, e fica de seus defeitos".
.
Celt!!ltu·í..·, v. trans. Fazer juizo censorlo;
tura: .. agua ccnosa. Alma 1nslr. I. p. 40.
censo alquitar, e a rezão de vinte mil o miCcnocóphlo, ou 0o, S. m. (do La!. cee- Iharl>. § Censo 1'Cmivel; que se pôde remir: apontar defeitos de juizo, ou de costume5.
nolaphium; do 01'. kenQs, vasio, e lapltos, "censos re(limivcis" Lei da Decim. dc 16q5. § Fulminar censuras ecclesiasticas. M. L.
tnmulo) ~Ionumrnto epulchral, erigido à parag. 2. § Pagar o censo á morte: (phras. "censurou o vigario geral ao corre edor•.
(JcnsItt'ít1'CI, adj. 2 g. Digno de censura,
memoria de defuncto enterrado em outro fig:) morrer. M. C. 5. 4. e 9. 126. § Pagar
logar. BOI'I'eto, Vicia. insulo e Viei/'. 16. 170. o C011lJ1lwn censo; o mesmo. § Censo; alis- reprehensivel.
.
(Jcllturõlho, s. m. Uma das tflpas does·
..desconsolação de um cenotafiiol>.
tamento geral dos cidadãos. § O rendimen(CenotaplJio, TUIDulo, Mauso!éu, Syn.) Es- to collectavel, que a lei estabelece para se tomag-o do boi, que tem muitas folha. §(fig.
tes tre vocabulos igniricam lodos o mo- exrrcerem certos direitos politicos como o e famill Eurr. 5.8. "não nos pa sa umaJ!loS'
ca sem l1e examinarmos o cmla.(olho.I, é,
llUD1(utO elevado iL memoria de alguma pes- de eleitor r. de elegivel.
(JcnsolÍl, Ccnl!iolllístll, (Jcnsoíll'lo, por todos os lados, e por miudo nada nos
soa illu tre deful1cta; mas ceno/aphio é o
mouumenlo va io: tumulo refere-se ao pro- Vcnsoí!!lCu. V. Censual, etc.; melbor or- escapa. idcgr. 157 v. cenla(ol/w da Vida.
examinam a acções miudamenle..
prio logar onde repousam as cinzas d'es,e thographia.
CcnCiio, S. m. (do Lat. cento, Oll/s) !Ian'
Ccnso." S. m. (do Lat.) Magistrado r{)varão: e 7llauslllClt C o twnulo, ou ccnotaphio
elevado com magniUcencia, o.tentação e ri- mano, que fazia o censo; i. é, o ali lamen- ta de panno muito gros:;o, para cobnr maqueza. Convém estes trrs vocabulos em uma to geral dos cidadãos pelas Sllas classes, chi nas de gnerra.
"
CcuMttI'ctl, s. r. (do Lat. celllIUlI/U'I~
ideia commum; mas dilJerençam-se, porque da sua familia. e bens; que os classillcava
tU1llu/o suppõe o proprio logar onde està e censurava, ou punia por certas faltas mo- EIcrva oflicinal, de que l1a ~uas espeCle:~
sepultado o corpo, ci nzas, etc. cenotaphio raes, ou de policia. Sá e ilfir. Estr. § fig. O maior e 11Ienor: a mcnor se diZ vl\lgarmen
exclue esta ideia, é um monumento va, io, que critica, censura obras lillerarias. B. te rei ;ta tcrra. Cost. Georg. 20t CUl'o. fio·
e honoral"Ío (Luc. 3. c. 5.): e 711ausolétt snp- .. censol' do no so trabalho" censurador. § l!lanth. 585.
°1 'UIII)
(Jcntí.....o, S. m. (do Lat. ec/! all~ •
põe ostentação e magniUcencia em honra Havia antigamente ccnsorcs pelos ordinade pessoa notavel.
rios, pela iuquisição e prlo rei, que o uo· Monstro fabuloso, cujo lUelO corpo al~a~
Vcuotórlo, li, adj. ou s. (ant.) i'erten- meava pelo lribunal do Desembaro-o do pa- beça era dr. homem, o resto de cava o. de
cente iL arte de fazer tendas de campanha. ço, para examinarem as obras que se iam C. 1. 6. § ConsteUação d'este nome. (l.
incel. cle A/cob.
a imprimir, ou vinham de paizes estran- astron.)
S dra de
Ccntcíll, ou Ccntelól, S. m. e
(lCIIÕIIl'U, ou ('cllõh'''' S. f. (do nesp. geiros. Lei de 17 de Der.emb. ele 1794. § Cenzanahoria) Uerva hortense, cuja raiz ama- sora. no fem Ac. dos Sing. 2. 109. "se sois centeio. Galv. ChI'. c. ~O. nsellle~!" • a.
Ccntelo, S. m. Planta da famlha d3S-,{ e
relia se come; outra especie tem a raiz ver· mestra e censora".
melha.
cC"!!lOt'íll, s. f. Certa renda ecclesiasti- míneas. § !l f~ri~ha que da o seu. grama.;
Ccltt'ódn, S. f. Decoada, lixivia, barréla. ca, pensão, ou quota certa de rendimentos de que se faz pao lDfenor ao do tflgO,
EU/T. 2. 2.
Que pa!1.'am algumas egrejas. Ounh. Cal.llos muito nutritivo.
. - nleio:
Ccntelo, ", adj. De centeIO: pao ce
Ucltt'elra, s. f. Leão Orig. c. 18. dill'que B. do Porto.
é plebeu, e significa, birra, teima. Canc.
cCIIsót'IO, u, adj. (do Lat. censorius) Per- farinha centeia. Rego.
. tilla) p U5.
Ccntelhtl, S. r. (do Lat. Sclll e brilha
180. Gil Vie .. L 12.9 .. e~. 390. "e.tem ~enre~-. tencente a cen~or, á censura: "com a vossa
"a comego» I. é, 1OImlzade, antlpalhla, tel- censo/'ia emenda" Pinhciro, 1. 249. § 11' cen- Faisca. Manucl Tavares. § ~g. ~ l~,~a u/lle·
rô, que faz andar sempre às razões.
sOl'ia a pl'actíca; i. é, conter censura rigo- como uma luz curta mas .vlva. um mO(JcDs"C ..... lo, s. m. (lo forens.) O que pa- ro 'a: -mui censorío vai i~so hoje» Arl'. 1.9. lha do genio. § O que bl'lllJa§p~lllclhO di·
ga renda, ou pensão de ~I""um ce.n o.
§ fofesa Ce11S01'ia: Iribunal régio, instituido menlo, e logo se d~svanece.
'/ AalDl~
CCIl","tÓ\·O, u, adj. (I.. Jur.) Obrigado, su- para censurar livros; teve a in pecção dos vina; (fio-.) ínspiraçao ~ubhme. § I.
jeito a pagamento de cen o: bens -. Borg. e. tudos menore : reformou-se em 21 dc o entendi mento, a r.az~o huma~~;nliJlar. F,
Cam. lJ. &iv, t011l. 4. p._1.
Junh. cle 1787. com o titulo de Real Junta, CClltclb.&t·, v.. Cmtilliar, e
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cenlelhauão- de Guia. § fig. ccEneontrei bum a destas (bealas) que lhe importava andar com o rosto
Ih~. teno s. f. O resultado da somma de mortilicado cento por cento. Apol. Dia/. 22.
Cellto, II, p. p. (anL) de Cingir: Cingido.
d edezel1a;, ou cem unidades; um cento:
.~im permilliu Deus estar esta parte do P.da H. Gen.;l. ;l(J5. "e depois que lha hou·
ndo lan/a.s cenlenas de annos encoberta ver cenla (a espada)".
CelltO, sulI'. enio precedido do c euphom~scol1dida .. 8. I. l. 2. § Casa das cenlenas;
eterceiro algarismo de qualq uer numero a nico: pardacento, alvacento.
CClltóculo, II, adj. (do Lat. cenloc1l1us)
~onlar da direita. para a esquerda, o q?al
vale cem vezes mais do que quando ~e acha (I. poet.) De cem olhos: "o cen/oculo Argos"
',olado ou collocado na ca a das unidades. Escola das Verdades.
UClltücs, s. m. pI. (do Lat. cenlo, anis)
~os dslados fundados pel~ povo;; germ~
nicas divisão de populaç~~, aggregaçao Versos de algum auctor escolhidos, dos quaes
de cem falllilias, ou cer~~ d ISSO, sob as ar se faz algllm poema: tal é a egloga de ll'aria
dens d'um chefe, e dLVlsao correspondente e Sousa, em que descreve a vida de Camões
com versos tirados das obras d'este poeta.
deterriloriO.
CClltálll, ou SUlltólll, S. f. Carau!!uéVeoten/lr, pI. Cen/enares, s. m. Centenas:
.muitos calltanares de anno. atraz" V. do Arc. jo grande, crustaceo decapode, da fam.- dos
oxyrineos, de que ha varias especie~. Canc.
1 16 muitos centos, ·eculos.
'ce;'tcIlB"IO, S. m. O mesm~ que Cente- r 157. V. Gil Vic. 2. 4.08.
CClltOpell, OU-Ilel", S. f. Animal artinar. H. Pillt. 2. 4. 4. "ce~tenanos de annos..
pacrobio; que tem mais de cem annos. § culado da classe dos myriapodes, mnito vulCommemoração festiva solen~ne de algum gar nas casas e lagares humidos. § li"'. "nuvarâo illustre ou de algum feito nota vel na ma ccnlopea de peccados proprios" ~ieir. 9.
hisloria por occasião de se completarem 88. i. é, grande numero. § fig. fam. Velha
cem ou'mulliplos de cem annos: o cenlena- de repugnante fealdade.
CClltol.lcildo, ou Ccntol)!ii,do, V. Cenno de Camões; o centenal'io do Marquez de
Pombal; o canlanario da descaberia da Ame- tuplicado. TeU, Ethiop. lJ. 633.•riljuezas
cenlopleruLas" .
rita.
Cenlclllí,'lo, n, adj. ordinal; (do LaL cenCéllt.OS, S. m. pI. Jogo de duas pessoas,
imarius) Que se refere a cem; que contem cada uma com doze cartas.
Celltrál, adj. 2. g. (do Lat cRnlralis) Que
cem. § Que se refere a cem annos, ou tem
cem anilas; secular: /wmem centenario; de respeita ao centro, que esta no centro. §Eclicem anuos. ou mais. "entre mil que nasce- pse central; (t. astr.) que obscurece o eentro,
ram no mesmo dia não se acha talvez vivo ou o meio do astro. § Terras centraes; do
UIO CO/l/o/lario, e mesmo são raros os oclo- centro, do interior de alguma região, e. não
gmarios•. ~ Centeslmo; de cem por um : dos extre:nos, das bordas, ou beiramares;
.ohras de fruito centenal'io" que responde do sertão; mediterraneo.
tom cem I(rãos por 1 de emeadura, B.
CCIl\l'III1"u"c, S. f. (L physiol.) PhenoOrain. {. 47.
menos de - ; phenomenos nervosos que se
Ccoleo, c derivo V. Centeio.
dão nos centros cerelJrorachidianos, por 0J}'
Ceolcilsoj OS ", adj. Delic. Acl. 15. "trigo posição aos que se dão em os nervos periCln/eoso, pão proveitoso".
phericos.
l'eolcsIIllBI, adj. 2 g. (L aritb.) Que proCcntrallzação, S. f. Acção de centralicede por ceutesimos. § Fracção -; a que zar, de cllamar um centro: v.g. a.-dajuslem cem por denominador. § Divisão -; a liça; das (orças militares, e/c â capi tal, ou
que contém cem parles ou multiplo de cem. um ponto central. § Cenl'rali::ação adminisCeotcsllllo, ", adj. ordinal; (do Lat. cen- lrativa; systema de admiuistl'ação publica,
lesilllus) Ultimo em uma serie de cem. § Cen- em que os negocias são todos resolvidos
tesimo, S. m. Uma das 100 partes em que pelo governo central § Cenlralização politiqualquer unidade se pôde di vidir em rela- ca; systema de govel'l1o. em que a politica
çâo âmesma unidade. § Cenlesimo por cen- é dirigida de um unico centro por meio de
iu~a, foi usado por B. Pior. 2. 175.
agentes da escolha e confiança do governo
Ceotl j I'relixo Lat. da nomen<;latura das central. No Brazil. durante o imperio era
~idase dos pesos modernos, de igna uma absoluta a centralização politica e admiIlisuOId.ade f~nqameutal, v. g. cenligramma, trativa.
IlIlllhlro, I. e, a cenlesima parte da gramCCllt"lIl1zu"o, a, adj. Concentrado, unima, do lilro, etc.
.
do em um <:entl·o.
Veotlárc, S. m. Ocentesimo d'um are, o
CCllt.'lIl1zlIdi..., ", adj. e S. Que diz respeiqual equivale a um metro quadrado.
to â centralização. § Que tende a centralizar;
Ceotllõ II 0, ", adj. (do Lat. cenli(o/ius) que centraliza !l Partidario do systema da
Que tem ccrn folbas: ccrosa centifolia. AI'I'. centralização; unra-conservadot~.
II
.
CCllh'aliziu', ou-su", e denv. v. trans.
Croligr~do,. ~, adj. (de cem, e do Lat. Ajuntar, reunir em um centro: v. g. centrairadus, graal DIvidido em 100 graus: v. g. lizar as {orças, as potencias, as nações. § RetlaIfa cenllgrada; therlllómel1'o-.
pór, restituir ao centro pllysieo, ou moral
CCOtlgrl\IIl11I11l. S. m. A centesima parte as partes activas, ponderantes, al'astadas, e
deuma gramma. V. Gramma,
alongadas: V. g. centralizar os Eslados.
Ceollllir, V. Scintlllar
Ccnto'álmelltc, adv. 'o centro, pelo cenCeolilltro, S. m. A cimtesima parte de tro: "sarjar a pustula central/ilente.' profunum htro.
damente. Fe/'/'. Cintrg.
h Cpo'eotlimOano, a, adj. (do Lat. cenlunanus)
Ccnto'inciu', V. Centralizar.
I'· e.,I e cem mãos. lnsut.
C1JCllt.:írngo, a, adj. (do LaL cenl1'ltm,
CCohOleh'o, s. m. A ceutesima parte de centro, e {lIgo, eu fujo (t. de physica) Forum metro.
ça cenl1'i/ilga; a força com que o corpo moCeolimo, S. m. V. Centesima, subsL
vido circularmente á roda de algum centro,
~eol~oélla, V. Sentinella. Brit. C. (. 365. tende a apartar·se d'elle por uma tangente
IlUt~,o~~i~~8~'. S. f. (do Lat.) Centopeia. Alm. do mesmo circulo em que gyra. § Que foge
centro.•
Ce t',pcde, adj. 2. g, (do Lat. cenlipes. doCcnh'íllll,
rdil)oQ
S. f. (L zoo!.) Nome scientiOa ue .tem 100 pés' ou muitos pés como co do peixe-porco.
centopeia.
'
Centrípcto, u, adj. (do LaL cenlrum,
C
18 :;to, (do Lat. Cenlllm) Com . .Detic. Act. centro, e lJelo, eu peço, busco) (t. de phys,)
~; § tarento, por hum real, perdeo ccn- Força cenlripela; a força pela qual os cordoi/ e/ootamos, cem, cento e um, cento e pos tendem para o centro dos seus sy te\L' c. § Cento e cenlo ou cento a cenlo' mas, v. g. os graves para o centro da ter'm~l.) em grandes so'mmas, ou numero~ ra.
~ m, ~em, cenlo e cenlo" "Disse, e das
Ccn\l'O, S. m. (do La1. cenl1'wn; do Gr.
lls. § ~n ,humas vozes sahirão tão acti- Jeentmn, ponto) (L geom.) O ponto que disreI cenlo' ~~m~. e fin.) Cinco por cenlo, dez ta igualmente de todos os da circumferenCtt! por' c; CinCO, dez, etc. de juro ou lu- cia de um circulo, ou da superficie de uma
pregado c~~ cem unidades de capital em- esphera. § O ponto que dista igualmente
~e ti' ~o ba reposteiro velho, nem ta- dos extremos de uma linha recta, dividin, q e nao valba a cenlo por cenlo- O. do-a em duas partes iguaes; o meio. § Em
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qualquer figura plana, o cenlro ou meio de
uma linha recta que divide a superCicie em
duas partes iguaes. § Em qualquel' superli·
CLe curva, o ponto que divide ao meio qualquer arco traçado sobre elle. § O meio de
qualquer espaço: no cenlro da pmça está
uma es/alua. § A parte mai ou menos centrai de um grande territorio: o cenlro do
lJaiz .é monlanhoso; estrada de (erro do ccn/1'0; I. é, que serve uma região do interior,
que é mais ou menos cenlral. § Cenlro de
gmvidade, do m~vimenlo, de oscillação dos
gmues, ele. V. estes artigos. § fig A parle
mais intima da sécle dos nos:;os a(Teclos, o
coração, a alma: sinto-o no I.imdo, ou no
centro d' a/ma; "da· me no cenlro (do coração, da alma) a pena, que assi vos traz"
Cam. Seleuco, f. 45. § O lagar, estado onde
alguma pessoa, ou cousa e tá bem, feliz, e
gozando. Vieir. V. Elemento: "aclJaste em
mim o - da tristeza" Lobo, Peregr. !l Fazer
l~mar alguem ao seu -; fazel-o cauir em
SI, no que deve o/lrar; cOl1vertel-o ao recto,
e bom. § Centro; fig. o que altrahe, chama
a si: "llellisa ... cenll'O do meu amante coração.. "011'0, cenlro do coração avaro .. Maus.
A/I'. § Centro da lerra; o seu interior. § it.
fig. Us aby 'mos, o inferno. § Cenlro de
com1Jl.ercio; o lagar de uma cidade onde
elle se exerce mais activameute; onde estão os bancos e os estabelecunen tos mais
importaute da imporlacão e exportacão, e
ainda do varejo. § Cenlro; lagar d'onde
parte a acção politica ou administrativa nos
paizes em que predomina o sy tema da
centralização: as provincias definham porque o centro absorve toda a acU vidade nacional. § Séde de uma religião, ou de uma
eschola philo ophica, politica ou social: lIoma é o cenlro do catllolicismo; Paris é o
cenlro do positivismo de Augusto Comte; a
Allemanha é o cenlro do SOCialismo. § Cen11'0 politico; associação dos membros principaes de um partido: V. g. cmlro l'epllbJicano; cenlro 'I'egenerador; centro p}'ogressista, etc.: honlem reuniu o centro. § A casa
onde estã in tallado o cenlro: VOlt ao centro;
venho do centro; o cenll'O é a primeira caa passando o tlleatro. § Centro; (t. parI.) a
parte central da sala de qualquer das camaras. § it. Os deputados, senadores, ou
pares, que tomam assento n'essa parte da
sala: o centr(l valou conlra o g.ovemo. § il.
As ideias politicas dos membros do parlamento que tomam esse lagar: o cenlro conseI vaclor. § Cenl1'O direito; cenlro esquerdo;
distincção polil}ca entre o centro puro, e
a esquerda e direita parlamentares. § Centro do eJJercilo, de uma colwnna; a parte da
força que occupa o meio entre as alas, ou
entre a frente e a retaguarda: o inimigo
atacou o centro; mas este repelliu-o com
graudes perdas. § Cenll'O; (L theat.) Personagem da peça, quasi sempre secundaria, e
de meia edade. § il. O actor ou actriz que
repre enta e ses papeis. § Centro ne/'Voso;
(L anal.) o enceJlhalo e a medulla espinllal.
§ it. Cenlro epIgastrico; os ganglios e plexos nervosos do epigastro.
Cellto'obús'lco, adj. m. (do Gr. /cenlrolt,
centro, e baros, peso, gravidade) (t. de
matil.) Met/wdo -; o que COII iste em determinar a medida da extensão, pejo movimento dos centros de gravidade.
CCllto'oscill.llI, s. f. (do Gr. kenlron; centro, e skopeó, eu con idero) Parte da geometria que tracta da determinação do centro das grandezas.
,()cllt.ml"Io'ill, adj. 2 g. Relativo ou pertencente aos centumviros.
Ccntllll>vlo'itIO, S. m. (do LaL centwnviralus) Di:{nidacte 'dos centumviros. § A
magistratura dos centumviro ; junta de
105 magistrados entre os antigos romanos,
que eonlleciam de Certas causas importantes.
Ccntílluvlo'os, S. m. pI. (do LaL cenlumvi1'i) Magistrados dos antigos Ilomanos, que
julgavam as causas civeis. De cada uma das
35 tribus se elegiam tres centulllvil'os, qne
fazia o numero de 105 magistrados, mas
por brevidade se lhes dava o nome de centumviros.
Ccntlll.lál'. \'. Centuplicar,
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VClltlll.llcílllnmelltc, ad v. Cem vezes
outro tanto. Traslad. da Rainila San/a.
(JClltul.iiCiltlo, p. p. de Centuplicar; e
adj. 'fornado 100 vezes.
Celltullllcú.·, V. trans. (do Lal. cen/uplicare) ~Iultiplicar por 100, tomar, ou repetir alguma cousa 100 vezes; accresceular
n'es,a razão. § Dar, produzir cem por um.
Cêntulllo, !.l, adj. (do Lat. cenluplus, a,
'Um) Que tem ;;em vezes outro tanlo: V. g.
força -: cl'ntuplicada. ~ {Jell/up/.o, s. m.
Pagar o cenluplo; 100 vrzes outro tanto.
CClltúrill, S. f. (do Lat.) Companhia de
Cl'm homl'ns. Vasco Arte: -esquadra de
cento e 3 cenlltrias" § Di visão em cem partrs: .cenltl1·ia primeira da bisloria ecclesiastica de lIespanha.. AI. L. 3. 70.
()Clltlll'illtli"', S. m. (do La!. cenltl1'ía/or)
Di loriador que escreve uma hi toria pela
ordem dos seculo , ou por periodos de cem
annos. § Cenlll1'íadores: os sete mini~tros
protestantes, flue em 1552 principiaram a
publicar em Mà;!deburgo uma historia l'Cclesiaslica, repartilla por seculos, com o
titulo de Cenlurias.
{'cnlu.'li.l, adj. 2 g. (dq LaL cen/urialis)
Pert ncente a uma centuna.
«:cnllll'loo, S. m. (do Lal. cellltl1'io) Cabo. capitão de cem homens. J\1. L. I.
()cntú"io, S. m. Centurião. Trab. de Jes.
8. 181. § Assim se chamavam tambem os
que iam d'anles, vestidos segundo o uso da
milicia romana, acompanhando a procissão do entrrro do Senhor, ou guardando o
sanlo sepulcro. n. 2. I. 5. "os cenlurios que
andavam armados guardando o sepulchro ...
licaram em calças. e gibam .. (em urna quinta feira sancta) flelog. PaU. r 21. § Cenlt,·
1'io; saião. § Cenlltria, f. de Cenllt7'io; It.
joco o.) Ac. dos Sing. 2. 241.
()cllh... lollilllo, s. m. (do LaL cen/urionaltls) O posto de cfnturião.
CCllzi.lll, s. f. (t. do Drazil) Choupana,
pequena casa onde moram pretos.
(:<-0, ou ceu, S. m. (do LaL cm/um) A
região ethérea. § O logar onde esta Deus, e
os Demaventurados: o reino do ceu. N'e. te
sentido diz·se tambem os ceus: Padre nosso,
que eslaes nos ceus. § O espaço indefinido,
cm que se movem todos os astros. § A
parte d'esse espaço limitada pelo horisonte: o ceu eslá azul. § O ar, a atmosph ra: o
cen está sereno. § Região, clima: "por ceus
não natur:;es andariamos.. Lus. § Ceu da
/Jocca; a parte uperior interna. § Lobn, e.
§ Céu da cama; a armação por cima d'ella:
.debaixo de ecos de brocapo" Vieil'. 8. 75.
P. da H. Gen. 2. 474. § Toma?' o céu com
as mãos; mo~trar indignação, impaciencia;
fazer obras, e fallar, movido d'estes all'ectos. I ieir. II. 421. 2. .jà 10m amos o ceo
com os mãos porque não eslà tudo mudado, tudo emendado .. UUs. § ()tle1'er abarcar
o ceu com as mãos; tentar impo si veis. §
1'0lla7' os olhos ao ceu: fil-'". recorrer a Deus.
§ Cas/irro do ceu; castig-o de Deus, da Pro·
videncia. § Subir·se a/gllem ao ceu; ensu·
berbecer·se, e despeitar os outros: .se a
fizeres ídolo (a sua dama) sllbir-se-Ita ao
ceo" Lobo. § Ter o celt aberlo na ferra; as
maiores venturas. § Ser um celt aberlo;
diz-se de uma casa ou logar em que ha
muita luz, e de que se goza lima bella vista. § A ceu aberlo; a de coberto. § Revolvér
cws e lerra; empregar todos os meios para
conseguir um fim. § QuereI' cobrir o ceu
com uma joeira; mentir descaradamente;
querer occultar uma cousa que todos vcem.
~ }la::;er do cC!' cebo/a; IDeuUr com descaro.
ElIfr. 1. r. § Caía o celt, mala!, as cotovias;
diz-se d'uma narraçãQ absurda, d'uma catastrophe supposta. § Cair do ceu; vir alguma felicidade de improviso, sem ser esperada. § Não cair do ceu; não se adquirir sem
trabalbo sem esforco: o dinheiro não cahe
do ceu. § Fogo do ceu; o raio. § Eslar no
se/imo ceu' e tar muito satisfeito. ser Uluito feliz. § fiA". Ter o ceu na lerra; ser venturoso; viver feliz. § Adag.: .0 casamento
e a mortalha no ceu se talba ...
(Céu, Para1so, Demaventurança, SJln.) Dizemos que as almas justas, depoi' da morte, sobem ao Céu; são levadas ao paraíso;
vão para a be171avenlurallça; por onde se vê

que os tres vocabulos são synonymos, em
quanto genericamente exprimem o logar, que
eomrete aos homens justos, depois da morte. Notemo. agora as suas difTerenças : Celt
quer dizer propriamente o Jogar allissimo
onde' Deus especialmente habita, e tem o
throno de sua magestade. Paraiso quer dizer logar de delicias. Bemat'enltLral1ça quer
dizer a somma de todos os bens. Assim,
quaodo dizemos, que as almas justas sobem
ao Céu, denotamos com especi;t1idade a vista de Deus, que ellas vão gozar: quand()dizemo, que ~ão lel'adas ao pamiso. referimo-nos as delicias do logar, que vão habitaI' : quando dizemos, que vão para a bemaeen/urança, designamos especialmente a
enchente de bens, que Il1es esta preparada
na gloria. De maneira, que significando todos os tres vocabulos a me ma cousa em
sub tancia, cada um d'cllrs a con-idera debai,xo de diversas relações, e aspectos.
Cêl''', (do La!. cipus) Pé, tronco da videira: e fig .•Christo verdadeira cepa de todos
os fieis" Luc. 7.7. "plantar cepas eatholicas.. casar pessoas taes para crescer o povo. lJ. 2. 5. II. § A parte inferior das arvores e arbustos que se cortaram para madeira, e que depois e extraliem com as raizes
para carvão. § Não passar da cepa lorla;
não melhorar nunca de po ição pOl' mais
dili.gencias que faça; ou não aprender por
maIs que estude. § Alguns escrevem se]Ja,
menos propriamente. ~ Adao-io. : .A boa cepa em maio a deita... De boa cepa planta a
vinha, e de boa mãe a Jilha"
Cel,cciI'i.l. V. Sinceiral.
CCI.êil·n, S. f. O troncQ da videira, Alar/e, 136.

(;('l.hnlnl;,·ol.hin, S. f. (do Gr. keplialê,
cabeça, e graplló, eu descrevo) (t. anl.) l1escripção anatOlnica da cabeça, ou do cél'ebro.
Ccphnllllr;ín, S. f. (do Gr. /repila/é, cabeça, e algas, dól'1 (t. med.) Diz-se em geral de
qualquer dóI' de cabeça.
(;~'l.hnllllogín, S. f. Parle da anatomia
que tracta do cérebru, ou cabeça.
CCphIlIIlCOIII~II, S. f. Ido Gr. kepllalé, e
lemn6, en corto) Dissecção anatomica da cabeca.
éCI)blllt'lI, ou - leiO, s. f. (do Gr. ke·
)lltalaia, qUI) tem a mesma significação, e é
feito de /iC]Jha/ê, c.abeça, (L med.) Dór de
cabeça inveterada, chronica.
CCI.húleo, ", adj. Que teIU cabeça: dizse dos allimaes (lue tem caurça bem distincta do corpo.
()Ci.11l11I('O, 0, adj (I. med.)' Que perten·
ce, ou que é concerneute à cabl'ça. 1\0 encephalo : v. g. aT/el'ia cephalica. § Remedio
ceplla/ico; de que se URa contra as doenças
da cabeça. Rec. da Cir. § Veia cepilalica ;
uma das veias do braço, assim chamada por
se cuidar, que sa!Jgrada ella, saravam as
dôres da cabeça.
CCllhlllítc, - tis, S. f. (I. med.) Plegmasia, ou ~nflamm.!l~ào da cabeça, do cerebro ;
congestao cerebral.
C':'pbnlo, pref. de muitos termos, com a
sio-nificação de cabeça; as vezes perde a
ultima vogal.
CCI.hlllóide, adj. 'l g. Que tem a fórma
de cabeca.
.
Ceph •• lílpOdCS, S. m. pJ. (do Gr. kepllalé. cabeça, e 1)odos, &"en. de )lous, pés) (L de
h. n.) Ordem de molluscos que tem o corpo em fórma de sacco, do qual sai Ilma cabeça armada de grandes tentaculos que lhes
servem de pés, como no polvo . .Cuvier, 2. p.

6. JlJello, C.

VCI.hlllótcs, S. m. pI. (do Gr. kephalé,
cabeça) Familia de peixes ósseos, que teem
uma enorme cabeça.
(JCI)hulotolUín, S. f. (do Gr. kephalé, cabeça, e /emnein, cortar) (I. cir.) Operação
que consiste em dividir a cabeça llo feto
morto quando ella não póde atravessar a
bacia.
CCI.bulótomo, S m Instrumento para
praticar a cephalotomia.
Ccphlllóh'lbo; s. m. Ido Gr. kepilalê cabeça, e l1'ibein, esmagar) (t. cir.) Instrumento para esmag-ar a cabeça do feto morto
quando ella não póde passar o estreito.
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Cl'l·heo, ou CCI.hell, S. m. (l I)
COIIstellação llo hcmisphcrio seplenals. r.
nal.
no~cphí~lo! ", adj.. ~ertencpnle ao rio Ceplllso. ~ F/?r ~efJll1SLa; ? lírio em que roi
convertido NarCISO, t1lho d e~te no.LlIs.2.6IJ.
CCI.llhatlo, p p. de CepIlhar. Arr. 2.29
§ fig. I?o homem mal feito dizemos que i
mal cepl.tltado. E.u(~·. I. 6. § .lrazer os ~enli.
llos cepl/ltadns" J. c, apurallos. AII/cqr.{ 9'J
Cepllhlldíll'lI, O mesmo que ÂccpÚha:
dura.
Cepllhúr, v. l.rans. O me mo que ACl'pi,
Il~ar. <l fig . • Ce-pl/!wr as pernas mal rpilas.
Eufi'· 2. 2. • cep!lltar a alma" limpal·a de
erros, _e peccados. AtI/(gr. f. IGg. V. Acepi,
Ihar.
~CI.ílho, ~. m. Instrumento de marce.
neJros e carpllltelros, de alizar a madeira
fazendo sair d'ella mara\'~lhas; plaina pe:
quena.. § Uml!- sone dp: lima, de qlle u,am
os l' pl.ng-ardelros. E?pl11,Q. Perf.
Cep.~."o, s. m. dlln. de Cepo. § Pecada
s~lia ; . e de mçt~l, e eslá junto ao nrcào
dIanteiro. § PI'I~ao lIo ·pé. B. P. I'ãrte
dianteira e alta da sélla ..
(;epo, s. m. (do LaL cipfJtls) Toro, lroo.
co de arvore, que se cortou transversal.
mente. § A parte inferior do tronco comas
raizes, na altura por onde a arvore se der·
I'ibou, e que só serve para carvão. § CqJo
de c07'lador; o bi 1I0to sobre que "e córla a
carne, e que é alto e muito grosliO. § [I.
1)OS para entalhar em imagens; os loros
de que ellas se fazl'm. Vieira, I. 486. gfJt·
)lo 1'Cvesso; instrumento de carpinteiro, que
tem o ferro empi nado, e córta a madeira
rija. § \leparo dos camellos da antiga arll·
lheria. (Cast. 3. 16.); e parece que assim
chamavam os reparos de toda a artilheria.
(V. Desencepado). n. 2. 9. I. .acharam ore·
po (do cameJlo) todo cheeo de sangue. Goes,
eh7'. Afan. 3. C. 28. § Armallilha para am,
coelhos, ladrões. lJ. 2. 1. 5. Ord. Marl.Í.
41. 4. § Cepo; na prisões, tronco com bu·
racos, onde se prendia o pé; ou um cepo de
pau pesado, no qual se cral'a uma cadeia,
ou corrente, em cuja argola, na outra extre·
midade. estava o pé do preso; âs veles, era
porlavel com a cadeia·correnle. § I'edaço~e
madei ra, que se prende á perna dos alllmaes domesticos, afim de não se afastarem
para longe. § Cepo; columna nas egreJas,
óca, ou com caixa Clil cima, oude se lao·
cam esmolas. Panl. d·Av. c. 46. ·no Clft!,
õu caixa do templo... § Cepo dejavra. V.la·
vre. § Cepo; fig homem sem juizo, IIronco,
quasi sem alma como o cepo de pau. § Mag.:
"Enfeitai o r.epo, parecerá mançebo•..
C<-POIIl, s. f. (I. de h. n.) PeIXe esplOhosoo § - ("anzina: ténia marinha.
.
(;eo'o, s. f. (do Lat., do Or. km'os) Matena
crassa. oleosa, amarelia, pegajosa, que,~
acha na colmeias Na India fazem as am.o
lhas uma cera negra nos troncos dasar.ores, mui. § Cera a711arel/a, ou cera bd/a,
cera não curada; ainda misturada com par·
ticulas lle mel. § ii. nguenlo emohellte,
composto de cera, mel e azeite. § fig. A.qu:
se cria nas orelhas. purgando-a o OUVido,
cerumen. Nadeira. § fig. Cousa branda. Ar;
dos Sing. 2. 20'2. • e ja branda, porque
vencera vem cera- Atllegr. I. 9.•como elle
he llum~ cera bella de Ijrando... § flaJtru·
1'a. fio- trabalhar com pouca diligeoCla;dl!'
se'dos·jornaleiros. § Uma cera; 3 ~r~~~
e II?, ou 3114 d·ella. lJoc. Anl. § 9lL!,a: el'
com 7'uíns cle(1L7lclos; fazer sacrJficlOo~ote
forços, beneficios; gastar teme o;"0,01 da l/lJ
de qlIe não se tira pro~elto. § IflilG '0
a;;eile; (phras. 11leb.' o Interesse propr~~.
()erúc('o, 0, adj. (I. bot.) Que tem
pecto ou a consistencia da cera. logar
()C;"IllC, S. m. (do Arabe. ça!'a m\ UI'
sombrio) (t Asial.) Sobrado fedlto/~J de
tI'O pés de arvores, coberto e o:eroml.
palmeira. B. 1. 5. 4. § Cerame, por,
Ord. Ar. 4. f. 116.
os ar~lIa,
()c"làmlclI, S. f. (dó Gr. keram ,
barro) A arte do oleiro.
. nl'rleo·
(;er'llllleo, ", adj. Que resp.clta.. ~s que
ee á ceramica. § Ar/es ce7~at1ltcasiouças de
tem por objecto a fabncaçao das
barro, porcellanas, etc,
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ceromoll'rnpbío, S. f. (do Gr. l~eI'aYws,
barrO, e g!'ophuill, descrever) Descri pçao de
vasOS antigos.
.
.
ceromo/ól.ápblcO, 0, adJ. Que respella
ãccramograpl1ia.
.
CerlÍlles, (un~uento). V. Celoto.
.
lJerllsíulI, S. L. (do L.aL cerasus) Mucllagem da gomIDa de cereJe."·a.
('cr.istll, s. r. ou ~CI·ílt.C,S. m. (do LaL
w'asla, ou ceras,tes) ~ pecl.e de se,rpente;
lem duas ou mais eminenCias em fo;ma de
chifres com que fére e envenena. Galh. 3.
10.• as furias vibras, cerastes, e serpentes,.
(lerllliUII, adJ.. f. (d o G"
r. Iwras, corno)
! (I. cschol.) QIt~slào cel'a/'i!ta; argumento,
quc li uma espeele de soph I,ma.
CerMo, s. m. (do Lat. ceratum, de cera,
cera) (l. pllarm.) nledicamento externo, que
tem por ba e a cera e um oleo.
vcrállullI, s. f. (do LaL) Pedm, que muda de cMes, e resiste ao fogo. Alarinho,
Anl. de Lisb. p. I 19.
(Ieráulllo, s. m. (anL) (do l.aL Cel'altnium) ~ota grammatical com esta figura t,
quc, po~ta ao lado de um verso, denota estar defeituoso.
Verlllluílc, S. f. (ant) Fulgllrite.
rerllcro, s. m. (do LaL cerbel'lts) (L
ml'thol.) O cão que guarda o Inferno. § fig.
Guarda severo, intractavel. § O maldiz.e~te:
,~não podem ladrar estes cerveros" VWt1'a,
3.43.2.
Cel'CIl, s. f. Obra de madeira, ou de pedra, ou tijolo, ou <ebe, com que se cerca,
cinge, tapa, fecha algum e,paço: v. g. jardins, cidades. § Quintal murado, ordinariamente contigua a uma habitação: v. {J. cerca de W/IVBIl/OS. § Circuito de cidade. Albuq.4. I. § IJerca de espinho; sebe viva de
e1pinheiro, com que se cercam cam pos de
cullura, ou de pasto no llra7.i I. § Cerca de
arame; li formada de postos de madeira de
melro, ou de pouco mais de altum, e distanciados de dúis a tre, metros, aos cluaes
te prendem tres ou quatros fios para telas
de arame commum, ou farpado, e serve pa11 evitar a entrada de auimaps cm terrenns de paslo, ou de cultura. É muito usada no Brazil, principalmente nos campos
de criação do tUa Grande do Sul. § - adj.
U,a Gil Vic. 3. 281. 4. "minha morte he
rma, e certa.. i. é, proxima.
.
Vere", adv. (do LaL cÍ1'ca) (E ás vezes
~recedido da prep. a, separada ou unida:
ac~rca, ali acerca; c é tambem seguido da
prep: de, formando loc. prcp.1 Perto, muito
prollmo em lagar ou tempo: cerca havia
uma ponte; á cerca das porias. B. e Jll. e
Mora, 87. "seu pai morava á cerca.) cerca
de um anno; um anno com pouca diO'erença: 'morrerão cerca de mil homens no combale. 'o rio (Iue cerca sua agua derrama ..
Junlo da arvore. .Din. Od. 39. "cerca de
Deu. junto. perlo d'elle. AIT. 3. 4. "tinha
la~la ~utoridade cerca uo povo" li. 1. 7. 7.
PIJUicll'. 2..40. Arr. 9. 13. e IG. § Em breve:
'~e qne a cerca morrem" Ined. 3. 258 §
~ cerca; quasi: "vão já mortos, ou á ceroa"
a/m. I. C. 33. e 39. "eaval!eiros tão mal
!~Iados da ju~ta, qua á cerca se não podia
JU~r, qual estivesse peior" e 41. "á cerca
naO,POdla ter.. e ibid. "os escudos de to,
jU eSICltos, as .armas ~ ccrca" Al. e Moça,
!luma Janella a cerca rasa" § Prommo em, numero: V. g. a cerca de mil hoB1111. § ~.nlre nós: .á cerca de n.ós se usa"
J' e An. 3. 3. "costume era a cerca dos
udeu.s. (entre elles) § Fall(l./· á cerca de alo
fJ~n, a seu respeito. § V. Ácerca.
uurtádo,
S. m. Logar rodeado de muro
de'c ehes. Como corro, liça, teia, liçada
Polm
~~:Ir E . 4. r 24. "o cercado das
~t
. stacado. § Campo cerrado, com
tfll~ etc';dreceptacuJo de porcos, com' cantaro a, etc.
lUeíh:ad.or,.~. m. O que cerca a pl'aça, o
Cer po~ slho; sitiador. P. P. 2. o. 17.
cadura, s. f. Circuito Forles, 1. 323.
pedl'as nos anneis, em roda de
ta 1 m e pedra maior. § Obra que cer-dolJ~r!cc~ de qualquer oJJjecto: V. g.
iii
o, orla: - ela moeda. Sever. No.. 'na cercadul'a diz: Rea; Porltlg.» Ett{r.
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4. 2. § Adorno em redór de costura, bordadura, etc. § Nas casas fo"radas de papel, tira ou listra mais ou menos ornamentada
que o arrema.ta, sobrepondo-se·lhe, nas
duas extrenlldades, superior e inferior.
CC"cál, S.Ln. 'do LaL qlterCus, carvalho)
(anL e provinc.) Lagar onue crescem cerquinhos..
vC'·C'"11e..t08, S. m. pI. (anL) Cercamen:os de paredes; tapizes de as armar P.
da 11. Gen. V. Colgadllras.
~c.·c· ...í", s. f. (voc. adop. do Hesp.) p.
uso Proximidade, immediação. Vieir. 7. 544~
"deixar a cercania de huma coroa" § l!;
mais uso no pI. e vale tanto como VIzinhan-

CCI'clllll,do, adj. Tonsurado.
Cm'ellhál', V. trans. Fazer o ccrcilho;
abri I' a coróa, ou ton ura.
CCI'cHho, S. m. Coróa de religiosos, que
não deixam senão um circulo estreito de
cabello á roda d'ella, sendo portanto ILuito
grande: v. g. cercilho elos Pl'anciscanos, Be-

nediclinos. Ounh. Catal. elos Bisp. do Parlo,
151. Mais frequentemente se diZ boje, cercilio. § Cercitho do pergaminho; as extremi-

dades asperas, mais grossas, e irregulares,
([ue não são boas para escrever n'ellas (Cou/.
5. 7. ? Urdo Llf. 1. 220.); garras, que se
cerceiam, ou aparam.
VCI'dllo, O mesmo que Cercilho.
ças, arredores.
.
Cel'CO, S. m. (do Lat. circus; do Gr. kirCC.·c..... te. V. Cercador. AI. L. l2. C. 6.
kos, circuito, circo) Sitio, assedio posto á ciCC"ciio, adj. m. (do Hesp. cercano) PrQ dade, ou praça por cercadores por terra: ou
xi mo : inimigo cercào daCJuelle contra quem por mar com navios, atiás bloqueio. Pina,
quer ser testemunha" Ord. Ar 3. 63. 2. r ChI'. I. C. 7. "assentar cerco á Clda/le- Leão,
214. e 215. "parente cercão"
ChI'. Sancho I. B. 2. 3. 2. § Pór, letlantar,
CC"Cál', V. trans. (do LaL circm'e) Tapar, ler em cerco; pór de cerco,' suslimlar o cerco;
defender a entrada com cerca, muro: V. g. aperlal' o cerco: e fig. pór de cerco li procercar a vinha, a cidade. § Cercai' o pOI'lo ; pria alma" Vieir. 9. 406. procurar seduzil-a
bloquear. Luc. 10.21. § Pór cerco militai' á com tentações. § Curral. B. P. § Cerco de
praça, á fonaleza; siliar. § Abranger em l'edes; o que se faz com ellas ao peixe. EU{I'.
roda,_ tornear: v. g. cérca o mal' a ilha: 1. 1. ))01' e:k. de atúns, de caça cmpra7.ada,
«naçoes val'las cercadas com as ondas do etc. ~ Cerco; (I. venaL) Cordão ou fileira de
oecano" ÜIS. § Andar em redór, rodear: homens, que formam como que um circulo
"cercm' a terra" B. Clal'. c 41. Ined. 3. 140. para colher no meio a caça. § Cerco .. cerca
§ fig. Sua {ama céroa o mundo; i. é, cone de religiosos. § Circo dos antigos; liça, lipor todo u mundo. Lus. 10. 45. "as costas çada onde se combate. Paiva, S. 2. 131. §
odoriferas Sabeas... cercam com toda a Meteoro em redór da lua, sol. Atlelar. Chr.
Arabia descoberta" i é, viajando dão volta. ~ lig. « este cerco de miserias do mundo"
B. Vic. Vergo 283. "cerca o mundo" Lus. 4. B. Olal'. C. 59. roda, suceessão perenne, 1'063. Clar. 2. C. 7. "andou (o cavalleiro) em dcio. circulo. § Cerco; a ci rcumferencia de
busca delle cercando toda aquella terra" ; algum territorio: "hu.ffi - de 150 legoas"
indo em volta d'elfa. § ligo Rodear: ccr- aro. I'ieim, 11. 402.. "guardees todo esse
cam-me as dóres da morle, os trabalhos: oerco" espaço em redór. Ined. 2. 456. § Cer«cercado de perseguições" Viei!' 1. 401. § co cl'yslallino; (L poet.l a ecliptica; o céu
Cercar a casa com os olhos: olhar para to- onue os deuses fabulados habitam, e prindos os lados d'ella; rodeal-a com a vista. cipalmente Jove. Cam. Oele, 12. § (no jogo
B. Claro c. 64. ou 2. 30.
do monte) Parada obre uma carta contra
Cm'cál'-8e, V. rcf. Chegar-se, aproximar" todas as outras. § Em cm'co . (loc. adv.) de
se. B. 1. 3. 10. -já se vinh~ cercalldo á ci- redór: "em cerco do estado" É. 2. 10.4. «em
dade" Cm:;, Poes. «já me vou cercando (da cerco da fortaleza" ao redór. B. a. 7. 5.
minha hora derradeira)" Cercar-se com seus
CC"COtlCll, S. f. (do Gr. /,er/cos, canda) (L
navios; rodear-se d'elles para defesa, etc. boL) Nome d'uma planta da nova Zelandia.
Cé"cc, ad V. COI·tm· oC/'ce; de sorte que
CCI'coln, S. f. (I. AsiaL) Al. P. c. l46.•.De
não fique nada pegado da cou~a, que se cor- que a maior parte farão genisaros de ceI'·
ta. Enei(t. 10. 96. «cabeça lhe tirou cerce, cola de outro, que he devisa de nobreza end'uma cutilada."
.
tre os Turcos".
CCI'ceádo, p. p. de Cercear'§ Afoeda - ,.
CCI·COI.ilhcco, S. m. E~pecie de macaco
de
rabo
com
prido.
aparada ou raspáda cm roda. § Faltar cerceado; (anL) articular bem.
Cel·tI"8, S. f. pI. As sedas dos javalis, caVCI'ceotll))', 0, S. O que, a que cerceia. mélos, ursos, etc. Vieir. I. 34. "com as cerLei de 14 de ,julho de 1688.
das, e cilicio á raiz da !larne" corpinho, de
{;CI·C.·.. tlÚI·.., S. 1'.. Acção de cerccar. § cabello duro por mortillcação. V. ·eda.
Cel·tlo, S. m. (ant.) V. Porco.
Cerceadlwas, S. f. pI. Fragmentos que ficam
da cousa cerceada.
CCI'doso, ÓSll, adj. Que tcm cerdas, sevm'ccnmenlO, S. m. O mesmo que Cer- deúdo: "o javali cerdoso" Cam. Elegiacl. 6.
ceadnra.
§ Duro, como as cerdas: V. g. cabello cerVCI·ccá.·, V. trans. Cortar cerce. Eneida, doso.
12. 89. v,. g. crrcear a cabeça, cercear memCel'cál, adj. 2 g. (de Cdres: V.I De pães:
bros. BaMo das OveI/las. B. Olar. I. C. 15. "o chão cereal" Eneid. 7.25. § G/'(ios cereaes;
"cerceolt-Ihe as pernas" § fig. Diminuir, cor- todo o grão, de que se faz pão: trigo, cevatando ou raspando á roda: "cercear a moe- da, centeio, todos os milbos, arrozes, etc.
da" § ligo Aguarentar: «cerceai' as esmolas" § A>'les, apparalos cereaes; relativos á agriVieir. 9. 67. i. é, furtando, diminuindo d'el- cultura. § Os cel'eaes; S. m. pI. As plantas
las: "cuja memoria nem dias nem ingrati- cereaes. § Os &rãos cel'eaes. § Cereaes; fes.
dões cerc.em·ão" diminuiram. § D. PI'. Alan. tas em honra ue Céres.
Cart. -cercear a pompa. AIT. 3. 16. "cercear
CC'lcolircl'o,
adj. (de cp.reat, e do LaL
as rendas" Apol. .Diat. 237. V. do Arc. 2. (e1'O, eu trago) Que produz, que brota ce25 "cercear demasias de gastos e faustoso reaes; relalivo a cereaes.
-esses ministros tacanhos, que cerceãa as
Ce"cbéllo, S. m. (do LaL cerebellltln, dim.
mercês, e liheralidades dos reis" escaceiam. de cercbl·ltm.) (I. de anal.) A parte do ence~l Aparar em roda: "cercem' os raminhos das phalo, ou do cerebro, que occupa a parte
Igurarias de .mUl·ta, que vecejão, e as de- JIlferior trazeira da cabeça. Recop. da Ci!'.
Ccrcbclloso, Ó8l1, adj. II. anaLj Que petformão" Vieir. 3. 404. 2.
cm'ceo, ou CCI'celo, S. m. Acção de cer- tence ao cerebello: V. g. arlerias -. Mello,
cear; cerceamento; cerceadura. «para evi- C. p. 344.
VcrcbrAI, adj. 2 g. Que pertence, que
taI' o cerceo das moedas» Vieir. Carl. 3. r
441.
diz respeito ao cerebro : V. (J. arlerias, nerVél'CCO, ou Cél'clo, 0, adj. Corlado cér- vos -s. § (I. medo Que atl'ecta o cerebro: v.
ceo, rente: sem ficar nada pegado do que se g. febre·-.
Vcrelnlco, adj. m. (I. cbym.) Acido-;
corta. B. Claro 1. C. J3. -cortar o braço cerceo" a orelha cercea" "golpes que cortarão a substancia branca do cerebro, descoberta
pernas cérceasu Coulo. 8. C. 20. B. Flor. 2. por Vauquelin.
()crcbl·trorlllc, adj. 2 g. (L med.) Seme14. "raio, o qual lhe decepou c3rcio hum braço, e lhe ti'rou a vida."
lhante á su h tancia dos miolos da cabeça.
Ccrceln, S. f. Ave palmipede, congéne- § (L did.) Quo tem a fórma do cerebro.
re do pato; é do tamanho de um pombo.
cCI'cJU'íllO, S. f. Nome dado a diversas
CosIa, Georg. (Anas querqued'llla. Linneo.) § substancias achadas no cérebro.
()crcb"íno,
adj. Cerebral. § Og..SinguCerceta 1Jeqllena (anas creaaa):
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lar, extl'avagante, que procede sámente de ou com cerimonia. Ined. 1. 301;. "embaixa(lCI"lido, p. p. de Cernir (ant) /11 "
plWlltasia, imagoinação, ou particular modo da muito bem recebiEla, e ... com muitas cem.ida; sassada, peneirada. Eiucit1nn~al
. ai.
de pensar de alguma pcs50a: v. g. inlerpre- grandezas ceremoniaelas" P. P. 1. 3. Palmo Farmha.
tacão -.
2. 156.
Ce"ollhelr", S. f. Certa arma usada
'(Jc"cllõ'ít , s. r. (t. med.) luflammação do
{let'lmolllál, S. m. Livro de cerimonias, tigamente nos combates. M, e Moca 2 a.ne ritos solemnes: v. g. cerimonial das bis- "a esta hora sahiram seis peões' a;maJ6;
cérebro.
Vércb.·o, s. m. (do LaL cerebmm) (t. de pos. § IWqueta : V. g. o cerimonial ela c6rte. de alabardas, chuças, e cel'1lilhciras e ceo,
()cl'!llIo11lõl, adj. 2 g. Relativo á ceri- caram-n o... § Deve-se corl'i"ir eu! cel'r
anal. vulg.) Mas a de substancia nervosa,
,.
que occupa a cavidade do craneo do homem, monias. § Da(lo a cerimortias em acções so- lheira c<.'rvilheira. V. CervilheY"a
e dos allimaes vertebrado; é um Jos prin- lemne : el-rei era muito ceremonial,; Inecl.
{lC"OÓl', v.. intrans. (qo FI'. Cerner) 'B p
2.
93.
Res.
CM.
J.
II.
observante
do
cerimocipaes orgãos da vida. Vieir. 5. 90. "a pedra
traduz Ii/),~, ~Uuc versal't} Andar para allu:
L
que rompeo a testa Olp gigante, porque lhe nial, e etiquetas da córte, e respei tos, e e para alho
peuetrou o cerebl'O' § Os cérebros; os mio- acatamentos devidos ás pessoa, e acções.
Vc."n~", v. trans. (do Lat. cerncre) Penei.
()C"\aIlOll I iII', v. trans. Acompanhar dr. rar, Joelrar, sassar fannha, etc.
los. Ulis. «o cerebro, e cerebelloll § Lig. Ca'
cerimonias: v. g. cerimoniar aquel/e acto. §
beça, e pi rito, razão, intelligencia.
{lea·orc,'á,·lo,. S. J? (de cem, e do La!.
CCI·chl'o.csllln""'I; adj. (L anaL) Que Acompanhar com adornos, enfeites, e com- (~ro, eu lev9) M!nO~LS~a, que leva eastical
tem relação com o cerebro e a espinhal me- posturas de cerimonias: "as damas sahirum nas proclssoes; e OInClO dos aeolythos. Ca.
'aviadas d'avantage do dia dantes, porqne Ih, Rom. ~4.3. § ~sa-se no felU. V. g. Il.l duas
duUa.
V(WCb,'O-I'IICbldiàoo, adj. (L anaL) Que s dias de mais perigo ceremoniavam corno ceroferal'las (freiras).
festa, etc. Palm." 2. c. 138. !\ '1'ractar com
tem relacão com o cerebro e o rachis.
{lcI'og" II I)hill, s'. f. (do Gr. troros cera
cortezia, com cerimonia. P. P. I. p. 7i. -o e. graphein, pintar) Pintura de enca~
cCI'crólbO. V. Cerefólio.
tlCa.
Ce"crólio, S. m. (do LaL ehroreph!/ilwll) viso-rei os ceremoniava de barrete"
{lc... llIooli..·.sc, V. ref. Tractar·se com
Planta hortense, da famil. das umbelllferas,
~e.'óldc, adj. 2 ~en. (do Gr. kéros, cera,
de folha como a da salsa, pouco felpuda de cerimonias, cortezias á deitada, á levanta· e. elclos, forma) (t. dLd.) Que tem a apparen.
sumo cheiroso e que se emprega como tem· da, á mesa: "nunca deixava de ceremoniar- cla de cera.
se, e ser menos atacado dos que o aguardapero. Unrv. Pol!Janth.
{lc"ól, s. m. Composição de cera p~z c
VcréJu, s. r. (do LaL cemst/,s; do Gr. !Ce- vão"
sebo, ou oleo, com que os sapateiros enel'.
Ccl·lmoolóUc.....Clltc, adv. De modo ram o Liado, ou linhol de coser as peças de
?'as ia) Fructo da cerejeira, de cór rosada, ou
preta. § Cerejas do sacco ; são maiores, que. cerimoniatico; por cerimonia. Paiva, S. 1. sola, e ajuntar. Eu/i'. 3. sc. 5. ~I/l.
CcrolcÍlul, S. f. (do Lat. cera, cera, e
as ordinarias: outras ha de muita varieda- r. 276 V.
()c.'lmolllátleo, ", adj, Cp.rimonioso, to- oleum, oleo) (L chym.) Uma das tres subde. § Cerejas bravas (cranon, em LaL) Lus. 9.
ll
mado á má parte: formal em cerimonias, stancias que se acham na cera das abe.
"as cerejas purpureas n.a pintura .
CJc,'ejál, S. m, Terreuo ptantado de ce- que as pratica, ou exige. § Supersticioso. lhas.
Utis, 3. sc. L. "q ue faz o diabo, bU5ca moCCI'omi'allc/n, S. r. (do Gr. fí(J/'O$ cera e
rejeiras.
..
.
VCI'cJeh'll, S. f. Arvore da famlha das dos veremoniaticos"
manteia, adivinllação) Perteudida' arte 'de
CC"imoolósllmclltc, adv. De modo ce- adivinhar por meio da cera derrl:tida lan·
rosacea', que dá as cerejas. § A madeira
rimonio$o; com cerimonia.
çalla gota a gota cm agua fria.
d'esta arvore.
Cel'co, ", adj. (do LaL cereus) (L poet.)
CCI'i...olll .."o, ÓSll, adj. Amigo de fazer
{lcI'omilote, S. m. O que pratica acero·
.
De cera, como cera; cór de cera: «nos cereos cerimonias; cheio de cerimonias. Catastro- mancia.
arraiaes.. (das avelhasl Eneida, 12.1 37. § Que p/te de Porto V. Cerimonial. adj.
CC"ómc, S. m. (do Arab. salahal1lc) Vestem cera: v. g. os cortiços, (avds - . § O {lcI'ill", S. f. (I. chim.) Substancia parti- tidura antig-a de mulher. M. L. 6. 508.2. !
céreo semblanle; encerado, de cór amarel- cular que existe na cera. § Substancia no- Capa gTande, ou sobr~tudo; no Lat. barbava que se extrahe da cortiça, e que tem 1'0 zeimme. M. L. Escrit. 27. P. 4. Elllcid. I.
la, e talvez defullcta.
{lill'cs, S. r. Deusa da fabula. § (L poet.) q.ualldades quasi analogas ás da cera das 262. V. Cerame, que dilfere.
Os pães, ou grãos de fazer pão; que de seu abelhas.
Ce"omél, s. m. (I. de pharm.) Unguento
CCl'Íllllll, S. f. dim. de Cera; Um bocca- cuja va e é a cera e o mel.
nome, como de quem ensinou a cultura
VCI'oplásticn, S. f. (I. did.) (do Gr. kêrOl
d'elles, ee dizem cereaes. § Os poetas dizem, do d'ella.
os elons cle Céres, a lou.ra ou flava Cêl'es; por,
Ce"io, ou Cel'iulll, S. m. (do Lat. cerium) cera, e lJlastilcé, arte de moldar) Arte de moi·
as douradas seáras. sementeiras. § Tambem (I. chym.) Metal descoberto no mineral ceri- dar em cera as diversas partols do corpo hu·
se toma pela terra. Lus. 32. "em quanto o te; é branco cinzento, quasi infusivel, um mano; de fazer llguras de cera.
{l~wótlco, adj. (L chym.) Aoido-; um
sol rodéa este globo de Céres, e Neptuno, i. pouco volatil, e muito quebradiço. Pim. C.
é, o globo que se divide em terra, e mar. § p. I!). Barj. '1'.~liner. 31.
dos principlos constitutivos da cera.
{lCI·\a'ÓSt.,os, S. m. pI. (L de h. n.) OeNome de um planeta descoberto em l801.
cC"óto, S. m. tdo Lat. ceratum) EmplasCel'~idei"lIs, S. f. pI. (I. mar.) Cabos nero de passaros, que tem o bico guarne- tro, ungllento em que entra cera. § Os C!delgado para colher as vélas.
cido de uma membrana.
1'otos; (L de pharm.)
{lCI'iCII, s. f. Onguento composto de cera
VCI'óulllS, S. f. pI. (do Arab. serlla/, de
Vcl'itc, S. f. Mineral composto de oxydo
de cedum, de siliea e de oxydo de ferro. saral/.ala, vestir ceroulas; do Pers. 3Jerll~J
e azeite, com que se cura o cieiro.
(lcrieil'lI, S. f. Arvore da Virginia, que Pim. C. Barj. '1'. Atin. 31.
Peça de vestuario de homem, de algoJ~o,
VCI,oõd.., S. f. O acto de extrair o cer- linho, seda ou llanella, que se traz pqr bmo
dá uma baga monosperma, contendo uma
especie de cera, de que o habitantes fazem ne das arvores. sangrando·as. Regim. dos das calças. § Ceroutas; em cerlos panes 011'
de as mulheres usam roupas eu~tas, como
velas.) At!Jrica ceri(era. Linn.)
Vereies, c. 21;. V. Cernei ra.
t.:c",ch·o, S. m. O que faz velas de cera,
CCI·on.·, V. trans. Cortar além da casca na Persia, ~ão calças até aos pes, largas,
e as vende: o antigo candeeiro, ou can- das arvores alé ao cerne; descobrir· lhes o que não dei xam di fi sal' as fórmas das per·
dieiro as fazia de sebo. V. Candieiro. 01'(1. cerne. Ord. 5. 75. 1.
nas. '1'enr. C. l5. «ceroulas de seda ... sobre
"llum cirie!Jro, d'estes que fabricão tarjas
Vé"llC, S. m. A parte interior do tronco as quaes (as mulheres de Sofil calção meras
de cera para Igrejas" Apol. .Dial. 36. § Oque das arvores. § O ceme da l)'taeleim; o ql!e calças de pano e~carlate, ou r9 xo ,.
CCI ó:\"lo, S. m. (do 01'. "o/'os, .ccra, c
.
trabalha em cera.
ella tem de mais rijo e bem ligllificallo, e
vCI'irCI'O, ", adj. (do Lat. cera, e (era, eu dura mais; miolo uem lignificado, amOlgo. 3J!flon, pau, madeirai (L bot.) PalmClra, que
levo) Que dá cera.
Santos, p. 4.9. Cast, 3. C. 63. "0 aloes !le o da uma e pecie de cera.
..
(;CI'íllco, u, adj (do LaL ceri[icare, fazer ilmego, ou ceme, e o de fóra lIe aguila" (O
CC"(/neh'o, S. m. - I'n, S. f. ReligIOSO,
cera) Que pertence aos retratos, e ooras fei- entrecasco, amo, ou o brancal. Orta, Coll. ou religiqsa, que cuida da cera do eüníen·
tas de cera.
30. 130 "o ilmego a que os portuguer.es cha- to. Blut.
nP3
{lc";lbll, S. f. (L do Brazil) Variedade de mão cerne.. aliás miolo. !\ Estar no ceme;
CCI'(IUch'o, ", adj. PescadOI'-; q e,.--:
mangue, que serve para cai bros
dizemos do ancião de velllice verde e ro- ca com redes de cercar. § Redes eerqu6JI'OS,
{lc"'IlIÓnlll, S. f. (do LaL cerimo/lia, ou busta, que está para durar muito. § A. resi- de cercar peixe tel-o em cerco, como curo
crorelllonia) Acção, nto solemne, e grave, na contida na madeira.
ral: aboiadas no alto, em cortiças, e chU~
com (lue se acomnanha algum acto sério
Coroell'.., adj. f. Taboa, ou peço. -; do badas na parte inferior, para as lerem pe
de cu to a Deu :' ·V. g. as cerimonias ela cerne do pau, que não é de co~talleira, ou duradas perpendicularmente.
'nlJS
Egreja. § Mestre ele cerimonias; o ~ue regn- alburno, on samo. § s, m. O miolo dos paus
{lcrcluillho, ", adj. (d~ Lat. quereR p'
la Ocerimonial dos ritos. Blut. § Cerimonia e ramos, que apodrecem nas maltas.
de carvalllOl Cal'valhlJ cerqumho; rob.le...
cla có/'Ie; etiqueta, formalidades cortezãs :
{lcrllcll'o, ", adj. Que tem cerne.
traduz 1'Obwl'.
, . . d vociro,
os mestres cl'estas cerimonias; os encarreg-a{l.,rl·ll~iio, S. f. Esc~l'Idao e ne III.
{lCl·oélb.. , S. f. Cruz dos cavallos; é no
dos de as fazer observar. Blut. § Cortezla; fim do pescoço, a parte onde as espaduas- ou nuvens grossas. FreIre. Palmo 3/. i78 ~
modo urbano, grave no tracto, conversação se atam. Galv. Tr. ela Ginet. (. 67 V. "cel'- _cérração escura, e cega. Maus. . }
de gente Ilão familiar: "o embaixador de- nelhas são aquellas sedas como bigodes, fig. Embaraço da falia por grand~ deflUIa .
pois de fazer todas as snas cere1ll0mas, e que tem os cavaHos junto dos travadourosll - elo peito' rouquidão, sulfoeaçaO. '0 ~
,
cortezia " Palmo 2. c. 131. § Cnmprimento: RefiO, Cavalo 5. § A parte correspondente no
cc.,.,..dllmclltc,
ad~. Com cerraça·
dadcirllSI
v. g. por cerimonia. § Não é pessoa de ceri- boI. § Péga tie cernelh..l,· em termos tauro- Com simulação. encobnndo o~9ve~p!JOSIO I
mania; i. é, é familiar. § Sem ceremonia; H. maclncos, e a péga que fazem os moços de sentimentos. B, Claro L. c. . ar com
Dom. 2. 6. 21;. familiarmeute. § Ceremonia forcado, atirandO-Se de lado ao cachaço do aberlamente. § Affirmar-; arJIrm
dizia-se d'anles, como se \ tias citações boi para o subjugar. § Cernelha cle porco; teima. Luc. 8. 2.
elhantelO
feitas u'esta palavra e lias seguintes.
a carne do llo do lombo até um palmo an{lcI'rlldellll, S. f. Herva sem de dosCl'
{'Cl'IIllOlliádo, p. p. de Cerimortiar. § les da barriga, com toucinbo misturada- trevo, e muito boa para penso ver
Feito, .lractado com as cerimonias usuaes, mente.
vallos. Rego, Cavo c, 13.
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SUp.. d~ Cerrado. Ih'il. rou-se a parla; cerrou-se o anno; acabouse. § Cerral"-se a nofLle; ficar escura. II!. L.
C/~~r~ád~, s. m. Horto, jardim, ou quin· «cerrar-se o ceo c'o mar.. por cerração de
. I murado, Leão, DescI'. c. 31. §. Chouso, grossas nuvens. Maus. r. 178. Fechar-se, e
;~uto devesa para plantas aromatlcas, l1ó- endurecer: "ceITm'-se a moUeira das crianIlortaliças, talvez para pasto de reser- ças» e fig. ter juizo § Cerral"·se a {el'ida .
res,Lobo [. 6q7.•entrou naquelle horto, ou fechar, sarai', encourar. § Cerrar-se á ban~
da; teimar, insistir em al~uma cousa, ficar
;:"7'atiO 'd'arvores.. Nart. Cat.
.
Clerrúdo, .p. p. de Cerrar; e adJ. Cober- immovel no parecer. V. do A1'c. 1.6. § Certo par ex. o céu de nuven.s negms; escu- 1'ou-se a {I'ola como uma espessa malla : i. é,
ro' com nevoeiro: v·.U· o dta - ; "o 3;1' ce~' conchegaram-se os navios. Casto 3. 174.
rada. Fl'fÍre. § UnIdo: :'por o alcalCle Ir Cerrarem-se as fileiras, os balalhões, elc.
cel'r(J(/o com sua gente Jl Coes, CI!/'. fttan. 4. unirem-se mui cbegados. § Cerl'arem-se os
c 76. i. é não em fio,. nem derramado: es- espirilos ; perder a re~piração, o talento de
quadrões cerrados; fileiras, t1'01JC.lS cerradas: cançaço, susto, etc. Patm. 2. c I:n. e fi"eq.
.eIlJ duas batalhas cerradas" B. 2. 5. 10. V. § Cerrar-se o pei/o i i. é, a rc~pi racao. §
Cerrar as IIleiras: tropel cerrado; fi.~. Cerco Cerrar-se na praclica,o limitar-se a uIIÍ ponde Diu, {. Iq2. Guerra do Alem- TI'Jo. § Lo· to, não tractar de outra cou~a·. B. 2. 6.13.
ar ccrrado de arvoredo; de bo.sq ues, co- "ça1Talldo-se de todo na pmclica do Mouro
~rto, opaco: "valles - de ~ombl'los ramOSJl sem querer faltar em outra cousa" § it. Ca~
! Impedido: "os mares cerrados com. tempo- lar-se. Viei1'a o Cm"t. 3. ú2. § Fazer-se inraes d'inverno.. § Besla cerrada; cUJos den· communlcavel: «celrar-se a todo o trato
tes jii não são abertos, de sete an nos em com estran~eirosJl Luc. 10. 23.
Ce.-ríl: v: Serri I. Garção.
diante. Rego, Atv. c'.1.. § Cavallo cer!'odo. de
Cel'rO, s. m. (de ori~em Cellica, sei', alOOiJ:o ou de cima; I. e, dos dent~s lnfcl'loto)
Terra elevada, penbascosa, menos que
res óu superiores: cerrado de lodo; já vemonte;
pequena collina. II!. L. 1. V. Serro.
lhO. § Fechado, mas não com a fechadura;
(;crtiill, (do Lal. sartago). V. Sartã. Ac.
encostado: v, (I. porta cerrada: «de porta
'
rerrada o diabo se torna, ou afasta.. (phr. dos Sing. 2. 399.
(;el'la)mc, ou CCI'lumco, S. m. (do Lal.
fig.) (aviso de mãe ás filhas, que não dêenl
ouvidos, e se feclJem a quem :loS pertende cel'tamen) Combato guerreiro. Eneid. 11.53:
corromper, seduzir, peitar; e tambem aos «cer/ame singular» âueHo : e.12. 186. e fig.
officiaes publicos dI;} justiça, etc.) Ut/s. 1.2. Vieira, 1. 1073. «já venci o cerlamenll (Iucta
! Ordens cerradas; apertadas. FI'eit'e. § Cer- da carne contra o espirito.) § Lucta dos
rado bulcão; espesso. Eu{r. de S. § Cerra- mart)'res. Agiol. Lus, D. F1'. Man. Cart. 34.
do; duro, pertinaz: .celTado na sua teima.. Cento 2. § fig. Cerlame lillera1'in; acto de let1/. Dom. I. 1.2. § Compacto: v. g. madeira tras, em que ha disputa, e concurso de opcerrada. H. N. 2. 282. § Conlraclo cerrado; positores.
Ci-,'tllmenle, adv. Com certeza: v. g. sade vender por preço certo, inalteravel. Goes,
tk Man. 4. c. 81. § COllla cerrada; con- beI' certamente. § Usa-se para al'firmar em
cluida, liquidada. § Que falia mal Iingua es- vez de sún;'não ha duvida.
Cel,tiio, V. Sertão.
.
trangeira, que não é a sua: .negro boçal e
Ccrlúr, v. intrans. (do Lal. cerlal"e) p. uso
clI'I'odo. Vteir. § FoliaI' Porluguez ce1'1'ado ;
meramente tal, estreme. lJ. FI'. Man. Apol. Pelejar, faz!'r esforços. A1'r. 2. 21. «se ceroSã Miranda escreve - . § Cár cerrada; lamas resistir ao mal, somos vencidosll §
aperlada. fechada, forte: v. g. aZtll cerra· Diz-se tambem de certames litterarios. Ac.
do. Leão, DescI'. "marmore do mais cel'- dos Sing. 2. 107. pr. «esses que agora na
rado vermelho. § Cm'ga cerrada. V. Car- aula estào cerlalldoll i. é, luctando.
(;cI·tcll'nmeotc, adv. (:ml.) Certamente.
~.
Verradouroll, s. m. pI. Cordões de abrir, lnecl. de Alcob. 7'. 3. § Que vae direito ao
ecerrar. como os das bolsas ordi narias de alvo; aiira certei1'anltnle.
dinheiro.
CCI'lell'o, II, adj. Que acerta bem os tiCe"radúro, S. f. (anl.) Cerca, muro. Ined. ros; que da no alvo. 11. Dom. § fig. Que
1.2\0.
aponta bem em cousas conjecturaes, e duCerramenlo, S. m. O acto de cerrar ou VIdosas; hem atinado nas conjecturas, confechar; encerramento.
selhos.
CCrteZII, S. f. A convicção do entendi.VerráClI, s..m. pI. ou CCI'I"úl, S. m. Cordao de abrir e cerrar a bolsa' cerradouros. mento, fundada em boa razão. § VeracidaII. P. Dial. cla Vicl. SoUt. C. 8.'
de, infallibilidade, pontualidade: v. g. a cerVerrálhllH, V. Serralha.
teza da sua palavra. § Aflirmação, inlimatiCerrlllllllh'o, V. Seri'al hei 1'0.
va, conhecimento celto: tenlJo a cer'leza do
Cerrálho. V. Serralbo. Viei1'. 4. 94. "as que digo. § Firmeza, estabilidade, não ha
easas, e ccl'ralhos de má conver acão" lupa- certeza em consa alguma d'este mundo.§ Cernares.
leza de mão; no prop. e fig. lIrmeza na execu.Cerrár, V. tmns. (os nossos antigos di- ção de qualquer trabalho. § Acerlezadas couliam çorl'Or. Goes, ChI'. IIfan. C. 76. Ord. sas está em serem o que são: v. g. a certeza
A/i I. 2. pamgr. 2. "çmTe-o (O sacco)Jl; a d'isso lJeus o sabe, e não a lemos nós: esta
jla8VCa é a mesma que o FI'. ser1'er, aper- em termos escholasticos se diz, certeza obtar) Fecbar: v.'g. cerrar' as po/'tas,Janellas, jecliva, opposto a subjectiva, que nós temos,
C01110$ :.',cel'l'ám·as o somno eternamente.. v. g. de que 2 e 2 são 4, da nossa exi~ten
tom. ~lell'. Delic. Ad. 22. «loba que presa cia, de que pen amos, etc. § Chamamos ceriO~ alllda que se vai, não ceiTa a bocca.. le;;a malhematica; a que se fnnda em ded" : 'celTOU os olhos a misericordiaJl flg. monstração; v. {l. os tre~ angulos de um
Fesauende~. § Cel'l'Q.1' os olhos; moner. § trianl!ulo são eguaes a doi reclos, cerleza
tauer calJar com razões, etc. "esta re~pos 71lelaphysica; é a que se funda na evidencia
eh lhe ceI,!,ou a boca.. Macedo, DOlnin. § Con- da razão: v. g. nao póde uma cousa se~, e
i ~gar48aJuntar: V. g. cerrar as filei1"as. Cast, não ser ao mesmo tempo. § Cerleza 7JhysICa;
~m'
. 'farrou sua armada, que bia der- é a que se funda na evidencia dos proprios
ri ada. § Acabar: "antes que o sol no ceo sentidos: v. g. existem corpos sensiveis. §
: h.llma vo!ta.. Cam. Ecl. 8. § Cer1'a1' a Cerle;;a moral; a que se funda no testemud~ la, concll1lr, nas contas mercantis sal- nho uniforme, e constante dos outros ho·a com a despeza. lned. 3. r 455. §' C~r mens: v. g. Roma existe, § Cousa que veriror ocontraclo . ultimaI-o
flca, e faz vente a verdade, ou a conjectuCerrá
.'
.
.
oinim' r, V. l~trans. Travar: -cerrar com ra, e predicção de oulrem: "sendo tu (Chriselerci~~o. Eneuta, 12. 93. «ce1'1'a1"ão os dous to dos prophetas) a cerleza.. Cam. Eleg. 11.
1ftM' Ias.. M. L. 13. tI. Eneida, 12. 72. ~ De cerla cel'leza, De cel'leza cerla; loc gran30. ~Icom alguem (nl!- peleja) .. P. P. I. c. demente affirmativa. Canc. r 2 26. Aut. r. 31.
~oldrõe' 3. c. 65. e Vte!1'a: .ce'l'rão os es- § Com. etrleza; (loc. adv.) cerlamente; evfdenlialalha Ss G~juntam-se, chegam-se a travar femente. § (it.) Sem falta:. vem com cerleza.
CCI'tltliio, s f. Documento legal, em que
limar..~ Aperl;ar .as fileiras; apertar, apro~meill er ar . V. g. cerrar com o ponlo authenticamente se certifica, se porta por
~. Aule adoro § CerraI' o cava/lo: V. Cerra- fé alguma cousa, para a fazer certa onde
cerrot' . {5 v.
cumprir: v. g. certidão de baplismo, de obir'Hc, v, reCo Fechar-se: v. g. cer- lo, etc. § Certeza, Res. D. J. lJ. 41.
25. 1. §
Clt.rradí!llllmo, n,

. t 18 "matas cerradisswws"

r.

.

r.
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Obras de D. Dum'le: «fazer certidão do embargo" provar o impedimento. Ord. Ar. 3.

r. 99.

C~,'Uficnçi'io, s. f. O acto de certificar,
dar por certo, fazer certa a alguem a veracidade ou realidade de algum facto. V. elo
Arc. 6. 4. Vieira, 2. 395. § U adqnirir a certeza. § Certificação da assignalura; o reconhecimento de ser ella verdadeira.
CCI'tificúdo, p. p. de Certificar, c adj.
Asseverado, dado como cerlo, por escripto
ou palavra. § Convencido da certeza d'uma
couba; levado á convicção: «eu direi agora,
que não só sem alguma c,sperança de justa
recompensa, senão guasi certificado do inconvenientell Epana{'. 4. § Que se fez sciente: «Em cada huum anno eram os Reis certificados pelos veedores de sua fazenda, das
de~pezas todas que aviam feitasll ChI'. D,
Pedro /. c. 36.
.
(;C1'tlficíldo, s. m. Escripto em que ~e
cerlifica alguma cousa. § Certidão. § Titulo
pl'ovisorio de divida publica para ser mais
tarde trocado pelo titulo definitivo.
(JCI't1OClldõ,', n, S. e adj. O que, a que
certifica.
CCI,tiOci'aolc, p. a. de Certificar; e s. 2
g. Pessoa que certifica; certificador.
Ccrtl OCill', v. trans. Uar por certo algum
facto; ~sseverar por escripto, ou de palavra.
Lt/s. 5. 40. «bem posso certificar-te que este era, etc.• § Causar convicção; convencer
da certeza: v. a. essas l'azões me certiflcam

do que devo julgm·.

cC"t1fiCÚI'-SC, v. rer. Averiguar, pura
achar a certeza das cou as, ou a certeza
suJljectiva. § V. AtleslO1', slln.
CCI'tificlllh'o, " 1 adj. Que certifica, que
que serve para cerllflcar, ou fazer cerla alguma cousa.
CCI'tlOcotíll'lo, n, adj. Omesmo que certificativo.
'
CCI,tí!lslmo. Cam. San. 38. sup. de .
Cel'lo, 0, adj. (do Lal. cerllls, a, tum)Convencido da verdade: v. g. eslou certo do que
me dizeis. § Que sabe bem. está inteirado:
v. g. certo de morrer. Eneida, 9. § Cerlo de,
ou em alguma cousa; que a tem na memoria: v. g. eslou certo do que me disse. § 110111e1n cerlo; o verdadeIro: - no que promelle; que cumpre a sua palavra pOl)tualmente, sem tergiversações. § Fazer certo; cerlificar, dar certeza. § Cousa sem duvida, verdadeira: v. g. é certo que mOITel? {ulano. §
Amigo certo i verdadeiro, flel: oppõe-~e ao
inconslanle, infiel. § Estar ce 1'10; não falhar:
"o máo grado está cerlOll Eu/i'. 5. 4. § Cerlo Iwmem, ceria cousa, em cerla occasiao, em
cerlo logal'; dizemos de pessoa, ou cousa,
que conhecemos; do tempo ou logar, em
que alguma cousa succedeu, e não quereremos designar com precisão. § As phrases
precedentes e outras semelhante Fão tambem empregadas em um sentido indefinido,
indeterminado, signilicando um, algum,
qualquer, ele. v. g. cerlo dia, resolvi partir;
certas auctoridades, confiando no apoio dos
superiores, commetlem graT'des abu. os; ha
c(}rlas pessoas com quem se não póde tractar negocio algum. § Um cerlo; algum, um
tanto: o devedor olferece uma certa garantia; é homem de uma cerla repula 'üo; o espectaculo orrerece tlma cerla novidade. § Cel'lo; muito, baslante: é homem de cerla fortuna; é senhora de cerla edade; é n!'gocio
de cerlo valor. § Ser certo em qualquer to·
(fal' i ser ahi enconlrado sempre ou flua i'
sempre. § Não ICl' casa cerla; diz- e do va"abundo, qlle não tem eira nem beira. §
(Jerlo; exacto: v. g. relogio cerlo; o combol
ch~gou á hora cm"la. § ~'er/o; regular, compassado: o heUce tem a pancada cerla. §
Dem feito, exacto, que não tem erro: v. g.
a conta eslá certa. ~ Dem ajustado: v. g. o
caixilho certo com o vidl'O. § Rema1'Om cel'los os remei1'os; não encontrados, todos á
uma, compassados. § Dia certo; determinado. § Cerlo; desenganado, (irme, verdadeiro: "a amizade he pouco cerla no interesseiros.. Palm. 3. r 92. § Cão cerlo; o que
busca bem a caça, e a amostra. § BOiS cerlos, es'luipa ões - ; de Mstas, que lavram e
trabalham por· igual, e bem no arado, na
moenda. § Alão - ; que tomando o pc.o, não
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se engana; que reparte porções iguaes. §
Cel'lo; correcto, justo; {altar -, peso -. §.
Que dá no alvo, ou onde se manda: v. g. li·
'1'0, golpe, mão certa: § Cousa de que se usa
sempre: "encontrei-o na cel'ta albarda"
Eu/i'. 5. 1. § Seguro, sem falhas: v. g 1'en·
da ccrta. § - ; s. FaltaI' sobre o cel'lo; eom
certeza, e conhecimento do que se diz: iI'
sobl'e o cel'lo' i. é, commetter coma, que nos
Jla de succeder, sem desvios: do que com·
mette o que sabe, e sobre o que sabe, e está calculado, e predisposto, e apercebido,
aJ,Jparelhado: vou sobl'e o cerlo, e não carpu'-me á porta.da dama; sei que bade acolher·me com çalás, e boas vindas" Eu/i', 2.
5. § O CCl'to é; o que é cCl'lo; o de que ha
certeza. § Não deixar o CCl'lo pclo duvidoso;
prov.; não nos expórmos a perder o que
temos seguro, para procurar o que não temos certeza de obter.
Cél'to, adv. Certamente, com certeza: v.
fi. sei certo. Bal'l'os, /I'cq. Lus. 5. 49. "Cjuem
es tu, que esse estupendo corpo cel'lo me
tem maravilhadolJ "C81·tO que isto é malfeito" i. é, é sem duvida. Ao cel'lo; (loc. adv.)
com certeza, e exactamente. M. L. "quem
falia mais ao certOlJ § lJe certo; paI' cel'to; (loc.
adv.) sem duvida; com certeza.
CCI· ... dll. V. Celidouia.
CCI'ídco, o, adj. (do Lal. ccemlells) (L
poel.) Azul cór do céu; azulado: v. g. as ceruleas ondas do mal': a cerulea companhia.
(dos deuses marinhos). Lus. 2. 19. "os cemleos claustros das ondas. Uliss. 2. 52. 1'. Cérulo, adj.
CCI'IIIi'CI'llIítO, o, adj. (L púeL) Que tem
os cabellos cerúleos: "as 'fagides-" lJiniz,
Dithyl'..
CC"lIlíIlO, S. f. (L chym.) Azul d'indigo
soluvel.
CCI'uIiIICdc, adj. 2. g. (L zool.) Que tem
pés ou ·patas azues.
CCI'"lilICIIIlC, adj. 2. g. ll. zool.) Que tem
pennas azues.
(JÍ"I'ulo, s. m. Certo genero de areia, que
nasce nas minas de ouro, e prata; boa para
o uso dos pintores. Cost. Georg. 2. r 484.
edmod.
.
(Jé"1I1o,
adj. (do Lal. cIBrll/us) (L poel.)
Cel'Uleo: o cêl'ltlo tyranno; Neptuno: a cél'u/a mOl'ada; o már. Maus. {req. "a, .. náo,
que rompeu a céru/a carreira."
Ccr"'mcll, s. m. Humor unctoso, espesso, e analogo á cera, que se ajunta dentro
do meato 'auditlvo externo. E' o qne se chama vulgarmente cera do ouvido.
(JCI'IIIU I II MIO , óso, adj. Da natureza do
cerumen, ou que lhe é relalivo.
(JCI·...ZO, S. f. (do Lat. cel'ussa) Alvaiade;
em pia tro de -" de alvaiade, e azcite: (t.
pharm.)
cena, s. r. (do LaL) A femca do veado;
corça. Ai. L.
Ccr\'lil, adj. 2. g. (do Lal. cel'val'ius) De
cervo, que lhe é concernente. § Lobo cerv'l/:
V. Lobo. Cal'v. COl'og. 1. 3. 17. § IIg. Ferino,
voraz: "o cerval lobo á calida raposa."
(JCI'votíllho, ou (Jm·,'Mo, S. m. Veado
novo, cervo que ainda não tem as pontas
com esgalhos. Robored. POl't. 178. Ol'd. Ar.
L 67. 4. "por cada cervo, ou cervalo, que
matarem.lJ
Ccnccsl Signif. incerta. Canc. {.33. • cer'l:ees de cote lJ·al{a."
(Jenclro, o, S. ou adj. O cão cel'veiro;
cerbero.
(JCI·V"jll, S. r. (do Lal. cervisia) Bebida
feita de grãos farinaceo ,qne se deixamgrelar, e se cozem depois, e põem a fermcntal'; de ordinario faz·i;e de cevada; e se lhe
mistura a Uor de uma herva o lupulo, para lhe dar um amargor brando, que retarda
a fermcntação acida. An'. "cozer a cerveja"
preparai· a, fazel·a, manipulai-a, fabricaI-a.
(Jcrv~j,U'lll, S. f. Fabrica de cerveja. §
Estabelecimento destinado especialmente a
venda de cerveja a retalho.
(Jcl'\'cjeh'o, S. m. O fabricante de cerveja. § O'que a vende por grosso ou a retalho.
(Jcl'\'éllo, S. m. (do Hal.) V. Cerebro. §
fig. Juizo: "de pouco cerveUOlJ Bcm. Lyma,
Carla, 23.
Cervlcál, adj. 2. g. (do Lat. cervical, ou
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cel'vicale) Do pescoço, pertencente ao pescoço. Sam. L. e Oa/. 1. 324. I. .
(Jervl«,;ol'Íll, S. l'. (anL) por Serviço: Abegoaria, Lavoura. Eltwid. Úoc Anl. -duas vacas que andavão na cel'viçal'ia de villa boa.
CCl'\'ícc. V. Cerviz. An'. 10. 44.
Cérvlco.bl·iill~hlo, adj. (l. zool.) Que
tem branchia no pescoço.
.
CC....ICÓI'IlC, adj. 2 g. (do Lal. CCI'VllS,
veado, e COl'lltt, corno) (L zool.) Que tem
antennas semelhantes a pontas de. veado.
Ccn·lcósomelltc, adv. p. uso Obstinada·
mente.' Porto Med. 752. "tinlJão resistidoa todos os rcmedios humanos"
CJcl'\'leõso, (,SU, adj. p. uso Teimoso,
obstinado. Porto Med. 174. "mal MO cel'vicoso- § Homem cervicoso; de dura cerviz.
CCI"'lcnh'1I10,
adj. (do Lat. cervicu/a,
dim. de cervial, pescoço) (L entomoL) Que
tem a fórma dc um pequeno pescoço.
CCl'Vilhus. V. Servi lhas.
CCl'\'lIheh'll, S. f. (anLI Arma defen iva
da cabeça, e cerviz, ou pescoço, como ca·
pacete, de que se usava lia guerra. lJttal'l.
Nun. Chi'. Ar v. c. n lnect. I, r 423. At. e
Moça, 2. C. 56. (cirviLhei1'a vem nos Ined.)
§ Barrete dc malha como o camal ; do lLal.
call1ag/io. ou <.\0 Fr. camai/, dcfensivo da
cabeça, feito de mallJa (abreviatura de cap
de maiUe.)
CCl'Víoo, ll~ adj. (do Lal. cervinus, a, 1m~)
De cervo, pet:teucpnte a cervo: "aves cerVtnas... a que chama estrutóphagoslJ Vasco Silo
108. § S. m. pI. Cervinos; a familia d'animaes que tem por typo O cervo, on veado.
CJCl'\'íz, pI. Cel'vices, 1'0. r. (do Lat. cel'vix,
icis) Pescoço, cachaço. FerI'. Cil·w'. § Ocollo, garganta. Cam. "a cel'vi;; inda agora não
sacode" i. é, ainda e tá subjugado: .<inclina cerviz" ujeita·sc. Dtiss. l. 30. "lhe põem
as duras cervices, e as agudas pontas ao
pés (dos brutos mais bravos). Vieil·. Palav.
169. e I 10. 348. Paiv. S. 1. r: 70. "povo de
dura cel'vis» indomavpl, incorregivel : "que
pozessem os peis sobrc as cel'vices dos reis
Idolatras" Cetl. S. 119. § ng. Curva7' a cel'viz; sugeitar-se a nm jugo, a um dominio.
()e"" 0, S. m. (do Lal. ccrvus) (L poel.)
Veado. Cam.. Ect. 2. LtIC. 4. l.
CCI·zeto. V. CerceIa. Arle da Cafla.
CCI'zil·. V. irgir. Palmo 3. 158.
Ccsi"n, ou Ccsuo, S. r. (do LaL accessio,
onis) O accesso da febre intermiltente, ou
remilteute; o espaço, em Cjue o doente a
padece, e nãn está livre d ella. Luc 1. 9.
"esperava a cesam» V. Sesão, ou Sazão, que
dill'erem. § Cesão é melh. mas V. Sezão mais
usado.
CCSllI', S. m. (do Lal. ClBSal', nome dado
ás creanças tiradas do utero pela úperaçào
cesárea, de cIBdel'e, cortar) Nome do celebre caudilho romano, que conquistou as
Gallias, derrotou Pompeu!. e se tornou chefe da republica romana. 3 fig. Grande conquistador. § ng. Homem muito valente. §
Nem ()esm', nem João Femandes ; nem grano
uc heroe, nem tOlo. § Nome commnm a Julio Cesar e aos onze primeiros imperadores
romanos. § Por extensão, imperadores e
principes romanos que se segUiram aos doze Cesares. § Titulo particular dos herdei·
ros p're umptivos do imperio Romano. §
Quahlicação que na linguagem elevada se
dá a um imperador. § Adag. "Dae a Cesar
o que €i de Cesal'" dae a cada um o que lhe
pertence. Tem a sua ori"'em no Novo Tes·
tamento, em que o Salvaaor pronuncia es-.
tas palavr as.
(Jcsál'co, u, adj. De Ce~ar, que lhe é
pertencente. Lus. 3. 16. § Operação cesá7'ea;
a que se faz abrindo o utero para tirar o
féto. § Outros dizcm ccsariano, a
Ccs...·làoo, ", adj. Ilelativo a Cesar ou
ao cesarismo. § Operação cesal'eana. V.' Cesareo.
Cesol'ísIllO, S. m. Governo de principes,
levados ao governo pelo povo, como Julio
Cesar, mas revestidos d'um poder absoluto.
§ Governo despotico; governo de um só;
governo pessoal.
Ccsmeh·o. V. Sesmeiro.
Ccsollátlco. V. Sezonatico.
Céspcde, S. m. (do Lat, cespes ec/is)' Lei-
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ra de terra g;uar!:ecida de relva curta c basta. § -:- pI. 'I'urrues arrancados Com Ilcrva
ou raizes, de um p~ de 10nl1'0 e meio d'
gl'ossnra, para revestir o repa"ro' parapc'l e
ou fosso, e para guarnecer a galeria' I~,
Elys. 8. 258. A/meno, Mel. p. 2020 omas bar:
da o VI vo cc.spede ao tanque a mar e
gmma vivall § (L boq Pilha de tronrasqu~
urotam da mesma raiz.
Ct;spltá.·, V. intrans. (do LaL CC.lpilarej
EmbICar, achar obstaculos, sentir repu"nan.
cla. A/ma Inslr. I. 250.
o
4Jel!!lIItÕSO, óso, adj. (L bol.) Diz-se das
plantas que ela mesma raiz lançam muilos
troncos. E/'ot. C.
Ccssnçiio, S. r..(do LilI. cessalio) Accão
de cessar; desc~ntlnuaçao. PllJ/ol'Ol do' B.
elo fol'~o: ."c.cs~açao de todas as obras. §CIJsaçao a. dW!nls; pcna _eccle.iastica, cm que
se P!olube a celebraçao da missa, adminis.
traçao dos Sacramcn:os, e sepultura -a'ra.
da. § Cessação de al'ntas; de iwslilidâdlJ'
trcgua brev~. ?ql't. Rest. "pedir cessncão dê
armaSll armlsllclO.
'
CCSSildo, p. p. ~e Cessar. !lllJ(t. 2. 35.
(JCSSnmelltO, S. m. (ant. p, us.) Cessa.
ção, interrupção. Trat. de 1681. art. 14CCSSI\lltC, p. a de Cessar; e adj. 2g.
.(L forens.) ?UCI'O cessanle; lucro que Gelou, que deiXOU de se nerceber por impe.
dimento de outrem. V. Emergente.
(Jessão, S. r. (do LaL Gtssio}Acçào de ceder. § Cessão de bens; entrega d'elles, e Iras.
passe do direito sobre elles, V. g. ao cre·
dor. Ord. 4. 77. 20. "fazer cessão de bens.
i. é, abandono aos credores.
Ccssál', V. intrans. (do Lal. cessare) Pa·
rar, descontinuar: V. g,.cessou de escreveI',
cessou a ch1wa. § Faltar: "nunca lhe ceJSa·
l'ão guerras" Galv. Oh!'. Ar 1. c. 4. § Ces·
sal'; parar, u pender- e: V. g. ces-ar da
gttelTa; i. é, parar com ella. CllJt. 1. c. 74,
"cessaI' da opposição u ~não cessarão com a
batcria» Amarat, 7. ou da bateria: .nãoas·
sando de dar graças a Deusll .cessa!' do chorOlJ Vicir. § Cessou a d61'; o alB-qlle;ces.saralll
as ·lagrimas; as guerras, ele. desconlinna·
ram, ou acabaram.
(Ces~ar, Acabar, Descontinuar, Syn,)Aca·
bar diz tanto como pór fim. Cessar é abano
donar o trabalho, ou empreza. Descontinuar
é interromper o trabalho para tornarde[Jl!is
a elle Acabar suppõe o trabalho conchndo,
por não haver mais nada que fazer. (.War
póde dizer-se do trabalho ainda não aca·
bado; mas cuja continuação s.e abandou~u
por algum motivo. II ctesconll1luar snppoo
que o trabalho se interrompe, para se vol·
tal' a elle em tempo opportuno.
Cesslollill'lo, S. m. Oque recebe a~'
são de bens fei ta pelo cedente. !JcC/'. de I~.
de dez. de 1736. ~ Tambem se usa no fem.
cessionaria.
Cessívcl, adg. 2 g. Que se póde ce~er.
lJed. Ch?'. P. I. n.· 129. "cessivel, e abdu:~'
velll diz-se das cousas, jurisdicções, .dlrel·
tos accões transmissíveis por negocIo, ou
gratllitámente.
Cesso. V. Sesso. Coulo, 't. 37.• 0 pello u·
ro. .. chegado ao cesso foi rompendo·l he a
carne.ll
.
Cesta, S. f. (do LaL cista) Espccle decabaz de vime ou de esparto, sem tam~ e
ouco fundo: Vieil'. 1. 502. "cesla d~ paDo
lia ceslas cle, mão, de collo e de rOClmldo~
e asno, de diversas I!"randez as , ~paCl ao
eles e feições, accommodadas ao animai, o
lo póportador que as carrega. e leva,
Ccstádn, S. f. Oarga de cesto: q.nan ue
de levar um cesto. B. Flor. I. p. 7~. rOSqãs
fazem tai pas de pi Ião vão lançando lerra
ccsladas entre duas taboas. ll C I ~ CeslO
Ccstão, S. m. augm. de es ai 'tifica"'rande que sc enche de terra nas. or em
ções' são i"'ualmente largos em baiXO, e
cima, de 4°a 8 pés de diametro de lar~io'
de 6 até IOde altura: servem d.e par~~ori
ou para formar merlões de·ba~r~'r52:§gS'
Mod, 5. 11. e para vallos.!I~ . fé'la de es·
pecie de balsa de passar riOS, I· S e cao·
teirões, ou teadas fortes de b:~~~a5saram
nas, com bordas, .Coulo, 8. lIDadia5, as·
tres mil homens a Ilha ... em a
iões, e outras cousas."
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CesfOI'ln, S, f, Imposto gue pagavam as soluvcl no alcool, que se tira do branco da que tinha á sua conta a provisão de ceva-

teiras, e peixeiras de .Llsboa.
s. m. Operano que faz r.~ tos.
UI' t se. 2. § Om cesto, medida. vana: "!.
'~sieiro ele trigo; talvez de d.OIs alquClg. ~ Cesteiro que (az ll1n cesto /az UIll. cenre~. d l7io, ara denotar, que quem faz uma
lo, ~oauolã ~stil apto para fazer outras semeatea '.
"
Iháotes. OllS. I. 4.
r> t
CC8tínbn, dim. de Cesta. Bem. L. e va .
1. 311. 2.
I A
d
ccstinbo, Det. adag. p.. . " m~r e me'00 é como agua em ceslwho" dllu. de
Dlcelto, s. m. Especie de ~abaz, g.r ande ,
sem tampa, redondo,. e mais estreito no
luodoque na bocca, feito d.e vimes ou de ,esparlo. § Cesto de coslura; e pequeno, e n elle guardam as senhoras os petre9ho~ de
lUas costuras e bordados; § Ceslo vL/lcltmo;
é !!I'aode e forte, usa-se nos trabalhos ruraes' a'elle se conduzem as uvas ao lagar
por occasião da vindima. § Og. Ser ceslo 1'0~; i. é, incapaz de guardar s~~redo. Cam.
Selel/co c Fi/oel I sc. 5. § ~Ie_dlda de alqueire e meio. § Cesto, ou ceslao, para encher
de areia e fazcr r.arapeitos, detraz dos quaes
se peleja ou se abriga a geme de guerra.
Inril.3. /. 152. § Ceslos da gávea; (t. nauL.)
plataformas de madeira, que assentam sobre um cn!!radamento formado pelos vaus
e traves õcs da gavea, que estão sobre as
curvas ~o mastro. § Adag.: "Gaba-te. c~lo,
que vender-le quero; ou que has de Ir a
vindima.••Até ao lavar dos ceslos é vindima.
I~em com loda a fome ao reslo, nem com
toda a sede ao polc ...
CéSIO, s. m. (do LaL. ccesl!l~) Manopla de
correões cru de couro de bOi, a que estavam pegada umas bolas de ferro, ou chumbo; com estas manoplas se feriam os anti- athletas, c se atormentaram e mataram muitos martyres. Costa, Gcorg. e Vieira, 10. 253.
Césio, S. m. (do LaL. cesllls) Cinto mais,
ou menos enfeitado, ou rico, apertado com
6rela, ou cbapas, que as mulheres traziam
sobre os vestidos; petrina. § Céslo; cinto fabuloso dc Venus. M. L. I. {. 378. §'Genero
de zoopb)'tos maritimos.
Ccstõcs, V. Cestão.
Cestôldc, adi. (L. h. natural) Que tem fórma de cinto, ou Ola. § s. m. pI. (t. zoo\.)
ela ede helmintos em forma de Ota, a que
pertence a tenia.
CcslOn, V. Césto (cinto). D/iss. 10. 20.
Cc.lr!u, S. m. Barreiros. r 15q v. "um
lago... o qual tem peixes ceslrias, que elle
cbama cITo siles, a que nós podemos chamar cavados..
Céstro, V. Sestro. Galh, 4. 67. "tambor,
CIJ/I'Ol e pandeirosll COlt/O, 7.10. q.
VC!lIURdo, adj. (de ceslo) Que é em fórma de cesto ou cabaz voltado Cllm a bocca
para ~aixo; i. é, largo na ba:e e estreito
~ra Cima, como um cone: "cujos remates
!lO IJ/I/cados, com remates de perilos de
bronze. FI', Jacinl1w ele DeliS em Btut
ti~csLúru, S. r. (do Lat. ccest1ra) (I. da' verbe. aI.) yllaba no fim de um pé, ou pa~ra. de um vel'so, para servir como de
~no~lpio ã que Jogo se segue. § CesU'ra;
[l. clr.} V. Ci ura.
IOfpets urór, V. trans. (I. cir.) Abrir cesura;
• ar.
ItuCt I'aeco, "1 adj. (t. de h. n.) Que perO! ~.aos granoes mnmmiferos pisciformes:
mmaes celaceos.
.r
ro-Ctláeco8
.. ,.s m. p.I Ordem de mammllef~ VIVlparos1 a que pertence a baleia. Vin~ rcglOes do norte.
doC~\eDc, ~. m. (I. ch,vm.) Producto liquido'o eoso, mcolor, que se obtem dislillandrieo~~lal com o a~ldo phosphorico anbyGOO. Pilll"C. novo blcal'bureto de hydrogerefe81lilro

Ceterá.

.

tojas lo I~c, s. m. Planta cryptogamlCa,

~nosas I~ao, I~vemente amargas e mucilalalObem em Virtudes medicioaes. Brol. C.
r. (Alpl 1\lc chamam douTaclinha. Pharm.
Celi~~llf11l ceterach. Linn.)
CeI'

. elIm.

b!t;~i~ ~o L\rt. celus, baleia.)

(t. chym.)
tia ao lacto wc 0bsa , branca, brilhante, ma, que radiça, .fundivel ao fogo,

baleia, de que ella fórma a maior parte.
Cad. Phal'm. p. 28. espermaceti.
Ceto, s. m. (do Lat. celus) Baleia, ou
qualquer peixe muito grande. Uliss. 2. 5q.
.bum cela disformell
Cetologíu, s. r. (do Gr. kelos, baleia, e
togas, discurso) Descnpção dos cetáceos.
Cetl'lI, s. r. (do Lat.) Arma do antigos
Lusitanos, escudo de couro como adarga:
outros dizem que era de ferro, ou outro
meta\. Lttiz Marinho.
Cetrllríu, S. r. Ornatos de cetras, ou lavores de penna, ou talha em tarja, imitados dos el cmlera, ou celras. Outros dizem
celrumes. § CelraTia; (anL.) casa de armas,
onde se guardavam as cetras. P. da H. Gen.
4. p. 191. "outro tinha o cargo da celrariall
Cétrus, ~. m. pI. (contracção do Lat. el
cmlera) Traços enlaçados que se accrescentam á assignatura para que esta não possa
ser facilmente falsiticada; Orma, signal. V.
Guarda nome.
Cetl:ch·o. V. Citreiro. Delic. Ad. 31. Eu(1'.2.3.
Ceh'iuo. V. Citrino.
cch·o. V. Sceptro.
Céu. V. Céo.
Cc,'u, s. r. Acção de cevar. § O comer,
que se dá aos animaes para os nutrir. B. l.
l. 12. "leite era a ceva, com que cevavam
as mulheresll 5. c. 2. "dando ceva de corpos humanos aos peixes.. e 2. l. 5. "tiveram os peixes huma boa ceva nelles (cadaveres) .. a ull. ed. p. 75. traz por erro cea:
os "'.orpos uOS Mouros por ceva aos lagartos (do rio Goa) .. ld. 2. 5. 10. § Maleria que
nutre o fogo. § Os despojos da guerra. B.
§ fig. a que serve de nutrir as paixões. §
Isca para r;eixe~ e aves.
Cm'ndn, s. r. Planta da família das grammincas. (Ho/'dew1t vulgal'e de Linn.) § Asua
rama, verde ou em palha, é excellente forragem; o grão serve de alimento aos animaes, entra como elemento principal no
fabrico da cerveja, e é empre~ada na pharm.
em fórma de cozimento § O grão d'esta
planta. § Cevada dislicada, ou - sancl"" ;
uma especie de cevada, cujos grãos se assemelham aos do trigo. Brol. C. (Flol'deum
{lislichum. Linn.) § Cevada, aveia; jogo de
rapazes, cm que elles repetem essas palavras. § Adag'. : "Uevada grada, o outro dia
cegat-a" "Ccvada sobre esterco, espera cento, e se o anno for mudado perde o cuidado. "Asno morto, cevada au rabo- "Tudo
he nada sem trigo e clJ"Vada.. • Sabe o que
lhe digo? Que cevada não é trigo.
Ccvndill, S. m. Seára de cevada.
Ce....dlll·í .. , S. f. Ileparlição por onde se
forneciam as forragens para as cavalgaduras da casa real. § A mesma casa, armazem, ou celeiro, onde se distribuia e recebia a cevada para a mesmas bestas. § A
inSjJeccão solJre este objecto. Tesl. do S.
lnr D.- Fem. "Gonçalo da Costa escrivão da
cevadaria"
Cm'lIdeh'lI, s: f Alforgr. com comer (ant.)
Couto, 5. 1. 13. "não Jevão mais que suas
armas, e cevadeims com farinba dr. trigo.
Conl. de 1'rancoso. § Especie de sacco, em
que se deita cevada, ou outro qualquer
grão, e se snspende no focinho da cavalgadura para ella comer quando não ha
manjedoura. Delic. Ad. 38. "a besta comedeira, pedras na cevadeira. § Homem da
minha cevadeira ; i. é, da minha conversação, meu matelote, camarada, companheiro, da minha creação, e patrocinio, commeosal. Coulo, Soldo P. 2. (. 12.
"não serem secretarios homens da obrigação, e cevadeira dos vice reis, e governadores" a quem dão de comer; apaniguados. En(l'. 5. 1. 11. N. 1. 456. § - em arforge, e cevacleira (os apostolos despedidos por
J. Christo) Feo, S. da S. das Neues, p. 215.
"Uumecan general com 7 ou 8 mil de cavallo da sua cevadeira.. Coulo, 4. 9. 5. i. é,
a quem dava soldo e mantimento. "Cavallos, e elephantes da cevadeim deI-rei" i. é,
do seu serviço, estrebarias, e manl!edouras, que elle sustenta. Goes, Ch1'. Alan. 2.
6. § (t. naut.) Véla pequena de prOa.
Cevadelro, S. m. aflleial da casa real,

das para as cavallariças reae'. Ol'd. Ar 2.
30 I. M. L. P. 4. e 6. (. 22. 2. § O que cevava os falcões, e aves de volateria do rei.
Ccvlldíço, ", adj. Costumado a fazer presa nas ralé . Arle cta Caça: "andando os gaviães cevadiços•. § Que se póde cevar: porco cevacliço.
Cevudilbll, S. f. Arbusto do Mexico, que
pl'oduz uma semente conhecida pelo mesmo nome, a qual é summamente irntante,
e moida é um forte eslernutatorio; cultivase na Europa. § Dar cevadillta; dai-a moida
em pó com tabaco para fazer espirrar, po r
peça, no Entrudo, etc.
Cev..dinbn, S. r. Cevada ordinaria, que
passou por um moinho, que não ajunta as
mós, como os da farinha, mas apenas para
lhe tirar a casea, ou palha, e arredondar-lhe
as pontas, ficando assim limpa e aceada
para se fazer sopa.
Cevildo, p. p. de Cevar. Nutrido, gordo
com a ceva; diz-se dos porcos, aves, etc.
Gil Vic. 1. 312. § fig. "Gente mimosa, ou
antes viçosa, cevada cm regalos, delicias,
e deleitações carnaes" .cevados em sensualidades abominaveis" Luc. 7. 9. ,,- no rebanlJo de Epicuro .. kl. 8. 11. .balsa',-de lenha cevadas de azeite e rezinha, para lhe
poerem fogo" B. 2. 5. 7. § adj. Accrescenlado, reforçado com soccorros (como o fogo
se vae cevando com lenha): "a gente (da
guarniçilo) doente e fraca, sempre havia
mister ser cevada com gente fresca (para
defensão da cidade)" B. 3. 3. 3. ·odios cevados cada dia com mexericos e novas injurias" e 3.5.3. "cevado uos saltos que fazia". § fig. Encarniçado: "cevado uo alcance do JI1imigo.. Goes e Freire. § Aferrado:
V. g. está cevado no clime: "a mais cevada
parte do infame rebanho de Epicuro. Luc,
10. 2q. § Escorvado, prepal'ado. Casto 1. C.
56. "levando os tiros cevados. "como o negocio estava já cevado com furia de vinganç1\, tudo quiz leixar no juizo das armaSll B.
2. 6. 5. e 2. 3. 3.• espadas cC'vadas do sangue destes Mouros... § - b. m. Um cevado;
porco que e lá, ou esteve a enn-ordar no
cevadouro: e IIg. "cevado do re~anho de
Epicuro" o homem que .vive brutalmente
cm deleitações carnaes, como que. se estivesse a engordar no cevadouro.
Ccv..diw, a, S. a que, a que tracta da
ceva dos animaes.
CCV .. dOIIl'O, ou - dõh'o, (como alg.
pron.) S. m. O logar onde se dá a ceva, ou
se cevam os animaes. § IIg. O sitio onde se
põe ceva, ou isca para tomar aves. Ett/i·.
23_ Ulis. 1. sC. .7. «vos fazeis cevadoul'o á
moca, como á pomba.. i. é, fazeis-lhe a
bocca dOce com dadil'as. Aulegr. t71. ·casa
de alfaiatas, onde acodem moças, he bum
cevadoul'o". § Rédes de cevadoul'o; servem
para caçar perdi zes defesas nas coutadas
reaes, fazendo cevadow'o de modo que as
rédes se possam fechar, e apanhai-as no
seio, ou sacco. Ord. Man. 5 84. 2. Ord. 5.
88. 4. § O fogão das armas de fogo antigas,
onde se punba a polvora de pegar fogo á
carga.
Ce.....lí..... , S. f. Ceva. § O resto da ave
em que se cevou a de rapina. Al'le da Caça.
§ Acção de cevar, a de disparar as esplllgardas, tiros, etc.: ,dogo da primeira cevadum (i. é, descarga) ficaram na praia trinta e cincoll B. 1. 7. q. § O acto de ferir e
matar por vingança, ou emJjn-uerra; vinganca, ferocidade, matando. . 2. 6. 7. -com
ãquella cevadura (dos Jáos contra os Malayo).. •fervor e de ejo de tomar huma
cevadu1'a na companhia que el-llei levava..
i. é, ferindo e matando. § Saque, pilhagem.
B. I. 8. 5. § B. 2. 2. 5.•,dar alguma cevadum á gente de armas (com presas). e 2.
3. q. "tomar huma cevadura no despojo,
pois já tinham a da espada.. ld. 2. 6. 6.
"dar tres dias de cevadum á gente de armas no despojo d'ella". § Cevadura; o barro delido em agua, que os purgadores do
assucar deitam, por uns tantos dias, sobre
o assucar barrado na cara com testo de
barro para a agua se filtrar e coar pelo
teslo da cara, e ir Javaodo-o pouco a pouco; quando está lavado, e pinga só mel al-
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CHA

jall Caminha, Poes. {. 53. Hoje escreve-se
para evitar confusão: c6/'0 (de
cantore~) e choro (pranto).
Chá, s. m. (do Chinez Icha, ou do Japonez Isyeo) Arbusto da familia das ternstremiaceas (Ihea sinensis); tem uma fórma agreste,
e dá-se nos logares escarpados, nas collinas, e á maro-em elos rios. cheo-ando a cinco ou seis pé's de altura. -§ As folhas d'esta
planta, as mais tenras e mais delicadas, são
colhidas em fevereiro, e formam o clrá que
se chama i1111Jeriat, por ser principalmente
destinado ao uso do paço e da cOrle. As
destinadas ao commercio tem varias designações, segundo o modo porque são preparadas, como perola, i1ysson, etc.; todas,
porém, se comprehendcm sob e~tes dois
nomes: chá t'el'de e citá prelo. § A inl'usão
muito apreciada das folhas do C/lá: um bule
de chá, uma chicara de chá; o chá está na
mesa. § A collação da noute em que se serve chá á ceia: honlem lit'e visilas ao chá;
ámanhã tau lornar chã a casa do const!lhei1'0; tOlt ao chá; i. é, vou para casa ceiar. §
Da", orrerecer um chá; convidar para uma
reunião familiar nocturna, em que ha ceia
de garfo, ou serviço volante de bebidas,
dóces, etc., terminando sempre pelo chá. §
Um almoço de chá; almoço em que se não
come de garfo, consistindo apenas de pão
com manteiga, ou torradas, e chá simples,
ou com leite. § Chá fraco, elui: {orle; assim
se diz o chá, conforme a muita ou pouca
agua com que foi feito em relação á quantidade da folha (Iue se empregou. § C/lá de
dõl'es; o inferior, que é mau. Ga/'ção: "o
chá de Ires mil "éis é chá de d61'es. i. é, é
citá corno o que se vendia nas hotic3.s, quando SQ se tomava para remedio. § Chá mate;
infusão feita da herva mate, como chá, e de
que se faz um uso commum e constante nos
Estados do Sul do Brllzil, lias Republicas do
\lio da Prata, Paraguay. etc. § (por ex L) Infusão das folhas, ou 1l0res de outras plantas: chá de mal'cella, chá de at·tmca, chá de
bor/'agem, etC'. § Da/' um chá a alguem; censurai-o indirectamente; disfructal-o, ridicularisal-o. § Não tomou chá em pequeno;
diz-se de quem se mostra falto de educação; de quem é grosseiro', mal criado.
Chã, ou «:hua, ou Chàn, S. f. Planicie:
"eI/ãa que está sobre hum monte- Coulo, 4:
7. 10. "humas chãasll H. Dom. 3. 2. 8. § fem.
do adj. Chão. § Chãa das pernas; coxas, a
parte carnuda da perna por cima do joelho
até á virilha. .Ctt,·vo, Polyanlh. p. 610
Vhaódn, S. r. (de chanada) (anL) Planicie,
chã. lned. 3.509. "terra fragosa que tem em
cima huma chaadq.» aliás achaadJt, achada.
Chllbósle, S. f. Pedra esbranquiçada com
uma leve tinta rosada, diáphana, de ordinario em crystaes cubicos inteiros, ou truncados. Bmj. T. Mineml. p. 60.
Vhob.'OCI"C, s. m. (L mi/iI.) Especie de
teJiz ou xairel, que cobre a anca do cavallo e os coldres. Regulam. do Ars. do Exer.
Porltlg. de 1834.
ChllbÍlco, s. m. (L AsiaL) Açoute de bêstas; ehicote. Cmtlo, 5. 2. 9. § No Indo-portugucz esta palavra escreve-se chambuc.
(;hAça, S. f. (L do jogo da pella) O logar
onde a pclla faz segundo pulo, que se nola
com um signal. Canc. {. 47 v. § Pedra, com
que se assignala o logar, em que fiea a [lelI~., para que se veja quem a lança adiante
da chaça. § fig Impressão, pancada para fazer assento: "o vosso remoque não deo boa
chaça. i. é, não fez impres~ão. Lobo, Corte.
§ P/'esles, Auto do P/'ocur. {. 39. "ando cá
por ganhar chaças de rico, e de casadoll i.
é, voga, reputação. § (na cavallaria, ou picaria) : Fazer o cavallo chaça; empinar-se;
andar firmado sómente nos pés, levantadas
as mãos. T,·. da Ginet. {. 67. "chassas se dizem fazer os cavallos, que parão lárgo com
as cadeiras baixas" Rego, Cavo C. 56. § Esial'
ás chaças com algltem, em replicas: udeixemonos d'eslar mais nestas chaças" Sá e f,lit'.
Ob,·. 1. p. 83. H. P. r 174. 2. i. é, aos embates, debates, I'mpuxões, como a pella:
"passar chaças" Coulo, Sold. Prato
Chn<!al, S. m. (canis am'eus de Linn.)
Animal congenere do cão e do lobo, da ordem dos carniceiros; é do tamanho da ra-

posa, porém mais .alto; tem o focinho co
o do lob9' mas maiS agudo; vive em band~~
Ch .. çao, ~. f. V. Chasona: -Caim tirou I~
go para a ma chaçon donde nascia. Pro S
da Vt,'g. Pant. cC Av. c. 6. p. 27 .pore' .
queijo pela. maiOl~ parte he malíssimo :c~
co, e de. ma chaçao" talyez casta, quaLidade
CI~"Ç"'" v. mlran~. Fazer, ou dar chaça:
E/t{l. I. I. V. Perdlgao. § Chaçar paI' cima'
n.o fig. levar vantagem; ficar, ou ser su :
nor; comer as papas na cabeça a outr:
At~legr. 164 V. "eu chaça-Ibe por cima• •fi:
cais chaçando sobre todo o mundo.
Chá~'IJ'''' ~u Vháchorn, S. r. Ido !le! .
chaellOl a, cópIa d~ pal~vras Inuteis} (t. plet.,
C~ança~, graças, JOCOSidades grosseiras 'lu.
tels e Importunas. Diniz, San. 72. Cenl.3,
"do Parnaso ao remontado cume não se soo
be com chaçaras e pulhas» Outro dizem
chacham.
C~Aco.'n, ou Cbác.·.. S. r. II. do Rio de
Janeu'o e pro.v. d.o su! do llrazíl) Casa de
campo com Jardim. as vezes com horlae
pomar, nos arrabaldes das cidades' vivenda
de recreio. Ha chacaras tambem de'negocio
que levam ao mercado horlalicas [ruelas'
ou flOres. § Na llahia chama-se i'o~' no Pa:
rá, 1'ocillha, e em Pernamb. sitio. '
ChocarCl, S. f. (do Hesp. xácara 5l'll1li.
dilha) Cantiga ft-stiva, e alegre. Apôl. lJiaJ.

Cff
vo (dicto de barro), levanta-se-lhe o barro,
ou testo, e passados dias em que acaba de
escorrer, e enxugar, tira-se o pão da fOrma
CC"llndíJo, ou SC"ondíJo, ou Cc.'nndílhll, S. f. Insecto, bicho immundo. Cost.
Georg. lt5. -onde não haja lagartos, nem
outras cevandilhas, que cometão as abelhas" Coulo, 5. 2. 2. "e a sim os pOz em
tanta necessidade que ... comião todas as
ervas e cevanclilhas da terra" Lobo, {. 70.
"cet'andilhas". § s. 2 gen. fig. Pessoa vil,
sordida, desp rezi vel.
CC"nntlIJilr-/ilc, V. ref. Praticar acções
indecorosas, l1Umilhantes, viS! uespreziveis.
§ ~Ieller-se com más compan lias; frequentar logal'es de ma reputação; tomar-se, emfim, indigno da boa sociedade, da convivencia dos homens de bem.
cC\·tio, s. m. Porco que está na ceva, ou
cevado. § fig. O homem que só vive para
sensualidades: "Imm cevão dos montados
de Epicuro".
VC"i"', v. trans. (do J,at. ciba,'e) Dar ceva
para nutrir, engordar. § Carregar e escorvaI' as armas de fogo: .ceva?' as espingardas» B. 3. 3. 8. ~ Iscar o anzol, ou armadíllJa. § fig. Engodar, tentar: (,ceva,' o demonio aos homens com o... desejo atormentador de más concupiscencias" Paiva,
S. I. {. tOl. "cC'var-vos o demonio, e condemnar-vos só com O desejo e intento de
cousas impossiveis". § Nutrir, alimentar, e
de. commum para augmelltar em forças, vigor: e fig. quando é de males, para matarem o corpo, ou alma: v. g. cevar appeliles,
d~sejos com a visla (Lobú); cevar pensamentos, esperanças, vaidades: "contmuamente
o cevamos no justo odio" GOllV. {. 147. "a
nossa vaidade ceva aos homens de beneficio» Euf/'. 5. tO. § "Ceva'r a peleja com gente de refresco" r. de lJ. Paulo, c. t4. Couto, 9. 17. "cevm'. .. de.gente" "ceL'ar a guerra" "ceval' a conquista» continuar n'ella,
mandando gente e aprestos. Couto, 12.5.8.
"cevar a fortaleza com gente" B. 4. 7. r5.
com recrutas, com colonos. § 'Ceva,' de somno; dal·o. cansaI-o. Sá e f,lir. "Venus a moça ceva ct'allo somno" Ltts. 7. 65. -porque
ceve de dOce somno os membros trabalhados" i. é, os repouse. § Nutrir, alimentar:
v. g. - o rogo com lenha: fig. "cevm' os
olhos, a vista no retrato" recreai-a. M. L. 1.
§ Cevar a im, o adio; conservar estes sentimentos. Vasco Nolic. § r'azer cevadouro a
animaes, para os caçar, ou pescar onde
acham cevo, e se lhes põe comida; e no
fig. cevar homens com beneficias, dons, para
os termos seguros, e os fazermos a nossa
vontade. Costa, Ter. 2. {. 219. § Pedra de
cevm'; o imau armad<1 de aço.
CC"ár-sc, v. ref. Nutrir-se, no pron. e
no fig.; saciar-se, fartar·se: "ceva-se o coraçào com a diversão de tempos e logares»
Arr. 1. 2. "ceva-se o calor -vital" A,T. 1. 20.
_ceva-se a alma de pa to esplI·itual" V. do
A/'c. I. 3. "o amor ceva-se, e gloria-se nos
males, que padece por quem ama. Paiva,
S. 1. f. 283. "todos se serão na cubiça. engoll'am-se n'ella. T. de Agora, 2. 1.
CC\'clra, S. f. Todo o grão fermentaceo;
todós os cereaes, porque são as melbores
cevas. Elucid. Sttp.
cC"o, s. m. A J!ica que se põe aos peixes
e aves, para os caçar. lJelic. Ad:30. "a passaro dormente tarde entra o cera no ventrell e 32. "o cevo be o que engana, e não
o ppscador que tem a cannall. § A polvora
da escorva. B. P. § lig. Pasto, alimento, ceva: "a lenha é cevo do 1'0&"0» "o cevo da carnell satisfação dos appetltes carnaes. Luc.
3. 1. -o ceto da cubiçall o que a nutre. Coulo, 10. 2. 15. "o ceto da vida" i. é, o dal-a
a alguem para o ganhar, ter sujeito, rendei-o. Vieira, 11. -dar cevo á ociosidadeAulem·. {. 100. "acudir ao ClJrOIl deixar-se
embalr. Paiva, S. I. f. 309. V. Céva. ~ fig.
Cousa que tenta, provoca; engodo. Euf/'. 5.
5. § Cevo. V. Sebo e CeIJo.
(;czlrtio. V, Cizirão.
Ch, sóa em geral como $. § Nos vocabulos, porém, derivados do LaL e do Gr. Oa
como k: v. g. a chymica, a chronologia, a
monarchia: «o casto choro (córo) alegre se-

~eralmente,

f.

73.

S. m. O homem que traola
da chacara: jardineiro, hortelão; feílor. §O
que tem chacara de negocio por sua conla
Cboc...·ínhCl, S. f. (L do llrazíl) Pequena
chacara.
Chacoróln, S. f. O mesmo que chacari·
nha.
Vbncím, S. m. (ant.) Porco. Sev. No!.
Vhocíllll, S. f. Matauça e esquartejamen·
to do gado para alimentação. § Carne em
postas salgada e curada, de porco, ou ou·
tros animaes para provisão Bem. LYIIIO,
Egl. 17. (V. ~Ioxama, que dilTere; e assim
carnes de fumo.) f,1. P. e. 107. § FlmraJ·
guem em chacina; em postas.
Chocl .. Ado, p p. de Chacinar. § adj. fig.
Magro, secco, como a chacina curada. Pl'tJ·
les, 117.
Cbnr.I ....dor, S. m. O que faz cbacina;o
que a prepara.
.
Ch ..clni.r, V. trans. Fazer em cbaclU~
de fumo, ou salgar, e curar carne, para se
guardar. M. P. C. 97. V. Amoxamar, queM·
fere.
Cháco, S. m. Pedaço de taboa, cm que o
tanoei 1'0 bate com o macete, para apcrlar
os arcos. Alarle, 118. § Pl'ça da roda do caro
1'0, que fecha o circulo, e a!isenla abre a
cãi ba : "os carros de 5 peças em çada roda
tem um meJão, duas caibas, e dOIS cha~
§ C/taço: V. ClJaça (da pella). § ChafOl
bordo; II. mariL) barrotes que entalham nas
extremidades superiores das aposturas.
Chnco8o, por Achaçoso.. Gil V. 3.26t
Chncótn, S. r. Cantlga vIllanesco. que_os
rusticos cantam em cOro, ou só um. [tão,
Ol·ig. 140. Lobo, f. 157. "cantando ~ra~losas
chacotas" § fig A reunião dos ch~COlel!o!d§
"Todos vão n'huma eltacola. Sa e MIl'; e
companhia, cantando, e folgando\ graceJf'
do com hulha, e alegria. § "VereIS que I~)
mem sou de chacotas. (em dia de bódas
Eu{,·. !i.' 5. § Chists, cantiga vulgar com:~
ques, e allusões satFica~ que s~ fi3l1la e11
companhia ordinal'iamente. Vtelra, ..7 (i
"porque as chacotas lhe Qreferião Dalv~OJ
Saul) ld. "assim o cantarao logoas_clfracas
no dia daquelle triunfo" udesafogao es
raizes e seus odios impotent~s em p~rq~~
e chacotas" § II. fam.) Caq~lOa~\;"cha'
por escarneo, mofa, troça: d ~qU1! I' 'ogue'
cota d'alguem; rir-se d'elle, dICrll)~!lanl.)
tes, escal'l1ecel-o, troçaI-o. SI ; Ac dos
dança antiga. P. da R. Gell. d' cll~là de
Sing. 2. 222. e 223. § Lollça e
I
barro, ordi naria.
olel., 5. r.
Chncótuo:J .. hn, .ou .Ch 0
pres/IJ,{.
2 445 .
dim. de Chacota. Gtl. VIC..
48.
d Cbaco1ear, e
ChocotcAdo, u, p. p. c se diri!!l!ID
adJ. Diz-~e da pessoa a quem se te.! mosatyras, remoques, ou de quem
fa, troça, chacota.
Chnc'lI'ch'o,

CHA
Vblcoleador, R, OU CJhaco.~elro, a,
• Oqu,e fi que canla
. l chacotas, diz graças,
" arncccdor, trocl~ a.
".
elCVbacolcRI" V. IOtra~s, Fa~er, ou dIzer
h las' pór em canliga d escarneo. B.
c a~ I. 'It "comer, e beb~r, e rir, e folfIi) .c bailar e chacolear, dizendo ao mes~~' lempo mil estulticias e liberdades,! §
CI acollJlJI' alguein, ou de alg!lem; molar,
1;lIlbar, pór em escarneo; troçar:
Cbael ra , S. f. Arv0.re do cba,
"
Vbaem, s: m. Ma~pslrad_o de alta jurlsdicção na ChlOa. .M. P. c, 8;).
VUlnlhiio ad]. ~l. - onll, (I. pop.) Alegre, jovial; galbofeJl'o.
tballllltár, V. IOtrans. Fazer de chafaIbão. Tarlll(. acl. 1. sC. \ . .
.
Cballlríell, S. f. (I. pop.) LOJ.a ma.çontea.
Challlrí~, S. m. (do Arab. c!hl'tdj, deP9.Ho de agua ou tanque) Obra de pe~ra, mais
ou menos artificiosa, onde ha bicas, que
~nçam agua, para ./{o~o p~blico. S C!lara
ril de rOI/o de artificIO; fig. qne Imita os
rerdadelros, em chammas. de pol v9 ra .
Vbllllll'ríl~, S. m. Um Jogo de tabolas:
l'blllundá.,osc, V. ref. (t. fam. e comlc.)
Mergulhar. Sim. Mach. Com. ele Viu: "se
II mo(ulIdou no mar"
Vb8lúrdn, S. f. Lama, 9nde. o porço fossa se deita, e revolve; chlque!ro. § üg. Casa'porca, corno chiqueiro.
• Cbalur.lár, V. intrans. (I. pleb.) (do
Besp. çaburúa, possilga; ou do LaL sus,
porco, e (odere, cavar, fossar) Revolver·se
nl ahiJa, na porcaria, fossar n'ella, em um
panlano, ele. "com as mãos. e focinhos
chafurdando. (no pantano) lJiniz, S. p.
133. V. Chimpar. § üg. Atolar-se em vicios
e torpezas. § - v. trans. Melter, revolver
na lama: .dar-Ihe uma hora nos focinhos a
hum enradonho, e charurclaUo ? Apot. Diat.

39.
Vbalurdélro, S.

blllacal.

m. Chafurda, \;hiqueiro,

Vb'alurdêlro, R, S. O que, a que gosta
decharurdar. li IIg. Pessoa que se mislura,
e se rrgala em torpezas sordidas : ·«val-te
d'ahi cha{ltrdeiro da Tua suja, que todo o
~u Iralo é com as cantoneiras, e rameiras
dnfanico.
~b'l!'n, S. ~. (do P~rs. :caga, cort1fdura,
fenda, ou naSCida) Fenda com suppuração
aber!a; ulcera, § IIg. O que causa pena. af8lcçao, magua, dóI' moral: "tenho a alma
feila. em chaga viva. Cam. muito maguada
.abm-vos o meu peilo, e descobrir todas as
magas de minhas cul pas.. Paiva, S 3. «chaga.s do peccado original" Jlfart, Cal. § CinOl dlOglLl, chaglleim, ou maslmÇQ do Pcrú;
oom~s por que é conhecida uma planta trepadplra qne se cultiva nos nossos jal'llins,
eda umas Oóres anómalas, avermelhadas,
que lem lambem o nome de chagas. Brot.
C. (lroprelum majus. Linn.) § fig. Chaga;
\X'S..'O~ l!Dportuna, massante, insupporta!C.1. §. Po". o dedo sobre a chaga; (rig. e fam!l.) Illdlcar a cau~a do mal; achar o de~IIO. des~obrir a balda. § Petas chagas do
B~ue ct,e Aveiro; jura comica do sec. XVIl!.
n,/I~nld. ~a Lmg. 1113. § Adag. : "A mào
tapellao, mao sachristão . a mào amo mào
mliÇO; a mà chaga, mà I;erva..
'
.
le I'b agado,
p. p. de Chao-ar e adj. Que
t~, c~agdas. § IIg. Paiva; S. t (. 16. "alma
a a culpa.. manchada.
.ba~adilr, s. m. tanl.) O que faz cha~,~enmentos: "OU matador ou clwgadoJ'
et~:gas perigosas.. Voc. Anl.
ligar, v. trans. Ferir, fazer chagas:
~!; c,lagar!J corpo. B. Cart. r 58. "o viste
;;ralo e {. 3t5. ecas setas de Fi lotetes .. ,
das ~omo. chaeavam, assim eram mezinha
Iat. pnas cagas. § fig. AIlligir, mart)'ri-

t

Cba II

rir-se ~o rOHj'

V.
' mclagas.
Cb aga . b

Il,

ref. Fazer-se chagas; fe-

dim. de Chaga. Bem. E:cerc.
a
r
·
..
1.,' n Iq. V
,CaJom
e CaJao.
Elucrd.
de iDd"e~:8, s. m. pI.. (I. do Brazil) 'l'ribu
liocia do Ma~t qge domlUava parte da protbaKu~o 0- ross~.
_
.'
/'roD. do Tel~l'e~;I, m. \. Saguao, Lers Josef,

1.2. 6. zm
ebalom
Cb.

CHA
CJhnguelrR. V.
CJhllguellto, R,

CHA
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Cbaga.
as balas em acção de combale. § (I. chu!.)
adj. Chagado, ulcerado, O trazei 1'0, anus.
coberto de chagas.
CJhlllél', V. n. (anl.) defectivo, que occorCJhllguél'C8, S. m pI. Vasos de çouro re só na 3." [lessoa do sin~ ..do preso do incortidos com certa composição, os quaes dicativo. Ser d'importanCla, causar cuidaresfriam a agua de beber, e lhe dão bom do: "Mais de tod'esto non m'eu chat ...
cheiro. Casl. 3. C. 98.
Chlllct. V. no Dicc. adjunlo das palavras
CJhllíllllll, s. f. Especie de pomo, maçã estrangei raso
agridoce de inverno, de fórma um tanto
Chllllotlllt, S. f. pI. Planta hortense, chaachatada, de cór vermelha tirante a rouxa, mada tambem cebotinflas de França; são
que a penetra interiormente. Lei/. Jllisc. 1. umas cebolas mui pequenas que tem o chei{. 8 V. ]11'.
ro e sabor do alho. /i'lor. LI/S. (Altit/1It asChllh'él. V. Charel, e Xairel. Pcr. Bibt. 5, callonicwn. Linn.)
lJ. !J3.
tlltllllotinhll8 tio Get'é:r., S. f. pI. EspeCIUllá!;'R, s. f. (L pop.) Joguete, brinco, cie de challotas que se acham n'esta serra.
zombaria por brincadeira.
Flor. Lus. (Alti'ttlll Lusilanicum. Lamark.
CJhlllll!;'ãr, V. trans. (I. pop.) DIzer cha(;hlllt·ÜI'. V. Chdrlar, Palrar.
laças, gracejar, galhofar.
Clllllt'citclll, S. f. Opi pilar de muitos pasCJhIlIIlCClIclOI', ", s. m. e f. e adj. Que saros; chilreada. § fig. O som das vozes de
diz chalaças; gracejador e brincalhão, ga- muitas pessoas, que faliam ou riem ao meslhofeiro.
mo tempo; diz·se principalmente de creanCJhllIRCcál', v. intrans. O mesmo que ças e de pessoas que tem a vpz muito aguChalaçar.
da.
Chllh\OIl, S. f. Embarcação pequena de
CJholt'coclúl'lI, S. f. O mesmo que chalfundo chato, empregada no Brazil no trafe- reada.
go dos rios.
(;halrclÍl', V. intrans. Chilrear. § fig. FalChllláslo, (ch como k) s. f. (do Gr. Mla- lar muito e muito depressa sobre cousas inlasis, relaxamento) (I. cir.) Separação par- signilicantes para não dizer nada; palrar. §
cial da cornea da scelerolitica.
fig. Fallar e rir muita gente ao mcsmo temCJhuláltUco, n, (ch como k) adj. (do Gr. po, predominando as vozes de crianças, ou
khalasl'i/ws, que relaxa) (I. med.) Proprio pa- de pessoas, qne a tem aguda.
ra relaxar as partes.
CJholt'élo, S. m. O mesmo que ChalreaCJhlllRvegRo, S, m. (L da Asia.) Embar- da, e chilreada.
cação de duas ordens de remos, capaz de
CJhnlretR, S. f. Ave da ordem das pertransportar muita p.ente. Coulo, D. 5. (. naltas.
117.
CJhlllt'ÓCC, S. 01. A casca do pinlteiro; es"
CJhlllázll, (eh C0100 h) S. f. (do Gr. kha- pirrote.
Jaza, granisll) (L. bot.l O ponto do grão que
CJhlllúpn, S. f (do FI'. c/taloupe) Embarcorresponde à inserção do cordão umbili- cação menor que hiate, e de um só mastro,
cal. § IL anal.) Ponto germinativo do ovo. § esprcie de cu/er; navega no alto mar, em
Nome de dois cordões a que està suspensa serviço de cabotagem. § Tambem se chama
a gemma no ovo das aves.
cltalupa a uma embarcação pequena, destiCJhlllozírcro, ", (ch como h neste e nos nada para o serviço das embarcações maiores. Brit. Gucrra, p. 158. Blul. ~ Nos jogos
dois seguintes) adj. V. Chalazophoro.
CJhlllüzlon, S m. (do Gr. khalázion, grão da arrenegada e voltarete, se chama chatude sarai va) (L anal.) Diz-se de uma mem- pa às tres cartas de maior valor: a espadibrana, sem vasos, que a primeira camada lha, a maOllha, e !la to, quando concorrem
da ctara do ovo proâuz condensando-se, e na mesma mão.
applicando-se á superflcie da gemma.
CJhlllybcádo, R, (ch como k) adj. (do
Chnlco(,irllphíJI, (ch. como h, e nos der.) Gr. chalyps, al,:o) (t. pharm.) Que contém
S. f. (do Gr. kalhos, cobre, e graphó, eu escre- ferro: V. g. remedia. vinho-.
vo) Arte de gravar em cobre, ou outros meCJh'\lllR, e dei'. V. Chamma.
CJh.\llln-coélho, S. m. (I. do Bl'azil) Ave
taes; gravura.
CJlmlco(,i"áphlcn, o, adj. Da cbalcofl'ra- de cabeça negra, ventre amar-ellado e cosphia, qne Ibe é pertencente: 'D. g. olficma, tas cór de tabaco.
CJhlllllll!;'UO. V. Chamamento. I/!. 2.
arfe chalcographica.
CJhllIllIlCélt'lIlt. V. Chumaceiras.
{llllllcóg"nl)ho, S. m. AlJridor, grava·
Chnllláclll, S. f. (L miliL) Signal com
dor.
CJhlllditlco, ou Chlllcleo, ", (ch como k) tambor, trombeta, ou clarim, feito à praça
para
vir à falia. Fazer chamada: l'cspondel' .
S. e adj. ~atural, ou pertencente ã Chaldéa,
á chamada. Forlir. Mod. § Tocar á chamaou antiga Babylonia: língua-o
CJI.itlc, s. m. (do Arabe :cale, em In- da: fazer o toqne de chamada para os solglatena shawt; Efespanba. :cale) Panno, ou dados e omciaes clJegarem ao quartel, às
lenço de grande marca; ha-os tecidos de fileiras, li fôrma § O acto de chamar pelos
seda, ou de algodão, ou de lã, ou de com- nomes de dilTerentes pessoas: V. g. os opebinação de seda e lã, de seda e algodão, rarios que traballJam em uma obra, pam
ctc. uns lizos outros de varias córes. § verificar se estão presentes. § Signal que
Tambcm são quadrados, quadrilongos, etc. se usa na escri pta para chamar a atlenção
As mulheres os lrazem pelos bombros, do- de quem lê, para indicar uma nota ao texbrados. Vem do Oriente as melhores qua- to. etc.
CbllOlÕclo, S. m. Chamamento: o medico
lidades, sendo os mais prezados e custosos os de Cacbemira; na Europa os fa- não acudiu ao cham<lclo. Viei1'a: "a ira de
zem à imitação. Havendo grande fabrico Deus faz acudir aos seus chamados" M. L.
dos mais communs. § De uns e outros 3. r 84. "por chamado de Fernão Cativo ..
u am os Orientaes, e O' Africanos, ou euro- "cltamacLo de córtes" convocação. § Perdi:;
lados à cabeca como turbantes, ou à roda do de chamaclo; chamariz para caçar outras.
pe~coço no i"nverno, de maneira que, dando Oret. 5. 88. 4.
CJIt'lll~ÓclO. p. p. de Chamar. § (anL) Ciduas volta ã roda do pescoço. lhes ücam as
pontas caídas pelos hombros abaixo. § O~ tado. Old. Ar. 5. 53. 16. § - a enfermos, a
Illglezes cbamaVam chales a uma porção de endemoninhados; lO S. Xavier) para os concerto longor, e largura de tecido mui fino fessar e rr.mediar. Vieira, "os - de Deus ã
da lã de camelo, de commum amarella, que fé" mudança de costumes. Luc.
CJItIlOlRtlO", ", S. O que, a que chama.
as mulheres lançavam ao pescoço, e as pontas enrolavam ao redor do corpo até li cin- Feo, Trat. § (ant.) O que, a que citava, retura.
.
queria devedores, etc., a juizo. § ChamaChRlé, S. m. (I. Asiat.) Palmar, onde ha- dor, S. m. Official do auditorio ecclesia libitam como em aldeia olliciaes mechani- co, que servia como de porteiro, ou homem
de vará nas visitações, ou na mesa do descoso
CJhlllelt'nt s. f. Vaso de cozinha, de fer- pacho. Uonsl. c['Ev. Reg. (. 117. e 118.
CJhlllJUlIlúrR, S. f. Õ mesmo que Chamaro, ou de cobre estanhado, com um bico de
bule, e aro para se pegar; serve d~ a~ue mento.
ChllllllilR,
S. f. (I. de II. n.) Genero de
CeI' agua commummente para o cha, d onde deriva o seu nome. § (L naut;) Espaço de- conchas bivalves.
CJhlJWlllótc, S. m, (do Fr. c~melot, de
terminado, a meio navio, em que se põem
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chameau., camello) Tecido de lã, ou pello v. g. chamar-se á justiça. Sá e Mi1·. Est1'. § pa!hoças. § (t. do Minho.) Omesmo que I
•
CIO·
de camello. Ulis.. sc. 1. M. P. o. 20 l. Luc, Chamar-se á possc; lançar mão; apossar-se; nuço.
5. 9.
apod·erar-se. Eu/i'. 5. 8. § Chamar-se ao entJhllmlcclro, S. m. Oque recolhe cl .
VblllU/\IDCIISO, s. m. Acção de chamar; gano; allegando que Ih'o fizeram, para que ços; o que recolhe, e vpnde chamica ~m!.

de convocar gente para consulta, cortes,
serviço militar, etc. V. Chamado, s. In(J(l. I.
f. 211. Cottlo, 6.4.7. e V. de Lima, c. 16.
apercebimento. § Og. 11. FIO/·. 2. 129. "o
chamamenlo destes irmãos vem perto» i. é,
para o céu; a sua morte. Arr. 9. 1. -chamamenlo de Deus, com toques da sua graça». g Chttmamenlo; citação. Ord. Ar. 5.
3 2.
VbulDár, v. trans. (do Lat. clamare) Nomear, por nome, ou dar nome a alguma
pessoa, ou cousa: v. g. chamar aLquem João,
etc., chamavam-Lhe o pac elos pobres. Lus. 4.
96. "chamam-lhe fama e gloria soberana.. e
5.50. "cu sou aquelle occulto e g-rande cabo, a quem chamais vós outros Tormentorio... § Gritar, clamar, para que alguem venha, ou se aproxime. § Dar signal com a
voz, com aceno, ou de outro qualquer modo, para que alguma prssoa, ou algum animal vrnha, se aproxime: chamou o homem ela {rucLa; - o cão; - o galo; etc. §
Chamai' nomes; dai-os injuriosos. § Mandar
dizer a algurm que venha ·ter comnosco;
que va a algum lagar, para alguma junta,
reunião, etc., por eocripto, palavras, ou
aceno. Luc. 9. 6.•elIley o mandara chamar
por suas cartas (a S. Fl'Uncisco Xavier)>>. §
Chamar algltem a juizo; cital-o para comparecer como testrmunha, ou corno réu,
para dizer de sua justiça. § Chamar á Licção; mandar o profrssor ao alumno que
diga a sua licção. § Chamai' á ordem; (phr.
parlamentar, usada hoje em todas as assembléas delihrrativas) fazer o presidente a
advertencia devida aquclle. ou aquelles que
de qualquer modo infringem o rpgimento
durante a discu~são, OIJ votação. § Chamai'
a len'eiro; desanar. § Puxar, impellir: "o
vento e agua chamavão a nao para telTa..
Cast. 2. c. 4. M. e Moça, 2. 12. llnunca pOde
vingar as ondas, que o c".amavão (ao barco) á trrra •. § Altrair, puxar a si: "o azougue chama a prata a si .. fi. N "mina~ de
prata, cuja fama e cubiça he a que de tan·
tas mil leguas chama as nossas naos.. Luc.
7. I. ~ Puxar uma peça por outra, torneando, clc. § fig. Attrair. convidar; mostrar-se
favoraveI: "o vento chama as vélasll Freire:
na franqueza dos mercados chama os mercadnresll. § Desviar, divertir para alguma
parte: "mandou fazer um ataque ... para
chamar la os nOSSOSll Coulo, 1'2. 14. Fel'l'
Castro, t. 116. lla morte parece que lã o
chamava- llchamavão-n'o aqui seus fados..
. llas honras, titulas e grandezas chamavão,
antes buscavão as invejas tão singular, e
estremado merecirnrnto... § Ter por consequencia: v. g. um deNcLo chama paI' outro
(mtrans.l: um peccado chama outro. V. do
An. I, 24. § Chamar a allençào: excital·a.
§ ChamaI': (ant.) citar. Ol'd. Af. 5 53. Iii.
e {I'eq. e Dhamador; o que citava; aliás chcgadol'. ~ Fallecer, morrer: Deus chamO!I-o a
si. § Chamar-se, v. ref. Ter nome, ter por
nome: v. g. a capiLat (/e Po"Lugal chama-se
Lisboa, e a elos Eslar/os- Unielos elo Bra::;il cha·
ma-se Rio de Janeiro. § -Veste-te do teu (sc.
pannol e chama-Ie meu.. ali~, I. sc. 7. allusão á eSf,rcie de patronagem, que bavia entre os criado '1 acostados, e panill'l1ados de
alguem, que o'elle recebiam mantimento, e
ve tires, ou roupas, com obrigação de clientella, e prestações de srrviços pes_oaes em
paz, ou gurrra; estes tinham a vo;;;, ou o
nome do senllOr, com quem viviam, em cujas honras, coutos, maladias, e bairros viviam como vassallos, paniguados, etc., ou
chamavam-se seus e se appellidavam com
ella: v, g. á dos do conde; aqui dos do duque (como depois se chamou: aqtli (l'el-1·ei.
V. Voz): e quando se di solvia esia patronaO'em, ou ante~ padroado, clientclla e vassalYagem, o senhor perdia a voz; dos que
eram seus. EtI(I'. ,mão, senão, chama·le
meu, e viste-tI' do trUll (nomeia-te por meu
servidor, ffiru homem, vasoalIo, criado, governado, mas mantem-te a tua custa. V.
Vestido, Panno, e n'ellrs o lagar cit. da
Ord, Af.) § Chamar-se; recorrer, appellar:

peJo~ lagares.
tJhllmíç.o, S. m.

não vai lia o concertado, o contractado. T. teva

de Aqora, 2. I. § Chamar-se ao silencio: não

manifestar opinião; calar-se a respeito de
alguma cousa. § Chamar-se a auclor, ou a
aucto1"ía; allegar que houye a cousa de outrem, que, corno auctor, o deve defender,
quando a demandam aquelle que se chama
allclO/'. (Or(l. Af. 3. 40.): nomear outrem
por auctor, qne o venha defender em jui7.0.
VIUlIUé,,', v. intrans. Invocar: v. g. chamar por DClls, peLos SancLos; appellar para
elles, invocando-os. 1ne(l. de Alcob. "chamai
por mim. para vos soccorrer. § Ter por consequencia: v. g esle elelicLo chama 1)01' Olaro.
V. o trans. § Dai' vozes, bradar, fazer sig-nal para que respondam, ou venham ou acudam: v. g. chamar por alguem; chamar par

aua;itto. ~ Chamar á parLa, chamar á campainhn; bater para que abram. § V. InVOCai',
syn.
tJblUlUlI'íz,

s. m. A ave, que se põe

~or

. nl'gaçapara chamar outras a armadilha. 1 el'.
Bibl. 4. p. 96. Na Ac. dos Sing. 2. 423. vem
no femin. ,oIJUma lillda chamariz .. § Chamariz gemmadoj ave da familia dos conirostros, tambem chamada milheira. § Chamari:J; fig. cousa que c!13ma ,que attrahe. § fig.

e a ma parte) Cousa que provoca. que convida para o mal, lldespejos tars são chamaj'izes de atrevimentos dos mundanosll llmoças janelleiras, chamal;i.:.es dos arruadore~ll
tJlllllUá,'I'/\' s. f. V ,dnra talvez antiga,
que hoje se chama samarra; u:am d'clla os
ecclesiasticos. P. da fi Gen. 2. 347.
Vhnmó,"" S. m. O que tem ordens entre
os Malabares, desde primeira tonsura até o
sacprdocio. Gouv. Jom. 1. 18.
(:humbn, S. f. (do Fr·.iambe) (t. fam. anL)
Perna, coxa. Ganc. f. 19. v. (,se o vao d'amar vos der per lugar que cubra as "chambas...

Chnmbnçíll, S. m. Especie de arroz, que
se cria na Asia. Andr. Chr. 2. 58. V. Giraçal.
tJhllmbiio, S. m. (do FI'. cha>nbinn pé, pesunbo) Contrapeso, e osso com pouca carne. Aula elo lJia de Juizo.
tJhnmbão, ónll, adj. (t. vulg.) Grosseiro
de engenho, rude.
Vhllmbllríl, S. m. Garrocho, com que se
abrem os porcos 'Pendurados pelos pés. B.
P. § Rastea de pau, que se enfia pelos jarretes do porco, quando o penduram para o
abrir. § (de chambão) Mão de vacca ou boi.
tJllIlmboÍldlllllcntc, 11. P. e
tJhllmboíulo. V. Achamboado, etc.
tJhllmboíec, S. f. Grassaria de lavor; ou
do entendimento. 11. P..
VIIl)mhrc 1 S. m. (do FI'. rabe ele chambl'c, roupa oe camara, de estar no quarto)
Vl'stido caseiro, fraldado até abaixo dos joelhos: "chambre traçado.. ToLenl. S(l/l. 53.
Vhumbl'lé, S. m. (do FI'. chambriPl'c)
Açoute com que se castigam os potros quando andam á guia; é uma hastea de roadeira, do comprimento de sete a oito palmos
e mei.o, tendo na ponta duas correias de
couro gros, o e macio.
tJhllmhúe, s. m. (t. do Indo portuguez,)
Chicote, açoute de bestas, chabuco.
Chllmcál'. V. Chammejar. VieiT. II. 100.
"chameáo os olhosll (do vingativo, ou olfen·
dido, e irado).
cbnme"'l" S. f. Mulher que avisa as pessoas que amassam pão para que o tragam
ao forno; ou que o acarreta para se eufornar.
VhlllllCj(II', V. Chammejar.
VhlllDclótc, s. m. V. Chamalote, que é
mais usado.
Chiimcnlc, ou etc. V. CM; adv. Com chaneza, lhaneza, singeleza; sem ornato. V. do
Arc. -digo, e declaro chãamente.ll V. de Suso, f. 128. "vos direi chãamenle.ll M. Lus. liv
t2. c. 32.
m.... llíçn, s. f. (do Hebr. chhamitz, mistura de hprvas, palha miuda como sai da
eira depois de ventilado o grão, etc. IEt)'mologia h:vpotbeLica.) Junco bravo, que nasce em pantanos, de que talvez se cobrem

11. P.
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(V. a etym. de Chamiea
Lenha melO queimada para fazer carvão' 1
No MlOho, tudo o qll~ pód~ Servir de acee'n~
dalhas, como carqueJa,. tOJo, malta miudoe
sec~o. !l LarralJlencl~ diZ que sào os raDIo
I~als delgados das arvores, etc, e n'estesens
tido ve;m na Arte (Ú! Furla!', e Consp, Unio'
llfoguelra de chaJlltÇQ" que faz muita loba:
re(~a, e dur:t pouco, como a de maravalhas.
VI.,umlnc, S. 1'.. (do FI'. cheminée) Logar
destll1ado na~ COZinhas para ahl e fazer o
fogo /leces, arJo !l to~o o serviço culinario'
o I~I:; é de ordll1al~1O de pedra e calou
de tiJolo, tendo o cimo proximo coberto Com
um pequeno ladrilho para evitar que al-u.
u~a braza, que pos a cahir no chão, commumq ue. o fogo ao sobrado. E' alta do chão até
aprOXImadamente. um .metro, em quadrilon1':0; a parte supenor e abcrta em forma de
fenda communicaudo-se acima do telhado
com o ar cxtrrior, para ahi se fazer alira",em: o perfumador esta rm cima dacliallli.
nó; esta .ch.al11iné é mui to alta; é precLo caiar
a chamme. V. do Arc. 3. 16.llquandooma.
de! rç verde compç.a a esti lar agua na cha.
lmne.. § No AlemteJo e outras provinciasde
Portugal, ha chaminés destinada a /areira.
Essas não são nas cozinbas, e ficam ao ni·
vel do chão, para que as pessoas, po sam
sentadas gosar do calor vivlcaute. §alami.
nó; a fenda e a parede que a circunda ou
o tubo, que atravessa todo o edj[lcio ate se
communicar com o ar exterior: o (aga (ai na
chaminé; an/clt a {oligem da chaminé. § A

parte superior e exterior d'esse tuho, ou pa·
rede, oca que vae acima do telhado: ca/uoa
chamint!. § Qualquer tubo c,ylindrico oUCQ·
nico, que communica com o exterior o10~ar em que se faz fogo: a chaminJÍ da faorica, a -da locomotiva; a-dogaz.§Pan110 tlfl, chaminé; a parede inclinada que robre o lar, e serve a facilitar a tiragem.!
Dhaminé: tubo de vidro, de metal, ou esca·
ma de peixe, que nos candieiros serve pa·
ra estabelecrr a tiragem. § (por exl.) Tnbo
de fe~ro ou de tijolo, que sprve á ventila·
ção de qualquer ediflcio. § Chaminé do ca·
chimbo; o Jogar onde arde o tabaco. §Lim·
pa-chaminés; o homem que por oRieio re
occupa na limpeza das chaminés, principalmrnte de cozinha.
Vhi..llmll, ou tJhilmn, S. f. (do Lal. fiam·
ma; d'onde o Hesp. l/ama, o Ital. fiamma,
etc.) Fogo acceso em labareda. Luz: acliam·
ma do gaz. § fig. Ardor: v, g. chamm.a di
amor, de ira. § fig. Drspjo ardente: ·em
cujos corações só arde a Cha1ll1~la. de ergue;
novos padrões a sua fama.. Dml;, P!nd. ~
- pI. Labaredas: as chamma,ç de 111ll11ICt~'
dia. § Supplicio do fogo: {oi enlregue 01
chanl1nas. ~ As chammas elernas; o supph·
cio do fogo no inferno.
(Chamma. FJamma, Labareda. ~YIl.)Clialll·
ma é a parte mai su IJtil e lumtno~a do fo·
go, que se levanta acima da superficlC d.o
corpo que arde. Ftamma tem a mesma !I'
gnificação, mas é mais pillore,ca, porqnea
articulação fi exprimindo de a.lgu!TI modo a
ondulação da cltam7lla, quasl p'0e dl~nte
dos olhos o seu objecto; é mUlS poell~.
Labareda exprime grande chamm~, que~
be muito ao alto, e faz grandes Itnguas
fogo.
. r Oue
tJhnllHllcjillllC, p. a. dr. ClJa01meJa .. VI'
chammeja. § ligo Diz-se dos olhos mUi i.
vos, afogueados de sanba, ou de outra pa
xão.·
tran~
CIJlJlDmcjá,', ou VlUHUI'Jórl v. raIei
Lançar chammas, labarr,das: ?a{dr:J' .lodo
arder; no pr. e no fig. B. FLO/. . •. edra.
chamejanáo esplendores de ouro eu~ c/ia.
na preciosa.. lltorcendo os 0IhO\?al/l1jáa
7llejão ira. Bocag~: ,"palavras ql ue a: ,hallle:
e assoprão a lasclvla••as 'pa.avr 'V.
iam/o zelo da honra do Altlss~no'ar chamo
Vhnlllllwj.ir, V. JIlLrans. an c·
xões em
mas, labaredas. § fig. Arder em pai.•vindes
ira, em ~allba. etc. AlI/egr. 159 v. clial/l~
chamejando» "Jove da negra nuvem
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Inquisição, em que lanlos d'esses infelizes
foram victimas do fanatismo barbaro e feroz.
(lbàll. V. Chã.
CIUIIlClI, S. f. (I. vulg.) (do lngl. shank.
Pé grande. § Calçado grande e grosseiro;
" os pés a fragranle chanca. A's cosIas aco e barrih Gan'eU, Fabula do Gallrgo e do

especlal'las. V. Dadulaque. Tolenl. Sono 59.
(;Jlllllr"lIch'n, S. f. Mulher, que vende
chanfana.
CJh.... r.. nch·o, S. m. O que lem casa de
bodega, onàe se venue chanfana. Alv. de 25
de lev. de 180'2.
«;hallf"ádo, p. p. de Chanfrar. A1. P. C.
159. "oileiro chanl'mdo a picão em altura
de 15 braçaslJ
CJhllllf'·lld...., S. m. Insll'umenlo ele chanfrar, dos espingardeiro, ferreiros, enlalhadores.
t.:hnllfl·lIdú,·n, S. f. O mesmo que ClJanfro.
t.:l1ollf,·i"·, v. trans. Fazr.r cllanfro ; corlar parte da extremidade; enlalhar, dentar;
rccorlar em fórma Je meia lua.
«;llllllfl' etlls, S. f. pI. (I. famil.) Zombarias, brincos.
CJbllnl.·o, S. m. O aparo, que se faz em
alguma cousa pela borda. adelgaçaodo-a de
uOla parle, como se vê nas regua. feitas
para riscar. § Córte em fórma de meia IIJa.
§ Recorle, curva tlue fazem as costas marilimas, ou as margens d'um rio. § (I. bot. e
anal.) Eulalhe nalural cm fórma de semici:-culo.
()lllwgnch'o, S. m. rI. do Drazil) Cavallo
mau parelllei 1'0.
t:hllllí"sIGlo, u, sup. de Chão. Palm.3.
169. r r - campinás"
Ch .. nlUcntc, adI'. V. Chãmenle.
t:hllllflill'tll, S. f. (l. fam.) Dobra. § FazeI' o sapalo de chanqlleta; (phr. fami!.) acalcanhado, ou dobrado o lalão pal'a denlro.
Clulnln, S. f. (anl.) Eslaca, ou vergonlea
que se lllellcl na lerra para creal' raizes, E:
dar fruclo; lanchão. Elucid.
Chllllti.do, p. p. de ClJanlar. Gil Vic. 1.

CHA
. Ido estremece os morlaes" -cha1J1lda!1~o
~~ ira a c~pada v.ibra u ~'? ardor da la ell'l~
lhe cha1/lPja nas Impud~cas fac~s') § Dl'llbal ,
ellcelindo a luz em SClntJilaçoes, como se
~h,crva DOS diamantes e outras pedras precio,as.
('bIlOl omlll ", V. Camoml'11 a. PIta1'ln. T.

eFlor. Lus.

.

IlhftOl OrrO , ", adJ. (elo Be~p. chamol'/'o)
Tosquiado. Lc40. ChI'. O: J. i. c. 61.. "cha11101'1'0 quer dlz~r los~UJado, e assim clJamavão, e chamao lJoJe alg'':ls CasleJlJanos,
dWl/lol'l'as, as ovcll!as tos(J1~la~asu § subsl.
Ido precedenle l Epllheto InJul'loso que ~e
!!Undo a Chi'. de D. J. i. de O. N. de Leao,
eado IlIcsmn 1'ei, de Fem. Lopes, 2. c. 43.
davam os Hespanhoes aos Portngut'zcR, partidi las de lJ. João /. e srgundo a Chi'. do
Cond. c. 51. era dado .aos maus'portnguezes
que spguiam o parlldo do rrI de Casll'ila.
L/ão, Uhl'. D. João i. c. 61. "elre)' (<.Ie Caslella) lhe respondeo (a GOJPez Pe~t'z de .\'al
de Rahanos), que bem sabIa que Ja. mUllos
e grãdes reis foram vencidos. " mas que
elle fora vencido, e desbaralado do ~Iestre
de Aviz (D. João /.), que nunca fizera cou
ia, que fosse para cont~r; e qlie_fora vencido dos chamorl'os. Assl cbamavao os Castelhanos naquelle tempo, e ainda depots,
aos Portug. por dcsprezo, pan;ce porque se
co tumarão a tosqnear- e conlra o costume
daoulra "enle de lIespanha. que lrazião caIJclleiraRiargasu A ~111·. de lJ. João i de Fem.
Lopes, 2. c. 43. p. 111. relalando o faclo
aCima, diz: "e de que genles fuy eu vcncido? Fu)'o de chamo1Tos, qne ... " ChI'. do
COlld. c. 51. "e especialmente morrerom logo a ma)'or parte chamorros, que enlom
chamavam aos lllaaos Portu~ uezes, que com
rire)' de Ca~lella vinb:pnu Em [Je~panha, e
cm França era nobrrza a longa caiJelleira;
e 30S reis depostos era costume tosquiarem-nos, e recolhel- os aos convento,; por
onde chamar tosquiado. Oll chltll1orl'O, tra
indicio de de~prrzo. § Depois de 1834 foi
{~Ie uome dado pelos adveroarios da carta
de Portug. de 1826, aos seus parlidarios.
Cholllolim, s. m. (I. Asial.) ESlalos na
caheça como quem cala, para adormecer:
carullés no Ilrazi I.
ChAmpu, S. f. A parle cbala da e~pada,
prancha; chapa: v. g. dm' de clJampa.
Chlllllpl\nll, s. f. (I. AsiaL) Embarcacão
pequena da India. M. P. c. 40. e 59.
ChllDlpiio, s. m. Cbamllana. Viei1'a, 10.
t13.
.CIIIlUlpiiozínho, S. m. dim. de CbampaO. Vieil'. 10. 223.
CheDlpil, S. m. (l. de caçador) Peca como
challa ma, onde se collocam as riegaças:
·as negaças se porão no champU, ou mostrador, que eslará no meio do aranholo
Arle da Caça, 86. ral'al1hot é armadilha de
eaçar.)
Ubaruperlór, v. lrans. Misturar. lJ. P
UhOlUllI'ii9, s. m. (l. do Drazil) Praucha
de laboado grosso.
Cburuú8Cll, S. f. Acção de chamuscar'
queimar.
'
CbRIII~SClido, II, p. p. de Cllamuscar, e
adJ. Queimado levemenle § Fuoco ennerecido.
., ,
CbRmllscndbl',
",
S
O
mu!Ca.
. (Iue
, a que chaCh
muSC:.DIUsClIdílro, s. f. O mesmo que Cha. (este voc. e der. eEcrelemChu DIl'scar,
der-,e por uso com um 11), mas pela etym.
Queihalllma, devêra ser com mm), v. lrans.
rtda mar levemente com chamma, ou labalimpa 'Vii g. -,; os lJorcC!s pal'a os csfolar, ou
perD! as seaas. § QueImar levemenle a suearn~I~. H. DO/!t. 3. 3. 28. "ncou parte da enlh~o .Idas Imagens) chamuscada".
que musco, S. m. Queima leve ele con~a
de ro: passa pela chamma ou laLareda, ou
11 .gOf (lue passa rapIdamenle. Encict. 12.
ro~ arhumo do chamusco da barba" § Cheidl~mu tdlUsCO;
exhalar o cheiro de cousa
pelia dea a. 511. fig. Diz-se quando ba susdtm, ele PCtl~O; quan~o. se espera ~esor
lO jUdeus § II. (anl.) DIZIa-se por aUronta
lios novos encoberlos ob a capa de cbris' como alludindo ás I'ogueüas da
VOL.I-n.57
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Cl1I1 "<;", S. f. (do /la I. . cianr,ia, frioleira)
Diclo de zombaria, com suberba. Eneid. 11.
91. Oed. ()hr. 1. n.O 1'26. "das chanras e
zom bariasll § Diclo burlesco. e gracioso.
liospil. das l.el/l'as, I. 3;'6. § Donaire, Cllá~bara. Ac. dos Sing 2. 421. § Presumpção,

JactanclU.
CJhUIlClII'f)lIl1, S. f. Peixe semelhante ao
pargo, porem de cór maIs viva e maiores
barbatanas; pesca-se abundanlemenle em
Cezimbra.
.
«;hllIlÇIIl'él, V. Chanceller, como hoje se
diz. Esl. anl. da Univ. e IIi. P. c. 85.
Ch"llccill', V. lrans. Dizer chancas a aiguem: "chanceal' os casquilhos dê alfeminado~, e covardcsu § v. inlrans. O mesmo:
..gracioso, e djzidor chanceava, e burlava,
dos oulros, e sobre a suas mazellas"
ehllllréh'o, ", S. O que, a que diz chanças, sobre alguma consa.
(;Iulllcclét.., S. f. (ant.) Pequena canção,
Iro\'a, ou copia. CU/1C. r 5. -provo pela
chanceleta que mereo Pero de Sousa"
Uumcellll, S. f. (do Lal. canccl/are, fechar com /?rades, cancella, elc.) Fecho de
carla com ol)reJa, ~ebaixo da qual se prendem os exlremos dê uma lira de papel, com
que se passa, e enleia a carla. Lobo. § cllo pendenle. § Lellras abertas cm melai,
com as quaes se "'rava cm qualquer docucumenlo a firma de lima auctoridade publica ou de um particular, que por qualquer motivo a não pôde fazer do propl'lo punho. D.
J. II. e D. iIlaria I as~ignaram com chancetla, posta por mão alheia á sua vista. V. Firma.
Ch ..llcellilflo, p. p. de Chilnceflar. § IIg.
"Carta chance/laaa com se!lo de ouro" C/ar.
1. c. 28.

CJhllllccllilr, V. trans. Pór chancella, ou
feclJar com chanceUa as cartas; sellar.
Cbllllcclllll'íll, S. f. Casa onde se punha
challcella, ou sello real 1I0S papeis, que o
devem levar. § Divisão judiciaria do reino;
o me mo que Relação. Bal'reiros, r 7... Ioda a provtncia da Lusilania se divide em
Ires chanceLla1'ias" i. é, jurisdicções civis,
que os Latinos chamavam juriclici concenluso V. Convenlo. § lmposto antigo. Ord.
5. 30. 7. e Man. 4. 1. I. § 11('partição nos
consulados. § Cargo de chanceller. § por
ext. Secretaria dos negocios eslrangeiros.
CJhllllcellt-.·, S. m. (do Lat. cancellal'ius)
~Iagi lrado maIOr, que lem o . eUo real para o pôr nos papeis, que o devem levar, c
pas~ar pela chancellarla : havia chancellel'es
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das Relações, e chancellel'111órdol'cino: chanceller das correições; era omcial, que linhaa

o se1l0 real, de que \H;ava o corrrgedor, elc.
Ord.
I. p. 10. § Ba chanceller da unit'el'siclade, qllé põe os sellos d'ella lias carIas de bacharel, de formalnra, e de doutor. §
Chanceller de consulado; empregado de nomeação rpg-ia, ou do goveruo, encarregado
da respecllva chancellaria.
CJbllllÇOllctll, s. f. Cançoneta, cauliga,
callçãosinha. § Chança.
«;11111111(', s. m. O mesmo que ClIalr, no
GuSdrale. lJuarle lJarb.
CJIUlDdcu, s. m. (I. Asiat.) Nome que na
China lem certas feiras, ou mercados. !II. P.
c. 98.
ChllIlCZII, S. f. (de chã) Planura do campo baixo. § fig. ~Iodo chão, lhano, singélo.
!It. L. 5. • a chaneza, e corlezia, com que
encobria loda a sagacidadell singeleza, simplicidade. B1·i/. C. I. C. 28. "humildoso de
condição. .. alfeiçoado a obras. que moslrassl'm chanczau 111. L. 5. ,·se vê a chaneza, daquella idade" Nariz, 2. C. 5. "escreveo com cha?leza" L1Ic. 4. 4.
(,bUllfill"Oj s. m (t pleb.) Espada velha. § Faca \'c ha, que lião corta belO.
(;blliJfàllll, S. f. (do lIesp. charnfa:ina)
Guisado de figado, elc. cozido em caldo com
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<'hllllfiulo, S. m. ou CJhllnt..t1ol'in, S. f.
Planlio de arvores, que se challlam ou lancham d'eslaca, como olil'eiras.
Chllntlltlú.·o, S. f. O aclO de chanlar, ou
lancbar.
Chlllltágcm; V. Chanloeira. § V. Tanchagemo Leão, 01'1. f. 223. ect. de 1784.
CJhulIliio. V. 'ranchão.
()hIlU!iIl', V. lrans. (ant.) Fincar, pregar,
planlar de estaca./Vobit. "poi amor cm mim
chanlolt huma ela" Leitão. § V. Tanchal', como algu,us dizem.
CJ~lIl11till', S. m. (ant.) Cerla eRpecie de
panno. Rei. da guaTda 1'ollIJa (t'etreL n. !I1anllel: re I02 varas de panno chantar".
t.:hlllltN, S. m. (l. de tanoeiro) A ultima
peça, que Oca no fundo da vasilha;e de uma,
o de oulra parle, se a vasilha é de dois chan~
leis.

ellllllto, S. m. (do Ilesp. tlanlo) (anl.)
Pralllo. inecl. 2. 486. e Gil Vic. 1.1J. 344. porem no T. 3. p. 264... não sei que chanto ha
de ser Je 1ma Olha que criei" parece sigmOcal' sOl'le, {adv.
Ch ..ntolll·. V. Cbantal'.
Chllutoéh'll, s. f. Logar planlado de chanlões de arvores, que se propagam d'eslaca
para os mudar, ou I1carem em IOgal' das arvores caducas; ou cm nol'os plantios de olivaes, elc.
«;hnllfl'ildo, S. m. Dignidade de chanlre.
M. L. 4. 16.
•
t:hilnh'c, S. m. (do FI'. challlre, cantor,
de Challl, canlo) Di(l'nidade, que na ses, collegiada ,etc. lcm a direcção do côro, e entoação do canto-chão, elc.
CJhllllh'íll, S. f. V. ClJanlrado.
(lhão, S. m. (do adj. chão) O solo que pisamos; cahi1' no chão. § Asuper!lcie da lerra. Lus. 9. 62. "se as aves no ar cantando
voam, alpgres animaos o chão povoam. § O
pavimenlo da casa, o sobraelo. Cam. Our. 3.
p. 78. § SuperOcie plana, propria para ediOcar, ou onde já lJouve edIflcação: ó o chão
em que se levanlou a ca 'a, cuslou um conlo de reis; as paredes por ameaçarem rui na,
foram arreadas até ao chão. § /Vão lcvantal'
os olhos do chão; dizemos do Ilumilde: ii. do
entendimento malerial, e rasleiro, que não
contempla a cousascelesles, sublimes, melapll,Ysica ,Divinas. Luc. 9 5. reO 1iI0sofo que
não lct'{lllla os olhos do chão" que só invesli ga as cousas maleriaos. § Oeita1' ao chão,
ou no chão; derrubar, fazer cabir. § Não ca-
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hil' no chão; não passar desapercebido; guardar a lembrança. § Cair Ct pa/aura no chão;
IIcar vã, sem elí'eilo: "as pcuaurus do Senhor
liam caem no cham" Luc. 9. 16. § De chão;

bordada, ou em melai, que os commendadores tlas tres ordens milItares plidem lrazer no I'estido, e os simple cavalleiro- não
(uiz·se hoje )Jlacar, ou c/'acha). Lei de 19 de
Jttnh. 1789. § Lisla de citapa; lista orJI nariamellle illJllreSSa ou lilhographada, que os
partitlos fazem di lrilJuir, conlenJo os uomes dos que devem ser elellos, e que é g-eralmente votada por eleitores illconscienles.
ou obsecados na politica. § 1J8 chapa. Gil
Vic. I. 323. "bem de chapa te a~senla elle
(Deos) a mão» i. é, niio fecuada, ab rta. §
De chapa.: adequado, aproposito: «Ullla capa. Roa é essa! Seja safada, Para dell1anJa é
de chapa.. Presles. § De chapa; de face, em
cheio: cair de chapct; danle chapa; la luz,
o sol) haler' em cheio.
VhUlli..I", s. r: Planura, sU[lerflcie plana
no alto ue uma mOlllanhir, ou de uma colIIna. II. f)om. 3. 3. 5.
Chl1lludiio, s. m. Chapada muito exlensa.
Vhapudo, S. m. Ornato anligo, que eon·
i-tia em chapas de melai, lavradas, applicaclas ao ve-liJo. fies. UM. J. II.
()h UI'''' do, p. [lo de Chapar. Cllapeado:
«cadeira chapC/(la de oiro com alguma pedraria- B. l. 5. 5. Casl.. 8. C. 9. «chapL!do
de metal.. V. Chapado, subst. § l1om,em chapado; i. é, com piela tle braço, ou saber.
Guia de Cas. 8'2. l.n ecl. IIchapacto recovei1'0... § Laclrão chapacto; ladillo. § O(ficiat
chapaclo; perfeito. Carla de Guia. §' IIUm
formão (patente) chapado com chapa tias
suas armas" sellaJo, com s6110 aberto em
chapa. V. Chapar moeda, etc. Couto, 6. 7.
7 v. V. Chapa. § n Cavas chapadas de mal' a
mar.. Coulo, 4. 6. 7. será silllUda' de pedras, forrada por denlro com silharia, como algu IIS tanq ues, para a agua não romper, ga lar as parede '1 lJarl'eil'Os, r 160.
"além de ter (a fortaleza) mni largas e allas cavas chapadas com muros muilo largos e forleslJ.
VhUI.i'.•·, v. traus. V. Chapear. IneLt. 2.
113. § Chapar moeda; marcar, cunhar; como chapar papel com figuras, ou caracteres, que fazem as chapas: 'v. g. - papet
moeda. Catito, 6. 7. I. «esla moeda mandou
c/lapar, e cunhar de uma parte, etc... §
[lazer em cbapa o metal. § Omar com chaparia, pre"'ar. Ined. 2. «omciaes de broslar, chapar.. (roupas).
Vhlll....·iu, s. r. Chapado, subst.; ornato
em moveis, rOllpa~, jaezes, feilo de chapas
de metal. Cunha, Bisp. Lisb.
Vhllpll.·.·.i1, s. m. (ant.) V. Azinheira.
{;h':I"H"'eh'o, S. m. Sobreiro novo. § antros dIzem que é carvaUlo torto, que nãCJ da
laode nem madeira direila p!lra ohra.
()h1l1.:l ...·0,
. m. Nome que se da na
provincia a qualquer arvore achaparrada;
I. é, que por qualquer accidenle enlorlou,
e se coseu com o terreno.
()hi'l'"téstu. V. Chapa de caixilho.
()"ill'C, s. m. Palavra ouomolopaica, imitaliva do om de cou a que bale na agua:
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(Ioc. alIv. ant.) sim[Jlesmenle, nalllrall1lente. "E moyro m'as'y de chão» (,'an~. § Adag.:
"Cama de chão, cama ue cão •.
Vhi,o, 111. e Vhã. uã, ou I\n, r. adj. (do
Jlesp. llallo; do ~·.éhal1lp, earnpo, planicie)
.1Jaixo, humilde. :; fig. imples: v. g. cslylo,
veslido ellão: .. domeslico (o inl'autel, humano, e c/uio (lhano) com eus criados» fies.
Viela, c. I~. § fig. Náo forlificado: IIlugar raso,

e chão»

Chi'.

Ar. V.II1erruschãs"Orel. Ar. l. 2:1-

48.IIvillas cercudas... e os das terra citeis. cil.
Orel. l. r 157. "terras chãs, e villas caslelladas.. aberla , sem cerca, nem muro, elc. :;
Chão; ligo elaro. sem nuvens: diz-se do dia,
da manhã, do tempo, etc. Ineel. 3. 320. ~ Chão;
igual, sem defeilos,sereuo.lJclic.Acl. 24."Bcsta de andar citão, para mim, e par'a meu irmão» § Não eslar chão ao serviço; presles, e
llem obedienle ao mandado, e para sçrvir.
incet. I. r 587. li Cheio; sem enfeite: "'lnalllo mais chãas, mais forUlosa- .. Fel'/'. CIOS. 3.
sc I. § 1I0melll chão: da classe do povo, raso, não [1rivil giaJo por qualidade, ou 01'licio. § il. l:Iomem franco, honrado. § Canlochão: V. Canlo. § Linguagem chã: sincel'a,
singéla. § Fazcr alglt1na cousa chã; tirar,
aplanar as difficnlJades que póde ter. Pin/wir. l. 237.• pedindo aos deuses, que lhe
fizessem o mal' chão» i. é, não tórmenlo O.
Pinheil'o, 2. 153. § Chão; sem lavores: v. g.
costura - : prata -.: sem Javor de martello, ou buril. Lei de 28 ele abro 1570. § Sem
altura, não a\lo: "ilheas chãos.. i. é, ra. os.
Goes, Ch/'. Man. I. c. 36. V. Lhano, syn.
()llI'oOS, ou Vúos (como se [1ron.) s. m.
(do LaL e Gr. chaos, confusão) A confosão
primitiva, em que se Suppõe que estiveram
os elemenlos de que se formou o mundo.
Eneicla: "o caos do foA'o" § fiA'. Confusão,
desordem de cousas. Vieir. 10. 67.2. "aquelle labyrinlo de perigo', aquelle chaos de
horrores...
VIULótlco, u, adj. Que se refere ao chaos.
§ fig. Confuso.
ChUI', S. m. (I. do Indo-portuguez) Loja.
Vhál''', S. r. Ido FI'. chape, pla';a, que cobre alg. cousa) Folba, placa, lamina de metal, prancLJa cLJaoo, plana: uma chana de (er~'o, de aço, etr.. § Uma chapa cle lelTa; fig.
planicie. Uasl. 8. c. 88. B. Ctar. C. 62. lia chapa do oileiro.. a parle chã. Inccl. 3. 100. B.
l. 4. 5. "huma chapa que dava gram 'vista
ao mar.. § Uhapa; lamina de madeira ou de
inelal, conlendo lima gravura, qne se de tina á impres ão. § A lamina metallica a que
se passou uma gravura, ou uma composição
typographica para ser impressa; estereolypo. § Uhapa do couce ria espingarda; peça
de ferro, ou outro melaI, que est I no cabo
d clle, e o guarnece. § Chapa do cai.J;ilho; a
em que entra o belho, ou Iiuguela da fechadura. § Chapas ele COI', 00 arrebique no '1'0.1-.
to; muita cór, em paslas, t;rossa. § Chapas;
em term. typographico, as composições em
stereotJpia, qua i sempre de anlll:ncio ,com
que se completam as paginas de umjol'Oal.
quando falta maleria para o encher. § Diamanle chapa, ou labia; é o lapidado chato
por baixo, com cinco facetas por cima. §
Jogo das chapas; faz-5e com duas moeda
unidas de prancha, atiradas ao ar, e ganhase quando am bas caidas no Cll~O mostrão
as cruze. Chapa; (I. pleb.) dinheiro, chelpa. § ~'/la]Ja; (na Asia) pinlUra impre sa por
meio de uma chapa aberta, especie de seI·
lo, que os nos os davam aos Mouros. Casto
3. c. II. B. 2. 5. 2. "chapa, ou sello d'elrei"
V. Chapado. COltto, 6. 7. 7. AllClr. Chl'On. 3.
50. "por palavra somente... parecendo-lhe
que a chapa (d'el-rei) era escu ada.. i. é,
uma provisao, formão, lei deereto, elc. Lttc.
7. 23. Id. c. 24. (em edilal regia) -mandou
elrei pre"oar. e fixar em chapas e cri tas por
toda a ruas que elle era cont-ente, elc...
(carla sellada, ou sello impres o.) lia provei·
to (de bater moeda) eria d.clrei de Porlug-al, mas o cunho seria com a chapa delle
Mil' Zam'anll 1/. 4. 8. 10. § Homem ile chapa.
Eu(r. 3. 2. digno de estampa em medalha,
pintura. V. Chapado, adj. § Chapa,. insignia
00.

"chape, chape a vadiar» GarreU.

Vlu'l.ci..lo, s. m. (t. do llio Grande do
Sul) Cabf:'çada guarllecida de prata 110 todo,
ou em parte.
Vhlll.cádo. Luc. 10. 20. p. p. de
VhUI"CÚ", v. lrans. Forrar, enlamioar com
cbapa de metal, ou chaparia: v. g. chapear
as parlas cle (81'1'0, a bllrl'a, etc. V. Chapar.
Vh... pcl ....'dll, s. r. V. ClIapoirada (t. pop.
E; mais u .)
Vhupclruo, S. m. (anL) augm. de Chapéu. § (cio ·Fr. chapel'on) Capa ruslica com
capello; alburnoz. M. e JI/oÇ.1l. 290. «ao bombro hum chapeirão.. P. da II. Gen. 3. 116.
VhUI'CJú.·, V. inlrans. lJater na agua como fazem os que não sabem nadar, e dão
com as mãos de chapa na agua para se susterem; chapinhar. B. Flor. 5. 1J. 367. "isto
be chapejLlr no charco» § v. truns. Banhar
alguma parte do corpo com qualquer liquido, lançando-11m esle em cima em pequenas porções e por vezes: é freq. uas obras
de Curvo.
Vhlll.cllH·i .., s. f. Omcio de sombreirei1'0; arle de fabricar chapeus de homem. §
O commercio d'esses chapeus. § Oillcina
onde se fabricam. § Loja onde se vcmlem.

CHA
Vhllllclch'a, S. r. Caixa para "lIard
chapeus. § Mulher do chapeleiro. §~\lull ar
que vende chapéus.
ler
Vh"I"'léil'o, s. r. O que faz ou v .'
chapéus; sombr0ireiro.
',en.c
4?lll'I'Clc"ill, s. r. O mesmo que cha .
lal'la.
pc
Vhll!.clêln, S. f. Chapéu pcclueno (I. d .
preclallvo) IIIStlt § II. llIal'it.) COllro pre~.
do soure o pau, a qne os naulico:; cham~m
nabo da bomha, de esgotar o fundo do'
navIos ..§ O salto que da. a Ill'dra allra~a à
sU[Jerncle do mar debaiXO de um an"ulo
agudo. B. 4. 4. 20. f'. '~49. f'lHando da °ua.
las: ~ p'. P. 2. 99. § lI ó · ú'llapetcla das ba.
tas (I. e, granada,) dos obu~cs, que se vão
levanlantlo, e abalendo, e pcrcorren~o o
seu espaço. \ln aluance, em 'I"aulo Ihesdu.
ra a força do Im'plllso da I oll'ora; ricochete. Com 111.. etas Guerras d' Alelll· Tejo: .llroi
de chapelela., § B ,Ilbas ele c/lapelela ou
morlas: V. Morto. § Uhapeleta: II. Pop.I'Pan.
caJa n' cabeça com os dedo, fechados; CJ.
rolo. § -, pI. os Circulo, que vai abrindo
a agua estanq ne! quando se lhe lanea
llenlro nma peJl'lnlla, cada vez menorc.
l1arl'Os. § (L mçd.) 110 'eta~ ou rodellas en.
carllauas nas faces. Curvo, PolyanUI p
267.
.
.Vhlll.cletc, ou CIH'I.Clillho, S. lU. Chapeu pelllleno.
Uhlll.éo, ou Vhlll.é.., s. m. (do Fr. alia.
pealt) Sohreiro de feltro, lã, couro, ou palha,
para ho!nem; consla de copa, e aba, serve
Je cohl'lr a cabeça contra o sol, ou chuva
e lambem de ornamento, pelo qlle varia se~undo a mpda. :; Chapeu ele .lImitara; é de
palha, seda, l'elluJo, ou qualquer oulra fazenda, de fórmas val'ladissim_as segundo a
moda. e ornado de lita~, Uares, I'idrilhoi,
plc. Pouco ahri~a da cllllva ou do sol, seno
do quasi apeuas um ornato de calleça. g
Chapett baixo Ide homeml; o que uão lcm
copa alta. § Chapeu alto,. o que tcm a copa
de fôrma c)'linJrica e mais alia que a ca·
beça; é ardi nariamenle d~ pello ue seda;
carlola (t. pop.) § Chapcu r&lollclo; ames·
mo. § UhapClt de cõco; o que tem copa
baixa e I'edontla, e aba curta. § [}hapell
desabado; o ue copa baixa e aba:; ~randcsc
derrnbada8, mais ou mcnos Ilexivels. ~ CM
peu cusw;eiro; o de copa funda e aguda. §
Chapen al'11wclo: o de abas levaulada., de
cada lado a unirem-se á copa, e alougan·
do-se atraz e adianle quasi um deci eIra;
a copa redonda e do tamanho da cabeça,
rôrma com a~ aba como que UllJ lriaugulú;
é agaloado, tem presilha, etc. E usado ~m
grande uniforme pelos altos funCClonanos
publicos, ofliciaes C:e marinha, gcneraei,
'l)US ajudanles, elc. Em Porlugal u am'u o
tambem os archpiros e os criados do Paço;
em Ilespanha e França os ~nardas dos mu·
seus: e n'este ultimo paiz algllns courado·
re de bancos e outros empregados meno·
res. § Chapeu de Ires bicos; o que lem aaua
em fórma de lriangulo, por se levaulardc
Ires Jlartes, unindo-se á copa, que e bal~a
e re OU da. § Chapcu de pasta. chapeu e
maltas (ctaque),. chapeu alto, armado em
mollas, as quaes se fecham de modo que. a
copa IIca uniua as abas, poueu~o enlA~
melter-se debaixo do braço; u,a·"e no;
thealros, bailes, festas, ele. § Chapeu Q
serrana; cllapeu baixo de aba larga, de~;
zenda "'rosscira que usam os homens
campob~ ChapeI: braguez; especiah~adc ue
chapeus de copa baixa e aba larga qUi 01'
fabricam em Draga. § Chapcu de CIlfll~r:
chapeu chato, vermelho, de aua; ver.
gas e granJr.s fitas pendellte~de .sc1~
melha. § ii. lig. A dignidade llãr~lna 1"1~'ba
Chapeu a Lazarisla; chapeu halxo, d~r i
redonrla, de pello de seda ou de caS\ri,.
semelhança do que usam os padres laz arie
tas; n d'esl es tem fila com borlas na Pnra.
trazei ra; é mui lo usado pelo clero nOg P61
zil, quando vesle os haullos t~laresoude;'
o chapeu, l!l'ar o chapcu; cobrir se'a/gucm'
cobrir a cabeça. § nl'ar ocltapeu o Irarem
cortejai-o. "se oulra vez ~ enco~hopa1 e
conversação hei fie lhe IU'a;, '~a de Aoe·
ir·me surrando» D. F. J\Jan. 'Dl "m·ec·
xins, 1. 6. 5. § LevaI' a mão ao 101'''-'
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rematam os edifioios. Seg. Cel'co ele Ditt, (.
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()11l1l'nmelínhll, dim. de Charamela.

B.

Ytn~i1iar. § É (/e se lhe til'a/' o chapeu; ~llz-se 157. • ohapileos como SObrados sobre as el- Flor. 2. 6.
Ch ...·.. n .. , S. f. (t. Asiat.) Va Ocovo. M. P.
;'~ma cousa notavel, grande, c.onsl.dcra- malhas dos meyos maslo~, dônue podião ho-

'el' UJa-se lambem em sentido IronlCO. § mens pelejar contra castellos de madeira
C; (. ~G.); chapen fie armados sobre paréos. Coe.:;, C/ti'. J!Jan. I.
c/nlUo; sombreiro. de pc qlle e abrc ele- !lI. ~ "Chapiléos da Igreja,) AI. P. C. 'llll. V.
cha lendo para IS~O varetas e mollas: fe- Coruchéo. g Escreve-se tambem chapilélt.
chado ervc de bastao; abert~ re 'guarda e como ehapéit, elc.
Chlll.ol.-:'ulll, s. f. (por chapeira(/a, de
abri"a do solou da chuva; ulz·se t~lllbelll:
1IG1~/a-sol, guarda-c/wva; eSjlerav.el: «pila dwpeirãoJ It. pop.) A ql!antidade de uma
~m campo com ehapco de sol, vai mais a oousa qne pôde levar um cIJapeirão ou cha·
. ropoSilO para. a sna belleza.~ D. /0'. Mq,.t péu I!ranue. § Grande quantidade de algu~dra (/e AIle.&tltS, 1. 6. 5. § II. SaIU brell o ma cousa. !\. Uma cltapoirada cl'agua; a
de pé grande, que lima pcss.oa leva aberlo, ~rande quantllJade d a~ ua que se despeja
ã maneira de ullIbella, cobrI Ilda outra que do uma vrz ; caldei rada.
Chlll")""ll, S. f. (allt.) Paulada, pan.-:ada
vae debaixo; é usad~ nos elim:ls qllenles,
principalmente na j~:Ja. § Em algun~ mer- com pau, ou cajado: d'onde ainda a plebe
~Ô.
.
cados de caberias sao usa~os gl'ande~ cha- diz chop0l'l'ada Canc.
ChU,H.tiltlo. Cas/. p. p. de
vens (/e sol brallcos, de mais de tres metros
Chnl'IIIi,,', V. lrans. Cortar, tirar as fodc diamelro, para abrigar do sol 011 da
chuva o generos que e~lão á venda. § lhas, n!ma inutil das arvores. e os sarmen(1lOpcu de lclha(/os, especle de hE'l'\'a tal1l- tos da vide, para se oão ir a sub lància em
bem chamada coucel/os. ,dIsse.; são de te- rama, e parras, para a desafogar. lJ. P.
ChaIH'aO, S. m. p. us. Taboão; tàboa
lhas acimu como chapcos de lelhadolJ V. F.
JUan. Feira de An/J,J;ins. § (t. bot ) Chapeu grossa. Liso. San/DI' 11. I V.
Ch"I)'-'S,
S. m. V. Chapnz.
(los [ullgos "he hum corro semelhante a
Chlll)lI.i., s. m. Peixe da familia dos eshum c:isquetc ou barretinho, ordinariamente mais grossa no cl'ntro, e silllauo combridas.
Cha()Í1z, S. m. Pau, que se embebe nas
Iransl'walmenle no lope do espique lJ /Jrol.
Comp. de BoI. 2. 110. § Ch.opw (t. marit) par('ul', pa'ra n'elle se pregar prE'n-o, que
Aparlc uperior do cabreslante, ond~ e se não pôde fixar bem na cal das junta, ou
mellem as barras, com que o fazem mover. fiada;. de lijolo. § (L de artilh.) Pedaço de
§ (I. comm. mar.) Chopcu (/e capilão, cha- madeira, que SE'rve para levantar a culalra
fIIu ile l1Icri/o; ou sill1ple~Ulellte chapeu; das peças e morteiros. § (L. de segeir.) Pegraliflcaçâo concedida por coo v('nção ao ça que se punha em cada varal da sege,
capilão d'um nado mercante que leva a para os segurar uo~ mang-Qles do silhão.
poria de salvamenlo a mercauorias carre
ChUI...."', S. m. Usado só na loc. : cair de
gadas a seu bordo.
chapuz; de cabeça para baixo, de chapa.
fllll(ICOzíllilo, ou - .. ",i Ilho, s. m. diDl.
C1H'IIlIZiu', V. tran~. (L. comieo) Lançar.
de Chapéu. II. Vom. I. 2. 37.
Sim. Jllach. Com. A/rea; lJ. 118. ',ehapllseCbUI,illl. pI. ()Itapins, s. m (do Ital. scal'- mo-nos no malta, no nos ganse hora por
pini) Calçado de (, ou 5 solas ue sobefl'i 1'0 pés. e]1. 13G. "quem quer qués a maldição
para realçar a estalnra da, mulheres. Ll'lio, te clta/JUSO"
Ol'ig. -scm clwpil1s, qne fazem de rostos
ChiICIIIC, s. m. Nome do cra,o (esp('ciameninos, corpos gigantes" Lobo. (. 303. § ria) nas Moluca-.
I
Colhurno Iraglco. § Tributo que unligaml'nChU1Iui'o, ~. m. (t. da gineta) Certa male se pagava a litulo de ser rara os cita· neira de ~ar de esporas ao cavallo. ncgim.
pinl das raillha . Lllc. 2. !l. § Chapim: V. (/a Guel'l'a nas P. da fi. Oen. 3. 300.
Apanlufada , C I'anlllfo. § Cltapins pam corChíICIIJC.illlo, a, adj. (L de armaria) EnreI' pelo gelo; tem uma peça de ferro lizo xequelado; feito em xadrez. F. E/ys. 8. 105.
por baixo, revirada para cima oa ponta, o applica por metaplJOra aos campos, SE'amaIOr que o pé; o que facilita anua r, e ras, elc.: "drlla corre até o mar vasta placorrer soure o gêlo § ligo Calçãdo, base, nicie de pastos, vinhos, messes, chaqllejIl'anha: -a lua por chapins, vo-la deu o rei lada".
dos Ceos. (à Sancti~ ima Virgem) Bem.
t:lllu'lIcínn, ou - chíllll, S. f. (t. da
/'oes. II. Dom. 2. 2. 16. § ()ilapim; chapa A ia) h moda chioeza: "banquete, que dura
melallica com que nas linhas ferreas se li- 10 dias a charackina .. M. P. C. 105.
xam o carris (mils) às ch u Ii P!1s. ()hapim;
Clll"'iactC", e derivo (eh corno k) (do Lal.
petlucno passaro da familia dos coniro;;tro . c/tal'ocler) V. Caracter, etc. O mais usual é
lel~ o uico pequeno, e esguio; são nota~ camcler, sobretudo fallalldo do Iypo de imleiS pela vivacidade dos seus movimenlos, primir, e da cooducta, geoio, ele., do boc aglhdade, yoanuo de continuo de ramo mem.
cm ramo. Clwier, I. ~(,!l. (/'arus. Linneo.)
C!'al'l.du, S. f. (do FI'. charade) Especie
Agrnle do campo jul~a que quando o cha- de logon-rypho, ou enygma, que consi te
pim canla, adiVinha cHuva.
em dll'i~ir ullla palavra em tantas partes,
.Cbullinch'o, S. m. Omeial flue faz cha- 011 s)'lIabas, qualltas possam fazer um senplns. § Oque os vende.
tido perfeito; deline-se successivamente caChllllíllhu, s. f. dim. de Chapa. lJ. Flor. da parte de um modo mais ou menos vago,
3: 390 § /fazer chapinha na agua' V. Cha- devendo por es!'as definições adivinhar· e
~~a~
•
o todo, que por sua vez é explicado por
Chll~llIhill', V. inlrans. Mover a agna pllrase amda enygmatica, a que se chama
JIl!r unnco dalido de chapa COto as mãos ou concei/o. § Charada em acção; jogo mimico,
§ Chapinhar, V. trans. Baohar tocando em qlle caua uma das partes dã a adivinhar
requentemente com a mão, ou com um lima on mnis syllabas de uma palavra. ~
panlll Oen opado em alg. liquido: v. g. cha- Charada: fig. linguagem, 011 discurso inillPln lar a chaga.
'
lelligivel. § Ma/ar tt1H12 chame/a; adivi.fblll.lnheiro, S. m. O mesmo qne Cha- nl13l-a.
plnelro.
Ch ...·udís.n, S. 2 gen. Pe500a que t(,ln
iCbUPltél, S. m. (do FI'. chapileau) O ea- por babilo'e divertimento fazer e adivinhar
1él da columna. Barreiros,
21 V. "mui- charadas.
: columnas e chapileis sem ellas ... en tre
ClIIIl'umbn, S. r. Nome de uma dança
aJuaes chabileis vi alguns Corynthiosu V. popular nas ilhas dos Açores. § No jogo de
o
oup';:~lo. Llfll , lJesCI'. C. 87. "o - da torre, billJar, diz-se que levou uma cltaramba.
tb 1'0' .. alm. .~. 111 v.
o que, n'um gim, ou n'uma guerra, perdeu
(I apll~o, S. m. (V. elym. de Clwpitel) todas as partidas,
t:b,u'llllléln, S. f. Instrumento musico de
di ~~~t.J A parte mais E'Jevada da pOpa, e
um!1
a em(larcacão. B. 2. 186. "quanlo sopro, a modo de trombeta direita, de cerel ~m.em podia di~-i ar do chapilcoda não. tas madeiras fortes, com buraco!'; E'specie
I Trisiã~ 'le ~19 eapl./c() de pOpa Ifez capitão) de flauta pa toril. H. lJom. 2.2. 'lü. § C/iale mal (e. Iranda. Amaml, 2. E' a par- 1'Omela pai chal'Omeleiro. Ctmha, II. c/e IIra~rõa s alia, em que se rematam a pOpa, e ga, ~. 11. (,38. § ~Iusica con tituida sô por
e ent~;dc. fíeq1!e,ntemente havia caslellos. instrumentos de ruetal; pequena charanga.
Ch,u·.ulIcleh·o, S. m. O que toca charabem 00 o c 101nleo rematava os castellos,
mo na arehit.ectura civil os capitéis mela. H. GeH. 6. 20.

~llâpCII (/e sol (Ood.
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C. 162. "huma

roz ...

charàna de oiro cheia de ar-

ChU"ílllgn, s. f. Baoda de llln ica composta sômente de instl'llmentos ue melai, e
ãs vezes tamb~m de lambol~ , ou limbales.
Em cada regimento de cavallaria e lanceiros IlU ullla charanga, assim como no corpo de marinheiros mililares.
Chlll'un:;nch'o, S. m. (t. pleb.) ~Iusico
de chal'anga.
t.~h,u·ii", S. m. (t. Chin.) \ erniz da China
e Japão, feito de laca, eopirilo de vinho,
elc., qne se da em obras de papelão, madeira, elc.; já se imita na EUropa, applicando-se em taboleiros, j)anrlrjas de cobre, ou
ferro, elc.
ch'U'U.<'"C, s. m. (to Asiat.) Embarcação
de pequeno porte. Coulo, 7. R. 11. "e alli
tomarão um chamlone, em que se passarão
a Tutocori».
C1ríOl'u.'IHcl.l, S. m. Matta cerrada de silvados, espinheiros, etc.; outros dizem cha.
,'ascal. B. P. "fóra de chamviscaes pai' onde andava.. lJ. F. !Jan. Cm'l. 89. Cent. 3.
VI llir-C
S. m. (do l'l'rs. ciark, s('gundo
Vieira (O traoslag.); segundo outros do basco charco: cousa nojellta) Agua e tanque, raza, immunda, lodacenla, pantana. a. Cam.
Ecl. 2. Galh. 4. 13. § fig. Atoleiro. § fig.
Alma immunda e inundada com pE'ecados.

°,

Chago
Ch.U'é1. V. XaireJ. Calvo Ginel.
t:burclc.c, S. m. diJÜ. de
CIIIIl'éo, s. m. Um peixe grande, vuln-ar

eira do Ilrazil; é de unibação. o. '
f. Lenha, que se faz do enIrecasco do cÕco. Jom. do Are. 19.
CllIll'ctC,
m. signif. incerta: "prometler mundo e fundo, prome!'sas de chare/e
e ao pagar, aqlli torce a rorca o rabo .. pro~
metter grandes cousas. Eu/i'. I. 3.
(:IlIll'ldiadc, (ch como k) e der. V. Caridade, etc.
(;\'"l'ísnu), S. m. (ch como k) (voc. Lat.
do Gr. charis, graça) (t. tbeol.) Graça, dom
do céu.
Vlu,,'liu', v. inlrans. (do !tal. cim'lare)
Fallar muito, sem dizer cousa de substancia; palrar. Biul.
Cha~'li.tu, S. 'ln. (l.. rop.) Individuo fallador, Impostor, que finge ser o que não é,
que se dã importaocia que não tcm; charlatão.
Chu"'utllnc~.', v,. ~rans. Charlar, palrar
como o charlalao, Julilmenle, no que não
sabe mas inculca saber, para impOr.
CltlU'lutnncl'Íu, S. f. Linguagem e artes
do charlatão. § Obra de charlalão.
Vbu"'utunisUlo, S. m. O vicio de elJarlalão; ·imposturn.
()It ...·lutii, ali, ou
fem. de
Chlll'IRtiio, (Jaz no pI. clta-rla/ões, chà,,·
lalães, .011 charla/cios) S. lIl. (do FI'. charlalan; do !tal. cil/l'la/ano) O fallador, imrostal', que se vende por erudito, e inculca
merilos qlle não tem: intrujão, pantomineiro. § O operador ambulante, o dentista, o
que nas praças publicas e nas feiras inculca drogas de muilo preslimo, e s('gredos de
medicina, e artes, ellcarecendo com grandes di 'curso a virlude dos seus elixires.
11. Dom. 3.2.7. Apol. Dial.
213. § Diz-se
no fig. como adj. de ·todos os que vendem,
inculcam mentiras subias: "a raça charlalã
dos 1110 ofos, historiadores, escrevedores
de toda a ~orte de patranhas".
Clllll·lnllll·ia. Arr. 1. 21. V. Charlataneria.
Ch''''lntéh'n, S. f. (t. milil.) Esrecie de
dragona de metal, sem franja, que tem certos uuiformes militares, e outros que os
imitam: v. g. os dos bombeiros de Li boa.
Ch'"'lIt"cn, S. f. (do lIe. p.) Term areenta esteril. que apenas dã hervas bravins. B.
~. 2. 6. 111/. ediy, Iraz: "madeira delgada,
brm frar.a, e chal'lleca em que se mo Ira a
esterilidade da terra" (como adj.] se não é
elTo, por 1JIadei/'a de charneca; ou arbll lo
a que ai iãs cbamam cOl'l1icaiJl'a (1!ICI'ebinlus) ,
madeira curta, tortuosa, como e vó nas ter·
ras fracas de charneca, madeira que não é
tl
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direita. grossa e varuda. § Planta da famil.
das solaneas. tambem cllamada lJimentão
longal ou cornicabra.
Vhu"nclru, S. f. (parece derivo do lIebr.
shamei ou sharIT.im, taboas de bronze, armadas de ~ixos : e mais propriamente, ei·
xo .) Gloss. Odent. Peça da livélla. com que
a seguramos ao sapato, e lhe prendemos as
ol'elhas. por meio de um eixo, á roda do
qual se movem duas pequenas cbapas de
metaL. § A parte que une as valva de uma
concha. § (t. anatJ Articulação que só exccuta movimentos e flexão, e extensão; ginglymo. ~ I)hameil'a dobradiça; V. g. do com·

passo. /tOl'tes. I. 327. 8 Uhameil'a da espingal'rla; peca dos fecllos. que vai lia ponta
da chapa ónde ,joga o frajete. Esping. Per(
3. § Entre correeiros. é a extremidade das

r

dlhas. e outras correias, onde se cose alo
guma fivela. § - s; (L do servo d'incendio~)
Chapas lateraes. com gonzos. na extremIdade em que se unem os dois lanços da escada portatil. vulgarmente chamada de gan.
chos. ou crocheL
Clu'",o, ", (ch como k) adj. (do LaL chal·tlS, on cal'tls. a, t~m.) V. Garo. orth. maIs
uso Feri" Poem. I. 105. e 2. 4.0.•hum só
murmurio brando d'agua corrente me seria
cltaro" «a quem o bom saber sempre foi cha-

1'0" Id. Uarl. 12. 2.
Chu"oúdo, n,

rão.

adj. Envernizado de cba-

Ch'"'ódos, S. m. pI. (L. Asial.) Gentio de
casta inferior aos llramenes.
Ch''''illll, S. f. Andor de procissão. COtt10,5.6. I. Al. P. C. 168. lJelic. Ad. 29. «chegaivos á eharala, e sereis dos honrados. ~ Nicho onde se põem Sanctos, imagens. B. Ufa!'.
C. 32 e M P. § Corredol' semi-circular entre o corpo da egreja, e a fabrica do altar
mar. UUlIha, Btsp. Lisb. 2. 80, 5: Cardo Agiot.
2. 261. § Levar em charala, ou U' em-; (Ioc.
pop.) er levado entre povo com applausos.
~ ii. 'er levado tambem com apupos.
C1uu'o"làuu, adj. f. (chcomo k) (de Chal'onto) Gruta-; gruta em que ha um ar mephitico.
CIII"'(llItC, (ch como k) (do Gr. Kal'on) (L
myth.) Divindade infernal, cujo mister era
fazer passar os mortos em uma barca pelo
Stygio.
Chi,,· •• n, S. r. (do [Ir. échal'pe) Danda, cinto. f? EtilS. 8 l56. •
Chi""IUC, S. m. (I. do Drazil) Carne salgada ecca ao sol, preparada em mantas
para exportar. Chama-se geralmenle : cal'no Sdcca; é genero de grande consl;lmo em
todo o Brazi L. § Oharque de vento; e o preparado com pouco sal. e secco á sombra;
faz-se da carne de vitella, ou de vacca propriamente dita; por i so, sendo as mantas
mais delgadas, sãu de pouca duração, não
podendo portanto ser exportadas.
J)h."·...UCllÇUO, S. f. Acção de preparar o
charque.
ClulI"lncilllu, S. f. (L. do Brazil)·Grande
estabelecimento onde e carnea. e se prepara o el1arrlue.
Ch'''·'IUC'"Jc).·, S. m. (L. Braz.) Proprietario de uma cl1arqueada. § Fabricante de
charque.
CIII"·'luei..., V. trans. e intrans. (I. do
Drazil) Preparar a carne da rez, e fazer d'ella charque.
Ch'''''luch'uo, S. pI. augm. de Charco:
.. não te fies de vil Ião. nem bebas agua em
chal'queirão" adagio vulg.
Chl""luch'o, u, adj. De chareo: .ráa cltal'qlleil'au Viriato l4.. 87.
Chó .... o, ", adj. (do Vasconçol (I. pleb.)
Vil, de ~rezJyel, de pouc,a ~apacidade, apou·
cada. Glt J ·,.c. \. 129. Eu/r. 4. 8...nenhum
llOmem sabe tanto como a mulher maischal'7'al) i. é, rustiea. grossei ra, apagada.
Cho""oi,s, s. lU. pI. Tribu de Indios do
Drazil, que habitavam na provincia do lUa
Grande do uI.
Ch."·.,....,, s. f. (parece der. do Hebr. char7·ul:;. instrumento ou machilla de descolor-'
roar a terra, de desfazer os torrões, de
chharrat:;;, cortar, talhar, romper, e ás vezes trilhar. Glass. Orient.) Carnnho sem leitO, com dua roda pequenas, tirado por
dua I ou tre juntas de bois, especie de ara-
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do com sega, e ferrão maiores, que os do
arado, e al·avcça. e uma só aivel:a: lavra
menor geira, e eocosta 11 leiva. § Grande
arado tirado por 5 011 6 juntas: .. fazer chal'I'tta" Ord. Ar 2. 29.36. § Charrua do bois;
UI11 jugo. B. P. § Chal'l'tta; (L naut.) navio

mercante antigo grande, redondo, roncei1'0. § ii. Navio de guerra antigo que servia
de transporte.
Vh",·.·..".s, S. m. pi. (I. do Drazil) Povo
indigena. que domiuava em parte da provincla do llio Grande do Sul.
CIIIII'utêh''', S. r. Pequeno estojo 011 bocela, de val'iados feitios. cm que as pessoas
que fumam trazem os charutos.
VI,,"'Ú!", S. m. Pequeno rolo feito com
folhas de tabaco, que se fuma. depois de
acce o em uma das extremidades. Legisl.
Mod. lO. jan. 1831.
CIIIII'ybdes, ou C ...·'·bdcs, S. f. (do Lat.
cltarybciis; do Gr. cltainó. eu abro-me, e
I'ybden, com violencia) Golfo perigoso no
mar de Sicilia, ao pé de Messina. § fig.
Abysmo; grande perigo. § Diz-se proverbialmente, /(tgil' ete &ylla. lJal'a cail' em
Ohal'Yúclos; cair em um mal. ou dirl1euldade, querendo evitar outro. Queiroz. Viet ete
Basto. § Na Ac. elos Sing 2.2'25. vem Scylla,
fem. e Char)'lJdes, masco ..aq qi nas sC.llllas
da ineapacidade me vi perdido; ali nos ca7'ybdes da ignorancia me vi alagado" §
Tambem se diz chal'.lIbetas, ou chal'ybetis: e
em todos o ch eomo k.
Chúseo, S. m. Avesinha, que tem as pennas verdes, bico agudo, curto. redondo.
(Uw'ruca.) AI'Io da Uara.

VlIl,seo, S. m. (do Hespanhol; corrupção
do Lat. joct/s, gracejo) Dicto de zombaria,
de troça. !l Secca, practica matante. eufadonlm do fallador. Ac. dos Sing. 2. 4.08 §
Dar chasco; illudir, burlar; zombar. Ac. elos
Sing. 2. 236... que !te isto 'I vos~e dá cilascoru é phr. fam.
c;hnsõlla, S. f. 1I0mem. de má chasona; o
que tudo Vê, e descobre mal. Queirós. Viela tie /Jasto. (do llehreu chisonah? V. Oteaster ali Genes. 8. ou do Arab. chazana, esconder, que esconde maus pensamentos
acerca de outrem" ou do Francez á choison, homem de mau encontro, que é desventura encontral-o'l occasionado a maltraetar-nos, ou que é de horas; desigual no
gasalhado: accusador, acl1acador 'I ou assaeador'l) V. Chação.
Ch.",,,,ucudQ,·,", adj. Que chasquea; que
gosta de chasquear. § -, S. m. Escal'l1ecedOI'. trocista.
Chas'l"ciu', V. trans. Pregar logro, ou
cbasco, burlar. [I'. El.lls. § V. intrans. Fazer
chasco de alguem. ridicularisar, troçar.
Chus.,uch·o, adj. (I. Draz.) Diz-se do
trote largo e incommodo do cavallo.
Chássn (conforme á etym.) V. Chaça.
Chi,ssos, s. m. pI. (I. nauL) Chassos ela
bore/a; barrotes que entalham nas extremidades supel'Íores das aposturas. § Chassos
tio barco; pedaços de vigas collocadas em
direcção vertical, e que entram no cachorroo § Uhassos elas cobol'tas; barrotes que se
põem de pOpa à prOa. e que entalhando
nos váos e latas, con ervam firmes a parallela situação d'ellas. § Uhassos elo cabl'estante; chapuzes que lhe fortillcam os cunhos collocados entre elles horizontalmente.
ChúCn, S. f. (I. Asiat.) Jantar usado pe.10 Christãos de S. Thomé nos enterramentos ou omcios solemnes dos defllnctos. «nos
enterramentos, ou omcios solemnes, que
fazem pellos defuntos. fazem os mesmos
jantares, a que chamão chata" Jom. do
A/'c. 1. 19. § n. do llrazil) Embarcação de
duas prOas, de fundo chato, pequeno cala·
do, e fortemente con lt·uida. Alguns d'estes
barcos serviram de baterias fluctuantes na
guerra entre o Brazil e o Paraguay.
ClllitlllUClltc, adv. (fig.) De modo chato'
sem elevação de ideias, sem graça, sem
espirita: eSCI'OVOI', /altal' chatamente.
Chutá.·. V. Achatar. § V. Acatar, respeitar: (ant.) n'estes senL.
Chntílll, S. m. (t. Asiat.) Tractante, traficante, negociante esperto. fino, mas pouco lizo. B. l. 9. 3. Leão, 01'. Apol. Dia!. 35,

ellA
.. 'ão quizerão mais os visinhos do lu"a
qne amanhecer em casa do ehalilll. Ibd
69 ... Hora o chat'iln em me recebendo ~.
pullou-me .. § V Commel',ciallte, S!lll.' •
Chntlmzmho, S. m. dllu. de Cbar
Loilão, Alisc. 7.2'25.
1m.
. (Jhutllllldô.•·, S. m. O mesmo llUó Cba.
tlm. TeU. Ethtop. L. 5. C. 7.
ChuCiuill', V. lI·ans. Sei' cltatim' Iraclar
em ~azend~s, r.nercadejar, chalina/:" Lolxr
e Leao, Ong. lo. Eu(l'. 2. 5.
'
ChUUlIlll'ÍlI, s. f. (L. Asiat.) Tranco mercancia, negociação. TeU. Elh. 5. C. d.
Cháto, ", adj. PJano. de superOcie igual.
mente . lançada, nao relevada, nem Curva
ou deSIgual em alguma parte. § Nal'izclia:
to; pouco .levantado da Ilór, ou nivel do
rosto; nartz rombo, ~;omo o dos prelos. g
Oara chata; lar~a, ue lelçàes pouco ·alien.
teso § Prato chato; (OPposto ao coco) de
ponco fundo. § Barco tle /i.uuta chalo;'sem
qUIlha. para navegar em aguas de pouco
fun~o .. § Espi,rito clta,to; fI~. sem elevnção
de Ideias. !l t/.. fi". Sem elegancia' baixo
rasteil'O. § Est.lllo c7tato; fig. sem elcva~o'
vulgar. § -, pI. E pecie de piolhos.
'
Chlllldél, S. m. ['anno vistoso de Deo"a.
la. com que se cobrem as camas.
o
CIlUlltiu', S. m. (L Asiat.1 Nome de cerlo estofo ue seda rico, de que se vestiam os
sacerdotes do Pegú em certa ceremooia soo
lemne qne descreve M. P. c. 168.
Chll"udégo, ou Vhll"udigo, S. m.(ant.l
Pensão, qne dava o foreiro por ag adeci·
menta da concessão, ou conchavo, para ler
uma terra aforada. Etucid. SLljJ.
Chi"·u,,u. V. Cltal'ena.
Ch."'àlltCS, S. m. pL. (I. do Braúlj Tri·
bu de indigenas, que dominava em parle
'ua provlncia ue GOyaz.
C11l"'uo, S. m. angm. de Chave; Chave
grande. Canc. t. 160. ~ Molde de metal,com
que se imprimem varias figuras por adoro
no nos bolos, e massas. Pant. cl'Av. c.28.
«bumas leUras como chavão de pintar bo·
los" § fig. Modelo, typo. § Molde de marcar,
pór signal, aquecendo-o em braza. B. N.1.
292. e fig. «versos que não tem o chavão de
boa poesia, das musas" que não sao marca
de boa poesia. Não ter o -de a/giLn! boIOI;
(plu·. famil. e fig.) não saber fazer obra per·
feita d'aguelle genero. Garção: Sal. § Ilhavão; (L [alUil.) cou'a que se diZ. ou escre·
ve, ou faz, por costume, e sempre no me-o
lUa estylo, modo, etc. § Obra qne fornece
os "elementos necessarios para o estudo de
uma sciencia ou arte.
Clun'u"ío, S. lU. Collecção de chaves.!
Ave da America meridional. que ~efendeas
aves domesticas contra as de rapIna. I
Chll"lIscád..,
adj. Omesmo que Ac II,
vascado.
.
Chln'llscill, S. m. (I. da BClr.) Fazenda
de má terra para pães. e lançada a pasto,
V. CitaraviscaL. § Malta cerrada de s,lvadol/
espinlleiros. e outras plantas sIlvestres. I
Pocilga, chiqueiro.
CIt"""SCill', V. trans. Lavrar mal algu·
ma oura. de carpinteiro, etc.
.
Chu""sco, ChU"lls,,"élro, o,ad).Cha·
vasca!; achav.ascado.
.
CI""'IlS'lUícc, S. f. nude~a. gro sena
nto
Chi..,c, S. r. (do LaL c.tavtsj Instrume a.
de metal. ou pau, de abm, e fecha~ fe~~I_
duras feitas das mesmas malenas. a .
ve da porta; a chave do cofre. § !~/i4:'
chave, oa debaixo de chave: em ,SItIO r~ila
do com chave. !l Chave (alsa; clavepe;;oa
da; gazua. § Chave; fig. cousa, o.u oGeO
que dá entrada: « • VIrgem ... SOIS dabre
a chave" Bem. Vw'. Rim. § ng. O(IU~I var~
explica: a Gl'ammaUca é chaVe{§laS/d~ol'lJ
§ Chave (cm L de mus.) Clave. smore~
elo um instnmwnto do vento; peça~ do InS'
que tapam e destapam os b~raco, g cortrumento á vontade do musICO:. V,•• ral,
neta de chaves. § Chave 1I1lJS1IG rortas
commum, de que JUuitos u~am par.áeJ. de
publicas, communs a. ml1~tos. paI ue abre
corredores, jardins, ltvl'arJUs'Oro~fla éa
muitas fechaduras: e IIg...a . s i é fIchave mestra de todas as sc~e~~ta "§ Ac'bJcilita a entrada para eUas. ballecimenlv;O
ve de uma casa, de um esta e
,.1)
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asse' recebe!t wn t;()nlo de 1'el,S pela
~as~ § Delic. ildalJ. 4. "abriL e maio, cha·
:de iodo oanno, i. é, se estes me~es forem
~ns para a agrIC.ultura.. por b.ot~ se pode·
ter o anno todo. § 91",-,:ve /e!llça; falsa.
~ Gazua.§Chavecle relogtO; IOstl'llmento .com
;Ie se lhe dã corda e regulam os pOI\.telrqs.
~ Chave; instrumellt?,. q~; na~ ~rtc~ II~dus
Iiaes serve para ablll, lechal, apeltal, esl~nder montar e desmontar quaesquer pecas al;pareluos, etc. Chave de parai uso~,
éh~veillgleza', etc. ~ Das praça.s, que domlnam certos IJasssos. ou IJO~çOes de m~re:;,
dizemo., que são chaves dessas reg:lUes:
.Goa, ch1ve da costa, que corre da 10z, do
Indo ate o Cabo Camol'lm. Lnc. 2. l. .Cosl.
1 c. 92. "Di u chave de totla a Lndla" §
Chave lie para{usos; peça que faz péga no
pararuso e ol'a~ mover. ~Uhave do lagar; pe·
cade rerro que se mette no buraco do fuso,
êdo balurdo, para levantar ~ pedra. § Chal~ da harpa, plano, psalle/'tO, e oulros m·
llrumenlos musICas; a [leça que I'az andar e
mover as caravelhas para os alinar ; tem
no alln cruz no funtlo I'enda, que sn embelJe nas cabe'ças das caravelhas. Ii Uhave ela
11100; o espaço entre. o dedn poltegar, e o
indice' a palma da mao. Chave da abobada;
apedr'a que a remata, que a fecha. § it. fig.
aparte essenciaL de uma cousa, "a morall'
dade é a chave da abobada do edificio social. § Chave; explicação, ou noticia, que
dá a conhecer, e a eu tender o que não se
perecue em alguma allegoria, fabula : v. g.
chave lia segredo, da escriplura po/: ci/i'a ;
que adã a conheóer e o valor d ella em
leltra ordinaria: "não linha a - da cil'ra"
§ Chave; Iig. J,oder, facultlade, domínio:
.me põe nas lIlaos a chave deste com mettimenta- Lus. 4. 4. 77. "chave do meu con·
tentamento" Cam. § Chave ela bésla ; a peça d'eJla, d'onde saem as seltas desfecha·
da.>. § O poder das chaves; as Chaves de S.
1\.'111'0: entre Ilanonistas, o'podei' espiritual,
dado por Christo ao papa. !i Chave (anL) um
colovelo, que faz a terra. Elucict. § Chave
Ikllll'Uda; IIlsignia dos camal'lstas dos soberanos. Ac. dos Sing. 2. 120; é usada SO°
bre a portinhola trazeira da farda. ~ As.
duioos de um saneio; o primeiro e UltllllO
versos. r:/WOB; no jogo do dominó, a pedra
que jogada para qualq uer dos lados fecha o
~go. § AchavB de um enigma, charada, etc.
a sna decifração. § Uhave, nas linhas fel"
reas: peça movei nos carris, que fecha uma
oommunicação, e abre outra ;agulha. § Fa~er
arJv~ve; aagulha (em Lde caminhos de ferro.
americanos, bondes,etc.) abril-aollfechal-a;
para que ocarro ou a locomotiva siga ocaminh~dôseu<le lino. § Vin/wdachaoe dOU/'alta;
mUI generoso, excellente. § Debaixo ele cha·
rI; IJem guardado; guardado em gaveta,
annarlU, ou corl'e; guardado a chave. § fig.
Preso. § Fechado á chave: /echm.lo a sele char/l;(loc. ~dv.l muito bem fechado. § Aschaf/l. da clliade; as chaves da praça; insigllJas do mando superiot· : acamara mUIHCIfli!L apl'BSB!tloll ao rei as chaves da cÜ/alle.
I Chave; sl~nal grapllico (__) pelo quaL
!C raz rerem tudo o que os braços lhe
abran 9.em a um ponto detenninatlo, que elo
la mUlca ao centro. Adag. : "Não me apraz
~aveque em Dlnitas portas faz" "A chave na
mia raz a mim boa e a minlla vizinha" "CeI"
~~a porta, e dã-me a chave e quem vier
T e. 'yreguiça, chave da pohreza"
t ha"ee.., S. r. (L. Asial.) Parece ser o
~o que hora <lo dia, ou unidade de temrv~ . P. c. 142. e 165. e /i-eq.
ri' haveeo, ou X.. veco, s. m. (vocab. Monos'~) Embarcação que traziam ao corso
Clln tOO~doS do .Mediterraneo. § Barco mal
c ~UI o, ou Ja velho.
have~ .., V. Enxave~a
thav
...
qUe dâ I\lr.., S. f. de havelro. § Doenca,
th nos porcos. B. P.
.
da H.aG~:;~0'6~9;' m. (t. de brazão) Asna. P.
Chave I ' . <. § Chave grande.
achlv ro, S. m. O que tem, ou guarda
que uir de alguma casa, ou convento. § o
rtre~o da as chaves de uma prisão; card<lPCnSa~ ~ que guarda as cuaves de uma
chareir espe~sClro. .
OHO, 08a, adj. Delgado, peque.
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no, magro e como vulgarmente se diz, que acabadamente perfeita no sea genero, ou
cabe pelo bnraco da chave: "e o leitom, que obm ete examinação, em lJue o orfleial, que
pagar<les, nom sera cltaveiroso Ol Doe. Ant. vae a examinar-se para m stre da sua arte,
Elucid. sera talvez por caveiroso?
se esmera e aprimora. Edit. da Mesa Censo
Chll\'clhll, S. r. Espiga de pau, que se '.!3. de {ev. de í769. § D. I~r. F. S. J:,u~ no
enfia nas extremidaues do cabecalhos dos seu G/oss. não censura positivamente o uso
carros. § Chavetha elo al"ado: V. 'l'emão, ou de c/w{e de obm: mas diz qne hoje se faz um
Timão. ~ Chavelha; Doi de guia, que entre uso immoderado e digo no de correcção da
dois moços montados precede a manada e palavra chefe; dizendo, por exelUplo, c/te/e de
lhe barra a dianteil"a.
{amtlia, che{e de Eslado, ele. podendo ao
Vhtl\'clhiio, s. m. augm. de Chavelha. § meno~ variar peLos termos antigos de tmnPeça de ferro, onde prende o tiro do ara· co, cabeça, elc.
do. quando se lavra com quatro bois.
Chefia, S. f. A. casa principal d& aliíuma
CIll",clho, S. m. (L plelJ.) A ponta 011 Ordem religiosa: V. g. A cllel'iact'esla Religião,
o chifre do boi, do carneiro, bode, etc. F. ou Ontell! eslá em Coimbra. § Graduação,
Etys. 3. 211. nola.
poderes dos chefes. § Direcçao uperior de
VhÍlvcntl, ou Chíl\'llna, S. r. (L AsiaL) qnalqner repartição ou conuníssão de serviPequena \aça, a capacidaue de meia chica- ço publico civil ou militar.
Vhcgll, S. f. lanL) Citação para cuegar alra, qne tem por accessorio I) 7,ires. § Hoje
usa-se indiIT'erentrmente dos nomes chica- guem a jnizo. ~ O emolump.nto que se paga
m, chavena ou chavana, para designaI' a' ao chegador. Elucic/. al't. SaYl)ad.().
pequenas taças de lonça IIna, por onde se
Chegílda, S. f. O acto de cbegar. Gil Vic.
toma o chà, r,afé, chocolate, etc.; chical"a, é 3. 27. § O abordar: "perdeu aquella pril11'eitaLvez mais usado pelo vulgo, m~s não é ra chegada para aferrar a nao" l. 10. 4. §
preferido na boa sociedade. ~ il. O liqnido Avançada, ataque; al)ordagem no mar. n. 2.
contido n'este vaso: V. g. já lomei hoje duas 2. 8. ,,- primeira" de bl'lga, peleja, batalha;
chavenas ele cale.
o começo, avançada. § fig. Alcance: V. g. liChll\'l-clnc, S. m: v. Cbaveco.
1'0, canhão r./,P muila ou pottca chegada. §
Vllll\'etu, S. r. dim. de Chave. § Peça de Toma o caçtulol' a chezada )Jal'a atil·IJ.I' á ca·
ferro, que fecha por cima das arruellas, pa· ça; põe-se em distanCia .Le alcançar com o
ra reter as cavilhas, meltidl: na fentla da tiro. I(asc. Sit. f. 1'>4. § "l1azões obvias a
ponta da caviLha: ou se mette no extremo c/wgacla, e alcance das comprehen ões ordide algum eixo, para não saír o cIue esta en· narias" § "De boa chegal/a lhe rr.andou enfiado n'elle.
lregoar um Mouro" B. 3. 9. 2. i. é, de boa
VllI",ctádo, ", adj. Seguro com chaveta. entrada. § Tomar chegal/a ao Seit esCl'Uputo;
Chllvctícr, v. trans. Segurar com chave· dispõr a pratica a cair, fallar n'elle. V. (Ú)
ta. § V. intrans. Enfiar chaveta Ex. de Artilh. Arc. 2. 23. § Uhegal/a; avenida: diz·se, 10CI.."'i"hll, dim. de Chave,
mar, cerrai', plal/tal' as chegadas. V. Aproxe,
CIlIiz; Voz com que significãmos que se Avenida. § A. chegada; ao chegar, na occa·
deu golpe. Cam. Reclonct. {. 300.•e em di· sião de chegar, de vir de alguma parte.
zendo isto, cha~, torna-me outra bofetada.
Chcgadch'll, S. f. Tenaz com que se pe·
Ac. dos Sing. 2. 4L8. § Hoje diz-se geralmen- ga no carvão e se chega para o Lume em
te: zaZ'.
forjas ou fogões.
Chazeh'os, S. m. pI. Paus que vão sobre
Chl'gllde:-tll, S. f. (L pop.) O acto de se
fis rotlas do carro, e onde se mettem os aproximar de alguma cousa, (lue ja esta
fueiros; clledas; são as duas peças lateraes, perto, ou a apro:omar de si. § Ensiuadela,
qne com a do meio, ou cabeçalho I'ormam reprellensão, castigo corporal.
Vhcglldiço, tl, adj. V. Adventicio, Vin·
o leito do carro; assentam sobre as chumaceiras, e estas nas empotgueiras do eixo. V. diço, e Accessorio. Arl'. 5. 8. e 3. LI. "os
Chedas.
cidadãos com que 110mnlo fundou Roma erão
Chc, (fórma anL por le.) Na M. L. 5. f. chegal/iços, vindos d~ fÓra. § Que tem o cos3L4, v. "que a venda cada hum u:vi quizel'; tlllUQ de se chegar para as pessoas.
deve ler-se u xi qlúzel'; onde elle quizer: u,
Chegúdo, n, p. p. de Cllegar. e adj. Prodo Francez oit., e xi do /tal. ci § Che, I'órma ximo. Lus. l. 103. -estava a ilha a terra
assibilada do pronome te: EuIr. l. 2. "O~ se· tão chegada.. § fi~. Proximo em sangue: V.
nhores servem·se dos criados a bem clw fa- g. parente chegauo. Lobo. "chegado em parei" i. é, te farei; e {. 163. edlem che quel'o" rentesco" Palmo 3. 88 V. § como subst.
bem te quero: "mais vaI um aveche,l[ue dois Mat{ei/ores chegactos a 7)odel'osos; seus pro·
te darei" i. é, um toma para ti, que dois te tegidos, acostados (Oret. Ar. l. 23. 57); que
darei. tOs livros trar.em avache erradamen- d'elles hão mantimento por criação, ami·
te, poi é o imperativel have, 0\1 ave, como zade, serviço, e moram com elles. Goes,
no Claro C. 28) § ,Cita em Trovas e Canto Chi'. do PI' "parentes, creadosJ e chegaclos..
119. esta por ch a, le a. ta: "Non ch'a, direi alllegados, achegados. Ol'd. Ar. I. 44. 12. e
eu ca o diria ..) V. Dochelo, doute-o, douro. 13. e L. l. 7). 302. -que nom som a soldo,
Vhcu, . f. V. Cheia.
mas tam olamente som chegados, e apouChehÍllllo!fl. V. i\lirabolauos. Pharm. T. sentados de só a bandeira, ou pendom de
l. p. 254.
.
algum capitam" "amem os de quem nom
Cilcdus, S. f. As duas peças de madeira, lem coubecimemo como os seus chegoUlos"
que formam com o cabeçalho o leilo do cal" alhegados, ache~ados. Ol'e/. Ar l. 59. LI.
1'0, e onde se meltem os fuelros, ou as tai- UOltlu, 5. 5. 7. "llcarão empre seus chegapa~ dos carros taipaes' chazeiros.
dos mnito contentes, etc." .hum conde seu
Vlletlelt·o, S. m Leito ou taboleiro de chegado" Palmo 3. 117. § Chegal/o; (anL) citado, trazido para aute as justiças.
carro de bois.
Vllefe, S. m. (do FI'. che{) Ocabeça, prin·
Vhegudo.·, S. m. (ant.) Ocobl'ador de dicipal pessoa: V. g. o che{e elo partido; os clte- reitos, e renda, por vontade do devedor;
/es ela conjuração. § Cabo, capitão, o ma[o- ou por con~trangiménlo judicial: estes ciral de um corpo, principalmente militar: v. tavam tambem os devedores. Ol'd. A/. 2. f.
g. o coronel é chefe elo 1·egimento. § General' 343. 5. "pediam ao chegador qne o fidalgo
em chefe; engenheiro em c/tere; c/tere ele Es- hi tinha, que a I'ezesse (a penhora)" § (L
lado Maior, elc.: superior a todos os outros, us.) Fogueiro, foguista; operario que tracta
que mandam debaixo das suas ordens. § O das fornalbas de uma machina de vapor. ou
encarregado de dirigir um serviço: che{e ele de um grande forno, e lhe chega o comrefJarli~o; chefe de secção; che{e de estação busli vel.
ele éaOunhos!w /i!rl'o; che/i! das olflcinas, elc.
Vhegumento, S. m. Applicação, acção
§ Pessoa em quem começou a I'amilia, e os de chegar u~a cousa a oulra. § (anL) Cio
que tem os direitos d'esse em linl1a de filhos tação. El!tcid.
maiores: "Pepino, fllll0 de Martello, glorioso
Che;on"ça, S. r. (anL) Chegamento, e cichefe da se/ol'unda faLUl1a" Ribeiro. Juízo. § Lação. Elllcid. § Cheganças; pI. chistes, let·
"Os che{es devem trazer as ar'mas dil'citas, trinhas pop. que se cantavam.
sem dilferença, ou mistura de outras armas...
Ch
I1ÇO, S. m. O efl'eito que no jogo
Nobiliarch. § O c/w{e do eSCltc/o; (t. do brazão) do bilhar se da a uma bola, para que baa cabeca Oll parte supe(ior. Id. § Che{e de lendo n'outra va carambolar na terceira
obl'a (do FI'. c/w{·d amvl'e), dizem hoje. que lhe fica ao lado, ou inferior, sem it' a taalguns, por obra l)rima; ou de mão pl'ima; beUa.
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l:be/.\'.ir, v. trans. Approximar, mover multidão excessiva; diz-se inundação de barpara perto, para junto; fazer chegar: nestes baros, e não pôde dizer-se cheia de barbadesO'oslos o chegaram a morte" 11. 2. 5. 7. ros.
l:hellll, s. r. (t. Asial.) Nome de certo te·
"chegou Deos o noviço ao 11m do anno" V.
do Arc. I. 30. § Chegar alguem a fazeI' al- cido, ou chila da India. Cout, Soldo P. 142.
guma cOl/sa; in5luzil-o, redllzil-o, obrigal·o. -ceroulas de clteita, gibão do mesmo ...
B. 2. 3. 7. "lIao o pode chegaI' a pagar as
Cheio, ", adj. (do Hesp. /lena; do Lal.
pá reasu § AJal ele cada c/ia, chega-me a ne- 1Jlelltlsj Que nào pôde conler maiH; diz- se
de
todo o vaFO, ou capacidade de logar
gl'os dia.s; i. é, traz-me, ou leva-me. Eu(l'.
I. 3. § Chegar a bra::a à sua sardinha; pro- occnpada, e pejada de todo: v. g. o copo
curar o seu proveito. e melhoria, com pre- está chl'io de agua; lem as lalhas cheias ele
ferencia aos alheies. § ChegaI' algul'l1I; lalll.) trigo. g IIg. Que tem, ou contém grande
demandai o por pagamento. § ChegaI' 01· quantidade: v, g. a egreja ch~ia de fl~lLle; o
fil/em à jl/slira; (anl.) cilal-o, ch~mal-o a corpo Cheio de chagas. ~ Chew de VIC/OS, ele
Juizo civel, ou crimp. § Chegai' as leslemlt- dividas: qlle tem muitos vicios, muilas dinhas; (anl.) nolillcallls para, irem drpór. vidas. § alOio de medo; com muito medo.
Leão, Col/ec. I. /1. 6 v. § ChegaI' ti 111 a bola- ~ Cheio de al/1l0S e lrobalhos: que tcm lJaslante edade, tendo pa~sado uma vida trabacha; (Ioc. pop.) dar lima bofetada.
Cht·~""·' v. inlrans. Chegar-se. g Chl'gal' lhosa. § Te/' a conta cheia; preenchida. Sá
a uma ?nu/heI'; ter traclo com ella. Sal1/. P. e Mil'. 5, 13. § Ter os seus (lias cheios; i. é,
2.1J. 100 V. 2. (\'. Achrgar-se) 11. ele Isea, eFlar no ea o de haver de morrer, pois
6 v. Gourea, (. 5CJ 1'. Flos. Sancl. p. 82. qlle 11 vida tem um termo de mais ou me"não e póde ab ler a mulher, que nào che- IIOS longevidad '_ S/l C Mil'. 5. 10. § Cheio;
gasse a seu marido" § a,cgar; abordar, ir fig. muilo eFpalhado, fallado, elc.: "toda a
ter: v. {I. chegar a lI1n lJorlo, a uma le/'I'a. India cheia de no~~o nome e potencia.. B.
§ Ir, vir: V. g. chegou-me a nol/cilt às mãos, 2. 10 2. -a nâu cheia da morle de D_ Lou~ A somar, monlar, subir, importJr: V. g. o renço.. i. é, tendo ouvido todos a noticia,
custo, que (ez n'esla obra, chega a lail/os ou havendo esta discorrido por toda a nau,
mil cruzados. § O dinheiro para pssa obra B. 2. \l. 8. "toda a oidade cheia de seus
não chega; não é sllfficirnte. § Conseguir: pranlos e laslimas" "a terra cheia da do\!v_ g. se' chego a 'l'er-me livre (t'e.~/e trclba- trina da slla pré'g-aç1io" "todo o EI'angelho
Iho'_ § Feri r, tocar: aro;; chrgou a meus esla chl'io de Chl'lslo pobre, elc... Paiva, S.
Ollt'l·(fos. § Chegar; alllngir, alcançar com a § LI/C. 4. I. ,.a boca sempre chea de salmos
mão, elc. v. g. não cheI!O à In/cla das 0'1'- e ll'ymnos" c·a \'irgrm cheia de Deus (depois
vores. § Nào chegaI' á crareil'a; não ler a da Annuneiação) lauto no venlre como na
altura necessaria para soldado. § SeI' bom, alma" po~. nida. Mart. Cat. 495. "menle
on lllatl ele chegaI' a algtlnJa cousa; i. é, fa- cheia de Apollo, que o in_ pirau. § Voz cheia;
cil, ou difficil: v. g. . ois Ião mau de chegar gro~sa. Lobo. § O lnal' cheio ele piratas; ina pregar da Senhora; dil'ficil em prégar, que festado d'elles. ~ Está cheio de vinho; lJebanão o faz de boa von lade. V_ de Suso, I. do_ § EsLà lJluito bem cheio; i. é, aba~lado,
J99. § Chegai' ao cabo de alguma cOl/sa; con- rico. § Mão chéia; o que cabe na a;ão fecluil-a, acabai-a. A1'1'. 8. 2. "c/leguei ao ca- chada; um punhado. § DOI' com mão cheia,
bo com esta obra santa. § L1!pgar a ICll1po; 011 ás mãos cheias; fig. com li beralidade. §
vir opportunamente. § ChegaI' de alguma Cheio; gordo do corpo. grosFo. § Linha
1Jarle; e tal' de volta: V. g, chegou elo cam- cheia; grossa. § Pulso cheio; dilatada a arpo. § Chegar a injul'iar alguem; levar-se de teria pela abundancia de sangue. § Lua
lra até es e ponto. § Esle sermão não che- cheia; perfeitamente allumiada em lodo o
ga ao olllro; é inferior, não trJll o mesmo seu disco. § Lua cheia; o espaço que memerecimento: e a~sil1l se diz das qualidades deia do dia 14,0 ao dia 'lI.· da lua. § Cam
de qualquer pessoa, ou cou~a: ,'.lIa Ih/cla de lua c/wia; cara redonda e clJeia. § Cheio
não c{lega á que comprámos Iwnlem. § Clw- de m.::ão; que a tem Ioda da ~ua parle. § A
gar a a/gllem, ou ao pello, ao ph!Jsico, à lJet- uocca cheia de l'iso. Palmo 3. (. 1:25. mui rile (/'algucm; dar-lhe pancada. § Ch/'gou o sonha. § Ter os olhos cheios de algum obje1/IOÇO com agt/a; diz-se quando app'arece clo; que coutenta, inspira maravilha, resuma pessoa ou cousa porque se esteve es- peito, etc.: "o Mouro levava os olhos cheios
llerando muito tempo. § Nào chegO?' qos cal- de AII'onso de Albuquerque, que vira em
canhal'es.c/e a/guem.; er-Ihe muilo infcrior, Socotora .. B. 2. 3.2. V. Encher os olhos. ~
não se poder comparar com elle. ~ Clwgal'; Cheia livridõe; plena liLJerdade. 0l'dena9. AI'er bastante; er 5uflíciente: o pão que le- 2. {. 32. "jà tenho cheios todos os meus can1110.1 em casa chega para hoje. § DaI' para o tarosu Eu(r. 5_ 2. "chea temos a nossa obrinão chega; dar para supprir o que pode gação.. i. é, terminada. 11. 4. Apol, V. Enfaltar.
cbido_ § Mal cheio; incompleto. Luc. 2. 23.
l:lIcg.ir-liIc, V. ref. Aproximar-se V. {I.: cetrrs annos mal che,ios" (triennio incomplechrguei-me a el/e; os hO'IlC11S (olgam de clie- lo do governo). § A bocca cheia; (loc. adv.)
gar- e aos SF.US semelhantes; eslar junlo com abertamente. § Ohcio; usado subsl. por VieilIe ,conversar- e. § fig, - se à 1'a~ão; adhe- ?'a, 7. 241. '2. "o primeiro cheio do Sacrarir, COI:tCormar- e, conoordar. § Adag.: "Che- mentou. § Cheio; S. m. O espaço cheio: os
ga·le ao bons, seras um d'ellesu
cheios e os va.::ios. § Em cheio; (loc. adI'.)
(;hê"o, S. m. (I. Asial.) Quilate, fallando complelamenle, abrangendo tudo: "Fobre o
de perolas: um chego ~ão cinco quilates es- qual cài mais em cheio aqllelle ay" Vieira,
timatil'o , e não de peso_ Outros dizrm que 8. 4.33. § fJar em cheio: bater lIe chapa: o
o chegas Fão perolas de quatro em um qui- sol dava-lhe em cheio. § it. fig. Conseguir allate, que pe.a quatro grãos, em GÓa.
gum Um, que estava antes duvidoso; obter
l:belll, S. I. Agua grossa, que alteia no o qUll se desejava, empregando esforço para
rio, e às vezes trasborda e inunda; ou chu- afa tal' as dil'ficuldades: o governo, com as
va, que ala~a e cobre algum campo, rua, lll~didas qll~ adopt01l, deu em cheio, § DqJ'elc., e se aemora, ou pas~a depois_ Per. 1m?" em chew o seu somno; sem luterrupcao.
11ibl. ~. 31 t. ~ (I. do Brazjl) A cruz li a, § Sá c 1ItiJ'. Dial. 15. § (l. naut.) CllOio! -voz
- adj, f. de Cheio.
de commando ao homem do leme, <lu ando
(Cheia, lnundação. SYIl,) Poslo que no liSO o navio tem vento, para estar com (rmeza
commum e confundem esles vocabulos, na manobra.
elle ~ão eomtudo distinclos quanto à elyl:hch·.ulêh·n, S, f_ Caixa fechada, e em
moloi>ia, e desin-nam duas cousas que se rosca, com ciuco buracos no mammillo em
não devem confundir, Qnando as aguas al- que acaba, por onde se·sorve o tabaco.
leiam nos rio e tra bordam em alguns siCheh'utlór, S. m. Homem. que antigatios que alag-am chama-se i lo com pro- menle nas casas da inspecção do tabaco
priedadd cheta; quando os rios sáiem da pelo cheiro decidia da sua qualidade boa,
madre e eslendem ua aguas nos eampos ou má. Regim. ?'eal das c/iclas casas paI' D.
vi inhos, diz- e que ha inundação. Distin- José 1. § Pequeno frasquinho de vidro, ougue- e ai nda cheia de inll1ulação em que ro, etc., que contém es eneias, ou espiritos
aquella ,ô e diz do rios, ou ribêiras; e aromalicos para cheirar. § Cheimclol', a, S.
e ta pMe dizer-se do mar, dos depo itos O que, a que cheira.
de agua, elc, A primeira tem ô significal:hclrntló"",inbo, S. m. dim. de Cheiração recta; a segunda tem tambem a fig, de dor (frasco), Pel'. 11ibl, 4. lJ. 242.
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(;h~h"\llte, .p. a. de Cheirai' e ar ?
(ant) Que cheira: cdlóres mui' 'he)/!", g,
cheJl'o~as. llr 2. 13,
alies.
Cht·h·....., V. trans. Applicar aI"um
sa ~o orgào do olfacto. § Appli~ ~o~.
~enlldo a alguma Cousa: clicil'ae cs'a ' re
§ Avental', ter laro, descobl'ir" e (I" I'~lal'
nIelles no I'ICI~S,
.
' b ' er a·
.,omas
preselllir:
',iteil'a d
longe o qu~ re~~la .. Lobo, COl't. •raz- e
erer qu~ cheLroll ]a os recados de Ilerna~r
feri'. (JIOSO, 4. sC. I. c, Platno clwi"ou e'~'
verdade" Arr. I. 5. "CU cheil"O (IUe Lia ~
falso. Presles, (. 122. § IndaO'ar IJI'OCllr e
observar, querer sabeI': qll~ vem clÍ ch~r~
rar .!
C1~c"""', .v. intrans. ~;xhalar cheiro' ra.
zer I mpr('sF~o no 01 ~acto: esla l'O.1a c'lcira
bem, Lll~. 9. 06.
limões cheirando. Fm.
Egl.. 7_ lig, .clum'a-me logo bem e51c di.
nhelro- "lodo eu cheiro muito mal.. [] Flor
"rescendendo a vi rllld~s, c ehcirancfu ate:
moI' de Del~s, ~omo dizemos: chcira a ros~s'. ou a JasmIns.. I,'eo, '1'1'. 2.
169 v, ~
ç!~ell'a1'!', fig. ~er VIS?S, apllarencia: v, g~
?..sso chell a a. vdhacaJ l~, a medo, a colll/II1J/a, elc'"oa Ju,sllça cheIra a I'illgança'/l,p,
A1'1'. 2. I:>. § Esla casa cheira a homclll' (Ioc
pop.) vc-.e que n'ella ha homem quê sa~
impór-se. § ()heiJ'Ol' a pobreza. Coulo, Sold,
dar mo. tras de ser pobre no falo, lrala.

'.os

r

mc~to, desprza~_ § Esle me (ede, aql dllllll
clleu'/!-; (Ioc. ple]l.) nada me agrada. Enfem!.
(tq. LU/gua, p. 122. § Não me cheira' diz.se
famiL. d'aquillo que se suppõe que ~àod;
ra !Jom resultado, Oll não sairâ bem. /), F.
111al1. Feim de A/.w3Ji11ll, L I.. 5. § Cheirar
ailula aos cueiJ'&s; diz-se dos rapazes atre-

vidos.

l:heh,ú'· •.se, V. rer. c rccip. Tomar o
cheiro um ao ootro, como fazem os cães,
etc.
Chêh'o, S. m. A SEnsação qne callsam
as exhnlações dos corpos nos orgãos do
olracto: "deu-lhe o c/zeiro da caçoula•. !
Odor, aroma, fragancia: o cheiro da I'Oso,llo
cravo, § O cheil'o desagradavel diz·se: fedor,
mau cheiro. § VaI' o cheLI'O a a/qucm; fig,
vir-lhe uma suspeita, uma conjectura ao
espirito; um palpite: .. cm me Jando ocliei·
1'0 vou pelo ""1'0, e não mc escapa nada.
V. I? 1Itan. Feira de Ane:vins, I. 4. 5. § fig,
Dizemos: o cheiro da virttlde; Ilcla sensação
a~radavel que ella cansa aos lons. AI'/'. 8.
12. "c1leil'& da santidade". 9 Jl/ol'l'cl'emcliei·
1'0 da sanGlielade; com opinião de que se sal·
vou por suas virtudes. § Cheiros; pI. ascou,
sas que causam· sensação ao o.lfaclo; e
diz-se de commum da~ agradavel,'. c dos
aromas: V. g, abol'recem·me cheiro~. Polm.
4.32. § Ilervas aromaticas para tempcrode
cozinha. Gil. Vic. 3. 66. § Cheil'o; I!g. ooli;
cia: V. (I. dC/!·lhe o cheiro, lflw vwlws CfI
!toje; por: leve noticia, ou suspella. § Indl'
cio nolicia não b('m clara, c ceria: _clie'
~Ol~ 11 alguns gentios o cheil'o .da verdade
Divina" AIT. 9. 6. § I'ir ao cheIro; chc!!al'
se por suppór a existencia de ~~gnma cousa de que de eja parlicipar. § 1'11' ao cJ,WV
do ouro' bu cal-o com cubiça. n. I. 8,!.
Coulo, (0.4. 5_ "ao-de hum junco. acudir
ao reclamo altraclivos e. pel'anças do cou·
sa interessanle, appetecivel... § V. Olfacto,

syn.
d' (d Gr
Chei"úl>tC"O, ", (ch como k) a J. oiz:
cheil", mau, e lJlel'on, azal (I. de h. n.) Dnl

se dos animaes que tem uma memura
formada por uma (lréga de peJle, .qu~ se
estende desde o lado do pescoço, e co piJ:
até às extremll:lades, e de un~ ~r, lo la
outros, como os morcego s- CttV/CI, II. ~ni'
Cheh·ol.tél·os, S. m. pJ. II. r.0r.-lscdo;
maes qne formam uma ordem da c õS!, eI
mammiferos
entre a dos quadrumaoo.,
.
J.
dos carlllcelros,
lendo por lypa o mar·

cego,
l:bch'óliln,
uma arvore.

S.

' T I '1 I Nome de
f. (t, do rar.J·

d CheiroSO,
supcrl c
GuelTeir· COI'. 4. 83. 6~6'Q lança exhal!'
Cheh'oso, ós.. , adJ. _ ue IfaclO: v.g.
çõe's, qne ~au,am sensaçllo a~O~l cheiro: r.
COl"pos cheIrosOS. § Que lança.
g, vem lodo pel'l'lll!lado, Se cl~e)IC~~~;'OlO é I~
{Cheiroso, Odol'l fero , yn,
l:heh'osi.sIlIIllO, ",
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ce; perder uma eleição importante, ou pela
qua se empenha, solfrer emlim qualcluer
revez politico.
Chcl'cl,ncll, S. f. Tecido da lndla. formado de seda e alA'odão.
V!lcl'Írc. V. Xerife.
Vhc.-Inólll, V. ChirinÓla.
Chel'iIIÁ, S. m. (t. do I.Irazil) Pedaco de
baeta de cOr viva que serve para os ho-mens
do campo cingirem o ventre, etc.
VhCl'i"iu, S. f. Planta 'tIa familia das um·
belJiFeras, que tem raiz como o nabo; (Si·

te, ehibanlc" (tl'aslaç. dos clJibos brigosos.)
Vhlbllllleõr, V. intrans. (I. famil.) Portar- e como clllbante, ostentai' valentias.
Chlbll"'íee, s. f. (I. famil.) Ares, manei ra8, costumes, e usos de cli Ibante.
Chlbl1 .. ti~ ... o, S. m. O mesmo que Cuibança.
Chlbl...., V. intrans. (t. pleb.) Portar-se
com hravura. bizarria: roncar ele valente.
Chl""I'I'Ú"", S. r. Fato, rebanho de chibarros. 01'(1. 5.
(;hlblll'l'clo'o, s. m, O mesmo que CaUI·fil·O.
ChlblÍl'I'O, s. m. Cltibo castl'ado. Uliv.
Granel.
9 I v.
.
Chl"át.., s: r. (do !lebr. slwbet, vara
açoute; vara que é in'ignia, ou emblema de
auctoridade, sceptro, etc. Etymologia Incerta·1 Vara de sipó, de junco, ou qnalqupr
outra delgatla e mais ou menos l1exI vel,
que se traz na mão. § Vara delgada e comprida, com que se dão castigos corporae ,
no lJrazil já completamente abolidos, e em
Portngal conservados ainda [Jor excepcão
na marinha. § Vara delgada e compritla c'om
que o picador castiga e dirige o cavallo que
ensina.
Chlb .. '.ád .., S. r. Açoute, golpe, pancada com cllibata.
Chll"'tádo, R, p. p. de Chibatar, e adj.
Ser ehi/Jalai./o; ser casligado com certo numero de chibatada~.
Chlb"tí.." V. trans. Castigar com clJibata, dar pancadas com chibata.
Chlblltinh", dim. de Chibata.
Chlbáto, s. m. liode ; do terceiro anno
por diante.
.
Chiho, S. m. (do Resp.) O cabrito até ter
um anno.
Chicll, S. f. (voz Arric.) Dança lasciva,
ou fandango dos negros.
ChiclI, S. m. Bebida alcoolica mui forte
dos povos da America, que se faz com varias qnalidades de plan1as.
Chlelllh"l', V. Illtrans. (do Hesp. ehieo
pequ~no) (I. pleb.) Dizer, tractar cousas pe~
quenlllas.
Chleull", S. f. (do FI'. chieane) Trapaça,
enredo, alicantina, cavilaçào, particularmente em Iitill'ios. ~ Abuso dos recursos,
das formalidades da Justiça. § Dirllculdades
que se su~citam por capricho ou ma fé'. §
Contestação sr,m fnndamento e feita apenas
para contrariar ou prejudtear o adversario.
S D. FI'. F. de S. Lui:. no seu Gloss. diz, que
é palavra puramente Franceza, e de que não
lJa necessidade alguma, pois temos trapaça,

CHE
r o que lanca cbeiro, ou o tenha de
do o ~~1l~ ou o teulia tomado de outr~s cor·
SI ~lCK otiol'i/iJl'o é o corpo, qlle de SI mespO"1 Ica ou produz cheiro; e ~ambem o 10mo a~ú terra que produz cheIros, aromas,
gar,
el~bél", s. r. V. lleg~las § Cltela:;, pI. (dp
1 cliela!; do Or. chêle, tenaz) liraços do SlLa. d'(~scorpião. Cost. Geara. I. noto "e~~en
~!dOo pelas chclas ou braços de escorplao."
IVIIClelo'''' S. r. (do In:.(1. .shell ri Nas naus
de 'uerra, é peça de madeira,. que corre ao
loo~o do costatlo por dentro, Junto as P9 r rol~olas c onde estão as balas, em 11I1S vaos
r:ito- para i soo E,J;. de. Artilh.
.
t:beh\Ill, (pron. chelelll~) S. m. Lance Imorlante nos jogos do wlust e bost~n, que
1011'i te em fazerem ambos os parceIros to·.
dll as vazas.
• _
Vllilíel..... ,Jeh eo~o li), S. f. (do qr. ekhe
II, pineal e kll'as l COI no) (t. zool) Nome de
dua.; pilrtes da caueça ~os arachOldcs repre·
'otando as uuteuuas Intermedlas dos crus·
Ileco' deeapodos.
.
Vllclldóai .., (eh como k) § s. f. V. CeIIdonia. § (I. miucr.) Varietlade da -agatha.
.
fheliC",'O, (eh como k) s. m (tlo Gr. klu;li, tenaz, e phem, eu It:vo) (t. de h. n.) G~
nero de iusectos apleros, que tEm maudlbula fendidas como uma tenaz, assemelhamse ao escorpião, mas não tem cauda.
Cbeló.. IM, (eh com k) s. m. pI. Ido G!·.
llilUmi, tartaruga) (t. de h. n.) Grupo de alumies qne formam uma onlem da classe do
replis, á qual pertencem, como a tartarugas, cágados, etc.
Chelollile~, (ch como k) S, f. (tio Gr "helóni, tartaruga) Pedra, sem.clhante ao co1'[1o
de uma larlanJll'a sem caheça.
fbelollóerllj.bo, (I:h como k) S. m. (do
Dr. khoJlÕlli, tartaruga, e gl'aplwin, de~cre'
ler) ~aturalista qne se occupa especiahneu·
le das larlaru!!'as.
Ubélpll, S. ~r. (I. pleb) DinlJeiro. Acad.
aosSíng. 2. q13.• carapuças de felpas. que
custam uem de cltelpa.
ChCl,-.h·o, ou Vh"JI,h'o (eh. como k) S.
m. (do Gr. c/wlys, tal·taruga. ou cagado, e
hydol', agua) Serpente aquatica. Cosia. Uiboia.
fhemlne, S. r. V. Cliamiué. Panl. d'Av.
1.46.

Chemosi~, (eh como k) s. m. (do Gr.
u1alnai,.abrir-se, fazer boecas) (t. mod.) inDam~laçaodos olho acompanhatlade um Ou10 lao cOII'ideravel no tecido cellular submucoso, (IUe a conjunctiva, ou branco do
olho, se eleva muito acima, e em redor da
cornea, de modo que esta parece estar no
lundo de um buraco.
fhelllllo, S. m. Tamanco. n. N. I. 301.
'os pc- descalcos a usança da terra e n'elles Imos chenipos ou tamancos, pre'sos en·
i~ o d.cd~ poltegar, e o Vi8iuIJu, com huma
.rmo I'Slma perola"
.I'heni.• r",. (ch como k) S. m. (do Gr. "/wIIl'klJl, de khell, ganso) (t. allt. gr.) llcflue de
1Il1l0 em fórma ue pescoco de ganso. § (I.
1001.) Ave do genero bernCzcha.
.Chellopódell~, (eh. como k) s. f. pI. Fa·
~I!II de planta' dicotyledolleas, qua~i to·
l; herbacea . contendo muita horten es
t~oa bet~rraba, o e pinafre, a acelga, elc:
chelloPolllO, (eh. como k) I'. Arnurosia.
!ld h~nládo, s._ m. V. Chantatlo, ou Clian, Ona. ~lalltaçoes de arvores de tanclião
OlCbl1Jlao, d'estaca.
'
~~nhir, V. lrans. 1'. Chantar.
DnIe eque, S. m. (do lnll'1. chcck) (t. mere.)
lind~\ ou mandado sobre alguem, illcumI ~s !le ~ pagar a somma ahi declarada,
Fur Soa .n elte no.meada, ou ao portador.
brl'(hu~o,ges. § LIvro de cheques; pequena
qlill . a, contendo certo numero de che·
\J1Ctiv~mp~e S03, nu.merados. e com o res!lO utalao. § (no Jogo do xadrez) Posição
,"n~ e ~ma- peça pode comer uma das
~ità~ae~. da,· cheque. § it. Cheque e male;
!!ln ser m que o rei se não pode mover
~rmos deeO~!I~o. § Levar ttln cheque; em
ma das ca po Ilca. ter o governo em algulllutraria sas do parlamento, uma votação
rUI m' que as vezes não importa uma
, as que em todo caso o enfl'aq ue.

seI'.)

Vhél'mcOI, (ch como k) S. m. (t. de h. n.)
Oénero de insectos da oruem dos !lemypteros, clue vivem sobre diversa plantas, e
sào mui semelhantes aos moril!lõcs. Cuvier,
2. 289. § V. I(ermes.
Chél'Ull, ou Vbél'UC, s.· m. Peixe do
mar, d:l fam. dos percidas, cong-E'nere do
rodovalho. (Ol'phus.) Ol'cl.
Leão, D/Jscl'.
c. 30.
.
Chcl'nítu, ou Chcl'níte, S. f. Pedra branca semelhante ao marüm. 11. P. ~. 4. 8.

Ar.

Leão, Oese. e. 2:3.
Vhe"~One;lO, (eh como k) (do Gr. chersonésos, feito de ehersos, terra, e nésos. ilha;

itha qne pega com o continente) O mesmo
que Peninsula, entre os geógraphos anti·
gos. Lus. 7. 18. Luc. 3. 10.
ChC....lblco, ", (dt como k) adj. PerJencente a c1lernbins, ou a elles relativo. flJurGOS, CItr. 2. r 4D v. "sejão os outros doutores c/wrllbicos"
Vhcl·,,"ím, (ch como k) S. m. (do Rebr.
"emb, pI. kembirn) A.njo do segundo cõro
da primeira jerarchia. § (plllt. e esculpt.)
Cabeça de criança com dnas azas; anjo.
VbéOlmlnés, S. m. (t. Fam.) Trilha: v. g.
daI' no chésminés; na trilha.
Vhct!m. V. Chatim. Alb. 3. 10.
Cheta, S. r. It. do cálão) Vintem. § Não
ter clu;ta; não ter dinheiro.
.
VhetodónteOl, (ch como k) S. m. pI. Género de peixes ossudos e thoraciéos, cujo
característico essencial consiste em seus
dentes mui compridos, e apinhado a maneira das crinas de uma escova. CUVlCl', I.
431.

Vhlúdll, S. r. Chio prolongado; chiadeira.
Chludéh'u, S. f. Som agudo, prolongado
e desagradavel; c!liada § GritarIa de vozes
agudas e ttesallnadas § IiI{. Quei:.:a repeti·
da e importuna de uma on de muitas pessoas. § fig. Choradeira; pedido lamuriante.
Chiádo, s. m. Chilro, voz aguda, estri·
dente de algulls auimae$ e aves. Cost. 1'er.
4. 271.

Chiúdo, 11, adj. (I. Asial..) Malicioso.
Usado no dialecto portuguez de Ceylão, etc.
§ 'ii. p. p. de Chiar.
Chllldi..., 11, adj. Que chia. Eneúl. II.
32. nO chiadol'es carros vão levando" §
Usa-se ubst.
Chllldíll·l1. Omesmo que Chiadeira, Chiada.
Vhlí,,', V. intran . Dar som agudo, e as·
pero. oomo as rodas do 001'1'0 carregado, e
secco IlOS eixos. § fig. ChicI o venlo en/iulttdo nas vlilas.. Aulcgl'. t. 163 v. § fig. Chb. o
'ÍI~~t,.umelllo agudo de cordas mal tocado. Sá
flfil'. nd 'outro chia o arrabil" § Chia a (raula da canlla (stridet). Costa. § Das aves,
ehia o pardal, o pinlainho; d'outros animaes,
chia a lebl'e. o coelho, o ralo, a (üminha, alollpeira, a cigarra. Lobo, r 20. tliz: "que chiar
lIe propriamente das ave~" § C/~ia o eixo da
porta. e ferro em braza mettldo na agua
fria. § Chia a agua ao fogo antes de Ferver
com maior calor; e em certos pucaros. §
Chiar; (t. Fam.) queixar-se: nill!luem chiou.
§ lig. EstaI' chiando; Jphr. Famil.) ardendo,
csbravejando de paIXao, de colera.
Chibll, S. f. (t: pleb.) Cabrita; cabra ainda nova. Gil. Vie. l. 235. "furtaste a chi·
ba?·

Chlhilllell, S. r. (I. fam) OrgullJo ou presumpção cóm valentias. fanFarronada, pim·
ponice.
Chlhllntl11'fa, S. f. O mesmo que ClJilJantice.
Chllu\nte, S. m. (I. vulA'.) Guapo, bravo,
valentão, picão, Garçáo, Poes . •~faze·te for-

r

eavillação, enrerlo, leraivel'saçáo, rlólo, {,'aurlc, elc.

Chle"""l', V. intrans. Trapacear, usar
de trapaças, enl·edos. § (I. for.) Tergiversar, u ar de cavillação no processos. § por
ext. Contestar alguma cousa sem fundamento. § Suscitar dil1lcuL-lades por ma fê ou capric!lo.
Chi""l''', S. f (parece derivo do l:lebr.
shikar, qualquer bebida e pirituosa, d'onde
shikor, vlllolento, schikal'On, I'inolencia, elc.
Gloss. Odent. ele S. Luiz. Elymologia não
acceitavel.) Pequena taça para se beber pal'ticnlarmente liquidos quentes; chavena. § O
liquido conticlo n'este vaso: v. g. tlma chicara ele c/ui.
Vhlelll'ádo, p. p. de Cliicarar adj. Embriagado.
ChleMilr, V. trans. (I.. pleb.) Embriagar
alguem.
ChleRl'ál'-~e, V. reI'. Embriall'ar-se.
Vh"~"l'ólll,' S. r. Variedade de chicoria.
Chiehll, S. r. (I.. pleb.) Carne de vacca. §
Em geral é certa porção de comida, ou bebida agradavel, fntnra. , bolos, pasteis, doces, vinbos, etc. ; esta é a significacão que
se l!le da nas prol'incias do norte de Portugal; hem como para as crianças, mamma,
ou qualquer comida tle que gostem. Gloss.
Odent. § (I. escol) Traducção interlincar
de um texto, que os rapazes tcm que traduzir na anla, on traducção escripta a lapis das palavras isoladamente, com c~ue elles evitam o trabalho da memoria. A Chicha,
é uma das causas principaes dos estudantes não cllegal'em nunca a saber regular-
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mente latim. § A la chicha, la fava; certo
jogo de rapazes, do Alemtejo.
Cbícbu, s. f. (t. do Brazill Bebida embriagante preparada com mandioca, mel e agua,
que se deIxa fermentar; cauim.
Cblcbá, s. f. (t. do Brazil) Certa arvorc
fructifera.
l:blcbn,'o, S. m. (do Lat. cicel') Planta legumino::a. § A semente da mesma planta,
que se come secca como le"'ume. Cost. Virg.
p. 222. g Lrgu!TIe medicinai. ~ Cal'la chicham; (ad].) no Jogo, boa: (t. famll.)
(;blchó ....o, s. ID. Peixe da familia do
escombridos, negro pelas cosias. § Alma de
ch!charl'o; (tiO'. e pop.) caracLer fraco, sem
enl'rgia, sem diguidade.
<:hlcbclóço, s. m. ou (:hlchcliulo, S.
f. lt. pleb.) Golpe com clJichelo, ou chinelo.
Ac. dos Sing. 2. 399. § O som que se faz
com elles andando.
l'l,lchélo, S, m. (L pleb.) Sapato velho,
que se traz ordinariamente em chanqueta;
chinélo. Agiol. Lus. 2. 268. Cam. Sel. Pl'ol.
§ Dar ao chichélo uu ao chinelo; (phr, vulg.)
calcurriar.
Chíchc"OI4, V, Chicharo.
Ch~chll1léco, u, adj. (t. pleb.) ~Ial fignrado, pequeno. § Outros dellnem entremeLtido.
<:hld,lsbéo, S. m. (do !tal. cicisbeo) (I.
modo adopl.) O que anda acompanhando,
fazendo córLe, obscquiando alguma dama
casada ou vim·a.
ChlchõJ'l'O, S. m. (ant.) por Cachorro. B.
P. Prça menor que o meio berço da antiga
artilheria. Coulo. 9. c. 30. ,.lhe atirarão com
um chichorro, com que o vararão (a um 110mem)" lel. 10.9.9. "lJavia muitos chidlO1Tos,
peças que são abaixo de meios berços" Id.
6. 2. 11. 469. ttlt. ed. V. Ch incorro, que differe.
.
<:blcho .... obío, u, adj. Chapéu chiclto7'1'obio ; que tem a aba armada cTT) bico. B. P.
(;hlco, S. m. (t. pleb. anl.) PlI1to, cruzadinho novo em ouro. § Cinco, chiquinho;
voz u::ada t'ntre os guardadores de porcos
para os cbamal'. Gil. Vic. 2. 3 t.
(:'blcol"'lc; V. Chocolate.
Chlco,'ócco, ou <:blco,'clÍcco, a, adj.
De chicórea, que tem gosto de chicórea.
Chlcó,'co, ou Ch'có,"o s. f. I'lanla da
seccão das chicoriaceas; 1
lOrtaliça usada
principalmente em salada, e e::parregado ;
endivia, nas boticas; almeirão do campo.
Rego, Alv. c. 6. § (L. boI.) Genero de plantas, comprebendendo Lres e::pccies: chico1'ea bl'a'l:a ou almeirão silvestre rchicol'ell1n
inlubos, L.); chicorea IlOl'lenSe, ou endivia,
almeirão salivo, barba de capuchinho (intumls, L.) ; chicona espinhosa (Linneu), ori·
ginaria da ilha de Creta.
<:hlcol'li,cells, S. f. pI. (t. bot.) Secção
da fam. das compostas, cujo L~'po é o gen.
chicoria.
t:hlcoCór, V. lrans, (I. famil.) Açoutar
com chicote, llagellar.
Chle-ólc, S. m. Açoute de couro para castigai' lJêstas, elc. § Com chicole eram lambem ca.ligados, ou antes llagellado os anligos escravos. § Trança de cabello enrolada, ou enteada com fila. § (L. marit.) O extremo de qualquer cabo.
<:bHilDgu, S. f. (L. Asiat.) Cadeia, prisão,
casa de cu::todia. M. P. c. 65, -se foi com
a genLe a chi(anga, que cra a prisão, onde
os nossos estavão".
CbUOl'ólc, S. m. (do Arab. c/1O{rat, cutello, ou follJa d'espada) Espada curta, direita. Leis Josephinas.
(:hlf"II, S. f. (do Arab. 'chafl'Q, cuteno,
. folha d'e. pada) Ferro, com que os encadernadores, e outros mechanicos adelgaçam o
couro, que se lia de conar aos livros, caixões, etc.
ChUI''''', V. trans, Adelgaçar com a chi·
fra. lllul.
<:bit,,(' S. m. O mesmo que chavelho,
corno. § Parte ponleaguda das bigorna onde os ferreiros sujeitam as curvas e abrem
olhaes das peças que trabalham.
<:hílo, S. f (t. do Brazil) r'azenda de algodão fabricada na Inglaterra, e que antigamente era destinada a ser reexportada
para Africa.

<:hI13, S. f. O me8mo que Chilacaiola.
. (;lllloculólo, S. f. E. pede de abobora

de
que se faz doce, verde por fóra, e liza como a melancia, com malhas branca; e a
carne da me ma cór.
<:hlll~llll, S. f. (t. do Rio Grande do Sul)
Espora grande, de hasLe vi rada, e grandes
rosetas.
(:blli .. du (ch como k) s. f. (do Gr. khiUCU!,
milhar (L. did.) Um milhar; mil cousas.
(;hlllusl .. , Ich'Como k) S. m. (do Gr. k!tilias/és, de "hilias, milhar) O que crê no millenio, milleuario.
Chllído, S. m. A voz dos pardaes. Ac.
dos Sing. 2. 88. I. "e quando com garalha·
da, e com chi/idos confusos se recolhem
os pardaes dentro em um poço profundo •.
(:·hIJllld'·... o, S. m. No jogo da garatusa,'
e dama, valet-e, e rei Jilrerentes. § Jogo semelhanLe ao da garaLu a.
ChlUlld,·Ó, S. m. (L. pleb., O xadrez da
policia; .0 calabouço,
.
Chlllógono, ou Klllógono, (eh como k)
S. m. (do Gr. chitioi, mil, e gónia, ang:ulo)
(I. de geom:) l'olygono regular de mIL lados.
(;blllfl"e, S. m. Perda dos sentidos, desmaio, syncope.
Chilo, e derivo V. Ch,rlo, eLc.
()hllopIIlSlí .. , S. f. (do Gr. cheitos,labio,
e plassein, formar) (I. cir.) O(Jeração para
restaurar mais ou menos completamente
um labio.
Chih·.idll, S. f. Multidão de chilros: V. g.
chi Irada das ares.
Chlll'i'io, S. m. Rede de pe~car camarões.
<:hlll'ill', ou <:hlrl.\,·, e ·der. v. intrans.
(do lng!. shil'll, agudo) Chiar o rato: fazer
som agudo como as aves, etc. ElegiOlt. p.
393. V. Chirriar.
(;hih'c, adj. 2 g. V. Chilro. Esta fórma é
empregada por 1). F. Man. Apol. Dial. 133.
155.
<:hlh'cnda, S. f. "Multidão, ou serie coutinuada de chilros; gorl\'eio.
<:hll"c,ulór, a, s. Ave, etc. que chilra,
g-orgeia. § Og. Palrador, tagarella.
<:hlh·cit,'. O mesmo que Chilrar,
Chlh·t'lh·o, a, adj. Que chilra: 1'. g. o calhanllro; a -

andorinha.

()hlh'o, S. m. (V. a eLym. cm Chilrar) \oz
aguda gorgeada. ou estridente das aves.
Gatrão, Descob. {. 11. § Assobio, silvo de
cobr&s. id.
Chilro,
adj. Agua chilra; que sai da
azeitona sem óleo. § ligo Calclo chilro; sem
substancia, nem tempero; sem sabor; diz-se
tambem de tal caldo: agua chilra.
Chlm, ChíllU, 2 g. ou <:hlnc'z, u, adj.
e S. NaLural da Chi na.
(,'blmóço. V. Chúmaço. Elucul.
Cblmjll·,'a. V. Samarra.
ChhIlU""iio, S. m. (L. do Brazil) Cão de
charqueada.
Vhlmll .... i'io, adj. (t. do Rio Grande do
Sul) Diz-se do gado, que vive no malto fóra de toda a sujeição. § Tambem se dli este
nome ao mate feito fem assucar.
<:bllllb<', adj .• (I. do Rio Grandf'Jlldo Sul)
Diz-se do gado que tem o focinho muito
cm·to, como os cães dog nes..
f\blmbclI, ou - éo, S. m. Rocim mau.
Vbimcns, (L. nau!.) V. CllUmbeas. 7'1'Ot.

a,

r.

P.ral. (/CU! Manobl'as,
183.
Cblm<','u, (eh como k n'este, e nos deriv.) ou QlIlmérll, e der. s. f. (do Gr. chima!7'a) Monstro fabuloso com cabeça de

leão, corpo de cal)ra, e cauda de dragão. §
fig'. Cousa alJsurda, impossivel, de phautasia e só imaginada; sonho, uLopia. Ac. dos
Sing. 2. 215. ',quimerall § (t. zool.) Nome
scientillco de um gcnero de peixes chondropterygeos, ao qual pertencem o peixe
gallo e li gato marinho.
Chhnc"lcllmclIh" adv. De modo chimerico; iUlIsoriamente, ima[!inariamenLe.
Chlm""lco, li, adj. De chimera ; fabuloso, imaginario ; sem ser, sC'm fundamento:
V. g. o1Jinião chimerica, lilulos cbimericos ;
que não existem. VieÍ1'. 8. 259. 2.
Cblmcl'Ístu, S. 2 g. Inventor, sonbador
de ·ehimeras.
Clllmc"/zil') V. trans. p. uso Inventar
algumu.couEa como clIimcra. § intrans. Fin-

CHI
gir, inv~nta~ cbimeras; phanlasial.as'
. V. g,
Cblmlcu, ou ~h,mlcu, (eh Como k
nos der.) ou. Qlllllllcu, e der. (anIl 're
(do LaL. chynHa; do Gr. chêmeia ou cio "
meia, de ChYlllO~, succo) Sciencia em
se estudam as leiS da composição dos co~~
fJPS, e as leiS dos p.hellomenos da Combina.
çao. ou decom.poslçao, que resultam da
recl proca acC;.ao moleclllar. § ChI/mim in~~~
gam.ca, ou 1I.nneral ;.a qu~"eotcupadoscor.
pos 1Il0rgulllcos. § Çh!lllllca ol'ganiea; aque
!ract.a das sl!bslan,clas org-anica . § Chymica
lllechca, agncola, tnclust!'L.al; partes da chI"
m~ca apP!lcadas a mcdlcma, á agricultura
a Industria.
'
Chlmlcn~llénjc, (eh. como k) adro Se.
gundo as leIS ou [Irocessos da chimica.
l:hlmlco, ", (eh. como kj adj. Da chl'01i.
ca; pertencente ou conforme á chymic.·
qu.e ~e faz segundo as leis, ou processos d~
chlf!.1lca: V. fi. nomenclatum ehymiea;ope.
eslou CIJIIllcrlzando.

t

Tar aO chYl1llCa; poduc/os chllllJicosj leis cli~.
llucas. § - s. m. Pessoa versada na chl'01I'

ca; q '.1 e faz analyses chymicas, preparàdos
chymlcos, etc.
'
Chhlllllé. V. Chaminé, T. de Ag. I. 2.
(;lIlmo. V. Chymo.
<:bhIlIU"'z", S. m. (t. zoo!.) Mamrnirero
qlladrumano da Arrica Occideulal; macaco
grande cm cauda.
<:blmlui,', v, trans. (ant.) Meller lancar:
•ptçonha chimpal'á na agua corrente. Rim.
LYl1la, Eg/.. 17. (. 105. § (L. [Ileh.) I'rsprgar,
dar, arrllmar: ehimpOll-/he duas bafe/adas:
V. g. chlm[lar-me na agua da piscina.
(;hhlll.j,r-sc, V. rer. Meller-se, lançar·w.
Cbin .. , S. f. (t. chu!.) Dinheiro, ehclpa.
(;bIIlO, s. m V. Chim. H. do h'u/. 335. B.
Flol'. 2. 5. § 1'\0 Brazil, na provincia do Rio
Grande do Sul, da·se o nome de ehilla aos
indigenas civilisados.
Chlncódn, S. f. Acção de chincar nojogo. § fig. Diz-se do que faz mal, e erra ai·
guma cousa: oulros dizem cincada, r,j1l~S,
cincos.

()blllcádo p. p. de Chincar; e adj.l!.
pleb.) ~Ieio hebado, que vai cambeteando
corno o pau que se abala, e não cài, nojogo da bola.
<:hIIlCill', V. inLrans. V. Cincar. § v.lrans.
(t. pleb.) Provar, /1:oslar: "vês aqui ovinho
não o "as de chinca?'" sera trazida a mela·
phora de cinca?' no jogo da bola, (lu.e li dar
com elIa tão pequeno golpc, que uao derribe o pau '(
Chlnebn, S. r. O mesmo que ~hiochorro.
§ Chincha. Ceil. Q. 1. 24 V. 1'. CIOIphes.
Cblllclu\l'U"elhO, S. m. Passaro branco,
malhado de nC'gro.
Chlllcblll'lll'blla, adj. 2 g. (I. pleb. da
Beira:) Buliçoso. § Fedorento.
<:hlllcllc. V. l:hisme. Panl. d'Av. 0.,86.
<:hlncheh'o, S. m. (L. da Beira.) Chl~'
bêu. Canc. f. 195 V • .. Olhem o cJlInchll/v
aonde foi pescar o equivoco!o IJ. /I. Man.
FeiTa cl'Anexi7'ls. I. 4. 5.
.
o
(;hIIlChíllll, S. m. Animal do Per~, com
doninha, de cór morena, e peUo mUIto fino,
e luzidio.
M' fi !l'
<:bIIlChiUll, S. m. (t. pleh.) a gu ,.
homem impertinente.
raso
(;hlllcJull'l'O S. m. Redc do alto de
troo Alv. c/e 3 de maio cle 1802. g jJarr~~~~
pefca com essas redes.. § fig. II. I'~ ~o.
um chincholTo" i. e, mUI ronCClro, \a o
50. CosI. Georg. Gal'J:ão.
.
I" che..
ChlllCbóso, Ó!lll, adj. CheIO de c"da en.
ChIIlCh'o,
adj.. (L. por.) Quc ~n
dinheirado. V. g. estas 111111lo CblllClro. Si
Chlllélll, s. r. S~pato de trazer por cal ,
sem salto e sem talao.
d mchinelo.
<:hlllClildll, S. f. Panca a co
da em
Chlllcleh'n, S. r. Mulher q~fJ an!lullier
clJinelas pela rua, o.u por casa.~. g.
ordinaria, e desprezlvel. § Us.. ad]'e faz chi,
ChIIlCléh'o, s. m. Operar-Io qu ur calç~'
nelas, ou chinélos. § Oqgucfi u·li!nlcmdes.
do chinelas, ou clJinelos. Ig,
prezivel. § Osa-se adj.
que chinela. g
Chlllt-JO, s. m. O me~o . ndar m'
eJo
hl71
Sapato velho. § lJa!' ao 9 . , ~te dasmu.
pre na rua; ~iz-se ordll1ar~ame§ N/I/era!JllCres que nao param cm casa.

li,

cm
em 1I'llm ehinello; (Ioc. pop.) supplan~.o humilhaI-o. V. CllInchelo..
CJblOCJI, II, Omesmo que Çhlm.
CJhlllrriio , s. m. Moeda .an[lga, que t1c~u
valendo Iq réis por determlllaçao de D. Joao
II em [489. Ellle{ct. EI/{r. 2. 4.1:h1or riJII , adJ~ (t. pleb.) Diz-se de cousa
dinaria llue nao presta. § - s. m. Dalbur~: al.a~aITa, troça: os ? apazes fizeram
~~nde behin{rim. § D~sordem, lJarul.ho, .tu~ullo: a{esta acabou 11 um grande ehm{mn.
Cblorrlllch'lI, s. f. (t. pleb.) Co~~a ordinaria que não presta: a {esta fot u~l1a
romple/a chinfriucira. § O mesmo que chlllfrim, sulJs.
.. I
(JhloguíÇO, s. m. f1010 s~ml'clrcu ar, que
põem ao pescoçO para apOiar o pau os que
carregam a patl e corda. .
(Jbloinhll, s. f. (t. qo 1110 Grande do ~ul)
loven cabocla; cabochnha; da raça aborlgene.(Jbioo, II. V. CI11m.
.
(Jbloó, s. 01. uso Cabrl1eira postiça.
(JblnóclI, S. r. (t. do Rio Grande do Sul)
Omesmo que l:bininha.
. .
lJhioqnc, V: ChlDcha, rede. V~l'!ato, 11. 54.
lJhlnquílhll, S. m. Jogo da malha, .que
consiste em derrubar com a !?alha, ardina·
riamente de ferro, um 0)1 mal~ paus: col~o
cados em pé em certa dIstancia convencIOnada.
. '
lJhio, s. m. A voz do animal que cllla.
Pr/sles, f. 4.• no primeiro chio (a franga) be
mamada•. § O som agudo, produzido pela
fricção de certos corpos, como o dos eIxos
das rodas dos carros.
lJhlóle, S. m. (ant.) Sáio de droga vil.
Prestes, Alllo do ftfouro: -a virtude, huma
alma nobre vestida, debaixo de bum ehiote
rolo, cheio dc piaI lias» Paiva., S. 3. 140 V.
lJhlponle, s. m. (t. Asiat.) llarco oblongo, que se emprega na pesca dos aljofar.
Cblpcmbc, S. m. Ave pernalta da AIrica
Deciden[a\.
Cbipo, s. m. (t. Asial.) Ostra que cria al~rar. § Dia de ehipo; de trabalho na pescaria do alJofar. Cmllo.
Chique, nem miquc; rphras. pleb. e comica para exclusão de tudo; nada, cousa
nenhuma. Gil J'ie. t. 127.
Cbiquechíqnc, S. m. (t. do llrazi I) PlanII arbustiva espinhosa, cujos ramos se desc~scam e assam para comer na falta de farinha.
Chiqueiro, s. m. Possilg~; loo-ar onde se
criam os porcos. § (t. do llrazill Cerco de
mas que se faz nos rios com voltas contra
a Forrente para licar n'elles preso, ou enchlqueirado o peixe tinguijado, troviscado,
ou embarbascado. § ii. Pequeno curral para
bezerros construido ordinariamente ao pé
do das vaecas.
Cbhl.UCI, s. m. Odre, borracha pendente
do arçao da sella para levar agua nas jor·
nadas. God. Rei. c. 19.
Cbi.a, s. r. (do Fr. ehcl'e) V. Xira.
~blrlÍgrR, (eh como k) s f. (do Gr. elwi7',
~alol' e agl'a t tomada, impedida) (t. de med.)
uO anas maos.
fbl'ill!', s. r. (I. do Indo·portuguez) Craneo, eavClra.
Ilifbl.lnólRI S. f. (do Hesp. chil'inola, frion ral (L.pleo.) Armadilha, cousa confusa,
,ue se nao entende.
tbl.lpá, s. m. (t. du Rio Grande do Sul)
~e~a encarnada, que os peães, ou homens
~)\l!lados para o serviço do campo usam
c~zer ao redor da cintura por cima das
ças.
~hl'f~08, s. m. pI. Tamancos.
Bra::)'~UbR, ou Vhlrlubêlrll, S. f. (t. do
a:1 rvore de cuja raiz c faz sabão.
tarvi ~.vla, S. f. (t. bot.) Alcaravia. (.Cal'um
~ (P It~neo.) § - aqualica; rabaça hortenChl~~naca saliva, Linneo).
Chi .ar, e derivo V. Chilrar.
tomo kogr~rárlo, ou - pbárlo, 0, (eh
tredoJs ~dJ. ou S..D!z·se das diVIdas, c dos
em bill i 11. g. dwula -; a que se funda
mente le e, ou promessa assignada tão só.
illllica ~e~o ~evedor, e não reconhecida em
la áa r !Jl:-;.o qne não tem para protaasa P~~~l dlYlda IDstrumento publico, ou
IVI eglada, em virtud<' d" qual pos-
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sa competir-lhe execucão apparelhada, ou tonilho e lellra burlesca, satyrica, e talvez
hypotheca. Fel'. Borg. 'f. Chirograpbo.
lasciva. Cam. Sefcuc. 24. "P. mande·lhe
Vhh'ogrllríll, ou - I.hlll, (eh como k) S. cantar bum chisle. A chisle não que be desf. A arte de exprimir os pensamentos pelos honesto ... oull'o canto mais modesto...e
movimentos das mãos.
anda agora o S. Padre em cantares, chaco. Vhh'óg"ulo, ou - pbo, (eh como k) S. tas, elti5lcs, e zombarias dos hereges mal
m. (do Gr. chei!', mão, e gl'apM, eu escrevo) engraçados» (no tempo da ruptura de CarEscripto de proprio punho. § (t. jurid.) Obri· Ias V. imperador com o Papa). § V. Grace&,ação, ou bilhete do devedor feito PQf acto jo, syn.
oe escriptnra particular; opposta ao instruVhIHtÍl'D, S. f. IIspecie de esteira de pamento pt~blico. § - , a, subst. O que, a lha, fabricada na Chllla.
que eXJlI'lrne os seus pensamentos pelos
VJlístõso, ÓSll, adj. Cheio de chistes;
movimentos das mãos.
faceta, engraçado.
(;hh·ogymJli.slll, (ch como k) S. m. (t.
Vhíto, S. f. Fazenda de algodão, estammus.) Apparelho para exercitar e desenvol· pada a côres: um vestido de chila; uma cover os dedos das pessoas que se dedicam berta de chila.
ao estudo do piano.
Vhltiio, ou VhltÔll, interj. para impôr
Vhh'ologíll, (ch como k) S. r. (do Gr. cheil', silencio. Caluda, tá; silencio, etc, Chilon é
mão, e logos, discurso) Arte de exprimir os mais usado. Ac. dos Sing. 2. 79. "chilon, não
pensamentos por meio de acções e figuras, bula nada» § Adag. ant'. ; Com elrei, e com
que se fazem com os dedos; dactylologia
a inquisição, chilão!»
Vhh'ológlco, u, (ch como k) adj. PertenVhílc, interj. Cala-te. Preslos.
cente, ou relativo á chirologia
VhltôlI. V. Cbitão.
Vhh'omàllelll, (eh como k, e nos der.)
Vhllólllo, S. m. Especie de concha.
S. f. (do Gr. cheil', mão, e manleia, adivit.:bíUo, s. m. (t. astat.) Escripto.
nhação) Arte de adivinhar pelas linhas da
Vhlà""'dc, (eh como kJ S. f. (do Lat. e 01'.
palma da mão, a indole, ou futuros de al- chlamys) Sobrecasaca, ou sobretudo. 1I1$ut.
guem, que crê n'esse embuste.
§ Insigma. e veste militar imperatoria. § llg.
Vhh'onu, nte, S. 2 I\'en. Pessoa que pro- .S. Estevão depondo a chlamyde corruptivel
fessa a chiromancia. N. do Fui. 5.
do corpo.. i. e, (morrendo) Vieira, 16. 71.
Vhlroml,ntlco, II, adj. lIelativo á chiro- Cardo Agiol. 3. 384. na Eneid. 8. 39. acha·se
elamide.
mancia; que lhe diz respeito.
Vhlronéclo, S. m. (ch como k) (I. zool.}
Vhlclláeeo, 0, (eh como k) adj. (do Gr.
Gencro de mammiferos nadadores da ordem clllaina, tunica) (t. bot.) Diz-se das plantas
dos marsupiaes.
que a capsula cobre sobre um involucro esVhh'ÓIIIII, s f. Genero de plantas exoti- pesso.
Vhloáslllll, (ch como k) S. m. (do 01'.
cas, que comprehende sub arbustos e bervas da familia das gencianas. (Chi?·onia. kloasma, de chloal'ein, empalJidecer) (t. med.)
Linneo). (Ch como k, e no seg.)
Mancha hepatica.
Vltlrólllo, II, adj. (I. cir.) Ulccras-; maVhlo"áeldo, (ch como k) S. m. (t. chym.)
lignas, inveteradas, de diflicil cura.
Acido em que o chIara é o principio acidiVhh'OIlOlllío, (ch como k) S. f. (do Gr. ficante.
Vhloról, (eh como k) S. m. (t. chym. e
chcü', mão, e nomos, lei, regra) Arte de fa·
zer com graça os gestos na declamação, pharm.) Producto da reacção do chIara secco e em grande excesso sobre o alcool : é
dança, etc., entre os antigos.
Vhh'otOllíD, (eh como k) s. f. (do Gr. empregado em tllerapeutica como um dos
cheir, mão, e lein6, eu estendo) Acção de melhores narcoticos.
(;hIOrlíúlbo, II, (eh como k) adj. (do Gr.
estender a mão para dar o seu voto, entre
os antigos. § (t. Iiturg.) Imposição das mãos eltl6ros\ verde, e anlhos, 001') (t. bot.) Que
ao conferir as ordens sacras.
t<'m ch oranthia.
Vhll'rlàllte, adj. Que chirria; diz-se do
Vhlo"àlllltlll, (eh como k) S. f. (t. bot.)
Estado em que os orgãos das J10res tomam
som a/!,'udo e estl'ldente.
Vhh'rh'II', V. trans. e intrans. Chilrar, uma cór verde, a consistencia e ás vezes a
dar um som agudo, estridente, como faz a fôrma das folhas.
Vhlo"átos, (eh como ".) S. m. pI. (t.cbym.)
coruja. § Diz-se do bomem que canta agudo, em voz de falsete. V. Cl'njar. AveUa/', Saes neutros, que resultam da combinação
122 V. «cnruja, se chi7'rial' brandamente em do acido chlol'ico com uma base. Pim. C.
VhI0l'ct08, ou Chlorll"clos, (eh como
tempo de tempestade. denota serenidade«
(vira do. vasconço cher!'ia, p,OI'CO ~ grunhir?) k) S, m. pJ. (t. chym.) Dá-se este nome
Vhlrume, S. m. CClta, S. p. l27. V. Chu- ás com!)lOações do chiara com os corpos
simples. Pim. C. Cod. Phann. p. 288.
rume e Chorume.
Vhlorh,-dl'átos, (ch como k) S. m. pI. (t.
()hlrm'gill, C derivo mais conforme á
eLj·m. que Cirurgia, etc. V. este. Bal'l'eÍ7'os, chym.) ame genérico dos saes formados
pela
combinação do acido chlorh)'drico com
{. 38 v.
.
._
..
Vlth'úrgleo, S. m por CII'Ul'glao. V~na as bases. God. Pha7'ln. p. 56.
()ltlórh,-drleo, (eh como kl adj. Voc. que
lo, 10. 123.
VhíSIllC, S. m. (do Lat. cimea;, icis) Per- substitue hoje o de hydrochlorico, porque segundo a theoria chymica que allribue aos
sevejo.
VhíSIIO, S. f. Faisca àe fogo, que lança corpos simples a faculdade de determinar a
o carvão soprado, ou o ferro em braza ao propriedade acida, o nome do principio
malbar·se. J)ini:;. Pind. 26. "por entre chis- acidiOcante deve sempre formar o principio
pas suão negros llrontes« e lig. Agiot. Lus. do nome do acido. Cad. Phann. p. 235.
Vhlól'leo, D, (ch como k) adj. Pertencen3. (. 487. "ameaças e chispas«. V. Chispar.
Vhlspór, V. intrans. Lancar chispas. § te ao chiara: v. {lo acido-.
VhlórldM,
(ch como k) S. m. pI. Dá·se
fig. Estar ardendo em ira: "estava ja ehiseste nome aos corpos binarios, que tem o
pando«. § (t. pleb.) Ciscar-se, ir fuglOdo.
Vhíspc, ou ()híspo, S. m. Sapato de chiara por principio electro negattvo; são o
mulher muito alto e agudo, usado antiga- acido hydrochlorico, os chloretos, e os hymente. !\ Pé de porco: chispe com hervas. drocloratos. '
()hlol'ÍllO, V. ChIara. Mel/o, C. p. 14.
§ ti/!'. "oTI1ai·me a toucinheira: com quatro
Vhlol'Íte, (ch como k) S. m. (do Gr. ch16reales, que o pai lhe tacanheou, e lhe dotou, calça chispas de soberba, que cuida ros, verde) (t. min.l Pedra untuosa, verde, e
que agigantão sobre as suas parelbas. e opaca. Bar). T. Mineral. 96. e 97.
Vhlóro, (ch como k) S. m. (do Gr. klzl6merece um conde... § Chispo de boi. V. Pe·
7'OS, verde) (t. chym. mod.) Corpo simples,
sunho.
Vhíste, S. m. Dicto conceituoso e engra- g-azoso, de um amarello esverdeado, de saçado. B. Pior. 2. 273. § Ter ehisle; conter bor e cheiro forte e desagradavel,'de uma
conceito, allusão bem caida. !\ J)al' no densidade de 2,42; susceptivel de se Iiquiehisle; entender o conceito que ba na sen- fazer, e cuja acção sobre a economia anitença. !\ Cair no chisle; o mesmo. Aulegr. (. mai é mui energica, e produz em pequena
42 V. vteira, 1. 596. !\ fig. Vir a entender a dose o efTeito do veneno.
Vblorofó,·me. V. Cbloroformio.
difliculdade, ou segredo § Chiste; composiVhlorolórmleo, 0, (ch como k) adj. Que
ção poetica, conceituosa, assim chamada.
Eufr. 3. 2, § Cantar chislos. Ros. V. do 1n(. respeita ao chloroformio.
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CbI01'orill'mio, (ch como k) s. m. Substancia liquida incolor, olroginosa, aromalica, que c obtem tractando o alcool pelos hypochloritos, e particularmente pelo
da cal. § - U~a-se para fazer adormecer as
pessoas que uecessltam de fazer operações
cirurgicas.
Cblol'ofm'mlzuc:õo, (ch como k) s. r. (t.
med.) Acção de cLJloroformizar.
Cblol'ofol'miziu', (eh como kj v. trans. (t.
med.) Por rm estado anesthelico por melO
do chloroformio.
«:blol·omct";a (ch como Ir) s. f. (l.chym.)
l\lethotlo d'analy e para dctrrminar a quantidade de chJoro contida n'uma combinação.
Cl:IOI'iIIllCtl'O, (ch como k) s. m. (de eh/o1'0, e Gr. 711c/I'On, medida) Apparelho, ou
meios, com o auxilio dos quaes se póde determinar a porção do cbloro contido em um
licor, etc.
Chlol'ÕI)!Jn"O, u, (ch como k) adj. (do Gr.
ch/ol'Os, vel'd phaincin, parecer) (I. did.) Que
tem uma cor verde amarellada. § . r. Uh/ol'opllalla; variedade tle lluorina da Siberia,
de cor roxa, que pela acçào do calorico apresenta uma hella luz verde plJOspllOrescente.
Vhlol'Ollb"llu, (ch como Ic) s. f. (do Gr.
ch161'0s, verde, e lJhillon, rolha) (t. chym.)
Substancia que da a cor verde as plantas.

boé lJradão, chocalhão, e os thyrsos fiorean- ces. Sá e Mi/'. Vi/h. (. 228. u/t. cd. Forr Cio
do, etc.» § Ya 'colejar, mover, e ffl?er soar ;{. 5. "pareee-me qlle queres ChOCUl'l'OO" a.t
algum liquido no vaso e1l1 que se acha.
slote» razer de LJobo, gl'aclOSo, maninélod
c
ChocullJill', V. intrans. Fazer soar o CllO- proposlto.
calho. § Dar som como o liquido vascole- . ChOAIU'I'éls'uméutc, adI'. Com choca_
.
r
jado: "clwca/lta-Ihe deutro do corpo, como nce.
que esta cheio de agua» Recop. da Cil'. §
ChocllI'reh'o, ", adj. e s. O que a u
IJg. FallRr, dizer o que se OUVIU, e del'era tli~ chocarrices e bnfonerias; o que lis~n~
calar. B/ut. § Rir a gargalhadas.
Jela e diZ ,graça', para Ihedarem decomcrCh~Clllbcli·"dll· S. L Multidão de cho- bo~o, truao. ca~urra. UI/s. 4. se. 2. Como
calheiros; a palra lisonjeira dos chocalhei- adJ.: e Cunh. IJtsl. de Bl'aga, /l. 313. como
ros.
subs. "no c/weal'l'e!fl'O, que, etc." ÚJIJa r
. '.
ChOClllhéil'o, u, at1j. e s. Que toca cho- 100.
ChOC'"I'criu, S. r. Chocarrice. Orla n_.
calho como as bacchantes. § Que traz cho,Wl.
caibo: cabra c/wea'heil'a. § fig'. Que diz o (. 27.
qne bouvera de calar; linguareiro. § adj.
Choc:u·rícc.', S. r. Chança grosseira; grafig Passarinhos clwcalhci7'os; que cantam çolas, dlClos dr. catorras, bufonel'ias. bobimuito, palreiras. gárrulos. Lobo, (. 4{,5. § ces. II. Dom. 2. I. r40. Ulis. lJ. 6. .
Olhos choealhcil'os; os que se movem muiq;hOCll"~ s.
pI. (tio Uebr. sholiah, enso.
to, e dão a entender, a quem os observa, a par em agua, lazer e~Correr agua, re"ar dc
inquietação e falta de reponso, e gravid.ade s/wk, rua, becco, praça) (I. usual) todoas,
da alma. Lobo, 11. 6 l. "os olhos nas praticas manchas de lama lia IJarte inferior das saias
graves não hàotle ser e/wl:alheiros". § Pe- e ve~lillos das mnlheres. e das calças dos
elms choca/heims, maçãs ehocal/wil'as; (Juas bomens, em consequenCla das ruas cnla.
e cheias de petlrinhas e pevides, que soam meadas. § Usado 00 sing. por IJit Vic,3.
como cLJocalhos, abanando-as. § Chocalhei- 268. "quanta choca, quanta lama".
7'0, adj. (I. famil.) Que oe revçla, que faz
ChõclJilll, Cbóchillll, ou Chócbinba
saber onde esta; diz-se das cousas que pe- (mais us.) s. m. e f. Pessoa baixinha e mui·
lo cheiro, etc., dão a conbeccr a sua exis- to magra; pessoa apoucada no corpo ou no
espil'llo; fraca figura.
tencia n'um lagar.
Coei. Phal'tn.p. 185.
Vhlol'OI,,,,'llo, u, (eh como k) adj. Que
ChiH,ho, ", adj. Diz-se da fructa mal I'c·
VhocI11hicc.', S. f.
vicio de coutar e dipertence a chlorophylla. Cad. Phal'm. p. 96. zer o qne se houvera de tel' ém segredo; getada, qne cng- lha, e lIca peca ante de
bi
·belholice.
amadurecer.
§ fig. Diz-se do homem I'clho
(;hlorosc, ou -s;"l (eh como k) s. f. (do
()hoct'!llJo, S. m. Especie de campainha drlJil, de forças quebradas. § Ovo cltoclw;
Lal. chlol'osis) (t. med) Doença que ataca
especialmente as mulheres moça, a que cylindrica de cobre, que se põe aos bois, goro. § Chocho; fig. oco, vão, não solido:
tambem tlão o nome de eõl'es pallielas, por- cabra, -etc., para se saber onde andam. v. g. cl'udipio. cnlendimellto -. (do Alie·
~ue é caracteri ada por uma excessiva pal- Delic. Act. 23. "não quero bitcoro com cho- mão 'Schwacit, fraco, debil'l)
Chocho....chio. V. Chichorrobio.
lIdez, ou cor esverdinhada. Cnrvo, POI'I.Moe/'. cal/w... § Vacca dc -; a que o traz, e faz
Chóco, s. llJ. Peixe; .especie de ciba peguia aos touros de corro. que a seguem. §
()oel. Pllal'm. p 462.
Cillol'õtlco, u, (ch como k) adj. Que per- Ir alra;; dc wn-; fig. seguir o voto de al- qnena. (Scpice (fCltttS) E mais usado no pl
guem pela personagrm que é, e 'não pelo chócos. Olív. GralUl. (. n V.
tence a cbloro .is, que a padece..
Chõco, '"CII, arlj. Diz se dos ovos; 01.1l
Chlorúl'o, (ch como k) s. m. (I. chym.) que valem, ou ponderam as suas razões.
Nome que se da a todos os corpos compos- Fco, (J. § C/wcal/I/J; cabacas cheias de pe- choco; aquelll: cnjo pinto já está formado.§
tos de chiara e de uma substancia simples, drinbas, que fazem som,- de que u~am os GaJtilllta choca.; a qne se anda aninhando,e
que não seja o oxygeneo e LJydrogeneo, e barbaros da Cafraria. B. I. 3. \. § Ha C!w- esta para cobrir, e chocar os Ól'os. § Agua
que se obtem comblllan lo o chloro gazoso cal/ws de folha de J.'landres, ou de prata, choca; corrupla, por rstar e"tanque, sem
caIU os metaes, fazendo passar o chiara que se dão aos meoinos por brincos. § fig. movimento. ~ Salada choca; a reGozida no
.
gazo o pelo meio de oxydos metallicos in- (l. pop.) Fallador. Eurr. 4. 5. § Chocal/w; vinagre, e não fre~ca.
~hóco, S. 111. Acção de chocar (a galhnhal;
candescente , ou fazendo aquecer forte- insignia senhoril, que, no reino do Congo,
u am o~ nobres, ou qne tem mando. 11. incubacão. § lig. O t mpo que e;;la dura. §
meute os h.l'drochloretos.
Cho, (do Ital. cio) (aot.) Aquillo: "ah quem Dom 2.613. § And!),r com um c/wcal/w; fi"'. Eslal' ã/!I11.1I1a COl/sa no choco; (Ioc. Iig.) no
cho cresse" ah quem o cresse. Eurr. 4. 2. espalhar mex.ericos, dar curso a boatos bis- seu principio, em embr'yâo: Pres/.
Chocullltllt'iot, S. r. A olliClnaemquese
ou de xe o cresse; i. é, t'o cresse. V. Xe, e belhoteiros. ~ Atlag.: "Gente ruim não ha
Bemchequero, bem te quero: "quem clw mister c/wcalho" .A boi velho chocalho no- fabrica o chocolate. § Ilstabelecimenlo cm
que especialmente Si) prepara a bebida
visse, e Jogo mOITe,se" quem isso vis,e, e VOl!.
ChoCúl', V. traus. Estar cobrindo os ovos d'este nome.
morresse (ogo; modo exagerati 1'0 de 'expriChocolõCc, S. m. Pasta composta de capara empolharem, saírem os pintos: "a galmi r o desejo.
Chi., s. m. Especie de armadilha de to- linha chaca os ovos" (incubar e incubação, can, bau1lillla, assucar e cannella. §.A be·
mar aves. Bel'n. Lima, r t07. "no barbei to a estada no choco, dizem os erudito,). § bida qlle se faz d esta pasta .desfe~la cm
a perdiz (armaremos] cerrado eM. V. Ichó, C/wcar; tirar pintos § fig. Esla 7Jlu/h&r ain- a"'ua ou leite. ~ Chocola/e mcdwl/lal. OIIIJe
da ha de e/wcar a [ulano: i. é, ha de rel1- contem alguma csuhslancia meuieinal: u. g.
mais usual.
Cbó, ou xó, (do Persico, é o impero de der-se·lbe e ter filho d·elle. Eu/i'. 2. 3. § chocolale de rcl'l'O. § Pau de chocolate; rolo
xou, e:tal' parado) Interj. com que se falia Preparar secretamente cousa que venha ou lamina em que se cor!a a pasta do citoás bestas e jumentos, para os fazer parar. depois á luz: v. g. este /wmem anela c11O- cola/e, e com a qual depOIS se J1re~ara a1Je·
CIJocn, S. f. Doia com que os rapazes calldo a/f/llma /rmlloia: "vós fazeis huma, bida, podendo tambem comer-se. ~ II. Uten·
jO'>am, dando·lhe com uma vara gro sa: e logo chocais outra.. á ma parte. UUs. l. l. silio com que se bate, no acto de o prepa-t
,,01ho á choca, e olho a quem najoga» (phl'. fam. § fig. ,,0:; maos prégadores com a la- ra I' pa ra se be be r. § Pastilhas. de c/llicolal ;
fig.) dáe tento ao nrgocio e á capacidade borio~a incubação dos seus estudos o que prq uenas pastas de c/wcola!~ CJJ'culare~ ou
dH ~uem o maneja. Eurr. 2.4. UUs. l. se. 2. chocão (tiram á luz) não he mais que appe- espllericas, cobertas ou nao de gran"e!!;
.tempo á c/wca, tempo a quem á joga" tile da g-Ioria propria] on ioteresse tempo- § Amcndoas de choco/a/e; pequenos torroe,
(phr. prov.) o mesmo. § jogo tem o mes- rall! B. F/o/'. 2. /. 112. § fam. ChocaI' doença; de assucar, prepararlos com c/weolote, d~
lamauho de amelllloas. § Balas d~ c/iOwa/e,
mo nomé: "joitar a e/wca" Alan. de Faria e tra?el·a incubada.
SOllsa. ~ Chocalho menor. Tem'. C. l. § VacChoc.iJ·, v. intrans. e - sc, v. reL Dar (t. Braz) rebuçados preparados Gom cltiXlr
ca de chocalho, que serve de guiar os tou- uma bola na outra, no jogo da choca. § Dar /a te.
f Ih de tOChocolnCeh'n, S. f. \'asO de o a boros e vaccas bravas; cabre~to. § Salpicas, de pancada; ir de encolltro: "o ri co tle chomanclJas de lama no vestuario. § V Choca~. car~m os navios com os mais vizinbos» iJl'i- bre, ou de lata, em que. se prcparao ~m
Cbõçu, s. l. (do Arab. gossa) Cabana rus- /0, Viag. § Ter um choque, ou briga na colate para beber; cspecle de cafeteira"
tica, colmada. § fiO'. Casa humilde, cbou- ~uerra, encontrarem-se as fileiras, tropas a bico.
t nor ofCbocolnCéh'o, S. m. O qne em r
pana, palhoça. Ac. d'os Sing. 2. 229. "tanto rerir a batallia. lJiniz, Pt:ne/'. "já a chocar
se atreve (a morte) aos paços de um rei, ligeiras correr vejo as fileiras" i. é, ajllnta- licio fazer chocolate; e o ve n)d~. de vinho:
como á c/wça de um pastor».
CIJoco""CCn, S. L (I. pie ll. cz
rem·se para se ferirem. § termo moderno
ChoculcJi.... V. CLJocalhar.
us. tirado do Francez; Ferir, fazer impres- V. g. bebeI' uma chocorreta. '11 p oindi!!ll'
VIJoCl1l1uidll, S. f. RlIldo do chocalho de são, o[fender. como o choque das bolas:
Chocl'!I, S. m. (I. do llra~1
01' arte'da
foliõe". Leão, lJesc. C. 9l. "as bachantes com clwcar com oulros; ter encontros, contesta- na que tInha suas povoaçoes em p
suas folias e chocalhac/as". § som que faz ções. (Clwcar, n'estes sentidos parece Gal· provin~ia de t'ernambuco..
(do Gr.
quem ~e ri forte. Lobu.
VhO('llbol'u, (ch como k) s. L, (I anl.
Jicismo escusado, e que se deve evitar; é
ChOClllbúdo, p. p. de Chocalhar. Soado melllOr Portug. combalcr, contl'as/al' as opi- khoê, libação, e 11/W1'OS, CIoe leva deStinacomo chocalho: e fig. lJ.andeú'os, l'iso/as, niões; o/Tencle/', aU'l'onlal' os bons costumes; Gr.) Mulher que levava as olTe~la~ trai1Cdia
danças -; i. é, acompanbadas de grande so/Tl'el' os encont7'Os, l'evézes da fortuna; e/c. das aos mortos. § As cooph()/ as, •
estrondo de palavras, e musica aspera, pal- G/oss. de lJ. FI'. Ji'. de S. Luiz.) § Chacal'; d'E~chJ'lo da trilogia de ~restes. f (do Fr.
madas, chocalhos, etc.
Vho(,"'in, ou xOf...· lll ,}. 'd sereestar no estado em que procuram as aves
VhOCl1lbúl', V. trans. Fazer som com cho- clwcar, e lirar os PlOtOS: v, g. chocou a chaItU'erie) (t. de ferl'al'la) FOIJ onF;"'ari(ll
duz o ferro em barras. Reg. as
calhos, acompanlJar lettra, palavras com gallinha.
instrumentos das lJacchantes: nEvaM, SaVhOCllI'l'CÚI', v. intrans. Dizer chocarri- de 11 elc jttn/w ele 1692.
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CJholél'leo, n, adj. Pertencente ou relativo ao cholera: sYlllplomas colericos. § - S.
m. Alacado de cbolera; doente de cholera:
ha n'aqlwlla casa quatro cholericos; IlIJspilal
de cholcricos.
Cbo!Cl'illll, s. f. (L med.) Caso espol'adico dc cholera benigno.
CJholcsternlo, (eh como k) s. m. Nome
dos sáes formados pelo acido chple-tcrico.
CholcI<ltél'lco, adj. (I. chJ'm.) Acido - ;
o que rcsulta da combinação da cholesleri na com o acido nitrico. Ooel. Pharm. ]1.
282. Caiu em desuso. (Oh como k, e no srg.}
CJholc!!ICI'íOIl, s. f. (t, chJ'm.) Sub.tancia cryslallizada das pedras, ou calculas biliario hliLmanos. Coeí. Pharm. p. 'l82.
Cholh\lIlhlco, ", (ch como k) adj. Que
pertence .ou respeita ao choliambo.
Cholh\mbo, (ch como k) S. m. (do Gr.
cM/iambos) Verso que tem o quinlo pé
jambo e o scxto espondêu.
«;ll(Imbé.·~o, (dc Schmnberg, nome de
um marechal allemão) A ()1!flI1~bel'ga; (Ioc.
adv.) ao uso do marechal l,;homber~. § 00,
sas á CllIJlJ1bcl'(la; pequenas; COClllCbôlos.
Cbondríllo, S. f. Planta chicoracca. Flor.
Lus. (Ch como k. e nos 6 seg.)
Cholldríllo, S. r. (L chym.) Substancia
que por uma continuaria elJullição se tira
das cartilagcns, e de. outros teciúos do corpo humano . .Mel/o, C. )1. 353. e 367.
CbOll.h'ogrnphío, S. r. (do Gr. clwlldros,
cartilagem, e graph6, ell dl'screvo) (I. anal.)
De cripção das cartilao-ens.
Chondl'ologín, S. 1. (do Gr. c/lIJlldros, e
logos) (t. anaL) Partc da anatomia, que tracta das cartilagells,
Cbon.h·ômo, S. m. (do Gr. clllJndros, cartilagem) (L. c11ir.) Tumor cartilaginoso.
CJhondl:ollle")'l;Cotl, adj. (t. 1.001.) Que
tem barbatanas cartilaginosas. § - s. m.
pI. .Classe de peixe, cui~ esqueleto é carti,
laginoso: v. g. a lampreia.
U,olldl'otomín, S. r. (do Gr. chondl'os, e
lemllõ, ell corto) (L anaL) Dissccção, preparação das cartilagcns.
ChÕIIII, S. r. Ponta de ferro, ou aço, V.
Choupa.
Chollím, S. m. (L do Brazil) Passaro do
"enr.ro cassico, notavel peto seu cantar.
Ch.ilIO, V. Choupo.
CJhó(IUC, S. m. O golpe, ou embate de
um corpo solido em oulro: V. g. cbol/ue ele
duas bolas: "ao duro clwque da ta hante
prõau Diniz, PillCl. "com clllJque atroador
do vaivcffi çluro" "e c'os clllJques das ondas
fra;!oro.as rasoavão as pra.vas recifosas,•. §
Accommellimcnto, encontro de inimigos:
Queiroz, v. de B. nO primriro c/wque foi
enlrc as duas capitanias" Vieira, 10. 211.
"c/lIJque na guerra de terra" Eneida, 12.
117. § Uma porção de cravo embarcado,
que dava de frete a el-rci qnem o embarcava da IMia em suas náus. Coulo; e ChI'.
J. 111. P. 4. "qlle por as terças e clllJql~es
que se pagavão a el-Ilei, etc."
CJhOqlléil'o, •. m, O ninho em que se
deitam as gallinhas para tirarem: e fi~.
"cstes filho são do meu clllJquci)'o" i. é,
meus. Presles, Aula dos Dois Irmãos.
ChOllllélllo, ", adj. Cheio de chocas, de
lama. Ii'. Elys. e Ug. sujo. Ac. dos Sing. 2.
391. "e os lJigodes c/lIJqucnlos do tabaco nos
alentos enxuga do deu~ lJaccho". § Que esta choco: v. g. agua choqnenta. § ligo Diz-se
do que esta mal disposlo do corpo; molle.
CJhOl'lIdéh'n, S. r. Pranto. § Car'pideira.
§ Mulher que chora. ou que se chora mui·
to. § Ohoradeira; (t. famil.) ro~o, petição
de miscria: V. g. fez-me ma choradeira. §
Choradeira; arvore, cujos ramos pendem
.
para baixo, com suas folhilS.
ChOl'.ulíllbe, S m. (L do Brazll) Especic de toada, ao som da qual se dauça o

mas c males que lhes acontecem: "lá vem
Tristan chora·doi/os, ali tem as orelhas para
ouvi-lo".
CJhorudol', II, S. O gue, a que chora facilmente. ou muito. § Que acompanh'! o enterro de lucto e chorando; carpidor. V. Chorado.
«::hOl'ill, (ch como k). V. Coral.
Cbo.'umlgodõ." ", S. O que, a que chora a miudo, e sem cnusa lJastante.
Ch""nmlgiu', V. trans. e inlrans. (L famil.) Chorar a miude, sem causa surnciente, sem sentimento: "anda c/wl'alHingane/{)
,eus de~go los a todo o mUlldo" contando
deploratoriamcnte a miude.
Chornmi;.r;Il!~, S. m. ou f. A pessoa que
chora por qualquer cousa.
Chol'nmingn!!, (erro do vulgo) O mesmo que t:horaUligas.
ChOl"IO,? S. m. Chol'onn, S. r. Que chora muito. 1l C/lIJI'M; fig. amante (IIIC se lastima muito: "cllida o chm'ào qlle mellodia
amores com qlle o peilo venal rcnda e conquiste". § (t. pop.) U namorado muito apaixonado.
CJhorão, S. m. Arvore que tem 11a teas
longas com folhas carnosas dc muito succo
em pencas, e se penduram como arqueadas
á proporção que crescem; da-se em lo~a
res humidos, e por isso se planta junto uos
lagos e dos nbeiros; planta-se tambem
junto dos tUlllulos; lia lI1aC110S e femeas em
troncos difTcrenles. § Clw/'ão; uma planla
dc longa rama, que se põe em vasos, alegretes, etc. § lIg. Uma pluma caida sobre o
lado do loucado.
CJhOl'lÍl', v. trans. (do Lat. 1Jlol'al'e) Derramar Ibgrimas; sentir com pena: V. g. cborei a sua· mOl'te, a perda, elc. "amor te clllJm, e/wrão-te as saudadrs das virtudes que
em ti ao céo voarão". § Prantear, deplorar:
v. g. chorava.n o homem )101' mOI'lo, a náu

CHO
ebolródn, s. r. Tiro de chofrc. Cam.
Ampil. I. se. 6. .
d
thol";"lo, UlIS. q. 5. p; p. e .
Vhol ri1r , V. trans. Atirar, dar tiro, ou
h fc ã ave quando arranca para voar. §
coDizer
al;um dicto, atirar com resposta
6gb·ta · c revircte picante, reprchen I vo a
SUlle~ 011 fazer a~ção com que <'lle fiquc
oUI~ado' atalhado, sem sabC'r como ha de
~nver_se,
e lalvt'z amuado; jJaldal·o: !turr.
a
2 1. (fallando das n:lUIl1e!'cs maliCIOsas)
.icio por cllas, e as sr~. ('ho/l'al'.'"
olJbolrlÍl"sC, v. rer. l'lcar cholrado, no. fio·
thól,'c S m. A jJancada, quc sc da n.a
bola com' o taco. ~ C/wrre cum o dedo; PIarole. § ~l1tre al'I iIhei ro~, o c/lIJfl'e da bala
~ aImprc são, que e1la fa,z no ar, logo que
sái da bocca do canhao. Ex. de. Artllh. {. SI.
Til'O da a11O/i'e; o que se da apontando· o
aave no instante em que ella arranca, ou
dã surlo, /l0l' c,c. na caça da pcrdlzcs § pe
r1vJ(l'c' (Ioc. adv.) de repenle, como o tiro
ue sc' faz ã perdiz qne se levanta, ou vai
1oando. de frccha: "!Iuer acudir, e prover
aludo da clw{,'c" (logo que aponta a neqes·
!idode, sem calc.nlar, ou adeq nar os meIOS,
nem os prudenCial', e ponderar.) .
lJholrl'l.'o, S. m. O qne ati ra a caça de
chofrc. ~ Clw/i'cil'o, a, s. m. e r. Pessoa qne
leva, e alcança, ou acaba as suas .c~usas. de
chofre, depressa, de um~ só dilIgencia:
,mui al'criguado, ~ chofrelro cm am~rcs, e
de 11111ita concrmao com as avcnçars do
mester, e gallhadia" § adj. Que ati ra, ou faz
ludo de chofre.
eholrilllo, u, adj. Que se chofra, e. a[jllía
facilmente, ou qlle acode com replica de
chofre ao que se lhe diz. Eufr. 22.
fhill~o, V. Chonso.
ehólll, s. r. (I. jocoso) Cnchora, cabeça.
AG. dos Sing. ~. 30'l. f. "bota o villão pelo
jlOiligo a c1wla"
fbolllgó::o, (eh como k) s. e adj.' (do
Cr. chalé, bilis, e agõ, eu expulso) (L medo
anl.) l\rmedio que purga a colera. Pari.
Mm. I). 465. "purgantes clwla.qogos~'
Chóhlllhóln, S. f. (I. [lleb.) Tumulto, tur-

I

bamlllta.•
. f~16Idrll, S. r. Ccrto vaso onde se põem
hqllldos. § (I. pleb.) ~I isturada, desordem,
confu,ão de cousas, ou pc~soas desprcziIri : aqllil/O ludo é uma clw/dra. § !I' de
wJdra; ir com outros cm pandrga.de 01'de.nada; ir em patuscada com gente gros!rIra, ordinaria, de ma nota.
fholeá,', V. lrans. e inlran . Coser a
ponto ligciro a orla do panoo para não se
deiOar.
fholcdóco, ou eho, a, (ch como k) adj.
(do Gr. rlVllédoclws, de chalé, bilis, e doclllJs,
que conduzi Na anatomia, o duclo cllIJlerlóco
Lo cal.lal formado pela reunião d~~ ductos
"patlllCo e C)'stICO, que leva a blils do li·
gado para o inteslino do duodeno. Comp
dI Palhal..
.
Ub?lcdog""llbíll, s. f. (eh como k) s. f.
(d? ~r. cholé. e gl'aJlhâ. eu descrevo) Descnpçau da bílis, ou cnlera.
tbolcdolo;íll, s. r. (do Gr. clwlé, e.lo~, dISCllr,O) p. u . Parte da medici na que
1ra;la d.a bilis. (ch como k.)
l~hOI.I.OI~' m. Acto e e/Teito de clIolear.
t ~Ilto Iigclro com qne se clIolcia.
r t~ol~!ílbo (eh como k) S. m. (do Gr.
b:'I.hl!IS, e lillws, pcdra) (t. med.) CalcuI1v./
O Ilano.
I~~ollilo;il~. s. r. IL didact.) Tractado sofh.ll I ; IlIstoria da bliis.
fh~lerll, S. r. v. Colera.
f olcrll'\IlÓ,'hll!!, ou si mplesmen te
ed:i 1crll , s. m. (do Lal. e do Gr. cholera,
Doen mor~lIs, docnça) (L medo e anaL)
da çr cnd~I~lca e ~sporadica, caracteri~a
rilrfO, arl'1plOS, calrnbras, vomitos, diarEpidcmiaqucza extrcma, lividez. § Docnça
II!lJ ea, tambem chamada o clwlera.asia[il~~~le Com Os.mesmos caracteristicos ap!lmptom~a IndlU em 1817, apresentando
eque pors analo"os ao c/lIJlera esporadico,
lniertca vezes tem invadido a Europa e a
!Tande 'me tau,bem a Africa, occasionando
reltrindo ~r~andade. § Alguns fazem fem.,
iIis,
"enero a clwlcl'a, e não a mor-

;1.

IWlClú.

ChOl·...do, p. p, de Chorar. § Deplorado:
,dr chorado a sepultar" acompanhado de
carpideira., etc., como antigamente se usa·
va. (M. P. c. 99.): nestando ja clwrado e
amortalhado" Luc. 10. ~6. ,,- a náu, por
eslar perdida •. § fig. Morto: "e dos chorados filhos a de.graca u.
CJhorll-dollo!!, S. 2 gen. rI. famil.) O lastimador continuo; os que choram de lasti-
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paI' lJel'dida, a filha por des/wlll'acla 710 mundo: .clllJl'ar suas necessidades ·ao avaro, é
querer tirar agua da pederneira" Paiva, S.

"eu herdeiros não tenho, entprrei todos;
se os clllJl'ci não me lembra, ainda bem" fi!j'.
"clllJl'ão-te o Mondego, o Douro, elc." i. e,
os visinbos d'e~ses rios. Lus. "os altos promonlorios o clllJ"aram" (na sua mortc). §
Chora" humor, lagl'imCLS, etc.; derramai-os:
"do cheiruso licor' (Iue Otronco (de lima arvore, qlle foi cortada) clwm. i é•• olla em
la;Fi"!1as. ~l~S. 10. 13~. - rios, lagl'imas,

du.'ll!'!os, Vieira. .

CJho"'lr, V. intrans. Derramar lagrimas:
lotam bem na cem chora/1do os reis, e morrem
como o pobre mesquinho, e o vil escravo"
"c/WI'OU o proreta eloquentissimamenle"
(pranteou, deplorou) Viei/'. § 1I!j'. "Vejo aqllellainnocClltc,chora me aalma·, I é, tem grande dóI'; "chora- me o coração" ter elle
grande dóI': ,<isso faz clllJl'al' o coração" §
Ulwl'am as vides; i. é, lançal1l humor aqueo.
§ C/wmm as pedl'as; diz-~e por exaggeração.
para mostrar que causa compaixão aos mais
lOsen iveis. § Ada~.: "CllIJram os olhos do
teu amigo, e el\e enlerrar-le-ha vivo"
"CllIJm a bocca fechada; não dês conta a
quem lhe não da nada" "Mais quero cslar
lrabalhando que chol'ando" "Qnem é bom
de contentar', menos tem que c/lIJml''' "Não
vejas por extremos, nem e/lIJrcs dolos alheios"
"Aquella ha de c/w1'U1' que teve bem c veiu
a mal" "Sapateiro porque clwras? Porque
não tenho solas. ,.Quem tem quem o chore,
cada dia morre" "Quem com dona. anda,
sempre chora e não canla" "Folguemos emquanto podemos, outra hora clwmremoSn
"Aprende clllJral1c/o e iras ganhandoll "Qllem
primeiro na~ce, primei 1'0 c/wl'au "Donos dão,
e servos clllJmm. "Um no sacco, ontro no
papo, e chora prlo cItl prato" "Ao arrendar
cantar, e ao pagar citOl'al'" "Não crieis gallinha onde a rapo~a mora, nem creaes a mulher que chol'a" "Mãe, que cou~a é casar? Filha, lIar, parir e choml'" "A ~mulher que
se lia de homem jurar, o que ganha é clwmI'" "Quem canta seus males esp~nla, e
quem clllJm os augmenta" "Onde muitos
clllJram, aliviam outros a sua alegria., "Dois
amig"s de uma bolsa um canta, outra chom- Eurl'. I 3. "O dar dôe, e o c/wl'al' faz ranho" "Clwml' com um olho, e rir com outro
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«N'ão de olhos, que clwrão, senão de mãos,
que trabalhão"
«)ho"ú"'lIC, v. ref. Queixar-se comi agrlmas da sua desgraça, necessidade a alguem.
Vieira: "todos cllOrão, e se chorão de não
lhes chegar o dia da sua ascenção" .
(Chorar, Prantear, Lamentar, CarpIr-se.
Sljlt.) Chorar exprime sómente lagrimas.
Pranleal' exprime vozes queixosas, talvez
a-companhadas de chom. LamenLal' exprime
pranto forte, e continuado, talvez acompa·
nllado de choro; ou tambem canto lúgubre
em que se pl'anLeia alguma grande calamidade. E carpir exprime acções demonstrativas de dóI' e lucto.
«)borbisPo (ch como h/. V. ChoreplscopO.
«)bó.·..a, (cJL corno I.). V. Corda.
«)horéa, (ch como k) s. r. (do Gr. chol'eia)
(t. poeL) Dança, baile. Fen·. Poem. I. f. 222.
.com as musas em cho1'lias concertadas" Lus.
9. 22. "danças e COl'eas" § (I. med.) Doença
que consiste em movimentos continulls, ir·
regulares involuntarios de um ou varios
membros, ou dos musculos da face e do
tronco. Comp. ele PatllOl. § ou ClIol'éia.
«)ho,·ccé.·, v. intrans. (anL) por FloreceI': "o janeiro que ha de clwrecerll que ha
de vir. Elucid. Sup.
«)borégo, (ch como k) s. m. Director de
espectaculos, de choreias.
«)ho,·cgral.bia, ou - og"aphla, (ch como k) s. f. (do 01'. clwreia, dança e graphó,
eu descrevo) Arte de compór baile' theatraes; danças, bailados. § Arte de dançar.
«)boreg"ópl1lco, ou - ográl.hlcfl, a,
(ch como k) adj. Que pertence á choregraphia.
«)horégrapbo, Ou-cógral.1I0, (ch como
k) s. m. Compositor de bailes de theatro, de
choreias.
Cllorepiscopo, S. m. (ch como kl (do Gr.
cMl'a, paiz, terra, e episcopos, vigia) (t eccl.)
Sacerdote que antigamente servia nas 'aldeias como companheiro, ou vigario dos bispos. Cunha, H. ele Braga, I. C. 51. n.O 7.
Clborell, (ch como k) (I. poel.) V. Coreu.
«)borlàmbo, (ch como kl. V. Coriamho.
«)110.·iCIlH. V. Chorão, Choramigador.
«)boriua, S. f. (do BebI'. schohl', pello,
cabello, coma) (I. fam.) Dá-se por irrisão á
cabelleira; clunó; e fig. a quem a traz. Usase snbs.: um chorina.
«)bo1'Íueas, S. m. (I. pop.) O mesmo que
Choramigas.
.
«)1I0"iubo, s. m. dlm. de Choro. Cam.
Amphilh7·. I. sc. 2.•saudades da minha ama,
c/wrinllOS, e devações etc."
ClbÓ"lo, ou elló"lolI, (ch como k) S. m.
(do 01'. ch6rion, feito de chol'ein, conter) (t.
anaL) Membrana exterior que envolve todo
o féto, § iL. A membrana mais espessa, e
mais profunda da peJle. Mello, C. p. 209.
Phm'm. T. p. 87.

ClbOl'h:õute, (ch como h) s. m. (do Gr.
chorizon, que separa, de ch6ris, separação)

Nom(' dado na critica grega aos grammaticos que altribuiam a llliada e a Odyssea a
auctores dilTerentes.
Clbórlo, S. m. Especie de basallo.
ClI.lóro) S. m. Derramamento de lagrimas,
pranto. Lus. 5. 60. "asim contava, e c'hum
medonho clwro subito d'ante os olhos se
apartou (Adamastor)« "os cllOros não aproveitão para nada. M. e Moça,!. 6. § V. !-agl'imas, syn.
ClbÕ,'o, (ch como k) s. m. Ban'ei7'os, r.
128 V. "rezam suas horas em cMI·o". 'I.

Córo.
Cll1orõell. V. Chorão.
Clborogrophia, (ch como k, e nos deriv.)
S. f. (do Gr. ch6/'{L, paiz, e grapM, eu descrevo) Descripção, represenlaçao. particular
de alguma região, de um paiz, de urna porção grande de territorio. Bm'l'eiros, {. 79 V.
Clbol'ogróphleo, a, adj. Que pertence,
que é relativo a chorographia.
Clho.·óg.·OI.ho, a, S. Pessoa que sabe,
que en~ina a chorographia; que escreve sobre chorographia.
«Jbó"óldc, (ch como k) S. f. (do Gr. cM7'iolt, e eielos, fórma) Em anal. diz·se de varias partes do corpo que tem parecença com
o chorion, e em particular da segunda mem·
brana do 01110 onde está a pupilla.
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«Jboróldeo, ou Clhoroldlilllo, a, (ch coClhoulumclro, a, S. Oque a que mó
mo k) adi. Que diz respeito a choroide : V. em choupana, casebre.
'
ra
g. leia, a7'leria, veias-o M.O.
(;ho"lu1l1illha, S. f. dim. de Choupa
«JhOl·omlglÍ.·. V. Choramigar.Ulis.l.sc. 2. B. FI01·. 5. p. 407.
na.
Clho.·Õ ...., S. r. de Chorão. V.
ClhoUI'O, S. m. (do LaL popul'lls) Gene
«)l1o"ós,nnelltc, adv. Com choro, lacri- ~e arvore~ ~e grande~ dimen 'õe~, da ra~~
mosamente § fig. Lastimosamente, sentida- 1Ia das sa1lcl~eas, cUjas especies mais in.
mente.
.
teressantes sao:. o choupo ordinal'io, ou nlr
«Jbo.·o.sinho, dim. de Choro. Luc.
gl'O, (populus mgra, L.); o clloupo branCIJ
«JhOI'ÕSO, óS", adj. Que chora, banhado ou alamo, (V. Alamo); o choupo tremedor'
em lagrimas : V. g. veio-me {'allfll' loelo CJlO- (pOpUltlS ll'emu!a, L.); o choupo balsall1iCIJ'
roso : .alegre entre tristes, risonho entre ou laca1Jla~ue~7'~, (V. Tacamaqueiro)' e o
chol'osos" fi. Dom. "os olhos chorosos" Bl'it g/lOuPO da JlLrguna! (1JOpulus heterophyIia, L.)
C. 5. C. 24. "gemido cllOroso" Eneida, 3. 9. fodas essas espeCles prosperam em Porlu.
"o nascimento pobre, e choroso do nosso gal.
De.os" Paiva, S. 3. {. 96 v. § Que causa C11O.
(;lIo...·iça, S. f. (do Gr. clloiros, porco)
1'0, ou é para s('r chorado: "lastimas cllOro· Pedaço de tnpa cheia de carne magra do
sas" que movem as lagrimas. Cam. Ecl. 11. porco, com alguma gordura e temperos
"O desastre a nós - l I llebil. Sá eMir. Eleg. curado tudo ao fumeiro. § Outras ha feHa!
f'. 131. FerI'. Eleg. 1. "ainda que seja cllO- de sangue con.l especiana e assucar, ou
l'OSO a todos, he a ti mais ClIOI'OSOS" i. é, de- sem elle..§ nodIlha, ou calça cheia de areia,
ploravel. § Acompanbado de choro: .pala- que se poe nas fisgas e gretas das pnrlase
vras chorosas" Lus. 1'J'Q.ns{. "o choroso pran- janellas, para que não se cõe o vento frin
to que fazia. (,connssão contrita, e -)) com por ellas, nem entre a chuva.
mUlto arrepeDllimento. /tlm·l. Cal . • mistu(;ho... rlçn ...., S. f. Golpe com chouriça
rando cousas alegres, com tristes, e cllOl'o- de ar~la. V. Calçada. § Grande porção de
sas" (por ex. um drama.) Id. 425.
chounços.
«Jhorrár, ou «Jhorrcú." derivo de cllOl'«Jhotll'leeh'o, a, S. Pessoa que faz ou
7'0. V. Jorrar.
vende chouriços.
I
«)ho,·rluo. V. Churrião.
«J..o..... ci..l1o, dim. de
Clbo.·.·III.ár, V. intrans. Fallar muito; pro«)hOtll'iço, S. m. O mesmo que Chouriça.
ferir com verbosidade. Prestes, Canlal'inllOs, Ac. elos Sing. 2. 224. § nolo de cabello co167. "cllOrrilha frios versos empapados no mo o clwui-iço, que as mulheres meHem
liquor das somnireras papoulas. § Deitar flor baixo do topete para o levanlarem.!
chorrilho : "cllOrrilha. sortes do maldito co- eMItI'iço; rolo semi-clrcular que os carre·
po" (ao jogo dos dados.)
gadores põem no pe coço para n'elle seguel1ol''';lbo, s, m. dim. de Chorro. § Cou- rarem o pau, quando carregam a pau ecor·
sas que se segnem como um chorro : V. g. da, como é uso em Portugal; chinguiço.
chorrilho de genle, qne concorre ;- de soi'«)hõnsa, S. r. (do La!. clausus) Cerrado,
les successivas, que se lançam; de menli1'as, quinta pequena, razendinha, pomarinho s0ou parvoices, que se dizem. § fig. Pequena bre si, com sua cerca. Bem. Lima, Egl.17r.
porção de intelligencia. Paiva, S. 1. p. 339 V. ult. "eH não quero fallar antes da cria 50"os barraucos em que vay cair (o entendi- não co meu fumeiro e co a cllollsa. i. li, com
mentol, quando não segue mais o lume do as fructas d'ella. Lea.o, Orig. c. 8. p. 55.
Espirito Sancto, que o seu proprio ChOl'1'i(;bon8Jl1, S. m. Cltousa; fazenda, quinla
l1w".
para pascigo. Eluciel.
..
Clllorro~ S. m. V. Jorro, que é o mesmo,
«JIlÓlUiO. V. Chousa. Cu·nh. BlSp. de LiJb.
e pela analogia dos sons de x e dej se escre- Sim. Mach. Corne.d. {. 56.• fóra do C/lOUsa;
vem, e pronunciam com esta diver idade. Barl'eira, HisL. 25.
Cf1.sl. 2. 185.•1lOrtas com chol'l'os de gentil
Clho"sú"a, S. r. (de clausllm) (anl.) Céragua" § Chorl'o da voz; esforço com que se ca, tapume de Cazenda. Elucid.
.
faz soar cheia, forte. B. P.
«Jllo.. tudõ.·, ", adj. Choutào, choulmo.
ebo"údo, ", adj. (I. pleb.) Gordo, envol- B. P.
to em carne succosa, e gorda, chorumenta: I Cll1ontiio, oua, adj. Diz-se do cavallo,
"moça de tomo, e lombo, choruda, e tol'U- 1 eglla, etc., que anda de chouto. B. P.
da,,_
Clllo.. tú,·, V. intrans. Andar a choulo.
ClhOl'úmc, S. m. (do Hebr. ~clwl', boi gor- Delic. Acl. 34. "em chão de couce, quem
do, bem nutrido, fornido de carnes, de gran- não poder andar, choule" Luc. 7. 23. CI
de corpo; ou de shu'/', estende!', alargar, . (;Ilonteh'o, a, adj. O mesmo que 10\1d'onde formaram iesdwmn, boi maior que tão.
os outros, mais corpulento: em Phenicio diz
«Jbõnto, S. m. (do Arabe xatlto) CerloaoVolney, que hescltUl' significa touro. Closs. dar dos cavallos e bestas muares, aO'doJI'
Oriml.) O humo/', succo do coru.0 animal vancos, especie de trote miudo e sa~1 : o,
gordo, e em boa disposição, que assado dá que mnito molesta o cavalleiro. B. . r:bom pingo, e chora no pingueiro. ~ Rola, duz incessio subsullim. B. I. 4. 3. ,quan o
percli; de clto/'ume; BriLes, 4 V. § fig. niq ue- o viram sobre a praia descer com passos I
za, abundancia: "ver~os sem cllOrmne de meio ClIOU/O".
conceito- Freire, Elysios, 256. § Ter choru(;hontoH, S. m. pI. (I. Asialico) O.quarl:
me (phr. fig. e famil.) ter dinheIro, haveres, das terras cultivadas; imposto agrano, qu
ter do!' bens da 'fortuna. Arl. de Fttrt. (. 404. se paga no Indostan. Coulo, 7; 6. 6. r«J110......1cnto, a, adj. Que tem chorume'
(;hon'·i.·, V. trans. (anL) Fechar, ~nr e
' rar, tapar. Elucid. Sllppl. • portas abnn o
gordo, bem disposto.
~h08, (anl.) y. Cbus. Eluc.
chouvmdo"..
cd·· di
Clhóte, Inter]. Voz com que encllOtamos
Clho"c"i~o, a, adJ. Alltl.a elwo ,çahril
as aves: chole d'ahi; equivale a, vai-te, sai- chuva. Tem'. 3. Jorn. d'A(nca, {. 184, .
te. salta d'ahi.
C. L. 6.
Iuva'
Clllónço. V. Cltouso. Leão, Ol·ig. f. 60. ull.
(;ho,'er, V. trans. Molhar com( ~;vorC
ed. C. 8. Cerrado.
fazer cair chuva. Lobo, p. 640. ,a ali e
Clbónl"', S. r. peixe da fam. dos esparoi- mal nascida) o céo a gea, ~eva,. abr mo
des. Cru:>, Poes. f. 67. Oliv. Grand. (. 2~. § cllOve •. ~ liít. Lançar, despedir bde'la~h~'/I'IÍ
Peça de ferro, ou aço mais comprida, e mais chuva. H. 1'. {. 352. ull: Bd. « eos .palarga, que os ferros da lança com que se sobre os máos penas, tormentos'lel~'quem
armam garrochões, cbuços, dardos, e ou- rece-me com os filhos de ,1srae", r 196.
tras armas de mnntcria ; e de que as vezes Deos clwoia pão do Céo" Pawa, ~Me': mausam os ladrões: "capote á clwupa conquis- e f. 101. .promettendo Deqs d1. ',em que
tado. Tolenl. Poes. § Ferro de dois gumes, ná do Céo" Caminha, Eptsl. J. chOlt • e
de cabo curto, com que matam as rezes nos elle (o Céo) tantas ",raças semprerIas eaI·
matadouros.
Ode 8. "em nossas alm~s chove.! ce chocia
ClI101l1.01, S. m. Malta, ou plantação de tas doutrInas.. "pareCia qu~ °2Céo, 5 Llu.
choupos.
fogo, agua, ferro e sangue.. . .DeoschoClboul.àna, S. r. Casa rustica de madei- ']1l'Qns(. no Indice das Pql!!,vI'OS. "05 ~ e
ra, ou de ramas, colmada; choça pastoril. vendo misericordias. VtCLl'a: D~~lno' (das
B. Dom. 3. 4. 17. § IIg. Casa humilde, po- mãos estão chovenelo saoç-ue t \05 de mel
bre.
chagas) e 7. 285. "os Ccos CI
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i cni/ii doçuras. Id. "ehove Oeos do Céo
r.w.~ a~ullllanlemente graças e rnercê~'!!~ s. I. 6. "o pavimento junca~.o. tle
II' ~s e até o tecto e/wvendo rosas- ~wII'a.
oroo ' raios (Iue as batarias inimigas e/w•1~tiO
sobre' esta cidade- Ii/. "e/wver I'a)'os
rediluvios de foO'o o Céo. /il. 12. 296. .a
~usilalla espada °estragos e/wve. Galhegos.
.verluIllII O,.. e/lfJver razes l!as arvores os

r

fruelo" Dil1i:;, IdyU. .o~ tectos das ca as
brolão e c/wvel1l persobejos. II. Dom. 2. 3.
5, .Iroe rmbol'a a fortuna e clwva damnos"
O'lIi' /lindar.

.

l(;b~I'Cr v. inlrans. Cair agua das IIUveos: /lOnl~1Il choveu muito; eslá cho\'elldo.
.JuJiler c1Wl'ondo (i. é, mandando chuva!
lur~arâ a clal'a I'onte" Cam Ode 9. "e pelo
Ceo c/wvemlo em fim voou" Lus. 5. n. §
Cair em rórma de llhuva: v. IJ· chove neve,
Ira. Vieim. "c/wveo ellxofre do Céo». §
Nascer dimanar, provir: "essa graça,
ef;a brandura donde graça, e brandura
eslão c/wvcll(lo~ Bcm. Rim. "Chlll'ClH auxi lios do Céo" Vleil'a: i. é, vem em grande
copia: .c/wvellt sobre mim mj~ericordlas"
ne;ellde Vida e. 17. "choverá justiça do
Coo.l'diva S.' \.
160 V. § Chover a eanlaros·lphr.'vulg.) chover pesado, em muita
abundancia. Agio/, Lus. 2. 707. § Chol'emlIIe/agl'imas tios olhos; i. é, munam ului copiosas, FerI'. Eg/. 2. "chorei 1!lgrimas dos
olhos•. § fig.. Dar, caír em 111U1 e~pe so numero, copio amenle: V. q. chover a lal'alljada' as laranjas que e 'aliram pelo Eotrudo: '.a carga de pedradas que elwverão [0breos pays. Vieira, 10. \67. "clwl'em hombas contra a cidade.. "c!wl'el' mortes sobre
alguem. til'Os de morte. B. Vieira, e Casto
Llls. 8.33, "da espes.a nUl:em seI/as e pedros chovem sobre nós oulros sem meditlaMC, G. lor "dwverão fogo r. morle•. §
C!lCver disparates, apóclos. !IIo/eles, e/c., por
dizerem-se muitos. § Chol'erell\ seI/as, pelouros, Iledras, c/c.; arreme~~arem·,e em
graode qnanlidade. § Ada"'.: "Ol'pois de eu
morrer, (Ine chot'a1ll mós de moinho» -C/wl'! acantaros" fiA ti chova lodo o anno, e a
mim Abril e ~Iaio •• Que clwL'a, qnp não eho00, meu amo que coma. "Quando c/wvcr em
!~o lo, não meltas teu dinbcíro em mosto»
'vuaodo C/Wl'B e raz sol, alrO're está o paslor••Quando não ehol'e em Fe\'ereiro, não
ha bom prado, nem bom cenleio. "Quando
~us quer, com todos os ventos chove. "SelIao cMeer enlre Marco e Abril, vrndera
e~llei ocarro e o earrrt. "Chove n'elle como ~a rua. -Quando Deus queria, do norte
ehovla..
tho"ido, p. p. de Chovei'; Caído ã semelbaoca Oa chuva. Leão. /Jescr. tO. "pelIedo~ que parecem chovidos.) § fig. 7em
dloU/do as graças; tem-se dado mnitas; no
mçsmo senlido: /em e!lovü/o as dadivos, os

r,

r

PI'tSt/lles, as esmolas; Icm clwvido as in/ri901, os call1lllllias, elc.

Chovl.eu,·, e der. V. Chuviscar, etc.
~~OVIHUU'" e der, V. Chuvisnar. P. P. 2.
e. '.
Cbo., ~. m, Armadilha de taboas para
~~\ógalhn!lólas, perdizes Cane.
67 v.
, c1 •
OC~e~ulllolo;;in, (eh como k) s. f. (do
Jd) Oll'ema, riqueza e IOIJos, lraclado) (t.
: outnna, tractado das riquezas,
diCbremllloló~lco, (eh como k) adj. (t.
~~ Que respella a chremalologia.
O re,mlltollo'nin, (eh como k) s. r. (do
d~ {'!Iéma, I'IIlueza, e n6mos, lei) Esludo
cs eis n~t~raes que regulam a producção
I,~eparllçao ~a riqueza. § Essas leis.
lf'pei;"'~lIllonon'leo, (ch como k) adj. Que
tb aa clrcmatonomia.
~eo~ó.PI .., (ch como k) s. r. (do Gr.
lnlluI\a ~Ivlda, e kop/S. eu rompo, qliebro)
da B f~o.' ~u revogação d9 parte da divi·
éb;e 01, . 437.
Or ch/lomlllblu, (ch como k) S. f. (do
~enci~IOS, b~m, ~til, agradavel. e malhé,
~Rare ,do~lflna, mstruccão) Collecção dos
onde m1l)~IS elegantes escolhidos de um
t~tl Ui os escrlptores; selecta.
'
lI. \IOCt )0' °lu -I scu, (eh como k) s. m.
C1ari~ sO. IlSU/.
\1 "'", (eh Como k) S. f. (do Lal. e Gr.

r
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ehl'isma, de ehl'i6, eu unjol Sacramento da
connrmação. !dal'/. Cal. § S. m. Um dos
sanctos óleos, com que se unge a te ta em
cruz ao conUnnado na ré; e no baptismo.

461

Diniz para substituir a dos Templar·ios. §

Habito de Chrislo; a insignia da ordem de

Christo: "Tal havia, que ao meu concerta-

dor jul~ava digno de hum habito de Chl'isPinheiro, I. 176. Const, de GOfl.
lo" ApOI. lJial.
Clu'lslIIi.r, (eh como k) v. trans. ConnrCIU'Olllâdo, u, (eh como k) adj. (t. chJ'm.)

mar na ré o Cliristão, administrando-lhe o
sacramento da chrisma. § {fig. eram.} Jlludar o nome.
C1u'I",".• ill"SC, (eh como k) V. ref. Hecebel' a ch!·lsma. § IIg. ~Iutlar ~e nome.
Chl'i"o~ (L'!.L co.mo k) V. C.I'I~ol.
Vlu'l"'tll, "", un. V. Chl'lslao.
C1l1'l"'tiàlUcntc, ou - íhuuClllc, ou lIlllII(\~.I~, .atlv. Scgund~ o espirito, e leis
do chrlstlarll'~lo: V. g. vwer, fallal' -.
Vlu·I,"'I,".dndt.', S. f. conjuncto de t.odos os povos chrislãos; o chri tianismo.
~ieir. c.ul'l. 3. 1!. 97. § Vida. ~ p.roceder conlorme as maxrmas do cllflst I alllS1110, em
quanto a dontl'lna, moral. e disciplina.
VllI'lstilllIlO\'It'c, S. f. A qualidade de
ser christão novo. Bill/.
()ill'lstlt.n'cibícc, S. f. A qualidade de
ser christão'vel!lo, /Jtu/.
CllI'lstião, adj. ou s. m. e - ii, - iill,
- jUl, f.. Que crê no que Je:u, Chrislo disse, e enslllOu; que coufessa a sua Oivindade, e espera salvar-se pelos seus mereClmentos. § Chris/ão de S, T/wmé; nome dado aos .que S. Thomé converteu a fé christã
na pelllll. ula do Intlo, aquem do goIro; e ses christãos teem muitas idéas dos nl'storiallOS e ariallos. § Chrislão de S. João; chrislãos de Uaçora e do reino ue liombal'eca,
chamados tamhem sabês, cujo nome seg·un·
do uns provem de elles se dizerem descenr1rntes dos que se (iiziam converlidos por
S João E"angclista, quando aquelle apo:;tolo
pa, sou a IlIdia e oulrOs puizes do Orienle,
e Sf'gulltlo outros, de elles imitarclll S. João
Barllsta em suas ceremonias. § ()hl'islão
vclltO; (em Portugal e lIe. panha) o que nascera de paes e de a\'ÓS qne nunca prol'pssaram a lei dd Mo}sés. § Christão novo: it.
o que nascera de paes e avós convertidos
do judaismo á fé christã, § Oi.linguiam-se
tambem os meios ehrislãos 1l0eos, que eram
aq uellrs cnjos paes não ti nharn já prores.ado o jntlaismo, lendo-o feilo os avós.
C111'I"lcngo, ", adj. De Chrislão: v. g.
vinho, lavem a -: le/lra chrislcnIJa; Latina,
e não a Judeng:i, on lIebraica, não arabica.
01'(/. Ar: L. 2. T. 116.
Clll'I",Unlllcídn, S. 2 g. (de Chrislão. e
do Lal. C(JJ(lere, matar) Malador de Christãos, perseguidor do c!lristianismo. fJ, Flur.

°

2. 84.

VI......t1nllísllIo, S. m, A religião Christã. Vieir. V. Christanrlade.
Ch.'lstlllllís.o;IUlO, ", superl. de ChrisIão. 11. Flor. 2. 213, § Tilulo dos anligos
reis da França: vossa mages/ade Chri ·tianissima. Lus. I. 7. "Cesaria, ou Chrislianissima chamada•.
Vh.'lslllllllzú." V. trans. Adoplar, e encorporal' entre as maxima e rilos do cbristiani~mo: v. g. os Jesllilas christianlzaram
os 1'ilos genlitieos. § ln pirar sentimentos
chrislãos. § l1azer christão: "as mesmas
obras, ou se prol'anam, ou se'ehrislianizam
na intenção- Varella. V. da Rainha San/a.
Ch'·lslIlIlllzâ.·.",c, v. l'Lf. Abraçar a reIigião de Chri to.
.
Vill'I",Ucídlo, S. m. (de qU'is/o, e do Lal.
emdere, matar) Morte de Chflsto. B. Flor. 5.
182.
V.....stífc.·o, ", adj. (de Chrislo, e do Lal.
{erre, levar} Que leva, ou snpporta o crucifixo: v. {lo na cl1ristifera ara, Pas/~ra/ do

Bispo do Porlo. Fonseea, Poema. B. Mo/'. 5.
80.
C"rlstll"ll'n, S. f. (de ()llI'islo, e do Lal.
parire) ~Iãe de Christo; nome que se da a
VirO'em ~Iaria. Alm. /ns/I'. l. {. 697.
Clll'lsto, (eh como k, e em todos os der.)
S. m. (do Lal. c/tI"islus, e do Gr. christos, o
ungido, de ehri6, eu unjo; e tl'aqui todos

os derív.) Ungido; titulo de dignidade que
se deu [101' excellencia a Jesu . Viei,'. 6.69.
e rrcq. "os reis e acerdotes se chama vão
eh"islos, ü/ os/, nn~idosu Ceit. Q. I. 74. §
Figura de Jesus Chnsto pregado na cruz. §
Ordem de Chrislo; ordem fundada 'por D.

°Ch"omnt,údo,
mesmo que Chromatado.
",
como

(eh
k) adj. Que
contem chromio: v. g. ferro -. Bal'j 7'.
ClIrolllnticlIlllentc, (eh como k) adv.
(L mns) De modo chromalico, procedelldo
por meios tons.
Vh"Olll~t!CO, n, (ch cbmo k) allj. Que
tem relaçao com as córes: V. g. oelllo -. §
fig. Que procede por meios tons: diz-se da
mu ica : 'v, g. esca/a -. § lIg. Suave. Fenia;

da Lllsit.

f'.

:fll,

Vhl'OllllltíSllIO, s. m. (eh como k) (t. didac!.) Coloração. ~ Propriedade que possuem
os corpos diaphanos de decompór e di persal' a luz.
Ch'·OIllI.tO, (ch como k) s. m. (t. Clly01.)
ComlJinacão do acido chromico com uma
base,
.
Chl'Úllllco, u, (eh como k) adj. (t. chym.)
Aeido ehromieo ; acido de cOI' vermelha des·
coberto em \767, e que existe no eslado natllral em combinação ColO oxydo de chum·
bo, no chumbo vermelho da 'iberia. Pim C.
Clu'omistllo, (eh como k) (I. bot) Anomalia que consisle em um rxces o de coloraçiio; o conlrario do albinismo.
C1U'Olllílcs, - los, (eh como k) S. m. pI.
(t. chym.) Principios immetliatos, que não
são nem acidos, nem alcalinos, e que são
dotados de córes: estas'subslancias constituem os diversos princ:ipios colorantes dus
animaes e vegetaes. ~ - de f'eITo; é U111 mi·
neral, em que se acha o ferro combinado
com o chromio. Barj. 1'. III. lJ. 30,
CIII'OIllO, (ch como k) S. m. Ido Gr. Ch/'oma, cOr) It. cliym.) ~Ictal assim chamado, POI'
que fórma combioaçõcs colorantes com a
maior parte dos corpos; é solido, de CÓI'
branca, acinzenlada, mui quebradico. e dil'ficullosam('nle fusível. Pim. C.l1al']. T. Min.
p. 30. ~ Chl'Olllo; diz-se geralmente por
chroino lillwgraphia, ou ehroJJlolypographia;
esla obra lem /üu/os ehrolllos.
CllI'omolllhog,'ul.hin, (eh corno li) S. f.
(do Gr. chr6ma, cOI' lilhos, pedra e IJl'ap/t6)

Impre são lilbographica a cOres: (processo
moderno.) § Exemplar obtido por esse processo, e (lue em geral se diz simplesmeute
ehromo.

Ch,'ollloIUhog,·âl.hlco,· ", (ch como k)
adj. Que se rerere, que pertence a chromoli·
1IlOgrapbia. § Que se obtem pela chromotilllOgrapbia.
Clll·OIllÓpho,·o, (eh como k) s. m. (do
Gr. ehl'6ma, cór, e plwl'Os, que leva (L zoo!.)
110lliculo colorido que guarnece o corpo dos
ceplJalopodes.
Ch"OIllOI)'llOg"lIlll1ill, S. r. (eh como k)
Estampas impressas a cOres por processo
typographico.
Vlll'OIllOt)'llOg"uphlco, ", (eh como k)
ad.· Que pertence ou re peita á cilromotypographia.
C"Óllllllu, (ch como k) s. f. (do Gr. ehróma, cOr, (\. bot.) Materia vcrde que colora
as rolhas.
Ch"olll'"'gíu, (eh como kl S. r. (do Gr.
c1l1'6ma, cór, e el'gon, obra) Parte da chymica industrial que se occupa das cOre e
da tintas.
CIII'omú"r;lco, n, (ch como k) adj. Que
tem relação com a chromurgia.
Ch,·on")·olllct.dn. (eh como k) S. f. (de
ehl'Ol1hyomelro) (I. phys.) ~[edida da duração da c]mva. .
Cb"Ollh)'OIll(ot"lco, li, (eh como k) adj.
Que se refl're a chronh,yometria.
Cb,'onh,'ólllcII'O, (eh como k) S. m. (do
Gr. eMonos, tempo (em Gr. vulgar al11lO)
hyó, chover, e me/ron, medida) Instrumento meteorologico, para calcular a quantitlade
de chuva que caíu no decur o de um anno,
ou em um espaço de tempo determinado.
CIII'ónlc"1 (ch como k, e nos deriv.) s.
f. (do Lal.: 00 Gr ehronikos, derivo deehrDnos, tempo) HUoria e cripta conforme a
ordem dos tempos, rererindo a elles, a épocas certas, as cousas que se narram. V, An·

CDR

CBU

naes. § Chronica escandalosa, discursos maIédicos; historia de successos escandalosos,
talvez contemporaneos; boatos malidicentes
que correm a respeito de alguem. § Biographia escandalosa de alguma pessoa: aqtlelle slLjeUo tem uma chl"Onica! § Secção das
folhas periodicas desti nada a noticias diversas do tempo presente: chl"Onica; cMo-

dulal mac!Jina de medir o tempo. (ch como Ib, e nos antec.)
t::hr,·snlí.le, ou t::h,·y..ólls, S. f. (do LaL
ch1'ysalis, idis; do 01'. chrysos, ouro) (L de h.
n.) Lagarta, meltida no sen casulo, anles de
sair borboleta; n~·mpha. Cllviel', 2. {. 91. (ch
como k, e nos t3 vOC. seg.)
t::11I'Y8IÍnCheIll0, S. m. (t. boI.) MáraviIlIa amarella dos jal'dins.
t::brY8cu, ou - eo. \'. Chriseu.
()h.·,·sí ...., S. r. Insecto hymenoptero.
t::hrysobl"'íllo, S. m. (do 01'. ehrysos, ouro, e ber.ll/tos, brryllo) Especie de beryllo.
de um verde pallido, puxando para cõr de
ouro. Balj. 1'. MineI'. p. 76.
t::h"",,;ócnlo, S. m. (do 01'. chl'Ysos, ouro,
e calos, bello) Composição que tem a apparencia do ouro.
t::h'·'·8oIP'nl.bín, s. f. (do 01'. chrysus,
ouro, e graph6, eu escrevo) Arte de escr~
ver em Ictlras de ouro' esta arte estava mUito em voga no Baixo Imperio, principion a
desapparecer no V. seculo, e hoje está totalmente perdida.
t::b",·8ÓI. V. Crisol.
CIII'Y8ÓIlCho. V. Crisolita.
t::b""OlÓlogo, s. 01. (do 01'. chrysos, ouro,
e logo, discur o)· ~Iuito eloqnente (orador).
t::h'·Y8ol.eln, ou - eu, e der. S. f. (do
Gr. cJtI'ysos. ouro) e paieó, eu faço) (I. de
alchym.) Arte pretensa de fazer ouro, ou de
converter os metaes em ouro. B. Flol'. 4. p.
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nica lillel'a1'ia ; ehl'onica t/wal1'al; etc.
t::hronlcnmente,

chronico.

adv. (I. med.) De modo

t::llI'onlcldáde, s. f. (L med.) Estado das
doenças chronicas,
mu'ónlco, n, adj. (eh COplo k, e nos der.)
De chronica. § Que dura muito tempo, vagoroso, dilatado: v g.c/oença chronica; i. é,
lepta no progresso; opp. a agllc/a.
t::hronlqnch'o, s. m. (L modo fam.) Redactor d'um jornal especialmente encarregado da cllronica.
.
t::llI'onIHá.,. ou - zlÍr, V. trans. Fazer
chronicas; esérever historias, dispondo segundo a ordem dos tempos. as cousas que
se narram. Telt. Elhiop. L. 6. C. 27. "chl"Onisava os annaes da Elhiopia."
t::h,'onís(", s. 2. g. E criptor de chronicas; chronographo. § lig. Que tracta bem
uma materia, que a historiou: v. g. Plinio
cbronisla da natlLl'eza. Leão, DescI'. 23.
t::hronlzólco8, (eh como li) adj. e S. m.
pI. 'I. pharm.) Diz-se dos medicamentos sus·
cepti veis de ser conservados mais ou menos tempo, e que se devem achar pr<!parados d'anle mão.
t::hrono~,'iu .. m!" (eh como k) s. m. (do
01'. ehl'onos, tempo, e gramma lettra) lnscripção, cujas lettras numeraes indicam a
data do successo, que n'ella se refere.
t::h"onogr"phíll, (eh como k, e nos der.)
S. f. (do 01'. eh1'onos, tempo, e gmphá, eu
descrevo) Apontamento breve dos factos memoraveis. segundo a serie dos annós. Dinere de ehl'oTIOZogia.
t::hronográphlcnmentc, adv. Segundo
as regras da chronographia.
t::lu'Óllog"ál)hlco, n, adj. Pertencente á
cllronographia.
()hronógrllpho, S. m. Chronista; que esc.reve á cerca de chronologia. § Nome que
se dá a diversos apparelhos destinados a indicar a duração de um phenomeno, o tempo em que elle se dá, etc.
t::hronologln, (eh como k, e nos der.) S.
f. (do 01'. chl'onos) tempo, e logos, discurso)
A sciencia das datas, e épocas memoraveis,
e dos successos, que a ellas se referem, e
as abalizam, com os modos de calcular os
tempos. § Livro, que aponta as épocas chronologicas: v. g. a - de Lenglel; a - de Pe-

lavio, etc.
()hronológlcnmente,

ordem dos tempos.

adv. Segundo _a

t::hronológlco, n, adj. Segundo a série,
e ordem das épocas assignaladas; pertencente á chronologia: ordem, sel'ies) h'islol'ia,

disclLSsões-.

t::hrollologí8tll, S. 2. g. e

t::hronólogo, n, S. Pessoa que sabe chro·
nologia, que a escreve, que a ensina,
etc.
t::hronomerí8tll, (eh como k) s. m. (do
01'. chronos, tempo, medida de tempo; compasso na musica) (t. mus.) Quadro ou apparelho indicando todas as decomposições possiveis do compasso.
t::bronomch'ín, S .r. (ch como k, e nos
der.) (do 01'. chronos, tempo, e metmn, medida) (I. did.) Medida do tempo.
«::hronolllétrlco, n, adj. (I. did.) Que
pertence. se refere á chronometria.
Cb"onólllctro, S. m. (do 01'. eMonos, tempo, e metron, medida) Nome generico dos
Instrumentos de medir o tempo. § Mais particularmente, especie de refogio feito com
a maior exactidão para dar subdivisões de
um segundo: serve, principalmente, para
calcular a longitude no mar. O chronomebl'o differe dos relogios ordinarios principalmente por ter um escape livre, o balancé compensado para corrigir os effeitos do
calor, um motor duplo, e uma mola muito
tina enroscada em helice.
()hronoscóplo, S. m (ch como k) Synonymo de chronometro no sentido de peno

254. "chl'ysnpcya".

t::h"""'OI)elo; n, adj. Aurifico, que faz ou
produz ouro. Pedm -: professores -. B.
Flor. 4. 11. 254. V. Aurifactorio.
t::h,·,·sóp••n,,;o. S. m. (do 01'. Chl'YSOS) ouro, e prason, alho verde) Pedra de cór verde claro com mistura de amarello. Vieim,
4.191. § Tambem se diz chl'ysopmsio, § (L en·
tomol.) Genero de coleoptero.
t::III,,'80I)H, s. m. Insecto diptero, especie de tavão.
t::húçu, S. f. V. Chuço. Lus. I. 67. "ehuças bravas" .mil pancada~ com o cabo
d'aquella cJwça" M. P. C. 215. "o belrguim
com a chuça" Vieil'. 7. 4.53. 2. § "Cometerão a fortaleza por duas partes com aquellas chuças de ferros d'arados, e começarão
a desfazer as paredes muito facilmente,
porque erão de pedra e barro" Couto 7.

10. 4.

t::huçádu, s. r. Oolpe de chuça, ou chuço. B. 4. 2. t. g Ferida de chuço. Couto, 4.

2.5.

t::buçór, V.

trans. Ferir com o chuço. §

/I'-se chuçar pol' si mesmo; fig. ir metler-se

no damno, no mal, e na lança do inimigo:
no fig. Eu(r. 7. 3. "estas cachopas paI' SI se
vem a ChUçal'''.
t::bllcelro, S. m. O que vai armado, de
chuço ao alarde, ou á guerra.
Cbúebu, S. f. Acção de chuchar. § (I. infantil) Mamma, o leite da mãe ou ama; boneca de pão e assucar que se dá ás crianças para cllucharem afim de estarem caladas,
rolha. § Extens. Alimento, comida. § Dar a
chu.cha a algltem; alimental·o, dar-lhe o
sustento. § A' chucha calada; (loc. adv. e
fam.) dissimuladamente; scm o dizer a ninguem; sem que ninguem o saloa.
t::h.~ehn"éh·.ll, s. f. Acção de chuchar. §
egoclO que vai rendendo; emprego que dá
bons proventos; mammata; pepineira.
t::hllChádo, R' p. de Chuchar. § adj. Secco, myrrhado. ~ fl~. Magro. § Chuchado das
cal'Oehas ou das OI'Uxas; (loc. pop.) diz-se
de pessoa muito ma/íra e macillenta.
()lltIehnmél. V. Cnupamél.
t::bllchár.l V. intrans. Chupar: "chuchaI'
o sangue" (ioes, Chi'. Man. 4. C. 18. § Ficar
chuchando no dedo; (phr. pop.) ficar frustrado, baldado ácerca de cousa esperada. §
Chucila, que é canna doee; diz-se ironicamente a quem succede um pequeno desastre, uma pequena desgraça etc.
t::huehú, S. m. (I. do Drazill Nome de
uma planta hortense, cujo fructo é como
uma pequena cabaça, e tem uso ..na cozinha.
t::hucbu,',·eá.·, V. trans. Beber pouco
sorvendo, e fazendo um soido.
'
(;húço, S. m. Bastea de pau armada de
uma cllOupa no extremo superior, no infe-

CRU
rior de um encontro. ou conto. Vieil'a' -no'
ferros dos chuços" § Chuço é mais usad'
que C~lUP; porém .diz-se, ciHtçadu, ele. o
t::huc.·o, n, adj. (t. do llio Grande d
Sul) ~ravio, selvagem (fat.lando dos animaC$~
lJuasl o mesmo qne chunal'rào. § O~. Ap:
pllca·se as crIanças estranhonas. o
t::~lUC:U1'ÚH, S. m. pI. (L do flrazil) Tribu
de IUdlgenas de parte da província de
S. Paulo.
t::hll", adj. ~ g. Ma:ro~ § Ua mulher que
leva poucas sal~s, 9ue. nao façam hoa roda
ou ,roupas m.U1 c!nO'ldas ao corpo, diz.~
fan:l1l. que vaz ehue. § Chué, u~a-se para si·
glllflcar qualquer cous~ mesqninha, sem apparato, ou .mal. arranjada: v. g. um. jantar
chu~; Imml1anas chués; elle anila muito
chue.
t::húfn, S. f. Mofa, zombaria chocarrice'
"disse-o por cll/l(a" Presles, 29. § C1111r{JJ'
pI. ms ilhas dá-se este nome a urna rru:
ctasinha que nasce prgada ás raizes deum
vego tal ~emelllante á junça: d'ella c faz
uma bebida agradavel que se assemelha á
orchata. Phail'ln. 1'.
t::bllrill', v. intrans. Lograr. mofar iIIu.
dir. Sim. Mach. f. 58 v_ e 36 V. Aulegr. 5.
sC. !lU.

t::búh·n.

V. Chuva, como se diz hoje.

Jned. 2.412. Sego Cerco de Diu. Bamiros
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ou t::húlln, S. r. Musica.oudan.
ça profana, lasciva: v. g. canlar chulas e
sambandas; dançaI' a chula. B. Flor. 2. p.
17. "emende-se o introduzir nos córos a·
(.trados as chutas, sarabundas e outros toni·
lbos de tl1eatro profano •.
()hlllnl'Íll, S r. Dicto, ou acção chula, 01'dinaria; chulice.
()hllli', S. m. (t pleb.) Mau cheiro do
suor dos pés. § A snjidade dos pés.
t::hlllíce, S. f. O mesmo que Chularia.
()hllllpn, S. f. (I. pleb.) Pancada com o
lado do pé.
t::blllíl"" s. f. (corr. do Ingl. sleeper, dor·
mente) Dormente ou travessa, em que asentam os carris nas linhas femas. Esla
palavra teve a seguinte origem: seedo i~·
gtezes os engenheiros, que IIzeram os pn·
meiros trabalhos de hnha ferrea em Portug!1l, elles empregavam necessariam~nle
lDultas vezes o termo sleeper. Os operanos,
e Ovulgo em geral, ouvindo a palavra e
querendo repelJl-a, foram-n'a corr~mpen'
do, e pela semelhança de sons, dlmram
afinai chulipa.
()llIIlístn, S. e adj. 2 gen. Que sabe eusa
de chulices, chularias. dictos plebeus.
Chialmn, S. f. V. Chusma. lned. 3.289.
t:: h"" 0, n, adj. (do Vasconço ell1lloa; do
Lat. a'l'gutus, dicacultts, motejador. LanYJ'1I1enc/i) Orosseiro, baixo, plebeu: v. g. palavras chulas ordinarias: "termos chulos e
vedados a meilicos cantores. Gal'ção. §dD~n;
ças -; lascivas, sarabandas, fMas; lun a'.1
Chuta, S. f. cantar uma chula; moda laSCIva; no lig. enganar com palavras ~raclOsas
a quem esperava obras: "em vez oe pagar·
me, cantou-me uma cJwZa..
e
VhIlUln ..ádo, p. (l. de Chumaçar; qu
tem chumáço: uma (arda belll chumaçada.
()bllmnclÍr, V. trans. Melter chama~
em; estofar: V. g. chumaçar um casaco/um
(arria.
I de
t::hllmncelro8, R. f. pI. No.s engen ~son
assucar, são peças de madClra co~ r .
zes, que sel'\"rm de achegar ~s eiXOS pe
quenos ao grand,;" ou do melO, aperl:
do-os pelo aguilllão, a que o bronze s~ acnze
ta; as chumaceil'as tem mancaes de ro ui.
e assentam na ponte, e ajustam:s e ~o ~ada
Ihão com outra peça de madeIra cla nve.
tempera, «ne as achega qua~to é rard~
niente aos aguilhões. para o eixo anberlura
reito e junto do outro, com pouca :em chu.
entre ambos. § Os c"arros de ,carga ue o
maceiras; peças de pau :mal~ mO~:d~ do
eixo, que, fixas por baIXO .as Cd IllIrI'O,
leito, assentam nas empolguPlr~Sa (~uC ado
e se fazem de madeira menost J§ (JI1I/1I1aeixo, para o não gastarem tao~. asscnlae
~eil'as; nos b.arcos, a parIte on§eChllm(lltl~
joga o remo, Junto aos to etes.
"as; uma das peças do arado,
()h ... ln,
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()humn~ele,. S.
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m. dim. de Chumaço. § Chumbo na lesla; fig. ponderação, peso de
juizo, o opposto de leveza. Vieira: .eu an.
(;h~IlI.t!O, s. m. (ant.l TravesseIro de tes lhe queria o chumbo na lesla, que ouro
nnas oó ele qualquer outra cousa molle nos caiJellos».
Vh ...ueiu', ou ()bumbei.r, V. trans. 11.
rJlrxi~cl. Agiol. Lus. 3. 330. § Pequena. almorá~a que se usa.va para veda~ as sangrias. naul.) - um mast1'O; guarneceI-o com chumeas,
ou chumbeas.
i Porção bem unIda de algodao em rama,
()búmclIs. V. Chumbeas.
ou panno sobreposto em varIas dobras, ~Iue
()hllmt'eo, S. m. Ido in~lez, sclwemakel',
se colloca ensopado .em qualquer m(ldl~a
mento sobre uma fenda, ou mllammaçao. sapateirol (I. pleb.1 SapateIro.
Chumlné. V. Chamll1é.
~ Travesseiro de cama. Cztnha, V. do Arc.
()blllllldellll.l S. f. O acto de chupar; de
Marl Cal. (. 48. P. ela II. Gen. l. (. 118. §
(I. mod.) Algodão, estopa, ou panno do~ra dar chupão. ~ u que se chupa de uma vez;
do que se metle nos forros dos veslldos chupadura.
()hllltadélra, S. r. Mammadeira.
Ide homens e de mulheres) para lhes dar
()hlll.ádo, p. p. de Chupar. § adj. (fig. e
cerla rôrma, ou disfarçar um defeito do
famil.)
~Iagro, secco; chuchado. ~ Beijos chucorpo. § Qualquer volume, que se mette
por debaixo do fato, e se conhece pela ele- lJados. Sá e Mil'. Vilh. lascivos; opp. aos que
nas saudações, e conezia Europea se davam
ração que faz.
Vhumlllldll, S. r. Os c!Jumbos, .q.ue fa- na face, e ainda na bocca d:' homens, e muIem peso nas redes de pescar. (VwLra, I. Iheres; e ainda hoje usam algumas nações.
~.I e nas sedellas. § A munição de chu~ !'l (I. de caça) Perdiz chupadaj a que se roubo que se empre"'a no alvo a que se atI- jja aos olbos do açor e do caçador: ..Assor,
rou. § A porçao de chumho pa~a um tiro: como o caçador ~e engallão passando adiante, e ficão desÇl'ostosos, perdendo a perdiz
v. g. llIe'let~ toda a - no alvo petlo, elc..
Chumbado, p p. de Chumbar. § adJ: Da que lhe ficou cltupacla. Arle da caça, '20 V.
cõr de chumbo. § Lalegos chumbaclos; ]. é,
(ll1JJ1'lIcliu', - 01'11, ou -ch'''' S. O que,
de cujas pernas pendiam bolas de cllumbo, a que chupa. § Orgão de um insecto, de
paraaçoutar os martyres, etc. § I~allar chm.n- uma concha, de urna planta que lhe serve
bado' grave, ponderado, com peso, sériO; para chupar o seu alimento, etc. § fig. Churazendo reflexões graves, sisudas. Arte de pista.
()hUluldôJlro, S. m. Boccal, ou orificio
Furlar, Depl'ecaf!ão. § O que está bebado,
epor isso se mOve pesadamente. § Que tem por onde se chupa um liquido; cbupeta. §
chumbada: v; q l'éde chum~ada. § 110m em II. do servo d'incendios) Mangueira grossa
MumblUlo; seno, grave. UlLS. 4. sc. 7. M. L. com uma.espil·al de arame coberta de caut1.m. § (I. escolar) Que levou um R, ou fi- chonc, que se adapta ao tubo de eutrada
oou reprovado lI'um acto, ou exame.
das caldeiras das machinas de extinccão de
Vbumbál', V. Irans. Soldar com chum- incendios, para que ellas trabalbem- como
bo. § Metler chumbo derretido no vão da aspirantes e prementes, nos sinistros ou no
podra, onde se embebe o espigão de algu- esgotamento de poços.
ma dobradiça, ou al·gola. § Tapar com c:humCbJlplldÍlrll, s. f. Acção de chupar; o que
bo: v. g. a cova do dente furado. § Chum- se chupa de uma vez; chupadella mais uso
ba,' os cabellos; estiral-os com pesos de
()hllpO·nOI', V. Chupa-mel; Pica-flór.
chllmbo, para crescerem. § Chumbar as
()blll"l-mél, S, m. Planta da família das
lI/1ascle Cupido; segundo a fabula, inspirar caprifoliaceas, tambem chamada madre-sildeiamor, ao contrario das seltas ele ponla de va. Cosla, Georg. 4. p. 646. § Passarinho de
ouro, rabula que contém uma grande ver- cOr andrina acatasolada, ou canjante, de bidade. § II. escolar) Dei tal' na votação um R, co mui longo, que vive do mel que chupa
011 reprovar um examinando..§ C!lwnbal'- das flOres; e de cOres, e ~randeza varias;
II, v. rer. fig. Marcos, Ch/'. 1. p. 197. .com faz ninho de algodão, pãina, forrado por
Ião grande peso pareceo sell COI'PO (da vir- fóra de musll'0 duro das pedras; tambem lhe
gem Inez) chumbal'-se na terra» ficar sol- chamam beiJa-flór, chupa-llôr; pica-flôr, pedado aella. ,
ga-flór, e colib"i.
th~nlbt!nH, s. f. pI. (I. naul.) Peças de
()blll.omcllto, S. m. Acção de chupar.
madeira com que se guarnece o mastro es- Alm. /r1SII': 3. p. 3i8.
lalado, unindo-se com cavilhas ou pré"'os
()bllpião, S. m. A nodoa, que fica onde se
para não quebrar; outros dizem chil1{eas: chupa. § Acção de chupar com força e deMUlJlelU.
moradamente. § - adj. Que chupa.
tblllUbelrn, s. f. Réde de pescar, que
()hllluir, V. trans. Tirar, e sorver o sucmno fundo um peso ordinariamente de co de alguma fructa, dos pritos, etc. aperulllmbo. CosI. Georg. 410.
tando com os beiços. B. Flor. 2. 8. § lIg.
thllmbelro, s. m. Mineiro que lavra mi- Diz-se dos corpos porosos que embebem o
na de chumbo. Arl'. 4. 10.
liquido: nOS rins clmpão a ourina de todo o
l.~~~Rlbêrgll. V. Chomberga. Ac. dos Sing. corpo" Pmcl. de Barbei1'Os. "a semeute (como· uma esponja) chupa o sumo da terrall
thllRlbÍllJ, s. m. Magisll'ado de grande para abrir, e crescer. Luc. 9. 5. ~ Sorver.
~çada na Cbina. M. P. c. 84.
LtLS 5.20. (fallando da tromba mannha) "os
rot~úmbo, s. m. Metal flexivel, ductil, de "'olpes grandes d'a&,lJa em si chupal'all §
r ranca apagada, que de ordi nario se 'blwpar; fig. exhaunr, esgotar: V. g. chuIlha nas ml.nas de prata: ,dJUm pão de par as I'ique;as de wn reino. Arr.. 3. 2. §
~lImbo._ Regtnt.. ela lJr.cima, 80. "Utbargi- Chupar a alguem .. (phr. fam.) tirar-lhe diron,z:rcao ealvalade, preparações de chum- nheu'o, dadi'vas com destreza. Ulis. 5. G. "e
11.".~ Os chumbos da 1'&1e; peças d'elle, que assim o chtLpa. i. é, desfructa. § Os morcePIlem pela borda de al"'umas rédes de gos chupam o sangue ás bêstas: as bl'uxas diz
~r, ~ara ellas irem ~ certo fundo da o vulgo ignaro que chupam o sangue das
~ enao ficarem sobreagudas. § Um pão crianças. § Chupai' ; (pbr. Dleb.) beber vidt~~lJIbo; u'!1a barra d'esse metal § Mão nho, etc. § Tolenl. San. 1. V. Chupista.
tlrch 1!lboj mao pesada. § Um céu de chulll()blll....·-.lC, V. rer. Chupar-se a lJel'diz ao
CIJ' elO, coherto de densas nuvens negras
caçar/or; furtar-se-Ihe d'ante os olbo ,agadi~II'1.:.a atmosphe~a pesada. § Somno d.C chando-se, e ficando immovel onde se esrhum : somno mUIto pesado. § Branco de conde: "As perdizes trespondo o $labeço, se
bo bo, nome vulgar do carbonato de chum- o Assor vem largo deltas, se deixam chupai',
cba ibOs chumbos ele Veneza' o tecto de e não bolem os pés, donde se põem» Arle
l6 modo.
pale~.io de S. Marcós em Veneza. ela Caça, 20 v.
::tal .d~bat:J;o elos chumbos de Veneza; ()hIlPCtO, S. f. Especie de syphão, ou tulitUana pnsao de e tado da rp.publica ve- bo, com que se tira o vinho das pipas para
eos. i ' a. qual era no palacio de S. Mar- o provar. § Tubo com que se sorve uma beCOIicavi~lea de chumbo, ou elos pinlol'es; bida, de um copo, garrafa, etc. § Cousa elc
OOdeaJ" enta,~ausada pelo oxydo de chum- chupeta; muito boa; appetitosa, magniFIca.
()bllpístll S. 2 'g. Pessoa dada ao vicio
Iis, ou g~~~ tintas de oleo. § Ohumbo; ba!1m as a o e chumbo, com que se carre- de beber: .é bom chupista.. Tolent. Sono §
~provaJ:a; {de fogo. Chumbo; (I. escolar) fig. Que sabe chupar com destreza presenilIIdt rral1~~,aUno apanhou chumho no exa- tes, ou dinheiro a alguem; que procura vi•, cou chumbado, reprovado. ver á custa de outros; parasita,
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()bul.'stár, v. intrans. (1. pleb.) Beberrical', beber, até embebedar-se, ou toldar-se.
()húrdo, ou Vbúrro, o, adj. (Em Hesp.
chu1'l'o das ovelhas ch'url'as, que dão lã inferior á das meirinhas ou ribeirinhas) Lã
churela; suja de suarda, como sae das ovelhas, ou de inferior qualidade e baixo preço: e lIg... cobre o chttl'l'o mantão da ltypocrisia suberbos e altaneiros ardimentos...
Vhílrma. V. Chusma. Ba/'relo, 01'1. B. 2.
2. 8. "a churl1la das galés» uU. 00. (talvez
erro typogr.)
Vhlll·I'á ..eo, S. m. Pedaço de carne assada ligeiramente sobre as brazas.
()hlll'rllHclllcár, V. íntrans. Preparar o
cllllrrasco. § Coml'l-o.
t:bJlrrlião, ou ChOI'I'lião, ou antes ()hlrrliio, (porque chirriam ou chiam muito) s.
m. Especie de carruagem, formada de anti~a caixa de cOche sobre leito de carro sem
1110llas, com assento para 7 ou 8 pessoas e
qusl sempre puchada por bois. § IIg. Diz-se
de qualquer omnibus grande e pe ado.
()híu'ro,
adj. V. C!Jurdo. § (lIg. e pleb.)
Villão ruim, miseravel, pertinaz.
()hlll'illJlC, V. Chorume.
()bíIS, adj. (anl.) Mais. M. L. 5. f. 315. §
"Nom chus., não mais: "fazer clws prol de
mha alma" mais beneficio. Elucül. arl. Chus,
e Doas, e Estanho . • Pero chus, cavaleiros"
Canz § Não di::er clws nem bus; (phr. fam.)
nem palavra.
()hÍlSUlO, S. f. (do Lal. celeusma, do Gr.
keleysma) A gente de serviço nos navios,
voluntaria, ou forçada, 'Como os galeotes:
"chusma da marinhagem e remo" Luc. 5. 7.
e 10. I .a marinhagem. e chusma da gente de serviço .. § Chusma; grande multidão
de I\'ente junta; tropel. § De chlLsma; todos
juntos. Per. Bibl. 6. 300.
()hJlsmádo, p. p. de Chusmar. P. P. I
C. 2. B. "armada bem chusmada" Diniz,
Find. 23... rompe as clwsmaelas fayas.»
()hJlslIIár, v. trans. Fornecer o navio de
chusma. COILlo, 4. 6. 9. -gente de que se
chusmaram nossas galés ll proveram. B, 4. f.

li,

638.

ChíISSO, S. m. pouco uso V. Chuço.
()hllálÚ"II, ou ()holCHilr.. , S. f. Clausura,

tapume, cerca qualquer de cllOUSO, ou quinta, fazenda, etc. Elucitl. Sup.
()húl.lIl interj. para impOr silencio. Caluda !
()hÚH', S. f. (do Resp. lluvia; do Lal. pluvia) O acto de callÍr agua das nuvens. !'l A
agua que cahe das nuvens. § Eslar de cfíuva; estar o tempo chuvoso ou ameaçando
chuva. § Apanhar chuva; ser molhado pela
chuva. § II' pela chuva; i. é. quando chove,
exposto a ella. § fig. Chuva de pedras; quando estas cáiem congeladas, em vez de chuva, ou de mistura com ella, pedrisco, saraiva.§ Ohuva de areia; - ele lagrimas; - ele
pranlo; - de sangue. V. Chuveiro. fig. Chuva ele sellas, pelÍol.lros; multidão mui hasta
d'estes tiros. § Chuva: fig. cousa benéfica,
como o f- a chuva ás plant~, e agros: V. ({.
a- de doutri/la evangelica. § (I. pyrotechn'lco) OhtLva ele logo; faiscas em massa, que se
fazem caír pelo ar; se"'undo as cOres que
tem esse fogo, diz-se: C1ll./oVa de praIa, c/wva ele OUI'O. § Banho de chuva; hanho de
agua fria, que cae em ~ota por um tubo,
tendo na extremidade IOferior uma chapa
circular com muitos oriflcios, ou que é lançada por um regador. § Querer sol na eira
e chuva no nabal; (Ioc. prov.) querer dois
bens illcompativeis. § Chl~va ele molha tolos; (phr. pop.) chuva miudinha, rr,as constante; chuvisco. ~ A1Tecla lá o cal'al/o da
chuva; (phr. pop.) Diz-se em tom depreciati vo do que outrem de eja ou pretende, como que negando que tellba merecimentos
para o conseguir.
()hll,·oceh·o. V. Aguaceiro. Carla de Pedro Vaz ele Oamillha, t de maio ele i650.
()hll"cdi~o, 0, adj. Da chuva: agua - .
Rego, Alv. 97.

()huveh'o, S. m. Grande pancada de chuva, que dura pouco. Arraes, 1t. § fig. Ohuveil'odeareia; que fazia o remoinho dos ventos nos morros de areia da praia. Vieir. 15.
.~2. - de pOOl'isco, ele saraiva; de seltas, de
sangue; na guerra:" - de guerras.. Luc. 7. 6.
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-lie peões. Eneid. 12. 67. "e um escuro chu- ros de um lado, e cianrlo os do ontro. Casl. I do, 'sibilante: como o da ara"em na ram
veiro s'engenhou de ferro duro" "montan«:i1111. V. Siba: Cost. Georg. p. 448.
d~~ arvores: "~ .~ vento enl~e a ram a
le que um c/wl'cil'o de mortes de ~i lança"
t::i1Hido. V. Silvado. Lobo, /. 135.
CICIando.. ou "CICzaO as ramas meneadnsdas
Dimz, Pinel. « - de trabalhos" Paira, S. §
()Iltúlho, S. m. O alimenlo, d.e que se. vento» § Pronunciar as palavras ciciando §
Joia de muita ped raria na peça. B. />101'. s,ustentam as r.ves agrestes. Arle da Caça, -:-~. lr~ns. !'ronunciar el? voz muito bâi.
"c/tuvei1'os de iriante pedraria, entre ja~mins /. 109.
xa, segledal. V. Ceceal·. Susurrar.
e rosas estrellada, fulgem na fronle da rit::1I1.illldo, S. m. Ave feroz, que briga com
VII;ío, ~ .. m. O defeito, ou modo de rI}sonha aurora" § fig. Chuvei'l'os de graças; a aguta até se desazarem, e virem ambas anunciar .clclando. V. Ceceo. § Ipor anl) O
muitas graças dadas sem merecimento dos terra. !lsc. das ,verd.
,
mU!' mun 9 de palavras proferidas em som
(;tltuto. V. Clbalbo. Cam. Canç. 16. ,,1'1'0- mUito lJalxo. § O som brando sibilante dos
que a recebem.
t::1"l\'inllu, s. f. dim. de Chuva. Chuva gne .. c/balo para o ninho indo buscãndo.. ramos brandamente movidos (lcla ara"cm'
miuda; e pouco aturada.
t::lltldi.dc. V. Cidade. Foral de Bragança "dos ra~lOs o sOll1n.ifero. cicio rcsponde ao
murmurmho do cnslalhno arrOJo que se
t::huv'sciu', v. intrans. Cair chuvisco; de 1187.
t::íbo, S. m. (do Lat. cibus) p. uso Comida, esquece, elc." "110 cicio, que as cannas fa.
chover mi udo.
zem, quando os zéphiros as abanão. F
Vhu"isco, s. m. Chuva miuda, e ue pou- su.tenlo, alimento. Ceit. (). I. 61.
()Ibü.. , S. f. Especie de palmeira de Elys. 8. n.
.
ca duração. Pel'. llibl. 1. 600.
Vlclüso, Ó8 .., adj. V. Ceceoso. Looo diz
t::hU"()80, ó"u, adj. Em que ha chuvas: A r r i c a . ·
(;'Ibõrlo, S. m. (do Lal. ciborium, Gr. lei- cccioso. § Susurrante, sibilante: .auras-.
V. g. o dia, o II.llnO, o inrel'1lo-.
borion) Ambula, em que eslão as parliculas V. Cicio. § - s. m. O que lem o defeito de
t::lli.z, ad v. V. Ch uso
t::hylilCCO, ", (eh como k) adj. do Chylo, comag-radas nos ~aCl·arios. § (t. anl.) Pe- fallar ciciando.
Cldll... i ..., S. f. V. Artanila, ou pão de
ou que tem natureza, ou ei'sencia de ch~·lo. queno baldaquino com que se cobriam os
porco, planta. Pham!. T.
&~trvo, Polyanlh. p. 715. "maleria c/u/lacea" aliares
t::U... iio, signif. incerta. Canç. f. 160 V.
VIcio, e der. V. Cyclo, etc.
t::hylirCl'O, n, (eh como !L) adj. (de chylo,
t::IcotÍlcco. V. Citocacio.
e ão Lat. (em, levo, trago) (L anaL) Uue "quem ai tem na fanlezia he cibrão"
t::J ....., S. f. (t. do Urazil) Especie de adl:lctolll, S. f. (do Lal.) Planla venenosa
transmitte o chylo: v. g. vasoS-.
t::h)'1I0CIlÇiio, (eh como k) S. r. Reduc- slriugenci. pal'licular de cerlas fructas e de que se -usa na medicina. § E' nome de
ção, conversão dos alimrnlos em chylo. Cby- em geral das que não estão completamente varias especies de plantas da [Icnlandria de
Lil1neo, ua famifia das umbrelladas, a saIillcàdo, (eh como k) p. p. de Cbylificar; maduras; travo.
VI ....ulill·CIlS, S. r. pI. (t. zool.) Familia bel': cicula menor, ou aqualicá (cicuta riConverlido em ch)'lo.
Vh)'1I0cíll', (ch como k) v. trans. Conver- de insectos IlOmopteros, cujo typo é a ci- rosa) i - ordil1a~'ia, ou lerrcs/re, li a cicula
garra.
propnamente dlcta, e a que se emprrga
teI' em chylo.
.
Vh)'lIflcíll'-SC, V. ref. neduzlr-se a cbyt::Jci.I .., S. m. (t. famil.) Mesquinho, unhas nas pharmacias ; - pequena, ou dosjanlilll
de fomp.
(rcllwsa cynapúnn); - aqlla/ica (pile/lalllo (os alimentos).
VllyliOcnlil'o, o, (ch como k) adj. Que
t::lcÍl'c. V. Acicate. Cancion.
elriwJ1 aqllatictlm).
m ..... lríctllu, S. f. (t. LaL) Galla'<1ura, pe· . t::Iculá"lll, S. r. Planta silvcslre. (ciloro·
produz, ou elabora o chylo. Vurco, 1'0queno corpo branco, que està em um pon- pnllllu?n sylccstl'e lLinueo.)
lljanlh, p. 622. "virtude-"
. t::hylo, (ch como k, n'este, e deriv.) s. m. to da membrana que c('rca a gemma do
t::lculíllll. V. Coneina.
(do l.aL chylus; do Gr. chylos, succo) Flui- ovo fecundaeo. M. Franco, JJygiene. § (I.
t::ld, ou t::ídc, S. m. (do Arob. seid, sedo em que se converte parte dos alimentos medo p. \Is.) I'equena cicatriz, ou nodoa nhor). Senhor, nome dado particularmenlca
pela digestão e entra na massa do sangue. branca nas membranas serosas, 0\1 muco- D. Ilodrigo de Vivar, o celebre heroe cantado
nos brllose hem conhecidos romancespcllin~ Fazei' o chylo; auxiliar a digestão, fllzf'n- sas,-ou soLre a pelle.
t::Icnh'iz, S. f. (do Lal. cicall'ia;) Signal de snlares. § lig. Homem valente: é 11m cid.S
do qualquer exercicio aclivo.
.
t::lAyIÜ80, ÓSIl, (ch como k) aUJo Que é ferida, ou cbaga cerrada. § Na bolanica, si- Comicamente: "Pois eu SP,I', que com cba'
relalivo ao c11ylo, ou a esla secrel;ão. CUl'- gnaes semelhantes nas partes das plantas pim Faz fataxas como um Cide» D. fi. JUall.
vo, Polyalllh.1J. 326. "camaras-" PllanJ1. T. que som'eram rolura. § lig. Impressão que Viola ele nalia, 241.
Cldlldii, t::ldlldulI, VI dlldil ", ou t:lda·
t::hyltorlo, ch como k) S. r. (I. med.) Al- dura no animo: V. g. as cicalnzes do or/io
teração morbida, que se caracte,risa pelo ap- ainda l!te relembl'alil as antigas o/fensas: don, s. f. Mulher do cidadão. Nobil. 239, e
"a!nda o peito conserva sinaladas as cica- 253. "D. ~Iagdalena cidadã.
..
parecimento de gordura na unna.
tl'lzes da farpada ponlau
t::Jdlldiio, S. m. (do tal. barbaro clVlla·
f:'hymlcn, e der. V. Chimica, etc.
t::lcnll'lzll~iio, S. f. Acção, operação da nus, do tal. cÍL'i/as, cidade.) O homem (Iue
t::b"mllicnciio, (ch como k) s. f. [L med.)
. é natural de alguma cidade. § O q~e auaConversão das substancias alimenlares em natureza que produz a cicatriz.
t::ICll"'lzíldo, ti, adj. Fechado (lor cica· bita. § O que goza dos dircilo, CIVIS e pochymo. Mel/o, C.
.
Vb'-Illo, (ch como k) s. m. (do Gr. chy- Il'Íz. § Col:Jerto de cicatrizes; marcado d'el- liticos de 'um estado livre. § (on!.) O1Iq.
1II0S. succo) Polpa homogénea, viscosa e de las. § fig. Curado de algum soll'rimento mo- mem que g~zava_ dos dircilo~ de.algumacl·
.
dade, uas Isençoes, e prlVlleglOs, que se
côr ciuzenta, em que se acham convertidos ral.
t::ICllh'lz'\lllc, adj. 2 g. (I. cir.) Que cio conlinham no seu foral, po::turas,. elc.~ 110os alimentos, que estão sujeitos durante alg.um tempo à acção do eslomago : d'essa catriza, proprio para determinai' a formação mem bom: .faziam bum juiz cllla«ao da
massa é que provém o chylo.
de uma cicatriz: diz-se dos remedios.
Gidade, ou villa, e oulro fidalgo. aqUi Clllrr.'
f:'h)·llló ..e, (ch como k) S. f. (t. med.) 1nt::Icnh'fzól', V. trans. Fazer cerrar, e en- dão como contraposto a fidalgo. OJ'd. F'
Oammação das pàlpebras. § Segunda coc- courár as feridas. Rego; Alv. 34. § fig. Dis· 2. 59. 9. (corresponde ao burOlles. do r.
sipar a impressão feita no- animo: V. g. - bourgeois) e 60. 8. "nam seendo fidalgo, ou
cão qne se faz no estomago.
pessoa honrada, ou cidadão, ou flI1Io dec~. t::h),Pl'C, S. f. Planta aromatica, alfena. as antigas o/fensas.
Vlcnh'lzár, V. intrans. e - se, v. pron. dadão bonrado, etc." Orel. Ar. 5.80.2.• CI·
Per. Bibl. 3. n2.
Cerrar-se a ferida, ou chaga. § fig. Disbi· dadãos de qualquer cidade, que ondcmn~s
ViII, S. f·. O mesmo <\ue Cicia.
t::líld .., S. l'. janl.) Ci ada. Nob'iliar. (.51. par-se a impressão dolorosa.
pellouros de vereadores, juizps, alm.ol ac ,
t::hldo. Vidalg. 9. 104. p. p. de
Clcnt"'zÍl,'cl, adj. Que póde que é sus- ou procnradores dessps concelhos. CI,I.
'
2. 23. 43. r 136. e Nan. 5: 6.4. § \I!m,,~
t::IÚ1', V. trans. Ter receio, zelar; e vi- ceptivel de cicatrizai'.
t::Icc.·o, S. m. (em Lal. Cicero, Oiceronis) de algnma cidade. Andr. LI!r. 4.,.9'l;g PdÓ
giar, que alguma prssoa se dê a amores.
Eu!,r . .t. 6.• uma irmãa ciaL'a a outra.. § Res- Celebre orador e polygraplro romano, con- .roi cidadão em 'Goa" § !Ig. Clda ar.~68
guardar com ciume: "eia a filha de todos temporaneo de Auguoto, assa. sinado em 7 [,'éu; os Ilemaventurados. V. de Sus~, .. 01;
72. "ciar alguem» B. de dezembro do anno 43 a. C. pOI' ordem § O pI. cidadãos, mais conforme _a e )mh f
esta mãe» Pl'esles,
Clal'. 2. c. 10. "e por causa da formosura d'aqu~lle Cesar. § fig. Omdor eloquente. § gia, é hoje o, unico ~satlo. Leqo, Ol~;do:
d'esta cidade, e abastança de toda a terra (L de Impl:.) Caracter de lettl'a de impl'pnsa; 22.,4; m~s. a /. 2~G: diZ : culad~os. e 31.
cia-vam-na tanto estes gig-antes- § Ciar-se, tJPo claSSIficado entre os chamados, Sanlo liocs, t"tllaes e t:illocs. V. do. Alc. 2.~. ão
v. rel' 'fel' ciume: "quanto mais valor via Agostinho e leitura, as im cbamado da edição .cidgdãos pr!l1cipaes. § Cldadao~ m.:-;- dd. i~
em. .. tanto mais se ciaL'a delle» B. 4. 6. rIas obras do orador Romano feita em 1\0- ou an, r. aUJo Couto 5. 2. 4.• maold~(IJ
10. "clando-se Deos de estes embaimentos ma em 1.458.
é, de cidadão. ~IT. 1. 3.•gen.le CI ~ do La!.
fazerem efTeito em seu povo» GOIlUea. Prol.
t::lcel'ollt', S. m. (do \tal. cicerone) Pest::ltlútlt', S. I. (do F1e~p. c,!,dad, rior is
Vieira: .Christo se cia tanto de morrer ai· soa que em qualquer parte mostra aos es· civilas) Povoação de graduaçao supeea ri~
gum homem, antes que elle morra pelos t~an~eiros o.s monum~utos, logares e. curio- villas. Antigamente d'eram est~ nOl;rn ndes.
homens» "de ning-uem t:os podeis cim·.. i. ê, sldaaes mais notavels, e lhes dà dlvel'~as las, ou concelhos, e. povoaçoes_ meiJa·
ter ciumes, suspeitas, receios de que d'elle explicações mel.bores ou pe<!res conforme E!ucill. § O~ lIomens, qu.e a comPgcGe;,leda
venba mal. Paiva, S. I. r 195. ter resguar- os seus conbeClmentos, med lante uma re- bltam: a clliade l·evolt/clOnou:Se. ~ osla á da
do d'elle, vigiar-se, acautelar-se: "ciar-se tribuição. Na Italia, principalmente, ba ci- cidade, assim como de vllIl!' opp corleJá.
de si mesmo" velar-se. id.
cerones de of1leio. § (por exl.) Pessoa <\ue campo. e tambem à de cor/d' o: gellte da
t::iúl', ou t::CÚt', V. intrans. (do Hesp.) (t. acompanba outl'a a qualquer logar para he Res. Clt'/'. J. 1/. C. 125.•e lo a é cnlre
nauL) Retroceder, remar para traz. Casto 2. mostrar ot'ficiosamente as cousas que lhe côrte, e lia cidade, que estava.e~ledera
c. 80. "ninguem tome remo na mão para pódem dispertar abi a attenção, dando-lhe as grades" g Uida~e; uma vtã~azi~ oran·
cear, porque lhe cortarei a cabeça, ante re- de tudo as necessarias explicações.
pé. V. Tabaco. § CIdade! (L o oqual !e
mem à van te. B.3. 6.9. "mandar ceal' com
t::lccrolllilIlO, tl, adj. De Cicero: Eslylo de formigueiro da forml~a sal1:b~'sublerra'
-. V. do Arc. 4. II.
compõe de diversos alOJamen o
alguns remos" V. Ciavoga.
Vlátlc ... V. Sciatica. H. Dom. 3.4. 23.
t::ícla, S. r. Ave da familia dos coniros- neos, a que cbamal)l pavellas. domina UJJlI
Vla"óg.. , S. f. (I. naut.) Volta em redoíl'- tros. O nome é onomatopaico.
Vldndélltl, S. r. Forte que.condo-se 00
do, que se da ao barco, vogando os remei(;Jclár, V. intrans. Fazer um som lJran- povoação. Forlt/'- Mod. "fabn
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, .II (de Valença) buma cidadella" Porto convencionaes, em ~bre\ialuras, ou deixan- , vollo em folha de tabaco, em vez de papel.
cnJe ,o C· adella.
do palavras q~e o.leltor sup~a. Galv. S. .frot. § Pequenos lubos, ou papeis enrolados, em
/lIlt.I\·d~tn
V. Cidadã. Nobil.•cidadoa do "os sermões (Icarao erij militas pa~les cl{i'a- que se mettem sub lancias que se aspiram,
('1< a u '
do~ .. f1.. P. 2. r. 98. § Jom. il Afr. 2. c. 4. taes como a camphora, ou que se fumam
po~t~.iáO, 5. m. Na Asia Portugueza, fóro:. «VIO c~(rados (na desgraça de AfrJ~a) f1uan- con~o os cigarros de tabaco. para obler um
Cldnl'Í l1I8 , s.. m. pI. (I. ~ool.) FamilIa t~s males haVIa de. pade.cer eBle remo.. con- e/Telto lherapeutico ou propbylalico.
C1gm'l'Íohns, S. f. pI. Insectos da ordem
d 1D0lluscOS echlOodermes, a qual perten- tIdos, ~omprehendldos, mcl.u... os. .
VIro'no, S. m. augm. de Cifra. § Slgnal (~) elos bemypteros, dão grandes sallos, e são
~ ooW'if'o do 111 aI'. .
.
fldOllcÍldo, ", ~(lJ. ConfecCIOnado com usado em Port. e no llraz. para ~eparar os muito semelbantes ás cigarra; acham-se
rutlhares das centena.s: v. g. 22111400. § Tam- em grande uumero na maior parte das
eUo IJhal'lJ!. 1.
m~(~rll' r. (do LaL ci/rea) Fru~to da ci- bem serve d~ abreViatura: qua.ndo. os tres plantas de Portugal. Cuviel', 2. 7). 286.
Clgá....o, s. m. Tabaco picado e enroladrurn. § Doce. qne. e faz da casca deste fru- ultlmos algal'lsmos da direIta sao Cifras: v.
elo' doce d~ culru.
. g. I#J vale I ~COO. § Cifrão. _rtado bOI:ison- do em um papel, flue se chama morlalha, e
'1;'11'" . r. (do Fr. cidl'e) Vinbo, ou .11- lalme_nte .-~- deSIgna addlçao que se Igno- se a.ccende em uma ponta, aspirando-se o
fumo pela outra. Tem-se tambem e cripto
cor'dc nlaçáS (Dini:;, Poes.) § (L do .Bra~il.) ra. nao liqUidada.
<a r,·41 O', V. trans. Escre.ver em cifras. § sigarro.
.
\" 110 de mandiooa, ou da sua mampuelra,
(lígue, ou Vygue. S. m. (do 01'. k1Jlmos)
d~llue usam os Inuios. Goes, ChI'. Man. 1. ResumIr, epilogar, synthellsar: Lobo: (ma 0gura de m~lh('r .qu,iserão cifrar todos ~s fei- (L poeL) Cisne. Nau/í·. de S. 25.
.
r.~ij·
to da cublça" J. e, encen:ar o concellq de
Ví:õneo, ou Vygueo,
adj. De Cysne:
fldo'údll, s. f. Doce de.01'd'I.a.
, .
Cidrúl, S. m Malta de O1drell'as. CanclOn. todos os elrCltos, etc. «c//1'ar as razoes" «cygneas penas" Eneida, 10. 44.
Cou/. Soldo § Cifrar. é resumir mais que
Cí ......Je. V. Cicuta. Arr. 7. 18.
(. ('Idrão,
t05.
C1ll'oll'elhn. V. SegurellJa.
S. m. augm. de C'd'
I la. Cas.I § assomar: "no germe de uma bem pefluena
Doce de oasca de cidra, § Doença, que vem semen~e ci/i'OlL o antor da natureza a vasta
Uliuln, S. f. (do Lat. cclalus, p. p. de
procerJdade de grandes, e de um sem nu- celarc, occullar) Logar encoberto junlo de
aos bois.
. 1
algum passo, caminllo; encoberta. Patm.2.
l'ldrell'll, S. f. Arvore. de .espl~ lO, que mero de arvores...
Vlro'lis'>se,' v. prou lkduzir-se a menos c. 104. "va.r tanto depre~sa meter-se em sua
dn cidras, Lus. 5. 56. «a c~drc~ru c os. pesos
u
357. "fui-me pOI' n'huma .
amarellosu § adj. !Jerva cldr~lra; cUJ~s f~ corpo: "as estrellas quizerão ci(7'ar-se § Con- cilada.. Lobo.
Ula cheiram á cidra. (Metlssa officmatzs. ter-se, comprehender-se pm uma só cousa; cilada" Cam. Hgl. 7. "a espessa mata men«vida
em
flue
se
ci.ageira
da
ciüula
dos rlous (com rugido
reduzir-se,
resumir-se:
Linn,)
I b'
Cieiro, s, m. Asperezas nos a lOS ou em fi'Q.!·ão o emparo, e esperanças de lantos ou ramalbar que mostrava onde estavam)>>
qunlqucr oulra parle d~. corpo, causada pe- millJares de vidas> "nc~te só cuidado de § Oente que se põe nos taes logares para
ro [no, ohegando a abl'lr fendas pouco p~~ salvação, sc devem ci(rar lodos os cuidados, acommelter de Jmproviso. Lus. I. 80. AI'fundas. Lobo: • ri r-se como 'I uem tem Clel- pensamentos, e Gliligencias da vida racio- mar, pór cilada; tI' dar na cilada, cait'
(O. i. ii, oom os beiços franZidos, com pou- nal,,,,toda e~la honra, em uma corôa de lou- n'ella. Cam. Amph. 3. sc. 5. Inec/. 2. p. 307.
1'0 se ci/i·ava. Ac. dos Sing. 2. 113.
"sairão as outras ciladas donde f'stavão»
ca "ontade,
rirll, S, f. (do Arab. sai/a) Areia de qUI!
Vlgi.lho. s. 01. (L J rovinc.) Porção mi- cilada de navios no mar.. Anelr. ChI'. 3. c.
o, ourives enchem os frascos de molda.r, e nima, boccadillho.
79. B. 4. 6. 5. "espl?rava a cada passo de
mar as peoas, que hão de lavrar dl?pOlS. §
Vlgun'lI'íll, S. r. ~Iullidão de Ci~anos. § lhe sair búa cilada rio Jlogoles.. § fig. En·
(j{a (do hidico cifa, az~ile de pe!xe) ; (L fig. .Enredo, embustl?, Irapaça de CIgano.
(l'ano encoberto, palliado. Arr. 4. 5.• as ciVI;;"nu'l, S, f. de Ciganos. § CIganas; Ladas que o demonio, e o mundo armãoll
nau!.) Unlura lJ,ne :e da aos navIos com
gordura. ou azeIle de peixe: etc. 1J. 4. 8. t 6. brincos de um ~ó pingente de a\jofar.
-não ha mancebo que escape de dar com
.daria 100 quiutaes de ci(a, (que e azeite de
(;I/,illnice, S. r. (Lpreb.) Afall'0' lisonjarias, sigo nas ciladas do amor .. Dlis. 1. 7. «- de
~ixe). Coulo, V. ele Lima, C. 16. ,dhe man- para gaulJar a vontade illudllldo no uego- Cupido" § Lanfar algucm na cilada; fazeI-o
das em Illunições, remos, ci(a, colomas, cio. como fazem os ciganos.
cair n'ella. Eu(r. 5. 9.
.
Vlll"'no'l, S. m. pI. (nome eorrespondenl:iJe,·cón. V. 'fortulllo.
dc.. e tO. 2. 2. "muilas ci/as, e azeites".
ClllÍdo, II. p. de. Clfar. Coulo, 8. (. 129. te. ao !lal. zingari. Aliem. zigeuncr, flue é
CiII.., , ou Sílhu, e derivo s. f. (do Lat.
I. ('a.ll. 8. c, 179. "como estavão ci(adas (as dos muitos dado~ a essa raça, qne os inglc- ci/!{Jl/.ia) Correia ou faixa, com ('ue se aperta
[cflas) e ensevada começarão d'arder" V. zes chamam gypsies (egyplii): os hl?spantioes a .('lIa, pa~saudo-a por baixo da barriga da
Cila, t. naut.
(li/anos (egyplanii) , os francezes boltêmiens, bêsta. Delic. Ad. 24. «,\ burra velba cilha
rIrlÍr v. traus. (L naul.) Dar eifa aos na- etc. ; elles lia HespanlJa e n'outros paizes amarella» § Cillta mestra; a que vai por ci·
lio,: .cifal·, e alil11IJar os navios,' And,·. cbamam-se a si proprio calá, fem. calh) ma da seJla, ou carga, e a segura ao caval011'.3. n. "mandou ci/al" C bastecer triu· lIaça de gente vagabunda, que diz vir do 10. llego, Cavo c. DO. § Cilha de catre; loro
Ilmio. Freire.
Eg'ypto, e pertende conh('cer de futuros pe- de apl?rtar os pés com o páo das bordas,
('jf~ll, . r. (do Arab. ça(al', vazio) Um las raia, ou linhas da mão; vivem em bail·· para o armar. g {}i1ha de colmeias; uma sédo; slgnae I,rithmeticos, cuja Ogura é e- ros junlos, lem alguns costumes particula- ric, r('nque deltas. Leão, ilescr. C. 27. Inec/.
melhanle ao O do alphabeto. Mo tem valor res, e uma l'!sprcie de germania, com que 3. «siJIta" V. Silhar. S. § Silha dHTere em
a1i!Olulo; nem o tem colloca(\o antes de se entendem. ~ Hoje l?slá demon-trada a ori- algumas accepções; V.
o~lro algarismo á e-querda; mas po lo á 9'em indiana do clgauos; a sua língua não
Cllbil"o, u, p. p. de Cilbar e adj. Apel'':'
direita de outra figura arithmetica augmen- e uma germania ou giringonça, ·mas sim tado com cilba. § (por exL) Cintado; aperIl~he o valor em razão décupla, ·v. g. 01 é um dialecto. di,idido em sub-dlalectos, que tado com cinta, e Cig. ceci/harlo dc al'l'ebem
ll1!aln I; ma la vale uma dezena, ou dez ~e liga ás lingua de tronco ~an.]{rito; na á 11le;ena.. Atllcgr. 163 11. § Diz- e tambem
umdades: 001 é igual a l' mas 100 vale uma Hespanlla ellf's adoptaram a grammatica dos animaes que lem uma coino cilba, ou
dezena multiplioada por 'SI, ou cem, etc. § castelbana, simplificando-a muito, e mistu- cinta de cerdas, e calJello de outra cór, ))01'
~llIputO to.tal: esla ê a cifra das despe;;as. § rando-a com algumas rórmas grammaticaes eJ!. branca e o mais é preto: V. g. bacam
.
.l'l'Ole~'Clrra; i. é, zero. nada. H. P. § Ci- sua., mas consel'l'anclo uma parle do eu cilhadp. Glt. Vic. 2. 30.
Cllbiio, S. m. Cilba grande, mestra. §
rra.do II'. duffre): cifra de nome; as.1ellras anligo vocabulario. Os ciganos não são só
InJ~laes; usam-se ás vezes travadas, e en- vagabunuos e rmbusleiros, como geralmen- (L do Hio Grande do Sull Cavallo quP. tem o
II(ada., em lal'ja" inetes etc. As de mão le se acrcclita; muita das suas tribus ou espinlJaço encurvado no mpio: o que gelIfadas nos ll'ibunaes, juntas, etc. assignan- dos individuo que as compõem rev~lat:n ralmente se cbama caval1c sellado..
du papeis chamam-se I'ubricas. § Cifra; es- grande ]jabilidade para-certas artes, prlncI()llháo', v. lrans. Apertar as ctllJas da
tnj'lura.por IcUras ordinarias de um modo palm~llle para a d caldeirl?iro, entre elle bê ta, ?U catr.e. § fig. \. o parL
.
1IJ1. nMlco ; ou por outros caracteres arbi- lrauicional. ?! Sobr elles. lê·se na Ord. cio
cm ...·, adJ. 2. 1;. (t. anaL) Que diZ res~IO cconvencionados, para flue não po - Reino, I. 5. IiI. 69: ,,~landamo que os siga- peito, ou é relativo aos cil,ios: v. g. a1an,duql.ler o que com elles 'e l?screve, s('não nos assim homens, como mulhl?res, Arabes, las -. § Tambem se appllca a certos Itgarll mtem a chave, ou s('gredo d'eIla. § Pa- Gregos Arml?nios, Persas não entrem nos mentos. e nervo que entram na estrud;a de convençã~ com que_ se pas~am nossos' Beinos ; e enlrando sejão prl?sos, e clura do olIao. Porto Med. 7). 72. Ouvier,
.;,~cllos telcgralJllIcOs que nao sao per- acoulados eom baraço. c "ergão : e r]('pois I. 43.
"'Ido"
. il~." aqucIle, que tem a respe- lIie. ('ja assignado tempo lara sahi~em fóC~líclo, S. m. (~O LaL Cil.iCitllll) Tecido
(lira I''e nao
nlj) c ~~vc. § !-!(ra dos a))pellidos; (t. ]1e- ra (\·elle.. . {}i(Ja110; um dos carneiros de de la aspera. gro selra (LoI.'o, ('orle) , lalvez
[tln' sao figuras da cou.as i"'nitlcada. guia, entre pastores § Cigano, a. adj. ligo ~e cerda , crina, de .cavallo, ~rnml? rinos,
ln; Lnome apilellativo do appelftdo. v. a. que enO'ana com arte, subtileza, e bon mo- .Iuuto ao corpo nu. pIcantes. I. de Suso, {.
b
73. "OS lombos lastimados ele pannos de ci.'lf/lra·c
. o~alos 1I1]S lobos
. ' .dos Uliveiras unia
. dos.
cl;;....·.·R S. f. O me.mo que Ceg-aI·rega. licio" ou de arame com a ponta de 'cuUlo um'a~ .~OmJll'ndlo, epilogo. Lobo: "seJa
r>hc gl'/lf do que se pode dizer de seus Delicact. Ad. 7. "faze lua seara, onde canla Ilerlas, para mortificar o corpo. § fig. Tormenlo, martyrio a que alguem se sujeita
t m ~ I rai .II. de musica) escala. § -; a cigarra".
(;'Iglt""'ir, v. inlran. Fumar cigarro.
com I'e ignação.
i 16il~'e Cont.ablhdatle; calculo arithmetico:
Og8""('Io''',
..
r.
1lulhl?r
que
faz
c~gar(m~n.h·u, S. r. Um~ nór j8rclJn('il'a. .
Mieu!a 1~1 Cifras. § Contas publica ou de
Cllmd,·lco...., adJ. Da felçao do cylm..~. qu:~' que se e~tuda1I! que se analy- ro~. § l'equrno estojo, !loLa, ou e peele de
., i li .e discutem: as cl/ras (aliam bem carteira, em que' as pessoas que fumam dro: roliço, Igual em todo o Ip!lgor. § (t.
.
. boL) Çom córte tl'an. ver ai em Circulo.
:w ou' provam a boa ou má gereneia; o trazem os cigarro~.
f'lg ...·..eh·o
. m. Operarlo que faz clUhnd"f), ou Cyhod,'o, e der. s. m. (do
lilri:au ç lado dl;ls finanças.
Lat. cylindl'us, do 01'. kylió, eu rolo) Peça
!, ~ g ~J ~. p. de CIfrar; e adj. Resumi- "'al'l'os.
1
t:lglI"o'í1ho, S, r. dim. de Cigarro. § Ci- roliça igualmente, sólida, ou óca. § (na
H~",: I ~o'I~'elaçã,o ci.frada. H. N. 2.317.
~
..~. § EscrJ pIo em caracteres garro ordinal'lamente lIlais compriuo, e en- geom.) Sólido formado pelo gJ'ra de um
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parallelogrammo rectangulo sobre um dos
seus lados. Elucül. L. 1'2.
Vlllndrólde, S. m. (t. de geom.) Corpo
sólido, que lem quasi a figura de um c)'lindro; i. é, que tem bases elli plicas, paralleIas, e em igual distancia.
VíII81!l, s. m. pI. Os pellos, que guarnecem as palpebra ; celhas. !i (1. bol.) Certos
pellos que gnarnecem as bordas das folhas
e outros orgãos da planlas.
Vímu, S. r. O alto. remate, cume: v. g.
na cIma do mOllle. B. I. 8. 4. (ma. c.) "no
sima fa7. ]wma plannra de trrra rasa, graciosa em vi ·ta.. § Cinta; (ant.) cabo, Um,
termo. Ol'd. Ar 3. 108. "eouiçando nós poer
cima aas demandas, e nam clLegar drmanda a demandas» "e se' os bispos aa cinta
(alinal) nom querem receber taes presentados» Ol'd. Ar 2. r 14. "os casamentos, que
som per prema (constranl?idos) nom ham
boa cima» Ol'el. cil. 4. r 71. sa- e ad"erbialmcnte, em cima; na parte superior, obre: v. g. em cima ela cama, ela banca. § A
cima; antes, em primeiro logar, em logar
antecedente, mais alto. (Por uso une· se o a
a cima, acima.) § Acima; (adv. ant.) fiualmente, emllm. Ol'd. Ar 2. 7. al'I. 19. § PaI'
cima; mais alto: "o padre ainda que de
me)'a estatura appareceo tanto paI' cima de
todos- Luc. 5. 5. e fig. alem, mais: "Iu.traI' pO'1' cima dos serviços .. Palm. 3. c. 48.
§ POI' cima; não obstante, ape7.al'. Pinhei1'0. I. 200. (,se pOI' cinta destas ra7.ões, etc.»
Albtlq. I. c. 46. § llg. Alem: (,pOI' cima de
tudo mandar hum govel'llador» Albuq. I. c.
3. i. é, demais, para coroar: "crut'l a cima
das imaginações dos 11Omens» M P. c. 155.
i. é, mais do que se pode imaO'inar: "vinhos que acima eslão do Italico Palerno.. i.
é, são superiorps em boudade, valor. Lus.
"prudencia acima de todos os de seu tempo» superior á de todos. Paiva, S. 3. 270
v. § FicaI' paI' cima; levar a melhor vantagem. § Dai' cima a alguma cousa; (phr.
anl.) concluíl-a. Galv. DeSCI'. f. 46. § Voliar
de ctnIa parabai:l'O; fig. revolver. transtornar.
VI lIuicl o. . 111. (do Lal. cimaliwn) (1. de
archit.) Omá das mai altas molduras do capitel da architrave. do fri o, e da cornija
VIIIIl"lhll, s f. (do HaI. cimaglia) JI:partc
mais alta da cornija. § Molduras que rematam o capitel § A parte pxtrema e saliente
da parede de um edificio 'acima do beiral
do telhado. § Cimalllas; (na orlh.) apÍl;es,
ou diéresis; são d(Ji pontinho ,que se põem
soure as vogaes, qll concorrem para mostrar que nao fazem c1ipblllongo: (/müdo,
catdo, araüe, ta, Leão, Or/h. trema. § Cimo,
alto, cabeceira: .. nas cimalhas da augua de
Lião" /l1ed. 3. 277. e 4.87. (onde a fundo se
contrapõe a cimatha) § Cimalhas sobre
mastros. Goes, CM. Man. 1. c. 91. gáveas?
Vln..h"'II. V. Samarra.
Vímbll, .ou V"mbn, S. f. (do Lat. cymba,
do Gr. k.llmbos, concavo) Darca, pegnena
embarcação de carga e tran porte. Eneiel.
6.67.
Vímbnlo, Y. C.ymbalo. 11. do F'ut.
VlmlJó.'lo, V. Zimborio. P. el'Av. 23.
Viml)l'/II'; SigniL incerta. Cancion. f. 63
v. "senhora, cedo, cimbrar, ou casarll talvez do Hesp. ci111brar, que significa vergar,
dobrar, de que se deriva cimbre?
Vílllbre, S. m. (do flesp. cimbra) Arcariá que serve de molde á abobada; cambo·
ta; simples. § IIg... As quaes obras por serem de madeira. podemos dizer que forão
cimbres das outras de pedra.. B. 1. 7. 2.
Vímbro, S. m. Certo mollusco dos rios.
VllUclr:l, . r. Penacho, ou ontro adorno
do capacete. LtIS. 6. 5'2. § Nos escudos, tllnbre, ou peça que se põe sobre o elmo. Sever. Not. 3. 17. li Capacete, ou cousa que o
pareça, e cobre, e defende como os capellos· de moinhos, corucMus, etc. fig. Fios.
Sancl. p. 93 v. .. e com esta cimeira, defendia o edillcío da sua alma".
Viméh'o, ", adj. Que está no cimo, cume do mO)lte, encumeado; situaclo em alto
lugar: v. g. 0 - caslello. § fig ...Alto, e- pensamento, e sobre os conceitos dos mais altaneiros do seu tempoll
Vlmentllção, S. r. Acção ou modo de cimentar.
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v. tran~. Fundar. Bal'b.
s. m. Argamassa; ma sa feita
de cal bydraulica, e argila, ou cal c pozzolana, ou cal e barro, etc. e serve para ligar as pedras e lijollos nas construcções,
para tornar os alicerces ou paredes impermeaveis, (Jar.) cobrir (IS passeios e mesmo
o leito 'das ruas, além de muitas outras applicações: v. g. o cimenlo 1'OlIIano; o cimen·
lo h!ldraulico, elc. § (por exL) Toma-se cimen/o pelo alicerce, fundamento da obra. B.
3. 2. 7. ,;de que elles usam desde o cimenlo até o cUlOe»::'1I. Olar. 3.
l70. Sego Oe,'co de Diu, f. 25'2. Eneida, '2. t 13. § lig. Fundamento; base; "o cimenlo d'esta passada a
Arrica.. /nccl I. p. l31 ...a humildade, - de
toda virtude..
Vimlló ...... , S. f. (do Pers. schemser, se~undo ') Vieim (o transt~,!i') ,Alfan,ge cur~o.
M. L.•. f. 281. v. em lteu. 8.100. e larelta vem ..semilarra· 7'el1r. c. 3. -camilaClmentó."
Vhnenlo,

r

7'a.1)

Vlmmhlo. u, aujo (do La!. cimerii.ol'tl1J1,
povos da Scythia, onde raras ve7.es se vê o
sol por causa dos nevoeiros} Tenebroso, obseuro. B. Flor. I. t96 "ou para as furnas
das cimmerias sombras» Ar/'. 3. '28. "como
trevas cimmerfas. I. é, de grandíssima escnridade.
Vímo, S. m. Cima, cume, sllmmidade: V.
g. o cimo do monle, sermo Vicil'. e Lobo /Jeseng. fil!' "cinto da gloria, r da venturall o
cume. Bo~age.
Víml"'(,' V. Cimbre. Marcos, ChI'. I.
VllIlIb'lI'ino, ou VlllllbrillO, II, adj.
Confeccionado com cinabrio. Pharm. T. .. Iaudano cinabaril1o.
Vinál)l'c, ou Vin;\i)l'lo, S. m. (do Lal.
cinnabaris) Combinação de enxofre com
azougue, da qual resulta um vermelho mui
lindo: ou é natllral, e diz-se nativo; ou artificial e vulgarmente se dIZ vel"melhão.
CllIlImomo, \. Cinnamomo.
Cín,"'", S. r. (1. bot.) Cardo hortense.
VhIlH'océphlllo, ", adj. (do 01'. kinara,
alcachofra, e kephalé, cabeça) (I. boI.) Que
tem Ilóres na cabeça, semelhantes ás da alcachofra.
VíllClt, S. f. Dar cincas; no jogo da bola,
perder cinco pontos por não passilr a bola
além de certo limite, egnndo a Ipis do jogo. ~ fig. Dar cincos; errar. desacertar, dizer ue5acertos Lobo. § V. Cinco.
Vlnciu', V. intrans. Dar cinca~. § fig. Errar. V. Cinca, no pr. e ligo
Vluceh'ál, Y. SinceiraI. Eüfl'. Prot. averdrs cinceil"Clesn
Clllccil·o. V. Sinceiro. Lus. 7'rans/.
Vlnceli'tc, 5. m. Fota, ou cobertura da
call1'ça m,ltla dos Mouros de Mombaca. D.

Barb. p. 23!J.

•

S. f. (L do Rio Grande do Sul)
Especie de cllha ou cinta, que serve para
aprrtar os arreios de um cavalIo encilbado.
(.'!nch/u·, V. trans. Apertar no eincho O
queijo, para des~orar a humidade superabundante (t. uso entre os que os fazem.) §
(1. do LUo Graude do Sul) Ter o animal preso pelo laço, e o Jaço preso á cincha.
(líncho, S. m. O'molde onde se queija: é
circulo de.vi~es, ou taboinha delgadp., 'com
alguns onllclOs; ou é o arco, que cinge, e
aperta a massa do queijo sobre o trincho.
Vínchn,

Al"le da Cozinha.
Vlnchimll, S.

.

f. Genero de plantas da fam.
das cinchonaceas, qne prodllzpm a quina.
VlnchonncclIs, S. f. pI. (t. bot.) Fam. de
plantas dicotyledoneas, que se a. semelham
á quina, e a que pertence o cafeeiro.
VluchollíUll, ou Vlnchonílt, (ch como
k) S. f. (1. chym.) Especie de alcalóide, que
se acha em muitas especies de quina, combinado com o acido qui nico, e eom matenas colorantes. Pim. V. Coel. Phal'm,
{;Inco, adj. numero '2 g. pI. (do Lat. quinque) Quatro mais um; tres mais' dois. Escreve-se em algarismo 5; em conta romana V. §- S. m. Oalgarismo que represenla
este numero: escrever um cinco, dois cincos.
§ Acarta, a face do dado ou da pedra do dominó, que marca cinco: joguei um cinco; tive na mão todos os cincos. § Como se vê dos
exemplos já dados, cinco torna a forma do
pI. cincos. § Da?' cincos; dar cincas: Ulis.2.

sC. 3. "senhor, não lia quem não di: eus .
CDS» ga!antearam com elle dizendo 'qu
le haVIa de dar alguma hora cinoo /e.
dos páo~. Coulo, 6. .10. 18. /1eo, Q. I. /~~r
I .• ~s smco, que deIS... § li. Fazer cOusa'mui

CT

des~lrosa ou el:ro mUito palmar, e evitav'l
V,nco-cn'-"l\mll, S. m. Nome de C.

herva que tem ~inco folhas: é da fam.~~
rosaceas, e couslderada febrifurra \' POItilla.
o '.
,no
Vlncoeu~ll, adj. num. 2 g. pI. Cinco d
ezenas, ou CI nco vezes dez.
~Ineoell~ill'o, a, adj. subslantivado A
qUlnqllal5eslma parte fraccionaria de qual
quer UnIdade: -quatro cinCOBnlavos (l/ )d;
sei til» Sever. Nol. Disc. 4. 28.
50
Cín~lll.' na Ol"el.
vem medl1' cincla
par~ slgl~ltlcar certa forma de Feitiços. I
Vlllcto.'lo, S. m. (do Lat. cinC101'iwn) \'
Cingulo, e Dalteo. B. Flor. 3. 387.
.
Vlncmútl(,ll, S. f. (der. do Gr. cinêm
movimento) Sciencia que estuda o mort
me!1tos tae~ ([uaes o~ vemos nos corpos que
estao proxlmo a nos: e rspeciahnenle nas
machillas. E' a primeira parte da mechani.
ca elementar.
Vlnerllçiio, S. f. Reduccão de um COIIIbustive! a ciuzas, por meiõ do fogo. \'.In.
ClOeracao.
vlnê"á"IIl, S f. (1. bot.) Gencro de plan.
tas de ornamentação, da família d s com.
postas.
VlIICI'IlI'iO, ", adj. (do Lat. cilwl'al'iUJ)
De cinza, que contém cinzas de cadaver.!
Umas - ; as usadas dos antigos Romanol,
que queimavam os ~eus defunctos. § ii. Que
contém os os de finados, ao nosso modo.
Chu.~.'co, ", adj. Ido Lat. cine1'el/s} p. uso
Cinzento.
VIII.wí('io, ", adj. Cór de cinza, ou semelhante a cinza. Our'vo, Potyan/h. p. 600.
Phann. 7'. "substancia cincricia• •excre·
mentos albicautes e cinericins"
VllIl;él, S. I;J. Cinget ele bois. O/r/,~. T.
33. 17. uma SQ jnnta. V. Sini!eJ.
Vlllgclúdll, S. r. O me mo qlle Cinge!.
Vlngelcia'o, S. m. O que pos ue. ou o
que conduz uma junta de bois.
VllIgldch'lIl!l, s f. pI. Os dedos maiores
do meio da garra, nas aves de rapina: -os
dedos do meio chamados cingideil'8s, Arll

Ar.

da Caça. 2.
. .
.
..
VlII~i"o, p. p. de ClI1glr: "Cll1to Clllgldo.
§ fig. Cprcado, rodeado. v. g. o callol cm·
gido de forlale;;Cls. Freire.
.

VIIII;III"'III'O, S. m. Cinto, 011 faxade~ln·
giq envolvedor, ou bolvedouro,. como di! o
vull!o do cingidoul'o dos memnos : ,!"e~·
tendo· lhe o braço (a um Mouro) pelOClllgl'
douro que era bum camaralJando... Ff.l
delle 'rodeIla" Coulo, 5. 8. 4. leão, Cell.f.
386.
VI II 1;Í1', V. trans. (do Lat. cingcrel. Allr
rodeando a cOllsa atada, ligar com Clolo:
"um 1Janno de ow'o CInge.. traz CHlgl~O, Irai
em torno da Cintura.. Lus. 7. 57. ~ CI.ng~ra
espada; pól-a, trazPl-a á cinla § Cingl.r•o
coróa, o diadcma, a lItiara; pOr algnmad e,..
sas insignias na cabeça. as quaes pOdrsDI
fórma a rodeiam. § il. fig. Ser eleva 010
thl'ono, ao ponti.rjc~do. § I\~dear, lor~ili:
cercar: v. g. o no CInge a CIdade. #lIlIi.be
1'l0. Cercai:, ornar em roda: V. g. ClOge'!
a cabeça uma gl'inalda.
• ser.;1
Vill/:í.·-sc, V. ref. AchegaHc\ c~ com
aproximar-se muito: (,o ~alel se.clIIglI: le:
a náo .. Vieira. ~ ligo Srgw rp tl!Cla~d~çõu
v. g. Clnl!'ir-se á te i, ás ol'dell\as~ üíMdo conlraclo, r-Ic. B. Flor. i. 9~. ~CI~far'"
nos mais ao nos~o rropos!to".~ ~I~/anci~.
restringir-se: cmglO· se .as. cvcu",). Cio!!i·
Vlllgilllo, p. p. de Clllglr fali. I '
do. /ncel. de Atc. 7'. 3. V. o "~d. illum) Cin'
Vínl;lIto, S. m. (dp Lat. cmg e -e cinge
ctorio. cinto, ou cordao, com qu ndosereo sacerdote por cima da alva, q~87 I' llIIveste para celebrar. B. Flor. 3. ..
teo. § V. Cingidouro.
cillipht!;do
Cílllllhcs, S. m. (do Lat. iOlporl uOIS,
Gr. lmiphes) MORcas prquenU]lla\ das pra.,0a5
com que fOI molestada em '1 Q. (.121 1.
toda a terra do Egypto. Cc I dos cillip!ull
«quando foi na.quarta ~raga Eg/. l..ctlB
Víllho. V. Clllcho. /JOsla,

braDCD leite exprimido nos cin/ws cópia
.
t
grVIande.
181110 etc. V. CY01smo, e c.
.
, /nll Ul6mo , S. m. (do LaL; do Gr. ktnam~non; ll~br. kinnamon, de kanneh,canfi e do Onental mum, aroma) Certa canna.
.
nella aro01alll·a.
..
VlOlliu', S, m. Instrumento musIco antigo e COIl1 ,o'n mais forte que a Iyra. F.
B/!{!·
7. 66.
.
f (d o La.t
flnos llI ''', ou (;'·Ilo.urn, S. .
do Ur. k!l6n. cãn. e Oltra, rabo) (L astro!!.)
well a IllUI re plalldecente na const~lIaçao
di ursa menor:_ o mesmo nome se da a toda acolIslellaçao. LttS. 10. 88. M: C. 4. 93.
VIIUl"iohO, s. m. Moe.da antiga de,o.
J. III. (Lei de 26 de novo 1;>38), valia 5 reIs.
~~~.
. I
. 'd)F
'Vínlll, s. r. (do L~L Ct/1C a, Cll1gl a a~a
de apertar em redor do corpo pelo meio
d'elle, e dando mais ~e uma volta. § Qualquer faxa circular, ainda que tenha outro
Il.'O. B. Flor. 3. 390. pr. § CII!tura: a parte
do corpo onde se aperta a clI1~a ou cinto:
U. g. púr a espada a ~lI1ta ..§ Coso § A parte
mais estreita do vestido aCima dos quadris.
~ linha serie correnteza circular. § Tira
ln 'papél em (fUe se eryvolvem jornae.s, liIrOS, etc. que se enViam pelo correIo ou
por·mão de alguem, e sobre a qual se escrevem o nome e a morada do destinatario.
~P,ca de architectura lia,') collllnnas, e pe~slács; lia cinta alia, e baixa. ~ piz-se dos
Ilulejos que acompanham do cllao até cer·
laallura da casa em redo.!'. ~ IL nauL) Paus
que vão por fora do costado de pOpa â prOa,
eservem de reforçn ao taboado ou forro do
coslado. /Jarros. § Ê tat que et-1'ei o pôde tmS/I" ou pór á cinla; diz·se ironicamente de
quem pretende ser muito boa pes,oa. EnImnidad. da Lingua, p. 131. § Adag.: "Asna
111ha cinlo amarella" E1/.{l'. t. 3.
Clnlá,', V. trans. Cercar com cinta, ou
cinlo. gCingir com uma tira de papel o jornal, livro etc. ~ue tem de se remetter a alguem; pór cintas. § Cingir, guarnecer em
roda com arcos de ferro algnma cousa para
l1ie dar consistencia e spgurança.
Cllllaril8o, S. m. Golpe com cinto. B. P.
! on Cinlaráço.
Cilllr.ido, u, adj. (L bolo) Que tem cinlo, barra dr diversas cOres: v. g. umbracttlo-.lirol.1J.
Cinlelro, S. m. O que faz cintas. § Cin/lira da chnpelt; liga que abraça a copa. V.
Einlillio. R Fila larga, com que se atam os
tueiros dos meninos.
(IIIIIÍ'I, S. m. Uma vara cravada em um
[JOnleiro de sorte, que se volva n'Plle, como.
pernadecolllpas o, e com um ponteiro craIlda na ontra [Janta para riscar circulas
!!Ondes, a que os compassos de ordinario
n~o abrangem. § Ocirculo descripto com o
nnld. § Carro de cinlei baixo' de rodas bai·
m, usado de Ca1"[linteiros.' § O cinlet de
vm engenho; a área circular onde andam de
rooa os hois, ou bestas: v. g. lem grande,
:~pequeno cintcl,engen/w, oti casa de moentlnlel;

signif. incerta. Cancion. f. t t 1 v.

'em c"te segrê e cinlel reina elrei D. Ma1Oi'1.,
Clnlemcote, adv. Acinte: "do que des~de moeda falsa r.inlemenle" i. é, sabeno,que é falsa. Ord. Ar 39. e 60. pr. "dos
!~. cmlemenle alTancavam marcos e termos, Cor/. ele Lisboa,· \1134. .
'
.!~:hllJlÍ'" V. Scintilar, e Cinlilhar. T. ele
rtr"a'dt 2. •cinlilava mais fogo do que a
"orça a labareda.
Ih~~ntllhâl" Y. ~intilar. Anel/'. Chi'. 3. 53.
br~ trave de logo ... cinlilhando até se
CI ~. (era um meteoro.)
I!l d~'\,hO, S. m. dim. (le Cinto: "as rouhum • ~nlls recamadas airosamente em
Cin~llr"~o e ~a{jras. Vieir. 4. J94. césto.
rmcinlIT/' dI. Clntelro : -chapeo de tafetâ
C'OI 10 e diamantes" Lat'lLllha.
r.,ja q~~ S. m.,rdo LaL cincttlS, cingido) Cor·'.'R fi Idse clI1ge) e feqha com duas cha!IlIQ ~olo ru\.. § Ctnlo frIO: (L poeL) o cir, ·,ro. ar artlco, a zona fria. Lus. 10. 129.
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, , o La!. cinctus, a, UIlI) p. p. ir-

cm

CIO

CIN

de Cin~ir. Diar. de Ourem, {.5'J6. Aulegr.
r:rei""
16
"l/reix.o de espaàa cinta" nome de
uma villa de Portugal. § Ba quem escreva
V.
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lo, Elog. 14. D8. "ciosos de suas terras.. fl.
L 4. 6. § Que tem ciume em cousas de lucro 'e proveito; i. é, invejoso. B. 3. 3. 3.
-aos Mouros como são ciosos de nós...he
cioso de gente estran~ei ra lhe en traI' no
reino.. (na China). B. 3. 6. 1. Cioso de parceria 110 governo; de sua aucloridade; em
que não quer companhia. Couto, e B. 2. 2.
4. "tão sofrego e cioso daquella honra" Coulo, 10. 9. 8.
Clo.iiánbo, II, adj. dim. de Cioso. Presles,
28 v.
Clp......b .., S. r. (1. do Brazil) Especie de
abutua delgada, li8a e branda.
Cljlll,'lliO, V. Cypariso. LIIs. 9. 57.
(;ipC1·0. V. Cypro. Curvo Polyant. 201.
Cipó, s. m. No Brazil chama-se aS8im a
toda a planta sarmentosa e trepadeir'a, que
tem umas hasteas longas dobradiças. que
servem para atar, ou para usos medicas,
como o cipó de chttmbo. Vasco Nol. § Cip6
de rego; que tem ao lono'o varias regos, e,
cozido com a casca, se faz vermelho; usam
d'elle par'a chibatas, e para amarrar; muitos outros ha para amalTar cercas, para
usos medicas, grosso para arrochar, etc.
§ V. Si pó, que é o mesmo.
Cipó, adj. (L do llrazil) Cobra cipó; cobra, que se parece com um cipó; é delgada, anda pelas arvores, e ataca a gente.
CII'O"d .., s f. Golpe com cipó.
Clpoál, S. m. Balsa, malta cerrada de cipós, d'onde não ae facilmente quem n'eIla
entra, e impede o caminhar.
Clpoó,', V. tl·ans. Açoular' com cipó.
ClpoHIIO, S. m. (do Ital.) ~Iarmore verde
ondeado de branco.
Cij,o"cm .., S. r. Arvorc do Brazil.
CiPI>O, S. m. Ido Lat. cippus) Cepo, tronco, ou pequena columna ele pau, ou pedra,
em que se entalham inscripções. Res. H. de
Evora, C. 6. AI'I'. I. I ~ § t.:ippo; tronco de
alguma familia. Nobitial'.
Cipre, S. m. Antigo vestido com adorno
de muI heI': "sayas, e cotas, e cipres de do·
na, e outras cousa, que pertenCiam a guarnimentos de molher.. ChI'. D. F'ern. J. C. 49.
4Jilll'",,'e, e derivo V. Cypreste.
Cil)J'O, V. Cypro.
CÓI'n, S. f. Malta, brenha, logar cheio de
silvado e matagaes. Etuc.
(;Io'u 11.1 .. , S. f. (do Arabe, saranela, de
sarada, encadear, enlaçar, tecer uma cousa com outra) fnstrulll nto, como !'alo de
mad,,'ra, para limpar a cal, a areia, do cascalh , pedras, rtc. § Tambem ha ciranda
de palha. para limpar o ~Tão, e. de arame.
Autegl'. r SO. § IIg. ,,- ae rogo, para cirandar os impios dos bons".
ICh·.... dAge ... , S. f. A porção limpa por
meio da ciranda, alimpaduras; palha que
O. venlo leva da ciranoa.
Ch"Uldá." V. trans. Pa ar pela ciranda:
V. g. - areia, cat, trigo, ele.
Ch'IlUdi,,', v. intrans. (I. fami!.) Andar
de um lado' para o outro; dar voltas no arran}o ?a casa,. on outro llualquer serviço.·
Ch·~t .. , S. I. Aba da 'el a. B. P.
Ci.,c(·, S. f. (L myth.) Nome tiPo uma feiticeira. ou divindade magica, filha do Sol,
que habitava n'uma ilha: .intla vinha chorando o fC'io en"'ano Que Cil'ce tinha usado ..... Lus. 6. 24, § fig. Mulher artificiosa,
seductora, enganadora, encanladora. § (L
astron.l Pequeno planeta novo, que circula
entre ~[arte e Jupiter.
Ch·c':- •• , S. f. !'lanla vivaz de 1101' rosâcea, que crp, ce na Europa nos bosques e
logares humielo·: era m;ada antigamente
como resoluti I'a. com O nome· de lil'rva de
anta Estevão, ou dos f iticeims. P..~flJ(t. p.

este parI. e der. com c: cinclo, cinctura, elc.
porém é p. uso V. Tinto.
(}Jllt"iio, S. m. ()Illtro.., f. Habitant0 de
Cintra, ou da sua serra. Gil Vic. 2: 494. -os
cintrãos em folia com seu principe se vão..
§ Usa-se adjecL
CI .. túra, S. r. (do 1,a1. cinctul'a) O meio
do corpo humano. por onde se aperta o cin·
to ou (letrina. § Cinto. § A parte dos vestidos qlle rodeia o meio do r:orpo.
ClnhOl'Óldo, a, adj. (L poe!.) Que tem cin·
tura. ~ Que é apertado pela cintura. F'. Etlls.
2. p. 43. chama cinluraclos vasos, os alcatl:uzes da nora.
Cluturilo, S. m. (do FI'. ceintu1'On, de
ceindre, cin~ir) Doldrié largo que usam os
olIiciaes militares.
Cln....... V. Com muna. Doc. Ant.
Ciuz., S. r. (do Hesp. ceniza; do Lat. cinis) O qlle resta do corpo com busti vel depois de queimado: v. g. cinzas de freixo. §
Reduzi1' a cinzas, 1'. q. a cict.ade, povoação;
abrazal-a de todo. § Cinzas; as reliquias dos
cadaveres: "dar-llJe Deus netos das cinzas
de Isaac.. da geração que parecia extincta.
Paiva, S. § fig. A memoria dos mortos: /tonl'Cl11OS as cinzas dos nossos antepassados. §
Signal de lucto. mortificação (no prop.e fig.)
§ Fazer penilencia com o sacco e a cinza;
fig. ter viva contricção de seus peccados §
Na chymica e nas artes certos residuos da
combustão. § Cinza azut .. ox.ydo de cobre
precipitado da dissolnção do sulphato d'cste metal peja cal. § Cin;a verde; variedade
terrosa do carbonato de col1re, que os pintores empregam na pintura de paizagem. §
Cinzas do Levanle; especie de soda § Cinza
vermetha; variedade terrosa da lignite queimada. § Cin;a negra; varipdade terra a da
Iignite em estado natural. § Quarta {cira de
cinza; a primeira da quaresma, ê o primeiro dia d'ella.
Clnzelo'o, S. m. ~Ionte de cinza. § Lagar
onde se ajunta a cinza, que câe do crivo da
fornalha, ou do fOllão. § Pequeno vaso para
depo itar a cinza ao tabaco de fumo.
Clnzél, ou I!llnzél, . m. (do LaL cresus,
ou scissus) Instrumento de aço, agudo em
uma das extremidades, e que serve para
lavrar pedra, prata, ou amo: este sentido
parece ler no verso da Viela do Evangcl.
por Harrelo, '273. 3. "mas por lei do sinzet
mais advertido" e no POl't. Rest. P. l. {. 194.
"lavrando este bruto sinzet na paciencia do
infante-o § ln trumento de cravador, de
ferro. er"e de bater o ouro sobre a pedra.
§ Inslrumento dos estatuarios, ou esculpto·
res, gravadores, etc. I ieim, 3. 41 D. "toma
o maco, e o cinzel a mão (o est<'ltuario), e
começa a formar hum homem.. it. t. lO. "o
cin;ei de Pbidias". § fig. A maneira de trabalhar do e culptor: aquelle artisla tem W/L
cinzel delicado, um cinzel audacioso.
('J .. zel .... o, p. p. de Cinzelar' e adj. Trabalhado a cinzel. P. da /I Gen. 3. 170. Agiot.
Lus. 3. 2~8. § lig. Trabalhado com cuidado,
com esmero.
Cinzelado.', adj. € S. m. Que cinzela. §
E. culptor, gravador.
()luze" dúr.. , S. r. Lavor feito a cinzel.
CInzela'. .., V. trans. Lavrar a cinzpl. § Ug.
Trahalhar com esmero e nitidez; apurar,
aprimorar.
Clnzc .. to, II anjo COI' de cinza.
Cio, S. m. O de ejo oensual que tem os
animaps em certa época do anno; brama.
(Ciyo é mellJor flronullcia).
Clo''')o, ou (;)'0"'''0, S. Il!. A vara de
porcos, ou os que criam os ccriros. Eluc. '2~S.
Cil'cc""c, a Ij. '2 g. (do Lal. cÜ·cen.lis, e)
al't. Caeiro: e V. aqui Ceeim c Peyouga.
. CIÓl'l.....Clltc, adv. Com ciume, com zplo, Pertencente ao circo: V. g. jogos -. Vieir .
5. 9.
.
Oll rmulação.
Ch'c(':o, II, adj. (de Circe, famo a ma"'iClol'lo\ ósa, adj. (de cial', ou talvrz .de
ca,
e
enganadora)
EIlg-anoso,
Ungido.
Artn.
cio) Que tem ciume por amor, ou emulaçao,
ou zelo: "elle sol'rendo a dór ciosa . .. dei- /I1St. 3. f. 638. § ou Circeu..
Ch'cinál, .adj. Z g. (t. boLl Diz-se das
ta-se aos pés da ninfa .. do cioso engano
ag-ravada" Cam. San. 184. Paiva, S. I. 24. folhas e cotyleclone , quando estão enrola"Ocos he cioso dr. sua hOI1l·a.. • cioso do seu dos em espiral obre si mesmas, do apice
saber e poder.. I. de D. Pau.to. {. ~Oj. "el- para a lJa e. BI'OI. (J<J1np. '2. p. 9. e 31.
Cil'co, S. m. (do LaL circus; do Gr. ki1'Hei D. João II. era de condição mui ciosa
em materias de qllerrr ser venerado.. Bri- kos) Praça circular, destinada antigamente
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para espectacullJ de jogos, e outras festas'
publicas. § IlecinLO circular coberto, deslinado a espectaculos publicos, onde principai mente se ex.ecutam ex.ercicios de gymna tica e equitação. Us circo. de moderna construcção tem caixa para representações theatraes, e n'es'e ca o a arena cooverte·se em plateia. ~ CI~'culo : "huma pedra lançada na agua vai fazcudo aquellcs
seus circos.. n. § Circo de (a:.er queijos: V.
Clncho. § Circuito. Vil'ia/o, II. 54. § Circulo
5. 4'2. 1. § Couro qne fórmagico. o,.et.
1'a o alto do apato, ou panturo, que os
tem de pau, 00 de corliça. Ineet. 3. 518.
§ O pesponto com que o circo se preua, 00
segura sobre o salto: "sapato de dois cil'cos de linha eneeraJa branca"
Vh'culçiio, S. f. (do LaL. circuilio, de
circU/n, a roda, c de ire, ir, andar) p. u.
A acção de gyrar ; o circuito, gyro: !lannO
tanto qucr dizer como circuição de tempo ..

Pereorrer á roda, rodrar: o 11avio circulou
a ilha. § Cercar guaruecer à roda: v. {J.
circular as moerias; pOr-lhes lavor na penpheria para se conhecer depois a que foi
cerceaJa. § Circula,·; Llzer a circulação
chymica em algum corpo.
.
Ch'culilr, v. intrans. Mover-se em clrculo, gyrar, voltando a~ ponto de partida: o
sangue circula nas vetas. § Renovar-se pela circulação, fallando do ar. § Gyrar, passal' de Inão em mão. rallando do dinheiro:
as nolas do banco l:Írculam sema!l.io ; lia
praça cirçula Illtti/.o dinheil'o; CIrculam
actualmente muitas notas.f'alsas. § E palllarse, propagar-se, rJizer-se de bocca em bocca: circulam boatos de revoluçào.
Vh'culiu'meule, allv. Em circulo, à 1'0da, em redor d!:l algum ponto, ou logm·.
Vieira: "mover-se cil'wtal'1J1cnle...
C ..·c..... I~rlo, u, adj. Que respeita á circ.ulação. § (t. physiol., .etc'l V. Circul-ação.
§ (L chym.) v. g. l'aso O1rcu atono. .
VÍl'cnlo, S. m. (do LaL cLrctilus, dllll. de
CtI'CUS, o circo) (L Je geom.) lfigura plana,
cuja peripherm. dista igualmente de um
ponlo, que s JIZ cenll'O do ctrcltlo. § A propria circumferrucia. § Cil'w/<Js maximos;
(L geog.) os que passam peln centro Ja esphera terrestre, e são: o equador, a ecliplica, os meridianos. § Circulas menores; os
que cortam a esphera sem pas arem pelo
centro, como os tropicos e lodos os parallelos. g Circu/os l.lolal'es; os parallelos que
nos dOIS hemisphel'los dIstam dos respecllvos f.polos 23°,. 27' 57". § (Jirculos etc (ogo;
machina de dOIS arcos de ferro encruzados
com arame, cheia de canos de pistolas atacados de quartos, etc. Ex. c/e [Jomb. 348.
g Ci/'(,11lo; movimento, audamento em torno, rodeio. Vieim, 7. 304. '2.. ·amoroso circulo.. (ue serviço de 7 al1nos.) § Circulo de
etiaJ1lanles, ou oulfas pedras engastadas em
redôr de outra maior nos annels, etc. circulo de perola.s. § Circulo: V. Cerco. § Lavor circular nas moeda~. V. Circular, verbo
§ Circulo amado de perolas; coroa de visconde. § Circlllo dc Oltro: pequena coroa de
ouro que usavam os llomanos de familia
patricia. § Circulo d'equação; cirmJlo ctue
se juntava aos mostradores dos relog-Ios,
para marcar a hora exacta do sol. & (Jlrcu
lo I'epelillor; (L geom.) disco cirCUlaI' graduado, que erve para medir ang-ulos. § Arco; anuel; cinto; aro. § (L meteor.) Cil'culo
magico; circulo que ~e qj algumas vezes na
berva dos prados e é devido a um phenomeuo meteurologico. § (L de equitação) Linha circular d scrip!.a pelo cavallo. § Disposição de cousas ou pessoas co1l9cadas .de
maneira qun formem uma especle de cu·cuu rerencla de circulo. § Por extensão, sociedade, reunião de l''lmens e mulheres
para o prazer da conversação, da leitura. §
As~ociacão cujo membro se reunern em
lognr det~rn1..inado .. § Exten ão, li.mi.tes. §
Circumscl'lpçao eleitoral, que nomeia um
ou mais depulados. Os clrclLlos di videm-se
em assembleias, cada uma das quaes é um
Cl'utro de "otação, que se reune em togar
previamente delerrnll1ado, sob a direcção
ll'uma mesa d'eleitores. § Serie, successão
continua que volta sobre si mesmo. Um cil'cuto de clóres. § (t. log.) Circulo vicioso; sophisma pelo qual e llá para prova a propria supposição de que se parUu. § (L ph)'. io!.) Girculo galvamco; communicação entre dois pontos de contacto, mais ou meno
distantes nns dos outros, n'uma serie d'orgãos nervosos e muscularrs. § (t. math.)
Circulo de re{lca;ão; insll'llmento para observaI' as alturas e as distancias no mar. §
(pbr. pop. e comica) Cil'culo bicuclo; um funil. !'i A Q!LlUlratura (lo circulo; problema
que consistia cm acbar mna superOcie qua~
drada, equivalente á do circuJ.o, e que boje
está collocado na cathegoria das cousas chymericas e impossiveis.
Ch'cu"" prer. que entra na composição
de muitas palavras derivadas do lalim, e
signiOca: em torno; ao l'ed.OI'; á l'oda.
N. n. Todas as palavras que principiam
por circum (do Lal.), se acham escriptas nos
cla icos ol'a cil'Cum, ora circun; a primeira 01'1. é a etymo!.
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Vh'cuÍl', v. trans. GjTar, andar em redóI'. [I'em. Report. I. 6.
Vh·enitíll·,. v. trans. e intrans. Girar, andar à roda, CIrcular.
Vh'cÍlito, S, m. (do LaL circu'Íl'us) O espaço, ou ârea circular, cm redondo; circumferencia' p ripberia: v. g. o circuilo
da cidade é ele tres leguCls ; ambito : !lvirâ a
ser cidade todo esle circltUo" adjacenles,
circumvizinlIanças. Vasc. Sitio, 1). l89. e
191. !lOS mnros de Babilonia tinbão de.J2 leguas.. § Cerca, muro, tapume: !101rcuito rle paredes ~ômo as que cercam quintaes.. B. 2. 4. I. Diz-se lambem da sene de
edificios, que fecham em roda um spaço.
n. Flor. 2.216. § O movimento circular pela Ol'uita, o ".HO: !lO circuito do ai..
!louto voltas do -01 por natural circuito..
§ Circuito da cesão; enlre mrdicos, a repetição do acces o. Lu:. da ll/edic. § \ 01ta: fez um grande circuito pal'a chegar â
cidade. ~ Circuito da moeda; onde vai a
inscripção. Amlr. ChI'. 4. 66. § íig. Circumloquio, roJeio, periphrase: "explica por
termos propri(ls, e não por eirc!tilos" Sevel'. IJisc. 2.
V~I'e .. lnçuo, . r. (do Lal. circulatio, anis)
Mov1l11enlo Jo que Circula; g~'ro. § - elo
sangue, (L physiol.) movimento contiIHJO, e
por' as im dizer CIrcular do sangue impcllido pelo coraçãu para as arlerias, e trazido outra vez ao coração ppla~ v ias, para
d'alli tornar de novo a fazpr o me m ~y1'0, depois de ler atravcs atio o app: 1clllo
respiralorio, e ter recebidu d'elle ri inl1ucTIcia vivificante do aI' atmospherico. § A faci\idade do .tra~sito nas ruas, e logare" I_'IblIco : u potw!a restaúelecell a clrculaç;lQ.
Bilhele cle circulação; em termos de caruinhos de (erro, bilhete de ida e volta para
vi itar C l·tOS e determinados logares com
limile ue tempo. § íig. O gyro : v, g. - do

(lill/wiro dos generos c~mtlle1'~iues, lias. no·
las, apottces, etc. § Ctrculaçao de nottctas
·ele gazetas, papeis de novas, informações, banhos, proclamações, elc. cun;o, communica-

ção, rt:paI'lição ao publico, elc. § (em cbym.)
Operação em que um liquido dislillado passa logo para nova distillação. § (em astron.)
A cil'culação elo aslro; o tempo em que elle corre a sua orbita : a cil culação da tua;
o mez lunar. A;;w·. c. 57.
.
Clre..li~dol p. p. de Circular. § adj. Cercado. Elegiaaa, r: 2G4. _ilha circulada de
mar" «annel cirwlaclo tle brilhantes.. § Circular, da feição de circulo: «degráos cirClttlUlos .. B. 3. 5. 5. (de lima craléra, alga r, ou
bocea de fogo.) § ,110eda - ; que tem 1111'01'
na circumfercncia para "e eVItar o cerceio
d'ella. Gal't. Reg. 2t de;;. de 16 6.
CIJ'cnJànte, p. a. de Circular; e adj. 2 g.
Que circula: V. g. especies, bilhetes -.
V~I·culi.r, adj. 2 g. Da feição de circulo;
relativo a circulo. § GiI'culal', ou carla ci1'cular; carta, of!lCIO ou simples commullicll.cão, expedida cm copias idellticas, impres as ou manUSCl'lptas, que se dirigem
a muitas pessoas ao mesmo tempo. Decr.
de 4 de de;;. de 1796. § - s. r. a.carta, ofIicio ou communicação circular: recebi uma

ci'l'l;ular.

Vh·c..tór,

V. trans. (do Lat. circulare)
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Vh'C~III.lHul.lcllte,

te, amblente.

adj. 2 g. Circumd

ano
p. p. de CircumcidarF
nado, 'lne tem o rrepucio tallIado. 8.1 a·
3. (f~orao CLrCUIJ1Cldado.s com todas as cert
m0!1I~s de Mouros~ § Iig. Cirellmcilla$ no
espt!'!to; o que r~glstra, e conforma a .Ua!
acçoes ~om a leI. Arr. 3. 16. i. é, bom cren.
te, e virtuoso. § -; (L b~t.) diz-se da ea.
psula quando tem s.utura Circular e horizou.
tal, ou parece ter Sido gol peada transversal.
meu te, de morlo que a parte .uperior repre.
senta nma tampa, como no mcimculiro na
beldl'oega, etc. Bl'Ot. D.
'
. Vh'CUIllC~díll', v: trans. (do Lal. circulIIctdere, de ctrcll1ll, a roda, e ca:clCl'c. ferir
cortar) Talhar o prepllcio por motivo reli~
gioso! ou outro .. Vieira, 7. 550. § fig. I'ir.
cl!l)!ctdar os (tesqlos; contei-os no limites da
razao . ..ln'. 3. 16. «- os vicioso cariar os
viciosos, e 1!1aus desejo~. Vicir. Marl. Cal.
- as elemastas dos sentldos; - os olhos de
ver; - as orelhas, rle ouyir Cousas vãs,'más
IInguas; - o nosso cOl'af:ao, de sens mão de.
sejos; - a.s concupiscencias, elc. Marl. Cal.
Vh'CUIIICldátlo,

336.

Ch'CIIIIIC1!liio, ou Ch'CtlDClsiio, c der.
S. f. (do Lat. circulJ!cisio, ollis) Operàcão de

circulTIcidar, por motivo religioso, u ilados
Judeus, dos ~[ahometanos, etc. Vicir. 7.550.
§ Solemnidade da egreju cbrislã, celebrada
no primeiro do anno para commemorar ~
circumcisão de Christo. § it. Operação cirul!
gica.
Vh'eumciso, ", adj. Ci rcumcidado. Nau/r,
ele Sep. (Janlo, 6. § li". Fiel, qllercccbeuas
luzes da verdadeira doutrina da ~alvarão:
v. (I. o povo circumciso; opposto aos ini;ír·
cumcisos; IJropriameote, se diz dos Judeus;
e por tras acção dos üeis, que substituiram
o bapti mo da lei da Graça, a circnmCl5ão
da revelação Judaica (não ao baplisJlo Ju·
daico). § S. m. Um-.
Vh'cUlnclÍl8o, 0, adj. (do Lal.) Fechado,
encerrado por todos os lados.
Ch·c....... "''''nto, S. m. p. uSo Circuito.
cerca, barl'eirâ divisoria. Tombo lJi!/h9 rle

Palleme.

Ch'ell mdim I e. adj. 2 g. Que cerca, ou
gyra em torno. '
.
.'h·CUlIItlál', ou f":h'Cllilllnr, e der. V.
trans. Ido LaL circumdare, de circum, aroda e dare, dar) Cercar, cingir. rodear. Fm·
)'e ': !la fosso cil-cU/u/a a cidade...em lorno
a circltlllda (a capella) Interiol'menle hu.m
composto e proporcionado pedestal>. Frelr.
4. n.O 10ã. -os lugares abertos, queclrcllm·
davam a praças.. POl't. Rcsl. .
Vh'CUlIItlucçiio, S. r. (de clrcmndlletnr)
(I. did.) ~Iovimento de rotação em t ruode
um eix.o ou de um ponto centrai. ~ (i.
physiol.) Movimento pelo qual um memuro
on um osso descreve uma especie de cone,
cujo verlice se acha !la articulação supenor
e ii. base na outra extremidade
Vh·cuu.tluctí"', ou Ch'ClIO -'. e der:
V. trans. (do LaL circumclncere, de G/l'ClliIl,a
roda, e cútcere. guiar) Haver por lIullo,.c
de nenhum em~ito : V. g. circulilduclaracl'
tação ; é quando as parl~s dcserlall) d.o,roro:
Vh'cumdÍlelo, p. p. lrrrg. de Clr"umdu
clar_: Citação circumducla; hal'lda por de
nenhum etrríto. Ord. 3. J. 18.
der
Vh'cumfcl'cncl:l, ou Ch'clI"-:, e é
s. f (do LaL circlllllferelllia, de clrC/llll ir.
(erre, levar. trazer) A linha que forroaoC
culo; peripheria.·
. n 00
Vh'eumfea'cute, adj. 2 g. Qne cere ,
gyra em roda.
der s.
Vh'CUIIIOC:liio, ou CiI'CIIII-, e ·e.
f. (tio Lat. circllm{lca;io) Dobradura ao r
dóI', innexão completa.
irtUmP"
Vh·cu",Oc:>.o. ", adJ. (do LaJ' c·,.'Wll e
XlCS, p. p. de 'circumfleclere ,e Cl dOu cúr.
{1colere, dobrar, CUl'l'ar, voltar. \ olt~ laJO. i
vallO' circularmente para qualque ac.:eO'
Accenlo circwJJ{1e:co ; II. !(ramlD. ~~~fcavaOl
lO particular com que os GregoS! domei'
o som gra ve e agudo ua pron1tClj AeceolO
ma vogal. § it. (I. gramm. ,por uffôidOS pela
composlo do agudo e gl.ave, JOdo I"'):
parte superior do segUInte ~al se ,Icre
serve para mostrar que a vO otcOUe
pronunciar com um acccDto enlre

cm
ave e o agudo: 1). g. /óra. {óm. Na 01'1~~f~phia moderna este a(l(lcnto substituiu
muitos casos o grçwe, que esta em comefelo desusO; e o cLrcum/le.7lo mesmo.esrã sendo de us~ ~ouco frequente; mUitos
escriptores o eliminam,. quand~ a pronuncia da palavra lIào é dUVidosa, liml.tando-~e
emprrgal-o quando o termo val'la de Sl~ificação, por. varI~r d,e acc~.n.IO .a v~gal :
o. g. cérca, e cerca, c9 1le e cOlle., {ÓI a, e
róro . 100lválllos e IOUVa!110S ; se, se, e sé, ele.
M as vogaes a,. e, o sao accentuadas (l01U
aecento circumUexo.
()Ireulllnncncln, ou (Jlrclln -, e der.
s. f. (do Lat. circu1Jl, e fluenUa, lluxo) O
movimento, (l~r,o em ~on!o Circulante que
tem alltum l1U1do, ou liquido: v. g.. a -do
ai' am~icnle, das ondas, qlte tomeLam um
penedo, elc.
..
I)h'ClIlIlnllcnte, p. a.. de ClrcumnUlr;
Que corre em roda, ou clnJ\,e com corren·
leIa -o salitroso humor CU'wm/lllenle n (o
mir em torno da terra.) .
Clreumnnír, v. trans. Corrrr ('111 r6da.
! fi~ .• 0 sol cÜ'cu!/Lflue o mal''' Tava.res, Ramalh. mais [lropl'lO, o mal' cLrcum/lue; torneia a penin ula, a ilha.
.
IJlrcllmnúo, ", ad.!. (to poeL) Clfcumnuenle: aO - pelago» C1rcumfuso.
()(l'cnmrOI·j,""O, n, ad.l. (do ],at.) [)e
charlatão. /"11: de Moo 155. "dos circum{oran/as em 1111 leiro, que andão vendenJo
remedias não ha que [iar» -loquacidade-"
IlIrclIlIlr....fO, " , adj. (do Lat. circttm{ttIUI, p. p. de circwn{wtdcrc, derramar á roda) Enlornado em red6r. Ene/(l. l. t34. §
fi•. Espalhado em torno: V. g. a lw'ba ini·
Iniga circlIlOrllsa: "as ondas circum{usas"
1Ig1l0l-: o ar - ; ambiente.
.
ClrclIllIl;"'ó,', ou I;y,'ár, V. 1ntrans. (de
Circuul, c de gyra1'l Girar em redár, em torno: V. g. - os braços, a {!/luta: "os corneIas circumgirando nas suas orbilas" "que a
lua circllmui/·asse. a terra" torneasse no seu
gyro. ~ Andar em roda. B. FlO/·. l. {. 133.
,()IrclIllIlçoio, S. f. V. Circuição. Figueir.
Chrollo.qr. I. 30.
VIo'cumjllccllle, adj. '1. g. (do Lat. circUllljacClI.l, tis) Que j:iz em red6r, ali que
eslã eirculllvizinllO. BenOO. Lus. 2. PCtrt.
uI/. l. 2.

C1rcllllllocIlÇiio, on Ch'elln -, e deriv-

S. r.ldo Lal. ci!'cltmloculIO, anis) leripbraSIl, rodeio dg palavras. para se dizer umei

cousa. que ,e [lodéra dizeI' com um s6 vocabulo. Cosia, l. 60.
VlrclIOllóqulo, S. m. Cireumlocução.
1AJI'la tlc (}lIia; p. 163.
clrClIlllIlllll'ádo, ", adj. Cercado de muro, muralha: "cidade -» "porto todo -"
clrcumvallado : fig -o seu socego não é sonolento, e letliarl!ico, mas ctreummurado
de todos os desvelos, e prevençõrs da mais
Illenlada prudencia»
C.lrctllllll'''·cc;''~iio, ou ()h'cllu -, e
dcl'lv. . r. Navegação em torno, ao redár :
v.g. a-do mllndo.
ClrcllOlhlU'cgl"ló.·. S. rn. Ql18 navega á
roda, raz o gyro: v. g. :... do mundo.
ClrcIIIlIUIl.-eglt." v. int,·alls. Navegar
em torno.
CII'Clllll"~I~lJ" adj. 2 g. Que está em
redor ou VIZinho aos p610s: v. g. nações,
g-10l, ai/tiras, laliltules-.
VlrCllhlllór, v. trans. (do Lat. circumponere) 1'61', collocar ao red6r, em torno.
CII'CllllJ.cl·cn~.·, ou CIa'e.n. e derivo
l.lruns.. (do Lat. cirCttmScl'i!iel'c, d~ circum,
ede ICl'lbcrc, escrever) Escrever, ou traçar
em redor: U. g. cireumserever ttlll cintilo a
tnllal'~Uelograml1lo equilalero, e l'ectanguc( udul. § Limitar, ou abranger: "nenbum
t~~lm~de circunscrever a Ocos" AIm. ll1str.
Ci~lo'cUhl.C~'lpÇj'jo, s. f. O que abrange a
ecumrere~cla de. qualq uer (lousa. § (1.

1:.) 1CÇao de C1rcumscrever um circulo
culo Co~gono, ou

Um

polygono a um ci 1'-

cumi ~ 9ue reduz a certos limites a cirde ereneta ~os corpos. § Nome genel'l(lo
Jualg uel' divisão territorial: ct1'cumscriUI~el/Ol'ol, adminislraliva, judicial, ttc.

Ouec{UU18crl p tít·o, ", adj. (1. de theol)
reumscreve, abrange, e limita: «Cbris-

ClB.
lo não se sacramentou de modo cirw11lscriptivo" i. é, não está na Iiostia consagrada
repailidamente, e de sorle, qne uma parte
do S"lll corpo occupe outra da ho tia; mas
está todo em toda ella, e todo em cada parte; c este modo de eslar se diz definitivo.
()I,'cUlIlsc.'íl.to, p. p. de Circull1screver. §
adj. ,Que est~ de modo cireUlJ)Scl'iptivo: «bum
mlOlstro nao póde estar cil'cwlIscriplo em
dois posto ao mesmo tempo" Varelta, 1).
502. ~ (t. de geom.) De,cripto, em torno de
alg. ligura. E1/ctid. § llestricto, limitado, 10ealisado: o incendio ficou CÜ'cUlllscl'iplo ao
predio em que l'ebenl(ltt. § (1. med.) Que tem
limites determinados; localisado; 11171101' circumscl·iplo.
()1I'cllull;esHõo, ou ()1t'CUII - , S. f. (do
Lat. ci1'l;u11l,~essin) (1. de tlleol.) Existencia intima, v g. das pessoas Divinas em si mutuamente.
CJh'C.1I1I8ouóutC, ou VII'enll -, adj. '1. g.
poeL (do Lat. circUlllsonans, lis) Que sõa em
derredár: v. g. Nereo - ; o mal' -. Bocage.
()irc.lln81.ecçi'io, ou ()Ia'cun -, e der.
S. f. (Lat circ1I111speclio) L\ttento exame de
qualquer eou.a por lodos os lados, como de
quem 6lba tndo em redor. Vicir. 3. 330. 2.
H. Dom. P. 2. ocircunspeccão no conjectu,,rar" § V. l1iscrição, syn. ()lrcII1Il81.ectamcntc, ou eh'cun - ,
adv. De maneira circumspecta.
CIa'cllm8peetí"tllallo, ", superl. de Circurnspee.lo. Namrr. M. 2l. 5. p. 335.
CJh·ennll'll.éclo, ", adj. Que ralla ()lJ procede com ponderação e cautéla, examina tu(/0; v. g. sujei/o -; averiguação mui circumspecta. Vieir. 8. 243. § Que procede da circum,peeçào: lJalat>ras circumspeclas.
eh'cnIll8h\uclll, ou ~h'eu" -, e c1er. S.
f. (do Lat. ci!'cUlllslanlia) Aqualidade, accidente annexo, ou que acompanha alguma
cou a, algum facto: V. g.' as cireumslancias
elo eslado, do caso, elo delicio. § (L jur.) Circwnstallcias aggl'al'allles; ci rcumstancias do
delicto ou Cl'lllle que aggravum a pena. §
ii. CirC'U11lslancia.s al/enuCtnles; II que diminuem a pena. § .'a lingua~em usual, o que
aggrava, ou allenúa um lacto reprehensivel. § pI. (I. rhel.) Logar commum comprehendendo o que diz re:>peito á pessoa, á
cou,a, ao logar, aos meios. aos molivos. á
maneira, ao tempo. § (1. fam.) Eslar em boas'
ou más ci!'culllslancias; ter ou não meios de
viver bem. § Peça, obra de circu111slancia; a
que é in-pirada por cousa importante, e de
momento. § O estado do momento actual:
as circumstancias não perl/lilielll, elc.; é necessa'rio al/ender ás circumslancias presenles.
§ Causa, motivo: não parlill por cireumstancias que occorreram.
()1a'culIlstllneládamcllle, adv. Com todas as circumsta'1eias, e pormenores, mui
explicactameute.
()lrc..lIlstaneiÍldo, p p. de Cireum~tan
ciar. § adj. "A morte de Cbristo foi tão circumslanciada de tormentos" acompanhada.
Viâm.
C!I·culII>ltnncllldô." a, S. O que, a que
refere circulOstaneiando: "cil'culllslanciador
minutissimo, e enfadonho"
Vh'cIIIIlHtllnclúl, adj. 2 g. (1. de ~ram.)
Que indica certas modificações da acçno expressa pelo verbo: comp/emRnlo circull'!slancial. § Oração ou proposição Cil'CU!IlSlan'Cial a que ,erve de complemento ClrCUIl1lau<:ial; a outra oração ou prop~sição. §
Conjullcção circllmslancial; a que liga nma
oração ou proposição circumstancial á oração ou proposição cujo senlido elle comple.
ta, Oll desenvolve.
tJII·c.illltlt,ancl""', v.trans. Ilefel'lr algum
suceesso com toda a miudeza de circumstancias. M L. 5. 182.
()!I·ClIlllstunelo.u\do, p. p. de Cireull1stancionar, e adj. Acompanhaclo de cireum·
. tancias: "o lemor circmnstaltcionado de
sabedoria entendimento conselho, fortaleza" Fco,' TI'. de S. Panta/eão, {. 133 v. Ido
O. 2. {. 148 V. "as condições de que havia
de er - o jejum para ser aceito».
()h'cnlllstnocloIlA." v. trans. Acompanhar de circumstancias.
()Ia'clIlIlsti'lnle, adj. '1. gen. Que est1 em
rectal': v. g. o ar circumstante; ambiente.
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§ Sitio circulllslanle. Veiga, Elhiop. {. 28 v.

Cam. Ect. 7. "os myrto circttlltslantes». g s.
2 gen. Pessoa que a iste a qualquer discur<o, acção. Vieira, l. 1057. «admirados os
circwllslanles" «turba circulllslanlcn Lusit.
Trans{.
()Ircllm.. t"r, V. lrans. (do Lal circulltslare) p. uS. Cercar, ou eslar jUllto em redor: -os que o Irão infernal ClrClt11lslava
para os devorar" V. de S. loeio da Cruz,

p. fi'l.

i1Jh'~II""·.gà .. tc, adj. Clrcumvago.
Cl::h·cu....... gá.·, ou ()Irc,," -, l' derivo
v. intrans.. (UO Lat. circulTIt'agart') Vagar
em 101'110; dIvagar.
Ch'''ílllu'ago, ", adj. Que vaga. se move, vagueia, agIta, ondeia ('111 tOl'no: osmares; 0 - occano; 'u:ado na po,·~ia.
Clrcllm"nll.. çiaó, ou (;1t'~111t - , e der.
S. r. (do Lal. circwll valla,re, de ci1'cttm, e
vallare, fortificar) Cava, que os sitiadores
fazem a tiro de canhão da praça em todo o
circuito de seu campo, llanqueada na distancias devidas, e guarnecida ele parapeito,
para impedir aos sitiados os SOccorros c a
deserção do campo dos sitiadores. Fortir.
Mocl. Vieira, 8. 107. § Fosso em torno c1e
uma cidade, como obra de defeza. § (por
exL) Muros, ou barreiras em 101'110 de uma
povoação, para se Oscalisar e cobrar o imposto de consumo.
Vh·C.......ulli.do, p. p. de ClrCllllll'allar:
"de lorres e mcrlões circu1Jlvaltada a cidade" Gm'ç. Ode.
CII·cu..nltllin·, V. tralls. Cercar com circumvallacão. Porl. Resl. I. 203.
VII'CUÚu"sllthi'lnça, ou - Zlllhullçn,
IV. \'isinho), ou VIa-cun - , e der. S. f. (do
Lat. circll1n, c do ParI. visinhanco) Conlorno, e.spaço, que cerca immediátamenlt:',
e em pouca distancia algull)a cidade, villa,
etc.; suburbio, arrabalde. E mais usado uo
plural.
Ch·CIIIIU·lslllhá." v. iutrans. Cel'l:ar, rodear: v. g. lagares que circunwisillham a cida~le; qne eslào no seu coutorno.
Clrc..nnl ..íuho, lO, adj. Que está proximamente visinho: v. g. povoações eircumvisinbas. I asC. Nol. 1). 130. § "Partes circulltvisinhas á parte dolorosa" Correc. de Abusos, p. 16q. § Tamb m se escreve circUllwizinho, e der. V. Visinho.
i1Jh'clInu'oRllçào, ou Vh'""u - , S. f.
(do Lat. cirCttllll'oll'tre, de cil'cul1t, c volrere,
rolar. volver) G,Vro, movimento circlllatorio. B. Flor. 5 475. § Diz-se circumvohq:ão
elo globo, da esphera terraquea e a tronomica sobre seus eixos. § IIg. "Á. Ciri:ttlJWOtução das cou,as ele te mundo, que as'im
no physico, como no moral, parece annexa
a um periodismo de em'1itos I(lenlicos e renovados". § (t. anal.) Contornos que apresentam os intestinos no alldom~n. § L.inllas
sinuosas da face superior do cerebro.
()h·clIlIl,·olllclon.i,'lo, lO, adj (t. anaL)
Que tem relação com as circumyoluções do
cerebro.
«:Irl;ill', e derivo V. Sir~ar.
()I,·~í.·, e dcriv. I'. Sirglr, ou Serzir. Vieira 2.335.2. escreve cinido. Aulegr. 141 ti.
"cerzir de avencas-.
CII'I;u"lI'o, s. m. V. Sirgueiro. 7'. de
Agora, I. ~.
Cid" S. m. (t. do Brazil) Nome ue um
crllslaceo, semelhante ao caran"'u jo.
VII·li.l, S. m. II. cccles.) Tocheira de cirio.
()Irluéo_ V. Cyrineo.
()íI'iO, S. m. (do La.1. cereus) Tocha grande de cera: v. (l. o cirio paschoal" 111. P. c.
217. "o· d votos lrazião tochas novas nas
mãos, e o seu moços ci/'ios. i. é, vélas
menores.. Anc/r. Chi'. '1.. 73. -cirio para o
baplisando" Cal.. Rom. qq3. ('os ac61110s ...
lev1\o os cirios aceso ". § Tocha. ChI'. D. Pedro /. c. t 6. § (/irio: festa de romagem, para Icvnr o cirio a algum ~ancto.
CIl'itu, S. m. Habitador d eiras, do bosques de ertos, solitario. Elucid.
()í"ue, S. m. (ant.) por Cisne. Res. ChI'. r
80. 1. Barreiros, r 1'1.8 v. "huma fontp. com
hum tanqlle, em que andam cil'nes" Luc. '1..
13. § "Call ça de cime" toda encanecida.
/i'tos Sancl. V. de S. Sebaslião.

r
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CIt"'hópode_, ou - dlo", s. m. pI. (t.
de h. n.) Animaes articulados, l1e ~allgue
branco, sem orgãos de locomoção. 1I1ello, C.
Servem-lhes de pés uns appendices filiforme, que se denominam CiITOS.
.
CIt'ripcde", s. m. pt. O mesmo que Clrrhópodes.
.
CiI'''o, s. m. (do Lat.. CIl'l'US) (t. bot.) Appenl1ice fIIirorme, simples.ou ramoso, diversamente torci 10 ou enrolado, por meio do
qual certas plantas se lirram aos corpo- vi·
sinhos; ynonymo de a/lmÇD, elo, gavinha.
§ (t. zool.) 'orne das pennas collocadas em
roda da abertura das fossas nasáes da aves.
§ il. !'íome dado ao tentaculos labiae ne certos peixes. § ii. Nome dos appendices molles, liso ou monoliformes, em numero de
dois dos annelides.
Cí.·,·o, ou Ci"rho t e der. V. Scirrho, etc.
CIt·.·"", s. m. (do Lat. CilTtlS) (t. meteor.)
Nuvens brancas e muito altas, que parecem
formadas de filamentos compridos e cntrecruzados.
Ch'810, s..m Planta que cresce nos prados, e que a~uns botanicos collocam entre
os cardos. (unicus oleracus. Linn.) Bl'ol. C.
VIt'soeéle, (I. med) V. Varicocele).
Ch'somph"lo, S. m. (do Lat.) II. med)
Dilatação. varicllsa das veias proximas ao
umbigo.
Ch·l!Iopht•• lmíft, S. r. (do Lal.) (t. med.)
OphtlJalmla varicosa; ophtalmia elevada ao
mai alto grau, e na qual os vasos da con·
juncliva, mui injectados, apresentam uma
especie de entupimento varicoso.
VI .... oto... i .., s. f. (do Gr. kirsos, variz, e
lomé, incisão) .(t. med.) Extirpação das varizes.
Ch'lIlllbéUo, Sig'nir. incerta. P. da lJ.
Gen. 3. 639. Mani(eslo a (avol' cio duque de
Brog. D. Fem. 11. "porqur foi dada a f' a
testemunhas ioimigas, e a (p.e se não devera dar, nem menos a tal's papelejos, e
eirumbdlos, como os que andam neste proces o..
VI .....·"í", ou Chh'''''gin, e der. s. f. (do
Lal. chil'Urgia; do Gr. cheil', mão, e el'{}on,
opcração) Parte da medicina, que ensina a
curar feridas, chagas, tumores, deslocações; e as operações ele abrir, e cortai'
membros, etc. do corpo humano,
Ch'",'glã.. , s. m. Oque sabe, e pratica a
cirurgia: - parleiro; o que parteja mulheres. § Medico-ciTltrgião; titulo dos que fa'
zem o seu curso de mrdicina e cirurgia
nas escholas medico-cirurgicas.
Vh·..... glco, ", adj. Pertenceute li cirurgia: v. g. lermos cirurgicos, instrumenlos
cirurgico , livros cirnrgicos ; C'peroções-.
VII·,·í1hu. V. Servi IIla. Cane.
81 v.
Cll'Vllbêh'u, S. f. (an!.) V. Cervilheira ;
"na cabeca huma cirvilheil'a. Ined. I. 423.
«:. 1I'",êl i., S. f. Palmípede seml::lhante ao
pato, por m mais prqueno.
VII·",i." e der. V. Serzi r, e Sirgir.
VI", prelIxo latino, empregado tambem
em portuguez, para ignificar: aquem, do
lado de cão
Cí"", ou Ci", .., e uer. V. Si~a, etc.
Vi .... II.ioo, 0, adj. Que está áquem dos àlpeso
Vlsl>óa'do, S. m. V. JUsbordo. Coul. 6. 4.
5. "por (O canllão) não poder entrar pelo
cisbol'do. (ahriram a nau ao lume da agua
para o recolher.)
CLcolhágem, S. f. Alimpaduras da casa, ci co, lixo, etc.
CIsctÍlho, S. m. POI'çãO de cisco, ou cal"
vão miudo feilocomosrebutalhosdo maltas.
VIIIC""', V. trans. (I. de agric.) Alimpar a
terra, que se vai arar, do gravrtos, e ramo , qne o fogo não queimou. § fig. "Cis·
cal' a terra de ladrões-zinho." § 'Ciscal'-se,
v. ref. (I. pleb.l Fugir orrateiramel1te, fuI"
tar- e ; e capulir-se. Sá Mil'. "ciscava-se outro pela companhia 11
Visco, S. m. Carvão muito miudo, e misturado com pó do mesmo carvão, de que em
Portugal se fazem bolas. § Opó do carvão, as
cinzas misturadas com fragmentos de carvão.
~ O lixo. Vieir. 3. 246. Fios San,cl. V. c/e
S. Jane:;. "desprezon como cisco os preciosos oJ'Uamentos" e fig.•enchem o entendi·
menta de cisco com a enxurrada de feito,

r.

e ditos que trazem" (os maus escriptos) B.
.3. Prvl.

ClllJ ...·ft.H', n, adj. (de cis. e Jura) Que
está áquem l10 Jnra.
Ci_mll. V. cisma, ou Scbisma. Ined. 2.
76.• no tpmpo das cismas..
.
CJIlilmftdõ.·, n, adj. e S. Scismatico; no
fig. c famil.
VIs.noolooo, S. m. e adj. O que lIca para aquem dos montes. § Diz-se das pessoas
ou das idéas, que se oppõem ao poder temporal e á extensão do pode/' espiritual dos
papas. Oppõe-se a ultramontano.
CJi .. ne, ou ()y",ne, S. 111. do (Lat. cygnus;
do Gr. kyknos) Ave palmipede aquatica branca, de pescoço longo; tem·se descoberto alguma especie com uma voz ronca, e mui
diversa da Ião melodiosa, que os poetas attriiluem a todus na visillhança da morte.
biS. 9.63. § Canlo cio -; as ultimas, ou a ullima composição poelica, ou oratoria (le alguem, antes da sua morte. 11. Dom. l. 4. '18.
~ Cisne; (!. poet.) o poet~. Cam. San. l03.
fallando de Petrarcha. § Cisne; (t. astr.) constellação. Lus. lO. 88. "olha, o c.lIsne mOl'rendo. que suspira ll •
Cí'lO, e der. V. Siso.
CIHIHld~1I0, 0, aelj. (de cis e Lal. Paclus,
o Pó) Que está áquem do rio PÓ.
CJI ..rhclli'oo, ", (de cis e Ilhe/lo) Que fi·
ca áquem do l1heno.
(;í"'so, S. m. (do Gr. kissos) (lo bolo) Especie de hera. § Epitheto de Baccho.
(;Issoldi.l, adj. 2 g. (I. geom.) Que per·
tence a cissoide.
. VI",..óhle, S. f. (l. geom.) Curva do terceiro g-rau, orrereceudo o contorno d'uma
folha de hera, illventada pelo geometr!l gregro Diocle~, para resolver o problema de
auas medias proporcional1s entre duas linhas dadas.
Clstc"cléu"c, adj. 2 g. Pertrncente a
Ci tér, abbadia da ordem de S. lJernardo:

V. g. monge - ; habito -.
C1l1térllll, S. f. (do La!.)

cm
CUIÍ .., V. trans. (d~ La!. citare) (I. rorens I
C!lama?, alguem a JUIZO s?bre ntO'ocio judi,
clal, clvel, ou cnme. § Cllar lei, 1eJ;lo' I$emplo; apontar, alle.gar. § V. Allegur sya
CítMr.., S. f. V. Clthara. ~ Cilal'a 'r. Ca
parazão dll solla. Leão, Orlg.J.' 69.' '. .
CltlÍrrM. V. Acitara. Etuci .
Citatório, a, adj. Q~e res.peita a citação
V. g. cal'la, man.darlo c\.tato:LD. § - /'ia; S.
f. (~. forens.) Carta de cltaçao ou cartacita.
tona.
. Vlte,·lo .., adj. 2 g. (do .La!.) Que Oca
aquem de algum ponto, ~u S.ltIO. M. L. Usase na :teo~r. flespanha cltel'lOr, e ulierior'
ua India ctlcl'ior. Arr. 4. 26.
.
Vithllrll, ou CitMrn, S. r. Instrumento
mu ico, de braço mais longo que a viola
com cordas de arame, e trastos de latão'
uns inteir~s e outros de meia largura dó
braço; alaude, Lus. 9. 64. ',alO'umas doces
cilhal'as tocavam. e Vieira. § fig. Apoesia
o genio poetico, "Um Egas e um Dom Fuas'
que de Homero A cithal'a para elles só cu:
biço- LIIS. 1. 12. § Adag.: "Palavras sem
obras. cilhal'a sem cordas. II Eur,.. I. .3.
CUha"cd8, S. m. (do Lat. cilharOJdus) D
que toca clthara. Vicir. 4. 235.
Vltil!:s, S. f. Especie (le marmota da Rus.
sia, é alOaretladae malhadadebl·anco;tam·
bem as ha de um amarello nniforme com a
nllca cinzenta. CuVtel', \. 145.
CUoeáclo, S. m. Planta. 11/'01. C.lan~
7'um tl'icoccum. Linn.) A. Phal'm. T. I. p.
85. diz ser o trovisco, ou herva de João pj.
res. .
CUol .., S. r. Taraméla do mQinho; quan·
do eUa não sOa, é signal que parou o moinho. § Adag.: "Por demais lie a cilo/a no
moinho, quando o moleiro he surdo. Eufi'. I. sc. 3.
~
Clta'ia"I" ou Cctrá"la, e derivo S. r.
(corrupção do Lal. accipill'al'ia) A caça de
volateria, c criação das aves de volaleria,
ou rapina, sua cura, etc. Arle da Caça. Sever. Disc. (. 137 V. § como adj. Arle cifrá7·ia. V. Citreiro, adj.
"
CJIt..ia.o, s, m. (I. chym. mod.) Sal for·
mado pelo acido cítrico com uma base.
Ood. Phal'l1t. p. 286.
VIt"ela'o, S. m. O que sahe e usa da arte
cUrária. Arle da Caça, DeUe. Alt. 31. .~.

s

l~specie de poço
para se 'ajuntar agua, ou da chuva, ou trazida de algum lagar. LlIs. 10. 52.
Vlslé.'o ..",lllhll. e CJI"tea'oiul>", S. f.
(lim. de Gi terna. § Deposito onde se purilica a agua an tes de passar para a ci~terna.
Vlsl,íIlC"", S. f. pI. rI. boI.) Familia de
'planas dicotylrdoneas hrrbaceas ou arvo- ll'ei,.o•.
rescente~, cujo typO é a esteva.
Clta'ela'o, n, adj. Domado e amansado pe·
Císto, S. m ilrllusto que cresce natural- la arte citrária, como caparo:.:iro, não arisco.
mente no meio dia da Europa, e nas ilhas § fig. "Veremos como la moçal he cilreira.
do archipelago. e de qlle ha numerosas es- mansa, attenta aos requebros..
pecies: é da que crEsce na ilha de Candia
CIII·co,· n, adj. (do La\. e.I,lrell'!. a. um)
e na Grecia, que se tira a substancia resi- (I. pocl.) De cidreira: "os elll'cos troncos.
nosa, chamaela cae/anum. /11'01.
Ulis. 1. 72.
Vlsúa''', S. r. (lo cir.) Córte, lalbo; pro·
CítrICO, ", adj. (I. cb.ym. m~d.l ~e !ipriamente, se diz da fractura dos ossos da mão, c,l'dra, laranja, elc. O a~,do ~111'll1J
cabeça: "se a fenda cortar o casco com ci- l'órll1a citratos com as bases sallllul'Cls.
mm prquena" Rec. da Cirul'{}. 196.
CIt,·iuu. S. r. 'Pedra prp.ciosa dc cór amaVit .. , S. f. AlIegação de nuctoridade.
I'ella. talvez o topázio. Teslamenlo da RaIVlIllçiio, S. r. Cbamameuto do réu ajui- nha Sancla.
.
zo no principio da causa. ou demanda, por
Cltrllléllll, S. r. II. de h. n.) Genero de
mandado do juiz, na propl'ia pl'ssoa do ci- pa~~aros. cantol'es.
..
tado, dos seu familiares, ou visinlJo ou por
VlII'áuo, ou Vl'II';uo, II. adJ. (do tal. 0edictos. B Flor. 3. 184 .•sem pl'evio conhe- ll'inus) (I. med.) COI' de cidr!1:.v. g. s9~da
cimento da causa, e cilação da parte" § No los citrinos: ..mirabolanos C!II'lnos. Lu:.da
curso da causa o auctor, 011 réu se fazem Med. 1'27. § Vel'melho: "se o sol ao nascer
citar para diverso, fins judiciaes; (Ore/. 3. se mostra cetríno.. denota chuva•.
20.) para segUir a appellação, etc. § CbaVIt .. onéllll, S. r. (t. bot.) Nome de .d.u~
mamento para comparecer alguem em juizo; planta de diOerentes classes ~ famillas.
v. g. para testemunha em processo civel oU" - menor: herva cielreira: - maIOr; suba!crime. § AIl!'gação de um texto, de uma opio hu ·to congencre da artemisia do ca-np05·
nião, etc. § O texto, a opinião citada.
(Al'lemisia abl'Olanll11t. Linn).
ZI de
VU .. aléllu: . r. (do FI'. cilaclelle) (t. de
VI""IlC, S. m. (de cio, ou ~wr) eo .
fOl'tif.) Forte de 4 até 6 haluartes, edificado que o objecto amado se lIlcilne para. ou
sobre all!:um terreno separado da povoacão trem, e rlle receba algllm mal: as uléas
pOI' meio de uma e planada, pal'a I! defén· parciaes, ou accessorias, que alJ1'3n~e esl:
der do inimigo, 011 ter sujeita a povoação. palavra. podem vêr·se cm Lobo. 4DI l
Me/h. Lus. Luc. 10. 20.
Emulação. § Tnveja. lJasl. 5. C. 6..rallao o
_VIt.!dí!iO, n .s. (do !tal. citadino) Cida- de uns Monros que tinham conce(1Jd~ lira
dao, cldadóa, habitante de alguma cidade. casa de feitoria, e viam que os n.~ssO- a.a.
Bal'l'ei7'05,
~08, e l19.
ziam mui forte diz: ..não' pCl'dl30 os ~~
V!tõdo, p. p. de Citar. Bl'it. C. 3.23.
mes d'aqllillo sei' fortaleza" i. é, sUp pe~o
VH,"do.·, ", S. O que, a que cita.
com receio. e de_ejo de atalha.r: '. O~\c.
VU"'"êltC, adv. p. uso Acintpmente, sa- e Cesar tinhão tal ciume da. primazia, e.ci~
lendo. e_ por vontade. .Goes, Ch1'. ~!an. 1. .. não ha citlmes mais impaCleutes, 'pr:c;re.
LO. '~ca.rao os J.udeos ollamenle obl'lgados tados. e vinrratil'os, qne os que tocao o des
a catIveiro" V. Cll1te~nente, ou Acinte.
tro" Viei1'a. "Ci!Wles de ~(jr 012troclra~ 1'.
Vl(àllle, p. a. de Citar; e s. 2 g. (t. forens.) mais privados com el·l.1el·' Leao, tJÚniou
O que I'az a citação. 01'd. Ar 3. I. 18.
. C. 49.•Hero·des por cÍlll1WS de esta o
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"innoceutes" Luc. LO. 5. i. é, receio rle pendellcia de facto proprio. Alvará ele 9 de Honr. 1. 3. § (~. jur.) Posse civilissima; a que
oue lhe tomassem o rein.o, governo .. § D~ 'IWV de l754. E neste sentido se diz tambem se lransfere Simplesmente pelo beneficio da
~Iandar ciumes; dar ClUm.es; exphca~-se civitissima, V. § Archileclura civil; a que lei, sem dependencia de faclO nosso, v. g.
om a pe~soa amac\a, rle cUJa ré s~ dnvlda, tracla da arte de edificar casas, palacios, aquella em que fica a mulher por morte do
templos, elc. V. Architeclura. ~ Policia civil; marido. Ord. 4. 95. § ii. a que se transfere
~ pedir satisfação. Eu(r § V. ll\v~Ja, ~yn.
()huuêoto, 01 adJ. Que tem CIUme, sns- a que não lem organisação militar. § Guel'l'a por virlude da Lei di!. !J de novo 1754 e de
civil;
a que se dá enlre o soberano, e o sub- 17 agosl. 1761.
ceptivcl de ter .cl~me. .
.
()Ó\'cl, pI. Clvels ac\J: ~ gen. (d_o Lal. CI- ditos, ou entre O.S Cidadãos da mesma cidade,
Clvlhnclltc, acIv. Com civilidade, urbanavüis, de cidadão, de CIVIS,. CIl1~daoL (ant:) ou E tado: e fig. BalTeú'os, [. 4.5 v. -desta mente, com bo~ ~ga, alllO. § (t. jur.) SegunDe cidadão; pertencente a Clda.dao; nao mi- nossa guerra mais que civil, tao contumaz,e dp o proce~so. C!VII. § Segundo o direito cilitar nem da cOrte, 9ne compoe o corpo ~a perseverada. que huns temos contra os me- vII. on a lei civil: (01 el1l~l.,.ado civilmente.
mercancia e mCfJJanlcos. § (Jenlc cLVel; nao recimqntos dos outros.. § Casamenlo civil; por
C~\'I;"i"'(), s. m. (adopl. do Fr.J 'l. novo)
corlczã. § fig.. N~o nobre, vII; B. I. 7: ,7.. «e opp. a casamenlo religioso; o que é celebrado Patl'lOllSmO, o complexo das virtude: cívinão sômenle Ingm a gen.te cwel, I~als am prrilnte a auctoridarle civil, sem intervenção casi_ zelo em cumpnr os deveres de bom cio
da se lhe rebelaram mUitos Calmaes, que de nenhuma egreja, e segundo a lei civil. § daaao.
sam genle nolavel, como a cerca de nós, Regisll'O civil; o que se faz de nascimentos,
CIZII, ou CislI. V. Sisa.
senhore. de terra, de tltolos» "qu~m adol:a casamentos e obilos, sem intervenção da
Clzill.llI. V. Zizania. Lus. G. ~:l. .-!ulegl'. f
.
hum ,enhor açoitado como lI.um cwel. e bai- E~reja. § Enter/'f) civil; por opp. a enlerro re- 146. e Vieir.
('bcla'o, s. 01. 1'. i~l'i ro.
xo- Paiva, S. § ii. Gente VII, de mas ,ma- tigioso; o que se faz sem intervenção da Egrenhas. B. Claro 2. c. 41. Arr. 1..23. Seq. Cerco ja, sem reza~. ~rm padre. § Eslado civil; conCizl ....io, S. m. Ervilhdca maior de <rrãos
dB DilI, f. 292. "natnreza b!llxa e ~we.l.. § dição cios individuas com relação a filiação, e.não redondos como os da negora. V~Sezi~
Modocivel. P. P. 2.16 v. § qwel; (I. J.umpr.) nascimento, casamento, direito de famitia, e rao. Delcc. Ad. 15. AdaÇ\'.: «Trigo d9 ci:irM
'
jurisdicção çil'~l, o~ .do cl~el; acçao cwe!; obito. § lItortr, civil; privação total de direi- peqnena massa, granue pão"
Vlhela. V. Classia.
relaliva ao direito CIVIL; CIVIl; ~pposla a C~'l tos CiV1S. § lJireitos civis; os direitos que a
me ou cl'iminal. ~ Casa do cwel; (em Lls- lei civil garantp. a lodos os cidadãos. § Lis<:Iádc, S. f. (do Lat. dades)p. uso por d[aboal couhe.cida pai, appellação .dos juizes de la civil: a dotação annuaL do chefe do Esla- lanca. Anclré da Silva 1I1ascar.
I' inslancla' dos da casa do clVel aggrava- do, e d'este e sua familia nos ~ovel'llos conéll\IUU, S. f. (ant.) Reclamação, prote,to.
va·se para á casa da supplicação. que era stitucionaes. § Civil; social, clvilisado; que P. cl~ 11. Gen. 4. 83~. "~em quiz renunciar
3.' instaucis. Leão, Colt. P. 1.4. L. I 16. mu~ vive cm sociedade civilisada, ou que diz ~Irelto algum heredltal'lo, titulo, clama, ou
dou·a Yilippe I. em Helação elo Porto em respeito a essa sociedade: homem civil, es- Interesse,)
1582. SCor60-. V. Civica. Feo, Q. § -s. m. tado civil. § IlO/1l.cm civil; urbano, corlez: e
Clllmado." ", S. (do Lat. clamalor) O
A junsdicção em que se julgam as causas a,sim modos, maneiras, civis, elc. § Anno ci- que, a que clama. Gil. Vcc. 1.332. "crede §
vil; diz-se por opposição ao anno aslrono- adj. Que clama es a voz clamanle em decivei .
lJIvcldltdc, s. r. (de civel. vil) Acção vil, mico; vale 365 dias, e de quatro em quatro serto"
vileza, indi~nidade. Paiva, S. I. (. 42. "não annos 360; começa no 1." dr. janeiro, e terCllImi.lI(c, p. a. de Clamar; e adj. 2 g.
póde ser mór cil'eldade, que trazer-ma-lo mina em 31 de dezembro. V. Alma.
_ Que clama.
Ião abatido e estraO'ado".
Ch'lJJdá.lc, S. f. (do Lat. civililas) CorteClami.." V. lrans. (do Lat. clamare' do
Ilh'elmcotc, adv. (I. forens.) Confórme zia, urbanidade, modo allencioso e dehca- Gr. kla:;õ, eu grito como os palos, gan: os,
ajuri,dicção civel; no juizo civel, ou do ci- do, polidez nas palavras e acções com crue e~c.) Br~dar, dizer, gritar allo; de ordinavel. § AcFào crimc civelmenlc intcnlada; a as pessoas de boa educação proc.edem na ~IO 'pedindo on rro~astando: p. g. clamar
em que so se pede a satisfação da perda e sociedade; opp. a rusticidade, gros ·eria. § Jt~shJ!a; clarn~r Jusl1çq. do cnme; clamar
damno, e não a pena do crime, ou delicto, (anl.) O mesmo que civildade; acção de ho- vingança: "a InnocenCla do qual (que morsem quereI/a, nem as outras fórmas do pro- roem do povo, mechanico, vil: Alllllq. <lso(- reo degollado), postoque Jorge Botelho a
resso criminal. § Demandar (pedir) as )1c- li'er CIVilidade .. i é, villanias.
clamcnl lreclamou por ella) depois o tempo
nas cire/mcnlc; a coima pecuniaria, sem
(Civilidade, Polidez, Delicadeza, SlIll·) Cio a descobria- B. 2: 9. 7. "quIs que os hoprisão do qurreJlado, como qualquer divi· vilidade é propriamente uma di pOSição lIa- mens o clamassem ns pedras.. Viei/'. ággTada civel. Illell. 3. 555.
bitual, que nos faz evitar no commercio da var-se. B. 2. 2. 4. "requerer e clamar" "claIlívlco, ", adj. (do Lal. civicus, a, tl1J!) vida, e no lracto com os homens, tudu o mossem ao Samorim a sua liberdade a troConcernente a ci(ladão, considerado em re- que pOje olfendel-os, ou desaGradar·lhe . A co dos nossos" B. 2. 4. 10. § Clama/'-se v
lacão li vida publica. Vieil'a, 2. 557. § Pa- polidez accrescenta á civiliciiuie o cuidado ref. (ant.) Chamar- e.
' .
tríotico: virludes civicas. § Bttarda civica; que pomos em agradar e obrigar os outros,
CllImi.." V. intrans. Queixílr-se altamenforça armada para segurança publica, com- e não só remove do traclo e commercio dos te; bradar em altas vozes. B. 2. I. 4. "clapo,la de cidadãos, que não fazem parte do homens toelo o genero de aspereza, e todas mqu o povo qu~ lhe d~iJ(a sem beijar a
exercito. § Cor6a civf,ca: entre os Romanos as maneiras inorliciosas, senão que se em- mao.. Aula do dla de Juc:;o. Leão, Decr. C.
anligo , era de folhas de carvalho, e dava- penha em fazer cousas que sejam agrada- 88. "clamando da Cilll~s, que as enganarão»
se em premio ao que tinha salvo a vida a veis, e dêem gosto ás pessoas, com que se (l1arrel. O/'/h. (. 146. diZ que Cl'Omar é mais
om cidodão. Vasco Al'l.
tracta. A. delicadeza suppõe demais um ta- proprio; mas hoje crama/' e tá ant.) Lobo,
~ÍI'!Il' adj. 2 g. No sentido de Cível, llg. cto fiuo, e uma cerla penetração, que nos p. 'l64. "e eu delle (amol') me queixo, e claLwo,. Ill'. J. I. c. 6. Eu(r. 5. 2. (. 175 V. faz qua i ~"'ivinhar os desejos, e até o. pen- mo" § Dar a entender, !Ilanifeslar, como se
.olhaI cá dona civil" FerI'. Cioso, 4. 5 § Bai- samentos dos outros, para prevelllrmos, fosse a brado: cresta fenda que me vexa elaxo, mesquinho. B. 2. 1. 6. e 1. 5. 10. e 7.3. quanto nos é passivei, os meios de os satis- ma, que eu 011 homem" Ar/'. 2. 18. § Im10. gelt!a cívit; epilheto, que se dava aos fazer, e comprazer.
.plorar, exora~ :. "clamar ao Senhor (a Deus)"
mechanleos, que moravam em cidades cerCh'JIISlIciio, ou - zlIçiio, S. f. O acto A fierc. § EXigir, reclumar; fJg. esle. c/'ime
cadas, e não nos campos ou em castellos de civili ar: § O estado do povo civifisailo. clama vingança.
~mo a gente nobre, e guerreira; aliás vil- § O adiautamento, o pl:oOTesso, o dese.nvolmi.mhle. V. Cblamyde. Eneid. 8. 3!J.
..!IS.
vimento do estado sacIar, que se manlfesla
f:IIIUliU', S. m. (do Lal.) Brado, de ardiVI.V!I, rI. Civís, adj. 2 g. (do Lat. civilis, na perfeição das leis, na brandur~ dos cos- nario dos .que pedem j!lstiça em altas vodecwlS, Cidadão) Que pertence ao inelividuo, tumes: oas grandes obras materlaes, ~ na zes: e queixando-se, aVisando: "petição de
aCidade, .ou sociedade' de bomens, que vi· cultura intellectual, representada nas sClen- clamor" At. P. B. 2. 3. 4. "com a qual prefem debatxo de certas leís' e em relacão aos cias nas lettras, e nas artes.
c~r,ão, e damol'" (a Deus.) § Diz-se: é um - .
oegocios particulares; v. g. direito civil; o
vi"llIsádo, ou - zádo, p. p. de Civili- i.~'. que~xa .. agg~avo geral, !a. Lima geral'
~nJunc~o da. leis que regulam o estado ci-: sal'.
publica, Indlgnaçao geral. V/ezl'. "por isso
vIi dos llldlVJduos e se uistingue do cano(Civilisado ou Civilizado. Policiado, Polido. se vem com perpeluo clamaI' da ju lica os
R!W, politico, criminal, c011l1llercial, elc. § Leis Syn.) Civili§ado diz-se de um povo, quando, indignos lev~~ladp. • oarão o clalÍlO/'es
CICU; as qu~ dirigem as acções do homem tendo deixado o costumes barbaras, se ~o- dos que pedJao Vingança. § Clamor; proem qU~nto Cidadão: oppõe. e a leis canoni- verna por leis. Policiado quando, pela ooe- cissão de preces, e rogaçõe publicas. Jfa/'t.
C~, 1/lIILl~l'es, .politicas, etc. § Que pertence a diencia ás leis, tem adqUirido o habito das Cal. (. 7. "a cruz por bandeira em nos as
bens, ~eçoes, Interesses, repara.cão de lesão virtudes sociaes. E polido quando em suas ac- proci'sõe, e clamo/'es" § Tambem e cllaPO!~elO de bens: v. g. acfão civil, opposta á ções mostra elegancia, urbanidad~ e gosto. ~ava anLig-amente claltw/' a alguma fregueC!tJntnal . ~ a causa cive , á crime; a acção Acivilisação estabelece-se pelas leiS que for- ZIaS, ou logare congreO'ados em um corCI~lmen~e. IIltentada. § Crime civil; opp. a mam os bons costllInes. E e,tes aperfeiçoam po, que com. uas cruzes iam cantando em
am~e lfltlllar;_o que o militar commette em as leis, e policiam os povos. A polidez se- rórma .de proci ~ão a a:1gum ancto, 001'
~u'as, que nao ão puníveis pelos artigos gue-se depois.
memoflu de algum particular favor. § V.
n gU~rra d~ regulamento, v. g. rurto, desCh·UhllldC\." ou - z"do." &l, adj. e S. Voz. syn.
Que
civilisa
illustra
promove
a
instrucção,
Clamo.'osamcll(C adv. Com clamor.
1~9Wo, f~ndas, elc. (Alv. de 14 de oul. de
CIlIUlO"OSO, ó"a, adj. Em om de clafurta' o oe vender carne á enxerga, o de e pule os costumes de um povo.
Ch'IUsíar, ou - z{u', V. lrans. Tornar ci- mar, e a altas vozes: "allegaçõe· clall1oroaio~ armas que não estão no quartel, etc.
ao que o conhecimento d'elles perlença vil, cortez. ~ Converter ao estado de civili- sas.. A/'/'. 8. 9. ~v_oz clanwrosa" Fios. Sal/cl.
dadconselho de g-uerra ou a outras auctori- sação: pi~~l'isat os povos barba/'os. § Propa- P. 2. r. 37 "petlçao clamo/'osa .. Calvo, fiom.
Eilaeseo§ ~osse cwit; a contraposta á natural; gar a clVlllsaçuo.
2. C. '1.
!a' a n I. le em simples detenção da couClvIl18úr-sc, ou - ZÚ"-8C, V. rer. TorVlàmos, S. m. pI. Certos ornato dos
have CIVil, requer o animo e tenção de a nar-se cortez, polido. § Entrar no estado de vesUdos antigos. Ar/'. 10.49. -cramos, e reCI'aI1WS" ,. Reclamo.
ln ra~loe~m~ propria: aquellá adquire-se pe- civilisação . diz-se dos povos.
, es a por beneficio da lei, sem deClvllissimo, u, superl. de Civil. Primo e
Clalldestinamelltc, adI'. Occultament~.
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§ Casados - ; sem ser em egreja; em casa Claraval, mosteiro, e cabeça da ordem de
com licença do prelado, e presente o paro- ~. Bernardo em Franca: mosleiro -; aMacho ou sacerdote com a dicta licença. Ord. de -.
Clá"CIl, S. r. Behida de vinho com mel.
Ata/". 2. 47. 1.
.
CIllnl1c,.Unltláde, s. r. A qualidade de B. P. Barb. D.
()I""Cill', V. intrans. Alimpar as nuvens:
ser clandestino. Lei de 6 de out. de 1784.
(sobre o esponsaes, etc.)
. V. g. clarear o dia; abrir. V. do Arc. «clal'lanl1cstitlo, a, adJ. (do Lalo clandeslt- l'ear o ceu...
ma.,eh·", . r. ou Cllu'ch'o, S. m. (do
nus, de clam, as escondidas) Feito as escondidas, occultamente. § Casamento clan- FI'. clairiifre) tios ferrageaes, e agros de
destino; sem pregões, nem dispen a d'elles, pães, o claro que fica onde já se segou. V.

nem as-istencia de parocho, e de testemunhas nem licenca do prelado. O,.d. Man. 2.
47. 'em as 'islcncia do parocho, ou acerdole com licença legitima do prelado par.a
receber os noivos. § Usurpação clandesttna; fig. a furto do dono, ~tc. Dect. C!~,.. PI'.
. {. IGO. § Reunião clandeslma; renmao secreta.
(Clandestino, Secreto. Syn.) Uma .cou.a é
clandestina quaudo é feita as escondidas faltando á lei, ou procurando violal-a scm
que ninguem o conbeça; e é secreta quando ninguem, uu poucos a sabem, ou conllCcem. Diz-se que uma junta é clandestma
quando se verifica occu!tamente conlra o
cxpre so mandado da lei; e cbama-se secreta quando se celebra em segredo, não
obstante ser permittida: d'aqui resulta que
tudo o que é clandestino é secreto, e que
nem tuuo o que é secreto é clançleslíno :.cste
não é licito, aquelle o é. As soclCdade dlCta~
secrelas em rigor 8ão clandestinas, porq~e
as leis não as auctorisam, antes as probibem.
C1unlói)l', S. m. (do Lal.) Som forte da
trombeta. Uliss. e Maus. {. 121. ou 183.
ClllllgÕHO, Óllll, adj. p. uso Que imita o
som da trombeta. Porto Med. 368. -voz clangosa. o

('Ii"'u, S. f. A porção branea, albuminosa e glutinosa do ovo. § (I. nau!.) clara
do béque; pau que vae por cima do talhamar, e por baixo da curva. § - da gavea:
aberlura nos cestos para passar os cabos.
§ - da lrinca; abertura feita no lalhamár ou
b6que do navio, e que dá p~ssagcm á' repelidas voltas da trInca. g Fórma feminina
do adj. claro.
'lá"Il-bó ", ou - bÚ:fu, S. L Obra no
alto dos edificios com vidraças para dar claridade para o interior. § Tambem ha clamboias feila como poço~, para dar clarIdade
e ar as minas e conducloB snblerraneos. §
Ularaboia (do' FI'. clail'c-voie); chamam assim as jan('llas redonda para alulUiar ~l
gunJa orticina, on parte da casa onde nao
se abre jallclla; liGam 110 interior das casa..
(·lm·llholár. v, illtrans. no estylo burlesco; Luzir, óu dar luz como a !:Iarabola:
«clal'aboial'a c tupido PJ'I'Opo" Ac. (los Sing.
I. 18. em prosa.
..·' ...·hll... , s. r. (t. do Brazi!) Ar\'ore do
malta virgrnl, cujo lronco .erve para fazer
canóas.
"'I{U'UIUClltC. adv. Com clarcza: V. q.
COIUar claraménte: "não lanlo, que a v'ieloria fosse claraI1l~nte sua.. Pulm. c. 30. §
Fal/ar claral1l1mte; de modo que c cnlclIda
o que se diz. § Srm di8 imulação; aberta,
frallcament : V. g. (li::er claramenle; dcseuganadamcnle, não occullando a ,crclade.
t:lul'iio: S. m. auO'nJ. de Claro. § O"ande
elaridade: o clarão do incrndio. § Jactu ele
luz ,i,a, que alumia um grande rspaço, c
rapidamente e extingue: v clarão do relampago. § lig. Separação larO'a rntre cousa mal nnida : «clarões enlre o corle da
tapa, e a.relTaO'cm.. Galv. Alv. ~ Clariio (do
FI'. clairoll); elarim grandr. ll. 4. 10. 9.
<r.com grande ruido de clarões, e alabales...
(Clarão, Claridade, Esplendor. Syn.) Estes
tre- vocahulos f'xprillll'm elilli'rl'ntf'~ gra·
duaçõe da luz, ~endo o clarão o prinCIpio
da claridade, c o esplendor a sua maior perfeição. i\las clarão, tambem se diz algumas
vezes ii uma luz forte e rapida: claridade,
e esplendor sllppãrm mais duração, e pC 1'malleneia. O clarão faz perceber os objecto . A claridade mosIra-os distinctamrute.
E ó espteÍldor apresell ta-os em todo o seu
luzimento.
.
(11''''a\'ulcnsc, adj. 2 g Pertencenle a

I\aleiro. § Terra desmoutada, roçada, sem
arvores, mas cercada de selvas, e maltos. §
Lagar em que rareiam as arvores, ou em
que faliam no meio d'uma malta, bosque.
Clm·etc, S. m. Vinho vermelho claro, paIhete. J1lut. g Usa-se como adj.
CI.tI·é..: .. , S. r. A per~picacia da vista clara. § lig. Diz-se da voz limpa; do discurso
bem deduzido, e bem perceptivel. § Nobreza que consi te nas honras, diO'llidades,
lettras, valur, liberalidade, sanclidade, elc.
Sever. Not. § Clareza do sangue; qne é ilIlIstre. Leão, ChI'. I. f. 42. H. lJom, 2. 1.8.
§ A qualidade de ser claro, claridade: v. g.
a clareza das agllas. Patm. 3. r: 118. § Ulareza; documento, ou recibo, que justifique
qualq uer cOllvenção, operação mercantil,
contracto, elc.; declaração.
(Clareza, Per~picuidade. Syn.) Exprimem
estes vocabulos lima qualidade essencial do
bom discurso, ou seja escripto, 011 pronunciado; mas clareza refere-se particularmente ás ideias, e pcrspicuidade ás expressões.
A clare:la requer precisão, exacla deducção,
e boa ordem nas ideias. E li 1JErspicllidade
requer lermos proprios, e de significação
bem detel'minada, cOilstrucção regnlar, ligação cOl1\cniente. § V. em Claridade o
syn. Clarc::a.
.
Ch"'ldáric, s.. r. (do Lal. clarilas) Aqualidade de ser claro, da luz e corpos luminosos; clarão. Gil. I'ic. I. 377. § fig. Gloria. e J1lendor. 11. P. "escureceo-se a clm'idade do seu nome.. § Clareza. T. de Agora,
~. 2. "para o saber com maior claridade..
evid ncia.
(r.laridade, Clareza. S!ln.j Cla/idade emprrga-_e mais ordinariamente RO senlido
pbysic.o e proprio (\'id. Clarão); e clareza
110 sentido ligurado e moral, como esclarccimento. V. em Clarão os syu Claridade,
Esplendor.

ClUl'IfiC.ftÇUO, S. f. (do Lat. clarificalio)
Operação, (leia qllal se separam de um liquido todas as snbstancias que lhe toldavam a tran~parcncia. ou que o faziam menos puro. Ue ordinario empregam-se para
es c fim as elaras de o os batidps, que envolvem as malcrias que l1uctuam no liquido, e se ~eparal11 com etlas. Tambem:e faz
11 o do carvão, do eré, da pedra hume, e do
aleool, pela propriedade que possuem tle
precipitar varia nh lancias. Alcm cl'este
modo de clarificação chamado (na pbarmacial coagulação, lIa mais dois: a filtração, e
a depurarão. § Acção, e eU'eito de clarificar.
VIlu-IOcÕdo, p.. p. de Clarificar: V. o
verbo: "calda tle assucar clarificail.a u limpa, e pura: e Arr. I. 13. "clarificada a
agua do /lapti~mo c'o angue de Chrislou.
IlJllll·lficá." V. traus. (do Lal. clarificare)
Aclarar: v, (I. estes pós clarificam a vista. §
Clari/ictll' o juizo. Auecect. Real, § 1Ilustrar:
V. fI- clarificar o nome de a(q1lem. Arr. 4. 4.
I. Barrclo, V. do Evangel. "e se a luz dos
anligo ~eus parentes nrlles mais o valor
não clarifica etc." i. é, i1lustra, faz mais
claros. Lus. 8. 4~. § Clarificar as aguas lurt'as; fazcr que liquem crystatlinas. Arr. 4.
til. § Clarificar liquidas: V. Clarifieação. §'
Claj'i{icQI' assllca/', e outl'OS saes, e s1las caldas; alimpar. § V. ref. Clarificar-se: v. g.
- rIo InIJCIt; alimpar-se, mo-trar·se innocente, livre de o mereeer; purificar-se. Arr.

5. 6.

m ...·16cntÍ\'o, n, adj. Que clarifica.
Phw·lIl. T. "xarope-o
CJlul'Í'l, S. m. (do FI'. clairon) Trr,mbela
de som ae'udo, e elaro. § fig. ()lal'im da. (ama. Ac. aos Sing. 2. 215. § Tambem e diz
do indi\'iduo qne o loca: V. g. o clarim de
um j'cgill7cnto de cavallarin.
CI:"'llIet8, S. f. ou Cllll'lllctC, S. m. (do
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flal.. clarinel/a) Instrumento musico de
pro, e palheta. § '. !.!l. O tocadOI' d'eSle ~~:
strurnenlo: um clal'lneta da orcheslra d
Ihealro.
o
Clnl'Í88lmo, 8, sup. de Claro· revel •
-. Bl'it. C, I. 24. Vieir. 9. 180.'
uj:QeS
Vhll'ísta, adj. 2 g. Da ordem de Sanei
Clara. 111. Lus. 7. IUI.
a
~li..,o, S. m. ~ parte mais alumiada de um
obJeelo.. § (na plnl.) Lagar que se representa alumiado, em eontraposição ou em som.
bra ou escnro. § Em uma formatura. ou cam
po de balalha, os logare.s que flcam'sem troo
pa: Pari. Rest, "proporclOno.u os eturos. i. é
entre os batalhoes, ou filelra8 compassou
as 1IIeir.as. § lJei:val' claros em U1gullla esC/'i.
plum; I. é, abertas, para se encherem depois, V. g. _nos bilhetes de frete, etc. § Lo,
gar onde nao ha arvores n'um bosque 00.
re~la, jardim. § IEs!Jaço em branco n um im,
presso ou ma·nu Crlpto.
má.·o, .., adj. (do Lal. clal'lts) Alumiado
pelo sol, ou luzes: v. g. está o dia claro; o
quarto, postoqu~ de 110ule, eslava assás claro
~ Tr~nsparenle; V. g. vidro claro. ~ )laJeia:
m; limpa, qne se ouve bt'm. § Claro' eviilente, percepti vel V. fI- 'l'azões claras.: DilWi'SO claJW que se percelJe. § En{clll!imclI.
!o cla?W que percebe facilmente. ~ Claro;
Illustre: v. g. claro por sangllc, evtrludes c
sen'iços feitos á lJatria. § Ti·an. parcmt~" não
toldado: V. g. vl111w claro; agua clara: i. é
pura, e Iim pa/' nãn turvo. § Limpo, sem nu~
vens: o céo es á clm'o § Casa clara; a qne
tem bastante luz. § É dia claro; já amanheceu; o sol e lá acima do horisoute. § NOllle
clara; em que as eslrellas refulgem em nm
cen Iimpido, ou que é alumiado pelo luar.
§ lll'anco ou '1uasi bl'anco: pessoa clara, não
trigueira. § Ol/ws claros; não escuros. § Denles claros; branco, limpos. sem carie. § EI'
pressa ou declar;uJo .em ambiguidade: lei
clara. § Boi claro; (I. laurom.) o que dã soro
te; o que não é matreiro. § A's claras, Ooc.
adv.) publicamente, em rebuço, sem m)'steria. § Vwel' ás claras; phr. da ~schola positi\'i ta, que significa, vi verlla "ociedadc em
pureza de cosI ume~, sem reserva de nenhnm
acto de vida publica ou parliJular. § Claro
como agua;- C0I1IO o dia; (Ioc. fam.); manifesto, evidente.
~Ilu'o, adv. Claramente, de modo claro.
Na/lfi·. (le S.' (Janlo, 7. ,dhe moslrão clama
desl'entura. § Em claro; de lodo; sem dC!·
xar nada, ou resto; rente; "pellouro qnc lhe
levou a cabeça em ciaJ'o fora dos homllros.
B. § Passar a noile em claro; srm pregar
01110. § Saltar em claro; ~alvar, V. II· 11m rIO,
rego, fosso, a fogueira, sem cair n'etl~s:'o
tigre saltou de claro em claro I1ma cere.1, le·
vando Ires escravospre~os num tronco.lim·
po á outra banda. B. 2. 6. 1. E/l/Jula, II. I.
1-:15. § Satlar, passar em claro, ICI.ldo, ou copiandO; não ler, ou deixar de copiar uma, ou
mais palavras. § De uma cousa eVidente, :LalIifc"ta, diz- e: ti dal'O;e,lá claro. §Clal'lJpe/O
claro' com clareza sem disfarce, f,·aneamen·
te: (állar claro' faltar pelo claro. § Ouvir ela·
1'0; distinctalllenle.
.
(Claro, Manifesto. Syn.) Claro e o que lem
luz, ou propria, ou emprestada, o que tem
Çlll si me mo tudo o que é neces ano Pelara
ser vi. to. E manifeslo é o que, além de a1'0, está ~m posição conveoiente para poder
ser visto. O primeiro refere-se a naturez?,
e propriedades do objecto; e o segundo tpals
e8peclalmente á sua po"ição. ou slt_uaçao ~
respeito do ~spectador. ~ claro oppoe.-se /s_
ctlro; e a manifesto oppoe-se c/lcobello,oc
cUUO.
I' •
IlJlá,·o.cscú,·o, s, m. (tio Hal. cual'OJ 1'0) (lo de pinl) O artificio de colorar a.I~~
e a sombra, que dê realce, ou faça rele. é
o .objccto, e rellectir e re altar aos olllos;opropriamente a imitação do eITel.to que Peita
duz a luz alumiando as snperficles q~e '0
fere, e deixando na sombra as C1.ue e :~a
fere. § lJesenlws de _. aquelle..s fellos ~ 5 de
~Ó cór escura, cujos claros sao aViva o
branco.
lo Jllro
Cllll'õm, ant. V. Clarão, iostr~lDcn ãO mi
ClIl"Õ", ou CJ.·Il,·....·, (anl.) I. Clar .
Vic. I. 142. Canc. 206.
d naturalis'
f.:11l88{U', V. trans. adopl. 05

a
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. Clas'iOcar descrever dispondo, an'an-'
!as'CI1l ciasscs 'os productos da nalureza, v.
jaras planlas os animaes, dando a cada um
g. caracteres di tinctil'os.
OSCli'~.c S, r. (do LaL. classis) Ordem de
. tribl~iCão ystcmatica nos reinos da na-
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signaes de rractnra. § Anatomia'-; pecas
VI'lllSlIll..., v. trans. Encerrar, limitar.
artiüciaes de analomia, que se desarmãm Ac. dos Sing. 2. 384. "esta gloria he infinipara mo. traI' a partes snujacentlls.
la, e não ha lermos que a clausulem .. i. é,
VI.... dle.. çiio, S. r. (do Lat. ctaudicalio) expliquem. § l/echar ou terminar o discurAcção e etreito de claudicar.
so, ou a deliueração, sendo o ultimo que
m .... dlcil .. lc, p. a. de Claudicar. § adj. n'ella vota. Ibiel. I. 5. § Terminar alguma
r~~eza: v'. (f. as class~s das planla..s, dos ani- fig. Incel:lo, dnvldoso: ·v. g. victol'ia-. Viei- serie ue cousas, successo : "clausulaI' o sen
es ele. ~ Calhegol'la dos cluad~os cm re- I'a, 4,. 34.;>. il Que serve mal de desbaralada: valor as acções de guerra tão rormidavelll
1~~ãO' á po:;ição social: a classe baIxa; a clas- v. {I. naus claudicantes. Insul. que manque- Porl. /les/. rcchal', ultimar, coneluir.
la'aUa' a classe militar. ele. § Ordem de. clis- jam (no fig) e se alrazam na vela, ou remo.
CllIlISIII.i.·-sc, v. re1. p. uso Eucerrar-se:
Iinccãó em relacão a cmpregos puullcos:
CI .... dic{lI·, v. lntrans. (do Lat. claudi- <caquella grandeza póde clattsular-se em !iallla'nlwnse ((e lil'iowira elC!sse, c/c. se{lunc/a cal'e) Coxeai'. § fig. Faltar ao cumprimenlo miLes...
classe e/c. § ii. em relaçao a ObJectos de dos seus deveres; commeLLer erro, ou ralCllIlIS;..·.., S. f. (do Lal.) Encerramento
grande ill1pórtancia: v. {I. cl'lLzadol' dc pri- la. ~ ClaudicaI' na {icl.elidac/e; vacillar, ou nos claustros, ca as religiosas. § fig. Diz,se
lIIail'a classe; ll'Oj1edeil'o c/e.sc{I!tlula classe. § raltar 11m P?uC~ a clla. M. L. 7. 4,55. "al- de pessoas recolllldas, quP não aumillem
Galiaras alWWIl/LCl!)S c/c pI'LI1WLI'f!' classe; de guns clC1;udlcarao ,como rraeos. mancaram, conver"ação; rccolhimp,nlo. T. de Agora, 2.
rilUeira qu~lldade. § Eslabc/eelllwnlo COnt- manqucJaram. Aglol. L. 3. 164..
l. "o vicio da came não respeila paren~1D"cial de l)l'imeira, c/c se{lunda classe; de
UÚ"-'ltl''', s. r. Claustro. ChI'. U. Sanclto II. tc cos, nem c/ausur..ls, nem continencia".
rilUrira de segunda oruem. § Cadeira de /Jal'l'eíl'os, (. 7 v. § ligo Na ord 'm Dominica·
Clllll-'l...·Ú.·, V. trans. Encerrar em elau~I'jllleira' clasSl!' de se{ltnula classe, no thea- na, a relaxação regnlar, oprosta á obsel'vun- sura: "tosquiar, e clausurar seus reis" (obri·
Iro' cadeil'a da' plateia superior, de gcral, cia cslrcita dos rerormados antigameute. 11. gar a razer-se frade.)
elc~ ~ Classes inaclicas; as lJ.ue percebem do Dom. '1. I. .'i.
.
C1IIllSlIl·...I··SC, v. ref. Eneerrar-se em
H4aJo pensões, aposcnladonos, etc. sem tc()I11Il-'l..·.. I, adJ. :l gen. Pcrtencente ao clausura. Dell. C/tl'on. I. P n." 53~.
rem serviço algum a .de.semp 'nll~r; oppõ.e- clauslro. converllo, e casas rel{_ulares. VieiVlá"II, s. 1. (do Lat.) Arma de Herculcs;
se ac/asses activa.l; I. e, as que estao na ell~- I'a, 1.0. 483. :lo "taes estatnas sao, dlzcm os era um pau I("ros o para uaixo. nodoso. Euclividade do ·erviço. § Classes na Academia politlcos (e eslatuas sóm nte) as que se po- li'. 5. 11. § Tirai' a clava a l1el'ctl/es; fazer
das Sciencias, I!'rupos de associados, que se dllm rabricar, e sahir das omcinas claus- uma cou::a de sUlTIma dil'ficuldade. ou imoccupam de varias especialidades de scicn- lmes" (falia uos reis que tem ensino e edu- possivel, de rarissimo esrorço contl'a o mui
cia e Iilleratura. § (L. escho!.\ As aulas em cação rradesca) "o 'ocego claLtslra/.. 11. Flol'. I'orte: "a Ilereules a clava, a foice á morque e ensinam as varia disciplinas, que se 'l. 'lG?. § I\elaxado na ous~rvancias, ctc. § te...
professam em um eSLaueleciml!nto de in- Usa-se subsL. os c/atLs/raes.
C1l1VlII'ill, S. r. Omciua dI) clavario, casa
slruccão: a cla.lse c/d li'ance::;, a classe de inClllu"'tl'lllidiule, S. r. I\elaxação, proce- onde o clavario guarda o que tem á sua
o/e;. § O' alUU1nos que rrrqncnlam e"sas dimento relaxado dos clau ·traes. OppOsLo conta, e ajusta as que da E/ucül. § Digniaula: a claSSd c/c gcollwll'ia não teve hQJe ao procedimcnto dos reformauos. V. elo AI'c. dade ou posto de clavelro, qne ha nas 01'lirão, porque. adoeceu o lJ1·ol'essol'. § Classi- 4. tI. e 5. 16.
deu" militares em Portu~al. Estal. da Ol'el.
IIcacão, relia pelo proressor, ,dos alumnos,
VliIU§h'o, S. m. (do LaL. clattslrum) Pa- lIe Chl'islo, de D. Man. ue t503.
sc-úlldo a sua capacidad n • e adiantamcnto teo de couerlo com lanços de arcaria ao
VlIl ...il·lo, s. m. al'ficio nos conventos do
allsotulo c relativo: aquelle estudanle eslá rcdor, uslJdos em columnas, ou pilares. § Carmo, do padre que cuida das contas da
ainda na terceira cLasse; mas eslejá passou Na niversitlade, antcs da rel'orma, era communidade. § Claveiro, ou craveiro. ELuda,leOl/nda ctassepal'aal)I'imeim. A's vezes cousclho, em que entravam conselheiros e cid.
Vlhc, S. f. (do LaL. clavis) Signal de muaclas.iUração é pcla inver::a da que figu- deputados. § lloje chama se clausll'o pleno
ramos; aJlrillleira c/asse. c a inrerior, a mais a congregação de todos os doutores de 10- sica, que se escreve a principio das reatrazada. § As classes Labol'iosas, opulenlas, da a faculdadcs que se Cjuerel1l reunir, gras. para regular o solrejo. § fi~. O tom
de. as pessoa que as compõem. § Gradua- para tractarem algum negocIo tl'anscenden- predominante, que reina nos sentlluentos,
(io de fesla para a reza. de breviario. § I1tt- te. § Clatlsll'o da sabedoria infinita; nl{. a e estylo de alguma oração, poema, etc.
clo1' tI~ primeira classe; i. é, dos de maior Vi rgem Maria. Ac. c/os Sing. 2. 117. § Claus- "p&tlJelico, ou palhos é a clave d'esta sorte
reputação lilleraria ou ~cicntifica. § Um ll'a- Iro malcmo; o ventre. Varella, NUIII. vocal: "o de poemas".o nescios quasi sempre deslan/e, mll palird, u.m mal'olo eLe primeira purissimJ;-de uma virgem .. Vieira, 16. 71. cantão na clave da maledicencia, 'p, dos praclasse; diz·se do individuo cm quem 'e reCI{"lstlla, S. r. (do Lat.) Artigo, di.rosi. guentos" "viuva 1Jypocrita... tudo entoa na
co~hecem essas pessimas qualidqdes na ção, condição, e.cripLura, etc. Ac. dus Sing. clave lasrimeira, e dolorida.. § (fig. e anl.)
maior escala.
2. 81. "desgraçado concerto, que por clall- A c/ave da Egl'eja; o poder espiritual das
Clósslll. V. Fundição.
stlla teve li um desacerlo! .. § Cousa com que chaves. úrd. At. 2. ( 96. "da jurdicom, e
C1n~slei!llllo, S. m. (I. neol.) SyStema se recha e conclue alguma acção: "a clatt- c/ave da Igreja...
dos p~rlidarios exclusivos GOS escriptorcs sl.tla com que Chri::to ccrrOu a oura da IIcVI''''ch'o, S. m. Diguidade, cujo omcio
da aullguldade, ou dos e~criptorf's cla i- dempção .. Vieira, 11. FiaI'. 2. 87. "dia que na ordem de Christo era ter a chave do
cos d.os ecullls Xl'l e X\'II. § Expres ão, bade ser a cla'llSula de todos os dia, ... § (na convenlo: hoje que não vive em communiIlICu~ao, construcção propria dos classicos. iJlus.) A. claltsu/J. é de duas maneiras, su- dade, tem acha ve do corre dos votos. Andl'.
i Imitação, afi'eclaçào do estylo dos classi- uindo um ponLo e ahaixando outro, como ChI'. 4,. 77. Craveiro. Coes, ChI'. Man. l. 12.
COSo :
no canlo-cbão, ou vi ce-versa, como no cau- § 'l'hc oureiro rlas ordens militares.
CI...'cládo, V. Gravelado. Pltarm. T. 2.
("usslro, ", adj. (L1o LaL. classicus, a, to de orgão.
Uni] Auc/or classico; aualizado pelo hem qne
(Clausula. Sentença, P111'ase, Periodo. Syn.) p. 175. o (/od. PItarm. 1). l54. "cinzas c/actao assumpto. e pela excrllencia tio es- 'rem-se conrundido estes Lermos, cjue são veladas...
10..N'este .clltidll Cusado _lIh t. v. g. tLln em si distinctos, e na linguag-cm technica (;111,·clIi ..n, S. f. Flór uranca, ou azul,
Cjl-'iICO da lingua. § Feilo para uso das da rhetorica tem cada nm d'ellcs seu valor cujas Colba" se assemelham ás do jasmim,
casse~: V. U. livros classicos, cclições -. § particular, qne deve conbecer quem se não Cam.. E/eg. 6 ElegiacLa, 6. 2.
~(rl'OclaSSlca, solo cLassico; a Italia e aGre- quizer a semelhar ao vulo-o no modo de
CII"'cl'in, S. r. Nos couventos do Carmo,
na,. cou Iderada como productoras do~ eX(lressar- e. Pela palavra clauSlLla, ueriv. casa onde o clavarios aju tavam as contas
~al' IlerfeIlos modelo de liLLeratllra e lJel- do LaL. claudel'c, cerrar, se entcnde uma da communidade com o superior.
VI,u'cziIlI;O, S. m. (do !tal. clavicem.basartrs. § (L. rami!.) Que e tá inoculado reunião de palavras que apreseuta um penl°l uo: .houve arraial e o classico peixe samento completo, 011 que rórma, como cos- Lo; ou do FI'. clavecill) ln trumento musico,
se toca por meio de teclas; cravo. Tenr.
que
"~..
tuma dizer-se, sentido perreito; esta paladlCl·~·~:le.llçiio, S. r. Acção de classificar, vra tecllnica é bastanle propria, porque com /lin. t7.
VII..'lcórdlo, S. m. (do Lal. clav!col'dium)
IS I'i )Ulr em classes: classificação eLe en'eito cada pensamento que enunciamos
~rca~01'tas, ela :;ificação das pl'OL'as de u.ln e ·ta como que encerrado dentro da sede Instrumento mnsico de Leclas com cordas
m~C~'s~, e/c. § II. de h. n.) Distrihuição de palavras que o exprimem. e não sae do de latão. Lus. Tl'alls( (. 29 V.
CIIIVicÓI'IICO, ", adj. (do LaL. clavus,
~rlca, ou systemalica de uma collec· sens limiles. Senlença signilica aquella claulau e .~re , c seu agrupamento, segnndo mla que contcmnm pcnsamento sentencio- prego, e COI'llU, COI'OO, antennasl (l. de h.
!/! alo~la e caracteres commnns, em clas- o, i. é, uma reflexão, 011 ousel'\'ação pro, naL.) Que tem as antennas em rórma de
.:' ordens, gencros, especi;) e varieda- runda, philosophica, ou moral. Phl'ase (voz clava. § s. m. pI. C/avicomeos, ou - nes;
ti
01'. lIhrasis, locução, expressão, feila de rami!ia cle in5!ctos coleopteros pentarneros,
kll·d:I~lel~"lo, p. p. de Classificar. !Jecl'. phl'a:;õ, eu enuncio, digo claramente) não cuja antennas vão engro sando para a exCI. II L. c/c 180'2.
designa precisamenle a clausula inteira, se- tremidade, terrr.inando POI' uma clava mui!iOca ·t~ICllIlill" S. m. (L. did.) Oque ci.as- não mais depressa as expressões particula- tas veze- alongada, perColhada da reição de
lI~s . uctor d clas jficação.
res de que con ta, e signaladamente aquel- um prego.
(JIIIViclllu, S. f. (do Lat. cLavicula) Dim.
!Ir a'"J~ill', V. trans. Pór, dispór, orde- las em que se encontra alo-um idiotismo da
t.g. r!anJar cm _certa ordem, ou classe: I!ngua, on. enlão o que cltamam estJ~lo ~a de Clave. § Osso situado na parte dianteira
fuém~:Oducçoes da naturcza; onlros IIngua. Pertodo, em termos da arte, nao Sl- do humero, e qne articula com este e com
Il!.
ar, tirado do Francez. V. Glas- gniUca qualquer elaILsIL/a, senão a que está o externo: rurcula. § (L. de h. n.) A parte
Cllstn
composta de certo modo particular, e con- pyramidal interior e exterior de uma contiGrdoc~lIs. r. (ant.) Claustro, pateo iute- sta de dillerentes memul'os, e se chama cha torneada em linha espiral. § CLavicula
ele Salom.ão; nome d'um livro de magia atI Comba d~1l0,
ou egreja: "a clasla de clausu/a pel'iodica.
CI","c
mil..
()Il1l1slIl{1l10, p. p. de Clausular; e adj. tribuido ralsamente a Salomão.
Ch"'ic..lilll0, ", adj. (L. zoo!.) Que tpm
(1) (I. ge~1 1'\,adJ. (do 01'. Maslos, quebra- Proposto. contido em clausulas, em artigos:
uma ou mais claviüulas. § Qualificação d'al. JC/Teno - ; o que apresenta encerrado.
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gumas conchas univalves, cuja abertura
tem laminas. § (t. bol.) Uue termina em um
llIete ou A'avinha, como algumas folhas. §
(t. braz.) Diz-se da peça que parece esburacada, de modo que se veja outra por
ella. § s. m. pI. (l. zoo 1.) Secção de mammiferos roedores.
mllvlculúr, adj. 2 g. \t. anal.) Pertencente as claviculas.
CI''''lcnlúrlo, s. m. (do Lat. clavicula"ius) o que tem alguma de varias chaves
de algum cofre de arrecadação, que se não
deve abl'lr, salvo perante o recebedor, e outros clavicu/arios. Agiot. Lus. 2. 183. Regim.
de 18 ele jan. de 1831.

Clllvlcylíndro, s. m. Instrumento modemoi é um cravo munido de um c~'lindro
de viaro, que posto em movimento por um
pedal e uma roda chumbada, prolonga o
som pela sua fl'Ícção nas cordas.
VlIl.,lIollúdo, u, adj. (I. bot.) Diz-se de
algumas plantas que tem folhas com a fórma d'uma clava.
«JJ'U'lIór...e, adj. 2 g. Da feição de clava; que tem a forma.de clava.
mll.,ígcro, u, adj. (do Lal. clava) e ge·
ro, eu trago) (t. poP.t.) Que traz clava: ejlitheto de Hercules. § s. m. pI. (t. zool.l nsectos da ordem dos coleopteros trimeros.
C ..... iJ .. s, s. r. pI. Cravos de pau, onde os
tintureiros penduram as meadas para as seccal'. § Cavilha grossa de ferro, que liga o jogo dianteiro ao trar.eiro dos carros. § Acolumna do tear, em que se colloca a meada para tecei'.
mll,'lhúrp.. , s. f. Instrumento musico de
cordas e teclado, inventado em Paris em
1812 por lJie/z.
Clo"i1ho, s. r. dim. de clave. Ponlo de
clavilha; (t. de cir.) das costuras das feri_das, o ponto, que se faz meltendo !l agulha
prolUndamente por um e outro lablO, e tornando a passal-a pelo mesmo buraco, de
sorte que fiquem as ~ontas ambas de uma
parte. Recop. da Oir. /. 158.
Vlovllyr.., s. f. Instrumento inventado
em Londres em 1820, é uma especie de harpa com' cordas de tripas verticaes, que
.
soam 'por meio de um te~lado.
mll.,in .. , s. f. (corrupçao de carabma) Arma de fogo mais curta, que a espingarda;
carabina. Regul. de Cavo
VlIl.,lni'ço, S. '!I. Tiro de clavina: -o derrubou d'hum clavmaço.. B. Flol'. G. p. "66.
Vlo"lórguo, S. m. Cravo, que tem canudos de orgão.
ml1.,lslg.ll·.t.O, S. m. Soldado de Roma
que tem por insignias nos vesti!los, e bandeiras as chaves, que são as armas pontilicias. B. Flor. 5. 88.
Vle..... tite, S. f. Planta da fam. das ranunculaceas, trepadeira, sarmentosa e vivaz,
gue eresce nos vallados; lla varias especies.
E' com as folhas pisadas da clemalile branca (clematis vi/alba. Linn.), que os mendi·
gos fazem chagas a[Jpa~entes, pri~ci'palmen
te nas pernas, para eXCitar compalxao, e por
isso lhe chamam tamberil hel'va dos mencligos. Clemalile bastarda: V. Aristolochia. Brot.
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Ct~matile oc/ori{era (cl~matis {Iamlnula.

Linn.); bella planta que nasce espontaneamente ao sul da França. §. Clemaltle de {olhas grandes (clematis grandtflol'a, de Candolle), bella especie de lIóres muito largas,
de cór branca amarellada. § Clematile vibumea (clematis vioma. Linn.); tem lIóres
que variam de azul a vermelho. § Clema/ite rie dilas c6res (clematis bicolol'. Cels.) e a
Clemalite cerl.llea (cLematis comtlea, Bor!.
lleJg.)-são duas especies culti"adas desde ha
poucos annos nos jardinSLe s.ão muito bellas.
Clemencio, S. r. (do aI.) Virtude do que
é clemente; temperamento ou moderação
entre o muito rigor, e a nimia indulgencia.
BllIt. -Desempatou el-rei os votos, dizendo:
•a re~' nam pertence senam ir a parte da
clemcncia, a dar a vida, e eu sam em lha
dar, e dou a isso mou voto, desejando mui·
to o conlrario. fles. ChI'. J. II. c. 99. ~ fig.
A clemencia dos ares, do clima; bondade,
brandura, amenidade, etc. M. L. I. Maus.
III. a benignidade do clima, dos ares:
-a clemencia do céo.. Luc. 10. 19. § V.indul-

Ar

. gencia, Sljll.

cu

Clemente, adj. 2 g. (do Lat. clemens.
Que guarda a justiça temperaLla com brandura, e equidade; que tem clemencia.
C1e...cnteme..te, adv. Com benignidade,
clemencia,
C1elUcntínos, S. f. pI. Oecretaes do papa Clemente.
Cle...entissl...o, ", superl. de Clemente.

A1'1'. Cas/. Bem. Ftor.

Vlcphtu, S. m. (do Gr. modo e ant. kLeplhés, ladrão) Nome com que se disignam a

si proprios os montanhezes livres do Ol)'mpo e do Pindo.
C1el)syd.·.. , S. r. ido Gr. kLepl6, eu escondo, e hlldor, agua) l\elogio de agua. § Da-se
tambem este nome a varias machinas h~'
draulicas dos antigos.
C1eo'ezin, S. f. O clero. M. L. 6.
C1e,·lei.l, adj. 2 g. (do Lat. clericalis) Oe
clerigo, concernente ao clerigo; que respei·
ta a classe sacerdotal, ao clero: V. g. o esta·
do clerical. Vwtl'a: "privilegio clerical.. §
Pal'Udo clericat; partido dedica!lo a egreja
de Roma, e li sua politica. § Emprega-se
tambem como su1Js. WIl Glericat; os ctericaes.

.

C1erlcáto, S. m. (do La!. clericalus) A digniLlade de clerigo: «que do clericato, e monacbismo se Iizesse huma excellente mistura" Sever. Disc. VaGo 159. V.
C1c"lgn, S. f. lant.)l\eligiosa.corista, que
reza no coro, e sabe o Latim da reza. Etllcid.

H. Dom. I. G. 5.
Clérigo, S. m. (do Lal. cleriC!'s) Homem

c1.13mado para a Egreja, e para os ministerios da religião; sacerdote, secular ou re~u
lar. «Ali me comprou hum C/erigo velho ..
Apot. Dial. p. 76. § Clel'igo d'el-,'ei, desem·
bargador ecclesiastico, que despachava com
el-rei. Ch/'. D. Pedro I. AJ. L. ou clerigo, de
que el·rei se servia em fjualquer ministerio;
e assim os c/erigos das minhas, de que el·
las se serviam. § a~l'igo; (t. de h. n.) peixe
do mar das ilhas de Cabo-verde; tem a cabeça chata com umas barbatanas, ou membranas, cuja forma é de barrete de clerigo.
Cleo'o, s. m. (do Lat. clel'lls) A. corporação dos clerigos, dos ecclesiasticos de uma
egreja, de um paiz, ou de toda a chrislandade: Sever. Dtsc. 0- Ga/licano, Lusilano;
o clel'o cal/wtico, etc. § U alio clero; o mais
graduado; o que occupa os cargos superiores da egreja: v. g. bispos, arcebispos, cardeaes, etc.
Vle"otlcndro, S. m. (do Gr. klêros, sorle,
e dendron, arvore) (I. boI.) Genero de plantas da familia das verbenaceas, as quaes são
cultivadas como ornamentaes.
C1co'õcl!l, s. m. pI. Genero de inseclos da
ordem dos coleópteros de que 11a varias especles, que vanam muito nas. córes: sua
larvas devoram as dos outros insectos. Cu·
vier, 2.215.

Cleromãn...I.. , S. f. (do Gr. 1000.êros, sorte,
e manteia, adivinhação) Pretendida arte de
adivinhar lauçando dados 011 tirando sortes.
Cleo'onoJlli", S r. (do Gr. ktêros. sorte,
e nomos, lei) Na antiguidade, distribuição
dos bens por sortes.
Cllentc, S. 2 g. (do Lal. cliens, en/is c
cUenta) A parte, que o advogado defende
em juizo; constitui nte. Barl'eiros, Cen.s. sobre Catão: "muito seu servidor c cliente" §
Os cltenles de um advogado, d~ 1I1n proGura·
dor; os que lhe entregam a defeza de seus
interesses; os clientes de wn medico; os
seus doentes. § Entre os antigos l\omanos, a
gente popular acostada, e proteo-iLla de algum patncio, que recebia d'este'bem-fazer,
e protecção, se dizia clienLe; patrocinado.
Cllentélo, S. r. (do Lat.) Patrocinio, protecção que o patrono concede aosseusclienteso § Amparo que da um principe as pessoas que se acolhem a elle. § O conjuncto
das pe~soas, que procuram um advogado,
procurador, etc., para lhe entregarem a defeza de seus interesses: aquelle advogado
tem grande clientela; i. é, grande freguezía. Diz-se tambem dos doentes, que recorrem a um medico: a clientela do doulol'.'
clinica é porém mais commum n'este III ntido: o doutor Lem grande dinica.
CIi 10" , S. m. (do Lal. clima) Espaço, ou
faxa de terra limilado com respeito aos cir-

culos celestes, e a variedade nota el d
temperatura atmosphérica: V. g, clim: r.' e
lell1pe~'ado, ardente: «huma faixa ue tt 10,
ou eltma que começa do occeano oceidrra ,
tal,. etc.1I IJ. _2. 3. 4. § A temperatura e~~~
~als condlço.es atmospl~~ricas que caracle.
nzam um palz, uma reglao : o clima de Po
tu~al, do ~razil. de Africa, etc. § I\egião ~.
palz, ~onslderado por suas condicões ali~o~
sphencas : andou porlollges clülIÍl$. § fi A
temp<:ratura da região, que produz rru~ios
propn.os de c~da um :.' lavrador que COmex·
pcr~a llld~l tna Ul~ clt/H!! só transforma cm
mUltos cLtmas.. § hg. Palz, região. § ()/ima'
rem. desuso PresLes, Auto dos Canlarin/l1Js '
CII"'"féorleo, Clhulletc.'lco II adO

ido

Gr: ktilllak{él'ikos, por Lle/!;.raus) Oue' dizl'respeito ao cll ma. § An~w ctwllfC!el'ico ; aquel.
I~ em. que o.s allUgos !lIZlam, que cor.
na pengo a vlLla, alias decl'etorio; e er~ de
selte em set.te. de. nove em uove aunos'
s~ndo o maIs pengoso o de 63, por que
n etle se contem o numero 7 mui iplica.
do pelo 9; n'esse anno deviam aconte.
ceI' grandes m.u~anças no physico, emoral
do .home~. VtW' .. Pata VI'. 11. 24t § Clillla.
tenco ,. cllfl~atologlco : Influencía climole'i.
ca : a do clima sobre pessoas, animaes, ou
plantas.
CII ...Iltologi"t s. r. (do 01'. hlima, kli.
matos, e logos, discurso, tractado) (L did.)
Tractado dos climas. § J>:studo dos climas.
CIIIIIIltológleo, ", a!lj. (I. did.) Queres·
peita, pertence a climatologia. § Que depeno
de do clima.
CIlIU;"', S. m. (do Gr. kti1J1IUC, de"raudc
escada) (figu'ra de rethor.) Ilspecie de gra·
duação, I1gura pela qual o discurso eele·
va, ou desce, como por degraus; u'onde
vem a dislincção de clt/lJax ascendeu/c, e
c/escenelenle.

Clí ..." erro. V. Crina, e Crine.
Clilllell, S. r. (do Gr. klinilws, de kiilli,
cama) (I. med.) Parte da sciencia medica,

que tracta da practica d'etla, e dosscusdi[·
feren tes ramos nos hospilaes. § Lições cm
que se explica a natureza das doenças Ira·
ctadas pelo professor, e a razão e elTeilos
do melhodo curati vo, ou pallialivo: v. g.
pl'o{essor c/e clínica. ~ Oconjunclo dos peso
soas, que são tractadas por um medico:
este l1wdico tem grancl~ clinica. . .
Clínico, S. m. Seita de Chmlnos, que
recebiam o baplismo lia hora da morte.
vlillleo, Il, adj. Que respeita á praclica
curati va medica, ou cirurgica; qne exerce
a clinica. § JI!ectiâna - ; o mes.mo que.lllt·
dicina pl'ac/ica. § Medzco - ; o que Vlsl13.e
tracta os enfermos, em opposiçào no medi'
co consultante, e ao que cscreve. §Como
s. m. ~ledico 011 ci rurgião, que exerce I
medicina: um c1inico.
.
ClIllóidc; adj. 2 g. (do Gr. lilillê,lello,c
eictos, rórma) II. anal./ Apophyses -; aquel·
las que em numero de qllalr~ se acha~n 113
face su,lerior do osso sphenolde, e dellIam
entre si um espaço qlladrilatero q c em·
bra a fórma de um leilo.
. . '
ClIllómel.·o, S. m. (do Gr. liUnoll, mcli·
nar, e meLfon, mcdida) Inslrumenloyara
medir as inclinacões. § (I. naul.)in,trumento para medir-a diITere.nça de agud,qu~
um navio exig-e a próa, ou a pOpa.§tl. em~
neiro) Instrumento para medir a eEpesEu
das camadas.
. . I '10 e
Cllnól.odo, S. m. (tio Gr. klme, el 'da
lJoys, pé) (I. boI.) Nome !le uma planlabafamilia das labiadas, chamada lambem
sLlico silvestre.
,., .. ucc.
Clío, S. m. (do Gr. Klei6, de n)B/O,; ue
lebro) (I. m)'th. e poet.) 'ol1le da ró~~aqde
preside a historia; é figura da Da
uml
uma donzella coroada de louros.. CO~a c.;.
trombeJa na mão direita e um ~Ivr~a C1W'
querda. "Chamay do S)'lva a so era
Galleg. 1'empl da Mem. ". 178.
ClIstel. V. CI)'ster. L'!1'z da M~). Que ~r

Clltoo.ldl....O, ", adJ. (I. aDa.
tence, ou respeita ao clitorjs:l ris de k/eió,
Clitóris, S. m. (do 01'. ri et O 'crescen.
e!1 fecho) (t. de !ln.al.) pe~l.enap~~CipaJ do
Cla na vulva femLUIlIa, oroao. Aual
seu prazer venereo. SancluCCJó clilorls.
CUtOl'íSIllO, s, m. Abuso
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C::~ac'Í1'o, R, adj. Que faz força, obriga Folhas -; apegadas duas ou tres entre si
Clíro, s. m. (do ,Lal. clivum) Ladeira.
physlca ou moralmente. Arr. 3. 3. "a força pelas suas bases.
Trll. Elhiop. 6. c. 3q.
.,
Condllllár, v. trans. Ajuntar, reunir em
Clh'ci~o, o~U, ad]. ido Lal. .cllwsus, a, coacLiva das leis. obrigatoria.
(:o.ic'o, u, adj. (do Lal. coaclus a um) um sujeito: v. g. coadunar a vZ7'Iude com a
1/111) II. poel. p. uS:1 Declive, ladcu'ento, ~om
pCII~or: .clivoso Oltelro', V. Pendurado, Em- Obrigado, constrangido: V. g. vonládé coa- hypocrisia é impossicel. Agiol. L. 3. 375.
cta, serviços - ; i. é, não voluntarioso
C::oudunúr... e, V. ref. Conformar-se: .não
polado.
..
C::ouclill', S. m. (do Lal.) (I. anl. rom.) Re- se coaduna comigo, com meu genio» § ComClolÍcu, S. f. (do LaL, do Gr. Iil,l/ó, eu
cebedor
d'impostos.
§
ii.
O
que
nas
vendas
limpo) Cano o~ cova dest,inada a receber as
binar-se: "como póde coadunar-se tanta indcjeccóes' latJ'lna. Barreiros, 126 v. § lig. publicas eXigia o preço dos objectos que ti- trepidez com semelhaute fraqueza de vicios
baixos?
Tudo' quê é im.mundo, sordldo., o.u que nham sido comprados.
(:08dll, S. r. Sueco de legumes cozidos, e
CORtlúrll, S. f. O licor coado, filtrado. §
eximia mau chClro: § fig. "A primeira reiào do corpo, sentUla, e clvaca de todas as coados. § Coada de cinza; agua filtrada por Acção de coar.
Cougí.·, V. trans. Obrigar, constranger a
rufermidades. Corr. de Abusos, receplaculo ella, e 'p~ssada por um panno; vulg. decoada, IIxlvla.
practicar, ou não um acto.
de cousas torpes.
.
CORdelo'u. O mesmo que coador.
CloDclirlo, s. m. O que allmpa cloacas,
Congmcnlllçíio, S. f. O mesmo que I:oaCOlldjlllC>.·, S. m. (de coac/juva1'l O que gmr.nto.
latrineiro. ~ ou Cloaqueiro.
.
ajud.a em algum trabalho a outrrm. Agiol.
lJIollqllelro. O.mesmo que CloacarlO._
(Jouglllellto, S. m. rdo Lal. coagmelllum)
Clóulco, u, ad,l. (do Gr. lilonos, agltaçao) Lusll. I. 29. "obre)'l'os, e coadjulores de S. Acção, ou elfeito de coagmenlar.
VOUgIllClltÚ", v. trans. Ajuntar, travar,
(I. med.) Diz-se do.s movimentos convulsi- FranciõCO Xavier" "cidade de muitos cidavos. tumultuosos, Irregularcs. O. de Palh. rlãõs, e conll'regação de J!I~litOS coac/,julvres, ligar uma consa a outra. B FIO/·. 3.
lJIorÓ81~, ou mOI'Ó .. c. V. Chloruse. e companheiros" Vasco Sllto, r 73. Ooulo, 5.
COUgUIRÇíio, s. f. (do Lal. coagulalio) O
6. 7. "e por coadjulores D. João de Castro acto de coagular-se.; o eslado de coagulação.
Pharlll. T. e Curvo, Polyanlh.
lJIolho, s. m. (do 01'. li161/t6, de kloLlwin, etc." Id. 5. 7. 5. § O clerigo que ajuda ao § V. Clarilicação (dos Iiquidos).
nar) (I. m)'lh.) Uma das Parcas, a que fia o lio parocllo, ou vi~ario. ~ Bispo coucljul07'; de
COllg"li.do, p. p. de Coagular. Que pasanne!, que ajuoa a outro bispo. § Auxilia- sou do estado liqUIdo ao estado solido.
da vida dos homens.
(lloll;rll, s. f. II. typ.) Separação de duas dor: -grandes coadjucl07'es lemos nos SanCoaglllndo." (o estomagol adj. (I. de
ou mais columnas na composição da pa· CtOSIl ArI'. 6. 13. § Entre os Jesuitas eram li. n.) Que proouz a coagulação; que coaque
ajudavalI!
no
catechismo,
e
tal§ O ullimo dos quatro estomagos dos
gula.
irmãos..
gina.
Clúb, s. m. (vocab. tomado dos Inglezes) vez olllclaes mechal1Jcos, e de oulros om- animaes ruminantes. /Juvier, I. p. no.
CORglllàntc, adj. 2 gen. Que coagula.
(I. novo) Juuta, sociedade de pessoas que cios a quem se dava a roupeta. (V. Vieir.
C::ongulú." V. trans. lIeduzir o corpo liconcorrem a um logar certo para conversa- Vozes Saudoso t: 137.) estes eram leigos; havia tambem coadjulol'es padres, sem votos quido a solido: V. {I. coagular o sangue, (I.
çào. jogo, dança, etc.; assembléa.
solemnrs, dictos coadjulores espiriluaes.
I:IlIbi8ll1, s. m. Membro de nm club.
med.) § Ooagula7' a agua em gelo, em c/'ysCOlldjll«II'U, S. f. A. que ajuda rm algu- lal; os liquidos em corpos duros, solidos; coaCluolllceo..c, adj. 2 g. (do Lal.) Pertencenle a Cluni: .mosteiro -» B. Pior. \. ma obra: "a Sanctissima Virgem havia de lbar.
ser coadjulo/'a da redempçãoll Vieil". 2.279.
Couglllá"'8C, V. pron. Coalhar-se.
103.
(Jonglllulivo, ou COlIlI;lIlntó"lo, a, O
l:Iuoipetlo, adj. e S. m. (do Lal. clunis, § Barreiros, t: 73 V. traz coadjuclores por
nadega, e pes, pé) (I. zoo!.) Nome dado ás coad,]UlOlas: todas.,. são coadjulores dos mesmo que Coagulante. Phann. 1'.
(Jollgulú"cl, adj. 2 gen. Que póde, ou
aves que, como os mergulhües tem os pés amigos de Deos».
Condju'ol'Íll, S. f. Omcio de coadjuctor. tem propriedade para coagular-se. Cod.
collocados atraz do corpo.
Clopéo, ou - eu, s. m. (I. de h. n.) Ge- § Pessoa que ajuda. Leão, Ch/'. Ar V. c. 7. Pllarm. p. 96. e Momes, Dicc. arl. Coco.
COligulo, S. ·m. (I. did.) A parte coalhaCOlldJIIl'llçnO, S. f. Oacto de coadjuvar'
nero de peixes, da divisão dos abdominaes.
' da, ou' coagulada de um fluído; coalho. li
Oarenque, a sardinha, a anchova, e o sa· collaboraçã o, cooperação.
Coudjuv.)ntc, adj. 2 g. Que coadjuva. § Substancia, que determina a coagulação. §
vel são as priucilJaeS r.species.
Massa em que se transForma o sargue ex()Iu_lâce1l8, S. f. pI. (I. boI. 1Familia das ii. p. a. de
plantas tlicotyledoneas, cujo typo é a fiCondju"ú., V. trans. Ajudar outrem em trahido do corpo e abandonado a si mesgueira maldicta da ilha de S. Domingos.
algum trabalho, auxiliar, soccorrer junta- mo.
C::oultá, S. m. Macaco do Brazil e da
()Irpeaceo, 0, adj. (do Lal. clypeus, es- men te. Lei de 26 de oul. de 1796.
cudo) (I. zool.) Que tem uma parte ou memCondmlnl..truçíio, S. f. Administração Guiana.
Coulc8cellclu, S. f. (do Lal. coalescere)
bro em lórma de escudo.
.em commum com outro, ou outros.
CondllllnI8h'udór, S. m. O que coadmi- (I. did.) Adherencia, ou união de partes,
ClI,pe~Htl'oH, s m. pI. (I. de h. n.) Genoro de Insectos coleopteros tetrameros.
nistra com outro, ou outros. Sever. lJisc. 4. que se achavam separadas, como succede
Clypelrórmc, adj. 2 I{. (do LaL clypelts, "magistral d'aquella igreja, e seu coad111i- nas feridas. § II. de llllguistica) O mesmo
que agglutinação.
c..ocudo, e (or'ma) (I. de h. n.) Que tem fór- nislratlor» .
ma de escudu,
Condllllnlslrúr, V. trans. Administrar . CORlc"CClIlc, adj. 2 gen. (I. boI.) Qne
IJIr~Ollàllo, d, adj. (do Gr. klys/llos, in- juntamente com outro administrador, V. g. está soldado com, adherente a. § (I. zoo!.)
Diz-se de varios orgãos dos insectos, os
undaçaol II. geaI.) Que é produzido por a tutoria, o governo, a fazr.nda, etc.
UIII transporte efiectuado pelas aguas.
Coádo, p. p. de Coar. § Derretido, fun- quaes estão adherentes entre si.
Coalhádu, ou QlIalhádu, (n'este e der.)
(llr_obcilllba, S. f. (l. clrur.) Instrumen- dido: V. g. {erro coado. § Que passa por gre.
to clru~glCO para ministral' clysteres.
ta, fisga: V. g. venlo coado.' ~ Capado: V. g. S. f. Leite coalhado.
Coalhúdo, p. p. de Coalhar, e adj. CoaI:Ir- or lo 1 S. m. (do Gr. klysó, eu lavo) boi coado. § Que perdeu a côr do rosto por
II. medo e clr.) lnstrumen. to que serve para medo, e ficou branco, desmaiado, amarello, gulado. § Vidro coalhado; não pellucido, não
lavar a vagilia da mulher e consta d'um elc. § Fino, puro:sem mistura heterogénea: transparente. Leão•. Descr. «jaspes mais denI~bo, feilo d'um t~cido impermeavel, tendo "barro tãO-II Leão, lJc.scr. § (I. de coz.) Diz- sos, coalhados» .IDlssanga -» "os arrozes,
numa. das ex.tre!Dldades 11m final por onde se de diversos legumes, etc. como ervilhas, as nozes estão coalhados, quando a sustanse dClla o liqUido que serve á ablução, e feijões, que depois de cozidos e redUZidos cia lactea se condensa e endurece» B. 3. 5.
da outra. um ch upete.
a massa são passados por um ralo ou pe- 6. Barreiros, f. 201. "o mar se não póde nave&,ar (no norte) por estar coalhado da frialI Clr'l~r, S. f. (do Gr. ktlfstér de klysô eu neira.
alO) II. roed) Injeccão 'pelo 'anus' ajuda
Coador, S. m. Vaso por onde se côa. § daoe da regiam» i. é, gelado. § Feito em corm,zlIIba.
..
' .
, Panno dr barréla, que se põe por cima da po consolidado de partes similares, ou heClIr-lerI8ár, (v. tran~. p. us.) Lançar roupa, que está em tina, ou cesto, e rece- terogeneas: «pedras coalhadas de areya,
;Iystéres.. Gurv. Polyanlh. p. 329. § - se, be a decoada, ou barrela quente para se liI- marisco, e ostrariall B. 2. 5. 1. "muito casUref. Deitar um clyster a si mesmo. Pol'I. traI' sobre a roupa sem a sujar com a cinza. calho, e ostraria coalhada com elle» "rio~ul. p. 23Q.
V. Barreleiro. § Coador de pedra porosa pa- de lagartos" Ibid. § tl~. Todo coberto, cheio:
COI ~r~r. ~al.. abrev. de con, ou cum; Na ra filtrar agua de brber, e purificaI-a: Ilha .ma~ ja c'os esquadroes de /tente armada
CO~,POSlçaO Incllca união,. addição.
alli uma pedra mui esponjosa, de que se fa- os Eborenses campos vão coalhados" Lus. 3.
o, por Com O. 111. P. 5. "c'iJ grande es. zem coadores d'agua, da feição âe pipas, 107. "rio coalhado de barcos» "mar coaI/lacadrceo que o mar fazia» e 33. J<;' muito usa- etc.» § Caac/or; no lagar de vinho, cesto de do de navios" "botões coalhados de aljofar.
°no verso.
o coar, para o alimpar do bagulho. § Cesto "mar coalhado de ovas" 11. "o ar coalhad<J
Coa, S. r. Aacção de coar ou a porção que côa o caldo da canna do bagaço, que de virotões ll Id. • terreiro coalhado.de Mouros" Id. "estradas coalhadas de salteadores»
qu~:; coou. Prest. Aulo do ·Desembar.
' vem de mistura: aliás do melado.
Condouro. O mesmo que Coador, H. P. Lobo: "o campo, ou mar coalhado de mor~menl~:t~Ji~: f. (do Lal. coacLio) Constrantos" i. é, alastrado. Oasl. 2. c. 72. "lugar
2.3. 10.
COIccu.édo, S. m. Corréu
COIlc1qlllrído, p. p. de Coadquirir; Adqui- coalhado de arvores» B. N. 1. 82. e f. 78.
Coace . ti
.
-a agua coalhada de cavallos marinhos». §
~C) .Va~v. o, p. p. de Coacervar (I. phy- rido em commum.
CORdqulrír, V. trans. Adquirir em com- lIg. "A covardia - no peito» Bem. VaI'. Rifl~co vazuo coaccrvado. i. é, por grande
mas: "historia coalhada de mentiras, emmum.
.
tõace ~?'
bustes, e calumnias».
"oatlrilho. V. Quadrilha.
rei Amo rlar, V. trans. (do },aL coacervaC::ORUllldílra, S. f. O acto de coalhar. §
Coudllnaciio, S. f. (do LaL coadunalio)
Clte mo~uar. Cor1'. de Abusos: "coacervão
C aso apparato»
Ajuntamento'de varios corpos, ou peças fei- A cousa coalhada.
coúlhll·leUe. V. Calha-leite.
lun~~~:~~I~uo, s. r.' Acção de adquirir tas em um só todo: "coadunação de diverCoalhRmento, S. m. V. Coalhadura.
t
COm outros
sas congregações de frades» lJrisol da PuCoulbár, V. trans. (contra.:ção e corrud'w:aar~~~aldcádet" S. i, (t. did.) Qualidade 1'if. 209.
• oac Iva.
Coadunãdo, p. p. de Coadunar. § (L bot.) pção de coagular) Fazer com que as part~~

r

r

·4í6

COA

de um liquido be prendam umas com outras, c percam a ua Iluidez, oltura, e desapego: v. g. coalhar o leite com limão, ou
coalho. § llg. Cobrir a snperficie com alguma cousa, encher: -para coalharem o mar
com vélas.. (navios) B. 2. 5. 8. LttS 7. 73.
(,ambos partem da praia a qnrm srguia a
Naira geração que o mar coalhava.. "coalhão aves o ar.. Maus. c coalhai' a praia de
cadaveres.. Maus. Cam. Eleg. I. «os marinheiros já deResperados com gritos [Jara o
Céo o ar coalh~vam". § fig. Adclensar com
muHo: «coalhai' o ar, ou o Céo com nuvens
de pio incenso" (,saraiva de pellouros sibilantes o ar coalhavão" «coalhavam o ar com
enxames de a!l'uill1ões de mortes" (frecl1as)
B. 2. 3. 5. ~ Ajuntar: não posso coalhar vintem; (pbr. famil.)
COlllI.Á.·, v. intrans. Coalhar-se: v. g. «a
agua de cóco t'erde do Bmzil coalha em le1iha, ou c6co molte, e depois enrija mais".' B.
3. 3. 7. § Coalhar o mel; fazcr-se cm assncal', assucarar; - c, agua, meLlida em gólo,
-etc.; -o sangue, tirado dos animaes; -o
leite, dos grãos cereaes, das amendoas, que,
quando querem amadurecer e ficar em grão,
caroço, noz, leitam, e depois coalham; coalhai' o sal, nas marinhas; -a areia e conchas, em pedras; coalham os melaes, dcrretidos; a lava vulcal.tica, depois que esfria;
coalhai' o a::;eile, com frio; congelar.
Coolh(Ir-8e, V. rer. Pe.arcm-se as partes de um liquido, umas com outra, perdendo este a sua fiuiuez: "com o frio e neves no mar do sul, se coalhava a agua e o
vinho" Goes, ChI'. Jlfan. 2. c. 9. congelar-se.
§ Coalharem-se ilhas; formarem-se de cascalhos, ostraria, e mais achegas de alluviões, enchentes, etc. B. 2. 5. 1. "ê tão vasla a multidão dos cardumes dos arenques,
e outras arribações, qne (\uasi cbcgam a
coalhal'-se em bancos". § Coalhar-se; ajuntar-se na pronuncia: v. g. o I e o 1', quando são Iiquidos, como em plano e brando;
ou as vogars em diphtbongos: a!, ei, oi, ui,
etc. Leão, 01'111..
Co"lheh'", s. f. O qnarto estomago do
,cabrito, vitella, ou cordeiro, que se emprega nas queijarias para coalhar o leite.
Coi.lho, s. m. (do LaL coagulwH) Cousa,
que faz coalhar o leite, v. iJ. uma e~pccie
de leite coalhado, que se acha no ventriculo do cabrito; a nór da alcachofra, e outros. acidos. § O tempo do coalho; i. ê, de
queijar. lJiniz, ldyltios. § fig. Coagulação,
vinculo, união, enlace: «como podIa aver
coalho' de amizade, e benevolencia enLre
essoas de indole tão diversa" PinheiTo, 2.
51.
Voollçiio, e CooIIH(u·. V. Coligação, AlIiança, Confederação, Liga, e os respectivos
verbos, que são os termos Portug. (lJ. FI'.
F. S. Luiz no seu Gloss. diz que coalição
elc. são vocab. traduzidos do l/rallcez e desnecessarios, porque em bom l'ortug. se usa
dos que aqui se mandam ver.)
COllnd" (do Drazill, s. m. Mammal da
ordem dos roedores, chamado lambem porco espinho; é todo coberto de espinhos curtos, e miudos, tem cauda scmi-núa. e que
prende, trepa pelas arvores para apanhar os
Iructos. (Juvier, l. JJ. 135. (lJislrix )Jrehesilis.)
COllllnexldú.ic~ S. f. Termo proprio dos
tabelliães nos Ooc. elo sec. XVI. Annexidade, ou dependencia de alguma cousa ou
acto. P. da 1/. Gen. '2. 60'2.
COllpíll, s. f. Planta. (fl1lpericwn baccit'e11tl11. Linn.) As duas P/O/'as Ltls. c Pharm.
descrevem varias especies.
cORpostolo, s. m. Collé'ga. companheiro
no apostolado. B. Plor, 3. p. 293.
CORI.toçiio, s. r. (de co, e LnL aplare,
unir de modo que fique justo) (t. cir.) Acção
de adaptar uma a outra as cxLremiuades
d'um osso fractnrado, ou de fazer entrar no
logar proprio um osso luxado.
Co"'r, v. trans. (do LaL colare) Passar
um líqUIdo por panno, ou papel pardo, por
vaso de pedra porosa, por tecido, ou cou·
1'0, para separar d'elle as immundicia , pé,
sedimento. H, N. 2. 426. § Apertar coando:
cos Faarizeus coavão os mosqui.tOS e engoHão camellosll (eram mui escrupu 1osos em
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minucias, e devassos em grandes peccado.)
COllxante, adj. Que coaxa.
Paiva, S. § li". Coar (I culteil'a o cão; tirar
COlluil', v. intrans. (do Lal. coa.raJ'6) EJ
o pescoço d'ella. § ii. Ilctirar-se algucm de verbo _onomalóplCO, ~Ile igniliea as vo
algum negocio. § Coar o ve/l/o as casas; ell- !Ias ra : "e no ordllJo lago as ràs CtJ~cs
traI' por ella~, por grela, fi iras, janellas. vão" Boca?e. § fig. Çra nar Como as rãs. aV. do AI·c. I. 16. § Coar lrabalhos, aelversiCohllduu;(n,. 1 I'lanta medieinalta .
elades, injustiças, affi'oll/as, e d~sgostos; pas- bem chamada laca elc Sall/o /flllacia. Phal~
sal' par elles, devagar, e mai afinadamente. T. '2. )J. 30. em outra parte da diela obra~
V. ele Suso, e. 40 .• om·cr. 1'. de Agom, 1. I. acha e':cl'lplo cobalonga
Aule(JI'. {. 163. N. P. e. 37. "coei touos e~tes . C .. bÍllo", s: m. pI. (I. mJ·lh.J Genio mmales, e desgostos" § Coar: capar: v. g. coar llgnos na comlllva de)Jaccho.LJ. 1>'101'. I 9~
cavallos. negim. 4. abro 1615. ~ ,,~Iillda~ chzlCohi.ltlco, I', adj. Que diz rcspelto' ~u
vas que Abril coa. i. é, deixa cair. § Coar; pertell~e ao cobalto. Pil/!. Uolllp'
fundir. derretcr, vasar metae em obras:
«::...bnIUd~, S. m. (L chym., Nomedeuma
V. g. de ferro; que se dizem de {erro vasa- famdla de mlnerars comprehcndendo OCI}elo, coado, {im(lielo. § Coar; separar: "coar balto e suas combinacÕI's.
nrsta morte (dos mart.rres) o que tem de
C .. hlllllfcl''', ", ádj. (de cobalto e lal
penal, do que tem de gloria.. B. F/or. "co- (erre, levar) (1. ehJ'm.1 Que contl'm coballO'
mo se coa.rá o sangnc puriLano das mesVohÁlto, S. m. (uo Alcm koba/lJ llclai
clas Judaicas, r Mouri~cas" § Cow'-se, v. de cór eSbranll'lIçada. ou amarcllada ~ue
ref. Qualqüer lic[uido passar-se por panno, IJradlço, granuloso. lino, dil'ficil de fundiretc. V. a deliniçao trans. rea a!5ua uus ou- se: tem propriedade magnética.
teiros se coal'a cm 11m chafal'lz" Awr. c.· Cohiu'dc, adj. 2 g (do FI'. COUalY!' do
71.·§ Coar-se; enliar-se: V. g. coando-se pcla Ilal. coclal'Cla) Timido, fraco, pusillaninlc'
lança: Coutinho, 4 11. ~ fig. Tirar-se, isen- qne não tcm valor, que I.Jiin 1(:111 coragem;
lar-se, escapar· se. Bu{r. 3. 2. reqnan lo cui- que rrcua deante rio pcngo. Alguns dizem
dais, que tendes asidas as mulheres, coào- covarde, e'assim Vieira, e Bem.
se-vos de todo o fundamcnto, que fazeis nelCuh,u·dcmcut(·, adv. Com cobardia. U/iSl
las" § Coar-se. V. o verbo intrans. § Coar-se; 10. 128.
desmaiar-se fugi ndo o sangne do rosto.
C .. hlll'dill, S. f. Fraqueza de animo' pu.
COlir, V. inLrans. Escapar-se: recoava por sillanimidade; acção de cobarde.
'
entl'e a multidão de gente" nelação do AsCoh " ...Ií cc, . r. (L. pop.) Cobardia.
sassinio. § FuO'ir, escapullir.·
Cobás·do. V. Cobarde. Galv. ChI'. Ar. I.
('o/u'ctllçiio, S. f. (do Ial. coarc/alio) 17. regente tão cabarcla"
Rrstricção: "a coarclação dos poderes.. CasColail)'n, (l. do llrazil) s. r. Animalzinho
lri%. Lus. II. 9.
vulgarmente chamado p01'quilllto da bulia;
Voul'ctilJla, ou COOl·tádu, S. r. A de- é apenas maior do que um rato; sua cOre
fesa que alguem alle~a a alguma accusa- variada de branco, rúivo e Iriguciro: criação, em que se designa dia, hora, ou pon· se nas casas por curiosidade, e por se dito certo, 1Jor ex. que fnão no dia tanto ma- zer que o seu cheiro afugenta os ratos. Cu·
tou em Lisboa um homem; e o accnsado vier, l. p. 139.
reprova a tcstemunba, allegando, e provanVohéll, S. f. Planta trepadeira, empregado, que !l'esse mesmo dia estava em Coim- da na ornamentação dos jardins. .
(;obeha, Cobe"eh'lI, on Císbcbns, S.
bra, ou mais longe. § lJal' coaretada; fig.
allrgar razi'lo convincente, ou para convell- r. Arvore aromatiea medicinal. (Pipar cu·
ceI' o testemunho, ou razão oppo:ta.
beba. Linn.) Brol. C.
CO/lI'clndo, p. p. de Coarctar (L did.)
Vohéllo, S. m. O mesmo que Cubcllo:
Ilestringldo, apel·lado. § A que se dcu coar- "hum muro com seus balluartes, e co~el/Ql'
clada. § ligo l\eduzido ao ju to valor, (Jimi- M. P. c. 159.
nuido do exagero. § Esel'avo coarcladoj O. C .... e.·tll, ou Cu"el·tn, S. r. e os der.
que ajustava com o seu senhor a quantia (de coberlo, parL e adj.) Qualquer peça de
por que llavia de resgatar-, e, c que ten- cobrir; tudo o que cobre: v. g. coberta da
do-111O dado uma parte 11'ella, não podia já cama; o panno de chita, seda. damasco,ou
ser vendido.
. qnalquer outro estofo, que se estende sobre
cOlu'ctilJ', ou Cou"IUJ', V. trans. (do LaL toda a outra roupa, para a cobl'll', servllldo
coal'clare) I\estringir, estrcilar, limitar, di- tambem de ornaLo, e fig. Ac. dos SlIIg.2minllir: V. g. coarclar o )Joder, a (lisposicão '206. "em deleites ue argenlac)a, e nevada
da lei, jUI'isclicção, despezas, appp.liIes: co'ar- cama, sendo frrsca coberta a mimo arclva.
clar os limites do Es/ado; a. dispensação, ca- § Coberta da carla ; capa da mesma: sobrcs)Jfl.cidade, elc. Per. Bibl. 3. 3i6.
cripto. 11. cle Tavora. .ISi. § Telha, quc
cOII,·ct.i,·-s(", V. rer. Hestri n.!!i r-se, I'e- voltada com o óco para baiXO,. cobre as horduzir se. Ac. dos '!ing. 2. 68. e 15~. "coal'- das conliCl'uas de'duas carren'as de.oulras
elar-se a breves clausulas' o assumto...
telhas; bicas do telhado. § Apedra qu~ sa
Conl·l·cud ......,·, ou Co-..,·,· - , II, S. Pes- põe sobre os balaustres das janella . ~ Os
soa que é arrenuadol'a de alguma cousa jun- manjares e vianuas, com que p~r carl~ VOl
tameule com oulra.
se cobre a mesa: V. g. a )J1'!llle!ra couer~1
VOJII·t ..... II. V. Coarclada.
em cOll/posta de massas; a segunda de cmCOII.·tcll'iio. V. Quarteirão. Palmo c. !z9. nes; a terceira coberta de assadoselc.§ o·
VOlu·lcl.lsádo, etc. V. Quartapizado. brado do navio; tilhá: "estava com a.c~·
Calle. f 38 v,
I te sobre a eubel'la" P. Per. I. 155. § NavlO.t
VO"',·tO. V. Quarto.
duas, trcs, quaLro coberl.as; sourados,andal'
{)olSssocl"'do, ou Co.nssocllldo, S. m. na, tilhás, pontes. VieLra. § (l. mere.) De·
O quc está a~sociado com olltro ou outros baixo de coberla enxula; usa-se no~ ~nh~
para emprcsa, particularmente no com mer- eimenLos de fazendas embarcadas, 10 lcadl
cio. Collsocio é mais usado.
do que devem ir abrigadas contra aaltua .
COlltá, s. m. Macaco do Drazil do genero chuva ou do mar. § Cobertas ; arma~ oSI~
ateie.
vallo acoberlados. Uasl. 2. ~. 71. e . C. 3 C
COIlIí, S. m. Genero de mammireros plan- "cavallos com coberlas d'acClro ll B. 2. 7. uc
tigrados, 1ue tem a cauda muilo eompriua, 2.9.3. § Cobertacla{echadlll'a;a51.1ay.~~la.
o focinlJo ongo e movivel : habitam a Ame- cobre as molas c gU:lruas. § IIg. I -I nrorica, andam quasi sempre de noute; e nu- ção, arlificio, di farce, pret.exto para e2 5
trem-se de ovos, aves domesticas, elc., ha brit· a Vt'rdadeira tenção, Intento.. B. a~
varias especies. No Drazil ha o coali 1'úivo, 4. -com esta - de ir a este negoc\o, sprei.
e o )Jardo. C!wier, I. p. 107.
ria lá mais certas novas do appara 0'5 mI'
COlll1clo.·, ou CO-Iluct.o.·, S. m. Auctor Te. "arrombar os caixões er~ uso (da«ucr.
com outro de uma. obra de sciencia ou lit- cl1adinhas), o outro (de serVll'em na arecc
teratura. § (L fur.) Aqllelle qne com outro ra) era coberlall "aquella dona, que ~a)he
faz proceder contra um réo. § Co-auctol' de guarda da sua honestidade (da rapactamco,
tLm crime; o que commelleu um crime com coberla de seus desgarros e maos an
outro, contribuindo para elle com parte tos II
•
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igual e não como sim[Jles clul1plice.
Cobcl·tlado. V. Acobertado. Jl. •
COIlXIIÇUO, !!. f. (do Lat. coa.xalio) Grito, "seis mil eubel'ladosn.
Cobertor.
ou canto das ras nos charcos e lagoas. Al~
Cobc.·tM, (anL) O mesmo que
ma lnsl1'. 3. f. 529,
Eluc.

r.
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Collél'tllllléllte, ad v. Occultamente; dis·
e.
rnrçadamenl
b t I
'{)olle... éh"!'
S, f. Coo er a,_ ampa; peça
d cobrir PI'lIll. e flonl. '2. l;l.
ecoheriéh'"S, s. r. pI. Pennas do falcão.
ue cobrem as reaes. Arl~ da Caça.
qcohé"' O, p. p. de Cobm . e atlj. Que se
blu sobre que se p~z colJerta, ve tido,
~o ~a 'testo etc. § Vestido: o corpo coberto
rCól:rO de' penlws. de conchas, elc. § IteeI do' 'o GOrlJO cobr.rto de
sarna,
c/e us'1IlesdasI ou. somc/ wnles erupçoes
cn Iancas. 1'1.'
C 3: 15. {. 156. 3. nolbos cubcrlos de lagrl'as § Cheio: v. g. a 1Jtaça coberta de
~1I1;; Ioda cheia. Heira, 10. 205. nappar~ceu a armada ao largo, ctlberla de bandeiras•• de IJranca escuma os mares se .mos~
Iravam coberlos" Lus. I,' 19. § Ampai ~do :
.coberto dos escudos.. Seg: Cerco de !JL'tl, {.
m. § Fuga caberia; SOPitO, por baiXO de
cinza: IIg. Lobo, R02. "laços caberias.. I/r I.
,cllberto engano" o~culto § ESlrada caUda; (I. de forl.) corredor,! caminho alem
do lasso cm róda da praça, amparado da
esplanada. § Cllll caberia de lwcens ; an nuíia~o. fi. Na"l. I. nO tempo coberl~, e chuvoso. § Sol cuberlo com lWVeJl~ ; nao claro:
'CiJbel'lo . carregado: v. g. vmho -: o cita
klll-;quando se extrahiu boa tintura. §
Que lem cOdea de assucar : v. g. amendoas
collerlas' pêras - ; abobara -; elc. Ac. dos
Sing. 2.12'1. I. .frucla cubCl'la .. § Sacar a
roberlo; (phr. cOll)m.1 .sacar c~ntra fundos
existentes ou reallzavels na ma~ do sacado.
! Ellar caberia, ou a caberia; (II.) estar alguem emlJolsado do que se lhe devia, em
conlas ou npgocios com outro, ou ter em
mão valores realizavE'is para sua liquidação.
• Praia caberia; prato fnndo com tampa, em
que vem para a mesa as comidas que são
acompanhadas de molhos. ~ Põr a cobel'io ;
abri-ar, defender; collocar de modo que
elHe operigo. § A coberlo de; livre de. defendido con lra: a caberia elo (ogo inimigo;
collocado cm posição, que o fogo não o atlin'e
Ilobertill', s.·m. Panno de cobrir a cama
por cima dos lençoes; coberta de cama; colcha. 1/. Dali!. 2. 4. 9. -Cllbel'lol'" § Oobel'lor
~ pole: peça que o cobre, tapadura, testo.
Ord. Ar. 1. 67. 8. "pote, e tigela com seu
ro'Jlr(lJr•.
Cobcrlo\ll'n, s. f. Tampa, peca de cobrir.
1'ulIlI. B. do Porto 1. 12. ncubel'Íoura...
CoberloUl'O, S. m. Coberteira. Detic. Act.

c

43.

C'obcrlíIl'R, S. r. (do FI'. cOlwel'lnre) Coucobre, especialmentp. roupa. Ineet.3.
Il..•esla genle toda he de \lOUCa cltbel'lura,
assim de noite como de dia.. (falla da pobreza
dos lluuros de MI·ica.1 § E fig. Arl'. I. 8. f.
9.1. .Iendo só o ceo por cob,w!ttra. "a - do
!!ado. a da casa, a ela cabeça; o seu de~nsl!o. Eneida, 7. l48. -para as cabeças
.formao coberluras".
. Coblno, S. m. (I. boI.) Especie de maleitas, hemo
.C.obiçn,on Vnhíçll, e der. (do Lat. Ctt~i1Il!) S. r. Desej~ vehemente de poso uir
..'Uma Cousa; aVidez: loma-se ordinaria~nle ama parte: V. g. cobiça ete dilllteil'O,
(ülCllCÚl, ele. Lus. 9. 9l "e pondo na cobiça
am duro freo.. "das chagas, afrontas, e sa~enlos de Je. us Chri. to fazer materia de
Ir.a~ (enlre os eccle iaslicos) Feo, Q. neg~laçao,. ganho, lucro mano
fe oblçado, p..p. de Cobiçar; e adj. Dizhl de pe . oa, obJec~o desejado: "nessa casa
}uas enhoras dignas de ser servidas e
~çadaSo V/is. 2. 2.
'
~i~~!J.illI.le, p. a. de Cobiçar lanLI Nós cuN; 1""'1' n{os desejando. 1'01'1. Afon. Bisl. Le,,", .. (oe. 1211.
CObleli
. com ardor;
l . r, V. Irans. Desejar
~~~r com ancia. Lus. 9. 41. "para lhe
fIJn. ~7m quanl~ d'ellas os olhos cobiçaPJ. e B. 'F)~: -a CI thara para elles só cobiCOble' . 2. 8.
hit1r .BVel.' .adj. 2 ~en. Digno de se cor~ ~ 1~e e~clla desejO de 'e possuir. I(t
~'do' ·tlram os olhos das cousas cobiC mundo..
!Ilb~~ÇÓHU,uéuie, adv. Com cobiça, ppr
la que
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C::oblçõso, OS", adj. Que tem cobiça Lus.
Col...élo, Quebradiço, S. m. ou Col .. o
8. 96. "não se fia ji! do cobiçoso regedor ('.01'- b,'in .. ,.~. f. Especie de serpente, ou reptil
rompido e pouco nobre" e Cam. San. 88. § da familla dos homodermos, de cór arruiDesejoso.
cóMo. V. Tithymalo.
Cobile. "\. Cadozetes.
Cobc'lç ... V. CornlJorça. Canc. (. 141.
Cób...., S. r. (do LaL colubm) l1eptil da
ordem dos ophidios, escamo o, venenoso,
de que 11a muitas'especies: cobm coral, cas-

cavel, de capeI/o, sipó, jararáca, cainana, de
duas cabeças. gibolla, de veado, que os caça
de rapina. M. P. C. 14. § O vulgo do llrazil
crê que lia cobras mandadas por feiticeiros
a morder alguem;.e fig. chamam cobra
mandada o sujeito que algulIl inimigo in-

~inua a vir-nos fazer algum mal, empecernos, provocar-nos a mal: «os feitos d'este
homem parecem de cobra mandada... § Cobra; (L de agric.) a corda com qne vão pre~as as eguas, ou rezes para a debulha. §
Ooura: massa dOce, de qualquer materia,
com feição de cobra. § Saber mais que as
cobras; ser muito fino, sabido, esperto. ~
Pau cobra; lenho de uma arvore de Ceilão
e Timor, qne dizem ser "nnde espE'cifico
con tra a mordedu ra das Cobl'aS, .etc. Pharm.
T. I. p. '2ôO. §. (I. bot.) !lerva (tas cobras; a
lterva chamada pelos indigE'na do llrazil,
caiolia, Oll caacica, qne se arnrma ser emcaz contra a mordedura das cobra ; e~la
planta nasce espontaneamente em Collares,
Cintra, etc. § Dizei' de algtwm cobl'as e lagarlos: dizer muito mal d'es a pessoa.
Cob.·.., S. f. (anL) V. CopIa. -Senhor coudei moor, cuidais per fazerdes muytas cobms.. (Janc. !les. I. 38.
Coh.·i.d .., S. r. (ant.) Par: uma cobrada
de 1Jeia:olas, duas pescadas. um par. Eluc.
Cob"itdo, p. p. de Cobrar. l1ec bido em
pagamento. § Hecuperado. § Adquirido.
Cob.·Jld ....·, ", S. O que, a que faz cobranças; recebedor. Vieira, I. 782.
Cob.·......".. IO, S. m. V. Recobramento.
Pina, Chi'. Sancho l. C. n. 11ecuperação,
conquista: «cobramr.nlo de Tangere- liuJ(t.
t. 5'n (anL)
Cobrá"ç", S. f. Acção, ou efTeito de cobral' uma divida; arrecadação de dinheiros,
tributos, etc.; recnperação.
Cob o. V. Cobrelo.
Col ár, V. trans. (do Lat. recuperare, elidindo-se o prefixo re) Het:cIJer dinheiro em
pagameuto de divida. § llecuperar o perdido: v. g. cobrar {orças, Q,nill1o, alenlo, a (alIa, .i llizo. AJ. Lt~s. 2. 8. Sá e Jlfir. «nem do
dinbeiro (que estava no navio naufragado)
se póde cobra'/' nada, posto que n'isso se
trabalhasse- Goes, ·Ohr. Man. \. c. 74. i. ê,
salvar. § Adcl'Jirir: «pera cobrar novos reynos nom 11a fée, nem verdade, ca he aos
mortaes cobica sobre todas" Ined. /. 340.
«cobrar afTeiéão a alguem... Delic. Ad. 29.
«cobra boa fama, faze o que quizeres". §
Haver: v. g. cobrar 'resposla ele carla. ~ l1eceber: V. g. cobre qllUação da divida. §
Oobl'aJ'·a 1iraça, qtle o inimigo linha lomado; retomar-Ih'a, recuperai-a.. § Cabral' o
oleleú'o: (phr. anL) vinn-al-o, chegar a elle
andando: «não podião cobrar o otlltJiro" flled .
'2. 546.
CollI'iU'ose, V. ref. Pagar-se: V. g. cobrar-se pai' suas mãos. § Hefazer-i;e: -tornar a cobrar-se.. repór-se no antigo estado
de forças, poder, etc. Freire. § (JobtaJ' tem
o mudo, C'xcepto nos modos e tempos em
que coçaI' o tem ~gudo. V. (;~ç~r.
Cob"Ól'cl, adj. 2 gen. lJwulas, 1'6n.d~s
cobravei ; que se podem cobrar, eXigir
arrecadar, porque os devedores tem com
que pag-nem, ou porque é vindo o dia
do vencimento. Leis Noviss. «I'endas cobraveis para a fazenda real; e as que se achão
doadas a quem as tem d'el-Relu.
Col...e, S. m. Metal avermelhado, quando
está puro: cobre ve)'mel/w. § Moeda de cobre. § Nola ele cobJ'e; nota representando
um valor pagavel em moeda de cobre. §
Cobre ama·retlo. V. Latão, que é cobre misturado com zinco. § Cobre; bateria de cozinlJa, quando é d'esse melai: o criado Ira:;
o cobre sempre 11luflo belit /impo. ~ Não ler
cobl'e; não ter moeda d'essa especíe. § Não
lei' cobres; não ter dinheiro.

vada, com o ventre preto: vive em buracos
subterraneos, nutre-se de insE'ctos e de verme ; não tem veneno. Cuv. t. 365. (Al1.gttis

{i·agi/is).

Cob"élo, S. m. Doença, que o vulgo crê
proceder de passar cobra por cima das camisas, ou roupa de veslir; mas é especie .
de herpes (herpes mitiares). i/ecop. da Cir.
Cohrleàlllll, S. r. Cobertor. Oaret. e Barb.
B. P. Provo da 11. Gen. I. 572.
Cobrldio, S. r. Acção de ser fecundada
pelo macllO: diz·se d~g_animaes q~adrupe
des. § CavalJo de cobl'lçao; de padnação.
Cob,·lci... h .. , S. r. Peixe do llrazil.
Colll'ltl1él1l0, S. m. Acção e eO'eito de
cobrir; cobertura: "para cubrimenlo dos
navios" i. é, para os toldos. § Oobrimenlo
da armacla no mal'; com palhas de coqueiro, que a defendam de apodrecer com chuvas e sóes. Coulo (fallando da armada no
rio de GOa).
Cobl'Í.· ou Cubrí.·, neste e deriv (Cobl'Í/'
Ilal'l~ce melh. ort. por vir do Lal. cooperire:
V. Maelureim Feijó ar/. Cabril': este modo
de escrever não é desconforme da pronuncia; e só é irregular em cubro no presente
do indico primo pess. e no subj. cubta, as,
a, àmos, áts, am) Lançar por cima, e embaraçar a vista; tapar a cOlllmunicação do ar,
abrigar: v. g. cobrir a cama com a coberla;
cobnr o 1'0.1/0 com as mãos. § Vestir, ou pOr
COII a qne cobre: "pedi o a capa e indo a cobril-a" V. elo Arc. 1. 20. Cabril' a cabeçn com
o chapeu, o corpo, a nude:; COIl! vestidos; wn
painel com Vett. § Cabril'; na agricult. o contrario de escavar. § Cob1'tr uma carla; no
jog-o de cartas, jogar sobre a carta do parceiro outra de maiol' valor. § Cabril' a 1J8etm; no jogo das damas, pór uma sobre
outra, a que se faz, quando se chega a dama. § Cabril' a labela,- no jogo do gamão, pór
uma pedra sobre outra rara que o pal'ceiro lhe
não possa bater. § Cabril' o lanço: em um
leilão; lançar a mais sobre o lanço apregoado. § Cobl'ir; IIg. encher: cobrir de gloria, de
clesllOnra. § Os navios cobrem o màr, a genle as praç'lS, quando são mui bastos: e assim, a neve, as sClÍras, os caclaveres alaslmdos cobrem o campo. § Cobrir o cava/lo a
egtla. o touro a vacca; ter cópula para fecundaI'. ~ Oobril'; dissimular, disfarçar, palliar;
"cobrir a falsidade» Luc. 7. 8. § Cobril': entre encadernadores, pôr o couro, ou capa:
il. pór o ouro na lombada, e rolhas. § Cobrir os COI'pOS, com terra; a sepultum, com
camlla; as campas, com pão, por esmolas de
finados. ~ Cabril'; toldar: v. g. cobrem nuvens o ceu: "o sol de seu Divin<J rosto (de
Christo moribnndo) cobriu a luz, e se mostrou escuro .. 11em. !lim. § Cabril' um som
o oulro; soar mais alto: "mai o trovão da
artilheria os clamores, e brados cubria" B.
Clar. c. 10'1. "o som das armas cubria o das
trombetas.. § Cobrir; pagar, sati fazer, compen ar, indemnizar: "o ganho cobre, e passa muito pelas despezas» § Defender, amparar: 'V. {J. cobrir o corpo com armadura;
com um escudo.

.

Cob.·i.·.sc, v. ref. Amparar-se: v. g.se das sel/as, lanças, golpes, com o escudo
(que defende); com a cspa4a, feita de sorte,
que o contrario não possa entrar com quem
esta caberia, sem e fen r, etc. Eneida, 2.
194. "se cobre em largo espaço das tanças,
que cada um lhe de pedia.. § Cobrir-se; pOr
o chapeu, o bonet, o barrete na cabeça.
1111.11. § Cobl'il'-Se o credol'; 'pagar-se do que
lhe devem, Jlaver o saldo (Iue se lhe deve.
~ Cobrir-se o chá; ficar tinto, extrabir-se a
ti ntnra, e amargor na agua fervendo. § Cobl'ir-se o coração; fi~. cessar a serenidade.
cob.,o, S. m. Acçao de cobrar; tomar, recnperar .o perdido. Goes, ChI'. do PI'inc. C.
30. "esperança do cobro de Arzila- i. é, restauração, recuperação.' § A acção, ou etreito
de arrecadar, e n-uardar dividas, irnllo tos;
e o cofre, arca, ou caixa, onde o dinlJeiro
i;e põe em cobl'o. § Pagamento do devido. §
Põr em cobro alguma cousa; arrecadai-a,
!!,uardal-a, V. g. as fazendas, do roubo dos
ll1imigos. Luc. 7. 17. ,,- as vidas dos dois

coe

coe

filho» § Pôr cobl'o em alguma cowa; pOr-lhe
lermo; procurar que se não repila; diz-se
decou a má ou inconveniente. § Pôr-se em cobro; em salvo, acolller-se. Eneut. 9. 88. • põese e1l1 cobro. And. ChI'. q.. 27. e a p. 4. "pôr
cobro na genle- que não faça desordem. §
Um peso i"'nolo de carne de porco, que se
pagava de Yoragem. Elucid. V. Sobro. § Cobro de cachaça. Uanc. (. í II. v. "mandando. Ihe Anrique de Sá com estas trovas dOlls cobros ele cachaca magros e delgados.
VõlU'o, s.' m. especie de erysipéla, que
vae cingindo o corpo, e, e o acaba de Clllgingir, mata: os Latinos lhe chamavam cingutum. Cost. Georg. nas nolas, p. 638. Omesmo que herpes l llilial'es.
cób.,o, s. m. (anl.) Certo cesto de vimes
para pescar. P. da 11. Gen. 3. p. 374.
cóco, s. l'. (Cocullls Indiclls) Planta narcotica, originaria do Perú. § Fructo da feIção
tI'ervilhas, que contem uma semente amarellinha; mata piolhos, embebeda os peixes
(,ue a comem, de sorte que andam sobreaguados, e se deixam lomar á mão, C(lmo o
peixe embarbascado, ou enlroviscado. Ord.
e Leis Exlrav. ~ Dar cóca a alyuem; tra·
zel-o sujeito, e a sua disposição com caricias, e afatl:0s; trazei-o toulo, man o com
ama vias. § Nas Obl'. de Garção,1J. 17'2. vem
impropriamenle: "fazendo aos meninos cóca. a phrase correcla é, {azel' côco, ou cócos, por medo. V. COco, e Juvenal, Salyr. 6
v. 610 a 61q.. e B. 3. 3. 7. onde descreve o
cOco da India, e Brazil: "{azer côco ás crianças, e daI' cóca aos maridos, para cegarem
sobre as ordens da mulher, elc.- § (I. naul.)
Cada dobra que fazem os cabos quando ainda não estão macios. § Eslar á cóca; (phr.
pop.) eslar a espreita; eslar a espera de occasião.
voco, s. r. Parte da capa, ou manto que
cobre a cabeça e se conclll'ga ao rosto, a
ponto de quasi o I:obrir, biOco.
Vóç", s. f. A acção de coçar a comichão.
Rego, Alv. c. 34. e 61. § (phr. pleb.) § Tunda,
sova, tnrca: levou uma coça; deu ullIa coça.
Vocód", s. f. Doce de cOco.
Vocódo, p. p. de Coçar. § adj. fig. e fam.
Maltráctado de golpes; castigado, fustigado.
Vocodriz. V. Crocodilo. Azul'. Clt!'. de G.

varar, etc.» Cam. A11lph. I. se. 3. «coceivos eu'!» dando golpe, ou punbada: é do
e_ t)'lo famil. § Coçar-se, v. rer. Pas5ar as
unhas, ou esfregar onde se sente comichão.
Luc. 9. 3. § CoçaI' tem o mudo, except. no
indical. preso cóço, cóças, cóça, pI. c6çam;
subj. preso cóce, cóces, cóce, pI. cócem.; imper. cóça. § Adag.: «O comer I: o coçar por
dema!s é começar» lJ. I!. Man. Feira de
A'1lexL1ls, '1. 5. 5.
CÓCIII'llS, S. f. pI. Estar em, ou de coca1'as; com a postura de quem está sentado,
rr.as com I1S joelhos q~asi a bocca. M. L. I.
106. "com as pernas tao dobradas, que quasi ficava cm cocal'as" B. 2.5.2. "espera que
o mande asseutar em cocaras no cham, seI!undo sen uso» Id. 4. 3. 14. «em - trabaIham deJarretar o inimigo»..
_
cocçoo, S. f. (do Lal. cocho) Acçao de
fazer cozer al&,. çOllsa em agua fervente,
ou em outro liqUIdo. § (I. de pharm.) Em
geral é o elfeito de um calor continuado
sobre materias organicas: synonJmo de cozedura. Na ant. pharmacia tinha accepçiio
mais lata. Phann. 7'. 1. p. 15.
~occiio, ~. f. .. (do Lat. coclio,' (I. med.)
Cozimento dos alimentos no estomago. «o
vinho moderado ajuda a cocção no estomago.. Rec. da Di1'.
Cõcchlo, (ch como k) ou VÓClulo, a,
adj. (l. de pharm.) Pur"'ativo: «pilulas cochias.. Pharm. G. Cod. J5harm. p. 460. § Na
Pham!. '1'. vem na accepção de cephalIco.
Vocclnella, S. f. (I. de h. n.) Genero de
insectos coleopteros trimeros, tribu dos
aphidiphagos, que vivem sobre as arvores,
arbustos e llervas.
Voccineo, a, adj. (do Lat. coccintJ.tts) De
cOr escarlate. AI'r. 10. 49.
Cõcco, s. m. (do Lal. coccus, do Gr.
/coMos, gram.) Baga, ou fructo de certo arbusto, de que se faz a tinta escarlate. Arr.
10. 49. «os antigos misturavão o cocco com
a purpura, isto he, a escarlata com a
gram1l.
(Joccn;-eo,
adj. (t. anal.) Que pertence ou se liga ao cocCYX.
Voccygeo-on41, adj. 2 g. (l. anal.) Que
pertence ao coccyx e ao ano.
(Joccyx, ou Cocclx, S. m. (do Lat. coccyx;
do Gr. kokkyx, cuco, pela semelhança entre o osso, e o bico d'este passarol (I. anal.)
Pequeno osso que no homem termina a columna vertebrat pela parte inferior; é formado por cinco pequenas vertebras unidas.
cóc"d.,o, S. f. (anl. 1 V. Colchão. cobeFtor acolchoado. Leão, Orig. r. 55. P. da 11.
Gen. I. «cócedras de penna1l «cócedl'as de
lãa1l A1'tig. das Oisas, C. 53.
. Vócegns, S. f. pI. (t. fam.) Sensação de
pruido, que excita o riso em gráo excessivo, a ponto de poder fazer muito mal, susceptivel de ser excitada esta sensação por
alguns toques de outra pessoa, que tambem se chamam cócegas. Assim, {azer cocegas a alguem; é excitar esta sensação; ter
cócegas, é ser susceptivel de que ella lhe
seja excitada. § fig. «Alguns quando escutam sentem cocegas nos ouvidos, e não podem ouvir sem fallar1l lJarrel. Prat. 47. §
fig. Tentações. T. de Agol'. 1. 4. P. da 11.
Gcn. 6. «cocegas, ou pruido das orelhas1l
Prol. da V. Fel'n. de Luc. -porem faz-me cocegas em ouvindo titulo de metaphora novalI D. F. M!J.n. Feira de Ancxins, I. 5. 6. §
fig. Receio. Azul'. 33. § Cócegas, fig.; diz o
marido a mulher ciosa: «vós nunca haveis
de perder essas cocegas de vossa condicão»
i. é, sensibilidade ao leve to~ue de cillLnes,
irritação por leve cousa. Ults. t. 1. § Tel'
cocegas na lingua; ter muita vontade de fallar.
.
Vocegnento, a, adj. Sensivel ás cócegas; que as tem.
Vocelrn, S. f. Comicllão, causada de humoI' acre; prurido. Agiol. Lus. 3. 463. § V.
Couceira, que diO'ere.
Cócha, S. f. (l. mar.) Torcedella em um
cabo. § Cada uma das pernas de que se
forma o cabo. § Coxa: V. Coxa, e Lauça.
Cllohaído, S. t. Carroçada, coche cheio
de gente; quanta gente um coche leva de
uma vez; a sua carga razoavel. Vieir. 7.
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S. f. Acção, ou e[feito de coçar. Luz da Afect. Cam. A'I1lphilJ'. I. sC. 4.
"porqúe d'estas coçaduras se fazem as chagas grandes. § Sova "coçadl11'a de pancadas.
FerI'. Cioso, 4. 5. sc. t6 «demos-lhe buma
cocadtwaP.
·Coçi.lro, Voç4h'o, V. Cossnria, Cossario.
Ulis. t. sC. 4.
CocoUéra, S. f. Planta tambem cllamada
pe-de.-perdiz.
Coc.\nha, S. f. (do FI'. cocagne, festa publica acompanhada de jogos Em que se distribue comida e bebida ao povo) Mastro de
Cocanha; mastro alto e untado de cebo, que
se ergue por occasião de arraial, ou qualquer
outra diversão popular, e no cimo do qual
se põe lima bol~a com dinheiro, ou outros
premios, que pertencem aquelle que consegue ir buscai-os.
Vociio, S. m. pI. Cocões; São duas pecas
de pau. embebidas nas chedas do car-ro;
entre ellas anda o eixo, que elles subjugam
ao leito do carro. § Madeira amarella do
Brazil, de que se fazem caibros; é em varas direitas.
Vocár, S. m. Pennacho, divisa, tope nos
chapeus militares, capacete, elmos. B. Flor.
I. 179. Diniz, Ode a l1eil. da Sitv. 2. «treme
o crespo cocál' sobre a viseira» § Rosetas e
laços com que se enfeitam os cavallos. §
Laço que os lacaios trazem nos chapeus
com as cOres distinctivas dos amos.
Vocár, V. trans. e intrans. (t.pop.) Estar ou pOr-se a coca, a espreita, de observação: e/les {oram cocar. ~ Perceber, descobrir por estar espreitando ou observando:
elles cocaram; viram ou ouviram alguma
cousa.
(Joçár, V. Irans. Passar com as unhas
sobre o logar onde alguem sente comichão.
§ fig. Dar golpes, pancada; dar to. a, dar
sova. Coulo, 8. -36. «sahio LlOnel de Sousa
na sua galé, e os coçou de sorte, que os fez
VOt"adúro,

0,

coe
224. «vistes passar ... hllma cochada d
Idalgos, e qual delles he o senhor da e fi.
roça 1.. V. Acochar.
caro
Coehúd~, adj. m. (I. naul.) Omais I
cle
gado posslvel ao vento. § Cabo bel/l :
bem torcido. § Sal'dinhas cochadas' as -,
vem em canastras com sal.
• que
Cochá.·, v. trans. (I. mar.) Torcer cabos
§ Metter. a ardinha em cana Iras com >ai'
Cochar.'u, S. f. Instrumento de arlilh .
ria, e pecie de colhér, que serve de leva ecarga proporcionada á camara dasua e~~
chamaram·lhe carregadol'. ExallledeA~tHh:
vocl""'rlldu, S. f. Uma cocharra cheia'
v. g. de polvora.
.
Coctuír.'o, S. m. (l. Alem 1.) I'aso grano
de de. pau.
Võche, S. m: Ido FI'. Carruagem de Ilua.
tr~ rodas, e caIxa grande com assentos nos
dOIS lados de traz l e. de deante, e lalvez pc.
los quatro lades. t10Je dá-se esle nome 'Ó.
mente as antigas carruagens da casa r;al
de rica ornamentação, que apenas se apre:
sentam em publico nas grandes solemOlda.
des da cOrte. § Embarcação pequeI/a usada na costa de ZanguelJar. § Coche de cal·
é uma pa, com uma taboa levantada por ~
lado, e outra por testei 1'3, na qunl osemdor do pedreiro levaacal amassada. §l«/It'
ppça de pau, ferro, ou cobre para receber
o sumo da canna frio, ou melado nas casas
da caldeira dos engenhos de ass~lIcar para
guardar mel, elc.; parai de caldo frio. ou
de melado; columbà. § Vaso ou laboleiro
de cortiça, onde se faz a primeira lavagem
de roupa; cochella.
Vocheehn~ S. f. A bochecha do peixe.
Cochedú.'n, S. f. (do Hesp. cogcdlll'a)
Crespidão, ru"'as. n. Barb. "feilo (o alicor·
ne) em cochedUl'as, como o corno de cabra.
Voehelra, S. f. Casa de recolher coche~
carruagens, carros, etc.
Vochelro, S. f. (t. do Brazil.) V. Caiumbá,
Voeheh'o, S. m. (do FI'. cochel~O quego·
verna O. coclJe. § que dirige os cavaI/os
de uma carruagem, de um omnibus, de um
carro americano, bond, etc. § (t. astron.)
Conste Ilação do hemispherio septentriooal.
Vochélln, S. f. (L Alemt.) V. Coche. .
(Jochcnllhelru, S. f. Arvore da Amen·
ca em que se cria a cochonilha·ICocluslllchinilli{er. Linn.) Brol.
Voehia, V. Coxia.
(Joehlch4do, S. f. (l. pop.) Pancada no
chapeu, que o am~rrota; gebada..
Vochlchór, V. lIltrans. (de cochicho. pc.
la imitação do seu ~orgeio) (I. pleb.) Fal/ar
baixo, em segredillllos. (/lis. I. {. 6.• ~omo
vhles escrava, ou creada vossn co,cllIChar
com vossa filha de amizade. apundar·se.
B. Flor. 2. 2G9. U.
..
Vochicho, S. m. Ave da fanllha do" coo
nirostros da ordem dos passaros. V. Calhan·
dra. § Brinquedo para creanças, qllde pro·
duz um s',m parecido com o cnnto oco·
chicho. § Chapeu velho, a.marrotado. §Gasa
ou quarto peq ueno ; coclllcholo.
GaVochlchóln, S. f. ou - chOlo, S. m.
sa ou quarto muito pequeno. V,. Ch~~~rfe
Vochilh ••, S. f. (l. do. Brazll) a ela e
collinas de muita extensao, sem arVOres
com pastos para gados. .
Codtlnílho, V. Cochomlho. d FI' ill'
Vochino, S. m. (do Hesp.; o 'atro
clton) Porco. B. Flor. 2. 3~. § Jogo d~qo
cartas, e de duas até quatro pe(~o~t . do
Vóchlea, (ch como k) s. r. .0 ouvi.
Gr. kochliasl Il. de anal.) Cdarac~1 ~~so pedo; uma das quatro cavlda es o ar ue
troso ou temporal, onde se encerra o q
serve á audição.
k d' (doLa/.
Voehleádo, n, (ch com~ .) a Jiórma de
cochteatus) De caracól, feIto em
caracól.
d' 2 g (I bOI.)
Vochleár, (ch como k) a J.
..
Torcido em espiral.
k) f Herva me·
CochleárloJ (ch como . S.
dicinal. Flor. pltann.
k) adj 9 gen.
VochlearlrórlllC, (ch como ~ rI/ui) '(1. de
(do Lat. cochleal" colMr, Itê o
h. n.) Que tem fórma .de co r'(dO Lal. ill'
Vochlelrórme, adJ. 2 gen. h. D.) ooe
c'#a, caracól, e forma} (t. de
tem forma de caracol.

°

coo

coo
Ilb bo OU (JÕChc, 5. m. Taboleiro delevar
" ~edr'eiros a cal amassada para a o[,ra.
~osz. 6. 9. lI/t. ed. • os cestos da terra, e os
airJws de barro- V..CoclJe de ~al. § Cocho,
II do Drazil) Especle de vasilha oblonqa
r:la ordinariamente de uma só peça ae
el deira e as vezas de taboas, e 'I ue serve
mara se dar comida ou agl!a ao ga.do. § (em
~1I0 Gro.so) Viola grosseIra. § (amda L. do
nrazil) Calumba; parai; coche. v:
tioehonilhn, S. r. (do LaL. COCCltS, .gram.)
InseclO que se assemellJa ao [Je~seve~o, q.ue
íC cria na America no arbusto dlcto figuetra
da lerra; dcpoi~ de crescid~ ma.ta ·se c
guarda.se para ~ elle se extralllr a Unta escarlale, ou purpurea.
.
Iloebonllbclrn. O mesmo que CochenlIbeira.
.
Iloebonilbo, 011 Vochlll.lho, s. m. Peçadetecido grosseiro cle lã com longos pelo
los, que serve de colchão e cÇlbertura 110 inTeruo e sobretudo para cobertura de cavalgaduras. § Peça de tecido mais fino, de linho ou seda para os mesmos usos.
Iloeh'nr,itlo, S. m. Fóro, ou pensão por
lerra:; de lavouras, que pagam os que liabilam lias rraldas do Gate, na lndia, e nas
Tanadarias de Goa. B. 'lo 5. t.
lloelcÍltlo, n, adj. V. Cochleado. TeU.
Elhiop. L. 1. c. 12... todo "o monte) vay codeado por subidas. e 4. c. 22, .. escada codeada. (da torre dos sinos.)
Ilbeo, s. m. (L. do llrazil) Fruclo dos co°
Queiros, de casca lignea, mais ou menos
(orle, de que ba mais especies: v. rI. de
dende, pindoba, de airi, elc. nas lndias
oriental e occidellt~l, por excellencia, o das
palmeiras, Ilue é muito maior que umagrande laranja; a casca mais exterior liza, dura, I'erde, ou parda quando m:tduro ; por
baixo d'esta um rorro espesso d'estopa, ou
cairo, oqual cobre a cascá interior, 'I ue em
madura e IIlllito rija, e preta, e cobre o
miolo oleoso doce, que se come, e dá azeite mui IiIl~pO, l1uido, e facil~ente coagulalei ao fno mesmo do llraztl, e em fresco
!erve para frigir peixe, para luze~, etc. B.
3.3.7. "per razão da qual ngura ... os nossos lhe chamaram coco, nome imposlo pe115 molheres a qualquer cousa, com que
querem fazer medo ás creanças» .. nos compara cos mininos, que hão medo d'hum CO°
ro, PalV. S. I. r 231. "COCOS cle Inininos» fi.
/))111. I. 4. 18. § Cousa. com lf ue se faz medo. V. do Arc. t. I. § Fazei' cócos a alguem ;
querer causar lhe medo como ás creancas.
~/buq. e Arr. 8. 4... carrancas e cocos vao,»
I. ~ fpros de bugio. V. Cóca. § Cóco ; vasilha fClta de casca de cóco torneada com
um cabo que a atravessa perto da bocca
tm~bldo nas. bordas para tirar agua do~
~I s no Draztl, e a semelhança cfestas se
Uum de pl:ala, c9bre, folha de lIandres, etc.
llorodr.1I0. V. Crocodillo Paiva S I I'
81 v. e 3. (. 20.
.
I"
•
lloeiicH, V. Cocao.
Il?ebll'bro. V. C.ogombro.
CoeorllH. V. Cócaras. B. 2. 4. I.
P.~~i4~~tc, V. Corsolele, ou Cossolele. iII.
ICoçouro, V. Caçouro. § Caçouros ; s. m.
p.(l. nauL) Peças de madeira redonclas que
l~ furo transversal: servem de enfi~r os
lasblardos dos enxertarias das vergas. Outros
t amam-lhes cassoilos
(J'
•
mar~,Ui'79~~' V. Cogumelo. Regnl. de 17 de
Cor

.

lUl. orllln,

S.

r.. ou Vocurúto,

S.

m. (L.

P. ~:)I~rnt~ maIs alla, v. g. da arvore. A1.

bo~~:~cel~H, s.
c

r

pI. (I. anL) Festas em
aoserpllla.

pan~t~llo, s. m. (L myth.) Um rio de Cam-

do inrergnurado pelos poelas ser um dos rios

o.

te~:rdd~ Si!' (d~ Ilal.) Cauda, a parte pos-

ecOOa d a uns msectos; opposla li cabeça:
ill!ettos °tgatatholo, do besOltro, elc. Alguns
llJisde se)~~ :tdao na coda,. que ainda depega lal ra a o corpo, pIca a quem lhe
I ~rte epg ~e .ouro prelo avelludad'O. § fig.
í. 1. Z
erlor de alguma cousa. Coulo
~~te d\COdda da náO>1 i. é, a pOpa, ou <>
,
fi e vem encodada a na!t.
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(Jo.lngópnlll, s. f. (L boI.) Arbusto do § par co'dilho; fazer ~ais vasas do que o
M!1labar ~ de Ceylão, (Íleriwn anlielilsenle- fello fez. § Levar coddho; perder o jogo o
Lllln.)
que era forte, .~anhando o parceiro quc fez
Vodiio, s. m. Caramélo, agua congelada mais vasas. § V. l1epo-ta, que dillere.
pelo frio: ..como cá vemos pender das teVO"ilho.., S. m. pI. (do fieFp. codo, em
lhas o coelão» Bem. Estim. E.ccmp. 19.
dim.) (I. de alveit.) São cotovellos, que as
Vodá..tc, s. m. (do Hesp.; elo Ital codaz- mãos do cavallo fazem para a banda da barzo) (I. nauL) Casl. 3. c. 11. "quilha com co° riga, onde começa a espadoa. Gaivão, Gidasle» V. Cadaste.
nela, 56.
. Vo"c~, s.J. A porção exterior do pão coVo"lIím, ou Vo.lolim, s. m. (L Asia!.)
ZIdo, mais riJa, e mais tosta~a. § Cortiça da Coulo, 10.9.4. "picões, a que na India cha-·
arvore. § fig. A codea ela let; a sua forma' mão codelis.. Vida dc D. Paulo: .. enxadas,
opposto ao espirilo. B. 3. {. 90. "a lei velba codolins .. Coulo, 8. 20. ull. 00. -trazer muina codea he pueril» Arr. 3. 17. § Da cociea, tas enxadas, coclil6s, e cc tos- talvez erro
e do miolo: v. g. ser conhecido - ; i. é. tan- por codolis (pI. anL. de codolim) ..
to no exterior, como no interior. Pinheiro,
VodlJ·ccto." S. m. O que conjunctamen2. 147. § Saber comei' ptln COI/1 codca, ou co- te com outro dirige urna em preza.
Võdo, S. m. Geada. Barb. D.
mei' já pão com codca; fig. ter intelligencia,
e uso de razão, prudencia do bem e do mal.
Vodõ.'nll, S. r. Ave do lJrazil, cuja carne
A1'/'. 6. 3. § C6clea; casca: .. feitas de càltea é muito boa.
das arvores» Goes, Chi'. Afan. I. c. 46. § Favo..o.·..iz, S. f. Ave da ordem das gallizer codea ; formar ou crear crosta,
naccas. Ac. dos Sing. 2. 423. E' congenere
V"dcn, S. m. (I. pop.) Pobretão, homem da perdiz, porél)1 muito meDor. (Telras coque come codea-' nome dado por desprezo IW·lllx. Linn.) E ave de arribação; vem da
aos lroliJas, etc. Usa-se no Porto e proximi- Africa na primavera, e volta da Europa no
dades.
.
outono.
V,..lcór, V. trans. (I. pop.) Comer.
Vodorolzuo, S. m. Ave da ordem das
Vo"cllsínhll, dim. de Codea.
ribeirinhas, tambem ciJamada o Rei das coVotlCCelrll, s. f. Terra onde nasceu mui- dnmizes, porque arriba no mesmo tempo
to codeço, e onde se dá.
que estas; é pardo claro, com as azas ruiVodccílho. V. Codicillo (como se diz). vas. Clwier, I. 1J. 316.
Vodorno, s. m. Variedade de perros muiGoes, ChI'. Man. I. c. l.
Vo,leço~ s. m. Arbuslo, da fam. das le- to grandes. Leão, DeSCI'. c. 33.
V~crocle ..tc, S. m (t. algeb.) Algarismo
guminosas; produz l1óres amarellas, e raras vezes brancas. Cosia, Georg. é paslo de escnpto antes de qualquer termo algebrico
para mo~trar quantas vezes este se toma:
ovellJas. (Oillisus labltl'lwm. Linn).
Vódcgo, V. Codi"o.
V. g. 3 a significa que a qllanlldade a deve
tomar-se 3 vezes, e 3 é o coefficienle.
VlIdelll. V. CodeiDa. Pim. C. p. 426.
Voc,;u... l, adj. 2 goen. (L. theol.i . Oiz-se
Codel .. n, F. r. (L. chym.) Principio descoberto ha poucos annos no opio: tem uso das tres pessoas da Tri ndade, para indicar
que ellas são eguaes em duração, perfeição
na pharmacia. Cod. Pharm. p. 397.
(Jodcli, ou Vodclim, V. Codilim.
e poder.
Voeit'o, e Voelri ..ho", dim. V. CueiVodcúdo, adj. Que tem codea grossa.
có"cx, ou Vódlce, S. m. (do LaL IcodC3J, ros: .. ornado dos pobres pannicos, e coei?'iíci.~) Postilla, ou escriptura de mate rias di- nhos (o minino Deus) .. Feo, S. d.a Epiph. (.
dacticas 1 scientificas. Eslal. anl. da Oniv. 99 V.
Voelh .., S. r. A femea do coelho.
§ Livro Impresso, un manuscriplo.
Voclheit'lI, S. f. Casa de criação de coeVOdlllcIIÇUO, s. f. (I. mod.) l1eUDião de
lhos. § \'aso de barro, á maneira de toca,
Icis avulsas em um codigo.
Vodlflcár, v. trans. (L. mod.) Formar um em que os coelhos fazem criação.
Voclheit'n, S. f. Parte dos arreios dos
codigo de leIS avulsas.
Vodlclll,'.·, adj. 2 g. (do La!. coclicillaris) cavallos de tiro, que ajusla no pescoço, e
(I. forens.) Que se contem, ou eslá incluido onde prendem os tirantes.
(Joclhelro, S. m. Caçador de coelJlOs.
em um codicillo.
Vodlclllo, s. m. (do LaL coclicillus, dim. Delic. A(l. "cão azei tei ro, nunca bom coede code;r:) Disposição êscripta de ultima von- lheiro.. E antes adj. -cão coelheiro .. Gil Vic.
tade sem instituição de herdeiro, que não 3. 233.
(Joelho, n, S. Animal mammifero roedor,
requer muitas das solemnidades com qne
se deve fazer um testamento, e pela qual domestico, ou bravio, de felpa Ilna, cauda
um tllstador muda, ou accrescenta alõ"'uma curta, orelhas grandes; tem os denles sulCaliFa ao seu testamento. Ol'(l. 4. 86. coo cados, cle sorte que um parece dois á priaLcillo tambem póde ser de palavra perante meira vista; d'aqui virá o modo de dizer:
testemnnhas. Ib. ib. § Escriplura em que se lem denle de coelho; é dintcil de entender.
T. de Agora, I. I. "para mim he denle de
contem essa disposição.
VodIOCllÇUO, s. r. Acção de codificar. § coellw... § lI1alar de uma C4jadada dois coeOseu elreito. § l1eunião em forma cle codi- lhos; i. é. com o mesmo lrabaliJo conseguir
duas utilidades. § Coellw; certo peixe. ingo de leis que andavam dispersas.
VodIOcudo." adj. O que codinca, auctor sul. 10. 12f>.
Voelillco, 11, adj. (do Gr. koilialws, de
de um codigo.
Vo"lOcá.·, v. trans. Reunir em codigo, koilia, ventre) (I. anaL) Que tem rfllação com
os intestinos. § Arleria - ; tron::o commum
colligir.
Vódigo, s. m. (do LaL. codex) Collecção, de tres arterias, que vão uma ao baço, ouou compilação de leis: v. g. o codigo Na- tra ao ligado, outra ao estomago,
VOCIllI'ÇUO, S. f. (de co, prefixo, e LaL.
7)0IeOO .. o codigo TlreodosiartO, Justinianeo;
quando dizem: no digeslo e no codigo, en- emplio, compra) (L. jur.) Compra feita com
tende-se o cocligo de Justiniano. Dizemos: o um sacio, com outra pessoa.
Voc..ologill, S. f. (do Gr. koinos, comcodi!!o A(onlillO. lI1anuelino, Filippino, por
as 01'([.. de D. Ar. V., de /J. Man. e as de mum, e logos, tractado) (L. did.) Conferencia,
ou junta de medicas. § Conferencia enque usamos colll~idas em 1603 por Filippe
de Castella, um aos usurpadores do reina- tre inimigos.
voclloscóplo, ", adj. (do Gr. koinos,
do de Portugal, e mandadas observar por
D. João IV. § Tambem se diz: o codigo civil, commum, e skopeios, vêr, considerar) (I.
criminal, cOl1l1llercial, elc.; o codi"'o do Bra- did.) Que tem por objecto as propriedades
zil, de Porlugal, elc., designando assim de geraes dos seres.
vOCllh'''ldn, S. f. Mólho, ou salsa adugue natureza são as leis, e onde imperam.
§ Diz-se egualmente codigo a collecção de bada com coentros. Res. Vida, (.'25.
(Jocutr(oJlll, s. f. Herva hort~nse, tamregras, ou preceitos sobre qualquer materia não leo-islati va: o codigo de civilidade, bem chamada pimpinella.
Voe.. t.-ílho, s. m. Arvore do nrazil, da
o codigo do rlueUo, elc. § Norma. regra, lei.
Vodllhár, v. trans. Dar cadilho. § ligo familia das rulaceas.
voe.....o, S. m (corrupção do tãL coEnganar, lograr, frustrar.
Vodílho, s. m. (I. do jogo do v \tarele) "iandrulll) Herva hortense vulgarissima,
É quando um dos parceiros ganha
feito, que se emprega como condimento culinaou ao que n'aquella mão pertendia ganiJar. rio. Cam. Ecl. 7.
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VOCI.íSCOIIO, ou «::O-CI.íSCOIIO, s. m. de se guardam papei~ de importancja, livros
«::oguou.lnildos, adj. e S. m I
p. uso Bi po com outro na mesma diocese. commerciaes, dinheiro, etc. § fi~. Fazer 1'.0- gramm) Tc:'r~no. que tendo a I'Odicar· (\.
Feo, 7'1'. 2. f. 155 v. "q ue fosse coepíscopo, I~'es de algwlla cousa a alguem,' I. é, m,~st~ ~um, so dlfierem cm accidentes evmCjj1m., 00·
nos. segredos. EU{I·. I. I. "co{re de preCIOSI- glco .
e coadjutor de Valeria •.
(lOC'-"nll! s. r. 'orne commum a varias dades» ~ Colí'e; thesouro publico: v. (J. oco·
C .. g .... miná.·, V. trans. Dar pór •
'
Co.no·
plantas da ramilias das solaneas, apocynias, fre do Estado. § Obra de fortificação defen- me. Arl'. 5. 8.
siva' é cava de 6 a 7 pé de alto, feita no
e crassulaceas.
()oguomh....·.~c, .1'. l'()f. 'l'OIll~1' por c{).
«::oc"çiio, s. r. (do Lat. co~rcio, onis, syn- fundo de um fosso secco, carninhando atra- gnome, appellIdal-se. ,'se cogllOml1lal'ào
pacO(le por coercilio, onis) Acção, poder, direi- vez do fosso cm linhas Jlarallelas de 15 até dres".
to de conter alguem no seu dever, de im- 18 pés de intervallo, e gnarnecida de seu
Cogno,,"clllllhliodc, S. f. Facllhlad d
parapeito
de
dois
pés
e
meio
de
alto
com
pedir que se aparte d'elle.
c~nhccer. B. Flor. !t. 30G.•a - deste ~nn~
VocI'clbllldudc, s. 1'. (t. did.) Qualidade suassetteiras; e todo o vão se cobre de man- nrto s('r".
tas de madei ra carregadas de terra.
do ([ue é coerci vel.
Cogllosélti,'o, ", ~dj. Que tem faculdavor,·csíuho. Hern. FIol'. I. 358. e
(lllc,·cllh·o. O mesmo que Coercivo.
de de conhecer: "criaturas c09llosoiúlIQI
«::or"éIC, s. m. dim. de cofre. V. lluchote. Alma Instr. 2. 145. "faculdade'. ou virlu:
«::oc,·ci .. c1, adj. '2 g. (t. de pbys.) Susce(:ordnlu., S. m. dim. de Cofre. Anelr. CItr. des da me .I~a aln~a; .uma~ co{/nosçilivas, ou.
ptivel de se ajuntar ou conter cm menor
3. 73
espaço: "todos os gazps são 'cOCl'civeis"
tras appctltl va ; 1. e, dada. pelo A. da na.
«::ogélo, S. m. I\eptii d'Africa, que dizem tureza, para co~lieccrmo a verdade eqne(loc"ch'o, ", adj. Que tem o (loder, ou
direito de coerção. V. Coactivo. An·. 5. 4. ser semelbante ao crocodilo.
rermo para nos a bondade, (IUe'ha nas
«::ogéute, adj, 2 g. (do Lat. cogere) (t. phil.) cousas" . Bem. L. e Cal. P. I. 2 . Polcncia
"forca coercit·a. i. é, obrigatoria com pena.
«::óc,·míl.lI, s. m. Companheiro na (lrofis- Que constrange.
-; as t'tas --, das venlades eterna'
Co;;é.·, v. trans. (anL.) Colher. "Aqnelbeu
são eremitica; o que vive I'speeialmente
. ~O;(llosci .. cl, adj. '2 g. ((lo Lal. ~n()l(i.
cogi. 7'1'0vas e Canlares n.· 46, .. Em um tem- btüs) O me. mo que Conhecivel.
com outros no ermo. PUl'if. ChI'. I. 2.
vocssclIclll, s. r. E~sl'ncia mutua que se po r.ogi llores» Can;:;.
()o.:;lloscildo, Cog'lOscê.·, (anl.) V, CoCogltnh"'udo, ", adj. Pensativo, imagi- nheCido, etc. Doc. Ant.
dá em dois, ou mais sujeitos do mesmo monativo·
Cogo ... I)I·IoI, S. m. l'lantagem de CO'om.
do.
Vo;.;-Hnçiio. S. r. (do Lal.. cogilal~o) Consi- bro ; pepinal.
o
«::oc8!'1cuchll, adj. 2 g. Que é da mesma
essencia com outro, que é egualmente es· deração, refiexão. Mont. Med. elos Alt/'. lJiv.
(;ogo ... llI'o, S. m. Dize11l0~ hoje pcpium.
sencial, e neces ario para haver de consti- 4. 2.
Orta, Cal. f. I~'! V. Palll. t['Au. 46. Delie.
Vo;;Uádo, p. p. de Cogitar; e adj. Cuida- Act. 36. "aborreCI ao cogol1lbro, e cahio-me
tuir algum pnte.
«::ocsscuclúlmcntc, adI'. De um modo do, pensado: "delito nunca atégora cogi/a- !la hombro".
elo" lJeel. ()hl'.
«::Og4}tC, S. m. (t. vulg.) A parte posle.
essencial.
Co;;it.Íl·, V. intrans. Refiectir', pensar: V. rior da cabeça. alia~ cango/e; logar onde se
«::oc.~so, s. m. O pei.\:e tambem chamado
g. c['isso não cogito eu; não cuido, uão põe canl!a. ,,~Iáo dai! remoinhos naluraes,
escorpião do mar. (do Lat. scO/·pio.)
«::ocstudo, «::o-cstádo, s. m. Estado, ou curo.
que ha em todos os cavallo, como heodo
«::oglllllí ..o, u, adj. FaCIIIdaele cogi/aliva; cogole, o ela testa" Pinlo, (/e /iauall. ~6.
principe que exerce a soberania juntamente com outro: t. us. na constituicão do im- a de pensar. Varelta.
•
Co~o&ilhO, S. m. (t. do Rio Grande do
perio Germanico.
VO>;ità"'ll, adj. '2 g. Acerca do qual se Sul) As crinas do cavallo tosadas, de ma·
«::oc;;tcudc'." v. trans. E.tender com ou- (lode cogitar; que pode ser objecto da co- nf'il'll que .nas cruzes e f'ntre as orelhas 11g-itação, do pensamento; que nào excede os cam mais curtas que uo meio, deixando de
tro pelo mesmo eS(laço.
Vocstcudc.··sc, v. ref. estender-se com limites da razão.
ordinario junto as cruzes alguma mais
VO;';;llllçno, s. r. (do Lat. co(lllatio) Pa- com(lridas (lara seg-urança do eavallciro.
outro ao mesmo tempo ou juntamente' "(l0Vog..llá!, adj. 2 g. (t. de forlir.) Lillho
de coeslenrlel'-se outro mundo com outro tal" rente co por ann-ue, que se contrahe pelo
lado das mulheres: v. g. os filhos de irmã cogl'i/al; a que se ti ra do centro da praça á
B_ FiaI'. 4. 475.
vocstcudillo, p. p. de Coestender; e adj. a respeito de seu irmão tem pareutesco por golla.
Co~illll, S. f. (do LaL. cuculla) EspeclCde
E tendido com outro no mesmo lagar, ou cognação; opp. a agnação. Viel. do S. Joantunica larga do~ religiosos e frei as mona, p. 50.
lançamento.
(Jogoudo, n, adj. Que é pr"rente por co- nacaeR. corno os DenediClinos, Dernardos.
«::OCt"'"CO, ", adj. (do Lal. erelaneos) ConJ)1. L. 4. 40. 4. § V. Cogulo.
..
gnação. Gouv. Jusla Ac. 256. § E ub t.
tempnraneo.
«::o;;-.. Iódo, p. p. de Cngular. §adJ.ChClo
voctCl'nM, adj. 2 g. Coetemo. 1fT. Vid. . Cogc.:'tlco, u, adj. (t. forens.) Iteiativo
ii eognaçiio. § Successâo -; aquella em qne com CO"II lo alem da rasa, e !Jardas da me·
Sol. 16.
Cocterllldiuf<', S. r. (t. theol.) Allributo os parentes collatemes por linha feminina dida. D~ FIol'. '2. 153. pI'. "medida cogll/odo
do que é coeterno.
succedem na Ill'rança por falta de varõe . de modo que tras!Jordell.
..
COgUlill', V. tran . Encher a medlila mUl'
Coeté.·oo, ", adj. (Lat. crelemos, a, ttm)
co>;"áto, u, adj. (L. de gramm.) Sujei/o,
Que existe com outro em toda a eternid.a- on pacienle cog11010; são os das mesmas ra- to. fazendo-lhe cogulo. Lob. 502.2. n. Flor.
de. AI'I·. 10, 77. IJaiva S. I
34.'2. "O filho dicaes dos verbos; v. g. "não me dando 3. '61.
Co;oulhiHlo, ", adj. Ornado de cognlho.
e o Espirita Santo coeternos ao Parire". esperança cerla qne espel'"- alguma de Illeu
()o;;úlho, S. 111. (t. archll.) Ornato em
Voc""uns, s. m. pI. (t. do Brazil) Tribu descan o" B. CIa,.. 2. c. 26. e ilJict. "alguma
de indin-enas do Pará.
culptl me pode culpar nellas" "emprendel' fórma de repolho, qne se põe na areslas
«::oé\'o, n, adj. (do Lat. CorevlIs, a, mn). emp/'ezas" Vasco Silio, f. 70.. "semenle do dos corucheos, pinaculos. etc.
«::0;;"'10, S. m. (do Lat. cuc!l!lus, capul)
Que tem a mesma idade, coetaneo: "os se- evangelho que semeou- "doação que den"
tenta interprete., coevos a Alexandre magno" B. 2. 5. I. na mesma 1J. 435. T. 2. P. I. ull. rias medidas de grãos, a porçno que elceVieira, 10. 392. § Que lloreceu no mesmo ect. "era-lhe mui grande sobrosso para sua de e cresce acima das bordas da medida.
tempo, idade.
tyrannia, se,. sen pai vivo» onde ser é su- M.' L. 2. "medida rle cogulo ll não arra,ada.
«::ocxlstéuclu, S. f. Existencia de uma jeIto de el'a. Cout. 10. 7. 13. "ser principe § Alguns escrevem este VOC. e todos os der.
ou varias cou as ou (lessoas no mesmo tem- li seI' dino de memoria
seI' principe nom com It C0l110 no Lat.
de
«::0;;"","'10, S. m; Tor\ulho; _vegelal .
po de outro ou outra .
li ter casa pomposa
seI' principe e seCoexlsteutc, adj. 2 g. Que existe no nllor ti mereceI-o, ser em tudo sempre Ião que 11a varias e pecles. alguns sao venen~
mesmo tempo que outro ou outros.
perfeito. .. ti ser o que tu tis" Caminha, sos e outros comestil'eis. /legul. de 17 c
«::ocxlstÍl', v. intrans. Existir juntamen- Poes. Epist. 12.
. lio)
6'2. e f. 47. "COITeI' car- ma;·ç. ele 1790. Alllegl'. II v.
VOhllhit..ciio S. r. (do Lal. co/iabiio
te com outro, ou outros, ou ao mesmo tem- l'eira" '0 SUlnITIO !Jem li ser ponderoso"
A
morada
dós
que
habitam
juntamente,
r
Vasc. Sil'io. { 47. ((as qnaes cousas são so.
/Y
po.Volém, S"f
IgnI. II1certa.
uanc.
{. 27 V. l'em como servo reconciliados com o mui de on.linario diz-se dos casados. Promp.
«dou-vos rosto de co{em, e na mão hum pu- mi ericordioso Senhor" Ca/h Rom. f. 360. MoI'. 311. AI'I'. I. 15. § A vida em comm~~:
COhllblt.. dill', ", S. O que, a que c
"ves aqui filho que cousa li ser pai" FerI'.
xavante"
VoUi"', V. traus. Alisar o cabello, a bar- B,.islo, 5. I.
bira.
.
v·. conjunVOhllIJltiu', V. Inlrans. Ivelem HDUIII.
ba. § Amei"ar, amimar.
Voglllçiio, S. f. (do Lat. cO(jnilio) (I..
Vorinhos, S. m. pI. (anL) Cestos. Illed. phil.) Acto pelo qual a intelligencia adqui- ctamente pessoas de dlfferente sexO.. 'orno
de Alcob. 7'. 3.
'2. 6. 13. "coltabilando com cada hl:n~Ja~VIJ.
re um conhecimento.
são
«::õfo, s. m. (do Pers. cofTon) E pecie de
«::o:;.. lIil·o, ", adj. (t phi1.) Que respei- se fora sua Irn-itima consorte" Lll.
escudo de couro dobrado, ou adarga. EIe- ta ao conhecimento.
1). 318. "muitos ll~mens ca ados, e~~~'~
giad. {. 201 v. Casto 2. C. 59. "heis escudos
Cógnllo, ", adj. (Lat. co.qnilus, 'a, um) IDCapaZeR de collUb~la!'. pede lI reF"iãO mo'
CÓhCII, S. m. (do Hebreu) N
a re lo
que clJamão co{os" Tem'. 1. 359. li!. P. C. Sabido, conhecido. Lus. I.
"se foi o Mou149. "com trnçado co{os, e lunças" § Medi- ro ao cogn'Ílp aposento".
saica, sacrificado~.
herdeiro.
(lohc,·d .. ,·, V. Intrans. Ser co
5 (Lal.
da de Angola, que leva dez mi1heil'os do seu
«::oguomc, S. m. (do Lat. cognomen) SoCOhCl·dclro. ou Vo_hcrd.Cl ro , ~'oulrOl'
zimbo, ou gimbo. 11. Dom. '2. 6. 1'2. e vale brenome, a(lpellido; alcunha. Maus.
10$ réis da tal moeda. ~ (L. do Drazil) Es«::o:;oomêl1&o s. m. Alcunba. A,.,.. 10. cohreres) Pessoá que é h~rdeta ~~10 on oh·
pecie de cesto oblon~o de bocca estreita, fei- 19. 1I0spit. elas LoUras, f. 315 . •cogllomenlo na mesma heran9U;, pOI,~e5s a~!lerdcirosde
to de pallJa cipó ou vime; sambura.
inlestato. ~ [ig. VWII'. 3...'1 • •
de DiI'Jno".
~M.·c, S. m. (do FI'. com's; ou antes do
CJol;nomlllnçiio. O mesmo que Cogno· Christoll AI'/'. 7. t3.
L' t co/ilDl'tllliolO
H br. qa{ol', guardar. cobrir, esconder, ou me. li!. L. 5. p. 217
Cohc.·éucl .., s.. r. (do a. de ualquer
go{el'. cobertura) Arca de gnardar dinheiro
«::ov omluádo, p, p. de Cognominar; e apego que ha ent..re as pa~tes d~ discur'
ou quaesquer vaIare . § MoveI de ferro com adj. Q'uc tem por a(lpellirlo: ((rei cognomi- corpo. ~ A connrxao 10~1Ca. U. ~ compõe. ~
50, entre os membros de que s
feciJaduras de segredo, á prova de fogo, Oll- nado o forte" M. L. 4. ZJ. 116.

r.

r

t.

n.

r. 01

COI
~ midade. Vieira, 5. 77. a co".eren ~ia
Con ortCltO» § Conform.idade no que se dIZ,
d~stcdizeuJO o contrano, ou cou·a~ q~~ se
nao trem' no obrar conforme os prlOClplOs,
encogu ras d'o dever ou quI' alguem se proe zguardar.
rI
.. ' o 10-I.
Vwr.....
•
JlOfobcrrntc, ad). 2 g. (do LaL co/uI:1 ~ns,
mUI) Que tem coberencJa, qu.e é loglco~
concordante. § Conforl1!e comslgo l1!e~mo,
m as opiuiões ant~rlOrmente en!lLtldas;
to ceDI os actos anlenormenle pI:allcados :
ou g. lião andar coherenle comslgo 110. qlle
~i;; i. c, discrepar, desvairar, contradlzerse.cohercntcmcntc,
Luc
.
'
3d v. Com con f
Om!ldade ou uniformidade; com coherenCla.
l'iri/.2. 106. 2. "procedeo cO!lCrentemente
em dar a Eua parle" § Sem I'anar nem desvairar.
CohesRo, S, r. (do Lal. co /I~rere, ser ad berente) (t. phy~.) AdlJerrncIa mutila ~as
particulas dos corpo.s. § Força de cohesao ;
aque as mantem un!das.
Cohes;,'o, ", adJ. Adher~nle, que tem
COhUfão. § Força - j de cohesao: . .
_
fohlb/CRn, s. r. (do Lat. cohzbllw) Aq'ao
ecITdto de cohibir.
Coh/bir, v. trans. Ilerrimir, r~frea! plJy!Íc~mrnle: v. g. eohl.lm a I'~spu'açao; ou
moralmrnte: v. g. colllblr ~ luror.
fOhlbír.sc, v. ref. lleprmllr-se, conlersr:.a nalureza humana facil. de perverter,
edifllcultosa em se cohibil'.
Coh/rUlRO. V. Coirm50.
Cohobn~ão, S. r. (1. de chym.) Di~tilla
tio rl'iter~da, ~u~ se faz lançando ~ulra
IrlO liqUIdo dlstlilado obre o reslduo;
lalvrz sobre nova substancia irmã da que
!Urviu na primeira distillação. POl't. lIled.

COL

liDem por coima de figos a cadea" V. En·
couto. § Pena, c~~ligo: .sem coima" impunemente, sem licar, ujeHo ã pena, ou incur~o n'ella. Ord.
3. !no 1. "tolba-Ihe o
penhor ,resistindo ã execucão) sem cflima
algua. § (-'air em coima a al(luem; commetler roal por que lh'a deva pagar. Ord. Af.
5. 50. 3. § Fa;er coima; cair n'ella; e lIfr.
commetler erro, culpa. Cru:;, Poes. "a COtma que nào {iz" § A coima é pena de poslura, alem da paga do damno ã pane' a
coima é para o cOII(;elho. Urdo Man. 5. 85.
pr.
Coi nu,,', v. [raus. Assentar coima, ou fazer auto de achada cm acção coimal'el e
punivel; lomar testemunhas, para se poder
convencer do facto, e reC]uerer a pena. Ord.
5. 87. I. "jurado, ou pessoa que teuha podc!' pata coimal', e dar fé" V. Acoil1lar, EnCOlmar.
Coimí.vcl, adj. 2 g, Sujeito a coima, coimeiro, punivet com coiula: V. g. acrào -;

Colnll"lnúr,

V.

48·1

trans. (do La1. coinquí-

nare) V. o partic. Alma IIlStl'. 3.

r 634.

Coló, S. m. (I. do OraziJ) Nome d'ulJ1 peixe do mar.
Colõocl/, S. m. pI. nos Incet. 3. f. 205.
flor cojões; cJ sastres.
VOIt'II, (;~.h·"'ÇIl, Coh'lIcell'o, Coh·.lmo,
ColI·cl.. (Elucul. e Ol'el. 2.33.27.). ColI'c,
Ich'o (EIl/cid.) e (:0"'0, V. Coura, Couraça,
etc.
ColI'Ulilo, ou CO-il'llliio, S. m. e Coh"
mil, etc. s. r. Primos co·Í/·lllãos; filhos de
dois irmàos, ou irmãs, ou de irmão, e irmã: segundos .co-iTmãos; filhos de dois primos. V. Com·lrmao. Orel. AI. 3. 63. 2. e 5.
14.2. "se dormir com prilllacomú'mãa, ou
segunda comirmãa.. llseu primo coirlllão ..
Ord. Afan. 3. 4.4. 9. Filip. 3. 58. 7. Leão
Col/eç. p. 45. cd. de Coimbra, ou Parte, I ~
4. I. 82. até 88. Urd. Afan: 5. 18. I. Leàu,
ChI'. Ar //l. lJ. 273. [Iil. cet. de V. João I. c.
44.
{alia -.
Co""", V. Cousa.
CoímlJriio, ii, adj. Natural de Coimbra. §
(:'('11... , S. 01, (do IIcsp. cuita) Mal, desQue diz respeito a Coimbra. § fig. abitlo, graça, d'artli !ião, que d'lsso resulta. Lop.
trilhado: diz·se de canlinllos, estradas: v. Ch/'. I. C. 151. Nobil. Ferr. Sono ~5. 2. "coi(I. estrada coimbrã: lIsrguir a estrada caim- ta de proveza, ou de torto" UreI. Af. I. 63.
'bl'ã no fazrr comprimento" fazrr os cumpri- 27. § Coita; necr sidade : "quando h50 coimentos \'Illgarrs. ElI{l'. § iI. Ir pelo n:ais la de pousar.. Ord. Ar 2. 40. 1'. Cuita
simples \allU ão a ser a rstrada de Coimbra
CoUí.dllUlcntc, adv. Miseravclmente'
maiscon lecidae frequrntada). "N50 querem infelizmente.
'
eSlrada cuimbrã, e caminllo direyto, bU'c50
Colt....icc, s. r. Coita; o abatimento de
ro(il'o~, e alalllos, em qur se perdem" Lobo, animo do coitado: .alheio de lodo o medo,
f.-'6rte lia Aldeia, 53.
e coiladice .. Rib. Luslre, 48. p. 10.
Cohucll'o, S. m. ameial, que arrecada
Colt..dillho, ", dim. de Coitado. § (I.
coimas.
pop.) Diz-~e do homem, cuja mulher comColmell'o, R, adj. Terra. ou/ogar coimeiro melte adu!terio. ~ subs1. E' um coitadinho.
(Ined. 3. 4!l7. e Ord. 5. 87 3.); onde é ve·
(~oll"t1o, ", aoj, Chcio de coitas, penas,
dado, e prohibiclo, e defeso apascentar ga· trabalhos, de~gostos. Ll/s. 5. 70.•ora imados, cortar lenha, ou madeira, caçar ani- gina agora. quao cotlados andariamos todos,
p.306.
fobobór, v. trans. (1. de chym.) Digerir roaes, ou aves como nas coutadas, ou pes- quão perdido., de fomes e tormentas que1101,'0 brando dois licores juntamente, ou car quando é defeso, e oude o é, e com a brantados, etc.1l Pinhei1'. 2. 137. "os coita~itar nova agua, 110 que fica da distillação pena de pagar coima, quem o fizer. Pr. da dos, e tribulados" (como sulls1.) § Miseravel ;
J'lra otornar a e~Ullar. CU1'VO, PoI. 803. 4. Ved. eMon.
16. 2. Ol'd. Afan. 5. 85. 1)1'. de gracado: -coitado de mim" "gente coiCohanes/nção, S. r. (do Lat. co/wnesla- § Sujeito a coima, ou que faz pagar coima tada" Coulo, 9. c. 13; i. é, pobre, necessilio) A acção, ou elfrito de eohonestar: v. g. a seu dono: ligado coimeil'O" Ord. 5.87. pr. tado. V. Coita. § ~ledroso, apoucado. Auto
plra a cohonestação d'estas incidentes vo- lIno tempo em que são coimeirosll § Uue elo Dia de Juizo. Com medo da morte. Ined.
dO!; d'Clle paclo e allianfa indecorosa.
quebranla a poslura, e fica obrigado a coi- 2. 343. § V. Coutado, que difTere. § Adag. :
fohoncs/ndór, 0, adj. Que col1onesta : ma: que tem deveres sujeitos a coin:a, se .Coytado do homem que pare." D. F. Afan.
o. g. lel1nOl e t'ocablllos cohonesladorrs de faltar a elles: «se os rendeiros, ou jurados Feira de AneICins, I. 6. 4. § Coitado! interj.
(!IUal, que mercciam nomes mais injurio·
nom constrangem os cooimeiros, e se tem que rXflrime dó.
141. SDia·se su bsl.
com ellrs aveença feita" OreI.
l. r 187.
Collí,,"sc, v. rer. (.3n1.) Ter cuidado, tral'oboneHtúl', V. trans. Dar um exterior, § Tempo -; em que é sujeito ã coima o fa- clar com cuidado de uma cousa; tractar de .
OOr/.s, e appareneias de hone~t idade; dar zer alguma cousa: V. g. tornar carga para suas cou as: "Coitaca-se e1 por lal, que e
mOll,o com que' a cou~a frita deva parecrr navio de noute, ou descarrrgar lastro, ("tc. flode~~e seer, queria el tecI' a fe.ta de Penbonesla: 'os que pretendem cohonestar o vaColnchá.·, V. tqms. Grunhir. Gil. Vic. tecoste em Jerusalem" InceI. Alcob. I. 96.
hmento chamam a preminencia, lugar.. Luc. 2. 31. fallando de dois porquinbos: lIcoinColti-ll>o, S. m. (ant.) Conchouso, certa10. 10. I'arella, 502. ,d'alta be receber, a char não rios ouvistes".
dinho. Elucid.
necessidade a ~ohonesta".
Colncl!lcllcln, S. r. Acto de coincidir:
Coito, (como se pron), s. m. (an1.) V.
Cob~rlc, S. f. Ido Lat. col1ors, Ol'lís) (L concorrencia de cousas para o mesmo fim; Couto.
da mlhc. ~om. anliga) Corpo de gente, que ou ao mesmo tempo. § l\ealisação ~imulta
c . . uo, ", adj. (anL) Cozido: V. g. lJão
tra a dCClma parte de lima irgião, e ~e nea de dois ou mais acontecimento.
coito: d'aqui, recoito, e biscoito (duas vezes
!Oudo cslas foram mais, 011 'mrnos numeColncldentc, adj. 2 g. Que coincide. Per. coito) j recozido. tornado ~ cozer.
.
IOSas, constou de varios individuos' no Bibl. 4.515. nola a.
Cóllo, S. m. (do La1. cotlus, de coco, COt~mpo de Augu.to compunha·se de'dois
()olncl"Í1', V. inlrans. 11. de geom.) Ajus- re, ajuntar-se com outrem, o macho com a
Ilill,homens; dcpois ,anou o numero: era tar·~e perfeitamente: v. g. uma l'ecla coin- fóa) Cópula carnal.
..
flpllancada por u~ tribuno. Vieil'. 236. § cide C011l oulra applicada pOI' cima d'ella, e C.. h·'"'II, S. r. (I. do Brazil.) Pilha de ra~. ·De t,opel entrao as co/wl'les dos vicios, assim um lrianffllto com outl'O igual, c scme- ma"'em, a que se põe fogo nos roçad~s paI:e os Co.lumes estragão .. § (por anaL) lhanle. Pel'. BiiJt. 4. 5t5. § Concorrer: v. g. ra '~epois se emear o lerreno. As cOlCaras
IOr~a armada, lropa. § fig. Grupo numero- as linhas qfW coi ncidem em um ponto, e{or- fazem·se em seguida â queimada geral, da
ti c peSsoas quc seguem um clJefe poli- ma111. anglllo. § Succ~der, acontecer ao mes- malta, depois da derrubada do arvqredo.
C~" um IJartido, etc.
mo tempo. § Practlcarem o mesmo acto
Co I \'I"'"". V. trans. (1. do Brazli.) For~ 01 o.~ 4;ó10, s. m. (I. pop.) (de Coi tu) dua oú mais pe soas: "coÍllCidú- na me, ma mar 110 roçado as coivaras, e depois lantÜt~dcnJo; logar em que alguem se oc- culpa Adão, e Eva ll Eva e Ave. § Convir: v. çar-lhes fogo. . . .
co;,.o, S. r. Slgnlf. !Dcerla. Ined. 2.348,
g. são nomes, que !!-indaque dicel'sos, coinciC6Irt, e der. V Coice etc
"queria ir sobre a coilCa do monte de Gidem na l·eslaul'ar;ao.
COII. s f (d'
,
.
Colntllcnçíio, S. f. (I. med.) Concorren- braltar" § Coixa (da perna) : V. Coxa.
mil) Iled 'd' o Arab. coura, on BebI'.
Cobõtc, S. ID. Armadura defensiva das
!Ue e e 60 de seda, ou linha' ou de Cla de signaes coindicantes.
ele ~na, em que se melle todo o éabello
ColntllcllnCc, adj. 2 g. (L med.) Que in- coxa, Orel.
5.
colzlI. V. Cousa.
1136 pe~!a no alto da cabeça. Cam. Ob/ dica juntamente com outro: v. g. signaes -;
!k E' § ;ober~a da escorva da espoletas os que concorrem para iudicar o uso de um
Cókc, S. m. Carvão dc coke; residuo da
distillacão da hulha, que é excellente com~d~ d~r.Arlllh. c 80mb. d'aqui, ellcoi{a,.' reml:dio.
Coi ncz"ar a espoleta, etc.
'
Colndlcíu', V. trans. (I. med.1 Indicar bustivei.
VÕlll, s. f. (do lIesp. cola, cauda, rab~
IImpnfe c~ adJ. 2 g. (I. theoL) Igual jun- conjnnctam('nte, ou em concorrencia com
~Io qual m outro, epillJeto da Tri ndade, outra indicação: v. g. estes dois sr/mptomas Rasto, trilha, seguimentq, piugada. Tal·tu .
act. 1. sc. 1.•esta corja que vem na co a
!ui igualdsâ da a entender a perfeita e mu- coindicam a necesSIdade da sangria.
tlaso'íS. a e, que ba entre as tres Divinvs
Cillllbo, S. f. (an1.) a mesmo que Cunha: d'ellas. § (1. do Rio Grande do Sul) A caullordinlJou estas duas a ares de coinha para da dos aoimaes. ~ V. Colla.
Cehn. s f (d
Colá"". V. Collada.
~nSlÇàol'M' Ii OArab. quima, valor, com- a feuderemll Port. Afon. Hist. ScrilJtores, 2.
VollIOsór, ou - I.hlsár, V. trans. _(do
lImentrar u a que se impõe aos que dei- 185.
Volllqllln.itlo, p. p. de Coinquinar; e adj. La1. colaphisare) ~sbofetear, .dar pescoçoes.
Illiocom fr~a~os nas terras all1eias, e que
~Iliuar 011 e o~' !i0s que andavam em bês- p. uso Maculado, manc1Jado: lInenhuma al- § fig. lncitar estImular. eXCitar maltraclar
llilo, ele.
Aellros, devendo a~dar a ca- ~a cginquinada pode ser santa" l"ida de com desprezó, atormentar desprezivelme~
te : «os estimulos da carne, que cola{i.:;avao
VeL.
. • I. J I. 18. Velw. Ad. 37. S. Joao da Oruz.
l-FL.61..
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o apostolo" B. FlO/'. 4. 331. .colafisando·o Coleodcrllle, adj. (do Gr. koleos, estojo,
e dermos, pelle) (t. zool.) Coberlo de iD vocom novos desprezo " e ,'l. 1!lI.
Collll;ogo, V. Cholagogo. Phal1n. T. e lucro com fórma de sacco ou estojo.
Coleól.odo, ", adj. (do 01'. /'-oleos, eslojo,
OUI'OO, Polyanlh.
Coloo, s. m. Tituln dos ministros a~ses· e lJoys, pé) (L. zool.) Que tem as patas occul·
sores do imperador da Cbina, a que os Por- tas lI'um estojo.
Coleól.tero, S. m. (do Gr. koleos, estojo,
tuguezes chamam mandarin .
Col,u'Cjll, s. r. (ue (:olal'cs, tena proxi· e ptemn, aza) (t. dI:' h. n.) Nome genérico
ma de Cinlra d'onde no J1l'incipio eram dos insectos, cujas azas se acham recolhiquasi todas) ~rulher, qne vell(lt' nos merca· das debaixo de eslojos sólidos, (: e"camosos
dos publicos de jAsboa fruclas, lrgumes, cllamados elytros. ()uvicr, '2. 04.
Coh'o"ilizlI, . f. (L. bot.) Uainha mem·
etc.
Colbáto. V. Cobalto. Ooc/. Pharm. p. 284. branosa que envolve a radicula do embryão
Colehll, S. f. (do Lal. ctt/citra) Coberlor de certas planlas monocotyledoneas.
Cóle.·.., S. L Paixão forte que nos incita
da cama lavrado, de seda, ou algodão, chi·
ta, ou seda, ás vezes com enchimento de al- COlllra quem no: olrende, ou nos causa in·
godão entre a peça de fóra, e o forro. Ii. dignaçào; Ira, aga tamento. § Meltel' em coo
lJom. 1.6. 33. O'aqui derivo acolchoado, V. § lem; causar ira. 111. P. c. 153. "meler·se em
cólera" Andr. ChI'. I. 46. irar·se. Lel'anlar·
Colçha c/e montel'ta : V. ~Ionteria.
. Colehj,o, S. 01. (deriv. de colcha) Espe- se-lhe; abaixar-se· lhe a cólera; encolerizar·
cie de coxim, cheio de palha, lã, penna , ou se mais, ou menos. FerI'. Brislo, 4. 5. "leoulra maleraa fiexivel, basleado, ou acol· vantar a cólem a alguem" Palm. 3. t. IiO.
cboado ; colloca-se na cama sobre o enxer- V. Escandccencíu, s!Jn. § Ferocidade, raiva,
gão e cobre-se com os letlçOes, elc. Git Vic. falI. los auimaes: a colera da fera, do 11gre. § fig:. Impelnosidade, ruria: a colera dos
3. 180. "colchões"
•
(Jolchcn, ou Colchel .. , s. f. (do FI'. cro- ventos, uas ondas.
Colm''', ou Colc"i".mo,'bll". V. Cholera.
che, de cmc, gaDcbo, por ler esta fórma) FiCole"lcnmellte, adv. Com colera, com
~ura de mUSica, que vale melade de lima
seminima, ou duas semicolcheias § Dois ira.
ColériCO,
n, adj. Oe temperamento iraversos menores que se dão por mole para
glosar em uma det:ima, semlo o primeiro o do. Vieira, I. 256. § Agaslado, irado, prom·
quarto d'ella, e o segundo o ultimo da de- pto a se encolerizar.
Colerl.. i.r."e. V. Encolerizar se. Amaral,
cima.
7. ~ ou ()olerizar-sc (com z).
C"lchclro, S. m. O que faz colcha.
(Jolé.·lto, ou ColéritlllU, S. m. Licor
Colchete, s. m. (deriv. de colcha, mais
que colcha, e menos que colchão) Obra de preparado da parte corrosiva dos metaes,
panno acolchoado, baixo, que se eslende so- que serve de ensaia,!' o OU~O, fazendo· lhe
bre as carnilhas, para commodo do corpo, e mudar a cór, se lião é pnro.
colgil1l0, p. p. de Colgar; e adj. Pcnduevilar o calor do colchão nos climas quen·
teso DUaI·te Barb. f. 311. .camilbas de cal· rado: "sello colgado por fio ., pendenle. Orct.
Ar 2. p. 515. Enrorcado. Arte de Furlar, O.
cheles de sedaColchcte, s. m. (do FI'. crochel) Pequeno 49.
Coll;llch''''Il, s. L Pannos, ou outras con·
gaDcho de fio de melai, que prende como
os alamares, em oulro que é fechado em sas ele pendurar, e oruar as paredes. N. L.
circulo; usa-se para tomar as aberturas do~ 12. c. 35. "'reil'e, 2. n." 97. "as colgar/uras
vestidos, etc. § Oolchele; nos !Jancos dos de guadamecins" § Brinco que se dá em
Illarceneiros, o pau a que se arrima a ma- dia de annos, a quem os faz. Tolenl. Poes.
Coll;ilr l V. trans. p. uso Pendurar, predeira, que se quer acepilhar. § (no brazão.)
As pessoas collalerae ,não ascendentes, nem gar alto. 111. L. 7. 217.
Colhàdo, S. m. Collina, outeiro, monte
descendenles, nas linhas rectas: "nos colcheles dos costados" Garção, Assembléa. § alg. tanlo elevado. Mariz, I. 2. e 7.
(na orthog.) Pareuthe is formado de li nhas
Colhi"', S. 01. V. Colhér.
Colhnreh'o, S. m. (ant.) Estojo em que
reclas.
Coleholldo, V. Acolchoado. Feo.
se guardam colhéres. P. da 11. Gen. 1.258.
Colehlcàcells, S. f. pI. (l. bot.) Família § V. Colherei 1'0.
Colltctlelo'.. , S. f. (enlre pintores.) Folha
de planlar. phanerogamicas herbaceas, que
contem principios acres, drasticos, ou eme- de chifre de boi delgadã, com qne seajun·
ticos. Alguns botanicos fazem crellas uma tam I\S córes ao lTIoel-as.
Colhetlõl', S. m. O que colhe os fruclos
tribu das rnelanlhaceas.
Colchlcinll, ch como k) s. f. (t. ch,\'m.) das arvores. § Colle.clor, ou sacador de juAlcalóide achatlo ha poucos annos lia e· gadas, oulavos, ou semelhantes foragens.
Ord.. Ar 2. 29. 8. acolhedores das dila ju·
mellle tio colchico. Cod. Phal'llt. p. 397.
(;olchlco, (ch como k) s. m. (do 01'. kol- gadas. e 74. 3. "c(llhedo/' delrei. e 5. "dos
chikon, de kolchis, a Colchida, paiz da Asia, colhedo/'es, ou colleclores do impo to sobre
d'onde é originaria a planta) Planla lJerba- vinllos Judeugos" § Colheclol'cs; (L nant.)
cea tle raiz bolbosa da familia das colchica- cabos, que passam pelas bigolas fixa lias
cea , tambem cbamada Iyrio verde, lIarciso ponlas dos ovens da enxarcia, e por oulras
de outono, ou dedo de 'I11erctwio.
fixas na abotoadura para fortificar os masColehot'lh'o, ",s. r. Pessoa que faz ou ven- lros.
Colllelt,iuo, S. f. p, uso A acção de code colchões. Gil Vic. 2. p. 26. ,,~Iadanella
colchoeim na Triodade".
lher, apanhar os fructos, semenles, f:'tc.
Colcothó." s. m. (do 01'. kalkps, cobre, Phal'ln. '1'.
(;olhelech'o, S. m. (an!.) Colbedor, sae aUM, eu queimo) (t. de ch,\'m.) E a caparosa distillaLia, ou calcinada, de sorte que cador de tributos, e foragens d'el-rei. (it.
já não tcnh~ que dar de si. CLtI'OO, p. 8U8. do imposlo dicto colheila. Elucid.)
Hoje chama·se OX.lIdo de ferro "ttbro.
Colhelt.. , S. f. Os frnclosquese recolhem,
Cõld,'e, S. m. (do 01'. kolcos, estojo) Peça em pão, vinho, azeile, mel. Leão; DescI'. C.
de sola, em que se levaI o ,as pistolas pen- 33. "collkila de maçans" § A acção de os
dentes do arção da sella. (E mais uso no pI. colher: V. g. as colheitas se seguiram ás vinColdl'es.) § Aljava para setlas, vi roles, viro- dimas. § Lig. Grande colheita de vil'ludes,
tões. Ottrem, 1Jíar. f. 598. B. I. 3. I. FerI'. onde se semeia, e cultiva o bom saber, e
Epilhat. Sego Cerco de Diu, f. 373. And,'. ellas esperam juslo a~reço. § lig. Uma3. 40. "o coldre das frecbas.. i. é, carcaz.
de guerras desaslrosas, e o que se espera de
Cole"r, V. Collear. Eufi'. 2. 4. Aulegr. (. tanlas sementes de discordia: .grande coo
23 v. "colea,' a cabeca...
Iheita de paz" Vteira. Ac. dos Sing. 2. 183.
Coledoco. V. Collducto. !llello, O.
atai fertilidade de poetas, tal colheita de
Colegutà"lo, ou Co.legntá"lo, 11, S. (t. poesias.. § Compensação da propriedade da·
forens.) O que, ou a que, é legatario em da a uma egreja tirada da collecta. !II. L.
companhia de outro, ou oulros.
4. f. 117. 3. "Podia el-rei receber as colheiColei eu, e Colelt.., ant. V. Colheita. Eltt- tas) ou precações nas egrejas, em que seus
cid. fned. de Alcob. 10m. 3.
al'os as coslumavão haver. § Ter alguma
Colelldísshllo, u, adj. (do Lat. colendis- cousa de nossa cotlteita, cle sua col/wiia, de
simus, sup. de colendus) (L. fOJ,'ens.) Muilo propria colheita; i. é, de seu, que Dão vem
respeitavel. muito digno de veneração.
de fóra : "e essa honra lenc/e-la de lJrop/'ia

COL
colheita P" Conspir.

f. 151.

Eu{r 1

mar contas, levar huma tocha São~' .to·
mon,s de sua colheita" (a DlPlallhora: tr n.
da do propnelano, que recolhe os fI' ~a.
da sua terra, herdade.) Ca.t. 3. II ue os
hom~ns de nossa colltetla lemos 'ser ~"os
ravels, e mortaes" V. de SIISO c 49 ISelrando-Ihe o que lem de si ó' e·dc~~mos.
pria colheita, "sendo nós de ;lOssa CiJfll~lt
ll1~rtae~ .. A/'r. ~. 2. § Logar onde ba ;e~~
Ihllnenlo, .rerug~o, ~brtgatla, amparo, por.
lO, aco.lhella. J .. J. I. C. 12. Cout. 12 'O
,,JadrOC'lra, e colltetla de ladrões. V. AeoÚI;i:
la. B. 2. l. 3. "os porlos que os nossos lomam por -" "hu cal' a - dos porlos. di
~ c. 10 l. "em dIver as colheilllJ se am a:
rao,,· (da torlllt'nla) !llaus:
-colheita ~as
naos" para onde se acolhIaIll. B. 2. 5 5 e
tlg. "buscando nos teus,olhos azues mio.
sa ~o"wLla" U.aI~l. Ecl. 8. M. P. c. IOG. ~íD
Ihetta; Impo.slçao, ou cargu de hospedagem
Oll a es~e tllulo, que se pagava ao reI, ou
senhor ternlonal, quaudo vinlta ao 10m
uma v.ez cada. anl!o. e depois se pagou Ines:
mo ql.la~c1o Ilao vinha: (,gcnlar, oUC!Jlheila.
Ord, Af· I. 3. f. 19.36. e r 03. Ehlcid
Colhello, p. p. de qolher ; (anl.' Colhi.
do: ucolhetla sua nOVidade" Incd. 3. 163.
"renovo col/teilo por ~. ~Iaria de agosto, 10
libras" cobrado. V" llenovo.
(;'olheut,i", S. f. (anl.) Colheita. V. Ulis.
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Colh ....., S. r. ~do FI'. cuil/ere, ou cuiller;
do Lat. cocltlea/'is, ou cochleare, Is, do Or.
kochtos, concha) Inslrumento de mrlal, mar·
fim, pau, etc. concal'o, com cabo; serve
para com~r, n'll'XCI' gui ados, elc. § Ospin·
lores tem um in lrulllenlo de ferro, a que
dão este nomr, e a. sim os pedreiros oseu,
com que applicam a cal â parede. ~(Colhir
dc wojcc{:ão ,. hrmispherio Oco, de ferro for·
jado, com Ulll cabo de pau, com a ajudada
qual e rundem os metaes nos Iaboralorioi,
~e lançam cerlos corpos em cadinhos aqllecidos li temperatllra rubra.) § Uma colhir,a porção que ella leva; uma colherada.,
m imposlo no aI, que é de cada altlucire
uma colhél', ou colhél' igual ao elamim 1'0'
ral cte Chaves. No I'orlo é 'I.. do pão, fari·
nha, nozes, ca lanhas; e se enlram IftJr
mar 'I.. Elucid.
Colhe,·, V. lrans. (clo FI'. cuci/lir;doLal.
co//í{Jel'e, 'ajllnlar) Tirar d'onde na'ce, c recolher para 1I~0 as Uóre~, fruclos, folha!,
1I('rvas; ouro nos rios, peixe, caça. Jllel~a,

2.115. § rig. ('ulhel'doulrillas, lrabalhos, 1/1.
{anlta, elc. adqulI'ir por meio de alg·umaac·
ção, diligC'ncia nossa. § fig. Hecolhcc, a~'

quirir: .. semear beneficios para caIlUJI:1I I1c1'
xas .. Vieir. 5. 210. e 11. 508. "colhol'l~gra·
lidõcs" "semeai boas olJras, e colhorets 1111'
sericorL!ia:;" Id. 12. 209. "donde se edllelll
as seguintes vúdades" concluindo de fa·
clos, 011 principios. § 'fomar, apanhar ~!.
guelll : V. g. colhi·o no fUl'lo. B. Flor.2.J.l.
"antC'!; que nos colha a morle". ~ 95. loaa
me colha aqui a Ira de Deos- V/ou', .aleo!·
pestade nos colheo.. § ColheI' (alg. C/Jusa) as
prellder. ..~
l11a-os', ltaver ,.:is mâos , tomar '~"-'h
Co//wr palavra . li ral·a a al;!Uem. ~ o'" ",
embaraçar COIl{ perguntas, liran~o ?lI l1e ;e
queria uccultar, cOllvC'lIcendo. Eull.~. \3\
Infrrir, cOllcluir raciocinando. M. Lit-!.
V
. . da bulia sobre.dilá. se collw" § Cc 16~ti
Lego' lomar resplraçao. !II o AI. I. C• •
.
ColheI''o.
no (orça . engrossar c'orna'' aguas
de Olltros. 111. e 11/ I. 23. § eolli~ir: .qua~~
to colheu na doulrina de seu meslre,la~~er
por escrilo" V rle Suso, f. 171. § Ellv0/laS
o que está estenditlo: v. g. colher os CD ,
as vélas as recles. § CoI/w;· as ut!las : lom~r.

amainar. Pinlteil'o, 2. e fig. de:;c~nllD~~~
que ia dizeDdo. ~ ColheI' os pos, na Ibec'
ma, retirai· os. GLl. Vic. t. 229. § ACO! te;
v. g. malfeitort's : ..nem o colha emsu) coda" Ol'd. Ar: l. (. 288. § CoIhor; (a~~a eiD
brar fructos por tributo, foragem, re
espC'cie, ou a dinheiro. V. eoll
novo: d'aqui colheicciro; colho! f A a·
coltei/or ou coUeclol'. § Colher-slfrJ;a' d~n
nhar-se: v. g. apenas me co II,' i '§ [;7,
11'0, etc.. me ~chei, ou puz, apan l~·r. 2.{
Iher-se a egl'CJa; acolher-se. 011{.
64.

COL
'lIu\r v inlrans. COltlo, 12. 1D. "des-,
Ire~ ou quatro peças de colhol', que
p3~Olcameleles e outros falcões d'alcance"
e~~IIi"ir: v. ;,. colh~u du lliscl!1'SO .Que ou~. §oTambem se diZ em sentido Il1trans.
UI!~ I'a-lio lIão colhe; não vem ao caso, não
(,O,
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ser a causa e não o eJTeito. § fig. TC/' cali- paração. § Praoticn, exhortação. fi. 001/1. 2.
cas; eslal' com colicas; (phr. fam.) estar com 6. 18. § (anL) lIreguezia. Elucid. § Collecta,
medo, receio. ~lllito usado na IinguaO'em ou congregação religiosa. Elucicl.

Collncill, S. r. Helação entre collaço :
.a collacia destes moços lhes daria aquellas
inclinações tão conformes».
~ )1i~aveJ.
COIIIIClolli..., v. trans. (do LaL collaUo~~Ihérll . s. r. (L do Rio Grand do 8ull
l1em, aecus. de coltalio, compara.ção, conroujo com' qne se junl/'€m dois anillla~s; é
frontação) (I. de impressor; e bem assim de
'~Iinariamente de coroa, ou ~ouro cm.
eruditos; us.) Confrontar, cotejar uma copia com o original(' conferir a primeira 1'0oVolhcrilllll, S. r. A porçao, que enche
acolhêr. § MeUer a sua colherada; (phl·.
lha que sai do pré o, com a prova, para vedar a sua razão, metter-se a fallar
ri ficar se foram feitas as emendas.
com ontrtm, onde devêra calar-se.
.
C..lliaço, s. m. (do LaL coltaclitts. de CUln,
VolI'CI'údo, u, adJ. e s. \. Colherelro,
juntamente, e lac, cUs, o leite) Irmão de leiue é a forma preferida.
le; o que mammou leite da mesma ama se
diz col/aço, ou col/aça da outra criança. B.
qfolhCI'aio augm. de Colhél:Volhc,'êlro, S. m. O que laz colhéres. §
Clar. I. 18. e !Ig. "os veados seus collaços»
Oque vcnde colhéres..
.
(cuja mãe mammeotára) Leão, Desc. V, ColIJolhcrêh'O, II, adJ. Que lem o biCO a
laça.
modo dc eolhér; diz-se de certa ave' (alIseI'
COlIllCll\IlCO, li, adj. e s. (do Lat.) V,
codilearius), de que falia a A1'le de Cara, [.
Collaço. Agiot. Lu.s. 3. 43~.
53 II §s. m. pI. Grandes aves ribeirInha
.Colládu, s. f. Garganla larga entre oude bico longo, largo, chato e arredondado
telros, e serras. Goes, Chi'. Jllan. 3. C. 74.
lia pxlrcmidade, frequenlam os pantanos, e
"passando pela cal/ada d'entl'ambos (ou oubordas do mar: conllece·se uma e prcie
teirosl"
brallca muito commum na Europa (plala/ea
Collúdu, u, p. p. de Collar, e allj, GruIllIcorodios); outra cór dr. raRa, ou vermelho
dado, pegado com colla. § (t. de dir. can.)
vivo qne só se encontra na America (piaQue /Jaza de bcnellcio ecclesiastico: pa1'oolw,
101m alala), o collie1'eil'O aiaia do llrazil.
ou VL!laTio cal/alio.
Cuuier, I. 309.
COlllldo,', s. m. O que colla com colla. ~
colhcrelc, S. m. Pancada com a pella
O que colla em benelicio ecclesJaslico. § (j
dada nos mirões do j0íl'0'
que confere, e faz collação do bene!lcio em
uolbcrim, S. m. dlm. de colhér. § Inspessoa competente; apreRenlador. §. fig.
lrumcnto de que usam os pintores para ap"Colladol' da graça- AI'I'. 10. ~9.
parelhar a téla, e os e tucadores para apColI/'I'SO, s. m. (do Lat.) (L med.) Dimiplicar oesluque. .
Palh.
nuição súbita e consideravel da energia do
l'olhcl·jnhll, S. f. de Colhér.
CÓllll, s. r. (do Lat.: do Gr. /colla) Grude cérebro, e das forças nervosas. Comp. de
tolhcliluo, S. m. (ant.) Livro, em qne exlrahido de couros de animaes, e ordina- Pa/hot. § (t. boL) 80mno das folhas, mupstáo dispostas por sua ordem as oraçõrs riamente de couros vaCcúlls, pellicas. ou do dança de posição durante o l~mpo da vigichamadas colleclas. Elucid. /Jae. de Lam. de bucho de cerlO peixe. § Mel/ido á colla; en- lia; estado de uma nór ou follia que se fe1155.
tre carpinL meUido ae sorte, que e não choll. Brol. C.
Colhido, p. p. de Colhei' : "os cabe lias possa tirar. § Colla; composição poeto aliás
Coll/ar, S. m. (do LaL cal/um, pescoço, e
tolhi/los em lwm rico ~ravim de pedraria.. redondillJo quebrado. § Cauda. Al"·. ~. 6. do Gr. a1'ó, eu orno) Volta do pescoço, man/l. de Isea, f. 35. § Doutrina colhida dos li- "as colta.s das serpentes" Presles, 6. "col/a téu a anliga. § Parte do vestido que cobre
vro". Filos. de Princ. apaulJada, recolhida do pavão- V. Cola (do Resp.) § A coUa da o pescoço. Luc. I. 7. C. 17. «o coitaI' da roulom~da.
peça dos pannos é a parle que esta eovol· pela» ~ Peça de ferro de prender pelo pesVolhlmculo, S. m. Acção de colher. Ord. ta, e não se vê sem se desenrolar, como as coço. Jll. P. C. \ 36, e fig. sujeição. Lus. 10.
3,18. pr. "col/amelllo de frutos".
amostras (I. dos fabrico de pannos) "as 139. ,,{;aslella ... sera dina de laoear-Ihe o
Callnu;ú, S. m. (L do llrazil) Nome d'u- amostras das peças mais bem lavrada que collar ao duro collo" (falia da conquisla da
ma ave noclul'lla.
as coitas, para enganar os compradores" § Al1le!·ica.) § Peça de onro, perolas, ou peCollb,", S. m. (I. hisL nat.) Genero de Peça dos arnezes dos cavallos acobertados: urarla, que se traz ao pescoço, V. g. o dos
a~es! d~nominado. ~rochillts por Linnen e "cuhel'tas com suas testeiras, e colas" Goes, cavalleiros, de que pendem insigoias de 01'dl't~,bUl!lo na famtlla dos teollirostros por Ch,'. Alan. 3. C. 30. § Coita; (entre esludao- dGns (Andr. ChI'. 4. c. 11.): ou por adorno
tlmel'. Ktambem chamado beija-llÓl', pica- tes no llrazil) trabalho que o estudante apre- antigamente usado dos homens. Casl. f,'eq.
fiõr, pega-Ilór. V. e le ultimo.
senta como seu em lição ou ponto de exa- Hoje usam as mulheres, de ouro, pedraria,
l:oIICt~, s, f; 'do L~L (I. de med.) Doença me, principalmeute em prova escripta, e é vidros, etc. § Collarinho, golla. § Coitar, ou
do IIIleslmo colon. ~ Em geral qualquer des- copiado clandestinamente de outro, ou de colleira, aro de sola preta envernizado, que
ordPm do c 10llÍago, ou iule tinos, acom- pae-vetho.
os militares u~am em redór do pescoço, em
panhada dc dóI'. § Colica biliosa; colica proCullllbo"a~ão, S. r. O acto de trabalhai' vez dos pescocinho preto.
dUllda, pelo excesso de bilis. § Colica he- juntamente com outro; o trabalho feilo de
Colhi,', v. trans. Uuir duas peças com col:lw''I'oulal j ~specie de colica metastatica pe- parceria, em obra tanto liberal, como me- la; gmdar. § Junlar colla para dar consis! Suppre~ ao do Iluxo hemorrhoidal. § Co- chanica: cooperação.
teucia: d'aqui, 7Japel bem, ou mal coitado.
1114/iepallCa; a que é produzida por um calCollubo,'utlo,', u, S. O que, a que col- § Col/ar o vinho; claritical-o com colla de
cul~ ~os canaes biliarios. § Coliea inflama- labora, trabalha com oulrem e o ajuda; peixe; puri[lcal-o. § CollaJ' em algum benefi~rlo,.u quc acompanha a enterite. § Colica cooperador. § Col/aboradol'; em termo jor- cio; conferil o em propriedade, e para a vi~/lIi'llCa; dores violentas produzidas por nalisticos, redactor auxiliar; o que escre- da do beneficiatIo. § lig. Juntar, tiuir: /lol~cu ~s nos nns ou nos ul'elbros, ou por ve habitualmente, mas não faz parte do cor- lar os labias. § Cal/ar uma baila; no jogo do
ecçao nervosa, rheumatica, etc. § Colica po da redaccão.
bilbar, unil-a a tabella. § Coitar, V. intrans.
l1Iroosa; as que são cousideradas como re·
Collnho"/ll', V. intrans. (do Lat. collabo- Ajustar-se, moldal'-re: o falo colla bem. §
~llan.te8 d'uma agilacão no systema nervo- m1'e, de cum, juotampnte, C labo/'O.l'c, tra- Copiai'; ~ol/al' o /hema, a licção. § Col/aJ'-se,
~I ~ao havendo lesão a1i?uma dos orgãos balhar) Trabalhar juntamente, ou e~n com- ·V. ref. Ligar-se, conchegar-se: cal/ar-se com
; na os no abllomen. § Uolica salumína; panhia de outros, coadjuvar, aUXiliar. B. a parede. § Col~al' tem os 00 mudos, excb que é determlllada pela absorpção do Flor. I. 361. acollaborando a tudo que era cepto no pr. md. eu cólio, tu cóllas, elle
III u~?; echamada tambrm colica mclalli- renorecer a piedade christã» cool~erar..
cólta, elles cóllam; no subj. eu co!le, tu cólcdi
dos plnlores, colica de chumbo. §
Collácll, s. r. Je Collaço. Irl1la de IClte; les, elle eól/e, elles cóllem; e no Imp. cólta
duzit ecobre; analoga a saturnina e pro- a meninã que maml1la nos mesmos peitos tu.
llian a .pelo cobre. § Colica vegelal . seme- que outra criança relativamente a esta.
COlIlll·Cjll. V. Colareja.
~o~? satunlÍ~a; julga-se ser produzida Andr. CItr. 4. 4.1.' § ligo "A virtude nossa
Cull.lu:ete, S. m. dim. de Collar. Fesla da
IaIv:! ruetos aCidas,. pelos ~inhos novos. coUaç.a" Pinho 2. [ . 3. V. Collaço.
Canon. f. .197.
.
toma alterados pelo .htlJal·g.YrlO; em Madrid
ColI.. ~iio, S. . Breve con~o~da: "lom~r
C.. IIIl'·Ill~", S. m. ~Im. de col\ar. § A
rlll1lll~' ~ome de ~ohca ele Alaelrid. § Colica eoUação.. VUs. 3. sc. 7. § Collaçao (I. de ~I- parte supertor. da camisa do homem, que
1 ue ,.1. Flalt!~sldade. § Colica verminosa; reito can.) o acto de ~oUar em beneficIO; c~bre ~ pes~oço, ou peça separada que e
!~. e prodUZida por vel'mes inlestínaes. o acto de dar beneficIO vago, e nomear ajusta a camisa ou golla para o mesmo fim.
deq~~as~ i especie de coliea saturnina, para elle pessoa juridicamente habil, feilo
Collnt~,'itl, adj. 2 g. (do Lat .. cot/a/cmlis,
100110 se' ao caso~ a bordo dos navios na ~or quem tem direito de uomr.ar, ou collar. de cum, Juntamente, e lalus, ens, lado) Que
d
!iainte~f1 a. § Collca do eslomago ; nevralO acto de ajuntar a massa commum dos esta do me mo lado, 11.0 s~u ~ado: v. g. no
1 qne na do estomago. § U.'olica mensll'ual;
ens do defuncto aquiUo, que a!&,um dos qu.,adro coUaleral da 111M dtl'ella. Lal:anlt!:L.
IIlenstrtece~e
ou
acompanha
a
evacuação
co-herdeiros
havia recebido em vloa: V. g. Vt~g .. § Parlas colll~leraes; as que nao s~o
!uppressa) dd~ mulheres, ou é causada pela em nome do dote, para haver su.a parte pl'lnClpaes, que ,estao dos lados ria prll1CIlIlral' co~o essa evacuação. § Colica osler- i"'ual, ou proporcional; e o que nao quer paI. B. Flor, 2. 8;). e 194. § papelJas cdla/ereten~o Jca que s~ suppõe produzida pela /razer, vir, ou enlrar á collação, !Ic~ exclu- 1'Oes, allares -; os que estao aos làdos do
" em as .materlas recaes nos intestín9s; so do_ direito, que p~déra ter. se Ylesse. § altar mór, ou da capella mór. ~ Venlos cotmUI los casos essa retenção pode, Co/laçao (do LaL coltallO); comblJ)açao, com· lalel'aos; os que c~rrem ao laoo ~e algum

r:)

'r

escolar para exprimir o grande temor "que
os exames causam nos estudantes.
Collcco, V. Colisseo.
Cólico, ", adj. (I. med.) Que diz respei·
to ao cólon: v. g. veias -. C·lrvo.
~olld"'clo, s. m. (t. med.) Canal qne da
salda ao €stomago. e como seu despeJadou1'0. CU1'VO, Polyan/h, 1J. 13. e 14.
Collllo". V. Couvellór.
Coli..., s. m. Ave do Mexico da ordem
das ~allinaceas, congénere da codol'Oiz.
Cullo, s. m. (t de h. n.) Genero de aves,
distribuido por CUViCl' na família dos co°
n!rostros; eu~ontra;r.-se. nas partes meridlOnaes da ARla e da ArrIca.
Coli'·lc.. , ou Choll"'CIl, s. r. (I. tIe med.)
Vomllo de cholem.
Voli,·lo. V. Collirio.
Cullsiio. V. Collisão.
COIi.<léo, ou ColIsseo, s. m. (do Lat. colosseus, ~igantesco, colossal, de colosSlts, colasso) Um celebre amphitheatro de I\oma,
onde se faziam os pareos de cavallos, qae
os agitadores, ou cursares corriam jungidos a carros, e ganbava o premio, ou veneia o pareo quem chegava primeiro dos carceres ou balizas, ás métaR. e as rodeava
sem as tocar. Viei,. I. 119. Leão, /JOSC1'. 87.
escreveu coltiseo. § (por exl.) Graude circo
para trabalhos equeslres, I!ymoasticos, acrobalicos, etc.: V. g o Colyseu de Lisboa.
ColHe, S. m. (L med.) ruOammação da
m mbrana mucosa do cólon. Comp. de
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«Jollecticlo, ", ad~. (tio Lat. coUeclilius,
um) Genle coUeclicw; junla a pressa, e
sem apurações para a guerra. Epana(. p.
183.
4)ollecUvlIlIlcnte, ati v, Em collecção,
juntamcnte. Vieira, 2. 7'1.
los collaleraes. § Pal'enles da linha collaleral,
Vollecth'ldtide, s. r. O conjuocto de inda linha Iransversal, como são: tios, sobri- di viduos, que constituem um corpo collenllOS, primos, etc. OppOSLOS aos que osão por cli voo
ltnha ?'Ccla, § s. '.l g. Pcssoa que anda ao
fJollectil'o, o, adj. (tlo Lat. colleclivus,
lado, ou esta ao latlo: "os collaleraes d'el- a, um) Que comprehende, ou abl'an~e muirei. A/T. 5. t3.
tas cousas, ou pessoas: corpo colleclivo;
Vollatc.·alldÍlde, S. f. Qualidade'do que represenlação collecliva. § (L de gram.) Noé collatcral.
me collcclivo; é aquelLe que no numero SillVoll••teri.lmcllte, adv. Em liu1la colla- guIar dá a entender uma multidão de inditeral.
viduos; pai' ex.: nação, genJe, povo, uosCOl1l1til'o, o, adj. (do Lal. coUaliutLs) (L que, armada. Bal'l'eto, 01'1. p. 39. Estes node dir. can.) 1leneficio que se l:onfere.
mes u~am-se as vezcs com atlje..:livos e vel'Collulor, S. m. (do Lat.) O ltUe confere bos no plural, por isso que dão a idéa de
beneficios ecclesiasticos.
muitos individuos: v. g. ficaram 'l1wl'los
«JOlllltÓI'lOS, S. m. pI. (L de anal. ant. grantle 7Jwliiclão. Porto Rest. I. '299. "mayor
uso quando estava mui pouco. adiantada) Os- parte desla misera gente dorme nas arvorêS
sos esponioso~, que no lotenor dos narizes, mais alta que ach..m" B. '2, 6. l. "a causa
e na parte dianteira elos miolos, recebem o de el-Hei mandar botar esta gente vestieLos,
fumo, ou exlJalação das cousas cheirosas por etc., na costa era, etc." B. 1.8.6. "ao qual
duas carunculas, nas quaes se funda o sen- o iJOVO cortolL a' cabeça, por ~cr muito mao
tido de cheirar. Luz cla ,I1MI. lU.
Hei, e levanlál'ão em seu lugar a Daut, seu
Cólle, s. m. (do Lat. coltis) Outriro. /1al'- filho .. Paiva, S. I. 1'14,. (O pOlro de I rael)
?'eil'. F'l'agm. de Calão: oOS qne povoarão os lIaqui dos citas grande quantidade vivem,
sete colles.. de Roma·, Goes, llhl'. Man. P. 3. que antigamente grande guerra tiveralll,
c. 48.
etc.• Lus. 3.9. e I. 38.•esta gente que bus«Jolleiulo, p. p. de Collear. Erro vulg. ca outro Itemisplterio ... não queres que
por Conluiado. V. § adj. Tortuo o como o padeçam vituperiou aqui está genle cum
cullo·da coura, sinuoso: v. g. 'vvltas collca- busca no singular, e padeçam no pluml. lei.
das; as que se dão serpcando, como a ser- 3. 8i. «logo loelo o Teslanle (sc. numero) se
pente, e o rio leandro se descreve. SlIgl'll- pal'tiu, de Lusitania postos em fugida« "enmal', I. c. 35. (, 150. V. • rio que vai danuo gano é cuidar a genle que póde salvar-se
humas voltas col/eaelas a maneira de coura" estando casados com as cousas, qne impeMal'iz: I. p. 5. IImeandros, e colleadas vol- dem e estorl'ào pssa mesma salvacãoJl PaitasJl serpeadas.
va, S. I.
258 Lus. 7. t. D'estes exemplos
Colleill', V. intrans. Dar ao collo, a cabe- e outros muitos se vê que não é necessario
ca; ou mover a cabeça e pescoço, signal iro- qne os colleclivos sejam modificados por nonico de quem repl'ova, ou ameaça. Eurl'.2. mes do plural, COIl1 a preposição de, para
4,. "o collear que o mecauico fazl« 11. P. se usarem com adjectivos e verbos do plutraduz collear-se; mol/iler collum movere.)
ral, como, e requer na]1. 14,8. do 10m. 3.·
Collecçiio, S, f. (do I.al. collelio) Beunião elas ~Iem. de Liller, POl'tug. B. diz genle e
de objectos oa mesma natureza; da mesma genlw com verbos no plural, 2. 5. t. 2.5.8.
especic: collecção ele moedas, coltecçiio ele e '2. 7. 4. e no Clal'im. l. C. 9. Lus. «ditosa
771appas, elc. v. g. uma uoa l:ollecção de li- genle que não são de ciumcs maltralados«
Vl'OS. § fig. "Vol/ecção de tentações« Imuitas) "genle cega, nem os esti!llO, nem me vão
Vieil', 3. 261. «col/.ecção de noticias, scqten- movendo. Fe/'/'. Carta, 8. l. e Oele, 3. I.
cas, maximas. § Corpo, v. g. de leis, que "genie cega, "que a qualquer appetite logo
ândam dispersas, avnlsas, e se imprimiram hum Deus levantavam" fi. Vom. 3. 5. 8. P.
juntas.
P. I. r 149. Luc. (. '287. 2, /1. I. I. 14,. lia
Collecciollodill', S. m. O que colleccio- mayol' lJarle hiam mOl'los, cic.« Goes, l. fi5.
na; o que faz collecção.
lia gente.,. camião muitas viandas desacos«JolleccloIlÍlI', V. trans. (l. mod.) Fazer tumadas« Incei. 3. 34,7. § - s. m. O nome
collecção, ajuntar objectos da mesma natu- collcctivo,
«Jollécto, p. p. irreg. de Colligir, (ant.)
reza, da mesma especie.
Collccto, S. f: (do Lal. collecla) A esmo- Ceit. (j. I. 293 v. (Uoje coltigic/.o, p. reg.)
CollectiH', S. m. (do Lat.) O que faz colla que se pede, e ajunta para os pobres.
Luc. 7. 23. «sc estendeu por toda a ilHcja lccta; o que arrecada alguma contriuuição,
catholica o santo uso das colleclas« Vieil'.2. ou tributo. iiI. L. 5. 79. IIcolleclà/' da cór192. § Qualquer cousa, que se ajunta, v. g. te de Roma« POl't. Rest. 1. p. 8t. V. Golleias cartas que foram lançadas nas dill'eren- toro
tes caixas do correio; dinheiro de contri(;ollectOl'íll, S. f. Recebedoria, logar de
buições: IIremittiste as colleclas dos extraor- arrecadação, ou l:obranca das collectas. §
dinarios tributos. Pinheil'o, 2. 81. § Quota Administmção, "Ou intendencia sobre as
que se 'paga ao fisco pelo impo to, que foi collectas dos ·beneficios. Luc. 7.23. § Oque
distribuldo a cada cidadão, ou a cada mem- collige alguma cousa; o que raz collecções.
bro. de uma class~: a collecta cst~ feila, não. § - adj. Que c.o"ige. § Vano coUeclol'; o
ha remedlO se nao pagar. § Oraçao, que se cano geral tia limpeza publica, onde vão
diz na missa para muitas pes oas em com- desaguar os canos parciaes.
mu~, 00 em 9ue se pedem reme~ios para'
Collégn, s.. m. (do Lat.) Companbeiro nu
mUltas necessIdades.. !'i (alll.) Colheita. y. §(t. mesmo colleglO, na mesma corporação, no
ant.) Asse~uléa partICular de caªa naçao em mesmo carg_o. li ~ntre os conegos regrantes
l\Ialta. § AjuntamentO) dos clmstaos, onde se 05 collegas sao dOIS, como secretarios tio geral.
celebravam os mysterios sagrados.
Collc('tádo, p. p. de Collectar. Leis Mod.
Collegntill'iO, S. m. (I. jur.) O que tem
de 7 de Mal'ç. ele 1811. Alv. de 10 de Vezem. parte com outro em qualquer legado.
de 1803, .
. «Jo.llcl;lillla, S. f. corporação de eccleCol~eccullc"8, S. f, pI. (do Lat. colle~to:- SlastICos l:om honras de conegos, que não
nea dtcla) Excerptos, apontamentos colhgl- pertellcem a séde episcopal, tendo por chedos de diversos escrjp~os. /I .. ~. 2. 4,. 13.. le um aubade, ou prior. 111. L. 3. f. III. §
«Jolle~")lleo, II, ~dJ. Golhgldo! extrahl- A egreja onde ha essa corporação. ~ Tamdo de d~versos escrlptores, ou lIvros, de bem s~ usa adj.: V. g. J!'esta cidade lia cluas
fontes diversas.
. . .
collegladas, ou dILas egrejas collegiadas.
Colledá.·, V. trans. EXigir Impostos, con- Barreiros, f. 51. e f. J82
tribuições; lançaI-os, co~ral-os; lintar, lanVolI.e!;'"I, S. m. (do Lat. collegialis) O
ç~r colle~ta;, diz-se partICularmente da de- alumno,. ou membro de algum collegio, esCima. LeLs mod,
cola, uni versldade, etc. § Os dos seminal'ios
Collectável, adj. Que póde, ou deve ser mais propriamente se chamam seminaríscollectado. § Màteria colleclavei; tudo que las. § adj, 2 gen. De collegio feito por collegiaes em jnnta, ou por pessoas de junta,
póde supportar um imposto,
dos quatro cardina 5, v. {j. noroeste, no['deste, sudoestc, etc, B, 3. ~. 7. "ventos
transversaes, ou coUaleraes" § (t. geogr.)
Ponlos collaleraes; os que eslão no meio de
dois pontos cardinaes. O nordc'te, o sUllocste, o noroeste, o sudeste são os quatro pon-

a,

r

r

COL
corpqração, com missão: v, g. aulo a .

deusao -.

. , CfOO,

. Collel;llllmenCc, adv. Em acto de II
glO; em corpo, em communidade Coll~~' ~
LJenccl. Lus. 2. 2. 5. C. 5.
Ia.
,Collel;i ..t"'.'.., S. f. Logar de collegial
7elt. ChI'. l. 3. 6.

.
«Jmollé~11 °o~ S. m., (qo Lat. CO/leiJiUlII) Nome

co .

que

I

Je

~c

ullslgna qualquer eslabe-

l<:cllllel~lo p~bhco, ou particular de inslruc.

pl"lman.a, ou secundaria, e até su .
l"Ior; ~ )!WI1LIW vae )Jara.o colle<>io; l~iu~
collcglo. alu,la no colleglO; o coilc<>io mi/i.
I'!'r; o colleglO cl~s nobres em Porlugal, (eI'
Iln~toJ; o colleglO D. Peclro V, IIOOl'lIlU
(relorlll~do). § qs alumn~s de um coI/e io~
~ collegl9 vac ll/{!e a p~SSeL~); o collegio ~Iá
LIl~lLbo"J.Lnado. !'i. Semlllano: V. {f. collegJo
epLscoJ?aI; col!rglO dl.LS missões u/ll'UlIlari.
nus. li .CollegLO; conyento de jesuitas, em
que hal"la aulas pubilcas. § Corporação de
pessoas da mesma pronssão, di::nidade:
t. g. entl'e os Romanos antigos, o collegio
dos at1gure~; o collegLO dos cal'deoes ou o
sacro collegLO. § O collcgio dos deIJe.i· Ol
elellse~ todos juntos em c
.. O~lsulla, paraman.
dar.·li/teLda, 9. 24, "nem lIlda lodoocelC.l'
tial co..tlcgio". §. Cot!egio ele cal'pintei/'OS; corporaçao, grenllG ti elles. PLnheiro, tIO\.!
Ordenar collegio. V. Bandeira' Embandeira.
do: Gremio. § Collegio; uma contribuição
que se pagava na ca~a da Inclia. nC{jim. da
Comp. de 27 (~e Agosl. de IG~8. § CoI/egio
eleLIOl'aI, reUillao, ou assembléa de eleitorel
de um circulo eleitoral; a totalidade dOl
eleitores de cada l:irculo.
Collch''', Gorjal, arma defensiva do pescoço, ou collo. § Peça tle sola, ou melai,
com que se cinge o Ilescoço dos alllmaes,
V. g. dos cães, onças de caçar, ele. Algu·
mas d'estas coltei/'as são oudçadas de puas
de ferro. § t. do Drazil) ome d'um passa·
rin1l0 que tem um como collar de pennas
negras no pescoço.
Collelri.do, a, adj. (l. do brazão) Ani·
mal co/leiraclo; pintado), ou lavrado com coi·
leira ao pescoço. § úào calleirado; oque
tem uma mancha branca, ou de oulra ror,
que lhe abraca todo o p~scoço; diz-se Iam·
bem dos pombos e outros animaes,
«Jollela'iuho,.. adj. Que ainda anda ao
collo: llmeni na cotieil'illha« Pl'esles, (.35 O.
Collela'illho. V. Collarinho.
«JolleICiH', S. m. Colleclor: O coUeilor ~
sI/a sanlidaele; prelado, que arrecada.o di'
nheiro pertencente acamara aposlolica,!
Uma companhia. ou capatazia da alrandega
qlle era assim chamada; a do assuoar. LeIS
Nomss . • a companbia elos colwilores. negim.
ele '29 dez. de 1753.
Collcr, (ánt) V. CoIMr. Etucid..
Collcte, S. m (do Fr. ant. col/elm, onde
coltet, golla, dando a parte o. nome ao lodol
Veste curta sem mangas; Justa ao pell~1
abotoada pela frenle; usa·se sobre acami'
sa, e por baixo tio casaco; faz parle do ler:
no de que se compõe nm falo de Iiomel)l.
casaco calça e col/cte. VieLl'. I. 370. § Usa·
ram-se de anta, e de tafeta dobrado de mUl'
tas folhas e de malha conlra as armaste
ponta, e de fogo. ~ Especie.de facha,or!'
nariamente de IinlJo, algodao ou sed~.co~
baruas que usam as senhoras por balxod
corpo do vestido para lhes apertar acmlu:
ra' é Ii""ado por atacadores ou colcheles,
e parlill:D. § (Jollele; (na arli.l'!.) p§a~~:
culatra do canllão: collele de )Ola. que
dê IOl'ças; veste com grandes lLangas, ,
ci nge os braços ao corpo, c yeste·se ao;
doidos para lhes tlominar a rur,la' (I med)
.ColléClco, adj. (do Gr. kolllJlIriOSJ" ~
Diz-se dos medicamentos que serlem
ajuntar as partes separadas por uma c ag1
ou ulcera.
lyrna,
(;ollcto, S. m. por Collele, Bem.
Cal'la 32.
d' Per Ribl 3.
()ollldíllo, p. p. :de Colli Ir. ' .
ç~o

r

5

n«JolllcUr,
noto
V.

.

ll'dere) Ba'

trans. (do Lat, CD I
ter, quebrar urna cousa n\outr:epor cbo·
COllldír-se, V. ref. Qu.e raro 2 .asuar·
que, encon trar-se. Per. BLbl. 5. ~ oulras' i
roças se coltidil'ão hUlll~s com. g. es/Ol
fig..Chocar-se, contradizer-se. v.

COL

COL

COL

Cullírlo, ou CoIlY"lo, S. m. (do Gr. kolColloc'lr-sc, V. ref. Pôr·se em al"'um Jotirion) (L de pharm.) Ilemedio para doenca gar para vêr, ouvir, obsel'var alguma cou- sa. § Empregar-se, arranjar· se: col/ocou-se
l: IIIgue,õO, s. L (do Lat. ~olltgallO) LIl~a, de olhos, liquido, OÚ secco.
Collh'ó!lta'o!l, S. m. pI. (do Lal. collUln. bem; i. é, arranjou bum empl'ego. V. Pór
·ão de varias pessoas por IIlt~resse ~om
D1~m M L 5. ln. confederaçao, allIança pescoço, e I'oslrum, bico, etc.) (L zool.) Fa- s.l/n.
'
as leis eollidem·se; i~ é, encontt~am-se

~~s SU1S disposições, estao em ~olll~ao ..

~ra 'intentô, em preza de c~lligados.
l:olllgódo, p. p. de Colilgar. B. Flol'. 2.
81. § .Uolligados com a. ~elhor ~obreza
desle reino" M. L. 5. r. 1.3 v. alilados. §
S I. Os coIligados; confederallos, e lI&:ados
co~ outros, alliados paTa ~Iguml!- ~~cç~o, de
-verra. ofTenslva ou defenSiva. 17tetl. úalla,

milia de insectos hemipteros, cujos queixós
parecem nascer do pescoço.
ColIIsiio, S. f. (do La!. collisio) Ochoque,
ou encontro de dois corpos, ou ambos, ou
um só em movimento: V. g. as leis ela. colli·
são elos corpos. § lig. Contrariedade, opposiCão de interesses, de omcios, e deveres,
opiniões controversas, etc. "na collisão de
obrigações entre as que se devem a Deu~
absolutamente, e as que se devem aos homens, llevemos cumprir com aquellas" § Figura de dicção, cesura, que se faz quando
a vogal finai de uma palavra concorre com
a do principio da seguinte. Barr. 01'1.
ColIIHéo. V. Coliseo. Leão, DescI'.
Collltl:.;illltc, S. 2 g. (do Lat.) (L forcns.)
A parte que litiga com outra. P. ela II. Gen.

135.l:olllgànclu,
T. 2.
.- d
S. r. (t. anal..) OfIIao
e paTo
tes ligadas, e aladas entre SI. Rec .. da Ctl'.
VolIIgílr, v. tral!s. l~o LaL co/ltgare, de
Culll, e ligare, Ulllr, Igar) AjU!ltar, e atar
uma cousa eOI~ outra:. § IIg. 01111': .nenhu·
ma cousa colflga OlalS as almas,. que a s.emelhança do eo~tumes" § Faz.er ligar, unl~,
formar 1i00a. Prctre: "teve meIOs par~ colltgar os rers.. eonfe.derar. § v. reL Col/tgar-se
por amizade; unir· se para ~azer em com· 6. LOs.
ColIUigár, (v. intrans.) (t, forens.) Litimum alguma empreza: "col/tgaelas as duas
coroas com os 'aço~ dos desposol'ios." frl. L. gar com outro em juizo.
(Jóllo, S. m. (do Lat. cal/um, o pesc.oço) O
7. p. 33. § Fazer lIga, no fig. "os VICIOS se
pescoço, a parte do corpo entre o peito e a
calJigào.
VoIIIII'ÍI', v. trans. (do Lat. coltigcre, de cabeça. LtIS. 8. 14. "velo ca vai c'os os fiCIIIII, elegere, escol!!er) Ajuntar, fazer co\· lhos a entregar, a corda ao coflo nú de
leccão: V. g. collig"lu em um corpo as leiS seda, e panno.. "pescado trazido em cal/os
e:tIi·avagallles,. e eli~persas; coll igi_u ttlna de homens. Col'les ele Lisboa de 138'1. Cesla
grande livrana. § Tirar por conctusao, con- ele mão; de collo; de t'ocim: a de coI/o, a que
cluir, colher: v. g. colligir aJf/ltma cousa de se carrega ao collo, ou a cabeça. Eluciel. t.
oulra: croqui se collige o mo/LUo: infere. M. p. ·263. "hum collar de ouro ao co/lo. ao
L. I. 294. "claramente se colLige esta ver- pescoço. B. I. 2. 2. "levar em suas be.ta ,
dade. se deduz, condúe. lei. 292. § Colligil' ou a collo lle homens. Orel. Ar. 3. 95.13. §
os tlivlos, e acções celebres dos val'õtJS CJ,'cel- fig. B. FiaI'. 3. 180. "a França exemisse o
~II/IS; fazer um ,:ontexto, ou escriptu- coito da obdiencia a sé apostolica.. § O coI/o
ra tI'elles, fazer collecção d'isso. § intrans. da serpenle. Vliss. 9 58. opp. a colla: "nem
Inferir: v. g. colligiu que era opinião. § V. a serpent(~ levanta o cal/o, nem o Lcão enAjunlar, S!!Il.
crespa a juba. Vieira, Arr. 5. I. "o - ira·
conhllu~"õo, s. r. (t. de math.) Linha cundo das serpentes- Lus. 3. 108. "o valerofil-; linha pela qual se dirige a vista a so Afonso, que por cima de todos leva o colum objecto, pelas duas pinnulas de um gra· lo alevantado .. Luc. 2. 14. "relicario, que
pbômetro; eixo optico de um oculo, ou li- trazia ao cofio» "pegavam-se ao collos dos
nha que pas a pelo centro das lentes. § cavallo " Palmo 2. C. 98. § Offel'ecel' o collo
E!ta jlalal'ra é fundada sobre uma falsa li· ao jugo~ curvai-o, dobrai-o, subjugai-o: no
ção duma passage~ de Aulo-Gellio; a ver- IIg. sujeltar·se. ~ Col/o, por lwmbro, coslas.
dadeira hçao é collmeação, como mostram inad. ele Alc. l' 3. § fig. Collo 101'10; hypo·
os melhores manuscriptos e a etymologia; cri ta. § Collo ela mão; a parte em que o bradeve. pois dizer.-se coltineação e não colli- ço se une a mão. § Collo fle a/.gwlS VGfos; o
lIIaçao.
gargalo: V. (l. - d!l ambula; da gaiTa/a, el~.
VolIJlIlódo, p. p. de Collimar. § adj. § Nntre os anatomlcos, 11 cotlo, ou parte mais
Apontado ao alvo, em que se poz a mira, estreita da bexiga. § Capa em col/o; homem
acertano.
que não tem nada de seu, senão a capa que
VOUllllllllo,', s. m. Instrumento para de- traz. Sá Mil'. Esl. 10. § inclinaI' o -; dolermmar Oponto horizontal.
brai-o: e fig. descair; morrer Maus. Ar .IIUVOIIJ'.'lIir, V. tran . (do Lat.) (L de math.) manos bem o collo inclinão .. § Oollo; o reMr a nura em alguma cousa apontai" acer· gaco. Bem. Rim. Va/'. f. 37. "o Senhor da
lar, ferir o alvo.
'
,
crúz descido ... no co/lo da senhora .. Bal'IJollhllltlido, u, adj. (do Lat. coUimila- t'eil'os, 92. -com seu filho no cal/o.. Ao cotlo;
IUJ,.p. p.) Que tem termos, ou demarcacões nos braços encostado ao peito: lrazia o me·
eonJunctas, confinantes; comarcão: V. !I."lel'- nino ao cal/o. § AndaI' com alguem ao col/o;
ras,/Iere/ades oollimHadas: melhor col/imi- Dg. dar-lhe protecção, procurando melho·
tares r
rar-Ihe as condições da vida. Lus. 6. '23. §
. ~oIlIIllItÓI', adj. 2 g. o me mo que Col- Não som'e/' eluas em cot/o; ser pouco sorrriIImitado.
do, não esperar ase;; unda all·ronta. Ett/i'.
VOllinn, S. r. (do LaL) Outeiro, coll!', pe" Prol.
luello mOllt~. POl'l. Resl. "fez alto detraz
Collóblo, S. m. Tunica sem mangas.
e uma coIlma.. § Segundo Blut. cortiça
Colloh,'étn, S. r. E pecie de peça de arg~nde amarrada em corda por onde se co- tilheria antig:l Âzw'. Ohl'. de G. C. 54.
~ ece se ha aguagem, e se est·! quieta esCollocneiio, S. r. (do Lat. co/localio) A
aagua hranda.
'
acção de cóllocar: V. g. a collocação de uma
deIJOlllino8, S. m. pI. (L llo Drazil.) Cabilda cidade. Vasco Silo rIO. § Adispo"ição que se
se vagens do Para
dá as palavra, ou proposições de algum
ou~olllno8~,. ÓSIl, adj. Cheio de collinas, periodo, sem lhe mudar o sentido, nem a
la eira '. Jlmal. Trag. 16. 43 .. terra cuber- relação que tem entre si, por M. isso qui' e coI.lmosa. empolada: (anL) § Da feiciio zera eu vê r; cu quizera yêr isso: para ser
deouteiro.
util a patria, tenho feito o que é possivel;
dcC~~~q)lIuD~lio, s: r. (do La~. coltiquatio) (t. tenho feito o qne é possivel para ser ulil a
l1Ct .• Issoluçao orgal1lca, que se ca- patria. A collocação grammalical pMe ser
Plrtensa ,por diminuição progressiva das directa, inversa, ou transposta. § Cu/locação,
abu;J anSOL ldas do corpo, acompanhada de emprEgo; al'l'alljou uma boa collocação.
Von es rxcreções. PluLI'1n. 1'.
ColloClldo. p. p. de Colloear; Posto no
kJ (I. ~~d'\)llQle, adj. 2 g. (~o. Hesp. colican- logar onde deve permanecer. "me vi em
Pllarm. 1'.' ue derr~te, dilue, ou desfaz, poucos dias collocado sobrp. o diadema de
hum Monarca." Apol. lJial. 83. § Collocado;
doIJOI,IIQlllllivo,.n, adj. (L med.) Produzi- Dg. empregado; que arranjou emprego.
tic.~~ COI!I~uaçao.: V. g. su.~l'! ai!lrrheia-,
collocúr V. trans. (do Lat. collocal'e) Pôr
lOlve o ul~lmo penado da tisica. § Que re- em algum jogar. § Dispôrem certa ordem
(jOíll~1 e resolv.ldo em liquido.
as palavras de uma phrase, ou varias phracO\Url ado , adJ.. U.ntado dp. collyrio.
ses entre si. V. Collocação. § Dar !'Jmprego:
v
Slul. ca,. Cohnca. L. da Meel. p. 294. colloeou-o bem. § Situar geographlCamente.
§ Fazer consistir.

Colloeú!llll, S. f. (t. bol.) Inhame do E"'y-

p~.

o

CoJloelltõr, S. m. (do Lal.) p. uso Inter10cutOl', o que falia com outros.
tJolIÓ'dlo, S. m. (t. chym.) SubstanCia
tran parente, e insoluvel na agna obtida
peja maceração do a.lgodào-polvo'ra em
elher.
tJOIIÓllbo, ", adj. Cal'ga coUollha' que se
leva ao collo, ou a co tas, á cabeça. Etueicl. aI·l. Col/o: e I. 205. "do colonlw do pescado do peom" (que traz as co tas homem
de pé.)
COIIOllllílltld... V. Coloquyntida.
.COIIÔI/llh., s.. m. (do Lat. po/loquium) !'ractlCa, conferenCia entre val'Jas pessoa: dialogo é de dois. Vieim. H. Dom. 2. 13. V. Con-

versação, syn.

. COlllldélltc, adj. 2 g. Que toma parte em
uma collll ão.
COlllldí", V. intrans. (do Lat. cal/ue/ere)
Fazer conluio, collllSão: conluir-se. Leão
Orlh. r 259.

'

Clllhilo, s. 01. V. Cotiüsão, e Conluio.
Colhu:õo, S. f. (do Lat. co/J.usio ou col/usillln) (l. juriu.) Concerto, e aju te entre os
~it.igantes adv~rsarios, pa.ra enganarem ao
JUIZ, em preJulzo de terceiro; cooluio. Leão,
ChI'. Ar V. C. 47. "sem arte, nem coltusão•.
(JolIllsÍ\'o. V. Collnsorio.
COlIllSÓrl"lllelltc, adv. Com collllsão.
. ColIlIHórlo, ", adj. Em que ha collusão;
slmul::uJ,o: contraclos collusorios.
COlllltÓ,'lo, S. 01. (do Lat.) (t. med.) nemedi o para lavai' a bocca; ditfere do gal'garislH~, porq~e aq ueUe é para obrai' sobre as
geng'lVas e lIltertOr da bocca~ e não sobre a
garganta. Coel. Pharm. p. 3911.
_(JOlIllVliio, S. ~.'<do Lat. coI/avio) Inundaçao: c fig. "col/uVLaO de barbaros, que inundarão a HesraI?ha.. Leão, lJescr. u/t. i. é,
grande multldao que concorreram juntamente.
Collú"o. V. Collusão, e Couluio.
Collybí!lt o, ", adj. (do 01'. kollybos,
troco) (L de dir. ant.) Conlracto -; contra.
cto pelo qual uma pessoa transferiu a outra, mediante certo r.reço, os bens ou di.
nheiro que possuia 11 outro paiz.
COIIY1·idlo., S. m. pI. (do 01'. koltirida
bolo) Hereges antigos da Thracia que con~
sagravam a virgem Maria um culto supersticioso, otferecendo·lhe doces, bolos, etc..
Coilyl'lo, S. m. (L med.) Todo o medicamento topico que se applica sobre os olhos,
ou alltes sobre a copjunctiva.
Colmádo, p. p. de Colmar. Sá e Afir. "casaes colmallos" e fig. coberto, cheio. F.Elys.
7. 19. «ou cotmallo de amplissimos presentes.. Colmaelo, s. 01. Colmo, palhaça, palhoça, palhal.
V01111111', V. trans. Cobrir de colmo:- choças, cabanas, casas, elc. ~ lIg. Cobl'ir com
abundancia, rncher. F. Elys. 8. 82. "dar·lhe
amigo abraço, colmá-la de caricias".
Colmea, ou Colmeia, e der S. f. (V.
etym. de Colmeal) Cortiço de abelhas. H.
Dom. 2. 3. 3. § (por ext.) O enxame de abelha. § fig. Morada em que habita muita gente; no Drazil chamam: corliço.
Volmcúl, S. m. (do Arab. coarlllennahal,
de cuar, cortiços, de ?l1cn, de, e de nahal,
abelhas: os Hespanhoes dizem colmenal) (t.
collect.) Lo(!ar onde estão colmeias. § Porção de colmeias; covão; silhar de colmeias:
"largas terras, grandes colmeias. Bem. Rim.
(JolnlCRI', S. m. Sitio onele· ha criação de
abelhas, e muitos ilhares de coll1leias. Se·
vcr. Nol. lJ. I 5. "excellentcs colmeares..
"março chuvoso do bom colmeal' fara as·
troso".
Colmceh'o, S. 01. O que tem colmeias. §
O que cuida das colmeias: «emmellar-se o

r:

colmeeiro" B. Flor. \. 387. Georg. 4. nol. §

O que tira e compra o mel: "Vender mel ao

colmeeit'o" .

Colméln. V. Colmea.
Colmeh'o, S. 01. O que cólma as casas. §
O feixe de colmo para as cobrir: asenlJos
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feixes de colmo, de seis colmeiros o feixe. pole, mas sujeito ás suas leis, ao seu ll'0vemo: as colonias 7JOr/uguezas da Afi'!ca,
Vohueh'o, ", adj. Da natureza do colmo. IIsia e Oceania. § t.:olonia,o (no Alemtejo)
§ Que serve como o colmo; para cobrir fazenda dada de arrendamento, e de que o
choI,lpanas, choças, palhoças: v. g lJalha-,o arrendatario não póde st!r expulso, em
camço-.
quanto cumprir as condições, salvo se o
Colmilho, S. m. O cavallos, e porcos, dono a quizer cultivar por sua conta. Lei
é O mesmo que dente, que em outros ani- c/e 20 de Jan. de 1774. ~ Colonia parciária ;
maes e diz presa, e fica entre o incisares, é um qlllnhão de colonia, no Alemtejo. Lei
e molare : uentes. presas, ou colmilhos dos de 9 de julh. c/e 1773. § Colonia pel1Je/ua ;
elephontes. nego, 1110. I. Aulegr. 4 v. ( ão os o arrendamento por longo tempo, ou o
aforamento de casas ou terras pela mesma
dente laniares.)
Colmllbolilo, ilso, ou Colmllhútlo, o, renda em que audavam. 11/'0. de 4 clejlllh.
adj. Que tem grandes colmilhos. Naufi·. de 1776.
Voloulól, adj. 2 g. De colonia, ou das
&p. f. 101 v. "o javali colmilhoso» Bem.
colonias de alguma nação: v. g. o direilo
L)/lIla, Carl. 6. {. 142. "co/mil/nulo javali"
Volmo, S. m. (do Lat. cuhnus; e Gr. ka- municipal colouial ; produc/os coloniaes. § t.
lamas, tubo do trigo) A canna do centeio. modo Usual das colonias.
ColoulslIÇl'O, S. r. Acção e ell'eito de
Cosia, Eg/. "p:l.lhas de centeio, q.ue chamão
colmo. § (por exl. caule das grammineas, colonisar. § O conJllncto dos colomnos : o
e outras plantas llexiveis. § I1g. A ca a co- Brazit eslá r'ecebendo uma boa colon'isação
berta de colmo. Paiva. S. I. {. 84 "não dei· da Eur'opa. § Alg. escrevem colonizar, e
xaria o seu palhal nem o seu colmu., "não der.
Coloulsúdo p. p. dG Colonisar; Em
lhe façais mal que estão á sombra do meu
co/mo» (uissc {.ot) colmado,'palhoça, palhar. que se estabeleceu colonia, ou colonias ;
V,)Io. V. Collo.
em qne ba colonos.
Colonls........., n, S. ou adj. Que levou,
Voloblo, s. m. (do Gr. kolobos, mulilado)
Tunica sem manÇ\'as, ele que u~avam os an- ou mandou colonias: ltOS donalarios eco-tigos llomaoos. SéV. Disc. 4. 180. § Dalma- lonisadores do Drazil" § Que promove a colica. Calho dos Bisp. do Pó/'/o, addiç. do lonisacão.
ColõnI8úl', V. trans. modo uso Povoar de
cap. 11.
Volobl,et.. , s. f. (anL) V. Colobrete. fncd. colonos, ou com colonia: V. g. - os domiE/ucül.

°
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s. m. Instrumento de guerra
antigo. V. Estrupada.
Volol...iu ... V. Colubriua.
ColociISI .., s. f. (I. de pharm.) Fava do
Eg.vpto. Dosl. Egl. p. 2. 87.
.1õlocyntbc. V. Coloqnyolida.
colorón.., Volorónla. V. COlophonia.
Colobl'etc,

Corl. Phrmn. p. 555.

Colomb':..·, s. m. (do Lat. columba, pomba) (t. zoo 1.) Áve congenere do pombo, denominada 'vmago por Cuvier.
()OIOlllbútc>l, s. m. pI. (I. chym.) Saes
formados pela comlJinação do acido colombico com lima base. Pim. C.
Volomblco, ", adj. Pertencente ao colambia: acido - ; acido pulverulento, branco, in ipido, sem cheiro, e inra. ivel. Pim C.
Volombiutl, S. f. (I. min.) Pedra de que
se extrahe o chumbo puro.
ColombinD, ou Volnmbiuo, 0, (ortb.
etym.) adj. (do Lat. colmnbinus) De pomba,
ou pombo. § PJs colombinos,o (I. pharm.)
berva aquill'gia medicinal.
Volomblo, s. m, (do Lat. colttmbi'Uln)
Metal descoberto em 1831, na America; a
que se deu este nome em honra de Christovão Colombo: tambem lhe chamam /anlalo,o é cinzento escuro, duro, risca o vidro, e reduz-se facilmente a pós negros,
ainda não se tem conseguido derretei-o.
PilJl. C. § E' ainda pouco conhecido.
Volomim, s. m. No Drazil, chamam assim ao Indio, que serve alguem; rapaz. V.
Abunbado. (Na Jiogua geral do Drazil, cu-

r'umim.)

nios, conquislas, novas c/escoberlas : - as aldeias, herdarles, e/c. !l Promover a colouisação. § Habitar, trabalhar com colono.

Coloul8ó,·cl, adj. 2~. Suscrptivel de ser
habitado por colonos, de receber colonias.
Colóuo, S. m. Fundador, povoador da
colollJa. Leão, lJ/w. J. 1. C. 98. ~ Agricultor,
cultivador. Vieira. Ord. 3. 15. 10. § Povoador de grandes herdades, e trrras de . enhorios. !l Colono; o que no Alemtejo tem
colonia. lei c/e 20 de jan. de 1774. § Emigrante que· trabalha em colonia, como colono.
Colophóulll, S. f. tdo Lat.) llesina composta de varias resinas. llec c/a Cir·. § Serve na pharm; e tambem para esfregar os
arcos das rabecas.
.
Volotltl,·ntltl .. , S. r. (do Gr. kolokynthé,
nome d'esta plantai Planta annual, e rasteira do genero dos pepinos, cujo fl'Ucto mui
amargoso fornece á medicina um purgante
muito violento. Rego, II/v. C. 7. (Oucmllis
COIOCYl1/his. Linn. 81'01. C.
Volo,', S. m. Cór. Eufr. 4. 5. "c%res
rhetoricos" adomos, ornatos, esmalles, lumes. § Pretexto. "só colO1' ue piedade" com
cM, pretexto. B. ltSÓ colar de mais honesto
lugar. Leilào, lJial. 3. p. 84. § De morla co/or (n'este caso é fem .), diz Luc. 10. II. por
mar/a c6r, que é mais certo. do qU0 outros
dizem de mar/e CÕ/'. § Moeda da Asia : ,015
colores valem tres contos de ouro" tres milhões de cruzados. B.
COIOI'uciio, S. f. Acção de dar, ou de
adquirir uina cór.
Coloriltlllluente, adv. Com cOr, pretexto, dissimulo do intento verdadeiro. Ord.

(Jólou, s. m. (do Gr. kolonl (L. de anal.)
Um dos intestinos, que medeia entre o cé- l\1on. 5. 69.
go, e o recto, onde acaba. § Slgnal orlb.
Colol·"nte, p. a. de Colorar, Que linge
são dous pontos: § (t. de gramm.) Membro e da outra cór a agua pura: "as partes, as
do periodo, que se diz perfeito q\.i3ndo for- féculas colol'all/es".
ma senlido lllteiro: v. g. erguem se os laColol'ál', V. trans. (do La!. colorare) Cl)·
drões de 7lOule, para r'ollbarem mais a seu rar; tingir, dar uma cór. V. Colorear.
salvo: a primeira phrase é um cólon perfeiCOIOI'Útl, S. m. Especiaria de cór averlo, a segundá nm cólon imperfeilo, porque melhada, que é o pó do pimentão secco.
sem o antecedente não se entenderia: uma
Colol'clido, p. p. de Colorear. § fig. Coproposição subordinada á principal é um rado: "com humá coloreada mostra de virc610n imperfeilo.
.
tude. M. Lus. 2. 5. 5. § Desculpas, erros -,o
VOIOUtll'O, s. m. Planta da família das com apparencias de involuntarios.
cucurbitaceas.
. Volorcól', V. trans. Dar colar, corar. §
Cotóulo, s. r. Povoação nova, feita por no fig. Dar boa apparencia, que encubra e
gente enviada de outra parte. § A gente, disfarce a cousa má: v. g. colorear a lemeque se manda a povoar algum loo-ar: v. g. r'idade cmn o nome de esforços. AI. Lus. 2. 5.
os Romanos descarregavam a r'epu'blica, en- 5. "colorear melhor a falsidade".
viando colonias aos .paizes que conquislaColorento, 0, adj. Colerico] agastado:
vam ; e fig. "cresce huma arvore.,. pren- "hi chorar {lar vosso irmão\ qu estou colo·
de-se de colonias verdes" Ac. dos Sing. 2. r'ento já" Stm. Mac. Cêrco aIJ Diu, 59.
160. § Os individuos da mesma nação que
Colo"itlo, S. m. (do Lal. colaI', ol'is) A
vivem em qualquer lo&,ar de paiz estran- mistura e união, que resulta das côres da
geiro : a colonia brazitetl'a de Lisboa; a co- pintura. § fig. ,,0 estilo é o colorido das
lonia por/ugueza do Rio de Janeir·o. § Paiz Ideias...
mais ou menos vasto, afastado da metro(Jolo"ído, p. p. de Colorir: «olhos.. , co--

caL
101idos en?- pintura" Vieira, 1. 6~6. § Bem
colando; e o q u~d 1'0 que tem o claro.'escuro

livre, as córes lImpas, e tudo o que d'a .
depende posto em seu logar.
qUI
Color~nco, adj. Que produz a Cór.
Coh'rll;l·.~tlo, S. m. (tlo Lat. coIor cO
e gmrlus. grau) (I. ph,)'s.) Instrumento i~:
vent!1~o por DIOt, com o fim de determinar
as dIllerentes córes e suas modificações.
Colol'imetl'o, s. m. (do Lat. color cO
e do Gr. melro,,:, mtdidal (L Ilh)'s.) Ápp::
relho para ~edll' o potler colorante de cer.
tas substanCias.
. Colol:in.., s. ~. (I. clI.vm.) Residuo, ou
dlstillaçao das t1!lturas alcoolicas obtidas
tratando a gal'anclna pelo alcoo!.
•
Coloril', v, ~ra!1s. Emllregar e applicar
as córes vIvas a pintura, com que Uca me.
Ih~r. mais bel!a; illuminar, § fig. uA liu.
mtltlade colorula" "o seu furor com tinias
[~vorD:veis

colo)·indo. A/halia de lIMinc.

!

fig. PlIllar com as córes convenientes.
(JOIOl""lIçiio, S. r. Ido FI'. c%f'isolien)
Mudança de cór, que toma uma substancia
nas operações cllymicas e pharmacculi,
caso
Volol·lsill'. V. Colorear, Colorir e IlIumi.
nar (dar cór).
COIOI·i"t.. , S. 2 gen. Pessoa que applica
o colorido; diz-se bom, ou lIIat! c%m/a.
COIOIiI!lRI, adj. 2.gen. Da grandeza de
co!osso: v. g. esla/ua (;olossal; mais que
agigantada.
.
COIÔIi>lO, S. m, (do Gr. Ir%ssos) Eslalua
de grandeza extraordillaria, mais que agigantada: "de Hhodes estranIJissimo coIOllO,
que um dos sete milagres foi do mundo.
Lus. 5. 40. ,,!Jontem pygmêos, hoje homens,
ámanhã gio-apte., o outro dia colossos. Viel'
ra, 7. 417. t § fig. Colosso; o que temgrande fortuna, valimento, poder, estado, etc.;
homem de grandeza extraordinaria.
COlostl'Oçiio, S. r. Doença das creanças,
causada pelo colostro. V. Colostro.
Colo!llJ'o, S. m. (do Lal. colos/nllll) O
primeiro leite, que vem as mulheres depois
do parto, o qual é grosso e se coalha, crI.!
purgar o ferrado.
.
Volpoeéle, S. m. (do Gr. kolpos, vagma,
e kélê, hernial (L cirur.) Hernia da vag~na.
(Joll'Optó"C, S. r. (do Gr. kolpos. va~ma,
e pl6slS, quéda) (I. cirur,í 'ProcidenCla da
vagina.
VoIIIO ....hlll;ill, S. r. (do Gr. kolpes, va·
gi na, e r'hagê, erupção) (I. med.) Bemorrha·
gia da vagina.
.
COUÚI'II, S. r. (t. de impres.) Sep~raçao
que o compositor faz de duas ou JllalS columnas na mesma pagina.
..
Colulll'itlc..s, S. f. pI. (L zoo!.) Famlha
de replís, da ordem dos o(Jhidios, cujo Iypo
é a cobra.
. .
Colnbl'iull, S. f. Peça de artilhem anllga, muito com(Jl'ida, e de grande alcance.
~ (I. de h. n.) V. Cobrelo. § (L boI.) I'lanla.
(Ophiorrhiza 71lungus. Linn.l B1'01. C.
Colnb";n .. , adj. f. (do LaL colu/Je.", ClI·
bra por ser rortuosa) Espada co/ubl1na; t
que' tem folha tortuosa, e serpeada em ss,
como se pinta o raio. Aulegr. (. 124.
Columbino, ", ad). (do \.at.. cv/Ulllblll,
pombo) Do pombo. Agwl. Lus. 2. 394.. §.no
Iig. lnnocente como a pomba: uO pnnclM
não ha de ser' todo COlttl/1bino•. o,.ac/iwl.
(,coracão columbino com prudenCla de ~r'
pente~ muita bondade alumiada por m
saber.
<!!11i6.
Volumell/l, S. r. (voc. LaL que .1 na
ca columna) Nos tempos de 1\001!a, peq~~cal
columna, columnello. g (I. bOL ) Axe.ve~:e!'
dos fructos, que lIcam depOis.de ~Ir ,..
to da lJór. § ·il. Corpo de ordlOano Cl~~~.
drico, situado 110 centro da url!a dos"~da.'
g-os, a (lU e as sementes estao I'r~ j:
Brot. D. ~ (t. de b. n.) Eixo da conchaI~~
valve § (t. cir.) PrlhculaJlel!d.entedO :da e
mo do paladar. quando esta_lIlll arom ,
se faz roliça. Aladetl'a, 'l'. 120°' tem colu'
VOlulllCllátlo, o, adJ. ue
mella.
lúo d S. r.
VOIÍlUllUI, ort. et)'m.) ou CJo E ~ie de
sp b""
(do Lat . co/.umna) (I. de t arch.)
bre sua
......
pilar I'edondo, que ass~n a. so ta decanO,
e remata-se com o capltél. cons
0
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fus'e capitél boceJino, gula reversa e dp. distinguir as quatro estações do anno : com alguem; i. é, haver-se a re~peito d'elle
~rreila: abaco, denlilbões, ll)etópas, trig ly- Dohtro do eqltinocfio; - do so/slicio.
bem, ou mal. § Com qlie; (Ioc. conj.), no
bos prulDOS, ou (leso ns, pli ntho, base p~(;oli.tCIl, s. f. (do Gr. kolylea, de /'OIOltÓ, principio de phrase significa: por isso, pelo
~esl;l: tI. g. a columna.loscana; a - don- eu mutilo, decepo) Planta da familia das le- que. § Com que então; (loc. adv.) visto is o;
ca'-jonica; a-Cortnthla' a columna
cOInposita. etc. ~ O fuste. § COI1t1JU1~ enca
nRda :V. Encanado e ~ncanar. §.Inos II\TOS;
CoIllllllla; a separaçao de eocnptura de allo a baixo na mesma pagl1la, separada por
nma lillba, ou por um esp~ço e!T1 b_ran~o.:
IIS IJUgi1l1lS do presenle lJlccwnano sao ClWIdidas' Bill tres coluOlnas. § Culu!l1!Ja de 0/'

goriS/IIOS; as qlle se escr~vem em linha vrrlical: colltllllla das unulades ; - das de;;enllS '-e/as cenlenas, clc. § Colull1na; It.
milii.) corpo de tropa disposto por secções
mais ou menos extensas, tendo pouca freno
le e mais fUlldo; fila longa úe rxercIlo cm
marcba ou disposla para comhate : o exercilo marchou em duas, em tres columnas ;

a (orça formolt em colu1I111a de ataque; cm
ro/llmna cerrar/a. § Col1l111na movei It. mi-

iii.) corpo para se. ~l'stacar do gro so d.o
mrcilo, afim de vigiar e conter os movI·
menlos boslis do inimigo. § Colwr,na; fig.
consa que suslenla, que é apoio: v. g. a
aY"iellllul'O, e o COlmnercio são as columna~

do Eslae/o. [Jarr. Cens. sobre Fab. Pict. na
pm: -eoll/mlJa e firmeza da verdade (a Egrelal' § LollO, 5~5. "drspeurm-se 8aurlosos
os colwnlJllS da patna" (no masc.) .Job...
rolumna da conslancia" VI/lira. "allos varães roram rmpre colu111nas da sciencia
gentil. arrimo. Cam. Ode, 7. amparo, es-

r

guminosas, que morre se adecepam,espe
cie de srnne. (Colulea arborescens Linn.) §
l/olulea Ilaslarda; planta da mesma familia.
((Joronilla coronala, Linn.) I1rot.
(;oliltlalo, s. m. Membro de uma seita
que teve por fundador Coi ulho, presbytero
d' Alexandria.
Colytllolil, s. m. pI. Pequenos insectos
que vil'em na madeira, grãos, etc. (Juvier,
2. 213.
Colymho, S. m. Ave tambem chamada
mergulhão.
tJOIZIl, S. L Couve silve tre, de cllja semente se faz azeite. E' tambem cultivada
para forragem.
COIII, prep. ,do Lal. cum) Indica geralmente relação de companhia, concorrrncia, concumitancia; união do objecto i~nilicado po'lo
nome, a que ella pr('cedf, com o outro a que
sene de complemento: V. g. Deus 1'á comvasco; eslÍL'c com Francúc.o; a ctdaile está pegada - o arrabalde; foi achado- Olll1'OS ?'OUbando; armados - arlllas pm~tibiclas. § Exprime o modo, substitllindo-o, adv. em menle: (aI/ar com eloqup,ncia; eloquentemente:
{J' com pressa; apressadamenle. ~ Ur~iglln o
or.llato úe alguma COllsa: casa mo/Jilada com
bons I?'asles; sala ornada com boa mobiLia. §
Indica o in ·trllmenlo: malou com a espada,
com a lança. g ii. fig. malou-o com It1n ponlapé, com ?1m murro. § Denota causa: "VI'rão morrrr com fome os filhos charos" Lus.
5. 48. § }Io:,tra certa condição de preço, de
cu to: vendi - aba.ti111~nto; vendi - prejui;;0; - /ucm; comprei - vantar/cm; - dinheim á visla; - grande agia. § Significa
uma parte do conteudo em relação á consa
que o contem, ou pode conler: um. copo
com ogua tcom alguma agua); uma caixa
com char'ttlos; (com alguns charutos) ; uma
garrafa com vinho; (com algum vinhol. Differem estas phrase , quando em vez da
prep. com Ee emprega a prep. de: v. !l'. um
copo cL'agua (('heLO de agua); tmla cma;a ele
charulos; (cheia de charutos); ?tma garrafa
de Vill/LO (cheia de vinho). Do me mo modo
se diz: pão - mallleiga; (com alguma manteiga); cafii -lei/e (com algum leite); !linho
- agua (com a/r/uma agua.; 011 mms Vinho
e meno agua); agua - 11m/LO Icom algum
vinho' 011 mais agua e menos vinho). § li~
Eslar '-miva; - Ílll'/ifa;-odio; e lar domlnado por algumas d'eslas paixões. § fig. Es-

leio. § Iig. Diz-se de prswa ou cousa lIluilo forte: .eol1l111na de ferro (fez Deo a Jeremias) e muro de melai .. Luc. 7. 16. § lloIUlllllas et'Hercules; a duas montanhas do
Calpe lia Urspanha e de Ab~'la na ~Iauritania, no estreito de Gibraltar; antigo li'tll.tnl
Oadilonwn, onde o &Iediterranpo commllnica rom o Ocpano, as quaes l:Iercules deli
por limite ã. suas peregrinações, srgnndo
omylho antilrO. ~ Il. ph,l's.) 'Quantidadl~ dr
maleria fluida de figura cylindrica, que tem
uma altura e base determinadas ou SIlP'
poslas: .uma COlUll1110 ú'ar, de mercndo,
d'a·ua. § Colll!l1na d"aglla; tromba: "Tal a
npgra eolllmna enchendo augmenta A ~i e
anuvem n~gra que sustenta" Lus. 5. 21. ~
Ca/lIll1l1a verlebral; (L. anal.) o conjuucto
das verlebl'as sQbreílostas' espinha. § 00IUllIna 1110llUmenlal; a que se levanla isolada ~m praça publica para COml1lelllOrar
nm rello ou uma pessoa notave!. § Colwn·
nllJ das abilas ; (L. naul.) vigas quadradas,
qne e acham verlicalmrnte sobre as cavernas e se elel'am acima' do convr?; são cor- la!' - medo; - calor; -{do; - fOlne; esl!!!'
:adas pelo Iravessão e servem para dar vol· -uma dóI' ; -uma colica, elc.; entir ala. as..amarras..§ il. Columnas da .roda; as gumas d'estas cousas. § EsIl!r a dar - as
pnmelras madeiras que se unem a r09a da mãos; - 0}le; - a pcma; agitai-os, balan·
Ilr~, e cUJo excesso forma a escora do gu- . çal-os. § ,'slar - a car!11ha n'aflua; (phr.
rtI""s.
.
.
pop.); a rir, a caçoar, a troçar. ~ Eslar.fóCOluJUllllr, adJ 2 g. (I. 'toL) Que tem a cara ele zangado; - cara de llalmo.e meLO;
amJa ~~ uma cólumna, ou pilar. Sílica - ; mostrar no roslo Oseu enfado, o senlimenasqueblelrtae quasi cylindrica. Seme111es-; to de desagrado, ou paixão que o domina.
o O.lIgas, elc. lJlol. C. § Planlas -, ou ~ Esla!' com os seus azeiles ; cstar zangado,
~u"'lIlleros; são, segundo alg. uotanicos, àborrecido, imperlinente corno co'inma. §
nó monadelllhas, ou malvacpas, por dar('m Ficar com cara de 1010: com. a cara a lima
lu:" co§m eslaml'S coadunados em uma co- banda; IIcar desapontado, corrido, envergolaena'l Tambem é o nome da ordelll lrin- nhajo. § FiCflr com. alguma cOl/sa; possuli-a
ral dsel~ dos fragmentos do methodo natu- por herança: ficou com a/fluma cousa I10r
c e ,Inll~o. Brot.
11Ior/e do llae. § Picar - alguma cousa de afpm oluRlunrlo, II, adj. Diz-se da moeda guem; apossar-se d'ella contra a vonlade do
ria que ha columnas : v. g. palaca C01Wll.11a- sen dono: v. /1;. ficOlt-lhe com o reloglO; toeur:omoeda hespanhola e mexicana que tem mou-Ih'o. § a. Adquirir a cousa legitimanltr~ nos Açores, e em alguma províncias mente: V. g. ficou com o fe/ogio de Iii/ano:
Cal arma. de Portugal.
i. é comprou-Ih'o, ou recebeu-o el1l paga·
ornamUhlhatl~,.~. L Serie de columna ,que me:~to de divida, elc. § Ficar com aflua na
EIII 8um edlhC!O, ou praça; peristylo. F. bocca; não consegnir o que se esperava; s~r
c.~ . . ~33. /legun. de 13 de ma'l'ç. cld 1754. logrado. § Emprega-se a prep: com ('m ~UI'
IJel u .
tas outras phrasrs cUJo sentido é ObVIO, e
10100a .RlncHo, S. m. (do Ual.) dim. de Co- por isso as não reproduzimos. § Usa- e com
Padrão' d~ geralmente: frade de pedra, em vez de para, a respeilo, enlre: -ganhou
~jun' fi~~08!'a Reedifica~o de Lisboa, 12 nome com os esl?'angeil'osll V, do Ar'c. I. 4.
COI;,h e 5. 15. Per. I1tbl. I. 372. noto 6. "caritalivo' com (JS Ilobl'eso § Ou em vez de
llila Inctll, S. f. Columna pequena e es" a: .satisfazer, cumprir com a sua obl'i!lação"
fol ulII .
Paiva, (Ja.lam.6. "ter amisade, ter odio com
UOIÍlrnn,fcr o• V. Columnar.
a/fluem. (Jam. Ecl. indica sentimeuto habifOh;ro o, s, m. (I. bot.) Avell~ira anã.
lu'al; aliás sem esta circumstancia dizemOS,
Iuri) (I. d~:' m. Id~ Gr. e d'a.qUl, o Lat. coo /em-l/w amiza~le, lem-Ihe adIO: § De!l0ta lamra; Sào doiseog.) Circulo maxllno da: esphe- bem reciprocidade: v. g. tem adIO, guerra
diáeo cm que cortam o equador, e o zo- com todos; aborrece, e é aborrecido; faz
qUatro parlrs eguaes, e servem guerra, e é guerreado. § Porlar·se, lJrocecler

a vista d'i o. § Junta·se a vario adv., formanuo uma só palavra: V. g. comtlldo, como
quanto; e ás forma dos pron. pessoae , l'efatlvo ao ab.lal. latin~: V. g cOl1ll1ligo, Oll
conllgo, contIgo, CO/lls/!l0, etc. § Enlra e ta
prep com prel. em muitas palavras, signilIcando connexão, simultaneidade, ligação,
elc. : n'estes casos cOllserva o 111 anles úe
b, p, 111., mudando entretanto o o em u, cm
cumprir e der.; perde o 111., se a palavra
seltuinte começa por vogal ou h. ; muda o
m em I, n, r', se a palal'l'a a qne se junta
começa por qualqllcr d'e ~as lellra~, e muda finalmenle o m em n, antes de qualquer
outra consoante.
V{)m", S. f. (do Gr. ft:omé) As crin1s do
cavallo. ~ A jnba do leão: "c:6mas do leão..
Elleicl. 12. 2. Goes, ChI'. do Princ. § Coma
da arl'ore; as folhas. Lus. 9. 57. "frondente cõma". § Plumas de capacete; pennacho.
§ {;õ11la de Berenice; constellação boreal
junto ã cauda do leão, que, segundo Ptolo~
mE'u, consta de tres estrellas. Tycho lhe assigna treze, e o catalogoBrilannico quarenta.
§ C::óma, ou callda dos comela. ; o !'asto da
luz fóra do corpo d'ellrs. COlilo, 1'1. 3 6.
§ C611lQ.; (lo- po~l.) Cabelleira. § Pegar ás
c6111as; l. e, C1'1 na , c fig. lançar mão do
que nos póde tirar do pcrigo. Eu{r. I. I.
§ (l. orU1. e !ous.) V. Com ma.
COIII", S. m. (dO Gr. Mma, somno profundo) (t. med.) Eslado de somnolencia
ou de modorra, em que càe um doente rm
cerlas úoenças graves. (Jun'o, Polyan/h.
I~O.

Cúm", S. L. Moed", de ponco valor, que
corl'la na Greclu.
co'''''' S. f. Ave de corpo verue, azas
vermelhas e cauda negra, que habilá a
Arrica.
(:omll, adI'. lanl.) por Como: "Falsuras
de mu.yto dano Pode ler côma mao pano ..
(Jan. I. 100. "Esse dormia cõma cão" Gil
Vic. 3. 184.
Comódo, ", adj. (do Lat. comalus) (I.
poel.) Que tem coma; nsa-se composto:
V. g. vite-comado (al'{anle L?leu: que trm
coma de vides, ou parras. Diniz, Epilha/.
VOlllillh'c, S. r. A mulher que serve de
madrinha a resprito ria mãe, ou pae do afilhado. FerI'. (Jaslro, r 126. "el-fiei ao neto
por madrinha me dá coma{/re ao filho ... §
prov. Pclejam as cornad res, descobrem-se as
l'erdfLdes; os desavindos descobrem reciprocamente os seu~ úefp.ito , vicio , etc. !:\ A
partrlra. (L famll ) fl. Dom. 1 3. 26 § Vaso
em que se deita aglla fervendo, o qual se
melle por enlre os lençoes, para aq neccr a
cama, ou de cobre, como um tacho com
tampa de cobre, cabo lon"'o de pau, cheio
de borralho, que faz o m(' mo serviço nos
paizes frios; outros chamam ?'esca/doiras ;is
comadres de cobre, e comadre a uma prea
8rmelbantp, com furo na tampll, que se
melle por baixo de doentes mui fracos
para cursarem n'ellas, deitados, e sem su:
jar a cama; é vaso semelhante aos r('scaldeiros, só difTrre na tampa, qne é afeiçoada
às na(it'gas, e côva, e de commum é de estanho, ou louça, e de cabo longo e õCO. Que
serve para desprjat-a, e fecha com rolha.
~ Quinla·/'eim dp, comadres: a ultima anles
ao Enlrudo. § Negocio de comadres; de intrigas: ou de compadrio. § Adag.: "Comadres e vi~iohas a veze hão farinlla .. Eu{,'.
I. 3. ,,~Ial me querem minuas comadres,
porque lhes digo as v"rdades" .. ~Iinha CDmadl'e andadord, tirando a sua ca a, em
todas mora" ,clde comadre â feira, e vereis
como vos vai nella...Bem parece minha
comadre, se não fõra aquellf:, Deus vos salve" "Comadre andeja, não vou a parte onde a não veja•.
Comndl'ices, S. L pI. Intrigas de comadres.
Vomlltl"ính", S, f. dim. de Comadre.
Expres ão carinho a.
Com .. ntlll"yb.. , S. f. (I. do Brazi!) Plan·
la da familia das legumlllosas.
Vomànbo, adj. V. Camanho, Canc. {. 8.
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(JOlllo .. íll, S. m. pI. (t. do Brazil) Indigenas que habil.avam !l'uma parte da actual
província do Para.
(;olllõ .. te, ad/·. 2 gen. (do Lat. comans,
tis) (L. poelo) Ac ornado de comas, ou crina.: "0 elmo comallte.. Eneida, 2. 95.
t:olllln'cll, S. r. Ide comarca r) Territorio,
que eslá no extremo, on raJa, que parte com
outro: d'aqui O verbo comarcar, ter marco
comIDum de divisão e limite. § Circumscripção terrilorial da alçaua de um juiz de
direito. § Antigamente constava a comarca
de um numero de villas com seus territorio , cuja justiça era administrada pelo corregedor e mais ministros, que residiam na
cabe 'a da comarca, que era cidade. Oli vil·
la notavel: v. g. a comarca de Santarem: o
corrf'gedor sobre as jusliças, o provedor
sobre o oUiciaes da fazenda da comarca;
as mai altribuições podem vêr-oe nos respecti vos regllnentos, no L. das Ordenações
nos diversos codil!os. § Tambem lia comarca"! ecclcsiaslicas, em que o bi pau os se dividem a imilação das pro)'incias em comarcas ch·is. § O contorno, termo, e terras de
lavouras adjacentes a uma cidade, villa.
Tenr. c. 8... a lerra lem grande comarca,
em que ha muitos manlimentos, criação de
muito gado .... nas cvmarcas dos seus mosteiro.lI adj;,cencias.
c·o....lI·ciio, adj. m. - ii, ou - RO, ou
ilu, r. Qlle vive na me ma comarca. § Que
esta no limitr, ou raia de um territorio pegado com outro: "povos COlnal'càosll M. L.
I. 1'20... terras comarcãasll cOS caudeis comarcãos" Ord.. Ar 1. {. 486. 4. -onde o marichal por ser cOI/wl·caão. com outros fidalgos e grntes se hiriam pera ella (Beira)..
morador na comarca. 1nccl. I. 300. ..lugar
mais comarcào .. Oret. 5. 7'. 142. mais vlsinho, proximo, perlo. Barreiros, f. 100 v.
.. ilhas comarcãs ...
Co .......cl"·, v. intran . (de com, e marca; a IrUra: df'limilar·se, confinar, estar
contiguo) Estar na comarca: v_ g. Portugat
comarca com 11espan11a. Casto 2. c. 14. partir. Ined. 2. 304 .. outro Mouro podrro. o,
que alli comarrava com elles" morava comarcão. Casto ;,. c.ll.
co......·i, adj. Pimenla - ; prquena, nascida ('m um pequeno arlJt1~lo; menos ardente qUl:: a malagueta: vermelba, quando ma·
dura, com g-rão inhos dentro do fructo; é
adubo de glllzado e mólhos no Brazil.
()Õ"u,,·o. V. Cõmoro. Barreiros, {. 133.
1ned. 3. 100. "com01'OS das vinhas.. tapigo
de terra levantada: .. - dos vallados das
vinhas.. 1d. 2. 252.
Com ...."', S. m. (t. do Brazil) Certa qualidade de madeira, fortp. para carros.
Cllmí.to~ ", adj. De cabelleira longa, ou
cabello crescido: ..povos da Gallia comalall

CosI. Georg. 100.
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COM

c.'om .. tó'lIl, ól!la, adj. (t. med.) Da naturf'za da coma: v. g. ataque, acciclente comatoso; estado comatoso.
()omntúlu, S. f (I. zool.j Gcnero de ecLinorlrrmes. da familia elos asterideos.
Combuh~n;;"..
. r. pI. Cabaças ela India: esprcle de abobora. Colllo, 1'2. 5. 3.
Comblllidn, p. p. ele Combalir, e adj.
Abalado; abatido; falto de forças: v. g. - cla
doença. lig.- Lemos. Cerco: .. combalidos do
eslado da paz de que gosamos ll P. P. '2. 18.
.comlJOlido o juiz com dadivas, elc.lI Patm.
3. 151 v . • e tava combalido para se apartar
do serviço d'e\-I\ej.. abalado para mal. P. P.
2. c. 33. § Que começa a apodrecer, fallando de fructos, etc. § lJentes combalidos; abalatlos.
«:ombolía', V. trans. Abalar, mudar do
estado firme, são, tranquilto. V. Comba·
lido.
C:·ombaIÍl··8c, V. ref. Debilitar-se.
«:ombo .. i ... M. L. 7. O mesmo que Combalir.
ComboJ'im, S. m. Planta da familia das
solam·as. § O fructo d'e ta planta tamuem
chamado pimentinha.
Com"út.e, S. r. Peleja, ataque, connicto
em guerra naval, ou de terra. § Briga, lucta entre individuas, que reciprocamente
se atacam a ferro,.a pau, a pedra, etc. § fig.
Viva impugnação, contenda, debate acerbo;

COM

demanda, leligio. § Ter combate; poder ser
atacado: v. g. esla (orlaleza só tem combate
pellt parte do poenle. Vast. 3. c. 1'20. llSÓ tinha combate pelo lado da villa velha" B. 2.
5.9. § Combale singular; dm'1I0. § lig. Com-

na, co~par<i cousas, Jactos, circumstancias
en tre ~I. § Osa-se adJ.
«:omblllí~.·, v_o trans. (do Lal.l (I. Com)
Fazer. co~bJ[)açao cm. todos os sentidos~;
Comblllaçao. § C~11lbma/' 1m! lim'O com' :
bales das tenta{'ões, clas desconfianças, dos lro;comparar. VWLr. 3.1:17. §AjunjarrmuOU
l'eceios, cios lJeilas, seetllcçõcs, cOllcttpiscen- para alguma em preza: "mandou combillm,
cias, do demonio, da opinião, da lJrestnn- S. Paulo com S. Barnabé" Feo. Trai 2

lJçào, elc., dos rogos, das sllpplicas, fto mundo, dos a1liciadores, elc., cios lagrimas, da
ÚIlIJorluna~'ão, da auclol'iclade superior, das
ameaças, etc. g .. Deixa-me com os comoates
e vai- e" (phr. fig.) nos trabalhos, coufli-

ctos, que houvera de aguardar tambem. Sti

e Afir. Eslr. § V. Batalha, syn. § Fól'O ele
cOlllbale; cm estado de não poder continuar
a lucta. § Estar lOTa cle combale; fig. não

entrar na di8cussão, nem na solução, que
se vae tomar.
COlllbntcdõr, ", S. O mesmo que Combatente.
(;omb .. tcllte, adj. 2 g O qur, ou a que
combale, pl'leja. Ai. L. 2. 329. § adj. Que
anda em combate. Anwral, 6... nau combatenle .. que entra nos combates. § O/ficiaes
não com~a(cnles; os que não entram em fogo, como os medicos, o. empregados de fazenrla. elc. ~ - S. m. Ave ribeirinha, tambrm clJamaJa lJavào do mar.
Combotér, V. trans. (de com, e baleI')
Pelejar militarmente, fazendo força a ferro
e fogo: .. combatcr a cidade com arlilheria..
bater. Jli. L. T 4. 182. ~ .Luclar contra,
oppór resistencia: ligo. com-Later os erros, as
inclinações, as tcnlarões, as ({oenças, os males.
as G1Jiniõcs conl1'07'l0s, clc. lla fama combate
os coraçõcs" Brachialog. 116. § ligo Fazer

esforços para conqui. lar: ..as "lagrJmas do
justo combatem a gloria, as do pecador as
misrricordias do Senhor..'.
«:omb .. t ...·, V. intrans. Pelejar.luclar contra: V. g. o cxercil.o combate com o ininligo:
combater contTa os erros. V. do Arc. 1. 6.
..a JUlrirrza combale conlra a cnbiçall § lig.
.. Combater contra a opinião de Jo~epholl
Vasco A,·t. MiliL. p. 16. § Fazer impre~são:
llnas torrrs mais altas mais combate o Yrnto .. Bel'n. Rim. ,·nos anciãos lalvez combale mais a avareza. a cubiça e até a sensualid~dc .. faz-lhes mais guerra.
«:O ... bllt ...·...c, Y. reI'. e rrcipr. Oppór-se
ree-iproca resistrncia: v. g. comb·'telll-se os
exercitas, as al'madas: .. ru me combaterei
com elleu Port. Rest. I. 162. § Drbater-'se.
Combntído, p. p.. de Combater. § filt.
"COIl1balido de contral'los vcntos.. (que forcejam por destroçar o nav io) M. 1J. I. 15.
..os corações c011lbal'fdos de perplexidade"
Varella, 492.
()omblltlmento, S. m. lant.) Acção de
combater; combate. Nobiliar. p. 44. "j'azede
YÔS o combatimenlo o !llais alicauo qne poderdes..
COlllbathel, adj. 2 I~. Que pôde comba·
ter-se.
tcomblllllcRO, S. r. União dr varias cousas, que se lienetram e uncm intimamente,
v. g. na ch)'mica, do acido com o metal,
que di. solve, etc. na phJsica, a combinação
dos atomo , que formam o corpo, etc. § (na
~ramm.) Combinação cias le[[.ms, ou sons nas
palavras. § (na arithm.) A combinação cios
numeras, para se calcular. § Combinação;
ajuste, accordo. § Combinafão politica; accordo dos partidos para resolrrr qualquer
crise, constituindo elementos de governo
para essa união transitoria ou drtinitiva. §
fig. Comparação de logares. que parecem
oppo tos, e se conciliam. Viei1·. l. 308. §

Combinar as esqlladro"!, os exerci/os' as
ças.
'

de accoreto.

De combinação,

adj. Agrupado em ordem
melhodica. § Calculado, comparado. § Ajus7
tado, concordado. § (na chym.) I\esultado de
combinação. N'esle sentido emprega-se tambem subs.
(JowbIIlOtlOl', n, S. O que, a q1,le combiCombllllldJl, o,

'o:

,.1'

. Comblll~"', V.

intrans. Concorrer coad'
rer. Diz-se das subslant:las, e pessoa~ que se C011l.bi11011l por accâo
ml!tua: "comb!11~re1lt-se ammaes dedoisem
dOIS para se ajudarem.. treo ibid. 18 !
.. ~'ombinarã9-se em se.u fuvor' todos os accldentes e clr?UJl1SlancJaS" concorreram.
Comblll.. tol·lo, a, adj. Arte de comui·
na r, de comparar.
Combilll.,...I, a(!j. 2 g-. Que pôde comuinar-se: saes complnavel~ e fig. gelliOI-.
U. Franc. Man. f-al'l. p. 118.
Comlló,,"s, S. m. pI. (l. do llrazil) I.
vagens d'uma parte elo Paril.
()omblÍçll. V. Comborçu.
«:omb(.I, o~ ('o","ólo, ou ()omboyo,e
a~Sll~ nos denv ..s. m. (do Jugl. cO/lroy, ou
do Franc. cOl11'Oi) Soccorra de mantimcn.
tos, Iropas, dinheiro, e petrechos 10 caO·
I~, para o exe~cilo., ou de nal'ios d provi·
~ao. ou commerclO em tempo de guerra.
Cofita ele nat:ios, di~~eram os classicos. UiIIlo, 8. C. 7... recolher as cafilas, que havião
de vir de ~Ialaca, China, clc... § Tropa ou
naus de comboio; as que lhe dão guarda.!
Um comboio: a guarda, e as cousas com·
hoiadas. B. Plor. 2. 32.• ao muito prato'
cosI umão fazer COIl1boi muilas tacas> faUan·
do dr banqueles. § Comboio (1.- do Dralil)
Esprcie de caravana composta de animaIS
de car/Za para o tranoporle de ml'rcadorias;
tamhem lhe chamam tmpa. ~ (L mod.) Serie de carruagens, levando a frente uma locomotiva com seu re.p.ecliv~ tendor, desti·
nada a tran porlar pas~a!!f'lros ou mercadorias n'um percurso dado do caminho de
ferro.
Combol"", V. Irans. Guiar, e dar gJJar·
da a comboio, escoltar; dar guarda acaU·
la de navios, a provi,ões de boeca e guerra, bospitars, 'vedorias ;. a prssoa, que
saiem da praça a forragrar, e ceifar, 1'10'
di mar; acompanhar com o fim de prWgcr.
_- os paisanos, que vindimavam> Pari.
Rest. dar guarda. Couto, 8. c. 7.
.
()omboh\lt·o, S. m. Ide terra) Oque di'
rige o comboio, as ·tropa~, ou recovagens
das minas do Ilrazil para os parlosde mar,
rtc. Regim. sobre (ltantos, de 1734.2..
Combólo. ou (;o",bô]'O, bOJe l11alS u,a·
dos que .Coníboi, ma V. f' le.
(Jombonn, S. r. V. Cambóa de pescar nas
costas do mar.
.
(Jolllbô"çn, S. r. Nome, que drsl~lIa a
correlação de duas rivaes em conculllllalo,
ou entre a que é lJarrrgã ~o ça.ado, esua
mulher Irgllima: .. fnlalla e minha coJlloorça" i é amiga de meu marido. Barb. e
Cm·el.· Vocab. (pel/ex, cis.) -se á casada não
he licito o Ir;do adultero, nem o hc ao ca·
~ado ter comborça .. barregã de casado, adullerina.
. I d tro
Combó.·('o, S. m. O qne é rJva_ eou
cm concubinato' o rival rOl relaçao ao marido da amanté ou ao amante da mulhrr.
Com')J'ctúce"l!I, S. f. pI. II. boI.) fa,ml:
lia de planlas dicotylrdonras dos palie,
tropicaes.
Comb"cto, S. m. Eopecie de, murla. p
(Jomlll'o. Y. Comoro. Goes, al/'. 1110/1••
I. c. 35. V. Tomoro
L t IObutcomblll·c .. tc, adj. 2 g. (~O a. CD Bol'em, /is) (I. chym.) Que queima mUIto.
Juvar, condizer.

. ':olllblll/'''.II'', V.

COInbinação de ]JOlencias politicas, de l'orças
armadas; de 'l:el tacos, intl'igontes, inimiaos,
int'çiosos, calumniaciores, etc. i. é, ajUl1tamenta simultaneo, concurso: - de t'l'Obathos,
acasos, accir/enles, Cil'C1t111stancias, casualidades, hostilidades, vel'dades encacteadas, carl'. Anaceph. 32 v.
ele.
Combl .. odamc.. te, adv.

(6

L I combtlJlio)

Ido ~: I (o!!O.
Aeção de quC'imar; decomposlçao pe on;fu§ Estado do corpo qne se .co.nso01e. Pcalor
zindo luz e calór. § PrOXImidade d~uafrt~
que queima. Aveia!', Reperlt. 2§ll~; botica- .
ca com a combustao do so > . nquer incirios, acção de queimar, o que se car simnerar, calcinar, en~an'oar~Oe a§bÓaZque resta
plesmente. Per. B/bt. 4. 5~ .
. (Jolllbul!ltRO, S. f.

COM

COM
d cousa (Iueimada. Carla Pasto do. B. Ijo
~.IO. § Combuslão; (t. cbym.) cumblOaçao
d I dois ou mais corpos, ~companhaua de
d~scnvolvimento de ca.'onco,. e dc luz. §
Combustão esponla71e!l; IOcendlO ~em causa
xtcrna (Iue se ateia em deposltos de al~ãO, carvão de p~dra, e~parto, etc. occ~
sionado pela elevaçao da temperatu~·~. § lt.
DeslruiCão do corpo human.o por eflClto ~e
fogo dê origem desconhecida que ~e ~tela
interiormente; pbenome.no. q.ue pnnClpalmente se observa em JI)dll'lduos dados a
excesso de bebidas alcoohcas.
cOlUbustlbllldilfle, s. f. Propriedade de
arder.
. 2 Q
.
VOJllhu8th'el, adJ.
g. ue se queima,
efaz em cinzas ao f~go. § subst. Us COlllbllslireis; lenhas, carvoes. Alv. de 21 de m01'ço de ISOO. •
.
..
cOJllbllsln'o, adJ. COOlIJustlve\.
COlllbúslO, ", adj. (do LaL.) p. uso Queimado, aurazado. Phaml, T. l. lJ. 709. "ua
parle combusla",
.
COIUCl.llóuleo, S. m. Conego companllelro ou collrga no n::esmo cabido, ou convento regular. Chl'. dos Con. RegI'. tiv. II.
t,
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Que juntamente com
outra COllsa foi causa de algum elreito. § s.
2. ~ Pessoa, ou cousa que cooperou.
cUUldolllilllo, s. m. Uqmll)io que lem
dua ou mais pessoas sobre alguma cOllsa.
Borg, ('am. lJ. Civ. tom. 4. lJ. 90.
COUle, (anL) Como.
('olUcúdll, ou 4.·omlúdll, s. r. (do LaL.
reme., companheiro) IL. comico) Compauhia,
ida cm companbia de outra pessoa. Gil
I'io. 2.473. onde o nsa como .ynon~'mo de
viagem: "dar. ó demo a cumiada" é diverso
COJIICÚUSIl, S. f.

~e fllmiada.

COJllcçndõ.-, ", S, O que, ou a que compçou, foi primeiro em alg. acção: "o co-

mlradm' dos brados" Ord. Af. I. {. 300.

c.olllcçumelllo, S. m. (auL) Y. Começo.
,FOI 110 elJo começamellto de toda 1I0sa per-

diçom. lneel. d' Alcobaça, 1. 159.
Começú.·, V. tmos. (do He~p. comenzal')
Principiar, dar principio: V. g. ii obra, combale, praclica: comecon a trabalhar; - a
obra. Vieira, 1. Prol'- § Começar-se a obm;
!fr·llle dado começo. § Ontros usam da
prel!. de anles dos infinitos: v. g. comecou
de cor/ar um cacho. M. L. 2. 201. começou

de /allge,.. Lobo, começa de servir oul1'OS
sl/le anllos. Vam. San. comecou de chama?'
/Xlr Galaléa. Bem. Lyma, Egf.. 11.

. ~omeçil1', V. intrans. Principiar, ter prinC1ll1o: v g. começou a (esla. § Ter origem. §
Ipllr. prov,) Quem começa assim vae longe.
E!le começa por onde os outros acabam. O
comer e o coçar estão no começar.
Começo, S. m. Actü!le começar.- li Aquillo por onde se começa, principio: V. g. nesle
c~meço do all119 ; começo de lJoga. Ord. L
I. 'o começo fOi bom, mas u lim pessimo,' §
FaleI' começo; primeka accão ined. 3, 31.
,homem que ta! começo fei" § fJar começo
oalguma cou~a; princI(Jial-a.
l~omeço, PrinCipio, Exordio, Syn.) Come10 aqUlllo que concebe, ou é pri mei 1'0 na
eItensao ou duraçito de qualquer objcclo
per ex. ,comefo do edificio comeco do anno'
e!~ P~'mCi1J1O é mais gera'l, tem -a significa:
tao .d aquelle, e de mai refere-se lambem
I,orlgem, ou cansa intellectual ou moral de
I uma cou a ou acção. PrincilJio de uma
~lencla pMe sei' o seu começo, como póde
~~. base fundamental u'e~~a sciencia.
bUI~ la é mais particularmente o preamoora~~ qualquer,obra, ou discurso, em que
liote r, ou .~scl'lptor prepara os seus ouhl d1' ou leitores para o que se segue. Não
me seurso, neI!! livro que não tenha coPi!' e (IUe se nao funde em algum lJrÚlc'irmiio~as póde havei-os que não lenham ex-

~:~,;relro, a, adj. Comedor, comilão.

rtl!deÍia.~8. -a besta comcdeú'a, lJedras na
rOllled'l

'

.

tOmed e ., S. f. Extorsão, logro.
1Ile. Vie;/Sle '_9adj . 2 g~ Co~)edor, que colQi comed~nl' l I . "o leao nao comeu, nem
hlllcd

~ •.

er•••
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"só elle (o alferes mór) li- ver prudencial, ou morál. conter-se nos denha 007llcderia particnlar. (lIuando acompa- vidos termos. M. L. I. 123. "oomed'io-se a
nhava el-rei ao visitar as terras.)
gente popular" Eurr. 4. 1. "para quem quer
Comedi .. , S. f. Alimcnto, comedoria. H. comedw-se com a natureza poueo baota" i.
N. 1 300. Andr. CILr. as oomedias : dw' co- é, conter-se nas raias do q'ue ella demarca
medías, elc. ()o1l10, 6. 8. 8.• tenças, e oome em materias de alimento, ve lido, etc. 5.9.
días" (rendimento de cocivarado) (.0 dava cccomedir-se com a razão do espirito» V. Mepor comedía» B. 2. 5. I. 111. P. c. 98. "os sa- surar-se.
cerdotes tem assás larga - das otrertas e
Comecloh'o, S. m. V. Comedouro.
esmolas".
Comeclõ,', ", S. O que, a que come muiComedi .. , S. f. (do Gr. k6111édia de k6mé to, ou pouco. § No fig. e vulgarmente, dizaldci.a, e ódé, ~anto) Peça t11eatral, em que se dos que illudem outrem, para lhe comese poe em acçao os caracteres, os costumes rem alguma cousa. B. L. I. 4. § adj. Que coou os factos, da "ida social, que se prestam rue, e consome: "o tempo 11e oomel/07' das
á critica, ao gracejo, ou ao ridiculo. § En- cousas" Luc. 10. 3.
tre. os' gregos, a ~ollledia antiga, primeiro
€omedo.·in>l, S. f. pI. Alimenlos. § ltapr.nodo da compdIa classica em que os ci- ção de viveres fornccida aos militares prindadãos mesmo d'Athenas eram representa- cipalmente da marcha; quantia que se lhes
dos COIll seus proprios nomes: Aristopbane~ abona pam alimentos. § (an!.) Raçào que
é o representante u'e~se periodo : comedia os mosteiros e egrejas davam aos seus
media; aquella em que os cidadãos d:Athe- fundadores, e padroeiros, 011 a seus /inas eram repre~entados com nomes. upplis- lho, e descendentes. 111. L. 3. 11. C. 20.
to~: comedia nora; aquella em que só Ii- Ol'd. Ar: 2. 5. 25. e 1'. 17. epigl'. "que
guram personagens inteiramente imagina- hão em elles (mosteiro) pOllsadia , e comerios: O melhor representante d'('ste periodo dorias" V. o fJoc. Lat. no Elucid. al't. Nalué Menandro, que só é conhecido por fra- ?'aI: e as Ord. Ar 2. 5. 25. g. 79. e 69. 11.
gmentos e pela imitação latina. § I.omedia e Reposla. § Na mesma Ol'el. I. lJ. I GO. se
lalina ou j'omana; a que o j'omanos imi- manda inquirir ccse 1>S lidalgos fazcm novataram dos gregos e principalmcnte dos au- mente lomadas; ou malladms, ou comel/octores da comedia nora. § Os romanos dis- j'ias, ou outras hom'as" (para snamantença),
linguiam a comedia lJulliata, cujos persona- e lhe contribuiam para isso, bem como hongens cram gregos; a oomedia logo la, cujos 1'a1:am em Paramos O~ casaes do amos. ou
pcrsonagens .revelam a sua nacionaliàaue maridos das amas de seus filhos? EI-HeI D.
romana pela toga; comedia proe/exlala, cu- Manuel aiuda respeitou estc direito das
jos per~onagens figuravam, rr de familias tomal/ias, e comedol'ias na sua Ol'd. 2. II.
nobres romanas; e a comedia la be1'1laria , (a que tão durou até os dias de D. João UI.
cm qne (j"'uram
os frequentadores das ta- mas os fidalgos não seguiram a appellação.)
berna_o § r...90media h'islol'ica; aqnella em que Em Ban'os acha·se frequent. Que talvassallignra um facto, um successo historico. § lo tinha uma cidade em c01lledia, que pareComedia he1'Oica; aquella cujos persona~ens ce abreviação de cGmedon·a. V. Comedia, e
pertencem ás gerarchias superiorcs, I. é, COIl?er. § Comedol'ia; a ração, que se dava
.ão reis, principe~, etc. § Comedia pasloTaI; anllgam. ao alferes real. M. L. 3. 72. § O
aquella em que a acção se passa entre pas- mesmo que colheila; lanL.) Ellloid § Tudo
tores. § Comedia 'italiana; género em que os o qne a titulo de pensão, foro, etc., é dado
personagens convencionaes e t)'picos repre- a quem o rccebe para sustentar-se.
Comcclõlll'o, S. m. Peça de gaiola, onde
selltam d'um nlodo claro pt'rsonagens da
sociedade real. § Comedia de caraelo)'; a que se põe o comer do passaro. § Comedouro,
tem por objecto ó desenvolvimento d'um ca- a, adj. Capaz de se cumer : «frangãos comeracter. § Comedia de coslllmes; a que busca, dotn'os" Eluo. Roça - ; pão - ; maduro paprincipalmente representar os costumes. § ra se colherem, e comerem. § Alguns dizem
Comedia anecdotica; aq uella cujas scenas comedoil·o.
Comecli,,''', S. f. (an1.) O mesmo que a
tC'm pouca ligação. § Alta comedia; a qne
le~ por objecto principal a pintura dos cos, comedoria exigida dos mosteiros, pelos funlumes e caracteres, e em que só entram dadores, ou seus descendentes. Eluoid.
COl1lego, por CommiO'o. Gil. Vw. 1. 133.
personagens da boa sociedade, § Baixa 00«:,omcmo.·.. çuo, e d'eriv. V. Commemomedia; a que representa os costumes das
.
classes baixas e medias, cuja linguagem é raçao, elc.
Comclld .., e derivo V, Commenda.
ás vezes plt'bea. § Paleo das oomedias; antiComcJlos,
indecl.
Nesle CO'lllenOS; n'esla
go pateu em Lisboa, onde havia uma especie de lheatro. § Camedia; (I. fam.) theatro, mesma occasião; entretanto. Rest. de POl't.
representação. § fig. Acto ou actos que ex- M. P. o. 101.
Comelllú.·, e derivo V. Commentar, etc.
citam o riso. § it. Gestos, acções, palavras
Cõméos, (au!.) Comenos. Ord. Ar: 5. {:
fingidas.
Comedh)Jlte, S. m. Comcdlc)JlI .. , S. f. 279. «em este cõmeos" Liv. ele Noa lie S.
O que, a que repre enla comedia; actor, Cl'UZ. "comeyos"
Come•• uim, S. m. (ant.) Signif. inc. !,Daaclriz. B. Flor. 2. p. 5. "soldo da comedianmasquilhos de comeqtlins de cores" Coul. 9.
la" fig. Impo.tor, farçanle.
•
-.
4.
7. será canequins ?
ComedidumcJllc, adv. Com moderaçao,
Comc.·, S. m. O que se come, a comida:
com comedimento.
Comcdido, po' p. de Comedir. ~tlo. T 2. "era seu comeI' as carnes crudas" Cam.
§ Que g'uarda os deveres, e obrlgaçoes a Cal't. L" ·é do seu oomel'" i. é, cousa do
respeilo dos superiores: os Japões são co- seu gosto. Eu(!'. 2. 5. § Diz-se, comer feito ;
medidos uns C0111 os 01l11:Os: acções comcdi- promplo para comer; e uo fig. do que oudas com a pmdencia: j'oi qlle pOI' um :;elo tros lizeram, e nós nos ervimos para o nosmal comedido oom a eslreit(!za de seu Esta- so fim. Lobo, f. 23. § Cada uma das refeições
do e j'endas, saol'ificolt llldo a llma n/ina (a- de cada dia: V. g. a cada comer be~erá
taNssima: (.a comedia nova mais "comedida, lima 'Vez de vinho, B. Paneg. L. "muitos
menos odiosa" sem tanta licença rm saly- comel'es seus foram avaliados, e estimados
cada hum em dez mIl cruzados» § pI. Corizar. UUs. Prol. § ~Ioderado, modeslo.
ComcdhlJ"Jlto, S. m, Modl' lia, modera- meres; viandas; iguarias.
co......·, V. trans. (do La!. comecltre) Reção, continencia, circumspecção dentro das
regras, e limites dos deveres, por ex. obran- ceber pela bocca, mastigar, e engulir; 10do, fallando: v. g. perder o comedimento. mar por alimento: V. g. comer pão, doces
que del:C'lJ 1os a nossa dama. Palmo 4. r 37 elc. § Comer por lião mol''l'Cl' ; prov. comer
V. V. do An. t. 5. pI'. "OO'llwdünenlo de hu- alguma cousa sem appetite, sem vontauC',
milde religioso" § fig. Proporção de meios só para nào acabar de todu. § Uns comem
os figos; a oul1'OS arrebenla a bocca; i. é,
para fins.
Come.llõg'·"I.ho, S. m. p. USo Anclor uns fazem o mal, outros soll'rC'lll Odanlllo,
a infamia, ou o castigo. ~ (omel' CO)/I os
que escreve cometlias.
.
Comedi.·, V. trans. Medir, commensurar, olhos; fig. Cobiçar e nào poder salisfa?rr o
proporcionar: V. g. os meios com os fins, appelite. § Tomar na bocca, e ma,tigar :
"PorCla oomeo 1Jrazas polo amor de DrulO"
que pertendemos con el?ulI·.
Comedir-se, v. ref. E treitar-se e acom- Eltfl'. 2. 7. § fig. Desfructar: v. g. come
modar-se ao que o dever impõe, ou sC'ja de- doze mil 011(zados: "não come palmo de ler-
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rau V. do h'mão Bas/o, 443. "comeo toda a "Se bei de dar de comCI', misler hei de pão
fazenda em dnriões- (fructa mui gulosa, no caldo" lúid. "Pur me fazer mel, comcem que um mercante gastou o valor da car- ram-me as moscas- lbid. -Comei cá da paga do seu navio.) B. 2. 6. I. "comeTlt os be- nella, que limpa é ella" lJ. F. Alan. Feira
neticios em banquetes" § Gastar, consumir: de AneJ;ins. "Quem se queima, alhos comcu
V. g. a lel'rugem, a agua {orte come o (erro; En{ermid. da Lingua, 1). 145. "Não comas
i. é, ataca, e gasta: e IIg. "a tristeza come, crú, nem andes com pé nú" "Comcl' verdue róeu VicL1'. 12. 209. vai consumindo: "se ra e deitaI' ma ventura. ,,~inilo come o lolo,
provocardes a minha ira, a minha çspada mas mais tolo é quem Ih'o da" "Come, mevos coJTterá_ ld. 12. 209. Assim diz-se, no nino, criar-te-has; come, velho, viverasu
flg. comer genle, estar mui irado, mostrar- • Comer sem beber. é cegar e não vêr- "Quem
se enfurecido contra os outros. Ac. cios Sing. come a papa, reze o Pater Nosterll "Uomel'
1. 3. § As ondas comem o navio. Freire, 2. até adoecer, curar até sarar" "Uome, que a
n.· 139. submergem. B. 2. 6. 2. "o mar lhe hora de comer é a fomeu « Comc do teu, e
comea a galé Capitão Simão Martins" § Aca- chama-te menu "Cão de palheiro, nem coo
bar, consumir: "he para nos comeres (o me, nem deixa comeru "A cabeca com co°
tempo) no melhor" Cam Ect. II. Freil'e, mel' endireitall .A 10m COI1ICI',' on a mau
Casto 7. c. 85. § Consumir: "comendo-lhe comeI', tres vezes beberll ,,/Jem jejua qurm
sempre a guerra gentell Freire, 2 n.· 6. "a mal come- "Ver as qne ha de comer, não
podridão come as chaga u "a cllagas cano as cures de m('cheru "Axa não tem f[ne coceI'o as co'nem os membros" "e posto que mcr, e convida hospedes" -Quem tanta agua
aquella região de idolatria coma o seu cor- ha de beber ha mister conwru "Se comeres
po ... não comel'á a memoria de sua sepul- antes que vás a igreja, depois não te porão
tura- B. 3. 6. 2. § UOl11el' a tinta, a c61'; a mesa" "Tem-te com teus pés, COIJWI'QS por
apagar, desbotar. § c.:omer tel'l'as; viver tresu "Tudo ha mister arte e o conwr vondas suas rendas. B. I. lO. l. "tcl'ras, que tade" "Coma o mau bocado, quem conWlt o
comam com seus vassallos" § Comer alguem lIomu "C-oJnc caldo, vive cm alto, anda qnenpOI' um pé; desfructal-o, tirar-lhe tudo o te, viveras longamente- "Come para. viver,
que tem. § Comer as palavras, as s)fl/abas, pois não vives para comer,) "O comer e o
as leUl'as; não as proferir distinctalllcnte; coçar por demais é começai' (ou esta em
pronunciai-as mal. § Comer; no jogo do xa- começar)- "Guarda que comet·, não guardes
drez, ou das damas, é levar uma tábola. § que fazeru "Esse mal faras que andes e não
Come)' Sanctos; diz-se do beato l hypocrita, comas_ ,,/Jem come o villão, se IIJ'o dãoll
que anda sempre rezando, e beijando Sau- "Amigo, amigo, de longe te lrouxe ULU fictos. Vieil'a. § Comer os traballws de outl'em; go, apenas te vi, comi-o" ,d.lom comeI' traz
as suas lavouras, e bens. B. 1. 1. 4. desfru- mau comerll "Comi pápas para engordar,
ctar. § Uomer c calaI' ; não fallar, dissimu- saíram-me por ceia e por jantaru "Comei
lar. Luc. 7. 7. § ComeI', diz se dos dilapila- mangas aqui, que a vós hOl1l'am e não a
dures de rendas publicas, e tambem de mimu "ComeI' toda a vianda, tremer toda a
quem receDe percalços para ajudar, ou ef- maleita" "J)uro de cozer, duro de comeru
leiluar' alguma êmpreza illicila. § Come)'; .Em casa de Maria Parda, uns comem leite,
enganar, defraudar. § EstaI' comendo no outros nata ••Em cada casa comem favas e
que alguem diz; deliciar-se com o que 01- na nossa as caldeiradas" "Gr'ande saber é
guem diz. § Comel'em os sapatos a /wl'va aos. não escutar e C01Jl.er" .Quem escudelia de
bois; estarem rotos. Eufros. 1. 3. § 1'cr co- outro espera fria a come" "Quem comc e
mido comsig; ter ruminado, cogitado mui- deixa, duas vezes põe a mesa. "Quem bem
to. En{ermid. da Lingua, 149. § Uomer os come e jJebe, faz o que deveu .Quem tem
olhos a alguem; explorai-o, roubaI-o. § Co- fome, cardos comeu "Quem a mesa allleia
mel' até deitaI' por os olhos 16m; comer mui- come, mal janta e peor ceia" .Queijo, pero
to. En{el'l11id. da Lingua, 113. § Comerá is- e pão, comeI' de villãou (,Por isso se come
so na cabeça d'um linhoso; diz-se das pes- toda a vacca, porque 11m quer da perna,
soas demasiado credulas, que 3cI'editam fa- outro da espalda" ,dr se-hão os hospedes, e
cilmente qualquer mentira. En{e1'lnül. da comeremos o pato" .r.Jelllor é podre, Cjue
Lingua, 114. ~ A.creditar facilmente: essa mal comido" "Não ba prazer onde não ha
não como eu. § c.:omer carelos com ~enles em- conteI'- "Quem quizer comer commigo traprestados; alcancar algum proveI lo com o ga em que se assentar" "Não se póde fazer
perigo ou trabalho d'outro. § CometI {oei- a par comer e assoprar" "No comeI' e RO
n/lO (te 1)0I'co; diz-se das pessoas que que- fallar é a moça igual" "Não comas muito
bram muita' louça. Enlennid. da Linflua, queijo, nem do moço esperes eOllselllo"
112.) § Comer a dois cal'ril/lOs; \'. Carrilho. "No tempo que se come não se euvelllece.
§ ComeI'; fifi' apaixonar: "comia-o o zelo "O que comc minha visiuha não aproveita
da patria" vieir. 1. 1112.- V. Comido. § Po- a minha tripa" "O que houveres de comcl'
(/e-lhe comeI' as papas na cabeça; diz-se de não o vejas fazer" .Osso que acabas de coum individuo que e mais alto que outro.
mel', não o tornes a roer••Ovo brando,
Comcl', V. iutrans. Tomar ahmento: V. g. comcr embaraçado" "Panella de l11nitos, mal
não comer em casa. § Uomerapasto. V. Pas- comida e peor meclJida" .Para que apara a
to. § Ter comichão, pruido: V. (I. comer a maçã quem lhe ha de comeI' a casca?" "Não
cabeça, o corpo, os bmços; e lig. comer a comas cardos com dentes emprestado" "Não
lingua; ter cocegas de foliar. § Come-Ie o tem que comeI', assenta-se a mesa" "Pão co
corpo; fig. dIzem corno ameaça de castigar mesto, companhia desfeita" -Quem come a
com pancada aos rapazes que não estão carne, rOa o osso" "Quem quizer comer,
quiet.os, 0':l. desobed~cem ás admoestações, mlgue" -Quer chova, quer não chova, meu
l1epOlS de Ja lerem Sido casllgados.
amo que coma" "Comer truta,' ou jejuar"
«JOlllea··SC, V. ref. Morder-se, estando "ComeI' até adoecer, curar alé sarar,) "Come
enraivado, moído por alguma paixão não com elle, e guar-te d'elle".
satiRfeita. M. L. 1. 158. "comer·se as mãos
Comcl'zillho, dim. de Comer, s.
de raiva" come1:-se ele 1'I~i~a, ele inveja; morC6mcs, S. m. pI. Usado somente na phr.
der-se, consnmll'-se. Vlell'a, 7. 524. § fig. pop.: comes e bcbes: contidas e bebidas.
Comel'em-s~ Ull~ aos. outros. ~ieim, 9. 107.
()omcslívcl, adj. 2 g. Proprio para code emulaçao, lJ1ve.las: "comao-se uns aos mel': "generos
B. Plor. 3. p. 227. § Uooutros sobre quem la-de subir mais". § it. mesliveis, S. m. pI. Atv. Z. maio, 1808. V.
Ter-se grande odio, e fazer-se males mu· Viveres, Mantimentos.
tuamente. B. 3. 7. 4. "para este feito eram
Comésto, p. p. irr. e ant. (do La!. cogl'andes amigos, e para todo o mais co- mestus) Comido. Ulis. !. sC. 8.• pão comes.
miam-se hum ao outro-o § Comer-se de ai· to, companhia de feita" (allusão aos que nos
guma çOllsa; sofIrer ~al. Eu{l'. 2. 3. -por ar.ompallham, e ladeiam, em quanto acham
certo que me como d''lSSO (de andares des· em nos, que lograr, e desfructar, e logo nos
calça)". § Adag.: ,,/Jom Hei, Re querei que abandonam, quando cessa o desfructo) "os
vos sirva, dae-me de comeI'" EU{I'. 1. 3. navios comcslos do gusano" B. I. 3. 4. "as
.Quem só come seu gallo só sélla seu caval- laboas do ataúde comestas e gastas. Goes
lo" Ibid. 1. l. "Pag-o-me e~ do meu amigo, Oh,'. Man I. C. 45.
'
que COllõe o seu pao comslgo e o meu coCometol. S. m. (do Gr. kométês cabello
migo- lbid. 1. 3, "Nora rogada, e panella comprido) Aslro, que a maneira do's plane.
repousada, não a come toda a barba" Ibid.' tas gyra em torno do sol, porem em orbita
-II
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mui excentrica, e por isso só é visivel
grandes intervallos. Çonsisle ordinàriameu~
te em um ponto maiS ou menos briUlallle
que se chama nuclea, envolvendo-se e '
uma nebll!osidade (cabelleil"a), e tendo u~
rasto lumInoso, que é chamado cauda Se
o comela recebe a !uz por diante diz·se: bar.
bado; em opposlçao diametral Com osol e
a te~Ta entre clles, se diz cl"Ínilo: quando
se alasla do sol, e recebe a luz por detraz
diz-se caurlato. § (lig. e plcb.) Comilão' v
g. fulano t! 1~1ll cometa. ~ (L do braz.) Mo:
vcl da armana que representa um astro ou
u~~ estrella com um raio prolongado para
baIxo.
.
Vomcüu'lo, 0, aLlj. De ConMa.
Comcl CI', e de r. V. COll1meller. Cam
Palmo L1Ic. B. e outros. Acham-se tam~eni
as vezrs em alg. clds icos comellel' e com.
meteI', e der.
Cometo;;'·"I"'i .. , S. f. (do Gr. /iomêlÍl
cometa, e gmph6, eu escrevo) Historia d~
cometa-o
COlllct,ologill, S. r. (ào Gr. kOlllél&, cometa, e logos, lI'actado) (I. astr.) Traetado
dos cometas.
COme)'os, lanl.) Comenos, V.
COIllCZI'I ...., ou CoIllt\ZI\llll, S. I. (I.
Iam.) ~'estim, banquete. B. /flor. 2. p.36.
Uost. Tel'enc. I. p,.el. p. [..6. -comesana.
Comczinho, aujo m. Que se póde comer
facilmellle. Alllegr. 124 v. § Og. Ilo faei!
cOl1lprehensão, e illlelligencia. ~ l1avel'llo
I)ezo comezinflO; vi vere, mantimentos, Que
pagavam sisa na balança da casa do Iimr
do peso. V. Aver. Orel.
4. 4. 2. p. 41.
"nenhum estran~eil'o compre per si, ncm
per outrem nennum aver de peso COlllili·
n/w, sal vo para seu mantimento; (c não
para ex portar,,, A Ord. J\1an. 4. 2.2. parcrb
distinguir: "nem per outrem comprc, ne.
nhum avel' de l)eSO, nem comesilllw. V. a
edic. da niverRidade.
éom.folão. V. Confalão. Com-{oIõel, cr·
1'0 na UM. de D. AI. III. por Pina, lJ. 2.
Vomgnll..·do/..•• V. Galardoar. l/led.2.
593. "comgatardoal' seus serviços. .
Cõmhll, (ant.) Com'a, como a: "asSllD a
may cOIl1/La HllIa" V. Ba, Uo, artigo oscri·
pto assim pelos antigos. Etucid.
qJómhll, S. f. lan!.) V. Coima "quer se·
jam danados ou nom senpre a cooIIITuJ' Portugal. Aton. I1ist. Leges, I. 166.
Comlátlll, V. eumiada. AlLP. 4. c I.
VómlclI, S. f. de Comico, suost Aetr.il.
Cómlcluneotc, adv. De uma manwa
comica. 11. Flor. 1. 4. 24.
Vomichuo l S. f. do nesp. come.all) Coo
ceira. § lig. Oesejo inquieto, iOlmoderndode
fazer alg. cousa, pl'Uido: "aquellcs pés tem
tal, comichão de contradancar como tu de
bambalear uma fofa. (I. fâmil.J .em lhe
dando a comiclJão não ha quem o ature· O.
F. Man. Feim ele Ane:cins, I. 5. 3.
Vomichiu', V. lrans. (l. fal~.) çausareo·
michão. § intl'an~. Sr!ntir. conllchao.
é
COllllclll'SO, OSII, ad]. (t. fam.) Que.
descontentadico, a quem nada agrada. ~U1a
dc Caso p. 140: § MUito desejoso: .COl/llellO·
so de fallar verdade" G.anc. [. 227. . ..
Comlclúl, adj. Z g. (do Lal. col/lIlralis)
Pertencente aos con.. iclOs do [lavo llamaao.
Dclibemções com.iciacs; feitas em commum
nos comicios.
.. ) IleoCou.iclo, S. m. (do Lal. comli~um ..
nião publica para lractar.questoes elelt~:
raes, politicas e outras de II1teresse do~C1.
dadãos. § - S. m. pI. Entre os anh~
Homanos, eram assembleias, e Juntas SOl
povo todo, ou só da plebe em cerlos~ 'e
para fazerem leis, elegerem. maglslrado m.
delerminarem outros negoclOs da suaCO
petencia. Anlig. de L·isboa. 217. . Oum)
Cómico, II, adj. (do Lal. C01lllcu1e estllo
Que respeita a comedia: "naquel la roo
tão comico" FerI'. Bl'isto.. Prot. j ~.ecomi,
mico; que compõe comedJOs. § ·f/riSO ou
co; o gracioso. § Que causa, exCI Terenideias de ridieuTo. § Usa·se s~bst ..~ ira 5.
cio aq uelle tão celebrado COI1lLCO" Pre ,
150. ~ subst. Comediante, act9r. lriopara
()omldll, S. f. Aquillo que e P!OJeslinado
se comer; o comer. § Oque .esla IO'csli
para se comer: a comida csla promp ,
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v~os de guerra ou

na mesa. § O acto de comer: os me.ninos no
mercantes, além de sercollegio nao faliam durante a ~onuda.
i ViÇOS e<peCla.es .CJlIC lhe são determinados,
vomldJidc, S. I. (do Lat.cOlnltas) (L poct.) tem de substltul/' o commandanle cm seus
Urbanidade. AI'I'. 2. 3.•onde elles r~ebem impedimentos, ou na sua falta. § - adj. Que
tantas comiclades.,
commanda. § Comlllanelanle clc bombeiros'
vomido, p.. p. de. çomer. § fig. "Comido o chefe d'essa corporação.
'
do mar o navIo· VLetra, I. 746. § adj. Que
Commu .. tIí"·, v. trans. Fazer omcio M
comeu: "vos estareis ,comidos. do zelo, mas commandante. § fig.• 0 lugar alto, que comestais muito bem comulos. VWLI'. 7. 104. ten- manda a campanha rasa. i. é domina. Ex.
dcs comido mu!tC? ~em (no sent. trans.,.co- ele Artilh. § U. lêl'. F. de S. Lui=: no seu Gloss.
mo outros partlclplOS, v. g. é homem lido, diZ, que commal1dul', e del'iv. são vocab.
presumido, etc.): "Dal'o bem cOIl/ido, e me· Franc. hoje adoptal.los cm Port. e cm eu
Ibor bebido" Cosia, T,cl'.
logar tinhamos capitanear, mani(al', ler
Comi;;o, V. Comlmgo.
_ man«o; cabo, por coml1landanle (vulgar nos
vomlli;o, S. m. Grande comedor, gulolao. classlco), etc.
T. de Agora, 2. 3. .f.;oul. .7. 7. 5. ~. Uue ex·
«:o ...... auditu, s. f. (L comm.) Sociedade
piora alguem em provei lo . P!·~pl'lo. § Que constituida por un~ ou mais socios solidarialira do emprego ptuI'cntos 1lllcllos.
mentE' responsavels, e por um ou mais so(;omlllllc, ou onu l s. r.. de Comilão.
cios capitalistas, cuja responsabilidade vae
Vomingc, S. m. ,Ilortclro an!. de 16 ou só até a 1l11porlancla do capital com que en18 pollE'gad~s. Ex. ele Ilamb. r 102.
traram, não Ibes cabendo. gerencia alg~n!a
Cominhelro. u, s. Pessoa que vende CO° no negocIo; porques e a tiverem, assumlrao
minhos. § fig. Que fa~ caso de cousas vis; ipso {aclo a responsabilidade com os soliescrupuloso de minucias. lIíeir. 9..71.
darios.
CominhOS, S. m. (dO Gr. kymmon; ou
ConUlutudltlulo, adj. (t. comm.) Diz·se
do Arab. cammún; der. do Hellr. call1on) de cada um dos socios solidarios de uma
usa-se em geral no plural: [[erva vulgar, e sociedade em commandita, em opp. aos com·
semenle d'este nome, de que se adubam as manelilarios.
comidas. § Não vale um cOl1lÍl1ho; para nada
Conuuanclltitl·, V trans. (L comm.) Enprcsta: expr. vulg·. I/ego, Alv. c. 13. § Ser carregar da admlllistração dos fundos em
um cominho á vista ele alguem; ser Illuito uma sociedade commandilaria.
baixo ou de muito pouco valor comp ,rado
Commnndltiu'lo, S. DI. (I. comm.) Socio
com alguem. § Niio ler (['anele ala?' cinco reis capitali ta de nma sociedade em commande commhos; não ter nada de seu. En{er- dita, só responsave! até á somma com que
miei. da Língua, 140.
entrou n'eBa.
Com-Irmuo, S. m. Com-ll'mii, iin, ou
Comnu\fldo, S. m. Acção de commandar,
àn, f. (V. Co° irmão. Ord. Af. L. 5. p. 48. 2. § A direcção superior de uma força terres·
T. II. elo L. 5. "prima com-irmãall "segnn· tre ou maritima. § Auctoridade do que comda com·irmàa. e não "scguncla il'mãa ll ) O manda. § Direcção, governo: o c01l1111anclo
que, a que é como irmão em primeiro, ou ele um navio. § 1'0:; de cOlllmanc/o; a que é
segundo, ou terceiro gráu, e se dizem 1Jri· dada pelo que com manda em termos bre1110 ou prima com·irmão ou com-irmã. cil. ves, e intelil~iveis para a execução de uma
Oril. "se dormir com sua filha, ou irmãa, manobra militar, ou naval.
ou prima com i1'lnãa, ou segunda com i,'Commitrcn, e derivo V. Comarca.
lIlãa" L. 3. 7'. 63, 2. "seu parente de segunCommltl'im, S. m. Planta; nome que os
do com-irmão a suso" (acIma) Leão, Collecç. Brazileiros dão ao pimentão. (Capsicum bocII. 45. cd. de Coimb. Ol'el. 3. 58. 7. 1Ilan. 3. calttm. (Linn.) Flor Lus. e Flor. Phann.
M. 9. Leão, CItr. J. I. c. 44. onde se vé que
4Jocllmásse, S. 01. Moeda do valor de 25
não se deve dizer primos segunclos (Aiat'íz réis, correnle elll Moka.
/). t e 7.), mas segunelos com·i1'lnãos; pois
Contmedlmento, e derivo V. Comediprimos segundos quer dizer 1Jl'imeü'os seg!m- mento, etc.
dos; mas prevaleceu o uso de dIzer primos
«"ommclíncns, S. f. pI. O mesmo que
segundos, primos em lerceiro grau, elc.
commelynáceas.,
tJoml.'liulto. V. Comezinbo.
(Jomml."l'·lln, S. F. (t. bot.) Genero de
Comltim, S. f. (der. do Lat. comes, iUs, plantas mono<;olyledooeas da Amerira do
companheiro) Acompanllamcnto de gente Sul § - tuberosa; planta do Mexico que dá
por cortejo, obsequioi pompa, acção que a !lores azues reunidas n'uma folha em fórma
requer. B. Flor. 2. 194.
de espatho.
.Corrlitre, S. m Oflicial da galé, que diri·
Commcl,'uc\cens, S. r. pi, (t. boL) Fagla a slla mareação, e os forçados, ou ga- milia de plantas monocot)'ledoncas que tem
Icoles. B. D. 2. f. 46. III. C. I. 36.
por typo o gene1'0 commel,Yna.
CÓntlllll, S. f. (do Gr. Iwmll1a, inciso, de
Commcmoc'uçiio, f. r. (do LaL coml1le~pló, cu corto) Virgula. § - pI. Duas como llloralio) Lcmbrança, menção, Clue se faz de
Virgulas Clue se collocam no prillcipio e fim alguma cou:m, ou pessoa. B. . r 8. "sem
df uma 'alla ou tran cripção, como se vê haver commemomção de seu despacho" §
em numerosos exemp'los n'este diccionario Preito de homenage.m, o~ me!D0ria de pes(.....). Lavanha, Prol. da 4." 'Dec. c/e B. soa 11Iustre, ou fello hlstol'lco nolavel. §
§ PaNe do. cólon do periodo. § Na musica, Lembrança por honra religio~a. A1T. 8. 8.
C. qua ! a decima parte de um tono, ou a "elll COlllll!el1loração da Virgem" § (na _IidlslanCla entre o semilon maior, e o menor. turg.) Antlphona com yersetcs, e oraçao,
Nunes, Explan. 44. V. Goma.
que se recita em honra de algum Sancto
COllllllllndnmellto, S. m. p. uso A aeção nas laudes, e vesperas, e na mis.a dcpoi
dc commandar; commando.
da oração do dia. Gonçalo V~, 104. § COI1lComlttnud.\ntc, S. m. Omcial militar, memoração dos morlos; a mensão que na
que commanda ~lll'uma tropa: v. g. o com- mi sa .0 sacerdote faz dos morto.. § .il. A
1~la~ldanle ela el!vLsão; o coml1lanelanle do solemmdade que a Egl:eJa cele~ra no dia de
ltgunenlo; do balalhão' da companhia' o linados. § iI. A solemntdade que al~uns pocommandanledaguardá,elc.§ COl1ll1lanelán/e vos celebra.m u:esse dia em honra dos.mQre~lI chere; sem subordinação a outrem. § tos sem se JO~plrarem em qualgner rello-lao,
!lImallela?Lle de um navio de guerra; o of- e só por senlimento de humaolda~e; oBraelal supenor de bordo' aquelle a quem to- zil scgue actualmente esta doutnna.
dOds devem .ob.ed!encia, ê é responsave! pela
«)ommemoc·ittIO, p. p. de Comn~emorar;
or em ~.dISclplll1a, pelas manobras nauti- e adj. D~ que se faz comme~orac;ao: v. g.
c~ c mIlitares. § COlI!lllanclanll! ele um na- obra lIWt commcmorada ; de/unclos commeVia mercanle; o ol'licia! superior encarre- morados.
Wdo da.manobra, e nos navios de peque«)ommemoc'ól', V. trans. Fazer commea lotaCf'O, tambem da admini traeão de moração.
bo.rdo. N~s paquetes, por ex.. essas funeCommcmoc'ntívo, n, adj. Que recorda,
:~, assIm çomo as <le machini tas, tem ou faz lembrar. § Feito .pm memoria de alse~ es tSpeClaes, e admini lração propria, guma acção, ou acontecimento..
bilrdo em l.odo o caso o commandante o arCommcmoc'á1'cl', adj. 2 g. Digno de
11 osupenor em qualquer emero-ellcia, pois com memoração.
IC cabcm todas as respon abilidades. § Se.«)ommeudu, S. f. (corr. do Lat. C0l11111engullc/o COlll111anclanle; o oflicia! que nos na- da/ia, recommeudação, merito) Denellcio que
Coo

COM

49'1

se dava a cavallelros das Ordens por serviços, ou por outro titulo. § Commendas velhas, na ordem de Cbri to, as que se erigiram dos bens dos Templarios, cm Portul:!al;
as novas foram accrescentadas por D. nfanuel. V. Preceptória. § Vencei' commencla;
o que servia, para Ib'a darfm. Goes, ChI'.
Man. 4.. c. 5. e 76. § Servil' commenela " o
que milItava pela que já lhe baviam dado.
A's vez~s se tornam no mesmo sentido; mas
V. Servir a mercc, o beneficio. ~ Commenda;
actualm!lnte, simples distlncção honorifica,
o terceiro grau de algumas ordens militares. § A insignia que os commendadores trazem ao peito; cracha. § Ter-ra, que
em tempos antigos se dava a commendadeiro, ou commendadores, para a guardar, defender, proteger dos inimigos, e
malfeitores, e manter paz, e justiça no
districto d'ella a seus moradores. § (L de
dir. can.) Administração das rendas de um
beneHcio regular, dada a um eeclesia tico
secular; administração de beneficio vago;
territorio do beneficio, e suas rendas.
Comme.tllução, S. f. Aacção de encommendar. IJ. Dom. I. 3. 21. Agiol. Lus. 1.
199.

Von,,"cnClltllclt'n, S. f. Senhora, que
tem commenda. Andr. atI'. 4. 43. "a coml11endadeim de Sanctos o novo- i. é, a prelada do mosteiro.
COllluceuclnclêlro. O mesmo que commendador.
Commcndndoc', S. m. O que tem commenda, e póde trazer a insignia bordada
em pla~a, ou crachá, e pela parte superior
o coração de Jesus. Lei ele 1790. § (an!.) O
provedor, ou administrador de hospital.
Elucid. § il. Defensor, protector de· egreja,
mosteiro, e SlJ<!S possessões, terras, caste!los, colonia . Elucid.
Commcnclncloc'in, S. f. Ooflicio de commendador. Ai. L. 5. 46.
Commcndnmento 1 S. m. Recommendação, encommenda. NoDilim'. 59.
Commcntliu'. V. Encommendar.
CommcndntnJ'Ílt, S. f. Oomcio e o cargo
de commendatario; do que tem encommendada uma egreja, um beneficio. Agiot. Lus.
2. p. 15.
CommeudlltlÍc'lo, adj. m. Ab(Jade com·
mel/elatario; o que tem beneficio regular
em commenda.
Commcudntíclo, u, adj. O mesmo que
Commendativo.
CommcndlltÍ\'o, u, adj. (do LaL comlHenelali/ius) Que recommenda; que faz algllma cousa, ou pessoa recommendavel. §
(na poes. -dram.) Prologo commenellllivo; o
em que se louva a obra, e o auctor. Cosia,
pl'er elas COlH. ele Ter. 1)· 28.
Commc.. tlutól"ln, adj. r. p. uso De recommendação; que recommenda; commendativa: carla-o
C:'ontlucucléln, S. f. (L comico) dim. de
Commenda. Pl'esles.
.
Coutluellsicl, pt. Commensaes, s. m. O
que come á mesma mesa com outros: v. g.
em refeitorio, tinp.1l0, de graça ou por seu
dinheiro. Ol'd.
3. 30. 3. f. 113.
Commt'llsulltll'tle, S. f. A companllia
de mesa, camaradagem: v. g. tinham - na
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estalagem, l'e{eito/'io.

Commcnstlt'ublllditdc, S. f. (t.degeom.)
Relação de numero a numero enlre duas
grandezas, que tem tuna medida commum.
CommenStlt'lll;iio, S. f. (I. de math.)
Accão de com mensurar.
•
éomm("fl81lt·ittlo, p. p. de Commensuraro Penitencia commensu'l'acla ao peccado;
i. é, á medida, á proporção do peccado,
proporcionada.
(JommCItSUI'{cr, V. trans. (do LaL Cltm,
e mensura, medida) Medir uma grandeza
exactamente, de sorte que não reste nada:
v. g. 3 mede, ou commensura 21.e:xactamente 7 ve:;es. § fig. Proporcionar, ezualar.
Commclulllritr-Hc, V. ref. IIg. I'roporcionar-se, equiparar·se: "nunca o limitado
póde COll1menS1Lral:-~e ao illll!lito•.
ConUIICIISIlt·"tn o, u, adj. (L de geom.)
Que mE'de exactamente qualquer grandeza,
I ou numero. Brol. C. I. p. ~33. "a grandeza
absoluta, ou C011lmellsuraltva das plantas",
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COIIIUlcnsu,'íovcl, adj. '2 g. (t. de matb. te comprehende a sciencia de todos seus
e for.) Granueza, que póde medir-se, e co- ' dilTerentes ramos e a practica d'e ta sciennhecer-5e exactamente por meio de outra. cia, e aquelle só se refere á parte laboriosa
§ fig. Pena commen.suravel com o crime; e lucrativa. Aos que estudaram a sciencia
do commercio e a practica chamam-se com·
proporcional ao crime.
VOIIIIIICU!ádo, p. p. de Commentar. A mel'cian/cs, e negociantes aos que se dão
que se faz commento. § lig. Assacado, im- ao negocio, ou a algum ramo de commer·
ci{), aos mercadores de gros~o, sem que
putado.
VOlluncnt'"liu', ", S. O que, a que faz muitas vezes tenham a sciencia que é procommentos.
pria do commercíanle, por i O se diz neVonullcntl'nte, p. a. de Commentar, e gocíante de vinhos, de azeites, de trigos,
adj. 2 gen. Que commenta texto, ou leltra etc., aquelle qUI~ compra estes generos, os
de outro e<criptor.· D. F. J,lan. flosp. das gllarda em armazens, os beueficia, etc.,
Lellr. p. 316.
para os vender com lucro, sem calculo neVommcntiu', V. trans. Fazer commen- uhum prévio, nem especulação engenhosa;
tos. Vieira, 6. 4.68. § lig. Inventar, forjar, ao contrario, o sabio commel'ciante calcula
assacar. Arr. 9. 9. "conwlCnlou maldades a abundancia e escacez de Uillas paragens
sem conto».
com ontras, os ga:tos de compra, transporVOllllllcnti... lo, S..m. Breve narração te e armazenagem, beneficiqs, ou ganancias
bistorica, sem adornos; memoria, relação: de comp"ar em um ponto e vender em ouv. g. os commentarios do grande A(fonso de tro, verilicando para isso sabias c compliAlbuqllerque. B. 4.. Apol. "escrever os com- cad as operaçõe , e executando tudo com o
71lentarios da ua glona e nome, que tem arranjo e economia [Jos:'iveis. Tal é a idéa
á cerca de todalas gentes». § Explicação do sabio c011lmercianle: porém, o Codigo
breve ele algum texto, glosa. § Commenla- Commercial Portuguez diz: que toda a pesl'ios. V. !t1emol'ias, s]/n.
soa babil para contractar, inscripta na ma
Comlllenliclo, ", adj. Fabuloso. B. Flor. tricula do commercio, e que I"az da mer§ Fingido, inventado.
cancia profissão llabitual, é commercianle,
Commentisll\, S. 2 gen. Pessoa que faz e que negocianle em geral é synonymo de
commentos; i. é, addições e reflexões ma- c011l1llercfanle; porém, torna-se restríctaliciosas ás acções, ou palavras de outrem mente pelo que professa commercio ex terCommellto, S, m. (do Lat. commentwn) no. art. 36. Mercador é o homem que se
Explicação breve do texto de algum auctor emprega em mercancia, ou tracto de merem quanto á sua mente, ou no que respoi- cadejar; 1J0uve tempo em que este vocabuta ás palavra. Vieira, 3. 388. § fig. Rel1e- lo foi entre nós synonymo de commercianxões, ou addições, que se fazem a qualqner te, porque este termo é novo na linll"na; a
caso que se rel"ere; glosa; e talvez postilla nossa antiga palavra generica era nomem
de mal dizer. § Traducção para escolas, pa· de negocio e mercador, llOje propriamente é
lavra por palavra: v. g. commento de Vir- o negocianle que comme'rceia dentro do reigUio.
no por grosso, ou a retaUlO. O mercador por
Vommeos, (ant.) V. Comenos. Ord. Ar. grosso hombreia com o negocianle. O Codi5. T. iO.
~o Commercial diz: que mercador em ~eral
ComlllCl'clíot, adj. 2 gen. Que re!'peita e toda a pessoa que compra e vende merao commercio; associaçcio commercial; co- cadorias, mas em particular é a.quelle que
digo commercial; eslylo - ; mercantil.
compra e faz fabricar mercadoria para as
VOlllmcrcll\lísll\, S. m. Escrtptor de di· vender por grosso, ou a retalho, eo.. armareito commercial § O que é versado n'esse zem, ou loja. arl. 9'2.· Ao que se occupa de
ramo de direito.
•
trafego, ou trafico, chama-se lraficanle, mas
VOlllllle"cláhnente, adv. A maueira de este vocalJulo, innocente na sua ori~em,
commerciante; segnndo as praxes, usos, toma-se hoje em mau sentido, para deslleis do commercio. § Em matp.ria de com- gnar o que no seu tracto usa de Illdustrias
mercio; ob o ponto de vista commercial. e não negoceia liza e honradamente. TralI{''ommercialmenle fallando, tal cousa não clanle significa propriamente o que tracta,
convém...
o que se emprega em tracto, no sentido
COllllllc,·cll\nlt·, S. 2 gen. e adj. Pessoa de commercio, negocio, trafico de mercaque faz commercio; negociante. ~ Nação dorias; boje, porém, toma-se a mil parte, e
commercia1l1e; commercial. § Gerencia com- é quasi synonymo de traficante; diz·se dos
mercianle; a dos banqueirus, see-uradores, que fazem negocios com dolo e fraude.
negociantes de commissões, nrercadore's, Uhalim é voz Asiatica, e designa o negofabricantes, etc., conforme o di posto no cianle astuto, talvez de pouca conta, que
Codigo Commerciàl Porluguez.
conlla mais na sua esperteza, qne na lizll(Commerciante, Nro-ociante, Merc~dor, ra do srn tracto e valia de seus cabedaes.
VOlllmc"clill'~ V. intrans. Fazer commerTraficante, 'fractanle, Chalilll. S,l/n.) Estas
palavras indicam as difrerentes Cil'culllstan- cio com algllem. Vieira, 4. 2'26. diz: lInem
cias e cla ses dos e~ne SI") occupam em com- os que commerceão nas praça» posto que
prar e veueler, em trocar e cambiar as mer- diga allwnía. § (,'ommerciar em lal genero,
cadorias. A palavra commercio é LaL com- l-amo, e/feilos; fazer commercio. ~ Fazér COlIl1JICl'cium, e significa lilleralmente cambio municar por tractos e comrlll~rcios: • - a
de mercauoria , commulalio mereium, e se sua nação com as mais industriosas.. fig.
fórma de com e merx, mercadoria. 'o prill- ,,- os homens com os Céus... § Geralmencipio só se fez o que impropriamente cba- te diz-se nos pre . indo e subj. e no ilTlp.
mariamos commercio, por trocas e permu- eu commerceio, elc.; eu commercâe, elc.;
tações, poi que não se conheciam as moe- commerceia, elc. V. Negociar, no fim.
das, nem o calculo, nem o cambio, e muiC')Il1mc,'cló"el, adj. '2 gen. Que pótle
to menos ainda o gyro, até que se desco- entrar em commercio; não vedado para o
i)riu fazer estas operações por valores equi· tracto: v. g. eITei/os, genel'n:, commerclaveis.
valenle ; de Clualquer modo que seja, com- § Que dão lucro no commercio, que tem
71lercio. ignilica cambio, reciproca com· boa extracção; que são pedidos, encommenmutaçao e trafico. Posto que esta palavra dados; usuaes e recebidos no commercio por
se po sa e'tender a toda a sorte de compra sua boa qualidade, e não alcaides de infee venda, cumo acontece na lingua Jlrance- rior qualidade e sorte natural, ou mal arza; comtudo, applica-se mais particular- tificiada e fabricada: v. g. vinhos - ' lençameule ao tracto feito com sciencia, em l'ias - ; fazendas de lei, porque alguns regrande e por atacado, por isso se diz: jnn· gimentos de fabricas: V. g. dos pannos reta, tribunal, aula de commercio. Negocio é guiam O como devem ser lavradas as boas
tambe~ palavr~ Lat. negocium! que os ely- sorte? § Por onde se póde lractar, commologlstas denv. de nec e olmm, mudado merClar, navegar: "mares commerciaveiso c em g, falta, carencia de ocio, e por Andr. ChI'. 4. c 115. "que assim erão comconseqllenci.a trabalho, fadig~: designa um muns e commerciaveis todos aquelles mares
genero particular de. occupaçao e trabalho, e terras adjacentes aos senhorios, dominios
que comprebende a ldéa de commerclO lu- e conquistas de Portugal» (pertendia isto
crativo; e a. sim diz-se que se fez bom ne- el·rei de França).
{/oeio, quando ~ tracto foi fa~oravel. DilfeCommércto, s:, m, (do Lat. commerclUm)
rença-se negocIO de commeJ'cw, em que es- A troca, permutaçao. das producções natu0

raes, indlJstriaes, ou da arte., po!' outras da
mesma natur~za, ou por dll1h~lro: .0 uso
do C~m)lerCIOS, ' e pescana tao proveito.
sas ás cidades" Feo, TI'. 2. (. 10. (V. osyn.
de Commercmnte) § CommerclO por grosso
ou .de alacado;. compr:a e venda de merca:
don~s cm porçoes mais ou. menos considcravels para serem revendidas. § CO))III/ercio de ou a l'elalho;, venda de mercadorias
cm poq uen.as porçoes aos consumidores.
§ Uommel'ClO; o corpo dos commel'ciante<'
o commcrcio apoia a l1leclida cio goufrllO "§
TrilJunal de c0I11111~rcio; tri~unal que julga
processos commerclaes. § LtberclOile de CQIJI.
merc,io; principiu de eco~omia social, que
conSidera como necessana para a pro pc.
ridade do cOlUlllercio e em geral das naçõ"~
a suppressão ou rcducção dos embaraços
nascido~ das ~I.fandegas. ~ Na Iinguagem a
e(:onomla politica ou ocral, commereio é a
indllstria que põe o produclo ao alcance do
consumidor. § Uommercio ex/el'iol'; compra
ou venda de mercadonas de ou para fóra do
paiz. § çommercio inlerior; compra Oll vcn.
da no lnterlOr dos prodllctos do paiz. §
(]o/1/.1y,ercio de transporle; compra de mercadorias no estrangeiro para as vender
no estrangeiro: "o Brazil faz muito commercio de lranspor/e: comprando na Euro·
pa e vendendo na Africall § Og. Conversação, tracto illicito elltre pessoas de dilTe·
rente sexo: ,,- publico de si mesma. Vieir.
.de lJumanos commercios esquecidoll Cam.
Sono 115. § O commercio das lelll'lIJ, c/as
musas, elc.; as occupaçõeslilterarias § 161'nal do Coml11el'l:io: folba periodica que prin-

cipalmente se deuica aos iuteresses do com·
mercio.
VOlllllléssen, S. r. (anL) Meia COl1lmessw;
meia commenda. Elucid. art. ll1ea.
COllllueUedt'l,·, n, S. O que, a que commette: v. g. commettedor do delicio Ord.
Ar. 5. 57. 2. «os Portugllezes não eram coo
melec/ores de tr'lições" B. 4.8.8. Ord. Alan.
5. 3. '20. "feitores, ou commeledores" «com·
melec/or de lesa magestade» réu. Ord. Alan.
5. 3. II.

VOlllmcUenlc, S. 2 g. Pessoa que dã encargo, ou commis. ão a outro, para fazer
compras, e \·endas. [Ioje diz-se geralmcnlc

commillell.le.

VommeHe.·, v. trans. (do Lal. coml/lil·
lere) Fazer, praclicar: v. g. commellcr crime, delicio. § Tentar: "comeleram a praya,
indo a ella" (para saírem á terra) Luc. 4.
1. "com asas céreas, o alto ceo colllmelle.
«comrnelle á lua abrir o reillo e~curo' 1I- o
pélago» "comeler inferno, e cCO ... outrem
cometa a furia de Nereo» Lus. '2. m. Arr.
10. 6. commelleraln (aI/ar-se por 3 vezes. AJ.
C. 2.109. § COlllrçar alguma pmpreza. Paltn.
2. c. 98. (,cousas asperas de cometer, lem

brandas as saydas" i. é, os exitos facel5. §
Ewprebender, provar: v. g. commelleram
vadear o l'io; passar, entrar. Freire, 4. II.'
6G. e Lrlbo, r. ,~4 .• querendo o rey col1tmel/er
a entrada» 111. L. 1. 9. «co/116lera joruada o §
Encarregar, dar commissão: v. g. cOli!TIelter algum negocio a alguen~, a C$ecltçao de
alguma ordem: «co11l11wllera aquella empre·
zá a seu irmão" Coulo, 1'2.2. a. ~ gntreg
v. g. - ó. for/una da {fiteI Ta. M. [,. l. .
«come/endo de sua ventura a Oeos ll .commeller ã sorte leve» entregar a~ acaso.
Rem.. VaI'. Rim. «tudo em suas maos COI1/melfe, e deixa" lei. Ri n. § On~rcr.er\ Wo:
pOr: v. 'I. commr.ltendo o C/li:J;ao de a~/lI",
por conCerto. ~ {''ommeller; urlegar; § ~'~~.
meller alguem c 11/1 l1 a;; propOr-Iii a. J /I'
11/W, Disc. I'27. ~ Telllar al,!!lIrm de p~layra,
para fazer alguma cousa. l!:tt{r. l. l. o [011/111ellel' a briga peleja' começar, romper.
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Andl'. ChI'. P.' 3. C.
§ CommellDr-s~:
balalha; ajuntar-se, travar-se. !tI. L. {. ~ .
3. § V. Cometer.
t e \'
Vonmacttido, s.
Assalto, a a~u 9' 5'

74.

r.

Commettimento, em guerra. Couto, . cn'
«perdendo nestas coml11ellidas alguma/fda'
te» id. 10. 6. 4.•• na primeira commc I '
V, Remettida.
tl C,aI1/.
Vommettído, p. p. de Com me er. elida
San. 184. "da culpa contra el!e CQI~ 00perdão pedia" "a jornada cometlda se AI L
neplacito dos possuidores da terra» . .
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I. 9. 1. § Fica/' a. pena cOl~wlellida; i. é, a
pecuniaria incornda, vefll:lda para a part~
vencedora. Ord. Ar 3. 88. 2. § COltiJa -,
entregue a commissão. § it. Descaminhada.
Ord. MlJn. 2. 15. 19
_
(JOIIIIllCUhIlCllto, s. m. Acçao de commetlcr: v. g. comme.ttim€nto do deliclo_ §
Og. O delIcto commellldo. fi. P. 22. § Acçao,
empreza audaz, e. de f1;,rande conceito. e
peno amenlo, tenlallva aOIl11osa. LtIS. 4. 104.
.nenhum C011letímcn/o alto, e nefando·, tenlativa. V. Acommellimento, em guerra,
briga.
_
COIlIl'U~YOS, lant.) V. Comenos, ou Comeos: "ne;te COl/lJlwyos» Elucid.
(Jó:IlIllI11, ~. f. Planta da familia das eu·
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urna percentagem pelo seu trabalho. § Ca.Ia de commissões; a que recebe generos,
compra, vende etc" tudo por conta de terceiro. § Jurisdicção commellida, delegada.
Vieir. I. 483. § Pec,;ado decommissão; aquelle, que consiste em fazer cou a defeza : v.
g. furtar, adulterar; oppõe-se ao de omissão. Fco, Trat. 2.
t76. § Junta de ministros deputados para algum conliecimento,
que não é da competencia onJinaria da
Junta ou dos commissionario : V. g. na Relação: "formar, nomear commisúio" "formou-se a camara dos communs cm commissão" para conhecer e deliberar, ou tractar,
e inlol'mar-se de algum negocio especial,
etc., nomeon, elegeu. deputou UIDU comphorbiacea~.
missão. § Os membros de lima commissão;
vOllllllí;;o. Variedade ou l1exão do pron. os commissario-, os da commissão depu:apessoal ClI, empregada com a preposição dos d'ella, que a compõem: a commissão
com e correspondente ao ablal. lat. me- de segltl'ança p!lutica. § Junta de pes-oas
CIlI1l~ anc/ou cOl/unigo; janlou commigo; em nomeadas para um nm qualquer. § O loeal
minha companl1i~. § Oe mim para mim; onde se reunelI!. § No parlamento: os vaenlre mim: ia tll~endo COIJLU1lgo. § A meu 1'I0S grupos eleitos para se occuparem de
respeito: v. g. liberal commigo; commigo cada um dos assllmptos especiaes sobre os
avara.
.
I quaes se tem de deliberar: ãman/tã ri a
COlllllllllncílo, S. r. (do Lat. comminatio) : eleição das commissões; eommissão de (a·
Ameaço de pena: "ao .castigo precedia a zenda ': - de gl.I~l'l'a ;.- de. mal'in~a,. ele. ; o
colIlJuinacao" V. Commlnar. Chi'. de San- 1'equel'tl1lenlo fo! envl(ulo a commlssao; fOI
clw /I (.205. § lig. Figura de rl1etorica pela approvado, foi re1\"eitado o parecer da comqual o orador amedronta o auditoria con: a mlssã.o. _§ CommlSsão a(bmnistml!va; nas
pintura dos males, que podem sobreVIr, assoclaçoes populares; a gerenCla da so°
como os castigos do ceu, etc.
ciedade; a sua direcção interna, e princiCOlllIllllIÚclo, p. p. de Comminar; Amea- palmenle financeira; é ordinariamente comçado; diz·se das penas. .
. posta de. um pres.idente, um secretario, um
VOlllIllllIllllI.." ", a<lJ. e s. Que comml- Ihesourelro, e dOIS ou mais vogaes. § II' em
na: palavras comminadol'as; que exprimem commiss(Ío; ir a qualquer parte por conta
comminação. V. Comminatorio.
do governo ou do particular desempenhar
COlllllllllúr, V. trans. (do Lat. c011l1llina- qualqu·r encargo temporario, como ajustar,
"c) Ameaçar com pena, ou castigo por que- ou (jscali~ar compras; fazer estudos de
bra da lei. Vieil'. 9. 4.7. "sendo a pena da qualquer natu'reza, etc. § Eslal' em eonwnsprohibição comminacta a ambos".
são; estar desempenhando as funcções d'e'COIIIIIIIIlÚ", V. intrans. Fazer ameaço:
e encargo. § it. Estar exercendo um em.Oeos colllminolt, que cahirião em pobreza" prego temporario, de que pôde ser dispenCarla Pasto do B. do POl'lo. B. Flol'. 3. sado em qualquer oceasião. § Commissdo de
181.
inquerito; a que é nomeada para s)'ndicar
Comlllllllltívo, ", adj. Ameacador da de actos de funccionarios publlcos, o'•. partipena. Atln. Inst. 2. f. 886.
culare , ou de qualquer corporação, a~sim
COlllmlllntó"'o, R, adj. Que contem com- como de quaesquer faclos de que importa
minação. Luc. 4.. 2. "S~ a sentenca fóra só conhecer as causas ou os (jns.
comlllínaloria" § Pena comminalo;'ia; a que
COlIlllIls.... rllI'ÍR, S. f. Exercicio de ser
deve ser applicada em caso de infracção. § commissario de fazeudas, e efl'eitos de comJuramenlo cOlllminalol'io; orando por Deus, mercio. Leis Noviss.
qne te malarei, e isto promEllo a boa fé,
VomllllssII ... iltlo, S. m. EmpregtJ, ql!aassim Deus me ajude, etc. V. Juramenlo. § lidade, exerci cio de commissario. § A reRecado commina/ol'w; de ameaça.
partição (hoje extincta em Portugal) incumCOllllllilluir, V. trans. (do Lat. commi- bida de fornecer o exercito de mantimen/luere) Esmigalhar, eSmIUçaI', quebrar em tos i a sua secretaría. § Commissariacto de
parles miudas. Alma Instr. 3. (. 431.
pollcia: actual divi~ão da policia civil a car.VOllllllllllltlVO, ", adj. (t. cimr.) Redu- go de um commis ario. § A casa em que
zldo a fragmentos ou esqui rolas.
funcciona: (u/ano es/Ii no commissariado.
COllllllíphol'/I, S. L Arvore da familia das
COlllIllls!'júrJo, S. m. O pncarregado da
amaryllideas, a qual produz uma resiua se- missão, pri!lcipalmente telllporaria: commelhante ao bdellio.
missarios nomeados pam ajus/m'em a qucs~OllllllIHC""çílo, S. f. (do Lat. commise- tão de limiles. § Aquelle a quem se faz com'L'allO) Compaixão, piedade. M. C. 4.. 109. § mi são de jurisdicção; delegado: juiz comastlma do mal de outrem.
missario. § (em t. de com.) O que compra
C?"l1l1l11erÁdo, p. p. de Commiserar: e vende generos a COlnllllssão. § COJnllItSMOVido li commiseração.
sario geral de policia: actual chefe de politOI~'"'Js,:rnd{H', ", S. O que, a que lem c!a. civil em Portugal. § {,'011lmjssa/~0 ele. ppcommlseraçao de (,utrem, e de seu males: IlCza; o que tcm a seu cargo uma so dlVlsao
V. g. commiserador das fi'aq!lezas do /1l'Oxi- de policia civil. § UOlllmissario gerat; era o
mo.
3.• ol'ficial geral de todos os regimentos de
COIlIl Il 18C "illltC, p. a de Commiserar: cavallaria Iigcira, que devia examinar o es·as entranha. -do nosso bom Jel;US q ue se lado do rpgimelllo, passar mostra e fazer
huma~ou! para perdoar-nos» "pile nos deu que os ofllcines cumprissem o <eu dever. §
foraço es Impressiveis de condoímento pei· lJommissario volante; o que ia e voltava na
fOS tenros, cOlllmiJeranles, para que ôs af- mesma embarcação com cu negocio, e não
celos no~ rendessem a compaixão» •
era negociante assentado, ou estabeleCido
()O!,lIl'18c"'lr, V. tran . (do L?t. commi- em alguma terra, o que era prohibido por
lerqrl) Causar, pxcitar, mover a commise- leis oppostas a liberdade do commercio p
raçao: "e com tão doridas lagrimas, e las- li industria, que deve ser livre a lodos. §
:Im~s conseguiu commisemr os circnn tan- Commissario de !l,/eITa; oflicial da policia
d~~ ~ s~us. traballlOs e desgraças" «- o au- militar, que deCidia as controversias ~cca
I ~no a VI ta do cego, e banido Belizario» sionadas nas marcha, regulava os VI vanr C_OlIIlIIlsc"Á"_sc, V. reL 'fel' commise- deiros. distribuia os boletos, elc. § Comaçao de alguem. Arr. 8. 23.
missal'io de mos/ras; o empregado que cone C01ll1l1188ilO, S. r. (do Lat. commissio) O· feria o elfectivo e examinava as contas dos
f~cargo temporario que se da a alguem de corpos do exercito. § Com71Zissm'io gemt da
v er alguma Cousa: V. g. de comprar, ou Terra Sanctq.,.ou dos Sanclos ~ogares de Jet;a'1d~í fazendas. § A compensação d'esse l1tsalem; religIOSO de S FranCISco, a quem
mÍJJ~ 10: lem 5, /em 10 pOI' cenlo de com- antes da aboliçãn dos conventos. e dirigiam
COm ao. § Estar ã commissão; diz-se no e por quem iam as esmolas contl'lbuldas pae r·merClo dos generos a venda por conta ra \JS mpsmos san cio Jogares. § O FraneisIlCO do dono, cobrando o que os vende cano, que por commissáo do geral governa-
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va os eonventos de nma provínoia. § - do
Sancto O/ficio; o que exercia com missões
d'este triliunal. § Commissario: (anL) Ochefe da anti"'a repartição do comllli ariado;
era o fornecedor das tropas. § Commis a1'io, (na marinha de guerra, ant.) Dele(l"ado
da fazeuda, feitor, agente; hoje esci'ivao de
(azenda, o(ficiat rle (a:;enda. § C01ll1nissal'io'
(actualmente na marinha mercante, nos pa~
qnetes) O empregado da companhia, que
dirig toda a economia d'3 bordo.
VOlIlIlIlsl!lill'IO, ", adj. De' commissão.
Ord. Ar 3. T. e paragr. fino "o conhrcimento por via ordinaria, delegada, ou commissana pertencer».
«;ommlsl!lloll."do, ", adj. Que exeree
uma commi são. § Qne foi mandado lU
commi ão. § Lenle c011l11lissionatlo; que
não é vilalicio. que exerce o cargo por
com missão. § Pel'. Bibl. Ô. p. 21. 1I0la 1',
u~a dos dois vocabulos: cl/II/lnissm'io e com.missionado, no mesmo srlltiJo: "nollleavão
commissarios (para cobrar os impo to), e
estes comllLÍssionados nOlOravão outros, que,
etc.» § (t. novo u~ado na 'diplomacia) Que
é enviado com alguma commis ão, ou encargo temporario.
CommlsHlolIÁr, V. Imns. Nomear algupm para uma commi são.
COmmí8l!lO, S. m. (do Lal. cOmmlSSIt111)
(I. jurid.) Pena comminada em lei, ou em
qne incorre aquelle qu~ a e~tipulou em algum contrr.cto, se faltasse as condicões
convencionadas: "cair, incorrer elll commisso.. § Og. " ob pena de caírmos em
commisso de ínjusto:" 7'. de Agora, 2. 2. §
Acções caidas em commisso; (eDl t. de eom.)
aqnellas de que se não (jzeram todas as entradas nos prasos estipulados, em virtude
de disposições prévias dos estatutos das
companhias; aqnelle qne as possuia, perde-as por esse facto, revertendo a faval' do
cofre da sociedade as eutradas já real isadas, tornando ao mercado as mesmas acções
por seu valor integral.
• Commlllsól'lll, adj. f. (t. forens.) Clalt·
su/a - ; cuja inexecução opéra a nullidade
do contracto.
COlIlIlIlssÚI'II, S. f. Abertura estreita: v. g.
no co tado dos navio,: "na commissul'a do
CI co (da cabeça, quebrada com uma pe-,
drada) podiam metter um ovo» B. 2. 3. 9.
§ (I. de anaL) O ponto onde se juntam duas
partes, formando angulo: as col1lmissltl'as
dos labias; as - dos dedos; as - das palpebras, etc. § ii. Abertura entre os os o~,
(Iue compõem o casco tia cabeça, cujas bor(as tem uns como dentes de serra, que se
encaixam uns pelos outro, e prendem fortrmente as peças; sutura, costura. § (t. bot.)
Linha de juncção de duas carpe lias. § (t.
arcbil.) Junta das pedras.
COIIIIIIIl!ltílo, S. r. (do adj. Lat. commisIIlS) Mistura, conru ão: "a qual encorporação e ajuntamento de agua e vinho de tal
modo se mi tllra no callx do Senhor, qne
aquplla commistão se não póde sellarar" flt.
L. ~. (. 2/,8.
COUlmlstlll'iltJo, ", adj. p. uso ~Iistura
do um eom outro; diz-se dos medicamelltos, espirito , elc. Porto Med. ]1. 285.
l'Ollllllltt<'llh', s. 2 gen. (do Lat. commillens, tis, p. a. de commillere, connar)
Pessoa que confia a alguem o cuidar dos
seus inlere<ses polilicos. ou privados; constituinte: 1'eceber as instmcções do seI' commilLente; dar conla ao seu commillente. §
(na diplom.) O rei relativamente ao embaixador, ou ministro que envia. Mem. das
Proviit. de 1811. p. 373. § COJlllllit/ell/cs,
s. m. pI. Os eleitores relativamente ao deputado eleito por ell~s. § V. Commettente.
COlllmo. V. Como.
COlIllllOÇUO, S. L (do Lat. comlllotio) Movimento, perturbação do animo, causada
de paixão. § Movimento subilo: V. g. do
cerebro por pancada. /lecop. da Cil'. 195. §
Commoçao eleclrica; (t. pbys.) abalo produzido por uma descarga eleetrica. § Cnlllmoção; agitação popular, motim, revolução.
Cónullotlll, S. r. (do fem. do adj. Lat.
commodus) Espeeie de mesa, ou bufete,
composto de gavetas e gavelões longos
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corno a largura do moveI, pam guardar
roupa branca, vestidos, etc.
CÓllllnodllmcllte, adv. Com commodidade.
t:Ollllllodàllte, s. 2 gen. (l. jllrid) Pessoa que ernpre!'ta cousa, que se IlJe l1a de
re tituir a mesma e não outra. V. Commodato.
COl>lIlIollnt,"'lo, n, s. (t. jurid lOque,
ou a que pediu a cousa emprestada debaixo de commodato. Ol'el. 4. 5:3.
CommlldáCo, S. m. (l. juriLi.) li;mprestimo de cou a que se ha de restituir exacta·
mente como foi recebida. a mesma individualmente, e não outra: v. g. um cavallo.
V. Mutuo, que dirl'ere. O cOlllmoclalo é gra~ito. t! .o·isto din'ere do alug,lH~l.' ou locaçao. VWlra,6. I. I. Ol'd. 4. 7. :J3.
Commodldílllc, S. f. Facilidade, opportnnidade, va:rar, meio de fazer alguma cou·
sa em incommodo; materia di. posta para
is o: "tanto que t,:,ve co1llmodidade, fabricou ambos os castellos· M. L. 6.
113. §
pI. COllllllOelidades da vicia; os mei os ele a
pass<lr commodamente, sem nece' idades,
trabalho, ou desgosto. Lobo, p. I. § Com·
modielades do COI'PO; o que concorre para o
livrar de trabalbo, incommodo, desassoccgo: v. g camas, carruagens, etc.
COIIIIllOd'!!!!lmo, n, super!. de Commodo. AI'I. Milil. (. 170 v.
COlllmodí.~tn, adj. 2 g. Que procura as
suas comlUodidades; que as aprecia; que
não pr,e ciude d'ellas; egl)ista;
Cómmodo, S, m. MeJO facJl de fazer alguma cou,a; de,canço: tI. g. (azei isso, mas
com loelo o commodo vosso § ConllllOdos da
viela; - do COl'po: V. COlUmodidade. § Utilidade. proveito: os l'ios navegaveis no inlel'ior
elas lel'ras sõo de infinitos com modo ao commel'cio inlerno: quem 1'ecebe os com modos
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mada em direito tern commüa a todos os
naturaeS d'esse reino. /). Diat. (. 308. elc.
§ lloje a forma comll1wn no ing. e COl1lmltns no pI. serve para o masco e para o
feIO. v. g. cousa commum, obrigações communs; d que hn tambem muitos exemplos
nos no.· os melhores auctores. A/T. 4. 17.
-doutrina C0l1W1UnS" e 9. 10. -COlllmltm Iri"
e 9 12. Lltc. 2. 7. "nes[a paz Ião COIll11l'ftln"
111. L. 2.
2. 3. "commum opinião" Lobo,
1.'>0. e l'll. etc.

r

()Olllmllll
C::ommú ,

IICe. V. Commummentl~.

adj. 2 g. (do Lal. commltnis)
Que pertence por igual a todos, ou a muitos; de que muitos usam: v. g o salão commumi corredor commum ; praia commum ;
as ruas sào communs a lodos. § O bel1l com
11111111; o brm publico. § Ordinario, normal:
v. g. os SllCcessos communs da vida. § Sabi·
do, e usado de todos: "dito, proverbio commlml" § Trajo C01Jll1l1l11l; sem luxo, .Imples.
B. Elog I. g Lado -; o de dois triangulos,
v. g. a diagonal é lado, ou base COl1Wl1l1Jl
de dois triangulos, rm que ella divide um
parallelogrammo reclang·ulo. ~ Censo commum; o bom senso; o modo de pensar do
maior numero. § Voz commwn ; a voz publica; a opinião geral. § Direito commllm;
a lei; a praxe geralmente estabelecida.
~ Viela COI1Wlltlll; o viver em com muni dade segn ndo as relrras das ordens monasticas. § (:ommttm; I) que é de pouco
\'alor, o qne é mediocre. § ii. O que é
de pouca imporlancia; o que é vulg-ar.
§ Delicio rom1ll1t11J.; aqnelle cujo julga
mento não pertf'ncc a fóro privilegiado. §
Comll1lt1ll de dois: '(rIU t. gramm.) o anjo
que tem 11ma só terminação para os dois
genrros, corro actualmrnte a mesma pala·
vra que rstamos tractando: commwn. § Sltbslanliro comnJum ou appelaliro; (iL) o que
ela he1'allça, lenha os incommodos, a que os convem a muitas prssoa ou cousa. § Comherdeil'os se obl'igam, elc. proveito, bendi- mtlln no f,'m. usa /)01"'0.1, ('1'eq : v. g. poria
comll1wn; 'I'ua .-. V. Commna. § C0ll1111t11H,
cio, benessrs. _
CÓlIlllIOdo, ", adj. (do Lal. commoclus, a, s. 111. O grral; a maioria; a maior parte: V.
um) ARtO: v. g. silio commodo para uma (a- g, o coml1lum elos homens ignora isso. § Vulbrica. § Casa com111ocla; que tem commodi- garidade, qualidade do que é ordinario ou
dadrs para a habitação. § Pelo 11leio mais pouco distincto. § Homem, Illulher do com·
commoc/o; i. é, facil, e sem trabalho. ~ Ho- mwn; que é do povo, que não é da boa somem commoclo; o que busca a sua comrno- ciedade. § Comml1m, ou commWI1, (sub~l.
didade; arcomomdado. § 'ii. facil, inuulgen- nnt.) O D1rSl11O que communa. Orel.
2. (.
te, condescendente.
530. 4. "haja lugar em todolos co1llmuns de
COIIIIIIOdól'O, s. m. (t. mar.) Graduação Mouros forros. § O C01ll11lWI1 de Genova; a
da marinha de guerra ingleza, americana, republica. Lop. Chr. J. I. 2. 159. § VireI' do
etc., intermedia entre capitão de mar e c01ll1llum; como a meretriz. FerI'. {)iosn, 3.
guerra e contra-almirante.
.sC. I. § Em commWH ; em sociedade, con·
CJOIIIIllOI'''çào, s. r. (t. rllet.) Figura que junctamentc. § Dc COl11lJttl1n accordo; com o
consiste em o orador se deter em pontos assentimento geral, com aopinião de todos.
§ Os communs: o povo, gente do terceiro esimportantes do dicllrso.
4:'OfllIllOI'I'IICC, a Ij. 2 g. Que mora, habi- tado, communeiros. 11. Dom. I. 4.24. § Cata, ou tem domicilio em algam logar. Eslal. mara elos COml11!I11S; a camara baixa da lnglaterra.
da Orel. de Chrislo, p. 3.
COIIIIllOI'lcllt<" adj. 2 g. (do Lal. commo(Commum, Publico. 8yn.) COl11mum é
?'ior, morrer juntamente) QuP. morre junla- aquillo de que participam todos, e cada um
mente com outro. Arr. I. 'lo
dos individuos de urna nação, cidafle, fami4:'01111"0\'''111<" p. a. de Com mover; e adj. lia, associação, elc. E publico é o q1le per2 g. Que commove.
tence ao todo ue uma nação povo. ou cidaComIllOVCI' V. trans. (do Lal. cotl/move- de, considerada como moral, debaixo da aul'e) Cau ar commoção, abalar, perturbar o ctoridade de um governo: a este oppõe se
animo com algum an'rcto: v. g. comDlover pl'ivado, áquelle parllculal'.
VOIllIllÚlllllléIlCC, adv. OrdinariamenLr,
com lagrinlOs ; nenhum lemor o cO~1move ;
a ira forlemenle o commovla. § InCitar. rs- vulgarmeD~r: V. g. vestido commummente. §
timular, impellir: -já o coração te COllI11Wl'e De ordlnarlO: "COml11!11I1menle assim succea tão grande trabalho" B. Claro I. c. 16, § de" § Vulg-armente: v. g. di:;-se commum·
Alvoroçar: v. g. commover o povo. § Alterar: mente. § A cu ta de todos, com de peza
. "os vento commovem o mar" Eu(r. 5. 10. commum. 11. N 2. 67.
('OIllIllO\'cr-sc, V. ref. eatir commoção:
VOlIlIllllllll, S. f. Corporação de gente rellCOl1lmOVer-se pela razão, e' experieul'ia" cebida 00 paiz. Goes, ChI'. Afan. I. C. 10.
Gurv. llcoml110vl!I'am-se minhas entranhas" "as communas dos Judeos (tolerados). Ol'd.
(de compaixão) lnec/.3. t61. § CM/mover-se
1. 47. 18. e 2, 70. 73. e 81. Cada C0111pelos rogos, elc. enternecer-se.
muna era o corpo de Judeus, que viviam
Commo\'hlo, p. p. de Commover; e adj. em uma terra e seu termo, e tinham ~ua
Cam. Eleg. 6. Abalado a compaixão: -e0111- judiaria: "os Judeos da cõmuna da judaria...
111OI'itla aqui hum ~ouco, ali segura" (seguro de Lisboa.. Orel. Af. 2. 73. 13. V. 1'. 81. eil,
opposto a commovldo) Id. 80n. 34.
L. 2. Havia tambem communs. ou C01llmuCOIIIIIIII", s: r. Latrina, secreta.
nas de Mouros. Ord. cil. p. 530: pal'Og. 4. do
COIllIllIIII, fem. (ant.) de CommulD. V. L. 2. e I. 47. 18. § 'o rrgimento feudal, o
Commum. Eufi'. 4. '1. e 5. 5. 'lo se. I. Ele- corpo de burguezrs d'uma povoação qne tigiad. f. 139 v, Pinheiro, I. 184. Ulis. 5. se. nha carta dando· lhe o direito de se gover7. "commua obrigação" Lusil. Tmnsf. M. L. narem por si. § Na lIrança, hoje, divisão
2. f. 51. 2. E esta variação é mais analoga territorial administrada por um maire e um
aos frm. de um, tia; algum algüaj nenhum, conselho municipal. § (l. mod.) O governo
,'enhüa. Pin/lI:il·. 2. (. 160. fi. P.
410. I. municipal com atlribuições politicas; a auOl'el. A(. 3. 3. pr. "a córte dd-rel he cha- tonomi.a do municipio.

r
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Ar

r

VOIIUIl~lIlíll, a~j. ~ g. Respectivo à Com.
mu na: mrclt11tscnpçao coml1l1l11al. § Be/l.!
COl1t1tl1tnLles; os perteneentes á communa §
(anl.) V. COITI 111 um. Universal. Azul' e .~
"homem de cOl1wlttllal sciencia.. sabe~ côffi:
mum; não extraordinario. § Incei. 3. 65. (nos
feitos de gurrra) "b-m he que o faz como
o faze~ es~es COllll1!!l11a:zcS" i. é, os de va.
101' orull1al'lo, do commum. lei. 3. 198. "não
quiz ser contado com os f:Olllunaes, mas e _
tremar-s~ na excellencia dos feitos" § - s.
m. Ohabltantp.. da communa. § - pI. Os bens
pertencrntes a communa. § Os parlidarios
do systema comlUunal, do governo ComnlUII aI.
. COIllIllUlllllíSIIlO, s. m. O systema !o.
cial, que estabelrce a autonomia da communa, do municipio.
COllullunnlíslll, S. 2 g. O seclario do
communalism·1. V. Communi la que difTere.
tlOllllllllnilhllclltc, adv. (ant.) Co.mmummente. Ined. 2. f. 218. § Geralmente: "I'r~
ços que - valerem" Oret. A{. 2. 59. Rep, ao
pamg. 28. § Por assento, ajustamento, aCordo commum, enlre a maior parte, ou to·
dos. Id. l' l. al'l. 7. § De accordo com os
principios communaes.
COllllllIIIICh'o, pI. Communeiros, s. m.
A gente do terceiro estado, que não é no·
bre, nem do clero (do Inglez commolwrs)
§ O habitante da communa. ~ Communal. §
Communista. Mal'iz, la. C. 20. ohama COJ1l711Ul1eíl'os osdas communidades, que em Castella . e levantaram contra o illlperador Caro
IGS V. (e rra gf'nte de todas a. sortesl por
causa de tributo, impo to ,e snbsidios ex·
cessivos que o imperador exigia lIns sobre
outros. V. Communidade. Goes, ChI'. Afan.

4.

C.

55.

p..p. de Commuogar. §
adj. Que recebeu a communbão.
t:OUII"lIl1galIlIC, adj. 2 g. Que commun·
ga. Vicil'. 7. 10la. § p.
de
()olllmllllglil', V trans. Dar a COllllllnnhão: "o padre que os confessou, e com'lnungou" II. Dom. § Comlnungar a lw.I/(a;
recebei-a, e engulit-a. Ireo, TI'. 2. (.209.
"com1nungào ambas as esper.ies" de pãl) e
vinho consagradas; como os sacerdotes na
missa. § V. ref. ComJ1l1tl1ga!'-se o sacerdote;
t("lmar a cOl1lll1unlJão pl)r suas mãos Cal.
Rom. 338. "e os sacerdotes elles mesmo! se
COlllmull;;údo,

a.

commttngassenl-"

COlllllllllI;;lir, V. intran". Receber a communhão; e viver na cómmunhão dos fieis.
Vomlll"lI e IlCÓ.-tO, S. m Agrade onde as
freiras vão tomar a commuÍlbão: onde ella
se dá no topo das grades junto da capella
mór. P. c/a fi. Gen.4. 790.
COlllllllllllliio,
. r. do Lal. COlll1llll1l,i0j
Communida<lede opil1lõe ,decrençasrel.lgw·
sas, politicas, etc.; accordo, ha~mol1la de
idéias, de sentimrntos. § A conVlvenCla, a
participação tios my:;terios, e sacra"!entos
de alguma egreja: v. (t. a communhao l/q'
mana, Gl ega, elc. "excluir da COllllllUl1/WO
dos fieis" Vieil'. 9. 98. -a união, lloe cada
um tem com Christo, temos todo entre nós,
e e~ta união ... uá o ser, e o nome a CO"!·
munhãou "viveu, e morrc:u na cúm.lI1ullltao
I\omalla" § A commttnhao dos /leiS; a reunião d'elles; a Egreja catholica. § CoJ1lmunhão' a eucharistia' o sacramento da cucharistiá. § O acto de' receber a hostia con a·
grada. §. A commun!uio debaixo ele ambal• as
especies; quando além da hostla se t0'!1a I~O:
bem o vinho consagrado. § COll1mul1lca çao§.
"a r.o)mmmhão dos Santos" Ata!'l. Cal.
Cal'las ele eomt1IlUlhão; cartas que as egre·
jas antilTamente e escreviam limas as outras para se manter ~ união n'uroa me>lII~
crença. § Communltao de bens:. V. cooBlm~
niãO Communicação e COlUmumcavel. o/g.
Canto D. civ. I. 2. p: 99.
. 11 '0111'
VOIllIll .. ul ....I, adj, 2 g. Respectivo c
munJ1ã9.
llio)
COllllllllnliio, S. f.· (do Lat. C011lll1U li(l. jur.) Communião de bens, V, COOlmUl
cação, e Communhão.
d'd) OoaVOIllIllIIUlcllbllldáde,. S. r. \~·d·I
'ção
!idade do ([ue é commumcave. ISP.OS!
que tem alg. cou~a para se comI ~u~~~;u'
()Olllllllllllcllçno, S. r. (do
f zer-se
nicalio) O acto de fazer, e o e a

..

'd'

COM

COM
a muitos:
g. a. communicação
tmnJum
bens e/tlro os casadus sllnples.men.lc, ou
carla de al1lela([oi a commulllcaçao dos
IJ.

fYJ~ceilos por palaV/:as, l!'cel~o~ .. § Conversatl!o' v. g. eommunlcaçao tULCLla .com 'Ullla
~ui"er. 111. L 7. m. § Con.v~r~a2a? 1l0l~es
II' COIII'ivenela, trac.to f~mlllal. Ii K~col poraÇão: v. g. communlcaçp.o d/', dOis 1'IOS metIdos 110 mesmo canal. § úas casas que tem,
~u dão serventia para outras, dizemos, 9ue
1/111 col/l!llunícaçã~ lJo/' de/~l1'o, on pqr forp,.
! A comll1unícaçao de dOIs mares; Juncçao
(dIa ~or meio de canal uatnral ou aberto
/Xllos homens, ~0l!20 o de Suez, et~. § (na
Ulcchall.) Iransmls,aO, v. g. do movlment~.
Omeio pela qual as cousas se communl:am, v. g. a COIIII!ul1!!cação telrgrapl.Ii~a. §
I'ias de COlllllllt/!waçao; e.trada , call1lllhos
de rerro ruas, elc. § Linhas de commnniração; Côa rortir.) fo sos por meio dos quaes
se passa de um forte para outro. no _cerco
de al'uma praça. § A com.munwaçao dos
Sonelos; a participação dos mentos <.Ias
obras dos üeis justos, e sanctos § COl1ww,
IlIcafào dos sacramontos; o exerci cio de admimstral-os. &1.1'1'. Censo lJet:l. lJ. 5. § Com·
lIIunicação de obras, entre val"ios, boa corre;pondeneia, e [lrestança (Ie serviços, e
bons orneios. H. 2. 10.4...desejava ter amiIade... e iIarer entre elles communicação
de ahl'os, § Coml1wnicação de bens; (I. jur.)
regimen matrimonial, em que certos bens
'0 COOlmuns aos dois esposos. ~ ComlHun/caeM dos idiomas; na S. escriptura, reci
prOl:a applicação de epitliCloS, que resulta
'da união ~Y[Jostatica da humanidade com
a Divindade em Cbristo, v. g. quando se
di!: DeliS elwmem; e o lwmem é Ueus Vieira: .a immensidade Divina pcla communirafào dos idiomas se estreitou á limitação
homana, sendo verdadeiro dizer-se que Deos
(oyeoncebido em Nazareth, 'I ue nasceo em
IIelem, etc.1I
COWIIlUIlICúdo, p, p. de Communicar;
eadj. Partilhado em commuLU. Feito com_o
mum de dois, ou mais sujeitos: .. bell comIIIl/nicatlos enlre os meeiros" O/·d. Man 4.
1.5.•e declaramo 'I ue os bells ejam C0111lilI/nicados, lanlo que ca am simplesmente:
ou por carla d'ametadell
.
~ODllllU~\lcl"lo, s. m. Aviso, informal;;io,
Irhgo de mlere,sse particular ou puulico,
de que a redacçao de um Jornal uão aClleilaa responsabilidade.
COmll!ulllclldO.\', u, S. O que, a que
commuOIca. § Amigo de commuuicar o que
sahe, elc.
.
COllllllllllicl\llte, S. 2 g. (an!.) Pessoa
que communga. ~ p. a de Communicar' Que
commUi~iea. § Communicanles, s.
pI.
Anabapli,tas do XVI eculo, que possuiam
eUl commurn as mulheres.
.COIlIIIl)Dlllc.'ll', V. trans. (do Lat. comlhUI\Ical~) IarliClpar; fazer saber fazer comUlum: v. g. communicar o seg;'ejo, o modo
de r~r alguma cousa; communicar OS sells

m.

~os a alguem, as suas magulls {elicida.' p!,olCl'es. Bnt. U. I. I. .. com 'tanta ad-

mlrlçao da ama. e das pes, oas, a quem el9. 11. "gloria-se ue
~mlllileor ... misericordia e amor a seus
1011·05. S~azer de uso commulll, dar: «Ilies
tIlI!lnlUllIÇQO (os Indios bravos aos prí io~:ItOS de guerra que hão de matar) as mais
,;:osa,s ,mulheres ca adas, e solLei rasll
r ,Cill. M~n. I. 56. § Pegar, contagiar:
I ~r~~mmuDlear o mal, a doença, a sama.
M .Iclpar: .v. g. COIllIDunicar no lJ!'a::.el·
he p~alllo, t!:lsleza. Pínheil'O, 2. J 60. "bem
011 fu e o pai, e o lilho C011111l!lmquem hut esma gloria juntamenle"
te ~:I1lUlllco ..., v. intrans. Communicarmm a s~rventla: v. g. a casa communica
eipar ~ulll~a por um corredor, ele. § PartimUlliCào'n I albleg. I. p. 48. -os Santos comornere' as oas obras" tem em coillmum
nkar ~:mento d'ella·s. Ma!'t. Cato § Coml1ltto ler 11 atguem; tractar algum negocio,
!leão' ~o~geI1e qualquer sorte <.Ie converroitnosa . . {t'IO/'. 2. 170. "Dão fôra tão
!los. {l<J a luz se com1llunicám com os li110 OOml!lUlItCOllll AIT.

nicai' de algmna cousa; participar d'ella.

COM
b~ns. § Relativo

491>

QU pertencente a commu-

01'lt. Ar 3. r IOl.

Dlsmo.

c. 7...o glorioso Dionisio Areopagita diz,
que o bem 1Ie difTu,lvo, e coml/mnicalivoll
§ Tinia communicaliva; tinta <.Ie copiar,
tinta de escrever propria para se tirar d'elIa urna copia mechanica.
()onull .. nl"',,'cl, adj. 2 g. Que se communica. Pin/wiro, 2. 3.• vossa dignida(le
real coml1wnicavel a todoso § Bens communicaveis; que pó<.lem fazer-se commun s: v.
g. entre socios, casados: .. o aber e I'irtude são bens - a todos" .. bemal'enturança a
nenbuma outra crratllra communicavel"
Vieira. § Lbano, facil, c'Inversavel a todos,
Que se dá com to<.los, se prc ta em commum. § Noticia, segredo, negocio communicavei; que póde Llizer-se, descobrir-se, participar-se.
CUl1llllnuldúdc, S. F. (Llo La!. COll11111/ni/as) Esta<.lo, ou qualidade do que é commum. § Corporação de pcs oas que vivem
em llomlOum: V. g. em ca a religiosa, em'
convento. M. L. 7. 373. § Arepublica, o povo, o geral de uma nação. § Sociedade civil. Arr. I. 23. I,honra, e prol da- do seu
regno" Ord. Ar I. 15. 4. (contra a bonra,
e bem commllm, etc.) § Ilepublica. B. I. t.
7. Paneg. 1. ,·muitas commullidades se to 1'naram em reinos" OI'Ct. 3. 4. t. «em baixada de algoum principe, ou communidade"
AzUl'. c. 92. «a communidade <.Ie Veneza"
C/ti'. Pedl'O I. c. 12. «- de Genova" § As
colltl1wnidadcs; (em Hespanlla) revolução
de certos pOI"OS, que dusde 1519 até 15'Z2
pertendiam subtralllr-se ao ~overno do iLUperador Carlos V. Mariz, lJ,. c. 20. Goes,
Chi'. ll1an. 4. c. 55. e Sevel' Disc. Polit. I.
"Castella chea das dissensões da comnmniciac/es" T. cio Agora, 2. I. § Os concelhos,
e povos (Ias terras: «el·rei mantem as com1Jlwlidaeles contra os lJi5pos" (para 11Ies não
pagarem dizimos) Ol'd. At. 2. r ?3 ... Drava... cidade reg'lfla por C071!!111l/lulacle, de
que estes Mouros eram as principaes" B. l.
7. 4. e Pancg. I. f. W § Assem!>léa, junl~,
união dos communelros. Andr. ChI'. I. IJ.
1I1al'i;, D. 4. c. 20. §.Igualdade de uso dos
(Iireitos, rendas, e Iruclos da cousa commum a muitos. Pinheiro, I. 214. «se cóIhião as rendas da sé em .communidadc"
(entre o bispo, e beneliciado~) 111. L. tiv.
11. c. t5. § Communidade de conselhos; de sentimentos' em que muitos conformam.
Resende, Lei. r 50. § oser COllllllum a varios:
v. g. a communidade das 1Il.utheres de lJal'tido, e vutgares. § COlll1/lumclades; obl"lgações e deveres 9ue dentro de uma c!l .a reIigiosa são ohl"lgados a fazer os religIOSOS
que a mesma se votaram, por estatuto da
Ordem. li. Dmn. 2. I. 18.
COllllllllJlislIlO, s. m (L mq,d.) Doulrina
da communidade' ou communhao <.los bens:
ou o que vem a ser o mE'smo, abolição, aniquilaçao do d;reito de propriedade; sys~ema social, em que este direít.o passa do 1Ildividuo para a sociedade. Dllfere de com-

()olllrn.. llldo, p. p. de Commutar; Troca·
do, permutado. § Pena commulacla; alteuuada, dJlninuida pelo poder competentE'.
()ollllllntlldcU', u, S. O que, a que commula: v. {J. commu!ador da pena, pen'ilm-

()onun .. tllçiio, s. r. (do Lat. commulatio) Troca commercial, permutação. B. I. 4.
8. "com as ((uaes conU/wlações de poures
eram fcitos riCOS" lel. B. I. 5. 2. .. commutaçam de sedas, e outra policias, com a
especiaria, que ali traziam" .. fazendo comllt'Lllaçam <.Ie liumas por oulras, sem entl'e
cillacle pOI' meio ele uma ponle ,. os vi::.inhos elle~ haver uso de moedall 1(1. I. 8. l. § Ug.
da outm banela elo !'io por uma ponle e Negocio, gallho : .feliz commlllaf'ão he ellOcommunicam com os da âdade; canos que rar um· pouco para sempre rir" AIT. 2. 9.
se commulllquem com o tanque. § Tra- ~ Mudança <.Ie castigo, de votoem outro mais
clar, conversar: v. g. Antonio communica- Faci! de cumprir, menos pe ado. Coml1lutase com Pedro; communica-se com lodos; ção de pena, a allenuação da que loi imposcommigo.
ta por sentença, e que é allriuuto do poComm.. nlenli>·o, a, adj. Que fallilmen- der moderador: v. g. a pena de morte foi
te se communica. Luc. 10. 9... a vontade não commutada ao /'eu em galés perpeluas. VioLr.
é menos communicatilla que o entendimen- 2. 82. § Variação, mudança: v. g. a commllto" § Que commnnica, ou transmille. 11. P. tação elas iguarias.
cO.....lI....leú\·.se, V. ref. Mostrar-se, apparecer, deixar-se ver: "porta por onJe
saia para os palmares, sem se communicar
á gente qUE; tinba no telTeiro" (el-rei Cale·
cut, diante das casas) B. 2. 4. I. § Tcr serventia: v. g. a casa se communlca com a
quinta pai' uma porla, a cielaclella com a

r

mI/naZismo.

a,

()Olllll\llJli"sIIllO,
·super!. de CommUIll. Vieir. 2. 433.
tlOItUlUlIlistu, s. 2 g. (I. mod.) ectado,
partidista do communismo. § Empregoa-se
tambem adjectivamente: "opiniões, ideas
[iIr dos ~r~:' So~: § Coml1t!Lllicar; pal·tici- communislas" Dill'ere de commllnalísta.
(JOllllUllUUá,'lo, ll, adj. Relativo ao sysCllI' in Divi~!OS IVlUOS: diz-se, communiIS COlll os mais fieis. § Comrnu- tema da communidade ou communhão de

cia; c/os eff'eilos mercaveis, e commerâaes.
Comm.. tti.·, V. trans. (uo Lat. coml/lula1'0) ,\Iudar uma pena em outra menor: v.
g. commutar a pena afllictiva em pecuniaria (Vicir. l. lOO;'.) o voto em obra lJia.
.. r;oJl1l11ula·vão a pena <.Ie morte em trabalhar
nas minas" Id. !t. <\.09. § Commular mercadarias; permutar, trocar. B. I. 5. 9. eLo 8.
c. l. "col11mutando, e trocando humas mer-

cadoria por outras" (sem preço lie moe<.la.)
VOI1l111lll11livo, u, adj. JLl~tiça cOl11mulativa; a que respeita ao que é proprio de
cada um, por ex. a que se faz restituindose-me o que é meu; fazendo-se·me a bonra (Ievida segundo as leis. Vieir. 3. 169.
Conun .. ti,,'cl, adj. 2 g. Que se póde commutar.
COIll1l0~eo. Variação ou Ilexão do PI'onome pessoal da 1." pessoa dl> pI. nós com
a prep. com; no sing. faz commigo; corre ponde ao abl. laL pI. nobiscwlt. «estes
cal'alleil'os, que aqui estão, são os que comnosco a houveram" Palmo c. 35. V. Commigo.
()OIllO, adv. (do LaL quo modo, ou q/J.omodo) Do mesmo mo<.lo, da mesma sorte,
da mesma rÓl'ma 011 maneira que; e!l"undo:
conforme: o caso passou-se como elie diz;
a ca a esta ainda como estava; a causa resolveu·se como era de esperar; a cousa
acabou como havia principiado. § Emprega- se no mesmo sentido interl'ogativamente: como? como assim? v. g. como {oi isso?
i. é, de que modo. Eufi'.· 5. 5. «não ouvistes contar de como me costm:lO ave!'1I i. é,
contar o modo .de como; se!\'undo se vê em
Couto, lJ. 4. Dizemos famllJarmente: como
vae? como passa? como eslão os seus? Ain~a ~o mesmo sentido é frequ~nle o uso elIIptlco: .. tracla-se como relo I. é, '-o molio
com qu.e se t!'ucta um rei: .. falia COlllO quem
sabe" I. é, de modo com que falia quem
sabe. § Como; DO tempo em que: v. g. como o levavam ao supplicio. ~ Porque: .. e
como elle sabia. iS50, não quiz vir" V. (!e
Suso, r 17. «COlJlO era de sua natureza alfelçoa(lo" e r 150. «C01/10 (Ie seu natural era
fraco" "como tudo obedece aos validos" li.
lJom. 2. t.). «do. modo, ele. C01/10 (de 9ue
modo) e tav.ao alOJados- § Ainda ellIptlcame~t~ depOiS de como, empr<:,ga-se a propo lçao a, se pela construcçao da phl'ase
pode haver dUVida a respeito do wjeilo ou
do complemento <.Ia ol'ação: dizemos, v. g.
tractei-o como /wmem ele bem; i. é, com,o
11m homem de bem costuma tractar; e dlzemos: tractei·o como a /wmem cle bem; i.
é, como ~umpre tr~ctar uml)omem de bem.
§. Como e corr~laLIvo depOiS dos adv. lal,
lao, tanlo, assem, elo mesmo ?llodo, claros
ou occultos; ou quando se lIga aos adI'.
bem, assim: v. g.•tão co.ntente Ucou ~'ebte
succe so, como quem tlnba por glorIa f~zer males" Lobo, {. 223. não é laL como dlzem; é tão acces ivel aos grande como a.os
p quenos; lanlo é um como o outro; assem
este, como aquelle, etc. § {,'omo aqu~/le que;
como quem. Cam. Canç. tI. 1t. "nao ~on
to tantos males, como aquelle, que depOIS da
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tormenta porcellosa os casos d'ella conta estão situadas· acima das flóres na ponta de
em porto ledo- V. Quem,' e Aquelle. § Como tronco, ou ramos. § Espiga comosa; a terquem; como aquelle que: tmcta-se como minada por bracteas comosas. Ol'ol. Corrip.
quem /li {alta como guem sabe. § Uomo que; p. 72. e Dicc.
(JOIllIJl.chláde, S. f. A qualidade, que o
como se. lJ. ()la.l'. f. I ~O v. "como que elle
não passará § iI. Emprega-se em certas corpo tem de solidez, opposta á fluidez e
phra es elliptlcas: v. g. estava como que transparencia, e(ld. Pha/'m. p. 7.
(Jompi.cto, 0, adj. (do Lal. compactus,
arrependido; i. é, como o individuo que
está arrependido; andava como qtle doido; a, um, p. p. de compingo, eu ligo, ajunto)
i. é, como homem que está louco. § Como Que tem as suas partes bem unIdas entre
quel' que seja; srja como fór: corno quizer- si, com poucos poros entremeio: v. g. o
des. ~ Como quel' que o não viu; flostoque pau, o mrtal, a pedra; a tecedura. Atm.
o não viu. Orit. Ar 5. 110. I. § Como? em- Il1stl'. 2. 197. § Agua c01llpacta; regelada. §
prega-se intetrogativamente para pedir a Compacto; denso, espesso: massa compacta.
rl'petição da phrase que não se ouvio, ou § Camc/eres comlJaclos (I. typ.) estreitos,
não se comprehendeu bem. § 11m prega-se que encerram em pouco espaço muita maexclamativamente em signal de admiração, teria. § Composição compacta; a que tem
em vez de quanto: COI/lO é linda esla cl'ian- pOllCOS claros. § Mlltlidão compacta; fig.
ça! § A como? interrogativamente: lJOI' quan- ajuntamento numeroso, com grande aperto, pol' quc pl'cço: a como eslá a carne, o to. § Votação compacta; aquella em que o
pão? § U 'a-se por ellipse sub lantivamcute: volo foram todos ou quasi todos para um
v. g. mandai-me dizer o como, e o quando candidato; a carga cerrada.
Comp"'ctl), S.. m. (do Lal. compacttllnj
se ha de fazer isso; i. é, o modo em que, ou
de como: -e do modo em como os inimigos Pacto, contracto mutuamente obrigalorio
ficavàolJ "tratou o modo como fariam sua de muitos contraclantes: "o rei em c01l1papartidaIJ O. Dial. lJ. 276. e D. L. Prol. LJl'íl. cto com a nação ordenou leis em córtesll.
CO"'I,"dcccdor, n, adj. e S. Que se comC. I. 3. "do modo de comolJ Coulo, 12. 2.2.
e 3. Id. 5. 7. 7. "faço e ta jornada para dar padece. Pinho 1. ~3. • compadecedor dos
trabalhos
de seus vassallosll compadecido,
fé das galés, e ver o modo de como estãolJ
Id. 6. 9_ H. "em partes conformes a como que o costuma ser.
COJUI..'dcecl·, v. trans. Soll'rer. Eurr.2.
elles as ordenãolJ i. é, ao modo em que
elles as ordenam. P. P. 2. r 86 V. "vender 7. "não compadeço a bajougice do fidalgOIJ
(o trigo) a como quisessemIJ a tal modo de 5. 8. "não compadeço ditaçõesll Id. I. sC. 2.
preço, como quizessem. Res. Uhr. c. 20L. UUs. 1. sC. 5. Lus. 4. 35. "mas a natura fe"commeLLendo-lhe que fossem queimar a I'Ina, e a ira não lhe compadeccm, que as
cidade, e ensaiando- os de como havião de costas deli não permiltcm. § Co-mpadccer
fazerIJ Couto, 4. 6. 9 v. "conforme ao como alguma cousa cm alguem; soJl'rer·lh a, cona cada um convinha. f1ist. de Isca, r 35. sentir·Ufa. Aulegl'. r 125 v. "o soberbo não
,,!Jusca onde, e como a vejaIJ Eu {I'. 5. 5. compadecc D ladrãoll i. é, não dá falhas, não
',quiz escrever na verdade de como passou» perdóa, . nem tracta com indulgencia o laCotlUnho, Pl'Oem. § Como, conj. (do Lal. drão. § 1 er compaixão: V. g. compadecer
qlLUm) Exprime a circumstancia de tempo, .1.1 dó/'es dc algtlem. Eur/'. 1. I. Üam. "a
significando: quando, logo que: o ladl'ão, culpa he leve, e todo bom juizo a compacomo {ai amanhecendo, ·escondetl-se. § Ex- decell.
(JoJUI....leccl·.sc, V. ref. Mover-se a comprime a causa, e então significa: pOI' quanto, visto ([ue: como quer que eu parta; pal'- paixão, ter compaixão, ter dó. § Ser com/'iTci; como llào vio ninguem nao quiz en- pativel. Paiva, Caso c. II. Eu{/'. 2. 3. A1T.
tl·al·. § l~x(Jrime finalmente uma condição, 2. 9. "não sc compadecem dous contrarios
significando uma t'cz que, e levando o ver- em hum sujeito» "rm boa filosofia não sc
bo ao subjuncLivo: CO/ltO elle fique bom, o compadece annexar occasiões, nem em~itos
mais pouco impol'la. § Adag.: "Nam he o de vicios a cousa, que tem a virtude por
demo tão feo como o pintamIJ Eu{l'os. I. 3. fundamento» A1T. 9. 12. "como se C011l1Ja"S. ~Iiguel e S. João passando, lanto manda dece (confórma, está, ou con~i te) com a
o amo como o creadoll "Qnando o trigo é bondade de Deus, que um peccado tempolouro, é O barbo como tourOll "ComlJ vires raL. .. se castigue com penas eternas do
o faval, assim espera o alll "Como vires a Inferno?» Paiva, S. 1.
198 V. Luc.
primavera, assim pelo ai esperall "Como me "compadecel'-sc o drsavindo com seu concresceram favores, me recresceram as do- trarioll i. é, viver com elle sem desordem.
re » "Filho és, pae senis, assim como fize- P. P. I. C. 3. § V. Enternecer-se, s1/n.
(Jompll"ccid.. mente, adv. ~lisericor
res, assim acharasll "Cada feira vai menos,
como burro de Vicente» "Passem os potros diosamente; com compaixão; de modo comcomo os outrosll "Por onde vas, assim como padecido.
Coml.lldeeído, p. p. de Compadecer.
vires assim farásll " 01 de março prga como
pegamaço, e fere como maço» "ASSim me- ~Iovido iJ. compaixão. "Eu fóra a primeira
dI'(: meu sogro como cão atraz do fogo» compadecida dos que vira cahidos" ilpol.
"Ao avaro tanto lhe falta o que tem como o Diat. 1~6.
que não temll "Se assim corres como bebrs,
Vo ........lecl ...cllto, S. m. O mrsmo que
vamo-nos ás lébresll "Tal te vejas entre Compaixão.
inimigos, como pa saro em mão de meniCo... pllth·ádo, S. m. O parentesco espinos» .Ao marido serve-o como amigo, e ritual entre compadres. Eur/'. 4. 6. § fig.
guar-te d'elle como inimigOll "Cada um cal]- Amizade intima: "ja morreu o afilhado por
ta como tem graça, e casa como tem ventu- quem tinhamos o cOl1l1Jadirado" i. é, crssou
rall .A 'im é o marido amarellado, como a causa, o fundamento da nossa amizade.
ca a sem telhadolJ "Tão bom é Pedro como UUs. 5. sC. 2.
seu amOll ,,'ão ba tal venda como a priCO"'I...dl·ódo, 0, adj. Feito compadre.
meira» "O que deve não repou~a como quer. § fig. j<'eito amigo. § p. p. de
"Como cria ·tes tantos !ilhos'l Querendo mais
vo",,"""·i..·, v. intrans. Contraír comaos pequeninos ll "Senào como queremos, padrado; no pr. e IIg. "compacll'ar e casal'
pas amos como podemOSll "Cada um canta, cada um com sen par" (igual) lJelw. Aelag.
.
como lhe vai na fe tall "Cresce o ouro bem p. 41.
batido, como a mulher com hom maridoll.
Compll...·....·.l!IC, V. ref.. Fazer-se compa·
(Jom.o.clódl .. , S. f. PI~nta das Anlilhas, dre um do outro. § fig. Estabelecer relações
da fauuha das terrbmlhaceas, a qual deita intimas.
um . ucco venenoso.
Vompód.·c, S. m. O que serve de padrit>omo.h·milo, S. m. V. Coirmão e Com- nho a um menino, que se baptisa. Diz-se
irmão. Ined. 3. 414.
'
compacll'e do pae e da mãe do menino; as()OIUOrO, S. m. Cúmulo, outeiro entre sim como o pae d:este se diz compadre em
chãs: .C01ílO/'O de terrall Couto, 7. 79. "co- l'elação ao padrinbv. § Estar compadre com
moro grande IJ § No comoro da praia; no al- a/guem; i. é, em boa amizade. Eu-{1'. 1. 1.
to, onde a maré não bate de ordinario. V. § E muilO seu compacll'e; muito da sua faTomoro, e Comaro.
miliaridade, etc. § J!, negocio ele compadTes;
(Jomoso, óso, adj. (do Lal.) (I. boI.) Que feito por mancom)Uunação entre duas, ou
tem coma, e como cabelludo. § lJracteas -; mais pessoas. § Compadre; individuo, que,
(I. boI.) as que :lão bastas, numerosas, e sem que o puhlico o perceba, auxilia um
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prestigiador, ou escamoteador nas
sortes. § Adag.: "Quem bem me lez uas
é meu compadl'e" "Do pão (ali fOla lesse
meu c01ll1!adl'a, grande pedaço (Otl tardO)
ao meu alllbado" uNunca ruim por con la
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.(Joml~lld'·~go, S.

m. (anl.) Compadr d
Pmto Rlb. InJ. Succes. p. 98.
ao.
c~llIpo"l·iea.:, S. f. Amizade, correspon.
dencla, benellclO, ou arranjO entre Compa.
dres: "perdoo~-Ih'~, ~ sofreu-Ih'o por-.
uessas -=-, e .Iamlliandades não sao ara
casos tao sel'J~s" .. § fig. Protecção exa~g&
rada contra a Justiça; favoritismo.
(J~"'I'"dl'Ío, S. m. O mesmo que Compadl'lce.
.COIllI.i.gc, S. m. (I. Lal.) p. uso União,
nllstura: V. g. - do sangue. Pllarm. T.
(Joml'";oI"~'ÇI'O, S. L Aacção, ou elfei.
lo de compaglllar, o.u .paginar, de meller
em pagll1a a compo lçao typograplllca, de
formar a. folha 9~e se ha de imprrmir. § O
enlace, liga, ulllao das parles do corpo ou
de qualque.r topo. AJ. L. 5. 180. rallando
da c.ompagmaç.ao dos ossos. § Prisão, connexao de mUItas peças em nma: e IIg. a
cumpaginação da unidade da Egrcja.
Coml"';olnó." V. tralls. (do Lal. barbo
c01l1paginm'e, o mesmo que compingerl)
Encadear, unir, atar, prender, ligar, (como
V. reI'.) Pel'. Bibl. 3. 70~. "de que modou
compagincm o ossos no ventre da pejada..
§ (L. typ.) MeLLl'r em pagina a composição
CJue estava u garnel; fonnar a folba que
ha de imprimir-se.
Vo",p"h"'o, S. f. Pezar, dóI' do md
alheio; commiseração.
Co",pullhll, S. m. 011 f. Pessoa, ou pessoas que vão em companhia com oulros. B,
Vic. Verg. 289. "e os Apostolos, e os mais
compallhas" (tolherem a ZacIJeo a visla de
Christo). § Gente militar, ou de guerra, que
seguia algllm capitão. Nobil. "com >as companhas" Urd. Ar 1. 65. 9. e I. 61. I. e 2,
'-nós (el-rei) com as nossas companhllJ' e
cil. Ol'd. 5. 26. 5. "vas~allos grandes, que
nos hão-de servi l' com sa componha. e4,
26.5.6. e 7. lned. 2. f. 2it7. § Ulll-;sol·
dado camarada de sell ca(Jitão, elc., que
acompanha e erve, que esta as ordcns. !
S. f. Compallh ia de pa tores. Lus. 3.49.•1
pastoral campanha .. ncompa1lha de faunos>
Nau{l'. ele S. C. 9. § Associação de pe.lCa·
dores pa ra a pesca. As compallhas n'alg!!'
mas partes de Portugal tem es.tatutos DlUI'
to antio-os e são uma e pecle de monlepios, ou 'associação de soccorros mutuas,
e caixas economicas entre pe:cador_es.!
~Iarinheiros, que compõem.a tnpu!açao de
um navio de prquena lolaçao; eqUlpagelml'
marinhagem. § Gente de pé, ou de cav~ o,
que acompanha alguem nas montenas,Jornadas, etc. Ol'el. Ar 2. 60. 2. §.lleJD: que
juiz leva rm auxilio de execuçao. CII. ~~.
I. r 161. nvãao com c011l1Janhas de seus) .gados apoz essrs, que o dapno fezero~"l
ligo Cardume, bando; grande r,ancbo/~
campanhas dos peixes.. Fios Sallcl. .
S. Ant. § A campanha; a genle de marca:
cão do navio. lJ. 1. 3. 2. § 11' sem campa
ilhas; só. Ol'd.
d FIO!
VOIU •• onhildo. V. Acompanha O. d de
Sancl. 17. ele S. Paula: "acon,lpan/1O ~.o
córos de virgens" Id. V. dc S. Mauro.
demonio companhado de OUl!OSD. pognonl
(JOIIII.llllbilo, s. m. (do FI'. com com.
(anl.) Companheiro. Orei.
3. 71. 30.'
lJanhom .. Galv. DescI'. f· 46.
ue vive
CO... IIl..... Ch'" , s. f. ~~ulher, II , au
com outra para lhe jazei comp!n§ bia
llulher
que a acompanha em viagem, ele. Ínesma
que mora com outra, ou outras oln~sãoque
casa. § A que exerce a mesma pr dirão que
outras. § A que tem a mesma ~o'lraío' que
outras; que anda no me. mO co iI~1ta 'COI1lestá na mesma prisão, etc. § JI/ .itima Ou
'[J.anheira; (plll·. vulg.) a Dlulb~r ~e~nimães:
Illegitima. ~ Diz·se tambem 0"0 §Dil'se
o pombo pel'âcu a sua compallhall . aturai'
finalmente das cousas que .an::I~~p~nhei"o!
mente ligadas: ás doenças sao
insepamveis da ~elhice..
de companbci'
Compllnbeh'luhO, dlm
1'0. 11. Dom. l. 2. 36.
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cios os lucros, e perdas -da sociedade. §
Companhia; sociedade anonyma, commercial, ou industrial constituida por accionistas: companhia de paquetes ; comp'tnhia do
gaz. § (I. de commercio que se escreve pela
fórma - C.a -. Seguido' a um ou mais nomes, sobrenome ou appeJlido designa um
ou mais individuo~ que com os nomeados
constituem uma socieda<le commercial: firma commercial: V. g. Pereim, Fonseca C.'
§ Companhia de Jesus; a ordem rrligiosa
dos jesuitas; os jesuitas. § II' de companhia:
ir com outros. § Ir na companhia de alguem; ir adstricto a alguem. § Adag.: "Duas
aves de rapina não se guardam coJllpanhia"
"Companhia de dous, companhia de bons»
"Companhia de trez é mâ rez" "Até a formiga quer companhia» "De mâ companhia
guar-te de ser auctor nem parte" "Queres
conhecer tua filha, olha-lhe a companhia"
"Comida feila, companhia desfeita" "Pão comesto, companhia desfeita" "Veio Dens a
VEr sem companhia" "Companhia de amigo,
q.ue com!,! o meu commigo, e o seu COlll-

de: § it. Fo!'ma. c~1J1parat-iva; a de al~uns
aUJo que a tem dlstmcla da fórma posItiva
como: 1.1lelhor, peior,. maio!', menor, etc. §
Aeluerbws c011l1Jaratwos; os que se juntam
aos adj. positivos para formarem o seo-undo
g~au, _o gra~ de comparação; esses adverblOs sao: !J1alS, menos, tão. § Em que se faz
comparaçao: V. g. anatomia comparativa (ou
c.omparad.a) dos animacs; o estado comparatlVO ~as hJlguas, ~ scu a!'lificio: o estado comparativo da naçao (em dIversas épocas de
sua prosperidade, ou dt-cadencia)' ou de
uma naçâo com outra; de quatidádes com
outm; de qualidades com outras, etc. de estado, concl!ção, fortuna com Oltt1'O. ll- s.-m.
O se~undo grau dos adj. em quafquer das
relaçoes de superioridade, inferioridade ou
igualdade.
Vompo""'..-el, adj. 2 g. Que póde, ou deve llomparar-se. V. do A!'c. 5. 14. § Que ad'
milte comparação.
cOIII\>It1'ccéncJa, S. f. O mesmo que Comparecimento.
()ollll'llI'ecénte, p. a. de Comparecer. §
~ ..2 g. (I. forens.) Pessoa que comparece em
JUIZO .
4:Jolll\UlI'ecél', V. intrans. Apparecer
apresentar-se. em local determinado e â ho~
ra aprasada. § Fazer acto de presença: compal'ceeu á sc.'são § Apresentar-se para cumprir as suas ohrigações. § (t. forens.) Apparecer em juizo, em algum tribuua! por si,
ou por procurador, ou por escusador. § Com·
pareceI' no tribunal Divino; dar conlas a
Deus.
cOIII\ulI'cclmento, S. m. O acto de comparecer em juizo, elc. § O acto de comparecer em local aprasado.
VOI.llpnrênc\u, S. f. O mesmo que Comparecimento.
()Ollllu'rsu S. m e f. (do Hal.) (I. lheatr.)
Figura de qua jquer dos sexos, que entra em
scena, e nao falIa, ou representa papel iusignificante. § Comparsa de hailado . flgura
insio-l1Itlcanle de corpo de baile; !igurante.
F. Elys. l. 107. § fig. "Corte de grande comparsa, e muitos figurantes, mas de poucos
actores habeis.
Con1i.itrte, adj. 2 g. (de com e parle) Que
é interessado; que' tem parte em alguma
cou a. § Que é parLe, membro de um composto. § (I. jur) Companbeiro no mesmo
processo: co-auctor; co-reü. § (t. juro
comm.) O que tem parceria no capital empregado em um navIO, e tem pai' tanto parte nos seus I ucros e fundos. § Usa-se subst.
Com\.nrtido, p. p. de CompartIr. Leão,
DesCI'. C. 9.
Voml.llll'tllhol", V. trans, Tel' ou tomar
parte em; partici par de COlJllJartüharam a
nossa dór.
cOlll\.....thllênto, S. m. Divisão inlerior
da casa; quarto. § Peça do torro da casa,
do tecla, ela parede, apainelada ou artezoada. Palm. 3. c. 39. "compartimento, cm que
estava pintada al~uma fig.ura. Arr. 1. 20. §
Subdivi ão imertor em qualquer peça de
mobilia; separação n'uIll cofre, gaveta, eaixá, etc. ; divisaria; escaninho. § Compartimcnto do escudo; tarja. Palmo 3. f. 120.
Compul'li", V. trans. (do Lat. compartire) Dividir, separar, distribuir, partir alguma cousa com outrem; participar d'elfa,
ter uso d'elIa com oUlra pe soa em commum : "compal·tine/oo meu lei tau Elpillo, Poes.
COIII\"íSCIlO, S. m. (I. jur.) Pasto commum. Tracta da especie o art. 2264 do
Cad. Com. portuguez.
Com\.os"'''do, p. p.
uorup.",..ád.unénle, adv. A passo, com
pa~so ordenado. Alm. Inst1'. 2 p. 185.Compassado, p. p. de Compassar; e adj. [tegulado
pelo compasso: e fig. -canto pelas sonoras
ondas compassado" Cam. Ecl. 6. Piscai, §
!i~. Proporciondo : V. {l. o corpo, o 1'OStO, mov!1nento. - § Navio compassado; o que vai
bem carregado por igual, e governa bem.
li PI'OIJOrfüo compassada; justa, exacta; prefeita. § Remo compassado; movido a compasso, certo. Lus. 7. 74.
Compa"""lle\r0l.. S. m. Companheiro na
passagem de mar. liod. C. 9. Matalote.
Vomp.."""melll.o, S. m. Acção e ell'eito
de compassar. § flg. Alfectação.

COM
C;ODl\lllUbe\rO, S. m. q que acomp.anha
I"uem em jornaua, p~sselO casa' de YI~en
~ D na guerra; o sacIO de commerclO. n.o
a, sso ou fortuna' o que tambem partls~cce d'ehe com outl?OS: "el-rei D. Pedro I.
C1pa mui companheÍl'o com fidalgos da sua
era ção•• 0 bom capitão deve er compa:iro com o~ .geus soldados nos. tr::tbalbos
d guerra. 1'1CII'. § Collega, cond!sClpulo. §
c:marada. ~ Na maçonaria e no n.t. francaz
é o grau lmmediatamente 111 fenol' . ao de
mestre e superior ao de aprendiz; e o ~e
ndo grau da ordem que tem ~ete. § Dlz~ das cousas que andam naturalm~nte Ii.adas a outras; v. g: os achaques sa~ cont~nlwil'os insep.arave!s ~'.a vct~!!ce. § ~?mpa
panheiro 110S furtos, Cl !mes, cumplJce, coréu. § - nos cttidados, {lostos; o que os tPJ?
laes como outrem, ou outros, etc. "os maIs
fidal"oS, e comeanheiros de honra" na gue~
ra é' milicia. (,OlttO, 10. 9. 10. § CmnpaJlhc!rol; os soldados, .ou alista(!os nas companhas, ou companlna, dos rIC9S .hor~el\s, .e
senhores, que Linham maravldls d el-rel,
para oservirem com ~uas mesnadas, e companhas, ou companhias. Orei..Ar. 4. 53. l.
•cujos va sullos, ou companheIros som" "o
!!lande capitão ... mas hade ser hum branao companheiro pal'a os seus" Lus. 10. 45.
lesle rei foi grande creador de fidalgos, e
muito companheiro com elles. conversandoos humanamente: "companheiros e camaradas dice o general, é necessario arvorarmos esta bandeira naquelle muro. § Companheiro, a, adj. Que faz companbia. § Navio companheiro; que se leva como os do
commum, e não é excelIente de vela: navio
que lião ti companheiro na 'véta com OUt1'OS;
I. é, que se atraza d'elIes. B. I. 8. :l. "não
11'am companbeiras na véla (nans), e faziam
perder caminho :is outras" -a e perança e
alegria são mni companheiras" liart. Cato
la sã verdade e igual justiça andavão companheiras. Ferr. C'Irt. 9. 1. .a companheira
gtinte. i. é, socia. Encida, 9. 196. § Mag.:
.Farlo e la o carneiro quando marra com
ocompanhei/'o" .Sobre ~inbeiro não ha compan/wiro» "Com a mulher e o diuheiro não
lombes, companheÍl'o" "Um grão não enche
o celleiro, mas ajuda o seu companheiro»
.Moça em cabello, não m'a louves, compan/ieiro. ,Uorta neDl celIeiro não quer companheiro•.
C;oOlllnuhin, S. r. União de pessoas, e
cabedaes, para all!"um am: v. g. companhia
~ collllllercio. § União a (1m de convivenela, e conv~rsação: v. g. anda por boas com~alJhJa.si estIve em companhia de pessoas bem
ms/rmllas; {i'cquenta?' más companhias. §
Fa.:er, ou tel' companhia a alguem; acompanhal·o, estar com elle. B. Clal'. l. C. U.
Elegiacla, f. 'ln V. Hisl. de Isca, (. 7. § Fa;ir boa, ou má companhia a a!guem' tractal-Q, haver-se, portar-se a seu respeito
bem, ou mal, fazeudo-Ihe bons, ou maus
offiClo , serviços, agasalbos. Goes, Chr.Man.
l~ C. 74...0 moradores destas ilhas ... fize~o boa com1Janhia a todolos d'armada" e 1.
35.•a colllpanhia (tratamento mau) que os
~egros Ib~ llzerào» (a Fernão VelIoso.) e B.
~ 3. 9.• tlllham recebido dos negros outra
lal-. 10'10 vêl-os a terra. § Sociedade,
:J:1amentos. § fig. União, associação:
b s palavras sem companhia de boas
o ~~ nada valem" V. de Suso, r. 187. §
Umao: ·a companhia do Divino com o llUmano. Arr. 9. 8. § As pessoas familiares,
que acompanham. § O pessoal artistico de
um Iheatro, de um circo, etc. : companhia
~allcad ; compaJlhia tyrica, elc. § Corpo
II ar e tropas, que consta de certo nu~ero de homens (ordinariamente 100 estano~ completas); d'elIas se compõe o batalhão,
pela regl."!ento: a companhta é governada
eha° capilao; é o mesmo que os antigos
m l!!a!affi companhas. § Grossa -- dc gente'
cU1hdao, ~ranUe corpo. Goes, eh!'. Afan. {
~n~' Leão, ChI'. Ar. V. C. 49. companhia,
ue e.de guerra, com pan bas: - de naus; as
~ba:ao em alguma viagem: "daqui os l\lan4o.l es ... fermosa companhia de o-randes
Re r; Ja buscar espectarias) Lus. b 9. 3. §
si~a a 6 COn~pallhia; na arithm. a que enrepatrlr proporcionalmente pelos so-
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«::01.. \1100\)03, s. r. (ant.) Companheira.
Eluciel. t1.rt. Sortcgar: "Margarita Viegas,
nossa companhõa".
cO...\IIl.. bO.... (ant.) V. Companhão.
«::om\./\1', adj. 2 g. ((to Lat,l II. mus.) Tom
compal'; que acompanha outro, correlatil'o,
correspondente.
Cumlllll'llbIUd,ldc, S. r. Propriedade de
ser comparave!.
VOllllu"'açiio, S. f. (do Lat. compamlio,
e os deLI Acto, e em~ito de comparar; confronto. § Escriptura onda e faz alguma comparação. § Scm comparação; incomparavelmente muito superior: V. g. ç melhor· que o
vosso sem comparação' i. é, com vantagem
tão manifesta, que uão solTre comparação,
ou parallelo. ~ Em - de; comparativamente. § Graus de comparação; (I. gramm.) o
positivo, o comparativo, o superlativo. §
Adverbios de comparacão; os que servem a
formar os comparati'vos de superioridade,
inferioridade e 19ualdade, e são: mais, manos, Ião. § Não tem c011!lJamção; loco pop.
com que se diz que uma co.usa é superior
â outra.
Com\larlÍdo, 0, adj. Confrontado. §
Gmmmatica comparada; o estudo da grammatica de varias Iinguas para conhecer em
que ellas sào concordes ou dissemelhantes.
§ Anatomia comparada; a sciencia que estuda os varios orgãos dos animaes, comparando os das dHrerentes especies.
VOm\lllrndól', S. m. (I. de ph)'s.) Instrumeuto para .comparar com e;.:acção os comprimentos de duas regras, que devem servir de medida, ou em geral as dimensões
analogas de dois corpos. .
Coml'IlI'/u', V. trans. DJzer, e mostrar,
que uma cousa, ou pessoa, é semelhante a
outra, assemelbar: V. {l. Camões compara o
immortal cone/estavcl a um leão. que lJel'scgtddo dos mon/ei7'os não foge, etc. § Examinar simultaneamente os objectos para vêr,
em que se conformam, ou diversificam: v.
g. comparo a sensação, que me ca1!sam os
'raios do sol, com a que me é lJl'Oelu:ada IJelo
rogo a certa distancia; e acho que são a mesma cousa. § (ant.) Comprar. Elucid. § Iflualar; ter como igualou semelhante: a mlllb.a
casa não a posso comparar com a sua: o ed~.
{icio da Ba/atha o comparo com os mais
grandiosos da edade-media.
Co",pllrár-se, v, ref. (com complemento terminativo, precedido. da prep. com ~u
a) Pór-se em confronto, 19ua~ar-se: eu nao
me comparo com cUe. § Isso nao se compara;
(Ioc. fam.) para dizer que uma cou~a é muito mel bar que outra. V. Comparaçao.
co...p...·..til·llméote, adv. Fazendo comparação: V. g. {alio corpparativamente; a respeito, em comparaçao de outra cousa, ou
pessoa.
.
Co...parntil'o, o, adj. Que compara, que
serve de comparar l que estabelece comparação. § (I. de phil.) Faculdade de comparar; faculdade c~mparativa. § (I. de gramm:)
Grau compamtwo; o segundo grau na ~I
gnitlcação dos adj. o qual indica a relaçao
de superioridade, inferioridade ou igualda-
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CompassAr, v. trans. Mcdir com o compaso. § Lig. Calcular, cslimar : "a sua experiencia compassou as alturas" Vieira, 2. 138.
(das terras incog-nitas, cUjas situações os
Portuguezes avenguaram.) e Lus. § Dar
proporções regulares: -compassai' dos ceos
a formosura» "quem compassou de gentil
semblante as mimosas feições, as rosas, Iyrios" Luc. 9. 5. § Examinar as proporções
pelo calculo, calculando. Lus. 5. 26.• me
detenho m tomar do sol a altura, e compassar a universal pintura" (o mappa mundo) medir com o compasso na carta, ou
cartear a altura, e longitude. § Calcular,
proporcionar: "quem sua carga compassa
pôde com ella" Gatv. CM. § Uompassa'r a
carga da nau, dispol-a igual, que não carregue mais para a pôpa, ou prôa, ou para
algum lado. Vieim: "quantas nilos meUeu
na mão dos corsarios nüo por lllui carregadas. mas por mal compassadas" § Uompassar a musICa; regeI-a, fazenuo compasso; ou cantando a compasso.
VOIllI'''HSá'''sc, v. reL Mover-se compassadamente. Oruz, POBS. (. 95. § fig. Comedir-se, moderar-se. § Compassar-se com
'alguem, andando, sem ir mais depressa,
nem mais devagar. rido ele lJ. Pnuto de Lima, (. 360. § Compassar-se um navio com
oulro; pôr-se no seu rumo, ou esteira, marear as vélas com o outro, para o seguir. e
ser-Jlle companheiro. Coulo, /i'eq. elO. 3.
4. p. 7. 17. "se COmlJassarão com a manchu a,
e forão sempre seguindo o farol" let. 4. :'l.
1. _traualhasse por arrumar a uao (zorreira), e compassar-se" 1et. 7. ! O. 3, "foi-se
sempre compassando com a lIao" no rumo,
e singradura,
Compns!!líoho, S. m. II. de mus,) E' no
meio do compasso a deteúça que se faz
com um mOVlmento da mão, para dar tempo á voz, Fern. A1·t. de Jlfus. ,,(;sta he sua
verdadeira cnntoria, e não de cOlllpassinlw"
Voml.llsHi ...,mcolc, adv. Com alfecto
compassivo, com ternura. Obrigo do Ji'raet.
menor, P. I. TI'. 3. 1ntr,
VOllll1l1ssin'l, adj. 2 g. Compassivo, terno, mavioso, Irlc!lnado á compaixão, Brit.

C. 5. 33.

Compussh'o, a, adj. Sensivel ao mal do
proximo. Vieir. I. 832. § Que i.ndica con~
paixão: v g. palavras C<llllpaSslva5 : lagl'/,mas - ; moslras brandas e - ; olhar compassivo.
{;ompÍlsso, S. m. Instrumento geometrico, que consta de duas pernas, ou vareta iguaes, direitas, ou curvas, ou de volLa;
unidas em cima por um (;Íxo ; serve de jescrever circulo, de medir distancias. § Compasso de para/liso; o que lem um parafuso,
que erve dr. o conservar aberlo com certeza, sem se fecbar, quando se lhe pega. §
Compa 'so de ,'ectucção; o que serve para
copiar um desenho (Jara escala maior ou
menor, seQuo para is o formado de dois de
tamanho uesiguat, li:::ado por uln eixo commum, tiue por meio de um parafu.o de
pressão se pôde à(Jroximar mais ou meuos
de uma das extremidades. § COlllpnsso de
ellipse . o que sendo fundado soure as propnedades da ellipse, serve a traçar essa
curva. § Compasso de lJroporção; o que é
Jormado de duas reguas com varias div\sõe, sel'l'indo para a solução de muitos
problemas. § Compasso de espessura ou COITLlJasso espherico; o. que tem a fôrma d~ S.
com o eixo 110 l1IelO, e serve para medIr a
e pe ura dos corpos; ou Ocalibre dos cylindros. § Compasso ele 11'es 1Jer1!!ls; o COITIpasso COOlmum a qne se une uma terceira
perna, que pÓl1e girar em torno do plano da outra dua . § Compasso esplwl'lCo ;
compasso de hane curl~s para traçar círculos oure a esphera, e sobre ella tomar
medidas. § Can/passo ele trisecção; o que
serve a dIvidir um angulo em Ires parles
iguae . § Compasso pyramidat,. o que serve para reduzir triangulos a uma mesma
e cala. ~ Geolllet'l'ia do compasso; a parte da
geometria, que re olve os problemas graplJiCamente. § Comrasso (na mus.) a medida de tempo, a qua se regula por uns tra·
co~ verticaes; esse compas o é binario, teriiario ou (iuaternario ; no compasso, segun-
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do os tempos, vão mais, ou menos notas. §
Coml.at.-lóta, S. 2 gen, Oque a
Fazer, ou baleI' o compasso; ua mu ica, no-o da mesma ~atria, /1. lJom. 3, 2. 19, que é
tal' o tempo em que se devem cantar, ou toVompcço.·, Coml.Cço, (I. pleh.) B P
car as notas com certa medida. § h' (6ra do V. Começar, etc. V. Com pesaI'.
. .
compasso; executar a musica sem a de.vi~oml·ccêll'o, ~. m. dim, de Com
.
da cadencia. § Di ;posição compassada, e -nao se vem senao compecil/ws de o~ço.
bem proporcionada de cousas dispostas en- for~ifjcaçõe-1 etc.» ÇolltO, Sold. Pra I. as,
tre si. § O movimento compassado: v. g. o _Comllcgll'" V. lIltraus. (ant.) Comer o
- dos 1-emos. Palmo 3. r. iI ...os Malavares pao com o conducto. Olivei/'. (}/,alll. POl'I
'
vinhão ... com 'eu cOll,passo .. que he tu- C. 36.
do mnilo vagaroso" Andr. a!r. I. C. 9D. §
(;omll«;I~"çi'io, S, f._ (t. jur.) O chamaNo mesmo compasso; ir, ou navegar, pelo mento a JUIZO, l:lccusaçao. § Intel'l'ogalOrio
rumo, e perto cle outro navio: .. foi todo o sOI)re factos artIculados.
dia sempre il vi-ta (um navio do outro)
«Jompcllnth'o, u, ~dj. (t. gram.) Diz.se
quasi no mesmo compasso" Coulo, 7, 10. 3. das palavras que se dll'Igem ôireclamenle
§ As ondas feridas pelo remeiros a com- a alguem: ph1'ase compellativa.
1Jasso» ; remando cerlOS, Sego Cerco de Diu,
C~mi·cl~ido, p. p. de CompeUir: -comr. :1'2'2. V. COI1IJla~ 'ar-se. § C011lpasso de va- peltulos
a fe. AIT. 3. 3. ~compcllidos a desl'iação,. (I. naul.) bussola que inclic~ as esperar" Lus. ;l. 70. Pmh. L 20'2. -com.
val'lnções da agulfIa maguetica § «No com- 1Jellillo com exemplo" Ar/'. 3. 16, acompelli.
passo, e pompa com que passavam. andar do de alguma nceessidade. Pant. d'Av,
mesurado, e grave. B. q. 10. 7. § Anda- C. 32.
mento, passo, marcha concertada. Coulo, 10,
{;om~.cll;'·, V. trans. (do Lat. compelle3. 12. "travarão com os nossos, que não Te) Obl'l~ar, con tranger, forçar, violentar:
dei xarão se u compasso> i. 6, nllO elCSCOlll- "compelltam a gente de Cambaya que Com
pozeram a sua marcha. § Tira1' algltem do enxadas.e cestos, despejassem o 'pé do mu.
seu - . fazeI-o a"'a tal', irar- e, descompôr- 1'0 Ide DIU)u B. q. 10. 11, .. o medo os COnl'
se. Viei,.. 7. 25~. "I irar do seu compasso a 1Jellia" Lus. 2. 26. "compellio a sahir dessereniJade ele Chri~to', .. o entendlmenlo terrado destr. reino» M. L. 2. (. 12. .41'1'. I.
guarda outro CUll/paSSO" segue outra mar- '24. § Compellil' j ltl'idicamenle; pela força
cha, passos. no aperfeiçoar-se, mclborar- da lei, por auctoridade superior. (Prompl,
se, ou dt' cair. Luc. 8. 18. § Sollar palavras Morat. 327.) usar de compulsoria.
por compasso; fallar com vngar. Lobo, (.
VOIllI.CIl(lIiuio, p. p. de Compendiar e
62. § Navio dc mau compasso, desl:ompas- adj. Ilesumido, cifrado. Vieira, l. 164.
sado, o que anda mal, porque a carga não estavão as maravilhas diVididas aqui comvai bem arrumada, Amaral; e Queirós. § pend'iaelas" .
Acertar o cOll/passo elo navio, dispôr a car{;ompCiullutlc,,', l'l, S. Oque, a que re·
ga, e mareação de sorte que veleje bem duz a compendio, epitome; abreviador.
Casto 7. c, 85. § Do compasso; da medida,
Comllcndlá.., v, tran'. Ileduziramenor
proporcionado: "a giganta tinha huma vi- exten~ão' abreviar, recopilar: v. g. - uma
sarma elo compasso do seu corpo- propor- hisloria larga, uma obra elidaolica, lima
cionada á . na grandeza. B. Clar. c. 21. § nal'1'ação. § Heduzir a UlD I)equeno espaço
ll1ellel' alg. cousa em compasso; dar-lhe pro- o que occupa muito campo, ou anda espaporção, .l'l'gularidade. Eu/r. 2. 2. "mandal'- lhado; abreviar, epilogar, reswr.ir, encur,"os-ei meller esse roslo cm compasso" g Com- tar, estreitar.
(Compendiar, Epitomar. Syn.) São vocapasso; proporção rr"ulal'. Leão, Desc. (.24.
.. vestido semeado 3e perolas a compasso» bulos com que se exprime o trabalho d'a·
Palmo 3. § Compasso; distancias proporcio- quelles escl'Iptores, que dão em compclldlD,
nadas, symmelricas: "Iarangeiras dispos- ou epilome, os elementos de algumas artes,
tas a -" LtLC. § Ao compasso; á proporção: ou sciencias, ou outras producções littera.a nOj'te vay cessando em'varias partes ao rias. Mas compeneliar os elementos de uma
compasso, com que o sol a ellas se chega, scíencia, é tractar sô e precisamente dos
e faz presente" Luc. 2. C. 13.• qnando a seus principios mais essenciaes c fundacarne ao compasso dos (lias vai perdendo menlaes, omiltindo desenvolvimentos, ,ap·
eus brios/! (i. 6, il proporção, ou em razão plicações, e idéas secundarias ~ menos !Dldos dias, perdendo mais segundo os dias portantes. E epi/omar, é resunm, em menos
são lllais.) Uonsp. Univ. / 242. "as letras extensão uma obra maior' abrevlUr, encurdos versos cresciam a compasso com os tar fazer em menos o que estil e8cripLO em
troncos, onde estavam entalhadas. Palmo mais, supprimindo ·os desenvolvimentos,
2. C. 73. "ao compasso das palavras seguião- applicações, etc.
.
.
COlOpcndlárlo, a, adJ. CompendlOso,
se as obras, ou etl'eilos" Vieira. 'ii. com a
cadencia, como com o compasso mnsical: breve como o compendio:. V. g. Illclllodo
"ao compasso do remos era o seu suo pi- compendiario. Eslat. da flnlV.
(;oml.(,ntllo, S. m. Epltome, resumo do
rar» ,,- dos malhos dos ferreiros» M. e Mora. movimento e~paçado regularmente. § Em maIs substancial ou das noções elementa·
compasso; em di tancias determinadas: res de alguma al!te, sciellcia, ou "re~ltos:
.. mandou pôr na barra as fustas em tal V. g. compendio ele dOlttrina, de loglCll, de
compasso, que ninguem podia sahir para ell7'eito natuml, e fi"'. B. Flor. 'l, J 1.3, _(Ro·
fora d'ella sem ser sentido» Casto t. C. 66. ma) c011l1Jendio do Univel'so., § Em COI/IB. 2. 2. 7. § Dizer a missa a com:passo; com pendio; (Ioc. a(.!v.) resumidamente.
'_
Coml.clltlló";/imêutc, adv. lles~mlda,
o vagar requerido, sem atabalhoar, nem
apres ar. Leão, DescI'. § Lançar compassos mente, cm breve: v. g. e:cpôr as 1'a;Q€J-,
ae lJI'udencia humana; trntear, comparar - epilogado.
.
.
. d e·
C)ollll.cndlo>lo, os .., adJ. AbreVIa o. r
com as rrgl'as da prudencia humana (V. do
Al'C. 3. 17.); calcular por eltas. § Compas- sumido: V. g. melhodo, discl~l'SO compendiqso; (t. astr.) Pequena consteltação austral so, § lig. Caminho compenelWSo de consegUIr
entre o Centauro e o 'friangulo.
alguma cousa. Paiva, S. I. (. !19.
.
Coml.cnch'liçi'io, S. f. Acçao de compc
()ollll.atm,.. ldáclc, S. r. Compadrado.
Consto do Funch. 4. 3.
netrar. § Convicção profunda.
"n
VOIOI'CIlCI""'do, u, adj. ConvcnCldo I (Jomputll)lIIdilde, S. f. Qualidade de
er compativel: ti. g. não ha compatibili- timamente, profundamente.
.
Irar
ComllcoctJ'lu', V. LJ:an~. FazeI pene ,
dade alguma em ser um Iwmem. 1'etigioso e
arrai"'ar. § Convencer InlImamente.
se
1IYPocl'ila.
{;O~ullenCtl·ár ...c, v. rer. cO~I'~ncer~n_
Coml"'t;\'(' , adj. 2 gen. Que póde existir junctamente com outra cousa no mesmo intimamente. g Comprchen'ler pCI ~e~l~on'
sujeito, sem o destruir; ou se são duas te uma idéa, um ass.umpto; .adquIrlr_ da
cousas diversas do sujeilo, sem se destrui- vicção profunda: o ]ury COmpC!IClI'OIl se
rem: v. g. no mesmo coração não são com- justiça do r é u , ·
IJI""/lolaC)olllpcusaci'io, S. f, (do Lat. co !'"
pati veis o amor e o odio ao inesmo objeclo. B.
Flor: 2, 21. "caridade não he compati'Vel com lio) Supprimento de cousa que fa!laiiov..g~
a inimizaue, nem com a falta de benevolen- lomei-lhe o cavallo em compensaçao u/se
cia". § Digno cle indulgencia. Aulegr. (. 23. menlo que me levou. § C?usa. C~_I~ t2mbem
Coml.ah'iclo, S. 2 gen. O mesmo que compensa, paga, agradece. -flSC! ~ (Iue delJe
Compatriota.
'
em compensação dos bene CIO

:'a
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. Leão eh!'. Ar. V. c. 20. Vieira, 2.
rece~I'Enconíro do debito e credito, entre
4L ~ ue são juntamente devtdore.s e cre:
dOIs q TI do outro: .a compensaçao de SI
dorIS ~~ virtude da lei, que manda des~nr:r huma divida da ouLra ll ?rd. 4. 78.
I' deiconlo do que devo a outr~lll, com o
p. elle me deve, em 1!0~cor~enLes, ou
q~aes quantias. § Indemmsaçao proporcp ada a prejuizos que se so.lfreram, ou a
~~o~ ezas que se fize.ram. ~ .Let das compcnPeso Fj'sLema pllllosophlCO, em que se
W
r6rma (Iue os hens e os males .e compen~m de modo que vem a h.aver uJJ.la esp~
cic de equilib~io na humanidade; § fie/oglO
dI wmpollsaçao; o que é munido de um
compensador.
.
tOUlI.CIISlldor, 8, s. e adJ. Que compen a. § Mcchanismo, que compensa os
e[cilo das variaçõe~ da atmosphera, no
aodamento dos rclogl.OS, pendulas, elc. §
Compensador 1Jl~gnelLCo; JnsLrumenL? que
nculrali a o cffClLo das .graudes massas de
ferro, a bordo dos navIOS, sobre a agulha
magneuca.
COUlpcnsúr, V. t~ans. (do Lat. compen'01'1) Sali fazer a lesao que se causa a OlJirem. § Compensar com uma cousa; resareir, esupprir o que falLa em. outra: COln; os
roJnIDOIlus se compensam os mcomodos d esla cida: a ira Divinrt COII! a gravezlf da pe110 compensa o vagar da s'fa vL71.gança.
LUI.9. 88. _numa alma, doce, Incoglllta ale!ria o trabalhos tam l(lngos cOI1l~ensandoll
tamiJem se diz compensar Cl~l. § Uu.mpe!ISar
adieida ou debito, como credtlo; extlllguil·os
oa concurrenLe quanLia; descontar, encon·
Irar. V. Compensação.
COUlpCII8Ú,.SC, v. ref. Pagar-se do que
oulrem lhe deve não pagando o que se dere tambem ao devedor; encontrar dividas.
B. F[OI'. -lu levaste-o, mas eIle se compensará no que te dêvell § Equivaler, contrabaiancnr·se: lta dois erros na conla que se
CIImpénsão, por isso a somma veio a dar ccr/0.

('ompclIslltil'o, 8, adj. Que serve de
rompen ação, que compensa, ou póde com·
pensar. Alv. de 30 de março dc 1753. lnsl.
da fXlmp. dos vinho do DaltfO.
COOlI.cllslltórlo, 11 1 adj. 2 g. Que póde,
00 deve ser compensaClO.
Compcs, s. f. pI. Genero de inseclos da
flCdem dos dipteros, que em logar de tromba tem uma bainha córnra que encerra as
cerda do sugador. Cuv. 2. 340.
COIIIIICSBI', V. Lrans. (ant.) Começar. P.
dali. Gan. l. 132. nos doc. de 1322... no dia
em tine compesar>
~OlllpC'Cel', V. trans. (I. Lat.) p. uso RejülIDlr, refrear, v. g. o rapido moto do san-

!IIf. Pllaml. T.

.COmIICtencill, S. r. (do Lat. compelencia)
Disputa enlre dOIS, ou mais, que pretendem
~ UIDa cousa. § Concorrencia ao mesmo
1nI: D. g. li cODlpetencia a quem o (az me'exces'ivos'~astos á compelencia huns
,,' outros, de cohares, e joyas ricasll Andl'.
Lllr. P. 2. C. 86. § Qualquer especie de porhj,,,ou lucta ontre diversos. Ac. dos Sing.
....9. ·eanto a guerra fatal a cruel sanha
tlala a. bruta e raivosa comlle/encia. e fig:
Ilodavao em compelencia as honras com a
~~'Oalem que sc accumulãOll rivalizavam.
,~a, 1'0. I. 5. -muitos senhores d'este imrono pedirão. I!adre~ á compelencial! i. é,
r;·quer pedll'la 1)1als, ou os conseguiria.
IOlga, I/ugp. f. 27. V. de Suso, p. 18. e p.
"brotavao a competencia novas Oores de
~ça •• anda!TIos á compe/encic,; Oeos a nos
T~'Car, e nos a lhe fugirmosl! Paiva, S. §
~~adlpclencia em algum assumpLo; ter cal [\, a e, para o allreCtar pam o resol ver.
Il!;rel' cm COl!lpetencia. 'o pá7'eo, pare/has;
!mulaq~em mal corre. Pa/m. 3. c. 6 § fig.
010çao, l'iValidade em amor, ou mercC1'.d· .U1ar
§ (1. forens.) Pertinencia do fóro: v.
Qo1. ~ competencia do !õro; i. é, se o
~r d~~u oao competente, se o juiz o póde
IMo n'ã~~ssras, que litigam, on da causa.
Ii'l e das ( aSila compe/cncia; (Ioc fam.)
~ola
suas altribliições; não é da sua

t;

COIll\letênte

,

.
adj.,2·~.(

devir. do verbo

COM

COM

Lat. compare) Proprio, proporcionado, accommodado: V. g. /ogal' comprtente, seiencia, do/c, idade, meios, elc. § Pál'o compelen.te; .a.queIle em. que se deve propor a acção,
e htlgar. § JU1Z cOll1pelenle: o qlhJ o é de
alguma causa, ou partes, srgundo as leis,
ou convenção das partes, e porext. onde e la
tem togar. ~ Que tem competencia, capacid ade, aptidão: o nomeado é competentepa1'a este cargo. § Que é sumciente, idoneo,
habil srgundo a lei: lem a idade com pentete para o serviço milita7'.
.
CJolllpcténtcmcllt<', adv. Sufficientemen·
te: v. Z. gente competentem.?lIte amurda.
A'rle Mi ii. [. 193. § Legitimamente: v. g' es/c magislrruto conhcccu da causa competentemente. § Sufticientemente: V. g. sujello
competentemente ins/ruido, e múi pel'tencen/e pam esse emprego.
CJOIllIICtlciio, S. f. O mesmo que ComfJetencia. B. Claro C. 48.
CJOlllllétido, p. p. de Competil·. D. /i'.
Man. Epan. 2. p. 155. Sobre que ha competencia, emulação. Ac. dos Sing. 2. 190.
.,compelida nos dois era a porfiaI> Vieil'. 7.
553. "finezas - I ! feitas á compelencia de
quem as faria mais, ou maiores. § Emulado.
CJolllpctidól', 8, s. O que, a que tem competencia com outro; que desrja, e se ('sforça por se lhe avantajar, por o igualar: ..elrei Agesilao foi o compelidor de Epaminondas I> AI. L. l. 135. § Que se oppõe, que concorre com outros a omcio, dignidade: -em
amores; rival. § Emulo, invrjoso, rival: .tinha ante e1rei muitos -I> B. 2. 2. 9. ~ adj.
(fallando das cousas) .Cidade, tão cruef compelidor de Hespanha" (aqui é dos dois g.)
A. t. I. L. .. CarLhago compelidora de Romall
A1't. Milit. 57.
CJolllpetimcllto, O mesmo que competencia. B. Ctar. I. c. 28. e 3. e. 6.
CJOlllpctíl', v. trans. (do Lat. compe/o,
ere) Emular: ..hora c011lpelindo os melhores
principes, e trabalhando por lhes levar vantageml> B. Paneq. I. r 114. ed. de 1791. B.
3. 5. 7. .. compelmt/o (os dois) a quem o havia de ~'overnar .. por sohre quem elc. .. compelindo todos em quem mais hade carrEgarI>
Vierr. 9. 417. § COl11p~lir-se, v. ref. Emularse: "laes foram as finezas com ([ue os dous
amantes hoje se cotllpelirãol> se fizeram á
competencla. Vieil'. 9. 47. "a correspondencia com que 'ambos se cómpelil'ãol> "a enJUlação cOll1)Jeliruto-sel> ld. I t. 4n.
()Olllllcti", V. intralls. Ter competencias,
rivalidades com alguem, rmulação em, ou
sobre alguma cousa: v. g. Pan competiu na
ml/sica com Apotlo; .. de compelir com o melro não deEcauça o garrnlo calhandrol> Cam.
E/eg. 6. .. compelir de feliCidade com Jupiterl! Vieim, 7. 223. 2. "a Justiça neUe compelia com a equidade, a aflàbilidade com a
gravidadel> i. é, eram egua('s, e se esforçavam por avantajar-se uma·da ol1tra. § Compelir; pel·tencer: V. g. a este magislrado
compete o conhecimento d esla causa: .. a
instrucção dos fieis' COl1lpdte aos ~acerdotes.
I ieira. t. 156. ~ Compelir a al.qucl1l, por
com a/gttem. Gatlegos, Disc. sobl'C a Ulissea .
Compclir a Virgilio; i. é, com Virgílio. Vi·
rial. 11. 39...e nas dua , que ('m cruz as
co11lpeliãol> i. é, rivalizar, emular. § Ser
devido: ..esta rictima aos deoses compeliaEneid. 12. 70. § fig. SeI' egual: ..arvores,
que na idade compelem com o mundol> i. é,
tão antigas como elle; coévas. a. Dom. 5. I.
14. § Nos livros clas,;icos acha-se compile
por compele. Eu(r. 4. 2. •dei, que compile
sempre com Deosl> se lhe oppõe.
..
CJOlllllil/lçiio, S. 1. (do Lat. compl/allO)
Collecção de obras, de que se faz um lodo:
V. g. compila ão das leis. Leão, Ori(J. § Hecopilação. § Obra composta de extraclos de
diver os allclores.
~olllpl.I,·..I_o, p. p. de Compilar. Reunido
em COmlJ1laçao.
()omlllllltlôr, ", S. O que, a que fez alguma compilação.
(Compilador, Plagiario. Syn.) Compilador
é o que reune com mais ou menos JI1telligencla os escriplos e p('n amentos de outros para formar uma 'collecção, que, se é
bem feita, tem sua utilidade. P/agiario é o

que usa dos pen_amonlos de outros auctor('s,. ou. copia troços inleiro de suas obras,
attrJ bU! ndo· oe a si proprio o trabalho e o
merito d.'aquellcs a 9urm rouha, sem cquel'
os nomear: O compilador póde ser um litteralo apreclavel e ulJl; o p/agiario é um pirata, que de~poia os morlo e ás vezes os
vivos ~e sua scientiflca riq~ezas. Se aqne1le é dIgno de louror, este merece a mofa e
de, prezo puhlico.
CJompllá,', V. trans: (do Lat. compilare)
UnIr em u.m corpo vanas leis, papeis avul~o" precellos, que a~dam espar O. por outros, fr~~menlos alhel9s, elc. v. g. compilar
os concmos, as hlS!Or1as «as viagens, para
(azel' corpos de concltws, hIstorias geraes, elc.
CJomlllllccnela, S. f. 00 '10 e prazer (rue
resulla de alguma cou a, commum conl ontros, que do mesmo motlo e comprazem. §
O aclo de comprazei' a alguem: "com esta
noLa ~e comp/acencia- (ele Nebrissa, que calumlllou POI' comprazrr a Femando o catholico) B. 3. Pro/. e Dia/. (. 303. "domp/acencias hum.anas de mulhor, de lllhos, parentes e aml"OS" condescendencias (á má
parte) por lhes aprazer.
(Complacencia, Drferrncia, Condescendencia. S!JI1.) Comp/acencia é uma disposição
hahitual, qne nos incliua a conformar-nos
com as vontad('s, de.5('jos e gostos das pessoas com qllefl? C?OI'I vr'lnp , para lhes agradar. Dc{crencla e uma di posição habitual
que nos inclina a acquies
aos gostos ê
sentim 'nlos alhcio~, preferir o-os aos nos~os, quando traclamos com pe~soa a quem
julgamos ~evel' atle.nção. e_ r peito. Condescenclcncw é uma dlsposlçao habiLual que
nos inclIna a conCédrr aos goslos e vontades alheIas, de. "cI1(10 do no so lo"'ar dignidade, aucto~ ladp., opinião, etc.', os
deveres da socledaile obrigam-nos a ter
uma ju la e racionavel comptaccncia para
com lodos os no. so concidadãos. A. edade
a qnalida~e, ~ dignidadr, o merito das pes~
soas nos Impoem o dever da de(ercncia. As
fraquezas, as neces~idades, e até os defeiLos dos outros demandam a nos.a conc/escenc/encia.
()olllpIIlCentc, adj. 2 gen. (do FI'. C01ltp/aisant) (~. no\'O) Cortl'7., civil, condescendente, amigo de ob rqu.mr. § Ob.equioso.
§ D. FI'. Franc. cic S. '-UI; no sen G/oss. diz:
que este vocab. é Gallicismo, em cujo logar
diriamos com melhor analogia compra::enleiro, condesccndcntc, inclu/gente, benev%
cortez, e/c., comtudo não devemos n'pro~
vai-o por ser de o~'igem Lat. comp/acens, e
tel' alguma analogia com a palavl'a classica
comp/acencia.
CJ«)llIllllIccn~c"H\Jltc, ad V. De modo complacente; com benevolencia.
CJollll.lnn{u', V. trans. (do Lat. comp/anare) (ant.) Inleirar o que falia: V. g. para
encher uma d marcação a outro coilfinante, on que possue em ('ommum. E/ltc. Sup.
..comp/anc en sulco de lo só" inteire em
terra da sua. § ~ valtes; pól-os em altw'a
do terreno adjacente; pór no mesmo plano'
'
aplanar, pOr ao nivel. B. F/ol'. l. 135.
()Ollllll .. ~.e,·, V. Comprazer. B. lJial, r
303. (Tal vez do Lat. cOlllptacerc).
CJolllplcctIlIllCJlC<', adv. Juntamente: -teve Iodas as virtud eomp/eclamentel! V.
Completamente, que uifl'ere.
CJolllplccti\'cl, a Ij. 2 g. Que pode ser
abrangido, abraçado.
c:'Otlll>lccti\'O, ", adj. (I. bot.) Diz-se da
perfoliação, em que a folhas externas cobrem as internas.
COtlll.lcctó",o, ou VOtllplcCó"lo, S. m.
Completa, a ultima da horas canonicas. §
O ultimo periodo, ou parte de alguma cousa. Agio/. Lus. 2. 406 ..e vendo-se já no
comple/orio da. jornada".
CJolllplclçiio, S. f. (do Lat. comp/c:cio,
união de cousas que se ajuntam) Constituição do corpo; o conjnnclo do~ caracteres
physicos: V. g. compleição (raca, grande
1'obltsla, doentia, e/c. § Inclinação, dis1JOsição do espirito. V. Complexão.
CJomlllclclon.ído, ", adj. De compleição; dizemos bem, ou mal comp/eicoinado;
de boa, ou ma compleição. li. Dom. 2. 2.
16. \9da' bem comp/essionada ll .
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adi 2 g. Que pertenc emeus desejos estão complelos. § Acabado:
Coml.oé.·, (anl.) V. Compôr B 3
.. tem cem anllos cOlllplelos» N. L. 5. 256. -c01llpoel' todo este damno».
·.2.6.
(JolI!plcmenllll', adj. 2 g. Concernente "não cht'ga.va o infante a sete annos com()oml.onedor, s. m. (L. de impr \ I
ao complemento; que fórma e constilúe com- 1Jleloso S C~bal, pleno: um desengano com- mento, cm que o compositor fórma co~lru
plemento. § (t. gramm.) Oração comple- plelo. ~ l'r61' completa; a que tem todos os racteres moveis as palavras do ori . ea·
menlar; a que serve de complf'mento a ou- verlicillo~. § - s. m. O que eHtá l?erfeito; o dispondo-as em linbas com que depoy~~I,
a pagll1a ou a columna.
a!
tra. § lt. pbys.) ()õrcs complcmcnlares; Cô- lolal : o completo de uma tripulaçao.
res simples ou compo tas que reunidas for(Complelo, Perfeito, Syn.) Com]1leto é o que
()ot.nl.onêllll, S. f. Composição sobre a
mam o branco. § Dias complemcnlares; o lc'm a plena união de tudo o que reune to- quantIdade que se ba de .p~gar na dataria
que no calendario republicano francez com- dos os graus possiveis de perfeição; a que de 110ma, quan~l! se sohclta alguma displetavam o anno composto de doze m0zes nada se pMe ajuntar. E 1Jer{'eilo é o que es- pensa, ou provlsao de beneficio que nào
tã inteiramente feito; qUft tem tudo o que tem taxa certa.
'
de trinta dias cada um.
(Jollll.lelllentál·io, u, adj. Omesmo que lhe é proprio' a que nada falta; que lem tu(Jomponenle, adj. 2 g. Que compõe'
do que deve ter. Oobjecto per{'eilo dá ideia entra na composição de algumacousa:'Jlgle
Com plementar.
..
(Jollll.lcménCo, S. m. (do LaL. comple- da perfl'ição. O objecto C01111Jleto ofTerece o parles -.
menlwn) A parte, que junla a outra, com- sen moLlelo.
(JOIllI.~olldor2. S. !?l. (ant.) Avindeiro en.
Compl"tól'1o, S. m. O mesmo que Com- tre desavlUdos. EhlGld.
pleta um todo em geometria: v. g. o complemento do angulo l'CCtO; é o que se deve pleclorio, e Completas.
()o.ml'õ,·, v. trans. (do Lal. C01llPOlltl'!)
accrescentar ao angulo agudo para ter 90
Vomplexiio, S. r. Conjuncto, união. § (I. Pôr J!lntam.ente com ouIro. Eneid. 8. 116
graus. Casto 3. t: 196. e IJ. 3. 9. 3. V. Com- pbil.) Uomplexão dus ler1110s; a extensão da "os VIVOS ajuntava cqm os mortos, campon:
primento. § fig. Alguma cousa que falta sua significação; generalização. Compleixão. do cruelmente as maos com a mãos e ai
para nm todo: "fal!uva·lhe este complcmcn- II. Dom. I. 3. 28. V. Compleição, mais uso bocas boca~ dava (atando vivos com cada.
lo da inteira paciencla, que era sofrer pa- no sentido medico.
veres)>> § Ajuntar as parte~ de que resulla
decendo» Vieira. § O complemenlo da cor()ollll.lexi ....lde, (x como Irs) s. r. Quali- um touo ordenado, e orgamzado: v. g. Com.
tina; na fortif. é o reslo d'ella, 'abatido o dade do que é complexo: v. g. complexida- pôr 11m livm; compôr ve1'sos; compór'cm La.
flanco secundario. Atelh. Lusil. p. 20. § Com- de rle ideIas.
Um. § Ajuntar o t,l'pograpbo ordenadamenle
lJlemento; fim com que e completa alguma
Complexlouódo, ", adj. Que tem Doa as lettras ou typos no componedor.. Concor.
acção: V. (/. deram complemento á victoria. ou má compleição.
dar, concertai'.: v. g~ compôr discoJ'dias,d/l_
Vieir. 5. !l43. § Dar complemenlo ' executar,
Vomplexl ...."I, adj. 2 g. Que se refere á avenças; - chssensoes. M. L. 7.567. § Con.
pôr em elfeilo: v. (/. dar com(liemeuto ás compleição.
certar, v. g. o cabeUo: e fig...exemplar (a
ameaças: ..dar complemento (na lei da giaComi.1i·xo, S. m. (do LaL. comple:CIts) Cir- S. Virgem) a que deveis coll/p61' (conformar
ça) ás figuras antigas. Feo, '11'. 2. f. t4 v. § cumferencia, ambito, capacidade, que abar- em bem) toda~ as vossas acçõe " !'leir. II
Os col11plemen s das fi(/!I·ras da lei antiga.; ca, abrange, comprebende; comprehensão: 3 t 7. S Ordenar, concertar, ornar: - acama'
verificação, execução do prophetizailo, an- -as duas vidas activa, e contemplativa, em a casa: "a bebida, o passeio C01ll~lQz.lheo
nunciado por figura . ibid. § Complemento; cuja complexo se contém toda a perfeição eslomago» § Comp6r os desavindos os brio
o todo complrto de todas as sua partes: e evangelica.. Vieil'. 7. 364. § O conjuncto de g040s; reconcilial-os, harmoni8al-os: §Lllmfig. "complemento da TrinLlade» i. e, as tres varias circumslancias, medidas, projectos, pOI' o 1'Os10; mostrar-se tranqUlllo depois de
pessoas. Jlieú'a, 6. 30. 2. § (na gramm.) que tem um nexo commum: o complexo das se ter exaltado. § Heparar, sali fazer, in.
Complemento; C a palúvra, ?U palavras, que medidas do (/overno.
demnizal' : V. g. - a injuria, o da1llllo, alcservem de completar o' sentido de outra
(;Otlll.I{ooxo, '" adj. (t. de gram.) Que se são que se fez. O/'(t. 3.45. 3. RC011l1Jo1l11Om,e
palavra determinando-o, ou explicando-o: fórma, ou con ta de mais de uma palavra p.aaguem em tresdobl'o todo aquelloqueas·
v. g. em filho de Deus, esta palavra Deus é que complete o sentido, v. g. n'esta propo- sIm tomarom» Ol'el. Af. 2. p. 186. B. 3. 3.6.
c0111plemenlo da prrl osição de, a qual indi- sição: t/lll tleus jl/Sliçoso, 011 um DeliS dI} o Í1'l1lão COmjlOril ao inhão o que levou d,
ca em geral a relação da cou a possuida, justiça nos jlttgal'á: os sujeitos JJeus just'i- mais elo casa; satisfaril para ficarem iguae
que Deus determina: e ambas-de Deus são çoso, e DeliS c/e jusliça são comple:xos: e se na partilha. § Endireitar, conciJe;tar: cam·
com1Jlemento de filho, que aliás é vaga, e dis éramo', nos ha ele julgar, tambem o at- pai' o cabel/o; a l'OUea da cal/UI. § Fazer parlSeral, e pMe ser filho do homem, ou de tri bulo seria complexo: Deus é bom; tem su- le de algo corporaçao, conuuis,ão, ele.: {IIIrracional. etc. lia quatro especies de com- jeito, e altributo simples, ou nci.o comple:JJos. lano é um dos que comp6em a 1lll!Sa; acaplemenlo: o dil'eclo ou oldeclivo, o indil'eclo § Ideia -; de objecto que consta de muitas mara compõe-se de cem deputados. §Lllm·
ou tel'minalivo, o l'esll'iclivo, e o Cil'Clt1l1stan- parles, ou de acção que envolve varias cir- põr; sepultar: "o ceo C01Jl1Junha vesperoin·
cial. § II. maU.!.) Complemenlo orilhmetico cnmstancias, accidenles, elc. v. g. de uma clinado, e as estrellas por tocbas accendia.
d'wn numero; a L1ill'crença entre um nume- casa com suas peças e adereços; da repu- ·(all ude ao omnes compoStli). Ulis. 3. 23.
ro e outro representado pela Ullidade se- blica; do varão sabio, c virtuoso, e das quaComl.i,,·-se, 1'. rer. Constar de parlesor·
guida de r;lfras quantas forem as casas do lidades que o con titllem. § Expressão;- denadas: v. g. um livl'o compõe-se de copio
primeiro. As.im 4 é o complemento de 96, que abrange muitas ideias de cou as, allri- tutos. IJaragi'ap,ws, secções, pCl'ioclos, phm·
poi 94
4 = 100; 27476 é o complemento butos, v. g. amas, que vale lu és amante. § ses, pa aVl'às. § Fazer lransacção por algade 72524, pois 27!l76
725'24 = 100000.
Proposição complexa; (t. de Jog.1 a que se ma cousa: v. g. compozeram-se cmll'l!S '"II
(Jompléntc, adj. 2 g. (do Lal. complens, compõe de dua~, principal e incidente, que l'éis. ~ Com uma bulla de cel'ta sOlllmase
entis, p. a. de cOlllplel'e, completar, encher) se liga com o sujeito ou attributo da priuci- compõe vut1'a som ma, devida por mal 1m·
p. u . Enchente: v. g. maré complente. pal.§ It. de arith) Numero c01l1ple.'Co; o que é da, furtada, etc. (V. Composição) i. é,.sesalnBlt. 2. !lOS.
composto de unidades difl'erentes. § (I. de ti faz. § CompJI'-se; conformar-se, reslg narCOlUllletiulo, p. p. de Completar. Diz-se alg.) Quantidade comple:xa; a que é composta se: v. g. compOr-se com a slta sOI'I~, com a
por uso completo.
de varios termos reuuidos pelos signaes
'Vontade JJivina; com a sua moglta; I. ~ sof·
Coml.lêtumeute, adI'. Inteiramente, per- ou -, coma x
'px
q.
frer-se. EU!l·. 2. 3. Palmo 3. r: 124 v. cam·
feitamente; plenamente. V. ComplectamenComl.llcllçi'io, s. f. (d.o Lat. complicalio) põr-se com a má fortuna; CO~Jl aperda./ned,
te, que dilTere.
Concurso de cousas de dlfT~renle natureza, 3. 229. Vieira, 10. 325. § AJuslar-se.o que
Cowl.lel"u·, V. trans. Ajustar, encher o de circumstancias de diversa origem. § Em- litiga amigavelmente com o ad~ersar!o:mo
número: v. g. jli. completou 20 annos: com- baraço, di1'Jiculdade. § (t. med.)' A coexis- derar-se. querer concerlar dlscordlas por
pletou as 11"Opos, que eslavam des(aLLecidas tencia de doença~, que a um tempo atacam bem: .Pero ~Iascarenhas se compul~Ia !an·
do ntímero compelenle de soldados. § Encher: a aúde; superveniencia de nova enfermi- . to que queria pôr suas cousas em )US~lçal
"completou os seus dias» ,,- o pagamen- elade quando ainLla exisle outra.
cOuto, 4. 2. 10. § Comp61'-se do fl!Slldo, oro
to».
.(JOtUlllie,idnmcnte, adI'. De modo com- nar-se com. eUe. Lobo, f. !l23. ij ComfÕ'~~
Complêtlls, S. 1'. pI. As ultimas boras plIcado, embaraçado.
ao espelho; ver-se a elle, e arranjar se. e c·
canonica~ do officio Divino, ou da . Virgem;
()omplleill:o, p p. de Complicar. Jlieir. "verem-se (os ministros). rctralaren}·se,.e
completorio, ou compleclorio: tambem se 2. J84. ~ adj. Embaraçado, dil'licil de resol- C01Jlpol'em~se, em seus regJll~enlos. (d elt:;!
usa no sing. !l fig. COl'llplelas da vida; o seu ver-se. § Que se agl{rava por JI1cidenle, que como regularem-se, e enfcltarem-se,; o'
ultimo penocfo. Sousa, !req. e Agiot. Lusil. sobrevem. V. 9 'Uma doença complicada com nareDl-se a seu molde, e observan 0- ..
(Jompleth'o, II, adj. QlIe acaba, que outra. § Negocio complicado com outros; en- Vietra.
I ma
completa, que enche ou pre(-nche. IJibl. de redado. ~ Complicado n'um processo; el1vol()ollll.Órt,", S. f. A poria q~e Sus;a e
Per. 4. 637. § Prologo completivo; nas co- vido n'elle.
agua do dique, fosso. ou açu r e. ~fD' !
medias, diz-se aquplle que encerra em si as
Compilei"" V. trans. (do Lat. complica- abf'l'la que lhe dá passada. \. Ad le'de
outras lres especies de prologos; a saber: I'e) Atar, enlaçar cousas entre si: harcmos Moda que se canta a viola entre gen. bre
o com~nendativo, o argumentativo, e o rela- c/e complicar estes dois nomes um t;om o ou- vulgo: ,<lhe mauda ternoS amores i57
tivo. Cost. Terenc. Pl"e(. p. 48 ..§ (I. de gram.) tro. § Dil'flcultar, tomai' confu o. § Enredar, azas da comporia» Toleni. PO'.s. Ii ~ § SuQue serve de completar, ou caracterisar um embaraçar.
(Joml.ortó.do, p. p. de Co~por a OU mil
complemento: phrase completiva.
()owplleá"-se, V. rer. Enlaçar-se com QU- jeito bem, ou mal comporlado) bem
ou
()owpléto, II t adj. (do Lat. compltlus, a, tros: «meio terrivel, que se comptica com o procedido, que se conduz, e rege bem ,
um) Que tem touas as partes que deve ter: vêr, e com o chorar? V~cil". I. 857. § Enre- mal.
,
rle S. m.
v. (l. um jogo, apparellw completo. S Perfei- dar-se; tornar-se maIs dlfficll: v. g.-a ques(JOIllI'Ol'tamellto, ou C:~iP~or~lmen
to; a que nada falta: V. g. ul1la completa vi- Ião. § Ajuntar-se em um sujeito: v. g. com- Modo de proceder prudenCla e I'erno aI!
clol'ia; a SOlll1lla ainda não eslá completa; plicando·~e n' clle a pedra, as camosidades te; procedimento,. conducdta, gOas acÇ(ie!:
pel'iodo completo; o senlido completo da etc. Made!1'a, P. t. c, 44. n. O 3.
suas cousas, e regnnenlO as su . suit!!'
ph1'ase; está compielo ; não tem logar para
CÕlllpllce, e der. V. Cumplice, elc.
v. (/. será traclado sC(lundo o seu-§ D.Fr.
mais nenhum passageiro. § Satisfeito: os
(Jompoedol', (ant.) V. Compositor.B. 31.4. de 'bom, ou mau; sablO) ou IOI/CO-'
(Jolllplciclonnl,

á compteição.
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Franc. da S. Lui:;; no seu Gtoss. diz: que
rol1l 1101'tamento e compol'tar-;se (do F~.) no
sent1do de proceder, procedlplento nao ~em
uctoridade classica, nem sao necessarlOs.
a VOPlportár, V. trans. (do Lat. comporlare) Supportar: v. g. - despezas. B. 1. 6. 1.
mpol'tar as despezas de uma guerra"
L~c. I. c. 15. § Comportar (!6res; s~fJre!.
Prestes, 13 v. § Conter em .SI-,o o navIO nao
comporta lanta gp.nte.
.
VOlllportár.sc, v. ref. (L modo adopL)
Proceder, portar-se: v. g. comportar-se ~em
ou mat; reger-se, governar-se, condl!zlr-se
bem, ou mal, na~ cousas de pru~encIa, saber, ou na morahdade, valo!, bno, genero,
sidade, etc. Per. B!bl. 3. 100.
vOOlpO..tRvcl, adj. 2.gen. Que se jJóde
supportar, sotl'r.er: v. g dores, males, af{l'on(1lS comportavels.
..
vOlllposleiio, S. f. (dg Lat. c~mpostllO)
DisposiÇão de partes unIdas, e Ju.n~as de
algum todo natural: v. g. a composlçao dos
IlItmbl'os do corpo h/Imano; ou artificial:
u. g. composição das partes de alglf11l dIScurso tractado; o que resulta de vanos elementós simplices, ingredientes: -esta comf1JSição 'é feita de areya é caiu. § A materia,
os maleriaes, ingredientes de algum composto natural, ou artificial, e o feitio nelles: .os nossos pei tos não são de outra
composição, nem feitos de outra materia,
que o desta geute" (Judaica) Paiva, S. 1.
263 V. ~ Aacção de compór alguma obra,
ereriplo, medicamente. § fig. «,\ composição
dos bons costumes" Al'?'. 3. 4. § Concerto,
convenÇão amigavel entre litigantes. § A
cousa dada em composifÇio da demanda, ou
ligilio, ou acção. Etuc!d. § Concerto, paz
entre inimigos na "'uerra. § (t. de typ.) Ordenação dos caractéres, ou typos de imprimir no componedor. § O original já comJKlsto. § Co:r.postura nos membros do corJKI. § Assento e repouso do animo. V. do
Are. I. 2. ~ Pena; iudemnisação, contentamento, sallsfação taxada por lei, foral; ou
convencionada entre o oU'ensor e o lesado.
t ~u/la de composição,' aquella, peja qual
oaoa certa esmola, rica quem a dá absolvido de pagar alguma somma maior, em que
a..consciencia lhe ficou gravada por occa9ao de contractos com pes oas desconhecidas, a quem por consequencia não póde
reslituir por inteiro.
VOIllPÓHItO, adj. ou S. r. (do Lat. comf!Jlllus, a, um) Ordem composita; na arch.
eaquc os Latinos inventaram e compozeram das ordens Jonica e Corinthia.
Vompo~ltonóro, o, adJ. (do LaL comfYJSlIIIS, composto, e (los, flór. (I. boLI Que
lem nOres compostas.
.CompOHlth'o, /l, adj. (do LaL composiIlVus) Pertencente á composição ou proprio
par~.compOr. B. Per. 01'/11.. «particulas con1r!lllliIVOS'.

Compósito, ", adj. (do Lat.) (t. medo
p. ~s·l V. Composto. § G'omposito, S. m. Composlçao, medicamento. Pha7'ln. T.
.VOIll110S.IlÔ'" S. m. (do Lat.) O que com~: (L de Impres.) O artista que faz a comPO,lçaO l)'pograplnca; typographo. § Escri~or deobra de engenho:. v. g. de poetica,
e~USlca, ou de eloquencia.
oUom.po~sllír, V. trans. Possuirem duas
u maiS pessoas alguma cousa em comlOum.
~omp~slo. V. Compósita.

ompostllu.cnle, adv. De modo com~lo, com. compostllra decorosamente.
4J~.lnst!'- I. p. 881.
'
la on,post08, S. f. pI. (L boLI Familia de
~~tas dlcotyledoneas, monopetalas, her'lheras, ~uJas Jl~res se reuuem pelas ano
i (l as .n um cyhndro em fól'lna de calice.
IIline mmedr,) Classe de rochas formadas de
uo~~es e especies dilferentes.
uniã pôslo, S. m. Todo, que resulta da
forta~ ordenada de varias partes. § fi~. A
de> ~~~ ~~'f!l composto de todas as vlrtufIOlio' oorpollt. 38 v. § (I. chym.) Um comreuniã
~omposto; corpo formado pela
ditlere~l~~ diversos elementos- de natureza
cO na ~ a agua é um composto.
se comP - Slo, p. ~. de Compór; e adj. Que
Vpoe de vanas partes, ingredientes,
OL. I - n .
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simplices, elementos. § Palavra composta;
a que consta de duas ou mais palavras simples: V. g. altisonoro; othi-branco. § (t. chym.)
Corpo composto; aquelle que contem mais
d'um corpo simples. § (t. boLI Fl6r composta; a que resulta do ajuntamento de flóres
sim~les reunidas em l:apitulo, fechadas por
um Illvnlucro commum e tendo as antheras
soldadas. llrot. Comp. 1. 103. § Folhas compostas; as que são constituídas por partes
articuladas umas sobre as outras, e que podem separar-se sem ruptura no fim da estação. llrol. Comp. I. 141. § Baga composta;
a que consta de muitos acinos ou bagos monospermos reunidos, como as amoras de silva. Brol. Comp. 1. t 16. § Cor,1jmbo comp03lo; aquelle cujos produclos se dividem em
muitos outros. Brot. Comp. 1. 107. § Espiga
composta: a que tem um receptaculo commum dividido com pequenas espiguetas. §
Peciol.o campos/o; o que se divide em peciolos parciaes, tendo nas pontas ou lados mais
de um folliculo. Br. ComlJ. 80. § Periamhio
compos/o; o que envolve muitos flosculos reunidos. Brot. Comp. 1. 121. § Racirno composlo; o que tem pedunculosgarciaes divididos. Brot. Comp. I. 108. § mbretla com1JOsta,' .a que tem os primeiros peduuculos
divididos n'outros que formam uma umbrellula. § (L zoo!.) Coputa composta; a que
se dá entre dois animaes hermaphroditas,
ao mesmo tempo fecundantes e fecundados.
§ (I. gramm. ant.) Pé composto; O que consta de quatro ou mais s)'Jlabas, con iderado por alguns grammaticos como dividindo-se em varios pés simples. § (t. mus.)
Compasso campos/o; o que é designado na
clave por numeros, que indicam o emprego
do compasso a doi e tres tempos) § Campos/o o livro: orll;anizado de partes, e membros; acabado. Estai' comlJos/o um original;
estar feita a sua composição typographica
para depois de corrigido e paginado entrar
no prelo, e ser impresso. § Composto. Og.
Ordenado, bem disposto, concertado: a cama eslá composta; J. é, a roupa da cama está alinhada, ou convenientemente disposta.
§ Maneiras compostas,' modestas, de boa compostura, revelando boa educação. § fig. Homem composto,' que tem 11 exterior modesto. § it. que não perde o passo, não se afllige, abate, altera: "hum varão forte, posto
em campo com a sua fortuna, e composto
nella" (na desgraça) Vieira, 16. 2l4. § Juizo bem ou mal campos/o,' i. é, são, ou errado. Al'r. 9. II. § Tem o peito bem composto,'
i. é, são, não enfermo. Al'/·. 2. 9. § "Ol'1lmusiando era todo COmlJOsto de bondadeu Palmo
P. 2. C. 63. § Feriela composta; membro composto,' lemperamento campos/o: vejam-se os
substantivos. § Especies compostas, em musica: V, Especies. § Estar composto com alguem; desfeita a inimizade; concordado em
alguma satisfação de lesão, injuria, desistencia de demanda, etc. accommodado com outrem, que era desavindo, e fóra de paz, e
boa correspondencia.
VOlllp08Ií....., S. f. A. compo"ição ph.l'sica dos corpos: «os reis não vem de tão vil
compostura, como os outros homens. B. 3.
5. 5. -nós conheçamos, e entendamos nossa-" Marl. Cat. § A proporção regular, e ordenada das partes, e membros, de que se
compõe alg. todo o physico. Paiva, C. 6. V.
g. a compostura e graça de membms; a compostura do 1'Os/o; à ar modesto d'eUe, alem
do bom ar, e feição: "emfim, Senhora, em
vossa compostura" Cam. San. 13 I. § Maneiras compostas, modestas, de boa educação.
§ (ua mus.) A composição de duas, ou mais
lettras, que cantadas juntamente produzam
boa harmonia; on as especies, de que se ordena o contraponto. § Composição de drogas: "vasos curtidos com certa compostlIra,
que dão bom cheiro ã agua" Casto 3. C. 98.
§ Composição litteraria, escriptura. B. I. 1.
'i. "não soffre (a geographia) compostura em
linguagem" (ser composta, escripta em vulgar.) § Com postura de poema, ou discurso. Lusilo Trans(. «depois de ter notado a traça daquella - l i § Composlura; imitação, falsiflcação.§ - pi. Preparados que se usam no rosto, cabeça, etc. para disfarçar a edade, ou
para embellezamento.
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C)ompól.., S, f. (do FI'. compole) (I. de
conl'eil.) Compota de marmelo, de maçã, de
ginja, elc.; a fructa convenientemente preparada em calda de assucar.
vOll1potclra, S. f. Vaso de vidro, ou porcelana em que se servem, e levam as compotas ã.mesa.
VÔRlI...., S. r. Acção de comprar; cousa
comprada: V. g. fiz boa,.ou má compra. §
Compra do corpo; (ant ) direito de acquisição, ou quasi, do corpo da mulher, pelo dote, ou an'has} queo marilJo Lhe dava. Elucid.
Suppl. p. 2q. diz, que é donativo differente
dos arrhas. § li cousa comprada: "o creado
trouxe as comprasu
VOlllpr..dca, ou Voml..·.. dín, S. r. (anL)
Cousa adquirida por compra. Bens de compradia; adquiridos por compra, não doados, não herdados. Doc. Ant. Eluc.
VOIllI..·..díC;o, ", adj. Compravel, com·
merciavel; que se compra: fig. "compradiços prazeres de rameira u venal: favores.
juizos, sentenças -; dadas POI' suborno. §
Que é comprado e não havido por outro titulo, que o de compra. Bibl de Per. 3. p.
678. "escravos com.pmc/;iços. e não crioulos"
Vonlprádo, p. p. de comprar. Adquirido
por preço de moeda, ou valor equival nte.
§ Trocado por um bem. § Que se obteve dil'ficilmente; com sacrificio, dóI', etc. § ubornado; trazido ao partido por algum interesse inconfessavel.
(Jollll.rndôr, a, S. O que, a que compra
para si, ou para outrem, por sua conta ou
por conta alheia.
Vomp"ànte, p. a. de Comprar; e S. 2 g.
Comprador. P. ela Ej. Gen. 3. 501.
Vomprár, V. trans. (do Lal. compal'are)
Mercar, dar dinheiro para adquirir alguma
cousa moveI, ou de !'Diz, com valor comparavel, ou equivalente: V. g. comprai' atguma cousa a alguem, on de alguem. Al'/'. 3.
1. § Compra!' com din/wirona mão; pagar
á VIsta, não a praso. § fig. CompJ'ar a/guem;
peital-o, subornai-o, trazei-o ao seu partido, faltando eUe á fé empenhada a outrem,
á jusLiça, á lei, que deve ob ervar. § Procurar, grangear, negociar: fig. V. g. comprar lrabatlws, cuidados, a vergonlu:i; desenganos: comprar arrependimento. Cam. Roclonel. § fig. Adquirir, obter a troco de sacrificios. § Com oum nào se compra nome
digno de posthuma llwl1wria,' i. é, não se
grangeia, não se alcança. § Comprar cI'imes; fazei-os commetter por dinheiro, etc.
§ Compl'al' cartas; tomai-as do baralbo em
varios jogos. § V. lItel'car, syn. § Comprar
nabos em sacco; comprar sem examiual' o
que se compra. § Adag.: «Quem compra e
mente na bolsa o senteu "Não ha cousa
mais barata (iue a que se compra .. Eu/i'os.
1. 3. «Mercar lOmem bem be grão riqueza;
mal compral' não é largueza" lbid. I. 2.
«Quem te conhecer que te compre" «Quem
pão e vinho compra mostra a bolsa" "Quem
compra o que não pode vende o que não
deve" "Quem compra sem poder, vende sem
quereru «Com.prar a alforvas e vender a
ooças" "Bem comprar é "'entileza; mal compral' não é fraqueza" ,,~Yelhor de comprar,
que de rogar" «Nem carvão nem lenha com·
pres quando "'eau "Vende a esposado, e
compra a enforcadou "Vende publico, e
compra secrelo" Compra, que vendas«Comprar em feira, vender em casau "Compl'aT, e arrepender.. "Quem diz mal da COI1sa, esse a compra", ou «Quem de denha
quer compl·a7'~.
cOlllp"úvcl, adj. 2 g. Que se pode comprar. § Bom para o commercio; mercavel,
commerciavel.
vomprllzedõ.·, /l, S. e adj. Que compra?, conde cendente.
Vomprllzc.·, V. trans. (do LaL complaceTe) Fazer o gosto, a vontade a alguem em
alguma cou a: «o viso· rei o queria comprazer" B. 1. 9. 4. apor comprazer estas perolas" (acl., sem a prepos. a) Ulis. 3. sC. 2. §
«Compl'azer e aprovar o mal. ter complacencia n'elle. Mart. Oath. 454.
Voaup"/lzer, V. intrans. Fazer a vontade: «tinham votado, por lhe compl'Ozer" B.
2. 3. 5, agradar-lhe, ir com elle. !lI L. 6.
l(
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363. "que elrei acceitava por comprazer
áquelle rei Mouro» Arr. 7.16. "por comprazer á mulher- § Diz-se: comprazer com al(luma cousa a alguem. B. I. 7. 6, ou com-

dizemos implicitamente todos os seus attributos, todas as suas qualidades ossenciaes:
v. (l. o ser animal, o ser racional, o ser
mortal, etc. Qualquer nome é pois tomado
na sua comp"ehensão, quando só se attende
ás qualidades, attribulos, e propriedades
que caracteri>õam a idéa da sua classe, genero, especie, prescindindo-se dos lOdividuas que tem essrs attribulos, propriedades e qualidades: v. (l. tem figura de homem; n'este caso póde o nome com a preposição que o acompanha ser sub~tituido
por nm adj.: v. g. figura humana: varão de
{erro: ferreo; !'amo de arvore: arboreo. Se
pelo contrario as palavras dos exemplos
que acabamos de dar fossem tornadas exten.siVall).ente, i. é, applicando-se aos individuos, precedel-as-IJIa o artigo junto com
a prrpo.ição. v. g. a sorte do homem é ser
sujeito a miserias; i. é, de todo o homem,
dos individuo da e. pecie humana: "do homem, que ja vos apontri, não tenho mais
nova» "essas obras lizeram-se do {erro,
que me veio das nossas minas» "comeu do
frueto da aJ'vore da sciencia, etc." "faziãose obras do onro, que se colhia uas areias
do 'rejo» aqui as palavras do OUI'O não exprimem 'óm€l1te obra altreas, mas obra
feitas de certo e determinado ouro. § Corno
ainda se drprehende dos exemplo antecedrntes, o nome póde ser tomado em toda a
sua extensão, ou ó em llma parte d'elle:
1!. g. lodo o ho'nem é mortal, eu sou homelil.
Tambem ainda aqui se Vê, como acima dissémos, que a comprehensão está na r.azão
inver-a da extensão; pOI'quanto no primeiro
caso, homem comprehende todos os seres
da especie, mas por isso mesmo não especinca nenhuma das qualidades do individuo; no segundo, homem significa apenas
uma individualidade, mas por isso mesmo
implicitamente Ibe altrlbne todas as qualidades, propriedades e allributos geraes da
e peeie humana. § fig. O conhecimento
adequado de algum objecto, e das noções
simples e parClaes, que é llecessario ter,
para bem o conhecermo. VieiJ'a, 1. 388.
"foi tal a comprehensão, qne Sancto Ignacio
teve das Escrituras». § A faculdade de comprebender: V. g. 1110ÇO de bom engenho e
comprehensão.
ClOlllPI'chcusibl1ldodc, S. 1'. Qualidade
do que é comprehensivel ; a faenldade de
comprehender.
(lolll!n'ehcusÍl'u, S. f. Comprehensão no
ultimo eulido que indicámos d'esta palavra; percepção: "mostrar comprehensiva
em se anticiparem a responderlJ J11acedo,
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prazer alguem em alguma cousa.
ClOllllll'ltlr.t'W'sc, (de ou em) v. ref, 'rer
prazer, complacencla: v. g. - de si, .em
si, de Sllas cousas, etc. Macedo, p. 207. "tratando só de si, c.(Jmprazendo-se em si» VieiT.
5. 146. "vê qnanto se comprazcrá de que

nós o acompanlJemos nos mesmos loUl'ores».
Clompralr.Ído, p. p. de Comprazer' e adj.
" endo obsequiado, e eompro::ido de todosserviria com complacencia, por o comprazerem. § Feito, tractado por comprazimento de varios: ,,[ai esta quitação outorgada,
apprazivel, e comprazida de todos os interessados».
Clom!",azlmcl to, S m. Complacencia §
. Acção de comprazer; conde,cend ncia
Clom.u'cbClldcr, V. trans. (do Lat. comlJl'ehenden) Abranger na sua extensão physica, ou figurada: v. g. esta comarca com·
prellende muila.s citlades, e vi/las. Cam.
"mas para o comprehender não lhe acha tomo» i. é, conhecer corno são as cou~a corpóreas: "significação, qne compreltende grande numero de vocabulos» .palavra que
parecendo synonima, comprehende muitas
mais nocões, altributos, accidentes, de que
é expressiva" Leão, Otig. § Alcançar entendendo: v. g. são verdades, ou provas, que
qualquer meltíana capacidade comprehenderá sem lralJalho:.o eutendimento 11nmano não comprehende a essencia das cousas
naturaes, menos a das maravilhosas, e sobrenaturaes" § Achar. culpado: v. g. comprehencleu-o em leviandades. V. do Ara 4.
q. § CUlpar em devassa. Andr. ChT. 4. C.
96. "o eomprehenllião na morte de Dom Rodrigo" e 2. c. 80. I' e os COl1wrendem en~ algum desmando" compliciar com outros:
"peccado grral'em que Ocos comprehende os
filhos de Adão" Mar!. Cal. § Comprehender-se, V. rer. er incluido, abrangido, ou
encerrar-se: "nesta virtude se compreltendem as mais" "em cujo complexo se coutem, e comprehende toda a perfeição evangelica. Vim'. 7. 364. § V. Comprender.
ClOUlIII'chcudídc, p. p. de Compr.ehender. Cam. Sono 261. § ComlJrehendulo no
crime; cumplice. Comprelumdido na liga,
pa::, lmclado; mencionado n'elle, e recebido por parte contractaute. .
CloUOIU'chcusiio, s. f. (do Lat. comprehensio) O acto de cOll1llrehender. § (t. log.
e ~ralllm.) O num 1:0 de attributos e proprledados, o que alJrange a noção de algu- Dominio, 127.
ma palavra; oppõe-se a exlensão, que é o
ClIHlllu'chcnsinmléntc, adv. De modo
I!umero de individuos a que ella se póde que pos'a comprehender-se; ou que fique
applicar. § A. comprehensão está na razão comprelJen(lido. li Usar de ttln nome, toinver a da exlensão' as iJU, a palavra de 111a/-o comprehensivamente ; i. é, em suaCOL11maior oa;lensão é a de me/lOl' comprehensão, prehensão: v. g. qu,allllo usamos dos nome.s
e \'Íce-versa: v. g. Deus, cousa. Deus é a comprehen..ivamente omille-se o artigo.
palavl'a de maior cOll1prehensão, porque
COIIII,,·chc..sh'cl, adj. 2 g. Que se póde
n'el\a se consubstanciam o Oniverso, e comprehender.
(Jollllu'ehcu~h'clmclltc, adv. De modo
quanlo n'elle ha criado: o visivel, o invislvel; o que rol. o que é, o que ha de ser; comprel1ensivel: "a primeira consideração
e é a palavra de menor extensão, porque foi comprehel1sivelmel1b! grande» Vieir. 3.
eila ó póde philo ophicamente applicar-se 44.5.
a um unico ser - o Criador. Cousa é, pelo
4)ompl·chcnsh·ltiádc, S. r. (I. plJrenol.)
contrario, a palavra de maior extensão, pois Org:ão da comprehensão seg'ulldo Gall; faculque el\a se applica a todos os seres, a to- daue de comprehcnder.
dos os individuos do mundo physico, ou
()oml"'chcll~h'o, u, adj. Que compredo mundo moral, e é a palavra de menor hellde, contem ou abrange. § Que tem a faextensão, I?orque não designa nenhum ser, euldade de comprehender. li Da natureza da
nem quahdade, ou altributo ('m especial. comprehen ão, por conhecimellto perfeito,
Ainda outro exemplo: home11l, animal; ho- e adequado: v. g. conlemplação eomprehenmem tem mais comprchellsão que animal; siva. Vieir. 5. 94. "conhecimeutocomprehenanimal mais extensào que /tomem. Na pala- sivo» Id. 3. 363.
vra /wmRm conl m-se a idéa de animal, e
Compl'elJlensór, .., S. (t. de theol.) Pesmais os allributos do er humano: maior soa que goza da visão beati!Jca: "Christo
compl'ehensão; na palavra animal compre- Senhor no so em quanto comprehensor t e
hende-se a idéa de homem, e tambem a de viador juntamentelJ Vieü'. 3. 385. (só Chnstodo os üTacionaes: máiol' exlensão. Ao to foi comprchcmol' perfeito em quanto
contrario, a palavra lwmem só pMe appli- Deus) E' um "'rau de perfeição dos adeptos
car-se ao individuo da especie humana: nas vias my tlcas: "a seraflca madre S. Temenor extensão,.. a palavra animal póde reza con tituida ja no estado de comlJ/'ehenapplicar-se não só a esse individuo, como SOI'a" B. F'l01'.
.
a qualquer ente irracional: maior extensão.
COIIIIll"clciio. V. Complexão Complei§ A compl'ehensão da idéa ~eral, represen- x ã o . ·
,
tada em qualquer palavra, ~ sempre a mesClomprcudcr, V. trans. (do Lat. compl'enma e invariavel; quando d4emos lWl1Iem, . dere) , dizem de ordinario os poetas por Com-
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prehende'r: im_aginar. Cam. "mas para
comprellder nao lhe acha tomolJ EJlci I

f

16. "~ fogo q~e IlOS longo cabellos ~Ili:

pl'endw» prencha. !lo Achar culpado, tomar'
v:. g. se os comprendi a em atgwJla COJUI'adi;
~o. B.. ;l. 3. 3. em alguma culpa. § Os antigos dIZIam comprender, por COlllpre/icJld r

V. este.

C.

adj. 2 ~. (anl.) Cbeio. A-lIr
ChI'. de G. C. 27. "mare -,
" .
Clomp.·cso, p. p. irreg. (anl.) de Com.
prender. P. da H. Gen. 'lo 699.
. ()O~II"'élJsa, S. r. (FI'. comZJresscI (I. de
clr.) Um chlll~ac0ci' pedaço de panno de li.
nb.o, em 1ll.l1ltas obras que se põe â Sãngna, ou fend~, para a comprimir, apertar.
ClOIIIIU'C"8~tO, . f.. (do Lat. compressio)(1.
de plt.vs.) Aeçao exerCl.da sobre um corpo por
uma força que ocompnme, reduzindo-oamenor. volume: V. g. a compressão do ar nas
e plJJgardas de ~ento, a compressão do gaz,
etc. § A nafta, diZ B. 2. 6. 2. que é boa pa.
ra fn.!lldade: "e compfcssão de nefl'OS' contracçao, ou convulsao. § (I. cir.) Pressão
for~e, que se faz por lig-aduras, ou Oulros
meIOs para vedar Ilma lIemorrbagia, para
conter quaesquer partes no seu estado na.
tural, ou re~lituil:-as a elle. § (em med.)
Estado de vlOlencla, em que qualquer das
v~sceras perdtl a sua força e o eu elasterio
nao. podendo, vencer a resi tencia que ex;
[lenE!1enta. § f]~. A compressão dos animos
1l!etlldo.s para uentro com força, oP/lressão,
vlolencla, tenor, e tudo o que to be a liberdade, e digamol-o assim, a elaslicidade
das almas, e corações que não ousam peno
sar, fallar, reslslll', ou ollpór rcaccào a
quem os comprim~: do coração (IUe não
ou a querer, ou dLZer que quer, ou não
quer.
Clom,u'cs8Ibllldildc, s. r. (t. de·plIys.)
Propriedade do qlle é compressivel. Esla
propriedade pertence a todos os corpos,
ai oda que em dilTerentes graus, porque lo·
dos elles são mais, ou menos porosns; e
por conseguinte susceptíveis de ceder auma
forca determinada.
éom;",csslouiulo, elc. V. Compleiciona·
do. Aztt1". ChI'. de G. c. 26.
Clompl'eAsívcl, adj. 2 g'. Capaz de ser, ou
que deve ser comprimido.
4Jomlll'cssívo, u, adj. Que com~rjme;.que
faz compressão: V. g. Ligadu1"a comp"essira;
Clomp"cnte,

medidas-o

Clomprésso (do Lat. comprcssus), p. p. ir·
reg. de Comprimir. § N{I/'ÍZ compres;o;clla·
to. Vasco Nol. 139.
()OIllIJl'CSSÕ'"
s. (do Lat. comprosso'1
O que, a que comprime. § It. de anaL) Cqm·
pressor da lJ1'óslata; muscuto. proslal!CO superior. § (t. clr.) Nome de diversos Inslrumentos que tem por fim comprimir um,calIal natural para impedir o escoamento dJ!lU
liquido, corno o sangue, etc, em certas clrcUJl1stancias, principalmente duranle opc·
raeões.
Vomlll'ídu, S. f. (ant.) Comprimenlo, numero completo. Orll. A/. l. ~9. 9 .fazer
comprida de 20 homens conllOCldos.. d
COn!lU'idóço, ", adj. (I. pleb.) augm. e
Compndo. B. P.
«:Ollllll'ldiio, s. f. Longor, o.u !ou~ura,
comprimento. B. 2. t. 3. Ileomprldao da CI·
dade. Coulo, 10. 9. 9. M. L. I. 320: "es~lO'
garda da C01111Jridcio do arcabúsll LCII!C 1~.19.
ldadeza e compridão do mundo lJ PmliclfO,

II,

S. da 1'resla(l.

f. 19.

'd

U

Omesmo que ComprI oroo lned. 3. 5.
d C pri
ClOUl....Ic!étc, adJ. 2 {5. dim.. e om'
do. B. P. Que não e mUlto; mais comprl do
que largo.
CloUl;... ld z, S. 1. Com'pri!llen~o. CIDpriClolUlJI'ldínho, u, adJ. dlro. e o ura
do' Que tem mais longura, que grossrido'
ou 'Jargura. § Que esta. ~m t~nto C01D~e .
ClolUpl·ldíssimo. Vzezl'. fieq· .sup~ ComComprido, p. p. de Compnr
cnm.
pleto: lem dOIS annos co11lprzdos. (ou nepl'idos). § Perfeito, compIe_to, prov~~3/de tocessaria" Ar)'. 10. 4. "v~rao,co.m~rIl1 c.l.§
das as bondades" Oalvao, ctt!· .odo meu
!lEu Maria Gonçalves compl'lfl!'t d~ \%0) E/ue.
entendimento" (em meu peMI oJu
C:;oUlI>rldch'o,

COM

COM
zes compl'idos" completos de todas
§.Arn e o't Af·. 1. f. 476. e 477. § "Nuas peca.
IC .
51.
éomprido.
completo. Lus. 3.~.
.
m~ompritlo, n, adj. Longo; estendido: v.
IOlla o pescoçO comprido. a barba comg. 'd~ os cabellos -. § Dilatado, longo; \al:pr! Ófia. v. (I. /wras compridas. Cam. Sono
f~1n .con1prida, e perfiua ~spel:.ança" Lus. 5.
'0 ',e do esperar cOllvprulo tao cançados"
I~ pI. Id. Ecl. 7. "col~lprido~ .traballIos (de
oob em casa de Labao)" ~!~~ra. «- espea . s. Lobo, Peregr. § DIfluso em narra~~çaCoU10' 4.. 3. \. § Paltar em, chamar curial'e c01l1pridas; (Ioc. pqp,) que se emprega
ara signiticar que se disse ou c11~mou merelriz a uma mulher ou c~usa eqUlval.ente;l
§subslant. ,~'l:em pé e m~.1O de comprulo" I.
é de extensao, de co~pll.mento. § Ao comprido (Ioc. adv.); 10ngltudll1almente: 7'a~hou

r

00

romprido. ~ Eslendeu· se ao comp,rulo ;

deitou.se i1canao com o corpo estendido. §
I/. Cabio estatelado.
.
Cowpl'ldôh'O, V. Compndouro.
.
lJolllll1'idill', n, s. Executor: v. g. CO~pl'l
dor da jtMliça, das cousas de s~u appettle. §
Observante. B. 2. 7. 3. «c!Jmpl'!dores da nossa palavra" § TestamenteIro. PI'. da H. Gm.
T. a.ll. MO.
.
Compl'ldillU'U, ", allJ. (ant.) Qu~ cumpre, é uecessario, conveniente para algu~
uso: "prover dc todos ps adubIOs. compr~
dDUI'OS, e necessarios" 1est. det-Re! D. .Joao
/.Ol'el. Ar I. 4.1. pr. ,.,perguntas compr!e~otl
raso para averil;(uar, InstrUIr-se, e decidir a
causa.• ~ompriuoiro" Etuc.
cOW[lI'!Ulcntá." V. trans. (do Fr .. com~illlenler) (t. novo adopt.) Fazer compnmenlOS, dizer palavras, ou expressões .cortezes,
felicitar. §. D. P,'. F. ele S. Lttlz no seu
CIO!!. diz, que lIoje está adoptado, e é meIhor que o circumloquio.
. .
COlllpl'lrnent-e, p. a. de Comprumr; Que
cômprime: v. g. o corpo - ; o que tem a
força compl'essiva.
COlllllrlmen,ch'o, a, adj. e s. Que faz
muilos comprimentos.
.
COUlpl'lmento, S. f. Extensão de qualquer espaço de uma a outra extremidade no
renlido longitudinal: a avenida tem muito
rompl'imenlo. § O tamanho de qualquer objeclo no sentido em que é maior: V. g. o
rompl'imenlo da casa, e ela mesa. § Uma das
Ires medidas de extensão' i oppõe-se a targttra.. éa altura ou profundIdade. § AtlU'ra,refermdo- eao que se põe ao alto: o comprimm/o d'um mastro. § fig. Tamanho, grandeza: profel'iu um disczzrso ete comprimento
IMrmc. § (I. naut. e astr.) Longitude nos
rumos. Luc. 7. 1. § Execução completa e
jiOr !"1elro: fig. "se lhe fará cOIll]Jlimenlo de
direito. Ol'(t. 3. 4.0. 3. Gatv. Chi'. Af. J. C.
\0. § O que é necessario para se fazer, e
zcalJar completamente alguma cousa: «o
que lhe faltava para comprimento de toda a
!!Iça. lJoes, ChI'. Man.·1. c. 63. "não tem
-.ue !lláúeira para a obra" i. é, toda a neC1isana: .esta madeira não' tem o - (Ion~r) que requer a obra. é mais curta, não
t.ega d~ cabo a cabo. Ulis. t. sc. 3. (,toda a
lIaeunao lenlio ainda-aqui-para o que que·
Z: ~araEste moço não lem - de annos, Otl zdase emancipar, etc. !:\ Longor: «espaz. ebom -. Test. del-Rei lJ. João J. § Com~melllo cle siso; i. é, abastança de pruden\ :.ou a prudencia necessaria. Ord. Man.
(p"al. pI'. Ar I. 63. 15. § «Os alcaides mó~ lenb~m. nos castellos com.primenlos de
lp' ens. J. e,.~ gente necessaria, e bastanr·,~aslaIl9a d elles para os defender. O,.et.
~/ 301. Ined. 3. 460. § As peças que
la! pelajll algum todo: «umas couraças ri(15COC: stog o o seu comprimento" Cast; 6.
lodos : . 3. ~'coUl'aças de cavallo com
pleto ~u, compl'lInentosll § O u umero com'Dia' Io, que deve haver; e são ordenados:
I~ro- e o~ compl'imenlo de na vi o de bésUm I~.OI' . .1. 68. 18. "porque' vos não
\lIIIiero o com~l'!menlo dos ditos bésteiros"
IltDche COmp eto d'elles; vos não enchem,
lO le~ldo c~nto., que a cada terra é ordetos SObejã e ~es~elros. § "Nos annos bissex"mio do ~n dias, que se cbamão compriIhoncce~sar~o'pCast. 3. t. 196. § O appare" la. ,P. 1. C. 23. "casa de mui·
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tos grandes comprimentos- bem appar(-Ihaua. Res. Cltr. J. 11. C. 180. § Completa exccução. A7-r. I. 3. "pr,ra compl'imenlo da sorte triste, que me coube" «só falia para do nosso assumptoll Ipara completar) Vieit'.
10. 289. § Observancia por inteiro: v. g.
para, ou. em oomprimento da fé empenhada. A1'1'. 3. 3. § OITerta urbana, ou caridosa. Conspi7'. Univ. {. 454. «quando Ibe roubão o habito, fazem compl'imenlo com a capa" (os Cbristão .) § Comprimentos; palavras urbanas, officiosas, civis: v. g. {azel'
comprimentos; pÔI'-se em comprimentos (iiI.
P. c. 67.): e tambem se diz das maneiras,
ceremonias, comportamento. Lobo, {. 18. §
Por comprimenlo; sem animo sério de executal': "olfereceo por compl'imento ll "em pagamento não aceito comp"imenlos, o que
quero é cumpl'imenlo" i. é, execução: e não
razões atisfalorias, ou executorias. V. Complemento. § Em geral, para evitar a confusao de COl1lpl'ido, comprimento, longor, e
comprimento, palavras urbdnas, com compl'imenlu, acção de executar. de preenclI~r,
escreve-se este segundo com CItIIl, aSSllll
como o vcrbo cwnpl'ir, e os mais der. o
que não é contrario á derivação, porque
com, e cum são identicos em Latim.
ccullp"lmídn",cnt-e, adv. Com compressão. comprimindo.
COllllu'imido, II. p. de Comprimir. § adj.
Apertado, estreitado, reduzido a menor volume. § fiO'. I\eprimido, refreado, moderado. § (t. p7lYs.) Os gazes compl'imidos procuram dilatar-se, com força egual a que os
comprime.
VomJlI'imía', V. trans. (do Lal. compl'imel'e) Sujeitar á compressão; reduzir um
corpo a menor volume, apertando-o. § fig.
Reprimir, moderar: V. g. comprimir os elesconc.el'tos. (POl't. Rest. I. 'nl.); comprimir a
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C. 117. § - se, v. rer. Encher-se o prazo
vir a e/rei.to, vel'il1car-se: V. g. cumpriu-se
a lJl'ophecta. § V. Cllloprir, como se u a em
geral. Os que escrevem compl'i7', hão de
mudar o o em u algumas vezes lia conjugação, aliás dirão eu compro, compra tu,
como no verbo comprar. V. Comprimento,

no 11m.
(JoJllprob"tivo, n, adj. Que comprova,
que serve para comprovar: V. g. documentos comprobativos.
CODlIJl'O....tó.·lo, ", adj. Que contém a
prova; comprovativo.
cOlllp.'omcUcdór, a, allj. Que compromelle; que se expõe a algum perigo.
Vomp,·omcUê.·, v. trans. (do Lal. compromillel'ej Expór alguem a receber algum
desgosto, desar, damno, etc. § Compl'Ometler a Slta auctol'idade; expol-a a receber
quélJra, abatimento: - os se!!s interesses;
aventurai-os. § Luc 10. II. .dlsse 10 Apostolo) que os compI'Omeltera, e déra por esposos) etc." i. é, fazer que se compl'Omeltam
e olJl'lguem a fé. § it. Fazer alguem respoosavel por alguma cousa; meltel-o em
ca o de ourigações e responsabilidades.
Vomp,·omcue." V. intrans. Concordar:
«se as partes compl'Omellel'em em certos
alvidi'os" Ol'el.
3. 410. paragl'. 6.
VOIllIII·olllctte.'-Hc, V. ref. gxpór o seu
credito, a sua honra; arriscar-se, aventurar·se a algum perigo. § Fazer compromisso entre si de palavra, ou escripto. Luc. 2.
5. «compl'omellem-se todos... sítua-se a confl·ariall. § Hemelter-se ao arbítrio ue alguem
para decidir controversia, consentindo as
partes interessadas. § Compl'omel/el'-se a
{~el' alguma cousa; obrigar-se. § Compromellel'-se; (em polilica) envolver-se lias luctas partiuarias, assumindo grave responsabilidade: ser victima do partido venceatlivez, os pâlos inchados de ol'gullw, a eta- lIor. § D. PI'. Franc. de S. Lltiz no sell Gtoss.
ção, os atrevimentos: «profunda dóI' 110 pei- diz: que este verbo é usado-/:m Portuguez
to comprimindo, dissimula esperanças no nos slguificados que aqui se lhe dá, mas que
semblantell. § Comprimir rebeUiões, os des- no s~ntido de compl'0171ellel' a dio-nidade, o
obulienles, insubordinados, elc.; reprimir nome, a auctoridade, tc., ou de se compropcla força, pela violencia: "quanl1.o a tyra- mel/el' em algum n<'gocio, em polItica, etc.,
nia comp7'inw os -animos dos sabios mode- é Gallici. mo; /IS palavras Portuguezas cor. 'respondentes são: arriscar, aventw'Q1', /3$rados, .ia vai de monte a monte".
«::omp.·í.·, ou CumlU'ír, V. trans. e LU- pór, elc., aventural'- e, elc.; o g'allici mo potrans. EnclIer, satisfazer, desempenhar: v. g. rém e tá hoje adoptado geralmente, e até
comprir a patavra, obrigação, dever, pro- por e criptores da melhOl' nota.
messa, 7'0maria r volo, (OU com a palavl'a,
(JO~IIIIl'ODlcttido, p. p. de Compromet146 v. Gatv. Ch7'.
1. ter. E muito usado no sent. trans. por: Que
etc.) Bal'l'eil'os,
C. 10. «mais co11t]Jrio D. "":gas, do que eITOU" se comprometteu: ficou compl'Ometlido na
i. é, a satisfação foi maior, que a culpa; ou revolta que se uescobriu
mai fez, scg-undo devia, enclteu seu dever,
Comlll·olllcttlmeUlo,~. m. O acto de
ainda que n'isso. pal'l"cesse IUlVcr culpa, ou comprometter-se. Brito, Chi'. r 307 v.
excesso no modo. § Cumpri)' as ve.::es de caComlu'omi,;s''''lo,'', adj. Eleito por
pilão; satisfazer âs obrigações. P. P. I. c: compromisso: v. g. á)'bitro, j!ti.:: co'mpro32. § Ser conveniente, util, provCltoso a missario; e n'isto :;e oppõe ao ordinario.
vida, bens, honra, estado: «ba cousas que Ol'et. 3. 4l. § Que se compromette com ounos não compre saber.. fi. P. 235. Cla)'. 2. tI'O a darem, ou fazerem alguma cou a: "o
c. 22, cd. de 1791. «mais porque Ibe cltln- philosopho - do desafiol> (com Sancta Capria, do que por boa vontade que lhe tl- tharina) VieIra.
vesse". § Servir, ser util: V. g. mandou-lhe
COIIII'l'omís..o, S. m. (do Lat. comprootre)'ecer, se ela cidade lhe cumpria atg.uma misswnj Promessa J?1~tna de duas pessoas,
cousa. Albuq. 4. 2. «o que vo· Cltlllp1'!r de que remettem a dcCI ao de alguma contromim" i. é, o que quizerde', ou vos fór lltil, versia ao arbitrio de um bom varão, que esque eu faça. Ett{". I. \. § Ser lIecessaria: colhem. Leão, Oltr. lJ. JJiniz, 98 V. § Esv. g. cumpre ter os meios, para saír bem do criptnra do morgado, ou capella em que
que se emprchende. fnM. 3. 87. "e cremos constava de seu estabelccimento e condique lhe nom compl'ia mayor avisamento, cões. Ord. I. 62. 55. § E criptura de cessão
que seo proprio entender. § er indispen- de bens, que assignam os fali idos: v. g. assavel: v. g. Calão, lei/o é da pat'ria ....iá signou comprolllis o; falliu de bens: comagora cumprc mo)'renllOS com a liberdade. poz-se com o credores, que e compro§' Cumpri)' com atguemi, satisfação ao de- metlem em dar espaço, ou rebater as divivere!> para com e1\e. JiJu{l'. '2. 3. Cumprir das parciae . § C.apitulo l'egl~ladores, escom meu amo. Ults. L sC. I. «eu cumpro tatutos de confral'las, que obl'lgam os que
comigo" i. é, encho, faço o meu dever a se comprometteram a observai-os. fi. fJom.
minha obrigação a meu.l·espeito. § CZZ1lZ- I. 3. 24. § TomaI' ttm compromisso; obriplir com a amuade; satIsfazer aos deveres gal'-se a alguma cousa.
d·ella. Paiva, S. «qu'eu ct!lIlpra com o que
COIllI,romlssó.'lo, R, adj. Que contem
quero á nação llJinlla" Lus. § Haver-se: v. g. compromi so: V. g. cartas compromisso
cumprir mal, ou bem COI1,1 algttem. Casto 1. rias. lli. Lus. 6. 39. § Feito por comproc. 73. § Hatisfazer: v. (I. cumprido o desejo misso.
te seria. Cam. «cltmpril' com o desejo" saVomp"omlttêntc, p. a de Comprommettisfazel-o. Pabn. 2. C. 107. § Encber, com- ter. § s.2 g. Os compromillentes i os que se
pletar o numero: cumpria 3 anilo: «para cOl1lpromettem, ou comprometteram em aifazerem comp7'ir (completar, inteirar o nu- gum arbitrio. § adj As polencias comprOll/iLmero) os que minguarem- Orrt.
I. 69. tentes (no arbitrio dos compromis arios.)
paragr. 22. e 30. ~ Compensar, upprir:
Vomp.'otcctõr, .., S. Protector junta«quiz que a breviáade do tempo se com- mente com outros.
p)'isse com n::uito dinlleiro" Res. ChI'. J. ll.
Vompromt;iio, S. f. (do Lat. comproba-
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Complll·glll·.se, V. ref. Justificar-se. 111.
tio) Acção de provar, allegando mais de
uma prova. § Prova que acompanha outras. L. 2. P 300.
COIllIIllC"c;UO, S. f. (do Lat. computalio)
M. L. 6. 1(l2. "para comprovação deste ponAcção de computar. § Calculo, computo. M.
to»
()oDlpro"adõr, ", adj. Que faz prova L. I.
4~. v.

com outro: "testemunhos, e razões comprovadoras do que nos allestão outros documentos»
()olllpron\nte, p. a de Comprovar; e
adj. 2 g. Que comprova.
()ompl'oviu', V. trans. (do LaL. comprobare) Concorrer com outras provas para demonstrar alguma verdade: V. g. e não o
comprova menos o que diz Aristoteles. Lobo,
p. 99. Ribei1'o, 'p. 84. «o que lambem se
comprova com o costume» - com outros testemunhos, documentos.
()oDlI)ro"ár-se, Fortalecer-se com ducumentos, e lestewunllOs, corroborar-se. §
Confirmar-se a prova.
()ompl'ovatlvo, ", adj. Que serve de
comprovar.
Compro"lncllil, adj. '1 gen. Que é da
mesma provincia; emprega-se em pbrase
eccle5iastica fallando dos bispos de uma
mesma provincia ou metropole. Blnt.
COlllpC ..bUldi.tle, S. r. (do FI'. cornplabitilé) V. Contabilidade.
COlUpulsoc;õo, S. f. Acção de compulsar.
CJolUpull'ladill', ", S. t. for. Oque, a que
compulsa. .
CJomllulsão, S. f. Elfeito de compulsaria;
acção do juiz superior para obrigar ao inferior a obedecer-file. Carta Regia, 29 de seI.
de l6t7.
.
CJompulsill', v. trans. (do Lat. compulsa1'e) Manusear Ilvros, documentos, elc. para
consulLa. § (t. for.) Correr um livro, um registro de cartorio, etc. para consultar ou tirar copia por ordem do juiz. § (anL.) Compemr, obrigar. constranger.
Compul.. órla, S. r. (l. jur.) A .sentença, carta, ordem ou mandado com que o
juiz compelle as partes, ou com que o tribunal
ou juiz uperior obriga ao inferior. § A lei
que obriga á reforma os fuucoional'Íos publicas civis, ou militares, que completaram
certa edade, e se acham em certa posição
hierarcbica.
COlllpulsó"'o, ", adj. (l. for) Diz-se das
ordens, e m~ndados, com que o juiz compelle, e obnga as partes. V. do Arc. 3. 14.
"mandando avocatorio, e comlJulsorio» § Re{Ol'J/la compulsoria; a que obnga o funccio·
nario publJco, civil ou militar, a reformarse, chegado a certa edade determinada na
lei, e segundo a sua posição llierarchica.
()ompunc;iio, ou ~ cc;uo, S. r. (do Lat.
C01111nmctio, onis) Penitencia, dór de haver
commellido algum peccado. H. Dom. 1. 1.
2. Pungimento. § Signaes externos com que
se manifesta esse sentimento, verdadeiro ou
fingido.
CJompúndo, p. p. contracto de Compungir. B,·i{. C. 5. 9.
CJOlUI"lIlgido, p. p. de Compungir: coração c01l1p'ungido: "as lagrimas do peccador
compungtdo» B. Flor. 2. 135. lJ. Dom. 1. 3.
24. § Ug. Diz- e das cou as que produz, ou
solta o peito compungido: V. g. supplicas, eleprecações, àis, pl'anto compungido.
CO"'lllln~lment,o, S. m. O mesmo que
CompuDcção. Calho Rom. f. 368. «compungimento de coração»
CJOlUI.....gÍl·, V. trans. (do Lat. comlmngire) Mover a dóI', e pezar de haver peccado: «as palavras temerosas não o compungirão)) Vteir. L 81,.5.
Compungw.se, V. rer. Ter compuncção.
AtI'. 8. 23 - se com d6r do pcccaelo: «muito
chorar" e compungir-se com Jeremias» B.
Fio,'. 2.. 27l.
'
()o... puuglth'o, a~ adj. Que excita compuncção: palavras, ea;Mrlação, Cxptessões-,
peroração -.
Complll'3'Úr, V. trans. Purgar juntamente; puriiicar, mostrar a innocencia por alguma prova, ou por aquelles meios barbaras dos seculos da ignorallcia, que se diziam purgações vulgares, como ferro em
braza, agua fria, etc. M. L. 2. 299.• as condições do ferro, e modo de cumpúrgm' as
suspeitas de crimes-

r

Coml".&ádo,

lado, contado.

p. p. de Computar; Calcu-

co",p"&"di)l', ", S. O que, a que computa; calcula. § Usa-se adject.
Co... puCár, V. trans. (do Lat. computm'e)
Contar, calcular; fazer o computo: "nos conselhos se compulão os votos, e não se pesào» Feo, (j. § Y. Calcular, slln.
CompllCá,'cl, adj. 2 g. Que póde ou deve compnlar-se.
COlllp"li"&,,, S. 2 g. Pessoa que faz o
calculo, ou computação. Bened. Luzi/. 1. p.
92. P. ela flist. Gen. 2.707.
Cõmllllto, S. m. (do LaL. compulwn) Calculo, conta. Alvarà (te maio de 1800. § Compulo ccclesiastico; os calculas que se fazem
para determinar o dia da Pa'ichoa, e mais
festas moveis da Egreja.
Comq"NlIto, conj. de significação relativa: ainda que, poslo que. Lus. 6. 75. "comquanlo teve o mestre tanto tento- V. Quanto.
(:o"'l'IiI;O; 'ariação ou Oex. do pronome pessoal da terceira pessoa com a preposo com. Serve a mesma forma para ambos os numeroso
Co... tànto, ad\'o V. Tanto.
Comtêgo, (a)lL. e pleb.) Comtigo. Git. Vic.

l. 140.

(Jomti/{o; Variação ou Oex. do pronome
pessoal da segunda pessoa do .ingular com
a prepos. com No pI. faz COlnVOsco. Corresponde ao ablat. lat. tecum.
COlUtúdo, adv. Comquanto, apesar d'isso, nào obstante; no entanto. "Mas com tudo
este só o furá confuso» Lus. 10. 18.
CJo tntor. V. Contutor.
(lo "'., e outros vocabul. busquem-se
cam outro 111. depois do com: commum, etc.
Comumbá, S. f. ou m. (L. do Brazil;) Arvore do malta virgem; ha comurnbá macho
e COlll1l111bà (emea.
Com,... ". V. Communa.
CJOU"'OllCO, variação ou Uex. do pI. do
pron . .da segunda pe soa (vós); corresponde ao ablat. vobiscwn.
CUII, por Com. Etucid.
COllllhl, S. m. Planta medicinal do norte do Brazil, da família das euphorbiaceas.
Conáto, S. m. 100 Lat. conalus) (L. jurid.)
O começo, ou tentativa para executar algum crime; delicto, que não chega a executar-se, a effeituar-se. § Esforço. An·. 5.
20. "o fraco cona/o, e braço da industria.
B. Flor.
Cóncu, s. f. (V. etym. de Concba) Jogar
a conca; é atirar pelo ar uma pedra, ou tijolo a certa baliza; ganha o que ]]1e toca,
ou se chega mais a ella. B. Flu/'. 2. 8. § Tijéla, sopeira: v. g. uma conca de berças.
Concll...erac;uo, S. m. Arqueamento de
abobada; abobada, arcada. § Nome que se
dá em acustica á parte da columna de ar
entre duas ondas sOlloras.
. Concllssil·o. V. Conqua. sivo.
COllcotenn.. uo, S. f. (do LaL. concalenalio) Encadeamento, ligação. § (L. de rbeL)
Especie de gradação.
COllcllCelli..lo, a, adj. Ligado, encadeado.
COllcotená.·, \'. trans. Encadear. ligar.
Concavá.·, V. trans. (do Lat. concavare)
Cavar juntamente: "salgueiro, que annos
lentos concavm'ão lJoninas no Occo dá» F.
Etlls: 8. 151.
COllCln'ldi.de, S. f. A parte coucava de
uma esphera Oca, de uma caverna, barranco, etc., V. g. as concavidades dos monles:
"a conaavidado do ceo» Cam. Eleg. 2. gfig.
Concavidade da ferida pl'O{unda..
Cõncll"o, S. til. Concavidade; cavidade:
"ao presente tem os concavos com pedra e
cal cerrados» Pant. d'Av. c, 23.
Cõnc,,,'o, a, adj. (do Lat. cOl1cavus) Opposto a convexo: cavado, vazado, aberto
para dentro em redondo; curvo ou arredondado para a parte interna; menos elevado no centro que nas extremidades: V.
g. a parle interior da abobada: o conçavo

CON
do ceu. Not. Asl1'ol: 20. Barreiras t16 R O
concava l1:etal; o SIDO: (t. poet.),Scg .ti .
co de Dtu, {. 216. § il. o canbão â e/Chaga conc.ava (Recop. de Uir. 10:)' ~JI. §
tem concaVidade. § A lua - . o ~ q~e
ou inteim (Lobo); a que está ~gs qu~lflQ,
CJÕIlCln'O'COIU'éxo, ., adj. Que temr.os.
lado concavo e outro convexo.
um
Concllvo-plnno, ., Que tem um I d
concavo, outro plano.
ao
Cõncllvo!linho, s. m. Pequena COn'" .
dade.
",VICJoncehé.., V. trans. (do Lal. conci I
Ficar pejada; ficar gravi~a; diz-se da~~.
Iber e das femeas dos ammaes. N'e le sen
tido é ta.mbem usado iutrans. § Og. ReOO:
bel' e;n SI. B. Flor. 2. 97. cmalerialliquido
e facL! de conceber a chamma» § Perceber'
compre.hender: V. g. conceber a doulrino'
ATle A1!ltl. p. 54. § Crear no espirito; ima:
glDar: v g; c2ncebeu esperanças; conce.
beu o .comçao l~o dtwas resoluções. § Formar
no am.mo, meditar: .v. g. concebeu mau
pl'Op~Stto .de d~sse!vu' a seu rei: "concebeu
de SI maIOr opllllao, d'O que era o 'eu me.
recimento» A1T. 2. 1.8. ~resolutos em ele.
cutar a maldade que lInhao concebidlJoFreir.
(Concebe.r..Perc<3ber. Syn.) Conceber em
senL. fig. slgnlnca formar no animo, medI'
tal' e abraçar um proposito, um plano etc
Perceber tem principalmente a SlguifiCacãô
de compreheuder, ~nte.nder, que tambem às
vezes se da ao prImeirO, mas a dirrerença
consiste em que, quando eu concebo oueu
o agen te, e quando percebo não faco senão
entrar no espinto do que outro dii ou faz.
Conccbldo, p. p. de Conceber. ~ adj.
Formal isado: "a ordem concebida nesles
termos, ou palavras» Ded. Chron.
Voncebhuento, S. m. Oacto de conce·
bel', ou ser concebido' conceição. A/T. 10.
21. "o concebimenlo cie Christoll B. Carti·
nha, { 57. "o concebimenlo de Deos em li.
"duravão os sinaes do concebimento. pre·.
nhez. Feo, TraI. 2. {. 35 V.
Concebível, adj. 2 g. Que p6de ser coo·
cebido, percebido.
()onccdénte, p. a. de Conceder. § S. ~g
Os concedentes; os que concedem, os oulor·
gantes. Ord. 2. 45. lI.
';oncedér, trans. (da Lal. concedere) Ou·
torgar, permltlir, dar: V. g. concedcrlicen·
Çll, perdão, (aculdade, tem.po, espera, demo·
1'a. § Conceder, usado intrans. acha-se em
algu ns classicos: "concedeu no que se lhe
pedia» por convir: e concedetl a seu rogo.
13.2. 5. S. "qual reqnerimentoellelbecoueedeo pesadamente» deferiu ibid. "COIl~!es
se aos apontamentos" annuisse ascondiçoes,
partidos. Jcl. 2. 8. 5. Conceder em alguma
cousa' consentir, outorgar. 13. Clar. I. c.
14. § 'Conceder; admillir por b)'polhcsc..
CJoncellidumentc, adv. Por concessao,
permissão. B. P.
I
Concedido, p. p. de Conceder; Ou oro
gado, permi Ui do, dado, cpn entldo.•Ja I~e
foi, bem o vistes, concedldo, Com poder lao
singelo e tão pequeno, Tomar ao ~rouro lar·
te e O'ual'llecido etc.» Lus. I. 25.
.
C';'lcedlllléu'(o. O mesmo quc Conces·
são. JJ. P.
.
VC ces·
COllcedívcl, adJ. 2 g. p. uso . ,00

°

sivel.
. - )O cIo de
Cltllceleuo, S. f. (V. Concelçao a ..
conceber li mulher: por excell..a CoI~:d:
da Virgem Atal'ia, ou a sua I"!~a~u Ca.
Conceição dogma moderno da Egrefe d
thol. ica. § 'A {esta da ÇOllceiçãg c~ 8\'i~ge~
zembro. § Uma das JIlvocaçoes. _a Uma
Maria: Nossa Senlwra da Concelfao. § lse
das ordens mi li tares de Portug~, a ~~odl
denomina de NosSTl Senlwrada VoncClgllDeVilla Viçosa; Commendador d/.lI-~c·I2SlMXl
da de ouro de n. Loão IV. do va 01' c450 r/is
réis. § Moeda de prata do PdesoCg;ceicào e
com a imagem d~ Senhora a 9 '78~
legenda de D. Joa~ IV. Sev. Nol. ~Ceilo!,
()onceitellr, V. lOtmns. Dizer
dictos, ap;udezas; discreLtet· llceplflSjTUdO
()oncelto, S. m. (do a. co IDlagio~!
o que a alma concepe, percebJ~UiZO .eu IeA mente, o entendlment~, o Ira manha.
nho imaginado. n~ concell~, ~~)I/ oumou
etc.» Cam. § Opllllao : 11. g. el
,
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Cone IltivA, adj. f. (do Lal. conceptiva)

CD~c. I~ar.a avalial·a. Vioira. § entença, do. § (I. pIJ'ys.) Irradiação dos raio calori- (I. de melaph.) A faculdade de concebcr.
la, d~~ao ou' dicto engenhoso. § Expressão cos ou luml1!!lSOS, etc. § A concen/ração do
COUccl.tÍl'el, adj. 2 g. Comprehcnsivcl,
:;~Ihetica; synthese. § Intento, proj~cto, 1Joder; reunIaO dos poderes publicos cm que se pode conccber.

II,

reza: "bem pa~ece, qu~ .o nobl c, e u!lla s~ pcs~oa ou em pouca; centralizaCouecl.th'o,
adj. Proprio para conccc~~ conccito do Lusllano espmto demanda çao. § hg. Chegamento, ou união de varias bel'; susceptivel de ser concebido.
maior credito, e fé" Ll~S. 8. 6!l: (o prOjecto partcs a um centro, on de membros a um
Conc"J.to, p. p, irreg. de Concebei'.
de desco~rir a navegaçao do one~lle.) § Mo- todo: -a. concenlrarão da.:s monarclJias, que Afarcos, t.:hT. 1. p. 145. "os reprchendeo de
lidade de um con to : o concello de uma con:~l~l'ao de memlJro~ dispersos ror inler- sua cOllceplr: malicia, e traição" i. é, for(;bula. § Parte final de um~ charada, em poslçoes, ou fncravaço(' de estados estra- mada no animo, e abracada.
ue se define a palavra IJlt~lra ;. o todo. § nho~. § ~g. Concenlração do espirilo; a sua
~onccl'h."il, adj. 2 g. llelativo li conce~lIceilas; pI. (~Io Il.. concelU) antltlteses re· appllcaç3J o att.enla, a um assumpto unico; pçao: propl'IO ram ella.
petidas com allectaçao.
.
m.edllaçao. § fig. Lonccnt1'ação,' isolamento;
ConccIIIIIÓ"o. O mesmo que Conceiluo·
t:onceltlliltlO, p. p. de Conceituar: :V. g. alaslamcnto cnmplelo da sociedade' soli- soo Ac. dos Sing. 2. 112. 17().
homem, que anda bem, ou 1.nal .co.~celtua· dão. § - do pulso (t med.) pulso 'baixo,
COIICCI·.. êlltC~ adj. 2 g. (do LaL concerda; que li tido em boa o~ ma Opl1llao.
pequcno, que se perccbe pouco.
nens, tis) Bespeclivo, tocante, reJatiro, que
t:onceltlli'l. V. Conceituoso. ChI'. dos C.
Con('('~'1I·t'''.I0, p. p. de Concentrar (I. diz rcspeito: v. g.. coucernente ao bom go·
Reg. t. I Q. c. 36.
.
ch)'m.) DI~·se. dos corpos a que se faz eva- vemo da casa. Carl. de Guia, p. 143. § p.
t:onceltuár, V. trans.. Fazer conceito, porar o liqUido em qne estavam dissolvi- a. de
formar opinião, avaltar,. Julgar da cousa, dos. § (L pliys.) Que w faz reunir ou diriCOllcel'nÍl', V. intrans. p. uso Tocar, diou pessoa, das suas quahrlades.
gir ao cenlro; que se irradia do foco: ca/ol' zer resprito; pertencer: -perfeições. que
. t:onceltuósnmeule, adv. De um modo concenll'ado. § .11. med.) Pulso -; aquelle c.oncernem ao corpo" /t'co. TI'. 2. r 28q v. §
e~nceilaoso.
.
.
.
. em que a arlena é pouco sensivel ao dedo IE verbo defectivo, usado só nas terceiras
concclClIÓSll. OS", adJ. SentencIOSO, dls- gue a. apalpa. ~ L}milado, apertado. § fig. p. Não l~m p. p.
creio: v g. diéto, reflexão conceituosa. AI. Que nao da expansao aos seus séntimelltos
(;onccl·tlidumenle, adv. Com concerlo,
C.2. 53. "com tacito fallar cqnceiltlos~".
ou ideias: "um e. pirilo concenlrado. § Al- de modo concertado. Brit. C. J. l!l.
UoncclclU'nçiio, S. r. Acçao, e elfelto de cool concenlmllo,' aquel/e a que se extrahiu
ConcCI'lt'odo, p. p. de Concertar. V. o
concelebrar.
a parte aquosa. § OccuHo, latente' que não verbo: "cantigas pastoris ... concerlaclas ..
t:oncelch"'l", V. trans. (do LaL concele- se manifesla: oelio concenlrado. '
Lus. 5. 63. "os cabellos concerlados.. Eneia.
brare) Celebrar com outros. Falia c Sousa.
t:onccnll ,u', V. trans. ileunir n'um cen- 10. 203. "anda o mundo concel'lado" lJ. frl'.
Uoncelhn. V. Conselha.
lro. § Concenlral' o pode}',' centralizai-o' col- de Porl. Prisões, 13. • concerlado no ve til'''
Concclluido, ", adj. Feridas concelha· local-o nas mãos i:le uma ou poucas' pes- "recado concer/ado no vestir" "recado condar feitas conselheiramente, acinte, de ca- soas. § Conce?ll1'al' forças; reunil-as em um cerl~elo, discrcto, e cortezão" Lobo, {. 28.
so ~lIsado (Fol'al de TllOmar); lião de ca· ponlo determl11ado. V. Centralizar Centrifl- razoes -; escusas concerludas. 111. U. 3. 74.
~o, nem em rixa nova. Deveria cscrever-se caro (I. de chJ·m.) Fazer evaporar'as partes § Concordado por ajuste, conforme com ourollse/ltailo.
de um .men truo, de sorte (lue as do corpo ~ros: ~concerll1f'os todos n'esta opinião" (de
Uoucclhe"'IUllt~utc,
ou antes (;OUSC- (lis. olVido por ellc se chegnem mais. e 11' a uma faceno de guerra) {Jaula, 10. 3. 3.
Ihilh'umillltc, adv. (anl.) Acinte: "feridas ITIaIS; cOl1cen/rar os saes dissolvlClos' até se § Ajustado, tmctado: V. g. eslava concerlafeilas concelheiramen/e" sobre pensado, de cr)'stallizarem; mas ordinarialllenté igni· da para casal'. Pina, C/ti:. (fel-rei D. Dual"
rixa velha. Cól'/es d'Elvas, 1361.
fica a operação de separar a pIJleO'ma ou le. § Guisado: V. g. boccado cOllccrtado. GalUoncclhêlJ'o, o, adj. Que é do conce- parte áquea dos acido, e quaesquer ]lrepa- vão, I.
17. § (,'oncerlaela a escriplul'a (I.
Ibo, communal: v. g.. herdades, paços, bal- rações(v. g. um purgant.e, qlle se dá em agua), forens.) comparada e dada por conforme
dios concelbeiros. § Do commum: "mance- com n qne se fazem maIS fortes, e activas: V. áquella, d'onde se trasladou: "c concertacla
ba de segre, concelheira, mas da. de fora, g. vinagre concentrado. § (l. phJ·s.) Heunir, por mim tabellião Fuão" § Pesos, mcdidas
ele.• § 7i'opa -; das camaras; do munici- recolhê l' no centro, fazer convergir: v. g. - ; aferidos, conformes ao padrão do con.
pio.
concentrar os l'aios do sol; o muilo {iio con- celho. Ord. Afan. I. 43. 10. § "OS capitães
Concelhio, ", adj. Que pertence, ou diz centra o calor nalural. § fig. Applicar as que achão concerlados com o numero, e ar:
respeito ao concelho, ao municipio.
snas faculdades, ou os seus sentimento em mas" i. é, que andam, conformes li obrigaConcelho, S. m. (do Lal. conciliwn, as- um objecto unico: conCenll'Oll todo o seu ção de terem certo numero de gente feita e
!cmbleia) Circumscripção administrativa em allecto n'aquella criança; concenlrrm lodo o armada. B. 3. 4. 4. "homem concerlado com
rorlu~al, que corresponde ao municipio; o seu talento no estudo da pbilosopllia.
os seus deveres" ponlual, justo, conforme
!Cu cnere, delegado do governo, chama-se:
Conceutl't'u·,SC. v. ref. er concentra- com elles.
administrarlol' ele concelho. § (anl.) "Chamão do; viver cm is'plámenlo. § Applicar a atCOIlCCI·todõ,·, ", S. O que, a que con·
roncet/io algumas terras, e aldeias juntas, tenção a algum assllmpto cm e. pecial.
certa. § lig. cOllcerlaelor de desavenças. JJ.
governadas pelos mesmos estilos, e jU3tiConcclIll'lco, 'n, adJ. (do Lul. concenll'Í- ~. 7. 6. avindeiro, avindor. Regim. ele 20 ele
~,debaixo (lo mesmo scnhorio" Id. L. 1. cus) (I. de gcom.) Que lem o centro com- ]alL 1519.
12. c. 27. § Camara municipal de viUa: v. mlllll: V. g. c/ois cil'culo concl'nlricos' liuas
cOllcc,·tllmclllo, S. m. ]l. uso Concerto
9; Im'as do concelho; i. é, do termo da cspheras concentricas. Eucl. 1'rad. L.' 12. § preparo, apcrcebimento. Dhr. do Conelesl:
1I1Ia. ~ Sessão; deliberaç'ão do concelho, (I. med.) fJyp~rlrophia concenJl'ica lia co/'a- C. 37.
íereaç~o. Gril. Ar. 2. 5!l. !l. ne s)'ão !las ção; a que lhe aug-menta a espessura das
COllcc"lllllle .S. m. p. uso O que peleja
Rollaçoes, e conselhos, que se faziam nos paredes, sem lhe augmental' o volume.
com outro. que 1Itlga com alguem. § OmnIU~ares, V. Conselho. § As pcssoas elo COIlCOllcclltnóso, ósn, adj. Concernenle a 'SICO que faz parte de 11m concerto; concer~dho; que l) compõem: "mandaram apre- con~elJto, harmonio o: -como encanto da ti ta.
.
goar (convocar por prcgões) o concelho" conceptuosa, e concenluosa harmonia" Ac.
COIICCI'liJlltc, adj.2 g. (do Ual. l. mus).
Ord. Ar. \. 2~. pal'agl'. 4.6. e 7'. '1.7. 8. são dos Smg. 2. p. 17!l.
Que concerta vocalou in.lrumentalmente se
lodos os cldadaos e vizi nhos da tena alem
Conccllçiio, S. f. (do Lat. concep/io) O diz dos concertos, symphonias, etc. peças
dos que Coslumam andar no vereame'nlo, e acto pelo qual o féto é concebido no útero concer/anles; que se ajuntam e concerlam
oíernança (que são propriamente a cama· da mãe; o pltenomeno da formacão de nm umas com outras. § fllsll'umeu/os concerlanra): .chamar o conce/ho" § Concelho {ol'al; ser animal; geração; diz·se e.pécialmente les; os que não são só de acompanhamento
~Junlamcnto do concelho, para deliberarem da mulber. § fig. FaCilidade de cont:eber; mas execulam qualquer melodia. § r. a. de
~~e o seu foral. Elucict. § As. embleia. acto de inlelligencia, que nos faz perceber
Concerlá,', V. trans. (do Lat. concerlare)
.' Ar. 't r. 8t "que as nossas justiças certas relações ab "[ractas, ou melaph)'si- Pór em boa ordem, fazer com conccrto de
faliam concelhos, e audieucias nas iO"rejas cas: comprehensão e penetração intelle- partes alguma cousa: [lo". "como a razão, e
e~os adros d'ellas, ma)'ormenle em" feito ~ .ctual: v. g. ler a - viva, ('acU, lenla, elc. § a ordem concer/avam" Lus. 1. 23. § Tornar
~:~maes. nos casos que os juizcs devem ng. Conceito, projecto, cousa imaO'inada, a fazer o qlle é desfeilo, reparando, remcn~~ar c~m acamara, v. g. dos que vendem concebida na mente. Alm. lnsll'. 2. 1). ~6. dando, ou pondo na ordem anti~a: V. g. conI,rue rora dos açougues, de appella\iões, e -segundo a concepçào do nosso entendlmcn- cCI'lar as casas, o re/ogío; e fig. - as conlavos dos almolaceis, etc. § Paços do to" § Creação ou obra de um espirito supe- sciencias lJara .enlml' na peleja. B. 2. 3. 5.
ro~c~ho; aca a da camara. § Concelho (ant.) rior: Os Lusíadas li uma das mais bcllas con- apparelbar. § DI pór com ornato: V. g. concml CI))O, ssnodo: "ditado para o sagrado cepções do espiri/o humano. § O u·o geral cerlar um d!scl!I'SO, as l'a;;;Ões. § Concordar,
ela 'lIO geeral.. /nM. 3. (formula de tra- tem feilo prevalecei' conceição, a concepção, recollciliar desavindos. mctter em paz, confio menlo, quando el·re1 escreve ao conci- mudando o p em i. Mas fa~1. do aclo de in- ~orqia. Andl·. GIL1·. 3. ?8. "concerlml logo os
c:~u~el\lco.) § V. Conselho, que di[ere. tel\igencia, usa-se concepçao.
Irmaos" § Ornar, enfeitar: V. g. concertar a
lIIoal ~e.lJ'o, ~. m. (do Lal. cOllcen/us) ConConeellcJou.'II·Jo, n, s. Defensor do m)'s- casa, pousacla. § AJustar: v. g. concertando
ErlJ/1lc a.• 1~rJcos concenlos.. BarreI. V. elo lerio da Conceição.
.
o casamenlo de fdal'gm'iela com Carlos. flitom ge • •alll o~viu o rouxinol saudoso ...
Concel.lllcn1t'II·, adj. 2 g. (I. boI.) FI'u- beil'o, J,:,-izo, p. 130..§ Con~er/al' o dia, o pra·
C!ll1o que as mais aves formavão hum con- clificação _,o a que se opera por meio dos zo; deSignar, .combmar. § ~'oncerlar ,. lazer
co~onoro. Ac. rios Sing' 2. 1). 41.
conceptaculos.
concerto mUSICO, e harmonIOso: "som que
Inr ~cenlr~~ão, s. f.' acto de concen·
COIICCI'láclllo, S. m. (l. boI.) SJ'nonJ'mo temperando o agudo com o lrrave, igualtia:' &Reun.lao. em um logar; c0!lvergen- de folliculo. § Orgão particular dos cogu- menle varias consonancias concel'lll" /les.
(I. Chl·~ce)1l10açao _de forças milttares. § m.el\os, contendo os orgãos da reproducção Sonho de Scip. r !lI. "proror.cionar os ~ons,
Illm as' peraçao peja qual se aproxi- é seus acces~orios.
que concerlem uma suavlS Ima melodia, e
lCIa acçàmoleculas d'um corpo, diminuindo
VOllcel.t1bJlldáde, S. f. Qualidade de as mais deliciosas cadencias, e harmonias".
odo calor ou outro meio, a quan. ser conceptivel.
VOllcel'lt'u', V. intrans. Soar acordemente
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1I1,],us.); soar juntamente, ou acompanhado:
"n'hum p"aIteriu ., e c'hum pandeiro conccrtava" Feri'. Egl. L "a mellil'era abelll\l
susurrando e tá c'o som da aguas concertande" Cam, Ecl. 6. "concel'/am as vozes LIa
conl'usa gente c'os bramidos LIa mar" § Concordar; conformar-se I.us. Trans{. f. 8~. AI'/'.
!l. 8. "conccrta com ã comlllUUl oplnão" Paiva, S. I. ('. 212. ~ Concerlar com outrem nos
diatos; estarem de accordo, não haver entre
ellcs deserepancia. Casto L C. 9. "particula·
ridades succedidas ... ~lle todas concertavão
com o que lhe tinha dito Diogo de Me quita" Andr. ChI'. 3. 4.0. § Não concertar; variar, desconcordar: "razões que não concer·
tavão" Goes, A~w-. C. 2. "a palavras, as ra·
zões não concertáo, quallúo ha desvarios,
variacões, contradicões, elc." Ooes, ChI' .
J11an.·§ Concertar; (t: for.) conferir o traslado com o original. V. Coucerto (de tabelhão). Orel. A1an. I. 60. II.
Conccl't"lr-se, V. reI'. ncconciliar-se. §
Accommodar-se com o seu auversario em
litigio: fig. "mal se concertão misericorúia
na alma, e escaceza na bolsa» convcem,
compõem·se. Paio. S § Ajustar- 'e, convir
entre si cm alg. cou a. Ltls. 8. 93. "concertam-se, que o negro mande dar embarcações idoneas» § Ajustar-se em certo preço,
premio. Arl'. 3. I. § Concertar-se; coucordar em boa harmonia; harmonizar: "a harmonia dos rouxinóes ... com o meneyo das
arvores se concertava huma tão suave musica, etc." B. Clar. 2. C. 9.
cOllcc,.,:íJlII, S. f. lnstrnmento de musica, tambem chamado acor.Jeon ; e pecie de
harll1oniulll, ou harmonio.
Conccl·tí>lta, S. m. Artista musico ou
cantor, que toma parte em um concerto. §
Solista; o que toca a solo, ou com acompanhamento de orchestra,
(Jollcêl'to, S. m. Reparação da cousa desconcertada, quebrada, rota, demolida. §
Compostura, Ornato: V. g. - ele palavrus, elo
estylo. A1'1'. Nol. Lus. 6. 52. "cavallos e concertos de mil cores" enfeites. § Pacto, alliança, ajuste: d'aqui, a arca do concerto. II. P.
Os aliares elo concerto; na Sa&,rada escriptu·
ra, e entre os antigos, aquelles perante os
quaes se fazia alguma alliunça, pacto:Eneicl.
12. 6!l. }?I'ei]'e, Elysio, r 290. § Concerto;
compo ição entre os litigantes. § O logar
dos concertos; aquelle onde alguns se aprazaram Eura se ~vistareJU, e ajuntarem _n'elle. Pa m. 3. {..57. Lus. Tmns{. {. 4~1. §
Compasso: "o concerto dos remos movidos"
Palmo 3. (. t t2. § O testemunllO que escre·
ve (no um dos instrumentos copiados) o labellião, ou escrivão de como foi conferiúa a
copia concertada, e esta conforme com o
ongina'l; ou este concel'to, e conferencia suja feila com outro omcial; ou só por esse,
que da o traslado documento. Ord. Man. I.
(iO.• pôr o concer/o" e II. e 14. Concer/o do
instrumento com os autos, com o que a
parte pede, que d'elles se traslade: "pora o
concerto (no JI1strumento, que der)" Fitip. L.
80. 15. § Um concerto musicai; ou simplesmente conrer/o; e.pcclaculo musical, cm
que se exiJibem I'arias prças de canto, ou
de orcliesLra, cm que alguns solislas executam alguns trechos especiaes. § Composi cão musical, destinada a mostrar os recúrsos do instrumentista; ou que os exige
em elcl'udo grau, com acompanhamento de
orchestra. u~lendels ohn escreven um bello
concerto para rebeca" ~ (por anaL) O canto
harmonioso das ave. § lIarmonia de sons
ou de vozes; rh)'thmo. § Concerto de cama·
ra; expre são Haliaua qne designava um
concerto de musica acompanhado nor um
ha8so. § Concerto grosso; expressão italiana
que de ignava um concel'to, em que varias
eram acompanhados por toda a orchestra,
ora juntos. ora separadamente; é o mesmo
que sYll1phlJllia COllCertantr-. § Concerto debraelo; conl:erlo ue musica, cujos periodos
. são execularlos ora simulLanea, ora alternadamellte. § De concerto; (Ioc. adv.) de acconJo; t1e combinação.
(;onc6~siio, S. f. (tio LaL concessio) Acção on êITeito de conceder; doação, permissüo, licença. J11. L. 4. 4.0. e 47. § Figora de
rlleL pela qual se mostra conceder alguma

cousa, ajuntando taes circumstancias, que
desviem a pessoa de acceital' o concedido,
de que se póde ver exemplo na Eneiel. 4.
86. "vai já á /lalia, vai, e/c." Costa, Geol'g.
125 v. § Priyilegio ou permissão dada pelo
governo para exploração de certas indu trias ou empreza de inLeresse publico ou
particular: concesstío ele tuna linha de amerú:anos, de uma estrada ele {erl'o, etc. § Ce·
deucia de direi los de interesses, ,le opiniões
para se consegnir um accordo : os bellige·
rantes fizeram /Hui/as coneessões; o governo
{a; concessões á opposirãfJ ]J!L1'a esta lhe {acili/ar a passagem dos orçamenlos.
couccssidu, ", adj. (aul. e pleb.) Farto,
com a barriga cheia. Utis. 5. 6. "eu jâ estava concessielo quanLo basLava pera passar
a 'noite, se a ouvem de velar,,'
Vonccssionál'io, S. m. O que recebeu
alguma conce são, algum pr!vih~íl'io : V. g.
de terras mineraes, de um caminno Lle ferro, etc. Leis Noviss.
COllces!\iÍ\'ci, adj. 2 g. Que se pódc conceder.
«Joncesl<í"o, ll, auj. Relativo.a concessão. § ConjllllCções e locuções concesswas;
(L gramm.) as que exprimp.m uma relação
de concessão; e são embora, posto qlle, ainela que, cLc. § Orações ati proposições concessivas; as circunrtanciacs que ex.primem
uma concessão.
Voucésso, S. m. (do LaL concessLls) Conces. ão. Nall{i'. ele S. C. 15. fim. § aJj. Con·
cedido, licito. F. Elus. 395.
•
Coucel!l>liu', ", S. O que, a que cOilcedeu ;
outorg-ante.
Côllchu, s, f. (do LaL. concha; do Gr.
kogehé Ipron. konché), concha) Concre~ão
calcarea t: dura, que cobre o corpo de alguns moluscos, ou entra na suastructUI'UII1'
terna: a casca da ostra; a casca (lo choco, § A
concreção corneaque cobre oscllelonios, como lartarugas, káxados, etc. § Meller-se na
concha ou nas conchas; lig. descontinuar de
fallar, ou de obrar; evitar fazcr alguma
cansa, por calculo, receio, etc. : "'JleUielo
nas conchas do escrupulo" Vicir. 9. 71. O·
que o toma por pretexto, para llão fazer alguma cousa, nu realmente a não faz por
escru pulo. § Sair ela concha; fallar, obrar
com despejo o que era acanhado, e apoucado, ou modesto. Galv. S. I. r 2. § Mel/er-se
em. concha (\Jhr. nauL anL) meLLer se entre
outros navio", como em bastida, [icando
amparada com ellas a que·se mclte em concha. Casto L. c. 37. § Conchas cios sancos elos
{alcões.- V. es<:udetes. § Conchas ou IJl-atos
ela balanFa; onde se põe os pesos e cousas
que se Iiao de pcsar. ~ Concha ela ata(ona;
a pedra debaixo. V. Grão. § Concha elo lagar; taboa Illui grossa com um buraco, no
'qual ba ro'cas, que fncm subir, e desccr
o fuso; esta na cabeça da vara, ou feixe. §
Concha.- V. Cassoleta do canhão. § Concha
c/e algum porto; a enseada que o fórma :
"a - de Cananor» JJ. L. 6, iJecl'. 24. ou,t. ele
1766, "a concha do porto de S. Marlinho·, §
Concha ela colhü; a parle cOllcava em qne
se tomam os liqniLlos, etc. 11 Concha; dá- e
tambem e'sle·nome á colher grande com que
se Lira a sopa da terrina, ou á colher maior
das de chá com qlle se tira o a sucar do as·
sucart'iro. § - pI. Fórma de fundir peças
de al'tillieria, a qual é formada de duas peças, que se IInem.
COUChIlCH, S. m. (t. Asiat.) 111. P. C. 86.
"vi nua as"inado o clJaem e oito conchacis,
que são como juizes.do crime".
Conchúllo, ou COllchcútlo, adj. Que
tcm couchas, ou escudetes, e escamas grossas, como v, g. o jacaré, ou crocodilo. 111.
P. c. 14. "conchados por cima dos lombos»
e C. 99. "cobras conchadas de verde e preto" o tatú, ou armadilho, eLc.
(Jouchlllim, S. m. (t. AsiaL) ~Iagistrado,
ou ministro da justiça entre os Cuius. M. P.
C. 97. e 101.
. (Joud......-sc, V. reI'. Signif. incerta. Canc.
f. 168 v. "tudo he de suportar a tão formosa donzela, se não der azo a conchal's' outrem della» talvez agrarlal'-se, gozar'l
Conchlll'í.. , S. f. Multidão de conclJa.
COllchnl'linl a, s. I'. Dim. dr conchas.
Vouchllnitlo, p. p. de ConCh'lval" MeU.i-
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do, encaix.ado. § fig. Ajustado, conl . d
mancommunado: Gem, Flol'. 2. D3 « UI~ o,
vadas as partes". Aulea". 169. "lenio:O'~Glta.
zes hem conchaoaelos~.
• Os JUIVouch"'·it.·, V. Lrans. Mctlcr limas
sa" denLI~o de outras da mesma feição:c~~
e.•es, pe~?~ ao ll1ar~?" AP?I. Dial. (. 231. ~
(t: pleb) II",. ConclulI, aJll,tar al"lIlll ncg!
CIO 'com alguem. Auleqr. 28. ~,desem o:
nhar-me no dia em que conchavarl11os a'~~
tarmos 'I ue hei de pagar-vos. B. F/or. 3. ~lr
"conchaVa!' o preço".
.
Conehln'ál'-SC, V. reI'. fig. Ajll lar.se
conlUlar- .e, l)lanCOmmu~ar-se. B. L. e c~i
I. 287. «ainda que se nao venha a concha:
vaI' na compra...
.
_(Jo"<;hi"'o, s. m. Cabala, li::3, conspiraçao laclta Rara conseguir alg- intento. /I,
Flol'. I..38.J. t~salvo fosse concharo oecullo
e parçul'la amlgavel.
'
Conchcitdo, p. p. de Conchear. § adj
Que tem. concha. § Oiz-se do lo~ar ollde ha
con~has, do 'I ne e ornado d'ellas: V. g. a
prata concheaiJa' a gl'uta -: § Diz·se lambem de alguns o~jrctos, que lem a forma de
concha.
Voncheill', V. trans. Ornar com c neha
matizar com ellas: «a grnta fre ca CJ)llchca~
rei dos mais formosos buzio " § Forrar, ar.
mar de eoncha', como a natureza faz aeer.
tos animaes, aos jacarcs, qlte lhe,; são como
armas defensi vas, e ás ostras, mari,;co' molles, tatús, e insectos CaLaphl';l~tos: "o acaso
c~ncheott, pae providente, o fúl'oz jaclré, o
VII Illsecto, e as prezadas ostras IlCrolifcras..
COllchcÚI"SC, v. rel, fig. MeLler·.e na
concha.
COllt'llegaciíllhll, a, dim. de Conche"ado. "restes, r 2.9. "meus filhinhos comigo
conclwgadilllws., i. c, agasalhados, aeeommodal[os.
Couchegádo, p. p. de Conchegar, § Dizse das cidades, praças cujos eJilieios estão
juntos, e sem grandes claros, 011 inlerval·
los, que são conche!7ad(],!J. Cast. 2. G. 41. .fortaleza pequena, e conchegada" § ligo Agasa·
Ihado, confortado.
VOllchcg""', V. trans. Fazer a cou;as
conchegadas, pól·as perto uma (la outra,;
aproximaI-as muito. § fig. Accol1ulIudar alg-uem co::n comll1odos LIa viúa.
.
COllchc~Ii;--"C, V. rer. Achegar-.e, unir·
se de muito perto. ~ fig. Accommodar-sc.
[Jer/talYles Arr. 3. 13. "acostar-se, c IXJII'
cher/al'-se ao COilcrlho de outrem",
(JOIlCllllgo, S. m. Pessoa a qlle nosanhegamos. § tig. Co111 Illodo. Ulis. 5, se, 7. §
Agasalho da cama, casa, e outras COIIIIIIO'
didades: "o seu conchego era um palllelro,
e uma tigela de brouio".
VOllchéln, S. I'. (ant.) dim. de C~ncha.
Lobo, r l5. "trazia o infante D. J~ao nas·
armas por tencão llUlllas bolsas de . Tllla·
go com tres cõnclu!las em cada uma•.
(Jonchéllos, S. m. pt. O mesmo qlle ~r~'
Iba de Monge. Pllal'm. 7'. hcrva da falmha
das cras'ulaccas.
vOllchírCI'oi n, adj. Que tem conchas,
Couchinhn, dim. de Concha. Lu.
Cúneho, ", aujo (t. vnlg.) jllll c~nnado
cm si, ou em ontrclI1. Eu(r. t. l,. OllS.3.lt.
6. § Diz-se do animal guarneCido da. Sllas
conchas, que ouLros não encetam faeilmellte.
.
) OIlC
VOllchoiditl, arlJ. 2. g. (L. de geom.) D
pertence á concho ide. § (L. de h. ":.l
concha ou semelhante a concha. Ba ], ..
Min. p. 14. (,fractura. conch~idal' a ~o m;;
neral que na supcrflcle apre.enta cavldad
semelhanles a impressões de conchas.
COllch(lidc, S. ~. (do, 01'. koge/IOS (pr~~i
konchos) concha, e culos, tór~a) (t. deg~~ de
Li nlia eu I'VU f] ue se aproxllna semp
uma linha direita scm nunca a cortar, '1
.
. m. ~ IoII IISCO do ue
Drall
Coucholcllas,
S.
tcDI'
COllchól,hol'O, ", adJ. (L zoo 1.) Q
conclIa univalve.
.
I 50 Ali'
Conc1l1'so, ou VonchOU!\iO. CIOU .
legl'. 175. "herdar alg l11ll cOltchollSO);IC Con.
VOllcll1i'10, n, ad.l. Omesmo q
chado, ou Concheado.
. f' vier 2
Conchyllll.gcm. ConcharIa. vil ,
20.
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fonch~'J1o, S. m. (t . de h. n:) Illarisco
que dã o escarlale.
c"neh~'lIoI0;;íll, .s. f. (do 01'. .!wgchiJIion (pron. 1.'011) marlsc~, e 10{los,: discurso)
(I. de h. n.) De,crlpça_o dos anJlnaes que
lem conclw. § Descri pçao das conchas dos
mesmos.
. l' Que rcspeJla
. .a
conrh~·J1..IÓ;;ico, II, a[.I.

CON

CON

n!'cp: se ~ssislem os de tuna .nação, é conCilIO nacIOnal; se os da prOVlnCla, proL'incial:. ,c0l1vOCal', celebrar, 1Jl'Ol'o(Ja,', elc., o
concllto. § A actas, canones, deci ões do
concilio: v. g. lê se no concilio 1'1'idcnlillO o
decrelo, elc. § fig. l/ollci/io dos deuses do
IJuganismo. Lus. I. 20. "se ajuntam cm concilio glorioso» conselho. § "Uoncilios, e ajunque cltamão cidauesIJ fies. Lelio,
lalneulos
conchyliologia.
•.
lJonchrliolo;;í"lll, S. m. Nalurali-ta que 97.
Concio.."', adj. 2 g. (do Lal. concionase dedica especialmente ao esl udo da con·
lis) (ant.) Pertencente ou relativo á assemc]lyliologia.
.
.
lJ.nrll~·IiÓllhOI·o, ", nd.l. 101'. kO{JchyllOn, bl('a do povo, ao audilorilJ.
Concl.." ....·, V. iulrans. p. ns. Oral' proconcha, e 1ihoros, que leva) (t. de lI. n.) Que
'
nUllciar um di,cur~o cm publico.
tem ou leva conchas. _ _ _
.

r

C.. ncíonalin-Io, ", adj. p. USo Itelatil'o
ConehllldlÕO, S. m. II, '"', .... , ou 011,
é da me ma .cldade (Jlle. ou- ás orações, ou discursos pulJlicos. Biblio/h.
tra' uatural do me. mo palz, compatnola. Lus. I. 15u.
Concl""lIIente, adv. De mouo conci o,
VesGo 27 de out. de 1830:
T'
••
Condellelll, e denv. \. ConsclencJa brel'e : Fallal', escl·CI.'CI', responder, cxp"imil'se conci amente.
(orl. elym).
<:OClC'H"O, S. f. (do Lat. cOllcisio) A quaCondlIlON. V. Conchellos.
..
lJonellli.!lulo, ~. m. (do LaL cOllclltabu- lidade de ser conciso: brevidade no dizeI'
/11111) dim. de Concilio. Ajuntamellto, assem- muito em poucas palavras; /'allar §ubslanbléa junla prohibida, defesa, fie pessoas clal cm razões curtas; opp. a di(l'llsào. Per.
quc 'Iraclam de fazer lUal ao publico .. ~ Con- Bibl. G. 135.
Cilio illegilimam.ent.e .convocúdo, ou lrrrgll(;oncíH", ", adj. Eslylo conciso; aquelle,
lar por oulro prJnClplo : v. fi· por serem os cnjas phra<es ~ão curtas, e constam pela
maior parte de incisos: v. {l. mas ajudou·os
bi~pos d'elle herege'. ou sCI~mal ICOS:. .
lJollrlllnçiio, S. r. (do. Lal. concl/tallo) Deus, /'orall1, pelejaram cm seu nome, vel1Aacção ou modo de CQllCI har, de pór em C('rum: iI. cum razõcs curtas; opp. a eliff'u.accordo 'os (Iue estão em di vergeucia. ~ O soo § V. Preciso, s!ln.
r[cito d'essa occão. § (l. jur.) Accordo das
Concll''',;ilo, S. r. (do concilalio) ACção,
parles desavindas perante o juiz de paz: il' e rfreilo de concilar; agitação, tumulto; insligação.
âClJllciliacão.
lJoncllíódn, S. f. Ferida. V. Concell1ado.
C..... clliIlS.. méntc, adv. Com emoção,
am
olluadamen le.
Elucid. 01'1. Peridas.
COllclllndiw, ", S. O que. a que conci·
C..neiladiu·, ", S. (do Lat.) Oque, a (iue
lia. Lobo. {. 30. "con.cifiadur da amizade de concila. ~ adj. Qne concila: v. {l. palavras,
dons principes» § O que, a que concorda al'elJ(Ja conciladora das 1Jaixõcs elo vu/go:
opiniões, narrações, que parecem ter COI1- "t!'aclos - do odio dos visinlJos, ou do
Iradicçõrs opposlas, li encontradas; t'. {l. ciume, e snspeilas».
conciliador (fe leis contrarias, de anlinoco.. dl ....·, V. trans. (do Lat. concitare)
mias, dos qualro el'ange/hos, elc. - de desa· Excilar junlamenle com oulros: "esta tilr·
[indos, ou desacencas ; concertador. § adj. ma de maus homens, e uos frades, que anQue concilia: V. ã. palal'l'as conciliadoras davão concilando o POI'O" (conlra os Cltrisde amor. e re~1Jeilo.
lãos novos) Goes, Ch,'. Mali.. L C. 102. "conCanrlllill\le, p. a. (le Conciliar; e adj. 2 cilar uma sedição» "vicIaria, que nos cong. Omesmo que Concilialil·o.
cilam a ma)'ores emprezas» 111. L. 9. 36l.
Conciliar, adj. 2 g. De concilio, que res- Encitla, 7. III.
plila a concilio: V. q 1Jadres Iheologos conConcll ....·.,;e, V. rer. ~Iover-se, irritar·sc.
ciliares. ChI'. fJ. fJual'le. /Jecrelos - ; lJcci· Elleida: " - com as Esligias aguas».
SÓIS-.
Conclllltíl'Cl, ", adj. Que causa concilaConellló,', V. lrans. (do Lat. concilial'e) ção, que concila.
.
Concordar, eongraçar amigar desavindos. §
Conclalllnciio, S. f. Brados slmultaneos
Oran-ear, alcançar, consC'gnir, captár : v. g. de muita gente.
concfiiar allenf'ào: "s)'mpalilia que concilia
Concl.."'....·, V. trans. e inlrans. Clamar
amor. Lobo, {. 107. "imper:J,lriz. que'concilia ao mesmo tempo, juntamente. § Clamar tu·
oamor dos vassallos com as virtudes» V. ela multuariamente. § Dar brados; gritar, 1'0IlIIper. Theod. ~ Co'ncilúll' o somno ; ador- zear.
metcr. § Conciliar alguem ; fazei-o amigo,
COIlci""'e, ou CÕllclln-c, S. m. (do Lal.)
rav~ravcl. Lus. 8. 53. "com peitas, ouro, e Logar onde os cardeaes se cncerram para
dltllvas secretos cO'lciLiam da terra os prin. elC'ger o Papa. /JaI'l'CÍ'ros, 1). 175. /Jril. CIlI'.
clpaes. § Concordar, fazer que não pare- 273. § A sua rennião para esse fim. § fig. e
(301 oppo~la : v. g. conciliai' leis, anlino- iron. A. rcunião de algumas pessoas para
mia!. § Alhar, unir' : conciliar o util com o algum nrgocio. § A uuração do encerraagrarlavel. § Conciliar-se, v. ref. lig. E.tar menta: (!lWOll o conclave oilo dias.
Junlamente: e ~cm: "o rrazer, c tri. teza
Concl""í,;I", S. 111. O sC'rvente do car(oaquelle dia) nao se conclliiwa bem» B. 2. dpal, que esta no conclave destinado a ser1.. 3.•animos, que se não conciliam bem» vil-o denlro.
na~ se dão, uem unem brm. § CongraçarConelndeule, p. a. de Concludel·. § adj.
re, enlrar em accordo reci pocro.
2 gen. Que conclue, e moslra por boa COII~o.rlli("·llIllIe .. (e, aclv. Em concilio. lusão, por conclu ão bem deduzida: v. g.
tonellltwio, ", adj. HeI ati 1'0 ou perten- pro1:as, ·razões concludentes, que convencenle ao conc:ilio.
'.
cem.
tOlle\llnl~':o,
aujo Que concilia, que
C::o.. cludt'nlcmenle, adv. De modo que
I!nde a conClhar; conciliante.
conclue e convence.
/onellI1l 1o .:10, li, adj: Que tende, e se
()oncl .. de.·. V. Ir3ns. (do tal. conri~~ge a couclllar: V. g. dL,ICUrSO concJllato- cluclere) (anL.)' V. Concluir. Oret. Ar 3.
15q. I llque concludam o auctor não ler
riltonclllíl1'el, adj. de 2 g. Que pMe COI1- accão».
~ lar-se com. cousa, principio, acção, senConcludí.·, V. trans. (ant,) Ome,mo que
.nça, d~utnna, que parece coutraria, ou Concluir. Ineel. I. r 3'29. "conct,udi7'am •.
m~~pallvel : v. q. lais conciliaveis.
C::onch.ídu, p. p. de CUllcluJl': v. g. eslá.
das ~Cillo, S. m: (do LaL concilium) Junla concluido o negocio. § adj. Jlesoluto; depois
de
consulta: .concluiclos n'isto ... assentàtem ,~roas da Jerarchia ecclesiastica, que
flan 0.0 em ma.terias de dogma, moral rão de o uão recolberelll» Coulo, q. I. 3.
~ areh~~, e dISCI~lina, presidida pelo bis· Al. P. C. 58. § Convencido por argumento.
lidos <:C, I po, ratnarcha, papa, ou eu le- Luc. 8. 16.
Conch.inle, ou' - entc, p. a. de Conmoo:' o COI1ClltO gemi era conhecido, cooJio JUI7. Supremo da Egreja» § Se no coil.· cluir: <<!'&zões concluinles» Bril. ChI'. 3. c.
r~' a.cham os prelados de toda a Egre- 18. llrezões Ião cOllcluenles» V. do Arc. 2. 2.
~ Idldos pelo ummo ponlifice ou seus § Dizemos de ordinario concludenles.
• os, se diz geral, ltll iversal, ou eCllme.ConcluÍJ·, V. trans. (do Lal. concludere)

r. Pessoa que

II,
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A~abar,

lerminar: V. g. conclnir Wtl nego§ Con '~rlar, compór a finai, DjU lar:
g. concllJl u o ponlo elo A/ganc. .M. L. 5.
7. § Tirar por conclusào, l'aciocinando,
arg-umenlando; deduzir; e tail'ez apanhar,
c.nlear com argumento. § Convencer de todo: lll'azãO, que o concluiall ao rJefenclente.
fi'eo, (j. provar conV1n entemenle: "discurso, que concluc a sua tenção". § 11'-se COIlcluiJILlo; flnando, morrendo: 1'. g. o doenle
vae-se concluinl1o" II. lJom. I. 5: 18.
Conch.íl·'SC, V. rer. Terminar-se acabar-se, resolvcr·se por deJiberação tomada
on por assento. § Ajuslar·se, assentai" e. §
Deduzir-se, inferir·se.
Conclusãu, S. f. (do Lat. cOl1clusio) A.
ullima parte do d·i curso oratorio, ou poema; epilogo, fecllO da obra. § (L de log.)
Consequencia, inferencia, que se. dedu7, de
algnmas premissas, ou principios; a ultima
parle do syllogismo. § These, lheorema,
em maleria scientiOca, ou principios ue
moral. Uasl. 2. C. J2q. "linha por conclusão
que lodo o 110mem honrado d via aceilar II
duello» Ol'd.
2.77. llbe conclusüo dos
saLedores, que nenhum nom deve ser mu}'lo prompto a liligarll "a mais gravt!s cbnclllsões da doutrina callJOlica» Cal. Rom. 5.
§ Caderno em que ba llleses, ou principios,
lheoremas, qne se elevem suslentar, ou defender. § "'azer, de(()Ilder conclusões; acto
lillerario, çm que o mestre e di cipulo defendem conlra os argucntes cm aulas, classes, elc., as suas Ihe,es, ou conclusões dos
argumentos e objecções com que as impugnam. § Conclusões magnas,' fazem os doulorandos, e depois exame privado para obterem o gràll de doulor, que em Coimbra
coMere o cancellario. § l\f'solução {Ina!.
f,'asl. 3. C. 16. "pnnhão-,e cm co7lclusão de
inlrar a ilua. "e ton em concltlsão de hoje
de embaraçar tão enlf'ada que-tão» Cam.
CIO.

V.

Ar r:

Amp/l. 3. sc. 5. § Ser homem cle conclusão;
que não solI're e1elonO'a , nem evasões, decidido. Coulo, 6. L 4.• bem entcndeQ que
aquelle homem el·.1 etc C07lClllSão». § "Coi a
róra de conclusão. Iig. desarrazoada. Pail'a,
S. 1. § C07lclusào; (L jnr.) o acto, pelo qual
a causa se sujeita ao conhecimento do juiz.
Pereira c Sousa. lJice. Juriel. Rer: Judic. arl.
722. § Enlrarem os aulos na conclusão; em
poder do juiz, ou de qUf'm del'e dar n'elles
algum despacllO, quando cabe /'a:scr-lh'os
conclusos cm seus termos. ~ Abril' a conclusão clo {eilo; é mandar o juiz a alguma das
partes, (rUe diga de novo, quando o feito
est~va já c0ncluso. (Orei. 3. 20. 30.); ou
tornar ás partes para qualquer fim, e dar'
vista d'elle. § Em conclusão; (loc. adv.) finalmente, por ullimo.
Conclns;on;slu, S. m. (ant.) E tudante,
que defende, ou eslá para defé'l1der conclusões. Eslal. ela Univ.
C::onclusil'llJi.énlc, adv. De um modo
conelu ivo, defil1ltivamente.
COJlclusÍl'o .. adj. Que conclúe, que flnaliza, terminati 1'0. § COl1jllncção -; (I. de
gram.) a que indica uma inuucção, ou consequencia de alguma proposição precedente . laes são, ora, logo, pOl'lanlo, lJor consegtdllle, clc.

Co ..cli.so, ", adj. (do Lat. concluslLs) Acailado, findo, ullimacto : asse.Llado, detel'lninado. § (L forens.) Aulos,(eilos conclusos; <ão
aquelles, em que o Jitigaute tem dicto de
'ua jusliça, e eslão ('111 e~tado de irem ao
juiz para os sentenciar; e a sentença ha
de ser soilre incidente, se rJizem simplesmente concll/sos; e ha de ser senlença definitiva, sobre o principal, se dizem c6nr.llLsos afinal. Ol'll. 3. 2. 47.

COJlcoeção, s.[f. (do Lat. collcoclio) (I. de
medo anL) l'rimeira digestão do estomago.
V. Coccão.
C::oncócth'O, ", adj. (L de med.) Facul·
dade concocliva; de digerir os alimentos.
1l1adei7"a, I. 34.

n.· 2.

COIlI.".õeh·lz, adj. f. Concocliva. COl'l'ecç.

ele Abusos, 152.

Concomlhinclu, S. f. Exi5tencia simllltanea de duas 011 muitas cousas. § 1'01' ('oncomilancia; (I. de Il1eol.) em nnião, 'companhia: i,por concomilallcia debnixo da e~l~e.
cie do pão está o sangue, e a alma de Clll'ls_

.
CON

CON

to» "estas cousas se dizem estar no Sacramenlo per cOllcomitancia· Calh. flom. r 311.
VOllcomltlàute, adj. 2 g. Que acompanha. Atm. instr. 2. p. 461. § IJmça concomitante; (t. de theol.) graça actual, que faz
obrar o bem, que conduz à vida eterna. §
p. a. de
(Jollcomílúl', V. lrans. (do Lat. concomitllre) p. uso Acompanhar. Phal'1n. T. 2. no
lJiscurso medo "simtomas que costumão concomilar a febre •.
Coucortládo, p. p. de Concordar; e adj.
Coneiliado: "lugares dos padres concordaelos. postos em concordancia, em accordo.
§ 1I1assa concordada,. (I. comm.) a administração dos bens do falUdo, depois de acceita a concordata.
(Joucol'dilucu, Omesmo que Concordancia. Ord. Ar ~qúerendo trazer tudo a boa

lhantes concordalas em animo' tão amigo da
verdade»
.
()onco"datól'lo, adj. Qne appl'OVOU a
concordata. § - $. m. O negociante, cuja
concordata foi acccita.
()on"ol'c1á\'el, adj. 2 g. Com que se póde concordar: "vontades concol'daveisu Obras
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concordança',.

COllcol'dlànciu, S. f. (do Lat.) O acto de
conciliar, e mostrar que concordam dois lugares, ou duas opiniões de auctores: "fez
unma concordanctit dos ditos das Sj'iJillas
com os prophetas. M. L. 5. 6. § Consonancia das vozes, na musica. § (em gram.) A
variação do adj. segundo o genero, e numero do nome por elle modificado, e do
verbo segundo a pessoa, e numero do sujeito. § SYlltaxe da concordancia; (t. gramm.)
a par·te da syntaxe em que se estudam as
regras para concordar o adj. com o subs.,
e o verbo com o sujo § Concordancia; livro
CI11 que se apontam todos logares parallelos) ou identicos de algum auctor, obra: v.
g. a concordancia da biblia. § Concordata,
pacto. Lobo; e Leão ChI'. de J. I. C. 103. "privilegios, e liberdades, que deu aos cleri~os
(D. João I) nas concordancias que com elles
fez».
COllCOI'tlilllte p. a. de Concordar,- e adj.
2 g. Que concon1a: "palavras concordantes
com as obras» «lugares parallelos, e-»
conformes, coincideutes, identicos.
VOllCOI·.... llteméute, adv. De modo concordante, coherentemente, concordemente.
COllCOI'clill', v. trans. (do Lat. concordm'e)
Conciliar, concertar, v. g. duvidas, controversias; "temos concordaClo o evangelllo com
o assumpto do sermão, (fue parecião iucompatíveis» Vieil'. I. 238. "concordar amigos
desavindos» Concordar a lJa:;;-arllgos, providencias; ajustar com outros a pratica, observancia d·elles. ined. 1. 474. «e outros
provimentos que conco/'darão» (providencias.) § Pór em concordancia grammatical :
«o antor conCOr(lO!l o nome collecli vo pm'.te com o verbo do plural vão» § Associar,
acompanhar: "os antigos heroes ... tambem
mil vezes concordaram as armas com a leLtras. (sendo guerrciro", e dou Los) Cam.

Eteg.4.

•

(\OllC'OI'dtÍl', V.

intrans. Ser couforme,

semelhante: V. g. concordam eslas opiniões
COI/! as de S. 1'l.oma::: islo concorda com o
qtle fica elicio. § Não conco/'Cla/' com alguem;

não se dar bem com eUe, ser de outi'o pareccr. § O piFano conco1'da bem com o tamboI': estas vozes concordam bem,- i. é, fazem
concordancia, concertam. § (em grarnm.)
E tal' o adj. na fórma correspoudente ao genero e nnmero do subs., a que està ligado,
ou o verbo no numero e pessoa corre. pondente ao sujeito. Se LIa mais de um subst.,
ou c te é collectivo, e se ha mais de um
suj., e não são todos ela mesma pessoa, o
adj. e o verbo concordam segundo as regras
e tabelecidas na .lInta:re ele conco/·dancia.
~onco.'clól·.se, V. ref. Fazer accordo em
juizo com a parte contraria; vir a accordo
com alguem. Leão, ChI'. Ar v C. 2.
C:-oucol·c1.itu, S. f. Convenção, tmctado,
entre o papa e o chefe de uma nação, sobre
materia religiosa. § Tractado entre principeso 11/. L. 5. 135. AglOt. Lus. I. 29. (t. comm.)
Accordo proposto ao crcdores pelo negociante, que su pendeu os eus vagamentos,
ou falliu, afim de poder continuar a gerir a
sua ca. a mediante as condições que ofTerece. § Esse mesmo accordo depois dc acccito: foi assignada a concordata. § Diz-se
tambem do accordo polilico entre partidos.
§ Concol'data, por concol'dia, corcodancia.
Vieil', 3. 190. «mal poderião caber seme-

det-rei lJ. lJual'le.

Concó"dc, adj. 2 g. (doLat.concors, dis) Que
é elo mesmo acordo, animo, e vontade que
outrem. H. P. p. 104. "responderão com ani-

mos concordes» Vieir. I. 379. «todas as virtmles entre si são concordes» i. <'l, conformes: «consa concorde li razão. B. 3. 5. 9.
(Concorde, Conforme. Slln.) Conco/'de refere-se propriamcntc ao acordo do animo,
do coração; e diz-se de duas ou mais pesoa , que tem as mesmas opiniões, os mesmos gostos, os mesmos sentimentos. ConForme rf'fere-se mais particularmente à
identidade. ou analogia das fórmas: e dizse de duas ou mais cousas, que tem entre
si fürmas idenlicas, ou semelhantes. Todos
os homens razoavei s são concordes em adoptaI' certas maximas de moral: toçlos os animaes da mesma especie s~o confvrmes na
sua figura, e organização. Duas pessoas podem conformar-se nas mesmas practicas,
sem concordareI/! n05 mesmos principios.
Aindaque todos os homens são conformes
na sua organização, é raro achar dois, que
sejam perfeitamente concorde.s em scntimenlos.
()oncól'c1emcnC,e, ad V. Com união de pareceres, e vontades: v. g' viver - á lei de
DlJ/1s: "fallar - ao que dizemos» conformemente. Vieir. 2. 41. «- ao nosso intento"
cODc.,·clln, S f. (do Lat.l União de vontades, de que resulta boa harmonia, paz.
vOllCO"I.i,,·eo, u, adj. (do Lat. cum, e
corporCtls) (I. theol.) Diz-se da pessoa, que
participa do corpo de Jesus Christo pela
commnnhão.
Vonco"I'CllClu, S. f. O aclo de concorrer
a UIU tempo, ou quasi a 11m tempo: V. g.
concorrencia de annos pl'oximamenle successivos. § A existencia das cousas ao mesmo
tempo: V. g. a concorrencia de tantos successos não espe/·a(los. § Ajnntamento de pessoas, concurso. Freire B. Flor. 3. 178. §
Conformidade: v. 17. concorrencia de votos.
111. E. 5. 'ln. § Opposição litteraria, concurso. § No commercio, concurso das me mas
mercadorias: destmil' a concorl'encia; fazer
que não concorram as mercadorias de aquclles, que as não podem dar tão boas, ou tantas pelo mesmo preço, ou tão baratas; ou
impedir, qne vellham mercadores, que concorram com outros, e Il1cs façam opposição,
vendendo sós, ou q lIasi sós. § ConCO/Tencia
de dois rios; que se encorpol'am em um só;
ou encontro de suas aguas. V. ConlJuencia.
Alguns escrevem concurl'encia.
(Jonco .... cnle, p. a. de Concorrer; e adj.
2 g. Que concorre; que faz concorrencia:
acções concorrentes. § Em cLIron. chamamse (lias correntes; os que sobejam das 52 semanas de que se compõe o anno solal·. §
'Linhas concorrentes: V. Linha. § Alguns escrevem conCWTente. Viriato, 4. 10.
vonco""enle, S. m. O que concorre com
outrem li disputa, concursos litterarios, on
justas, ou jogos, etc. B. 4. Prol. "os concorrentes no olIlcio" pretendentes, oppositorcs.
~ O que briga, peleja com outro. Viriato. §
D a-se às vez<;,s no fem.
VOllCol"'cntcmcllte, adv. Com concorrencia, uns com outros.
VOIlCOl'l'CI', V. intrans. (do Lat. conClll'l'el'C) Correr junlamente com outros) ir com
outros; ajuntar-se: propriamente diz-se dos
rios: «por virem ambos (o Eufrates, e Tigre; rios) alli concorreI''' B. 4. 3. 13. «por
alli concorl'erem muitas LIocas de rios" Id.
2. 5. 4. § FalI. da gente. Agiol. Lus. I. p.
139. "de toda parte concol'l'em a visitar estas reliq uias» «para que concorreu todo o
povo» § Ser competidor) oppositor com outro. Vieir. 1. 353. «os (fue concorrel'ão comvosco" § Encontl'ar-se pelejando: "dous touros concorl'em fronte a fl'onle à guerra ardendo" Eneieta, 12,·167. § Concordar. P. P.
2. 10. V. «concol'rendo em os artigos }lrincipaes» "approvado este parecer, em que to-
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dos concol'I'Cram. B. 3. 3. 10. § Contribuir
se: V. g. concorreu com o seu ]Jarece," a ~ua esmola, pam ?bra, em que outro; j~~:!~
tel am ~q,bedat. § Ajudar, auxiliar a ex
tar;. elleltuar:
«os [ladres ' (file conco/:/,e~~
- I.
. é'), que cooperaram
a' execuça,oo
Com ell!o
outros. VWlI'. § VOllco/'/'el' para ou a 011
logal'; -11a1'a alg!ll~la O/II 'a; auxiliai-a ~~~
ter parte na execuçao: «Ocos concorre COm
as. causas segundas ]Jara os elTeitos. ~
Calr ao mesn]o tempo; coincidir. V. g. con~
corr~u S. Joa'! com ~ ~orpo de Deus. § Coo
eXistir: V. f! ..n este slliJ,ello concorrem Il.lpar.
les, e /'eqll!~!los eta leL. § AcLIar-se na mesma
companbJa. V. g. concoma cOlJlnosco cmca.
sa «e Lépiçlo. ~ Vivcr no mesmo tempo. M.
L. ;l. ~tltrlZ, O. 2. c. 5. «pessoas, que concOl'l'erao n'aquelle tempo. ser coetaneo coe.
vO.·
,
Conc"euC;iio, S. f. Acção de conCrear.

r.

Pereal'· Chnst. D. 1.
4.
VOllc.·eúdo. B. Flor. l. 326. p. P de

v. trans. Crear, produz'ir jun.
.
cOIl'I~'eçiio, S. f. (do La!. cO/lcrelio] O
a.cto ue ~azer-se concreto; condensação, SI)IJdillcaçao. § (t de h. n.) Collcl'ecõc~' cor.
pos concretos! qne se solidaram,' e Ás ve.
zes d~ matenas. lJeter~gcneas. § (I. boI.)
D.eposlto de partlculas Inorganicas no inle1'101' dos org-aos vegetaes. § (I. med.) Cal.
culo; deposl to de phosphato calcareo no interior de alguns orgãos; ossificacão anorCOllcl·eú.·,

tamcnte.

-

m~.

(Jollcl'esclhlllcllide, S.

f. Qualidade do

que é concresci vel.
()ollcl·eA .. il'cl, adj. 2 gen. Que póde tornar-se concrelo: V. g. hmnor, liquúlo-.
VOllcl·etú.·, V. trans. Tornar concrelo
concretizar; coagular, coalhar.
().ouCI·clál·.se, V:. re~. Coagular-se, fa·
zer-se cO!lcreto: «ate o mtro se co/lcre/a em
crj'staes» Pharm. T.
COllcl'ellzill', V. tratis. Tornar concrclo;
concretar. Emprega-se lambem rer.
COllc"éto, n, adj. (do Lat. concl'elus, a,
11m) (t. de philos.) Junto, unido ao sujeito:
«a avareza em concl'elo" i. é, unida ao sujeito, e tanto vale como o avarenlo. Viei1'6,
9. 324. § Ideia concl'eta oppõe-se li abs/I'a'
cta; dc attributos juntos em um sujeilo. §
(t. de h. n.) Col'pOS concrelos; os' que lem
consistencia solida: v. g. alcali volalil concreto. § Tambem se dizelL conCretas as subo
stancias terreas, ou mineraes, que se unem
e formam um todo de outra especie, depois
de haverem sido desunidas, e ás vezes dJi
substancias di v.ersas: v. g.. ostl'~ oa!,ei'!J
concretas em ]JÍJdl'as: "areias vllresClVClS
em fórma concl'ela". §. (t. med.) Qualquer
membro, ou parte, que eslà unida e pegada a outra, devcndo estar separada: V. g.
dois dedos, as palpebras, ou os Uui~os, cu·
jas moleculas se unem, e cuja lIuldez se
vae destruindo: - v. g. a{]ua. -; em regelo,
caramelo. § (na aritbm.) Diz-se de um.nu·
mero que indica a especie das suas Unidades: g. 10 homens, 100 cavallos, são nu·
meros conc/'etos.
.VOIlCI·IIc1Íl·, (ant.) V. Concluir. l/led.2.
49. «voto em que cada juiz concrudla na
morte do duque».
.
Voncl'II;", e der. V. Conclwr, ele. Gil
I

v.

Vic. l. 265. "collc/'usão».

.

C::ollcubíllU, S. f. (do La!. ~ assim ~
deriv.) ~Ianceba, amiga de um so, que nao
é prostituta, e vulgar.
B
Con.:nhlnú,·lo, a, S. Amancebado .
Ftor. 4. 79.
b
lo'
Concnhhll'lto, S. m. All)ance amen ,
mancebia. Borg. Cam. lJ .. CLV. t: 2'l enIO
Voucl.hllo, s. m. COIto, aJun am EI
carnal dos dois sexos. Leal!. da ()Js/. g.
6. «- sacrílego" B. Ftol'. 4. 68. ui t Per
Conclllcádo, p. p. de Conc ca· .
lJibt. 5. 410.
e conVouculcudor, a, S. O que, a qu
c\llca.
L I ncu/tOVOllculc.ir, V. trans. (do a. ~ ~II'
l'e) Pisar aos pés com desprezo.. § 110 , e~ recutcar a furiosa fome do appetl.te» detclezar: "deixava conculcar a (!JgI8IdÀ~?;1171I,
siastica" Ellit. da Mes. Cem 2 /
"conclllcal' a bulia».
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Voncunbílllo, R, s. Diz-se de. do!s ir- ram l.lOmens, que serviam a el-rei no paço
que se caiaram com duas lrmas, e no mester do concellJo, das leis, e Justiça;
vicc-versa.
f (d L
d ' ) e tal vez os escl'ivães da 7JUI 'idade, ou do selJoncupl~Ccuclu, .s. : . ~ aI. e env. gredo, hoje secl'elal'ios do estado das diver! pelile carnal; dcseJo II lJl.dJOos~. fi. p'. I. sas repartições. Etucid. al't. Conde, e ConjP '7.• sopiando a concupts~enCtO;'" ~,flg; f'essol'. § Bispo conde de Arganil'; titulo do
(is colloupiscencias do esplr.ltg- fieo, '11'. f· bispo dc Coimbra. § Entre os Ciganos conÚ9. 3cubiça, avareza,. amblçao, etc.
de, é o cabeça, chefe da quadrilha. /l. 4. 5.
lloncuplHccnlc, adJ. 2 g. Que tem con- 5. § Conde; no baralho das carta ,valele. V.
cupiscencia, libidinoso.
. .
Valete. § Pel'as do conde .. variedade de peVoncul.lsC,Í\·cl, adJ. 2 gen. Que diZ res- ras muito apreciadas. § Fl'ucta do conde, V.
peito aos appe:iles em geral; que desperta Ala.
aconcupiscencia. Alma Instl'. I. 132.. e B.
VOllllcÇR, S. f. (do fem. do LaL contex·
Concurrêuclu, S. f. V. Concorrencl~.
tus, a, um, tecido com ordem) Cesto de viIloncí.rso, S. m. (do Lat. C.ollcttI'SUS) AJun- mes com tampa, redondo, ou oval. § V. Conlamento de gente, que vai, ou f~1 para o dessa, que di/fere.
mesmo logar: e talvez para correna, e feito
VOlldcçllr, ou COlldcsslÍ.·, v. trans.
de armas. B. 2. 2. 9. "salva a ca~la ~o con- (ant.) Guardar, depositar em mão de alguem.
CIU'50 dJS Alarves- e 3. I. 3. "nao somente Etucicl.
Ucava se"'ura de nossas ~rmadas, mas do
COIl.leeellllc." e deriv, V. Condescénder,
concurso dos MourOS fiaduls do campo, que etc Paiva, S. illcnd, P. e outros.
03 avexaV3m" e Ac. dos Sing. 2. 181. § OppoCOIHlecc.·, V. intrans. (anl.) Concordar.
!ição Iitteraria; pertenç~o de opposilores a Gil Vic. 1. 146. "condccel' 110 meu mandauma cadeira, a um premio, etc. ~ Concorren- do".
ciaaberla para o preenchimento de um emVOlldccílho. V..Condesilio.
~rcgo, para a adjudicação ~e uma obra, etc.
COlldeCOI'lIçiio, s. f. Signal de honra, de
SOacto em que os opposltores prestam as dignitlaae, illustração. § Ainsignia de quem
suas provas documentaes, oraes, ou por es- é co.ndecorauo :. traz ao peilo uma condeco·
cripta. § Concorrencia; coincidencia: deu-se mçao.
oconcurso de val'ias circu1J1stancias. § (I.
VOlllleco.·" do, p. lJ. de Condecorar; Quc
'com.) O concurso de duas linhas; a sua tem condecoração. ~ Que traz condecoração.
fnlerseccão. § Pertenção de qualquer pre- § .'obihtado. § Ornado, enfeitado. N'este sentcndenté a alguma cOllsa: Vlei1'a, I. 394. "o tido considera mut. o emprego da palavra
segundo concurso foi entre Dimas e Gestas" mal auctorisado. § - ; O que usa, ou tem
! O aclo de concorrencia para algum re- direito de usar condecoração.
sultado: Dei lambem o meu concurso para a
VOlldcco,'ór, v. trans. (do Lal. condeco·
conquista da liberdade dos escravos,
mre) lIlustrar, da!' honras, diornidade : v.
VonclIssiio, S. r. (do Lal. concllssio, anis) g. condecorar com a béca, o hagito de Ch1'isAbalo, commoção violenta; por tremor, v. lo, o poslo ele capitão, etc. <eha sujeitos, que
g. da terra. § [I. jur.1 Crime commeltido pe· com suas prendas condecorão os togares
loluuccionario publico, extorquindo dinJlei- mais subidos. Ac. dos Sing. 2. J58. § E10nrar
roou qualquer outra cousa, recebendo mais um acto, funcção. Ac. dos Sing. 2.181. .mudo que é devido, ou impondo contribuição seo, a que condecora com sua'pl'esença o
sem auctorisação le-gal.
mais granado da corte.
VonclIsslollá.'lo, S. m. O que commetVOlltlCIIlIlIlÇiio, ou COlldellllçiio, (do
leconcussão. § l\eu de concussão. V. Con- Lal. condemnalio, anis) s. f. A acção, ou efcllSlor.
feito de condemnar. § O ser condemnado:
VOIICII.~Hõr, R, adj. Que commette con- "encher a medida da sua-. B. I. I. l. i.
cussão. Jlalasc. Just. Àcct. 375. § Usa· se co- é, accrescenlando aos antigos. novos pecmo subst.
cados mui graves, que Deus não perdóa. §
Condódo, S. m. (CMrupÇ. do Lat. comi- A multa, ou pena.
lat~J A dignidade de conde. § O territorio
eJolldcllIlli.do, p. p. de Condemnar : "se
do titulo do conde, e de que é senlJorio, e o I'eo for condemnado ao vencedor. i. é, a
onde os condes antigos, que e'ram magis- beneücio do vencedor, a pagar-lhe pena.
lradns, com altribuições militarss, f'XerClarn Ord. Ar. 3. 91. 5. § Praca - ; a que não
00 governo o poder civil, e militar, ou ti- póde resislir por sua fraqúeza, falta de mu~hlm o governo, e magistrado da Justiça, e nições, ou por ser combatida de forças irannas; estes conda/los eram talvez servidos resisti veis. Vieir. 8. 113. "resistellcia que
pelos ricos hom~ns, e infanções. Elucid. ainda nas praças condemnadas pede a corSuppl. § Condados; as terras, que os ho- tezia da guerra. § 1Joente -7Jelos medicos ;
mens bons haviam d'el-rei. Nobitia)'. 68. declarado, que não tem cura; deselllfana!Gnnhtcença, que os antigos elTipbyteutas do, que mone. § Heprovado, reliraao de
Jll!ravam ao direito senhono. Elucid-:uso ror inconveniente, ou prejudicial ou
CondÍll, adj. 2 g. Do conde, ou concer- inuti, etc. : o antigo syslema ele curar pela
~:ote ao ~onde. O paço cOlulal; i. é, do con- sangria está condemnado.
.... Barl'elros, {. 113 V.
VOlldelUlIlIdo." u, S. O que, a que concOlldiib, s. m. (do Persiano conda dou- demna. Arr. l. II.
~,sabio, adivinhador) l'rerogativa, privileCondcllIlllllllcllto, S. m. O meamo que
!lO,graça. ~J. Dom. 2.2'.3. "possue fiemü- Condemnação. Ord. Af. 3. f. 212. .
ra hum partICular condão do Ceo, que excita
VOlltlellllllÍl', V. trans. Declarar Incurso
a[eclos de devoção em quem entra os seus na pena, multa, pagamento, satisfação, etc.
c1auslros. § Vam, ou val'inha de condão' por sentença: v. g. condemnou-o á morte;
ai~ra ~aglCa do adivinhador. V. Vara. ' em degredo, em tantos mil réis; a pagar, a
detood!IPllIlÇào, e derivo (ant.) V. Con- servil' com carrinho. § Conetemnar alguel1l
~naçao,.etc. Orel. Ar: {reg.
de al.qul11a culpa; declaral-o réu d'ella.
r?"d"l',n, (anl.) O mesmo que Condado. Vieir. II. 25. § Desapprovar, reprovar. V. g.
oh ~lIde, S. m. (do Lal. comes, 'i/is. compa- condemnar 7Jropo5ições malsoanles, err • os
ero: sc. do rei) Um dos titulos de honra, intenlos de alguem. § llejeitar, declarar inro I llJ dade, com. que os soberanos conde- capaz do fim a que é destinado, condemnar
ra1ms~us pr~nclpa~s subdilOS; tem a slla mercadorias aVal'iadas; condcmnar wn naanli uaçao enl!e os VIscondes, e marquczes; vio, etc.
ria rcfe~e 1,lnham tractamento de sellhoVondCl)lflíu'~,Ii(', v.. !·ef. Culpar-?e; dar
Eloo1l I .. o Condest. C. 18.); hoje tem o de provas contra SI. § SUJcltar-se, obngar-se.
res enCla. § Os condes foram companheiVOlldcllllllltÓl'10, ", adj. Que condemese!~·ome mode~to) dos reis; e nos paços, na, que contem condemnação: senlença consai r IÇOS exerciam varios ameias das ca- demnatoria.
l!Jll~aes (V. Sever. Not.): depois e ainda
VOlldelUlllÍ\'cl, adj. 2 g. Digno de con. pre: Po de. Mouros em Portugal, era,m demnação, de reprovação. § Carla de Guia.
tO> nosos magistrados e presidiam aos juiVontlclIsobl1ldiadc, S. r. (I. de phys,)
tEnas eConcelho~, e talvez por si impunham Propriedade dos corpos que pódem ser COIl~m 's compOSições, e pl'lncipalmente nos den adas, reduzidos a menor volum~.
.
o~erdos .~odos, quando tamuem tinham
VontlellsRçuo, (do Lal. condensatto, on!S,
qne se damlhtar. § Con<teJ~alatino; titulo, e deriv.) (t. de phys.) opposto a l'are{acçao.
va aos lentes jub' ados; lalvez fo- .Acção e ell'eito de condensar. § O conchemão~,
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I!'amento das partes de um eorpo por causa
do frio, de sorte que diminúa em volume,
e augmente a sua densidade: a di ipação
da mate!'ia ignea dos corpos produz o me mo ~rrelto: v. g. um~ 1J?la .ardente depois
de fna condensa·se, diminuindo o sou diametro. § (I. med.) Contracção dos pÓl'OS da
pelle.
~nlldeIl8n.lO,', S. m. (I. de pJl)' .) A1aclnna de condensar o ai', em um espaço determmado. § i\Jach. que torna sensiveis mui
pequena quantidades de eleclricidade. § (I.
mech.) nlachina de concentrar as forças.
COllllcmuIllte, p. a, de COntlen ai' i e adj.
2 g. Que condensa.
VOllllCIl.o;ill', v, trans. (t. de phys.) Causar, produzir condensação: o fho, a neve
condensam cerlos fluidos. Diz-se dos gazes.
dos vapores. § Fazer mal.s ~enso, cspesso,
gro so : «outras o mel punsslmo condcnsào"
i. é, ajuntam em porção consideravel. § Condensar a calda .. evaporar-llJe a agua, de
sorte que fique mais "Tossa ao fogo; engrassar: os acidas conJ'ensam o leite; "não
póde condensar as nuvens tanto- Vamo San.

m.

VOllllcllsilr-sc, V. ref. Tornar-se denso:
fI- o ar conden a-se com o frio.
Co-ntlclIsnlh'o, lO, adj. (I. de.phy .) Que
tem virturle de condcnsar, do frio, do calor
que evapora, e engrossa, adensa.
COlldclIsi,vcl, adj. 2 g. (I. de phys.) Susceptivel de condensar-se.
Condellso." S. m. (to de mech.) Parte da
machina de vapor, onde os vapores passam
ao estado liqmdo.
VOlldel'ím, S. m. (I. Ásial.) Ce 'o peso
que serve para pesar .moeda no l'egu. AI. P.

V.

c. 165.

VOlldescelldcllclll. S. f. A qualidade de
ser condescendente. § Oacto de condescender. Alv. ele 29 ele jun, de 1797. § v.. Complacencia, syn.
VOlldcsCcllllCllte, p. a. de Condescender; e adj. 2 g. Que condescende.
VOlldescclldcl', V. inlralls. (ue con, e do
Lat. cle.~cenelel·et descer) Ceder á vont'lde, rogo, supplica ac outrem, por lJenevolencia,
temor, adulação, etc. conformar-se á vontade alheia: V. g. não querendo elle condescendeI' com o que desejavam. Luc. 6. 6. Conde cender a tão Iwnracla pelição. Barreiros,
110 V. "colldescender a seus rogos" iiI. P. C.
176. "a verdadeira cal·idade não araga, nem
condescende ao pl'oximo em suas culpas"
Mar/. Cal § ~lostrar que se iguala o superior ao inl'erior. Arl'. 10. 40. "a eortesia de
os grandes condescenderem aos pequenos
esta canonisada" "condescendeu aos rogos.
Fios Sanct. p. 101. ,,- aos appetlte " Paiva, S. 2 84. § Ceder, mod,eral'-se em pertenção: "eu condescenderei (postoque muito peça) ao que fór rezão. IJuxl. 3. 3l4.
COlldesccndimcnto, S. m. (ant.) Omesmo que Condescendencia. Marcos, Chr.
Prol. "o zelo da justiça, e condescendimento ávida r;ommun"
VOlldescellsí\'o, ", (anl.) V. Condescen·
dente. Marcos, Ch,'. Prol.
.
Contlcsílio, ou COllllecílbo, ou Cont1essílho, s. m. (do I:Iesp. condesijo, de condesal', depositar. Partidas de D. Af.) (anL)
Deposito voluntario, e confidencial, não judiciai, por se~urança e cautéla. OreI. Af. 5.
r. 333. "receoer em guarda, e cOlulesilio"
Ord. il1an. 3. 24. 3. "cond~silho" Orei. A{.
fi'eg. "conetecil/w"
Vondesínho, S. m. dim. de conde; Fi.
llJo primogenito de um conde, que tem já o
tilulo do pai.
VOlldesslI, S. f. i\lulher do conde. ChI'.
/). Pedro I. 19. li Senhora de um condado
por sua cabeça. Paltn. c. 31. § V. Condeça,
que difi'ere.
COllllcssílho. V. Condesilio.
VOlldest{,ble, S. m. (anl.) Posto militar
antigo, e nos exercitas era o I2rimeiro depois do príncipe. Sever. Not. ~ Na milícia
antiga, cabo de artilhel'ia, que a dirigia e
apontava nas batalhas, ataques. Barros e
Casl. fi'eg. § O primeiro condeslabte de Portugal 1'01 D. 'uno Alvares Pereira. § Hoje
dizem condestavel, e antigamente condeslabre,

5iO

CON

CON

VondeHtnhlc881l, S. f. Mulher do condestavel. Cas/il/w, EliJg. de D. J. JII.
COlldel<tilll.·c. V. Condestable. P. da II.
6el1. I. 564.. e 584.
.
Vo'"le.. tín·cl, S. m. I!: actualmente UIT)
titulo honorilico: condeslatei de Portugal. E
coucedido a um dos irmãos do rei, o qual
a~siste de estoque na mão, insignia de sua
dignidade, em certas soleml1idades da córte. V. Condeslable.
.
COlldlciio, s. r. (do tal. cOlll1i1io, onis)
Estado pIlysico, ou moral. An·. 2. 20. lJ.
V/ai'. (. 7. «e tal' eu em concliçam dc se
dizer, que matei e tc homem- «os cercados estavào já em condirão de se render!,
"estava ja em condição de perder a cidade«
Casl. I. c. 98. § Clausula, com que se limita, e de que se faz depender a existrncia
de alguma cousa: v. g. se chover, não irei:
ou a validadc de algum contracto: t. g. se
estiver prompto o panno ate 15 dias, que/'0-0, e lJoqal·o-hei: 011 o rf'scendimento
d'elle: ·V. g. se aos 15 dias 111'0 nào tirerdrs prompto, l'esl'illlil'cis o preço qlle vos
actian/ei, e nãe 'ra/erá a compra. § I'artido,
clausula de algum aju tamento, concerto,
ou que se propõe para morer alguem: 1. g.
em assenlo uc paze~. § PO/' nenhuma condicão; por nenhum partido. An·. 10. 45.
(.tjo/, nen/Lll1Jla condição. oll'reriamos, elc.«
§ Indole, genio: v. g. homcm de /'or/e, ou
má condição. § Ser allluem de sua condição; ser voluntario.o, caflrichoso', teimo~o,
de genio forte. Goes, ChI'. 1110n. I. c. 80.
-que segundo el-Rei el'a de sua .condição
havia de quebrar as pazes«. § Sorte, graduaçãq social: "senhoras de pequena condirão" "Pedro Anes Lobato ... como quer
que nom fosse de g-rande cOl1llíçam de sangue» Ined. t. (. 238. ~ ~Iodo: .Dcus não
gera srO'nndo a condição humana» Arl'. 3.
27. § .Conclij:õcs; partes, prrndas, qualidades. /listo de Isea, ( 19. § Circumotancias,
cm que als-uem e acha:: eslá em màs condicões; i. e, tem falta dc recurS05, tem dil'I1culdades na vida. § Posição vantajosa, ou
desvantajosa em negocio, contracto, emprego, etc.: en/rolt no mel'c!!do cm màs condiçõf's; ficott socio da casa, e em ?Imito boas
condições. ~ Pô,. condl{'ões; estabelecer
clau~ulas previas a um aju te, que tem dc
se ultimar. § Com a conclil;ão de, ou que;
comtanto que. § Sob condiçüo; conlllcionalmente.
(Condição, Estatlo, Qualidade. S,ljn.) Condil;ão exprimc gencricamente a graduação
ocial, o logar que o homem tem entre as
di[rerellte~ ordens de que sc compõe aso·
ciedade. Es/aclo rcfere-se ao modo de vida
que o homem tem na sociedade; á occtlpação, ou emprrgo permanente do quc faz
J:lrons. ão. (jllalü/acle refere-se precisamente
a nobreza hereditaria, e applica-se ã expres ão dos dill'creutes gráus d'esta qualiflcacão ci vi I.
Vontlicíllo. V. Codicillo. Ined. 3.
Condldoníulo, ", adj Que tem condição: v. g. bem, ou mal condicionado. § Quc
está em corrdição, e lado, recado: v. g. sâo
e bem -. § Que não solIreu avaria no mar;
- hem recadado no armazens: "a carga e
fazenda toda enxuta, e bem condicionacla«
Luc. 9. 17.
()olldicioul.I, adj. 2 gen. (do 1at. condi/ional'is) Em que eu Irou concUção, e dcpende, para ser completo, de sc verilicar a
condição: v. g. conlmeLo condicional; pl'Omessa -. § Uaplismo condicional; baplismo
que se administra na supposi;ào do haptisando não ter ainda ido baptLado, e no
qual o sacerdote pronuucia a formula, depois do nome irnpo to ao catllecurneno si 1l0n baptlsallls (ou bap/isala) es. § (lo
gram.) .Tempo. modo condicional; que dependem de conjunução condicional. § ConJuncçães conclicionaes; as que exprimem
condição, quando ligam entre si os membros de um discurso, como: se, senão, quando, elc. "quando as mercês não são prova
de ser homem, senão de ter bomem; c qu.an·
do não signiUcào valor, senão valia; pouea
injuria se faz a quem se não razem» Vieia 1. 318. § (L. Jog.) Condicionaes; diz-se
1'a5 preposições, que affirmam, ou negam

debaixo de certa condição: -se he ccrla a
noticia da mortc do Papa, temos Sé vacante» Recr. Filos. 7. 293. § llerdeiro condicional; o qne só póde tomar conta da herança
depois de cumprida, ou realisada a condição imposta pelo testador. (Codigo Civil Por·
tuguez, ar·t. t:623.°)
Con.lIcloní.lmentc, auv. Com condição,
de modo condicional: v. g. lJro1r.eller-.
Vondlcloll(II', v. trans. l'ór condições;
regular. V. Acondicionar.
Condil'itUlI.tll, adj. r. (lo dc tl1l'o1.)
Sciencia condiciona/a; quc sc da mrdiante
certa condição. Vieira, 2. 284. "antes da
previsão do peccado, em que só linlia amanllecido a luz da scient:ia conclicionala«
VOlldlçoiu', v. trans. (anl.) róI' por condição, ou lei do contracto, e convenção. §
ligo Convencionar. Elucicl. "em prezamos, e

condicionamos«

Condictl!l'ÍlI, ou CondUII"ill, ou Con·
dn1I ...·iII. V. Conductaria. Doe. ;ln/.
Condignllnu'nte, aelv. Dignamrnte, com

CON
COnd?lênte, .adj. 2 g. Que ,e Cll d .
compaSSIVO, senlldo.
.n ~,
CO.Hlo.Il!':!'O, S. r. (Lal. condonalioj (t
tbe?!.) lIem}çao da culfla. Vieir. 3. III. .
~ondo".Il'·, V. trans. Ido Lal. comloll }
p. uso Perdoar rena, quitar' divida. Pel~:J
da Camara fie Llsb. na Ded. Chroll. {. 56' ,?

das Prouas.

...

S. (l. for.) Pessoo quo
e aswclada com outra cm uma doacão
Cond').·, . S. m. Ave de rapina. clioniado
ta.mbem gl'lplUJ grande do Pel'ú, é de enor.
me grandeza, tendo, srgundo dizem 15 o18
\lé; de uma ponta da aza a outra. Cuvilr
. CO.lllonll ..... lo, ll,

I. _II.

.

Coutlol'ino, S. m. Moeda da A-ia. 1'. laél
Contl"i, S. m. (lo A~ial.) I'eso de Ouro que

serl'e dc moeda na China; tem 7 '/, "raOi
do peso dc Portugal. fi. Gen. 4. p. ~04
Coulluc.çíio, S r. (do Lal. condulio) O'aclo
de condUZir, I~\'ar, trazer. ~ As pes DOS ou
c~usas cond t1zldas, v. g. recrutas: "col/{/ue.
!'r;o. dos terços., cOllducla. Epallat (. 180.
"rct1'e. § Contracto de arrelluamelllo rmquo
se diz locador a pessoa, que dã oprrdiode
renda, e concl1lclo)' o que o toma. Leis IlIad.
DescI'. 3 dez. 1755. "e os acecilontes do loes

Illrrecimento. J'lCir. 5. 390. /Jem. Fio/'. 3.56
Vontllgnldiulc, S. f. Qualidade do que é
condigno. B. Flm'.
Condigno, ", adj. (do Lat. condigl1l1s)
Que se applica ao premio, ou pena propol'- condtlcçàes» .
cionada ao merecimento, a penit'!ncia proConducéntt', p. a. irreg. rle Conduzir.
porcionai li culpa: V. g. mercê condigna a A/v. 24 novo '1795. § adj. 2. g Que condul
SetL merecimento. II/alinho, CHer. do Alem/. a algum lim, que aproveita, c é ulil 00 in·
p. 11.
tento: V. g. esles meios sào conuucentes ao
COlldilllcntill', V. trans. Temperar, adu- fi l1l lJl·opoS/o.
baI' (no prop. e fig.)
COlld.u'h·cl, adj. 2 g. (do LaL barbo CQ1IC3ndlmenlíclo, adj. Que servc para con- dllciIJilis) Que condnz, encaminha. 1'cr. DiU.
Pre( gel'. 92.
dimentar.
Condlmenlo, ~. m. (do 1al.) Adubo, tem~oud"'cln, S. r. (do Lal. conduclul, a,
pero. Cosla, Georg. p. G08.
ltm, no r. cOl1dltclaj Conducção': V. 9. con(;o'"lIlIIcntôso, ó"'" adj. Que aduba. ducta de gen/e, de 'I'ecl'1.llas nOL·as. M. L.I.{.
Cocl. Pllarm. p. 92.
t67. § Na uuil'er~idade antes da reforma,
Condi", V. trans. (do Lat. conclire) (L de cadei ra pel( uena, li ue I)or voto dos lentes de
pharm.) Temperar; conreiçoar. § il. Cozer o cadciras grandes se (al'a a algum opposi·
tor. § lIeceptaculo para a"'ua. § IIg. Guio,
medicamento dentro de um panno.
COlldllilelllUlódo, S. m. Companhia no direcção. E]1anat: "navios debaixo da t~n
cst udo, nas escholas.
duc/a da capitània" § Condtlcla; capilãnea:
COlldlscillUlo, ", adj. (do Lal.) Pessoa "debaixo da condltc/lt do marqllCz de ~ila.
que nos acompanha em alguma aula, clas- Lig. "dehaixo da guia, patrocinio, e cOllducla de N. enllorao I'icil'. ~ il. Sol~o. P. P.
se, estudos.
Condito, S. m. (I. pharm.' Nome quc se I. C, 5. n paga gro sas con dllc/as a copilfies.
da a varios medicamentos lidos como eSflc- ou companhias, com que estes o servem,
ciLicos para certas doenças, cuja preparação como os rei- pagavam aos ricos home~s, o
~eus irll'entores conservam em srgrcdo. grandrs vassallos. para estes os ervlrem
Phamt "colulilo arthritico» "col/elllo anli- com suas companhias, que dos seus che(es
recebiam soldos, e maravidis. V. CoodulIf.
quartanario.
COlldizente, adj. 2 g. Que condiz; flue § HOJe, UFa-sc vulgarmente por 11I'OCedi'lIen·
/0: " ujE'ilo dc boa, ou ma conduc/a. gocombina bem.
Condlzc.·, V. illtrans. Ido 1at. conliiccl'ej verno. A concluc/a. abrange o procedimento
Conformar um dicto com o outro. Vasco No/. moral, e prudencial; o lJl'ocqdi11lenlo., rcfep. J96. § Dizer bem, ter boa corresponden- re-sc ao moral mais ordll1anamcnle, agI)cia, conrormidade: v. g. não condiz o fim t'emo, ao procedime'nto na ~rde~] economlcom o principio; as obras não condizem com ca. Edil .. da Jlfesa Oel1sol'lIJ, 23 ~c {cv. de
as palavras, aves/e nlio condiz com o /l·a· 17G9. § D. FI'. F. S. Lltiz. no seu 1JI~.i111!
que cOl1ducla por lJrOCecUlllclllo, é 1I0je m~1
que.
~ondo, S. m. (L da India Por!.) Pau gra- vul~ar á imitação elos Fran'Cczes, Ingle!r~
llahanos e ITespanlloes, e que tem jã m.U1~~
duado para proceder a medições.
Condoê.·, V. trans. (do Lat. condolere) anctoricladcs flor si, como, P. AII/. F"cuo.
Fazer que alguem se dóa com outrem de Eslal. Novos cla Un'Ív. e/c. apezar dIsso dll
suas desgraças: "condoía a todos. -não sa- elle, que segue a o~inião rios homens do~
beis, que a humildosa; c afUigida contrição tos e illtelli"entes qne reprovam o U>O
cone/óe as entranhas misericordiosas do bom d'e.te vocabulo, pl?ererindo usar de PI:IJ(tclimenlo, modo de procedeI', gCllel'o de IIi/O,
Jesus?
VOlldo.-w-... e, v. reI'. Sentir' pela dóI' de cos/tlmes, elc.
.
des.
Con.hu·tnl'Ín, S. f. (anLl omcmo! ou de
outrem § Compadecer-se: condoer-se lJelo
mal alheio. § COJUloel'-se; mostrar sentimen- pensa onde se repartia aos indiVIduaS
.lo: V. g. condoel·-se.do caso misemvel. IJ. I. uma commun'idade a porção diaria de car3. 6. § Condoe/'-se a ('azer a/g. cousa; mo\,('r- ne, ou peixe. Elllcid. SII1Jp. V. a ta accep·
se -.1 obrai-a por condoimento, compaixão: ção de Cond ucto, su ~sl.
. [)n/l
Conductíu'lo, adJ. m. Secundano.
«condoer-me a dar urna boa infol'macão.
Viei/'. Cal'. 3. {. 403.
conctuclal'w; i. é, de conducta
h\'sicl
COllductlbllldiulc, S. r. (L. de p . po~
()ondoido, p. p. de Condoer-se; Que sente, e se condúe do mal alheio. Cam. li~. "de Propriedade quc tem ccr~os COdPo:iectri'
seus gemidos tri tes os montes condo'ídos, e serem cond uct ores do cal01'lco, a
os brutos deixou enternecidos. "sympathia cidade, ou do magnetismo.
. ara scr
Vondnclil:cl, adi. 2 g. Proprlo PdO
de peitos condoídos, alternava suspiros, e
gemidos»
conduzido, transmittid.o, ou proQpag~ncãmi.
Condoimento, S. m. O mesmo que ConVondncth'o, ", ad). p. uso ue ores de
nha e cond uz: "o oüicio dos ael B ~101·.
dolencia.
Condôito, (I. ant.) O mesmo que condu- tbeatro é concluc/ioo a peccado s• .
cto.
nO cano do
5:251.
. I
VOlldolenclll, S. f. A dóI' do qur se conVOIHh·.cto, S. m. CanHn 10, ~eo(O'S anUas)
O'ua
V:a.sc
Sil
/.
113.
"entrao
dóe, compaixão. Al'1·. 1. 24. § O sentimento ae '
.
..
r II de canos.o OU
1I11'0rtunio, desgraça que succedell a outrem; por largos conduclos. a a . o sro o
por mortc de alguem que era charo a nós, aq ued uctos subterraneos delJLlsbo '&lId~·
desaguarem das aguas da c uva. S
ou a pessoa da nossa estima.
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carne pescado, elc. com que se. come, flavia conegos, qne viviam debaix.o de cer"\0
c que vai para o estom_ago Junta- ta regra e clausura, como eram os conegos
° Ple'coUl elle. II. Dom. I. 4. I;).
regranles. § Conegos secl/lares cle S. João
.J •

m~l udúct o, p. p. irreg-. d~ Conúuzir:"a Ev.ange/isla, ou conegos a~l/es; O:i padres
~ condl/cla a soldo .. trazida, ou levada. LOIos.
~I~. ~. 3. (para a guerra.)
.
(jl)nc;;lIinbo, S. lU. dim. tle Concgo. Gil
(ouduCIÓI', li, S. O quc, a que condu7., Vw. 2. 14.

jur.) Pes:ioa que torna rI?_ arren-

«:,0"";"".' R: r. (I. chym.). tiomr.,. que c~m

pilt'r c communicar a clcctrH)HJauc. o caFor O'SOIll. § Conr/uclor; o empregado de uma
diligencia ou qualquer outro carro de passa·
geiros, ellcarregado Ja, r~gulanJade do ser,ico,daco~rança,ctc. §.~Illpreg-ado encarre-

[IUal se tira est,) alualolJc, que existe nas
rai7.es, folhas, e especialmente nas sem~l1
tes d.o conitl/!t maculalum de Linn. (a grande clcuta1. COlI. Phal'lll. p. <l4?
.
COUMIIO, ou - ZIlI, S. f. CanoniCato. fi.
Dom. I. 4. '23. ~ As mndas do canonicato.
§ (Og. e famil.) Emprego rendoso e de pouCO trabalho.
Concxão, e rler. V. Connexão, etc.
COIlr"lj'io. V. Oonfalão: -con(alfies ou
bandeiras.. Pina, ChI'.
III. p. 2.
'
Vonr.. lonc"'ll, S. f. Ol'ficio de confalão.
Allllr. Çhr. 4. 67: «a capitania-mór, e con·
(alonel'la da IgTI'Ja.. em Itaha.
Conr...·I·caçiio, S. r. (do Lat. co:t(arrea·
lia) Ceremonia s)'mbolica no casamento entre os 110manos, que cousistia em o noivo
e'a noiva comerem do mesmo pão.
COIlfccçiio, s. r. (do Lat. con,rccllO) A
acção de fazer, ele acabar, de aperfeiçoar
l]ualquer obra. § ACção de fazer. de confeccionar: a confecção das Idis. § Ve:;tuario
de senhora que sc VellUlJ feito nas 10ja- de
modas.
Conrceclonilllo, fi, adj. Composto de
drogas,·e conflJiçõc varias; opp. a silltpies. V. Confeiçl1ar.
CONrcceionúI', 1'. trans. Confeiçoar. Jlfomes, lJiec. arl. Re{crver. § ii. (t. mod.1 Fazer, acabar, aperfeiçoar alc:llma obra. Leis
l1wtl. § Cortar, coser, e (azer tudo quanto
respeita ao feilio de fáto, roupa, etc. § Colligi r, compõr, redigir algum eõcl'lpto, relatorio, elc.
Cooréeto, 10, adj. (do Lal. con{cclllS) AcabaJo: v. g. confecto lle annos, dc doenças.
.vergel, p. 3'2. (L_atinismo d\Jsu:iado.) .
ConCcdcl'nçllo, S. r. (do Lal. clJn{melera/ia) União de principe , ou estados, ou cidades, para algu.:n fim commum de paz, ou
guerra. Vicir. 4. <\.01. § "A a/'ca ela con(edemfão de Ocos com O seu povo cscolhido .. a
da alliança. Cal. Ram.
3'19. § fig. Liga,
a ociação.
Confedcl'lIdo, p. p. ele Confederar: fig.

uia. ~

(L.

~ rnelflo 1111I predlO. Dec. 3 de;;;. 17;);). § (na r'!-zao suhStltUIU o de clculma, pai.' que ln·
h)'S.) Condue/or; toJo o corpo capaz de re· dica exa.ctamente a e~pccle de Cicuta, da

!?ádodaslOalasdocorrclO:conelllclorllamala
im'U. s'Col/duclor tle ll'abalho?: o emp~'ega-

üo enwrcO'ado pelo engenheiro, de dlnglr
os Irilhalhos de q1lalquer obra pnblica, ou
parlicul,r. § (Joncludor; o para-raios.
tonelu 'Iilr, li, adj. Que serve pura condUlÍr. SQue serve pura gUiar: f'ui concluc·
101'.

, .

tOlnlnctol'Íll, S. r. (anL) Toda a especle
de condllcto, qlle se come com pão. Eltltid. ,coll!ltICluría".
Condul'licllC''iO, S. f. (L rheL) flepelicio da palavra no principio, ou no fim da
phrase.
Couelul.llrlÍ.lo, a, adj (L bOI.) Que e1'lã dohrado em duas 11artes longitudi nalmenle; diz-se dos cot) edone:i e da;; folhas
que e Ião lias botões.
.
Conrlul'ú, S. m lI. do Bra7.i1) Nome de
aUla an'ore do malta virgem, cuja madeira
Ide eór arrollxatla.
COllllilttl. I'. Conducto, 'ub.'L no scgun·
dosignilicarlo. Pino ChI'. ele IJ. IJiniz, C. 2.
Grts, C/,r. Man. 4. c. 8~.
Condnzido. Lt~I. 5. 66. p. p. de
tondnzio', V. truns. (uo Lat condl,ce1'1) !:Iliar, acompanhar: v. g. condnzir !/.ln
romooio, -rebanhlJ, -leva, l'ccrulas para
o ulrcilo. V. Ileconduzir, os que se auscnlaram rio scrviço. § Alugai', para ir
!lrvir: v. fi. lIIulheres conduzidas ~ preço
urlo'lJara acompanharc/i! ~s de{it.n9los (.11.
i, G. G.); musica condu7.lda ela cldaele. §
l.erarcomsigo, diri"'indo: condu7.ir wn ce90, ~ Lcvar comsigo, vigiando: condu7.ir
ulII.pl'eso. § Dirigir: condu7.ir uma emba/'ClIfM· § fig. Levar, encaminhar no sentido
moral: {oram as más companhias qlW o condUZlram ao crime.
Condu7,;", V. intrans. Scrvir, ser ulil.
con~ueenlc: V. fi. ~ cliela conduz mltilo pa~,ou a boa saude. § Alugar, tomar a sol,0, asoldada para serviço, ·guara. Feo, 1).
.131~. 'Com este dinheiro conell/;;;io todos
oilaulOs, que achou em Israel .. e 15:'1. §
aalgum logar; fallando cle um call1iI~: esla ~ll'(ula condu7. á vi//(t.
Condnzll·.Sc, V. rcr. Portar· e, haver·
~gbo°vernar-se, regular·se: conuuz-se bem.
I '" comporlamento. (V. o que se acha
~Ia~o cm COllducla, tirado do IJloss. ele D.
r.. runc. de S. Lni~). § V. Ouiar, slln.
~O~IlIYlo, S. m, (do 01'. kondylos, 'nó dos
:.0') [I. allat.) J!JI1tura. nó, protuberancia
e: na ~xlremld~de de uma articulação.
dOGnd~~olde., adJ. 2 gcn. (de conel!flo, e
roa/i lUaS, formal (I. anaL) Da fórma de
vYO. ~ ou (Jond!floideo, a.
loraodd"IOIll II , s. m. (do Gr. kOllctylos, ail<cre os ossos nas arliculações) (I. cirur.)
IOSd:~eda molle e carnuda, que na 'ce
_DI o. as.~~os, dos pé~, e principal01 ~~_as leglOe~ anal e penncal de ambos
to~ ,.
.
d1~oe, s. u': Ido Gr. k6nns, !lyramide) (L
Ilic~ em.) o.lido, de ba.e circul~r, ou elliCIJ·' lerlllllJantlo .em ponta. § (Jolte 1'ebi.~ 31uc!le cUJo CIXO é pcrpendicular à
Imcircu~IlC§Cll'eular; 11 que tem por base
~e supc·· Cfone 1l1mcl!clo; aquelle cuja
.1~nlo6 r10~ 01 Cariada por um plano.
~. § Aliqtlo, o que tem o cixo obliquo á
t'De~:ronullcla geral é cone (ó a~udo).
qteviv~m8, s. r. pI. (de cónego) r.r.. lheres,
~:"II. I. 6 3como os concgos regrantes. /l.
eÓDeg~ .
:Ij ~Ular' S. m (do 01'. kallonikos) Cleri!jrc~ call1cr1 POSsue um canonicalo na
ra, Ou n'uma collegiada. §
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confederados por llwirimonio. Fer/·. Caslr.
ocl. 3. ,,('stae:i confederados santamente" §
Tambem se usa subsl. V. g. os con(eelcl'aelos.

ConCc.lcl·IHUII·, n, adj. Que faz ou tcm
alliança, e confederação com outro. Eslaç.
Anlig. 7. 7. § Usa-se s~bsl.
.
Confc.ICl·lIménto, S. m. Alhança por
casamento. Fel'l'. Cioso, (. 105. V. Confederação.
V.. nfcdcl·...I·, 1'. trans. (Jo Lat. con(mtlerare/ Ullirem-se duas, ou mais potencias
em confederação, com pactos, e allianças.
§ ligo Alliar: "con/i:elerarem·nos, e rcconciIjarem-nos com /)eos.. /"co, ~'r. 3. (. ~<\.4 v.
Confedcl'i""He, V. ref. !'a7.er alllança,
confederação com outro principe, estado,
etc. para defcsa mutua. dcbaixo de leis,
pactos, etc. "rl'is que se linhão confederado
contra ellcs" l?co, (j.
ConCcdcl·lIti.·o, .., adj. Oe confederação.
. .
cOllrelç,io, s. _1. (do Lat.. co/~feclto). (I. de
pharm.) Preparaçao de van os Ingredientes
Uledicinaes,. elc. lJ. Flo)'. 2. 193. § ~Iistnra
de substancia e lranha co~ que se adnbam
vinhos: especiarias, elc.: vinhlJ sem conteição. ~ Con(eiçào (alsa, v. g. do juiz que Clngiu uepositar o dinheiro qne veio a juizo,
em mão de alguem, e o converte em seu
uso. Or1l. AI. 4.
190. anliq. o nome. §
Tolo sem con{eição; completamente tolo; tolo
cbapado. § Con(eiçào. V. Confecção.
ConCelçondo, p. p. de Confeiçoar; Preparado com confeição..
. _
Conrelço{lI'l V. trans. Ajuntar confelçoes
em algum med.icamento; aos vinlJos, manjares,. etc. por ado.bo,· e tempero. Care/..
Agiol. I. 92. .

r
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COllfelt,hlo, p. p. de Confeitar. fi. [l. 2.
140. § II!. Vieir. 9. 73. -aceitou (o minislr'J
corrompido) UlUa barca, con{hitada de fechos d'u,sncar" (forrada, ou carre"'ada com
o confeito da sua capl a"ucarada )
(;onrcitill', V. trans. Cobrir alguma cousa de assucar como os confeilos: v. g. confeitar caslanhas, pinhões, elc. § lig. Ui farçar, adoçar, córar para fazer mai suave, e
menos dt:sabritlo: v. g. - menliras, desen-

ganos, resposlas elesa~rilias, lISOI~ias, 100waminhas. elc. "por mais que con(elleis hum
não sempre amarga" Viell·.

ConCelta ..... , S. r. Ca a onde se fazem ou
vendem doces: bairro de confeiteiros, ou
rua d·elles. § IIg. Caminho de pedras miudas e soltas, de tli!Iicil transito.
()onfciteh''', S. r. de Confeiteiro. § Vaso
UlJ levar doces á me ·a. P. ela II. Gen. I.
.)74,. § Con(eileira; planta annual (va/anUa
aparina. Linn ) Flo/·. Lus.
Confelleh'o, S. m. a, r. Pessoa que faz
ou vende dOGes, confeitos, con'erva , etc.
~ Vaso dl~ doces, e confeilo;;. P ela li. Den.
G. Carl. do l/Ir D. IlGnriq. ela p. 351 em

elianle.

ConCéiCo, ", aJj. (do LaL con{ecllls, a,
(anL) Composto, não natural, fcito por
arte, ou indtl tria hum:lIlR. Teslalll. lia nainha n. !Jriles: "pedra;; con{eila.", § Preparado, como .os confeitas. Ac. I!lJS Sing. 2.
'2'1 I. "fina:i amendoas con(eilas".
Confeito, s. m. Qnalcfller amendoa, pinhão, herva doce, cominho, elc. cobertos
de assucar; ficam em varia:i ligura . Usa·se
mai:i ordinariamente no plnral. § Confeito
ele ·en(orc.ulo; lig. pra7.er, ou mimo a que
se ha de scgu I r des:rosto, e mau lracta,..
menta. (JCtln. Carias, !i't{i·. 2. 6. (. 8't. diz,
con{orlos ele en(orcallo; o que parece conforme ao que se 16 na Ord. Man. l. l. 7.
Vonrcl'("lcla, S. r. Praclica de varias
pessoas para algum ajustamento, concerto,
acordo commum. § Sentia de acto publicas acauemico ,con{erencia academica; dispula Iilleraria. 1/. Dom. § Oi:;cllrso, prelecção em publico, não constituindo partc
d'um curso. § Con(erencia dd medicas, consulta sobre o estauo do cloentr.. § Comparação. lJ. 3. Prol. "pera tia conferencia do
pa -sado ordenarem o prcsente... Acção rle
conferir, confrontação: con(erir a copia com
o original; a mer~adoria com o despacho na
alfandega, elc. § Communicação: -dos reinO:i ViZlllllOS com que comlllunicam, c tem
con{CI'dlwia de ncgocio:i" (correlação) ibilt.
§ Causa.I ele -; (Ioc. for.) aquclla:i em que
os juizes vot m veroalmente, e não por
tenções, e O:i vencido- assignam, ainda que
a sua tenção seja divcrsa do valo, ou asseuto da maioria.
.
couccl'cucliu', v. lrans. (dC'riv. do Lal.
con(erre) Fazer conferencia, consullar, discorrer' com alguern sobre algum neg-ocio,
ou assumpto importante; examinar cm conferencia. Est.. da Acad. do Porlo, '29 jtll/1O
/lIn)

1808.
cOurel'ente, S. m. (do parI. Lal. con(erens, enlis) O que tcm lagar, e voto na confercncia. § O que faz uma conferencia, pre·

lecção, discur:io em publico. § Empregado
das alfandegas do Brazil, corre pondente ao
verificador em Port ugal.
COurCI'Cutc, p. a. de Conferir; e adj.
Ulil, proveiloso. Fo/tsec. Rcgim. {. 7 -COIt(erenle a Ioda a idade e a todo o exo" "lagares con{erenldS, para por elles se evacuar
todo o enchimento" Jltaúdil·. Me/h. § Que
confere com oulro para al~um aju tamento: v. g. os minislros conferenles liveram
ol/lra sessão.

Conrcl'ido, p. p, de Conferir: "con{eridas estas e oulras cousas, seu voto era, etc.'
B 2. 3. 7.
_
courcl'ir, V. trans. (do Lal. con{erre) Traclar com alguem alguma materia scienlifica, ou de governo, ou qualquer negocio da
vida. Porl. Resl. l. 29. -coll{erio com el-rei
os ncg-ocios. § Comparar. 11. P. <\.95. "não
con{en a ella pedras preciosas. § Comparar
para ver a conformidade; confrontar, verificar: v', g. conferir o impresso com o manuscri:plo' a (aclum, livro da carga com os
volumes;'a mercalloria com o despacho na
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Alfandega, elc. confiramos o que diz 'wje,
com o que l!Onlem disse,' as suas obras com
as palavras e dia/ames, elc. V. Concertar. §
Dar, Ollthorgar, conceder: v. g. conferir wn
beneficio. V. do Arc. "con{eril' sacramentos..
A/T. 3. ID. § Dar com outros, contribuir.
Cato Rom. 15. "symbolo, por se compor de
diversas sentença, a quaes conferirão ca·
da um delles cm commum..
(Jnnfcl'Ír, V. intrans. Ser ulil, auxiliar.
V. Conferente, parI. § Conformar-se; concertar, concordar: "con/crem nos ditos, e palavras.. Tacilo POl't. f. 138. § Est(\r certo: a
conla confere.
(Jonférl'u, S. r. (do Lal.) Planta da fam.
das confcrvaccas, de Iios verd('s, que nadam sobre a agua eslagnada; planta do g-enero das algas, ehamada ordinariamente,
limo.
(Jnllfc.... i.cCllS, S. f. pI. (t. ilot.) Classe de
plantas da fam. das algas, compostas de 11lamentos capilares geralménte verdes.
Coufc"sádn, S. r. A mulher que SI) confessa muitas vezes, e sempre ao mesmo padre.
Vonfc!:!slldo, p. p. de Confessar. § Ouvido de confissão. 15 Confesso em juizo: "se for
reo será avido por conFessado.. Ord. Af. 3.
CLi/pa, divida, obrigações -.
COUrC'''lOtlô." S. m. (anl.) Confessol'. §
Con{essador, a) adj. Que confessa: "palavras
con/essacloTas ae nossas culpas.. Paiva, S.2.
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CouOlldnmentc, adv. Com confiança;
c9m firme esperança; Vioira, com resoluçao; cm temor.
Coufiudísslmo, u, super!. de Confiado.
Freire, Thes. Esp. {. 73.
VOllfiádo, p. p. de Confiar. § adj. Ousado, atrevido, sem medo; sem respeito, P3jo, 011 vergonha. Lus. 5 31. "he Velloso no
braço confiado, e de arrogante crê que vai
seguro .. "nescio confiado a si mesmo damna.. Bem. VaI'. /lim. Cou/o, 3. c. 20. "ser
tão confiado de si, e tão amigo do qne entendeu Paiva, S. "elles de confiados de sanctos se perderão.. ld, -confiados em anctos..
i. é, na intercessão e valia d'clles diante de
Deus: dizemos: v, g. em {Ol'mosa (sc. em
ser formosa) lJellisa se confia, ou de fol'mosa; i. é, no ser de formosa. § Confiado,
a, S. Ousado, atrevido. Cam. Sono 77. "não
sabendo que nenhum confiado lhe fugia ...
C::OllriiIllClI, S. r. S('gurança de animo com
que se faz álgllma cousa; ousadia, despejo:
v. g. dar, inspirar conliança. Lus. 5. 44, ."0
dano de vossa perlinace confiança... § Dizse: confiança lemeraria, desal'inada; confiança l'erlistrada c governada pela lei de
IJeus, nas promessas de outrem, e/c.; confiança em si. nos sells la/en/os, na slla (ortuna. § Confiança cerla cm que Deus nos ha
de satvar; esperançll. Coul<J, 8. c. 20. "com
o que (muita gente de guerra) estava muito coufiada (a rainha) pela confiança que
322.
os Mouros e ~Ialabares Jbe tinhão dado/!
Coufc!:!si"', V. tmns. (der. do Lat. con{es- "Ilin"uem faça mal aos bons em cOllfianfa
sus) lJeclarar, manifestar o que se sabe. § que escapara do Divino castigo/! Feo, 11'.
Reconhecer por seu; assumir a respon abi- 2. f. 99 v § Fir'me esperança. § Fiusa §
lidade: V. g. confessou o deUclo, confes ou a Amizade, familiaridade. § Atrevimento, ma
ctivida, a obrigação, elc. § Declarar os seus creaçào. § O acto de confiar, fiar: "a consentimentos. § (t. de theol.) Ollvir o padre fiança que li7.er de seu moço será segundo
a alguem de conlis ão para o absolver: "con- a opinião que delle tem- Lobo, p. 34. § Pes/essei trinta pessoas. § Declarar a pessoa soa c/e confiança; capaz de desempenhar a
que se confessa os seus peccados ao padre missão, de guardar o segredo. § Casa de
para que este o absolva.
con.fiança; (I. comm.) casa. commercial, em
Vnllfcs8{U·.HC, V. rer. Declarar-se, reco- que o freguez pôde comprar, sem receio de
nhecer-se: V. g. confessar-se devedor a a/- ser enganado. § Da/' confiança a all/llem;
guem. § Con/essa/'-se 1Jor; reconhecer-se. B. permiUir certa familiaridade, menos resFlor. 2. 87. "se confessarão a si por insensa- peito que o devido. § Tomar confia.nça; fatos/! § Con{essar·se; (t. relig.) Cumprir o pre- zer-se familiar, faltar ao respeito devido. §
ceitu da confissão; receber o sacramento da V. Esperança, S.lln.
penitencia. § Não se c01l{essar; ser reserva·
(Jollfii'"tC, adj. 2 gen. Qusado, atrevido,
do; não querer revelar o que sabe. § que tem confiança. {fr 2. 12. -entam está
Vá·se conFessaI'; (fig. pop.) phrase com que tu rr.ays confiante e forte ... § p. a. de
se despede alguem que se não quer ouvir,
COllfin." V. trans. Ido Lat. cnnfidere) Enou com que se mostra não acreditar o que trE'gar eom segurança de animo, com con(jança: "do nescio não posso cDnfial' n'bum
outro diz.
(Jollfcs!:!"IÍl'o, 11, adi. (t. forens.) Que recado as minlJas razões- Lobo, p. 34. DizconfE'ssa alg. cousa, cnme, ou qualidade. se: confiar de a/guem fazenda, dinheiro, a
Carla de sel/lI.ro con/iJssal'iva; dÍoil-se aqueJla casa, o segl'edo, etc. § ()onfiar alguem; inspiem que se confessa o delicto. Lei da &fonn. rar-Ihe confiança, f.iando d'elle alfíuma cou·
da JlIsliça, pal'agr. L
sa, Carta de Guia de Caso {. 85. :3 ConfiarCOllrcsslollial, s. m. p. us. Pcssoa que se, ref. e
s('gue partido religioso. COlISt. de Coilhbra
(JollfiJÍI', V. intraus. Pór, ter con~lança,
n - 38. "con{essionaes do papa Xisto .. § - esperança; esperar em alguem; ter fe: v. g.
adj. Que se refere ás crenças religiosas.
confiar na bondade' de J)eus. Cam. Eleg. 6.
(;ollfcs!:!IOlliu'lo, s. m. O logar onde o "quanto erra quem de sombras se confia".
confessor se senta para ouvir as confis<ões.. S Confia/'-se em.; confiar·se de alflllem; ou de
/l Dom. 3 6. 3. § Directorio para fazer con- a/I/Llma cousa; fazer confidencia; ter confls ões Res. ChI'. § por exl. A confi ão: o fiança; fiar· se. V. Conf.iança.
coufe sionario é a mais lJerigosa arma da
(Jollllcloniulo, jl. p. de Conficionar, e
,·eacção.
adj. Temperado: "pao conficionac/o com her(Joll'cssllluí~t", s. 2 g. Lutherano da va venenosa.. P. P. 1. C. 33. Lobo, p. 80.
conlls!'ão de Augsburgo.
"aguas conficionadas/! de aromás, ou droC::OUfe:-IilSO, li, s. Pessoa que declarava as gas medicinaes e cosmeticas.
culpas na inquisição. Alv. c/e 24 novo 160\.
C::ollficlollá.,. V. ConfE'icoar.
-que se não chame .. confesso, marrano aos
C::olllldéIlCIIl, s. r. (do' Lat. cOl1fidentia)
descendE'ntes dos conversos á fé. § (an!.) Communicação reservada de um segredo. §
~I.o~g;e. § it. Co~vent~, Elucid. § Confissão ju- !?azel' confidencia ele algl/em; confiar-se d'eldlcla!. Ord. A/. 4. ;>5. 2. e 34. § Orei. 1I1an, le, Iiar d'elle os seus se~redos; ter boa opi4. 47. 6. Carta, eSCri\lto ('ffi que aI". con- nião da sua probidade, nao desconfiar. § Em
fe sa baver recebido a g. sOlDma. § /Jon(Csso confielencia; (Ioc. pop.) reservadamente.
(t. pop. pronunciado com é gl'ave) a confis(;""fitlc"ciúl~ adj. 2 gen. Em que entra
ão: ir ao confesso. § Confesso; adj. que con- e lia confidencia, ou que se faz e diz sobre
fessou a3 suas culpas: reli con./esso.
a fé de outrem, e confiança em seu segreVOlllcH!:!O", s. m. O sacerdote, que ou- do, amizade, pl'obidade: v, g. 7'espos/a conve de confissão. § O varão, que vi veu, e fidencial; administmção - ; etc. § - s. m.
morreu anctamente, dando testemunbo á Communzcação, ordem reservada, sob sifé, mas não foi apostolo nem martyr, n'es- gillo.
te sentido tem fem. con{essora. § Adag.: "Ao
VoufitlclJeláhllclltc, ad\'o Em confiden·
confessor, ao medico e ao leUrado, não os cia: v. g. roi-me diclo -.
.
tragas enganados"
VOllfltlclIclár, v. trans. p. uso Contar
(JOllr~SSó"'o, R,' adj. Concernente, rela- em coníideucia.
(;oufltlcuclll,'lo, S. m. (t. de ant. jur.
tivo á confissão. § Acção - ; (I. jur.) acção
contra o réu que confe·sou. BOI'{J. Cam.. eceles.) O que, por pacto simoniaco e illi·
D. Div. 10m, 4, p. 14.3.
cito, adquire um beneficio debaixo da con-
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diç~o de o gnardar para outro e de II'

reslgn~r e'!1 certo tempo. § Oq'ue COIl'C I o
para SI o titulo de um beneficio mas- rva
o encargo de dar l!- tolalidade, ou parl~d~
rencltmentq ao re.lgnatario, collator o .
pessoa deSignada na convenção.
,u a
(JnlJfitlelJtc, S. e adj. 2 "en (do p I
Lat. conficlens, enl{s, fiando'~e) 'Aquellea~c
quem alguem confIa algum egredo. Vieira
'2. Ll4. "pessoa confidenle_ Alal'tc r 117 '
~oll~SIl~n !)iio,. S. r. (do Lat. configl/i'a.
l'~tlO) fórma extel"l0.r dos corpos, que lhes
da uma fiq-ura particular' formato feitio
Est.•d'Ac. çw Mal'. 1. abro '17OG. V. 'conror~
maçao. § 'a ch)'m. e pbys. diz-se da' par.
tes ten ues, que escapam á vista. § (L astr.)
Aspecto dos planetas.
(JO,.'flglll·{II', v. trans. (tio Lat configuraTe) Figurar. O todo de alguma COusa dar
uma certa. forma; desenhar a figura, descre.
vel-a. RegllH. 30 ab1'. de 1802.
V~urilll, adj. '2 g. (cIo Lat. confinis) Que
confina, confinante: "porto confim ao estreio
l~ d'Ormuz" Orl.a, Coto t. 138 v. § Os con.
fins, S. m. pI. I~alas, extremos, fronteira . ~
Os logares mais remotos: V. g. os confins
da /erra.· cceis da aurora os confins ja devassando vai o Gama immortal, com a Lusa
gente.. § V. Pro:cimo; syn.
(JonflniJI, adj. 2 g. (do Lat. confina/is)
De confin , pertencente, e proprio dos con·
fins: .;;uerras, discordias, llOstilidadesconfinaes" conterminos
Vo u'h,,' 11 I c, adj. c S. 2 g. Que confina'
fronteiro, que esta pegado aos limites de
outra terra; Jimitrophe. § it. p. a. de
VOlllhlliJ', v. intrans. listar nos confins,
ráias: parli·r, demarcar, defrontar: v. g.
Porlllgai confina com Leão, com a GaUila,
etc. "os Paruas confinão com terras de Narsinga.. Luc. T. 17. "serras que confinal/I com
as estrellas.. II, N. I. 73. "nações confinanles".
(JollfíllC, ou Voufílllo. \. Confim. Mnr·
cos, ChI'. 2. 50 v. "confinioll .
C::onfln~itln, p. p. de Confingir. § (I.
pllarm.) Confeiçoado Pltarm, T.
(Joufln.,Í1', V. trans. (do Lat. confingm)
Fingir, excogitar, imaginar. P. da 11. Gln.
6. a67. § (I. pharm.1 Preparar, confeiçolf.
VOllflnlth'''lc, S. F. A qualidade de ser
confinante; a proximidade dos que VlVcm
nos confins de dois reinos, etc. P. P.l.c.1.
COllfjl'Í.,. V. Conferir.
(Jollfi,·... JJçiio, S. r. (do Lat COllfirma/io,
e os der. I Acção e elfeito de confirmar. ~O
sacramento da chri ma. § Oacto de adml'
nistrar a chrisma, § (na rltet.) Oaclo 40
confirmar' corroborar as prova, com mais
razões, e fundamentos: o certificar, corr~
borar a crença, a esperança. § Co/!fil'!J1af/lo
c/e 7'ei a rei; assi m chamam os JUristas a
confirmação de uma ou muitas merces, concedidas por nm e confirmadas por lodos os
reis que se seguiram até ao presente. ~.Bld·
la de confirmação; carta papall]ue valida a
eleicão ou nomeacão d'um blSpU, cardeal ou
out,:o dignitario da Egreja. ..
(Jolllh.miu' ..... élllc, adv. Fmnemeule,
com segurança sem a menor dUVida.
(JolIlIl'""ld~, p. p. de Conlirmr: ,cor
outro novo amor já confirmlJlJo u Aal/r. ~i
<ccavalleiro cvnfil'lnac/o/! V. o art. n~so§a)
Que reccbcll o sacrameuto da conh.rmara~:
cltrismado. § Confi1'l11ado em graça, Prc..[al
vado do peccado por graça dlvlIla espec .
Vnlllh'lIl.ulô." u, ~. O C1.ue, a ~ue ~~~.
firma. Pinheiro, 2, 16'1. "confirmadDl dc ..
sa houra...
. eadj.
VOllfl"millltc, p. a. de Confirmar, A/T
2 g. Que confirma: _graça confirmante' .

I t confinlla·

10. 26.

v, transt: (do ,a. . raliU'1'0) Revalidar o que esta ap'provad~c Kl,rei
cal': v. g. confirmar a doaÇA'ar -o qCo1I1~ Idepoi confinno!t por um vara"IOS no~o~
I. 6. § Corroborar com arg umcn rar com·
com repetidas noticias; demon~lo não mU'
próvar: !,esta variedade de ~umeoles o COII'
da, nem encontra ~ m)'st~~I~,~ II c/o ROSO'
fi1'ma e declara maIs" VIOU. cd' confirma·
l'io. § Couferir o sacramento a
ção, chrismar.
f CerlifiW-se por
Von.h·... Ar,

C::ouO,',n..,'-se, V.

re·
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Iras provas' adquirir certeza. § Confi.l'ou ',se tlma nólicia; vil' a conhecer-~e que
~I~erdadeira; comprovar-se, § V. AHtl'mal',
.
!Y~'onormll'ívo, ", adj. Que ,tendt: a confirmar: v. (I, ediclo, pl'ova con(lrmatlva,
llonOrmlltórlo, ", ad] .. Que _serve ae
coofirmar' que contém confIrmaçao: "palavras confij'ma/ol'ias do testamento" ChI'. Ar.
11/ f. 250,
L
fi.'
O
j;onoscn~i'io, S. f. (~o aL confN_calfo).
acto de confiscar ; co~hsco. § A, acçao .ludlcial plJla qual se apphcam a~ (I~CO os bens
do condemnado no seu perdimento.
llonfl8clÍl', V. trans. (do LaL eonfisca'I'~)
Adjudicar ao flsco os b.ens de alguem pl'lvando-o d'elles por Cl'lme ou contraven.

ça~onO.câ"cl, adj. 2 g. Que pode, ou deve

ser confiscado.
llonCisco, S. m. O mesmo que ConOsca'0
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ConOR~I'nçiío, S. f, (do LaL con(l(l(JI'a- llcon{ol'mào-se na indole, os genios, o coslio) Grande incendio. § fig. Di senção,' ge- tumes" S. llfageslade conformando-se com a
ral perturbação, g~ande revolução que al- opinicio do Consel/w (i' Eslado. ele,
vorpça todos os anllnos : v. g. conl1agração
COllfó"IIIC, adj. 2 g. (do Lal. con{ol'mis,
poitltea.
c) Ajustado, adequado, análogo: vh'er conConOllgl'ú,', V. tJ'ans. Incendiar, abra- forme aos die/ames do evan(Jelho; i. é, de
zar. § lig, Pór em completa a~itação, em modo con/ol'me. 111. P. c. 118.' 142. e 165. no
revoluçao.
fim diz "con/orme á" usando de con/,01'l1/C
()onOiclo, s. m. (do Lat. confliclus) O adverbialm. Brit. C. 1. 1. 3. ''con(01'1ne aos
aperto, al1'ronta.na batalha, quando "e pe- aullJOres referidos" Paiva, S. 1. f. 13D.• seleja com mais furor, e uma das partes se jão misericordias con/,orme :lO parecer de
vê em aperto: 00 Soltão não aceitou, nem quem vos ama" i. é, de modo r.on{orme:
recusou o con/liclo, esperou ser acomellido "con{onne à qual (obra) foram todas as qne
assl como buscatlo» Freire, 4. n.· 49... o lu- rste irmam se ext'rcitou" Luc. 9. 18. e 7. 8.
gar onde era maior o -. «havendo n'llIlma "cores cUI1/01'1neS à diversidade das ordens"
batalha só muilos con//idos" Casto 2. c. 107. lned. I. 247. § Opiniões con/,ormes; seme«estando a batalha nt'ste con/liclo. Couto, 8. Ihantt's, identicas. § Eslal' conforme com a
30. ohuma mui rasoada batalha, na qual não von/oe/e de Deus; resignado, contente de que
sei que capitão no mór con/liclo d'ella dei- ella se faça. § Conforme a copia com o orixou, etc." § Altercação, desordem entre ginal; semelhante, identica. § V. Concorde,
duas ou mais. pt' soas. § Pendencia. § fig. syn. § eonfonne, usa-se ellipl.icamente sem
Lucia: v. g. - de inlel'esses : orntrar naquel- preposição, snbentendendo e: de lrodo: V.
le con(liclo de morte" B. 3. 7. 3. i. é, ago- g. julgou conforme ás leis, t. é, de modo
nia. ~lIii1'a, 8. 453. § Diz-se: con/lic/o, e lu- eon/orme as leis, ou con{onne as leis discla dos elemenlos; - de agua e logo nas ca- põem: obrei conforme me mandaram; i. é,
t'emas vulcanicas: fig. - de lJaixões; da de modo con/ormc (ao que) me 111/tl1da1'Om:
virlude com o vicio, e/c. § ()onfliclo dejll1'is- conforme os 110deres de cada !1m; i. é, condicção: que Ião de competencia entre tri- {01"1JIC são os poderes: e assim, conforme os
bunaes, ou funccionarios pnblicos.
lempos, e as 1Jessoas (sc. são). l'1:etl', n. do
COIIOnéncill, s. r. (do Lat confluenlia) Fllluro, nO 3C!J. "con{o1'1ne aos lempos, e á
Qualidade de .t'r conlluente. § (L [o(eog.) O cal idade dos males ... assim seguia, ou 11'0logar onde se ajunlam doi~, ou mais rios: cava os caminbos" V. do Arc. 3. 13. Coulo,
v, g. na conlluencia do lIladeira, e l'io Ne-' 7. 1. 8. § De modo con{01'l1/C; L é, con 1'01'(Jro. H. P. 2. 4. 18. § (t. de med.) AnJuen- memt'nte. § C0I1/'017ne; ~t'gundo as circumcia de humores: - da malm'a das bexi(Jas. stancia : approva o projecto? Con{bnne; se
COIIOII(\1I1c, adj. 2 g. Ido Lat. con/lue7lS, passar a minba emenda, approvo; alias, não.
enlis, parL de eon/luere) Que Irm conl1uen- § Conforme, sempre é adiectil'o, e lalvez

çar'onflsI<uo, S. r. (do LaL eon/,essio) A declaração, Illallifes~sção d~ aquillo que se
sabe, e dos propl'los sentImentos. § O acto
de declarar o calhollco as culpas ao confeisor, para ser absolvido. § Bilhe/e de conMsão' atteslado passado pelo parocho ou
sacerdote auctorisado pelo chefe dioce.ano,
de trr ouvido de con(j~são certa pessoa. §
Confissão au/'iculal' ou prit'Oda; a que se faz
10 OUVido do padre; na Egreja primitiva !la·
via uma conti são lJltblica, e faltal'a-se da
olll'iCll/ar como opposla a rlla. § l'rofis;io: 11. (I. a coufl.'sao d~ I/;: § ()rJ11fissão; a
oracão calhohca, que pl'lnClpla pE'las palam;, eu peccadol' me confesso a DeliS; e/ç. §
Di~l' a confissão; rt'citar a oração: eu 11ee- cia; que conl1ue; diz-se do rio, ou ribt'Ílador, e/c. § Confissões; Jogares onde eslão ros, que vão desaguar no mesmo ponto. §
corpos de martyres. Ol'(l. 1. 62. 41. § 11. O Ee:yi(Jos. - : V.Bexlga'. §Fo/has-: (L11oL)
falario deixadà pelo It' lador ao sacerdote, "sao dt'sadunada~, mas couchegadas na baque oonvia de confissão: de que ha provas se umas ás outras muito eslreilamr·nte, e
incontcstaveis nos documento antigos. AI- rormando entre si angulos agudos" Eml.
guns porém julgam, que se deve entender ComlJ. I. 46. § (L min.) A1'Ogonila con(lucndas dilidas, qne o testador confessára. e /e; variedade prismatica, cujos crisLaes ~e
que os herdt'iros d'elle devem pagar, posto acham reunidos pelas ba~es. § s. m, Oconque morresse sem testamento; e lalvez das //uenle; a coufluencia.
confissões de dividas, ou declarações d'ellas
ConOllh', V. intrans, (do Lat. con(luere)
no teitamento, ou por escripto: mas a Ol'd. Ajuntar-se, COITt'r para a mesma parte; conea lei da Coll. de Leão põt'm as confissões vergir: diz-se principalmente dos rios que
entre as obras pias das instituições d'ellas, e ajulltam em um. Reg·ui. lJom o encanaedeclaradas pelos testadores em seus tes- 111ertlo do rio Cávar/o, aI'l. 25. F. E/ys. Norl.
lamentos. Ord. Ar. 2. 96. 4. "os me-tt'iro- I. ar{/um. do L. 4.
~s fmm muitas eonfissõesll i. é, declara(;ollfol'lnllçi'io, S. f. (do Lat. con{onnaroe~ por mripto, Outros dizt'm, que é obri- tio) A disposição, flgura, e concerto do
gaçao,imposla pelo tt'stador ao admini Ira- membro de alguma cousa; rórnoa: v. (J. a
dor~a capella, tle expiar os seu peccados conrormação d'esl~ animal 6 semelhanle á
em certos dias pelo sacramento da confissão; do cão: animal de conformação eal'allo.r; i.
ou talvez e.molas aos que confessados, e é, que se parece no todo com o cavallo. §
lommungados em certos dias, orassem pe- ConrO! midade, resignação. Viei1'O. 10. 17. §
las almas dos que as deixam: ellas vrm (t mt'd.) Vicio de con/,ormação; disformida.numeradas entre as obras pias. V. Leão, Coll. de congenita, que se traz quando se nasce.
I. t 13. 7.11. 28ft. ult. cei. Ou esmolas a § Doença de confonnação; a que rt'sulla da
conressores, que viessem ouvir confissões má di"]Josição das parles du corpo. § (I.
oas,cap~lIas em cr.rtos dias'/ § Confiss'ão do cirur.) Heducção de UI11 osso dt'slocado.
nu, (I; Jur.) Declaração que elle faz da sua
ConCol'lIIó,', V. trans. (do Lal. con/'or~~ablhdal!e ou responsabilidade. § Con- mare) Formar, configurar. § Fazer que ,t'ja
loes de. qi~ü/as; reconilecimento d'ellas, conforme, que e reslgne: v. g, ~,conformar
!1I0 (·m J1II1.O, ou fóra d'elle, por palavras, I a rua von/a(/e com a de Deus. Pmh. I. 204.
~u por r~cripto , em que alguem cqnfe.sa "con{ormar os tri. tes com a Dll'i!l~ vonla.r recebido de outrem alguma quanlIa, que de" Luc. lO, 16. § Concerlar; concilIar: v. (J.
d~o rrcebera, adiantando o recibo ao cre- conformar desavindos. Lobo, p. 505. § (,Quanor, que o retem. Ol'el, Ar 4. r. 197. Ord. do o rlle justamente nom rt'ge,.ià nom meNan.ló·11/'. e AI: 2. 9. 4. § Do.?' confissões; rece set'l' ehamado rt'i, pois que nom conll~.) ~o~res,ar, ouvir de confis,ão. jüueici. /,ol"1na seu nome às suas obras" i. é, não
~. OIl"lSao de Atlgsburgo ; a profissão da fé ajusta, concorda, nem faz conformes. Orei.
~1d-PClos prote tantes lullJeranos em 15:lO, AI: 5. 2, § Concrrtar, lJarmonizar; fallando
d ,leia de _Aug burgo. § Confissão de E71l- de canlo, ou in trumentos. Lus. 10.6. ocan!~b cotnlls. ao belga reformada, rt'digida no tava a bella ninfa, e co'os acento, t'm conr an e em 1562'1 por GlIY de llrês.
sonancia igual, 9s ,iustrumentos suaves vem
d: nhtn , 5.J. II certa confila; i. é, clle- a hum tenlpo confomJando ll .
~ a occasJao, quando alguma cousa se
Confol·mú.·, v. intrans. Conformar-se;
!i~E ~or aju le, ou promt's,a de conclu- ser conforme. "S. Agostinho. conforma com
lIiào ,u,r. 1. 2. ',á cerla eonfila fallão-vos, a minha doutrina" Arr. 3. 9. § Corresp-onf~,e·\'os da obrig-ação»
. der: v. (J. a vida (dos maus Clíristãos) não
iii] pO~éhit' II, V. Confeiteiro. ined. 3. conforma com o que elles crêem. Pait'a, S.
Con'o a ,Gen. 4. 749,
1. f. II v. § Concertar, soar acorde: "os
~l partt~nle, S. 2 g. (do Lal. confi/ens, ~n- instrumentos con{onnam cum as vozesll Lus.
Iitio ti'Jn e COIl~le"l) Prss~a que na inqui- 10. 6.
lill a la conres~ado o delicto, de que e Confo"IIIRI"l!IC, V. rer. Ct'der, unir, rele 6d~C.u~;da : conré~~o. Edil. do S. 0(. signar-se: v. g. conformar-se com a t'on/a't ou
1769. § Que vae a confessar- de ele Deus (IIi. P. c. 138.): conformar-se com
/t1i69 e esl~ confessando. Ed. do S. O/f. o lempo; ceder ás circumstancias d'elle,
e eonfi/enlesll
contemporizar. ~ Ser conforme, concorde:
vOL., 'CoD,essores,
\ - FL. 65.
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adverbiado no singular, e não prepOSição,
pois que nào dizemos eon/,onll 'l11im, nem
eon {onne li, mas con/,o1"1ne eLL quizer, será
eon{orme lu mone/aniS: .. quando o homem
vive con{017ne o hOI1lt'm (sc co tumal, e nào
conforme Deus (sc. quer. ou manda), é semelhante ao demonlO" Todo sabem, que
os adjectivos se u mn adverbialmenle: v. g.
alio bradando; ou subentendendo-se a palavra menle, v. g. (IOeemel1/e /allando, c doce 1indo; e lodos sabem que o adjectivo,
que e une a menle, muitas vt'zes tem por
complemento nomes acompanhados de preposições, e o mesmo lem a palavra subslanli'!:amenle: v. (J. «(igualmen/e á elôr minha
er chorado não podia em meu verso o meu
Ft'rreirau Caminha, Eleg. 4. "viver eon/ol'mel1len/e a esle mys/erio" Mm·l. Cal. /' 287.
(onde a este mys/m:o é regido de con/onnementt') -o senhor da mio, que tinha i(Jua/menle de nobre:;a, e brandura" Lobo, 1). 3G5.
"ltlouros, que /'w'lada1l1enle do nossos pasavam d'alli paru CambaJ'a" B, 3. 3. 8. ]i; á
imitação d'eslt's se usa o adj. cOI1/orme co-

mo lal, ou adverbialmente, e não como preposição: "palavras conforme (i. é, em, ou
de modo con{ol'me) aos me mo propositos"
adverbialmente. FerI'. Cioso, 3. 5. Deve-se
port'm notar, que os bons auctores usam de
eon/01"111e com a prepo·. e de segundo sem
ella: v. g. viver conforme á It'i de Deus, aos
lliclames da razão, i. é, de modo con/,ónl1e;
e viver seglln(lo as leis, segundo os dictanoes
da razão, i. é. se(Jundo mandam. diclal11,
ensinam, prescrevem; e e ta é a diO'erença
constante, e conforme às analogias da lingua. Vieim lalvez altt'rou t'sta pllrase,
usando eon/onne, por se(Jundo, e o mesmo
fizeram outros posteriores, e menos correctos do que elle quasi sempre roi.
(Conforme, Srgundo. SlIn.) São phrases
adverbiaes, que exprimem nma relação de
conformidade, conveniencia, etc. Mas con{ol'me é mais proprio para t'xprimil' a rigorosa conformIdade e segundo para exprimir a
conveniencia, congruencia, etc. § O esculptor deve fazer a estatua con/,onn~ o modelo que se lhe dá; e ampliar ou estreitar
as dimensões, seglmdo o local em q~e lia
de ser collocada. As fónnas devem ser Identicas com as do modelo; a dimensões devem ser convenientes ao local. Ohomem de
juizo obra segundo as circumslancia , e a
conjuncção das consas; mas sempre conforme as maximas da razão, e da sã moral.
Deus ba de julgar os bomens con{o1"1?/C ~s
invariaveis principios da sua eterna JUi>ll-
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ça; e sC~7/1nrlo as lioas, 011 ma acçõe~, (I'le angllstiar: "nada os con{l'angia m:1Ís, ijlle snla con{ronla·, "ronco do mar fcrido na
elles tiverem pratic~do, durante a sua a sauuc uos amigo" cuja mortes virão, § cha ollde cvnfi'onla" Mans. {. 17. § er ~o.
Confl'angel' com casligos, 101'!n~nlos. tta,ba- forme. I/aus. 34. v. Vieil'. Gari. 39. l' ~
vida.
«:Jonró"mcmculc, auv. De mo]o confor- I/ws; quebrar o animo. opprlll1lr, etc. çl)J!- «os t\;sten~lInhos ... confi'onlão com Ol\l;os'
me ; com confol'lnidadc d.C vontade, pare- fi'anger a sllberba, a alula~lI1., a pl'olel'vta.
qlle eu pStlli'l.O po~ de veruade provada, 'com
cOllr,,"nge'·.llc, v. rer. COlltrallll'-se, a. IlIstorl~ conflonlam as rUlllas dos edifi.
ceres; unanllllemente. Vie~l'. 11. d,o 1'/It. r
49. LI/C. 2. 19. llt -temnnlJavam
"totlas contorcer·se com dóI' ; allgn tiar-se:. V. dc CIOS" estao em ~rova, conOI'mam-na Luc
as I.Iscritura - e tão dizendo" Vieil'. t'l. de SIISO, 318. "confi'angcl'-só a IlUmal1ldade" 2. 18. _"con{l'onlao. (parecem-se, COmo ai
210. 1 1 - a este misterio" Ilal't. Oat. 2 i.
PaiL'a, S, l. 101.
frontal'Jas s)'m~letrlCaS) os milagres ll'agoConr"llllp;ido, p. p. de Confranp-er; [nco, ra com os antigos" /t'eo, (). correspondem
Conro"mldlÍ"c, S r. (do Lal. conf'onni~o .. r,·ónto, s. m· Confrontação, Com a:
las) Ilelação entre duas oou as, . emeliJan- Ihido com dÓI'. § Opprimiuo, queurado, ve·
raçuo, coteJo. § (I. .1ur.) Acareacão.
P
ça, analogia, proporção: "esta donlrina tem xado, constrang·luo.
Conr....
n;;IIlICnlo,
S.
m.
Contracção
dolo.
Conrllgi"a, p. 1.1· de Confligir; Que fugrande con{ol'lnidade com as maximas do
el'toil;o-" § Praclica, ou erl'ancia conforme, ro a. § fi"'. Acanlwment·" aperrcamellto, glu .com outros. § fig. Que recorreu, pediu
auxlho.
.
e ajuslada à Ir·i. oruem. ~ lIe'ignação. I'aiv. con"trangimento.
Conr.... I'Í .. , s. r. (do FI'. confl'e.l'ie, de {rê- _ C~uf"~ÍI', v. intran . (do Lal. con{ugere]
Caso c. II. ~ Unani midade. Paiv. ib. c. "a
conjugal COllfol'l1lúla:lc. lldoente l q~1C O mq- /'C irmão) Irmanuaue dos devotos cle alg-um I' IIglr com outros. § fifl. p. u . I\ecorrer, sor..
dicos cllrão sem con{ol'lJ1úlarlcll J. e. com (II- sáncto, qlle conlrilJue para Oseu culto. Bril. correr-.e; bnscar anxillO: v. a. conru"em â
o
ver$OS meLhodo., OlJiniõ's : llnos consclllos C. r 3Gf.I. § II~. &/. da con{ml'Ía rle alglwm; sagrada anc?/'a. A1'1'. 3. n.
C)onf.,ndid .. ".cnlc, adv. \'. Conru ameno
uão havia conflJl'lnidadc; c:ada um arrerra· ter O mesmo modo rle vida, as me 'mas
iueias,
os
mesmos
sentimentos.
Fel'l'.
IJ/'iste.
do a sen volo como o mel1lor" § N'esla conConfundido, p. p. de Confundir: .mll{Ol'midade; conformemente com o qne esta lo, 4. 2.: l<llllma moça de minha Gon{/·aria.
dicto. e<cripro, feito, ajn.tado, etc. II. Dom. § Assento. determillação da irmandade cm {ltndidO com razões" i. é, convencido./lled
3. 80. I. § TiraI' confi'arias; I. F. 453.
.
2. 3. II,. llalcançou húma comm'ssão para mesa. Or(t.
lUonfnn'lIdill', n, a:lj. Que confunde cau.
etreito clesla -reforma; n'esla COllfOI'I11Ülede, perlir esmolas para e\la '. Leão, CoiteI:' p.
elc.» PCI'. Bib. (1. p. 658...elles mesmos (os li7. § fig. Companhia, sociedade.
sa cOllfllsão. Consp. Univ. 1l. 23. I. '
cOllr.·"tel'l."'d II , p. p. de Confraternar;
Conrnnd:", 'nlo, S. m. (alll.j Confusão
deoses do pagani mo) ncsla confol'midade
vem por ultimn a ser comidos Ide traça)" § nido, ajnntado em conlrateI'lJl(!?ue..
desoruem. J1~w·. Chi'. de G. C. 15.
'
Em. con{ol'lllülade (Iuc. atlv.) conformcmen:
Conf.· .. tc,·niJ.·, V. trans. Unir, aJunlar,
Confnndi.·, V. tr"n5. Fundir junlamente a ... V. g. em - das stlas ol'dcns.
em confraternidaue; fuzer confraternizar. te, ou mi 'lllrar Iiquidos: V. g. confundirmoCcmfo"mí",!!lmo, II, sup. de Conforme; "i otentando, dlzião, con{ralcl'lw/·todasas na- toes, ou liquidas helel'ogencos. § lil(. Pôr <'m
~Juilo conforme. 'l'rab. de Jes. 4. "sua divin- ções d'l~uropa em communidades, ou ue- desordem, ml.tllrando varias cou as; e no.
dade cOIl{ol'missima com slla vontade"
mocraeias"
-confulldir l'azõcs, ideias, noções, dando, ou
COllrOI·lIIí.~t ", S. 2 g. Pessoa que profesVonr"lItCl'nldilllc, S. r. União fraterna, lomanuo umas por outras. § Perturhar aaI·
oucom.> de irmãos. Epanaph. p. 540. § Qua· ma com trmor, rrsppito, veneração, grano
sa a religião uominante em In"'latcrra.
Conro,·: .. eiio, e (.·onfo ..... ménto. O lidade de confrade.
deza de cousa 111'1ral'ilhosa; razões que eumesmo que Gon(orto n. FI'. Mun. Cal't. U30.
Conr"ntcrn!zllçjio, S. r. Oacto de con- Iria~i1; conhecimento do nosso nada. WIII
Ccnt. lO. Ma I'COS , UhI'. I. IG'l.
fraternizar, ou cOllfraterllizar-se.
vergollha, ele. ~ Convencer com raziles, c
Confo"f"do, p. p. de Conforlar; FortacIlUr.·.,tc,·nl:r.ilClo, p. p. de Gonfraterni- enl'ergonhar. § Lançai' a pcrder: .hlll1l pelecido, animado; aga aliJado.
zar; Que. e fez cOllfraternizar.
qut'lIo perigo (ue fo~o, ou rombo no lIavio)
Vonfo"llIdli", o, aujo Que conforta: "desc" .. rratcrn;ziu·, v. tran . Fazer. que se confunde ludo no aO.l'smo do grande oceaeei a nós E pi rito conforladm'" con olador, portem:algllns como irmãos, em sentimentos, no" n. 2. 7. L § V. Mislu/'a/', .IUIl.
blCd. 2.. 135. llcon{ol'Iadora da paixam, e opiniões, e modos de obrar.
Conf.. lI .. h··.. e, V. reI'. Misturar·re: as
Q;"nf"lltc"lIhah', V. intrans. Pensar, e ag/Ias do l:io conIu.lulem-se com as do fII0l·.
tristeza d'elrei" (sulJsl.)
couro"li,nlc, adj. 2. g. O mesmo que obrar corno irmão; equiparar-se com seus § Não se distillgnir bcm; parccer igual:rol!semelhantes, ser igual com elles: «qnem fttlulelll-se etc llOlI.Ie. ~ Perturbar·se, CllulConfortalivo. Pltal'lIl. '1'. § il. p. a. de
Coufo.·tó.·, V. trans. (do Lal. con{ol'larel con{ralel'nizassc em um coração de Ilaz, e vocar-sp: o orarlol' coll(wulill-SC.
Forti licar, dar força": '1.'. g. esle rel1lOO io prestança as naçõe do mundo" § Unir-o e
COllfusaménlc, adv. De modo confuso.
conforta o csloI1lW/o. § Animar, esforçar com nos mesmos entimentos, principios, ideias: § Desordenadamente. § IlldistinctalDenlc;
razõe ao de"animado, ao arnicto: "COIl1 a tl'OjJa confraternizou com o lJovo.
vagamente.
.
suaves I'azõe .. o c'Jn{IJ/'la" M. U. t2. 7.
COllf,'ciJ'(', s. m. Co-irmão de ordem miConf.. "i.o, S. f. (uo Lat. con('Mto) iJwor1 1 - alguem
a empreza ·arriscada,· Maus. - litar. M. L. 5. {. 15'L.
dem, p rturbação nas cou.as, ou pess9 as .§
a morrcr valol'oso; conformanuo-se com a
Conr"leiu', 1'. trans. (rio Lal.) (I. meu. Perplexiuatle, uesassocego, perlurbaçao do
dOr, perda da vida.
p. us.) Fazer fricçõe . e~fregar com força alliulo, enleio. embaraçll. § \'ergonba, peJo.
ConrO.·tllti\·O, u, aujo Que tem viJ'turle aJ.woia parte do cnrpo. POl't. ,lled. p. 65'L § Em cO/lfusão; sem ordem.
_
de confQrtar: V. g. /'cllw(lio conforlativo. §
COllf,·onl.lIçii", . r. (do FI'. Gonfl'Oltlalion)
()onr".~"'cIJllcntc, a'lv. (anl.) Confu,a,
ligo. "OS juizos de Deos são confol'lalivos,'. O acto de confrontar, confronLo. compara- desordenauamente. ilfal'c.os, CIlI'. I. f. I\~r.
Arl'. 10. 8l. § - s. m. I\cmeuio que 'fortifi- ção, cou·jo. § (I. jllr.) Acareação dos accnsa- "acah~l'(lIn seus uias -. i. é, com perdlçao,
ca; tonÍl.:o.
dos, on da testemunha'. § Confi'onla{:ües; e mao 11m.
.
ConrOI·tin'cJ, adj. 2. g. Que conforta; os Jogares, arvores, ca:;3", que estão defronConrÚ!!O, .. , p. p. de Confnndir, adJ.
que olrerece toda a c0l111110diuadc, o bem te, ou entestam em aJ,;ll111 logar, das qoaes Fundiuo com outros liquido ,melae5,ewu·
estar material.
fazemo balizas: "quem não rrpara nas co/t- sas derretidas; misturado:. "o l,iquor e,par·
Confin·to, S. m ") estado do qne rece· fronlações, nunca sabe o caminllO., o; si· zido, e confilso, (era o azeite UlI lnradgcom
beu remedio, que conforta, pilysico, ou tio, que bu<;ca. § fig. Caracteres, notas, agna da lampada) II. Dom. 2. 2.. 8. ~ &:11I
moral: V. fi. .já se acha com a1gttln COllfor· iguaes. que dão a cOllnecer um individuo. ordem, nem clareza: 1). g. l'azoes, ~orl
to. § Hemedio, que causa esse estado: v. g. Paiva, S. I. 221. "as confronlações de quem confn a . carla confusa. Lobo, r 20. S lercom esle con forto desaff"onla-sc-lhc o c.ol'lJ.- era Lazaro, e lJuma u'ellas era ser irmão de plexo, enleauo, sem saber enlender-.e, nem
uar- e a conselho. Llls. IÚ. 18.• 0 rorlel,ufão: o vmho ti úom conforto aos dcsfalleci- Maria"
c/os cl·esJ1iri/os. Ulis. 3. sC. :lo ~ Palavras para
Conr"ontílC)o, p. p. de Confronlar; Qne so, a quem nenhllm trabalho pesa e agra·
·allimar o triste, o desgraçado, o moribun- se poz em confronlação; acareado, cOlllpa- va mas com IlIuo esle só o fara Clinftl!o"
do. fles. ChI'. J. II. c. /,5. consola ões, e'- rado, conferido.
Ou'scuro, incerto: v. g. nolicia, llOflLO W~~
forQos. § PéI'as de con{ol'Io ; cerLa casta de
Conr.·ollt.. diw, ", S. O que, a que con- fusa. Barl'eiros. ~ \<'lIredado: v. g:.c~,uroI4
pcras. Leão, Dcse_ 1J. G~. § (neol ) O que fronta.
labyrinl/w. § - sissil1lo, super\. IICI/. .
con titue o brl11 eslar material, as commoCOII!,·ont.\ntc, p. a. de Confronlar: e adj. 144.
~ /Iio c
didaues da l-ida.
Que confronta. limita os confins. § Qlle faz
Conr.. tllciio, S. r. (do Lat. con,1I a õCs
Confo"I;,so, ó!!n, adj. Confortativo: "pa- face a outro edificio, qlle tem lado para el- os der.) O· acto de confula,r. § .ts raz I
lavras Gonfo/'losaslJ lnecl. 2. 193.
le. P. rio Tel·/·cm. I'. 310. "paredes ... com- com que se confula; refutaçao.
coo ru.
Co.. f,·ncló",o, S. m. (do Lal. con{mclus, muas a ambos os dois visinhos con{l'OnlanConfntntlill', n, S. Oque, a que
quebrado, p. p. de con{l'ingel'e) Oração, que leso g Que confronta, compara, coteja, etc. ta, refuta.
d ooslrar
se diz depoi de se partir a bostia. segundo
Conf,·onló.·, V. tram:. Determioar, limiConrul"r, V. trans. R~futar, cm objeo rito de . Ambro 10.
tal' os eonlios, e confrontações: «todo este a rab'idade, insubsistenCla de pr~~sg COO.
COllf.·,'u)e, S. 2 g. (do La\. CUI1l, junta- reino, tirando as partt's, porque o confi'on- cções. Vicil'. I. 679. ~ COllv~~cer.
.
mente, e fi'alel'l irmão) Irmão, irmã de COII- lamos com os outros povos" B. 3. 2. 5. § futar a falsidade. Vial'. 3. I f i <c' .clles
frariU'. § i:iectano com outros da mesma sei- fig. Comparar, fazer o parallelo: V. g. cl'nConrut'Ó'·./lC, v,. rer.. Ile u ar-~ iam' B.
ta : os gentios adorando os seus falsos deo- frontal' as dOltll'Í!ws c malvimas da 1Jhiloso- .mesmos em suas lustonas se COI//u
ses .eram confl'ades de huma seita" IJ. 8. 8. pllia com as (lo eva.ngclho. Vieil'. 3. 296. - 4. 5. 2.
pode ou é
§ CoIlega; que exerce a me ma profissão. o Il'lLslarlo com o ol'iginal;conferir. § (I. jur.)
conr.. Uncl, adj. 2 g. Que
,
co .. r.·.. ~ó ... o, ósu, adj. (do Lat. con{m- Apresentar, 'acarear as testemunhas com o dilrno de ser confutado.
!!'alardoar;
gos/Is) Duro, difücnltoso, escabroso: "esta accusado, para ronHrmarem o testemunho
Congol ...·t1oó.18, p. p. d3_cono
pronunciação de nenhuma mancira he as- em presença, para o reconllCeerem.
.
Que recebeu o devido ~alar aO. r odcvido
pera, nem con{ragosa lJ 01'1. 132.
Conr"oflliu', V. intrans. Fazer face com
Congo),,,·.loill·, V. trans. Dj ão/ DarConf.·/u.;;c.·, V. tmns. (do Lat. confl'in.- OUI'.'O e~incio frol)t~iro, ler lado para elle, 9'ala!,dão. T.. ~. das Mem. dc D. o '
gcre, quebra.r, moer) Cau ar confrangimen- deflonlal. Lus. 7. 19. diZ, que a ponta do oarlav de rCM os.
) V Conjectura
faze!' qU!; Dutrem se confrauja; ailligir, Indostão "no regaço do mar, com CeIlão inCOllgeito, S. m. (ant.
.
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CoN
/nlll. 2. 2~9. ~ FacultIade, licença, consenIimento. Elucld.
.
t:oDgclllCiiu, s. r. (do Lat. congelallO) O
,to.C congelar-se. ,cad. Pha/'I//. p. 301. §
~IIgelafões, figuras formadas uas grutas da
agllo impregnada e~l ~~I'S, terr~s, qu~ reçumo m pelas "'relas, pOIOS, etc., estalactl. le,. § EntorpeCImento das partes n vas por
elfeito do fno.
.
t:on;;clildu, p. p. de Congelar. § adj.
Frio como ge!o. Cam. "a COI/gelada lJoca .. §
II" \Juito fno: 00 tnvel'llo congelado.. em
(I~C ilo con~cloções. Lus. 2l· 23. «o arcturo
collgllado, l~al. I. 2_1. V. Encaramelado. §
ElllOrpecido pela acçao do fno. § fig.. A~er
rado: u. g. congelado com a {OrlUl!U: IIIJtlSta. Calll. Eleg. 4. -congela· los COI11 11'10, medo·.
.
I
lJoogdoclll\', ", adj. Qne conge a: v. g.
frias, renlos cungeladores; e fig. espalllos,
medas, desdclls -.

.

t:oogch\l\lc, p. a. de Congelar; e adj.

2

-. Que congela.

• 1'0010<'1"", v. trans. (do Lat. congelare)

lIegalar' fazer unir, e prenderem-se as moleculas' ou globos de algum liquido: v. g.
oMo congela a agua, o vinho, o a::;eile, o
lIlngllc; coalhar. § "O medo congela a voz
noJICIIO' i. é, atalha, prende. Cam. Redond.
eEllg. 10. -qnal pavido temor 1'0 congelou? "o injustiça congela os peitos dos fienemeritos desprezados".
cODgclft'·.I<c, 1'. ref. O mesmo que o.
Irans.: II, g. congelou-se o sangue de medo_

! Cangelam-se

as parles de algum liquido,

que se unem inlimamente crJ lallizanuo-se:
D. g. para se congelar dialJlalI/e. Vieil'. § As
partes gelatinosas do animal ('xtrahida
congelaIII-se com calor: cOllflela-se, coalha-se
o~rude, qur. estava derretido.
t:OUgCllllívo, ", adj. Qne tende a congelar. ~ Que tcm essa virtude.
COlIgclin-cl, adj. 2 g. Que pode congelar-se.
t:oogelllillll~ào, S. r. (tIo LaL. congemillalio) Formação duplicada, e ~imulta
nea.
t:OIlIl~oCl'e, adj. (do LaL. congener, eris)
Do mesmo genero, qualiuadc com' outros:
eIIg, ucspiritos - nos seus altos conceitO!, e lealdade. § (L. anaL) illllSCltlos conge:lI~res; os que concorrem para o mesmo elfeito. ~ II. phys.) 1I1J~,.ülez cvngenerej a que
éproduzida por dois anilnaes da mesma
eipeeio. § (t. gralllm:) Palaums cOllgel1eres;
li que lem a Illesma raiz, taes são iIIação
~ tolher, a primeira sendo a Lal. iI/alio de
ln c lallJ.S por /latus, p. p. da raiz lal, lol, e
IScguodo IOlher de lo/lere. Por este exemp!o se vc Ilue palavras que apparentemente
.ao holorogcncas se mostram cono-eneres
qnando se ~.tuda a sua derivação' a im
qoe bllpo de .episcopus, composto em que
entra o radical Gr. skep, skop, é congenere
de ISlll/ho, do Lal. spew/u/ll, cujo radical
Jpce corresponde ao Gr. sl,ep.
COlllleoiall, adj. 2 g. De genio identico
com outros.
tOblle01nllclilJle, S. r. Identidade, amlidado de .gcnios, indoles, coslumes procede.ntes de Iguaes temperamentos edu~acão
eIdeias habituaes
,- ,
C·
.
I, ~\IKeo\(o, ", adj. (do Lat. congenilus)
.l'Cldo! prodUZido, gerado ao me~mo temjJO, cUJuntamenle que ontra consa on peso

é

~Ol. Oll'eeto!'io para a ciL-ilisação dos lndios
eJodet~lalO} 1757. F. EI!Js. 7. 16.
iXls uIlC"lc, S. r. Massa de peq uenos cortão ~~~dunados. § IIg. Mas. a confusa, monCo rVOJ (I. riJet.) Y. Conglobaçj.o.
de l;lIc.,,~u, S. r. (do Lar. congeslio) (t.
pldo d.) Ajuntamento mais ou menos ra!lima esangue ou materia morbida em al/lllilla/arte do cnrpo : V. g. congestão pul/«' a ,-c~,.eb"at. § Collgeslão vi/at, ou adiaque ~ue eespontanea : congeslão 1Jassiua ;
do CUI' ~P3nde de algum obslaculo p1Jysico
(COII ,!l sa~gu~.
l~nta~~~~o'lluxao. Syn.j Congeslão é o
que so t o e alll'uma materia morbida,
do eorpgr~~ le~lamellte em alguma parte
mClma II' uxao é um ajuntamento rIa
meole, atureza, que se forma prom pta-

J
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trans. Prodnzir con-politica de lIum Tacilo ... a prud neia de
um Seneca" a. Per. Bibl. 2. 2·W.
CullgCl<t10Ill..·•.. e, V. ref. Accumular·se
CUIlr.;lutlll"lh·o, ", adj. Que (em virtuo sangue, ou os humores em um org-ãu.
tIl' de conglutinar: v. {t. a virlllde - do
COJlgéH(O, ", adj. (do Lat) li montondo, sangue, das lJ/tl'ies gelalinosas, das I~ridus,
accumnlado ; qne faz con!!'estao : V. g. wc-- elc. . •
cos -. Phal·m. 1'.
COlIgllllh.ol<o, ÓI<", adj. Glutinoso, vis. <:oll;;lobaçilo, S. f. (do LaL. COn{llobalio) co O.
Ajuntamento de cousas, que formam um
(;on&onhll, S. r. Arbusto aromatico, cnlgtolJo, ou Iigura esphérica : "quem dara a tivado na Ame/'ica do Sul, principalmente
causa da conglobarão dbs panicnlas do azou- no I'araguay e nas provincias meridionaes
gue.. § flg. tl. rhet.) Amontoamento de pro- do flrazil, onde lhe ~hamam male on herca
vas, e argumentos uns soure os outros, re- III ale. I';rn a provincia de Minas da-se o noforçando·se.
me de con{Jonha a ilex con{tollha (Lamberl)
Cu"glubádo, p. p. de ConglolJal:: "como e o de male 011 coll{jon/za do campo a Llto vapor ue outono ... que se liura no es- XCII/bt/roia [Júlyandra .('aint-Ililaire), cuja
paço ... a CO'n>olar as planlas conolúbadol1 A. infusão é um snccedalleo do verdadeiro ma·
flerc. /larpa do cl'C/lle. § (na anaL) G/andtt- le. li Uebida de tintura da herva d'este nolas - ; amontoadas em roda, a que dão tam- me 011 malv, que se nsa como ciJa, na- probem o nome de Illesenlericas. Oucier, I. 53. vincias meridionaes do Drazil, e na r'rpu§ (na lJol.) Folhas, /l6res - ; reunidas, e blicas do prata e tIo r~cinco. Garrão, 11teaapertadas umas con~ra as outras de modo, lro: "arrotando congollha ...
que formam uma bola, ou globo. /31'01. 0_
Congo .. h::." V. ·intrans. (t. vulg. tIo fiio
p. 07. e III. § 11. /<'lar. o cmprrga snilst. Grande do Sul) Tomar mate.
Tom. I. 1J. 236. "hul1l con{jloballo de todos
Congo!!;'Il, S. r. lJerva rasteira, com foos ilichos.. i. é, multidão apinhoada.
lhas como as do loureiro. (f'inca-perllinca.)
<:ollglubi.l. V. Conglobauo. Cuu.
Co n .. i!'; (II. V. Cangosla. Nobit. )1. 4,1.
CClJl~lolll)JlO,
adj (L. lJol.) Em fórma
(.'0 ngl\x II , S. r. Angustia, fadiga do anide globo.
Í110. Cw·v. II. IV. I. 4,G~. Canc.
COJlglob'ÍI', V. trans. (do LaL. conglobacOII .. u",idlllllellle, adI'. Anciosam nte.
re) Dar a feição de globo a um corpo, ou § Angustiadamente.•
formar um glolJo de muitas partes unidas.
6.:081;0X'"·, 1'. trans. (do Lal. conqllassa§ lig. lIeunir em montão, accumular.
re) p. uso Vexar, arfligir, an!!1l tiar. lJ. P.
Conglolll"·.n·, V. ref. Tomai' a feição de
COlIg.u:ill'."C, V. reI'. Arfligir-se. Iles.
globo: v. O, congloba-se a nece, rolada do Lei.
8. "llão me congtlo:rei".
monte abaixo; o a:;ollgue, ~ollo, e deixado
Ccmgoxillil", Ó.~Il, adj. Angou tiado. afaem gollas; o O/Talho, nas folhas, etc. ;:; lig-. dil!ado: ',anhelar COll{/o.cosa" Vliss. 8. 90. ·a
Beunir-se em montão, acculllular-se: «de vida cOlJgoxosa. Pinheiro, 2. 71. i. é, anhmuitas repulsas vcm se a congloba/' hum gida, afanada, sem· respiros.
motim dos wldados» Arle de Pw'l. 317. §
co .. g'·"ÇIIlI.\.·, ", S. O qur, a que faz
Amotinar se.
congraçar. S adj. Que faz congraçar, conclConglolll('J"'Ç"U, S. r. Estado das cou- lialorlO til' amizad : v. g. maneiras, modos,
oas congl011ler8UaS ~ Serie, quantidade de lJala ums -.
objectos conglomerados.
(;o""""~í.r, V. lran·. Grangear a graça
Conglomc.''''do, p. p. de Conglomerar; e amizade de alguem. 11.
Cu .....·llçíll·-HC, V. reI'. Pôr-se bem, toe adj. I)a feição de novello: "o ar contagioso, e conglomerado sahio da cidade, e a dei- mar amizade, faz!:'r- e bem visto: ucon{1l'axou livre.. Prill1a::;ia illollasl. p. ns. § (em eDu-se com rlle para fazer cus negocioso
anat.) Clallflulas conolomeradas; as que ;,hlll11 mal dizente por se congraçar com
conslam de muitas partes distlnctas, como ella lhe disse. "~us. Sanei. p. !J'l V.
Cong.·.. ciú.·....... O me~mo qne Congraos orgãos secretorios, 1Jor ex. do ligado,
rios, etc. § (I. bot.) Mõres, pedunculos con- çal'-se. lJ. F. illun. Carla. 7. Cenl. Ii.
COlIg"lIll1lllçàu, S. f. (tio LaL. congmluglomerados; Uóres ou peduoculos coardados, como 05 da vltluaria, etc. ; são os con- lalio) O aclo de congratular; a palavras
trarios da panicula dilru_a. lJrol. Comp. I. com que se congratula; parabens. l"reire, 1.
98. § Espiga con(llollleralla, espiga disposta 11.•• fi.
(;on;';'·lIlnlí.llo, p. p. de Congratula/';
em caiJeça ou pilba, COUlO a da alpistp.
Bt:Ol. Comp. I. 105.
Que réceben cong-ratulações.
COlIg"llllllúIlIC, p. a. de Congratular; e
Con ..lomc.· ....·, V. trans. (do LaL. c~nglo
merare) Amontoar, ennovelJar, emptlhar: allj. e ~. 2 g. Que se alegra COI11 outrem
«póde o acaso conglomerar algumas parti- por o lJem tlue lhe veio, e lhe tIa paracula de material1
bens.
. (;oll~lnUn"çiio, S. f. (do Lat. congl.uliCcmg"lIIIIIIII', V. trans. Alegrar- se, ou
nalio) Accão ou en'eito de conglnlinar :.V. g. demonslrar alrgria pelo lJem alheio' dar- das rei'idas, por meio do /lluten. Rego, lhe o parabem. Freire, 4. 11.· 94. "todo lhe
Atcei/. 75. «conglutinarão que fazem as pas congl'alulárão a victoria" Pinheiro, 'lo 13f1.
cm cima .. § ligo Qualquer união que e nos «clualquer dos amigos qne IlJe conoralularepresenta como fazendo as cousas insrpa- l.'ao" "consoles lJ amigo triste, ou congl'aluraveis. lJ. Per. Orlh.
39. ',c(l//glu/illação les (o amigo) quando estas contente.. Cami- .
de dua vogaes uni as cm UlUa syllaba. nha, Pors.
54.
Cong"lIh.lc'u'... e, V. ref. O mesmo CJue
(dlphthongo.)
CUllglutlnunle, p. a. de Conglutinar; e Cong-ratular. «con(ll'alular-se COUl o bons
adj. 2 g. Que tem a proprieJade de conglu- do bom exilo de seus virtuosos inl nlo·..
Vieir. 2. fl4. "vicrão os principes - com
tinar. § s. m. Ilemedio que cong-Iutina.
(;unglnlllllll', V. trans. (do tal. conglll- David, e... lhe derão o parauelll".
(;OIlI;"l\(IIIIICÓ"lu, ", adj. Que exprime
lillare) Apegar; unir duas, ou mais cousas
com grude, ou de qualquer maneira, de congratulaçõe.: 1.'. g. palavras, cOl'las, exsorte que não possam separar-se; collar. § pressões cOllgralulalon·as.
Cong""g'lIçiiu, S. f. Ido Lal. congrega·
Unir de qualquer modo, que uos pareça rlue
as cousas conglulinadas ficam i nseparal'ei . lio) O acto de congrrgar. § Junta de pe :
Barreiros,
157 V. "cujas raizes parece con- soas para conferirem olJre algum lIegociogltl/illl1cam a terra. de maneira que se v g. li congregação dos l'ilos em Roma; aÍlão desfazia" (E IIg. V. Conglutinação; da 1J/'Opar;alllla; a-dos padres no concilio.
§ Conselho dos lentes de uma faculdade 011
no fig.)
COII!;luthll\t', V. intrans Unir-se, ape- de lima Eschola Superior. ~ A COn{lregação
gar·se bem por meio de cousa viscosa, gln- dos fieis; a egrrja romana. § O acto de fazrr
tinosa: V. g. conglutinar a casca da arro- ajulltar eSFa congrrgações: V. (I. occupado
l'e lalhada; conglutinarem os labios da le- na congrrgação do concilio. ~ Corporação
l'ir/a: "para que a penna fique lirme l e con- religio a, ou rrgular: corporação s~culal' de
gluline. Al'le da Caça, 76. "conllttllll1aram concelho, cidadão. Ord. Jlfan. 5. 09. pr, §
os maleriaes do edifício" Por/. Rest. I. 211. Congregarão do Oralo/'io; congregacão de
COlIgllI(hIÓ"''''C, V. ref. O me~mo que o padres l:g-uindo os e tatu tos de S. Filippe
intrans. § ligo Apegar-se, licar bem ligado: Nery. § Cúngregarão; nome de certas d I vi«congltt/inanr/o-se em vos.as memorias a sões ecclesiasticas nos paize protestantes.
gestão.
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§ fig. Ajúntamento, união: "as miserias fa- dade, e congruidade de mãy de Deos" Feo, alguen~; confes:;ar-se-Ihe obrigado por isso
agrade~er. P!,eil'e, 4. n.· 95. ·das quaescou~
zem sua congrega'ao na especie humana" 1'1'. dos Sanlos, P. 2. {. 268.

sas assl serei sempre Lemurado, que não só
vo-las conhecel'e~ com grande contentamen_
lo cl.el\as, Il~as ainda com ,muita mcrec. Pin~w~'I'O, l. {'",56. e 57 .. § 00nhccel'; terrelaçoes com ale uem. § 'iI. r COpula carnal
ção do Oratorio de S. FiJippe Nl!ry, ou de sustenta, ou segue o congruismo.
C::ÕllgI'UO, n, adj. (do Lat. congruus) Con- AI'/', 10. 5 L. rrconhecel' buma mulher. § Co·
outras congregações, que tem seus estatutos, ou institutos, e communidades. (Osa-se veniente, proporcionado, sul1iciente, e de- nhecer algnem de visla; ter UI1\ liO'ciro c;
cente, condigno. Vieir.9. 327. "e tirada a con- nheci.mento, não ter i.ntimidade. §Conhecer
tambem no sing.)
(Joll;;l'cgàllte, S. m. O que faz parte de gl'lIa sustentaçao" V. Congrua. § Merecimenlo ele nome; ter conlJe~lQlent~ ~e alguem por
uma cuugregação; congregado. S O que decongl'uo;obradignado premIO Divino,não ouvIr Citai-o, mas !lao o distinguir quando
con voca a reuni r-se uma congregação, § por obrigação de justiça, mas por decellcla, e o vê, ou ,como se diZ geralmente: não ligar
'
Congreganles. Y. Congregados. § Uongl'egan- gratuita Iibemlidade. Viei'r. 2. 467. "mel'e- o nome a pessoa.
q::ollhe~el·,. V. inlrans. Tomar conheCile, p. a. de Congregar.
cei' ele .congl'uo a graça final. § (t math.)
COllgI'egill', V. tralJs. (do Lat. congl'ega- NU711el'os cony"uos; os que tem relação de mento, discutir, avel'lguar, attender: U. g,
1'e) Ajuntar gente em um logar. § Convocar congruencia. § (t. geom ) Figuras uongl'uas; conhecer dos em.bal'gos, 1'a~ões, Ile.sculpas,
ele. JJ. 2. 2. 6.• Mlz Hocem lhe não conliecw
gente para alg. sUio.
as que coincidem perfeitamente.
C::ougl·egill·.se, v. rer. Ajuntar-se gente
Conguéz, ézn, adi. NaturaL ou perten- desta razão. i. é, desprezou-a.
COllhecél··..C, V. rer. Ter justo conceito
em um logar "congregarão-se os apostot!?S, cente ao Congo, na ~\frica meridional, ao
e celebrarão o primeiro synodo u § lig. Ollll'- sul do equador. § A lingua - ; ou s. m. o de si, do seu pouco, do seu prestimo dasua
condição
civil, e graduação: "llolllcmé esie
se. Vida de S. João da (Jniz, p. 151. "Ilelle conguez; a lingua dos indigenas do Congo,
que não se conhece, e .ia se esqueceu donde
congregavão-se as virtudesu estavam juntas da família das linguas banIu.
e UDldas.
COllllll, S. r. Ido ]1'1'. cogne) Pernada, ou vem e de quem I1e". § Conhecel'-se daofTen.
()oIlIP·e...~ill', v. trans. AdmiLtir ao con- parte angulosa, que ex.cresce, e resalta des- sa; arrepender-se, convencer-se de a ler
gresso. Cardo Agiol. 2. 753.
de a raiz e pe de algumas arvores, e fórma fello, confessai-a. Or(l. A(. 2. r 154. .Ihe
Coulil'e"sioullI, ad]. 2 g. uso De con- ale certa altura um só tronco di,llicil de der· fez mostrar como (o arcebispo) demandava
gresso; que pertence ao congresso, feito por ribar, para o C[ue os derdbadores se põem o que nom era direito. e el\e se conileceo
elle: v. g. deurelo, sessão, disCltssão, depula· sobre um girao para abrirem a tatua, ou en- que era assi, e se deceo da dita demanda.
ção, commissão -.
.
talha. Por semelhança clJamalll 'inconhas, as d'aq ui o partici pio conhecido: V. g. ~cando
Cougl'cssístu, S. m. nlembro de um con- bananas intimamente adllerentes, no seu Ião conhecido elo Sett el'I'O, do seli nada, elc.
rrse conhecião (reconheciam) por lodo ecin·
gresso.
longor.
Couf.;l·él!l80, S. m. (do Lat. congl'essus)
Conhecedor, ", S. O que, a que sabe, e za, etc." Feo, (JtLacll'. rr - o homem. re·
Junla de e~lados, braços, cortes, em ses- tem nol.icia. § Que saiJe apreciar, avaliar, conhecer seus defeilos, os ~eus fracos. Luc.
sóes, ou confercncias, dos deputados de um ajuizar bem o conLJecime.nto de qualquer 10: 27. ~ (Jonhecel'-se uma cousa (ta oull'a;
paiz para deliberarem, dirigirem, ajustarem ollra: V. g. conhecedor da bondade, do poso distingUIr-se, conhecendo-as por diversas,
algum negocio, paz, guerra, legislar, etc. e lo. sitio 1J(!I'a acampamenlos, ou para se pos- ATI'. I. 10. P. Per. "era tamanha a fumaça,
Viei,'. 9. Ii'!. para ouvir revelação, receber lal'. Rei. do Esll'. de S. Felices. "Senhor Deos e tanta a confnsão, que se não conlieciam
ordens etc. § Junta de ernditos, etc. COIl· sendo vós eonhecedol'. e escoldrinllador dos huns dos outros, sómente no appellido u n,
curso de pessoas notaveis. Vieir. S. do Nasc. coracões de- todos. fi'los. Sancl . . 137. V. de 3. 3.2. ·Clar. 2. C. 28. distinguir por feida Pl'meezlJ,: «neste real congl'esso" § Lleu- S. Mal/tias: «homem astuto, e conheceriol' dos cões.
Ilião de delegados de varias nações para tempos, entendeu que a fortuna o ia favo- . COlllteeezll, S. f. (ant.) Conhecimento,
discutirem assumpto de interesse intel'l1a- recendo" CoulO, 4. 10.2. § Conhecedol', s. m. qualidade, pela qual é alguma cousa cocional: V. g. congl'esso anI1'opologico; - de (ant.) Nome que se dava a certo pastor do nheciLla. Leit. Alise. Dial. 18. p. 544,
COllhecidlllllellfe, adv. Com conheci·
eslalisl'ioa; elo. S Cópula carnal. Vieil" 10. rebanho, que na soldada era infel'lor ao ra35. AI'I'. L. 5. e 4. 32. «congl'esso marital" li. badam. Tambem havia conhecedor de·porcos. mento. claramente. Viei'l'a, 1. e 3. m,
Couhecldíssimo. Vieira, sup. de
Flol'. 2. 30. § Ajuntamento, que judicialmen- ElliCicl. Pos/. d'Evora, de 1301.
Conhecido, p. p. de Conhe.cer, De que
te se fazia ter aos conjuges, para averiguar
COllheceu!}lI, S. f. (ant.) Premio, olTerta
impolimcia nas questões de nullidade ma- voluntaria feita a curas pelo pasto espiri- lJa noticia, de que se formou Idéa, conceitrimonial por essa causa, ou de impossivel tual, QU devida, e necessaria a algum se- to' sabido. § no sentido trans. Que conheentrada com as mulberes, que o vulgo cha- nhorio por qualquer' bom omcio que faça, ce': v. g. vivia Ião conhecido do seu nada,
ma anabasal'las, por nilJtis arclas (do Lat.) ou reconhecimento de vassallagem, sujeição. ela sua ·culpa. Luc. 10. 5. fi. Dom. § SeI' co'
(JOU;ÓI'O, s. m. (do Gr. koggros (pron. kon- Cli1'V. Corog. l. :111. «só bDma conhecença nhecido e agl'adecielo; i. e, conhecedor da
gras) " Lat. eonger) Peix.e Lla ordem do!, ma- limitada dão ao abbade" § Dizimo que se obrigação. IJ. N. 2. 323. Palm. 3, p. 12,
lacopterygios apodes. Uost. Geol'g.444. li con- pagava dos moiobos, foroos, e Logares. § O .era conhecielo do qDe 1I1e faZiam •. V. Co°
génere da enguia e commum nos mares da mesmo dizimo pessoal. Consl. de Coimb. n.· nhecer: rrDavid conhecido" (da sua c~'pal'
J~uropa. (Munama conger, de Li~n.)
~4. consl. 4. § A'cto de conhecer, ou reco- Lu!;. 3. 9. § Distincto por algum Slgna:
COllgI'ua, S. f. Hemuneraçao, qne por nhecer: v. g. conhecença de senhol'io, vassal· rrcaranguejos mui conhecidos dos o~lros'p0r
meio de contribuição, se da a curas, paro· lagem. Uasl. 2. c. 118. § VisitaI' com conhe· certo pello" que se difl'erençam mUlt? CiJ~·
chos, cónegos, para viverem onde não ba ceilça; fig. dar trabalho, c[De nos faça conhe- lo, 4. 7. 10. § Distincto por boas (Iua.lldad~,
os dizimos ecclesiaslicos: «qDe congl'ua tão ceI' sujeição, senhono. Eu{i·. 5.1.0. § it. Levar por nascimento e nobreza, ou dlg!uuado, e
inconl\'rua para acudir li. pobreza, e hospi- ao senhorio, be01 feito r:, algum dom, presente tambem por vicios: "ja esta CO~lheCldo aqucltalidaue caritati.va!" «... o triste cura A de ·reconhecimento. § (Jonhecença; signàl le cujo carallter e condicões erao Ignoradas•.
quem a congrua lanto abaixo. Na hierarchia, que da a conhecer as paragens, e tel'l'as aos § .Adag.: .É mais conliecido que cão rUIVO'
ê
[Joz" Garrel, Camões 7. 6. § 'o Brazil, de- navegantes. (Joulo, 4. 9. 6. ,,(e nos roteiros) (,E conhecido como a arruda", .
Conhecido, S. m. ", r. O que\ aque
cretada pela Ue publica a separação da Eg'l'e- pelas balizas, e conhecenças sabemos o que
ja e do Estado, licaram exLinctas todas as navegamos" § Que dá a conlJecer as cou- do conuecimento de alguem,.oll 00 nosso,
congruas.
sas, e pessoas: "dos rubis, a conhecença dos § Adag.: «~'lil conhevülos nao valem um
COll~l'uildo, ", adj.. (t. us.) Que perce- de mais valor- "Jesus não deu á sinagoga amigo"..
crrcito
, Conheclment9, S. m..0. acto, .o~
be congrua, e d'ella vive.
tantas conhecenças do. seu ~Iessiado".
COUI;I'lllunelltc, adv. Com propriedade,
tlollhccellte, adj, 2 O'en. Que tem conbe- de conhecer. § Idea, noliCla, erudlçao.. !i,~
congrucncia. fl'l'il. O. I. 452.
cimento com alguem. ii. "o qual era eonhe- lem pel'rei/o COllhecimento da verdlUúJ" de
COll;óI'llellCin, S. f. (do Lat. congl'uenlia) cenle do pilotolJ "sauoades as pessoas mi- mem de muitos conhecimentos. § ~~I~ !
Conveniencia, propriedade da acção para se nhas conhecenles- Eurr. 2. 5. Ecl. Ohl'israi. leve: e um conhecimenlo de poucos ids'
obter o fim: "não lem congmencia pregar M. e !t1oça, (. 138. ant. eel. D. F. !t1an. Oenl. Pessocrclo conhecimenlo de al.lJuel1~;conllef in~
com quem se tem relações. li (t. ]ul'ld.) ccão
politicas a rU5ticosIJ § A razão do premio, 2. Cm'la, 10. § p. a. de
que Deus da aos mereGimentos de congruo.
COllhecel', v. trans. (do Lat. cognoscel'e) formação que o juiz toma de qual.q!lerÊe·~
Viei'/'. 2. 467.
Perceber o entendimento, ter idéa de algu- caso da su a com peten.C1a. § Du elto deC::olll;l'IlCllClál, adj. 2 g. Conveniente: ma cousa, ter noção, ou informação d'ella: nhecer e dejulgar: ~ Dl1uete, ~~IOqu~~gaa
que quadra. Brol. (J. "relações vongl'lten- V. g. conhece-me mu'ilo bem, conhece a vel'- clara haver recebllfo: v, g. a \,uma I eu'!'
âaeslJ.
dacle. § Fazer-se conhecer, elm'·se a conhe- bordo de navio, dinlJeiro, etc; liliec~2P .em
COllgl'uelltc, adj. 2 g. Proporcionado: ceI'; mostrar quem é. § it. fig. Abaliur-se, ou mostra de gratidão. ,1nel'.. ' 2' .pesrrl1Uma congl'uenle ajnda de custo" M. L. 7. distinguir-se. § Uonhecel',' dIstinguir, en- conhecimento do benellcJO" Uils. f. na mal
f. 155.
xergar, divisar: V. g. conbece-sc·lhe no sem- soa de mau conheci'l11imlo" q,r~ r§elp:eslaçjO
C::Ollgl'neutemellte, adv. Congruamente. blanle a pureza ela alma. § Ter experieucia por benelJcio, ingrato. Res. IJ ti.. dado aO
1'. de Agora, t. t. .. louvar congl'uenlemenle de alguma cousa: conhece todo o servico do em reconheciment~ do seohorboerdeiros e
a virtud\l" i. é, conforme, segundo é a vir- caminuo de ferro. § Ser versado em alg.uma fundador do mos\eHO, o~ Ise.u;os mosteiros
tude convenientemente, proporcionalmente. consa: conhece as liuguas Latina e Grega natDraes. Ord. A{. '!. 59. . . 5 e COIIhtCOlllil'llelltiHsimo, ", sup. de Congruen- muito bem. § DilTerençar, discernir: v. g. e igrejas... hi haViam come~or~~hecilllelllo;
te. !t1. Vliv. Expl. da R. 204.
conhecer o mal do bem; - o amigo elo ini- cimenlo (os Malgo:;): § Da§1 ~111i.ecilllell(O;
COJ);ó.'nldáde, S f. (do Lat. congl'uiías) O migo, o mau do bom. Lobo, Pel'egl'. § Reco- communicar, partICIpar:.
do imposto
meret:imento de· congruo, dignidade ade- nuecer: v. g. conlJer;er o senhorio; - vassal- recibo passlldo ao contnbUlote da decim&,
quada, proporcionada para algum Um: .. esta lagem, o bencficio, o bem que nos fizeram, (li recto que pagou: conheci111enlOtrueçáo va·
~enhora a quem as virtudes derão capaci- elc, Galv. ChI'. § ConheceI' alguma cousa a § Conhecimentos; S. m, pI. los

Al'I'. 2. 21. e 5. 1l. "a justiça 11e congregaC::(UlI;I'uisIIlO, s. m. (t. de theol.) Opinião
ção de todas as virtudes..
dos que explicam a effh.:acia dá graça pela
COIlI;I'Cgádo, p. p. de Congregar. § Os sua congruencla,
congregados, s m. pI. Padres da l.)ongregaC::OIlI;I'uída, S. m. (t. de theol.) O que
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.' saber mais ou meno:; profun~o: éprovas falliveis que podem induzir em er- tra: v. g. conjuRcção de carias (Vieira, Cart.
nada, 1 de muitos conhecimentos.
1'0, Jlor nào serem certas, e apenas prova- 2. f. 155.); l:onjuncção de·tropas; que se enhO::~bcclti"8, /l, adj. C0Il'!loscitivoo P. R. veis; ~ulgar po~ consas que nào tem II ne- contram e unem. § O e:itar junto, proximi9 f 176 .faculdade conhecttwace:;sal'la connexao; POI' ta;. encontro um ho- dade: "conjttll.cção á fonte da graça» Fco,
• ~onbcci"cl, adj. 2 g. Que se póde co- mem morto. e lo!\'o outro c0ll:l.e:;pada des- 1'1'. S. Cosme. r 112 V. M. P. c. 146. e flg.
nlecer facil de conhecer.
embulllhada, cOl1Jecturo, que fOI o mataclor: Arr. 7. 4. lIapartaram quanto poJerão suas
Il'onl.lrlllíio. V. Com-irmão.
"das feições do rosto se conj"CtLtra a quali- mentes da conjunçallt do corpo" § União mot:onbo S. m. Penedo .solitario, redondo da~e do animo.» § Ajuizar, esman~o a pouco rai e'ltre os homens. Res. Let. f. 21. lia
meio de um 1'10. Etucut. art. Caunho.
maiS, ou menos: v. g. da genel'osidade, com conjunção, e nemquerença (d'entre os honOIlOoboM, s. m. (ant;) Cunho. ç:anc.
que tem; c~espendido, podellws conjecturar mens)>> § Ensejo, boa opportunidade: «nos
Ilonleldullc, S. r. \'órma comca.
qllanlo e neo..
"
.
casos da conjtmçam perdida" B. 3. 6. 6.
Ilonl.iu.., V. C~nellla.
V.oIIJect111:.n·el., adi. 2. g. Que se pode Paiva, S. I. {. 154. "conjltllção tão propria,
IlÓlllcO, .., adJ. (L de geom.) Que res- conjecturar; Imaglllavel.
que esta mulher, e estes !ilhos não qui epeila ao cone, da figura do cóue: § Secções
V~)JIjeet111'i ..tll, S. 2 g. O mesmo que rão perder» § Concurso de circumstancias
cJnicas; são figuras planas ternllnadas 'por ConJccl urador.
. favoravel ao que se pretende: "chegou oulinhas curvas, e semelhantes as s~cçoes, _Vo.~jey.to, s. m. (anL) CongClto. § Pernlls- tro galeam, e foi tam boa conjunçam para
ue faria um plano, que. cortasse.o co~e re- sao. E~uct(t. _
.
..
se desbaratar os paraos» (que iam já segui110, ou inclina.do, em dlver as dlrecçoes..§
VOIIJlIgl1~UO, S. f. (do Lal. COI~lttgatto) (L dos de outros navios) B. 3. 9. 3. Vieir. 10
Sllper~cie conlCa; (L de geom.) a superfi- gram.) Flexao dos verbos. § O acto de con- 2'20. «em conjunçào de grandes mares foy
cio curva do cÓne.
jugar. § Modo de conjugar um verbo. § Ver- levada ao estaleiro» § Purg-ação mensal das
Ilonjelln, S. r. (do Gr. konis, pó) It. boI.) no, que se põe para modelo das variações mulheres. Lttz da Med. 252. § (L. de a tron.)
Pó qUd cobre os lichens.
de outros semelhantes: v. g. já se sabe as Encontro apparente de dois planetas no mesVODitCl'IIS, S. f. pI. (L boL) Familia de conjugações.!l As conjugações regulam-se pe- mo ponto do Céll, ou antes no mesmo grau
plautas da t5." classe do methodo de Jus- lo presente 00 inf. cujas terminações são: do zodiaco; os planetas, que estão na mesSilll cujos carameres são flóres unisexuaes; ar, er, 'ii'. Pór é contracção da ant. Poel'; ma 101l.gitude estão em conjttll.cção: «a lua
IronCOS lenhosos, folhas persistentes, fasci- forma um moddo pam os seus compostos. está em conjunf.Jão com o sol quando é noluladas; slIccll pro~rio, resinoso. B.rot. D. § Juncção, ligação: a conjltgação dos ner- va, em oPf.0siçao quando cheya» § (t. de
lloDirel'o, u, adj. (do LaL comre!') (t. vos.
gl·amm.) \ alavra lIlvariavel, que serve de
bol.1 Que dá fructos de fÓI'ma' cónica, como
VOlljllgádo, p. p. de Conjugar. § adj. (t. ligar entre si proposições ou membros do
pinhas: V. g, o pinheiro, o cedro, o cypres- gramm.) Verho repetido em todas as suas discurso. V. g. e, mas, pOllim, etc. Pel'. Bibt.
le ele. §- S. m. pI. (L boI.) Vegdaes dy- difl'erentes inflexões e terminações de mo- 5. 411.. nota, f. As conjuncções exprimem as
eOtilodoneos, arvores e arbustos sempre ver- dos, tempos, numeros e pessoas. § Eixo -; llOl"l'eJações, que ha entre duas proposições,
deo cujo frllclo é um cóne.
(L geom'l o mais pequeno dos dois diame- ou phrasts, por serem semelhantemente asVOIlIRóro, ", adj. (L bot.) Cujas Uóres tros da el ipse. § Ovat -; oval que perten- sertivas, V. g. Putro e João {oram; ou por
se acham reunidas em cóne.
ce a uma curva, sobre cujo plano ella se serem negativas, V. g. nem Pedl'o, nem João
voolrórmc, adj. 2 g. Que tem fórma có- acha situada, de modo que esta como sepa- tá foi: ou porque uma proposição modifica
nica.
rada dos outro ramos, ou porções da mes- a outra, v. g. Pedro ti destemido, mas é
Ilonígcno, a, adj. (t. de h. n.) Que nas- ma curva. § Folhas -; (L boLI compostas Z)I'w.lente ou tlt, ou ett havemos de ii' : ou
ce ou vive nas pinhas dos pinheiros alva- de dois foliolos lixos na summidade de um llldica qne vamos artirmal' o mesmo de
TeS.
peciolo commum. § (L geom.) Diallwtl'Os -; um, ou de outro sujeito, etc. O'onde se vó,
VOlllmbrleimse, adj. 2 g. De Coimbra, os que se acham li~ados por uma relação que a conjttll.cção é uma parte connexiva
oupcrtencenle a Coimbra; natural de Coim- tal que cada um dLvid<l em duas partes das sentenças entre si; assim como a prebra. B. Flol'. 3.436. § Usa-se subst.
jO'uaes as cordas parallelas ao outro. § (L posição indica a connexão, e correlação enUonlolbéclI, S. m. (do ar. konis, pó, e pllYS.) Focos -; focos de dois espelhos ou tre dois nomes. § FIa conjuncções de varias
lhiki, cavidade) (t. bOL) Cavidade de que ltntes dispostos de maneira que os raios que especiesi a saber: copulativas, dijunctivas,
!ao aanlhera.
partem d'um cheguem ao outro. § (t. de me· adversativas. causaes, circulllstanciaes, inUonh,o.h·os, S. m. pI. Passaros de bico chanica;) Machinas de vapor -; as que se tegrantes, etc.
Voujllllel.ádo, p. p. de COlljunctar. Diz-se
oonico: li a 3.' familia segundo Ouvie!', á acilam dispostas de maneira que concorram
.
qual .pertencem entre outros os pardaes, -para um fim commum. § Acido .-; o qu~ se con,juncto.
VOlljllllctUmeute, adv. Juntamente com
tananos, pmlasilgos, etc.
considera como formado de dOIS ou mUltos
toni.n. V. Tagueda. FWI'. Pharm.
outros, 0m proporções defiuida., como o outras cousas, pessoas, meios: V. g. obrar
VODjecçíio, S. f. (do LaL conjectio) (anL) acido citrico, que é com[Jo:;to de t eqlllva- -. /leso ela Amtzade, 1). 2. "com o qual
Condição, clausula. Etucict.
lente de acido acetico e de 1 equivalente de d'antes mui conjuncta e amigavelmente viverau.
Uonjeclntó,'lo, u, O mesmo que Conje- acido tartrico. .
.
VOlljlluctá,', v. intrans. (do LaL conlloral. POI'I. Med.
VOlljllgál, adJ. 2 g. De conJuges; de catOlljeclôr, S. m. (do LaL) O m{;smo que sados, marido, e mulher: v. g. eslacLo conju- junctare, .fl'eq. de con,junctal'e) Ajuntar, reConjecturador. Edipo de Sophocles, r 40.
gal; matrimonial. M. L. § lI({ecto conjugal; unir: «se chama cam ara, do lugar em que
UOnj~~lul'", S. f. (do Lat.) Conhecimen- amor. Pl'OlIlpl. Morat. 330. Ord. AI'. 2. 22. se conjunctão» P. Rib. 1. p. 87. § COllVir,
lo, p~ JUIZO fundado em factos, ou razões, 16. -viver em :iervlço de Oeos, em Vida COI~ quadrai'; e casal'-se no fig. Eltf. 2. 3. «os
qoe.lIao tem to~a a certeza, ou toda a con- jugat" § Deuses conjugaes; (L poet) qu~ tL- pays querem forçar a incri nações mancen~Iao necessana com aquillo sobre que se nham. á sua conta as bodas, l11at1'lmOIIlOS. bas (dos filhos), das fraquezas da velhice,
IJUlla; hYPOlhese, •upposição : V. g, quer- «vós deoses conjugaes, e tu Luclllau F. Etys. e não conjtmta» -tanta alteza de nascimennos Deliciei' as mas conjecturas pOI' verdades Poes § Direito conjug'lt; o do marido sobre to, e baixeza de procedimento não colljunml·lglladas.. Cam. Sono 87. «não ão isto a mulJler, e governo da pessoa d'ella, e ,;tão bem. § Alguns escrevem conjuntar, c
qoe ralo conJecturas, que o pensamento Jul- bens da família, sobre as suas acções, etc. der, porem a ortil. com c é mais usada; ao
gl na ~pparencia.
Feo. TI'. 2. r 26. '0 que podia fazer de cti- contrario de ajuntar, e der. V. Ajuntar, no
l~onJ.eçtura, Presumpção. Syn.) Oprimei- l'eilo conjLlgaJ." § Leis -; os deveres dos con fim.
VOlljUllctísslmo, u, super!. de Conjunro.OJUIZO arremessado, quasi aventuroso, juges.
~e se faz a respeito de qualquer objecto;
Voujugú.·, V. trans. (do LaL conjugare) cto. Atm. Instr. 2. 1). 136.
VOlljlll.ctivlI, s. f. (t. anaL) Membrana
OeInphrase popular: deitar-se a adiviuhar. Repetir a conjugação do verbo; ou variar
segundo, é o juizo, ou opinião, que al- um verbo em seus modos, tempos, Ilumeros, mucosa, delgada e transparente, assim chagU~m faz a respeito de qualquer objecto, e pessoas, segundo o verbo, que serve de mada porque une o globo do olho ás pal~Idcl~alldo-se ao perfeito conhecimento da exemplar. Vieir. 3. 354. § Conjugal' uma cou- pebra .
VOlljllllcth·ite, S. f. (L med.) lnnamma~ a c, ante. de. ter fundamentos baslan- sa com outra; unil-a como no mesmo jugo,
,para lima ."Heu·a convicção.
ligal·a com ella. B. Flor. 2. 65. lU'. § (.do ção da conjunetiva.
II, adj. (do Lat. conjlt1lctiVoujlluctivo,
~Ooj·clllru'h""êlltc, adj. Por conjectu- Lal. conjudicare) (anL p. us.) Julgar, conJe; I'à. 3. 31. 3.
cturar por combinações: lIconjtlgando o que VUS, a, um) Que junta, que une. § Tecido
tObleCll1~ittlO, p. p. de çonjecturar; Jlll- póde succeder, c~nforme ao estylo que. mo- conjunctivo (t. anaL) o connectivo ou cel~o, conclmdo por probabllidádes, por con- ralmente costumao ter as cOllsas. Marmho, lulal'. § (t. de gramm.) hlodo conjunctivo;
,... ,oras.
Disc. 90.
são val'lações do verbp de que se usa, quan~Obj~Cll1""~lôr, R, S. O que, a que conVoujug&Ível, adj. 2 g. (L de gramm.):Que do fazemos a asserçao dependente de ouura
tra de modo indicativo: V. g. sei, que iria
Bibl , que Julga po~ conjecturas. Per. se pode conjugar.
..
'1. 3. p. 6". Alguns dIzem, Conjecturista "
Võujllge, S. 2 g. (do LaL COllJUX, UglS) O se podesse; quero que vá: onde podesse de·u~ g.
marido, ou a mufller, o esposo ou a espo- pende de il'ia; e vá de quero Oiz-se tamron' bjeclllrill, ~dj. 2 g. Da natureza da sa, cada um dos esposos em rela.,:ão ao ou- bem: modo sUbjUllCtiVO, ou simplesmente, o
~!;I~rQa. Pe,:. l1tbl. 6. 229. lIconllecimen- tro; usa-se geralmente no pI. os C011JUges; o subjunclivo. § Locuções conjunctivas; palavras que valem por conruncções: v. g. com
llora.~ ue pode dar fundamento á conje- marido e a mulher,
l!IJ ,fundado em conjecturas. Porto Afed.
Voujuíz, S. m. Juiz com outro, de urna quanto, 1)01' quanto, aÍlula que, com tanto
Co
.
cOlisa, do mesmo tribunal: "dois irmãos não que, togo qtte, do mesl/w !/lOdo que, etc. §
Il!' ~ec~'~rahllente, adv. Por cOlljectu- podem ser conjLtizes em uma causa sem con- l1clativos conjunc.tivos;.os adj. ou proll. que,
qual, quem, cuJo, com que se formam as
llhUenfê tScol'rel', prOVIU', {atlar conjectu- sentimento das partes u
.
Co . .
Voujuuçiio, ou - cçiio, e del'lv. S. f. (do proposIções inCidentes e integrantes. Quem
~,o~~·l.ora.', V. trans. (do Lat. conjecta- LaL conjunctio) Concurrencia, .concurso Sl- eq UI vaLe ás vezes áquelte qu.e,_ e enlão .pode
lIJeotural'e) Julgar por signaes, ou multaneo de uma cousa ou pessoa com ou- ser sujeito de uma proposlçao e attl'lbuto
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ou complemento de outra, 011 vice·versa: v.
la aqui quem bu cas; ainda te ~u
veja amar quem le de8ame; quem ama' nao
te ama.
(Jo"j"'"clo, p. p. ineg. de Conjunctar. §
adj. Proximo, pegado, junlo com: .ilhas tào
conjttl1clas, e apinhoadas.. lJ. 3. 3. 7. "Ceilão foi já cl)11jullcla com a outra terra firmell Id. 3. 2. I. "c011jul1clo ás columnas de
lIercules.. Vasco Nol. 103. "estimamos a espada do nosse irmão porque foi conjullcla
com ellell i. é, andou junta a 8eu corpo.
Pillheiro, I. 71. -cousa . e herdades con·
jtlHclas.. Orel. Ar 5. r 237. "na cousas
communs, e cOlljunclas. "ilha cOl1jul1cla á
cosIa.. B. 3. 2. I. "a parle conjuncla com
hum mo teiro. 111. L 7. 513 § lIg. Chrga·
do, proximo: v. g. parcnlcsco conjunclo;
conjullcto cm sau!Juc. Freire: <dão - por
parenle co com elrei .. B. 2. I. 5. § Casos-;
(phr. jurid.) em que a lei impõz duas pena : V. g. pccuniaria, e de degredo. Lcão,
Colt. p. 310. u/l. cd. opp. a separaelos, v (/.
em que cabe dol~r, ou scr dcgTrdado. CaJ·v.
COl'Og. I. ~25. J\1. L. 7. 309. § Administração w11j'tlltcl/l; CODlmum a muilos: V. g. a
de varios /H/ores, ou reilorcs, ou socios, li
adminislração conjuncta. 01 el.
3. 318. e
319. § Conjunclo; unido, chegado: "conjunclas por malrimonio .. lJ. 3. ~. 2. § Conjuncio por parenlesco; ligaúo, vinculado. proximamente.
C:onjuuclo, S. m. (do Lal. conjullc/u711)
O todo que formam varias cousas juntas,
ajuntamento: V. g. - de la/cnlos, vir/vdes.
§ Conjunc/o, a, s. Pessoa adjuncta a outra:
v. g. a/gum -, ou acoslado. ao corregedor.
Ord. Ar I. 1'. 5. 23. Os con,/'ttnclos 1)01' ma-

8. 255. § TrabalJlar unido com outros,
e secretamente contra alguma instituição,
que os conjurados reputam contraria ao
bcm da pai ria: conj/lI'al' a qlleda da monarchia, da l·fptlblica. § Usa-se mai 110 illtran . e ref. § Fazer conjuros; exorcizar: no
fig. AJalls. Af.
163. "humano imigo conjUl'al1do o mar, e o vento" § Rogar com
instancia. Eul't'. 3. I. "lanlo o conjurei, que
sobre minha fc mo descobrio.. "conjU't'oltm'3 sob pena da sua benção, que IlIC dis·
esse a verdade" lJris/o, 4. 3.
()olljlu'i"', v. intrans. e ()ollju.·i"·.Ole,
v. ref. Prestar a fé de ser em alguma conjuração; fazer pa.cto, liga contra alguem. lJ.
I. 6. 1. lltodos conjural'allt em no 5a destruiçam" Luc. 3. 16. "lodos os re~'s daquel·
las ilhas conjurarám contra nós" e 7. 3.
"conjt/l'al'alll de o malar" lIg. Jl1aus. A{.
172. ',conjlll'arão os mares com furor do
irado vento .. § llg. "Males que contra mim
"ós cOlljtll'asles .. Cam. Sono 27. llconjurarão·se os mares, (~ os ventos" "conjurarão-sc as pole tades do inferno. etc." § Comprometter·se a fazer com outro, ou outros
algum bem. ou algum mal. Vieil'a: "se conjurarão a h01ll'ar a Xavier" e fallando de
cousas sem alma, por con. pirar, concorrer,
contribuir, cooperar com oulrem: -amor, e
a fortuna, união rara, a fazer-le feliz se
conjurão" "ambas estas nobres profissões
conJtl1'ão amigavelmentell Ac. dos Sinq. 2.
182.
.
C:olljut'l.ló.·lo, u, adj. Relativo a, QIl que
contem conjuros: -geringonça, e fra.es,
clansulas, e ademães conjumloriosll (de conjuradores).
C:OlljÚ"O, S. m. (do Lal. conjul'o, indico
de conjllrare) A acção de tomar juramento
promissorio. Eur 3. I. p. 99. e a rol. t6.
diz o mesmo auctor, conJu.. as. § Impreca·
ção feila com palavl'as supersticiosas, a que
o vulgo crê que obedecem as cousas raturaes, ou os demouios invocados pol"l'citiceiros, magico~, etc. fi. do Put. r 5...invoca. com conjuros as almas dos mortosll li
Imprecação magica: "COl1jltl'OS de Circell B.
Flor. 2. 82. e p. 2~9 .•a força de conjuros e
imprecações da arte magica. § fig. Bazões·
inintellig·iveis.· Bem. Lym. Cm'/. II.
(;Clnlnlúd .. tuentc, adv. Por conluio; por
collusão.
Conlulúdo, p. p. de Conluiar; e adj.
Que se conluiou; mancommunado; que está
de acordo ou intelligencia com outro para
enganar terCEiro, ou para al~. mau Hm.
C:onl .. lill·, V. trans. l\eul1lr em conluio.
R Fraudar por conluio: "maneiras de conluyarem nossas rendus" Das Orct. c. 162.
no Syslem. cios Regim. 7'. l.
(;onlllló,·."e, v. ref. Fazer collusão, ou
conJuio; para fraudar um terceiro; acordar-~e para mau feilo.
Conlúio, (vulgo conloio) {V. elym. de
Collusão) S. m. Collusão, combinação de
dois, ou mais, para fraudarem, e illudirem
um terceiro, ou a disposição legal. Ol'd. 2.
33. 33.
Cotlh.lõ"lllllcule, adv. De conluio. Art.
das Sisas. Ol'el. 2. 33. 32.
COlllulõ"o. V. Collusorio, Collusivo.
4:0Iln ... lo, ", adj. (do Lal. cum e nat'lls,
Ilascido) Nascido com outro. § úi?'eiLos - ;
naturaes. nascidos com o homem.
C:OU<l .. IUI'i.l, adj. 2 O'en. Que CJ,Jroprio,
e conforme á natureza ae outro. Vtei'l'a, 4.
60. "a razão cOl1l1atural deste argumento..
"o direilo da clln ervacão c connat'twal ~o
homem. nasce com efIe. B. Flol·. 2. 269.
"communidade de mulheres he mais connatuml a fazer estas observações- 11. P. l.
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fI. não e

Ar

tl'imollio, 01\ pal'enlcsco, e/c.
COlljllllClól'io,

dos musgos.

·s. m. (L bol.) Operculo

Ensejo, em que conconcm diver as accões, circurnstancias.
Eneida, i I. 3. § Oppórtunidade: .abrindo o
tempo conjunCI1l1'a. /JJaus. Ar V. Conjnncção. § Sutura da cabeça. An·. 1. 13. § União
dos ossos, membros do corpo, do esquele·
to. Bem. Flor.
Co'ujullliu', e der. '. Conjunctar.
C:Olljlllltiun, (L anaL) V. Conjunctiva.
GuI·V. Po/yanl. p. 210. Port. Meel. 1J. 70.
Cooj ......., s. r. V. Conjuro. Eur 16. §
Conjuração: .nesta conjlll'a entrava tambem
Cachil. lJ. 4. 2. 20.
4;ollj...... çiio, s. f. (do Lal. conjuralio)
União de pes oas, que se prestaram a fé de
conspirar contra o governo ou auctoridade,
estabelecida; l:ontra 11 mpação estrangeira,
ou despotismo nacional. Tambem se toma
a ma parte. § Exorcismo, conjuro; escon·
jurado.
(Conjuração, CfJnspiração. Syn.) A conju?'ação é firmada com juramento, suppõe
llropo ilo. A conspiração pode ser casual.
A conjura.;ão parece dirigir-se sempre a
algum elTeilo externo: a conspimção pode
ser sómente em opiniões, e sentimentos.
Couju,·i.do, p. p. de Conjurar; e adj.
Qne entra na conjuração. § Como que apostado, comblllado: llldo parecia conjura·
do pam nos perder. § - s. m. Pessoa que
entra n'uma conjuração: um conjurado. V.
o sego
C:ollj",·ud.).·, u, S. O que, a que faz conjuro. § O que moveu, ou induziu a se con·
jurarem: V. g. {Jatilina conjuradol' dos máos
C:Olljllllch''''n, 8. f.

cidadãos contra a pall·ia. ~ Colli/lrfulores sacramenlaes; eram doze homens, que nos

juizo antigos compareciam com o litig-ante, e artlrmavam com juramento, que criam,
e tinham para ~i, que o litigante dizia, e
'aJlegava a verdade. Elucid. art. Sacramen·
taes. V. Firmar.
COIlJurt)nte, adj. 2 g. Que conjura. B.
Flor. 3. p. 445. § it. p. a. de
()onJurú.·, V. trans. (do Lat. conjul'are,
de cam, juntamente, e jurare, jurar) Fazer
que varias pe soas se liguem, prestando
juramento reciprocamente para recorrer em
algum fello; e toml!-se muitas vezes a má
parte: "Catelina, e oulros que conjum'l'ão os
1m probos filhos contra as suas patriasll
.Absalão conjurou contra elle (David seu
pay) e seu rey) todos seus vassaIJos> Viei-

?'a,

r

I. I.

()onlluturllll~údc, S. f. O ser connatural; da mesma natureza, conjuncto com ouIro por naturalidade.
.
V!,ultlth... allll':lIç~o, ou - "oçuo, e der.
Acçao de connaturallzar.
()otluntm'lIll7.údo, p. p. de Connaluralizar. e adj. Feito natural com outros. M. L.
7. 471. B. Flol'. 3. 4.83. !le .tão -temos este
vicioll.
Couunturullzól'~ V. trans. Admiltir alguem á naturaliduae, dar·lhe o ser, ou
qualidade de natural. § Fazer da mesma

CüN
n aI uteza, passar em natureza ii iol .
2: 103. -foi tão sollicila em edinc!r a' ~1I1'
r!lnal fabr~ca sobre ella, que a COl/I/al ~
l/aol/. com Igo..
1110C:on.tl.lul·ált''''ntc,. adv. Com natl r
uade. com enwlhança á natureza I'?~.I'
6. 389. e Alm. /Ilsl'r. 2. IH.
. ena,
Cotlnccçiio. V. Connexão.
ll'_V()nn.c.cti\'~, g. m. (~o Lal.) .(1. bOL) 01'oUo ,Pultlculal, que eXiste mais ou menos
apparentemeute em grande numero de
[Jlantas, e que reune as duas cellulas da
anlhera. ~I'ot. D. § -:- adj. Que une. § II
anaL). TeCido connec/tco. ou ceUtllar; tecido
esp0I1JOSO e molle, que, no corpo dos ani.
ma~s, en vol ve lodos 03 orgãos, e preenchê
os Intervallo~ que os separam.
,Conneluo, pi. Conne.r.ões, (;JJ corno ks,
n este e ~eg.) s:.f. (do Lal. CD//ltexio, anil]
CoherenCIl!-, unlao, enlace entre algumas
c~u~as ullldas e dependentes: V. g. cOlmexao enlre as causas c elTel/os, enlre as parIu
de um sys/ellla, discurso, elc.
Vonnc:l:ltládc, S.

r. (L dos tabelliãcs nos

Doc. ant.] Dependencia, unnexacão Iigacão
consa annexa. P. R. Li/s/re. p. 8.' . I
Conllcxi\'o, ",

adj. (do LlIl. coltncxivu!

a, um) Que causa connexão, e a da ns par:

tes de um todo: a. conllguração, ou qnal.
quer cousa COII1lCX/l'a dos at omos, que se
diz produzir a coherencia dos corpo.. !
Chamam-se parles cOllne:civas ela orarão. as
preposições e as conjuncções, etc.•ordem
bem COlll1cxiva e luminosa das partes, ou
memoros de um discurso•.
C:o.. ltéxo, u, adj. (do Lal. conne:ru!, a,
um) Que tem con nexão. § Folhas co/mexa!;
(I. boI.) folhas em que os peciolos oppos·
tos se unem pela base.
Co .... I ...' .. cln, S. I'. (do Lal. barbo con·
niven/io) Dissimulação e tolcrancia que tem
o superior, ou syndico, ou qualquer pcs oa
que deve vigiar a respeito da inrracção das
lei~.
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§ Fingimento de que se ignora o mal II ue

oulrem pratica; JJrOIJOsito de auxiliar, ou
encobrir a falta e outrem; cumphcidade.
COItIth'élttc, adi 2 gen. (do La!. conni·
vens, Clllis, p. a. de cOllnit'ere, di~~imular)
Diz-se do individuo que fecha os olhus aos
abusos e infracções das leis, cuja m.cução
e vig-ilancia sobre a sua ob ervancla lhe
iucumbe. § (L bol.) Diz-se das partes de
uma planta, que estão conchegadas, ou
teudem manifestamente a conchegar·so,
que parecem unidas e o uão são realmen·
le: V. g. calis, an//tems connivenles. § Fo·
lhas""":; aquellas que sendo oppostas, se
encoslam umas ás outras pela sua fac.!\ sup<"l'ior, durante a noite, como a armola do~
jàrdins. § (L anaL; Valvulas - ; d.obrasJormada na membrana interna.dos IllleslIllOS•
§ Denles - ; os caninos. _
.
C:otl .. otnçiio, S. f. nclaçao, .depcndenCTla
na com paracão de duas ou mais cousas. .'
de Agom, 1.-p. 99. ed. ult. § (I. gram) SI'
gnificado confu o de uma palavra, alem da
sua significação afjsolu~a.
r.
COtltlOillli\'o, u, adjo (l. graD!') Quése
ve a dpnotar uma 'idéa secundana, ao mesmo tempo que a i~éa principal.
,'.
Co...... blúl, adJ. 2 gen. (do La!.) Maln
monial, nupcial, conjugal.
. 1ll) I
Colt .....blo, S. m. (do Lal. c07lIl'l/.b/.ll ~:
poet. p. us.) Consorcio•. ma~'ltllOm~, cas
mento, nupcia? § Hg. j,lgaçaO, IlInao.. uso
()otln ...... c.·ar., V. trans. !dO La}-) p163.
Contar aJuutar a conta. POI I. l/Cl. p. C, e
'CO"~Cút'flO, S. m. (do Gr. k6nos, C~ucto
kal,,/?os, fructo) (t. bot.) Que tem o
COIllCO.
( [) Reco.
Co.. ocellcu, S. r. (do Hesp.l an.
nllPcimento,' confissão. EluclCt. I m fi-ura
COllollJi.l, adj. 2 gen. Que e D
conica.
6
one e li·
COllólde, S. f. (do GI·. ~ /lOS, cmcibanle
dos, fórma) (L de math.) Fblgurau~a eJlipse.
a um cone, que tem ..por ;Jse cone. .
§ - adj. Que tem a .forma e um ue Conoi·
COllóldeo, n, adJ . Omesmo q I arlueJle
de. § Ligamenlo conOldeo; (na aPte1á á olavi'
que vae da apopbyse coracOl
cula.
d'd ) Indicaçáo
()oDOUlIJlnçuO, S. f. (l. 1.
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!imullaoea de muitos seres que tcm -algu- cousa juntamenLe com outro ou outros. B. dade. § "Consciencia estentluda" larga. Doc.
Plor. 4. 3n § Usa-se subsl.
Anl. § /t'a;el' comciencia com alguem; repacousa commulU..
.
consocco'dól,e, S. m. Companheiro no rar o que se lhe d'we, restituir, inel rnnizar.
m~ollonfll\, s. m..Sectarlo .da lleres~a de
sacerdocio.
Paiv.
S.
3.
{.
I.
l'lU
V.
Go o de Alexanul'Ia, que Vl~eu no \ I seLeão, Vcsc. c.3~. § Enlear, ceaal', engorlar, en·
V!)n.4""rll~ão, S. f. (do La!. consecl'alio) ganar, illlUltl' a-; paralylical-a: atamal' a-'
cu~~ da E. C. e que reronlleCla tres deuO acLo de consagrar. § Dedicação a Deus: ter a C1Jlt.sciencla cla~lica, ou lal'ga; n:lo e cs~
~OllquM"Í\'O, ", adj. (L .med.) Q.~e aba- v. a. a consall'ração de W11'.l egl'eja. Blul. § Lreitar, ou cingir, ligar aos seu; diclalll s,
I alormenta: v. g. dóI' conq!tass!~a, ou A parte da missa em que se consagra a hos- nem a escrupulos. Paiva, S. § Fazer con~nlluassanlc. POI'/. Mcet. !l. 61. "mOVllnen- lia, <? o vinho e agua. § O acto de sa.irar scieneia ele ala. cousa; i. é cscrupulo. Cam.
um biSpo. § O acto de receber o pastor pro- Se/cuco, Pl'ot. § Meltel' a mão na conscicnlo WIICIl.\ lUa"
•
('onque!ro, S. m. O que faz concas de testante o poder de parochiar uma egreja. § aia; examtnar bem o seus acLos, o' ens
A
ccrimonia de sagrar um imperador. § Ile- tienlimelltos para reconhecer se pensa ou
I~u, pratos, ou gamellinltas, para botar coverencia devida a cou.a consagrada: "os procede bem ou mal § LançaI' a conscienmcr. Elllc.
.'
~OIlIJl.erér, ou COn1ItlC"II', V. II1trans. gentios reconhecião nos misera veis algum cia (óra d~ casa; não ter conta com e cruIdo La!. conqucl'il'e).,<anl.) por ConqUlsttlr. genero de consagl'acão (res esl sacra mi- pu los. CalH. Selcuco, Prot. § Meltel' alguma
ser)" Vieir. 8. 169. .
cousa em conscicncia a alguem; fazer que
Kooil. IlIcc/. de Alc. 1. 3..
con.""~I·i1dnlllénte, adv. Com consa- escrupulize acerca d'ella. § Isso é cOl1sciencnn'JI,.HI, S. m. (L. ASlaL) ~cerdote de
cia; cousa, que g-rava a consciencia. Cam.
uma das seilas dos CllJn., que \'Ive clau u- gração. Vicir. 2. 360.
Von","g"ádo, p. p. de Consagrar. B. Flol·. CUlW 6... olhai, que be coltsciencia, por um
rado noS seus pagoues. 11~. P. c. 107..
COII'lui.lll, s. r. A acçao de cOlHI ~Islar : 2. 225. "huma custodia com cinco formulas tão pequeno erro, lanta pena" § PesaI' uma
r. g. tlcspcndw llw!lo com a conq!lIs1a da consagrOltus" § Jurado: "o reix nom de- cousa na coltsciellcia; ter remorso' d·ella. §
Afin. Casto 8. C. 85. § .tcrra compll t~da. § vem seer consagrados.. Ol'd. A(. I. 63. tO. Ncio ler consciencia; não tere. crupulo de proVon,,"g"udoJ', S. m. O que consagra; ceder mal, de prejlldlcar alguem. ~ Tcr a COIlOacto de adquirir; e. Ig. "a geomctrl~ be
nrcessaria para conqlUsta de todas as sCle.n- consagrante.
sciencia limpa; não lhe pesaI' a consciencia ;
Con,,"g"lIl11énto, S. 111. Juramenlo, que estar convencido ue que procedeu I em. § Em
das. Lobo, {. 1'11. ~ Gu~rra para conqulslar. 8. :l. 9. 'I. "a conqwst!t, que dizem t~r se fazia jurando as partes sobre a llotilia col1sciel1cia; (Ioc. adv.\ na verdade, ,egunscns principes, com os rrl, gentios cq- consagrada, que commungavalll, 011 não. do o dever. § Mesa da conscwllcia; tribunal
marroos. § Lucta continua. CUIIl. Eleg. l:l. bt/xl. 1. 421. Leão, Chi'. lJ. fiem. p. 321. in tituido por D. J. III., tinha o tractamenLo
de mage,lade, inspecção, e jurisdicção so,c·o pensamento o. olhos tem conqu~sta" § ItU. eil.
Vom.ngl·Jlnte, p. a. de Consagrar: adj. bre materias de consciencia, ordens militaSolicilação para vencer: «cm conqltLsla de
uma mulher honesla" Vieira. § Diligencia 2 g. e s. m. e r. O que consagra: "os bis- res e Sllas rendas, 1J0spitaes, capflla , merpor consel(uir alguma cousa: -em perpe- pos consagmnles forão etc.• «mãos sagra· cearias reáes, benelicios do ultramal', elt:.
IUI collquista de dilalar ca~a. hum. a ~ua es- das, e -" a- dos pi'esbyteros, blspoti, elc. foi extincto cm 1833. § Casamcnlo de consciencia; o que se faz para reg-ularisar uma
~rra.I'/eil'.§ Lida, lucta, diligenCia lidada: sacerdotes. § O padre que diz a missa.
,-cspirilual" (para a fé) Lt/c. «Jacob nesta
CO'UII""""', V. trans. (do JJat. consecra- união irregular. § Libel't/Ol/e de consciencia;
colljllislO' (dos amores, on nupclas de Ila- I'e) 11azer sagrada alguma pes'oa: v. g. liiJrrdaLle de não seguir a religião do esla·
wc.) I'icit·. 9. 8.• fronteira da conquisla al'l.lS, altm'cs, templos, calices; dedicar Bar- do e de exercer cada nm a que profes'a. §
espiritual. (missões) Vieir. § 11a;er con- rciros, 202 V. e '236 v. "que consagramJn Em religião, colIScicncia é o entimcnlo rios
(um templo) a S. Thecla" § COIISagl'a1' a vi- peccados commeltidos. § Exame de conscienjUiJlOS; 111( sert eliz em amores.
.
tonqul"l,nç"O, S. t. O acLo de conquls- da, o tem.po, a algum lrabalho, estudo ou cia; medilação para recordar os peccados
comlnel'cio; dedicai-o, appllcal·o. 1'. de comrnettido.; deve fazer-se antes da conlis~
~r.l'illo, Ohl'. Suncho I. C. '2.
Con'luI81""0, p. p. de Conquistar; e .1gol'. 'I. 1. !'l Jurar pela hOtilia, qne Sé! COIU- são, segundo os preceilos da ~g-rcja cathoIllj.Que se adquirin por armas. ~ flg.• Es- mllnga. 1J. Olar. c. 4'2. ou 2. 8. till. cd. "len- lica. § Oaso de conscicncia; dirtlculdade em
Iloulro tao con'/lIis/Ollo" buscado por tantas do consaal'ado de nos tomar Jlor mulheres" saber e Lal ou tal acto é ou não (leccamidiligencia, lidas, fadigas. B. 1. 8. 4.• de· Incd. t. 403. «consagrárão ambos de mor- no:'o em certas circumslancias.
Von.~e1cllciosUlllcnte, adv. Segunuo os
llIii que foram bem conqlúslados com a fu· rer hum, quando o outro morresse" (aui se
ria da arlilhcria. B. 1. 9. 4. § fig. "IEI·rei diz, qne commungaram o reç'cnte, e o con- di clames da consciencia, em consciencia.
Vonsciencloso, ou Conelendõso, u,
D. Manoel} como do nobre pensamento da- de de Abranches ajuramentaaos) Leão, ChI'.
qurlla ohrigação... não deixasse de ser Ar. V. § Dizer as palavras da consagração, adj. Melindroso, escrupuloso nas cousas, que
bum só momento conqnislado" perseguido, por cuja virlude o pão, e o vinho e agua, tocam a consciencia moral, que tem con(~mbalido, incitado. Ltts. 4. 67.
se convertem em corpo, e sangue de nusso sciencia. § I\ecto, juslo, inteiro, que procede
1'01111111810"°.', o, S. O que, a que COI1- Senhor Jesus Chrislo segundo a fé caLholi- conforme á consciencia, que não abu'sa : o
qui lou. CosI. 8. C. 8:>.
nosso pOlleil'o ê consciencio o no pcso.
ca.
()ollslIgr4r-~e, V. rer. Dedicar-se: v. g.
l'onqul8J8r, V. trans. Adquirir, submet(Con 'ciencioso, Eticrupuloso. S!Jn.) O I.·
ler.~r arryJas o senhorio de al"uma terra, consagrar-se a Veus; dar· se, dedicar-se to- é inteiramente alumiado l1ela luz da sua
r1gIl0, relllo, etc.•com toualas m~is (ler- do a seu serl'iço, particularmente enLranuo consciencia, e a segue com confiança; o 2.•
1lSI, que elle podesse conquislal' d'elles em religião: "nos devemos entregar, e con- é só medianamente esclarecido pela me ma
Ido" llouros)" B. I. 1. 1. e 3. r•. 2. «conqnis- saara/' perpetuamenle corno e cravos a nos- luz; algumas vezes mrsmo cerra os ólhos
lar d~s rei gentios. § ligo Captivar, pren- so redemptor" Cato Rum. 51. Lttc. I. 15. "a para a não ver, e vai procurar fóra d'clla
d~~,I!gar: .magistrados a quem peitas con- ti lWS collsagmlHos (cruz san ti:, ima'" §- molil'oi' para obrar, ou deixar de obrar.
Consclcnlc, allj. 'I g. (t. phil.) Que lem
çi~lno. 'uma liama invislbil a conquista" Vet/s, ou 6'ltristo na hoslia; lrans 'lIbstan~.namorada) Maus. 181. § Predominar, pos- ciar-se debaixo das especies de Ilão, e no con~cienr;ia de sna prollria exislencia ; que
,U1r, e roubar ao seu UfiO: "da linhagem calis debaixo das de vinho e agua. ~ - no sabe o que faz: "o homem é o unico ser ani(dusAlmes) ... Belfegelra ... conq!!Ísta per- pobl'e; trallsformar-se a'rlle debaixo da. es- maL cOl1sr;wnle; porqne é o unico que e poiIlde 300 leguas em redondo .. B. 2. 3.2. V. pecies de mitieravel, H calamitoso. Vieil'. . de elevar á idéa geral da exitilrncia; .os aniCIluqll!slado.. ~ Conseguir: .conquislal' ve- t8l. 2.
maes inreriorcs não tem mais que perceVOllsIIlIglllneo, ", adj. (do Lal.) Que é pção immediala de si mesmos".
:çocs. VI eu'. 1. '118. "conq!!Ístal' honras"
VOllscio, u, adj. (do LaL conscills) Que
,{. 117: § Adquirir: v. g. conquistar do mesmo sangue, raça: 'D. g. pal'ente conronlotll!.!, Olltl1lOS. ,11'1'. 7. I. "tudo conquis- sa-nguineo. § Il'lIIãos -; quó são elo mesmo lem cousciencia, c conllecimento intimo do
la a fortaleza pertinaz> Lus 8. 50. § '['ra- pae, e de mãe dilferente; OJlJl. a irmãos ute- que lhe diz respeito: concio da sca malda·
1!II!lar, fazer esforços por consrguir. I'iei- rinos, ou meios irmãos; i. é, Ulhos da mes- de" Arl'. 9. 4.
fII •• debalde as conquistal'els com mesuras" ma mãe, c de pac di \'erso.
cOllsc.'II'çi'o, s. r. (do Lat. conscriplio)
i-O r~ino dos Ceos" com obras de virLu- ConslIlIgninho. O mesmo que Consan- Censo, registro, rol, alistamento de pessoas
I. Pow S.• -c·os olhos a luz do sol .. i. guineo . .11'1'. 2. 13.
para serviço militar. § Conscl'ipçõcs; pI. cen~Ilcançar. § fie>. Alcancar' "'allhar a amiCOlullngJlinhli..le, S. r. (do LaL. cansaI!· so' feitos cada anno.
III;, aestima de alguEin. ' "
COllscl'Í\.lo adj. m. (do LaL conscriplus)
guinilas) I'arentr ·co por sangue.
II Conqul8lór, V. intrans. Entrar, apode·
Cons...·ehllido, ", adj. (do Lal. consa"- Padl'e conseriplo; senador da anti<,a Homa.
~A .lIIvadir.. Jlfal/s. At. "herdades, ler- cinatus) Cosiuo, mettido com outro: .. obras Macedo. DOIllZll. p. 4.4. § adj. e S. m. (L. uso
: oode COnqlHslu . o rio" e ligo «corações consal'Cinadas de di versos autllores.. Barrei- mod.) Designado, alistado para recrulamen~e gl,emor cOllqlusla as paixões, e man- 'I 'os, Censo sobl'e ll1allelhon. 19, .fragmento to das tropes mililares.
('. o\. All?ssal'-se, sllll.
Conscc"Jlnle, adj. 2 gen. (do La!. conde algum author consarcinado de muitosuiODqnl.lnel, adj. 2 "'. Que póde con- let. II. i. é, composto de partes.
secrans, anlu, p. a. de conseCl'are, consa~rar-se, de .faclo, ou ae direito; que é
Conl!4clcnclu, (do Lat. conscienlia), ou grar) Bispo consecl'ante; o que preside na
lard. de conqUistar "e o mar será conquis- Voncicnelll, (como muitos escrevem), S. sagração dos bispos.
r. O sentido illlimo, advertencia, conheci- ConsecrulÍ1'O, u, adj. Que tem poder e
~C~~~ell~IO, s. r. (anL) Omcina, e cargo mento do que se passa na nossa alma: .(fa- errlcacia para con agrar. CeU. Q. I. 299.
Co"sccrntó.'lo, adj. m. Pertencente ou
C'.rea.no. Elucid.
zer) o exame da consciencia. Luc. 10. 4. §
qlle t e.rlo, S. m. O cónego regrante, Comparação da acção com a lei moral, ou relali vo á consagração: discurso consoo/alo10' ccr cargo do que pertence aos cóne- I'egra para ju\garmos da sua ~ondade,. mal- l'io; feito em acto de se consagrar alguma
C sua me a em commum. Elucid.
dade ou IlldllJerença: d'aqul eslal' em boa pessoa, ou cousa: v. g. bispo, rei; templo,
f onreélro. Omesmo quc Conreario.
consciencia, diz-se do que tem cerleza de etc. B. Flor. p. I. PI'. Bal.
~re~llondél" e der. diz o vulgo por que obra bem, ao menos opinião bem funConsecnção, S. r. (do LaL conseculio)
c ponder, elc Vetes
dade: em má consciencia, pelo conlrario. § Con eguimel1to, acção de lograr, ou obler
"~'bedór, 'a,' adj. Que sabe alguma Com a ?IIeIo na consciencia; com Ioda a ver- O fim de alguma cousa, que se deseja, 01'
o

520

CON

CON

CON

pertende. B. Flor. 2. 47. "para a consecu- ção prudente, que cada um toma: "eu (a; xa o allieion "Coração determinado nã

ção de hum fim tão oberano... § (to astron.l sabedoria) assisto aos consolhos ponderados fre conse/.ho" .Quem não tem C()nsellil) osof·

Espaço de tempo entre duas conjuncções
da lua (vinte e nove dias e meio); diz-se
tambem: consecução s)'nodica e de progressão.
(;on~cc .. Uvnmentc, adv. Logo depois,
successivamente: "foi ordenado bispo, e
consecutivamente capelião dos reis Suevos..

M. L. 2. p. 210.

(Jo''''lCcutho, n, adj. Que se segue I.ogo
após de outra pes,oa, ou cousa; succeS~l vo,
immediato: «eincoenta annos consecutivos.
i. é, em interrupção.
(Jou"cc"in, S. r. (ant.) Conrearia.
(Jonse:;.. itlo, p. p. de Con eguir, e adj.
Alcançado, obtido.
(Jonl;lc:;uitlill', n, O que, a que consegue, ou conseguiu alguma cousa,
(;onsc;;nhnênto . m. O acto, ou eITeito de comeguir; exilo favoravel: "o conseguimento de grandes empreza, requer
grandes tl·abalhos.. 7'. de A{Jol'a, ~. 3.
(;o ....e:;nintc, adj. 2 gen. Consequente,
que ~e egue depois. A1'1'. I. I. "se este peixe tem 1m te. conse{Juinle he que haja de parir seus filhos já formados .. II. N. 2. 386.
Al'r. 6.13. e lU. 8. "fins felices conseguintes a principio mal afortunados». § POI' -;
(Ioc. adv. conj.) por essa razão, portanto,
por isso.
(;olllOcgulntenu'nCc, adv. Consequentemente; por consequencia, por essa razão.
por isso. § Immediatamente depois de outra cousa: «logo conseguintemente acudia ás
nece~si dades» V. do Are. 3. 8.
(JolIsc;;ui." V. trans. (do Lato consequi)
Alcançar, obter: v. g. conseguir o seu inlento.
(Jonse;;u;'··sc, V. ref. Vil' em conseq-uencia, cau~ar-se: .donde se conseguio o
judaizar dos gentios" A'rr. 3. 16. § Alcançar-se. V. Obter, syn.
()onscguh'cl, adj. 2 gen. Que se póde
con eguir.
()onsêln, S. r. (anL) Pyxide, ou ambula,
em que se g'nardava o Sauctissimo Sacramento. Ett/cicl.
.'on.. elhn, S. r. (do He~p. conseja) Fabula, como a de PJledro, apologo, conto moral; conto de velha: .0 lobo e a golpelha
todos são n'h uma conselha.. Ulis. 4. sC. I.
i. é, andam na mesma fabula; eguaes, unisonos, de l'gual condição.
(;on~clh""', e derivo v. Aconselhar, etc.
Eu/i'. 2. 7. Ulis. I. sC. 2. FerI'. I. (.114. e
Carla, 10. L. 2. Ord. A(. 5.2.3. e 5.31. 7.
"conselha!lores .. Fios SaneI. 76 v. ineei. 2. r
303. Ord. Ar 1. (. 342. Utis. I. 2. "raramente se acha quem consethe, senão ao som
de seu proveito, ou gosto. "collselhem no
que sabem con elheiros» Fel'l·. Cm'/. 13. 2.
Bern. Rim. «amor me conselham que e8perasse".
ConlOclheh'.. mênCc, adv. (anto) Acinte,
sobre con elho, e pen~ado, de propo_ito,
deliberadamente. Orel. Ar 5. {. 365. «n'aquelle ca~o, honde de proposilo, e conselhciramenle levantar o dito arroido, etc." e
f. 216. 7. "dizendo os querelosos, que os
ferido , ou doestarom em vendita e revendita, ou conselllei'ramente, ou sem porquê,
ou de proposito, etC.»
Com1clheh'o, ti, S. (do Lat. consilial'íus)
O qlle, a que acon elha. § C071selhei'ro; dizse de certos per.onagens, que eslão nas
corporaçõe superiores, cllamadas conselhos, e ão do consellJo de el-rei, etc.: v. g.
conselheiro de eslado, ou do govel'1lo do eslado politico; conselheiros ele gucrra; - do
Conselho da (a;enda, do Con dho ul/rama1'ino, elc. V. Con elho. «Mór inconveniente
he erem os conselheiros máos, que se-lo o
me8mo Rei" Al·/'. 5. 13. § Oonselheiro; o que
trm carta de con elho; é actualmente uma
di~lincção honorifica.
(Jon .. clhelro, ", adj. De conselheiro, que
aconselha. Lus. 8. 64. «a lingua c01lSelhei-

'ra».

,.

(do Lat. consiliu1J1) Parecer que se dá a alguem, ou se recebe:
V. g. peeti/', daI', 10maI:. oU'l:ir os con< Ibos.
lJelic. Act. 1). 23. «o cao velho, guando ladra, dá .canseI/lO.> § A deliberaçao, resolu(;ollselho, S. m.

e conferidos entre os bem doutrinado c de
bom saber" "alto -» grande saber e prudencia. Vieim, § Parecer, intento: V. g. mudal'am o conselho; i. é, a resolução: "tomou
bom conselho". § De meu conselho; por meu
volo. Casl. 3. C. 124. B. C/.ar. c. 29. "ele meu
conselJw ide-vos embora". ~ Conselho; prudencia, sabedoria. 8. FiaI'. 2. t.8. Ba'l'l'eiros,
47.. "como por seu bom conselJw e paelenCla». § Homem de bom conselho; prude.nt.e. § Pel:c1er o ,consetho; perder a,cabeça,
o JUIZO o tino. Couto, 4. 8. 8. § {)onsetho;
junta de conselheiros sobre administração
publica: v. g. conselho de eslado, que conta de con elheiros, personagens da prill1eira graduação, que aconselham nos negoci~s politicos e do governo os mais I;\r~ves II1terno e externos: "Senhor de GOJa
do conse/.ho do eslado. Feo, Q. titulo da obra,
e V. Estado, (boje dizemos consetho de Estado): "o Rei nenhua cousa faz, senão segun·
do as lei:;. e acordo do conselho do Estado"
Luc. 10. 20. Sys/ dos Re!Jim. T. 6. p. 471.
N. TI. O conselho de Estado politico é meramente consultivo; Or'i conforma-se ou não
com o parecer do conselho de Estado. Ha
mesmo na Iingnagrm omcial duas formulas, que indicam trr o rei concordado ou
não com o parecer do conselho; essas formulas ~ão: fiei por bcm, concordando com
a opinião do conselho ele eslaelo; ou fiei paI'
bem, ouvido o conselho de eslado. No TIrazil
o comelho de Eslado foi abolido com a inau·
guração da Republica. § Consetho de !Juerra, Conselho ul/ramm'i1lO; - ela (azenda;
que tem inspecção e direcção da gurrra,
fazenda real, negocios do ultramar, etc.
~ - da camllra, ctc.; verl'ação. V. Concelho. Ord. Ar 2. 59. (l. ~ Houve o Concelho
das huNas, criado f'm 25 de julho de le04,
lrallsformado depois no' Consetho tl/lramaTino cm 1M3. § Conselho de d'is11'ú:lo; corpo electivo e comllltivo, que se reune na
séde de eada di~triclo em Portugal, para
8uperin.tender nos assumpt.os municipaes,
rrspectlvos orçamentos, elc. § Conselho de
(mnilia; rl'ullião de parentes, ou amigos,
sob a prrsidencia do juiz de direito, ou
dos orphãos, para regular os interesses dos
menore~, inlerdiclo~, etc. § Conselho superiol' de ins/rtlcfão publica; conselho constitnido por professore~, elc., que teve PI;meiro ~ua 8éde em Coimbra, depois pasSO\! para Lisboa, e acabou por ser supprimido e substiluido pela junta consultiva de
instrucção publica. § Conselho elo almimnlado; para os nel!oeios da marinha. criado
rm 1790. § Não sabeI' clm'-se a conselho; l. é,
re~olver se, lomal' algum expediente. Arl'.
4.5. § .Se o ca~o dé~se outro conselho> i. é,
fizesFe nl'cessario Dludar de I'onselho. B. 1.
10. 4. § Let'antm' o conselho; dar por acabada a con~ulta, a junta para deliberar, em
se são d·ella. Cas/.. 6. c. 130. § Conselho
confederado, pOI' jumlllento; con~riração,
ou conjuração cllntra alO'uem.
Orc
5.
o
2. 10. § Concelho; dilfl're. § Carta de conilelho; o titulo, pelo qual o rei conferp. a alguem o titulo de sru conselheiro. § Adag.:
.Conselho de amigo vale um reino .. Fcr·/'.
81'isl. 4.}. "Ainda que srjas prudente e
velho, nao desprezes conselho. «Segundo o
natural de teu filho, a, ~im lhe clá conselho"
"lIomem apaixonado não admitle conselho"
"Domem nesclO dá ás vezes bom conselho"
«OfJiclo de conselho, honra sem proveito>
«A coelbo ido, conselho vinrlo" "Conselho
8em remedio é corpo sem alma" "Conselho
de quem bem te quer, ainda que te pareça
mal. esére\'e- fi" .Ainda que e~tejas mal com
tua mulber, não é bom consel1w que córtes
o apparelho» ,,00 tru amigo o primeiro conselho" (,Quem me dá bom conselho, meu amigo é., "Se queces bom cunsclho, pede-o ao
velho" "A,? feito ,:eDle~io, ao par fazer cqnselho" "Poe teu dluhrlfo em cOllsdho, um
dirá é branco, outro é vermelllO" «Mudado
o tempo, mudado o conselho" «A novo lleI!ocio, no,'o conselho" "Aproveita-te do velho, valerá leu voto em conselho. "O que te
dis er o espelho, não 1.'0 dirão em conselho"
"Quando fores ao conselho, fana do teu, dei-

r.

Ar.

de o seu, e não ganha o alheio> .ó per·
alheio dá consel/w» "Do velho C()nsel/lO mal
consellw as paredes ouvem,,' «O tem;o·Edm
remedio onde falta cons-'lto.. "CanselllO se a
remedio é corpo sem alma".
m
COIINêlos, S. m. Herva. Rccop da C"
293. V. Sombreiro de telhado.
.
II.
cOIIsclIlcllu'lIçn, ou VOIH.hllilblln
S. 1. Igualdade, conformidade, conveOlell~i~ ,
mutua.
(JO'.'!!lCllho.·, 8. J:!l .. Se!1110r de cousa, Cuja
propriedade e domll1lO c commum a outro
ou outros senhores.
'
(;0 IISCIIS
adj. 2 g. Onde intervemcon
sentimrnto, em qu,e se dá consenlimenlo~
V. g. paclo -, con/mclo -, lJalavras- de:
seios consensi~es clc peccar.
'
COIIHCII .. iclltC, adJ. 2 g. Que dã oseu
con entimento, ou assentimento' unallime
do mesmo anImo.
"
()OIlNêll~O, S. m. do Lal. consenslls) Consentimento, annuencia. Vieil·. 4. 215.•os
reis receberão o dominio e .iurdi~ãodamão
e do consenso dos povos.. § fig. AnaiO"ia B
Flor. 2. 224. "pelo consenso que tem"com õ
coração a phantasia..
COllIoCII!!lIlÓI. V. Con ensial.
(JOIISCIIC.\IICtlméllte, adv. De modocon.
sentaneo: viver - á lei de fJells.
CO""cIIColleo, n, adj. (do Lat. cUl/sen/a.
7Ieus) Conveniente, conforme á razão ou ã
nl'cessidade: «camiullO consenloneosa'oSl'r.
viço real" Res. LeI. (. 40. "não he - deÍIar
de reeelll'r al~um llOne~to negocio.
(;olllSenCldo", n~ S. O que, a (Iue con,cn·
te: "a rainha por adullera, e el-rei poreensentidor» Leão. CM. Af. V. C. 43. 11. 1J0m. I.
r 2.
(;onseIlClmclllo, S. 111. Unanimidade de
muitos concertados, e Uflidos no parecer,
ou querer. Res. Lei. r tt.. "as conquislas
~e~llIndo o consentimento do reino> (nare·
volução de 16t.0) Port. Rest. ,~ Approvação,
acquiescencia: "derão consentl1nelllo os com·
mendadores" M. L. 1. ~. 260. «de c0l1!mum
consentimenlo dos sablos, a atlracçao I~e
causa de muitos e[eitos" "fOI em co/uenllnumlo di~son consentiu, ~ppro\'ou. Co~lo,4.
9. 4. Galv. S. 1. lOS. 11.• tem po~ SI 0de todos" § (I. med.) V. Sympalhla, Consenso.
.C:oIISCIICinCc. 7'. de Agora, p. a. de .
cOIISCIICir, V. trans. (do Lat:.colISclllil'e)
Prrmittir, dar conseulimen~o' l'lCt!'. 1.26.5
So(]'rer: V. g. o eslomago 7100 conseule esJlS
maniaTes: a ?'a~ão 1lão o consente; conscntir tal af(1'Onla. .
.
cOIISCIICir, v. 1I1trans. Ser do meEmo IIIto de outrem, concordar com ell~, vir no
que elle quer, approl'ar. Lobo, {. 218.•COll·
senli!' com ella" (José com a se.nhor; (IUe 0
provocava a adulterar) Feo, 7I'al.•. f. 2.6
Arl'. 3. I. «e os que como cJle consenlem.
e 9. 2. "consinlo comVMCO" e 10. I. .constll·
IiI' com o appelite da adultera. 'ClJ/1Selltllldo,
com os matadores, e ajudando» feo. Trol.
S. Eslet·ão. § er couforme: .a v~nlade.~~·
senle com o juizo. d~ rec~a razao o An. I:
19. § ConsentiT ao JIlI~O; 11ao dcchnar o f~.
1'0, ou o juiz. Ol'el. AI- 3. {. 102. «hm.re~e
se?llido .ao ju_izo" (nao allegando ~~1.ao las
chnatona.) Nao oppõr estorvO ph~sIC~e~ra
dar passo, fazer commodo:.:,qulan oa elc;
as serras e val·les conseutwo, liames .
FI. N. I. 7(l. § V. Ap/JI'ora?', syn. p mill ir.
(;o" ..cllti.··..(·, V. ref. lmpess. er esdese: "consentil'-se-ha, que os estrangw
va~ em nossas terras !"
L t) Aconcluo
Colse'l"êlcln, S. r. (dOd a. missas de
são que se j",gue, e ~eduz as pre. l' foi
um raciocinio. § Elfelto, resultad.o. iJl~/1ll
con. equencia da 51lú morte a rtll~~ do ver'
(ilhas: «o chorar he con.seqllr~Clce· .pOIl17iei!'. 1. 783. § Importan~la, a. ~n 1 '783. §
10 de tanIa conseqllCncW' VW?,. 'or is!O,
Por c9nsequencla; por es~a. rarlitc prep.)
por tanto. ~ Em consequencza c'. v . o{lO:'
por causa de, em re~ullad~ de ~o Ji/I'o,.;a
'I.'el'no em consequencJa Cita rotaJfu a sua d&ela comam dos deputac os, pe
missão.
(d Lat COl/sequenl,
(JolIsCCluellte, s. m. o
.
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tis) Oque se de~uz do ant~cedente logiCion.'!lCrVlllltc, adj. 2 g. Que conserva. exterior, e está cingida com a presença. A
~ v. g. a fonclusao que ~e. lira do .antece- Atm. Instr. 2. lJ. 10q. § it. p. a. de
consideração obtem-se d'aquelles que se
dente no enthymcma. VWt'l'. I. 1;)7. § (L
f:oullc""éll', v. trans. (do Lal. consel'vare) aproximam; a r'eputafão gmngea-se mesmo
ramm.1 O n9me com que ~oIIco~·da. o rela: Fazer durar illeso sem corrupção physica, d'aquelles que nos nao conhecem.
fvo conjunctlvo nas llroposlçoes mCldentes, sem lesão, ofTcnsa, quebra, detrimento: v.
(Consideração, Contemplação, Respeito,
'pp a antecedenle. § Por consequenle; por g. conservar a fazenda, a .mude, a vida. etc. Deferencia. Syn.) Temos consideração para
~onsequencia.
.
§ Guardar, ter em seu poder inteiro: ÍJ. g. com as pessoas; contemplação com a fraCOIIHC""C"CC, adJ. 2 g. Consentaneo. B. conservo.o livro, o originat. § Reter na me· queza; r'espeüo á autoridade; e temos de{eP §Que se sell'u.e, e deduz: ~consequente he mona; nao esquecer.
1'e71cia relali vamente a um aviso.
confessar que Ih~ devem ~ Vida.. ArT. 9. 18.
Ciousc.·,' ....··llc. V. ref. Manter-se em boa
(Considerações, Observações, Reflexões,
.he consequente as alleraçoes na moeda ~e· disposição plJ)·siça. § Permanecer de certo Pensamento . Syn.) Considerações é de uma
vantarem-se os preços das cousas. Leao, modo: conservar-se em pé, em silencio, elc ; significação mais'exten a; cxprime a acção
ChI'. D. Fem. p. 202. ,ult.ed. § Imporlan.te, conservar-se firrne no seu lJoslo. § Não se do espiril~, que investiga um objecto debai·
e attendivel; que pode ter consequenClas corrompei'; durar.
xo das diversas faces, de que se compõe.
importantes. Assent. da Suppt. ~ Homem con,
CiouSC""lIth'o, ", adj. Que é ulil para Observações serve de exprimir as notas que
llquBnte; c~hc~e~te; o que.faz tudo confor- consrrvar: V. g. l'e17ledios conservatil'os. se fazem na sociedade, ou sobre algumas
me aos pnnclplOs e maXlmas, por que se melal conservativo do cadaver. AzUl'. C. l' obras. Reflexões designa mais particularverna. § Graça -; a que IJermanece do /lallecim. ete D. J. I. Fonseca, Regim. r. 5: mente o que diz respeito aos costumes, e
ro homem dep~is de feita a obra que o san- Ciollsc....ntó,·'n, S. r. O JUIzo do conser· conducla da vida. Pensamenlos olTerece uma
clificou.
vador, ~ Despacho, ou carla dos conservado- expressão mais vaga, que denota indislinVOD8cQllcu'cmcuCc, adv. Por conse- res a favor dos seus subditos. COl'/es de ctamente o juizos do espirito. .
quencia. Brandão, JJisc. ?,ratut. II. § Cohe- 164..1. § Consel'vatorias; 'leUras apostolicas,
Ciollslllc"ndnmeflcc, adv. Aconselhadarentemente. B. Flor. 3. 1/9..
ou mdultos concedidos a algumas religiões, mente, acinte, com advertencia § Com juiCOD.cro, S. m. (ant.) Conrearw, entre os por virlude das quaes ·elrgem conservado- zo. A1'1'. 2. 7. § Prudentemente, allentamenregralltes de SI. Agostinho.
res. § Repartição a cargo de um conserva· te. Sousa: .
VOIIs('nn, S. f. (de conservaI') Calda, ou dor, em que se registram compras, vendas
CiOflSidc.'údo, p. p. de Considerar: V. g.
molho que livra de corrupção o corpo met- e bypolbecas.
isso merece ser considerado. § (no senl.
lido n/pila, v. g. de assncar, li.mão, vinagre
CiOIlIlC""uCór'o, S. m. (L modo adoptado trans.) Que obra com com;ideracão, allenaguardente, salmoura. Bal'l'el'l'os, 103 v. do Ital.) Eslabelecimenlo elo Estado para en- tado, prudencia. Menez. ChI'. C. -j 13. "pes.a ronsel'l'a do peixe iria coberta com suas sino o-ratuit<:> de musica canto, declamação, soa tão I!rave, e - .. "homem considerado
folhas. § Es/al' de come1'va; (Ioc. fig.) estar arte âramallca, etc. § tonse1'va/orio das ar- ,no que faz.. Paiva, Caso c. 6. § (,Ousadia
guardado, sem uso. Chagas, 2. 83. ~ Conse1'- les, c o(ficios; eslal e!ccimento publico em mais jnvenil, que con ideralla.. Amtl·. ChI'.
ro' acousa, qlle se conserva na caTda: con- França, para ensino das artes mechanicas, 3. c. 38. fcito com prudencia, com ponde;erva de {ruclas, de pimenta de cebolas, de architectura civil, conslrucção de machinus, ração; de proposilo deliberado.
fll'l'lxil, Ilepeixes, elc. para comer, ou. exci- etc. N'elle ha cursos gratuitos sobreasscienCiOIlSldc"lldi"', ", adj. Ponderador: "é
lar oappctlte. H. 2. 3. q. § Companllla : V. cias applicadas ás artes e á industria.
mui ponderado, meclItalivo, e considemelO1'
nóo que vai em conserva de olllr·a. Fiei1'.
CiOIl8C""uCó"lo, S. m. (anL) Logar, vaso, de tudo o que hade obrar.. V. Considerado,
0.28'2. II' de conse1'l'a com a/guem; (Ioc. tanque, onde se conserva alguma cousa.
no senl. trans.
fig.) de mão commum, em uma liga. Eufr.
Cionscr1'uCó,"o, n, adj. Que conserva:
(;OIl8'dc"'ludo, s. m. Cada um dos funProl. AI'I'. 3. 19. § Andar em lima conse1't'a; "condições conserva/o1'ias da sua paz.. Ineel. damentos, molivos, ou razões, que se expõe m como preamhulo a nma lei, decreto, ou
°mesmo: "a lei. o sacerdocio, e religião 2. 109.
andarão sempre em huma conserva" (,parl:ollsc.,,·tl,·el, adj. 2 g. Que se póde con- sentença, e se escrevem em paragraphos
Iiram os dois cavalleiros a huma empreza, servar, proprio para guardar sem se cor- separados os quaes começam todos pelas
ambos em huma conserrall Palmo 2. 72. § romper: V. g. fruc/os-.
palavras: consulel'ando, ou allendendo; a
T/reaval/o em consel'va; continuo na eslreCionscrvéh'o, S. m. Cioll8cnch'u, r. lei /em mui/os considerandos. § - p. do preso
baria, d·estado. e não almargio. Ined. 3. Pessoa que faz, ou vende doces, conservas do V. Considerar, e adi, Tendo em con 'Ideraçãõ, em aUenção, etc.
m. §(t de fOl'lif.l Contraguarda. § (I. naut.) com aSSllcar, elc. em casa posta.
Il'de ClJnsel'va; diz-se dos navios que naveCiou..é....o, S. m. Os escravos do mesmo
Cio ..sltle. ilr, V. trans. Ponderar reflectir
gam juntos, que segllem a mesma derrota. senhor se diziam entre si conservos: .a pa· meditar em alguma cousa, allehtar bem
!il. fig. Ir de cO(llpanhia com algllem.
rabola do servo máo, que perdoado do amo, n'ella. § llepular. julgar bem; ter em boa
CODSl!r"RCRO, S. r. (do Lat. r:onse1'l'atio) e não perdoando ao conservo, lhe tornárão a conta: rUe considera-o mui/o. § Usa-se in·
lcção e e[cito de conservar: v. g. conser- repetir na cadea toda a divida por encheo.. trans. V. g. - n'isso.
Cio....llllcrú.·-sc, V. rer. Heputar-se: conlição da viria, sam/e, eslado, cargo: "OS Es- Cei/a, S. ele ama?' os inimigos, p. 230. V. do
lados Ioda a sua gloria tem na utilidade de Al'c. I. 8.
sidel'Q1'-se um grande escriptor. § Julgar-se:
!Da r1msCI'Vaçãoll Vasco Sr'Ll'o, (. q I.
l:OIl8ésso, S. m. (do laL concessus) As- - perdido.
CioJlsitlco·tl,'cl, adj. 2 g. Digno de cnnsifODHcrvádo, p. p. de Conservar. § Es/ar sembléa, concilio. H. FI01·. 3. 178. «que ain~1 Cl!nscl'vado; diz-se da cousa, ou pessoa da que naquelle gravissimo consesso (o con- deração. § Notavel: V. g. tempo considcraque nao esta g:asla, -deteriorada dos anIlOS, cilio Tridentino), e em qualquer outro ..
vel. § Importaute, muito graMe: V. g. desd~nças, etc. 11. do que se emendou, e COI'Cions'dcuc'n, S. f. (do Lal. col1sidenlia) pezas consideraveis, perdasCiolls'dc"JÍ,'clmenlc, auv, De modo conn lU, c continúa no bom proceder.
(I. did.l Diminuição de volume on achata(1.8DscrnldilJ', u, S. (do LaL conserva/or) mento das cousas postas nmas sobre as ou- sideravcl; nota·velmente.
Opngado a prover a seguranca e conserva- tras.
CJOU811;1I1li(HO, s.. r. (d9 Lal. consignatio;
~o:'o cavalleiro aventureirõ póde arriscar
CJolIsldc.'nçi'io, S. f. (do Lat. considera- ou allles do L>r. pOllstgna/wnl Somma applia~ua vida, ao defensor e conse1'rador da pa- /io; e assim os deriv.) O acto, ou etreito de cada para suppnmento de alguma despeza.
\ria, cumpre ~ão se expôr a si, nem a ella considerar, de reOectir : V. g. as considera- Porto Rest, q. q7q. "as consignações, que se
commco manllestoo Vasco Si/io, 21. § Con- ções, qlle en/ão fiz, agora lanco POI' escrip/o. haviam signalar ao infanle. e Leis Mod. §
~rraqor; cra o magi trado, que conservava ~ Materia, sobre que se considera. § E tima, Deposito, ou acto de consignar alguma quane faZia guardar os privileglOs de alguma aeferellcia que se tem por alg'uem : leI' p01' lia, para pagamento de credor, e ficaI' des:rpol'açao, a qUtl administmva justiça: V. g. . el/e mui/a consideração. § Respeito: ler con- obrigado aindaque elle a lião queira rece[1. 1. 33. «os devedores sr:jam
Onservador da universidade, dos /nglezes. § sitleração ao lempo, ces/ado. Jlfarin/w, JJisc. ber. Ord.
.ojC ~m Por~ugal, conservador é um func- 92 V. § Estimação, importancia, consequen- tbeúdos pagar esso que deverem, como se
~onarIO pubhco a quem competp. o registro cia: V. g. homem, negocio ele consideração: es~as olJrações, e cOllsinações nom fo sem
i~ compras, vendas e h'ypOI becas de bens "não era materia de considera.çâoll Andl·. feitas" Fil'i1J. 4. q9. I. «receber em consivCls. § Empregado superior das biblio- Ch,'. 4. C. 52. § Allenção, reflexão: .fazer gnação.. it. por pa~amentos espaçados, e
, museus, e outras collecções publi- as cou-as sem consideração li § Ter cm con- não por execução VIva, e elTectiva. § Be~ ou pr!v~da~. § Conservad01' das caças; siclerafão; allender a motivo especial, fazer me sa a correspondente, procurador, de
re' um prIVIlegiado ou empregado na. no- pesar alguma razão a favor de alguem ou de eITeitos commerClaveis, dinheiros, etc. «nar~as .reae-, em França. § Grande conser- alguma cousa. § Tomar- em consideração; vio, que veyo, á consignação de Fulan'O e
ord r, uma da.s principaes dignidades na altender, ligar importancia: o ministl'lJ /0- C.a.. § Remessa ou entrega de Plerea'lorias
do em .de Malta. § Conservador; membro mou o l'equerimenlo em consideração. § En- a um correspondente para as vender por
Iitl~hdo conservador; parlidario da poli- trar a/gUIna cousa em consideração; ter·se conta do con ignante, ou dar·lhes outro
nseríador~. § O Conse1'Vador; litulo conta com ella, olhar·se ao seu merilo, ou destino por este determinado. § A merd pubhcado em 186.2 pelo partido demerito. ViGÍm. § Sou ou somos) com toda cadoria consignada. § Consignação; (do Lat.
Uo
e Tbomar.
(ou muüa) consideração; formula com que onsignatio) ; o acto de fazer o signal : .com
!UlDan8crvlldor, n, adj. Que conserva al- se fecha uma carta e precede o nome ou ou- a consignação da santa cruz fazião milagres..
iUlI!lrecor a : "as lellras conservadoras dos tros termos respeitosos; é imitada da epis- Ar-r, 69.
Cions'gnótlo, p. p. de Consignar,
!e o s Cltoso § Pa1'tido conservad01'; o (Iue tolographia franceza.
Clons'gnàntc, p. a. de Consill'nar; e S.
tionfr~~c da~ partido innovador ou revo u- (Consideração, Reputação. Syn.) A repuill!litui'. e e~dendo o estado actual das tação é em geral o fructo dos lalentos, ou 2 g. Pessoa q~e consignou: "conslgnan/e de
rio oqçocr; dIverge do partido reacciona- da babilidade. A consideração é inherente uma çarregaçao.
Conslguilr, V. trans. (do Lat. consignaIill'igo rua. qucr vêr de novo proclamado o ao cargo, ao credito, ás virtudes, ás riquefons eglmen.
zas. A 7'epu/ação, longe de se enfraquecer l'e) Determinar, applicar, dar, assenlar renda;
di.nbeiro para alguma despeza, por desin~ircz:rílln1Jc'll, S. r. (ant.) Conservação, com a ausencia, muitas vezes se vi~ora com
. . O1n. 2. 2. 18.
elJa. A consideração, pelo contrano é toda embargo, ou despacbo: "consignou esmola
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certa aos pobres" V. elo Al'c. l. L8.• vil~te
livras consignadas nas herdades de Azota"
111. L. 5. 178. "dinheiro pago nas rendas das
terras de Salsete, que llJes o governador tiIlha consignado" Le.rws, Uel'co, p. 27. § Deposilar em juizo o valor devido de alguma
cou.a. 01'(1. Af. 4. (. 5. § Enviar ou entregar mercadorias, para serem vendidas á
commissão por conta do consignanle (l. do
comm.) § ConsignaI' wn nt;vio; dirigil-o a
um corresponuentc, alim d elle se enlJarre!?ar da venda dos generos, e cobrança de
Iretes e de carre~aL-o de novo, tudo por
cOllta'do consi{/nanle, recebendo o consigna·
lario uma commissão. (L. do comm.) § Declara 1', e tabelecer por escl:ipt~ : o govem.o
consignou na l'e{onlta o pl'tnClpW da anll-

do o tremendo consisto/'io" "ante o cOllsislorio de Deos" AI'I'. 8. ~n § Qualquer ajuntamento de pessoas. Anell'. Chi'. 2. i3. "não
faltou naquelle honrauo consislol'io qnem
dissesse, que fóra Ituma doudice com bom
successo·, § Consislo/'io cancellculo; junla
de despacho ue D. Af. III. que constava da
pessoa do soberano, o seu chanceller mór,
e um conde palatino. Elttciel. Sup. § Consis101'io; camara, concelho. Pina, ChI'. n. Di·
niz, c. '20. «os de Maguazella juntos em sen
consislol'io" § Junta de ol'liciaes ue governo'
ecclesiastlco, e admini ·tração de justiça
d'elles. § Casa, junta com egreja. onde as
confrarias tem suas Juntas. consultas, eleições, etc. e esses ajuntamentos, e eonsultas: «tuuo obra de consislol'io dos pretinhos
de S. llenedicto" § COllsúlol'io elos cleuses;
em mytbologia, conselho das divindades fabulosas.
COllsoÁdll, s. r. A refeição que nos dias
de jejum se toma á noute. § IIlerenda, ou
copo de agua. Res. Chi'. f. 77 v. § Presente de doces, ou cousa semelhante, ou dinllCiro, que se dá pelo natal. § A ceia ue
J'ami lia na noute de Nalal.
VOlIsoi\lIle., S. m. (do Lal. consonans, ano
lis) li rima, que lem o mesmo som de 1'0gal, e consoanle no ultimo do verso agudo;
da penulllma s)'lIaba em urante no grave,
ou Inteiro; e da anlrpenultima em deante
no esdruxnlo: v. g. j'ig6r com am61' no
grave; lráças, e gl'áfas no aO'udo; labemá·
culo, e espectáculo no esdruxu70. § Cada urnu
das letras do alpbabeto, q~e não são 1'0gaes: v. g. b. c. cI. r elc. ~ Os consoanles
(no masc.); rinns; conformiuade das letras
IInaes em dois ou mais versos. § As consoanles (no ~em.l; as letras consoantes; as
letra& que nao sao voglles.
VOlIsoimle, adj. 2 g. Que produz consonancia, que sóa como outra; v. g. letra
consoanle, 1Jalavl'a consoanle. § Conforme:
"menos consoanle á fé" Sento cio, lnquis. conIra Vieú'. § Vozes consoanles; em que Lia
consonancia. Fios. Sancl. V. ele S. 19nez:
"cantão com vozes mui consoantes, li proporcionadas"
COIISOI\lItc, adI'. Conforme, de modo
consoante: "deve-se citar um auctol' consoanle elle escreve"
c.;OIlSol)lIlcmelltc, adI'. De modo consoante.
VOII .. OI),o, V. trans. Tomar consoada nos
dias de jejum: "se he grande peccado con·
soaI' huma fatia de pão. Paiva, S. I. 100. §
Cear em familia na noute de Natal. § V. iutrans. Comer por consoada: "consoei, não
.ceei" § Consoar, V. intralls. Soar jUlltamellte: v. g. clarins e trombetas.
COllsoe!>'''', V. trans. Ajuntar em companhia; associar, unir.
()ollsodiu"sc, V. ref. Ajuntar-se em
companllia; associar-se: "a 'viuva para se
ronsocial' a seu defunto marido" li. fi'lor. I.
133.
Consoclil"cl, adj. 2 g. Qne se póde consocial'; conciliavel:
COllsóclo, u, S. (do LaL. consocius, e deriv.) O que, a que é da sociedade de outrem.
Lus. 6. 54, "fortissimos consocios" § Cada
um dos socios em relação aos outr'lS.
VOlIsó;;ru, S. r:. de Consogro.
COIISO;;""I', V. lI1trans. Aparentar-seuma
familia com outra, casando reciproc1mente
os lllhos de uma com os de outra. Livl'o Velho das Linhagens: "consogl'árão os Sousões
com os llraganções"
CO ..SOgl·O, S. m. Os paes dos noivos dizem-se consogros entre si. Leão, ChI'. J. I.
c. 4.
Vo .... ól", S. f. Peça de ornamentacão,
que. serve para sustentar m;na estatna, para
apOIar uma cornija, sacada, etc. § Mesa de
sala, especie de trelI.ó, em que se collocam
objectos d'arte, brinquedos, etc. Diz-se mais
geralmente cons610.
Von.. olllçi'io, S. r. (do LaL consolalio, e
deriv.) Allivio, lenitivo, conforto. § Palavras
com que se consota alguem. § O estado do
animo do consolado. § Motivo de aleli\'ria
de satisfação. § (ant.) Consoada. Elucia. '
VODsoIIlCi'iosílllul, S. r. dim. de Consoo
lação. li. L: e Cat. 1. 259. 2. 1Jr.

522

gttidade..

.

()o .... lg.. iu·, v. II1trans., ou ()o,,",I;;""I"
sc, v. reI'. Persignar-se; fazer o signal da

cruz.

COlIsl;;IIIII'II'lo, S m. O qne recebe a
cousa consignada, v. g. aquelle credor a
quem o devedol' consignourenda:s.,fructos,
pagamentos a prazo,.c .cousa e.x'~·lvel, c a
cobra arrecada, admlt11stra para se pagar
da di~ida: «os consignalal'ios de um conto
por anno das rendas da al1'ande&a" § (t. do
comm.) ACluelle a quem ve~n navIo o~ mercadoria consignada; commlssano. Let ele 13
maio. 1796.
VOllsl;; .. ut;"o, adj. m. (t. jur.) Censo'
consignutwo: V. Censo.
.
COIIsl;;lIi"'cl, adj. 2 g. Para se conSlgnar, que se póde consignar.. '.
.
Vousl;;II!lIci..., v. trans. SIO'l1lfical' Juntamenle. Ceit. Q. l. 2Gl V. "debaiXO deste
nome 'morte, se comprehenderão, e consigni/icarào todos os males".
.
COlIslgnldóia'o, ou dOIlI'O, u, adJ. (ant.)
Que se podê conseguir. fi'oralele 1'lwlllal'.
COII.~lIIi"·lo, p. uso O mesmo que Conselheiro. V. ele S. J. cio, CI'UZ, p. 212.
Vonslllár, V. trans. por Consignar. Eneida 10 202. "a sepultura dos teus passados
te 'consilw" i. é, destino, dou.
COIIS1I'/ÍI', e der. (ant.l V. Considerar. B.

Clar

VOll8ls1ellclu, S. r. Estado de algumas
cousas Uuidas, quando se tornam espessas
e adquirem um certo grau de sobdez. § Estado de eslabilidade no phys. e no moraL:
V. g. as cousas /wmanas não lem consistencia. e Grau de espessura, de fortaleza, de
dureia: V. g.1Jannosem consistencia; a consisteucia da casa; elo assucal' cm 1Johlo; do
a;eile elc. § O estar firme, parado; permaneucia. Vieir. 7. 16. § Estado da inteusidade: consistencia cio, /i;bl'e. § Ponlo c!e -; (I.
phys.) a maior elevação do corpo atirado ao
alto para descrever uma parapola; o vertice
d'ella, d'onde desce para o ponto opposto.
§ COnsislencia cle camcler; fi ....: firmt:za,
persevemnça. § TomaI' consislencta; fig-. tomar corpo (diz-se de uma noticia ou boato
que se vae confirmando.)
COII.. I"lélll.c, adj. 2 g. Que tem consistencia, sólido, flrme, estavel. § Ql1e consiste: V. g. herança-em preclios. em. fazenclas.
COII:o;ol .. ti'·, v. iotrans. (do Lat. consislel'e)
Existir: "sem agua, e fORo a vida não poeLe
consisti/'" Leão, DescI'. s (pllras. alatinada)
"Em cuja ~ida a sua só cO~lsisle" Eneul. 10.
205. "em ti meu bem constsle" esta, depende. § Estar posto, fundado, ter a sua essencia, as sua~ propriedades em: V. g. a (eUcidade publica con iste na bondatie cio go·
vemo; a vida con iste no bom uso elas {ltnCções ani11laes: "os dous preceitos, nos quaes
consiste toela a lei, e pro~hetasJl (se fundam)
Cal. l/om. r. 485. Cam. Eleg. 8. "o ornato do
discurso consisle na clareza, e elegancia, etc."
(Jonslstorl"l, adj. 'I. g. De consistorio
causa, advogaclo -.li. Flor. 2. 191.
COIIHlstol'lillmell&f', adI'. Em consistorio, a modo de consistorio.
C01l8181ó1'l0, S. m. (do Lal. consisloTium)
Junta dos cardeaes, a que o papa assiste. §
Consislol'iv secrelo ; aquelle em que só elois
cardeaes são admit~ielos ..§ O lo~al' do ajulltamento, conferenCIa, deliberaçao : "os procuradores elas cortes em seu consis.lol'i~"
lned. I. 336. ~ JJg. lissembléa "cons/.slono
dos deoses da fabula" Viei/'. 2. 430. "para-
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adI'. Com cons I .
oa
Con.. ol/Ído, p. p. de Con~olat': e ado AI
livi.ado de dór, pena, afllicção. §' Conti'ut~~ttsfelto: "achou .este moço fClto rrade Cc
Ja professo, e mUito contente e collsolàd~
de o se~'" fi. Dom. 2. L7. § O que recebeu
consolacao.
'
V~IlS0111d~I" ", S. O_que, a que consola
§ adJ. Que da consolaçaq: espirilo consola:
dor; esperança, compan/ua -.
, COIlS ....~ .. tc, adj. 2 g., (I. novo adopl.l
Consolat~r1o, que consola, que da, ou traz
consolaçao. Pel'. lJ;bl. 2. 298. nola, C. ,Iri
consola7~/e" § D.
fi'. S. Luiz no seu
Glo~s. diZ, que posto este vocab. seja dcrivaçao na.tuml de consolaI', é Gallicismo des.
necessano: em l'ortug. temos os adj. con.
soladol', consolalorio. § ii. p. a. dc
. (Jollsoliu', v,. t~ans. (do LaL) AlUviar a
dor, pena, allhcçao de alg uem: "consolai"
alguem da sua perua, dór, desgraça, Lobo
Pel'eg/·. com razões, que as allivieffi, coni
carin~los, !1fagos, etc. § ligo Dar prazer, sa.
tlsfaçao: V. g. o calol' consola 110 illve1'll0;a
agua fria consola aos encalmados. § (an!.1
Aconselhar: que ett con!'olei a malal" dei
conselbo de matar. Ell!ciel. Sl!p.
'
Co .... oliu·, V. intrans. Ser agradavel: lLl
bebielas geladas consolam no lelllpo ca/molo.
Co ..solill'·se, V. ref. I\eceber consolação
allivio.
'
VOllsollltí\'O, 11, adj. p. uso V. Consolan·
te. Pel'. Bibl. 3. 28 L.
.
co..s .. llllól·lo, ", adj. Que traz consola·
ção: V. g. carla, Iliscurso consolatorio. AI'j'.
!J. 8. consola~orias ,Philosophias; ra~oallum·
to --o lJ. Clal. 3. 12.
COllsolI"'cl, adj. 2 g. p. uso Que sc póde
consolar, que soll're consolação.
«:011....)1:111, S. r. (do Lat. cOllso/icla) Her·
va medicinal, a que se allribuc a virlude
de soldar as feridas. D~ellg. da Mei/ic, Rego, Alv. Ha cinco eSJ?ecies: a collsolada
çao.

"I'.

maiol' (slfmphilwn o/Iicinale. Linn.): amenor (;Jfunella vu/garis. Linn.): a -1'001
(elelphinitlln consolida. Linn.): a -media,
ou bugula replante (ajuga ?'cplalls.. Linn.) e
a - elos Sal'racenos: (soltdago vt.rgallrea.
Linn.) /)1'01. e fi'l01'. Phann.
. Con .. oldiu·, V.

solidar:
I. 197.

V.

g. -

trans. ft. cir.) Soldar, con·

ltma {raclura. Pltarm. T.

VOll .. ólldll, O mesmo
VOIl~olltlllÇiio, S. f.

que Consolda..
(tio Lat consoltda·
lio, e deriv.) Accão, ou eO'eito de consoh
dar. § (I. de ecõn. polit.) Consolidação da
diviela flucluanle; conversão d'ella em apaI ices, on inscri pções com vencllnenlo de
jnros perprtuos. ou a longo praso, ficm.ldo
o governo 'desobrigado do P?gamento '.'!i'mediato do capital. § (na Clr.) AreullIao
dos labios da ferida.
COII .. olld"do, n, adj. Firme, consisten·
te, seguro. § fig. Diz-se da. diVida ~lIblIca.
cujo pagamento de juros c ~arantldo por
certos e determinados rendimentos, eda
que é transformada em renda perpetua;
d'esta os credores só podem exigir opagamento de juros. e nunca o reembolso do
capital.
.
COlIsolltliultC, adj. e s. 'I. g. Que c~n:
solida. § (I. de cir.) Diz se dos remed!os
que se empregavam antigam~nte com o111tuilO de consolidar a reunIaO das parles,
pOI' ex. a cicatrização de uma chaga. Pltarm.
T. 2. 4'2'2. § il. p. a. de
'd r ar
VOlIsolltli"', v. trans. Dar solI ez, azo
sólido: v. g. com. o deSLtsO do lempo v.a~ li
nall/-I'eza consolidando os ossos dos !lIenll~os.
§ Sarar: v. g. - a fel'iM. ~ Corroborar; I~:
g. .conso I idar a (!'ag ilidade humana. § PJd
solidar a divida fll/cluanle, ou oulra dlV~ã~
publica,' converlel-a em permanente, diexigivel o reembolso; ha.ven~o apena~laes
reito ao pagamento do Jurai os cap! 'da
n'este estado se dizem fimuos, ou dWI
consolidada.
sólida'
VOlIsolldár-8c, V. ref. Tornar-se Adhe:
V. g. a agua se consolida em cry~lal.~. ilo
rir: a {el'iela cons~lidol1:·se. § -:-' em :~h~
unir-se no propneta,rlo, ou dl~ecto • c ualrio, o direito de uSl!fructU?II~, ou 1'~lIal
quer direito de usufrul/', ou JurlsdlCC ,
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oulr~m gozava, ou rxercia:. "o prazo,
queas vidas ~ão lindas, se consolula COlO o
~Weilo senhorio n Repert.. d~ ard. §~; (em
olilica) firmar-se a OpJl~laO, o parlldo, o
~overno: o gove~'/1o cO/1sol1doll-se com a tlllima rccomposlfao.
.
.
•
1:01lHOlltllltll"O, ", adJ. Propno par", con·
solidar. V. Consolid~n\e.
_
.
l:oIlHÔIO, s. m. \. Consolaçao. AlI/egl . ~.
10. (. 75 v. § Omesmo que consola, e maIs

ui:OIlHO'"'lIdll, S. f. Jdo Lat.

C011S01lall-

lia e os der.) A proporçao de sons, ou vo-

zes, que soando Jl1nlamell,t.e deh'itam o o~
vida; harmonia. Ac. dos SI/1g. I ..4. "depo!s
de applal1dlrem. com suas repetld~s musIcas e bem uniformes COllsonanczasn Luc.
lO.' 6. § (l. 111l1S.) Jnt~rvallo formado .por
dois ous, cuja harmonl.a. agrada ao Ol1VI~O.
Sii. ConsonancLOs per/ellas; eonsonanclas
que n30 podem ser alteradas sem perder o
ECU nome; são a quinta e a oilava. § ii. Conrollancias imperfeitas; as que podem deixar
de m maiores 011 menores, sem perder a
;oa qualidade de com:oanles, s~o a terça e
amta.! § (Joncer/ar CO/1sonanclOs; fazer um
concerlo musico. Res. Sonho, f. !J I. harmonizar a sJmphonia. ~ Consona/1ci~ de amor
(Ioe. fig.) boas vontades, lJarmol1la, corr~s·
pondcDl:ia. I'are/la, 1). 47. § COllsona/1cw;
harmonia das palalTas consoantes. Arr.
PI~/. § Fallar com a/{ll/em na mesma C011S0uancio; fig. no mrsmo tom, som, confornfidade. Conspiro U11Iv. § FazeI' CO/1sonanria; estar na mesma confürmidade. B. Flor.
2.263.• com a escripluras Divinas (azem
ro/l!onallcia os S. padres" § - do nome;
sendo o mesmo cm dois ~ujeitos; semelhança. § Consonancia; confol'lnidade: ,·a consolIallcio, e hanr.onia dos prophétas com os
evangelhos» Vieirn: "aquella uniformidade
de costumes, aquella consonancia, e igualdade de acçõrs em todo o tempo, rm todo
oeslado sempre a me~ma .. lei. 16. 333. §
l'ollsonalltt"a de sons nos t'crsos:
lá ccrla, ou errada.

V.

g. -

es-

COIIHOlJilllte, adj. 2 gen. Que produz
consonancia. ~ fig. Consono, hannonico: .. a
rollronall/e cilhara.. I'arella, 1J. ~ 70. § Que
sOa semelhante a outros sons.
COIIHonàlllemclltc, adv. p. uso Com
ronwnancla.
COIIHOllilJ', v. intrans. Ter consonancia.
P. E/!ls. 7. 66. .irmãos nos.os .. consonardo na Iyra•.
tIlnHollo, ", adj. (t. poet.) Consonante,
harmonioso: .. n'huma consona voz toJas
soaram. Lus. 10. 74.
.toll"orchil·, V. trans. Formar consorCIO, casa~. § fig. Unir, ligar: « - os vicias
CtIm as Virtudes.. « - a rapina com a mais
rola e perdularia prodigalidade etc.»
COIIHórclo, S. m. (do Lat. 'consol'lium,
deoonsors, orlis, conjuge) CompanlJia entre
CtI~sortes: -esta po\'oaçam (de Góa conqUlstadal nam podia srr srm consorcio de
mOlhere,s, pOz em ordem de casal' alguma
gente lorluguez com estas molheres da
lerra. ~. 2. 5. II. e logo: "noma foy hum
(ljllrorclO ~e gente pastoril ... § ociedade,
c~nrersaçao: .separar os filhos do conso/'IIOdos pays. Arr. 3.2. P. P. 2. 15 v. 'oÍnimlgos do consol'cio das "rnlesa ,<\o"n1Í Inos
10 ro~sorcio do mesmo ol"ficio de consules"
PInIICIl'O, 2. 161. loas ferreiros (ua I\tlllopia)
'tllem apartados do consorcio da outra n-en10 U. 3. 4. 2.
b
liltollHórlc, S. 2 gen. (do Lat. consors, 01"
1/nCompanheiro na sorte, estado, fortuna.
li am. 3. 5. 6. "consol'les (.anctos) da lnz
~na, B. F/or. Consor/e~ no cargo, magisrtJr!J°' das (OI'/tIl1.as, ein (orlunios, e/c. « - na
m ~ o mart)·l'Io" Id. § Consor/es na ele·
~~ a; os que são auctores juntamente
lide oulros, ou Co-n~us n'ella' consar/es c/a
rido em phrase forense. § Ccfnsor/e; o ma·
do ,ou mulher. § Capaz c/e consor/e' casa~o~u casadoura. Eneieia, 7. 12. '
lreSl'n~CC!O, S. m. (do Lat. conspectus)
COliI . ,.1'1 t~. Vare/la, p. 4t~. "de cujo
~. rtcl~ JI~tals nlllgurm sahio desconten·
de Ileus.: a Vel'ei. Amiz. C. 22. "co/1spec/o
rQbJjpello, S. m. (ant.).Conspecto: "tra-
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zido foi ante o real conspei/o» E/egiada, (. (fallando das cou as) Quese conserva invariavel : v..q. lIenlo, (ama, l'lmIOI'-.
('OIlSlllcuIJllÍdc, S. r. Aqualidade ile ser
(Con tante, Firme, lnabalavel, Inflexivel.
con picuo, claro, lustroso, vistoso, e fj~. SiJlI.) Todos estes termos de. ignam a ql anobreza das cousas, e pessoas'illustres, dI- lidade de lima alma, que as circumslancias
gnas de fama e renome.
não fazem mudar de propo ilo; mas os trr
COII'''llicuo, u, adj. (do tal. conspiculls ultimas accrescenlam ao primeiro a idéa de
aI 1!1n, visivel., que da nos olhos) IIlu tre; coragem; com a dilrerença que firme, dedlStlIlCtO, abalizado: nOS mais conspicuos da signa uma coragem que e não abate; inacidade" iosigne aos inimigos, conspic1.to aos balavel, uma coragem qce re istc aos obstaseus...
culos; inf/wivel, uma coran-cm que não
CO!'81Ih'".~iio, S. f. (do Lal. conspiratio, amollece, que não se abl'anda: m homem
e del"lv.) Ulllao srcreta de Illnitos contra os de bem é cans/all/e na amizade; fil'l1/C nas
poderes publ2cOS estabelecidos; conjuração: drsgraças; inaba/avet as ameacas ; ill/texi·a consptraç(~o de tantos srgredos nesta fe- vel as snpplicas, qnando se tra'cta de fazer
lJz rcstanraçao de lIi40". § v. Conjuração, justiça. § V. Cons/al1cia, siJn. § V. DUl'avel,
sylt. § Trama, conluio, maclJinação para syn.
qualquer 11m: "a cOllspimção com que. vêCo .. "h) .. tcmê.. te, adI'. Com constancia.
mos cOllcorues os mais doutos dos Gentios Cam. E/eg. . § A severadamcnte. Vieir. I.
e IIrbreos" Vieira, 2. 433.
905. "diga o Evangelista conslantemenle ..
COIl81Ih'ótlo, p. p. de Conspirar. § subst. conformemenle.
V. COllspirador.
Con"tl\nU"ollolltl\1I0, n, adj. De ConsCO'~sl.h'nt.lõ.", ", ~. e adj. O que, a que tantinopla, pertencente a Constantinopla. §
conspira. lJl'lt. G. L. 6. C. 19.
Concilio cO/ls/an/i/lopo/ilano; o srgundô con(;OIJSllh·jlllte, p. a. de Conspirar, e adj. cilio ecumenico, celebrado no anno 381, rm
'l gen. Que conspira, que concorre para o Constantillopla.) § Usa-se sub t.
mesmo fim: V. g. (OI'ÇOS conspirantes; para
co .. stll .. li..rlllmo, n, up. de Constante.
moverem um corpo debaixo de um an- 1I1an::., D. I. 3. An'. 6. 7.
guio.
co .. stí..·, V. intrans. (do Lat. cons/al"C)
(;oll"ph"Íl', V. intrans. (do Lal.) I~ntrar Saber-se de certo: V. g. consta que Ch/"is/o
n'ullla conspiração. § Unir-se com outrem tez ma1'Ovil/losos 1)or/enlos. «... per cartas
para projectar alguma cou~a contraria ao de Joan d'Eyro, que fica\-a cm Amboino, e
II1tere.se de alguem: v. g. conspiram lodos escrevia largamente ao padre Francisco da
elH vos desacl'edi/al', conspiraram para dar mesma mortc, conslou como fora na hora
enlrada ao inimigo. Lemos. uconspil'Ou na em que elle .oube, e dis e cm illaluco" Luc.
traição uo illadunen Freire, (entrou na con· 4. 2. § Ser composto: v. {I. o homem consta
spiração com outros); "nas cavas torres ca- de parles § Fazer certo, estar patenle ; apda qual conspira... arnlado a esperar o ini- parecer, manifestar·se. V. g. COmO consta
migo" Elleida, 9. t I. ~ fig. Convir, concor- dos ali/OS, ou cerlidão.
dar. B. F/ol'. 2. 10.• he doutrina em qlle
{;o.. sle"n~i'io, S. r. (do Lal. conslei/alio)
conspirão os SS. padres.. Av. c/os Sil1{1. 2. Figura particular, que se imagina no céu,
180. "se os mells nrgocios cOl1spi1'OI'ão com formada de alguma estrellas: v. g. o cruos meus desejos... § lig Diz-se da união ue ZEiro do sol, a nr~a, a barca, etc. por este
cousas insensin'is, como causas de algum 1l1(li!0 se ajunta debaixo ue cerlas classes a
eJTeito: .a invl'ja e a vingança conspirarão inunidade de ('stretlas, que lia. Vieir. 2. 134.
para o perder" "os anno , as doenças, os no fig. «scintillando a cons/el/ação daquel·
Irabalhos, tudo conspim a molestar... § Tam- las cinco eslrellas {lxas» (as chaga .) § V.
bem se usa como v. reI'. "os "elllos e os ma- Astro, s.lIn.
res se conspil'árão a atonnenlar a náo já
COJlste"... do, u, adj. (do Lat. cO/JS/el/a·
desaparelhada em parte».
/us) Unido corno a constellação em muitos
COIl"plII'cnçi'io, S. r. (I. med.) Vicio da corpos brilhantes: ornado de muitos corlingua, ou do estomago, sujidade. Comp. de pos brilhantes: .0 - empireo" § {lg. ,.PrePalhol. 1J. 144.
ciosa pedraria cans/ei/aela em joyas" B. Flor.
COIlSIIJII,c.í.·, v. trans. (do Lat. cons]Jlw- § it. p. p, de
care) Sujar, mancllar, illficionar. L1I;; da
co..stcu",,·, V. trans. Ajunlar astros, e
Atedie. e B. F/ol'. 4. 216.
e trellas em consteIlação, ou em grande nu. COIIStu, Cou"Ii'i, V. Coslãa. Eluc.
mero: «e dirás quc O acaoü cons/ellou as
(;OIl"li'IlCill, S. r. do Lat. c011s/antw, e os estrellas no ceo 1" § Ajuntar em numero a
deriv.) A qualidade de con lante. ,.tomou alg. corpo: « - o ceo de estrellas" fig. ,,o ne~ocio tanto a peito, que aos dois all!10S, as cabeças, e toucados de brilhante pedraque Já tinlJa assistido, ajunlou depois com riainvenci"el cons/anciaa 11. lJom. 1. 2. § Du·
1:01I"lc"'''IÇi'iO, s. f. (do Lat. conslemaração da afleição. § Permanencia, persislen- lio, e os deriv.) Grande perturbação, e quecia. § Em phras. juro bens adquil'ic/os na bra de animo, abatimento. de maio) proscons/anGia c/o matrimonio .. no estado do ca,- tração, no espirito. § V. Afllicçào, syn.
«JtlIIStC.·.. lldc'lJ', n, adj. Que causa cons·
samento. § V Forto/eza, Syn.
(Constancia e Con tante, Fidelidade e Fiel. ternacão.
Syn.) A conslancia não suppõe compromiscoi..'tC"II""', v. trans. (do Lat. cons/e/"EU algum, mas a fic/eNc/Me o suppõe : diz-se nm'e) Causar consternação, quebrar o anique uma pes~oa é cons/anle em seus alre- mo, abatei-o, desmaiar, drsalentar muito.
COlIstt'.·.. lÍ'·-Ht', v. ref. Crear abatimen·
clos, e fiel 1Í s.ua palavra. Parece que a fidelidade pertence mais â acção, e a conslanc-ía to, prostração. Per. lJipt. 3. 56.
..
CollStlllllÇíio, S. f. (do Lat. cons/lpallO,
aos sentimentos. Um amante póde ser conslan/e, sem srr fiel, se, continuando a amar a e os deriv.) Diminuição súbita da tran pirasua dama, solicita a estima de outra, e pó- ção com deJ1uxão, eatharro, ou peripneude ser fiel sem ser cons/an/e se deixa de monia ]lOUCO intensa. § Conslipação c/e ven·
amai' a sua querida, sem por isso dirigir-se tre (do FI'. cO/lstlpallOn) ; retenção das féa nenhuma outra. A {ide/'idade snppõe uma zes. Luz ela 1Ifect.
('O"StllllÍ", V. trans. Fazer cerrar o póespecie de dependencia: diz-se um criado
fiet, um cão fiel. A constancla suppõe valor 1'0. da superficie do corpo; suspeniler ou
e firmeza; cO/1s/an/e no trabalho, nas des- diminuir a transpiração V. g. o .gra/1de (rio
graças: a fi.delieiade dos mart)Tes â \'erda- constipa. Luz da Mut. § r.o/ls/ipar o 1'en/re
deira religIão produziu a sua cons/ancia nos (do Fr.); impedir as evacuações alvinas.
CO..8t11.....··sc, V. reI'. Ficar con tipado,
tormelltos.
COu8h\ute, adj. 2 g. Firme na resolução, ganhar con.tipação. § - o t'enlre; não evaimrnudavel. § Aturado no trabalho. § Sell1 cuar as fézes.
(;o..stlpntil·o, ", adj. Que tem poder
pavor, intrepido: v. g. varão constante:
-ao reproche de traição e deslealdade feito de con tipar, que causa constipação: v. g.
ao SI1I·. D. João IV, respondeu-se: que S. fi'io - ; alimenlos - (/0. t'entTe.
.
(;onstllllclolli,l, adJ. 2 grn. De Con 11·
iiI. e os duques de Bragança, seu pai, e avó,
jurarão homenagem aos IIsurpadores que tuição; proprio de constituição; cC?nforme á
lhes lyrannisarão o reino, por medo que constituição; e, seg~nd~ olla, lel;ltJmo; 1!3cabe em varão conslan/e .. i. é, que faz aba· g-al: v. g. paiz constltuclOn~l; Tet - ; teQ/slo cm taes varões. Valasca, Jus/a Acclam. § larão - ; c/c § Ca/"/a consll/uclOnal; codlgo
228 V.
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fundamental pOI·tnguez, ern que se acham as
leis que I'egulam os direitos politicos do cidadão, a fórrna do governo, a di visão de poderes, etc. ~ (t. med.) Que depende da constituição individual, OLl atrnospherica. § En{el'lltidade constilucional; a CJ ue parece congenita, inherente á constitUição pbysica do
individuo. § Regimen, Ou systema constilUrcional; dá-se este nome particularmente ao
systerna rnonarcll ico representati 1'0. ~ Parlido constilucional; em Portugal, partido que
defende as instituições fundadas pelo partido revolucionario, cuja vicio ria definitiva
foi alcançada em 1834. ~ Conslilucional; que
é membro do partido constitucional. §-s. m.
Um cOllSlilttclOnal; um membro do partido
constitucional.
coo"Utllciouolltl,ítlc, s. f. Qualidade
do que é constitucional.
(loustltncioulllísmo, s. m. Doutrina,
partido constitucional.
CoustUncloni.lmcllle, adI'. egundo a
constituição prescreve, ou permille; conforme a ella: v. g. - eleito, (cito, pr,0vido.
ConstUnclollllllzí"', V. trans, Iornar
constitucional; passar, ou fazer passar ao
governo constilucional.
CuusUtnclolli,,', v. trans. uso Assentar
por base con titutiva do estado. ou governo; constitucionalizar: "constilucionliriio a
monarchia hereditaria, ou electiva" "canstilttcionar o Estado em lIepublica" "constitucioná1'ão e consagrárão entre as leis
fundamentaes, ou polilicas o direito de resistir a todos os actos Ollpostos ás leis fuudamentaes do Estado infringidas peto poder
executivo,).
COIl"'I,linentc, S. 2 gen. (do Lat. conslilUCllS, p. de constituere). V. Constituinte.
CouslUnlciiu, S. r. (uo LaL COlISlitul'iO,
e os der.) Aéção e en'eito de constituir. §
Estatuto, lei, etc. § Composição: v. g. a {ór-

ra eleita com poderes especiaes para estabelecer uma nova con titulção.
CoolJltltllilltC, s. 2 gen. Pessoa que constitue a outra seu procurador, ou ad vogado; o eleitor 'em relação aos seus representantes em cortes. § Membro ue um congresso, ou camara constituinle. § A constiluinle; (t. polit.) a assembléa, ou eamara
eleita, com poderes especiaes para estabelecer uma nova constituição.
COllstitni.·, V. trans. Pôr, collocar: ·V. g.
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ma e a maleria enlram essencialmenle na
constituição dos corpos na/ttraes. § Temperatura cIo ar. Uorrecç. de Ab. p. 230. "febres
malignas nesta cidade lias perigosas COIIs/itULções que houve em 163"'- § Ordem,

disposição das partes que constituem um
todo: constituição das 1)arles do corpo !tLtmano: a constituição do mundo. § Compleição do corpo humano: v. g. homem. de boa,
ou má con~tituição. § Constituição; corpo
de leis fuudamentaes, que coustituem o governo de um povo: v. g. a constituição 1)01'tugueza, brazileira, etc. ~ Lei fundamental,
que determina a fórma ào governo do reino, imperio, ou republica; os direitos, deveres e relações dos cidadãos; di visão de
poderes, etc. § Consliluição civil do clero; a
organi~ação do clero francez, decretada pela assembléa constituinte em 12 de julho
de 1790. § UOllstituição; ordenação, estatuto, lei, regra civil; fallando de legislação
antiga, ou em materia ecclesiastica: V. g.
constituição dos imperadores; constituições
imperiaes, canonicas, elc. Ás bulIas e breves dos Papas, deu-se algumas vezes o nome de constituições; por ex.: a constiluição, ou bulia Unigenitus, de Clemeute Xl.
. ~ - a1Joslo/icas; collecção de regulamentos
attribuidos aos Apostolos. § (1. jur.) O acto
de estabelecer judicialmente: V. rI: constituição de dole, de renda. § Const'Ltuipão da
mesa; em uma assemhléa publica, politica,
eleitoral, parlamentar, social, etc., a formação, ou organisação da meza; a escolha
e approvação das pessoas que hão de dirigir os trabalhos de eleição, discussão, etc.
Coolltltuitlu, p. p. de ConstItuir. 1'. de
Agom, 2. 3. § adj. Organisado: está constitttida a associação. § Estabelecido pelos poderes competentes, seg-undo as leis do paiz:
v. g. auctoridade, jul'tSclicção de of[iciaes e
f'uncci011al'ios constituídos 1Jo/' el-')·et. LeL de
31 de ll1arço de t800: Clonde não houver jurisdicção conslituída!>. § Proctl1'ador consUluido; o que é legalmente nomeado.
coustUuldor, ",

stitue.

S. O que, a que con-

adj. 2 gen. Que constitue.
§ (I. chym.) Moleculas-; as que pertencem
aos corpos compostos. § (I. anat) Tecidos-;
aquelles cujo conjuncto fórma o corpo. §
(I. polit.) Cõrles -, ou assembléa - ; camaCoulJltltlliutc,

- alquem em algum cargo, dignidade. Paiva, Casto C. 5. § Fazer consistir: "constituir
o seu ultimo fim em bens que passão» Arr.
2. t5. § l;onslillLÍr leis, ceremonias; constituir morgado, magistrados; crear, instituir.
B. I. 6. 1. Classi collslilLLiu Deos as obras

dos homens, que os me:mos homens, por
outro artificio, quando lhe a elle apraz, as
vencem, e desfazem" lel. 3. 3. 5..i. é, dar
natureza physica, ou moral. § Organisar:
conslitLtil' um banco. § Organisar em constituição.• Um povo velho é mais dil'ficil de
constituir, que um povo uascente" Baslos.
Pensamenlos e J\fa:cimas. § Dar, attribuir:
"as figuras, como não são uada, nunca tem
outrO valor, salvo o que os homens lhes
constituem. Apol. lJial. 28. § (t. jur.) Dar
cargo a algnem de defender em justiça uma
causa; dar·lhe poder para tractar de negocios: "constituir alguem procurador>.
CuoOlI.ltui.·.sc, V. ref. fazer-se: v. g.
constituiu-se jui:., constitue-se merecedor
do real agrado: n'esla cidade constituiam os
Moltl'OS a cabeça da guerra; i. é, punharn as
principaes forças .de armas. Cosi. 3. c. 20.
5 (Jonstitttido, e constituir-se em 11lóra; (Ioc.
forens.) tardai' na satisfação, pagamento,
não o fazendo no termo em que se vence
por convenção, ou lei: "o foreiro, que não
paga o foro ao fim do anno conslílue-se em
móra» Ord. 4. 50. I.
CU .."'tltlltlvamcotc, adI'. De um modo
constituti 1'0.
CUlllJltltlllívo, s. m. Disposição, constituição. Vieira, 9.224. Clqual seja em Deu o
ultimo e formal conslittl!ivo da essencia Divina't .. » e Ac. dos Sing. 2. 160.
Cu..sllh.ti>·o, a, adj. Que constitue essencialmente alguma cousa, qne determina,
prescreve, faz lei, ou constituição: Ululo -,o
que estabelece um direito.
CUUlJlh·Il"l;etlõ.·, a, S, Oque, a que constrange Azw·. C. 96. "conslrange<lor".
Co..slro03"ct·, V. trans. (do Lat. constringere) Compellir, obrigar por força. § Apertar, dilIicullar os movlluentos: esle {alo
constrange-me. g Obrigar, violentar: niio
quero constranO'er ning/tem. § (com a prep.
a) Compellir pe1a força: constranger alguem
a assentai' lJl'aça.

(Constranger, Forçar, Violentar. S!ln.) O
ultimo d'estes termos amplifica a significação do segundo, bem como este a do primeiro; tudo em prejuizo da liberdade, que·
é eglla\mente tolhida pela acção que elles
produzem. Conslranger parece ser mais
çonveniente para designar u!D gol~e dado
a' liberdade no tempo da delIberaçao, por
opposições poderosas, que fazem que alguem ~e detel'mine contra a ]1ropria inclinação, que aliás seguiria, se lhe não tivessem tolhido os meios. FOI'çar exprime propriamente um ataque dado á liberdade no
tempo da deliberaçao, por uma auctoridade
potente, que arrasta muito a seu pezar a
vontade. Violenlm' dá' a idéa de um comba·
te dado á liberdade nO tempo da execução,
p~los esfo,rços contrarios de uma acção
vigorosa, a qual debalde se tenta resis
til'.
Coostr....gltl.....e .. tc, adI'. Forçadamente. P. P. 2. 105.
Con..tr ....gido, p. p. de COllstran~er. B.
Flor. 2. 40. Clnão quer Deus que qUeIramos
consl1'angidos, senão que queiramos livremente» ~ adj. Fei to. obtido, dado por constrangimento, forçadamente: "as cartas erão
postiças, ou mais certo conslrangidas" Ined.
1. 373.
Const"uoSilllcllto, S. m. Estado, ou incommodo de quem está constrangido. § A
força que se faz a outrem, ou alg. a si, tolhendo a liberdade: V. g. fazer algo cousa,
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dar, oITerlar sem constranO'imenlo' i e I'
vremente. § J\.canhamento~ elllllaraco', ' 1-

Cun.st,·lc",..o, S. r. (~o La!. CO/lsiriClio
os denv.) Aperto, estreitamento de ue' e
suita dim!nuição no dia!netl'o do obj~cto~~
g. constrlCçao da pupllla. Luz Ita Neil' .'

da urelhm; -

do ventre l'esequido

cO">lt"lcti~u, .0,

'-

adj. Adstringênle' ue
teude a constnnglr-se, que produz con~I~'
cão. Pha/·m. 1'. 2. ~31.
' IC'
- Consh·lcto.·, adj. e S. m. (I. de anatl
1I1/tst'!tlo -,o que aperta, obrando circula~_
mente. § - do anus: V. Esphincter. §-do
esophago; . fasclculo de fibras musculares
curvado çlrcularmente, que se acba na parte supenor do mesmo esophago. § _ ela
vLllva, ou vagma; pequenos fascicnlos IDUScular~s,que naSCidos UI11 pouco acima do
clItons, descem sobre as partes lateracs da
vaglJla, e acauam confundindo·se COm o
transverso do ~enneu, e o esphincler CIterno do an uso § UOllslriclores ela pharynge'
tres planos musculosos que COUCorrem pará
formar as parede~ d~ pharynge. § (I. zooL)
lioa constnctol',' gl bOla. V. JJoa.
Cunst,·lul;C.. tc, adj. 2 g Que constrio.
ge, aperta, estreita. § it. ]1. a. de
cu .... t.·lngi.·, V. trans. (do La!. collsll'in.
gere) Apertar, ficar menos aberto.
cc,» .. "t'·I ..gio·.sc, v.. reL Apertar-se, con.
tralllr-se: v. g. constrlllge-se a!Jllpilla. Lu;
da Medic.

Co.~sh·"cçiio, s.,t. (do L~t. conslruelio)
A acçao de cou 'trUlr. ~ Arclllteclura (ciCio
de alguma obra, edificio, machina:' solilla
cOl1strucção do edificio, da lorl'e, elc. §- dos
navios; a architectura d'elles, com proporções relativas ao seI! porte, e aos melhodos
e proporções de cada nação: nauin de constl'llcção Portugueza, Bl'azileil'a, /lralletlO,
ele. V. Architeetura naval. § Ollra complica·
da, complexa e vasta do espirilo: '80 philosophia de Kant é uma grande CO/lstl'llcflio.
§ (I. geom.) Figura ou linha que sc traça
para fazer uma demonstração, § Cansl/'uepão cl'ttma formula, cl'ttlna equação; avaliação por meios graphicos das raizes de uma
equação, de uma formula § (t. de gramm.)
Collocacão. V.
co.. sh·.. êtÍ\'~, o, adj. Que scrve para
construir, edificar. § (t. de·gram.) Quecoor·
dena as palavras segundo as regras da
syntax.e. .
Coust,·nctO.·, S. m. (do FI'. constl'l1c/eur)
(1. ado pt.) O que faz, traça, ex.ecuta: ~.
{/. - de navios; engenhei 1'0 naval. §- ad),
Que constroe: engenheiro CO/lstl'ltolol'.
cOlIst"lIcl'llI''', S. f. Fórma, eslruclur?
composição, formatura, ou traça de um edl'
ficio. F. Elys. 2. 101. .eterna colIstruclu·
Ta •.

Cou8t.·.. lçiio.

O mesmo que Conslruo-

ção. Viei7·.

cOlIst.·uio·, v. trans. (do Lat. COlls{l'ilel'e)
Edi ficar: V. g, construir armazells, e/c, i
Collol:ar a phrase ordenando as palam!
seO'undo as regras e ordem da s)'ntaxc, i
Tr~duzir segundo à construcção natu.rdLD;
Flor. 2. 11. § Interpretar: "COlls/rwam as
ordens em interesse particular> POI:I, Res}.
§ V'. Edificar, syn. § .Sobre a co nJuneç80
d'este verbo. V. Destruir, no /1m.
"o
coullubstRllcloçiio, S. f. (t. theoL) Uma_
de dois ou mais corpos na mesn!a substan
cia. § Uuião do corpo de Clmsto com a
substancia de pão, segundo os 9u~
a transsubstanciação na Encl:ansll a, § g,
Accordo completo; idenllllcaça~. U 'da em
«Ju"sllblJllaucládo, o, adJ. mUnido
uma utlica substancia. § (por ex!.! I'ascom outro a ponto de parecer um 50:v'110)
co ficou de um pulo sobre elle (o ca : na:
tam consubslancwdas as duas formas ro anturezas como se as du.as parte~,d~d~das se
tigo Centauro, que esl! vess~m IVI ~a vida
tornassem a reunir para vlvere.m ~ san.
natural e primitiva" Garrelt{ A~CO e
t'Anna, c. 7. V. Consllbs.talletaçao. Lat.CQIlCo..substanclál, adJ. 2 g. (do 'ca subo
substanlialis) (t. tlleol.) De um~ uglfllbo be
·staucia, essencia, e natureza. •Cal Ram.
cOllSubslancial ao eterno Padre (I lheol.)

uer

r

«JooliI..bstauclolldádc, S. • ..• diz.se

Unidade, identidade de substanCIa,

•

CON

CON

CON

525

'stcrio da Trindade. Ceil. Q. I. 133. occidente" § Conselho, conferencia. Pina, mil': V. g. consumi/' os suspiros. Mans. 8í V.
que entre si houverão.
~o ~o/ô~" t p. 4.36. «a con{lLbslanoialidade dc ChI'. Ar III.
§ Conswnir o tempo; emprel)al-o todo em
COlIsllltádo, p. p. de Consultar. «A·os algnma cousa; dedicar-se inteiramente: COIICI;risto ColU seu eterno J ai, quan to a natubons
dos
parochos
consultados
...
parecia
some locl~ o lempo em e.:vperümcias. § Des•
reza Divina u •
rOIl~u ..otun.clulmeutc, adv. De um mo- grave impiedade escolherem os christãos no- trull', extinguir c1Jmplet mente; o incelUlio
vos
para
.jazigo
os
adros)
as
igrejas,
etc.•
consumiu o p,'edio todo em menos de duas
do consubstancial..
.
horas. § liste vcrbo muda o t! em o, onde
COO~UbMtI'"C"il". v.. trans .. ~l1Ir para lJ.. /Jerc. Iltsl. da Inquis. I1v. 3.
VonsultndÔ.', ", S. O qoe, a que consul- subil' o muda: V. estc.
formar uma substancIa; ligar, U1;uf1car;·conta: "a sacerdoliza Sibila consultadora dos
VOllIlUllli"-IiC, V. ref. Mover-se por mo~~~
af U111'fi'cal-se,
,
deoses" B. Flor. 2. 2.
coo~lIbst,,"clár-l'lc, v. r~.
tivo de desgosto, enfadar-se. § ~lortillcar
Conl'lulC.,II Ic, adj. e s. 2 g, Qnc consulta, se, afOigir-se, ralar-sc. § Gastar- e.
idcnlillcar-se..
.
cOIISUCllldhllll·lo, ", ad)..(do Lat.) p. ou pede conselho, ou parecei'. § O que da
cousulIlÍ\'cl, adj. 2 g. Que se Cousome
uso Ordinario, costumado. § JJLre!lo - ; o nao parecer ou conselho. § !lfedico - ; o que da gasta com o liSO: em commercio, ctc.
'
consultas
verbaes,
on
[lor
escripto;
em
concseripto, que lem a sua ongem I)OS costuCOIl81111l1ll1l,:iio, S. r. (do Lal. consumlllt!tra[losição
a
medico
assis/enle.
§
it.
p.
a.
de
tio, C' assim os deriv.) O acto de con ummes. Alv. de 18 de m~rço, 1793.
.
COllsuJt.iar, v. trans. (do Lat. cO'lSlLllare, mar; terminação, conclusão. § Fim, termo:
côo8ul, s. m. (do Lat. e os denv.) Maislrado I\omano que succedeu. em 10BO'ar frequentalivo de consulere) Pedir conselho, v,. g. alé _consum~lação dos seculo!. Per.
~os reis expulsos,.a certos respeItos. § ~ praticar sobre alguma deliberação, que se B!bl. 3. 410. "no dia da consum11laçao" i. é,
legado da republica [\omana nas suas ~I ha de tomar. § (Jonsultar o travesseiro; (Ioc. no fim do mundo. § Complemento: "a conlcrsas provincias. § Nome ~o~ ~res magls- fam.) dormir antes de tomar uma dclibera- summação de toda a perfeição. Arl'. 7. 22.
Irados, aos qnaes a constltulçao do anno ção; ganhar tempo para deliberar. § Con- ultimação. § - do matrimonio; primeira coVIII conlioll o govern.o da republica France- m/lar a bolsa; contar o dinheiro que se tcm hahitaçào do- conjuges.
II. § Jlagistrado cIVIl, que conhece de ma- autes de se fazer uma despeza; fazer um
Cou,,"nllllillllllllênte, adv. Acabadamenterias commerciaes entre os seus naclOnaes pequeno orçamento antes de um gasto. § te; de modo con ummado.
uos portos c~trangeiros, que os proteg~, Pedir opinião que ensine, illustre: v. g. conCOIIIllUllIIUlldissilllO, slIperl. de Conele. B. 2. 6. 3. § (Jonst!l geral; o consul mais sultar um advo,qado. § Procurar esclarecer- sumado, p. p. H. do Fui. 243.
'raduado, e estabelecido na capit\\l de um se, formar melhor juizo: conslt/lal' o diccioCOUSlIlIlllliado, S. m. Ido flesp. consuma~iz. V. Conslllauo.
. . . . _ narío. § Propôr alguem para algum empre- elo) (t. pnarm.) Caldo succulento feito de dicoo~ulúdo, s. m. O OmCIO, Junsdlcçao, go: v. g. consultou-o para juiz de fóra em ver,as carnes muito cozidas, contendo maior
imperio dos consules dos antigos llomanos. logal' de ... ele. § [\esolver: -consultott Oeos porção de snbstancias animaes do quc o
!Adnana de .fazeudas para exportação, on- mandar ao Inuudo» AIT. 3. 4. § ConSlt/lal' o caldo ordinario. Pha1'm: 1'. Lp. 177. É mais
de se pagam certos direitos. O tributo do paiz; consultar as Ul'nas: proceder a elei- uso no pi
co1UUlado era 3 por cento na alfandega, pa- ções geraes. ~ (usado intrans.) Consultar com
COII!!lU"UIlÓdo, p. p. de Consummar. §
ra despezas da marinha de guarda coo tas. alguem; ouvir a sua opinião, e talvez se- Acabado: v. g. consummada a grallcle obra
SIl~r ..Notieias, D. 2. 15. Introduziu-o Filip- guil-a.
da redempçcio. § Mat1'imonio -; por primeipc Icm 1592. § 11m alO'nns portos commerVonsuUá.·-l'lc, V. rer. llel1eclir, meditar, meira cohabitação dos conjuges. § adj. Perciantes e povoações ae i1llportancia c0lI!- tomar conselho comsigo mesmo antes de de- feito: V. g. sabio con~ull1ll1ado: ullima, e conmereial, ha consules das nações estrangei- libcrar.
st!mnHula grandeza. (das cousas que fOl'am
C;ollsultiuhll, ou Cou,,"Unsiuhn, S. r: crescendo) Viei1'. Palav. {. 176. rematada
ras, que proveem às cousas, e pessoas do
commercio das suas nações, e Juntas de dim. de Consulta, Vwir. Voz, 2.
chegada ao auge, ao cume: «a tenção (in~
Coul'lullÍ\'o, u, adj. Que exprime o pa- tento) seja havida por conSltmmaela.. Orel ..
pessuas, CJ.ue jnlgam causas do commercio,
enavegaçao. B. 2. 6. 3. «em modo de con- recer, opinião. § Volo - ; dircito de aconse- i. é, completamente acabada, executada.
lUlado da nação- perante esta Jnntas, ou lhar, de dizer o seu parecer, e não de deci- Luc. 9. 13.• lte homem conslt1llmado na virOOlllulados se fazem justillcações de presas, dir (é opposto a decisivo, e a ctefinilil:O). tude· completo: «na sciencia o rei deve ser
nlurragio&, sinistros, causas de arribadas, JJecr. de 3 de jun/1iJ de 183l.
consummado .. Pinheiro, l. 184... para Ituma
ele. o que em phrase commercial se diz à
COII"últo, S. m. Homem que se consulta lingua ser consummada. Sevel'. JJisc. 3. B,
Franceza, {azel' o seu consulado; phra e no- pela sua experieneia e abedoria; sabio. «E Fio/'. 2.37. «virtudes consummadas" § Faclo
ii, mas necessaria, e que exprime breve- verão povoados os LJ'ceos Das estran has na- conswnmaelo; realizado, execntado, irrememente muitas cousas. Princip. do J)il'eilo ções da douta Europa De illu tres Bispos, de diavcl.
I/!rcan/il. § Houve em POrlugal um priOI' anciães conSltUos» Nascimenlo, 1 44. «O ConCOU'''"I1Il111dill', n, O que, a que condo consulaclo, e consules com atlribUlções sulto dando uma palmada N'um livro, que na summa, acaba, aperfeiçoa. Arl'. 3. 20. V.
!nalo~as ás que teve depois a Junta de com- banca estava aberto .. " Diniz, H!lssope. c. 4. Consumidor, subsl.
merClo. Ord. 5. 66.8. § A dignidade do conCOllSUltO", S. m, O que da parecer a
Vou".. mlll'''', V. trans. Acabar, fazer
sul. § A residencia do cpnsul, ou a casa on· quem o consulta.
completo, perfeito, completar, !erminar. B.
de elle exerce as suas funcções.
COUl'lultól'lo, s. m. Casa onde se dão con- Flor. 2. 166. "conSlllnmar a victoria» B. 2.
CoosulúgclII, S. r. Certo -emolumento sultas: consultorio medico.
l. 5. - Vasco da Gama conswnmou a monsque. recelJe o consul pelo serviço que é VOllSUllI.l!tiio, S. r. O acto de consumir, truosa navegação da Illdia.. Arr. 4.23. § Cono~ngndo a prestar aos navios da sua na- ou consumir-se. § fig. A çousa que conso- sumnw,' o matrimonio; cohabi tarem os conçao.
.
me, e mortifica. '
juges pela primeira vez.
Coo.uIM, adj, 2 ~. De Consul: v. g. diCOll""lllitliu', n, adj. Que causa consuVOIl8U....IIÚ.·-SC, V. ref. Tel'mi nar-se,
gmdacle consular, Vuir. 4. 235. § S. m. O mição; qnp. consome: "consltlnidor de fazen- completar-se: v. (I. - a maldaele, a iniqui~ue lem sido consuJ. Lobo, f. 26, "os conS!t- lias" T. ele Agora, 1. J). 2. «o fog-o de tudo dade, o crime. Vieil'. "o consentimento em
~I'ts Fabricio, e Emilio"
consumidor. 'Coulo, 7. 10. 3. § Consumidor, que se consumma o peccado.. «no madciro
COolulárlllcute, adv. Ao modo, ou ma- a, S. Pessoa que é a compradora ultima em ou pali bulo da cruz se cnnswnmOl/ a nossà
neira de consul.
cujo uso, e serviço se conSOmcm os gene- redempção.. § fig. Aperfeiçoar-se. Luc. 9. 13,
C.uolulente, S. 2 g. (do Lat. comules, ros, e elfeitos commerciaes; o que compra "conSIt1J1l1tal'-se em estudos, doutrina, sam/IS, p. a. de consulel'e, consultar) Pessoa para seu uso, 11ara seu gasto, e não para ber- consummar·se nas leUras, e na unique consulta outrem sobre a!CTum neCTocio. negocio: "quem ultimamente vem a pagar versidade. Leão, J)escl'. C. 47. § Exhanrir:
PII'. Pret: da Bibl.
o
o
as despezas, adiantadas pelos commercian- «aqui se COnSlt11WIOU totIa a crueza, toda a
Coosulé"u, S. f. A mulher do consul.
tes, é o consumidor, que lhes compra os ferocia da tyrania- § - a venda; ficar perCou'ÚIIR, S. f, (da desin. fem. do Lat. seus elfeitos, obras, manufacturas, fazen- feita, e concluida,
P!lISUltus, a, um, consultado) O acto de clO- das, etc.» (t. modo us.)
vous"lI"o, s. m. (de consumir) Gasto,
,01lar. § Conferencia para deliberar alCTnma
VOllSUIIlÍl', V. trans. (do Lal. cons!t1nel'e) venda, extracção: v. {I. de comesti veis, vi~u,a: v. g. consulta de medicos, Cast8. c. Gastar: v. g. o fogo consome a lCl'lha. SCon- veres, fazendas, para uso, ou commercio. §
. '0 governador ... que a raiuha mettera stl1nir o tem.po; empregaI-o. Ac. dos St11!7.2. Saida, escala, venda, exportacão: esla {a~nbc'!1 na COllsulta da traição» Andl'. Chr. 20. "os aunos que cOllsumi,'a na occupação ;;enela lem muito -. § Imposlõ de consumo;
zã' .{é, no conselho, projecto, e empre- dos edificios> § Consumir a saude, a vida, impo to lunçado sobre generos alimentíd' ~ VI~O, parecer, que E:l-rei pede, man- elc.; debilitar-se muito, enfraquecer, gastar- cios, qnandQ entram para o mercado. §
an ~ baixar o requerimento aos tribunaes. se, tOl'llar-se valetudinario. § (Jonstllnir a JJespacho ele consumo; o processo que corre
! ~alxou a consulta; veio para o tribuna!: paciencia; gastar o tempo improficuamente na Alfandega, para pagamento do imposlo
~'~ ~ consulta: ir para obter a resolução até se desenganar, que não consegue o seu de consumo.
i ~I rei. CO/lSltita do consel/1iJ d' Estaclo. § Ter, lim. § it. Fazer aborrecer, inquietar, desas·
COUSUIIII_ÇUU, S. f. (do Lat. consumplio)
:;1' consulta sobl'e alguma pessoa, ou cou- socegal', perturbar a tranquillidade de al- O acto, ou· elreito de consumir. § A lorça
II~ tslar em COllsulta. Attleg. 5. 4. § Consul- guem: o filho com suas maldades continuadas que o fogo faz, consumindo de todo algnm
cri parecer que se da, verbal, ou por es- consome a1Jaciencia da pobre mãe. § Não se corpo, esvaecendo: v. g. a viclima roi queid/ o so~re qualquer as umpto. § fJe - ; consome nada; nada o consome: não se af- mada alé li inleira consumpção. § ConsumI!II'P~OPO~ltO deliberado. Maus. {. 209. § Es- Oige, não se incommoda, não e rala com lJção ela /liJslia; o acto de ser commungada.
~ b~~nsultas; (Ioc. pop.) estar hesltan- cousa alguma. § C01ls1imil' viveres, generos, Vieú'a, 9. 24.6. 2. «o sacrificio (da mi~sa)
C r uma deliberacão.
ctc.; gastar, destruir pelo uso: Porlugal con- consiste não só na consagração e oblação,
l!oi~nl;llldIlÇ~ol s. f. (do Lat. cOllsullal'io, e some muito lri,qo esll'ungeiro ; o Brazi/ con- senão tambem na consu1J1pção, e então perlliras s em. Acção de consultar. Bar- some muito vin/1iJ de Porlugal. § Consumir a feitamente se consuma. quando a victima
!elo 5~' It,v. «per consultaçam dos augu- /liJslia; commungar; receberem a hostia con- consagrada morre, ou deixa ~e existir, ctc,.
dia às onsu ta. Eslaç. Antig. 16. «respon- sagrada, o sacerdote na missa, e os /leis na ~ (t. med.) Magreza progressiva, que prececonsultações synodaes do oriente, e mesa da communbão, § Consumir; repri- de a morte na maior parte das molestias
I{-
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chronicas, e sobretudo na tisica pulmo- do. § DaI', ou não elar conla elo l'ecado; llesempenhar-se alguem bem, ou mal da counar.
CO .. "UIIII.tho, n, adj. (L med.) Que tem sa' que se lhe encarregou. § I,'ical' em cona propriedade ue consumir; que consome la POI' al(lul1Ia CjuanNa; devendo-a, restanos humores. as carnes: "pedra infernaL e do-a, ale'ançado n'ella. Ol'ct. Af. I. 26. § Fiagua pliagedenica são !'enwelio$ -".
cm' em conla; i. é, por preço e custo ra~
CO .....íllllll, adI'. (anL) Em c.ommum: "as zoado. § Saí,I' em conta; o mesmo. § Pesgaanças qne fizerem de consuum" o que soas, hemens de conla; capazes, bons, noganbarem juntos com trabalho comll1um, tavcis para algum feito, ou por qualidade.
Ol'el. Ar I. r 397. e 2. r 99. "mandando Ancll'. ()!l I' , 2. 78. § Homem de boas conlas;
que vivam de consuwn os (ca ados) que que satIsfaz pontualmente os seus eomprosom apartados pela 19reja", V. Suum: e missas; llonrado. § Leeal' em conla; !TIetter
Lecio, Ol'i(l. c. 17.
no rol ua despeza que fez quem deu a conCóutn, S. r. (do FI'. comple, ou antes do ta, para deduzir do que se ueu, ajuntar ao
LaL c071l]1ull.l1n) Calculo, computo: v. '(I. {a- debIto do que toma as conlas. § ii, lig. nelezel' a conta das despezas, ou a conta ela 'I'C- vaI', descontar: v, (I. eS1)e1'0 que me Ir.veis
ceila; f'a-:el' uma conta ele S0111ma, elc, § O em conta o Il'abalho' qlleros dei. § ii, Comacto de contar, contagell1: elTOll a conta. § pensar, encontrar. A1'1'. 3. 2. tolerar. Bem,
(L jur.) A contagem das conlas de um pro- Uma, Egl. 15. § il. AdmiLlir, altender para
ces~o: o processo f'ai a conla. § Abl'ir conla, desobrigar, pagar, merecer: "no tempo que
J.bril' uma conla; e"criptuI'ar um novo litu- devia servir a commenda, leval'ão·me em
10 no livro de conlas corl'enles; fazei' o pri- conla dois anllOS, que servi na India» para
meiro lançamenlo UO debilo, 0\1 credito de desobrigar de culpa, de divida, abonando
um individuo. § FechaI' a conla, fechar uma parcellas ao del'edor: (,Ieml' em conla suas
conla; encerral·a, balanceando-a, ,.aldan- desculpas» IJ. 2. 6. 7. § Lerar a sua conla;
do-a. § Vl'eclilar, debilar lima conla; lel'al-a fig'. levar uma boa sóva. § Ter conla; ter
ao cn'dito, ou ao debito cm orna conla cor- credito aberto: lem conta n'aquella casa, e
Tenle, § Con'la cOl'renle; a conta aberla en- P01' isso compra Id. § Tel' conla com alguma
Ire o credor e o del'edor. § A conla C01'- pessoa, ou cousa; altender, olhar por ella,
l'enle; designa em geral Ioda a conla em vigiar, ter respe'ilo: (,lenha conla com mique ha mOI'imento no en'dito e no debito, nJ1a dóI'> Eurl'. 2. 1. "leI' conla com inconqner o saldo seja credor, quer del'edor. § venientes, com o que cumpre» lbicl, 2. 14.
(I. de banc.) Conla corl'cn[e com cauçcio; § Ter conla cm alg:.tem; ler cuidado no que
credilo aberto em conla cOl'renlc, sob cau- elle faz; vigiai-o. § Não ler conla com 01ção de liador, pcnhor, ou hypotheca. § lJe- (fllem; desaitendel-o. Ulis. 3 tl. "he huma
posilo em conla corl'en[e; deposito em espe- tenção apprazer a bons, e não leI' conla
cie, que se vae sacando por cheques, cha- c'os mãos». § Te'l' a mesma conla com 01-'
mado tambem deposito a ol'c/em, ou a visla. ,(llIns; tractal-os por egual: ('os de astres
§ Trazei' as suas conlas cO/Tenles; ter rrgu- da fortuna lem a mesma - com os reis, c
laridade nos seus pagamentos: c fig. ler a . com os popularl's» Goes, ChI'. 1I'1an. 1. C. '1.7.
consciencia ajustada. § Saldo de conlas; o . § Anc/ar a. conlas com alguem, ou com albalanço entre o debito e o credito. § ii. Li- guma cousa; procurar, deslindar qualquer
quidação de contas. § Ajusle clc conlas; en- questão; eSfllarecel-a, preoccupar-se muito
contro do debito e creuilo, liquidaudo-se com ella, não descançar sem a resolver. §
o saldo devedor. § fig. Desforço material, Lançar conlas a vida; cuidar no rlne resoll'ensa ph)'sica por aggravn allteriormente peita á sua direcção. Eurl'.4. l. § EnL'l'al' a
recebido. § Salrlal' conlas; pagar inleira- alma em conla comsi{IO; ponderar, l'xamimente; lião ficar a dever nada. ~ [Cazer con- nar os seus cuidados, projectos, erros, acerlas; averiguar o estado das contas; liquidar tos. Pait'u, S. (,eslal' a conla comsigo meso debito; pagar o saldo devedor:' o pall'ão mo". § Conla c/e [t'l'alldes; o calculo merfez contas com o creaelo; pagoo-Ihe o que canlil por partidas, etc. § Fazer conla; ser
he devia. § Deila'!' conlas ao clinlwim; I'er util, ser conveniente por qualidade, p"eço,
o que já se gastou, e o que ainda se póde elc. § Caír na conta; conhecer ao certo,
gastar. § E§lar a conla; calcular as posses, desellganar-se: "caí na conla de qoam erfaculdaues: «deveis cotejar o vosso poder rado andava" Paiva, 8. § iL. Con]lecer o
com o de vossos inimigos, e estar a conla que L:umpre obrar, com animo dt' o praticom vossa fazenda, reiuos e vassallos, pa- cal'. An'. 9. 10. «cayl' na conla de alguma
ra saberdes o supprimento e ajuda que vos cousa». § Fa:er conla,. ou fazer ele conla;
farão» Jneel. 1. 133. § ii. Hecencear, cole- suppór: ,,{arei conla que nasceste Pera nosjar conlas: "que estivesse a conla cúm elle" so companheiro» Gil Vic. § FazeI' conla; dar
(o seu Ulesoureiro) B. 4. 3. 12. § !<àze'l',l'e- altl'nção, tomar em consideração; allender:
soLveI', mane/a?' lJ07' sua conla; obrar POI' "na abundancia do Parnaso não se faz consua propria delIberação, sem suggeslão, la dos mirõesu Apol, Dial. 205. § Fazei' conou ordem de outrem. § PÓ1', ou Lança'l' á la; esperar, julgar: "já não fazil]. conta de
conla de a[guem; carregar-lh'o em conla: ligo tornar mais à ser gente» Apol. Dial. 95. §
B. 3. 7. 3. "aceitava o ollerecimento, e o lJu, 8aí:1' a conla, ou .loirem as conlas e·rl'Oelas;
nha a sua cOllla (como a credo I' do bencIi- enganar-se nas conjecturas, nas hypothecio, corno o que se acredita no haver) para ses; frustrarem· se as e~peranças. § Faze'/'
o pagar quandQ Ibe cum prisse». § 1'cmlal' conlas ele gl'ã-capilão; fazer exigencias exaga sua conta; encarregar-se, tomar sobre si, geradas, conlas arbitrarias, fraudulentas. §
a si: V. {I. o ri eo, um certo l'Tlcargo, como Contas ele .Ia cco; recebimentos e gastos sem
li educação de um orphão, etc. § Tomar calculo, e sem escripturação. § No fim ele
conla ele alguma cousa; encarregar-se d'el- conlas; alinal, em conclusão. § P01' conla,
la, guardai-a, vigiai-a, etc. § ii. Obrigar-se peso e medida; fig. com moderação, circnma exec",tar alguma cousa: V. g. o enCJenhei- specção. § Gasla?' sem conla, 1)eso, nem me"O lomou conta da obl'a. § ii. Tomar possr.: elida; gaslar 'muito, super[luamente, louca,o professaI' lomou conta da cadeil'a. § flar mente, arruinando-se. § Sem conla; sem
eonla, ou conlas; i. é, razão de administra- conto; que se não I1óde conlar: "eslat'a la
ção pecuniaria, on de omcio: "bem se vê gente sem conta. § A conla; por causa, resa .boa conla que Adão eleu desses offJcios" peito. V do Arc. l. 4. § ii, POI' anlOr de.
Vieim, I. 479. § PeeliT conta, 00 conlas; i. é, Ibid. c, 5 § ii. Com cór, pretexto: "a conla
razão, cnnhecimento, noticia dp estado: v. g. de casamenteira é ",ma alcoviteira» Eurr.
do negocio. § lJar boa, ou ma conla de si; 2, 14. § Lançal' ti conla; allribuir. Eufi'. 1.
desempenhar .bem, ou mal alguma obra, 6. "meu amo la'nça os efTeilos da miuha
acção. § Conla; estilDação: V. g. tm' em cou- dili(\'eneia á conla da sua galanteria> i. é,
ta ele amigo: .alguns aulbores de conla" M. allnbue-os a sua galanteria. § Viver, esla?'
L. 1. 5. § Conla; importancia da despeza: a conla, ou por conla ele al(luem; por seu,
pagou a conla. § Conta; o papel em que ella provido, mantido á sua cllsta, ao seu cuise escreve: enLregou-lhe, l'elllell~'u-Ihe a con- dado. § Eslar a conla de lJeus; fiado na -])iia. § Dar conla ele a/guem; accusal-o' dar vina Providencia: "os pobres eslão e vivem
capitulos contra elle. § iL. Matai-o. § Da?' a eonla de Deus» PaÍ'/;a. S. § Dar a cOllla,
conla de alguma cousa; acabar com ella, ou 1)01' I:onla; amortizar, pagar alg-uma imconsumil-a até ii ullima: ao janlal' deu con- portancia por conla, para dimiuulr o debila de wn {I'ango inleiro; i. é, comeu-o 10- to_o § ES/a?' na conla; estar como deve, co-
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mo é preciso que esteja: V. (I. remedia
se amol'nou pam o eloe7"lle 10mar' a le' que
l'alura de UIll .qllOl'lo; o ponlo mais 01 mpe.
1I0S espesso a que se levou o assuear' ~;lIe~
Conlas ~Io Por[o; conlas l'E'itas em cómmlilll~
em rateIO. ~ ConLa sal(lada; exaggera!la e '

~ue se lança. mais do (Iue é devido ou'c:
verbas sao e?,cesslvas. § 1'omo. eOlllol
1ama· canJa. comIgo / (phr. pop. e interjecli,
vas, eXP.l'lm1l1c10 an~eaça) Olha o que faze I
toma cUIdado! § (;onla; narração rela ia'
"conla da batalha». M. LlIs, § Cml[a deÇeo:
úra (L boLI planta. d.a l'amília das urlica.
ceas (do/.'sl~nea ophuüal.la) § Bicho de eOIl.
la; (glomqm margmala) Individuo da classe
90S . I.llyrlapodes, .orde.m dos chilognates e
fa!111 lIa dos g-Iomens. § '! do mar; (Iygia oeeonzca 011 omscus 71Utl'al'WS) cruslaceo !la ar.
dem dos. is~podeos, familia. dos cloporli,
deos, § IL. fIg. P~ssoa excesSll'amente aca.
nhada, e que pOl' ISSO se afasta !la COlll'lv/n.
cia geral. § Conlas ele ?'Czar; são pel'npuas
espheras, enfiadas em cordão ou ãralllP
ql1e formam o rqsal'io; I~a uma's pequenas:
que marcam as eH'e-manas; e outras maiores, que marcam os pac/I'e-nossos, § Mag.:
"A conlas vellias, baralhas nOl'as" .Aqui se
remalam as conlas" (,Jlcnego de eOIl/as com
parentes, e de dividas com ausenles" ,COII.
las com Jorge, JorgE fóra, ou na rua" 'Ruim
seja, quem em ruim COl1/a se tem" Eu{r, I.
"Con[a de perLo, amigo de longe» Eu/i'. I.
3. "As hoas C011[as fazem os bons amigos.
(,Quem come sem conla, mane sem honra.
.JJons conlas lança o prelo, se seu senllOr
o não vende. (,Fazer conla sem a hOfpeda.
"Não fez bem as suas con/as",
(:outnbllltlilllc, S. r. Calculo, compulo
§ Escri pt uração de receita c dl'speza de qualquer repartição publica, banco, sociedade
mercantil, ou estalJelecimento parlicular, a
qual imporia a obrigação, o dever de dar
conla; a re pon,abilidade que tem qualquer
que recebeu algnma cousa, ell'eilos, fazen·
das, dinheiro, oHicio, gl'rencia, administração, etc. de dar co.nta d'ella, ou nliâs indelDnizar a falia, ou deterioração cau.ada
de sua cul pa, ou nel!ligencia. Leis NOl'i!s.
1803. "achar a menor falta na complabilido·
de dos rU11dos de que e tivl'r encarregado.
§ Ordem nàs'conlas, na l11anl'ira dc escriplural'. § A partc que respeita á I'azendade
qualquer administração. § OlJse~v, Complabilidade é, elllquan.to a pronuncIa e aos elementos etvllloloO'ICOS exactamente mesmo
que Conla"biUdac?e; del'e- se porem ~screver
sl'D1pre d'esta ultima maneira, pOIS se es·
creve tam bem conlal' e uão comlJlar ,
COllti'cfo, S. m. (do Lal. cDnloell!.!!, To·
que, acção de tocar, de apalpaI;' Vil/r. 2,
274. "com o ~cu conlaclo santlÍlcou oRe·
demptol' a cruz" § Estado de corpos quase
tocam. § Ponlo c/e - ; ponlo, lado, qu~hda'
de pela qual duas ou mais cousas .ao se·
melhantes: "entre a plJilosophia de Kant ~
a de Comte ha al"'uns pontos de c071laelo'~
(l. geom.) COlllaelo de 1!l"hnei!'a ordemies·
tado de duas liuhas, ~nperncles ou sgh~os,
que tem só um elellll'nto commum. ~ lOIl:
laclo de seg1l11Cla Ol'dem ; estado de duas h
nhas, snp'erficil's ou solidos, ll~e tem !l.ou)
Í!~en1l'ntos communs § (L. ph)s, e ch)m"
Acçcio de con IUi lo, 7Jltenomeno de cOlllae~~e
os que se dão quando ha contaelo eu
corpos. § (I. med.) Conlaclo i111111erlwl0 ;a~:
ção de tocar uma péssoa alacada. e ~~de
ca contagiosa. § Conlaclo mec!7alo, acçf _
ioear objectos ja toca.dos por pessoa aaca
da de doença contagIOsa.. ,
lenle:
(:olltúdIlIllCIICC, ~dv. No~e~?d~né or
"são conladamenle CJl1~O" VlCll. I. ,p
boa conta, ao certo.
- 68 .da
COlltildo, p. p. de Cont~r. Lus. arad~ de
mesma já conlarla gente" I. PiJ ~.ar iJd ',do
que ja. se· coutou, ou f~1I0.U ete, rc 'utaconlado come o lobo" 1. e, o, IJue ~s e
mos mais certo tambl fi soOre per 'dI
descaminl:los. S pinheiro cO/llad~'.oO~que
eonlado; I. é, a vista e cm eS~íClr' c 7, Ide
achou na nao» Goes, 011'1'. . 'e lião em
presa.) § il. em J!letal cunhado'e recoSo §
outra rl'presentaç!10 de v!1lor?s, ~o"iprol'
Dinheiro - ; com do, a vIsta. v, g5eU relO ra dinheiro -. § fig. "Amor quer
.I,~S
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COllt"glonístll, S. m. Medico que consi- sem elle eslal' mario; loc. pop. (fne ignifii contado" i. é, ser pago logo,sem dennl e Pinheiro 'lo 151. § Pogar, ou 1J/'e- dera contagiosas (;ertas enfermidade, e (lor cam contar com, e peral' nma cou a incer10~~Íie contado; a vista de ce~ula, ordem isso defenrle as quarentena, barreiras, e ta. Adag. "Quem bem (Iuel' contar não denUaJ.ar lo"') que se faz o serviço e mere- outl'aS precauções sanitaria .
ve contar com nada" "Quem conta um conConl.nglô"o, ÓI'lIl, adj. Que se pega V. g. to sempre' lhe aCCrescenta um ponto" "Ninap~o remia. Vicir. 10. 4.93. "CODl~ Deos 10ce e~ecolllado premiou em .AlJrahao o pru- mal, doença contaóio a: be.cigas-; não en- guem conta da f~ira. senam como lhe vay
~~nte generOSO, e justo desinteresse" § Ser xertadas, nem vacci nadas. § Tcmpos -; em nclla" Eltfi·os. I. 3. "Quem vay mal conlan/ll1Il éonlado; i. é, havido. por bom, ~o nu- que ha contag'iào de erros, hereSias, immo- elo não pode ir bem obrando. Eu(ros.
era do bons, e prolJr!O dos taes. "que ralidades. Vieir. 5. 4.07. § Contagioso, por
COllt.àl·'''C, V. rer. Metter-se em conta'
~'e proceder não lhe sena bem contado pe- conlagiaew. lei. 15.65. Corpo -; bcm -. Viei· considerar-se: ett conto-me no numero elos
10s bons. l.llC. 4.. 8. § E pelo contral'lo i ser ra. 14. 6Z. "a caridade dr. S. Roque em emu- seus amigos. ~ Usa-se impess. e tambem
mal contadll; allribuido a erro, 1I11pruue~ lação de S. Paulo era hum bem contagiuso". apassivado: Conta-se; diz·se refere-se. §
Contn-gQttas, S. m. Instrumento com (Jonlar-se; fazer a conta, incluir na con·
tia ou desacerto moral. II!- e 11loça,. c. 2a.
,mal contado sel:ia ao camlllhante riCO, se que se faz a contagem das gottas de UIll me- ta: contaram·se todos os valas; não se contaram as listas brancas. § Uon/ar-se; ter paslo 'e desapercebido pelo lugar que de la- dicamento, reageute, etc.
Contallllnahllidádc, S. f. p. uso Quali- sado, ter decorrido: já se conta um seculo
drõcs he seguido" § Con/ad~; 1I.nputado!
laneado, atlribnido: Uon!a!lo a vaulade. Sa dade do que e contaminavel: "a contamina· depois da grande revolução (l'anceza.
Contcccl', C derivo V. Acontecer. Pios
I Mil'. CM/a Guadal'llltvU'. Orei. A(. 5. '}l. bilidade da natul'eza bumana"
COII1.'"llhIlIÇi.o , S. f. (do LaL. con/ami- Sanct. (req. e a p. 77. diz: "estas cou~as sc
2. ,por grande louvor he conlado ~o reli ser
franco. § /t' seus passos conlados ; 1. ~ d~va mina/ia. e os del'1v.) A acção de contami- contecel'ão em Antiochia•.
gar' sem pressa, sua marcha regu lal . _Gasl. nar, nodoa, mancha, impureza. 11. P. 2. I.
Contcellçn.,., S. r. pI. (ant) "Contecnças
de casas" moveis miudos, qne se u 'am no
8. c: 29. il. sem medo. A1'1'. 4. II. § Sa9 (a- c. 26. Per. IJib. 3. 359.
Contallllnadlll', u, adj. Que contamina. serviço coml11um e caseiro. Eluc.
ras con/adas: (phl:. pop.) é cousa sabida;

era esperado; devia forço amente acontet!2r. ! 1'el' os dias conlar/os; ter pouco tempo de vida.
Cllnlodó,', ", S. O que, a que narra. §
Oque calcula as contas. § Contador, s. m.
Official da fazenga re~l, segundo o melltOdo da arreeadaçao antiga. H. Dom. 2. 3. 3.
16.• de tes havia hum conlador ,mór" <;,ra
arrecadadol·. Ineel. 3. 509. And,·. ChI'. 4. 10
Ord. Man. I. 3. ed. de 1514. § Actualmenle
emprcgado de reparlição de contabili~ade,
que mifica as contas dos respon avels da
lazendapnblica. § (l. jur.) O que telUaseu
ruga a contagem uas custas dos processos.
! tvnladol'; mo\'el antigo; e pecie de armaria com gavetas. § Apparelho que couta
ogal, que se consome. ~ Apparelbo que
tonla o consumo d'agua. § Instrumento que
iodica as fracções de segundos em instanlel,

fontollo,';", S. 1. Casa dos contos, ou
Ol'ficio, e districto do contador da fazenda das provincias, ('tc. Ined.3.
WJ••contadorias do Algarve, e commarcas
delle reino•. § I\epartição do que competia
IMontadores no erario antigo. !l Hoje rerarliçàO de conlabilidade. § Pagadoria, thelOuraria.
Contll.008, S. m. Lente com que nas allandc&3S se observam os tecidos fabricados
rmn ailTerentes substancia afim de se coDhccer q~al o arligo da pauta que se lhes
dere apphcar.
('onló'gem, S. f. Accão c etreito de conur. (I. jur.) Salario, q-ue compele ao con~jorpclo [rabal/lo de contar um feito, etc.
C. d'KIJOI·a. nego dos Escr. do Altdit. 4.U. Na
Olil. n Tabcl. j,tdiciarias se diz, tOnla.
VOIIIIIl;'Ii'do, p. p. de Cilntagiar; e adj.
loc~do, ferido de contagio.
Conlogl~o, ~. 1. (do Lat. conlagio, anis)
lodaço; epidemia. Alaus. Al'r. 8. \6. "corromper os ar~S.COJl con/agião" e fig. "a con~IO~ dos .vICiaS" § Contagtão do in(el'llo;
aolnna ma. Lttc. l. 15. 1/. do Al'c. 'lo 15.
'tom pestilencial contagião tem illflciona·
lo,... grande parte da christandade" V. Conconla~orcs. ~

o.

ll'~ntn~lál" V. trans. Espalhar o mal.
e~ldemla, peltal-o a outrem contaminar'
: ~. 'essa ambição, esse er~o, a immora-

~iade, que a tantos contagiou, e se dil]'llno.com. cstragos por toda a Europa"
tonlllgl~, S. m. (do Lal.) Contagião, viIII contagioso; molestia contaO'ios~' o to~~ al.aque da epidemia: e (j~. '~conláoio da
ltJiellr' .ho~em, terra inOcionados <l'oconl8l Oh as hereSias. !l Conlagio é a unica forICO~IJe•.usada.; contagião caiu rlU desuso.
lliro aolo. Epidemia. Andaco. Syn.) Opri·
. ~ nma enfermid11r1e, que se commuIICo lacI~ ou seja immediato, ou pelas
:h:ovels, q~alquer corpo infectado,
Il:n;j o por meIO do ar, que pMe levar
" g. c~rtO$ microlJios morblncos, etc.
c uma enfermidade que provem
ndo-se a provincias e reinos
Jicatpid .. Anc/aço é palavra vulgar que
Ierr cnlla men.or, (loença que grassa
~ a, por_varIas regiões, em cortos
uestaçoes do anno.
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§ Como ubs. p. uso

Contallliná.·, V. trans. Manchar cousa
pura, reli ,dosa, rC'speitavel: -contaminarão
os ossos (de pessoas reaes, ou religiosas}
com escarros podres" 111. P. C. 78. "nem o
demonio contaminou gente alguma dos seus
idolatras com tanta abominações" Luc. fiO'.
"contaminar a pureza dos raios do ~ol"
Vieir. "conlaminal' a corpo com torpezas"
An·. 9.6. "contaminar com opprobios" Arr.
I. 'l~. § ComlUllnicar algum mal, doença, vicio: "separar os gafos (leprosos) do povoado por não contaminarem a terra', COIII.
Solei.
COlltulllíllal'cl, adj. 2 g. -Que se poue
contaminar.
Conti.ntc, S. m. Dinll''liro em moeda portavel, em especie corrente. Epana(. 4.03. Ü.
Em caixa, prompto. § p. a. de Contar.
COlltU'llIisliIOS, S. m. Pedometro.
Couti..·, V. trans. (do Lat. comptare) Fazer conta, calcular. § Verilicar o numero. §
CO/liar os SCllS passos; caminhar com vagar.
ii. fig. Obrar eom circllmspecção. § Contar
os passos a alguem; fig. observar espreitar
as suas acções. § - as horas, os momentos;
fig. esperar com impaciencia. § Conlar um
ou mais annos de celade, c/c serviço, etc.; ter
esses allnos de edade, de serviço, etc. §
(janlal'; ter na conta de; considerar: con/o-o
no nltlltel'O dos meus amigos. § Levar em conta: contaram-lhe para a reforma o tempo que
servitt ·intel'inamenle. Marcar, registrar: o
conladol' do gaz contou este mez 'lO mell'os,
o ela agita 5. § Ter tenção, formal' resolução: conto poder l)artir pOl' /oelo·o me;;
que vcm. § Esperar com conliança, ter quasi a certeza: conto .'lanhar n'es/e negocio uma
somma l·azoavel. § . arrar, referir: eu conto
as COUSftS como se passal'am. H. Dom. I. l.
7. "como atraz fica conlado" § Narrar a ori·
gem derivando-a. Eneül. 7. II. "de ti, Saturno contava o nascimento" § V. Nal'ral"
syn. § V. (Jalcular, syn.
Contar, V. in[rans. Fazer contas, calcular: sabe ler, escrever,.e contar. § (JO/~tar com
alguem; fazer a enumeração, incluiudo-o
com outros: v. g. "faremos amanhã boa companhia, aindaqtte não conte CODlVOSCO, 1)01'que a tereis melhor em casa do vosso 11llmoso" "contai comigo, que tamJem quero ser
dos convidados" i. e, fazei COll[a que erei
um d'elles. § Assim tambem dizemos:v. g. tinha esta casa al(Jttns cabedaes em gyro, com
a maior parte dos quaes não conta hoje, 1)01'
serem (allidos os .devedores; i. é, não o calcula no balanço dos seus haveres; estas e
outras semelhantes phr~ses são usuaes. §
fig. "Não conto com a amizade do inconstante" i. é, não espero nada d'ella. § Conlal'
com alguem ou com alg. cOt/sa; são expres·
sões novas, que algumas pessoas condemnam porque se não acham nos nossos classicos, que em seu logar diziam, (azer conta; mas não lia violencia alguma em reduzir urna expressão composta a outra mais
simples, e por isso mais propria para dar
á linguil uma elegahte concisão. Já de (azer caminho, se formou caminhar, ele (azer
viagem, vi!\jar, elc. § Conlal' com o ov,) no
ctt ela galtinha; conlar com a l)elle do urso

(;onteh'u, S. r. Peca de metal, com que se
reforça a ponta da bainha das espadas; tambem lhe cltam~m I)Onleira. IJ. Claro fi·eq. V.
l p. 36. 2. UlISS. 'lo sC. 'lo § Roçai' as conleil'as,. fazer acção de brigar, dar mostras
de o querer; desaliar. § Conleim; (I. artilh.)
V. lIa~o do canhão. Uoulo. 10. 8. 12. "forti·
ficação ... com suas ameia', e muitas canteiras...
COlltch'ál', V. trans. (L. miL) Mover' o reparo p~la conteira para assestar a peça em
pontana.
Conteh'o, S. m. O que faz contas de rezar, e outras, ou as vende. P. ela 11. Gen. 3.

m.

ContclllI1cl'allcu, S. 1. O acto de con·
temperar. Rego, Alvei/.
. CoutCfllPC1'ill', v. trans. Temperar juntamente. Rego, Cavai. c. 7.
Contcllll.I'lÇUO, S. r. (do LaL. conlem.platio, o os deriv.) Altenta consideração de alguma cou a divina, ou humana. § Por contemplação; em respeito, por obsequio, temor. OIYI. 5. 117. Leão, (Jh,·. 2 I. § Não
estar com contemplações; proceder sem considerações pessoaes, sem attender ás pessoas. § 1'. Consideração, syn.
Contcflll.lndo.·, u, S. O que, a que contempla. Feo, Traslad. de S. Benlo, J)ISC. I.
B. mal'. 2. 244.
COlltCflll.lillltC, adj. 2 g. Que contempla.
Monl. Arle, l4. 9. ~ p. a. de Contemplar. IJ.
FI'. BI'. de IJal'O, Esp. 13. 15.
Cont,cflll.lál·, V. trans. Afilar a vista em
alguma cousa: v. g. contemplar o céu, os
astl·OS. § Contar com alguem, lembrar-se
d'elle para algllrr.a cousa § Attender, condescender; melter em conla. § Em estylo
ramiliar, doar, remunerar, galardoar, conceder um titulo, etc. "o rei contemplou-o
com nm bom emprego.) § Conlemplal', em
seuL. abs. ou intrans. Rellectir em alguma
cousa, meditar: v. g. contemplar na paixão, 1Ja morte do Salvadol':- na natuI'eza ;
estudar meditar.
Contcflllllill'-HC, V. reC Olhar para si
com desvanecimento; mirar-se ao e pelho.
Contlmll.lnUl'l', S. 1. (I. de phil. ant.)
Potencia da alma pela qual contemplamo.
Contcflll.luth·ulllentc, adI'. Oe modo
contemplali 1'0, em acto de contemplação.
Agiol. Lusil. 'lo ~:l5.
.
Conlcflll.lutil'o, ll~ adj. Que respeila á
contemplação; (Iue se occupa n'ella : v. g.
vida contemplativa. § Que excita a contel11plação, e convida a phantasiar, e a estar
enlevado no cuidado de alg. objecto. Palmo 2.
C. 73. na~oas não menos conlemplativas, que
saudosas" Eu(r. 4. sc. 5. "aguelles areaes
saudosos, e conlemplativos» § Dado á contemplação : nO bom namorado seja con/emplativo nos amores" Au./egr. (. 103. e IIsado
como subst. (,simpleza do con/emplativo" 1fT.
l. 8. e Elt(r. 2. 7. "os contemplativas
amor» que só amam puramente. IJ. Clal'. 2.
C. 4.0. uil. 00.
ContclDl,ol'"ncnmcntc, adv. No mesmo
tempo.
Contcllll,o"'lIlcldátlc, S. f. A qualidade
ou circumstancia de ser cOlltemporaneo, de
ter vivido ou exütido ao mesmo tempo.
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VontempOI'I'neo, n, adj. (do Lat. contemporaneus) Coévo, coetâneo: ',Cesat' foi
contemporanco a Cicero, ou de Cicero. M. L.
4. f. 52. "con/emporalleo a e tes dois condes.. Viei1'a, 2. 432. "contelH/JOl'aneo de S.
19nacio.. Paiva, S. I.
310. "contemporaneo a ChrislO- § Diz-se Igualmente das cousas que existiram e dos f; elos que succederam ao mesmo tempo. § Historia contemIJoJ'anea; a historia hodierna. § sa-se tambem snbsL.: um con/emlJoralleo; os eOIl/em-

o imperio do mundo" V1:eil·. 1. 351. "con/en·
dem sobre quem ba-de levar o inferno. "todas as cidades podião contender sobre a
honra de ser patl'ia desta princeza" § Enlender: "colltender com os mais anligos da
terra. B. 2, 5. § ligo Di :I~utar a bondade,
igualdade: "a elegancia dos ediiicios -contende com a magnilicencia.. Leão, CM. J. 1.
competir. § Contendia-se da corJa; por àcerca da coróa, P. P. 1. C. 2. "contender com
armas pelo imperio, reinado" nas deosas
que do pomo contenelerào. Caminha, 241.
eel. 1791. "as agoas doces contendiam com
as salgadas a quem lograria os ares d~ cima" B. C/ar. 3. c. 1. § (/ontenlier com; influir em, atacar: isto cOll/enele·me com os
1lelTOS § Contendei' com a/fluem,' dirigir-lhe
provocações; fazer-lhe lroça.
ConCentlól', n, S. O qne, a que contende, adversario, rival. Sá e Aflr. § O que, a
que contende com outrem em juizo. Orei. 3.
39. 1. e 2.
Vontenênçn, S. f. (do FI' con/enanc~)
(an!.1 Hosto, semblante: a maravilbo~a contenença, que D. Duarte trouxera naquella
pelf'ja" /nul. 3. 19. § Cortezia, modestia. §
Modos, e ares no receber alguem. Ineel. 1.
{. 159. e 318. demonstrações nos semblantes, 'ib. {. 329.
Contenêllclll. V. Contenença. 1ned. I. f.
1:!l. e COlltinencia.
Contcll~llte. V Continente.
Contcnl'fuo, S. f. (do Lal. con/ensum, sup.
de e01ltendo) Esforço, grande trabalho, e
applicação para Vl'ncer alg dlfficuldade;
para consegu ir alg. cousa.
Contelltndisso, -n, adj. Faci! de se contentar, q·ue se contenta com pouco. Agiol.
Lus. 2. 725.
COllteutnJl)~uto, S. m. Satisfação da alma; gosto, alegria. Cam. Sono 81. "be mui
perigo~o, e peçonhento, o contentamento de
si mesmo" Paira, S. I. f. 231 V. «soberba,
e -" § Satisfação: carla de con/elltame1Ito;
da parle lesada, para se obter perdão em
juizo. Ord. Af. I. 1J. 3l. Ined. 2. 535. § Fazer o contentamen/o ; satisfazer com o preço
abastante do resg-ate ao dono do resgatado,
dar satisfação § Contentamento; composição
que se pagava em dinheiro, ou efleltos que
o valessem ao injuriado, ou a seus parentes, foraes. § (an!.1 Desprezo (do Lat COll/emptw). Ord. A/. 5. 27.3. f. 98. "por contentamento, ou negrigencia. § V. Satisfação,
syn.
(Conrentamento, Alegria, Satisfação', Prazer. Syn.) O contentamento refere-se propriamente ao gosto interno do coração, é o
estado -da alma quando tranquillamente /!oza o bem que tem, e não desl'ja mais. A/e·
gria é o estado a~radaveI do espirito, que
se manifesta exterIOrmente com certa viveza e animação. Satisfarão é o sentimento
que experimentamos pelo bom exito de alguma em preza, ou de vermos preenchidos
os no, sos desejos. O pl'a:;er rel'ere-se principalmente ao gosto; é uma sensação agradavel, cujas consequencias pódem algumas
vezes ser desagradaveis. V. Salisfação.
COlltClltiu', v. trans. Causar contentamento, satisfazer, agradar: v. g. content.ou
a todos o seu governo: contentai-vos que eu
diga; i. é, apraza-vos; "inda d'isso mal
servidas, piores de con/entar" Oris(al, p.
26. ult. cc. § Sati fazer, indemnizar ao lesado, injuriado, ou em premio. B. 2. 4. 3.
"ao qual el-rei logo contentou de palavral)
~olltent'H·.>lC, V. ref. Sal isfazer-se, ter
prazer: V. g. a natureza se contenta com
pouco: con/en/ar- se ele si,' satisfazer-se, pa~ar-se dos seus talentos, qualidades. Paiv.
S. 2. f. 52. § Achar alguma cousa sufficiente, bastante ; ~atisfazer-se com ella: contentotl-se com a paga que lhe elemm. § Contcntar-se com pouco; ser faci! de ficar contente. § Adag. "Qualquer estado é bem se contenta a qnem o tem" D. Joanna da Gama,
Dilos da Freira. p. 9. uU. ed.
Contênte, adj. 2 g. Satisfeito com gosto,
e approvação, prestação de consentimento:
V. g. quallto a se ve1'em em ten'a, que elle
era contente d'isso. Barros: "contente com
as mercês recebidas.. -contentes os homens
com o que a terra produzia" satisfeitos. Lo-
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pOl'aneo~.

ou - snçiio, e os
d<:r. s. r. Acção de conlemporizar ; o accommodar-se aos tempos, às clrcumstancias:
demora à espera de bom ensejo.
Voutemllol'lzlIc!ill', ", s..e adj O que,
a que contemporiza; que vai com as mudanças dos tempos, e se accommoda a eHes'
para fazer seus nego cios.
.
Vont~ml'o"'zilntc, p. a. de Contemponzar; e adj. 2 g. Que contemporiza.
ContemIJOI·lz.í,', ou - siu', v. intrans.
Accommodar-se com o tempo: ceder, accommodar-sc': "a alma escuta, e cOllteJJllJO1'iza com as inclinações da parle animal ..
Maccdo, I. I). 215. "con/eJ1lIJ01'ÍZal' com a
vizinhasl> K!Lf1·. l. 3. Condescender CI'1./;;,
Poes. f. 66. para não quebrar com algnem
Casto 1. c. 39. Andl'. 6'''1'. 3. 17.• seja' prudencia contempol'izallle, ou fraqueza abatida, e amolgada.. Vieil'. 8. 328. «contemporizaI' com as vaidades do mundol> ,dsso be
mais contemp0l'izal' com Oeos, que deixarvos ã sua disposição- Paira, S.
Coutemp-l'ilr, e derivo Y. Contemplar, etc.
ElIfl'. 2.7.
Contem;ltÍ\'el, adj. 2 g (do La!. cOIl/emptibitis) Desprezivel: V. g. aspecto, noticias
contemplivels; ignol'allcia -. Val'ella, 240.
B. l,'tol'. 3. 8.
VOllte_nçiio, S. f. (do La!. con/enlio, c assim os deriv.) Contenda. Leit. Nisc. A1'1'. 3.
26. "espirito de -I> litigioso. Paiva, S. 2,
f. 8. Esforço lidado, rara conseguir alguma
cou a. Paiva. S. 2. 4 3. "continua - para a
perfeiçãol> "havia entre Deus, e ellas con/ençào de reconhecimento (dellas), e de novas mercês" (que elle fazia) Feo, competencia. Luc. JO. 13. § Contenção ele espiri/o ,.
grande allenção e applicação ao estudo, a
um trabalho intellectual, etc.
ContenclÓSlllllénte. adv. Litigiosamente, com allercação. Vieir. 7. 322.
Conteneló!lo, ósn, adj. Litigioso, onde
se demanda direito: V. g. /01'0 conlencioso j
i. é, tribnnaes onde se demanda, e litiga. S
J'Ul'Ísclicçào contencioso.; a que se exerce entre pessoas constrangidas, com conhecimellto de causa. V. \'olunlario. § Con/encioso;
fi~. incerto; sujeito a duvidas: "deixou litigIOsa a llosse do reino; teve o governo contencioso" 111. L. 4. 93. § f7úmem çonten cioso ,.
fig. d mandão' que disputa, contradiz, e
impugna muito. Feo, 7'1'. 2. f'. 227. "espirita - .. litígio o, rixoso. § S. m. (I. d.'admini lração) O contencioso; os nl'gocios contenciosos. § Contencioso administrativo; negocios cujo julgamento perll'nce aos tribunaes admlllislrativos, por opposição aos htigios que são da alçada judiciaria.
Vontêncln, S. f. Acção de contender;
queslão, allercação, dlspula, controversia:
"portanto peço-vos que venhamos a ellas
por dar fim a nossa contenda.. B. C/ar. 2.
7. § Esl'orço, trabalho para conseguir alguma consa. Vieira: "se~uimQs com tanta ancia, e contenda não digo já a estrada, senão
us precipicios por onue o demouío ... nos
leva" § Pal'til' 1L1na contenda ao meio; resolver uma que Ião equitativamente; de
modo que as partes tenham ganbo ou perda igual.
Vontcntlcdol'. O mesmo que Contendor.
Vontendénte, adj. e S. 2 g. Que contende' contendor, competidor. § p. a. de
Vontclldiw, V. truns. (do Lat. contendel'c) Disputar, pleitear: "da vossa fama ...
con/endel-a entre vós" Bocage. ( o senl.trans.
só é admissivel em verso.)
Vontendêl', V. intrans. Ter contenda com
alguem sobre alguma cousa; disputar, litigar: V. g. contendia-se sOQre a posse. M. L.
5. p. !l. "Carthago con/endeo com Homa sobre
()ontcml,eU'lzlIçiio,
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bo, {. 53. §. Contentes de si mesmo' sal' r.
tos, que cUld.am ter em si abastanca dlsel·
é bom; que abastam, ou são abasto qUC
abastanles em requisitos para lurtoardos,
rem, e merecerem. Paiv. S 2 (.52 § ~zc
pos - ,. acornpalllJados de conlenta~enrli.
Lobo § Que causa alegria: Cam. 5.29 os.
barrete vermelho, cór con/cn/e.. § (1oc pr· um)
"De contente lhe dóe um denteI> . aI.
(C91~tente, Satisfeito. Syn.) Oavarcnloo
ambICIOSO nunc_a é satfsfeito. Estamos COIJ~
ten/es quando nao desejamos mais nada; es.
lamo.s saltsfel/()s quando obtivemos oIlue
desPJavamos.
COllt~'nt~'mellte, adv. Com conlenlamento, alegreml'nte.
COlltcntí!l!llmo, n, superl. de Contenle
Al. L. 3. 11. 10.
•
VOlltcnti,·el. V. Contemplivel. &0 QI

P. f. 160..

' ..

m. (anl.) (do Lal. conlemp/us) Desprezo: -em despreçamento CCOIItento da justiçaI) Cortes d'Etora, 1442.
Conténto, S. m. (do Lal. cOlltclllus a
tllH) Contentamento, sat!sfação. § Ser' ii;
bom, ou mau conlen/o; l. é, bom ou mail
de contentar. § A eon/en/o; i. é, a'prazer ã
atisfação : "muito a contento de ambos. M.
L. 7.427. § Tomara/gumafazcnda,oucria_
do, ama, ele., a contento j i. é, licando o
contracto valido, se conlenlar ao compra.
dor, ou ao alugador e ao al'Ugado. Arr. 2.
16. "saltar de -I) de prazer. Elleirfa.
Vontcllte,,', V. Contendor. Ord. A/. 1.5.
4. e 3. 2l. Afan. 1. 6. 8.
. Contei', V. trans. (do Lal. conlincre) incluir, encerrar em si: v. g. f:ste circulocon·
tem ao SClL eoncen/rico; esta carta conlem
mldtas "cgTaS, e mais l'azões. § Refrear, fazer qne alguem se solrra ; moderar: V. g.
conter a/guem nos limites das suas'(aCIIlda·
eles, deveres; conter a ira, /ieellciosidode:e
n'este sentido se lisa muitas vezes como o
verbo obl'igar, exprimindo-se não só apessoa refreada, mas tambem a cousa a quea
forçam ou obrigam. Vieir. 3.95. "quem poderà con ter a voracidade do lobo, a que
observe esta abstinencia, ele.• §-se, v.
reLo Cohibir-se, refrear-se, slJ(frer-se. ~ Ser
incluido, encerrar-se. Vieil'. 7. 364.•em
cujo complexo se contém toda a perfeição
evangelica..
.
COlltérmlno, S. m. (do Lat, eOl1lel11l1'
num) O que lica pl'gado com. outra cousa.;
o limite: "o arrebilde, se diZ ClJlIlc/'JlIIno da cidade, e assim o que lhe fic~ adJa·
cente" Atacedo, 1). 5. nnos eon/ermlllo! da
Lusitallia.. A1'1'. 4. 19.
Vonti-t-mlno, li, adj. Chegado, e.pega·
gado; adjacente: "o angulo eonlcnlllllo ao
lado maJor do triangulo. Me/h. Lus. 623·5
Comarcão, confinante, adjacente.
ContCl"',,"eo, li, adj. (do Lal. cOlllerra·
netls) Compatriota, da mesma terra quc outro. Arr. q. 9. Leão, ChI'. I. p. 13. .
«:'olltestnçõo, S. f. (do Lal. cOIl/eslaliol~
os deriv.) O acto de contestar. § fig. Con
tenda, disputa. § (I. for.) Testemnnho wn·
teste conforme ao de oulra teslemunba.
AI'I'..'3. 10. § V. Disputa, syn.
d'
VOlltcl;tiulo, p. p. de Contestar c a J:
15la
l\espondido, co!!tradlctado. § Ltlo eOIl/
da . se diz OUVIdo o IIbello do auclor, ea
con'trariedade do réu em diante. § eOIlIIS'
lado ; negado.
Can.
Contéstllmente, adv. (devera ser c· e
testemente) Com testemunho. 1~ll1rormle;/a_
dictos semelhantes: ndepOSe~a~ eú;ue os
mente- fig. Vieil'. I. 200. nalO. a li '0'
olbos digão conteslamento, que all)1 Os~cronContc!ltunte, adJ. 2 g. (I. for. lcsla 5
testa em justiça. § s. Parte que con .
it. p. a. de
t
nhar wm
l'ontestlu', V. trans. Te~ l'm~ Luc. 10.
outrem, e o mesmo l'm sulJ~tan~l~is. Jorn.
26.' "con/es/avam os proprl.oS .~~: p 236.
d' Afr. 85. Brachiol. de p~'I1!elr-sÍJa àceu"test.emunbas que contestoraV'~' 10.211.
sação- AIT. '3. 9. e 4. 5. let d·o sucees·
"contestando em tudo ~ ver.dageconformanso com 3 da professl a•
Affirmar, asdo-se, comprovando-se. § g. 'm o conltsseverar, certificar, provar: ~afl2 § ContlStão os livros sagrados. An. . .
Cont~llto, S.

°
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r o lide; responder o réu ao Iibel!o do
la clor' talvez se ha por contes/ada a /ule só
aU a'vista, o leitura do libello do auctor.
20. Quando o réu responde neCO'm
d 3
~In~o
'0 arliculado, se diz contes/ar por
n:gação em todo, ou parte do-:" artl~os: ~.
oI'eslo conte ta-se por negaç,ao. § hg. ~I
ger al'uma cou.a em COlltrano para refurar olJJecções.
2. ,7. ;<ls::o que vós
101I/es/oes he verdade» § IJ.g. I r~v~r, e conienCcr com I'alões: "Chn::to Ja tlllha CUILlu/ado muitas vezes, qlJ~ os Judeos Cl~l lugar de milagres, merectao .m!;lItos açOlles..
poiea, S. § Negar a exaclldao de alguma
cousa.
.
Ser acor de. con(:ontrstíu', V. lntrans.
firUlar, dilor a mesma cousa.
Pior. ?.
100•• cisaqui 8testemunltas adedlg~as, COI~
Ils/ando no ponto, de q~Je est~ vida m~IS
propriamente he morte» § Questionar, allJrmar ocontrario: eu. contes/o.
..
eoulc~til\'cl, adJ. 2 g. Que se pode dlsrular controverter. § lig. Mo seguro, nem
mdisputavel: v. g. (/irei/os, li/li/OS, pel'/en(lies contestareis; privilegio, dominio conle.laic!.
Contr.Ie, adj. 2 g. Que depõe o mesmo,
qoe outratestemunha dL e. Vieira, 5. 221.
,testemunhas contestes. "Paulo loto é conIllle. AI'I·. 4. 10. § Confurme no parecer;
que prova com outros monumentos, ou dolumeOlOS: ""ão contestes a tradição, e os
monumentos; os depoimentos, e os documentos•.
Conléslemcule, adv. Melhor que Contestamenle; mas 1'. este.
Conteúdo, p. p. de Conter; Contido. A/v.
de og. de 1757. "os J7 artigos conteúdos nas
oilo meias folbas.. E hoje p. uso
I'onlcúdo, S. m. O que se cOl1t('m ('m
fmiplnra, o,u envollorio, maço, caixa, (·tc.
Conlêxlo, S. m. (do Lal. conle:v/us) O tecido, ou eonjuncto dE' id('ias, de razões de
~g. escriptura, ou practica; o encadeamenlo do discurso.
Conlcxlullcõo. V. Conlexlo. M. L. 6.
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Conlextuéu', v. trans. (do Lal. con/exerlj Tecer, compór, formar o discurso. M.
L5. Prol. "vou con/e:v/uando a minha narracão•.
i:OI~lexlúl'''' S. r. (do Lat.) O tecido, e
lrmçao, ou trama: v. g. do lJanllO. li fig. O
dls membranas do corpo, das folTJas de
orna planla. § Contexto de palavras; o enradeamcnlo de uma compo~ição Iitteraria.
Proa. da Dcd. Oh". r Jü7. § Travacão de
Miras dos ana'rammas, etc.
.
CO~lhill\ ou antes Conlí .., S. r. (anl.)
~Inlla. Ihsl. Doming. 3. '6. I. Vieira, 5.
l5J.•alcançal1do-o nas contas em tão enorme eon/ia» § Certa porção, que os reis
[i'liam aos cavalleiros, que os serviam no
~o, ou na campanha, maior, ou menor
~gundo a nobreza õo vassallo, que este tilulo recebia quando era acou/iado: d'antes
~daia 00 berço, e menor que a dos paes;
poIS mandou D. João I. que a veflces em
~Ibos depois de cerla idade. Sever. Nol.
.. 2. 7. Ord. AI'- 2. 51. "que nom levem
~lla (os thesoureiros, almoxarifes, etc.)
~pagarem as con/hías, moradias, ou mer~,qube per clles ~am desembargadas» (V.
.~m argar) Orá. Af. 2. 59. 2. § Contia;
~ bon proprios de qualquer. Ord. AI'- 5.
mi ~ ·os (lue houverem contia (fazenda
~ •. o) de.5 libras ... ou vassallos, que
I(.,~~s hOuverem contia... e,scrilos nos
10'1°' hvros dos maravedis.. V. Quantia. §
. em~o de D. JOão l. deram-se terra em
It/ e con/tas, ficando os doados des~ ~dos de servir com gente. (Ore/. AI'- 2.
r.ismo c. na Reposta do 24.· artigo); e o
II 'que re~ ma.ndou dar soldos, para' igualar
/ljrllOna~ao tinham em terras cOIl/ias pros
A!. 2 59 ~ seu serviço, ou fidalg·uia. OTe/.
lifgj' de" •. ~. 45. 4. e 5. 119. 2. § Caval'gad _CO~lla; são os que lem cavallo,
[Qra oo, a ISSO, por terelll renda bastanle
I1lJICU/ossustentarpm; (opp. aos cavalleiros
{P:pora ('llI guel'ra, e feitos pelo rei, e
~ ~ndt!u"ada) aliás dizem-se os acon'ntn, d coua/!o. Ord. AI'- :lo 29. 48. e 3. §
econlla de cavallo; que tem fazenVOL. 1- FL.

67.
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das, posses, .rendas prol' cionauas para o
COllthlcnlí8>.limo,
superl. de Conlimanterem (Clt. 01'1/. I. 27. 13.); os quaes já nente. VareI/a.
.
gozavam graduação, que não linham o.
(;ontingcncill, S. r. (V. elsm. de Conpeões, se não eram llIeclJanicos. Ord. Af. tingente) Qualidade de ser conlingenle, inI. 27. 13. 1. 26. 27. I. 57. 1. 2. 45. 3. e 5. certeza de ('xistenciu de algum caso, suc59. 1.6. e principalmente dos que tinham cesso, condição: opp. ao que exi te, ou é
5 j. Ilv. de moeda d'então. V. Acontiado, e necessariamente, e não pode deixar de ser,
\ a sallo.
nem ser de outro modo. B. F/ol'. 2. 213. §
COlltlúdo, adj. Que recebia contia
PÓI' em conLingencia; aventul'ar, pór em ven(;outítlo, p. p. de Conter. § adj. Encer- tura. risco de succeder: V. g. pór em conlinrado. cornprehendiuo, que se contem d n- gencia o'negocio, a honl'a, o c/ecol'o da maIro de outra coma. § Hefreado, reprimido. geslade: .estiverão em conlillgencia de romVontlg.. IlIllCIIIC, at.lv. De um modo con- per a paz .. 111. L. I. 86. ,d vantarão-se os
tigno; proximamente.
l'ernambucanos contra os bollandeze , na
COlltl(.;'lIldãolc, S. r. A qualidade de ser con/ingencia de elrei se dar por mal ervicontiguo; a imrnediala proximidade de duas do.. Porto flesl. § Linha de contingencia: V.
t:ousa ; vizlllhança: v. g. das casas; e fig. Linha.
dos sllccessos.
Contingenle, S. m. A parte que alguem
COlllí;;.. o, u, aujo (do Lal. con/igutls, a, deve submini traI', ou receber em 11m neum, de cwn, e tangere, locar) Irnmrdiata- g'ocio oomnlllm, Cjuo'ta parte. § Auxilio ue
mente junto: v. g. casas contiguas. Macedo, tropa, navios de gnerra, ou dinheiro, que
lJ· 4. Tel11pos -; proximos. § V. P1'0:ri11l0, um Estado, ou pl'incipe se obriga a prestar
s.lIn. § (I. geom.) Angulos contiguos; o mes- a outro ou outros, em certo casos con/inmo que anO'ulos adjacentes; os que (em um genles determinados por tractado. § Porção
l:ldo comOlUlIl. § Lados con/iguos; os que se de soldados li ue se destacam de um corpo
enconlram n nm dos angulos do polygono. para qualquer de tino. § Numero de man('onlin ... V. Continua. Lubu, Primo
cebos que são sorteados annualmente pam
COlltlllenclu, S. r. (do Lat. con/inen/ia) o servico mili~ar .. O eon/ingen/e; o que póAbst inencia de satisfazer as paixões, com de sucêeder ou deixar de succeder; o mesmoderação nos prazeres licitos: "a con/inen- mo que futuro contingente § (I. phil.) Oconcia de que uzou com a donzella, e sem con- /ingente; o Jl1l1ndo plleuomellal, por oppositinencia de carne» Vieil'. 10. 141. i. é, ab- ção ao necE'S ario, a Deus.
COllUngéntc, adj. 2. g (do La!. continstinencia dos apetites ~ensuaes; opp. a incon/inenda, physica e moralmente. Cam. gens, enlis, de con/ingere, tocar, ser contiSan. 88. ,.gentileza de membros corporaes guo, chegar â méla) Qlie pode ou não exisornados de pudica con/inencia- § Sepal'al' a tir, ou succeder. Vwi1'. 1. 104 t. § Fu/u1'o-;
conlinencia da causa; i. é, a causa de um futuro incerto, que não se pode prever: "a
dos co-réus, ou intere::sados. Taei/. Por/. sauue em fim ou virâ ou nâo; que isso /lca
~ Con/inencia; cortezia militar com a e.pa- ~ara os rll/'lWOS contingentes. Apo/. lJia/. 209.)
da, JJandeira, arma, ou com a mão, feita ao ~ POl'ção -; a que pôde tocar a alg.
Vont.ingcntcll1Cnlc, adv. De um modo
suprrior: e fig. a qualquer. Eu/i'. 5. l. v. g.
continencias dos per/enden/es aos despacha- coutingente, casualmente.
dores ~ As continencias de lima carla; o Vonting-ibilitl'·ld,·, S. r. p. uso O mesconteúdo. Arr. 5. 18. § Con/ineHcia (do FI'. mo que Contingencia.
Vontinhll, S. f dim. de Conla. § I\esto
con/cnallce); continenle, semblante. Palmo
2.. C. G'l. ,·fazendo a conlinencia cheJ'a de ri- de dinheiro de conla maior. § Conta pequena
de 1'0 ario, etc.
so .. AW1'. r;. 24. B. I. 1. 16. " - do seu vulContíno, u, adj. e adI'. (anl.) V. Contito era socrg'ada" Id. 2. I. I. Calv. ChI'. C.
26. § D. FI'. F. S. Luiz diz no 6/oss. que nuo. Lobo: anc/ai' de continuo: esl'/'onc/o COI1po to esle vocab. n'este signo fosse taxado tinuo. Sego Cerco de lJÚt, (. 114. Lus. 3. 8.
de Gallicismo por um critico moderno, se "a neve está con/mo pelos montes.. i. é, conacha usado em muitos clas, icos que apon- tinuameute, empre: e 8. 3. "as armas, que
ta, eLc. § Con/ínencías; gestos, meneios; ac- con/mo usou- elO. 146.
(;ontínnu, S. f. A imaginação, ou palações de veneração (B. 1. 3. l.), V. g. ajoelhando ao levantár a Deus, e dando outra vras, que o doudo tem mais ordinariamente.
Vwil'. "hum doido, cuja contínua era anmostras de acatamento á missa. Id. I. 3.9.
Claro 2. C. 25. ".as con/inencias qne os gi- dar mui iriste.. "a sua - era diler, não me
gantes faziam» i. é, ge tos, meneios. § V. toquem que sou de vidro»
Contlunuçiio, S. r. (do Lal. continua/w,
Castidade, syn.
VOlltinclIll.l, adj. 2 g. I. uso Que respei- e os deriv.) Acção e em~ito de continuar. §
ta ao continente, ou terra firme: o commel'- A successão de actos da mesma nalureza:
cio - da Europa; opp. ao mal'i/'imo, ao colo- v. q. a c'ontinuação do /l'abal/w, das guel'nía/, dos elleitos das colonias das nações ras, do discurso, ou discorre'/'. § Successão
de duracão: V. g. a continuação c/o tempo,
qile as tem.
COllfluentc, S. m. (do Lal. con/inens, en- dos annõs. 1'. c/o Arc. § Duração no estado:
V.
g. continuação c/o olficio. § Continuação
/is) A terra firme, opposta ao mar, e ilha.
§ O nora conlinen/e; a America. § O antigo da meditação, e ou/I'os exen1·cíos. V. do ,41'C.
conlinen/e; a Europa, Arrica e Asia. § Con- l. 3. e I. 5. § Com continuação; i. é, conti/inen/e; postura do corpo a pé, ou a cavai- nuadamente. V. de Suso, :lOq. "annar·lhe
lo. ii A feição do semblante. li. l. 4. 8. Palm. com tanta continuação alé o collJerem ... §
3. tli.3. e 2.. c. 59 .• cadaveres no continen/e Conlilluação; connexão e cousas contillUas,
de seu parecer tão medonhos" V. Continen- e perO'adas. § Linha de conlil11tação; (em
cia. § Em continente: V. Continenli. V. de forti .) cava, ou fos~o continuado, que ceI"
ca a circumvallação, ou contravallação, e
Smo, Sel'1n. (.290. Utiss, I. 10.
(;ollthicntc, adj. 2 g. (do Lal. conlinens, communica com todos os fortes e reduen/is) Que tem a virtude da continencia. /1es. ctos.
(Continuação, Continuidade. S!ln.) O priLe/. (. 105. "m uI heres !lOladas de pouco continen/es. !ti. L. 1.3. § ~Ioderado, que poue, e meiro refere-se á duração; o segundo á exsabe conter-se, reprimir-se. li. F/ol'. 2. 192. tensão. Conlinuação exprime a successão
.animo con/illCn/e. § Que le!'l, que encerra não interrompida da duração, ou a snccesalguma cousa. § Que estâ unido em 11m to- são não. interrompida de actos da mesma
do: .terra continente com o nrazil" 11. N. 2. natureza. Conlilllâdade exprime a união, ou
4Ll. "em terra -. nào cortada de r'ios, ou ligacão não interrompida das partes do cormares, continua. Víeir. 10. 29. § Em que ha po, õu do espaço. Dizemos continuação dos
continencia, concerto: "o cavallo brio 00'0 annos. d.o trabalho, da guerra, etc.; e conpasso con/inen/e» .Maus. 57. v. § Pegado, uni- /imdc/ade da planicie, úos montes, do cor.
do em uma só peça, continuo, sem (\uebra- po, do espaço, etc.
Contlunúdllmênte, adv. Contll1uamenda: "muros todos con/inen/es» COltlO. 2.5.7.
COlltlnentemcntc, adv. Com éontinen- le, sem interrupção. lJ. Flor. 2. 56. 'l'rab.
de les. 2. q2. "continu«damen/e peça ao Socia. Agio/. LusiL. 2. 128.
ClOlltlnelltl, S. m. Em con/neni/'i; (Ioc. nbor interior luz para conhecer a pura veradv.) de repente, logo no mesmo ensejo, e dade».
ContlnníHlo, p. p. de Continuar. § adj.
momenlo: "em esse conlinenle. acha-se no
l/requentado. A1T. 4. 3. § A.siduo, coostallmesmo sentido,
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.te, seguido: trabal1w continuado. § Que não p/'osegllir com am o de não mudar. E Per- sconta, a importancia.) § "Hão·de d
é interrompido pelo mar, ou rio: ul:Iespa- sistir é pl'Oseguir com constancia, com ar- v~readores) os ho~eI?s ao anadél paraa~~~
nha ... só pela parte mais estreita conti- finco, e talvez com obstinação. Persistir en- te~ros do conto" I. e, do numero dos bés.
nuada com França» Sevel'. Di.sc. I. conti- volve uma ideia propl'ia, que se refere ao tell'os, que deve ter ~ada concelho, segul!_
nente. § Que continuou em alguma doutri- pbysico, e exprime o mesmo que estar fir- ~o fór a sua. pov)oaçao" .01'(1, cil. I. 27 23
na, exerciCio: ugente mui cOlrtinttlula na me, immovel no mesmo logar. Continuar e tb. p. 440. t.t. Eombal do numero .... e i
mllicia» uOS moços SE'jão mui continuados prose.guir confundem·se muitas vezes no 443. (tendo ~ICtO cm outros titulos antes do
em toda boa doutrina•. § Oaso continuado; di curso ordinario, porque a dill'erença que conlo.) V. Clt. Urd. 1. 71. C. 19. e C. I. pa.
diz-se na grammatica latina do accessorio entre elles ba é pouco notavel. E os ontros ?'agI'. 3. e 4. comparados.com os pal'agr I
de algum dos membros essenciaes da pro- dois vocabulos tambem á~ vezes se con· 2. c/o c, 2. p'. 477.. e os .1'11. 68. e f>9. cio ~i1'
posição, e que toma por isso o mesmo fundem; mas perseverar é. mais proprio L. t. e aqUI o artigo llesteiro. Na cil.Orti
quando se falia das acçõe e procedimen- L. \. p. 298. I. e p. 407. o 1'.71. C. a i
caso.
(Continuado, Contiuuo. S!ln.) Estes dois tos moraes, e quasi sempre se toma em onde manda apartar nos alardos os bésiei:
vocabulos, considerados na sua rigorosa bom sentido; e persistir é mais applicavel 1'OS ele gal'l'ucha, e ete polé, se nào mencio.
signilicaçào devel.J1 ter a mesma difl' rença ás opi niões, e ao estado da vonlàde, e to- n.am os de conto, mas tanceiros de pd men.
Clonados tambem no lJarag. 4. do c I cil
re pectiva que ha entre contiJlUação e con- ma-se muitas vezes em mau sentido.
tinuidade. Continuaria (Luer llizer não iuVontlulIllth·lI111elltc. mesmo que Con- 1'. 71. § Mjlhão, ou dez vezes cem mil. Lop:
Ohl:. 2. 1'16. e Ined. 2. 37. "com addiçao
terrompido na sua duração. Conlinuo quer linuaàamcnte. Est. ela Univ.
(;onlllllll1t;'·O, 11, adj. QUI:: lenue a con- ~als de des contos de reaes.. que se me da.
dizer não interrompido na sua extensão.
vao em dote C01Tl ella.. (a Infanta D. Joan.
Porém, como a idea e as relações da dura- tinuar, que conlinúa, prosegue.
ção se não podem sE'parar da idéa e relaCOllt'\Ullldíllle, S. I. (do Lat. contimâtas) na de Castella.)i mas dizemos de ordinario'
ções do e paço, por isso tambem ordina- ~xtensão contínua. § Contiguidade. § Serie W7t conlo ele 7'élS, e 11m milhão de crllllUWs'
riamente se confundem e usam promlscua- não interrompida. § It. cir.) Onião ou liga- de ti.bras torn.ezo;s, ou slel'linas. § Conto: nó
mente estes dois vocabulos, tomando·se ção não inlerrompida das partes do corpo: sentido de mIlhao, emprega-se hoje só com
continuaelo pela não interrnpção do espaço, "a ferida he olução de continuidaele" fle- relação a 7·éis. § Conto de OU/'O; por milhãode
ou da extensão: v. (l. montes continuados, cap. da Oir. § Solu.ção ele continuidade; in- ouro (ant.) os antigos diziam contos simples.
serras continuadas, etc.; e tomando·se con- terrupção que se apresenta na extensão mente, por contos ete 1'IJis; e contos c/eolllU di
tinuo com respeito á duração: v. {j. traba- d'um corpo: córte, intervallo. § (t. med.) cl'llzaelos, qne eram moedas de ouro. n: I.
Solução de coittinuidade; separação, quer 9. 1. "I 00il> pardaos, que são da nossa moe,
lho continuo, estudo continuo.
CJO .. ChUllHh)I', ", .
que, a que conü- congenital, quer accidental das partes que da trinta e seis contos. Jom. (['A/;·,2. i.i
nua alguma obra. § adj. Que é conlinuo, no estado normal são coutlllUas ou ligadas. Oonto de ovos; vinte duzias. § Colijo de sa/·
cincoenta raza . § Casa dos contos' era an:
que continua: e no fig. -que geute mais V. Oontinll.ação, syn.
continuaelora do templo» i. é, que frequenCOlltinuo, S. m.
que serve sempre, ou tigamente o que hoje é o erario 'ou casas
tasse mais. Pai.va, S, J. 254. "continuaelo/' frequenta e as,iste: V. g. em algnm tribu e juntas ela 1'eal f(lzenela nos dominios.
. nos trabalhos» H. N. 2. 4.l
nal, universidade, na casa l·eal. Goes. "Os Andr. Ohr. 4. 70. "que visitasse os conlos.
CJontilullll1lt\nte, adv. Sem interrupção; conti111lOs da casa del·rei" os mOl'adores, Luc. 4. 6. "está registado nos contos de Goa.
semprei continuadameote: v. g. chora, can- que estaVRm sempre prestes, aperce bidos § Conta, estimação, utilidade. § Eslara con·
ta contllluamente. Cam, Sono 57. § V. Sem- para serviço civil, ou militar. Ga/v. Oh,'. C. to; (al~uma cousa 1 algueml convir-lhe,
25, "fez el-rei presles somente os conti- fazer-lhe conta, ser-lhe util. Elleida, 10.
pre, syn,
.
ConllulInmcuto, S. m. (ant.) ContlOua- nuos de sua casa" (para irem ao furto, ou 180. § Vil' a tlIn conto; ser da mesma con·
cão: contintlamento elo feito (que faz o es- assalto de Santarem.) "e na Helação foi 1'ra- dição. Eufr. 5. 3. uCesar, e O' pastor Ami·
crivão) Ol'el. Af. 1. r 103. - elos processos jano sempre mui continuo" Pinhei7'o, 2. 14~. clas tudo vem a um conlo. § FidalgOHptI·
\escrevendo os termos, autos, inlJuirições, !l que não cessa de alguma consa, ou a soas de conlo. B. 2. 2. 5. "os homens mais
termos de VI ta, conclusões, exames, etc.) faz a cada hora. V. de Suso, 1). 8. "conlimlo notaveis, de quem se faz cOlllo. a quem se
Coutiunill' l V. trans. (do 1,at.) Proseguir a em obra de vi rtude, ou más» § Os conti- respeita IV. Gonta). Gente nào plebeia,oa
cousa começana: v. g. - a glie!'J'a, o eelificio, nuos na côl·te; os que andam n'ella. Lobo, não miuda das cidades, exercitas, tripola·
a leitura. § Viver, estar de conon]]o; frequen109. ucontinuos, e familiares da casa" çõe de navios de guerra, quaes são os oro
taI' o ~erviço, conversação: v. g. - a côrle. Ohr. Ar. V. 1). 274, que a frequentam cada llciaes d'ellas. P. Rib. p. 41.
Conto, S, m. (de conta/', narrar) Narração
Vasco Sil'io, p. 3: "continuava o côro" V. do dia, sempre; occupado3 n'ella. § EmpregaA7'c. 1. 4. <continuar a con ver ação com do subalterno d'uma repartição, ou eslabe- fabulosa, historia imaginaria, fabula. l.o!Jo,
Deus» Paiva, S. t. 94. § ()ontillual' alguma lecimento publico, as ordens dos emprE'ga- (. 76. "conto diU'ere de hi,toria. § Vil' acon·
cousa com outra: v. g. o 171U1'O com o monte; dos superiores para levar recados, papei., lo; entrar em parallelo, comparação. B. 3. I.
fazel-o seguido, sem iuterrupção. Luc, 10. etc.) § De continuo; (loc, adv.) continua- 7. "navios que nam vinham a conlo• .!para
20. " - o passe~'o, a lameda publica com a mente. AIT. 4. 10. e no mesmo sentido. os qne o inimigo tinha que eram maIOres)
carreira dos cavallos)). § Prolongar, esten- Lobo, t 598. "chorai cimlinuo, quanlo atraz 1'uc/o vem a wn conto; i. é, a mesma fabl!l~1
ou conselho; ao mesmo, ao mesmo proposl'
der: "a estrada foi continuada até Chaves)). [jca~tesll.
§ llepl'oduzir: "a llenascença veio conl'inuar
Q;ontillllo, ", ar]j. (do Lal. conlinews, a, to. H. P. "a CJue conto vem namorar-se mea
os traballLOs scientificos da Grecia)) "a cul- um) Que dura seminterrl1pção: v. g. tagrí- primo de Eufrosina?" E1I{I'. 4. I. § São~n
tur.a tem diversos modos de continuar as mas continuas; continua invectiva; tem tuna tos largos; é uma historia muito qomprldl,
especies vegetaes, quc são a mergulha, a continua dóI' ele cabeça. § (t. de med.) Fe- é um negocio compllc~do. § DClJlw··sede
])Iantação de estaca, o enxerto, e a semen- bre -; a que no seu curso não apresenta contos; fallar sem rodeIOS, traclar dlrcçll'
teira•. § Continuar o (eito,' fazer continua- iutermissão nem remissão caracteri &da. § mente da questão; dizer a verdade; e n~a'
mento, dar vista d'elle, remettel-o aos pro- Que estã no mesmo lançaUlento sem em- tI'O sentido: não andar com mexerICOS, IIIcuradores, juiz, contador, inquiridor, etc. posta: v. g. vatles continuos; não cortados tri O'as. § Contos ela vetha; llistorias populares
§ Contínuar; fazer, applicar alguma cousa por montes. Barreiros, f. t33, V. "Pyre- de" bruxas, feilicei ras, map-!cos,. fadas, el~
continuamcnte a algue~l, dar-Ih'a: "quem neos, .. continuas té o oceano., V. Conli- § Conto elo vígario; certa IIIStOrIa com qu~
ama os filhos, deve continuar-lhes o casti- nente. § PI'O)JorFão continua: V. Proporção. os gatn.nos ilIl1dem ~s tolos para os rouur~
go, para que se alE'grem na velhice».
!l 1'l'acçào continua: V. Tracção.) !l Clwga- o indlVLduo, que é vlctllua, suppolldo o I
ContlJluiu', V. intrans.
mesmo que ao iUll1lediatamente, e pegado (V. Conli- drão simplesmente um Ilarvo, quer po~ su:
Continuar-se. Patm. 3. ll8 v. "com o~mur nente, e Continuado): "as que dantes erão vez roubaI· o, e é por iRSO que é logra °il!
taes continuava bum bosque de loureiros. ilha, já hoje estão continuas com a terra Adag.: "Quem conta um colllo sempre ~
é
Palm. 3. 113. § Proseguir: V. g. continuar firme. 111. L. 1. B. 3. 2. 1. "terras que foram accrescenta um ponto..
(Conto, Fabula, Novella. S!/Il.) Um ClIll1rOl
no caminho que se 10171011, § Continuar com continuas humas ás outras" § (t. b'Jt.) Diz-se
alguem; ii' traclar com elle frequentemen- do tronco quando fórma um eixo· principal uma aventura fingida, e narrada (loraucdlte, por fazer côrte, ou requerimentos; cor- até o apice da planta, d'onde par:em as ra- conhecido. Fabula é uma ave~ltura fal~ orer. Anelr. Chi'. 4. 96. it. por negocio espi- mificações. Brot. § Em acto contimlO; em vulgada no publico, e cuja OrIg~m SO.I~U
ritnal. V. ele Suso, (. 212. Leão, CM. Ar. III. seguida, immediatamente. § V. Conl'inllado, ra. Novelia é uma série de mUltas alea
r. 281. "contintLava o mercador eom os Mou- syn.
ras suppostas.
d G l'0/I'
Cont.o, S. m. (du Lat. COlltuS; o r. 'Ião
ros)).
Vontlo~o, Ó"", adj. (ant.) Acontiado,
COnUlJIlú.,-SC, V. rer. Estar continuo, obrigado a ter armas e cavallo. P. da 11. tos) A parte inferior da lança, dJ b~lãO
Vasco Arte, Lus. I. 37. "c'~ conto otão de
seguido e pegad.o a outro.; prolóngar-se: Gen. '3, 389. Ord. At.
"a fortaleza continua·se com a cidade)) H.
Vonto, S. m. (do Lat. computwn) Conta, no sotio puro. e a da bamha, o ga pcN. I. 293, "o mar roxo continua-se com o computo, numero. Vilh. I. sC. 1. .como metal, que a reforça. Luc. lO3. ;gr~~o que
Atiantico)) An'. 4.23. § ão se interromper, quem sabia o conto dos meus annos. Patm. daço de páo com um carl
rA:IlelIU
pro eguir: continuaram-se as obras.
P. 3. lI'I10 conlo de seus amigos" Id. 2. C. parecia de bordam II § O conto, ou, ou re(Continuar, Pro eguir I Perseverar, Persis- 152. "não ficassem fóra deste contoll Ord. do' canhão de artllhel'la; o cascave,
III'. Syn.) Continuar é 11' fazendo o'que se !J1an. 3. 62. 9. e Ord. At. 1. 63. 3.' .mil he mate glohular d'ella.
I
001 o cooto di
contoútlll, S. f. Go pe c
começou a fazer' não interromper a obra o mais honrado r.onlo que pode sei', .. assi
lanca.
B.
Clcr.
~.
21.
_
ou o trabalho. Prosegui7' é propriamente como dés he o mais honrado Gonlo, dês que
seguir avanle, ir sempre andando após; por SE' comE'ca em huu" Vieil'. 10. 306. 2. fll. P.
VOlltol·çiio. V. conto;sao, frans. Fazer
Vontol'cill', ou - .. er, V.
onde suppõe algnma reOexão e determina- C. 151. "ós trabalhos forão sem conto. i. é.
do proposito em quem pl'Osegue,' e conti· muitos. Luc. 1. 11, "ilhas sem conto» em contorsões.
r T ou fazer coo'
(Jontol'cc"-se, V. re. er
nual' póde ser mero efi'eito do costumE' de grande quantidade. § "Dar conto do dinlleifazer a cousa qne se conlinúa. Perseverar é 1'0 recebIdo. Ord, Af. 1. 10. 3. (i. é. dar a torsões.
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(' nCornádO, n, adj. o mesmo clue Con· peilo da opinião, ou da conducta : o lJomem sua j~tr9ducção, e venda, ou devendo pade . ~em não falia Ci!n!~'a a verdade, nCIII o, !l",at· dlrcltos. § Fa:;cl' contrabando; negoI ~ado' cercado em redor.
o~ ~lo:'"Ól', v. trans. Traçar, desenhar o po.litlco contm a .o~llllao ge,ral. Apc;;al' ex- Clal' esta fazendas. § .Denunciar, appl'cI~rno de uma figura, de qualquer dese· pl'lme U~l~ opposlçao de rCSlstenCla susten- /wndel' um contrabando; prevenir o fi co
con § Cercar ir, eamiubar em roda de tada pOI VI~ .de facto, ou por outros meIOS, de que alguma fazeuda se occulla aos dilogar: o excl'cito contornou a mon- n~as sem elleJto da parte do oppoente,. e~llln- r?itos; 1001.11', sf'queslrar e sa fazenda. §
qn~~iquer
.•
clado leio .complemento da pr.epo.slçao. A Contrabando,' {ant.) bando, ou partido 011101..0
.
.
1J0nlorncIldo,
p.. p. de Co nto rn ear,. e alma o pII IIosop1lO. é_sempre I~vre apezal' posto: «fulano é de contrabando» P. P.
dj Cercado em redor, acompanhado pelos dos assaltos d.a mullldao ; a razao o alumia 2. 93 v. M. P. c. 1M. Andl·. C1//'On. 2. 18.
I redores: v. g. cont.or~eado dc. alas, e cel'- lfpezar d~s treva~ que a preyeu.rão ~spalha oa propria mioericonlia, que lhes llOuvera
~ de or~or/)$, de nbetl'os, estctros, montes, a roda d e!I~. ft~ao .obstanle Indrca somente de valer, se põem de contl'abanc/o, e pede
t
uma OpposJçao Iigel!'a da parte ~o comple- jusliça del/es» Paiva, S. l. f'. 118 v. Peo, (l.
tCvoucurncól', ou - tOI'llclól', v: tran~. mento,. a que. se nao tem respeito: a rorça P. 1. f'. 50. e
In. «quem faz a vonla le
Ide con e do Gr. t01'll60, eu g.v~·o) O mesmo l~m fel!o e fara sempre o direilo das polen· ao diabo põen':-se de contrabando ele Chrisque CO!llornar. § [lazer andar a roda: vol· CIaS, nlto obstante as protestaçõc·s·do fracos: to» "são de conlJmbanclo de Deos (os máos)"
leal' tornear, I!yra~. Arr. 4. 14. «nas ~xe- o malvado comt?1elle crimesno templo, não Id. P. 2. r 34. 3.
qui;s de Virialo mUllos de seus cavallelros obsta.nte a sanctldade do logal'.
()Ollh·ub.t1·atclil·, V. intrans. (no jogo
(1JIItol'1leavão seus cavallos".
C?Ilt1"', s,. m. Cpusa que se opponha; das labolas) Não poder ganltar a rugir.
&001111'110, s. m. (de con, e do Gr. torllos, répltca: v. g. uso nao lem contra. § O pro
()ollh'nblll"'II, S. f. (L do braz.) llarra
10rno) Redór,_circ.uito: ~'poserão em conlor· e o conlm; o que lia a favor e o que ha con- dividida- em duas, uma das quaes é de meno da povoaçao vll1le mil homens» «no COIt- lra uma cousa. § Derei lo, iuconvenienle: lal, e a outra de cór.
lomo do lemplo" Arr. 10. 1~ .. "as terras d.o oacllO nbso muitos contl'as»
COlllt·nhnlc,·. V. lrans. llatrr com arli(lJlIlarno de ;runes» Ar/~ .dftht. 151. "a CIcó~c~''', adv. Em senlido contrario, em Iberia de parle' opposla: "contrabater ao
dade com seu contorno> I. é, os arrabaldes; opposlçao: aquelle depulado fallou contm; inimigo qnc nos bate" Exam. de Art. t:
Icomal'ca.lJ. 3. 6.4. e 3. 9.7. '~em COIt- oilluslrerleplltadovotapró, ou contra?§ Em 7']"
101'/10 de loda e.la cava.. § Volta, clrcumrú- contra de; (loc. adv.) contra os inleresses
COllt"nbnlc"iu, s. r. Bateria opposla á
rencia roda: "a serra tem no contorno da de; contra: "qualquer cousa que podesse outra.
raiz algumas milh~s" L.eão, D~scr . ."em COIt- sobreVir de arrebale, em contm do regno»
Cont'·lIb:'<xo. V. Contrabaixo.
lonw do lello· ConsJlu'. Onw. /' 3D4. ·0 i. é, em contrario, ou conlra o reino. Ined.
C;olllnlb""do, S. m. (L nant.) Forro que
Illn/ol'1l0 do mundo.. Arr. 2. 12. enl lórno. 2. 228. é ·em conlra d·aquelle. a guardas- preserva a quereua do naviu.
IOg. Conlomo; o arredondado dos mem- sem" Ined. 2.312. Este motlo de fallar é ant.
COllh'lIb"uceíll', v. trans. (t. naut.) BmDros bem torneado. § O - do perioclo, o - ou p. uso
cear uma verga em ~lido opposlo áquelle,
dap1ll'0sc, elc.; a fórma litl~raria, elegan- _Contl'u, pref. que significa em opposi- em que fóra antes braceada.
Cil, relevo do eslylo. § (na pll1L esculpL e çao; conlraflo a; do lado ou em senlido
COlltl'alH'úço, s. m. (L nauL) Caho que
archil.) Adirecção do lalbe na ultima linha ·opposlo; rei elição, troca, etc.
pa a no laes da verga para segul'ar o brada superficie, ou das superllcies planas: o ()onh'Il-llbcl'I'lI'll, s. f. (L cir.) Fractura ço, quando o seu mau estado o requer.
perfil da figura; commummenle diz-se dos do osso do craneo, em uma parte opposla il
COllll·UCllhl·élSl.O.~, S. m. pJ. (l. naut.)
curvos, cnmo de obras de torno, d'onde vem que recebeu o golpe.
Cabos de menor bilóla ql1e os cabrestos,
aIraslação. Nau/i.. S. r 36 v. ·os paços da
()ont"n-Ilhítus, S. f. pJ. (t. maril.) Cur- enfiados em um ruro do beque, inferior a
Bamnusia, onde não ha decoro, alto disse- vas que seguram as abilas.
elle. e que em sua ajuda vão atesar no- gunbo, e bom con/orno".
Contl·ll.nlllliJ·itntc, S. m. Terceiro ora- rupés por baixo da péga do pau da bujarfonlor8uo, S. f. (do Lat. contorsio) Mo- cial de uma armada, subordinado ao almi- rona.
rimeulo violenlo que torce os membros, os rante, e vice·almiranle, ao qual é immediaCOllh'ucnchistc, S. m. (L nalll.) Peça de
mnsculos de pessoas, ou de animaes. § '1'01'- tamenle inferior. § - adj. Nau contra-atmi- madeira que se sollrepõe ao cada le, e em
redura, acção de lorcer. § (I. de pinL) Alli- rante; a que é com mandada pelo conlra· que se enlalham as culalras dos gios e dos
Inderorçada, e desa~radavel. § Moleslia dos almiranle.
porquetes.
regetaesoril(inada das picadas dos insectos.
COllt"Il-IlIllÚI'Il, s. f. (L nauL) Cabo qUl'
COlltl'ncllmbliu', V. trans. nemunerar
!/AJlIlorsões; pI. geslos, lrejeitos, visagens, serve para facilitar, e segurar as manobras mal: V. g. contracambiar o (avol'. Esc. das
que fazem cerlas pessoas quando faliam da amura.
Verei. p. 15.
com vebemencia.
()outl'Il-llllrachcs, ou - nlll'óxcS, s.
Contl'llci,mhlo, S. m. Perda, man rctontórhlS, S. m. pI. (do Lat. conlortre) m. pI. Obras de forliflcação, para baldar os torno, desconto: "não nos prOll1elte ?,oslos
(I.. boI.) Nome de uma ordem de planlas, aproxes inimigos.
sem grandes - d~ pezares» Paiva, S. 3. /'
CIlJas !16res lem uma coroLla monopetala e
Conl1'll-ál'CO, S. m. Parle da quilha dos 85. "grandis imos - de males» 1'. Recamrelorclda na orla. Brot. C.
navios, que fica sob os ma lros.
bio.
t6~h'8, (do Lal.) Prepos, que deno,la a
()ont"'H"'lllínhos, S. m. pI. (I. do bra()ontl'uc",'''' S. f. (I. de forL) Cava feila
«!Iaçao de slluação, ou direcção para algu- zão); Campo negro com sal picos braul'os. áquem da outra, para a parte da praça,
ma parle: v. rI. voltado conlra o pocnte; diConh'Il,"lluIIlCS, s. m. pI. (l. de forUr.) aUm de servir quaudo a eAlerior esliver
li! alg. cqusa-:-atgtteln (rallando para elle). Trincheiras, entrincheiramentos.
entulhada. &g. Ccrco de .Diu, t: 53. Couto,
H. C/ar. J. "dIsse contra Drongel» §·J)erron()ollt1'ubÍlixo, S. m. Voz mais grossa e t2. 5. I. -suas cavas, e c071/racavas».
Ie: ·eJava - a fresla» !tt. e Moça, i. é, vol- grave do que a do baixo. § O musico que
CClllh·... cçiio, s. f. (do Lat. cOlltraclio) (t.
~o para ella. B. 4. "disla cinco leguas de canla n'essa voz. § nahecão de lres cordas phys.) Movimento pelo qual um corpo se
~!OOOnlra a ilha de BeL» "naarraya de AI- que n'qma orcbestra subslilue ou acoU1pa- coutrahe. § It. med.) Encolhimento: con.manha contra Ilaliau V.. lIo Arc. 2. 5. e nlJa a voz do contrabaixo.
lracção dos nervos, etc. § Contracções espasn·. contra a/arde; quasi, inclinado á lar- Conl1'llblllllll~údo, p. p. de Conlraba- modicas; permanenles; acompanhadas de
le. Cas~. 8. C, 153. n esle sentido vae sen- lançar; Equilibrado, igualado em peso, ou espasmos. § Contracção; (L gram.l elisão
ro,/oude anl.) Para com. lned. ele Alc. T. I. com pesos. § fig. Compensado, contrape· de uma, ou mais leUras para de duas s.rlra. os Actos, C. 24. 16. "e pois d'aques. sado.
labas fazer uma, V. g. (t'esta, POl', ele esta.
lls COusas me lraualho eu contra Oeos, e
()onll'llhnlnll~íll', v. trans. (L novo us.)
VOlllt'lCcédllln, ()ollh'llsédnlll, ou COI~:nll'a os homens, nom fazendo pezar ne- Equilibrar, igualar em peso, ou com pesos. h'IlC~cbédulll, S. f. Cedula de conteúdo
f;u~1 § !lo)e denota relação de opposicãa, § ng. Compeusar, conlrapesar, pôr propor- opposto ao de outra; ou que contem declaDullIzade, I~lenlo de fazcr mal, ou aclo: ção enlre duas cou as oppostas : v. g. oge- ração, e resalva do que outra conlem.
ron1·sennICllcllJU, valou coutra mim: "fallou mo do malllal'a - o bcm, oppãe o fanatismo
()OIlII'IlChúIIU, s. f. (t. naut.) Parle exra eos, IXJntra a sua bonra» § "Sarou á 7'ctigião. § Os nos os classicos, para ex- cedente das chapas da abal(lcadura, em cujo
:11'0 Ioda a arte da medicina» i. é, quan. primir as mesmas ideias, usavam do verbo exlremo cavilha o conlrabatoque.
I ~gu§nEdo as rl'gras não devia sarar. An'. eon/rapesal': fia morle do capilão Ibe con()onh·llcbéfc. S. m. (l. do braz.) AD."
fi~n'
m contra de a/guem; phrase lta- trapes01~ 9 goslo da vicloria» P. P.
peça bonrosa ordinal'ia, rormada pelo espado a, anl. e rara. Ined. 2. 312. "dar novas
COllt"llbllldál', v. intraus. (do jogo do ço de campo de diOerenle esmalle, que {j.
la~qUTt os Mouros traulassem em contm vollarete) Corlar com trunfo maior o lrunfo ca entre o latlo inferior do escudo, e a lironl~~ IS que a guardassem» i. é, contl'a a menor, com qtie o contrario que baldou, nha recla lirada parallela a es e lado !l Liporci e, etc. V. Contra (subst.) § Contm; selrurou a carta do parceiro.
.
nha do contmche{e; lado inreriol' ou base
óeio ~a. Do~. de IM5. ELucid. § Em oppoCont1'nbllhuírlc, S. m. Baluarte feito por do escudo.
rhu
di. n~' pab contra sua vontade. § Apezar delraz de oulro, para servir, arruiuando·.se
()oll(,I'ncíf"lI, S. r. Chave para se decio
bJao'~ sla~le; ao contrario de: conlra o exterior com bateria. Sego Cel'co de lJtU, frar uma cifra, ou escriplura enigmalica.
lVa
t/9Utllj':l"'clal ..§ Tcl' atguma cousa contm f. 205.
Contl'lCcol'l'l'nll', S. r. Correnle contrah si.' ter motivo de queixa. § Ter con()outrnb(lIldn, S. f. (L d~ braz.) Peça ria a oulra.
\Oe lhe ler alguma cousa que o prejudica, lancada no escudo ao conlral'lo da banda.
()ont...,có..lll, S. r. Costa situada no lado
~. ! z.mal : tem conlra si si o seI' doen- Nobit. POl't. § O lado opposlo, fronteil'o. H. opposto. Fl·eir. 4. n." 83. Vieil'. lO. 381.
Dpposi à aI, escrcv.el· conlra o governo; em N. 1.
.
()Olltl'llcoIlCúdo, ul adj. (l. do braz.)
[Confr~ aAs Suas Idéas, aos seus actos.
()Olltl·lIbllllclcá." v. JDlrans. Fazer o Que lem a colica lançaoa da esquerda para
iii Ires; pe~a!. N~o obstante. S!J n .) Es- commercio de conlrabando.
a direita, por ser mais estreita, que a ban~,e c~ rePloslçoes md1Cam entre o sujei·
()outl'nbnnclístll, s. 2 ~. Pessoa, que da.
~1Ie~nle Olp emento da r.elação, opposições vive de fazer contrallando.
()o l i Ie' fi C til , S. r (L pop.) Contracto. AjuslOIa umamcllte caractel'lsadas. Uónl7'a deCoutl'nbi,udo, S. m. Fazenda, e lraclo te que faz 'um mu ico para ser~ir cm um
Coutranedade formal, ou a res- de fazenda tirada por alto, sendo defesa a reglmenlo por cerlo lempo: lmmco de con-
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CON

tmcla; opp. ao que é alistado. § Tambem

se diz de ajustes feitos por operarias para
serviço temporario.
VOlltructuçiio s. r. p. uso Contracto,
tracto de mercadorias., ilt. L. l. 96. AI'I'. 9.
19. "tratos. e contralações" e 4, 23. «pedir
commercio e conlratação."
Q.;Olltl'uctnlliu', R, s. Oque. a que tracta
em alguma cousa. § Qne tem arrematado
algum fornecimento. contracto, etc. : v. g.
os conlraetadores lIo tabaco; ou dos diamantes, pau bra~il, carnes, ctc. § Conlráclador
móI' ela França; das rendas reaes. Anclr.
ChI'. 2. 38.

CON

CON

Vonh'IHllccião, S. r. (do LaL contradi·' Di~-se dos animaes u~idos costas com cos,
clio) Acção de reprovar, cuntradizcr. Alb. ta , cUJa cabeça e maos aem de uma
pc·
I•. c. l. § Contrariedade do qllC varia nas ça do escudo.
palavras, e no que diz. § Contradicçã'J das
Vont"IICBcáI'(IR. V. Contrascarpa
obras com as patavras. que não confol'lnam;
Vontl'IICSciltll, S. L (L naut) Cabo

illcoherencia, desvario, desconvclliencia. §
Objecção: islo não tem contra(licção. § Es·
pil'ito ele conlraclwção ; o que faz oIJjecções
a tudo. § I\epugnallcia, contrariedade desentimçntos. § Opposição, resistencia. M. P. C.
153. AluLr. UM. 4. 4,l. «os inquiridores de
tcnções alheyas, que sempre são os da con
Lradicção" dc conselbo-e partido opposto. §
ligo As re5i tcncias aos apJlctites, a:i macerações da carne são "conll'aclicções da natu·
reza" Sousa. «os Sanlos se esmerarão na
contradieçãe, e repugnancia das cOllcupi .
cencias.. Feo. TI'. S. ú'osllle. e Dam.. Disc. 4.
~ Sem conlralUcçüo; (Ioc. adv.) incoutesta·
velmente.
.
lÜontl'adlsUncçi'io, s. r. Distincção contraria, que se faz con ultando se uma dis.
lincção .Ia feita por outro.
COI1t1·lldi .. lil1/;I1Í1·, V. trans. Dlirerençar.
mosll'ar a diver;idade cntre duas cousas.

VOllt,'uctl\ntc, adj. Que contracta. § IL
de diplom.) Altas parles conlmelanles; potencias que contrabem ou celebram um lracto de alliança. uma convenção. § Quando
se tracta de uma obrigação entre parliculares, diz-se contrahentes.
VOlltl'l'ct ....·, V. tran . Fazer um contracto. Luc. 2. 8. «eolll"aclava os ca amentos"
§ Colllmelar; dar por certa renda o lucro
conltngente de algum ramo de commercio,
alguma obra ele. ('01110, G. I. I. "depois
que as naos (\e cl-rei se conlralMão a mer- lJen. Ultim. I~ins, l. II.
VOl1t"'lIlitu, ou - dictll, e der. s. f.
cadores. "colllraelou o contracto" "a quem
se cOlllralou a casa da Judia" Couto, 10. 10. (do LaL conlra, e dielwn, dicto) 1\ azão, coutrariedade
allegada pelo contrario. em jui6. ~ Conlmelar, por eontl'ahir, é erro. Pr.
zo; impugnação. Auto do dia (/,c Jui:;o. I'iei·
P. S. Luiz. Clvss. Franc.
.
()ollh'urtlÍI', V. in ·aus. Fazer negocIo: ra, 5. 468. ~ Objccção ao dicto de te5temuV. g. contraclar em tudo. Vieira, 10. 279.2. nha, ou contra a veracidade d'ella: 'v. g.
pôr contradictas: {'azel' cOlltradictas. Luc. V.
"eonlratão alli os interessados"
.
VOllt'·IlCtlll·.SC, V. rer. Tractar a locação Ileprova. § Testemunha que contradicta outra.
do proprios serviços; assalariar-se.
()onh'llIlItlulo, ou - dlcti.do, p. p. ile
Cout"RctÚl'cl, adj. 2 g. Que se pMc conContradictar: V. a. testemunha contradiclatractar. § Com qnem se póde conlractar.
Contl'Í!ctil, adj. 2 g. Susceptivel de con· da: a quem se póz contradicta~
Cont'·lullt....·, ou dicli..·, V. trans. Pór
trahir-se : V. g. n fibra l1wscular é -. § pI.
contradictas. Per. lJibl. 3. 1J. t99.
('onlracleis. Conlraetiveis.
()ollh'udito, ou Vonh'lIdicto, e derivo
Vont"llctllldádc, S. r. Propriedade dos
arpas conlractiveis, faculdade de se con- IV. Dicto). p. p. de Contradizer; e adj. Ueclamado ' contradiclado, impugnado, reputrabir.
COlltructíl·cl. O mesmo que COlltractil. gnado. Leão, CItr. Af. V. Ol'd. 3. 17. 4.
VOl1trRlllti)J', ou - dlctÓ,·, S. m. Oque
COlltl'ucth'o, n, adj. Que determina contracção. § fig. "Todos são contraclivos do contradiz as razões oppo, tas no fóro. § Condinheiro" Vieira. 8. 4.08. se encotbem á des· ll'adiclor, a. s. O que, a que contraria, diz
o contrario, faz objecção. At.· L. 5. 22l. §
peza' ou fi fazem cOlltrahir.
tJOlltl'llctO, S. m. (do Lat. eonlmctus) Ac- adj De contradicção: gen.io, espirito -.
Vont"ndltó"'o, ou - dlcl,Ó"lo, S. L V.
corda pelo qual duas ou mais pessoas transferem entre si algum direito, ou se snjei- o adj.
COl1t"Rdltó,'loméntc, ou - dlctól'lntam a ai "'uma obrigação (Cad. Civ. porL
arL 641.) § O contracto tem varias designa- mentc, adv. Em scntido contrario a outro.
ções, conforme as bases em que é estabe- § Com discussão judicial: <- lili){ado".
Vont"llllltó"lo, n, ou - dlcló"lo, R,
lecido, ou o fim a que se de tiua : V. g.
conlraclo com1Hulalivo, aleatorio, elc. § Nego- adj. Que se conlradlz. § Que l«:>m cntido
cio que se arremata por estanco. V. Contl'a- contrario: v. q. estas duas proposições: agoctador. § Ajuste, cOllvenção, pacto, accordo. ,fi, é dia, e àgora ti nOltle, ao l11e';)110 te·m·
V. Convenção, syn. § ú'ontracto social; (L po. § Vieira, l. 63l. usa o subst. do rem.
polil.) accordo tacito ou xpres'o entre o "huma contrat.lilloria" § Jltizo contradictogoverno e os governados. § iI. (l. de comm.) rio; onde ha contestação das partes. répli·
Convenção qne regula uma sociedade com- ca, implI"'nação, treplica
Cont"IHllzcl1iU'. V. Contradilor.
mercial. e estabelece os direitos e deveres
Vont"ndlzél', V. trans. (do LaL conlra·
de cada um dos sacias.
()ontl'lÍcto, 11, ad j. (do Lat. conlractus, a, clicere) Al'!irmar o contrario do que alguC'm
um) (t. de gramo Grega.) Abrcviado, que diz.
(Jont"ndlzé,', V. intrans. Impugnar, resolrre contrac ·ão. , ú'ol~jltgação dos verbos
conlractos; re umindo-se em uma vogal pugnar com palavras. Luc. cc- it vontade
duas da conjugação por inteiro: ti. g. lJÔI', do superior" H. P. 2. SO. <cont adi:;encLoem vez de poer.
lhe e repugnaudo-lhe como servos perliua·
Vontl'llctlu'lI, (voc. LaL) (L med.) Omes- zes" § Conlrariar. § Contl'adizer alguma
mo que Contracção. Pharm. 1'.
cousa a a/yltell1; não lhe dizer, não lIic csVontl'llcunhiu', V. trans. Pór outro cu- tal' bem, repugnar·lllc: "e não a mim, a
. quem isso muito contradiz" Ine(l. l. 105.
nho á moeda, por cima do prImeiro.
Cont"udànc;", S. f. (Do FI'. conlredance) V. Dizer (intrans.) § Uonll'adizer; opp. a
Dança figurada de quatro, seis. oito, ou mais advogar: "por parte de Deo; advogava a fé'
pares, que e collocam uns defronle dos por parte de I ac conlradi~ia loda a natu:
outros, e executam varias figuras; quadri- reza" Vieir. I. 600.
JIJa. § A musica a cujo compasso se execuVOlltl·Rdbe'··IIc, V. rer. Dizer algucm o
ta e sa dança. § Andar elll conlradança; con.tr~rio do .que dizia antes; ficar em opmudar frequentes vezes de lagar; ter ne- poslçao comslgo mesmo.
gocio que obriga a dar muHos passos. § (1.
Cont"lldlzlménto, S. m. (ant.) Contrapop.) ú'onlrada71ça politica; mudança de dicçãO. P. da H. Gen. l. 496.
funccionarius U'Ulllas terra para outras por
Von!l'ado"lIIélltc8, S. m. pI. (L nauL)
motivos politicas, e tambem mudança con- Pranchões collocados pela parte inferior dos
tinuada de governo.
dormentes, e prolongados com elles de póCont"lIdllnC;lÍl', V. trans. Dançar con- pu á proa: formam os batentes ;uperiores
das portas da artilheria.
tradancas.
Conll'adllncistll, s. 2 g. O. a qne gosta
()ont"II«'lxo, S. m, (1. archit.) Pequena
de contradançar.
. chapa de ferro que assenta entre um eixo
Vonll·udll\lIIct,·o, S. m. (L de geom.) E de ferro e a madeira,
em uma curva, um arco das absClssa tal,
()onh'lIcmbllHcíulll, S. f. Embuscada
que as abscissas oJlpostas iguães tenbam oppo ta a outra.
Vonh'IIClllcrgélltc, adj. 2 g. (L do braz.)
ordenadas oppostas iguaes.

r

serve de facilitar. e srgurar as manobque
da escóla.
ras
Vontl'ncsc"Il'''"'II, ou - CHe"lpti.
L Acto secreto pelo qual se dero"a~l·'Je
Lodo! ou em parte. as clausulas de um ~Clo
publico.
Ct1nh:R.c~lllIlll·tclill', v. (rans. (I. do
braz.1 D.lVldlr em quatro parlcs oquarto do
e cudo Ja esq ual'lclado.
()ont"lIclltác, S. m. (L nant.) Cabo deI.
gado que ser~e rara reforçar os e.laes.
Vont.,·"c.. tlOHIIIO, S. m. (t. med.) Eslado
c~ntral'lo ao eSl?Jo de estimulo, de excila.
çao: V. g. (/ou/l'wa do contraestimulo
()ont,·.,rllcçião, S. f. (do FI'. COlllre{af/Jn!
Fraude que se comf!lette, conlrafazendo urna
manufa~tura, um h.Ho,. elc. em prejuizodos
que obtiveram pl'lvllCglO C'xclusivo, dos que
I\credltaram. certa marca, ou dos auclore,
Alv. :10. jltn. 1798. 2. 7.
..
Cont,,·ur.,cl<IJ·, S. 111'. O que COlllrarJz
fal inca. ou imila fraudulentamente as obr~
alheias.
Conh'Rrál~l~, . ou - ri'",." S. r. (I. do
braz.) Fax.a dIVIdida em duas semi·rmsde
dois esmaltcs dilTerentes.
Cont""r"lx~do, ou - rnxúdo, ., adj.
(L do braz.) Diz-se de um escudo parlido
cujas semifaxas correspondenles sào de
uma cór ou esmalte dil'cr50.
Conh'lIrnzcd~h', .." S. Oque, a que imi·
ta, arremeda. Sa ilft7·. e Gil Vir.
()onh'nrllzér, V. trans. Imilar, arreme·
dar. P. P. 2. 17. e a pilO. I:oulo, 5.6.3.
v. g. o diabo sempre esllu/oltlJOI' contrafazer
as obras Divinas; a t'el'darie; -colllro{ol/I'
as obras de Deo,,, Arl'. 7. 13. «coll!ra{olfll'
do santidadc. },eo. 1i'. 2. 59. «para con·
lrafazel' huma menina de onze annos, fui
vesl ida nos sells veslidos" FerI'. Brislo,!.
sC. 4. "contrafazer I in&uagens" (fing;ndo que
falia estl'l\n~ci 1'0, ou aialectos da mesma Da·
ção.) Res, Vida, C. 9. "graciosis~imo em con·
lrafaoel' linguagens.. «conlra(azer a virlu·
de" PeI'I'. Eleg. 7. § Fazer Ocontrario, mu·

r

dar em contrario; v.

a. o (ogo (ui ba.sl~nle

s-

pam con trafazer a natureza da 1lOUII.
analul'e:;a; fingir-se outro forçadamenIP,~is·
simular·se Cnlo, Pves. f. W. iI. imilar as
obras d'ella: "nrnhnll1a cou a alli eDlIlra{a'
zia a arll', 011 o pincel. Viriato, 5. lO.!

Disfarcar (iO'rir para di simular: V. g.con·
trafaçõ o ; oslO~ quando eslolt lrisle (pora mos·
traI' na tlll"'lda alegria do semblallle, que
lambem a Lenho na almal. FerI'. Eleg. i,
"conll'afa~el1do que lhe queria pór fogo· (a
nma peça fingida) Goes, Ch~·. Alall. ?.IJ. ~
Falsificar alguma droga, cUJa compo;IÇ~oe
de segredo, ou dã grande ganho le alll.da
alguns simples), faltan~o .com os necc;a·
rios ingrcdienlcs, sopIJlsllcar. 1,110.2.18.
..conll'a{'aoer (o demonio ent~e os GeolIOS)
os mystrrios du 1I0ssa santa fe.
Cont'·llrnze,·.sc, V. rer. Disrarçar'~c, ~
primir a vontade, fazen.do-se vlolencl3: .
Mil'. { 4.'l. Carla a elret . .. nem se oonl~~(~:
mais lã" Arr. 4. l. .. a robrrza ue malS.m
",,'1 a nin"'urm se lhe oontra(aó. (nll1~ucm
dissi'l11ulaocom pila para lhe não desprazer)e
Lobo, Eal. 3. § Iii ngiJ'-se: .. caillra(alClldo-s
doentc" Goes, Cllr. Jlfan. J. 73..
.
()ont"ll-ré, S. f. (I. ,ror.) COlJla an!l~el'l:~
da intimação ou cilaçao, que o ofllela .
diligencias ou outro empregado enlre!!3 a
pessoa citada.
Irafae.
Vonh'llrclcião. O mesmo que con
ção.
•
"t' ou CllcaO'
COllt.rllrcJt.iço, s. m. Fel IÇO,
to contrario a outro..
d contrafazer;
Vontrnrélto, p. p. Irreg. e
I fac'
e adj. ]<'alsitlcado, .imitad.~ po: con ~:iao'
ção. Deforme, malfeito•. ale.IJado. V. agdo' .ri·
ça conlra{eila. ~ fig. FlIlgldo. rorN P·P.l.
so contrafiJilo" Bem Lyma, Egl·.I·ovoadas
16. V. "manf'lil'as cO!lll'a(etlaj rCdrco de
contra{'eilas com arltlhana" .eg.
Diu, {. I'lO. PaiOL P. 4.• as IUl3
gostos qne. pa. saraf!! esta\'a~sentadas eJll
de vidro" I. e. fingidas. repe
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'd Mu/hel' conll'a{eita; nngida tal (por- I dios, e curativo, (lue se tcm feito» iI. na gano occnllo. Ulis. I. sC. l. cirnunccllos que
Viro. não era). /les. Vida, f. 28 § Que não Phal~m. 7'. § Og. «Ks e termo, ou proc(~der, não cuidlio em ai, senão em conlraminas
que o vonlade' incomOlodado.
se nao é esmerada humildade, conll'aináica pam paes confiados de filhas formo a » "O"
es~ a Irnfllcl~lI, S. f. Fileira por de traz de (mostra pelo contrario) que nao é suber- legistas tem feito conlmminas de bon tex011 ara a guarnecer, e fazer mais forte.
ba».
tos para segurar roubos» Et!/i·. 5. 10. -amor
OUlrp.Pe. 119. § Peça d~.madeira collocada
COIIC'·..."·O. \'. Co~tr!1rio. Pall1~ . .2. 93. § por conlraminas tudo acaba.>.
~'rqllamente que fortifica e escora o ma- s. m. (anl.) Contradlcçao, Opposlçao, falta
Co II 11'1,,"111 '''lo, p. p. de Contraminar.
~~i~amellle do telhado.
.
d~ observanCla: "sem outro contmil'o» Elu- A1'1'. 7. 10. "somos conlramina~los de adverClonlrnrío, S. m. p. uso Cúntranedade. B. CId.
sarioE invisiveis».
.
L Cal. I. 20. 2 . .
«:ollh'lI'ácH, ou - ''''hI, S. m. \. Lae<.
COllt'·IUlIllIlIdó.·, S. O que, a que faz
·vonlrnOol'c.idO, ", ad.!. (t. do braz.) Cabos, como os laes. Amaral, 7. «metteo contramina.
D·z.se de um e;cudo, cujos Ilorões são al- nas gav~as huns conll'alaes com va os de
Conh'llInlll(II', V. trans. [lazer contra·
t~rnos e opposlos de maneira, ~ue a cór fog?, para .abordar o ~aleão inimigo..
mina; no pr. e no fig. «obrigados com forcorrespolld~ ao metal, e o met~1 a I:Ó~. .•
. COII.t':'.'''I;'~' .s. f. ~Iga, contraposta a ou· ça contraminavào o mandato (do jIIlZ). 1'.
vonlrUrortc, S. m. (do FI. cOlllle/O/I) lia. V1~lIa, Calt. 13;>. 7. 2.• fazer lluma do Al'c. 3. 7. M. L. 5. 190. «conll'alllinal' a
Forro sobre costura, pam a srgurar; entre conlral/gaJ).
cautela do seu seg-redo" Lobo, /. 82, § ii.
alfaiates. § Peca de cabedal com que os saCont"'/ollo, S. m. (do !lal.) voz rnéilia Para Jjaldar a prudencia, ou principios de
pateiros rrfor'çam interiormente o calçado entre tijJle e tenor. § A dama que canta de moral. Eu{l'. 3. 2. «o amante arteiro conlmnaparte que Oca sobre o calcanhar. Al't. de conlrallo. § Contra· alia, r. P. da II. Gel/. 3. mina a moça innocente" § it. Para baldar a
/lur/ c 5t § (na fort.) Obra para reforçar 146.
.
•
industria, e manha, rlue arma em vão.
amuraiha ou reparo,. e o terrapleno. Aul.
Cont,"IlI"'"" S. r. Sitio opposto il maior Eu/i'. 2. 3. P. !l. 2. 55 V. «conlraminal' os
13. v. § (L' de archiL) Pilar de cant!lria ou claridade,. onde a luz. não da em cheio. § anlis inillliO'ú • {jlis. I. sC. 5. «heide conlrl/alvenaria com qu~ se reforça exterlOrmen- Luz que da em um painel, ou quadro, em minaI" vos" i. é, de-truir vo sos enganos,
le a parede, que suste!1ta o pezo de uma dir~cção contraria áquella, segundo a qual e artimanha: I<conll'uminamos os intento
abobada, terraço, etc.; g'lgante.
o pintaram. .
de Deos» Paiva. S. l. 263 v. i. c, fazemos
vOllh'lIrÕS'lCI, (an!.) V. Antefosso.
Cont"uUlalhll, S. r. ~rallja dobre que se que se não ell'eituem: «conlraminal' a ne·
Vonh·lIri.gll. S. f. (I. mus.) Fuga, cuja faz por delraz de outra, como no tresma- gociação politica. Lcào, ChI'. Af. V. <.con·
marcha é coutraria á de outra autes esta- IlJo.
tl'aminal' os desenhos do inimigo. Patm.
belecida.
Cont""Ullllh/ulo, p. p. de Contramalhar. 3.
107. Olis. !. l. .. as mulberes estudflo
COII(I'ÓgC, s. r. (de contra, e de axe) A - § adj. Réde contramalhada; que tem malhas em contraminaI' nossas contas" «não ha
pt, raio da roda grande da moenda da can- dobres.
'legocio tão bem fundado, que o engenho
nas a sueareiras.
ContraUllllhl"', V. trans. Fazer malhas da malicia bnmana não conlramilw» 11.
VOIII""glli"'c\ll, S. f. (I. de forl.) Conser- dobres: V. g. a uma n~cle.
Dom. 2. I. 6.
va' obra triangular parallela com o baluarCont"'lllHlIJd"'do, S. m. (t. jllr.) Manda·
Contl'lunlnch'o, S. m. O mesmo que
tP,' que ella cobrb além da contraescarpa. do. contrario ao qne se havia dado: - ]Jam contraminador.
IMII. Lus. 77.
nao ser 1Jreso; aquelle contra quem se ileu
()Ollll·... llold...gem, S. m. Reproducção
ClOllh'l\gll;ll, S. 2 g. Pessoa, que guia mandado de prisáo, etc. Lei de 13 de Out. pela moldagem de uma obra de esculptuuma parte da dança, em contrapo. ição ao de 1752.
.
ra.
.
guia de toda ella. Freil'e, EillSios, 285.
Vont.·.........d".·, V. trans. (I. us.) ManCOllh·lHlIOld".·, v trans. Fazer a conCOI\(l'lIhlll'mÓlllcll, adj. r. Que é oppos· dar o contrario do que se havia mandado, tramoldagem.
toá harmonia, ás relações harmonicas. § (I. dar ordem contraria a primeira, on a ouCont"'IlUlólde, S. m. A. fórma ao inverso
de arilh. e mus.) Pl'opol'çào -,o a de tres nu- tra: «mauda e desmanda, on conlmmanda do typo que se pretende obtpr. § O mold
meros, nos quaes a dil1'erença do primeiro no mesmo momento, não se sabe o que de outro molde, ao inverso d'elle, e que
esegundo é para a dirl'erença do segundo e qner".
serve para a sua reproducção em caso de
terceiro, como o terceiro é para o primei·
VOIII,"lllll"''';;n~, S. r. pI. Srgundas mano accidente.
roo
•
gas muito largas e compridas, que antigacO""·lllll.. dIlÇão, S. f. (ant.) Escãibo,
Conl1'8hénCc, adj. 2 g (do Lal. conlra- mente se usavam.
troca. Eluci(t.
hlns, elllis, p. a. de contrahcre, contrahir)
Vonh''''''''''ca, S. f. Segunda marca, que
Conh·nmn'·... II"•. V. Contramuro.
Que conlrae, celebra al"um contraclo: B. se põe nos volumes de mercadorias pura
co .. I.,·nlUn,·(,,·, V. truns. Fazer cohtra·
I. 6. I. .do titulo do commercio como elle maior authenlicidade. Leis troviss. § Con- muro; fortificar com contramuro.
requere duas vontadrs contra/lenles m hu- Iram arca no dinheiro. cm fardos, elc. V. em
Von"""u"','o, S. m. Muralha, ou muro
ma cousa. convencionantes. § O que con· Contramarcado. ~ Contramarca; senha de por dentro para defesa, ]Jo/' M. da brecha
lrahe matrimoniJ; o que se casa. § ii. p. theatro, que se dá a quem sae, para ser (Vieira, 7. 487.); on no caso de cair o ou·
a.de
reconhecido quando torna a entrar.
tro, ou quando é caído. {t'reil'. FerI'. 1 OarCOII(rllhé.·. V. Conlrahir.
Cor!trnnHll'clido, p. p. de Conlramar- la, 6. And/'. Ch,'. 4. 6... não se [fando no
COllh·llhé.·\'II, S. r. Haiz, que se dá con· cal': V. g. dinheiro -,o com signal, ou cu- muro fez por dentro hum contraIllUl·oll.
Ira a herva, ou veneno, ou I ara curar cer- nllo, que indica outro valor elo que tinlla
Contl·n.".tn.·''', adj. 2 g. Opposto, conlas doença malignas.
pelo primeiro cunho. § Fa,.do - pelo com· trario a natureza. 11. Uom. I. 1. 5.
ColltrllhÍllo, p. p. de Contral1ir. § adj. pl'ador; com segullda marca sua, diversa da
COllll·annlm·nIlM..,c, S. r. Qualidade do
Encolludo, apertado, estreitado.
que trazia do dono, ou primeiro vendedor: que é contranatural.
VOIl(rnhí.·, V. trans. Ido Lat. conll'ahcre) segundo ferro nos cavai los. bois, etc.
Vont,·n .. nt.IlI·.Hincntc, aclv. De mouo
Aperlar, encolherei estreitar. § fig. Adquirir:
co..h·...UIlI·cá.·, v. Iran. Pór contra- contranalural.
'coIUl'ailll' aU1lZa e com alguem» contl'ahir marca. V. Contramarcado.
Cont"ulllténcla, . r. (I. pllys.) E-forço
uma doença,. r,allos, defeito~, etc. § Celebrar
COllt'·.lluil,·chn, S. r. VolLa em direcção que faz nm corpo para rechaçar a violen·
OOolraeto: dizemos, contl'ahir mall'imonio; opposta aquella em que se marchava: V. g. cia (lue outro corpo faz contra elle: reacou conll:ahu', ómente. 111. L. 2. {. 50. 4. l'eUrar-se pOI' - . Porl. Rest.
ção. ~ Força repulsi va, 011 reacU va.
ib'lIlra/ur casamenlos com seus filhos e fi·
Conh·lllU.lI·ch.iJ·, v. inlrans. Fazer con·
Conh'''''ltc:otc, adj. 2 g'. Que forceja
das. Fazer: V. (t. contrahir elividas; endivi· tramarcha. § em ·eril. [rans. p. uso Fazer contra, 1'C'si,;te, repugna. Eu/i'. Prot. -as faar·se. Arr. 4. 6.
ex 'cutar conlramarcha.
çanha contra/lilen./csll.
/~III.rnhir-~c, V. rer. Hecolher-sc em si,
Vonh·....""·é, S. r. Corrente, que segue
Vonh·"ó,·dclU,. f. Hevogação de uma
ImmUl.ndo a exten lio; encolher·se: V. ri. dírecçao oppo ta á da maré ordlllaria.
ordrm; ordem que revoga outra anteriortontrahlll-se·/he um braÇ(), contrahiu-se·//w
COllt"""'c'SIl'C, S. m. OruciHI do navio, mrnte dada.
OUlllllbralla sellsivel C h'l'ilavet: fig...a glo· que rege a mareação (\'elle, e certos mariCOlltl'lQo"t\cná,', V. lra~ls. Conll'amanr~.de ?OSSO filho se conlrahc, e rcnecte a nheiros; é immrrlialamente inferior ao mes· dar, rcvoO'ar a ordem antel'lol'.
I~. iJetl'a, 2. 41. § Limitar.se, esll'eil.ar- tl'e. ~ it. Nas ol'ficinas, faiJrica . etc., o fJ.ue
Conh'U!HHu, S. r. Pala oppo la na cór;
~'p?ó1mol' se conlfahe a sujeitos" Bal're- substitue o mestre; e em muilos of[iclos ou diVidida em duas. v o art. ·eg.
'e 10{,IJ• 35.
mechanic05, é o primeiro orncial que aju«Jllnll·lIp""'Jlo, u, adj. (L do braz.) Diz-se
lrar h'lII , .s. m. Eslofo antigo, e (LIlP. se da, dirige os obreiros, e os vig-ia.
do escudo, em qne uma pala é opposta a
cla por do. Res. ChI'. ]J. 94 v. cd. 1/52.
ClIlIh'IlUlCZClIll, S. r. (I. nanl.) Om dos outra pala de dill'erente e malte, de sorte
O,blrllhll'lcação, S. r. (t. mrel.) Signacs mastros do navio, opposto ao de mezena: que a cór corresponde ao metal, e o melaI
~.los a outros, de que se tirou indica- _cruzar o sen l1oroupés com o mastro de à cór.
'. para o ~ratalUento da do nça. § Indica- contra1Jte::ella a'elle. 11. 2. 3. 6.
VOlJh''''H","mÕscll, S. r. (t. naul.) Alça
~~olltrafla a outra já conhecida.
Cont.·..... ;,.II, S. r. Caminllo subterraneo que fica por cima do alçado papamosca, o
Ur :ld'~hl(dlci'JlO, p. p. de COlltraindi· para se achar a mina do iuimigo, inutili- qual é do Illoutão por onde pa sa o con10" .a J. l. med.) Remedio -,o contral'io sar-Ih'a, ou retirar d'ella as materias ex- traestai grande, a~raça tambem o mastro
doen~IIPtomas, ou causas, e accidentes da plosivas, de sorte que ella não possa fazer do traquete ao guru pé .
.
cObi
damno. Forl. 1110(1 § as fortir. anLig. a con·
Conh·ll!>u,·c.. te, S. 2 g. Parente por afürar e ad~12'lIcilIlCc, p. a. de Conlraindi· tramina consistia, talvez em fazer repuxos nirlade. § Parenle afa"tado.
oremel gen. (I. rued.) Que indica que e paredões fortes, de sorte que a mina reClIlICrll,,/u·tc, S. r. (t. de mus.) Parte de
I.g SY)j~olque se IOcnlca é inconveniente: bentava para traz' ou tirar-lhe a resistCll- musica opposta a outra: diz·se mais pal'liC~lIlr p Ollla -:-. § U a-se subst.
cia, de ma~eil'a que ao rebentar nã,!? fazia eularmente de cada um~ ~as dua partes de
raroCQ blll~lellr, V. trans. (t. med.) Iudi- damno. Fl'elre, 2. n .• 126. § fig. Acçno, ar- um dueto em contraposlçao a outra.
lCtideotnlr~f1o, ou que é ~ont.rario: "esse tincio com que se balda o e/l'eito .d~ alguCOllt"'npll~'"'lIlCllto, S m. (t. do bl'az.)
e da doença conlramcltea os reme- ma cousa deleza, guardada. § 'fralçao, eo- . Eslado de anllnaes contrapassanlcs.
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Conlropos~àntefC, adj. m. pI. (L do
braz.) Diz-se de dois animaes represen.taílos
um sobre outro, caminllando em direcções
oppo, tas.
Conlrolllísso, S. m. O passo, que se dá
rro se'nlido opposto ao que .se ha~ia, dado
antes: V. g. na dança. Nau{. de S. (). 4. §
Meio passo, que dá o milttar na marcha
para acertar a cadencia, quando a perdeu.
COlltrlll"~' S. m. (no jogol O parcciro
que joga immediatamente antes do pé.
f)ont.'AI,eç4)lIhn, S. L Herva dc ramos
compridos, e folhas semelhantes às lla hera: resiste a todo o ~enero de p.eç?nha..§
-, s. m. ou C Contraveneno. Vieu a. Luc.
4. 8. "mais fino contrapeçonha"
Conh'ullêllo, s. m. O revéz do pello, o
sent [uo contrario à inclinação natural do
pcllo; arripia-cabello: .. fazrr a barba a-"
..escovar o chapéu a -" § A conlropello;
(Ioc. adv.) ao revez, a pospello.
Conh'npcsilllo, p. p. de Contrapesar; e
adj. Equilibrado. P. P. I. c. 2... linJião mcrecimentos conlrapesados" iguaes. § Comparado por ponderaçõe's: "co711rapezados os
males com os bens" Vieil·. equilibrados,
igualados, tanto de uns como de oulros. §
Posto n') outro prato da balança: e fig... todo o mundo conlrope;ado (á alma), não pe'za um attomo" Vieir. 2. 64. .. contl'apesados
prazeres c desgostos, estes sempre preponderão"
Conh'/II'cS""', ou - zi.r, e derivo (V. Pezar) v. Iraus. Pór contrapeso, equilibrar com
o pew de outra balança. ~ fig. Comparar as
razões pal'a vêr quaes são mais ponderosas. P. P. 2. (. 17 V. § Servil' de de conto:
v. g. a 7110r/e do copilão lhes contrapesou o
goslo da viclo,·ia. ~ Servir de contmpeso ;(Ioc.
IIg.) ter i"'ual valor, importancia: "s6Deos
pMe conlrapezar com a alma.. pór-se em
. comparação do valor, e preço. Vwi7·. 2. 68.
§ Preponderar: .. contTtlpezat'a mais (para
restaurar o reinol aquelle homem, só que
todo o reino. Viei?'. (fallando do sabio Achitofe!.)
(Jontrllllêso, S. m. O peso que se põe na
balança para fazer e(luilibrio, com o que está no outro prato. ~ Porção menor que se
accrescenta ao genero, que ja esta na balança, para lhe completar o peso: o ca1'11icciro ClII VCi.: de carne põe cha1l1bões lJor contrapeso. § fig. Desconto: compensação; "todas as fortuna tem seus contl'Opesos" Paiva, Casto 7. 8. § Cousa que prepondera em
proveito. Eu(i·. 2. 7. § "Crasso era o con11-o1Jeso dos dons competidorrs. i. é, resistia-lhes, on fazia que um não snperasse o
outro; mantiuha O equilibrio entre elles. M.

L. I. 343.

Couh·lJlllliost.·o, S. f: (L de arch.l Pilastra collocada defronte de outra, n'uma galeria, n'um portico, etc.
COllh'IlIHlIlllido, ", adj. (L do IJraz.)
Diz-se do escudo cujas pontas são oppostas
umas ãs outras.
Conh'IlJlOutcádo, p. p de Contrapontear; ..Te Deum bem cont1'aponleado" Azul'.
C.

94.

intrans. Lançar o
contraponto cantando. P. l!ib. Rei. p. !tO. §
. Pór em contraponto. § InstruOlentar.
.
COllt"IlIJOlltistll, S. 2 g. Pessoa que sabe contraponto. IJ. Nicol. ChI'.
COllh'llllõutO, S. m. (I. de mus.) Concordanúia harmoniosa de vozes ou instrumentos. § Saber contmponlo ; i. é, saber fazer
esta concordancia. § Levar o contmponlo ;
contrapontear U/iss. I. 9. "as aves let:ão-Jhe
o alto conlraponlo" § Sciencia da harmonia
simultanea; arte de compOr musica para
ser executada por duas ou mais vozes, ou
instrumentos..~ Contra.pon/o simples ;aquelle em que os uijl'erentcs cantos vão sempre
juntos nota por nota. § Cont1'Oponlo (ilgado; aquelle em que ha' fugas, contrafugas,
etc. § COI,tlmponlQ dobrado; composição em
que' as partes graves p6dem ser mndadas
em agudas, e as agudas em graves.) § ligo
Cam. Seleuc. Prol. .. para que sobre o cantochão botemos nosso contraponlo de zombaria"
Coutrul'ô,', V. lI·ans. (do LaL contmponere) Pór em frente de outra cousa. § Oppor:
Conü'lll,outcÚ", V.

CON

CON

"conlrapuzerão os peilos por Christo.. Arr.
~ont"AI'ctÁl)UIO, S. m. Fundo na d
7. 18. § Og. Fazer parallelo. comparar: "con- raçao de u.m altar, onde se melle um qecoua·
lJonhamos e ta acção de Christo na cruz, e dro, ou baLxo relevo.
a de S. Pedro no Tabor" Vieir. 2. 375. "conConh'nrcl'olllçi'io, S. f. RevolUção em
lrapondo o que somos" Vieir. 3. 469. 2. contra de outra, para desfazer a outra'
. V•
..con/rapondo (Jercmias) esta lJenção áquel- g. len/a1', fazer, t1'açal' lima _.
la maldição" Jd. 10.201. § Ileferir em conContrll,·cl'olnclollí..·, V. trans. Pro
mo·
trario para fazer opposição; refntar: v. g. ver uma contrarevolução.
contrapondo os ea;emlJlos infeli::.menle l)1'aCoutrnrcvolll~lonúrlo, II adj. Que é
lieados.
contra a revol.!Jçao. § .s..Partidario de uma
Cont"IlIH)r-SC, V. reL Oppór-se, compa- contra-revol!Jçao. § Immlgo de revoluções
rar-se, pór-se em parallelo. Arr. 5.·5. .. con(J~.~h·/Irlodo, p. p. de Cootrariar. §ad.'
trapor-.le as sem razões" .. ca não quero que l\eslslldo : - com anilas, Cost. I. 47. J.
a fortuna ouse contrapõr·se em competenCont,·"rlnd.o.·, n, S. O que, a que CODcia com vosco" Sagramor, I. C. 37. "contra- trana, contradlctor.
pomlo-se o apostolo aos falsos apostolos"
C';)IIh·á.·ln....êlltc, adv. De modo, em
Cella.
s~ntldo coutral'lo : "por serem seus conlra.
COllt"lllloslçi'io, S. r. OpposiÇão ' dispo- 1'1 os) cont1'I1:1'!amente se I~avia" B. t. 4. 9.
sicão em sentido contrario. Per. lJiÓ1.4. 47. "quao perdida, e conl1'anamen/e vives ao
..e·:r, contmposição de tudo isto" Ribeiro, Jll'Í- lume da fé" Mari. (./at. 2. 344.
zo /listo ,,- do povo aos nobres" resistenVOllh'lll'làlltC, p. a. de Contrariar' e
cia, repugnancia. Ac. dos Sing. 2. 211. .. co- adj. 2 g. Que contraria, oppõe conl arieda.
nhecem muito bem, .que a conl,'oposição da de: propen '0 a contrariar o parecer a von.
morte está ao alcance d'huma fama" § (L tade de outrem: V. g. espll'ilo, pksoado braz.) Posição opposta das figuras no es- etc. § Osa-se subsl.
'
cudo.
COllt'·lll·I"'.·, V. trans. OppOr-se a ai.
COllh·OI.óstU. V. Contraposição. Viei/'. gue~J, ou a alguma acção: ..a tristeza con.
Carl.
trana o movimento do coração. AJor. U.
COIlÜ'OllôstO, p. p. de Contrapór, e adj. -sem preju.izo da fé. CatlJoliea podia (cl rei)
Posto defronte, na margem opposta: v. g. fazer as leI, que vos lhe cOlll1'ol'iGslos (op.
cidade contraposla : ilha - á Ca/ab/'ia. § Con- pondo-se S. 'l'homaz a execução).. Brit. C.
lra]Jo~tas, adj. LpI. tI. do braz.) Diz se de duas 6. c 19. "conl'l'al'iar-Ibe os appetilcs, osmi.
espadas, sellas, etc. postas uma ao pé da mos, e regalos. § Resistir, impedir OPPOD'
outra I'm 'sentido contrario; tendo uma a tlo-~e: "scl1) COnlra1'ial'.9s males (que cO·
ponta para cima e a outra para haixo.
zl'rao I'm LI boa na UlJlao contra os ChrisCOIIII'IlIIl'odIlCt'lIlc, adj. 2 g. (do LaL tãos novosl" Goes, ChI'. Mon. I. c. 103. §
conl'l'oprodllcens) Que prova exactamente o Estorvar em negocias, perlenções; empecontrario do que se queria provar; contra- ceI'. §. flepu~nar:,encontrar, ~~sapprovar. D.
ditorio.
e Chi. J. 1. c. _~. § l\efutal . v. g. coolra(JOllt"IlI"'Ól'O, S. r. (L for.) Prova dada a riar as accllsações, 1'Ozões, embargos. Pinheicontrariedade, ou impugnação do IJbello do ro, l. 172 ... con/1'a1'iardoutrinanimpugnal·a.
auctnr: V. g. as leslemunhas, e d0611111enlos § - o /eslemun!lo; impugnar, contradizer,
da -, ou em contraprova. § Prova de qual- refutar. VieiJ·. "contrariar o /eslcmunho de
qu~r allegação do adversario. § (L de abri- quinze pessoas" § Oppór-se dissuadindO. D.
dor) Desenho ou estampa que se tira im- 2.. 4. 4. em volos, consultas. Res. Lel./. 74prensando uma folha de papel branco mo- Ettf". 2.7. "cont1'a1'iou-m'ofortissirnamente>
lhada e posla, ou solJre um desenho egualContrnrlill""c, V. reC Fazer·se recipro·
mente molhado, ou sobre a prova de urna ca opposição. {)rllz, Poes, -tudo 5C vai con·
gravura ainda fresca. § (L de compositor tra'nando" § Desdizer-se, contradizer-se,ou
typogr.) A 2." prova de um impresso, que obrar em contrario do que linha diclo ou
se compara com a 1.- para se verificaI' se feito. Casto 7. c. 49 ... Christovão de onsa,
os erros estão ou não emendado n'e ta. § que antes reconhecia a Lopo Vas por vi~·
Segunda prova de urna conla, ou operação; rei, se contrariou da carta em qne o falia,
é ordinariamente lirada ao inverso da pri· reconheccndo depoi a Pel'o Mascarenh~.
COllh'nl'lcdi"lc, S. f. (do Lat, ctJlI/I'aJ'lemeira. ou por proces o difl'erente. § Fazer
a cont'l'a]Jrova; verificar, conferindo com a las) lIesposta do réu ao libello do uncloq
primeira prova, se foram feitas as emendas OpfJo~içao: V. g. - de genio, e vOII/al/e.!·5
n'esta indicadas. § it. Verificar, tirando ou- Hcsisleneia. oppo:;ição, eslorvo, oJlstuculo.
tra por diverso systema se a primeira pro- V. do Al'C. 1. a. § Dil'fIculdade. embaraço.§
-das leis; antinomias. Ord. Man. §-dos
va foi boa.
COllt"Il.II·Ol'lido, p. p. de Contraprovar; ven/os; a sua opposição. I~ie!r. IÚ. m.
(Jonto'lil'lo, S. m. Opposlçao d_ese~lença,
e adj. Diz·se da prova dada contra outra. §
(I. dc impr.) Que ja foi emendado pela con- objecção, COlltraordem: v•. g.. 'JaO dI; 7la~a
elll contrario d'isso. § lndlvlduo da facçaa
traprova que se fez.
(JOllh·lllll·ol'i.r, V. trans. Tirar uma con- contraria, adversario. Lobo, (. 26. ,porque ... nos não faltasse hUOl-, a. que~
traprova. § Fazer a contraprova.
(;ollh'llll1ltlCçoíll', V. trans. Alargar um vencer" § Aquelle contra quem se Joga. ~
~Iodo de 'proceder, discurso opposto: v. g.
furo com broca.
Vontl'ollilnbo, S. m. tI. nauL) Cabo pe- di5se ou fez o contrario d'is50. § Trabalhar
gado na ponta da véla grande, e do traque- tom 'a/gllem em con,tl'ario,. do que Oll11'tl!~
pertene/e, ou //w pe1'su011e; dlssuadll:o mu!
te, para ajudal" a manoóra. Blllt.
(Jonh·"'llllll·teiodo, ", adj, (I. do braz.) to. B. 2.. 8. 5. "sobre o qual negoCio !lei!·
Diz-se do escudo cujos quaneis são dividi- que Az trabalhava em contrano eum el-rel
dos cada um em outros quatro, fazendo ao § Conl1'OI'io; diz-se das cousas opposlascn·
todo 16 quarteis. Tambem se diz do mesmo tre si como o frio e o calor; o branCO c o
preto' são dois cont'rarios. Osa-se n~~I: eID
quartel qne .é dividido em outros 4.
Cont""'I"lll·lél. S. m. (l. do braz.) Quar- um sentido analogo, em t!leoL, em Plll~s"
em
rhel. e no [óro: v. g. vülo quc ovei O·
tel de um quartel do escudo.
•
(Jontraqllílhn, S. L (L naul.) Peça de deiro Chl'istão se salva, pela razão dos con·
madeira que cobre a quilha no interior do trari os os liberlinos serão COlldel7llladlJ!'
COlltrá"lo, li, adj. (do Lat. coll/rar~u.svi~
navio.
Contrnràncbo, S. m. Ilancho, bando op- um) Opposto: os vir.ios são contral'lgst~ivO
tudes; L é, de natureza opposta. 9' 'oeu:
posto, partido opposto, contrano.
f)ollh'4l1'/IIIl\lllcs, adj. 2 g. ]lI. (L do inimi"'o damnoso: v, g. esse remedlO1l0 _
b , •
..
braz.) Diz-se de dois animaes rapantes vol- 1'a, mas
e contral'lo
.a sall de', a I'fOI'/lIIla
te con
nIDa
lados um para o outro.
trarja; vento contral'lo. ~ Q~e eomb.a DesfaCOllh'AI'i-gro, S. nl. Empregado da cai- doença' 1'e1l1edio contra1'lo a febre'~§'çoadO'
xa do theatro, que marca as entradas dos vorave(: venlo contrario. S Desa e~ si:
actores na <cena.
contl'a1'io a innovações. § Que tfIDrilfcn.
a
Conh·...·cl'ill·o, S. m. (L de forL) Segun- ção: v. g. opiniões, pat·eceres. COO r nas·lms.
da trincheira em redór da praça para maior contrados: l'epugnanc13, la,Dtl§D~~,1~11l1I'Or;O; .
defensão. Lobo, f. 117.
Ord. Itlan. Prol. ed. de.l~ ,,;. . \emos,SIr
COnlrlt"éllllcn, S. f. Réplica que se faz moslrar;-se opposto, llllllljJlglO. ~~II/I'ario de
contrano a; ou de. P. P. ec.·
contra o que replicou.
.
l
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()ontrast.U'la, S. f. Profissão de contras"
le de metaés preciosos, de joias. § O estabelecimento do contraste.
Voutrá.',te, S. m. Avaliador, pela lei,
que examma o toque das peças dos ourives, que põe o preço ás pedras preciosas.
§ fig. O cen$or de obras litterarias, que é
capaz de julgar o sen merecimento.
()onta'úste, S. m. ltesisteneia contradicção, opposição entre c!Llas cousas, das quaes
uma faz sobresair a outra: "teve muitos
con/I'as/es na córte de Itoma o alcancar-se
a. /n9ui~içãoll A 1'1'. 3. 3. • conlras/es de junsdlcçoes com os seculares" contestações,
dIsputas. V. cio Arc. 3. c. 9. Ae, elos Sing.
2. :s81. p". «a virtude sempre padeceu conlrasles". § Cousa que desvIO a conclusão de
negocio; estorvo. § Hazões, replicas em contrario. Preslcs, 22 v. § Conlrasles ela vida; 0&
trabalhos, in'lommodos. AI'I'. 2. 7. § - ela
{ol'lunn; desgraças, adversidades. V. ele Suso,
p. 14. «vêde a que desastres, enfadamentos
e eonlrasles se sujei tão os amadores do mundOIl. § Tempos contrarios á navegacão. Cou/0, t. 8. lO. «hora em bonancas, liora com
eonll'as/e de vento" Ltts. 3. 88: "por contras/e de vento (viera alli)1l «deu-lhe hum,- Lle
noroestell I. é, contravento M. P. "o conlras/e nam duraria muitoll Luc. 9. 15.
Vonta·ustei.." v. trans. O mp.smo que
Contrastai' (3.·). lig. Julgar, ajuizar do merecimento moral, ou lillerario: "conll'as/eal'
os versos de Horacioll.
Vo .. t,·u,.túcln, s: f. A~tucia com que bald~mos outra, de quem a quer usar contra
nos.

aholroar, talvez por sotavento do outro. B.
2. ê. 2. § no fig. Contraste. Arl' 9. 15. "por
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as delicias» .muito humilde, e eonbonra, e venerações" B"íl. C" I. e.
~al/~a dureza das armas he eonll'ana da
I' uencia» Cam. Eleg. 4. (~successo c01}ll'ae·OQda vontadell Id. ~ AtllgOS con/l'arw~; a
:llrariedade, contestaçao; .orp· aos arllgos
d"eilos do libello, ou petlça~ por Itens.
O~I. A{. 3.20. 3, § Ao eonll'ano, ou pelo-;
loe adv.) diversamente; de um m9 do op(osio; bem longe d'isso: .ao eonll'ano, tam~m quando o mar se acha em lucrar .bom,
despede (senão benignos) moderados lnllu-

lod~~

de

lOS'

ApDL. Dial .. ~7) § Em -~ .tlo~: ~Llv.)

COUSQ

em -

contra

e~

op[loslçao. v. g. {azel, .dl.el algo
de Oltlra § De conlrano; nq c~
soopposlO, § Do - (Ioc. aLlv. us~da [lflnplpahnenle em tom de ameaça); alias, senao,
I, ti a não ser como eu espero, ou deseJo.
lJ~Dlrnl'ódn, S. r. (I. naut.) - da 1JI:oa;
roda da [lroa interna ou falsa § - da popa;
conlra cadaste, Oll cadaste falso.
tODlrn,·óldll. V. Sobrerolda.
tonh'nróndll. V. Sobreronda.
lJonlrlorOClllctc, S. m. (I. do braz,) Adisposição de tres peças pequenas em sentido
conlrario á do roq uete.
.
.
tonlrlu·olí.rll, - ou -'·Ullti..·U, adJ. 2
a, (t. med.) Contra as rupturas; ou quebra·
auras: v. g. emplas/o - § s. f. Queuradura oPllosta a outra. § V. lluptura, no fim.
VODh'RIICál'PII, ou Vontr.tcscá'·l'll, S.
r. Odeclive da parte da muralha, que está
denlro do fosso, ou a parte inclinada do fosso mais proximo á campanha, e defronte da
ewarpa, FOl'l. Mod.
ConlrRsédlll.., S. f. V. Contraeedula.
ConlrRlIcllá.·, V. trans. Pór ~egundo sello nas fazendas. § Pór sE.gundo sello, ou cunho, contramarcar a moeda. § Pór segundo, e lalvez div~rso sello nas cartas, nas
porias, etc.
VOnh'RlIello, s. m. Pequeno sello que se
põe ao lado de outro maior.
tODlrIlSCJllu., s, 1. Palavra que se ajunla ã scnha, ou signal con vencional para inlelli'cncia particular, que se dá nas praças de guerra, aos militares em serviço, e de
que usam os do mesmo partido: o santo, a
51nbo. e a con~rasenha: v. g. S. Pedro, Homa, Lisboa. J) /'tI. C. f. la63 v. • conlrasenha
~os que conquistarao Jerusa!em. § Signal
Junto a oulro. § V. Contramarca.
. ()olltrRscu~C1, s. m. Al1irmação contrafia ,ao senso commum; disparate, tolice..
tontruslnál, - slgouÍlI, s. m. Contraseo!la. Sá, Mil'. {. 51. v. -amor não traz eonImaeJ nem almenara " ~ fi~ Disfarce, disSimulações, Sã e Mil'. Carla Guadalquivir.
().O~h'us..\t1o, p. p. de contrastar e adj.
ReSlslldo: .inimigos - l i ftlal'iz, Palm.. 3.
117 v. -! falia conlraslacla a traz tornouBem. Rim. ·Son. 87.
tonlrllstildo, p. p. de Contrastar (de
contraste); Marcado, examinado pelo contraste: v. g. pra/a, obras de praia coutrasladas, e marcadas.
.
(loDlrRlIlar, V. trans. (do Làt. contrasla?) Contend~r _contra, estar contra, resistir,
uer opposlçao: "sem haver poder huma00, que podesse contraslaT a tormenta" M.
q, 148. "con!1'aslar'os ventosll Arl'. 3. 10.

-

Vont"átn, - udo.·, - .... te.., - .. tár,
',,·cl. V. Contracta, - actador, etc.
Vo .. ta·atúlho, S. m. (L de grav.) Talho,

ou córte cruzado com outro, ou outros.
VOlltrntempo, S. m. Estorvo de cousa,
que não atallIa'a tempo de fazer outra; contrariedade, que se nao póde evitar. § 001
passo, ou mutança na dauça franceza: ,,·vá
de pulo e piruela, eontra/empo e balancé"
Dilli;, lJilhyl'. § Conlm/empo, adv. Fóra do
tempo proprio, inconvenientemente: v. g.
{azcl' alguma cousa contratempo.
.
VOllt,·ólo. V. Contracto.
VOllt.·.... túl·. V. Contratar. Os antigos
mudavam o et em tü. e diziam palt/o de pa·
clo; nós ainda dizemos aulas de acla, on
auclas, como se lê na Ol'd. Af. Alli mesmo
se diz conll'aulm' por eonlreelm' (do Latim
eonll'eelal'e) POl' furtar, levar a cousa alheia
OlYt. Ar. 5. 5. 5. "conlmular o alheyo. Ict.
la. l. «eon/'rau/oll.

Vo .. t.'u,·nllllção, S, f. ít. dcl forti1.) Fosso guarnecido de parapeito Oànqueado a
distancia de mosquete, com que os sitiadores se cobrem das sortidas dos sitiados.
Contruvllllúl', V. trans. Munir de contravallações.
.
VOlllr''''ch'ádo, a, adj. (I. do braz.) V.
Veirado.
VOllt"lIveh'o, S. m. (I. do braz.) Veiro,
em que o metal é opposlo ao metal, e a cór
á cór. No vcliro propriamente dito, o metal
é opposto á CÓI', e esta ao metal.
Vonta""'e"ção, S. f. Ido Lat. c~ntrav~
niTe) (I. usual) O acto de transgredir a ICl,
[uu" d3, 480. Paiva, S. I. 96. -conlTasla1' a mandado, ordem do superiOl', ou pacto,
o~a as ondas, e dos ventos- "penha 'I ue ajuste, etc., quebra, ou excesso da lei, preroa,rasta as furias de Neptuno"
ceito, ordem, infracção. Alv. cie 5 de Agosl.
ct tonlrRstar, V. intrans. Luctar, ou relu- de ,1777.
p;a~, OPPÓI:-~C: v. g. contrastar com lodos os
(Contravenção, Desobediencia. Syn.) ConI ~lgOS, Vlelr. I. 1052. "a contumacia do l1'avenção refere-se ás cou as, 'e ciesobeditn·
Olmo
d generoso conlms/a e corta por to- cia ás nessoas. A conlravençao é a infracllSlas correntes das a~uas adversas" A1T. ção e vio/aeão da lei, de um regulamenlo,
aO .' .§ ,Oppór-se ao lIlimigo" «contrastar ou mandatõ superior; e a desobediencia é
111l1111g01' P. P. 2. c. 3. «para eonl1'asla- não estar pelo que manda o poder constim;, aos Mogoresll Coulo. 10. 6. 15. § Op. tuido, ou qualq uer; o superior.
~~~ ~o qU,e é contrario. Sá lt1lr. Canç. Cont"uvcneuo, S. m. Contrapeçonha;
'05 as ar C os ventos" PalV. S. 1. 94. v. remedio, que CUI'a do veneno, que de ·troe
ronl~scad~res. .. cansados de remar e de o seu e/lcHo. Vieira, 10. 319. § V. Antidoill.ltal· as ondas .
'
to, SlJn.
(lo I
Vonh·ave..leJlte, S. m. (do Lat. contra·
lIlioa~ rastAr, .v. trans. (de eonlraste) ExaClIma' ou ensaiar, locar a prata, ou ouro, veniens, cnlis) Pessoa, que infringe a lei;
qOilaJ:~ o. cdontr~ste, para vêr se tem os regulamento, etc., que commelte contrara se v e e a 1m, que a lei prescreve, pa- vencão. Lei de Oul: de l765.
Võutr'H'ento, S. m. Vento contrario. Ir,
IrOJteal~nder ao publico; outros dizem con5. §A' para dese.quivoear. VUs. 1. 11. e voar conlraven/o; i. é, para a parte d'onde
lar um:ahadr, examlUar, aquilatar: eontl'as· venta: "ficou (O navio) a conlravenlo, sem
pc ra preciosa.
poder tornar a elle. a outro que queria
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meio das ondas, marulhos, e contl'avenlos.
V. Contraste.
()olltr"vcllto.·, u, s. e adj. O que, a que
procede contra as disposições da lei, regulamento. J)ostura, etc. ; ou que não observa e guar a as clausulas de algum contracto; infractor.
Vo .. ta'uvc,·gellt.é. V. Con\·ergente.
vo.. t.'nvCl·gueh·o, S. m. (I. naut.) Cabo,
que serve para atracar o vergupiro de uma
a outra parte, junto á amurada.
()O .. t.·ll"el·.~iio, S. f. Applicação feitacon.
tra o determinado na lei. Oecl'. 15 dejun.
de 1757. § Versão feita ao contl'ario do que
devera seI' ; infiel.
Vont.'uvc,'te.·, V. trani;. (do Lat. conlra
e vCI'/ere) Voltar em sentido, ou direccão
opposta, contraria. § ligo Vollar ao modo'de
pensar, esperanças, persuaçõe ; fazer mudar ao opposto, ou ao que se cuidava d'antes.
()o .. t.'lIvld,·áçn, s. 1. Vidraça, qne se
põe por deante da vidraça ordinaria para
maior abrigo.
Vouta'lIvÍl', V. intrans. Obrar contra as
leis; transgredir, infringir. § Hedarguir,
respOl~cler .
(Coutravir, Infringir, Transgredir, Violar.
Syn.) Cottll'avi/' é ir contra, fazer uma cousa contraria ao que está prescripto, mandado. In{1'ingil' é obrar contra as leis, contractos, deveres, etc., a que se. está ligado.
Tl'ansgredil' é obrar contra as leis, contra
as ordens destinadas a pór limites, a contêr; é pa!l5ar alem, exceder esses limites.
Viola1' é obrar, proceder contra as leis e os
direitos mais sagrados. Um mercador póde
e01~lr~vir. os .re&,ulamentos da policia; um
pl'lnClpe ~nlrl/1gl1' um tractado ; um embaixador ll'ansgl'edir as ordens de seu amo'
um perllv.o viota os segredos da amizade:
VO .. tl'cctIlÇão, S. r. (do Lat. donll'eclalio,
acção de tocar, de pegar com a mão) (I. de
jurisp. ant.) Acto pelo qual alguem tira de
remove do seu logar uma cousa, que está
na posse, ou no dominio de outrem. § A
conll'ec/aç[w do alheio illicita é furto. B.
Flor. § "A conll'ec/ação fraudulenta" furtar.
Couh·cctÚ.·, v. trans. tdo Lat. conll'ecla1'C) Tirar Oll remover do seu logar a cousa
que está na posse ou dominio de outrem. §
Levar a cou a alheia contra a vontade do
seu dono; furtar.
Vont"'eito, ", adj. (ant.) ~Ialtreito, ou
maltra.:tado da natnreza, ou de briga. 11.
Dom. 3. 3. 7. dá este este epitheto a uma
mulher, que nascera tolhida, ou paralytica.
Vo .. tr«,jár, V. trans. (ant.) Contrariai'.
Canc. r. !:lo
•
VOlltl'ibulçiio, s. f. (do Lat. eontribulio
anis) O acto de contribuir. Vieil'. § A cou~
sa com que se contribúe. § (I. comm. mar.)
ConlribUlçào; parte com que deve contri-

buir o navio, o frete, e a carga que se alijou para salvar o resto em occaslão de perigo maritimo. § Conl1'ibuições publIcas;
impo los a favor do Estado. ~ Conl1'ibuições
di1'eclas; as que são lançadas soure os bens,
as faculdades de cada um e sobre as pessoas. § Conll'ibuições indirectas ; impostos
sobre a fabricação, a venda, o Iransporte e
a introducçào de diversos generos de commercio.
Vont,·lbultlo.·, Il, S. O que, a que contriuúe. § il. Que deve contribuir.
Vontrlbulnlc, p. a. de Contribuir' e
adj. :( g. Que coutl'lbúe. § . 2. f5. Pessoa
que contribúe : no pI. os conlrib>fll!les.
Vont"lbnla', V. IDtrans. (do Lat. cont1'ibue1'e) Dar alguma porção de dinheiro. concorrer com outrem para a somma total necessaria; e assim de mantimentos, ache·
gas, etc. § Cooperar: v. g, com diligencia.
Epanaph.
Vontributa'arlo, u,

s. Pessoa que é trio
bnlaria juntamente com outra.
Conh'ibuth·o, ", adj. Pertencente á contribuição.
Vonte'lçao, S. f. (do Lat. conlrielio) DóI'
das culpas commetlldas contra Deus, por
elle ser quem é. _Agio/. Lus. 2. 275. e Vieir,
I. 11Ola, V. Attl'lçao.
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(Co ntrição, Allrição, Pezar, Arrependi- guerra), que mais se podia cbamar conilt- d~ doença: ~disto já estou convalecUlo
mento, Hemorso. Syn.) Estas palavras ex- macia, que esforço» ibicl. § A perseverança nao estou sao. IJ. F. Nan. Carl. 4t ,mas
primem a dór que sentimos de ler proce- na em preza, trabalho. Arr. 7. 1. "a conluC::olI"."l1t1ac;iio, S. f. (anl.) Firmeza .
dido mal, mas cada urna d'ellas com dilre- macia do animo generoso...
roboraçao, segurança. 1'1'00 . cio. /I . Ge'nco~
. J,
1'enl s relações. Conll'ição é palavra proContnlllllei".. IIIlO, ", super/. de Conlu- 477.
priamente religiosa, é a dór profunda. e 1'0- mace, ou Contumaz. V. do Al'c. 3. 7.
, Con,·.ilh·", S. m. p/. (do Lat. collvalia
Junlaria, que um coração ,en ivel eX[leri·
Contnlll"Z, ou - nuicc, adj. 2 g. Que tull!) Valles cercados de collillas. Arl' 10 6'
ménla de haver cOl1lmetlido um peccado, ou lem conlumacia em sentimentos, ou em fa- "111'10 dos com·al/es".
. ..
um mal con. idcrado como uma o/lensa fei- zer alguma cousa; leimo~o. Barrcil'os, r 45
COJI1'CéIlÇIl. Omesmo que Convenca
la a Deus. AI/rirão c lambelll palavra reli- v. An·. 7. I. aC01l1umaz pertcução .. § subs!.
COII,·cllfoll.tc, p. a. de Convcllir. g- Que
gio·a. e 'igniflca o arrepl'lHJimento do pec- (t. jund.) Pessoa que sE:'ndo cilada ll'ez ve- arranca, .ex.tlrpa. Pharln. 1'. 2. p. 413
cndo, mas .ó por, medo da [lE:'nas do infer- zes, ou uma ó vez peremptoriallleulc não "golllma IITllante, conve/lell/e...
.
no, ou da perda da bemal'E:'lllurança. Pezar comparece, fi. Dom. 1. I. 6. § (L de dir.
cOII"cUido, p. p. de Convcllir' abalad
á uma pE:'no.a recorda~ão, uma pena Inle- can.j Hrincidente no desprezo das leis da convulso. ~el·. (,·om. á Escl'lpl.'
o,
rior cau.ada JlE'la falta que se comlllelteu, egreja. É termo constantE'l1lE:'nte empregado
Con,·cll..·, V. t.rans. Ido Lal. convII/ce póde ser maior. ou menor se~undo as nos prece,sos da Jnquisição: Tett conltt- 1'e) p. us;, Dcsarralgar, arrancar por forca.
circum tancla , delicadeza, consc/encia ou ma::.
Phal1n. _'lo 2. q30. abalar forlemenle Por
escrupulo do que se aclta pezaroso. Al'l'eContumi'Zlnénlc, adI'. Com contuma- convul ao.
lJendilllenlo é um amargo e re(leclivo des- cia, pE:'rlinazmente; com obstinação, e des- _ COII"éIlÇ'" S. r. _V. Convcnção. Ord.3
goslo de urna alma limoralu, que commet- obediencia.
~~. 'pI'. q. 36 § Acçao (de cVlwen;le inju.
teu um delicIo, 011 acção rE'prchensil'el, e
Contumélia, S. r. (do Lal.) Injnria, af- cheta): .ha lJy tre convcnções em que
que desrja rrparal-o. J(';1ll0I'SO é a accu a- frenta C!lI~1 de prezo dicla a al~nrm E:'m nom cabe reconvenção, a sabE:'r;' com'Cllca
ção secrela da conscieneia. que SE:'m c [lo- roslo. V1ell·. 3. 14l. AI'r. 6. 7. 'cfazer - a de esbulho e de feilo crime.. 01'(/ Ar'3
29. q.
. '.
dEr aplacar, atormenta e despedaça a alma natureza humana".
do drlinqUE:'llle. A conlrirão rE:'fcrc- e ao
l:olllllmcljó,,"méllte, adI'. Injuri"sa. cOJI\'cllçiio, . S. f. (do Lal. convmlio)
pE:'ccado, existe no coração, inspira-a o menle, afl'rontosamenle, com d~sprrzo, in- AJustE:', concerto, paclo E:'ntrc as parles in.
amor de Deus, e o horror que camm o vi- sulluosamente. § 1'1'aclm' algo - ; {a/lm' teressadas. Viei'ra: "r.onvençlÜJ ou união
cio por ser o/rensa a elle frila. A al/7'irão, d'clle - ; desprE:'zivelmenle. B. F/ol'. I. 129. de.sles malrimonios... § Acção proposta em
refE:'re·se E:'gualmE:'nte ao pE:'ccado, mas só
l:outllIllCllóso, ósa, allj. Injurioso, af- JUIZO: .lJa tres convenções em Que nom ca.
se in,pira no trITor do castigo ilivino. O frontoso. Bcm. Flor. 2. 42. "impia (propo- be reconvençom. O~·(l. Ar. 3.29.4. gCona7'l'cpendimen/o diz rcsprilo a Ioda a espe- sição) blaspliema, e COnltl717eliosall que rx- gresso: Convcl1}'ão Nacional; tilulo que lo·
cie de mal, ou de ~cçào como lal conside- primc e faz conlumelia. § Que diz conlu- mou E:'m .França o congrE:'sso que em 11~2
rada; E:'xiste na alma; á reflexão e a expe- me.Jias, vituperoso: "Jingua solla, picanle, succrdeu a Assembléa chamada le"i.Ialiva
riencin o suggrrcm. O tempo póde debili- con/lImc/iosa. opprobrioso.
cnjos podE'rE:'s E:'ntrE:'gou ao Direclorio e~
tal' e destruir o pezm'; a rE:'paração do damContuudc'.. te, p. a. de'Contundir: ins- outu bro de 1795. § Diz-se tambem simplesno causado acalmar o a1Tcpcncli71lcn/o: po- 11'l1?l1tn/o conlunden/e; que pisa, amassa, e mE:'nte Com'enfão, por Conocl1J:ão Nacional.
rE:'m não succC'derá assim com as remorsos, não é incidenle, ou cOI'/an/e, pcr{ul'an/c, /a- ~ Em Inglaterra, convenção; a sembléa 11que até ii SE:'pullura hão de perseguir o mal- /han/e.
traordinaria, reunida depoi da fuga de
vado.
l:oll!m.dí.·, V. lrans. (do Lal. conltmde- J::mes II, em 1688. § COl/l1l1issào de conven·
COIIII'lstnçiio, S. f. p. us. AlJJicção, pe- re) (L pharm.) Pisar, moer. § Fazer contu- ção; conselho geral formado pelos habitansào. Fcl'·l'. Cil'. 197.
zar. s(·ntimento.
tes de !.lo ton E:'m t768. § COlltellfào d. C'11lCOllh·jlStitdo, p. IJ. de Contristar. Per.
(;ontlll'bn~iio, S. r. (do tal. conlul'ba/io) Ira; convcnçãp assignada em Cinlra por
PerlurLação, motim, allE:'ração. B. F/or. 4. Junot com os Il1g'lezE:'s para as lropa fran·
IJibl. 3. 463.
(;ollh·j"tudó.·, ti, S. O qUE:', a que con- c. 15. i33.
cezas evacuare!1l Porlugal. § Convellção de
trista, que entl'i lece. li adj. O mesmo: mi·
C::Olltlll·lJi.do, p. p. de Conlurbar: llE'm G1'a1l1ido; con\'en,ão feita em Gramll/o em
serias conll'l tador'as do peito mais jodat.
lerra de Camilla conltl7'LJadall (conslel'llada). 24 de junho de 1847, que terminou a revoo
COIIII'll'Itl'u', v. tran~. (do Lal. conll'is/a- Eneill. II. 195. e B. F/ul'.
lnção popular chamada pa/ulela. § ConclII'
re) Fazer entristecE:'r; causar tristeza. Ar/'.
(;olltm'llllJ', v. trans. Perturbar, que- j:ào de Erara-MolI/e; a feila elllre conslilu·
8.12. l·querE:'mos cOlil7'is/a?' a má vonlade hranlar: v. g. conturbar a ollsaclia. Eh'flla- cionaE:'s e realislas em Evora-Monle em 26
(do dIO·amadort's). Orel. Af. 5. 31. 6. com da, r 135. "Deus conlw'ba o con e/llo dos de maio de 1834, pela qual D. Miguel foi
pE:'na, ca,ligo. § AfJligir, pCIJalizar, morlia- g-randes.. conlrasta os sen intrnlos. An. obrigado a sair de Portugal.
cal'. § Conlris/al' o Espil'ito Sane/o; l[JlJr. 4. 23. "porque é, triste minha alma,.e por(Convenção, Paclo, Contracto, Traclado.
biblica) rE:'incidir no peecado.
que me cun/tI1'bas?1l Flos Sancl. p. 92. l. Syn.) COl1t'enj:ào é a acção dc duas on mm!
pes.oas, que convém enlre si em algllma
co ....·It .. JlIélltC, adI'. Com conlri~ão. "não vos cD7l/urbe a dórll Bern. lIim.
Provo elo 'leIT. p. 161.
c::ollt ...·hi..·.l'le, V. l'er. PerturLar-se mui- cousaj e toma-se tambem pelo proprioajv~·
c::o....·,to, li, adj. Quc tem conlrição. § lo. Ar/'. 8. 23. "ccm/uTbou-se meu cora cão.. te. 1 este senlido é lermo generico, apph·
Arrependido, pezaro O.
CompiT. Univ.
14. 2.
.
cavei a lodos c quaesquer casos, em que. o
C::Ollh'O, s. m. (L nuuL) "oz dc comman«:out""I",(Í1'o, ", adj. Que perlurba, põe ajuste póde te" logar. Paclo é a COIll'ençaO,
do dado ao homem do lE:'me para arribar.
em de,ordl·l11. Pharm. l' "mE:'dicamenlo -". de que rE:'sullam direitos e obrigações na4"OIlIl'O"Í"'sit', S. f. (do Lal. conl1'orerContu"ão, S. (do Lal. con/usio, onis) Pi- Iuraes·e reci pracas. Con/I'aclo refere·se a
sia) Debate E:'11l regra EObre as,umptos stien- sadura no corpo por quéda, pancada; lesão cerla çspecies de co/lt'enção, de qu~ resul·
Iifica , litlerarios, ou religiosos. § Dispula, produzida nos tE:'cidos vivos, sem lJa\'er Iam direilos, obrigaçõE:'s E:' acções CIVIS, (ler·
mo de jurisprudenCla civil). E, fioalmenle,
objccção conte lação; ]Jol~l11ica. § Sem eOIL- rompimento da pellc. IIecop. da Gil'. J87.
/eslação \loc. adv.) inconlE:' lavclmenlE:'. VieiCOnlú>lO, p. p. irreg. de Conlundir. § /I'ac/ado é a com'encão enlre dois estados,
l'a, 10.310... os maiorrs Santos srm conl1'o- adj. Em que !la contusão: ofendas conlusas.. ou principes soberânos, Jançada por escri·
t:ersia forno os aposlolos».
Recop. ela Oh'. 189.
.
pto..
.
t:onh·o,·c.,.. l .. tll, S. 2 g. Pessoa que IraContutiu', li, S. (I. for.) O que, a que é
COII"eJ'~", v. trans. (do tal. CDllVIllC!'
cla matl'l'ias de conlrovel'sia. VieiT. I. 516. tulor com outros. Borg. Cam. D. Giv. 10m. Te) Persuadir com argumentos a que eDao
pME:' dar rE:'sposta: "razão .que cO/lUcllfa'
§ Que duvida, quc faz oJ jccções; refer- 4, p. It4.
(;o .. nllccé." e der. V. Convalescer, etc. Vieil'a. § Obrigar a rE:'conbccer por faclOs
teiro.
coolI·o'·é.·"o, ", adj. Em que se di, puC::o,u'lIle>lccuçll, s. f. (ou COII,·ules· inconlestaveis a verdade que se afflrma. !
ta, E:'m que ha mdcci·ão: v. g. lJon/o, (aclo ccuclu, p. \IS,) O eslado cm que e acha o ConvenceI' algllem de Ul/l cl'ime: ~. y. ~e
-. § lJisputado, acompanhado de objE:'cção: que esleve doenle c e vae re tabelecendo. furto' provar-Ih'o de sorle que na~ po '3
"elei~ão que não era pouco conlrovel'sa.. II. Dom. l. 2. 37. § O estado de fraqueza e alleO'ár cousa eDl r.onlrario, ou duvlda~-se
VieiT. sujeito a objecções, opposições; con- debilidade E:'L11 que fica por mais ou menos do 8eliclo, por estar bem provado. g ~Oll
trmpo o que soll'reu uma doença grave. ~ t:encel'; provar, .demonstrar.
. do
testado, duvidoso
C:;onh·o,·c.,té." V. trans. (do LaL con/ro-- A casa onde estão convalescentes.
~
COIJ"C''''c''-se V. rE:'r. Ficar capaCllar'
t:el'I<Jl'e) Disputar, di.cutir, pór objecções:
Con"nlcscélltc, S. 2 gen. Pessoa que se persnadido: v. fi. convenci.me d'i.lO. § I~
o
t', fi. COlltroverlC'r a questão, a lJosse, o di- vae rC'slahE:'lecendo da doença, de 'que esta car certo da cousa de quc se dUVidava! JIIt
l'eilo, a doulrina, opiniões ('ln (aclos. elc.
e. capo, que entrou em convalescença. Luc. de que se não ti nha certeza: C01WCllCIda
sua
innocencia.
§
Concluir
COaVH!ce~:
C::onh'Ol'crtído, p. p. dc Conlroverter. 6. 2. § adj. Um homem, uma mul/tel' - ;
Vieil·. 10. 3 1. "esta tão cOIl/rot:erlida ques- que eslá convalc.ccndo, ou em convales- lemente: V. (l. d' aqui se convcnce olWO
Ião.. V. Controverso.
cença. § ii. p. a. de
conhecer soberania. !tI.. Li ~. t~'d certo.!
C::onh·o,·co·tÍ\·ci, adj. 2 g. Que se póde
CiOIlVllil,scc.·, V. trans. (do LaL convacOII"CIJcldo, ", adJ. t el na I. o, !Ceicontroverter; conteslal'el, duvidoso.
lescere, e os deriv.) Ir-se rE:'stabeJecendo al- Forçado pejo raciocinlo, pela 10glCa~ac~~por
C::olltubc.·...il, s. 2 g. (do LaL) p. uso guem da doença de que e lá escapo; e tal' tal' uma prova, um argumento, um a !Cldo.
Pessoa que habita, que vive em contuber- em convalescença: .. depois que passaram incontesla\'eJ: t:encldo, mas 7WOCOn~{~ concO'l\'CIJclmfonto, S. m. O acl~ ão
nio.
alguns dias em sua cura indo já conva/es«::0Iltobé"1I10, S. m. (do Lal. conlubcr- cendo, sabendo o lugar cm que estavam, vencer; o estar convencido; cconvl~~io~ar:
cOII"cucloIlÚtlO, p, p. de on.ve com alo
niu717) p. \IS. Convivencia de cama e mesa, foram tão conlentes que tivei'am .aquE:'Jle
cobabitacão illicila.
captiveiro por bom acontecimento.. Palmo v. g. eslilJll1ações, pl'eços -,o eslar COJlh;... i.CIIl, S. f. (do Lal.1 Obstinação 16. § ti. E"lar em convalescença.
guem.
.
D convençãO;
Coo\'lllc.. chlo, p. p. de Convalescer, e
inllexiveJ: "constancia, que já parecia conConvcncionól, ad): 2 g. e eallOlento
lumacia.. Leão, ChI'. Ar. V. c. 64. "profia (na adj. Que ja convalesceu, e esta quasi bom que suppõe convençao ou cons
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"pocro. S Que é geralme~te aumitticl9' §
~~. m. Membro, .parlidarIO de uma ()on'ão ou a selllllleOl nacIOnal conslltUlnte.
gt1itmbro da COllvmção 11ranceza : um con-

CON

nas cathedraes, parochias, elc. § Convenlual de algum convenlo; que reside n'elle:
v. g. li'ade conventual em S. Domingos de
Ltsboa: li'eire - de Pa/mel/a. § Osa-se n'es-
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go. S!ln.) {;onvel'sação é um traelo de palavras familiares entre duas uu mais pes.oas
sobre todas as materias, que o aca o apresenta. Practica é um di,cur o sobre uma
·te senlido substanlivamenle.
materia mais séria e mais determinada.
rencional.
.
lJou"CJlcicllll'lmclIlc,. adv. Por conven·
CO''''elltlllllloliltl(', s. r. Morada lixa em Cotloqtlio é um di curso premeditado sobre
um convenlo: diz-se de peS30as religio- materias de doulrina e controver ias, e
cão; debaixo d~ con venpa<:.
. cou"cuclollur, ~. li an~. Ajuslar, fazer 5a:. m. L. 7. p. 107. § Estado de uma casa cousequenll'mente entre pessoas doutas e
religiosa em que se vive sob certa re- auclorisadas. pelos part-iuos 01?PO to,s. O
convenção. Leis NoV/.ss.
.
l'OUVCIICU'cl, adJ. 2 ~. Que pode ser gra.
termo de dtalogo é geral, e pode egnalCOlIl'clltuAllllellle, adv. Em fórma con- mente applicar-se a qualquer das tl'es esconvencido.
I
lJou,'cluiIlÇU, s. f. (anI.) Contraclo. \. ventnal, segundo a ordem de convento. BI'i- pecies aCllna delinidas; designa especiallo, ChI'. 3. 18. tlvi ver -u
mente o modo corno se executam as di(l'eConveença, ou Con v~nça.
lJOII,'cuclllc, adJ. 2 g. (a_oI.) Que .conCouvcrgcucln, S. r. Qualidade de ser rentes parles de nm discurso lIgado.
lrahe, eslipúla, faz con vençao. E,ILlcltt. § convergente. § (l. geom.) Disposição de
Couve.,'!útlo, p. p. de Conversar. § /10í~llVcnCIIlc, s. m. Convençao, artigo con- duas ou mais linhas reclas, que se dirigem mem conversado; que teve conversação com
a um mesmo ponto, quer o alcancem, ou alguem, com pessoa, negocios, e feito havencionado.
.
1l0U"Clllil\'cl, adj. 2 g. (anI.) Convenlen- não § (I. phys.) Direcção dos raios de luz bil por meio de conversação e tracto. /l. l.
que
saindo de 11m ponto se vão inclinando 3. 5. "por ser natural da lerra. e conversale Ulis. se. 6.
'cou,'clllêIlClll, S. f (UO LaI. convenien- uns para outros, ue sorte que virão a lo- do naquellas parles com os bat'lJaros". §
lia) Qualidade do que é conveniente. § Uti- car-se cm outro ponlo ; oppõe-se a diver- Frequentado: v. g. a 11'anQuei,'a era convel'lidade interesse, lucro, provei lo: «anlepuz gancia. § Converrlencia elec/rica; direcção sada elos inimigos. P. P. 2. 125. § A quem
o bell; publico as minhas c0I1Veniel.1ClaS' que tomam entre si os raios ua maleria oulrem induziu, insinuou, prevenin ja. V.
•tratando fielmenle as -.de seus alIJados, eleclrica. al'lJuente, que partem dos corpos Conversar, v. trans no fim. § s. m. ou f. O
amigos. Fieir. 10. 156. "porque o não pe· vizinhos a um corpo elt'ctrizado, e ainda homem, ou a mulher, qne tem namoro. §
dia a necessidade ou - da guerra.. § «Ac- mesmo do ar que o circunda. ~ - de opi· s. m. pt. Os conversados; os namorados. §
commodar os Illl')'os a convel1wncia da obra- niões " fig. inclInação a-se conformarem: Temos conversado,' (phr. pop.) as im diz o
i.é. como convem. Sever. :§Conformidade, e- v. O, se não ha coincldencia, ha cOllvergen- que quer pór lermo a uma discussão famimclhança. H.fJom. 2. 2. 3. § Osp.r conforme; cia de opiniões.
liar, mostrando não concordar com O que
a COllcordancia em épocas; "e segundo a
CClIl\'e";;éulc, adj. 2 gcn. Que não vae diz o II1terloculor, mas não querendo prorom'eJIiCllcia dos tempos, esta deve ser a parallelo, nem alargando-se, decliuando, ou seguir n'um debate, que já o illcommoda e
rainha Calldace. (os calculos chronologicos, divergindo, mas com inclinação de um pa- aborrece.
ou acOl'xislencia, coincideucia em os mes- ra o outro. § (t. ue geom.1 Diz-se das linllas I COD,'e"''''"It)l', li, adj. Amigo de convermOllempos) B. 3. 4. 2. § Decól'O, decencia. reclas, que oe dirigem para o mesmo pon- sal', qne entretem conversando. Nobiliar. rV. Decencia, syn. § GlIat'dar as convenien- lo. § /ll/perbole - ; Curva hyperbolica da 58. "bem ensinado e conversador".
tias; proceder de accordo com os usos ~e terceira ordem, cujus ramos se inclinam
cO'l\'c...,ioutc, p. a. de Conversar. Que
racs, com as idéas do tempo, com a mooas, um para o outro, jirigindo-se para o mes- conversa.. ll{. 22.
ele.
mo lado. § Series -; (I. matlJ.) series laes,
Co."'eo·,,,'o, s. f. (do LaI. conversio) ~Iu
IlOU"Cllit'IlCiOHO, ÓHlI, adj (I. ns.) Ami- qu P , tomando um numero bastantemenle dança de vida para melhor. § ~Iudança \.lago de suas cOllveniencias; e inlere~s(:s ; in- grande de termos, o erro que e faz, des- ra uma religião, que se julga verdadeira: a
leresseiro.
prezando O' sobejos dos lermo~, pode tor- conversão dos inficis. § Mudança de máu
ronVClllellle, adj. 2 g. (do LaI. conve
nar-se tão diminuto quanto se quizer. § (I. para bom comportamento. § ~llIdança de
ni/lll, tis) Ulil, inleres~ante, proveitoso, que p1r." '.) /laios - ; os que, passando de um opiniões philosophicas, .politicas, sociaes,
c~nvem. Bal'l'eil'Os,
3. «não era cousa meio a oulro de densidade dillcrente, se elc. § Mudança de eSlado: "sem lamanhas
ronrmienle a boa ordem" § Hallil: v. g. ca· rompem, aproxinlando-5e uns dos ontros, mudauças e conversões de republicasu Leão,
pilão-pal'a 11m rei/o. P. P. 2. c. 78.
e tendem a ajunlar-se em um ponto com· O,.ig. c, 3. ~ 'fran formação, tran mutação:
1'0n"CIIIClllcménlc, adv. De modo con- mum. § Fogos - ; (l. de arlJlI1.) os que se "conversão dos homen na subsistencia dos
veniente: tllIOS dialogos cada hum deve fa- dirigem de varia~ baterias para um ponto Foloqués,) Luc. 7. 7. - tia agua em vinho;
iar collvenienlemenle a seu estado.. i. é, o determinado.
-lios metaes vis em 0111'0. § lleducção, sublabio como sabio, o rustico como ruslico.
Con"crger, (anI.) V. Convergir.
slituição: a conversão das antigas medielas
Puiv. S. I. {. 191 v. guardando os uecór'os
CO"l'e"~ir, v. intrans. (do LaI. cum, ao s!/slema melrico: v. g. - das varas a me?informe aos estados, edades, coad ições, juntamente, e vergere, inclinar-se, e assim lros, elos almudes e canadas a titl'OS, elc. §
lU~oles, paixões, etc. AtI'. l. 7.
o~ deriv.) (I. plJys. e geom.) Inclinar-se uma (I. lIJilit.) Volla: ·V. g. meia conversão, qLlarr.on'·Clllcllti"'!lmo, ", superl. de Con~ recta, ou raio visual, par'a a outra, ou ou- lo, ou quarta de -, á direita, ou á esquerda.
lenlenle. V. do Al'c. J. 24.
tro, não seguir paralleli mo, nem divel'O'en- § Conversão; (t. de finançasl acto de conConrclllo, S. 111. Ajusle, convenção.
cia com, ou das outras linhas e raios; 3iri- verter: v. g. conversão da elivida I/uc/uanCOIIWlIlIculiu', adj. 2 f!. Da natureza gir-se para um ponto commum. § Concor- le em divida consolidada. § ii. Aclo de ledo co. IIvenliculo, il1rgal. e rCllrovado : jun- reI' de varios si tios para um determinado vanlar, ou diminuir os juros de alguma
1oJ. e eOIl/~l'ellcias cOllvelllicu ares.
logar: convergiu muito pom á (esta. § lig. renda: v. g. conver ão clas inscripções de 5
l'oll"ClIliculo: S. m. (do LaI. cOllvenlicu- Concorrer para o mesmo fim: todps os es{or- a 3 %' § {;onver~ão da 1JrolJOs.i~0,· (I. log)
lulU) Junta de poucas pe soas. que macui· ços convergiram para a 1'ealtsaçao d'aqllel/e ·mudança do sU.le!to da propo. Jç~O em alll'lMm secrelamenle algum mal ao publico, 1Jla110.
buto, e do alll'lbuto em SUJeito, ficando
1~ a parllculares: "cunvenli~1Jlos d'm(ieis e
Co....é.·.qll, s. f. Mulher que serve nas sempre verdadeira a propo~ição: v. g. o que
.,reges. Mar/. Cal. {. 120. Atv. de 25 de communidades. leiga, e não freira. 11. fJom. é extenso é divisível, o que é divisivel é
}lI!L .de 1760. § Ajuntamento clandestino e 2. 2. 14. § Falia, praclica, conversação. § extenso. § Pl'Oposição por co11t'ersão de ,'a*dlcloso. § Particularmente assembléa de Mudar de com'ersa; mudar de assumplo, zão; (I. anlh.) comparaçãn do anlecedente
~fuXO e feiticeiros de ambos os ~exos, ou para fazer desviar a allenção d'aquelle de com a dilTerença do antecedente e do conque se traclava. § Isso -é 1ll1W conversa,' pbr. seqnl'nte em dua razões iguaes. § Converd~ só sexo. § Casa de alcouce, bordel.
~ODV~lIlillho, fi. /Jom. dim. de
pop.) é um subtérl'ugio, uma mentira. § fJei- são das equações; (I. algebr.) operação, peCODVCllto, s. 111. (do Lal. cunvenltls con- xemo-nos ete conversas' (phr. pop.) de des- la qual, ('stando uma quantidade desconhecurso, reunião) Edi(Jcio destinado á clàusu- culpas frivola , de me'nliras.
cida debaixo da fórma de f~acção, se rednz
~rI!de religiosos, ou religiosas de alguma
cO""c",,"~iio, s. r. (do LaI. cOlH'et'salio) o todo a um mesmo de~omJl1ador para se
lo em. § Os religiosos, ou religIOsa' que O acto de conversar; conversa., colloquio. ~ conservarem na equaçao o uurne~adoJ'e.
n~am a ~omrnunidade. § (por exl.) Heu- Praclica. V. Conversar. § Amizade familiar. § - dos grátis; (l. astron.l operaçao, pela
~o ode mUitas ou algnmas pessoas, viven· Casl. 8. c. 20. e talvez illiClta e de mance- qnal se converlem os gráus em lempos, e
! em ~ommum. § Logar annde concorrem, bia. E11{'·. I. 3. § FazeI" algum üJgar de má os tempos em gráus·.
Con'·e.·.. /II·, v. tmn . (do LaI. conversa!lo~ aJuLent"am muitos individnos, povos, col1tersacão' i. é ser eslancia incommoda,
1eiJa' ao, lJescl'. c. !lU. «Hespanha era de~agradavél. A1"1'. I. 2.• can, ado d~ .. , me "i) Traclar com amizade, ramilia~iadade holiOI prea de quan.tos a queriam occupar, e vim a guarecer nesles monte, yestldos de nesta. Albuq. P.2. /lemo LYI~la, I. 203. "~n
~Sff1J'l~nlo de dlvel'sas nacõeo que nella 'frescas arvores mas meus CUIdados mos versar outros excellentesu Eufr. I. 3. § [ra~ c~tãrao. §Oollvenlos jtl7'iiticos'; relações, {aze'm ele Ião md conversação, com~ se fo- clar .d~"I.lOnestamenle, ler commercio, trail'1I1~ncellaflas, a que se recorria por ap- rão matos espessosu. § O tractar, lIdar em c~o 111ICltO: v. g. conver ar uma mulher;
1IIj.~oJ quando Portngal era dos !loma- algum Jogar, ou cousas: V •• g. a conversa- viver amancebado ~om ella.. Arl'. 3. 7.• os
ll~manos convel'sar~o as Lusllana " Costa. ~
~fu'~' DescI'. c. 6. Barl'eil'OS, 3. § Con- ção das ll'anqueims dos perIgos. P. P. 'lo
m~Jrnla de p.essoas, que govel'llam, re- 105 v. a conversação dos carceres; estada AJuntar·se em matl'lmOI1lO : -ter-se S. Jose
u[r l~ ?~D1, dehberam em cousa publica. n'elles: a - dós cad4veres; a estada onde por indigno de a conversar (a N. Senhora)"
~ /0. -nest~ ampbictyonico -u "COIl- elles estavam. Palmo P. 3. p. 17. "conver- Feo, '1'1'. 2. f. 35 v. § {;om:crsur, p. u~. fr~
MIJ'/
convenllculos de infleis e bereO'esu sação de Deus» i. é, a oraçao. Paiva, S. I.. que~tar, cur~ar. A!"'.. 9. 19. "COlwerSet UDlrUL'de~' .I~O. § Conlraclo, convenção. !:J4. "conlinuar a - de Deus». § Conversa- versldades 110rentJS~lmaS" lei. 3. 30. "que
cO DV ' Dlg. P. da 11. Gen. 6. 30,
ção; or.df'm de vida: .de Sua Sanclidade não conversem suas ruas e praças.. Paiv. S. L
77 v. "que tem conyersado o campo all.jallliJ:blual, adj. 2 g. Do convento: v. podião duvidar os que com altenção pozesos olhos em sua boa con'versação" Bri- gum tempo" § "O genllo conversar a nossa
sem
I mi"a::ii' c/allStll'a_. § .Missaconvenluat;
fé.. B. 'lo 7. 7. i. é, vive.r n'ella. ~ Convel''r~ra a, ou gra~de, rezada. ou canla- lo, ChI'. 6. C. 15.
.lodos, depOIS da hora dicta lerca
(Conversação, Practica, Colloquill, Dialo- sal' atguma cousa; prallcal-a; entret I'-se
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d'ella comsilto. Pahn. 2. c. 153. «ha tantos 2. "convel'tett·se a mandar alirar com a ar· de alguem para um passeio, para uma fesdias que converso o meu tormento, que jã telharia a esmo" 2. 6. 8. i. é, tomou nova ta, um jant.ar, um baIle, etc. ~ Instar 011'não saLJeria vil'er sem elle" § Conversar al- re olução.
citar: .convuwu-o ]J~ra pac/rinho. § Atlr 1. 1
COII\'crtítlll", S. r. pI. Mlllheres, que se
guem; praticai-o para lhe in~inuar alguma
eduzlr: V. g. conVidar com ~rcmios oaIlr,
bel"". R~ I rovocar'SvaIcousa, Induzir a mentir, a favorecer, pal- recolllem, 'arrependidas das vaidades do sal/os para sel'virem
.
dei,
lial', e a fazer o que queremos; prevenil-o: mundo, a conventos, ou casas de encerra- pertar o dest-JIl : v. r[· o c/,ta cOllvida al/Il.l'
iI. incitai-o a fallar para astutamente vil' no mento. e vida rel'ormaua.
seIO; a occastOo convIda: o 1Il1tllllo convid
C)OI;\'CI'tído, p. p. de Converter, e adj. § úar algnma cousa por alg-ulll scrvico a,
conbecimento do que elle pensa, ou saLJe;
Mudado, transformado: Lus. 5. 61. «quando p.or !:1enel'oLcnciu: /<'cl'r. Bnslo, 5. I. .ini'n~l~
sondai-o.
C)oll\'e1'sár, v. intrans. 'fel' conversação, a terra alta se nl's foi mostrando, em que tia, que me ~onvI~ava.sempre quando il'aa
praticar, entreter-se com uma ou mais pes- foi cOl1vel'lüto o j.Çrão g'igante» «NaLJuchodo- sua casa... § fig. e IronICamente; Dar pancasoas, fallando familiarmente; tractar em n050r - em bruto" "dois corações n'um das: conVidou-o com tt.ma boa sóva.
particular. § - com os Livros, com os deran- convertidos" feitos um só, unanimes. Om:;,
COllvl~III'-"C, V. reI. Olferecer-se, dar-se
cios; llg: applicar-se a leitura, estudar § Poes. § Convel'lido á ré; diz-se do que aLJju- por con vldado. 11. lJom. R2. 2.9. RIJ.!. Ch,'. J.
Conversar em atgwna lerra; p. uso andar rou a sua religião para entrar no gremio 1/. c. 159. (fast. 6. 149. _il Adag.: .Onde le
n'ella, estar. Bern. LlIma, Egl. 2 .• nos mon- catholico. § Que veio a bom caminho, que q uer~m al1l te convtd~o • •Hospede que se
tes, que converso" leI. VaI'. /lim. "aqui con- deixou o mau procedimento: convel'tido (I convula, despede~se aSlllha...i\xa Ilão lem
versaI' quero pedras dura .. Oru:;, Poes. AI'I" melhol' vida; convel'lido do mundo para que comei:, conVIda hospedes_ "Um Convi.
7. 14. • conversavam (os apostolos) nas cor- Deus. - S. m. Pessoa que se converteu.
dado convula outro» ': fiom de convidar mão
COIH'c,'lIméllto, S. m. O mesmo que Con- de fartar» "A. agua e fna, mas mais quem
tes dos principes- Mal·t. Cal. I. c. 7. aO I'ercom ella conVIda"
bo ... morou e conversou entre os LIomens" versão. Lei de D. Manuel.
COIIVCI·th·cl, aúj. 2 g. Que póde converArr. 3. 28. "co/werSOlt (J. Cbristo) entre o
COIl\'ldl1tívo, ", adj. Que convida que
'
ter-se, apto, facil para converter-se. JI1. L. allrahe, que provoca.
homens, feito homem.. conviveu.
4Jollvc.,.."tívo, II, adj. ou
2. m.
COIl\'idO, p. p. de Convir: p. uso 'conviVOllvés. V. Con vez.
do, e ajustado» Porl. lIesl. 4.
C)ollvC"Síll'cl, adj. 2 g. All'avel, LJondoso;
VOII\'CSillho. V. Con vizinho. Lobo, r. 588.
que se deixa conversar, e tractar familial'm.
C::oll\'lllcelltc, adj. 2 g. (do Lal. convinCOIIVCXIIÇiio, S. r. Oppressão,. vexame. cens, enUs, p. a. de convincere, convencer)
ou que tracta com bnmanidade os outros.
Eurr. 2. 7. Sá M. Esll'. Pr. "não me tenbaes Leis e Pl'Ovis. de D. Sebasl. r 221.
Que convence, que tem força para convencOII\-cxld"dc, s. f. (úo LaL conve:cilas) o cer, persuasivo: V. g. m:;ào, prova, arguem pouco por me verdes daLIi tão conversoveI» Palmo 4. r 15. asendo a mulher tão releI'O convexo: a - da lente causa conver- mento -.
COIl\'inhíl\'cl, adj. 2 r;. (anl.) Convenienconversavel com- Bel'n. Lyma, Egl. 15. "em gencia dos raios de luz, e traz mais perlo a
nossa conversavel tenra idade.. "fez convel'- piutura dos objectos que elles reflectem, e te, accommodado: v. g. togar ulil, e-. ÚJp,
saveis aos Chl'i tãos (do oriente) com as na- passam pelo vidro.
Chi'. J. I. § !tazoado, adequado: V. g. inde/ll.
ções do nosso ponente» B. Pano I. ld. 3, 5.
{;OIl\'CXO, ", adj. (do Lat. convea;us, a, ni:;ação -; juiz -; com[Jl'lente. Ord. Af. 2.
1. "os ... sotumas sam mais conversaveis., a um) Opposto a concavo. § S1tperficie conve- r a.
f2on\'llIhávchIlClltc, adv. (anl.) Conve·
vida conversavel; i. é, social. /(1. lJíal, {. xa: elevada para fóra, como o bojo de al293. § "As armas. nam sam tam conversa- gum vaso. IJ. P. f. 89 V. «co/wea;os espelhos" nientemente; razoadamcnte; etc. «valer canveis» i. é, o seu exercido é duro, e traba- ~ Convexo·convexo; convexo por ambos os vinhavelmenle a teeiga mais cá me)'o mara·
lhoso. Palmo 3. {. 12 Lv. ou 122. V. Descon- [ados: v. (I. lenle convexa; diz-se usual- vidi» Eluctd.
C01l\-íl', V. intrans. (do Lal. co/wcnú'c) Vir
mente bi-convea;o. § Convexo, s. 01. Parte
versavel.
Von\'c"sÍ\'cl, adj. 2 g. Que se póde con- convexa, lado convexo «no conveJJo de um com outros, ajuntar-se. lned. 2. 419.• fel
bosque» Eneida, II. 124. concavo no inte- co/wi1' 05 outros, e tratou com elles. (n'osle
verter, transmuLavel.
sentido, que é o proprio, é allliq.1 § Vir, sue·
COU\'C"Ní\'O, ", adj. Que tem a virtude rior.
VOllV('Z, S. m. (I. naul.) A area da cober- ceder, existir no mesmo tempo, emejo, con·
de converter, ou transmutar.
COIll'él'IfO, II, adj. (do Lat. conversus, a, ta superior do navio. B. 2. {. 46. "capitão juncção: coincidir: .os mezes do seu mão
um) Convertido: convertido á fé A1'1'. 3. 2. do convés" distincto dos de 1)l'Oa, e de pópa. não convem com os nossos.. H. 3.4. 7. gSer
tornadiço. Bem. LlIma, Carla II. § (Jonver- Vieir. lO. 160. § Em sentido restricto; con- conveniente, util, proveitoso; decente: ~.g ..
so, S. m. Leigo de ordem religio a. JII. L. 3. vez, o espaço comprebendido entre o mas- isso não vos convem: convem a /(](/os vll~r
em paz. § Concordar no parecercomalguem;
199. § lJe converso; (Ioe. adv. ant.) pelo tro granue e o mastro do traq uete.
contnlrio. lnee/. 3. 350. os maos castio-ados
COllvlcçiio, S. r. (do Lal. convicl(o) Per- estar de accordo. § er conforme. coo~ruen
"e de converso os bons galardoados» plu'ase suasão em consequencia de demonstração, te, correspoqder: v. g. as obras hão ac.colIalalinada.
prova, ou fundamento evidente, sem duvi- vir coln as palavl'as. § Assentir, aonulllr. V.
VonvCl·tcdiu·, u, adj. e s. Que converte. da; certeza absoluta; convencimento. § Pro- g. convenho que lem I'aJào. § Ajuslar·se,
FI'. Th. de Jes. Trab. 35.
va evidente, que convence: V. g. no diclo concertar-se: v. g. convieram 1/0 prcçocdl4
COIl\'C1·tClItC, p. preso de Converter, e das leslenwnhas se vê a convicção do seu cl'i- do pagamenlo. § 'focar, per·tcllcer. M: L. I.
191. "com titulo de Iue CO/lV!r o relllo~a
adj. (anl.; Noviço. "Non seja davan posto o me.
engeo do serviço ou convel'lenle.. Regra de
(Convicção, Persuasão. Syn.) Aquella di- Syria" "cidad es que convinhão á jllrisdlCÇao
S. BenlQ, C. 2. em lnedilos de Alcobaça. t. 1. rige-se ao entendimento, e esta a vontade. dos povos Astures. § - se;. Ajustal'·se, couC)Oll\'CI·tCI·, V. trans. (do Lat. converlere) Convencer é reduzir alguem por provas evi- vencionar-se, tratar negoCIo. H. 4. 4. 18. i
!IIudar, tran formar: V. g. converter a a,qua dentes a reconhecer uma verdade, a não' N. D. Quando este verbo significa scr conveem vinho; convel'lel' os odios em ami:;ade : poder negal'lI; e persuadir é determinar al- niente, é impessoal, e co~juga-s~: contém·
Lus. 5. 59. "minba grandissin..a estatura guem a querer, ou praticar algnma COUSi!. me a mim. convém-Ie a /t, convem-lhe aII:
neste remoto cabo converleram os deoses» Aquella é filha só da razão; esta depende le ; convinha-me a mim, con~inho-IC. ali,
ele. conveio-me a mim, convew-Ie a II, ~c.
§ «Convel'lem os vossos calices a usos pro- mais da sensibilidade.
fanos" fazer servir. Vieir. 3. 437. § Reduzir
COll\'ício, s. m. (do Lat. convir;ium, de Quando porém significa {ltJer conuenfIJ[j'
a melhor estado de vida. § Fazer mudar de cum, (;001, e voa;, ocis, voz) p. uso Injuria, conjuga-se: eu convenho, [U ÇUIIVC1lS, / e
religião para outra que. P. tem por verda- all'ronta de palavras injuriosas, e falsas, con- convém, nós convimos, vós convl/ldcs, ~lts
deira; dIz-se especialmente dn que são tumélia. doesto: aOS éonvicios do cérulo des- conveem, elc.; eu convinha, elc. ; CI.I convl~
trazidos à fé cal holica. § Fazer mudar de pota" biniz, lJUhyl'. F. Elys. Marl. l. 359. ltt conviesle, elie conveio, nós conVlé~,. \,
politica, de partido, de uma opinião qualCOll\'lcli.so, OSIl, adj. Que diz convicios. conviesles elies convieram; ett conVllel,
quer. § Per uadir a obrar o contrario do ~ Que exprime, e contem convicios: V. 17.- convirás, 'elc.: convêll~ lu, c~nvenha e!lc,ca;j:
que alguem tinha resolvido. Casl. 8. C. 48. unguagem.
venhamos nós, convl1le/e vos, convenham ue
§ Voltar: «convel'tamos os olhos ao nosso
COIl\-ído, S. m. p. uso 'fracto, vivenda, les, elc. § Adag. : .. Quem quer mais do ~n.
Tejo, e mais notavel, ao ~londego, que ... communicação, convivencia, convcrsação. lhe convem perde o (I ue qner e oque I )
\elcva, Cumpre. Syn.
em espaço de 50 annos tem coberto muitos B. Flor. 1. 110. ,,- dos homens sociavelo>.
(Convem', Importa ' d
. . convcm ao
ediücios» B. 2. 5. 1. § Applicar: V. a. conVOll\'íct.o, ", adj. (do Lat. conviclus, a, Convem à decencia, e eço~o. d essor
verter as cousas alheias em seu uso. !:i Com- um, de convincel'e, convencer) Convencido. estado, qualidaúe, e çOlldlçao a Pao lu:
mula1', substituir: v. g. converter uma pe- B. Flor. 2. 257. "homem conviclo de calum- convem às ci rcum~tancl.as, ao tempo: 1o Re.
na em outra. § Converler em cinzas; anui- nia» § Na inquisição, aquelle, contra quem gar, etc. 11111)01'1a a ulllldade e pro~el. abri.
nar, destrnir; queimar: o incendio conver- se provava o delicto evidentemente. Vieil'. 5. leva o que muito importa. Cumpl8 aubliCO
lett o edifir;io em cinzas.
367. lJg. aconvictos porém n/este famoso actoll gação e dever. Convem ~o homemlgdas as
COD\·CI·tC,·.sc, V. rer. Mudar·se, transCOllvldúdo, p. p. de Convidar.• Vós, se- mostrar sizudeza e graVIdade .em ter cm
formar-se. Vieil'. I. 93. "a serpente em que nhora, convidac{a, N'esta cea soberana.. Gil suas acções: imporia ao IIrg?c~ante aO oe
a vara se coTwel'leo- Lus. 5. 59. "convel'[el'- Vic. § adj. Remunerado do serviço. § Con- LJom arranjo as suas contas. ?e{eu~dO/os
se·me a carne (de Adamastor) em terra du- vidae/o, a, S. Pessoa que foi convidada: os de familias trazer bem .adll1!IIIS~ eilar c
ra. § Converlel'-se; voltar-se: ,'convel'len- convidados;' i. é, as pessoas convidadas. § seus bens: cumpre ao Cldadao re p
do-se pal'a os 9ue estavam de redor delle" Adag. "A boda nem a baptisado não vás sem observar as leis, etc. ..
B. 2. 2. 9. no !im. "as suas seltas se convel'- ser convie/adoll ,,0 convie/ado mostra-se arniCO'l\'lsíuho. V. Convlzmbg' convidar.!
tião contra eIles. Viei'/.'. 1. 746. «colwel'lel'- gOl mas não lettradoll "Um convidado conC)ODvítc, S. m. O ~cto e
adre Rase aos soocorros humanos» appeLlar para viGa outro •.
Danquete, festim. Sá Aflr. "O c~~: Ce!!'D lloa
elles. AI'I'. 7. 19 «os apostolos converlel'ãoCOII\'ldlldol', 0, s. Amigo de convidar. poso fez seu g-asto, E a coma ronloine. I.
se para os gentios» i. e, dirigiram-se a pré- Sá e Mil'. EsII'. acto 5. § O que fez convite deu convile" F. Elys. ,Fab. defade serviço;
gar-Ihes. AI'I'. 3. II. «o infante convel'tia-se aos convidados. Tem'. c. 6.
18. § Cousa que se da em pa o a
a Deos, dando-lhe muitas graças» B. 1. 1.
Vonvldú,', v. trans. Pedir a companhia presente.

coo

CON
s. 2 g. (do Lat.) O que loma
le em um banquete; COl1lmel~sal. § O
p~~ foi convidado.. F. Elys. 8. 3,) I. "cada
~IlVI~a eleva-se! LI ansporLa·se JJ •
".
VODvln"', adJ. 2 g. (do Lat. convwal~s)
Ilt:collvile, de banqueLe. 11.'p. D. c/a Alluz.
c.20.• ua sua disputa convwal" durante o
ucte .
ballll
- ou cfi'CI.Lo de
COD,·h·Cnel..
, s: f: Acçao,
conviver, de VIver Jn.LllnamenLe, com alguma intimidade. § Sociedade d~ pessoas quc
vivem, que comem e beIJem JunLamente, e
com famlliaridaue.
Convh'cnlc, S. 2 g. Prssoa que faz convivcllcia com ouLra, ou outras; que tem rclaçÕl:s de amlzad.e. § p. a. de
.
cOOl'h'ill', v. IIltrans. (do Lat. convwel'e)
Fazer convi vencia; vi ver, comer e IJc~el: el.11
, eompanhia de ouLro, ou outros; ter J ntlmldade.
Iconvwmm
"
) (t .
cOIl"Í\'ID, s. m. (d
o ,at.
pac!.) ~auquete; mesa de convidados; conviveuCla. Agwl. LtlS, 2. 330;.
_
..
COllvlzlnlll\nçn, S. r. ~Ituaçao de VISIohos IIns para com .outros.
. .
vonvizlnbR", v. IIILrans. Ser convlzlnho;
eilar em convizinhança.
Von"lzinho, ou - Binho, "; e derivo
!dj, Vizinho de oulro. J? E{ys.8. Il.9., "con·
rilinha prole. oremos e naçoes C01Wlztnhasi. é, comarcas, confinantes. B. FiaI'.
CODI'ocnção, S. r. (do LaL convocalio) O
aclo Ue convocal': V. g. a - dos vO{laes. da
junta, do pal'la~!el1lo, do concilio, elc. § Conlile para reuOlao em lagar de 'Ignado por
meio de auuuncios, circulares, avisos Impressos ou verbaes, etc. § Convocação (ap·
pellido), para gnerra por brados, li certa
denolacão de voz. B. 2. 4. I. ,<lhe alvoroca
°aninlo esta sua cOlwocação" (por cuqltiádas na India) ao som de tambor, sino, malho, matraca, trombeta, peça di parada, elc.
para que os convocado se chegllem, ajun11m, acudam a algllm togar, posto, etc.
Cool'oc{1I10, n, p. p. de Convocar. "Yem
pela via·Lactea juntamenLe Convocados, da
parle do Tonante. Pelo neto gentIl do veIbo Allaule. Lus. I. 20.
co.'"'ocndilJ·, ", S. O que, a que convoca, ajunta.
('OOI'ONí." V. trans. (do Lat. convocare)
Chamarâjunta, conselho, concilio, conferenCia: V. g. -convocou os {mdes" Flos. Sancl.
p.IO~ v: § Convidar a reunir-se qualquer
~mbleIa popular: a associação commel'cial
(~convocada liam Iwje. § Chamar a reunião
para alg.u.m acLo solemne: v. {I. convocar
um concl/w: convocar cÕl'tes; convocar para
I guerra, festas, ele. «convocava a gente para otemplo. Vieil'. I. 224.
C~'II'OCI.I(ÓI·lo, II adj. Que convoca. §
COlltocato/'ta! S. f. êarLa de chamamento,
ou con~ocaçao para algum capitulo, ou as!<mhlela legal. flisl. Seraph. 3. 1). 367.
.Cool'Olil." V. intrans. (t. jur.) Mudar de
~~ado ou de fOro. § Mudar de partido de
""Ias, elc.
'
COnI'OIÍl(O, D, adj. (do Lat. convolulltS,
dç convolvere, embrulhar) Enrolado, enOlvldo, embrulhado em fórma cylindrica.
j/
m. 11U1I'. I. p. 49.
liaConl'olvnlilCClIs, S. t. pI. (t. boL) FamiaI' d~, planlas dicotyledones herbaceas, e
l po é a Ire padeira chamada campai, ou bons ({ias.
Coo '1
deira vo I'nlo, ·s. m. (t. Lat.) Planta trepa'e~' segundo a I'~ol'. Ltls. Ha varias es~e"dé u~ada na medicina como anodyIIJ..
eler Iva. Plul1'In 7'. I . 927
Co<l .
"~m:. p. 129.
_.
COD\'íVIl,

l'

Ji

lem°i'°I~nllrOlládo, u, a<;lj, (t. bot.) Que
10;. olhas semelhantes âs dos convolvuCoOI'nl

80 1ll ,:utc, adv. De modo convulConvulsao.
00vn18f
tolhimenlo no, S. . (~o Lat. conyulsio) EnII:rlo COm tcontraceao, retralllmenlo de
lo. V. do A1'C.remor mais ou menos violen-

!O

em

A

'e

COOVlIlsá'

_

!Itilar COn "1 ~. trans. POr em convulsao,
~J1Il'1JlIou 10vU ao: oa picada do nervo o
cOOvnls go•.
r.a~elltc ."8«:, v. r.ef. (t. modo adop.)
onvulsoes: «ouvindo o negro cri-

me mc horrorizo, Ioda estremeço, toda me
convulso".

Vo ...-..Islbllldlide, S. f. (t. med,) Disposição para as convulsões.
Vonnll.. loulÍl', V. trans. Caú 'ar movimentos convulsivos. § Concitar a revolução.
VonnllslonlÍ.'lo8, S. m. pi. Fanaticos
modernos, que fingiall convulsões para
provar a sua doutl'lna; especie de s'.lita
do parLido jansellista, que se desenvolveu
depois da morte do diacono Paris (l7'l7)
cujo tumulo se Lornou o local das seenas
mais extravagantes, que a razão doenLe púde produzir.
Conn.lslonistll, S. m. O que aLlribuia
um caracLer sobrenatural as convulsões dos
fanalicus chamados convulsionarios.
Von .....slvlllllcnle, adv. Com conl'ulsões.
Von"'llsivo, fi, adj. Da natureza da convul~ão:

v.

COP
Voo.'dcnuçi'io, S.

r. Ordem de cou a.
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tm si unidas dLpostas sob certa- regras;

composição methodica: V. g, - c/as lcUtas,
clas ]Jal'lcs elo eliscw'so. PCI'. Bibl. 3. 381.
llcool'tLinação. § O csLado das cousas coordenadas.

Voo,·dcnílllll.·, S. f. pI. (t. geom.) Sy tema de linhas recLas ou eurvas, que servcm
a delerminar um ponto, sobre ullla upcrlicie, ou no espaço. § It. de co'mogr.) Chamam-se coorelelllUlas âs ascencõc' recla. e
as declinações, assim como âs latilulle e
lon~itudes. V, Ordenada de pal'abola.
VOO.'dClllido, p. p. de Coordenar; e adj.
Posto em ordem com outro" § Pl'Oposições
011 otaçõcs cool'cwnacias; (L gramm.) as que
se correspondem, quc Lem I'elação entre si.
Vc,ol'dcniu', V. trans. (Lat. co, e vl'elinate
de ol'do, inis, ordem) Pór por ordem, ou lDe~
lhodo as partes de Jlm todo, umas caIU as
outra: 'D, {I. coordenar um syslema, uma

movimenlo -.
(do Lat. convulsus, a, um) collecção c/e leis, ele plantas, dc medalhas, c/e
p. p. irreg. de COllvellir, c adj. l!:m que ha l'aclos successivos. Per. Biúl. 3. 84.. «cool'diconvulsão: V. g. convulso o ,·oslo. GarJ;ão, non os livros sagrados"
Oel. llconvulso o coracão de morte anceia...
Voo"dhllll,;UO, e dcr. V. Coordenação,
{I.

ConnilHo, li,

Von">lll. S. r. Planh do Brazll, da familia das compostas.
COÓIUlIll, ou VOÓIlIU, S. r. (do Arabc
quima, vaiai', compensação) (ant) Coima,
pena pecuniaria, ou qualquer multa por
malfeitona. Ined. 4. 59U.
Voo1l, (pron. cúlij S. m. Chim, ou Iodio,
que emigra, para trabalhar por salario.
VOOUII, S. f. '(de colona, columna, tirado
o l como em caabre por calabre, em COOI'
por colar, etc.! (ant. e obsoleto) Um pcdaço
roliço: V. g. de manteiga. Doe. Ant. • huma
coôlla ue manteiga.,.
COlll'C"IlÇiio, S r. (do Lat. coopel'alio, e
os deriv.) Trabalho, auxilio de mUitos; concorrencia de auxilio, de forças, de meios,
para algum lim. Vieil'a, 8. 94.
VOol.c,'adill', ", S. O que, a que ajuda
em alguma operação, obra, elreito, e trabalha com outros: V. g. - elo ciamno, c/a
boa obl'a: (lcoopel'ac/ol'es do demonio. B.

Flol·. Os - d'esla morle, cia aléivosia; cl'esla obl'a.. compilapão; da operação ci!'ul'giea,
elc, Agwl, Lw', 2. 59.
(}OOI'C"ioutc, p. a. de Cooperar. § s. '2. g.
Pessoa, ou cousa que coopera. Per. Bibl. 6.
396. nola b.

elc

VÓI'"' s, f. (do Arab. cobba, pequena casal logar onde se guardam os praLos, e outros vasos da mesa, doces, conservas, compatas, bebidas, etc.' copeira. § Vasos de serviço de mesa, pratos, terrinas, etc. "tem
uma boa copa de pl'ala" aJiâs dizemos, me-

sa de louça da bulia, dc Sévl'cs, ele Sa:J:onia,
de pó de pedra, elc. § (ant.) Os vasos com o
comer. Inccl. 3. 441. lia porteiro irâ â cozinha, e virâ ante a copa. § Cópa (do LaL Cll
pa, ou ouppa; do 01'. kybba, la<,:a, va.o de

beber); vaso cóvo, milis largo do que fundo. Cam. Amph. 3. se. 4. e 5. Bal'l'eiros; r.
136. v .. huma copa de ouro,. por onde elle
(Carlos Magno) bebia"
CÓi'U, S. r. A parte dianleira da cabeça.
V. CopéLc. § Copa c/e bl'oqnel; diamantE; o
relevo d'elle. \. 13roquel. ~ Copa c/e chap~u;
a parte superior e funda do chapeu; a parte em. que enlra a cabeça. § Uopa elas al'vol'es; a ramada superior, qne toma uma
forma convexa: .os pés na Lerra, as copas
00 ceo alto" Vasco Nol. {. 242, § Copa elo
murl'ão; é a ponta copada. Ea;. ele Arlllh. V.
Capar.
VOlllitlll, S, f. (t. pop.) Copo cheio.
VOIII.t1i>l>lllllo. B. Ii'l. 2. 272. sup. de
VOll/ulo, p. p. de Copar; e adj. Que tem
grande copa ou ramada, formando superiormt'nle como que uma superOcie cnnvexa,
Vieil'. 6. 4. 34, n. Dom. 2. I. I. "plantas
copaelas. uma arvore, §,Cascos - ; l'adondos,
nao compridos. Galv. c, 18. ~ Cabellos copaelos; com copéle. V. Copar. § Vélas - ; pal1das, eofnnadas. Lobo, Pel'.
CO(.ulló.·, ", S, O que, a que copa.
Vopaibll, COI.uh·eh'lI. V. Cupaiba.
COI''''I, adj. 2 g, e S. Gomma, ou resina
copat; succo re,inoso, que se ·extrahe por
inci ão de diversas arvores dos tropicos, especialmente das [ndias' parece-se com o
Incenso, e com a myrrha; ànime. (Hal1llno-

VOOllC"Ú", v. illtrans. Trabalhar com ouIro , conlribuir com diligencia, auxilio, iofluencia: V. g. cooperar em lmelo c/oúl'e.
Porl. Resl. 2. 187. § Concorrer COlIl dili~en·
da, obl'a, tra:balho: v. g. cooperar com a
{lmça Divina. Vieira, la. 361. "\)01' ler coopel'ado a salvação ue tanlos míllares e miIhares de aLma.. "cooperão a salvação das
almas" lcl. 3. 416. 2. ,,- l1esse remediaFeo, (l, na obra da salvação.
COOI'C"ál'lo. V. Cooperador. V. cio Elei101'. § Coadjuclor, coadjuvador: -os - da
vinha".
VOOllC"lItiVO, S. r. Sociedade de organisação moderna, cujos sacias são geralmente das classes operarias, e cujo fim é: ou
fomecel'-lhes gencros de consumo, como maeum.]
alimentos, vestuario, calçado, etc., pelo I VOI".lillll,~. f. (L chym.) Substancia inpreco do custo, accrescido apena das des- colar, dura, fnavcl, lusoluvel na agua e no
pezãs de expediente' ou consLituir olIicinas alcool, e formando com o élher uma massa
de trabalho, sem a'exploração do capital; gelatinosa.
i. é revertendo todos os lucro, para os
Copão; Signif. incerla. P. cia H, Gen. 3.
proprios operarias, quc são ao mesmo lem- 182. "bum copão de pr~t~ grande, que esta
po os accionistas.
posto em huma guarl'U<,:ao verde de cavalVOOIIe"uth'o, ", adj. Que coopera com lo, que ervc nas ancas" (Seri coprão?)
outra cousa: ~. g. ,'emedíos, atl,~iliqs, dili· . ~o?ãOI S. !TI. (do Fr.. collpon) (t: mod.)
{lencias -. § Diz-se de. uma a SOClaçao, q.ue Dlv~sao ,d um tlLulo de. diVida pul:olJca, ou
tem por fim o mutuo-loteres e dos assoCla- acçao duma compaullla, ao portad~r, qne
dos: sociedlUle cooperaNva. V. Cooperativa, se carla e entrega para receber o Juro ou
subs.
dividendo correspondente a um semestre
Cool.crtíll'lI, S. r. Coberta, peça de co· ou a um anno..E creve·se usualmenLe coubrir. Alll1. inslr. 2. 2.
1Jon, e pronuncIa-se cupôn.
VOOI'O>lItO", u, S. Oppositor juntamente
COI.á." V. lrans. Tosquiai: a arvore, ou
caIU outro ou outros' conCWTellte.
murta~ para se fazer copada; I. é, alargar a
VOOI.tIlÇão, s, r. '(do La~. t;ooplalio~ A~- rama em redor, e ~or igual. Oca~ldo con veção de aggregar, de associar. § Ad.nllssao xa, e e~pberlc.a. § Capar o callello, penteal-o.
extraordinaria em um corpo ou SOCiedade, Cal'd. Coulo diZ, que o us!> era cabeHo apacom dispensa das circumslancias que a ob- rado nas fonles, e compndo para traz. O
stavam.
auctor da Eu{r. diz, que cabello copaelo era
COÓI" V. Cor. lned. 2. 124: (do LaL colaI" uso antigo. 1. se. I. Coulo, 4. 7.8." . Frantirado o l medID, como em doar de dolor; cisco Xavier trouxe sempre o. cabcllo coparcaabre de calabl'e, elc.]
do- Luc, la. 17, aparado, e hzo em redor

da cabeça, como o orclinario dos clerigos:
á inlitação de uma arvore copada. O. Manoel foi o ultimo, que trouxe cabello comprido. D. João III, o trouxe aparado. V. Copéte. § Uopar o lIH1ITào; na artillJeria, é depois de esfarpado. tomai-o a alizar na ponla. Ex. de Arlilh. § Copar UlJla chapa'ele
melai; razel-a da feiçi'lo de t lha rEspingo
Perf.J; dar-lhe uperricie convexa, C0ll10 de
va o covo. § Copar o manlctt antigo elo pescoço; concertai-o, que fique em canudos.
Presles, 28.

Co»",,', v. intrans l!:star, ou /leal' copado;
fallando de arvores, arbustos, etc.
COI'"S, s. I'. pI. Um do quatro nai pes do
baralho; um do. doi' naipes vennelbos. Nas
cartas hespanholas trm a figura de uma copa, ou vaso com pé e covo; nas rrancezas, as
copa são repre entadas por corações. § (I.
II. Grande ui) Gual'lliç~es de prata. redonda- com o centro convrxo, que se põrITI nas
extremiuades do bocado do freio. § Fa:scrse em copas, (Ioc. pop.) recolher- e ao siI ncio, calar·se; não dizer o que sente ou
pen a. § ii. No jogo do voltarete,' jogar
11'es:;e naipe. ~ VaI' W1J. g~ral em copas; (no
mesmo jogo) lazer todas as vazas, sendo CO°
pas o trulllpllO.
Cop,,"ba. V. Copaiba.
COI.i.:l.io, s. m. IL. pleb ) augm. de Copo.
§ Copo grande, e ordinari~melltc cueio.
COI.t;, S. m. II. do lJrazIl) Cabana pequena. reita de madeira e palha.
COI.éelll. V. t:opél.
Cope:.á.·, v. intra,ns. talvez Copejar; vulgo e.corregar, e cair cm feitos amora ·os.
~ Claudicar, manquejar. § Cair em desacerlos errar . Lopes, C1tr. I. c. I. f. 2.. "o jllizo
do LOll1em ácerca da lal terra (a sua paU'ia),
ou pe_ oas recontaudo seus rei tos, sempre

copega...

.
()OI.éiJ·", S. I.

°

mesmo que Copa. (no
primriro siglliL no I rillc.) Res. Chi'. o. 118.
«copeira de muitos deOTaOS":
COI.éh·o. S. m.
que CUIda na copa. §
O que faz dóces. licore~, elc., para a copa.
Vieira, 3. 518. 2. «copeiro de Faraó.. : lO (no
Drazil) Creado de mesa. § Copeiro; o burete, ou aparador, cm que se põrlJl os copos
e garraras. § Copeiro, a, adj. Engenho copltiro; aqllelle cuja roda e move com agua,
que lhe cáe de cima nos cllbos mais altos
da roda; meio copeiro, se diz quando a agua
toma a roda pelo meio; 1'asleu'o, 'I uando a
move por baix'o, dando.nOs cubos de baixo.
C"I,ejmll"', S. m. Pescador, que copeja
nas pe carias do Algarve, elc.
(JOIU'jiu', v. truns. llarpoar o alúm, a
baleia, etc.
COI.él, no pI Copées, ou Copéis, s. m.
Eram coma . accos (nns rundos da rúdes
grandes) de rede ue tralha, ou malha miuda, com que pescavam a semente uo peixe.
Jnect. 3. 456. V. Copio.
(J"I.élh ..,. ou (Jol.él!u, S. f. (do FI'. coupellc) Vaso rcito de cinzas leves e de ossos
de pés de cal'lleiro calcinados; usam d'elle
os ensaiadores, para afinal' o ouro, ou prata. Pharm. T.
COI,ellaçiio, S. f. A afinação do ouro, ou
da prata, por meio da copella ..
COI.ellú.·, v. [rans. Acllry~olar, alinar,
puriUcar na copclla o ouro e a prata.
(Jopc"nleillto, 0, adj. Qlle respeila ao
systema no mundo, <egundo Copernico. §
s. m. Partidario do systema de Copernico.
COI.é,·Dieo, S. m (l. a~tron.) ma das
mancha da lua, assim deuomiuada em memoria do celebre a tronomo Copernico. ~ Instrumeuto a tronomico, proposto por Whiston para rrpre eDtar e calcular o movimento dos planetas lia systema de Copernico, o qual uppõe o sol no centro do mundo, e todo os planetas giralldo em tOl'UO
d·elle. Este yslema, confirmado pelas explicações pbysicas de Descartes e 'ewtoll,
está boje geralmente adoptado.
COI' etc, S. m. Passador por onde entram os talões' na espora. GaLvão. § Copo
pequeno.
()ol.éte, s. m. (ant.) dim. de Copa. § Topete, cabello dianteiro, fl'izado. (Jonsp. Vn'iv.

°

r. Copete,
143. 2..

COP

COP
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1/. Gen. I. 2.58. "hllm copele de crystal com "treze covad~s de volentina pal'a PP.IOI
seu pé de prata doil'ada".
caJas, e copmeles, e 2. par'CS de calCa os! e
CÓI.htu. V. Capto.
g'ado leito a pobres por U. Ar Iii. - s. cCópia, S. f. (rio Lat. derivo dr cum, com,
~~iUllho, S. Ill. dlln.. de Cópo.
e 'i}JS, opis,'riqlll'Za) Abundaucia, grande nuCUI'i':', s. ~. Uede mUito millda de rasl
COI.IO'/t,mente, adv. gm aOllu
roo
mero, I;l'rande quantidade: - elo Lanças. Sego
daneia,
Cerco ae lJiu, r 67. - de 2Jalavl'as. Ac. dos largamente. Vieira, 10. 160.
Sing. 2. 178. - ele vapores, de sang/te, cle
VOI.losid..'de. mesmo que Copia Pal/ll
gente. AJ. L. 3. 133. - ila /illgl.l,a. lei. 5. 7. I. Decl. "co[Jwsulacle de palavras.. (da Iin o .
Portugneza.)
oUl
"com boa copia de mantimento" (tomaram
uma clÍüla de navio para carrrgarem d'el()Ol.losi", .. lmo, a. superl. de Cap'
1050.
les). (,'oulo, 8. 37. ~ tteproducçào textual, Vasa. Sil. f. 151. B. /,'Lor 2.. 162.
Iransulllpto, ira 'Iado: V. g. - da cu)'Ut. §
VOI.ióso, ósa, adj. (do Lat. COpiOSUl
Ileproducção, imitação de uma obra de ar- wn) ~bundante, nUl1le~o o: v. y. copio~'
te: v. g. a copia cle wn qUCLl.ll'o, de uma es- san!ll'w; COrIOS? e:ce!'~tlo. ~/ L I. 11il. ;:
lalua, ele. § iJar copia cle si; visitaI'. rece- nOVidade de cI.avo 101 Illllt CO[Jtosa.. Anelr
.
ber alguem. Anel. ChI'. 2..2.2. dar audieocia, Uhi'. 4. 90.
ue~liachar. !lI. 4. c. 52. tractar negociaçõe< . COI·á .. t .., s. 2 g
(1'1e CopIa; escreven.
()om os ministros. lel. ib. ~ fJar copia de SI: ~e, aman.uens,e. .llarre!!·o~, 226 o. R It. de
ao inimigo; sair a correr-lhe, a accommet- II~on. e fIg.) Ilaglal'lo ..llllltadOI', artisla que
tel-o. § fJar - d~ aLguma cOllsa: V. g. de nao tem o tatento da Invenção.
uma carLa; dar vista, noticia, ou transumCOI·is' a, S. 2 g. e adj. De cópo, beire.
pto d'ella. Freire, 4. n.· 36. ~ Haver Gopia dor, enxugador de copos: ..o tal coeisla pa.
cio .7',i:;; requerer-lhe despacho, ou proVI- g-Oll pl'lmelro selldo convidado.. 70len/ino
I
dencia, poder requerer-lhe; ter audienr:ia; Son.21.
e assim, haver - de conf'eiisol'. AJal'l Cal.
~ópla, S. r. Quarteto de versos endeca.
achal·o e conressar-se-llJe. Ord. ~. 76. 2. syllabos, ou octonarios, consoantes, ou as.
"se nào pode:r haver copia do jui:;, para o soantes, para canto: "de.tas copias. lJ. F.
manual' prellder" (ao deveuor, que vae fu- Man. Carl. 8'1. Cenl. 5. 111. L. 5. 7. •coplas
gilldo ao creuor).
Portuguezas».
CÓI.lu, S. f. (do lIaI. coppia) Parelha, ou
COI.list .., S. nl. Allctor de copIas. lJ. /I.
par. AJ. C. 5. esl. 27. e Canlo, 7. (req. "bel- Man. Apol. Dial. 2J. 352.
la. - ue doi amalltes".
~ÓI>o, ~. m. V~so de bebcr, qua,i cJ'lin.
VOI'!I'do, p. p. de Copiar: "um rnauu- drllJo. maIs estreito para a base' ürdiuariacripta copiado lielmente...
mente de vidro, ou metal. § O conteudo de
COI' .... I,;'·, u, s. Copista. Per Bibl. 3. 84. Ulll copo: beber wn copo cle vinho. § íhpos
g q que, a que copia qualquer escriplo; pai- da espada; a guarda da mão abaixo do puIJ~IS; obras de esculptura, etc. § fig. Plagia- nho. i' (Jopo da úalança; prato § Copos ela
rIa.
brida; peças do freio. Lobo, (. 41. Rego, CaQ;ol'illdi»', S. m.
que copia, copi~la. § vai. 20. § Uopo de agua; i. é, chrio de agua.
j,ivro 'onue se lança o conteudo das carIas, § Copo Cmlt agua; i. é, não cheio; com alque e remeltem, entre negociantes. Hoje, guma agua. § iJar on onerecer w) copo ele
dC'poi da invenção da prema de copiar, agtla; dar Ulll beberete em obsequio de peso
no copiador dos lIegociaute~, etc., toma-se soa? que estimamos, ou a quem nos (!uerc·
lima copia mechanica exacta de Ioda a cor- mos mo. traI' gratos. § (''opo; va. Ode coure. pondencia, factllras, etc.
ro, estreito e longo, com que o jogadores
4:'0I.i ....·, S. m. (t. do llrazil) A parte dian- ue uados os lançam jogando. To/m/. 8011.
teira das casas baixas, rusticas, ou palho- 45. "com o copo na mão lopando tudll'!
ças, onde está a porta de cutrada, e lem Copo; a porção de lã. ou algodão, que por
uma como varanda aberta. ou alpendre. § II ma vez se põe na roca. Leão, Grlh. (. 334.
Da-se tambem este nome ás partes lateraes maneIo: "POUCQ a pouco tia a velha o copo.,
Utis. § Copos de nece.· Eneicla. II. 146. \;
do telhado de quatro aguas; tacaniça.
COI.i ....·, V. trans. Tirar copia: v. g. co- l'ieve. § Copos de neve; a que cahe como la
piar lima carla, painel. ~ fig. Imitar: "co- em fiocos nos paizes do norte. V. follle«.
Copolinus, adj. r. (t. boI.) Dlz-.cdasfo·
lJiando fgoacio em si de hum a hlllniluade,
de outro a paciencia" Vieim. retratando lhas rm rórma de copa: ii. das glalldulas
em si. B. FLor. 2. 71. "sua virtudes copia,>. em fÓl'mu de tigelinhas.
. .
CÓ;trtl, S. L (ant.) CopIa. § nu Elluopla:
§ neprodl1zir, fallando de uma obra de arte; imitar: copiar um quadro, wna eslalua, ~I iolo do cóco secco, e avellado. 801l10s,(.

°
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()Ol.i",·-se, v. reI'. II. de bellas-artes) nepelir-se, não variar de a sumptos; diz-se de
UIll pintor, e, por analogia, de um allctor.
§ E les verbos conjugam-se: eu copío, lu colijas, eLLe c0l,yía, elc.; e não ett copeio, elc.
(Copiar, rra~ladar. Syn.) Copiar é repetir, mulliplicar a cou a, tirar d'ella um, ou
muitos exemplares. TrasladaI' significa lit·
teralmente escrever segunda vez, passar a
outro papel, pór em limpo. Traslado indica
exacta e IitteraL confol'lnidade; e copia as
vezes só maior, ou menor selllelhanca com
o original. Copiam-se não só papeis; senão
dclJuxos, pinturas, e ludo o que bem, ou
mal se imita; mas só se lrasLada o que está escri pto.
CUi.idóptea·os, S. m. pl. (do Gr. koptdos,
ll'eu. de Iwpis, e. pada, e 2Jleron, aza) (I. de
U. n.) Passaros, qne tem as azas em fórma
de espada.
.
cOI.1J1l9i'i0. V. Ilecopilação, Epilogo. PP.
L. C. 2.4. COUlpilação.
COI.llndo.·, u, S.
que, a que copila. §
RecopiLadol', dizemos hoje. V. Compilador.
COI.lIill', V. trans. Ajustar, traçar: "andav; copitando huma tra.ição para o matar"
B. ~. 6. 2.. e 3. 5. 9. "coptlaram de prender,
ou matar a Fernão de MagallJães" i. é, concertaram entre si
()oplJ ....·, etc. no sent. de Compilar, elc.
V. Recopilar e Compilar. Pinheiro l. 66. B·ril.
C. 3. C. 7.
•
. COI'lnéte, S. m. Trajo, ou fazenda antis. m. (ant.) dim. de Copo, P. da ga, como se te nas P. da H. Gen. I. ~23.

°

*

M.~
.
COlwiio, s. m. Em B. 2. 7. 3. (et/lç.
1777) 1'. 2.. P. 2. pago 177. 78. ondc raz men·

cão de uma sobreanca de malha de ferro,
ém 'I ue vai a onça de caçar, como usam n!
India, para não esfarrapar com as unlJaslll
ancas do cavallo: parece que é el'l'o cm vez
de capariío, ou caparazào. .
COI........, ou ()OIU't'jí..·, v. 1Illrans. (an~.1
Faz!:r copIas, vel"ejar. Presles, 6J v. •vos
copraisP" Cam. Sel~uco.
.
", ~'lixl
COI.rá ...... , . f. dlm de Copra. ~m. I .
e A1Ilph. l. sC. 3. c<zombaes'/ falais-me co2Jrinhas...
. . . ex-

cop"oCt'itieo, u, adj. (do Gr. 1.0p10S, •
cremento e kriná eu separo) II. med.1 ne
1Ileclio - ; que faz 'purgar lentamente, lala'
tivo.
~ S'iI
Copt·óllt.ho, s. m. Excremenlo o ia' ou
COP'·OI... letlÍ,·lo, 0, s. ~roprlelar caIU
possuidor de alguma cousa lun~ament~nal_
outro. § "Os compartes chama~-s~.eo( ui.
mente co-i nteressados, CD· Pl'op~"eIQlF;I'JÍI'd
nltoeil'os e consortes do navIO'

Borges, lJicc.

ou

d A b roplí

CÓI... to, S. !ll. ( ~

ra. eutr:
e Egypt. gup/i) C)Jl'Ístão Jaco~lta'h~J~Ua do
cltiono, do Egypto. § A antiga n
E"ypto
.
"Copi., s. m. Téla estimada n~ CbHl~CcãO.
()ópul .. , S. f. (do Lat.) .1,lgaçao. i~~só. D.
§ Ajuntamento sexual; COitO, congeoallriI. 3. 8. § (t. logo.) O verbo, com q~ilo' t'. g.
buto da proposição se nne ao SUl, .
De us li j liStO, e al1llt os bons.
()Ól.to,

COR
Copulár, v. tt:ans. (d? Lat. copulçl1'e)
runtar, unir, § v. lO~ralls: reI' copulu! a.lundr.se para. a geraçao: diz-se dos amm!les.
llopulut"·O, /l, adJ. Que serve de aJunI r e unir' que une uma cousa com outra.
~a((, gram m
.) ConjuncçÇio.. copulativa; a que
Ii!!il orações ou proposlçoes da mesm.a naIIU'reza: v, g. e, que, lambem .. § Orar ao , ou
proposição Gopulat!1:Çt; a ~Iue e Ilga~a a ouIra por alguma conJuncçao copulatwa.
Cóquc, s, 111. Golpe na cabeça, pancada,
carólo, AG. dos Sing. 2. 2qO. 1. lIJ. P. c.
171"
f \f . d b ",' § V C
COflucudll, s. . oz o U,.,IO.
. uquiada,
t'oquclrál, S. m. Souto, ou grande uuOleI'o de coqueiro~ em u~n logar: palmaI'
diz OarrOS: no Brazll c9quetral,
.
CoqueirO, S. m. Espe~le de pal~ell'a,
que da os çócos das.lndlas, e J3razil, dos
quacs ha mUitas especll~s..
.
CDfluclúchC, S. r. (voe, FI'.) Tosse VIQ·
lenla e convulsiva, que ataca ordinaria~
mente as crianças desde o nascImento ate
12.' dlnlição, U. ele Palhol.
VOljuilhO, S. m. COco: pequenos, de que
10 tórno se fa~em conta, para rezar, etc.
cóqulo, V. Cocchio. U, Pltarm. e Phal'l11.
G. ,pílula cocchias".
Vor, pl'cj: por com, na~ palavras que se
compõem d'essa prep. e a que se segue um
r: 1'. g. COl'l'elalillo; col'l'cligional'io.
COI', pI. CÓl'es, S. r. (do ~aL colo!') A sensação, qne produz no org-ao da VJsta a luz
diversamente rel1ectlda pel~s corpos: V. g.
a cor br:mca, awl, alaral1,Jaela, pl'ela, vel'~I, e/c. ou a refracção úa luz nos primas,
Das goltas de agua, do iris, etc. § Cores pl'imitiras; as sote cOres do espectro olar.
lCóres na/umes dos COl'pOS; as que provém
da uDlureza dos raios reflectidos ou I'efraclados por esses corpos. § UJl'es complemen·
lal'll;a (Iue, combinando-se com outra cor,
reproduzem o brancoj seis cOres do especlro
lio colllplelllenlal'es oa septima. § Qualquer
cOr, menos o branco e o preto: uma camila de cór; lima calça de CÔI'. § Qualquer cor
l>eura, em opposição ás cOres claras: vinlw
dr pouca ou muita CÔ". § Tinta de pll1tar.
Neller cõres, é dos orliciaes, e aprendizes da
pintura, os mestres acabam e dão a ultima
mâo aos quadros; Vasco Sil. f. 139. l'etoCal'
Idos me tres. § "CÔl'es de pureza e vergo·
nha•. branco,. e rosa, ou vermelho. Cam.
Ode, 6. § A cór rosada do roslo, a c61' nalural da raça branca: "a CÓI' vergonho~a,
ue no rosto lhe resplandecia.. Feo. TI'. '2.
,219 V. § flolllem, 1I111lher de c61'; um mu-'
lo, uma mulata. ~ lI1udal' ele CÔI' ; tornarse vermelho ou panido em consequencia de
orna cummoção , ubita, por urna má noticia
por qualquer abalo inesperado. § Ficar, ou
~Ial' S~1I1 CÓI'; IJel'del' a CÔI' ; empallidecer,
esmalar por motivo de doença subila, suslD,lmor, etc. § Fazer-se ele côres; de mil
~1'tS; apresenlar rapida e.successivas mu·
ança de CÓr do rosto, mostl'ando a 'sim
grande perlurbação de espirito. ii Apparencdlada, desculpa, com que e encobre a feal, eda cnu a: V. g. lem cOres de cousa boa.
~"a de guia, 26. ]Juscar côres para se des~ '(I!1I': ·nao sem côr de virtude" Lus. 8. 99.
IC6I'escla.eloqu.encia, do es/ylo; tropos, fi·
!Ufil;l, matizes. Luc. I. c. 6. § Lumes' 'appa~n~la boa: "a càl' das razões)) ld. 7'. c. t8.
d', oAre Prol. § Não saber de que côr li;
e.conhecer, nao ter uso: ,mão sabia de que
~r he arran,car a espada. § Pil'es d~ CÔI'; i.
ro_~I~Jiel"a, para arreblques, e postura do
19'0. c6r toma-se pela do rosto. Fel'!'. Sono
me ~.1. § 7'er boa côr; ter o rosto natural·
TlrDe ros~do, apparentando boa saude. §
doe ma COI'.; ser pallido, dar mostras de
~.mnte, § Ji'tg!II'a de ~l1orla côr ; de ge~so,
qne enFrnaçao. § Ptnllt1'a de morla 001';
riJreO U ros dizem de mOl'le CÔT (mas 1110l'la
lieir~ F~'O). 7', de Agora, 1.2. "se nas priY!ffri .10 las e morle-cõl' vos parecem inIDi0l6el bV, Mortecór. ii lJar .C6l'es ; i. é,
tllr b' o, {. 480. § Cór do dta· (t. poet.)
l.!u :a~r-' do rosto da gente cÍa EUI'opa,
tomo 'oó . 'dterra onde havia gente, assim.
loticia s a. e61' do elia.. § Sem c61" sem
tmtura. flg-. lIJaus. "sem éõl' de
vOL,,seml-PI..
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fiumanidade .. § CÔI'; colorido da pintura' e (ao novo rei) Vieil'. 16. 182. § RendeI' o cohg. CÔI' da de"cullla. Eut"· 5 5. Bem. Ly- ração; dai-o, captival-o; i. é, a vontade,
ma, r 168. "quando a mim me crerão, to- amor, quemr.
j.'allar ao cotação,. demodos crerei sem duvida, sem càl'es, sem en· ver os af!'ectos maviosos: "procurava muiganos.. § FazeI' tudo de tt1lla CÔI'; dar o mes· to {alar ao cOl'ação_ (um préltador) Paiv S.
mo caracter moral a todos. {,tIC. 10. I. (fal. I. Prol. Vieil'. I. 29. § "O I';spinlo anto
lando <Ia corrupção geral dos costumes.) § abomina o homem de dous (:Ol'ações .. dobraVejo outl'as cÔl'es a ?IIW espil'ito; i. é, dirJ'e- (10, que usa de duplicidade, dobrez. Luc. 7.
rença de ideias: conceitos, propellsões, elc. 3. § /i', e vi?' o- ele aiguem: estar duvidoA1'1', 9. 18. § CÔI'; apparencla: "sob COI' d'a- so, incerto, receo~o. '§ Quebl'ar-se o coramizade" simulando·a. Goes, Chi'. Man. l. ção; por falta de animo, tristeza grande, a
q4. ".As cores qlle dava á mentira.. para a en· que se segue morte. § QuebraI' o coração
cobrir: -tem cores para todas as suas ve- (trans.) "o coração me quebra" lJem. L1fll/a,
Ihacarias, e maldades. V. Color. § ()ôl'es . r 49. faz desanimar, Casto 2. C. 8/., "quebl'ar
bandeira, insignia, etc. : as cÔl'es POI'Il/.glte~ o cOl'ação aos Mouro .. § Qlwbl'al' se o corazas, o azul e branco; as CÔl'es brazileil'as: o ção; ligo faltaI' o animo. § B. 3. 7. 3. -per·
verde e amarello. § CÔI' polilica; opinião, eler coração- desanimar. Leão, ChI'. f. 151.
partido: SOl/lOS da mesma CÔI' politica; i. é, )ned. 3. '26ó. § lJalel' o coraçao; entir-se
[lartiúario das mesmas ideias. § (l. de pinl.i certa commoção, e agitação por suslo, espeCÔI'es brandas; as qne eslão comprehencli- rança, duvida, etc. § Apertar-se o cOl'ação
das debaixo da denominação de córes bran- com lrisleza, lemol''' angustiar-se. Eufi'. 2.
caso § CÓI' gel'al; o conjuncto dos diver$o 5. § Ter cabeltos no -,. (phr. prov.) ser
objectos coloridos que e tão n'um quadro. crnel, de genio forte, indomavel. § Coração
~ 6'01' lncal ; a cór propria de cada objeclo, ele eslalagem; pessoa que raz festa a todos,
Independentemente da di Iribuição da luz, e não estima nlngnem em particular.• Coe por extensão, a arte de repre enlar os rarão I01:aelo; pes oa si ncera, franca. §. Coobjeclos quer pela pintura, qlH'r pela IiUe- mção; indole, caracter: aquelle /tomemlem
rat ura, com todas as parlicularidalles cara- mau coração. § Coração ele pedra, ele bl'oncteri licas do lagar, tempo, ele.; a cor local :;e; não ter piedade; er insensivel aos maoppõe·se ao convencional e ao vago. § (I. les de ouLn'l11, que talvez podia remediaI'.
mus.) CÔI'; o mesmo que limhre. ~ CÔI' de § Coração; fig, centro, meio: V. g. coração
bul'l'o quando toge; (loe. pleb.) que se eiU- ela cidade, elo l'eino, elo inve1'11o, do verão.
prega para não dizer uma cor, ou por nma AI'r. 4. j I. "coracão de /lalia .. "determinou
cor indefinida. § Ficaram lodos da CÔI' do SI'. rUlldar uma cidáde, CJue fosse cOl'ação de
masll'e; 1I0c. pop.) diz-se quando de repen· toda aqllella costa.. (a Bahia na do lJrazil)
te se apalta a luz, e tudo IIca as escuras.
Mal'iz. ~ Coraçtio do tronco, ou arvore; a
(Cor, Colorido. Syn.) Aquella é rm geral a porção do centro; o cerne. § Meu coraçtio;
impressão feita no orgão da visla, e com- expre~são ue amor. Gil. Vic. 3. 65. § Coramunicada á alma, pela luz reflectida da su- ção; figura do cora ão imitada: v. g, um
perficie dos corpos; é o que raz sensiveis ii. coração de madl'epel'ola : tra:;ia ao peilo um
vista os objectos do universo. A varieda- coração de ouro. § Coração ele gallo ; v~rie
de d'aquellas impressões é que constilúe a dade de uva, tambem chamada: olho ele
dilJ'erenca das cÔl'es. Colorido não é sensa· r;alto. § - c/e negro; pau do Brazil mui rição pariicular de CÔI' detrrminada ; é, por JO, e dnro. § ter o cOl'ação a h'asbordal' ;
assim dizer, uma sensação complexa qne não poder reprimir os ~eu sentimenlos. §
re~ulla do todo das CÓI'CS naturaes, 011 arti- Ter o 'cOraj'ãO ao 7Jé ela bocca ; angnstiar-se,
ficiaes de cada objecto, e da sua combina- anojar-se 'acilmente. lJ. F. Man, Feim dos
ção e mistura, relativamente aos diflerentes Anexills, I. 3. § Querer 1'oel', eleroral' o CO°
aspectos da sua posição,
I'arão a algl/em ; Ler·lhe adio mortal. § Sa('ó,', S. r. (do Lat. COI', coração) (anl.) Co- grado coração, devoção ao coração de Jesus
ração. "Buscando ú sejo, O COI' m'esta r('.io, Christo, que se desenvoll'eu no começo de
Canz. ~Iemoria: v, g. sabeI' de cór, l'epetil' seculo XVIII. § ii. Congregação de religio·
de cór. § (ant.) Desejo, vontade: v, g. leI' cór sas consagradas á adoração do coração de
de comeI'. Cqm. Filod. 2. sC. 7. "nenhuma Jesus Christo e á educação de rapariga . §
CÓI' certamente tenho do que me elle man- Sagrado c01'llrão ·ele Mal'ia; devoção ao Coda.. "lagrima ... ~em CÓI''' UUs. I. se. 4. Eu/'t'. ração da ~Iãe de Jesll Christo. ~ 11' direito
ao coração; commover, convencer sem dif·
2. 7. "ou com càr, ou com vergonha.
CÓI'n, S. r. Acção de córar a roupa, a cê- ficuldade. § Ii'allal' com o cOl'arão nas mãos;
rallar rrancamente. § lJo corarão, ou ele Iora, etc.
COI'à, S. f. (t. do Brazil) Iguaria feita de do o coração,. (loc. fam,) com todo o amor,
com Ioda a uoa vonlade. § Corla?' o coramilho verde; canjica.
COI'/lÇUO, S. m. (no I1e~p. cOl'azon; do çào; cau~ar grande dOr, graude al]icção.
Lat. cor) Orgão musculoso, que rsl1\ no pe- D. F. 111an. li'eira elos Al1e.7Jflls, I. 3. § ()ail'
ricardio, no peito, entre os plllmõtJs, de rór- o coração aos pés; ter grande usto; ficar
ma cónica, chato pelos lados; d'rlle na_crm abalado por um grande desengano, uma má
os vasos san~uíneos, e a elle tornam o san· noticia. § Fazer das II'ipas coração . reve~
gue que d'elle levam pelo corpo; é o prin· tir- tJ de Rluita paciencia; re~ignar-se a
cipal motor da circulação do sangue, o que um grande mal, a uma sorte dura. D. Ii'.
raz por movimento de contracção e relaxa- Alan. Ji'eira dos Ane.7Jins, 1. 3. ~ Ai! Ilois não,
ção, como os outros musculos: § fig. Apar- meu coração! phr. fam. ironlca de denegate interiol' do peitu, onde se sentem as pnl- ção. D. F. Man. Feim elos Ane.7Jins, I. 3. §
sacões cardiacas ; o peito: aperlar alguem Eslalarem as cOl'das do coração; ter grande
coi!lra o cOl'ação. § Séde das paix!ies e dos dOr. lJ. F. lIfan. § Mel/el' a mão no coração
sentimentos: tem um bello cOl'açao; "que- a algllem; prnetrar-Ihe nas intenções. § lJal'
brar, e ferir o coração.. Viúl'. rompeI' 0-. lima pancada o coracão; ou dOI' a algu.eln
Id. Palav. (. 21. quebl'al-o. ibid. causar grano u11Ia pancada no coraJão; ier uma sensade dóI', dOr de morte: cOl'lal' o coraçao; o ção subita de pre~entllnento oa palpite de
mesmo. ld, rasgal-o, lacerql-o, ~lesangral-o, cousa má, fune ta. § Um chi-coração; (Ioc.
ele. § Dar alguma cousa no coraçao a alg!wm; pop.) abraço de carinho que se dá a uma
ter preseutiinento d'ella. 'Luc. 1. 7. "como a creança, e que ella nos dá com ternura. §
quem lhe da!'a no cOl'afão que havia fazer Coração da f/ydra, - de Scorpião; (l. as·
esta jornada)) § Coração; fig. animo, valor: tron.) estrellas d'essa. constellações.§ Adag-.:
V. g. cobl'al' coração; ler coração. gasl. ~. C. .Coração partido, sempre combatido·, "La
105. "e Li rou da fraq ue~a çoraçao.. Uam. vão os pés onde quer o coração" "Por ten
Ecl. 3. homem sem coraçao; tl' sem - ; des- coração julgámos o de teu irmão" "A muanimado. Leão, ChI', § Amor, boa vontade: fher do escudeiro, toucas aI vas, coração nev. g. desejo de loelo o coração: amar de lodo gro. "Bom coração quebranta a má ventuo coração: i. é, com todo o amor: -e com ra. "O bom coração solJ're, e o bom siso ouis.to (me,rcês) crão os reis servidos de cora- I'e.. "Contas na mão e o demonio no comçao" Leao, Desc. C. 86. § Intento, pensamen- ção" -Coração delerminado não solfre conto: V. g. descobrir o seu coração a aCguem, selho.. .De grande coração é solJrcr; de
§ Todos em um corarão; i. é, voto, do mes- grande senhor é ouvir" ,.Melhor é veq~onha
mo animo. Seg. Cerco de Diu, p. 39. "loelo no 1'0 to, que magoa no coração .. "Feitos te
o reino unido em hllm coraçao o segue)) rarei CJue ao coração te cheguem.. "Quaes pa-
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lavras te dizem, tal co/'ação te fazem" ,,00- o homem superior á.s fraquezas hum~nas' , sol para cóml'. § Dar c?r ao ouro; enl e
mção sem arte não. cuida maldade" «Quem I E' termo mUI I:\'cuenco.: os outros ~ao as OUI'I ves. § Colorar, .dlsl'arçal', encobri/ os
sell coração quer vlnO'ar sua casa vê prear" espBcles. Valor e a qualidade moral do ho- uma falsa appareucla; "embuçal' e acom
cUm coração conten.t'e ê' um festllll perll,!a- mem; q.ue se expõe aos peril?os quando é brp.za ... Lu.c. D. .5. e 11. Flor. 4. 4q: - ponente.. "Longe da vIsta, longe do coraçao,' nece:!sal'lo; é a cOl'agem marcial: o seu 01)V .. "'"', v. 1I1l1·aus. 1'11' a Cór ao rosl .
,,~Iáos frias VlJmção quente, amol' para sem- posto é cobal'llia.. Bmv/lra é a COl'agelJlmo- tornal'-se córado; enrubescer: v. a cór~'
pre .. ,,~Iãos quentes, Ci}mção Frio, amor va- mentanea, iLllp~tuosa.do solda~o,.tal~~z com em onvinelo isio.
.'
u
dia" c()omçáo fraco nao merece dama., "Um mlstul'a de Funa ecolera. InilepLele~ e o.llaC?...·Il7..I, s. lU. (anl.) Panno de loucinl
coração é espelllO de outI'O". .
_ 101' . ousado e arro:lado, alTront~ e de,salta o Bnt. C. p. '298.. cpelo N~lal -pal\'areis III:~
VO""çiiol<ínho, s. m dlm. de COl'açao. pel'lgo presente, Itca rlrme a. Vlst~ (l e.lIe, e cOl'azl1 de toucinho·,. § ()ol'a3il (le pO/'IXJ' roo
Sá Mil'. /. 13fL
.
talvez se sacnfica, se l~ecessal:1O e. A uttre.- l'U':{em: uma espadua com costellas dn mais
cO"oCO-h"IIChí"l, adj. e s. (uo GI'. ko- pu/ez mal empregada e temendade. l1arell- ou menos peso, sem conter os pl'e untos'
?·a.'v CUI'VO' e do Lat. bl'achillln, braço) (t. menlo é a coragem. com que se tomam e Etnc/el.
.
anaLI Diz-sê de um musclllo do braço.,. que s~stentam el!lpl'eZa~ gr~nlles, e talvez arC~"bclhll, s. f (do FI'. 'co/'Ileille) Ce"lo
prende na ponta da apop.hyse coracoldea. l'I~cadas, e nao exc,lue a IdeIa do Interesse, de vlmcs de levar. fr.ucta, dóces á meza' ás
v(II".CO-CIIl,'iclllli." adJ . m. (t. anat) .Que honra, ou glofla d ellas provPllIcnte. E he- vezes é de pr~ta, 1I1!ltando os de vime.'
pertence á apophyse coracoldea e a clavlcu- '/'O/SI/IO é a qualIdade 11!0l'al do homem, ~!ue
VOI'Çll, s; I. A lemea do gamo, ou do
la: v. g. ligamenlo -,
propondo-se algum obJecto grande e utl ,o veado. § VeIo cOl'ça com ?'abo; i. e, Cousa
Vorl~co~cllhU •• I, adj. e s. m. (do Gr. ko- procura executar com Iirmeza e perseve- maravilhosa, coutra a ordem natural' E/I(r
?'aJ) . e do Lat. cubilus, cotovelol (I. auaLJ Diz- rança, só por amor d'elle mesmo, sem tc- 5. '2. Algun' escrevem Corsa.
"
COI'cCI, S. m. (do FI'. cOl1l'siel') Cal'allo
se de um musculo qne se estende do hom- mel' as dil'(jculdades ou os pengos, que a
bro até o antl'hraço..
.
mór parte dos l!omcns temclll.
correu?r; ca~allo de batalha. fi'. E/!ls. Mal'/.
C....i.co-hlllllcr•• I, adi. c s. m. (l. anaL)
V(1l'1l;.;h\80, OS", adJ (anL) Suherbo, al- {I'eq. Canc. /' '20 V. "coselo.
Nome de um lig'amento Ii:w à bar la ex.ter- livo. § lig. "Fi7.esse outra igreJa m"is co/'a("Mchll, S. f (do Lat. corlex) Casca corna da apophyse coracóidea e á parteanterior giosa.. Elucid. Hoje di7.elll abobada all'el1ida, tiça ela arvore; é ordinariamente a'C1Sca
da grande tuberosidade do humcro. § M/ts- ousada.
exterior das sobreiras: "não está o vigor
culo - . o mesmo que Coráco-urachial
vOI·lIjcnto. ",. adj. Corajoso, colérico, da arvore na cOI'Ch'L; e, comtudo se a ps.
()o.'~co-hYbjdcO, ", adj (do Gr. kOI'aJ), irado, sanh'ldo, raivoso; e1e~temido. Lelio, corcharde.s toda, secca, ou apodrece. Cei.
e eiclos, fôrma (t anaL) Que pert.ence á apo- DesCI'. c. 8D. "lIlulher coragenla, e mui des- la, S. p. 335. § I\olha de cortiça em bote-

physe cOl'acóldea e ao osso h.yolde. § s. ,mo envolta para 11lIIIla UI'I,rall
lha, etc.
Mnsculo que se estende do hombro ate o
COI'lIjÓSllIllClltc, adv. Com coral:l'em..
Co,·chet.c, S. m. (do l1ebr. kOl'sé, circu·
osso hyóide.
CO"lIjOSO, ,.'811, adJ. Ir~do., enturecl.do l~, annel, fivela). V. Colchete. Leào,O/'ig.
·vo"lIc')ldcll, s. r. (L anaL) Apophyse da na batalha. ~lts. 3. se:. 7, Elef/laelq" p. 131. /. 20'1..
.
().ll'clto, s. m. Vaso de cortiça, que usam
omoplata que se assemelha ao biCO de um e 187. "co/'aJosu de tao fero Inlmlgu" com
corvo.
sanha d·elle. M. U. 4. '27. o leão - ; o ligl'e. os campollczcs no Alemtejo, para beber
cO""có"", s. F. I~mbarcação Asiatica de - § Destemido, a]1il11oso. § Que revela co- aglla,
renlo da feicão de fusta. LltC. 4. 5, Cast. rag.?m: um aclo corajoso.
CO"ChÓI'O, s. m. Planta da ramilia das.
e B. '
VO"M, s. m. (do Gr. komllioll) Produc- tiliacea..
l'oroçú(lo, ", adj. Animoso, de coração ção marinha da feição de arbuRto, de vaV...·"ínhll, S. r. dim. de Corça 1'. Coraiforte. Gil Vic, I. 169.
. ·rias córes; o melhor é o verm(~lho: '/'amo ele ninI.:
CÓ"átlomcntc, adv. Com cOI'. § rlg. Fln- coral, balsa ele coral. Lobo, {. 283. "humas
VOI·cobo. 1'. Corcovo. Eneicl, .
gidamente, com razões apparentes, e sup- conlas de COta/». § O comi elo navio; (t.
VO"cõmo, C(.. comér. V. I:arcoma, elo,
postas. Viei'r. II. 98.
nauL) é na próa, junto á caverna da almoCo.·'.:,o, s, m. O macho da corça. (SilveJ()ó"ollo, p. p. de Córal'; e adj. Que tem gama, onde vae o enchimento da madeira. lris coper.) § V. r.osso. ou Corso,
alguma cór. Lobo, {. cas cÓI'adas searas vão li As carunculas I'ubras do ,perú, do pato, e
Corçoletc. V. Corsolete. LJas(.. 6,
segando" § Que tem as faces vermelllUs. Lo- de outras aves; (liz-se commummente no
Corcolhér, S. r. Ave (cos'sila).
bo f. 303. § Vennr:Lilo pela a[[JueoCla de pI. os comes. § Chamam comi á óva dos C:lVO"có'" adj. '2 gen. (t. pleb.) Corcovado,
sa;lgue ao rosto. § fig, ~ingindo, aPra.re~- ranO"uejos e ~ dos cama.rões. § Coral; arvo- Cout. Aqiol. Lus. 3. 60S.
.
~o,'co"'" S. r. Lagar onde ha alp;um CI1te: V. g. tilulo novo, e nao córado. VIC/./·. n. re. V. Corallelra. § Labws ele coral; fig. vcr239. "razões córaclasll apparentemente boas: melhos como o coral. § /?ino como wn co- cuito, caminh() em volta. em redondo. §Car"iO'norancia córacla" O,.el. 3. 40. fim: com mi; (Ioc. pop.) espllrto, sagaz.
.cunda, ou corcunda, aleijão nas co la~. ~u
.pr'Ctexto, córes de desculpa: "coraelas esçu(,;ol·til, adj. '2 gen. De CÓI'O, pertencente, peito de alguma pes~o<l. Lltc. S. 7. ~esllg,
sas" Bal'l'eíros, {. 1'25.
.
ou relativo a córo: canlo. coral; canlo em Ambicos.
.
Vóro,ló.·, ti, S. O que, a que cora: fig. cOI'O; massas coraes: "habttns coraes., P. './0
Vo,·co., ...lo, p. p. de Corcovar. o adj,
"bom coraelo!' de razões.. Prest, r. 44.
1'el'rem. 1J. '205. § Gola coral. 1'. Gota. B,.U. Que tem corcova. ~ Curvo. Ele{fiada, f. 161
vó.·".IOlll·O, ou- doh'o, S. m. O lagar C. 1.8. § Cobra coral; tem o corpo pintado v. "o arco corcol'ael'J" da abobada.
.
VOI'CO"'''·' V. traus. Encurvar. Elegwdo,
onde se córa a roupa; estendcdouro, esten- a troços de vermelho cór de coral, outro
daI. § O acto de a corar, córa.
branco, outro preto, e assim successiva- (. '251. I. "o' corpolento lombo COl'COVflllI1o
co.·.i:r;e, S. F. Coragem. lra,.sanha:.a mente da cabeça a ponta do rabo; é das sobre o animal, que indomit.o galopa".
cOl'age do' Javaris.. Ar/'. 5. I. Sego Ucrco ele mais venenosas.
.
vOI·co"i..·-sc, V. reL II [lcurvar-se, ficar
1Ji1l; f'. 305. "t010 cheio de fur~a e de comCo,·olli.do, ", adj. Confeccionado com curvado.
.
gc (o touro no corro)ll Jo/:n. ,el A//·. p. I. c. coral. Pha'l'ln. T. '<!lItro - li, • •
co,·co,'c'''·' V. Intrans Dar corcovOS, ral·
o. "faleceo de pura -)) § Corage (masc,).
CO"lIl1ch'o, S. r. Arvore lOdlA'ena· da tando de cavallos.
AlIlcql'. (. 2l V.
America e da India; produz OÓl'es como o
COI'CO"O, S. m. (I'. a etsmol. ele Corcoc(ll''''~em, S. f. (de córar) Acção, traba- coral. e da-se nos nOR os jardins. Flor. Lus. vaI Corcova de terreno, desi~ualdarte, prolho de côral' lençaria; branqueamento; (Erilhrina tJorallodrcdon. Linn.)
minencia d·elle. F. E/ys. "camptnas retalhacóra.·
VOI'olleh·tI, S. F. Pequena embarcação das de odoras aciprestes, de empaslas, e
vÓ"ogcm, . r. (do FI'. cou'l'age; do LaL no Mediterraueo, que serve para a pesca corcovos., § lig. Salto do cavaUo, cllrl'anrtu9
cor, coração" do qnal na bai?la lalinidaqe do coral e do peixe.
lombo para sacudir o cavallwo. Tola I:
fizeram coragmm); I'alor, al1lO1o; encrgla
()Ol'lIl1eh'o, s. m. Pescador de coral. §' neto 67 v. "corCOI'OS se dizem ra~er o ca.l'al
moral, que leva a "f1'rontar os pengos : "os Barco cm que se pes<)a () coral. § - adj. los quando correndo ou andando, rurlao o
fumos do vinho, ém que se entregara aquel- Que é destinado a pC'sca dos coraes. .
co~po para huma il,ha~ga. ou sacodé;l1 par~
la madrugada, para lhe dar coragem ao comCO"ullim, S. m, Serpente do Brazll.
cima os lombos.. Enclela, II. 154. "laz COI
metler" B. 3. 5. 3. Cosla, 1'erenc. 2. f'. 231.
()o"llllínll, S. r. Rerva marinha; especie cobos' empina-se furioso .. e Rego, Cava/o 58.
"tem animo e coragemll Eneicl. IL lO/I. e de musgo, ou alga, qne se encontl'a nos 1'0{;Õ"'CllIO, s. m. (t. bol.) Planlula senil'
Viei?·. 9. 1(,2. 'cscrevem cOl·age. § Constan- chedos, e em que habitam animaes, como nal. B. D.
.
cia, perseverança: l7'abalhar com coragcm. nas madréporas. § V. Cornalina, que dineVOl·....ll.dll. O mpsmo qne carcuanda., r
§ Resignação animosa, altiva: solfi'er C01.11 re, e Carnerina....
«;Ó.'dll, S. f. (do Lal. c/torda; do r: ClO i:
coragem. § Franqueza, dcsembaraço, altl(Jorllllíllo, ", adJ. Da cor do coral: v. g. dli) Porcão de rios de linha, e~topa, la, ~ e
1'0 torcidos entre si; ou de pelle, cour 'uvez: {altar, proleslm' com coragem. § Paixão, lab'ios corallinos.
ira.; sanha, furia do homem, e das féra~.
Vorlllóldeo, ", adj .. (t. bot.) f!:m Fórma tri'pa de animaps, para inslrume~IOS ~os
{}lISS. I. 34. "corageu B. Claro I. c. 21. '1.111- de coral.
sicos para atar com ella, ou pala ou 01"
tigar a coragem" Ulis. 4. SC. 4. Viei'r. 5. 2'2.
Vór"'·' V. trans. Dar cOr: v. g. córar as muitos usos. Deite. Ad. 22, "galod 1r~J~ dI
"o cavallo generoso ... treme todo de Fogo sopas, o assado ao fogo, § Pintar: V. g. - as de a cobra, tem medo a corda» ~ 'O/lia de
e de cOl'agem (ouvindo as. tl'fJmbetas belfi- faces com carmim;
fig. "~rajano cÓI'a as piano, e outyos inst~umento,;, e de corda:
cas) com o alvoroço, e bnos de .sayr. a ba- races com vere-onha" Pm./l;elro, 2. 22. § Dis- latão, ou arame. § Nao loq~te 11 essa lo. § A
talha" B. 3. 5. 3. e !leste sentido e l1!als farçar; rlg. corar a.mentl1:a. Luc. 5. 15. § rlg. i. é, n'essa mate~la, tfes~e pon onla
usado. V. Gorage. Enelda, 10. 84. "Nnmltor Dar cOr branca ao IlOho, a .cêra, ii rOllpa, corda de estopas cUJO murrao, o~lges, e
com cOl'age desmedida assalta a E~eas"
expondo-os ao sol; e fig. alimpar o cnten- eRtá accesa para pór fogo aos candos ar.(Coragem, 1'~lor, Br~vura, Intreplde~,R~I'- dim~l!to, Presles,·Au.lo do Desemba7·g. "vós d'antes se punha apcesa lias ser~es o~pe'
dnnento., l:IerOlsmo. Syn.) Coragwt slgn~(j- o coras,tes, que .elle era doutor de ÍnFundi- cabuzes. quando nao. eram d~fe tara ilar
ca quahdade do homem, que .tem coraçao, çau sUJo e hedIondo, como a roupa que derneira como depOIS, ~ o Slol!a Pe uanque tem animo; é. a força e ~Igor da. alma, pernoita em ioFundiça de urina, cinzas: etc., fogo era' a voz: "cala. (baixa) cold~" ~Ie as
([ue em todas as Clrcumstaoclas da Vida Faz antes que se lave da dccoada, e estenda ao QO çlrovja não podla,m fazer fo"o, q
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l"ava a chuva. § COl'da; (L nauL) a do
ap O. Iodas as outras que ha a bordo de um
5111 '
c chamam cabos. § " conla etos l'e·
V0
lIal~1
é de aço no c,\:lil!dro, e se ~nleia no
~mbor, qlle aperta, I. e, nos reloglo~ (~C al"'eira e de mesa: e dal'-Ihes coNla e cn~ll'el-~ para contralllr a mola: 1I0S de pa·
!tIe é corda que su t~m o p~so. o qual da
rc movimento ao reloglO; e ela· se· lhe COI'rll,
1eianlando o peso ao rundo ~o relogIO,
d'nllde vcm desccndo a proporçao que c~r
rem as horas. ~ Ual' cOl'da a at!luem; fig.
fazer [aliar, excilar a fIuC falle. ~ Toca.1' na
(!l111a sensível; locar no rraco, no lado sen,jycl no ponto mclindroso ,d~ al~'ucm, §
U~I' core/a para se en/ol'cal'; fig. alllmar al'uem a prosegllir em empreza que o deve
Irruinal', minis~rar-Ihe os meIOs que devem
tIIullu7.il·o á rlllna. § COl'da dc HIll al'co (Im'OIn.1 linha rccta cujas extremidades to·
t!m 1I0S dois pOlltos de ul!1a curva. § COI'da de inqllírir; sf'gura as, IITIpocdouras,. ou
w·taes dc cada lado. § (Jol'da; cordJlllclra:
r. g, - de ')lf)llles. § I~nliada: "hullla cOl'ela
de dhas. no mC~1Il0 rumo. 8.3 ..3.7. ,,- de
>'rranias" let. 2. I. :1.• - de baiXOS, lei. 4.
.13. § Corda c/e venlo; vento. teso,. que,dll111 al~lIm espaço na mesma dI rccça~. .salti<JI, E/Mop. § Col'ela de venlo, ou /w'acao,
l'lt leva ~ma co!,d~ sem lhe ficaI' MVOl'e,
n/'II cousa ell1 pc; I. é. leva o fI ue fica ua
SDa direcção, B. 2. I. 6. § Col'e/a de agua,
ou ptdra; panc1da d'agua fIue cae em uma
nlellsão dc terreno, a grandcs jnrros, deiIludo enxulos, e i ntacto~ os lauo . R COI'MI tio COl'afXio; libras: e fig. pessoas mui
I~ldas: "os filhos são CO)'ct'lS do cOl'ação .. §
•11ll1G/' á c~re/a; i. é. ft gllia o ca vallo, \10Iro. ~ IlIrlios e/e cOl'da; os que eram ac lados pri ioneiros de guerra, e alados [lara
c'rlivo, Vicir. Cal'las, l'l. T. l. ~ Fa;el'
OJnlas de m'cia; i. é, impo~siveis. E/L/i'. 5.
I.! Cantar /JOI' ttlna só col'da; dizer sempre
o mesmo, canlar sem variedade. Sá Mil'.
K,u'. {. 165. cd. ele Lira. § COl'da; a extremi·lade do museulo. 11el'l'. Cil'ltr!l. ]J. 16. §
lIar o velllo na co,.ela a alguem; vi r-lhe o
allque de furor, de doudice. Si .Ifil'. Estl·.
i.IC.4. § Por·se á COl'da (phr. nauL) manourar de sorte, que o navio não surda,
nando, v. ,q. espera outros que venham á
IlIa; eslar, 011 pôr-se á trinca, ao pairo,
eom a. prOa ao vento, que embate para
lira!; acapa. And,·. ChI', I, 44. ~ Tra.el' á
~~rda (phr. escolar) diz-se do prures'or que
Ola chama o alulTIno á lição, n'um cur~o
!!allde, obrigando·o assim a preparar-se
o~nle mUllos dias para a lição. § Col'eta
!Ul1I~lllIa; Jogo de rapazes que formam um
Ol[,lao. exlenso dando-se as mãos. § HaveI'
~JIIjl~llos por cordas; haver desorden',
qufiloe . § Roer a conta' faltar ao prometI~o, ao ajustado. § llal' venlo na conta a
}Ul1I~; tel' ataque- de loucura, commetter
111'10. ~ A core/a sempre quebra ]Jelo mais
!1llI.lJ; (loe. prov.) quem sempre fica mal é o
~ueno, o. que não tem protecção nem forI~II, npm Importancia social. § Uançal' na
Olda ltamba; fig. estar mettido' ('m neO'o00 pcn~o·o. § Coreia bamba; a corda sobre
: qual ~~nça .0 funambulo. § Sãu a corda d
~lI'ao; dIz-se de duas pessoas i n. ep~:el; no Brazil dizem: são a conta e a
~ olllba. § Adag.: "Nem tanto puxar que
iÍ·q~ebra,a core/a .. "Vá a conta atraz do cal~t ·lIm casa do ladrão não ralles em
e/'rca°d u .Não falles em co;'ela ell1 casa de
len° 0_' "Por róra cordas de viola, por
~ro pao bolorento" Diz·se do que é só
áilr lia appareneia. "Palavra sem obras
•asem
'
'·.d .core/as.. EtL/ros . I . 3.
Certa ae1 8 1ll0, S. m. (em Gr. kOl'dax, akos)
! I ~an~a n.as comedias Gregas_ B. Flor.
"-b' co1llaclSIno era baile comico e de
.... ana..
'
C"di
V
l"'digero. . Cordame..
I~ 5e elIle, S, m. a conJuncto de cabos
fio etc mprcga~ no a(jparelbo de um naI.~ ecâb~ Sortimento, quantidade de cortl'da. os,
llUileule nente, ~dv, (anL) Cortezmente,
I. t.4 m;nl~, aVIEatlamente. CItt'. do Conillponde~ c ~dtnda llle prouve por lhe .assy
COI alllenle•.
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CM.lão, s, m. Pequena poreão de fios
torcidos de algodão, linho, ou oútras materias tcxli , ou de fio de ouro, prata, etc. §
Corda trançada de apcrtar a alva, § Corua
de cingir a tunica de rrades, e terceiros
Franciscanos. § COI'dões etc S. Francisco; (ua
EuropaJ vcnto peri~oso~, que cursam pouco aules, e Ilonco UCpOIS de 4 de OuLulJro.
~ ii. (no IJrazili lIerva de pouca hastea, com
bolas de pico a e paços, as quae.> dão umas.
pequenas lIores ama:'ellas; é ignal, onde
uasce, de má telTd para can!1as, ou tle mau.
anno rara ellas. E lambem chamada COI'dão de (I'ade. § Cordão ela lnul'Cllha; (L de
ror.L) adorno d'e.lla de IJ~dra, que corre por
baIXO do parapeito, e aCima do fim da muralha; é de pedras de ·mp.ia volta, e cerca
toda a praça em roda. Melh. Lusii. p. 103.
§ COl'dão dd cavallal'ía, ou in(anlel'ia; os soldados fIue cercam algum logar, para alalhar communicações. § .Col'elão sanilal'i~;.sene de postos gual'l1ecldo de rorça militaI'
ou policial para impedir as communicações,
afim de evitar a pl'opagação de uma epidemia. § (L anaL) Diz-se de difl'crente 01'~ãos, I[Ue tem semelhança com um cordão:
cOl'dão ulllbeticat. g COl'dão; (anl.) parccia
scr certa esportula ou propina pelo r itio
de um alvará, ou .;arta de mercê. P. c/a II.
(Jen. 4. 471. "e aos of.üciaes corno cordcio
1950 rs,,, e T. 5. p. 129. ,,300 rs. como COI'dão"
CÓI""''', S. r. pt. (L nant.) ão uma latas d'avante á ré, ~m todas as cobertas.
VOI·tlilto; ", adJ. (do LaL col'daltLs) ensato, judicioso, circumspcclo.
.
()o"tlllviio, e vo.·tl'I\'lu.ch·o. V. COI·do·
vão, e Cordovaneil'o
()ol'deaçiio, S. ~[edida tomada com corda, que marca. e designa o logar; medição;
por meio de corda, ou cordel. fi. Dom. 3.

r.

4. 5.
VOI'dci,r, V. trans. TomaI' as medidas
com corda: IIcol'elear, e desi>:(nar o edificio
de . Antão" Tell. !list. T. 2. lJ. 21. traçar
os alicerces: d.ar direcção recta ás. rua, muros, etc, "pl'lmelro se co/'Ctdarao, que se
fundassem" (os edillcios, e cidades da Cbina) Luc. 10. :lO. § Corclcal' as Vt.qas; marcar
no comprimento os traços pf)r onde se devem serrar.
()ortlélr ..., S. r. A femea do cordeiro. §
Pel\e de cordeira: V. g. /ol'raeto ele cordeiras
ele Aslmcan.
V''''lIel''inha, S.
dim. de Cordeira. §
fig. ~Iulher docil, amoravel.
()o"dch'illbo, 8. bYol'. 3, dim. de
VOI'dclo'O, S. m. a 01110 do carneiro, novo, e tenro: "lantos morrem de cor:leil'os,
como de carneiros" (phr prov.l i. é. tanto
morrem moços como velhos. EtL/I'. 2. 7. §
IIg. ~lanso. pacilico. Tl'ab. ete JeStLS, t. p.
126. § a col'eleit'o ele UelLs; Jesus Cllristo. §
O cordeil'o immacutado; o me mo. 8. Flol'.
2. 4.8. § V. lIecental. § Adag.: .,,00 curral
al\leio, nunca bom cOl'cteil'O'/ "D'onde s'lin a
cabra, entre o col'deü'o" "Cordeil'o manso
mamma , ua mãe, e a alheiaVO"dél, . m. Corda muito delgada. §
COl'det atmagraclo; de que os carpint~iros
UEam para marcar o corte das madeiras,
fIue se hão de ralquéjar, serrar, etc. § Col'cid; corda de pedreiro, para dirigir a obra
em linha recta; para tomar medidas, etc.
~ COl'det de daI' lraclos, apf'rtando o corpo;
d'aqui vem, apertaI' os cOl'deis,' apertar com
alguem, para fazer consa a que foge com o
corpo, ou é contra sua vontade, atormentai-o
para o ollrigar a ceder. etc. apel'tal' os cordeis do tormenlo" accr('scental-o. Sotlsa, §
A(l'ouxal' os COI-c/eis: dar larga. F. EtIIS. t.
24. § (I. de giria jornali lica;) Corclct poticiat; a policia considerada como agente d.e
pri<ões. § Prisões a cOl'del a prisões arbltrarias que se fazem para o recrutamento.
§ Liltel'atura de ~ordet; nome gene.rico das
producções destl nada~ a serem /tela pelo
povo conslando prinCipalmente de folhetos
que estão expostos a venda, em sitios publi·
cos, pendurados em cardeis, seguros coutra
uma parede: a Impel'atl'i; POl'cina, a FoI'mesa Ma!lalona, o 1'cstamenlo do Gfllto, As
sete partidas do In('mte D, Pcell'O pertencem
á ülteratw'a de cordel,

r.

COR
Co.·.lél"., s. r. [lorçura. Canc. f. 70. "COI'deta de cl\IJrito"
COI'~lcll'l1"', s. r. Na metlição, é rfllalfIu r
exten~ao, qual1,Io se tomou IJOI' medida um
cordel de dE:terminad l grandeza. P~J'. Bibt,
'lo p. 5'l. nola, el.
co.'dclcjo, s, m. (L pop.) Reprehensão
aSIJera.
Cordclinho, dim. de Cordel.
vO,"l;IIC~, S,
(do Lat. cor, corltis, COIT.
do Gr. klLI'Ctta, coração) Doença (file dá no
coração aos cavallos, com que se lhE: vão
'eccando os ilhaes, sumillUO o ollto tristes e encovados, etc. Gatv. 1'1'. eta Cinela.
COl'diácCllS, S. L_ pI.. (t. boI.) Plantas arlJoresccntes das regloes Intcrtropicaes. a cuj'l Familia pertence a col'dia gerascanlhus.
co.,.II"I, adj. 2 g. (neste e der. V. etym.
de Cordiaca) De coração: v. !lo ami!l0 amo/'
cordial: remcctio cordial: que conr6rt~ o caração. Luc. 3. 2. "con olação cOl'ctiat" § AI'te etc FUI't. Prolest. ,,/1ores corcliaes" (I.
pbarm.) Eão a de rosa, violas, borragens
e lingua de vacca.
'
cO,·III •• I, S. m. Remedio que conrorta o
coração. § Qualquer bebida qlle restaura as
forças. § fig. Confol·to: eOl'ctiaes para a alma" Incet. 2. 190.
Corlllalld'ltlc, S. f. Alreição sincera e
terna; cordial alructo.
Co,·tli Illlsslmo, ", superl. de Cordial. V.
do Al'c. 5. 21.
Co.'tli,.lmcntc, adv. De Coracão' afrectuo~alTIcnte; com cordialidade:
!l.' amar
cOl'dtatmenle. ,11'1'. 4. 17. "era.col'dialmenle
devoto da Santa Virgem. Luc, 7. 18. V. do
Arc. 3. 9.
COI·tli" .. a, S. f. (L do liio Grande do Sul)
E'pecie de gaita de que u am os homens do
calTIpo.
COI'dicln. V. Cordíaca.
COl'dlrolládo, n, adj. (I. bot) Que tem
rolhas em fórma de coração.
Vo,'tlifól'mc, adj. 2 g. Da fórma de coração § (em bot.) "Pétalas eOI'eli/ol'mes"
Vo.'dil;CI'O, ", adj. Ido Lat. cor, coração,
e !lel'e/'e, levaI') (L de h. n.) Que tem um sigual da fórma de coração.
VOI'dilhn, S. f. Pequeno atum; o atum
logo depois que nasce.
Vo.'tlilhéh·a, S, r Corda de serrania de
montes conti~uos. 8l't/o, Guel'l'a, ]J. 'lO.'e pinllaço de montes. B. U. lia - do' Alldes.
COI·.linbn, dim. de Corda,
V'H'dimano, a, adj. (L zoo 1.) Que tcm
as pata' com fórma de coração.
võ.·tl .. , ", adj. Cordato. Ord. Ar 2, r [6,
"põe meirinho~ non coI'c/os, nem temperado', mas temerosos" (que cau 'um terrores)
"o louco pela pcna é cOI'elO" UUs. 1. sC. 5.
i. é, o insano corrige·se com oastigo.
co.·tloilço, s, m. ou Co,·doi..l .. , S. r.
Golpe, açoute com o cordão. § Conloaela "
cordoallll. /les. ChI'. J. II. c. 1'27, § A termi nações cm aço são mais courormes as
analoghs da língua, POI' causa dos equivocos com os pal't. em alto.
()Ol'tlo IIj '.... ClltO, S. m. Lavor do fio em
cordoalha: "pa~uem. , 50 réis pOl' quintal de corrloajameltlo,' Cal'/a ele O.. Ir V. de
14.71 do feItio, e lavramento do fio, em cor"doalha, qUltanuo o direito sobre o 110, martda r.agar 50 reis d'elle feito em cordoallla.
IIW1. 3 506.
VO"doRlha, S, f. Todl a sorte c1, cabos,
calalJr ,amarra para o u o nautico, ou de
terra, feita de canllamo, ou cairo, esparto.
Sevel'. No/. r 16. e r 18. Casto 2. c. 59. JJ.
3. 3.~, "col'cloalha de cairo. 11- de esparto" Leao, UesCI'. C. 31.
C/O,·dOIl.·i .., s, r. Log~r onde se raz~m, e
vendem cordas, § alUCIna de cordoeiro, §
'eO'oclO de cortlas.,
.
Co.·tloéit·u, S. f. Nome vulgar da anltde<ma.
Co.·doel.•,o, s. m. O que raz cordas. . .
()o.·..ollaço, _~. m. V. Cordoaço. Vwu'.
Cal'l. T. I, ]J. 4;);).
CO"dómc~l'o, S. m. (L mus.) ln trumento para medir a grossura das .cordas,
co.'tlovlInéh·o, S. m. FabrIcante de cordovão.
_
_
COl'llOl'llO, pI. Col'ctovoes, S. m. Ido Arah
col'/obani, de Cortoba, cidade de Cordov.l

r.
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onde primeiro foi fabricarlo) Conro de ca- ao marisquinho, ou buzio alvo, que chamam as~ilTI, e serve de dinheiro.
bra cortido.
Co I'i ... i., . m. (t. do Drazill Nome de um
(Jo"do"cill"', s. r. pI. Nome (bue e da ás
veias jugulare. Gal'ção, p. 1 4. F. Elys. peixe comesli vel. Durrio, Caranwrú, 7. 68.
(Jo'·indo .. , . m. (L. min ) Pedra precio!dal'l. I. 256.
CIlI'dovcz, ", adj: e s. De Cordova; na- sa, a mais dura e a mais estimada depois
do
diamaute; é formada de aluminio puro;
tural de Cardava. § Variedade de oliveira,
e de azeilona de que se fabrica melhor azei- é cry tallna branca, ou de cOres.
UO"inun, S. f. Mammifero do genero
te no Alemtejo e Algarve.
CO"do"iz, adj. U mesmo que Corda vez antílope.
. (;ot'inlhlo, ", adj. e s. De Corintho, nano enlil.1o agricola.
CO"dú"Il, -. f. Aqualidade de ser cOrda; tural de Corinlho. § Ordem corinlhia; uma
si o, prudencia, bom juizo. Ulis. l. I ... a das da architectura, que tem suas proporcOl'[lt~l'a abre o olho" E/cgiai/a, f. 92. Ol'd. ções e adornos particulares, campo ta da
Jouica e da Dorica, e se reputa a mais eleI. f· 353. 6. prudencia.
gante e lllagestosa.
Co,,·c, s. r. V" Corré, e Correo.
(Jot'inlbo, S. m. Uvas de -, ou simplesCOI''', s. m. (L .do Urazil.) Arvl1re do matto virgem, cuja madeira é applicada na mente corinlho; varied.. de de uvas.
(;ó,·lou. V. Chorion.
conslruccão de casas.
co.·(·.i, s. r. V. Chorea: ..com danças e
VOI·lsci... ", s. f. ~Iultjdão de cori coso §
cOI'tias" Lus. 9. n. Pasloral do Bispo do POI'- fig. "Coriscacla de pellouros" Casl. 2. C. 97.
(Jo.·lsc"',·, ·v. intrans. (do LaL coruscare,
lo. § Insecto hemiptero heteroptero, que
vive nas plantas, tambem chamado: pel'sc- reluzit·. brilhar) Haver coriscos no c(:u. Paiva, S. I. 2 v. § Coriscar, IransiL (t. poet.)
'lJl:jo da terl'a.
(Jorcl, ou antes CO"i, s. m. (de enul'i, Agitai' com luz como a do corisco: .. as I<:vias
vOl1ahulo da costa da Africa, que signifil;a crinipar as coriscancfo as pampinosas Jlasles
buzio branco miudo, que alJi serve de moe- trrlTlendas" ,,- o thyr o " /Jini;" Dilh?!,..
da, como o ;;imbo, ou gimbo no sul da mes- - a lança, a espada: "dos olhos fuzilando,
ma costa em Angola, ele. d'onde vem gi/ll- COI'iscando ardentes sellas, que rasgão, que
bongo, dinheiro. Ol'(t. Atan. 5. 7'. 9. Epig/·. abrazão miuha alma rendida...
co";"'co, S. m. Phenomeno elcclrico por
cd. de Coimbra: "que nin"'uem tenha contas, cOl'eis, coucha pardas. (como o gimbo) occa~ião de trovoadas; são lila de fogo,
V. Caril e Cauril. Talvez no mantlscripto ou faiscas electricas, que refulgem em zim'tava cOl'iis para designar, que o i era aITu- gue-zagues entre as nnl'ens, e não são
rlo, como outras vogars dobradas. (V. Lon- acompanhadas de trovão; O vulgo crô que
então cae a pl"dra do corisco, ou do raio.
go.)
CO"cll'o, s. m. O clerigo (Iue tem obri- V. Aerolile, Meleorolite. Vieira, 10. 226. §
gaçãode ir rezar ao cOro de a g. egreja, ou fig. "As nossas naos erâo coriscos de fogo
collegiada, elc. Decl·. 2 dejan. de 1651.
marIal .. (c;om a arlilheria) B. 2. 3. 6. § Ca'íCO"cixn, S. r. Ave da familia das c.ulli- 1'em 1'Oios e co~'iscos; fig. dizerem-se granroslra , ordrm dos perualJas. (gl'IlS 1JlL1101') des injurias, haver grandrs descomposluras, grandes ralhos.
B. P.
COI·cnl ... V. Quarenta.
Co";sl.. , s. m. Heligioso nol'O, que serCo-,·Co. ou CO·.·...... V. Correo.
ve no córo. ~ COl'isla, s. 2 gen. seguidor do
cOI'cogl'nriu, ou Cho.l'eogl·n.tbín, e cOro, que o frequenla: V. g. é gr:mde corisdrr. (ch calDo k) como mUitos escrevem. V. ta. § Pessoa que faz parte dos córos nos
tbeatros.
Cboregraphia, etc.
Co.·... s ...... V. Quaresma. Luc. I. 9.
COI'isliu'o, S. m.·O tempo que dura O
UO"clo, s. m. Córo pequeno. § gspecie estado de corista. § Local onde moram os
de palanque, vi tosamente ornamentado, coristas.
có,·j .. , S. r. (\locab. collectivo, numerico,
de Ilnarlo a mu. ica, e que e arma geralmente por occa ião de festa publica, em como duzia, elc.; é termo que nos veio da
arraiae , elc.
India) O numero de vinte peças da mesma
.(Jo.·cu, ou ChOt·c.. , ou - co, (ch como sorle: V. {J. uma corja de 1'oupa de Cambaia;
k) s. m. (do Lat. chol'el/s, de couro, ou de - de lança. Ama1'al. 7. H. J)om. 3. 4. 12
pelle) Duro, lecido como o rouro crú : v. g. no livro de fluarl. Bal'b. se diz: que são
a lezjá coriacea. § Came - ; correenta. sec- vinte: v. g. vinle beil'ames (azem uma corja
ca, relha, sem cborume, que se mastiga e d'eltes. § fig. ~Iultidão; e diz-se a ma parte:
dio-ere mal.
V. g. corja de vadios, de bebados, elc. Tarlllf.
Uo ........ blco, u, adj. (t. de poes.) Diz-se acl. l. sC. I. Diniz, San. n. Cenl. 3.
(JÓ"IIIC, ou CO"m«}lI'o, S. m. V. Sorde uma especie de verso Grego, ou Lati no,
rm q ue o pé cOl'iambo occupa certos 101ja- velra.
Córull, S. r. A armação das ponlas do
res a ignalados V. Asclepiadeo, que e o
sen nome mais ordinario.
veado, do boi; carnadura' chifres. Ulis. I.
COt·I"m',o, S. m. (do Gr. koriambos, no- sC. 5. § O cllifre tapado, em que a gente do
me do inl'entor) (t. de poesial Pé de verso campo leva mantimenlo. ~ (t. de forL) NoGrego, ou Latino, compo~lo de um choreu me de uma e. pecie de melOs-ba liões JUIIe de um jambo; i. é, de dua, sJ'llabas bre- tos por uma cortina n'uma peça exterior;
ves entre duas longas.
palal'ra usada no seculo X VII. Apol. Dial.
Uo,·Il\nd.·o. Y. Coentro. Orist,
co.·...u·/., S. m. (t. AsiaL) O homem que
(Jol·I ........, s. r. (t. boI.) Genero de plan- guia e pensa o elephante. Va,l'ella,257 . .. altas da I'amilia das coriariadas. § Especie de gUlls dizem que era Olho da Bainha e do
sumagre, arbu to, cujas folhas grande, e c01'l1acá, que. indo ella no elephante, embella , são empregada no cortume dos cou- prenhara d·eJle. Coulo, 5. 8. 9.
ros. (Coriaria mYl'líf'olia).
(;O"'''lchinos ("ÓH), S. m. pI. Pós asCo.·I...·..·"... s, ou CO"liu'lu8, S. f. pI. sim chamados do nome do seu inventor, e
(L bol.l Familia de plantas, formada só do a que outros dão os nomes de pós purgalígrnero coriál'ia.
vos, polychreslos, ele Iribu,s, ou de Ww·vick.
COI'lnriuu, S. f. (t. cbym.) Alcaloide, en- Phal'm. T. I. 490. Phann. Oel'. '1. ..p. 179.
contrado na coriá/'ia.
(Jo,·ui..... , s. f. Golpe, ou pancada, que o
Co,·lb"nlc... V. Corybantes. D. 111.'//,
animal cornigero da com as pontas; marCoricll S. r. gspecie de papagaio, vesti- rada: «col'1lacla.l dando ao vento" (o touro).
do ele penna verde-escuras; tem a cabeça Eneida, 12. 24.
azuL de cOr de rosmauinho; gazeia muito,
(Jor..... do, S. m. Moeda de baixa .lei que
mas só por muila induslria é que falia. Blul mandou baleI' Ar. Xl. de Castella: «o maraAc. dos Sing. 2. ~23. na coríca não se cala". vedi de que agora se usa vai seys coma(;o..arc .. , ou - reo. V. Corypbeu. Vieira: dos, gue parecem iguaes aos ceitiis. Navar-
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Codl, s. m. V. Cauril e Caurim. Anel/'.
Ch/'. 4. 37. Ol'd. 5. 106. Oret. Man. 5. 90.
Epigr. eel. de Coimbl'a, no pI. «coreis. COI'í

dizem os negros da costa da Mina, e na
Jjugua d'elles cori é dente; talvez por causa do tamanho e alvura deram este nome

Vor?ulínn, S. f. Pedra h'ansparenle n,
na, qUal~l~da, de cOr de carne tiranca '.
zenta. rajada; outras vezes tiI'ante a CO~I~'
laranja, 011 amarello, de que se fazem brill~
c~ , braceletes, etc. lal'J'adas em I'arias le',
çoes" ou .n!l"ura~ relev~das, rlc. Leão. .olJc:'.
C. 36.. ti az qOI neILl101:
Dlcc. Ilesp. Ira
comelma, ou coI·n.e/'ma; especie de aKath!
(Onyx). Parece (Iue ,e tes nomes .ão Euro~
peu : os da ASla, d onde vem, ,ão laqlleca
ou alaqueca. V. Desc. ele D. Barl!. 279
Tanto eslas, como as granadas, etc. se di:
zem pedraria gro a.
Co.·.... mc.. ln. O mesmo que Cornadura
CO"nlllll'-""', S r. (do Hal.; cm FI'. ClJI':
nemllse) G',)la de folie, instrumenlo mU'ico
pastoril. Primo //amp. elo Afondego 6 L"ooo

°

r

f.

193.

Uól·n ....., S. r. pI. (t. de fort.
v~ques: ~'ol.Jras cornas" obras

,..

,

ant.) Horna.
de lortiflca-

cao exteriores.
- (;ÓI'UC, S. m. (I. mus.) Especie de trom.
pa. § Come i/lglez; especie de oboé.
(JÓ 1't1C" , S. r. (t. anaL) Membrana do
olho a mais exterior, mais ou meno convexa, espessa e transparente, alravez da
qual passam os raios luminosos, deixando
ver em torno da pupilla, e rodradapelacsclerotica, a cOr do fundo do olho, que é
azul, parda, prela ou gazea CI/rvo, po.
tyanlh. p. 210. § Cornea opaca; a alva do
olho; esclerollca.
CÓI·nc.. s, S. r. pI. (I. bol.) Família de
planlas dic~tJ'ledoneas e dialypelalas.
cO""CIl'II, S. r. A eorreia (Ine prende os
bois a canga pelos chil"res, ou um chilre ao
do outro boi, com que vai subjugado.
(Jo,·..elle, S. r. (do Lal. cOl'lleilis) (I. med.)
lnOammàção, inchação da cornea.
cO.· .. (·jei.·, V. intrans. Estender, dirigir
os chifres para uma ou para outra parte:
diz-se dos caracoes.
Co .... clín... V. Cornalina. M. L.2.
Cclt'J1CO, tl, adj. (do Lat. COl'lletls) Da natureza ou semelhança do chifre; que lem a
dureza do cbi I're: o bico COI'llW da ave. Barl·elo. Pml. Arr. 3. 25. -unha comea do ca·
valia" .
Co.·..c.·iu ... V. Cornalina.
(;Ot·ncc..., . f. Instrumento de chirre,ou
de marfim para fazer som, II ado dos ruslicos, e caçadores, e dos cava\leiro~ andan·
teso At. L. 1. 9. .. comeia de monlarla. M. e
1I10ra, I. c.. 5: § Instrumento mu~ico.deme·
tal, e de sopro, de que usam os mlhlares:
a tropa marchava ao toque de. tarnhores e
comeias. § Comela de chaves;. !nslrumenlo
cuja escala é graduada por onhclos que se
abrem e fecham por melO de valvlllas.q~e
se movem com os dedos. § Camela, bUli'
na ele correios, poslilbões, elc. § A unhado
boi com que se joga a choca. § ~o lOllca·
do eram anneis caídos, e longos, como se
\'0' nos retratos da rainln, mulher d~ D.
João V. § Signal, ou insignia usada anll!!!:menle nas naus d'el-rei. § Camela atlll/lca; pequeno instrumenlo em fórma de fu·
nil, que os surdos põem nos OUVidos. para
ouvir mais facilmente. § - s. m. O qlle
loca comcla nos corpos milHares: cada
com pau hia tem dois tambor~s e um corn~~i:
§ Corneia; I. 1IJjurioso e ba!xo que s~ ~~III
g-e a um homem. § - adJ. (I. do rdo;
Diz-se do boi, ou vacca a que falta UIU
chifres.
'r de cor·
(Jo"nclilt''', S. f. (I. pleb.) oque
neta.
. 3 21
(;o"nel.c, S. m. Corneta. B. Clal . . c. .
«tanger hum corneie".
I corneia
(JO"nclch'o, S. m. O que oca
em um corpo regimEntai; o corne~a'musiCO
CO"nclim, S. m. Instrument Ires pisllloderuo,. melallico, de sOpro, de otas. §O
Iões que servem para f9nnar as n
musico que toca cornetlln. d canella de
(Jornéto'", S. r. PedaçO e
boi, com que jogavam os rapaztj'pequenas
(Jo"neloJli, S. m. pI. (I. ana .si mesma!
ro, Commenl. Resot. f. 91.
(Jo,·.. ndí..•.., S. f. Coroa; armação dos laminas ósseas, enrol~das sóobFceas situada.;
animaes cornig!\ros; os chifres. P. P. 2. C. em fórma de p.vramldes c 111 ,
1. Sá !dir. Esll'. • a mingua de boa coma- no interior das fossas nasa es familia da!
(Jo,·nlci.Jtrll, S. f. Planta. d~1Jl",lão landl~ra".
Co.·.. n.hell·u, S. f. Arbusto da fam. das -solaneas, tambem cba~addad' P de péras dc
galo § Nome de uma vane a e
terebintbaceas.
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lerão. leão, DescI'. c. ~3. Lobo, Cql'le:. "enleria.. , sela ao menos de -» (Pls/aCla lertuinlliUS. Lmn.).
.
(;ornícltO, S. m. Chifre pequeno, antenna dos insrclos, tentaculo do. caracol: ',ea·
I'acol caracol, della os corl1lchos ao sol»
! .C~l'IIiellOs de cobro com agita ben/a» vasos que ~e coslumam pendurar com ella.
l'0JI. 3. C, 96.
.
('ornicOln, S. r. Ponla de carneiro com
ijue os rapazes jogam a quem ~ lança ma~s
longe com a ponta do pé. § Peao de carl1l-

con

Tim'. § Corno de caTlleiro (t. de arch.) diz- que coJlocaram na cabeça do Redemplor,
se das volulas com que se ornam os capi- por jrri~ão, por se julgar (Iue elle preteutéis da~ ordcns jonica e composita. § Cumos dia ser rei dos judeus; e fig. cousa que
de A1111110n (concha): V. Ammonitas. § Como; cau~a grande anJicção, dor profunda. § Com
(~m ~nat. hum~na) diz-se de alg. parles sa- coroas ~r. adorna a parte sup0rior dos esIienles dos orgaos. § Adag.: "O boi pelo cor- cudos. V. Escudo, e ·Coronel. § Corôa; a
no, e o homem pela palavra.. EUfr. 1. 3.
parte da cabE'ça rapada, dislinCllvo de saCOl'lIOI;O"í ..ho, S. m. Planla da fam. cerdocio. § Circulo dc pessoas, l)ue E'stão
das pomaceas
ao redor, ou dançam em ronda. Goes, {,'hr.
COl'llllzéllo, S. 111. V. Ferradura.
Jlfan. I. c. 56. "a. sentado, como em cor6a»
cOI· .. úcho, s m. Pau com ·fórma um § C01'ôa; enfiada de contas que se compõe
tania semelhante á d'nm corno que se fa- de sete myslerios do rosano. § Circulo, mebrica no Allo ~ljnho.
'
te6ro, que cinge a lua, ou Osol, de varias
çai;orn,cuJl'I'IO, s. m. (do LaL) (t de anL
COI·flncol.I", S. f. (do Lat.l O corno lIe córes. § Corôa; fig'. o alio da cabeça: "ddva
rom.) Orticial infNior ás ordens d'U~l ce~ abundancia. II. Dom. 2. 2. 3. II. P. 2. 4.. I. a agua a huns pelas barbas, a outros pelas
turião ou d'um lnbuno. § (l. bOL) E pecle § Urna com que se representam os rios.
cor6as" II. N. I. 101. § Coroa lia monle; o
COI'ninl", u, allj. (do LaL c01'Jtullls) Que mais alto d'el/e. Luc. 3. G. 15. 4 - de huma
de Iichen..
.
cO"Jt1!CI'O, ", adJ. (do ~at. cOI'Ill{el', era. Lrm chifres; cOl'l1ifero, cOl'l1igel'o. Nau(r. [1enha» AI L. § Coréa; a pcs. oa mais alia, e
de S. C. 9. "a cornuc/a cabeca..
II'IIIn) Omesmo que Cornlp;ero.
.
abalizada: v. g. ó coróa dos i1luslrissimos
("ol· .. úlo, li, adj. (do Lat: COi'/llI/lls) Cor- Cas/ros. Seg. Ce/'co cle iJilt, f'. 325. "Chri to
CO"nlfill'lllc, adJ. 2 g. Que lem a forma
nuda: cornifero, cOl'l1igero. "COrllll/a fron- - dos m3rl,\'I'es» blC. 2. C. 19. § COl'óa lia
de uma ponta, d~ bo~:
('oruígc. \. L;Ornl]a.
te .. lifal/s.
391J. ,,- testa .. Id. /.11. 1I11. reino; a Ca[1llal d'el/e. Lus. 2. 103. "a corôa
('ornígcI'O; ": ad}. (do LaL comifle/'. era, cd. "Argumento comltlo" o dilemma. I'ieil'. c/o reino ollde as lIesperide viverão. (Ceu·
II'UII1) Que tem chil're o, anlennas, ou len· I. 771l, § Obras co1'lwlas; obras comas; 1101'- La.) § Corôa ele suberba; fig. o ponlo mais
laculos. § (L poel.) Que lem pontas, q u~ as naveques. V.
alio d'el/a. § Rocla de corõa, ou de mão; (t.
COI'O, ou Ch....o, (ch como k) S. ·m. (lia de mcchanica) é a que tem os dentes perIraz Ino prop. e no h&,. \: "!t fl:~n/e. co!·.nlgera.l1ls. I. 81. Eccl. 6. ~ lig. teso, 1'1.10: "a Lat. 'ciJorIlS; do Gr. choros) Lagar, onde ~e pendiculares ao plano da roda, e parallelos
eorniucra CQ/Tcnle de 1'io» Enchi. 8. li6.; aJunlam a rezar, ou canlar os ol'licios divi- ao veio, ou eixo. § Corôa do casco cios besnos, nas collegiadas cathedraes, convenlos. las; a parte do pé oiluada enlre a ran'lba e
corrente forte, impetuosa.
Cornijn, S. r. Parte superior de varias ~ Canlar em côro; i. é, muitos juntos. UUs. o [1é, no lagar rm que o cabcl/o cobre a
molduras, que coroa um corpo, 9u 01J r~ de /. 2 1J. "e em coro ao som das suas fraulas parte elevada do casco. § C01'ôa ún/je/';al;
arehileclura, e assenta· obre o fClso. UI/s. 7. lhos canlarào" § Em c6ro; unanimrmenlf', plHnla que se .culliva nos jHrdins. (/<'ritillaiI. Arr. 4. 8. pr. § COI'n~jas; ado mos do re- d'uma ~ó voz: "responderam todo. em ró ria impe1'ialis. Linn ) /Jro/. U. S Cor6a de I'ei
forço das peças de artilheria.
.
1'0" § A córos; alternadamente. Ulis. 2 v. inodom. (Omilho}Jus sC0l'7lioic/es. Linn.) DiCornllhíio, S. m. I'lanta da fam. das le- Freir. E/!Jsios, ;: 29 I. § CÔ1'O; o aclo de cau- ela odorosa; o trevo de cheiro. (1h(o/ium
tal' as 1Ioras canonicas. § CÔI'O; nas trage· 1I1clilo/us. Lilln.) /J7·0L. C. § Corôa ele I'ellus;
guminosas.
('orn(m1.ó1luC, S. m. (t. do llrazil) Pon- dias antigas, e algumas moderna', são as ccrla !lerva (1:enel'is c01'Ona) § (L do Hrazil)
la de chifre de boi; que serve de caixa de [1'essoas que se fingiam a~si~lindo ao dra- Araça de corôa; e~pecie de araçá que tem
labaco em pó.
ma. e só fallavam, ou canlavam nos inter- urna pequeM coroa. § it. Cor6a de frade;
('o"n;"ho, S. m. dim. de Corno. § S. m. \'allos, rxprimindo os alrectos produzidos espeeie de I'ava com que se cura II mordepI. Os tenlacnlos d~ cabeça dos caracoes; prlo que ha\'iam vi~lo. 1'. os excellentl's CÓ- dnra da cobra. § Corôa; moeda de ouro ancornicho.. ~ Lanl'al' os cominhos c/e (óra, ros da traRedia de Ferreira. § Talvez ralla- liga, que valia dois mil' e dezeseis r is.
Gil ao sal (Ioc. li~. pop.); cobrar ollsadia, "a o côro uas scenas com as pe~soas do SereI'. /1'0/. Dise. 4. e. 20. Moeda de prata.
pl'rder o natural acanhamento. Eu/i'. 2. 5. drama [101' meio do cor)'pheu. § En/mI' em Illeel. 2. ;: 476. <corôa velha do cunho de
Corníllo, S. m. Figuinha de corno.
-'- com ou/ros; figurar r,om el\es. [licim: l/rança, que corria com valor de 90, a 100
Cornjol", S. r. Pedra transparenle, em -pois a noite fea: e~cura, tamlJem enlra em reaes brancos» § Corôa; moeda moderna
que se lavram (j 0'11 ras, sineles, ele. V. Cor- c6ro com o dia claro e famoso, para glori· Porlugueza de ouro ou [11'aI3, que quasi não
nalina. I/ollanda, Pintul'o. L. 2.
ficar a Oeos? § Can/ol' fora do córo; fi/l. anda em circulação, do valor de 1000 réis;
.t.orniolo, S. m. Cerrj('il:a silve&lre: pil- dizer cousas que não vem a propo~lto. § meia corôa é muito mado para de. igual' a
IIlelro.lobo, r. 199. "buma Iraula de eomio- C6ros c/os an,Íos. 10. á24. 2. § 0'61'0; o que moeda de praLa dr 500 réis. § Coroa (na
lo.
os coros canlam. § It. mus.) Composiç-ão forlif.) Consta de um baluarte no meio, e
COl'Jlíl'Cllc, adj. 2 g. (do LaL cornipcs, musical em varias partes, e executada rm dois meios baluartes nos extremos em forMu) Que tem nos pés nnha cornea, como o cada parte [101' muita vozes !lelOS coriEtas. ma de uma corôa, d'onde tomaram o nome.
~i,.cavallo, ele. Enehl. 7. 180. ,,- salyros" § Cada uma das grandes sube ivioões d'uma Melh. Lusil. p. 86. § Cor6as; (I. llauL) cabUli;, Poe.1.
orchestra: o CÔI'O dos in trl,1mrnlos de cor- bos em cujas extremidadcs se agurnta um
.Co,·niNo, s: m. Arbusto; da fam. das ara- da; o CÔI'O dos metaes § II mais usado cá· sapatilha que encapella 1I0S calcezes dos.
Iiaccas; especlO de abrunheiro. (Col'/l/lsmas- 1'0, que choro, por causa da confusão com mastros. § (I. naut.) Cor6a c/a lallla c/o /1'0atia.!
que/e; pedaco de cabo da beta da mescna.
choro, pranto.
Corul.úlo, S. m. Fruclo do camisa, abru·
Cill'O, S. m. Certa medida Judaica. Per. § Coroa da ialha dos I'';;;es; pedaço de cabo
nhos bravos, ou drgcnerados. /1. P.
do
palanquim dos rizes. § COl'6a c/a lol/ta
lJibl. I. 420. nola.
('ornl~"lo, u, adj. L chulo' Cornuda.
CO"ôn, S. f. (do· Gr. koróllé) Adorno de gl'allde; j1cdaço de cabo da bela do mastro
fU(r. I. 6.
'
folhagem, flOres, metaes, etc. com que se grande. § COl'6a de areia na mal'; medão,
Cornlt~'Íllllbll, S. r. In&ITume':llo musico, cinge a cabeça. § COl'ôa cidca; a de louro, que sobreleva o nivel das aguas. Albuq.
C ~13I1errClro, de som forte. E/cgiacla, C. 10. que se punha cm lriump!lo aos vencedores, /1al'ros. Vieira, 10. r 187. -baixio" re línr.. 1V.
aos. poelas, elc. 1'. ~Iural, /lostrata, Naval, l1as, parceis, coroas de area. Id. ib. "reciCOI'no, S. m: «lo Lal. i ndecl. COl'llll) A Triumflhal, Gráminea, Obsidional, Oval. § les de pedra ... nadarão ao mais descnberponla dUra, ócca.. ou solida. que trazem na Corôa imperial, 1'eal; ducal; cor6a de 11101'- to da- cOl'ôas» ~ (t. astr.) COl'óa aus/ral;
Ir~nle al"'un' al1lmaes. como o hoi, o car- que;;, de conde, c/e visconde, e/c.; coroas de con tellação do T,emispherio austral. § 00neiro.. o bode, etc.; chifre, ch'l\·rIlio. Loba, rórma especial, que di liuguem cada uma 1'oa boreal; con tellação do hemi pherio bo(.15•. e 563..~ IIssa ponta de[1ois de prepa- d'e~sas caLilegorias sociaes. § Bens c/a co- real. S (t. meteoro 1.) Cor6a da au1'Ol'a baftda pal'a dl,versos usos, qlIer com a SU1 l'6a; bens da nação de que di fructa o rei. l'eal; foco ou cenlro para que se dirigem as
rma. prlOlitlva, quer: cm laminas, etc. § !:l iJiscttl'sO da coráa; falia com que o chefe eslrias luminosas da aurora boreal.
MI/ltI-:e lias comas el um 10u1'0; mE'tler·se da monarchia constilucional abre as sessões
(Coroa, Oiadema. S1In.) Designam ambas
: dllhculdad.es. § Como ei'Ama/llréa; corno do parlamento; é peça da re~ponoabilidade estas palavras a inslgnia que orna a cab.eça
abundancla, cornucopia: Hlnem 11'1101 minislerial, e c.omo tal sujeita á discus ão, dos soberano ; mas C01'Oa toma-se mUitas
Ocdgel Sombrio Flora esconde:'~e ao E~I ia, dando mnilas vezrs lagar a importantes vezcs no sentido de rrino, realeza, altri/I:~lo como Amaltheu drl'l'alnava" Bal'b. crises politica~. § Corôa; o rei ou o impe- buições reaes, e tem muilas ouLras signifilas ar. § Os com~s da lua; lig. as [1on- rador, como chefe do poder moderador: o cações; e diade11la só significa a inslgnia
I' ~ ijue faz no mi nguan te: "os C01'Il0S govel'l1o tem o a[1oio do parlamrnlo, e a real, que cinge a cabeça dos reis.
COI'oucão, s. f. O acto de coroar, ou de
lou da eburnea IlIa" do arco eburnro confiança da cOl'ôa. § [OI'ÔO; a nação: a co°
lu~: ~~ 48. ~ P6r a/gllem nos cornos da. roa lJorlugue;a Icm 'l:u.s/os dominios. § A ser coroado. § O cercrnonial usado n'esse
, I•. e fam. exallal-o mui lo, fazer-lhe instituicão real: o povo está divorciado da aclo.
COI'oélllo, p. p. de Coroar, e adj. Que
va\ldcs elogIOS. § Os cornos cio arco; (t. corôa. § II pessoa do rei: a impl'ensa alaca
:iia~S pontas. § Os cornos tio exerci/o, violenla:menle a coróa, accusanc/o-a de mano tem corOa: 1J. g. l'ei coroado. § Obras codcar ente) eram esquadrões pequenos ler o govemo lJeSsool. § lig. Louvores dados roadas. V. CorOa (t. de forlif.) § COl'oaelo;
ItlS d~buzelros, postos nos augnlo ex ter· a alguem em premio de acçrlo distincta que tem por cima: U. g. o caslelto - cle
e man_gas, ou todo o anO'II10 de man- (porque o anti~os coroavam os vencedo- ameias; de defensores o 111ltrO - ; o e/mo Inlis squa~rao, guarnicão, e ala; as obra. re , e g-randes talentos): "e qual a seu va- de plumas; o monle -- de bo.lque; cape/la coMilil cxlenores da hatãlha completa. Arle Iar bri 11Iante croa não leceo harmonioso.. roada de ci11la/ha; e fig. cheio, Dl'Ilado, coquerdoPd 109. Elcgiad, t: 237. "corno es- Diniz, Pinel. Od. 24. § Tciumpho, palma: v. ]lerlo: V. g. dia - de (lares, de pl'a;;eres, elc.
do ue o exercito" COII[,J, 7. 8. 15. "saben- g. coroa ele marlYl'io. § Caráa 1'Oiac/a; o res- a aurora - c/e 1'O$OS; i. é, cor de raFa: "Ja·
I g~nle no COmo esquerdo de Selim ia toda plandor que se põe ás image'.1s de Sançto~. pão, ilha coroada de sessenta e seis reinosdI verga no§va • § (l. anL nauL) Corno; lais § Corôa de metal, ou pedrana, como IOSI- Vieira: "o rosto (de Je us) coroada do Sol"
· Co mo; Camela de tocar. Nobi- gnia de soberania. § Cor6a de espinhos; a ld. «soldados - de viCiarias•. § Tesla co°
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7'oada; um Rei, ou um Imperador. § (t. do . Proposíção, que se deduz necessáriamente
braz.) AI'IIIUS camadas; as que tem por CI' do ontl'a já demonstrada. Utis. 4. sr.. 7. §
ma uma corOa. § ú'omac/o; que receblm co- CompendiQ: v. g. - ela: vicia. G.oes, ChI'. Afan.
róa premio, remuneração. ~ Escudo coroa· I. c. 5 § Consequencla, IlIaçao. Pareccl' do
do; 'antiga moeda llranceza. § (t. zoo,t.) Es- VI'. J. Alr. de Oeja.
1Jira COl'oada; a de·uma conch~ ul1Ivalve,
COI·ollirc.·o, a, adj. (t. bot.) Que serve
cnjas bordas em cada volta e tao guarne· de sustentáculo ás pétalas: v. g. g,l/nophocidas de pontas. § (t. bot.) Que tcm appen- 7'0 -. § CaUs - ; o que acompanha immediatamente a corolla, ou que a tem pegada
dices reunidos m fórma de corOa.
Voo·ol.meutu, S. m. (t. de archit. anl.) ao seu tullo, ou extremidade margllul.
Adorno, ornato, quo corOa, ou termina o Oral. D.
al:o de um edilicio, de uma torre, etc. .
G)c)I'olllról'mc, adj. 2 g. (I. bot.) Que tem
COI'oill', v. trans. (do Lat. coronarc) .CI~' a fio-ura de lima coro lia. /Jrol. V.
gir, pOr coroa a al"uem, de liMes, ou lnSI- . VOI'ullluo, ", adj. (t. lJol.) De corólla. ii.
gnia real. M. L. 2.. {. l4. 4. Os grande ca- Que se a elllelha a ella. 01'01. C.
pitães eram cOl'Oados: "as palmas com que
COI'ollitlclI, adj. f. (I. de arclJ.) Co/ltlna victoria a fronte lhe coroa" (a Allluquer- na - ; adornada de folhas e lIóres em esque) L1ls. 10. 4'l. Os poetas foram coroados pirai ao redOr do fuste.
COl·.... lnlll, s. f. (L. Ilol.) dim. de Corolla.
de louro em Academias, e diz-se poeticamente do in,ignes, qu~ ApoLlo c as AltlSas § Corolla de um /1osclllo.
os coroaram de louros; I. e, que tem 11m
CUI'Olllllutlél, s. m. (I. Asial.) Nome de
mui eminente gráu de .merecimen.to; assim certa chila, ou estofo de algodão, qne vi·
como a virtude, ou as Virtudes coroam, hon- ::ha da costa do mesmo nome. Alv. de 8 de
ram os hons estremados. § lig. Cingir: "co- jan. ele 1783.
7'oa o povo Ilarbaro as tranqueiras., M. C.
Vo"ontem, S. m. Especie de manto, ou
10. '23. (,a Lna corO(1 o mar com sua tremu- capote do seculo XIV.
la luz" "o Sol de luz coma as torro II Eneúl.
VOI'ÓIIII, s. r. (L. mus.) V. Caldeirão.
4.43. "o bosque coroa o monte" Eneicl. 7. 3.
cOI'ouitl, adj. 2. g. (do LaL coronalis) De
IJostandu-se no alto "o exercito coroava o figura que tira a circular: osso - ; de que
monle. "comai genios sublimes o Parna o''· se compõe a testa: sulul'a col'Onal; a que
§ Acclamar rei; celebrar as ceremonias da e'tá n'esse o 50. /lecop. da Cir. p. '2'l.
coroação. § Premiar com corOa, eom bom
COI'OIlIÍI'lo, ll, adj. (do LaL cOl'Onarius)
sllceesso: .a fortuna, porém, doheroll pres- Que fórma, ou representa uma coróa. § (L
lante, nem sempre croa o Ilraço fulminan- de anal. rom.) Uw·o coronario ; corOa de
te.. Dini:;, Pind. § Coroar a obra; remataI-a; ouro que se dava ao general veneedol·. §
ser a cousa, ou acção mais eminente, e qlle Arlerias -,o (L anaL I ramos da arteria cepõe remate; e no fig. "es~a ultima loneura liaca, que se dislrilluem no coração, e o
coroa a obra.. (est)'lo famil.) "esta aeção co- cillgrm como uma corOa. Veias -,o as eor·
7'Oaria seus gloriosos trabalhos. (remataria responl1entes. § Osso - ; (L de alreil.) osso
com gloria e premio, ou merecimento (l"el- situado na eoróa do pé.
le) Vieira 15. 136. Luc. 4. \5. "coroar a viCOI'Ollél, S. m. Ido \lal. colonnello, de
da com a' gloria 'do mart)'rio", § fig. "Co- c%nna, colu!TIlla) Clefe, commandante de
7'oar a pacieneia com a eterna bemaventu- 11m regimento: o que lem esse titulo, grarança" Vieira, 9. 288. 2.. premiar a final. § dilação, e honras annexas. [i; , O poslo im·
fig. Coroar o CllpO; encllel-o até á lJorda, medialamente inferior ao de general de briquasi a lrasllordar. § fig. Ornar: "tu (Lua) gada. § Havia tambem antigamente coronBis
que ~omas e rodeas de estrellas a fronte e do mal'; cuja patente era superior á do.
faces bel\asll Cam. § Coroar os desejos de capitães de mar, e g·uerra. § COI'onel; (t. do
alguB11l; satisfazer-Ih'os .completamente.
braz.1 corOa, que a'lorna superiormente os
COI'OIÍII', V. intrans. Uomeçar a appare.cer escudos das armas .. Lei dos 1'I'alamenlos de
a calleca da creança, ao nascer.
1597. Estes são diversos em figura, aLio mos
C; .... Õill·.SC, v. ref. Cingir-se de corOas; de pedraria, ou perolas, etc., segundo o tie fig. adornar-se. § Coroar-se; esl'!.r cingi- tulo que inl1icam de varão, viseonde, condo: V. g. o muro de def~nsore~: "de muros de, marquez, dUCJue, infante, principe, rei,
se corôa" Jlfaus. 37. § "Coroauao-~e de roxo imperador, eonforme ás regra do Ilrazão.
os horisontes·, Lobo, r. 5.!i4. 2. cerçavam·se. § Em al~uns mosteiros, coronel era o frade
COI·tUIS, s. r. pI. ~ledues de areia. V. Co- que cuiaava dos apparellJos da rasoura (de
rOa.
carona, coróa de ordcns).
COI·oi..", s. m. pI. (t. do Drazil) Nome de
C;orollclill, S. f. p. uso O posto de (:01'0uma lrillu de indigenas, de uma parte da nel lJ. F. Man. Espan. 18L
provincia de Malto Gro 50.
VOI'OIlCtn, s. f. dim. de Coroa. P. da II.
COI'Olll'õillltll, S. r. dim. de Coróa. Panl. Gen. 2.. 44.7. (.huma copa de prata grande ...
(CAv. JUn. 67.
com sua coro/wla na sobrecopa"
COI'ÓCll, adj. (t. do Brazil) Adoentado;
{JoI'ollltn, CO"ollltntln, VOI·ollheh·o.
diz·se principalmente das pessoa de eda- V. Cronha, etc. mais u ado.
.
de. § - s. 2. geRo Pessoa velha adoentada:
COI·tmlto. V. Collonho. Elucid.
aquBUe coróea.
(JoI'ón!cn, e derivo V. CllI'onica, etc.
COl'ÓCII, S. r. Ca acão de palba eoutra a . VO"óuldc, S. r. (do Gr. korônis, idos)
chuva. § I/encficios de co/·óça. (do FI'. cros· Complemento, perfeição, remate. Agiol. Luse, Ilaculo pastoril); introduzidos allusiva- sil. 2.. 659. e 147.• impoz gloriosamente a
mente, sem tilulo juridieo, ou de baculo comnide á sua feliz jornada"
CO"olliró"mc, adj. 2. g. Que tem a fórma
sómente, como os de annel. E/ucicl. V. Eneoroçado.
de uma corOa.
VOI·Óclta. V. Carocha. /J. 4. 9. II.
VOI'ouílltn, S. r. CabeJieira curta. ou reCOI'ocnhu'il, S. m. Especie de gavião donda, de que usam alg. ecclesiasticos. §
pardo.
...
(L Ilot.) Arllusto leguminoso de que ha vaCOI·... lu, s. m. Especle de Oltl.
rias especies.
COI'ogl'uriu, e derivo V. Chorographia.
cOI'ouóldn, S. f. (t. anaL) Uma das tnBal'I'Ciros e Carv.
nicas do olho, que os Lal. chamam úvea. V.
VOI·.)Idc. V. Choroide.
Choroidc. Port. Med. 1J. 71.
CÓI'oll1. V. Colera. Cios. l. 2. r. 1l9. B. 2.
cOI'ouóhlcu, S. f. adj. Diz-se de alS'umas
3. 6.
apopb)'ses, que se parecem com o biCO da
COI'õlln, S. r. (do Lal.) (I. lJoL) Orna par- grallla.
te das /1óres, dentro da llual estão o (' tamCOl'ÓUlllu, s. r. Mollusco acép1J1:.lo.
bres, ou estame, pislillo , etc. § Comllas
COI'ónllln, S. r. (L de 11. u.) Hebordo
1Japl/ionaceas; as que são formadas de cin- membranoso do ccrtos fruetos § CorOa ou
co petala ordinal'lumente distinctas. Bl'ol. meia eorOa de espinhos que guarneee o al.D. § Barba da cOl'olla; o lado inferior de to do cotovelo ou da tibia de certos inse.
uma coroUa lalliada: it. grupos de pellos; ctos.
VOI·OI.lilo, S. m. (I. do llrazil) Passaro dofasciculos de Ilarbas; pellos rudes fascicu·
lados. BI'OI. C.
mestieavel.
VOI'olllÍdo, a, adj. (L boI.) Que tem eoCOI·ol·iua, S. f. Corvina.
roUa.
VOI'osíl, S. m. Especie de palha de colVOI'olllhio, S. m. (do Llt. col'olla/'illln) • mar choças, ou colmados, e palhoças.

CO;·III1:r.iI, S. 111. (t. vulg.) Corpo "rand
deforme; pessoa corpn\ nta.
o
c,
COI·I·elc, S. m. Peça do vesluario d
mlllhere~, que vesle .a parte do Corpo COI~~
prehendlda entre -a clnta e o llescoco ju t
seu~ abas nem mangas, ou com' man.;;
milito cu,rtas. § O corpo do vestido sepa~a.
do da sala.
'
VUI'I'inlao, S. m. dim. de Corpo. § Gihão
sem abas; espeCle de collete, roupinhas
q.ue usam as mulh(~res. God. c. 13. -a Pcr~
,lanas trazem corptn/lJJ, e gibão e por cima
s~taiuas" P. ela /I. (Jen. 2. 4.87.' traz CiJrptSIlo.
(JO':IIO, S. m. (do Lat. COl'pl/s) ubstancia
matel'lal, exten a, sólida, l1ivisivel, etc. §
O COl'pO elos homens, e elos animat'S; a Sua
l11aclllna o~·ga.nlca'.. animada. § Brigar CiJI'PO
a co/·po ; VI r as !TIaos ; empenhar·se em lucta individu'll: "corpoacol'poseenl'e.lem.
Gallcgos. § A pessoa, o individuo: requerer
scparação de curpos e bens. §. A con·liluição
ph)'slca do homem; o.organlsmo humlno'
corpo bem ati ma/Fvrmado; corpo {{ebi! o~
robusto; não (li:; no corpo a IJI.laclc que lem.
§ Meio corpo; imagem de vulto, qne rema.
ta na cintura; mais que o busto. § Corpo'
fig. Corporação, SOCiedade, união de pes:
soas dellaixo das mesmas leis, da mesma
regra, on que tem o mesmo espirito, e in·
teresse: v. g. corpo politico, ecclcsias/ico,
monacal; corpo da nobre:;a, do comrnercio,
elc. § Corpo legislativo; as camaras. o par·
lamento, a representação nacioual. § Corpo
d i pl01l'lalico; os emllaixadores e ministros
das potencias estrangei ras acreditados cm
uma cOrte. § Corpo consular; os ClJn ules
das varias nações. em uma praça commercial. § Corpo academico ; os professores, c
~lmnos de uma e ehola de ensino superior, academia, universidade, etc. iI.Uatalhão exclusivamente formado de esludantes e professores de uma ou mais escilolas
superiores. § Corpo docente; o conjullcto dQs
profes ores de uma eschola, academia, ele.
S (JOI'POS; pI. corporações: V. [J. -/illel'a·
nos, de al'les e afliGias, e"tc. § Corpos geren·
les; as commissões que admll1istrarn as as·
sociações populares, de classe, benellccneia, instrucçáo, etc. § Corpos de mio 11101"
la; as associações perpetuas,. cujo' be!ls
pela auti"'a legislação eram Il1ahenav~I?
11m Portu:;'al não pódem elles hoje adqull'lr
ou eonsel?var bens de raiz; no llrazi\ aillda
a lei o não pl'ohillio; mas a llropned.ade
immovel de taes eorporações, é por ISiO
sobrecarreo-ada de maiores impostos. § COI"
po de e3;e/~ito; força militar compo?la das
ditferentes armas, e que opera cOIlJunclamente. § Corpo de bala/ha; parte de exercito entre a vanguarda e retag·uarda. Ar/e
Milit. . 109. § Preparar-se em corpo de balalha; dispOr-se para o eombate. § /)Jrpo; rc,.
gimento, balalhão : um .:orpo ele tIl{alllma,
11m corpo (/ç caçadorcs, clc; § Fa.:erelll~r·
po; ordenar, ajuntar a gente de guerra! c
Ilg. as esquadras, quadrilhas, ou esquadroes
de navios de guerra: "os le; outra velelll
corpo" (aos navios) Goes, Chi'. Mall.l.a.S).
R Corpo de 7'eserva . o-ente sobrecellente, p~.
~a acudir a algumá ~lecessidade do exerci:
to; mamposta, reserva. § Cor/i? clllgum'll~~
a forca que forma aguarela. § ti. Olocal~.
de estaciona a guarda. § Fa:;er ~orpo POlr:~:
andar só; gniar-se pelas .suas !de~asla..
tar-se do fio da gente. Sa e Altr. ~ COl~'á
grossura. forças: v. g. não lem c~rpol~ado
rcsislir á al'til/wl'ta. § Sem corpo, P~'j»l
de mais: v. g. vinho sel11. corpo. ~ ja~ o
de armas; os que se vestiam e C~ rrolhas
corpo de laminas de metaes. ou e bases
de pannos baslidos (V. Laudel, Cam mai,'
Caçote), ou de malha de ferro; eral~lIasde
ou !TIp.nos fortes: havia corpos ele
clio.
peões, de homens de armas de cav~o e110
mcns de armas acoberlados no, C? Máll.4arl1latillra dos calJ'Clllos. Goes, C/II. odedi·
85. § Co/'po; colleeQão :. v. a· .o CO~rpo di·
7'ctlo canonico, de htslo!'la cwtl. §II ção de
plomalico porllt(/~ez; t.ltulO da. C~ d~c l'ortudocumentos relatl vos a~· re Iaçoeblicada pds
O'al com os outros palzes, pu § /Jcrpo
icademia das scienClas de3LlsbO:a'"rapilo e
de em preza : V. Empreza, .• pa e
P.
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B" Vioir. I. 1063. ·se qnizerdes para a. em~i:a (de bem morrer) bnm corpo, ou Je1:0PI phico natural, eu vo-lo dou, .a pnmCJra
gY morrem as arvores cm pe, segunda
dez'ladas etc.lI § f.:orpo Sanclo. V. Santeln~o.
~Ctorpo /:amorario, e cal/liSo: V. çamerarlO,
~alloSo.§ Corpo. de d~ILCto; (L JU.~.) a ve'lIcacão da eXlstenc!a de um Cllme com
[Idas' as circumstanct:ls que o acompanll~
~111' li a base de todo o processo enIDin~l: {e;·se-llte corpo de delicto. §il. Odocumento cm que se exarou esse acto do poder judicial: Junlou-se ~os aulas o cor~o de
deliCiO. § Corpo da egreJa, o,restante d ella,
róra a capella mór e o eruzelro. § Corpo dfl
~lipcio . a sua parte PI:1l1CI pai; "s vezes o
edilldo 'tem dois !lu maIs eorpos .. § Corpo de
Deus: fesla na qUlllla f~l.ra, depOIS de dom.
da Trindade ~m que aI o Sacramento em
procissão .dal-Ihas quc volas a9: r?-deçam
pera irem ver o Corpo de Ocos. ults. I. I.
i Corpo de Chrislo; a ho~lia consagl:ada. §
Corpo de mi; e.xclamaçao que equlv~le a
pobre de mim, at do meu corpo. Gtl Vw. 2.
:187.3. 165. e/req. ~ Feito cm corpo; unido:
v 9 os soldados feitos em wn corpo: "fez
ror~ de 5 velas ll (navios) 11. ? 3. l. § "'a·tr corpo, e gesto; mostrar ammo. Eu/I'. 5.
i e no Prol. Sã e Alir. (. 125 v. ·<inda que
rico corpo, qesto, e j'ioll § Fazer corpo conlra
alguem; UllIr-se. P. P. l. c. 3. § Tomar c.orpo; criar corpo, engordar; e fig. adqumr
collsistencia, augmelI tal', desen vol ver-se: o
OOillo loma corpo. § Corpo /eilor; a ma parte o useiro, e vezeiro a fazer alguma eoula'. Ulis. I. I. "su peita ... sobre corpo {eilo!'. Atllegr. f· 95. § IJar do corpo; (Ioc. pop.)
defecar. § Servir, anda'r em corpo no pafi! . (allt.) sem capa, nem e pada, e era da
Idáde dos moços. Anelr. ChI'. I. 8. Feo, TI'.
1. {. 183 v. «cm corpo, e sem capa" o mesmo llue em pellole, trajos dos moços, e mano
cebos' em tunica sem capa. Luc. 7. 23. §
Hoje diz-se vestido em corpo, o homem que
aoda de casaca, em trajo de cerimonia; e
senhora em corpo, a li ue não vai de capote,
aem capa, nem leva chale ou outra coberlura so~re o vestido; tambem se diz: Ú'
dI col'lJO ou corpinho bem {eilo. § Corpo do
r/sUl/o; a parte d'elle do pescoço até a cin·
tura, onde começa a sal3. § Corpo dc baile;
os dansarinos e da'lsarinas que fazem parle da companhia de um theatro. § (t. elo
bral.) Corpo cle armas; moveI da armaria
re,resenlando a armadu ra de ferro li ue cobna otronco, i. é, o perto, ventre e Gostas,
do cavalteiro. § Em corpo c alma: em pesloa. § Corpo hltl11ano; movei da armaria representando o busto, ou tronco, bracos e
ta.beça d'um lJomem e que se lavra põr intmo quando representa um sancto. § (L
auaL) Parte prinCipal d'um osso ou mu culo.
I lb!'po mOl'lo: ~u.corpos implesmente; deflllllo, cadal'er:. ofTlCtO de presenle. § E um. corpo
IlUIrlo; fig. dlz·se do doente, que.com dirnculdade se pode mover; pesado corpo sem accão.
Uor~orcl'ilI'IO, S. m. p. uso O que leva o
torpe a ellullura. Alm. Instr. 2. 162.
Corpolcncln, e -lento, V. Corpulencia

.

'

daCorpol'h"no, S. r. Associação auctorizapel~ lei, de pessoas do mesmo oflicio ou
profissao.
'
Uorlloról, S. m. (I. de liturgia Catho!.)
l'aoooeollsagrado, que serve dnrante a mis~~ que s~ estende sobre o altar para n'elI",r ocahs e a bostia. § O- da egreja;
~ro.rIPo. da mesma. Tesl. ele D. Afan. § ii. O
"mi CriO.

.

fK\Corpurál, adj. 2 g. (clo Lal. corporalis)
corpo:.•os sentidos corporaes" Cam. San.
da' 'g:nl1leza de membros corpomes" •• vi·
lo>CJJlpol'at., AI'I:- L. l. esta, que vi vemos
~ ~eCmun.do, ullmdo nosso espirito ao cor,; n}r,Por~o. § Em pessoa: V. g. lJ rcsen,." ....I! Ollcta corpora .
~('o~~odrn\ldlÍdc, S. f. Propriedade do corêor a o do que é corpo.
C%r~IIZlÍr, V. trans. Dar corpo.
mto .POI'llhucntct. aclv. Em corpo de uma
ceira cor~órea. li. 3. 9. I.
'
tur orpornturul s. r. (do Lat.) O habito do
~ra~ figura a'elle: "a estatura meã a
lira quadrada" Res. Vida, 11. '
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l:ol'porRvíl, (ant.) V. Corporal.
caçào da estima do navio pelo calculo da
(JOI'IJOI'cld/,dc, S. f. A. qualIdade de ser latItude e longitude do logar em que o mescorpóreo. Vieira, 7.24.1. "se vestio da -da mo se acha. § Casa de correccào ; e. tabelecarne" (o "erbo divino).
cimento publico, que serve de prisão, e ao
(JOI'IIÓJ'~O, ", adj. (do La:L corporeus) Da mesmo tempo, de eschola a rallazes vadios,
natureza do corpo; opposto a espinlual. que foram condemnados por a gUIll delicto,
Vieira. Subslancia -, natureza-.
afim de se procurar obter a sua regenera(J_ol'POI'ilicuçi'io, S. r. (I. anl. de chym.) ção moral.
Acçao de condensal' vapores em nm corpo
(Correcção, Exactidão. 8'1n.) Estes dois
solido. § (L theol.) O aclo de attribuir cor- vocabulos são synouymos, (IUando se u am
po ao que o não tem. § O acto de reunil' a respeito da maneira de fallar, ou e creem um corpo as parles dis[Jer as de uma ver, porque ambos exprimem uma idéa de
substancia.
aperfeiçoamento. A correcçào eon iste na esCJOJ·I,ol·lOc/,,·,·v. trans. Allribuir um cor- crupulosa observancia das regras da Grampo ao que o não tem: V. g. - os anjos; § matica e dos usos da lingua. A c..7Jtu;lülão na
(I. cbj'!n.) Fazer recobrar aos espiritos o exposição fiel ele todas as idéas necessarias
corpo 'I ue elles perderam abandonando os ao fim que nos propõmos. A primeira appliseus saes : fixar em um corpo as partes di,- ca·se ás palavras e ás pbrases, e a seguuda
persas de uma substancia. Pltann. T. § Cor- aos faclos e ás cousas.
pIJ/'isar-se, v. ref. Formar-se em corpo, 10(Jol',·ccclon/.l, adj. 2 gen. Qne diz resmar corpo com algum composlu.
peito a correcção. § Que merece correcção.
VOI'IJOI'lz""iio, S. r. O mesmo (lue Cor- ~ Castigo -; o ~ue se applica para corrigir
pori IIcação.
e emqndar. § ~ J'ibulllll G..OI'J'CccionaL; o que
(JOJ·I.ol'1z/II', V. trans. O mesmo que Cor- funcclOna sem IIItervençao de jur.l', e onde
pOrificai'.
.
são julgadas causas de poucaimpOI·tancia.
(Jol:.~u!línhO, dim. de Corpo. B. Flor. 3. § Policia correccional; o processo que corre
14.. Vtetr. 10. 473.
llOS tribunaes correccionaes. § ii. A sessão
Cor.Jlllêncla, S. f. (do Lat. cO/'pltlencia) do julgamento fI'esses tribllnaes: j'esponcleu
A qualidade de ser corpolento; ter grossu- a ttma policia correccional. § Pena co/nGra de corpo, ser bem nutrido, e não maci- cional; a que é impo ta ao réu condemnalento nem magro, desfeito ou amoxamado. do em policia correccional. Em Portugal
Vieir. 10. 37 J, "com a cõr e a cO/'lntlellcia es a pena consiste em prisão, que póde ir
dos membros restituidus" M. L. 4.. 67. § (t. alé ao maxirno de seis mezes, podendo ser
boL) Doença dos vegetaes, resultante de nu- no todo, ou em parte, remiveJ a dinheiro, a
trição excessi va. 11rot. C.
vontade do juiz. No Drazil não 1Ia ainda tri(JOI'I'"lento, R, adj. De corpo grande e bunaes correccionaes. § Correccional, s. m.
In'osso, gordo; bem nutridO, não marasma- O tri bnnal correccional: roi chamaelo ao cordo, ou definhado, nem amoxamaclo. Per. reccional. § A casa onde este tribunal funcBibl. 5. 55.
ciona: ali é o correccional.
(JOI'Pll!lClllilr, adj. 2 g. l1elalivo aos corCo ....cctnmclltc, adv. Sem erros com
pnsculos, aos ato mos. § Philosophia -; a correcção: lê e escreve correctamente.'
que pertende explicar o uni verso pelo moCOl'rcctí"O, n, adj. (t. med.) Que corrivimento dos corpusculos.
ge, .qu.e é feito para cor!·igir. § Que tempéra
COI'llIISClllí"C a, S. m. Partidario da pby- e diminue alguma qualidade: v. !lo o acido
siea e philosopilia corpuscular.
a acrimonia sobeja, a causticidade de atgnnl
COI·I","Clllo, s. III. (do Lat. COI'IJllsculwn) simples. Vieira, I. 1). 10-í1. "os segundos
(t. ele phys.) Pequeno corpo, atomo.
pós forão correctivos dos primeiros".
co.·.·c~tÍ\·o, S. m. O que corrige, adoça
cOI'J'A s. f. Corda de apertar o pé das
I
alguma cousa, que.a reduz a um justo temuvas no agar. § V. Gorra; maiE usado.
(Jol'ról. V. Curral.
pemmento: v. g. a canclla é um correctivo
(Jorl'''', ou antes CO"'e, S. r. lIê junta- de ?lIliilas suústancias 1Ilcdicinaes. Vieira, 2.
mente com outra no mesmo processo' cum- 87. "Ilão lia COI'l'CC/iVO que o modere (a um
cüo)1l § fig. Modilicação: .e nilo tem por
ptice com outra ré. § V. Currco.
'
COI'I'ê.., s, r. V. Correia.
correctivo o amor do' que julgais e condemnals,' Paiva, S. § fig. Termo ou phrase
COI'I'c/..lu, S. f. Golpe· de correia.
(Jol'l'c/';,;cm, S. f. Conjuncto de correias, branda, que se usa em um di curso, para
fazer passar algo expressão, ou proposiçiio
que guarnecem alguma consa.
(JOI·,·c.... mc, S. m. Todo o fornimento ele mais fOt·te, ou atrevida. § Correcção, repreca tigo. § Observação, modificação:
hensão,
um soldado, pelo que pertence a couro. Reé neccssario que isto lenha. um correcti voo
gim. ele 18 de jall-. J83 t.
co ....,.cto, p. p. irreg. de Corregir, e
COI'I'cno, S. m. augm. de Correia; é Jarga e gro sa, e serve para alçar, ou levantar adj. Emendado, sem erro: V. !lo livro correa caixa do coche; sustentaI-a. § Tira de cou· cto clc erros. § Em que entra correctivo, ou
1'0, em que a tiracollo e levam frascos, pol- a que se tirou a demasia, e excesso da qualidade: v..q. j'emeclio correcto. Rego, Alv. c.
vorinhos, bandola , etc.
cOI'J'c,"·í .., S. r. Loja de correeiro, onde 7. § Conforme ao dever, conforme a cohese fazem obra de couro exc('plo sapatos: rencia, a dignidade, ao brio, a honra, elc.
"ivos a corl'eal'iau i. é, tractar com gente o seu procedimcnlo roi co/nclo.
COI'I'cctÔI'l n, S O que, ou a que corricivel, mas en inada. Aula ele p. J. § O lo.:al
onde antigamente se aclJavam arruado os ge, reprehentle; reprehensor. § (t. de impr.)
O que revê, e emenda as provas das obras
correeiros.
COI'I'(>CÇi'iO, S. r. (do LaL COI'I'ccUo) Acção que se imprimem; revisor. § Superior dos
de corrigir. § Castigo, reprelIensão. § Emen· cOUl'entos dos ~linimos. § Corrector erradada de erro ou culpa, ou abuso. § Corl'cc- mente empregado por cO/Telor. § Fazer alção; (L did.) qualidade do que é correcto; guem correclor; fig. lançar-lhe a culpa do
pureza de linguagem, de esl.ylo. § Procedi- mail successo da negociação. ElI/i·. I. 4.. V.
mento diO'no, em tudo conforme ao dever: Corretor.
(Jol'I'ecCC))'ín, S. f. Emprego de COITetor
andou nPesle ne!locio com muita cOIT('cção;
'
§ Ler e escreveI' com correcção: lêr e ('scre· § Corregedoria. Res. H. ele Evol'a.
(Jo....ectól·lo, S. m. Livro penitencial; liver bem, sem erros. § Emenda de erros typoll'raphicos ' ou de qualqner arte: de faltas, vro de correcções, e emendas. Orla, Coi.
ue erros, àe defeito!;: v. !lo a - do seu bll- r 32. § adj. Que corrige, emenda.
(Jol'l'celell'n, s. f. A parte de um rio, em
j'iI, pincel, elc. § Correcção Juliana; a introducçáo do an no bissexto no calendario por que, por dill'ereuça de nivel, as a!!'uas adquiJulio Cesar. § Col'recção Gregoriana; a que rem rapidez extraordinaria, dirncultando a
foi feita por ordem do Papa Gregorio XlIl em pequena navegação, e expondo~a llIesmo a
1582, consi lindo na suppressão de dez dia perigos.
(JOI'rctlélrRs, V. Balcão (de assucar).
d'esse anno, e nas equações solares dos ancOI'I'celelu, s. f. (t. pleb.) Corrida. lJ. F.
nos futuros. § CorrecÇão das Epaclas; a que
se faz por meio das equações lunares. § Jlfan.
(JOI'I'celcmptol', a, S. O que, a que cooCorrecção; (L astron. e de pbys.) Quantida·
de que é necessario.tirar, ou ajuntar a uma perou para a redempção: ,,~Iaria cor/'edemobservação, a lima medida, etc. para opteI' piora do genero humanoll Vieir. 5. 238. §
o verdadeiro resultado. § (L nau L) lIecUU- A19uns escrevem cO-j'Cl.lemplol'.
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Corrc(líc;ra,. S. f. Encaixe em que escol"
regam, ali rodam, algumas peças de madeIra, metal, etc., como parlas janellas,
tampas, etc.
CO"rclliçlls, s. f. pI. Cortl~as que se
correm. Casl. 6. c. 26. "co/Telltças de cortinas na ca a. e 5. c. 26. n. Clar. c. 79. §
Correlliçasdejanellas; vidraças, qne afa tam
para os lados, correndo sollre duas peças de
madeira apropriadas. § Tambem se diz COI'?'/Jetiça ele vidraça, aquella parte do caixilho que sóbe e desce. § Vis/as correeltças;
os bastidores moveis que formam o scena·
rio no theatro.
CO("'cdicc, V. Corredicas. Palmo 3. 135.
2. e l63.'l~eo, Q. "correcliSses que cobrissem
toda a arca».
Corrcdico, u, adj. Qne se move sobre
corrediça, •para fechar, ou abrir, V. g. vi·
ell'aça -, jane/la -, poria -.
cO""cdio, II, adj. Que corre, ou se solta
facilmente: V. g. nó corredio. § Cabelto co/'redio; lizo, nào torcido, nem cre po; sem
carapinha. Santos, 4. 3. § Logar corredio;
onde o corpo solto ha de correr, e escorregar: V. g. ladeiras, encoslas corredias, resvaladias. § Que passa de carreira; que nada atalha em[im, e nada encontra: "os annos cO/Tedios',' 00 rio se faz mais correclio·,
accelera-se no correr. AI'I'. 5. l8. "o lugar
da privança com os grandes h~ mui corre·
etio. § 11a;;er os amores corredios;raceis. Attlegr. f. 76. § Negocio cO/'I'eclio; de facil solução. Ulis. sC. I. traz corriclío.
cO""cdü,sc, V. Corredice.
CO""CdÕI', S. m. (do FI'. co/'I'ielo/'l Porção estreita da casa entre paredes, que dá
serventia, e passagem para as salas, alco:vas, etc. § Correclores elos jarelins; os pa seios, ruas. Vieir. § Corredor; (na fortir.)
estrada coberta. § Corredor de (olha; o que
a corre. O,'d. I. L. 41. V. Correr folha. §
Nas barras, é correnteza de agua como encanada, perigosa aos navio . § Corredo/'; o
individuo que corria em certos jogos de
carrei ra. § Corred{)l' (no llio Grande do Sul)
o individno que monta qnalquer animal nas
corridas de cavallos; jockey. !\ Corredor ele
carros; auriga, cursor. Leão, DesCI'. c. 87. §
Corredor; batedor do campo. Lobo, f. 5l7.
"de corredores, e de e pias soube a vinda.
§ Corredor; cavallo ligeiro: (I. poet.) .de
PIJebo os correctores" lJiniz, Pinel. § Corredores do sol (1. poet.) Os seu cavallos.. Ulis.
3. 25. § Corredores da //lO r/e; (i:;. os miqne·
letes, doença agudissimas, accldentes, qne
arrebatam o doente, e o concluem. Y. Mi·
queletes, no llg. § COITeelons; eram o mesmo que ginetes, on tropa Iig-eira de cavalJal'ia. Goes, ChI'. Man. L 50. "o capitão dos
col'I·eelores.. Olouros) 1\1. L. 11. C. '1.7. ,,1500
de. cavallo, e Cvl'l'cdores.. onde estes são diversos da cavallaria pesada. ChI'. Ar: /. C.
47.• em tempo de U. Ar. Uenr. correelores
erão o que hoje são os ginetes.. Leão, LJILI'.
Ar: III. lJ· 28~. lneet. I. /.14. § "os - de
Marte.. lJini;;, Octes. V. ~(iqnelêtes. § Correctores (/a /erm; tropa que fazia correrias na
tcrra do inimigo. B. 3. I. 9. § Correclores;
lig. embarcações de guerra, que vão diante
de outra esquadra maior. n. 4. 10.7. § 7'ra;;er corredores sobre a vida ele atgltem (Ioc:
lig.) g-ente insidiadora para Ih'a tirar; e
causar desgostos fataes. Utis. I. se. 1. "lrQ,zem espias, e correelores sobre sua vida» §
Co/ndores elo Ceu; prenuncias, ou prelibações das glorias eternas. Paiva, S. "ter
aqui -» o que vem diante de outros, de
outras cousas.
.
Vo, rcdõ.·, P, adj. Que corre bem: ginele corredor. M. L. 2. 5. Lobo, 572. "os seus
já vão selando corrcdol'es rocíis•.
Vor(·c.lõr7.ínho, dim. de Corredor. TeU.
ChI'. 2. n.· 6.
vO""c"õnrll, S. f. Peça debaixo da mó.
§ Corredouro, ou passagem; servidão. Orei.

I. 68. 41.

Vor,'calõuro, S. m. (do Lat. currilul'Us)
],ogar onde se corre em certos jogos, carreira, corso, liçada, estacada.
vOI'(·c.híru, S. f. (anl.) Correria. lnecl.3.
98. e 349. e 3'20. § Corrida: "de corredu1'a" Mp. CM. 1. c. 104.
VO"('cch'o, S, m. Omcial, que faz obra.s
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de couro, correias, lóros, e outros arreios
ue cavalgar, e de b tas de carga.
vO"o'cento, u, adj. Duro, e dimcil de
romper. como o COUl'O: V. g. a carne dura,
mal cozida. § 'Que se estende, estira sem
quebra: V. 9 I~rl'o -; não pedrez, não acro;
que se estira como correia, sem rebentar,
uando de si: doce, bem malleavel. 11. 3. 3.
7. "o cairo (ue que se fl\7. cordoallia) ... enverdece com a agua salgada, e faz-se tão
correento nella, que parece feito de coiro
cncolllCutlo, e estendendo á vontade do
mar,•.
cO'·I·crc.·i.·, V. intran". Correlatar: "corria a mão do relogio o circulo das horas
para todas se lhe rderirem, e e!la Côrre(Bt'Ír a to tia » Viela elo Princip. Eteitor, 11
nD.
C'H' ,·Clo\' II , subj. anl. de Correger. 0/'(/.
Ar (reg. Pague, satisfaça, componlla o lesado, IndeInui7.e-o: "mandamo outros~i,
li ue se home ferir molheI', ou a molheI' o
IlOme, que lho correga per dinheiro, se o,
ouver: e se os non ouver, o home carrega
per pilas, e a molller per varas" (elle levando golpes de pau, ali Ila ·tão, ella vardascadas) Posto el' Evo/'lt no ELLtcicl.
co....cgc .. úh·o, u, aujo (1nl.) Digno de
emenda, correcção, reforma, que precisa
d'ella: "sentença, se corregedoira for.. i. é,
refonnavel. Ord.
3. 274. § lJamno -;
digno de que o corrija proporcionad i!Dente quem lesa, arrende.
vO""cgcalÕ", S. m. (do llasp. corregeclor)
~(inistro antigamente com juristlicção civil,
e crime, e alçada sobre os jui7.es ordinarios, que tinham obrigação de exercei-a
correndo as villas da sua comarca; e com
jurisdicção economica sobre o vereamento
d'ellas, i. é, a policia dos vadios, agricultura, povoação, alçamento de forças, etc.
V. Orei.
1..9. '23. loelo; e lJararlr. 31. e
L. 2. 59. 8. § Alguns juizes postos por elrei nas terras com altribuições de correição sobre juizes ardi narios. Ord.
L. 26.
4. 8. 10. ·li. ele, Goes, ChI'. Man. L. C. 26. e
Leão, Chr. J. I. C. 10. "fez corregedor de Lisboa a Lopo Martins um mercador. § Magis·
trado de comarca, com jurisdicção sobre os
magistrados, e juizes d'ella, os quaes lhe
davam parte dos casos mais graves, qne
acontecram nos seus districtos; conlleciam
por aggravo dos juizes d'essas tenas. li [lavia tambem cOI'/'cgeelores do crime dos bai r·
ros de Lisboa: corrcgeclor do crime eta COI'le, elo crime ela cidade, em Lisboa; elo civel
da c6rle, e elo civel eta cidade; os curregeclores só el-rei os podia nomear. § Corregeelor elo crime da c61'Ie e casa; era o magistrado maior criminal, que andava na corte,
e ca a da . upplieação, acompanhal'a el-rei
em 'l'ornadas, c em funcções de córte, propun la as causas dos réus capitaes do districto da casa da upplicação, etc. V. Alçada.
Vo ....cgcdorill, S. r. O ol'lir,io de eOI're~ed9r. §. Oistric~o_ do corregedor. Pinheil'O,
~. -1.,6. V. Correlçao, Comarca.
Cor,'cgctlõm·o. V. Corregedoiro.
Co,'rcgcnclll, ou co,,'c;;enclll, S. f. A
dignidade do que 6 co-regente.
vOI·.'cgentc, ou (lo.rcgentc, S. 2 g.
Homem, ou mulller que e~erce com outro,
ou outra o emprego de regrute.
vOI"'cge,', V. trans. (anl.) Concertar,
adubar, adornar: v. g. correger a nalt. Casto
diz-se tambem: correger o lempo, a saude,
elc. § Pagar, satisfazer, ind~mnizar a perda,
damno, injuria. V. Carrega, e Corrigir. Ord.
5. 95. j. (do Lal. cO/Tigere clamnum.
Le! 3. God. de Locat. el Conduc/.) § Corregel',Qor emendar: V. Corrigir. PaiOl. 2. c.
98. llr- 1. 5. e (I·eq.
Vor('cgcr•• c, V. rer. (dn t )Provór-se do ne·
cessaria: ltco/'I'eger-se de armas.. lJ' Ourem,
L1iar. (. 613. ii. de tudo que se chama corJ'egimel~lo. § O ant. verbo cm'reger, tem g
duro dlUnte de ~ e o: corrego, carrega; o
modo corrigir, que lhe corresponde, ao' contrario apresenta o som j do infinito diaute
d'essas lettras: corrijo, corrija.
VO"rcgido, p. p. de Co,rregir. § adj. Provido do apparelho necessario; concertado;
adornado, Diar. de Ourem, f. 612. «homens
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d .armas bem cOI'regiclos» § Cavallciro co,"lc
gtdo; llr;pnrellJndo de al'ma elc "ui- d •
Besteiros corre,qiclos de suas' bVs{~t> ci~~{~'~
potes: Ord. AI· L. 6D. 34: § Vasa éo/'t'lJ!Iid ~
provlua de trastes, moveIs. § ii. concertada,
li "I<:ra o tempo correqiclo. tinha concert~:
do, depOIS da. !ormenta. B. Clar. C. 63. 'na.
Vias rlue havlao mister cort'egic/rJs" CosI 3
c. 50.
. .
VOI·'·~gl ...cnto, S. 01. (anl.) Concerlo. O
"corrcgtmento da nau que fazia a"oa, § Ô
estad~ da cousa reparatla, concertada: V.
do edlllclO eonc<:rtado, ou adornado. 1.,jlt:,le lJ.. J. I. § Concerto, Ilreparo, arreio'
vesltdos, adornos do. corpo, cavallo Clsa'
etc. v. g. pa!'a correglOlen~o .rla sua l//Jssoa'
c ca.'a. § Ajuda, ou Ub.llho, que os rei:
davam ao vas,allos: V. g. qllanl1oca.aval~
alem do casamento lhes davam o C.Q/'/'rli.
mmlo, chamado espoSOltrO, para seus ves1i.
u.os. en~oval: «as 01',1. C. 1~1. 1'. I. SI/S/CIIl.
elos flegun. Lewl, lJescr. e. 86. Ocort'll{JilIICII1.0 da va-se aos que eram accrescenlatlo' em
IMo, os espouso!tros quando casavam: 'sem
dote e com os soas cOI'I'C(/illwntos (moveis,
euxoval, e alfalUs) de sua Ilessoa, casa, e
camara ... a recelleo por mulher" /tlml. I
455. e 7'. 3. 26. ~ Paga, salisfacão dé
damno, injuria: corregimento de fcrida.
Postur. cl'Euora, 1318. Ord. Ar 5.59.2.
"dlzenu.o que os condemnam em grande,
cOl'I'egimentos» Oret. M!.l1. 5. L. II. -lançando de parte (o accu adorl emenda, e corregimentu .. § Sem IXJrrC{limento,' sem emenda,
nem reparação. Vilh. I. 4.
vOI"'cgir, e derivo V. Corrigir, etc.
(ló""cgo, S. m. (do Lat. eornLgltS. canal
regai negneiro de agua, que sae'de'lanl\ne:
etc. B. L. 8. 9. ou qne deriva do rio paraas
azenhas, levada. § Torrente. ~ Caminho es·
trdto entre' montes. Gocs, Uh/'. Ma/I. 4. C.
40. O'aqui, o nome de córrcgo ao regueiro
en talado: ás vezes os cÓ/Tegos de agua são
de enxulTada, e nas m,inas lira ·se o'elles
ouro, etc.
Cor"cgílllo, p. p. (ant.) de Correger. V.
Corregido. Orei. Ar. 2. r. 25. e 33t
Vorre"" ou Correu, (do Lal. ClJl'rigia,
de cOI'inm, couro) s. f. Tira de couro para
atar, ou prender, ou Cll1gir; 101'0. § POI' as
correias ás costas; assentar ou fazer assen·
tal' praça. § Correta continua; facha larga
de couro que serve para transrnillir, o mo·
vimento ás machina . § Adag.: .Da pellede
outrem grande corrca.. quer dizer que se
está disp05to a fazer som'er ou perder aoatrem. "Do coiro lhe hão de sair a" col'rcas.
diz-se a proposito do que ha dc custar oaro
a quem o faz.
cOI"'clc;iio, S. f. Visita do corregedor pela comarca, para emendar os damno:, que
deve corrigir, e fa7.er outras func~oes ~o
seu ameio: Ilcol'reiçào, he soure toda Juns·
dicção, como cousa, qne c-guarda a óu~c
rioridade e o maior e mais alto senhono,
a que to'dos são sJjeitos! a. qUII assi h~
apressa, e ajunlada ao pnncl~a~o do rei,
que a não póde de todo de SI tlr~r. Ol~i.
Ar. 'l 63. II. Atan. 2. 26. I~. Na A{. 2.
63. 5. parece signiOcar conheCImento oorreccional de malfeitorias dadas em .e;;la:
dos informacões autuadas pelos orhcla~:
competentes -aos ministros corregedores..
Ilnom 'Ilbem conhecimento de lIenhnm onminai feito, nem per simpres querela, uelll
per denunciaçom, nem per c.u/'I'Ctçolll, ne!n
per ol'llcio de justiça, etc." sena Jnforma.ça~
em inq uirição geral ãcerca d~ l~al[ClI~naJ
§ COl'rcição . o districto· da Junsdll:~O
correo-edor ~ hoje do juiz; uma comaro.\
Corregedoda: v. g. está em uma corr~~s
ordinaria. § Correcção, emenda d De:
Arl'. Prol. e 1. 10. T. ele Agor. 2. . dor
vassa, ou diligencia, que faz o cor~eSOI1I.
ou o juiz, sobre cousas d~ seu offiCl,O:., '0'
Man. 2. 26. "sabendo·se ISto per COlltlÇll •
§ Castigo. B. 2. 6.2.
'1) Especiede
Vor.'clciio, S. f. (I. do Brazl
orluoO
formiga pequena que. ~m I.er po OPIe lo"ar
vae em grandes (egloes a lUSca odo miconveniente para desovar, detOS~~~ nascem
Ihões de ovos, de q.ue pouco IJ~~ de povoar
as numerosas famtflas que fi
os novos formigueiros.
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V rrelo, 011 VO"I'CO, (O que se pMe con·
dlr com correu, 'I'eo com oulro) s. m. 110u;lm que se dcspede à prcssa, e pel a poso
ra cu;n t1espacllOs. I.ltS. 6. 16. "era mancebo
ronde, negro, c feyo lrombela de seu pay
e seu con'I1!J0!' § ConLi Ilclur da.s mal~s dc
corre51'0ndellcla a cavallo, em dIllgenclU ou
pelo camilllJo de fen'o c a bordo <.los paqucIe.>. § Carteiro, eml~rcgado que. entrega as
carla pelas Clsas, ii ;:,ervlço publi~o que tem
Dr Om lazer chcgar ao ~e_u <.lestll1,o a Cor~pontlencia das !,cparllçoes publicas, ~ a
torre5pondcnci~, Impl'e :ias, amoslras Cllltadas etc. dos parllculare5, medlanle um.a
pc1lucna rell'iIJlllçáo ell'ectuada em eslamprlhas, postas á venda p lo csla~o. § Ileparl!~o que tem a cargo esse ~ervlço. § 0. ed,:
tido, on1e c.tá eslabe~ecI<.lo o COITeIO. §
/lJrl'dio geral; repartlçao centl'al onde se
junta a Corrcsnondenci.a toda d'uma cidade,
ou de dilTcrcntes localidades, para ser dlstribuida por mallas que as levem ao seu
de.>liuo. ~ Caixa do correio; cai.xas colloca·
dlS cm dill'creules pontos, quasl semprc cm
estabelecimentos de commercio, em quc o
publico deita a correspondencia, quc depois
! levada pelos empregados respeeLi vos para
areparlicão prinCIIJal; hoje em algumas lo·
calidadeúulJ,liluidas por marcos poslaes. §
Valesdocorrcio; especie de billIcles pagaveis
i visla n'uma relJartição do correio, ou nas
delegações do thr.souro, ou pagadorías, passados por oulra repartição tio correio, medianle uma pcrcenLagem, para facilitar ao
publico a trau ferencla de pequenas quantlli. lia tamb~m esle serviço internacioual.
! Adlllillisll'açlio do correio, dire,;çdo do cor~io, delegação (ÚJ correio; são uesignaçães
dll varias repartições encarregadas tio ser·
liço do correio lias diversas localiLiades,
conlorme a sua Importancia e caLhegoria. §
Mlil' ao correio li meia noite; diz·se c\'uma
mnlher cuja idade ou fealdade a põe ao abrigodos \,erigos do seu scxo, § Correio mór; o
que lin la ã sua conta as postas do reino, ê
ronducção das carta-, que fazia lrazer, e lerar por pessoa poslas de sua mão: foi exli ntio. ~ Corl'cio dc Iluis nooas; o que se anlicipa adai-as. § CO/Teiu ele Job, ou correios de
t:iJ;osque dão nollClas de traballlos, ou destraças a alguem. Vieir. Cal't. "continuarão
o' WI'l'Cios de Job, i. é, noticias aHliclivas.
!í\Jl'l'cio dc ministro; empregado subaltcr·
nO,que acompanha, fardado e a cavallo, a
~ruagem do minislro, para poder, em
lualqu~r parle ~m que esle se achar, rece·
~r C Ir tran nlllllr as suas orden-. § COI'~IO de secrclaria; emprógado menor, que
~I! as ,outras repartiçãe' a corre pondentia omClal, e faz qualquer oulro expedienLe
t1lerno relativo a? sel:viço publico; h ·os·
lpeeacavallo.§ CorretO; a t:orre"ponllencia
quercccbem05: l'eDebi hQje o correio muito
'l l!!. § It..lt correspolHlencia que Expedimn~. a~bcI agora (le {'a.;er o lHelt correio.
llJIIlbOIO do correio; ati uelle em que são
nrll~nanamente ~xpedldas as malas pela, linhas [errea , e e de malar velocidade, que
n.ordmarlO. § ,Garro do cO/Teio; carro espen~mcute destlnauo em cada comboio para
o transportc das malas, e dos emprell'ados
~posta. § Corrcio; o poslilhão que vae
1.lanle de um viajante para lhe preparar
11 mudas, aUm dc não haver demora na via.
nh:"§ Precur::or, annulIciador: a andadoo COI'reto da 71rimaoem . a borbolela
que nos enlra em casa ê sell'úlldo a crenca
~~ular, e confor~1C as ci'rcu'mstaocias, coí'lhad/k boa ali ma.nooa. § Correio; acompa!Ir'~ de ~m reslriCLivo: liame que Lem
~Ido de tItulo a varios jornaes: v. g. Cor~ ~ nalll~;, Correio (la Manhã; - da
r"!dtd,-,da !lOlIR; Correio elo Povo' CorIl/) a Europa clc,
'
COrrei
I
~rro Pa~o, 5' 01, Uomem que tracta do
c,;, tUa, S,-o - <.le Alexandl'ia".
c,,,e~~~r, V. CorreClor, e Correlor,
h,r: o ~' V, CorrijÓla. Brot.
~, Inçuo, S. r. nelação mulua de dois
Ire sv. g. /la.e, e filho, lem correlação en~ doi Il~laçao mutua de duas ideias ou
I'Anmerc~bJ~lOS. § Counexão de amizade,
_ Pedro. com alguem: v. [I, não tenho -

r

,t'

COR

COR

049

tJo,'rclntá,', v. trans. Pór em mutua re- publIca, a opinião geral, que se vni cada
lação; eslabelecel·a,
vez avolumando mais a favor, ou contra altJOI·,'cllltál'.SC, v. rer. reI' mutua rela- 15umapes oa ou cousa. § Seguir a correnlc'
ção, v. [I. pae, e {ith1 sã.o lermos que se Ir na corrente; seguir a opinião geral.
'
correlatam. V. Correfcrir.
CIU'I'entc, p. a. <.le Correr, Que corre.
VO""Clllth'O, u, adj Que lem correlaciio. Dô/ic. Ad. 38. "cavallo corrente. sepul~ura
Leão, Ol'ig. 11· 40. «a palavra mulher he ÍJOI'- aberta" § a<.lj. Que corre; que não e'ü a .
relatiua d'esL'oulra marido" -cousas corre- rada ou eslagna<.la (Liiz-'e da ull'ua). § ue
lativas" B. I. I. I.
se represenla correndo: .0 cavaria deve e"VOI'rcllgloná"lo, u, adj. Que é da mes- tal' corrente', Nobi/ial'ch. 218. (L do braz.) §
ma religiã.o ou da mesma politica, que ou- Moeda, -; a que .tem curso legal; a qu é
Lro, ou oulros; que segue o mesmo partido; recelJltla 110 palz: fig. usual, vui·rar: "a moe.
da dos C01l11u'imenLOS he a mais COl'l'ente de
que professa as mesmas itleias,
vOI','cll;,;loso, Ó>lll, s. Pessoa. que ê lia loda'" Lobo, r 51.. § Currente; que é geralmesma Ileligiào que outra, que professa o meute usado, praclicado: v. g. uso COrreu.
mesmo insLituto religioso.
te.. § llacil: u. g..camil!ho corrente; no provo,','cllliio, melllOr que Corrimão, V,
pl'lo: e fig, meIO mais facli. V. lia Arc. 3.
VOI'I'cnçll, S. r. (alll.) V. Diarrheia.
14. § Versos correntes; sem syllabas duras
cOI','cntão, ilnll, adj. augm, tle Corren- nem e"cabrosas: estyto corrente; faci!. Ln/
te; (I. famll.) Que não Lem pcjo, mai antes I.. 4. § O corrente, subenlendendo-·se, (tia
ê desemiJaraçado no apresentar·se, e con- me;;, ou anno; o que vai passau do; o actual:
ver~ar; mui corrente ua expediencia dos o. a. a 10 elo correnle: «dous annos antes
negocioso V. Correutona.
do correntc" M. L. 5. 56. li Conta corrente,
COl'l'cntc, S. f. Aveia Lie agua do rio, da V. COllla. § Preços correntes; os do merca·
ribeira, do regalo, etc., que corre continua- do. § Negocias correntes; sem embal'aço'
mente. li'err,. Eyt. 8, }lI'. "perder sua COI'-. não diFliceis. § llomem corrente; de lracto
rente o rio" entrar no mar, confundir·se I facil; de boa avença; que se apresenta c
com a suas aguas. § Iig. Amargem do rio: conversa com despejo e desembaraço tle
"na, corl'enles tio MeniÍo esLa as'entatla a gente acostumada a lraclar em boas comcidade OLiia" 13. 3. 2. 4. § fig. No 111'11' ha pauhias. § Estar corrente com atgttem; L ê,
co/'/'en/es, e são aguas que por quebrarem sem pejo com' elle, cm boa harmonia. §
em cal)os relrocedem, ou por. não caberem Currente; versat1o, perilo, e practico: V. g,
em golfo', Seg. Cerco de ViLt, {. 304. Lus. 5. sciencia em que cstã mais corrente: «lize66. «COITcnte lIelle achamos Lão possante, rão-se mais correntes na arle de edificar" §
que pa sal' não deixava por dianle,,: a co/'- 'egllido geralmenle, havido por cerlo: v. g.
rente equatorial. § Copia successiva: «uma a doutrina correnle dos c/autores. § Negocorrente de vomitas e Call1aras'' i. ê, lIux:ão. cio -; expedito, em llue ha os despacb'os
II. Dom, 2. 5. 9. "novaS foules do meu pei- legalidades, e eXIJediçôes neceosarias. § /!Js;
lo co/'l'entes de lagrilOas vão abrillllo" l3em. tal' col'l'ente; promplo, livre, desembarga·
flim. § Cadl,ia de ferro de prentler al~uem do, com papeis col'ren/es, licenças, elc. §
pela [lerna on pelo [Jescoço, ou por qual· Col'renle; promplo, pl'estes. § Metl'o cOl'I'en·
quer oulra fÓrma. § Col'rentc;.cadeia de fer- le,' o melro lomado linearmente só em rela1'0, ou de outro metal: a COl'rente do navio; ção a exlensão, sem referencia à largura. §
aLDarra. § Corrento; peça de metal, ordioa- Co/'/'ellle e moente; apparelhado para labo·
riamenle de ouro, prala, on nickel, que se rar, presles de tudo, v. g. engenttos, moentraz no coUele para segurar o reloglo, ou das, lagares de azeite, elc, ~ 1.01', escreoel'
a !Jolsa do <.linheiro, elc.; cordão, Il'rilllão, col'rente; adverb, V. Correntemente, § Ficar
lranselim: '''!Uma cacle!la corrente. l Olm'. cO/'I'C/llc em atguma cOllsa; traclando n'ella
l. c, 28. alias ea!leia c/e mOllte. ~ O impeto, no seu expedienle. ,B. 2. 2. 3. "outro ~Iou;
com que se vai levando diante alguma cou- 1'0 que depois fico/t corrente nesles recados"
sa, v. g. no comlOetler: "deler a COI'l'en/e do (euLre Albuq. e el·rei de Ormuz) § "O deinimiga. ~ érie seguida, continuação não sastres aodão mui correntes. (requente,.
interrompida de consas, tle aconlecimentos, FerI', Cioso, 4. se. 3. § Cadeia corrCft/e: V.
<.le pessoas: "a cOI'I'enle das vicLorias. i. é, Corrente, subst. Ctal'. I. 28, 0pjJ. á fi'.J;a, de
successão de umas a oulra-. M. L. 2. 317. assento ao edlficio, prisão. § A /ingLla COl'«cortar a corrente da invasão ho~lil, qne I'en/e; a do paiz, a que todos faliam. § Ao
ganha muitas lerras sem dil'fieuldade,,; era cO/'l'enle (le; (Ioc. prep.) certo, com conbecina lJrapa qlle se ]ll'ecipitaoa a corrente do menta exacto: está ao cOrrenle elos negocias;
povo. § AI'I'. 9. 5. • corrcnte de trato hu- conhece-os perfeltamenle.
mano " § Seguil' as col'renles (los maiores;
CB,'.,'cntcllli""c, adv. Com facilidade,
i, -é, os exemplos, o moLio commul1l de pro- expeLillamenle, sem erro : v. g. 101', escreceder, a opiniões recebidas de loJo·. § oel', {'allar alg. lillgua correnlemenle: dcspaCopia; mullidão, ncce"são: "a eorrenle das ch!'tl', etecteU!' correnLemente. Vieil'. 8. H7. 2.
suas agonia", AI'I'. 7. 18. § Correnles; ln·
Vor,'clllc,,", ' . r. A. corrente: v. g. a corbulo leve de enlratla, e saída nas lerras renleza do rio. § Uma série: V. g. !tITLa cortios senhorios: sisa de correntes; a que pa- renleza ele cas".s. § fig. Facilidade de lracto,
gam as pessoas de fóra, que vem vender e e. conversação, ~e acção. <.le corre-pondencomprar a lerra. Regim, elos Encabeçam d. CIU. Ac. ~los _SlIlg. 2. 19Q, P. P. 2. 23 v.
I. Ato. de 23 ele julh. de t617. § Corrcntc; "communlca vao· e na guerra com tan ta CO/'ligo facilidade copiosa: V. g. corrente" da renl.e;;a, r.~mo. no temp~ ~e paz" § Og Ex~
{'acwulia 7'ulliana. Arl'. 7. 14. § -; (anl.) cuçao ordllJarla, expedlçao : "poz em eITelCorrediça cortina de correr. P. ela 1/. GCIl, lo, e cO/'l'Cnte;;a esle decreto" V, do A/'c, 3,
l. 572. § 'Na phys. diz·se de qualquer lIui- C. 'lo § Ilacilidade em obrar, peccar, elc. B.
tio, quando e lã em movimenlo em.uma di- Irlol',
,
.
recção cert.a: V. g. corrente elcct/'wa, corV(U'I'cntao, 0, aclJ. (I.. poel.) Corrente,
renle magnelica corrente atmosphel'ica, etc, que cone. F. El!Js. !lfart,fl'eq. Cll\gua COl'I'Cn§ Corl'en'te ele aI'; venlo encanado: fechem lia"
aqllella por/a pal'(J. eoitar a eorrenle. § Col'cOI','cntíssIIllO, Sllp. de Corrente: fiA'.
rentes: ll'lS ca as de purgar assucar, são la- ClcolTenlissilllo I1uxo da eloquencia. P, P.
boas íongas meio lelhadas.. que se põem por Prot.
_
.
baixo dos furos, onde estao as fôrmas, das
VOI'rcutõno, adJ. r. de Correnlao, V. DIquaes corre o mel, que purgam pelo fundo, zemos familiarm., que é cO/Tentona, a mupara uma bica, e por esta vai recolher-se Iher que se apresenta com desembaraço; e
em coche, ou lanque, § Correntes; (t. de assim re.cebe, e se ha nas companl1ia~; que
impr.) as duas peças lle ferro, em que an- sabe lractar, e haver-se com o despejO hoda o carro da prensa. § DaI' corrente ao neslo das pessoas bem educa~as, ou que
peso· deixar pender a iJalança para o lado tem freq uentado boas companhias.
Vor,'Co. V. Correio, .
da cousa que se pêsa' é pesar bem; dar
bom peso. § II' contl'u corrente; fig. lei·
Vorl'éo, ou anles Vo.réo, ou Voa-réu,
mar conlra a opinião, ou conlra a expe- VO."én, S. m, (I.. fOl'.) lleu juntamenle com
riencia' fazer o contrario do que seria na- outro no mesmo processo; cumplice com
tural, do que parece· aconselharem a cir- oulro reu. \. Corrê.
cumstaucias' lambem se diz: remaI' contl'(1. a
COI','cr, V. trans, (do Lat. cul'rerej A.nda r
maré, § A 'correntc c/a opinião; a opinião depressa; ou andar, caminhar l'apidamen-
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te; viajar: v. g. lem corri~o lerras; c~rreu
a cidade toda. § Correr l'/SCO ; estar n elle.
§ Correr o risco de atguma cousa; tomal-b
sobre si. § COITe" {ortuna, lormcnta; pa -

~ar trabalho, soO'rer a tormenta: "Franci co de á foi correndo o lemporal, com que
aferrou á costa da Jaoa .. [,'oulo, 4. 3. 1. Clal'.
2. c. 13. Luc.!. 2. "correu o navio tormenta.. e fig. "- a Igreja de Deos» Vicil'. 1. 65.
§ Corrcr uma estocada a atguem; dar-lli'a.
§ CO/Ter a camlJanfLa; andar a vigiai-a. §
.0 cão corre a caça.. i. é, persrgue. FerI'.
1. {. 96. § Correi' um caPallo, um carro; {a'~el-o mover apressadamente como os cursore ao-itadorcs. corredores de carros no
corso alltigo. Léão, lJescr. c. 87. § Correr
um cavaI/o; mOlltal·o nás corridas para disputar o pareo. § "Corrcu os 40 cavallos .. tomou alguns. Porl. Resl. § (,on'cl a Icbrc, que
se levanlou; ir com os cães atraz d'ella : e
fig. proseguir a questão, dúvida, qlleoutrell?
excitou, o me mo que corre a lebre: ".\a
levanlaslcs a lebre (comcçando a dizer mal)
correi-a.. pro~rgui, continuai até enseccar
a maletliccncia. § CO/'I'C/' o vento os rumos
da agulhas; mudar, e vcutar por todos os rumos como nos tufõcs. Luc. 6. 19. § [,'orrel' os
olhos lJor ou correr com os olhos; observar ligeiramente, de pas agem. § Correr a
l'Otl1Ja por agua; passal-a ligeiramente
n'agua, dar-llie uma pequena lavagem. COI'l-el' a 1'Oupa a (erro; alizal-a com .0 ferro,
depois de lavada. § Correr (olha; examinar se ha crime em aberto nos livros das
querélas, e deYa~sas, denuncia dos e~cri
vães, a qllem se apresenta o despacho, para que fallem á folha, ou digam se o lia,
ou . lião cm aberto. § Correr a leUra de algllma obra; dal-a a rl!ver, e censurar ~os
intelligentes. Prestes, 7~ v. § l.O/Tel'; VISItal': v. g. correr os lJassos da Paixão. § Corl-er o jogo, as egrpj(/~, elc. frequentar..§ (,'0/-l'el' o pallio, ou parco: V. estes artigos. §
Correr a argolinha; jogo, em que se corre
a cavallo com uma lança, com que se dcve
enfiar a argola sllspensa no meio da carreira. § Correr os dlUlos (no jogo); lançai-os
sobre o taboleiro ou sobre a mesa. § Cor·
l-er um nó; dai-o, e apertai-o. § COITeI'
Secca e Ateca; i. é, tudo em longas distaucias, em busca de alguma cousa, ou pessoa. De [,'cca em Uespanha, e J11eca na Ara·
bia, duas cidades mui alongadas uma da
outra: este proverbio é originalmente iJesp.
os Portuguezes o aUS'lllentaram em «correr
Céca, e Meca, e olivaes de Sanlarem .. A loc.
com pIela é correr Seca e Aleca e olivaes dc
Sanlarem; ora nas proximidades de Santarem ficam Asseca e Meca (N. S. de), duas povoacues que mais facilmente dariam origem
á expressão do que as remotas Ceca de
Hespanha e Aleca da Arabia, de que o povo
não tpm conhecimento. § Corrcr as l'!LaS;
ir por ellas a procis~ão. ~ il. O que ia a
açolltar. § Correr; pa sal' ligeiramente: v.
g. a mão pela barba, cabeça; e tig. gyrar,
circular. Nau(r. de S. C. 9. "o mcdo corre
os ossos.. § Fazer mover-se: v.
correr a
cortina; para abrir, ou cerrar. Correr os
bastidores; para abl ir ou frc ar nova
scenas. 11. Dom. 2. 1. 14. "corrc-I' o ferrolho" para fechar. § Incorrer, passar: correr
perigo, correr (orlttna. Coulo, 5. 3. 3. "não
lhes deixando o medo ver a infamia, que
corriãoJl § - subst'-Fileira, linha, ala, serie:
ha ali um correr de casas iguaes. § Correi-se, v. ref. Envergonhar-se. Eu(r. "pouco
dis o, que me COITO" Ulis. 4. sC. 5. "CO/TOme (lor vossa parte" i. é, por vo so re peito, enveroronho-me do que vos deve en vergonhar, de vos estar mat alguma cousa vergonhosa, desairosa. § (,'arrer-se uma ilha
com oulra; estarem enfiadas no mesmo rumo. P. P. 1. c. 26. "a ilhas correm-se noroeste sudoeste huma com a outra" § Correr·se com alguem ; corresponder-se, communicar- e por amizade. Amlr. ChI'. 2. 15.
§ Correr-se de alguem, ou de algo cousa; en·
vergonhar-se d'elle; ou de havel·a feito.
COI'rer-se de si; envergonhar-se de si, e de
suas me mas cousas. Paiva, S. l. 37 v. «dos peccados publicos ; e não ter conta com
os occultos, como faz o !Jypocrit3J) ld.
VOl'l'ér, v. inlrans. Mover·se com grande
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pressa, á carrei ra: diz-se dos homens, e
aniOlues; das aguas expedidas, do vento,
do ar, das lagrimas, do suor: v. g. - ao {ogo; - o cavaI/o; - i:t agua peta bica, etc. B.
·C/ar. c. 35. diz: "as fei-idas cOITiam·lhe vivo sangue.. i. é, lançavam: "os rios correrão· sangue" i. é, linlas as aguas de ~an
gue § (por exl.) Andar muito depressa.
§ COiTeI' aos inimigos; fazer COlTel'la CODtra elles, ir dar-lhes assaltos repentinos
por mar, ou por terra: "vinhão correr á
fortaleza de ~Ialaca» Casl. 8. c. 120. ,,}[ouros
que lhe cordão por mal'» <correi-lhe á véla,
e remos; abrazai·m05" Eneicl. § (,'arrer; ser
facil, e de bom rythmo, v. g. o estylo, a
construcção : nnão sabia ajuntar tres syllabas, que corressem em verso» Viei·r. 9. 424.
§ Passar-se um'a cousa de corto moclo; succeder, eOectuar-se: a (esla correu bem; a l'etL'
nião correu mal; a viagem não podia corl-er melhor. § Andar no publico: v. g. - a
mocda, as novas, a {ama, wn livro. Eneül.
4. 151. § Ir pa ~ando: V. g. corria o anno
de 500. II. Dom. 2. § Estar estendido: «a
costa que corre ela foz do Indo tê o cabo
Comoriji» Luc. 2. I. f. 62. § Estar lançado,
estender-se ao longo: V. g. corre tt1n panno de llltll'O; um lanfo de casaria. Palm.
3. 119. IIco/Tia por baIXO da abobada llUm
grande tanque" fig. nO prjo cOITe pelo ros·
to» AIT. 10. 20. § Correr a obrigação a 0.1gucm; incu UI bi r-lhe: "COI'I'C aos e~cri I orrs
a obl'igação' de fazer esta diligencia.. M. L.
5. l75. § DOl'rer com; conlinuar: v. g. cor·
reI' com os exercias, CJ ue fazia. Luc. § it. Concorrer: nqne c01Temlo scu favor com a obediencia, e lealdade, que lhe deveis» Pinlwi1'0, I. 204. § CO/Tel' a terra, ou nnda por
algllem, V. g. por cl-rei; serem os fruclos, ou
rendas d'elle, e não de rendeiro. 01'[1. Ar
5. 75. l. § Correr; existir: .no acontC'Clmento do mundo, que COlDmummente corre" FerI'. Brislo, Prol. "correm muitas necessidades" Arr. 8. 5. "corrião a par, de
IJUma parte a ingratidão, e da oulra a fineza de leaes serviços» Palm. 4. 39. § Cor-reI' lJOI' sws projectos ávunle; proseguir, e
adiantar-se na execução d'elles. § Vorrcr;
e tal' em vigor: (<110 tempo em que cOlTia
a lei" IhT. 3. 16. e 4. 6. "correndo as guerras» por, durando: "corria o cODlmercio
livre de vexames, e restricções caprichosas, arbilrarias, ou de alvitrciras astucias"
§ Vir, chegar depressa: (,COITeram as iguarias em abundancia» Palm. 3. 75 v. "Dão
corria. o cravo para a feitoria" i. é, vir, ser
traziclo. Casl.• corl'cr, on correr· se o mantimento de nmas l.f.rras ás outras.. levar-se
por cOlTImercio. Ord. Af. 2. f. 141. "se cor·
Tam de uma terra a ontra.. § Continuar:
<cOlTia o commercio entre nós, e aquella
gente. B. 3. 8. I. § Correr; (I. jur.) estar
aa'ecto para ter srgullnento: o processo corre pclo juizo da 1.. vara. § Correi' com algwn negocio; tractar tI'elle; "entrarão a correr com as cousas do governo" administrando, despachando. Coulo, 6. 8. I. lI.'O tempo
em que mais vivamente corl'ia com -cus
amores. i. é, tractava. Palm. 3. (. 118. §
Correr com a obra; ter o governo, administração el'ella: e com a demanda; ~er encarregado, procurador d'ella. § Correr com o
dinheiro lJara alguma cousa; ser quem paga as despezas: wn dá o Irabalho, oul1'O corre com o dinhciro. § Correr; proseguir, continuar: mandou correr com as tranqueiras
até muito perto dos muros da cidade» Coul.
10. 10. 3. Correr com alguem; ter negocios,
requerimentos perante elle. Coul. 6. 1.2. § ii.
'fel' traclO, conversação, com elle. V. de Suso,
f.2l2. "se COITO mais com esta mulher, perco-me .. Coul. 8. 12. ('COITia 'com ellas.. § il.
Consultai-o, communical-o. Luc. 9. 13. (.
nG. tractar com eHe. § il. Brigar com eHe,
pol-o fóra de ca~a, não o allender mais. §
Correr; commullÍcar-se de un em outros.
Amaral, p. 53 . •corria em todas as cstan·
cias o mesmo voto de se não renderrm" §
Seguir, procurar com energia: "cDITer apó·
os appetites da carne" Vieir. § Oorrer a penna; i. é, escrever-se facilmente. V. do Arc.
I. 1. § N/csle ncgocio Não corre o mesmo .. i.
é, não passa, ou succede o mesmo. § Não
corre esla l'azão ; i. é, não vale, não voga;
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"entre nós e Deos não COITe a lJlesllla I .
que entre nós e o mundo.. Paiva S §
1'er; fallando dos Iiquidos, l1uir de~rama~:
~e: lIO. s~ugn~ COiTe" i. ~,sái dos vasos por
ferida. Ü. gJ ra nas velas: fig. '0 med
corre nos ossos" Nau(r. cl~ S. lJ. 9. § COI'I'e~
o lel1~po ~e algum 1Jra~o ;lr-se vencendo. §
Srgulr.d.um P91110: "daltcorrcm trcses/ra_
das. Vle!r. § [,ol'l'er banhos; annunciar, proclamai' um casamento. § Ao correr dc'
(Ioc. pOJl.) na direcção de: ao Correr dó
pello. § Ao correr. da penHa; diz· e do
que se l:SCreve rapidamente, sC'm rcOclào
demo~ada, nem estud? previa, sob a imressao do momento. § A correr; (Ioc. adv.)
epressa com presteza. ~ A loelo cOI'l'cr;
correndo com a maIOr vC'Tocid"de. lJ. lJoill.
2. 1. 14. § Corrcr. a Ioda abrida; dizse do caval10 em disparada. § Não correr a
{oguetes; (p!tr. pop.) não se deixar illudir
com cousas vãs, com promessas fallazcs. §
(,'arrer; constar por fama publica; circular
o boato: corre que ha l'evolução cml/espanha. § Correr; andar a roda: ãmanhàcorre
a loleria. § Correi' á morte; olferccer-se por
viclima; 11' a morrer voluntariamente. Viniz, Pind. "que por bonrar a patria á moI"
te grande heroe corre contente. e fig. Co·
rninh. (. q I. «a vida corre á morle. encaminha-se rapidamente. § Deixar C61'rer o Illarfim; (phr. I'am.) Deixar as cousas segcircm
o scu rumo, sem procurar prcdispor·lhes o
resultado. § V. Emanar, sl/n. § Adag.:
"Olhando para o norte se CO/TC direito,
«JO ....C..ill, S. f. Assaltada repentina d~
inimil:r0s, que Yào correr a terra. Freire. E
mais·iI ligeira, aforrada, e rápida, que ocntrada de exercito. V. Corredura.
COrJ'CHlloudéIlCIIl, S. r. O acto de corresponder; ou de responder por carIas ou
tC'legrammas ao que tem negocio comnos·
co, ao que nos escreve ou telegrapha. § O
conjuncto de carIas e te\rgrammas, que a.l·
guem expede e rrcebe, tania em negocIo
c'ommerclUl, como familiar, polilico, elc. V.
g. (ai· lhe apprehelldicla toda a corre,won dencia, que livera com 05 inimigos. ~ IIg.
Qualquer relação que liga uma cousa com
outra. Viei·/'. 10.208.2. B. Flor. 2. 157.•agra·
decimento, que não be. out.ra .cousa senão
vinculo e correspondellcla ellecllva de amor·
§ Hespo'ndencia de partes semelhante de ai·
gnm edifício, ou adorno: v. g. fica IImararanela, ou tlIllapyramidc ~m c.orrespondenc~a
da oulra c/o lado op}Joslo. §. MelO de c~mm~llI'
cação cntre diver,os logares. § l~rll"odum
jornal em fórma de carta, qne e remcllido
de qnalqurr localidade, conteodo diversas
no\ icias. § lJilhele de cO/TcsponclenCla; oqne
dá direito a pas~ar de uma linha de tranporles urbanos para outra, sem ~ceresclm~
do preço de pa&'Oagem; diz·se geralment~.
lima cOl'rcspondencia ou ~ó corrcspollClencla.
fia tambem bilhclcs de corre.lpondlJllCla e~
servico internacibna\ não só de camlO ho,
de feiTO como rle paqnetes.
ue
COI'I'C81Iondênlc, S. 2 gen. ,ressoa q..
tracla de ne17ocios de outro SaCIO, ou ann
go em terra diversa: V. g. o SeLl correspon;
dente em Lisboa é Fuão. V. Hespondenlc.
ii. Que e tá em correspondencia com algn~rl
de onll-a terra sobre neo-ocios, notiCiaS, teratnra, rlc. '5 Que esc~eve corresponden·
)'ornal' que o representa'
Cia<~ para um .
.'
d (' espon der,-o
COI'I'C"I'OUllcuCc, p. a. e .. 01'1'
e adj. 2 gen. Que corresp.onde;~v. g. o~~~~
correspondente ao seu obJcclo. ~ Adcq I
con~ruente, digno.
C mellrcOI'"csl,ondéuCclllê"Cc, adv. o'eoienrespondencia, symetricamente, caRl
temente.
.
'r r semeCO .... CHpOllllé.·, V. tntr~ns. e ueria
I hança, egualdad.e, proporçao. v. gdJse ao
(azcr lima galena, que correspondireeçãO,
palacio. §. Hesponder na me.~m~orrespon'
ou frontana: v. g. II ~Ia p01.a
corres.
de oulra, § Pagar, satlsfazer. ~. q. er pro'
ponder ao amor com. outro an.lOl . §ena dele
porcionado, conforme, eg ua !. ((~ ~ Ord. Ar.
sempre correspondeI' ao malellclO - corrcs·
2. 93. 2.. "o seu p.rocedimen.to ~ao
ponclw a ex:pectaçao do pubfll~~j.cver cal'·
CO ....C.!lI)oudé)··8C, V. re '.
corratas e receber d'ellas resposta. v. g.
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deln.se· carteiam-se, communicam-se
1l1~ c cripto. B. Flor.,2. 6~. pr.
.
pilVOI'rCtliliCm, s. L rrabalho e salal'l~ do
rrelor. n. 2. 5. 2. § Traclo, communlCa~o B rI"101'. I. 252 .... a pessoa queI falia pou·
ia,ta ..
pouco commerclO, ou corre agem t em
com o peccado,..
. .
.
coro'cIO r, S. m. O que IOtervem no aJuslede al,tum uegocio, nas compras e vendas
de merCadores, de fundos, de seg:uros, etc.
A/bllq. I. 46. § Correlo/' .de camÚtos;. o que
rocura leUras de cambiO, ~mprrstllnos a
~1I0 e semelhantes transacçoes. § Correlor
~en;lInero; corretor encar~ado, omcial, qlle
pMe intcrvir nas transacçoes da Bolsa. No
Urazil ao corretor não encartado chamam
;angão. § fig. !.Jorrelor, m. - lora, L. e asóim nos parag. sego § (;orrelol' de a1Jw;ades;
que as negoceia. !.Jasl. 5. c. 27. § Correlor
d/amores; alcoviteiro. Fa,b ..elos nanelas. §
lorrelom de IWl1ra; alCOViteira. '1. de Agor.
2.1.: Correlor de casallwnlos; Leqo, ChI'. Ar
l'eSal/ch. ii. r 203. o que os ajusta e trada. § Correlor; inculcador: v. g. de creados
emoços de servir, e de qualqner cousa que
reqner mercar. alugar, lIegociar. § V. Corrector, que di ITere.
.
Corrclo,'''' s. r. A que I1ltervem em com·
pras e vendas. 5 no fig. V. C~rretol·.
Vorrclorlo. V. Correctol'lo. Orla, Coi.
(.3?

Corrlciio. loc. ad V. (de COITe e cão) CaWpel'dizes li cOITicao; i. é, acossando com
cães perdigueiros. Orel. 5. 88. 1.
Corric.. ~, S. r. pI. Prégas, rugas.
Corrl.oche, S. m. V. Sego. 11. Flor. 3.
p.145.
COI'I·id.., S. r. Cnrso, carreira. Ulis. 3.

r 566. (;asl. 7. c. 70.
-da genle: Itcm Iio a grã corrida vinham
hu;car oamparo da cidade" 8.2.6.8. -com
!Corrida do temor que levava.. Id. 3. 7. 8.
~OesiJaço que se corre. l(f. 1. 7... e desfalecer, ante que vicsse ao fim da cOl'l'icla•. §
lorridas de cavaI/os, ou simplesmente (;01'nilos; divcrtimento, que em geral con -iste
na corrida de um ou mais parcos de animaes cscolhiuQs de raça e de preço, ganhando o prcmio, previamenle designado,
aquelle que primeiro chegou ao poste dos
f!~lcedores. Nas corridas particulares, os
tnmaes são montados muitas vezes pelos
1/115 proprios donos; nas flue tem, porém,
taracter de espectaculo publico, correljl com
ns parelheiros jockcys contractados: vou ás
corr!das; venho das corridas. § Prado ele
~melas; (t do Brazil) o campo destinado e
preparado para ellas, onde ha tribuna, parqueS, coretos, etc.; hippodromo. § CO/Tiaele/ouros; e::pectaculo n'um circo, em
que os toureadores, a pé, ou a cavallo, caobas, cavalleiros, homens de forcado. li1m o touro, farpeando·os, 'passando-os
lt~pa, pegando-os á unha, ou matando-os,
le~pada, segundo o systema portuguez,. ou
hClpanhol, adoptado na corrida. § CorrIda;
tIIrrena. Galo. (;hr. Ar 1. 11. 3. 10. 2. "dar
~bales com corridas para os cançar. e 3.
l~ 1. -em huma cO/Tida li ue se rez contra
Iei.Mouros a !Ium repiq ue... § Na_er cor/'i, (na musICa) governal' a voz dentro de
~ ~es~o compasso. Nunes, Arle,. p. 28 §
~r~lda! (I. de comm.) concorrencla extratt1mana de depositantes ou portadores de
nnlas qu
.'
.
[IJ , .e, por motIvo de alguma crise, ou
~[IJaIl1co, vão ao mesmo tempo, e atro~. am~nte, ao banco, ou casa bancaria,
i;~credllo se abalou, apresentar ao troco
,~uas notas, ou levantar os seus deposill!' ob.anco 11 ... leve hoje uma corrida. §
liltIJV~a,S' (Ioc. adv.) correndo. 8. Ftol'. 2.
~ . ~ 1I~0, r. 226 ... a morte, que de SI
!ut vem tao decorrida ... 11em. VaI'. Rim.
~ ~o es .a, seUl demora: .. de cOITiela pasI c3(lerceflro exercicio» Lobo, r 109. Arr.
14,'d . - alar em alguma cousa de corri" e passao"em.
.
'''rld'
e"rl d1o
~11l. V. Corredela.
eorrí . V. Corredio. Uiis. 5. sc. 1.
'l!~linro, p. p. de Correr, e adj. Passado:
~.1.1a Frrldo 60 annos» por vivido. 11.
~dt/" '.5 Envergonhado. M. P. c. 21.
'Gl' ga COrrido. § Que passou ·por muitas
. asto Com o uso: v. g. m?eda corri-

II. Seg. Cerco de Diu,

r

r
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da e safada. fi. P. Verd. Amü. C. 22. § Mlt- cOlTigivel; e tado do clue se corrige ou
Ihel' cOI"'iela; a li ue tem devassado o seu corrigiu.
corpo a mnitos. § Corrido; o que tem pejo,
CO"I'lgÍ1'cl, adj. 2 g. Que é susceptivel
falto de desembaraço. Utis. 1. sC. 1. Itantes de correcção; facil de corrigir, emendar,
mudas e corridas, que desenvoltas e golhe- ou reformar.
lheiras» (corrielas, opp. a desenvoltas) e 5.
co....ljólll, S. f. (seg. Laguna sobre DiossC. 5. ..tão corneta e pejada por molestia c~ride~, do Lat. barbo corrigiola) [Ianta que
virginal,· .. não sejaes corrida, que vos terão da mUito talo nodoso. e quasi sempre raspor bajouja.. ht. 5. 3... faces rosadas e cor- teiro; é vestida de folhas compridas, estreil·idas. Gatv. S. 1. 88. ii Corrido; acossado. tas, e pontaglldas ; a llór é branca, ou verPalmo I. C. 1. ItC01Tido dos cães.. ".;l'ente - á melha e sustenta·se em um calis a modo de
vara.. Luc. 7. 1'1.. § Negocio corriao; que já funil. (Corrigiola til/oralis. Linn.) § - basfoi proposto a muitos, sendo por todos re- larda; a sem pFe noi va. (PolygnUln· avicltjeHado. § CabeI/o corrido, por cOI'l'ictio. n. lare. Linl1.)
3. 5. I. ull. cd. "todos bacos, de cabelto co/'COI'I'lIhêlro, S. m. Auctor ou frequentarido, bem disposios.. (provavelmente erra- dor de corrilhos, de mós, e circulos de condo por correclio). § Dinheiro - ; pago lo- versadores, de mexeriqueiros; diz·se á má
go, á vista. § Polha corrida; a que corre parte.
pelos cartonos dos escrivães criminaes,
COI'I'i1ho, S. m. dim. 'de Corro. § Mó,
para que n'ella declarem se lá tem crime roda; pequeno circulo, conventiculo, de inem aberlo q uem a requerru; se deve ou trigantes ou interesseiros. § (;orril/w poli
não alguma cousa á justiça. Ac. cios Sing. lico; pequeno grupo de partidarios, unidos
2. 197. § Traclo cOI'/'iclo; variedade de tor- mais por interesse, C[ue por convicções. §
mento applicado na Inquisição. Con istia Ajuntamento de gente. Galh. 4. 2'2.
no eguillte: despojada de seus vestidos a
VOI'I'''''ÚÇIl, S. f. Carreira com vaia, que
victima, homem, ou mulher, eram-lhe os se da a alguem ; apupada, assuada. Utiss.
braços ligados atraz das costas, acima e 5. sC. 6. 11. P. 5. Corrimento; corrida de
abaixo dos cotovellos por rortes correias; quem foge.
sobre os braços assim UI1lUOS passava ou·
COI"'''''i'io, ou COrl'cmi'io, S. m. Peça
tra correia, que se apertava na cintura; de madeir·a. ferro, pedra, ou outra mateatraz se Ibe prendia um gancllO, que havia ria que está aos lados das e cad as, e onde
na extremidade de uma corda, a qual ia se põe, e vai correndo a mão, encostandopassar em ullla roldana, presa no tecto. O se o que sobe ou desce; mai nel. § JJe corcorpo assim di posto era elevado rapida- remão; (Ioc. adv.) 1'. Corrida (de) § Frucla
mente á maior altura da ca.a, e logo des- de - ; que não é de arvoredo, ou pomareicido até proximo ao chão, em que não to- ra, mas hOl'lada como morangos, e semecavam os pés. A operação repetia-se, até o lhantes, cuja planta perece cada anno, ou
réu, ou a ré, conl'essar as suas culpas, ou pouco mais vive. § (t. naut.) Nome dos barCOrrer perigo a sua vida. Este tormento rotes lisos e !Joleac{os, que assentes sobre
era considerauo muito benigno, pois havia columnas servem de parapeito da borda, e
o traclo esperlo, que era um pouco mais ri- segurança nas escadas, tolda, tombadill1o e
goroso. Esse, além do que fica indicado, castello.
constava mais do seguinte: qnando o cor()o....lmc.. lo, S. m. (I. med.) O acto de
po se acbava pendurado ao l1ê do tecto, correr o bumor para alguma parte do corlargava-se de repente a corda, e elle caia po : ou o mesmo bumor. Casl. 3. C. 138... os
vertiginosamente; mas como os pés lião pés inchados de corrimenlo» § O acto de se
chegavam ao chão, a victima sacudia-se no correr, ou envergonhar-se; ou a mesma
ar, e torcendo-se na mai atroz agonia. A vergonha: .. corrimenlo qne os detraclores
a censão e a quéda repetiam-se como no do proximo lhe cansãolJ Atart. Cal. Paiv. S.
lraclo cO/Tielo, alé o padecente confessar as I. f. 5... o cOl'1'imenlo, e abatimento da posuas culpas, ou o cirurgião declarar que breza· e f. .1,'2 ... ter corrimenlo da má troca
corria perigo de vida.
que fizerão» (de Deus pelos idolo ) PinheiVOI',·lch·o. V. Correeiro.
1'0, 2. 145 ... nem com menos corrimenlo do
VOI"'lgh', ou vOI'I'cgh', V. trans. (do nosso imperio» vergonha. § Corl'ililCnlo;
Lat. corrigcre, feito de cwn, com, e l'egere, cOl'l'lda, fazendo fugir a quem se dá o COI'reger, governar) Concertar, reparar: V. g. l'i1llenlo, e apupada dos homens.. Paio. S. 2.
- os navios, as casas clamni{icadas. Ca.'1.2. 50~. i. é, corri maça.
c. 76 . .. correger a náo tirada a monte" § fiO'.
VOI'rlólll, S. r. Planta da família dos con"Forão·se os cayalleiros corregendo nas sel- volvulaceas; especie de trepadeira; veruelas para brigarem.. i. é, concertando-se. selha. 11lul. "DO mar apparece junto a cosPabn. 2, C. 63. § fig: Castig-ar. § Andar em ta huma herva chamada cornola. (Sangainacorreição o corregedor. § Emendar o dam- l·iaj. § Jogo, que e raz enrolando uma fila
no causado. § Emendar os erros: V. g. ty- larga dobrada; g-anha Oque meUe nas suas
pographicos: corrigi r as provas; - a elic· voltas Ulll ponteiro de sorte qne ao desenção, o eslylo, do que era menos bem escri- volver fique preso. § Yaia, arruaça. § fig.
pto; - a pronuncia, do O?al prolluuciado; Engano, logro: v. g. caiu na-.
- os coslumes, os malmongerMos. § Repre-' co....lquc"·o, ", adj. Vulgar, trivial. lohender, censurar, castigar, "ái que não sei bo, r 22. Eurr. ~. 2. v..g. phmse, esl!llo -.
de mim, e outrem correjo. Sá Atir. notar Mulher corl'lquw·a. Utls. 5. sC. 8. vulgar,
censura. ~ Os antigos diziam correger. § O busca-amantes: it. prostituta.
uso geralllOje é cO/TigiJ', do Lat. c01Tigere;
Cill'I'O, S. m. (ant.) Circo, área, arena, Jomas muitos auctores ant. Momes, e outros gar onde 3e ~.rriam touros, ou se fazia reimodo eSCreveram correger, de cUln, e l·ege· ra, ou se dava algum espectaculo. Cam. 1·e. Escrevendo-se d'e te modo, na con- Se/euc. Prot. «se todo Q corro se ha de gastar
jugação tem que se mudar o e, .em i, no em palanques» e fig. fJIis. f. I 'D • .. na feira
sing. e 3.' pess. do pI. do preso lIId. e do da Vida, em cujo COITO entrados ... huns se
preso subj. e do imp. eu corrijo, elles COI'· inclinão a domar cavallos, outros a monrigem, para não dizer: eu co1Tejo, elles cor- tear, etc... § Ajuntamento de pessoa~ que
regem, ele. modo antic[. de eSCreyer : com- formam roda. § Dar o COITO; não embaratudo Momes na .1,.' IJ(t. do JJicc. arl. Corre- cal': ..ao toiro, e ao furioso c/ai-lhe o COI'l'O..
gecloiro diz, correja; porem em outras par- lIão o atalheis. Sá e Afir, Estr. f. 101 § ~Ió,
roda, «no meio de hum grão corl'O de inites diz cornjo, etc.
(Corrigir ou Corregir, R~prehender, In- migos. Sego (;erco ele Diu, f. 279. i. é. cercrepar. Syn.) O que c01Tlge, 1110 tra, ou co; roda de gente (amig<ls, ou Inimigos),
quer mostrar o modo de rectificar o defei- dos que se ajuntam a fallar, praticar, disto. O que reprehendc nada mais raz do que correr, ou a vêr algum espectaculo. § Sair
indicar, ou notar a falta. O que increpa cio - ; desvairar do proposito, do asSUIllpertende castigar ou mortificar o culrado. pto. que se tractava.
vo.·,·oho....çiio, s: f. O acto de cOI'l'<?boCorrigir diz respeito a toda a espeCle de
faltas, ou sejam de costumes, do entendi- ral'; e fig. «- da sua santa fee cathollca..
mento, ou de linguagem. lncrepar só con- lnlJ(l. 2. 2t6.
Vo..,·obo,·ádo, p. p. de Corroborar. Ac.
vem a respeito dos costumes, e da conduelos Sing. 2. 211.
cta.
VOI·.'obo..àntc, p. a. de Corroborar; Que
VO""lglbllldlÍlle, s. f. Qualidade de ser
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corrobora: v. g. ,'emedios corroborantes. §
Promessas - ; ';lausulas -.
«::00'0'01>00'140', v. trans. (do Lat. corrobo"are) l'azer forte, fortalecer, enrijar: v. g.
corrolJorar o eslomagu; forlificar. § Dar for·ças. § e lig. Corro'borar o animo, as espe"an(as, a opinião, a prora. Ded. ChI'. Provo
3UI. fJalniras. § l-'orroborar; confirmar,
comprovar: os ractos corroboram o que eu
tcnho a({irmrulo.

r

Coo·o·ohoo·ill··"C, V. ref. Fortalecer·se: e
fig.• 0 coração se corrobora com a graça do
li pirito anto" Pasloral do·fJ. do Porlo: ,,fIca corroborada a sentença de Galenou Arr.
1. 15.
(;oo'o'ohoo'atil'o,
adj. V. 'corrobo·
rante.
Co .... oe'·, v.. trans. (do Lat. corroe/ere)
fioer, ga.tar pouco a pouco; cal'Comer: V. g.
o acido corrúe o rerro; a agua torle corróe
a praia: o humor que corróe o corpo, os ossos: "l'haga que lhe corroeu o p('ito- Lu::;
da Afecl. p. 294. § fig. Damniricar, dE'pravar,
de.lruir pouco a pouco: os 'vicios corroem a
sociedade. § Usa- e tam bem pron.
coo'o'Ollll'C,Hll', ", S. O que, a que corlompe os c05tumes, o gosto. elc.; corrupIor: v g. corrompedor de honras. I/. de
Isca, r 67. AIT. tO. 50. "colTompedor da
hoas artes. .corrompedores da palavra de
Deo" Cal. Rom. 145. com má doutrina,
e exemplos. Nat. Cat. 125.• os cxcommungados - de membros sãos" "a dignidadl's
grandes são corrompe(/oras de condições
singulares" Palm. 2. O. 133. P. P. Prol. V.
Corruptor.
(:o",'ompcr, v. trans. (do Lat. corru?npere) Allerar o estado da consa qne E'stli
boa. perfeita; a sande,' forças ph)"5ica~, etc.
"a eslagnação corrompe a~ aguas u "corromper o ar em peste" lJ. 2. 5. 10. § PerverlE'r
moralmente; depravar: v. g. - os coslumes;
a sanclidade da alma. Cato Rom. 753. § Su boruar, pcilar: V. g. - o jui:;, o guarda,
a senlinella. § Seduzir, induzir ao mal: .que
as ~Iadianitas o~ não corrompessem. T. de

0,

r

Agol·.2. I.

Voro·ollllle'·.He, V. prol1. Apodrecer: e no
sent. moral perverler-~e: v. g. corrompemse os coslumes. § it. Kão fazer o seu 'dever
por peitas, E'tc. § Corromper-se a rama;
soar adulterado, ou não se guardando o segredo devido da noticia. § V. COI'I'olllpido,
syn.
(;o""omllídolllcnlc, ad v. Com corrupção.

Ol't. Coll. 4.1. 154,

V.

p. p. de Corromper: "san~ue cOI'l'Ol"npido., corrupto. Seg. Cerco de
Vi", {. 214. § ubornado, peitado: "COlTom·
pido com dadil'as" P. P. 2. 146. "o rE'gedor
cOIT01l1pieloJl Lus. S. 96. § "A donzela COI'"011lpidaJl, violada. AJ·I·. 5. 18. Cam Ecl. 7.
g adj. Divulgado: V. g. o segl'edo ....:....; a rama
corrompida. Lus. 4. 7. § Damnajo de ma
vontade contra alguem: "não era ainda tão
- de falsos le~lcmunhos contra o infante"
Vo .... olllpi.lo,

ined. I. 356.

(Corrompido, Depravado, Pervertido. Syn.)
Corrompe·se uma cousa, quando se lhe introduziu algum vicio, ou se lhe tirou algum elemenlo nccessario a sua conSE'rvação, ou se romp"u e alterQJl a harmonia
natural dos seus principios. Amudança que
d'aqui resulta faz que a cousa se torne má
no seu genero, e então se chama depravada. A depratação é logo uma con~E'quencia
·da COITU1Jçào. ma subolaneJa começa por
COIT01l11Je1'-se; torna-se depois depravada, e
.acaba por pel'vel'Iel'·se de lodo. No sentido
moral é a mesma cousa.
(;o""olllplmclllo, S. m. A acção de corromper; corrupção. g O estado da pes oa,
ou cousa corrompida. gE tu pro: ,,- de virgindade" Onl. Jlfan. 5. 76. 2. § P. P. I. 32.
"cOI'I'ompimenlo de co tumes" corrupção. §
Seduzimcnto a mal obrar; perversão.
(;orro"iio~ S. f. A acção de corroer; de
carcomeri o E'freito do acido corro.ivo nos
metaes: ao tE'mpo, e aUrito da~ pedras; do
embate das aguas n'ellas, e de ludo que
róe, gasta, causa detrimento, faz tumorE's
maus no corpo animal: por·inseclos. Madeira, 2. 185.
(;orroslllllldáde,

S. f. A. qualidade de
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ser corrosivel, ou corrisivo: v. g; a - do pe; ~orromped.or: V. g. o corruptor de n
das chagas, ele.
sos /ilhos .. § adJ. Que COI'rompe qlle ~ h/li.
CO"r08h'cl, adj, 2 g. Que se pode cor- na: cl9.rl!1:as corruptoras' oci~ Corr U oro
rOE'r, sujc:ito a corrosão.
LllS; 8. ?O. "dcs~anços COl';'Uplol'es•. uplor.
(;or!'oHh'ldáde, S. f. A qualidade de ser
C o .... "1,0 ; assim se pronuncia ord' .
menle. V. Corrupto. Paiv. S. I 945 mana·
corrosl\'o. CU/'co.
(:01-"111. V. Corca.
.• .
(;Ol'rollÍl'o, II, adj. Que corróe; que vai
comE'ndo: v, fi. acido -. /l. Dom. I. 2. 31.
(;oo'HI~e_o, S. ni. (I. zooL) Quadrupcde d
§ Chaga, lI/cera C01TOS'iva; cancerosa, gan- Il;ener~ cao, chama~o tambem raposa d~
grenosa. Recop. da CiI'. 228. § Substancias Jarlal'la, por GmelJn canis COl'sae e p
'
or
COITos/taS; as que de organisam os tE'oido- BulJon isalis.
vivo, qnando em conlaclo com eJles. §
UOO·Húdl." S. m. Navio armado por ar.
•Sublimado cOl'I'osiro; V. Sublimado.
m~dor particular .para fazer pre::as 00 ini.
(;o ......od .. , S. r. Espargo dos antigos. .
mlg:o" com auclondad~ do cu governo, O
(;0""":':,,1', e derivo Y. Enrugar, etc. c~pllao e tnpul?r~tes.d esse navio: os cor~a.
Pilal'm. 7'. e CUl'co.
nos {icara~n PI'ISlOlWtros. §:- de Ioda a "011,
«;·O.·'· ... llle, S. m. Abertura qne se faz cm pa: o ladrao qu~ rouba a,mlgos, e inimigos.
alguma prça, para n'ella correr outra em- § (pOl: ext) NavIo ar:mauo por pir·alas. § O
bebida: .encaixada no eanal, no javre, e na propno pIrata. I'. Pu·ata. S Cól'sal'io; liodirecção do COl'l'ume." § fig. Ribeil'. Rei. 1. m~m duro, cruel, movld.o só pela ambicão
11. 0 9.• c!E'sencasando a ju liça do SE'U COI'- «vlnl!o segunl.la vez a Lisboa (um jniz dos
I'ume" tirando-a de sua ordE'm, e proceder o~'phaos) provldq no olTicio, que por COl'lar('O'lIlado, e balizado pelas lE'is: de wa cor- I'!~ lhe haVIam t!rado a primeyra vez. ApDl.
rE'nteza l'E'gnlar, e ordenada, de seus ca- U. lOl . 181. § adJ. Quc pert~oce, ou é rela.
naes, da sua trilha, do como corria bem tll'O ao cor .0: nap!O COl-sano.
d'antes; do ex.pediellte rrgulado, etc.
COI'seiu', V. intrans. Andar a corso.
co ...... pçuo, S. f. (do Lal. cOl'l'uplio, e
Co" ...eh·o, ", adj. p. uso Erranle, sem
assim os dE'riv.) Acção de corromper, de assento, vagabundo: V. g. barbaras -. I'
produzir a putrefaeção. g O estado da cou- Cor.o.
VO"sclclc, s. m. (anl.) V. Corsolelee
.a corrupta, ou corrompida: V. g. a corrupção da come mOl'la, das aguas enchal'ca- Co~solete.
(;oo'"jllho, S. f. dim. de Corça. Ac. dos
das, do 01' mat in{icionado, elc. § fig'. Alteração do que é recto e bOIU, em mau e de- Sing. 1. 14.
pravado: ti. g. a corrupção do goslo; dos
(;ó,·so, s. m. (do Hal; do Lal. CIIl'S11I,
coslumes, do seculo. § Depravação, eno: llda curso, de. cltrJ'ere, correr) Lagar, oode se
- da vontade nasceo sempre a do enlendi- COITE' por divertimE'nto, em carruagens, ou
mento. (nas heresias) Paw. S. 3. 101 V. e dil especl acnlo de pareo, ali carreira de
'0 insipienle E'scuta a - do seu coração" ravallos. Fiei/·. I. 602. § O aclo de perie~ fig. Acção, e E'f.feito de corromper, peltar. guir o inimIgo por mal': andar a corso: ir
S Prevaricação, V. g. do juiz. § Suborno: ao corso. V. Cosso. At. C. 9. csl. ti. § Fre·
COITUprão eleiloral. § CoITt/1Jfão elas pala- quenlemente se diz COI'SO; e Bal'l'Os, CIII'SO,
V7'OS, alteração; adulteração, Lus. 1. 33. deslls. u'E'ste senlido. § Corso; vida errante
.eom pouca corrupção crê que (a Iingn3 de barbaros, eaçadore.. e que audam vaPortuguezai he Lalina" § V. Depramção, gando, ~elll a~sento, aldeias, cultura de ter·
syn.
ras: lllndios de corso" Viril'. 15.66 .dcisaCO''''''I.io, S. m. Brinquedo de rapazes, I'em a vida de corso, e viverem aldc)'ad05'
que consiste em duas eascas de noz, ou vngabur1da, e de latrocinios, e guerras; diuma rodinha de pau ou de sola, ou Wll pau- hras, aduares errantrs.
•
sinho <;om dois furos por onde passa um
(;óo'sn, . m. Gl'ande onda, que se fôrma
cordel, por meio do qual se faz girar ve- e pa sa com muita rapidez.
(;Óo·SO, Lobo. r 548. V. Corço.
.
lozmente para um e outro lado, o que pro.
(;0""0, ou (;ill'sicn,
adj. e S. Da Ilha
duz um ~ilvo. § Oulro jogo, 9u b~inqueelo,
que comlste em duas ou mais pessoas da- de Cor ega; natural de Corsrga.
,
(;oo:soléle, S m. (do /lal. cOI~oIclo) I.
rem as mão, e "oltE'arem rapidamenle. §
Andai' em 1I1n cOl'rupio; (pJH·. lamil.) E'm ro- Cossolete. Casto 2. O. 86. e 8. O. 62. mas no
da vi,a, lidando de continuo apressada- 6. C. 131. vem corçolele. § (I. de h. n.) L
Cos~oletc.
mente.
e;Ó"lll, S. f. Acção de cortar'. § Vinho de
«:O""Íll'lnlUcnte, adv. De modo corrucorla., tambem chamado de sanyna; oque
pto;"tom corrupção.
(;ort'IIpléln, S. f. (do Lat.) Corrupção; se obtem da balsa exprimida. _
.
có,'tobills"", S. m.
ladrao, qne anda
abu o introduzido contra a lei, ou bons
costumes,
Flor. 2. 157. § Palavra que se furtando bolsas com subtileza. Leão, J)escr.
escreve ou pronuncia eITadamenle.
C.•84,.
ÓI ~
(;Ot·toçiio, S. f. Acção de COI'lar; c r a. ~
()O""UIIUbllltliode, S. r O ser corruptível, tanlo no pr. como no fig.; a qualidade Corlação de alma; grande dóI', pena, afOlc,
ue se deixar subornar ou peitar o jniz, o cão.
d
llOmem publico, etc. An'. 10. 79. Vieir. 6. - (;ol.tntlch'o, S. f. Talhadeira, ferro c
abri r casas nos VE'stidos. § Folha larga de
369.
uO"""lltieoIIlN, S. m. pI. Hereges que espada.
Ia.
coo·tlltléla, S. f. (t. pop.) Golpe, cor
affirmavam que o corpo ele J. C. era eorrudura.
.
pli'el.
(;,"·looii"silllO. Leit. 8. 259. sup.er.~d~.
(;orr"I'ti.,,<Imo, ", super!. de Corrupto.
Co,.titdo, p. p. de Corlar, e adJ..~ .0'
Arr. 3. 7. VieiJ·. L 479.
uO"""I'tÍl'cl, adj. 2 g. Sujeito li corru- Atalhado, ferido: V. g. - tle suslo, lece:~ô
pção: v. g. este corpo COITUpli\'el e lJ1,07-lal. descon fiança. lJ. 2. 4. 4. "com o qual Sob(OS
Vieil'. 10. 354. e no 5ent. moral olTioiacs-, movimento ... assi ficaram col'ladgs' cui
mi/lIslros corruptiveis; que se podem cor- que estavam para (natar um á tralçao .
romper; que são capazes de se eorromper, dando que eram descobertos) V. de S~!D,e
96 .corlado de medo". ~ Cortado de Jltdo
ou subofllar.
cOO"'''I'IÍl'o, .., adj. q~le se corrompe, m6.os; sem podeI' usar (i'elles, JlI~d~; d;
etc. V. ele Suso, r 20 I. .a sensua I ~dava'
capaz de se corromper, VICiar, etc.
(;orl'Ítplo, p. p. irreg. de Corromper; e velhice corlada de ~udo o que a .aJcorlOJiO
adj. no sent. ph.l'sico; Estragado; iu{iciona- i. é, destituida. ~ Diz-se lambem. I ,....
do, podre: v.. g. carne, agua corrupta. Lus, de trabalhos (li. '1.. 5. 8.); .do doollÇOe'crm
6. 97. «engolindo o cor1'lIplo alimento" 11. breza, eto.; i. é, feridb, lIlallraclado,so lurFlor. 2. 110. «hum Ião asqueroso, e C01'l'lt- sentimento d·isso. ~ Atalhado, c~nru. ;tOOo
plo bafo" § Ad.ulterado, viciado, errado: v. bado, sem saber o que ha de .dIZ~~' e por
g. linguagem COITupla. § no sento moral; vós estais corlado" Jiu (I'. e U11~. %' Chr.
Pervertido: v. g. o mundo está corrupto: ironia. § Muito maguado e a\)it,~oiJ Mano'"
"os costumes corruplos" Lus. 8. 8/. «esta- J. iI. 14[: e C. 2[0.2. "e l C ·lIainlia.
. § Cor/avam corl'll]Jtos u com peitas: «mulher C07'''U- estava mUI - com a !Dor c da
pla" não. virgem. Ord. Ar. 2. '102. «tudo an- llcortacto com jejuns- Leao, jJ~CI. 10'0 CJll
dava -, in(Jcionado d'heresias" Coulo.
dos em flJr os goslos; c§on~u~l~~lo· t~lhado,
vai )
(;orruptor, ti, s. (d.o Lat.) Oque corrom- nascendo. Mal/S. 43 V.
rel'ro; a -
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be to' .Iapa cariada em rocha viva. Palmo § _Causal' grande pEna: aquillo córta o com§ Atalbado com int~.rposições, que çao. § Atalhal', IUlpedir: o medo cór'la d
inharcoam o passo, ou o dJlhcultam: "com- animo, o 'Valor. V. lie Suso, f. 201. § I1e1ir,
e cortado de nós e estei:os... terra alta, allater: v. g. cortar alguem lie medo de
~.osa cor/ada de .serranr~s. Luc. 4. I. S compaixão, de d61', de suslos. Luc. 10: 10.
TalYlado em oura: V. ~. ve~Lulo -;-pOI' OUll'O; "cariai' algnem na alma. amigir muito. id.
i ê, reilo ao molde d elle, e !I/? •.l]~mem 10. 16. EII(r. -todo vós eslals cariado•. §
':'pelo coração de Qrus. (DavId) V1,eLra, 6. COl'lal'; atalhar: v. g. cortar o comboio a
91. 2, § Interrompido. FerI'. 1.. San. 35. llwl'cha do inimigo, o passo: -cariou Deús a
.palavras corladas•. § Penna maIS cOl'lada; carreira ao Sol .. Vieira: «COl·tal' os inteni. ê melhor aparada; e fig. n1rlhor est,\'lo. tos. lrerl'. ElerJ,. 6. Cortar os desenhos lie alBern. Lima, Carla, 6. .oul~·a pena peclla guem; - a Vle/a. o trabalho. JI1aus. 33 'ti.
mais corlada. "a pena que tao mal corlad.l - O, fio, a sel'ie das ViGiOI'irLS, das (ol'limas
lenho. Cam. 'ledo §. Cariado; atalhado da dos in/,ol'lunios. § CortaI' tl/na tinha (erl'ea'·
tommunicaçào e auxiliO de outra parte do levantar-lhe, arrancar-lhe os trilhos, oú
mrcilo: .licou o ada.il corlatlo da cavalla- dpslruir-Ihe, inutilisur lhe uma, ou mais
ria. (a que estava Uludo) Pari. Rest. I. {. obras de arte, para impeLlir as communi298, .Ucou o inimigo atalh~L1o e cariado de cações, por motivo ue revolução de guerlodo nas suas communlcaçoes com o exel'- ra, etc. § CariaI' o lelegmpho; destruir os
cilo grande.. § Escravo - ~ a quem o se- fios trlrgraphicos em maior ou menor exnhor talhava r.reço de alfama, e taLvez re- tr.nsão, para evitar a transmissão de noticebia parle d elle; que o senhor mandava cias do inimigo. ou por qu"alquer outro
em testamento fosse forro, danGo por si motivo. § CariaI' um ramo; colhel·o, sepurena quanlia, avaliado, talhado o prf'ço. § rando-o do tronco com instrumento COI'Col'/MO; em materia de rcsqate de Mouros tante. § CariaI'; fazer uma pequena incisão,
re dizia quando o pr~ço ~o resO'atc era um golpe ligeiro: o canil'ele cariou-me
tonvencionado. Jom. (I A(l'lc. § f. Corta- n'um delio. ~ Cortar o fio da hi.~loria, do
discurso; interromper: -cortar-se-ha muito
dos,
Corhldilr, u, S. O que, a que córla. a miude a historia. (com incidentes peqneGalo. ChI'. Ar. I. C. 17. -era grande cOl'la- nos) V. elo Arc, 3. 14. § Col'/a/' n caminho,
dor de espada". § COl'lador, s. m. O que as col1l1l1tmicações; interromper, alalbár com
rorta carne no talho do açougue. § COl'la- impedimentos, fazendo-o inlransitavel: V. g.
001'; (I. de artes e ~ffici.os) instrumento pa- o inverno. § Cortar o caminho ao inimigo;
derribando pontes, opponuo forças que o
ra gravar os punço.es.
Corladeir, u, adJ Que córta: .. a cOl'lado- obl'lguf'm a retroceder. § CariaI' as azas; no
ra espada. M. C. LILS. 5. 37. -na corl1Ul0ra fig. atalhar, tirar os meios. § Cariar os braços
praia vigiando•. § Que abre caminho. car- e as pel'l1as a atguem.; fig. o mesmo que imIando as a~uas: a cortadora pl'6a. Cam.
possibilitai-o de prosrguir o seu intento, de
Curlndo8, S. m. pI. Tathos por adornos conseguir o seu limo § Cariai' as va:;as; dirnos vestidos anligos. An·. LO. 49.
ficnltar os planos. § Cortar as unhas aos
Co'lI.di.rll, S. r. Golpe, córte com in- ladl'ões, aos malvel'sadol'es; impedir-Ihrs os
!Irumento cortante; incisão. § (t. de ror!.) meios de fUI'tarem. § Cortar de vestir a aifllôJo com que se entrincheira o campo. § guem; fig dizer mal d'elle. Lobo: § Corlar
Uberturas, boqueirões no muro com ar- casacas a alguem, ou cariar-lhe na casaca;
lilhHia. Por/. Rest. I. 144. § Corladura; it. censurai-o, dizer mal d'ellr. § Agora tl que
linhade 4 ou 5 toezas. accrescentada a cor- não córta a lliesoum; loc. famil. que se âiz
tina e ao orelhão, púa SI' formal' a torre a proposito de uma cousa difficil, ou que
roocava, § it. Obra que os sitiados fazem, não da resultado. ~ CorLar; pronunciar:
quando temem não podrr sustentar todo o t'. g. córta bem o Ji'rancez; {é l. famil.) §
posto atacado. Fort. Mod. ~8. § il. Olíra que fig. O 'rio córla a âdade; divld~-a, passanos cercados fazem, quando está feita bre- do por ella. § Entalhar: V. g. - vcrsos nos
ma na praça, e o inimigo alojado n'ella, troncos das aI'v@res. Bcrn. Lima, (. 25. S
~ra se defeodcrem.
Taxar, talhar o valor, o prrço: v. g. os caCOI'cóge, S, f. O mesmo que Cortagrm. ptivos {'oram cortados a 100 dobras; i. é, o
Mano soure o fornecimento das carnes. preço do seu resgate foi avaliado, 011 taxaAril. de 15 c/e Fev. de 1799.
do em 100 dobras. JO'l'I1. d'A(rica, (I'eq. fl.
Cortágelll, S. r. O acto de cortar. § O lJom. 3. 6. 14. § Cariar; (t. de jogo) partir,
IaIho das carnes, o córte no açoug-ue.
srparar em duas partes um haralho de carcôrlu'Júell, S. r. (t. do llrazJl) Dança tas, antes que a mão as dê. § Corlal' a car~pular. sapateada e acompanhada de can- Ia, ou a vasa; apresentar trumpho ao parIo,que é usada em Minas Gerars.
ceiro, ou parceiros, que jogam de mão ouVôrcalllilo, S. m. (talvez do Resp. carla- tro naipe. § Póde-se cOl'lar á (oca; diz· se a
Ioo) lustrumento de carpinteiro' é taboa modo de elo"io de uma bebida que está
~.lDgular, que serve de passar' a esqua- mais rspessa ao que de ordinario costuma
,na.
ser: v. g. o caldo, o café com leite. etc. §
CO,allmento, s. m. O aclo, ou ('O'eilo de CariaI' ó mui pela mis; fig. destruir o que
rorlar; amputação, mutilação: .. pena de lhe dava origem. § Cariar a palavra ao
«Jri4menlo de mão, orrlhas.. Ord. § 110'. orador, retirar·Jh'a o presidente, por eslar
~omen/o c/e (orças; quebrantallJrnlo, V. fóra da ordem, ou por outro motivo. § it.
SusO,f 151.
InterrompeI-o algnrm com algum aparte.
Cor.lilUte, p. a. de Cortar. e adj. 2 gen. § Cariar o nó gordio; acabar com o emba~corla, que tem gume: inslrumcnto cor- raço; vencer a difficuldade. § CariaI' o (ogo;
tne.lfT.16. § Agudo, estridulo. fallando impedir que o incendio se propague. § Cor•~ somI' § Frio, gelido, fallando do ar: um 1m' a agua; desvial-a do seu ~urs9 natural.
• Cor antc.
§ iI. Interromper a commullIcaçao com a
c'
I orl.p~u, S. m. Ave brazilica, de que canalisação geral do serviço de agua aos
11I1go diZ que no 0eu canlo arremeda a domicilias, para a retirar a algum consulDem di sesse irado: córla o páu . é nrgra midor. § Corla'l' o {Jaz; interromper a com! tanta de noite
'
municação da canalisação particular com a
t'
.
'
c"1~PIZIl. V. Quarlapiza.
da companhia, para cessar o consumo, por
!II orlar, .v. trans. (do Lat. corlare) Dar falta de pagamento, ou qU'llquer outro I!IOtm'fl eom IIlslrumenlo de gume:; separar tivo. § Cariar lerra; (phrase tauromacluca)
parle, ou de todo, o que estava unido: diz·se do boi matreiro, que na praça corre
r,}fu;.ortar um dedo; cortar um braco. § em linha recta, para alcançar adiante o ca1ft eic ta)raEJr: v. g. - um veslido, tL11í col- valleiro, que segue a curva.
Cortiu', V. íntrans. Dar golpe; v. g. corte
rortar' . 'om. 3. I. 4. § Aparar: v. g.
!IQd a penna; eorlar o livro, que se ha de aqui. § COl'lal' em aiguem, por alguem, pela
Jtr raro § Corlm' a leia; opp. a urdir. honra; dizêr mal. Paiva, Caso c. 2. § Nave'cid \0, § gorlm' alguem; fanai-o, ci 1'- gar, Ol!:, «() navio corlava mais pelos ares,
~rara -o. Leao, DescI'. c. 69. § fig. Abrir, que pelo mar. Luc. § Corlal' largo (t. naut·)
,movendo-se andando' andar sur- ir á vontade dos ventos. Epana(. f'. 204 § Dar
~ ':~l.a ave córta' os ares, Ónavio 'córta com liberalidade, gastar com largueza. §
~'" romper: "corLal' por meio dos Cortar pelos a1Jpelt'les; não os satisfazer: cor• Goes, CM. Man. 1. 12. alravessar. Lal' pelo goslo; o mesmo. V. elo AI'C, I. 4. §
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COl'Im' por' .ri; refrear-se, conter-se. ceder.
§ COl'lal' pela 1J'ageslade; deixar, depOr, não
llsar dos direitos d'ella. Viel'l'a, «cOl'lou pela
mojeslade, lançou-se aos pés dos homoos»
§ COl'lal' por; solTl'er dl?lrimento: ..havemos de col'lal' pela cavallaria (não usar do
valor), e nam pela vidau (poupando-a) IJ. 4.
9. 4. § CariaI' por lJeus, e pela sua lei 1)01'
amor do 111unlio; não cumprir bem o que
se lhes deve. § Cariar por todos os embaraços, e empenhos; vencer, romper, não fazer
caso: e assim, cariaI' 1)01' obrigações lJarliCttla'res; pOliosali fazer a obrigação publica.
§ Col'lal' pelo somno; furtar o tempo ao
somno. Vieil'. 8. 505. "quanto corta pelo sono o ta fui" § COl'lal' pela cm'ne, e pelo sangue; não respeilar o parentesco, e razões, e
respeitos mais attendivei '. Luc. 10. S. § CortaI' direito ou pelo direi/o; proceder com
rectidão, com justiça. § COl'lal' tem o mudo, exc. nos, sing. e 3." pess. do pI. dos
preso indo e subj. e no sing. 1'3.' pess. pI.
do imp.
Co,·tár.,u", v. ref. Ferir-se. fig. e fam.
Contradizer-se: v. g. corta-se no que diz. §
Taxar: "Col'tál'ão-se em tantas dobras- concertaram·se por custo e preço do resgate. §
Ipleb.} Apropriar se da cousa alheia, que lhe
foi confiada; não a restituir ao seu dono;
furtar.
CJórtc, S. m. O golpE: dado com inslrumenta aOado, incisao. ~ A acção de cortar,
abater: V. g. o córle (Tas madeiras. § O /lo
do instrumento de cortar, opp. á cota, ou
costa. § Córle da penna; o aparo. § CÓl'le da
cunha; a parle fina, e delg-ada, que vai
abrindo: opposta á cabrça. § Talho no açougue onde se cortam bois, vaccas, porcos,
elc. § Providencia, ou expediente, com que
se conclúe o negocio, se atalha a disputa,
guerra, dissenções ; talho. At. L. Arr. 5. 12.
"não sabião o córle, qne havião de dar ii
guerra. § Porção bastante de alguma fazenda para "estuario : v. g. um córte de pallno
l1am vestielo ; ele seda para uns sal1atos ; um
córte de calça, de colete, etc. § CÓl'te; (11.0
jogaI, o acto de cortar' as cartas; dividil-as
em duas partes para as ajuntar de novo, invertendo-lhes a posição o parceiro que as ba
de dar, Mc. § Cól'ies; riscos que o ourives dá
em caracol. § S. r. Cól'le de aves, gado; o lagar onde se criam, on recolhem. Leão, Ol'ig.
c.8.p. 60. Orlh. (. 334. ui. I784,"cól'le de aves,
có/'Ie dr. senhor.. Benoo. Lus. 1. (. 404. 2.
.parecião mais córtes ele gado. que casas de
oração. Leão interprrta quinlal, e bem. 2. lJ.
332. «gado miudo que ainda estava nas córles" Atv. 15. jun. 1759, (talvez n'e~la accepção do Lat. C01'S, corUs, derivo do Gr. clwrlos, cerrado.)

Cõl'lc, S. t. Olug-ar onde está o rei, opa·
pa, etc. onde residem. IJ. 2. G.2. «corle parece que ·veio de colwrs, que he latino, que
quer dizer a nosso proposilo ajuntamento de
gente em acto de guerra, debaixo do governo de uma peswa.. § As pessoa: renes, e as
que as acompanham; V. g. eslá a cOrte em
Salvalerra; «tras el-rpi mui grande c61'1e.
anda, ou está acompanhado d':l senhores, [1dalgos, e corlezãos. § lJes{azel' a cárie; dar
licença aos cortrzãos parase irem asuas terras, dispensar da assistencia, e serviço da
c6rle. § il. Enviai-os a serviços, commissões.
B. 2. 5. 2, "pois des{azia sua corte de pessoas tão principaes. § C61'Ie; pompa, companhia de honra: .sahem os Mandarins com
grande corle.. Luc. 10.20. i, é. estado. § 110lIlem dc c6rle; o que a frrqurnta; o que sabe
os estylos, e a policia cortezã. § CJl'le; tribunal. II. lJom. 1. 2. 3. -a casa, e cÕl'le do
civil. § Fazer c6rle; acompanhar por bonra,
e obsequio, cortejar. Luc. !l. 5. razer paço, e
cortezia. V. Paço § J?azel' a c61'Ie a uma 111ttlhel'; namoral·a § Ter côrtc; aber c guardar'
os seus estylos; ser palaciano. ter o ar, e
maneiras, modos da cÕl'le. Luc. 10. ~5. 884. §
Fazer paço e c6rle, (por ext.) mentir, jurar,
ser deshonesto; fazer gala, ou ter por proprio
dI' cortezão. Paiva S. 3. 79 v. § A nossa c6rte chamavam os reis antigos a casa da SU1)pticação (L1itrerente da do civel/,que se compunha de de$embargadores do paço, etc.
Ord. (. I. 4. e 13. 1. 84.• procuradores lettrados, que procnrem os feitos, que alguns
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houverem, assi em a nossa corle, como em
COI'tezii, - ziitl, - ZUII, e derivo adj. e e apostad9s a l'aS(Jar a corlezia" § Dias
a nos a casa do civel» e 16. p. 101. e 105. S. r. V. COl'tezão, auj. e . Favorita de um ela corle~la; (t. USo no com.) tempo qU~ne~
0J'l1. cil. I. 36. 6. "e quando taes escriptll- soberano. § Mulher de costumes desregra- espera ao devedor de aluguel de casas se
ras -vierem á corle, ou aa nossa corlc, ou á dos, mas de vi ver ltlXUOSO, nas grandes ci- de q.~alquer pa"ameDto cujo termo dc,oa~
casa do civel, etc.» e 3. 71. 36. «assina o dades de Italia. § Nome dado ás lllulheres gar Ja esta pas ado, e.cortezmente se ~
juiz ... dia ás partes, a que pareçam aqui do mesmo genero da antiguidade. § Prosti- c~paça., e sp espera o pagamento. To[e~:
em a nossa côrle; ou nossa casa a sel{uir tuta de viver luxuoso que se raz r~questar. Imo; Sono Da-se-Ihes este nome porque n'cl.
sua appellaçam, etc.» e Orc/. Man. I. 2. 12,
COI'lczjimimte. etc. adv. De modo corte- le~ .e espera que o devedor pa"ue sem se
o
r
e 63. 10. e 5. 42. 5. «na co/'Ie, ou na (laSa zào: «respondei muito embora corlezãmen- eXigido, nem demandado.
do civel» /n'êd. 3. 1). 575. «daqui em diante lell Vasco Sitio.
(Gortezia,_ Cortezania. Syn.) Corle.ia li a
as ajudas de vraço sagrai se peçam somente
C)ol·tezllllitl, S. r. Acção, modo, lanco, demonstraçao. externa de respeito, comediem nossa eorle e casa da opricaçam aos dicto, I{arbo, maneiras de cortezào. Lobo, mento, urbamdade, e bom modo, para com
no sos .desembarl3:adore do paç~, et~." Alo. {. 42. flospU. das Lel/I'as, {. 314. "destro nas todos os nossos semelhantes, conrormepres.
de 4 fel'. 1490. urdo Ar 5. 98. I. Ctt. Ord. armas, e corle::aniasll § Cortezia. Luc. 7. 15 cr~ve a b~a. c,ducaçao. Corle;ania é a pra,
5. 14. 3. e 5. 59. 18. "penderem (os casos Di:.er, faJ.er por - ; como cortezão, agra- ctlca das .clvllldades da côrte, e o requinte
crimes) por appellaçam na crn'le, ou na casa davel, obsequiosamente, por comprazl'r. § da. corlezt~ segundo os usos, estylos, emado civel" Ord. Mail. 5. 42. 5. § Uorregedor Corlezania diz·se sempre a boa parte, e lou- neiras mais apuradas dos que rrequentam a
elo crime ela corle e casa; o magi trado maior vaI'; corle:.anice á boa, e má parte. § V. CÔrte. O pl'lU1elr~ ~ proprio do homem
criminal. § "A code do vice-rei da lndia" Cor/I!-zia, syn.
cortez: o segundo e so prop"IO do cortezão
C)ol·tezlIllicc, S. r. Proceder, ou modo de
Luc. 10. 124. os elo seu conselho, fidalguia,
C)o.'tezmcllh', adv. Com Corlezia' v g'
. ..
olCiciaes, etc. § Cor/e; a cidade do IUo de Ja- pensar de cortezâos. A1'1'. 2.13. 15 Diz· e {aliaI' -. Ban. L. e U. 2. 305.
neiro até á proclamação da l1epública, que talvez por arte', astucias, .I\eitos, que saC)OI·tiçn, s. r. (do Lat. co/'Ie:v, ieis) Acaso
a elevou á 'cathegoria de Estado § A cor/e bem e usam os cortezãos, e não á voa par- ca da al·vore. Palmo 4. (. 16. principalmen.
do céu; on a cOI'le ceLesle; os santos e os an- te, pal'a fazerem seus negocias, consl'gui- te se diz corlica, a do sobreiro. Lm. lO 51
jos, seraphins, clterubins, etc. § CorLes, pI. rem pertenções, etc.
"cortiça calidl!- e cheirosa".(a canolla:) lá
V. Côrtes.
C)OI'tczallisshuo, 11, superl. de Cortezão, - dos salgueIros" Berll. /ltln. § Â cor/iça
(;Oi'h'jlldõ,', a, S. O que, a que corteja a ã. Ac. elos Sina. '2. 70,
da LeUra; segundo o sentido material das
todos; o que faz côrte, e rende atlenções
C)ol'lczão, S. m, (do FI'. cottrlisanj fIo- r.alavras. AIT.. 3. t3. § Uorliça; peça de cor·
demasiadas a qualquer senhora; cumpri- mem de côrte, que erviu, que anda na cM- liça para vanos usos: V. g. as cortiças da
menteiro.
te: «injurias lhe dizião O' cor/e::àosll li/·U. rClLe. § .Sem corti{!Q., ou s~m corliças; i. é,
C)Ol'tejál', V. trans. Fazer cortezia; cum-· C. li. 5. que sabe a policia, maneiras, ter- sem auxIlIO, por SI só: ,.mlnha tenção lem
primentar. § Fazer a côrte; lisongear; obse- mos, artes, graças, obsE'quios, os usos, es- corliça me salvará" Fl. N. I. 375. § Nadar
quiaI' com o fim de obter algum iuteresse: t.Ylos, intrigas das córtes. Goes. § Uortezã sem cortiças; vogar. reger-se por si, sem
«I'io·se de.yxado do~ qne de'antes o cOI'/Qja": (V. em Cortcr.ã as dill'. orth.), s. r. (do FI'. auxilio, ou direcção de outrem: Og, sus·
vão" Macedo, p. 28. lta vaidade lhe corlejava cottl'lisane) Dama do mnndo. FerI'. Cioso, ter-se: "nadar sobre as corliças da vaida·
as aras.. Cha,q. 2. 325. § Fazer officio de cor- acl. 3. sC. t. Vilh. f. 166. subentende-se de" 8. FLor.
tezão (altlicttln gcrerc.j § lig. "E-5a pompa, manceba, ou moça elo mUlldo. Ol'el. Ar I. 15.
COI'Uçúda, S f. Numero, silhar de cor·
de luzes, que cor/ejão, e al!;llardão a rainha 4. "o escrivão (jas malfeitoria, lia-de tra- tiços.
(JOI't1çiltlo, R, adj. Coberto de cortiça,
dos astros pola noite" § Oorl~jar·se, v. re- zer r.m livro todolo' regatães, e as mancecip. Saudarem-se duas ou mais pessoas re- bus elo mUlldo corlc;;ãas .. que andam na côrte, M. e 1Ifoça, r 31 v. "choupana de vimes,
ou a acompanham. § Os corlezãos; a gente cortiçada 1101' CI ma» § O pavimenlo, ou paciprocamente.
CC)I'téjo, S. m. Cortezia, cumpl'imento. § qne faz a côrte elo oberano. Sever. Visco l'edes corl'içadas; fOITadas de cortiça. § O
Cumprimenlos que o rei recebe da côrte em Polil. I. § outros dizem corlezões. como Lo- peito - ; transformado em cortiça, tornado
dias re tivos, ou em certas solemnidade . Q bo, r 292. mas o primeiro é mais conrorme como cortica.
COI'UCúÍ, adj. 2 g, (t. de lJot.) Da casca.
col'l~io ulJ tituiu o antigo beijamão. V. llei- á regra geral dos nomC's acabado.> em ão,
jamào. § Gente que acompanha a pé, a caval- e á regra, que dá no l'ortuguez plural em 15 Anilei cor/ical; porção annular a casca,
lo, em coches ou carruagens para razer cOr- ãos aos nomes e allj. (rUe no He_p. tem o que se corta ás arvorrs rruclireras para
te a quem vem em acto de pompa. esolem· sinp:ular em ano. Leão, Orlho(Jr. r 224.. 00. accclerar a maturacão, e dcsenvolverorru·
cto. § Subslallcia cõrtical; (I. anal.l asubnidade: v. (J. cortejo elo embaixador. VieÍl'. ele 1784.
Carl. T. 2. § O obsequi.o de quem corteja:
VOI'I,eziio, adj. m. e r. - ii, iill, ou .àll stancia cinzenta e exterior do cerCJro.
COl'tI celt'u, S. f. Logar onde se jUllla
-era ramiliar ueste corlejo" Vicia ele Basto. (o 1.0 é melh. 01'1.) De côrte, polido, urba521.
. no, discreto: v, g. homem cortezão, moça cortiça para embarque, etc. § adj. Al'ool~
C)Ol'téItJiI, ou COi'telho, S. m. PossIl- cortezã. § Saber, eslyLo corle::ão ; anieno, ele- corliceil'a; a que dá cortiça.
.'
(;O.~lICeDtO, 0, adj. Semelhante a corl!gante, gracioso: é opp. ao eschfJLar, ou esga. V.
C)c),·tcs, S. f. rI. O ajuntamento dos \11'0- cholaslico. Arl'. 3, I. -estilo cortezão" 1'. de ca, ou casca de arvore. Curvo, Polyalllh,p.
393. pelle - l I (fal. de um Irproso.)
curadores das vlllas, e cidades, que ti n 1am Agol'. 2. I.
C)OI'tiCCO, ti, adj. Dé cortiça, ou casca
(;ol,tczía, S. f. (do FI'. cottrloisie) O proantigamente assento n'e ses actos, e elos nobres, e do clero, para deliberarem, e propô-o ceder, as maneiras do cortezão. § A urba- de arvore. F. Elys. 7. 206. «no, sem rodas,
rem aos soberanos as leis,e prOI'i(lenciasso- nidade, policia no fali ar, no modo de por- sem eixo, arcaz corlicco».
(;o,·ti~i"bll, dim. de Cortiça. B. P.
llre ogoveruo, requererem reformas, eemen- tar-se, conver1'ar, e obrar, guardando semCOI,t1cinho, dim. de
.
das no que gravava e vexava os POl'O ,para pre o que prescreve o bom 11-0, e estylos
(;,U'tiço,' s. 111. Tubo, ou an\e~ cyh~dro
receberem tributos, concederem pedidos, e da côrte, e a 11l1manidadc, e a~asalho da
grado ; dispensarem nas leis runuamentaes, gente bem educada. § Acatamento curvado de cortiça, onde as abelhas cmm e ~Jun·
ou interpr 'tal-as segundo o antiquissimo o corp-o, abaixando a cabeça, por mostra tam o mel.e a cera. § Qualquer cavlda~e
costume do reino § As leis feitas em côr/es, de respeito; tirando o chapéu, cruzando os em que as abelbas se estabelecem e labrl'
par ce que tinham mais peso, e con3idcra- braços, .ajoelhando, 'e por qualquer modo cam o mel. § (t. bras.) Moyel representnn,
çüo; pois que em algumas se acha a dero- que indique re~peito, veneracão, reveren- do uma colmca. § Vaso cylllld!'ICO ealio de
gação com a clan ula, posloque seja feila em cia, e urbanidade: "chamamõs a todas es- cortica para tl'3nsportar azeItonas, ~tc'aJ§
côrlcs: o que é snperabundante, pois que tas reverencia co/'te;ia, derivado de corle, (fig. 'e pleb.) Corpo mal reito por I~U .
as corles Dao tolhiam o poder soberano de onde tiveram nascime'nlo" B. 2.5. 2. V. cio Eu{r. 3. 5. diz-se das mulheres sem ~lIlti!"
derogar as leis, que respeilav:.m á succes· Al'c. 3. 7. § COl'lezia mS(Jada; a que se raz ra delicada, roliças, que par~cem Cl'hndrt).
são ao Ihrono. § Uorles; actualmente. o cor- tirando o chapéu da cabeça, e levaudo-o caso § CoI'tiça; (I. pop. do RIO de Janeiro
p<1llegislativo quer s('ja de uma ou de duas muito abaixo puxando o pê atraz, ou com sel'ie de casinhas accumuladas em pateos,
camaras; parlamento. § COl'Ies ol'd'illarias; outra mostra d'ella ; e talvez i"onicamente, corredores ou nos I'undos de alguns pro·
as que se reunem em epochas nxas segun- por c/escomposta. § Faz-se cor/ezia. abaixan- dios, onde sem condições hygicmer'::.
do a constituição. § Côrles exlraordillal'ias; do as bandeiras, ou a e~pada, salvando com ar e sem Iuz vi ve accumulada gran c ri.
a que são convocadas quand.) um aconte- tiros, etc. que são especies de ciJl'/ezia mi- sa de gente pobre. São o.s CO/'!IÇfJS os lbre
cimento qualquer o exige para bem e 01'- lilaJ', e nautica. V. Continencias. § COI'- meiros assaltados pelas epldenllas de !ran.
dem do estado •. Pela morte de um rei são lezia; mel'cê : á corlezia das ondas' indo amarei la paO'ando os seus moradores.
convocadas logo co,.les e:clmol'elinal'ias, se ao favor d'ellas. Elt{l'. 2. 7. «dependeraacol'- de tribut'o á ~orte. § ligo (pleb.) Casa, quar'
ella se dá em epocha em que não runccio- /ezia da rortuna" do seu capriclJo, do que to: «vou para o cortiço.·
nn r.
COI·tiço, C)Ol'j.J ço~, OU-ÇOlll, s. moearo
nam as côrtes ol'dinarias"j § B. Flor. 3. 18t. ella quizer fazer de nós: <ca fortaleza estaM este nome a uma assembléa de al'cebis· va na corlezia dos Mouros" (por não ter Ave maior que a perdiZ, tem um collar •
pos e. bis.pos de França com outros var~es quem tivesse saúde, e forças para Ih'a de~ pelo pescoço. Arle ela caça, (. llO'l'ça que
COl't1Çc)HO, ÓSR, adj. Como cor I ,
eccleslastlcos, e certos deputados, reulllda fender.) B. I. tO. 6. § De corLe;;ia; (Ioc,
em !ra:nça em l68'!, § Opalacio das cOrtes, adv.) sem obrigação; V. (J. de cortezia man- a tem, ou cl'la: V. g. arvore - .. Oa Cnr·
(;ol·tido, p. p. de Cortlr. § ad.!. &;r/idor
o edlnclO. onde se reune o pal'lamento.
dOll um 1)I'Csenle. B. 2. 2. I. § Corle;ia e
(;ol'lcz, rI. Col'le::es, adj. 2 g. De cOrte, meia; é tractar ora por III, ora por vossa rompido: «os apparel~os do navIOda ncre<
urba~o, civi . § Que sabe e usa dos modos, mel'cê. EU{I'. 3. 2. § Corlezia : obsequio: do sol» «corpos corlldos do sol, lia Crul
com e Il~ gller:
maneu'as, e eslylos da côrte: 1>. g. - nos "fazem corlezia, e amizade (os máos jl1lzes) que som'eram com elle, ad
amores. Sá e Mú'. Carl. GuaelaLqltivil'. § Af· na execução das leis.. Feo, TI'. 2. /. 52 v, Poes. B. 4. L 7. § Cig. S91(/ os - ados. H.
favel, agasalhador. .
~ Rasgar a corlezia; faltar aos termos d'ella, "a' callejados endurecidos, ror~dodnSQI
~ol·teZl1. V. COI'tlça. Maus. Ar, Corcba, aesprezal-os: -perdem o respeito,. l'asgào a Dóm, 1. 5. 31.' _varão robusto cor
UI/ss, 3. 14.
-» V. do Arc; 3. c. 7. e l. 9, -apaIxonados, e do frio •.
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corlldõr, s. m. o que curte couros. Bal'"/iI'Os r 38,1)1'·
.
co~Udílf'" s. r. o acto de COl·t,r.
CorlíllUl, s. r. Instrumento de metal seelhante iI roseta qe uma espora, com II ue
~ conreiteiros recortam as massas .
cortllbál', v. trans. Cortar. (/ncll/el'e) B.
P'CorCim, s, m. (L novo) Suhstancia exIrabida d~s casca~ das arvores, que curte
.
ocouro. Il O [annm, Francez.
corUmclI''', S. f. O mesmo que Cortlmenlo.
. §O
corUmclltO, S. m. O ac to de corLlr.
reparo de cortir e a fórma que sc dá ao
~~uro cOI·tido: v. g'. co.uros vaccuns com c~r
timento de anta; 1. e, acamurçados. ~ fig.
Golpes, cutiladas, aço~tes do qU.t:: ~s levava
rre9uentemente em Imgas: "aleIJaaos., de
cutiladas, e corlin,wntos que ".IC_derão na
gualteria. CO!tl. Soldo tosa.s, glboes, açoutes massadas nas pendenclas.
voreiu", s. r. (do 1aL) Panno, que cobre,
elapa, v. g. o leito em redor' .1'1 ue tapa a
p.lrla a janella, o andor, a cadeira de braços de arruar, e de ordinario se corre por
uma vara, onde está enfiada, para se abrir,
erechar. § Col'l'el' a col'tina .. fig, mostrar o
que está coberto, encoberto, occulto: ou
cobrir, encobrir: "col'l'el' a cOl'tina aos objectos deshoneslos, IJ. elo Fut. r 8. "COITer
acor/illa aos mais occultos segredos deste
mislerio. (porque a cortina corre-se para
descohrir ou cobrir o que está detraz d'elIII ~ Ologar d'onde o rei assiste_aos omcios Diviuos. B. L 5. I. "o leve el-rei (por
honra do cargo que levava) com igo elcntro
na wr/iM' em quanto se disse a mi sa. §
Nos caixilhos, a cortina é a ta boa corred iça,
com que se tapa o que o caixilho encerra,
oucorrendo·a, o descobre. Lobo, (. 384. Corrediça, § Cortine.!; muro baixo, que corre
em cerla extensao, e formando como 'I ue
om parapeito acima do solo. § (L de fortil'.)
A parte do reparo, que esta entre os nanoos de dois baluartes. Vieir. 10. 489. § - ;
pI. (I. do braz.) Partes do manto que apparec~m pelo lado do escudo no pavilhão real.
I Estar d~ traz el~ coI:tina; dll'igir alguem
um negocIO, uma Intl'lga sem se apresentar
de frente, sem ligurar n'ella.
CorUnár, v. trans. Armar com cortinas.
! fig. Encobrir.
.c0rUn.itl?, s. m. O apparelho, a armatao de corllllas para uma cama, para as
portas de alguma casa. § 'ma portada de
rorlinas, i. é, sanefa, travessa, e pernas.
C?rUnárl~\ s. m. (L auL) (do LaL cortinanlls) SumIlher da corti na que estava a
jilrla da camara dos imperadorcs do Oriente,. em Constantinopla. § Cargo no paço dos
rel5 portllguezes.
Corlillbn, s. r. (anL) Cortina. § Leira da
terra, 011 ~al'le do c.ampo, repartido em courel!as, UlalS compndas que largas. Etucül.
~Ia ~ro~. de Traz os Il1ontes, e nas terras
~Ira Junt~ a.o Doul'n, que parLem com a
m/,ma provlIlCla, ainda hoje chamam cor~b'~as aos qni ntaes das casas em que se
Ita,
torUnhál) s. m. (anL) Terra aproveita:' e adubaaa, cercada de paredes' alias
rlt. ou atmuin/ta. Eluciel.
'
Corlir, 1'. trans, (do LaL COl'illln, couro,
/lerer8, pisar, moêr) Pór de remolho em
~~ ou Oulro liquido algum corpo, para
Iirar al~um sabor, ou qualidade, ou pa~o ahranaar; v, g. cortir a;;eitonas; cortir
~ pal'a obra ele calçado e c01'1'Caria :

v.

~Ir.para extrahir !intura,
g. a uva no
!elro, § Cor/tr Imito, canhamo, caiTo;
oabrandar\ e separar as li bras da es!i~ ~c. § Cor/tr; callejar, ou fazer insen1Dli' ue. 7. 2..• levam as crianças ao rio
da spelas corltr, que para as lavar" co1'li!ir ~Il!armas; callejado. M. L. 1. 243. § 001'tIIt pel/8 d~ alguem .. (L fam.) dizer mal,
!ll."'a\ra:tar. Sa e Mil'. Egl. 1. § (Jol'Ur dores;
da rfeJJas , soITrel-as: cortir trabalhos; cor/i~50[ u; mallractado. V. Coar trabalhos;
tlu ;endo longamente. § Cortir desgostos,
r.l'\~ fados; sofTrel-os, passai os.
.no r.se, V. rer. Callejar-se fazer-se du, pr, e fig. v. g. cortir·se ao sol J' nas
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armas. § Este verbo deve mndar o o em 1', §-s, S. m. pl. Tribu de passaros da família
no preso indo sing. e 3." pess. pI.; no impero dos coniro lros, que tem por typo o corvo,

si.ng. e 3." pess: pI.; e no preso subj. ; para
Dao se confundir com corlar.
COI,tís, s. m. pI. (L do llrazil) Nome d'uma tribu indigena, que tillha assento n'uma
parte do moderno estado de Goyaz.
Viu·to, p. p. (anL) de Cortar; e adj. "de
guisa que nom ficou carne alaa os ossos que
todo nom fosse corlo» C/tron. ú. PecLro I. c. 8.
CU,·tÚUlC, S. m. A acção de cortir couros.. § O proces o de os cortir: V. g. fabl'ica,
ofTicma de corltt1ne. § A materia, com que
se curte o couro; substancia extrahida das
ca>eas de arvores.
COI· ...."", s. r. (d.o LaL) (L boI.) Planta
odorifera, adstringente e vulneraria.
COI'uchéo, (alguns escrevem Coruchéu),
s. 111. (nos edificioSI l\cmate pyramidal, taLvez de telllado de quatro aguas, a~udo como a pyramide. Barl'eil'os, (.37. "hum formoso e alto col'ucheo, Lavrado de azulejo.
D'aqui, os lelhados acol'uchacLos. B: I. 5. 8.
.. torl'es com co1'Uclteos·, i. é, cobertas com
telhados de quatro agnas muito agudos, e
altos, como se veem nas pinturas Chinezas,
e edificios a Chineza: "os cU1'Ucheos dos telhados, onde se põem as grimpas" Paiw,
S. Uaro. Corog. I. 125. ..elua· torres com
sens c!tI'ucheos e remates» § Especie de barrete agudo de papelão, que levavam os disclpli nantes antigamente.
(;OI'úgcm, S. r. Coruja; ave. Barl'. Signif.
das plant. 365.

VOI"ojO, S. lU. ", f. Ave nocturna, e de
rapina. rNoctua.) Ac. dos Sina. 2. 8D. 1.IIqnal
coruja com COI'I(jO» Ceit. Q. 2. 97. I. § Coruja; Ug. mulher velha c feia; mulher que só
anda de noite. § Atlag. : .Col'uja de se'rão,
agua na mão".
VOI'ujilo, s: m. O mesmo que Dufo.
VC)J'uscnciio, S. f. (dO Lal. cOl'uscalio) (L
ph)'s.) E plendor de luz, fulgor vivo e repentino. ~ (Na ch.Ym.) Diz-se principalmente do brilho deslumbrante da prata derretida, quando perde o seu estado de fluidez.
COI'I,sci'"IC, p. a. de Cornscar, e adj. 2
g. Que lança conscos, que cbammeja; brilllaute, scintillante : v. g. o elmo, espa,ta coruscante. Eneida, 9. 110. "a chama C01'USclitnleu lei. 12. 192. § liA coruscanle dextra de
Jove" lJiniz Dilhy/'. /lI. Odes lide COI:uscantes louros»
Corusc',r, V. intrans. (do LaL cOI'uscal'e)
Relampear, reduzir, l1ammejar: "col'uscando
a ca~a toda» (L poeL) - a espacla, a lança;
rulgnrar como o corisco. § transiL Arremt.ssal', lançar com impeto, como o raio se despede da nuvem: .furores col'usconcto os olhos
grita: a morte, a morte o impio ... correi
J
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Co .... tilho, s. m. (L boI.) Paptlho, pragrana, especie de ornato que guarncce o
tópo rle varias sementes. ~ .sementes que
não tem col'ltlil/w algum» 8rot. C. I. 9D.
VOI'úto, S. m. O pennacho do milho, da
cannafrecha, e outras plantas, que sai da
sULUlllidade dos talos. V. Bandeira, Pentlão.
Biut. § O mais alto de qualquer cousa, o
cume de um monte, ·etc.; cocoruto.
Cór..." S. f. de Corvo.: "a CÓl'lla cozinheirao Bem. Lyma. Leão, Ol'ig. lia cOl'va da
mãy» Ulis. 1. 4.
COl'\'ch'o, S. m. Cerca, ou curral de bodes, cabras. B. P. (Hredile).
COfl'ejiio, S. m. A parte da perna que
pega immediatamente no pé do animal.
Pinto Oaoalt. 50.

Voncl'''', V. trans. Estar roendo, repisando algum negocio. como o corvo faz .~o
cadaver. § lig." 1s remorsos, que cOI'VeJao
o coração do impio.. i. é, que o remordem
de continuo.
.
voo','cjár, V. intrans. Estar sobre alguma materia, ou negocio, como os corvos estão sobre os corpos mortos. ii Imitar a voz do
corvo. jCrocil'e.) B. P.
COl'l'éta, S. r. (do Fr. col'oeUe; do Lat.
cOI'bila; vaso mercante muito carregado) (L
nauL) ~avio de guerra de tres mastros.~e
tamanho inferior as antigas fr~Çl'atas de linha: V. g. a actual corveta lJa'l'tholomeu
lJias.

V01'1'Ítlco, a, adj. Semelhante ao corvo.

COl'l'iUII, S. f. Peixe acanthopterygio da
ordem dos esquamodermos. É COlUmum nos
mares de Portugal} e muito apn ciado. (COTacinus). lia cOl'omas de linha, que teem
pelo largo uma linha preta das guelras ao
rabo. Ol'cl. l. 21. 9.
VOI'ViJ"'co, S. m. augm, de Corvina.
Pant. el'Av. ·c. í6.

•

(;O""íIlO, u, adj. De Corv.o, ou a elle pertencente. Pharm. T. ..eleetuario-u
Von.., S. m. (do LaL COI'VUS; Gr. kOfax)
A.ve negra, de bico as-udo, carnivol'a, typo
dos corvideos. § Criat o corvo, límr-vos·ha
o olho; prov applicaelo ao in:vato, que perscgue a pc.soa ele quem reeeveu beneficias.
§ COI'VO nocturno; ave maior que o melro,
chupa as cabras o leite (ca,primulgus). § Corvo mal'inho; especie de 1:01'1'0, que anda
nas costas dJ mar, grande como p rú' vive
de peixes: cm alguma partes do Drazi( chamam-lhe alcatra:;. § Coroa, f. V. § (L. astron.) Oma das quinze con tellaçõe meridionaes. § (t. do braz.) ~Iovelrepre entando
o corvo. S Adag.: "Coroas ã COI'OOS não tiram o olhos. "De mao corvo mao ovo..
.. Do mal que faz o lobo apraz o coroo o
.Grande carga, fraca besta, t1,zem os COI'VOS,
nossa é esta» (, Não pôde o corvo ser mais
negro que a azas»
Voo'yb,\"tcs, S. m. pI. Sacerdotes de Cybele.
«::ol')'búnllco, adj. (1. anL) Que respeita
aos cl'fJ'bantes. §-s.. f. pI. As c01'1Jbanticas,o festas em honra de C'ybele.
cO")'''"l1tíSIl10, S. m. Nome dado antigamente a uma especie de frenesi em que os
doentes eram atormentados por insomnia e
visões fantasticas.
.
co,,)'réo, ou-éu, V. CoryphCo.
VO"ymbirc,'o, ", adj. Que da, que tem
corymbos.
(;oo')'01ho, s. m. (do LaL cOl'ymbus; Gr,
kOl'ymbo~) (L bot.) Cacho de baga miudas,
lIóres, on fructos, cujos pedllnculos, partindo
de diversas partes da hastea de uma planta,
se elevam á mesma allura, e muitas vezes
chegados uns aos outros: um cor,Ymbo da
Itera, do sabugueiro e fig. das parl'eiras, em
quanto miudos os bago, ou em agraço; ele
camari1l1ws verdes. li'. Elys. 3. 143. e 7.249.
J'

Atmeno, Metam. p. 177.

VOI'ymIJoflóo'o, adj. (L boL) Que dá nores em fórma de cor)'mbo.
Vo,'ymlJóso, ÓSII, adj. Qu~ produz corymbos: "teu ameno pincel refresca as gruta, com ramadas de parras corymbosas"
Co,'ypbcnlls, S. f. pt. Género de pcixes
de cabeça mui comprida, cortante e obtu<a
por diante, de corpo alongado, e coberto de
grande~ escamas; são os inimigos princlpaes cios peixes voadores da zona torrida, e
conhecidos pelos navegantes com o nome
de douradas. (Juvicl', I. 435.
VOO·)'I.heo, ou - éu, s. m. (do Lat. cOl'yphreusj do Gr. kOl'yphaios) O !luia do córo
trag-ico dos antigos § (hoje.) Chefe dos córos de theatro; cantor prinCipal, que dirige
os CÓl'OS; regente dos cÓros. § fig. Chefe ile
eita, partido, sociedade, a pessoa de inl1uenCla, mais notavel. Vieil'. 3. 259. "cada
bum era o mayor, e o cori(eo da sua escola.. § O que é seguido de outro em doutrina.
§ no fem. UII/a c01!Jph~a.
COI'Y"'", S. m. (do Gr.) (t. mcd.) LnOammação catharral da membrana mucosa das fossas nasaes. Comp. ele Pathot.
Cô,·"';nhll, S. f. dim. de CÓI'. Pouca cór;
cór de um tom leve. Paivol, S. 2. 2LI.
c os, Abreviatura da prep. com e do artigo os. AlT. 9. 9. "c'os olbos da carne".
VÓH, S. m. (do Arabe hoz, ou do Persiano oho:;i, segundo Vieira (o transtag.) A parte das ceronlas, calças, vestidos, que cinge
a cintura; a da camisa, que cinge o pescoço, ·etc.; é uma tira de panno, que remata
e reforça a peça do vestuario, e a suspende,
unindo-a e ajuntando-a por meio de botões,
colchetes, ou filas. P. da H. Gen. 4. 4&7.
V08!'CII l S. r. Especie de dança, imitada
da dança aos Cosacos.
C08ÓCOS, S. m. pI. Milicia Tartara' povos
em parte nómades, descendentes de uma

558

cos

cos

cos

mistura de Slavos e de Tarlaros; distin- dai-a para si, não a orrerecer, não a repar4JM.~.onolllín, S. .f. (do 01'. kOS~IlOS, e noguem-se dos Casacos elo Don, que habitam tir: coseu-se com o dinheiro lodo. § COSOI' mos, ICI, norma) ConJuncto da~ leiS qu
ere·
as margens d'esse rio na l\ussia meridio- tem os 00 mudos; exc. no indo cóso, cóses, gem o universo.
C081llope1R, s. r. (do Gr. kosm
nal, d'onde saíram os Casacos do Volga, do cose, cósem; no imp. cóse, cósa, cõsam; e no
sUDj. cósa, rosas, c6sa, c6sam. V. Cozer, que poet6, ell faço) p. USo Fabrica do mun~ e
Ourai, da Sibcria, uc.
CosclnomAnclll, S. r. (do Or. koskinon, difTere.
CO!lmol.olitI!' s; 2 H. (do Gr. koslll~
Cesillo, p. p. de Coser, e adj. -O cilício mundo! e 1l01tlcs, cldadao) Oque se eonsi:
crivo, e mc.nleia, adivinhação) (t. .de b. n.
ant.) Adivinhação, que consistia em fazer cosido com a carne" i. é, bem chegado a dera cldad~o ~~ todo o mundo. § O ue
andar a roda um crivo, para descobrir não ella: -tinhão os escudos cosiclos comsi~o» adopt~ o prInCipiO da fraternidade univ1r.
só as pessOâs, mas ainda 05 seu pen. a- Casl. 2. c. 50. "cosido com terra» bem €lue- sal, nao rec.onbecendo dIfferença de raças
mentos intimos-: «a coscinol1lal!cia, que e a gado á costa. Luc. 5. 13. no lig. «o sentido ~em de naçoes, t~ndo todo os homens 110;
arte de adivinhar por um crivo, joelra, ou que dais a essas palavras está cosido com I~uaes. § U qu.e vive em qualquer parte do
lcrra» L é, chega-se a verdadeira intelli- mundo, e faCilmente se adapta aos usos e
peneira encabada» Porl. Afed. 608.
CO"CÕjIl8, s. r. pl. Peça da sella eslar- gencia. Palmo 3. r Iá8 -o l\P.,Y se mostroa costumes de seus habitantes.
Cosmopol!t!co, ", adj. Que diz respeilo
diota' são anneis longos de ferro ao redor tão cosido com o parecer dos pri vados.
da ill;arga movediça da 1I.ve1a, para facili- Feo, S. da Epiph. r 96 v. § Ser cosido com ao cosll1opolI.t1sm9· § Que gyr~, rodeia
tarem o correr da corrCla, por ser o aro algrtem; ser muito melt.ido com elle, não o corre, e e cldarJao do munúo e soeio de
da livela quadrado. Galv. Eslardiola, 4á5. deixar nunca; diz-se principalmente das todo el1e, que cOlllmerceia, e tr~eta pOrloTambem se põem nos bOCC:ldo~ de freiOS. creanças, que não largam a mãe, a. ama, da a terra. § Que se encontra entre todos
V08coriio, S. m. Folha de fannha amas- ou qualquer outra pes~oa, que as cna, ou os povos.
V08IUO.IIOlltiHIIlO, ~. m. Systema dos
sada com ovos, frita em azeite, e passada as afaga.
Cosimellto. Y. Cozimento.
cosmopolltas. § Doctl'lna, COslumes USOs
\lor calda de assucar, ou mel. D. /to Afan.
.('08illl1", e der. V. Cozinha.
cosmopolItlcos.
'
Carl. II. C. 4. Av. c/os Sing. 2. 417. § CasCO!'lmétlco, ", adj. (do Lat. cosmela, caC08IUo""mll,. S. m. (do 01'. ,"osmos,mun.
carão' chama-se assim á crosta de uma ferida, ' quando ~sta por demais endurecida: belleireiro; do Or. ko.smeo, eu adorno) lle- do, e homma, vIsta) Quadro ou painel que
C08CÔ"O, S. m. A dureza do que esta medio para amaciar, e aformosear a t6z do representa o mundo. § Especie de Opllca
encoscoradó: V. g. do panno por que se rosto. ~ Usa-se como s. m. signilicando os onde se v~ .lIma vasta extensão de paia e
coou calda, ou se sujou com gordura e pó; objectos proprios de toucador, como sabo- uma Ulultldao de obJectos; séries de qua.
.
dros representando cidades, edifleios nolaque está mal lavado e teso; do couro, que, netes, aguas aromaticas, etc.
CJo8lllCtologill, S. f. A. parte da h,)'glene veis, VistOS por vidros que augmentam as
exposto ao sol, ou fogo, fica crespo, encolhiproporções, e debaixo da luz que favorece
do e duro; da crosta de uma ferida, elc. § que tracta do uso dos cosmeticos.
Cósmico, S. m. (do Or. kosmos, mundo) o elfeito da per pectiva.
Coscom clo {reio. TI'. Ginel. {. 67 v.•coscoTOS são humas argolinhas, que tem o boc- (p. uS.) Olobo, em que esta representado o Cosmos, S. m. (t. did.; Ouniverso considerado como um lodo organisado e har.
mundo. Viela do Il'mão Baslo.
cado de alguns freios •.
CJósllllcCl, u, adj. § (t. did.) Que se refe- monico. § Titulo de uma obra de Alexancosco"riio, S. m. Carolo, m~rro que
dóe e não faz sangue. § Cam. Ret Se/euco: re ao conjuncto do uni verso. § Corpo cos- dre de llumboldt em que descrpve ouni_para autos máqs be boa_ peça rapaz co~ mico; o que gira no espaço, como os pla- verso.
Cospir. V. Cuspir. Natt{/'. cle S. {. 4~1.
mólho de carqueJa, para nao andarem mais netas e cometas.' § Ma/cria cosmica; a d.e
VO'lqIlCRdill'll, s. f. Oacto de cosquear.
ao coscorrão. i. é, a vender e lucrar cos- que se rormam os mundos. § Ordem COS11U.
corrinho para o auctor, ou dono da má rar- ca; a ordem do universo. § lt. astr.) Nasci- B. P.
men/o cosmico; o dos planetas, estrel\as, siCJosqlleilr, V. trans. B. P. traJuz {I/sli...
ça, ou drama. V. o sego
bus ve/'be/'a/'e: açoutar, espancar. Parece
c08co"riubo, S. m. Pecuho, dmhelro gnos, que naseem, e se põem com o sol.
Cosmlmct"iu, V. Cosmometria.
termo Hespanhol usado em sentido imprlljunto aos vintens, aos poncos; mealheiro.
CÓSIUO; Prenxo Orego, que signinca mun- prio, porque cosquea/' alli signiliea cOJ:~r,
Sá e MiT. Vi/h. "tem coscorrinlws» (deriv.
se não é fazer cocegas, por aotipltrasecorn
de cascos, dinheiro miudo; talvez do lle~p. do, ou ordem dos movimentos celestes.
C0811l0cruciR, S. r. (do Or. /cosmos, mun- açoutes, os quaes não prúem o corpo como
cuesco, caroço).
CÓ8C08, s. m. pI. (t. de gyria) Vintens, do, ordem, e kra/os, rorça, poder) Monar- as cocegas.
Cos8úlrR, ou Cocálrn, ou Vossárlo,
chia universal' systema de monarchia unidinheiro. aliso 4. sc. 7
S. r. no lig. Mulher; que desfruela, pilha,
C08CÓS, s. m. (t. do Rio Orande do Sul) versal.
CosmocrátR, S. 2 g, O partidario, ou depenna, princi pai mente os amigos, eaman·
noseta de ferro, que se põe no boccado do
freio campeiro para fazer bulha, a propor- partidaria da monarchia universal; que põe teso aliso L. sC. 4. -póde ser que fosse menos
ção do movimento da Iíngna do cavallo. em obra todos os meios conducentes a exer- coçaiTa por ser moça».
Cos"""'lo, S. m. O que anda a cosso (ou
I1ego, Cavo 20. "cascos e anneis Jizos». V. ceI-a, 'ou estabelecei-a.
Cosmogollio, S. f. (do Or. kosmos, mun- corso como hoje dizemos), e as presas de
Coscójas.
C08cnvllhelrR, S. f. e adj. Omesmo que do, ordem, e genos, raça, linhagem, des- navios inimigos. § Cassaria de Ioda rOl/pa;
cendencia) Sciencia, ou s.ystema hypotheti- o que rouba a amigos, e inimigos. Ord.2.
Cuvilheira. § tt. pleb.) Bisbilhoteira.
c08ctn·llI.ict" S. f. (t. pleiJ.) Bisbilho- co da formaçáo ou geração do mundo. § V. 32. 1. Oasl. 7. c. 90. § Resposla de cossal'lo
a cassaria' com dobrez, e engano, ou asluCosmologia, como dlfTere.
tice.
COl>lllogónlco, u, adj. Da Cosmogonia; cia de inirrligos palliados Viei!'a, 10. 20l!. 2.
COl'lcnzeh'o, 0, adj. Chapéu coscuzoil'O;
i. é, de copa couica, alta; chapéu alto; car- relati vo a cosmogonia.•expOr a theona cos- «de cassaria a cassaria os bams» Eufi·. LC,
magonica da natureza no esti lo da histo- não ha despojos, nem que perdPr, ou gatola. Coulo, 4. 7. .10. V, Cuscús.
nhar qlle só levam os cascos, e arOlasjeo
CJo-sceilnCe, ou - .eccuute, S. f. (t. de rial).
CJOSUlO/!óOllístu, S. 2 g. Auctor, escriptor mesnlO nas demandas de velhacos ponres
geomet.) Seccante do complemento de 90
de cosmogonia: "Moysés, o mais certo dos en tre si. V. Corsario.
graus. Bezoul.
Cós .. e, s. m. Medida Asiatica de lerra! q~c
C08cdor, S m. Bastidor, em que os en- - I ) .
CJo8mol;.'urill, e derivo (orth. pbil.) V. tem entre 2400, e 2~OO passos geoOletl'lco~,
cadernadores cosem os livros.
§
Esta
medida é variavel segundo os palCOllcdúrll, S. f. Acção de coser com agu- Cosmographia, e derivo
CJo'lmogrllphi .. , S. r. (do 01'. kosmos, zes.
lha.
Cosseh'''''', S. f. pi. Tilboas .grossas pre·
CJo8é1t0, p. p. in. de Coser, (ant.) «os mundo, e grapho, eu escrevo) De~cripção
navios cosei/os com cairo,) B. I. 8. 4. «co- astronomica do mundo, ou astronomia des- gadas ao comprimento do navIO r.araororcriptiva. § Obra que lracta d'esta sciencia. ti ficarem : asseutam sobre os lrlllcamzes.
sei/os com a terra. ld. 2. L. 4. V. Cosido.
Cos8clcte. V. Cossolete. Ular. 1..0. 19.
C0811logrú.)l1lco, u, adj. Pertencente ou
Cosél. V. CorceL Canc. (. 20 V.
COSeIlO, S. m. (t. de trigon.) Seno do relativo a cosmographia.
CÓ8Hlco, ", adj. (t. ant. ~Ig.) Rat.u ~~
CJ08Ulógrupho, S. m. (Cosmóg1'Opha, L) sicas; raizes d'uma equaçao do segun
complemento de um arco, ou de um anguJ
lo. Be::;oul. § Coseno vel'SO; o raio menos o O que sabe, ou professa, e ensina cosmo- grau. § Regm cossica; a algebra.
CÔ!lsO, 's. m. O acto de buscar, e an ar
graphia. Em Portugal houve omcio de cosseno.
Coser, v. trans. (do Lat. consuere) Unir rnograp/w mór clo "eino, que era heredila- esperando os navios inimigos pa~aostorn!r~
e roubar: v. g. sair a coss~; U' aCOsso.
as bordas, extremidades de alguma cousa, rio. B. FiaI'. 5. 208.
com fio e agulha, dando pontos; d'este moCJOlilllOláhlo, S. m. (do Or. kosmos, mun- tem prevalecido o liSO de dizermos col'lO,
do se unem, na Asia, as peças de taboa de do, e lambanõ, eu tomo) Instrumento ma- r.orsario, elc. § «Tomarão dois .Mouros Dor
algumas embarcações; e d'aq ui navios cosi- thematico de tomar medidas assim do céu, SO» B. 1. I. 13. i. é, á carr.wa, corren. ~
após: «tomavam aves, e aDlmaes aCOSSO
dos com cairo. § (Josel' a facadas; ferir com como da terra.
muitos golpes de faca. Vieira, 10. 129. «cocO..1ll010Iõi,,1. S. f. (do Or. kosmos, e la- B. 3. t. 78. Pinheiro, 2. W, . •tomar a COSSiJ
seI' a 7JUnhaladas. (tirado dos muilos pon- gos, discurso) tiCiencia qlle tracta das leiS as feras ligeiras»
,'oudo
tos, que se dão cosendo). V. Crivar. § Juntar que regem o mundo pbysico. V. CosmogoCOlisolé~e, S. m. (do Ilal. colso/elo as ou
Fr. corsolel) V. Corsolete. Peito de arOl e'COS'
sem arte: "coser meia duzia de phrases». § ma.
Coser a ferida. V. Ponto, (t. cirur.) V. CosCosmológico, ", adj. Que pertence ou couraça leve: «sairam com alabardas,coss'"
tura. § Coser; chegar muito, unir: «cose o é relativo ã cosmologia.
soleles. (uns peões) lj. ()lMor'pi. e'tii'e 198.
CoaUlólogo, Il, S. Pessoa que se applica leles de cobre e latao. . . C. ~
ouvido com a terra» Alm. Insll'. 2. 186.
Arf6
Coser-Mc, v. reI'. lIg. Ligar-se, cbegar- á cosmologia, ou escreve sobre esta scieu- «vestir, e exercitar o casso/ele» I(l,!;. ueos
se. § Coser-se o navio com a lerra; nal'egar cia.
48. Ulis. 2. sc. 7. "cossolele de prZ;~ ~ 115.
CO.lllomet"io, S. f. (do Gr. kosmos, e tiros, ou golpes não rompem. - 'da cor·
bem chegado a ella: "rorão se coseiulo com
a terra» Andr. ChI'. 4. J07. B. 1. 5. 2. e 2. melron, medidal (t. didact.) Sciencia, que § (t. de h. n.) A segunda artICulaçao entre
po dos insectos, ou a parte do corpo
2. 8. § Coser-se com alguma cousa; guar- tracta da medição do mundo inteiro.
J
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C01'sotl}- varar n'ella de proposito : v. g. deu esle na- .corrediças as outras cortinas. P. da 11. Gon.

via á costa; o tempo /~rte deu com eUe á 2. 475. § (t. comm.1 Caderno, ordinariaI ou l!wracele. Ouvwr, 2. 1)· 92.
!'couilll roll , s. m..pl. (1. naulo) Uolas de costa: "n.aos lançadas a co~ta" B. 4. ~. 3. § mente de papel costaneiro, d'onde lhe vem

lerro furadas no melO, em que se melte o
maslro; servem para os enx,:rtarIO? § CoslIJIlro dfl e.!pora; roda que esta na pua. Gatv.
Tr da Ginet. 37.
cós!n, S. f. (do Lalo costa, costella, lado;
do Gr. osloon, os o) Costella, B. I. 8. 4.
Enlida 10. 94. "um dardo 1I1e. melteo pelo
es inhaço entre uma costa e outra» § A vol~a
q~ as coslellas formam fechando no esplnbaço. n. 2. 'I. 8. "pellou.r0. que Ib.e levou
toda las cosias da parte direita» § r.;ostas elo
animal; a parte op~osta ao ventre, do pescaço alé os nns. ~ Dar as cosias; fugir. §
MIl!/rar ai cosias. Cam. Ob.:l. 47.• na gur~'
ra maslra as cosias" os qne fogem, se retiram. § Virar, ou voltar as costQ,§ a algttell1"
relirar-se d'elle Ilor desaltençao. O. F. de
fur/.•Iudo desajuda esta despedaçada paIria mas se os IJIhos lhe virão as costas, que
mui'lo que lhas virem os fados- i. é, que a
desamparem. § "As mãos Idos capti vos preroS) alrai das cosias ferrolhadas" a.tadas. §
li' lias cosias; logo atraz; em segUimento:
.que parliu logo n(~ cosias de Anlonio Çorreal i. é, 101(0 depOIS. B. 3. 3. 3. § Dew;ar
rir. coslos; atraz, qUE vem segui ndo outras,
após dos oulros. § Deitado ele costas: lançado com a barriga para cima. § Temos ás
cosias (i. é, sobre nos) granele inimigo, e
lraballio. § Dar cosias li /ol'ltma; ceder, acanbar·se á desgraça. Eu(r. 5. 4. ~ Dar, ou
(a!tr cosias a alg. IIg. defendeI-o da machinaçào que lhe' fazem na sua ausencia. ~ NIÚJ
me liei·de ler ás mas costas; [lar-me, haverme por seguro nas costas qlIe elle me dá ;
i. c, no favor, defen~ão. Ferr. Bristo, 4. 2.
! FalIr cosias a alquem; o mesmo. II. Dom.
3.3. 13. defender, fazer esforço: e fig . • (aIUcaslas á propria contumacia. L\/c. 8. 23.
7/1' cosias em alguma cousa; favor, auxi1ia. B. 2. 3. 7. " - no rei" Casto 8. c. 45.
.cuidando que linha costas no soccorro, que
lhe podia ir de Baçaim» § Tel' as cosias quenlu; alrever-se, estar afouto com fluza d'alRum; estar fiado no seu patrocinio. M. L. I.
100. e{. 21. r. 190. § flg.,7'er costas nas suas
MlIS. para ser allendtdo por os muitos annos. GDeS, ChI'. Man. 4. c. ~3. e . - no seu saber, c cavalleria. ibid. ter favor; atrever-se
n'essas partes, prendas. § 7'er costas largas;
Dg.l~r rorç~ para ~rr~star COm intrigas,
c~m calum~las; ser lIldlfTerente a manejos
de adversal·IOS. § Costas da r,haminé . a parede delraz, onde se encosta o foo-o .'outros
(rXjlleiro. § Costas ela mão; a parte opposta
a,lJalma. § Cosias do papel; a parte, ou pa~n~ pelo I~do opposto ao 1'oslo; o verso da
~lI1a. ~ Costas elas casas; a parte detraz.
. I. 8. 4. § Medir as costas a a/guem . darIbe pancada. § Fallar pelas costaS; na a'usenCI~ diz·se em mau sentido. § Desejai' ver a/,g~1Il pelas. roslas; desejar que se retire. §
IIJrregal as costas.. tran portar o homem
~nalqller ~arga sobre a parte posterior do
corp~, apOiando o p~so entre as espaduas.
~DCllar, 10I~101' as pessoas ás costas: diz-se
equem delta a correr. ~ Dei/m', deixar pa.
~ll'az das cos,tas; desprezar, esquecer. §
Hlr 1as i parle d um as ento, como cadeira
a, etc. a. que nos encostamos, e fica ná
~rte postenor. § Costas; parte trazeiza de
ma peça de mo bi li a: as costas do guarela~~a,. do aparador, etc. § Et-Tei tení costas;
~bu' I.~, na ausencia, pótle-se fallar sem
Co!~o .alnda das pessoas mais eminentes
Jend a, ler:eno que 5e vai erg-uendo, e faba' o ladCl~a. § 11' costas arriba; i. é, de
eU:d~ p~ra cima. A1'r. 2. 6. e t1g. com djJ'(j• c~c. ~ I!'. cosias abai:vo; descendo; e no
.ola mfaCIlidade. § Costa; a terra que fica
ixa ~m. o mar, que de ordinario é mais
!nlj a beira. § f}osla; (no tHo Grande do
!Por ~argem nao só. do mar como do rio.
1Iida~ nade mar proxlmo da costa: o navio
..o', pe ro
I Costa. § Correr a costa' ir ao lond'ell .
.
,
W4!a' se
a. e aSSIm, navegai' costa a
Dar J cas~' se empégar, nem emmarar. §
onavio áa, (phr. elliplica) dar a gente, ou
{o navio) COsia. LtI~. 2. 68. "por se salvar,
Ihtr ou na nte a costa dava" vir enca·
I
au ragar n'eHa com tormenta, ou
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fig. Dar a costa; ficar per~ldo; ~al' a costa
com a fazenda com. o 7'emo; deitar a perder. Arr. 5. tI. "o rei peco dá á costa com
o reino" § NegociC! elp: cosia acima, ou (~e. co~ta arriba; negocIo Importante, mas dllUcl!.
§ Anelar moul'O na costa; ligo andar alguem
observando, espionando. § Costas elo navio;
cnrvas, e outras peças, qlle sustem o costado, e fazem a seu respeito o mesmo serviço, que a~ costellas ao corpo IlUmano. §
Cos/a ele btScoulo; uma peça d'elle; redonda. § Cos/a; a parte grossa, e romba, opposta ao gume, v. g. da faca, canivete, navalha. V. Cota. § Costa elo sapateiro; instrumento de pau Iizo, ou marlim, que serve
de ajudar a correr para cima o talho do
sapato, e desenrugar o couro. § V. Borela,
syn.
Cósto-neimo, loc. adv. Subida, encosta:
«lugar era trabalhoso de :lescer e subir, por
ter huma costa acima mui ingreme. Pant.
rI' Av. C. /.6. § Costa abaixo; loc. adv. o contrario: it. seguindo o rumo da costa de aiguma terra, perto d'ella. B. e Lus. 9. 13.
«parte-se costa abai:ro·..
Vo .. tiin, adj. f. (ant.) Costal: .costãa de
carvão .• Inect. 3. 1,,80. i. é. carga cosltia, ou
costal.
Co.. tjill, S. f. (ant.) Costa, encosta, la·
deira. Elltcid. Talvez adj. subentendo lerra
costãa (como antig-amente se disse qltinlãa,
ventãa, por quinta e venta); ladeirenta, coso
ta acima.
Vostácl".., S. r. pI. Voltas, sinuosidades,
ou meandros, que qualquer rio faz no seu
curso. Mariz, D. I. Leis Moel.
Costáclo, S 01. O espinbaço junto ás costellas. § (L naul.) As pranchas exteriores,
que cobrem as costas do navio, e atalham
a entrada da a.!l'ua. Vieira, 10.451. 2. UIiss.
2. 36. § Os costaelos; nas gerações, são as
quatro pessoas, os paes do paes, que concorrem para a existeucia de um: V. g. O.
pae e mãe de meu pae, e o pae e mãe de
minlla mãe: «he de sangue limpo por todos
os quatro costaelasll i. é, pelas linhas de
seus avós e suas avos: .vil de hum, de dois,
de tres, ou de todos os quatro cOstactOSll
Vieira, 9. 113. e lIg. lel. 5.209.2. "era mau
e vicioso de todos os quatro costados (um
l1ei), que são as qnatro obrigações de que
se compõe a dignidade real». § Dos qttatro
costados; lig. eqnivale a grancle, inteiramente: v. g. • asno dos qualro costactosa
~rande asno. § Costado; lado do exercito.
Port. Rest. em Goes, Chi'. Man. I. 12. parece signillcar costas, retaguarda. § Adag.:
«Para mal de costacto é bom o abrolho" Ett(ros. I. 3.
vostftl, S. 01. Sacco, que se carrega ás
costas de bomem, ou besta. Leão, Ong. p.
56. § lig. «Sois huma crealura miseravel,
üm sacco de esterco, e hum costal de bichosll Chagas, Cartas, 2. p. 13. § Costal dc
came, de bacalhau; a porção que um homem pMe levar á costas. § - [lI. (Jostaes
de presuntos; canastras .d·elles. § Coslaes de
terra' saccos de terra; e flg. «e tae hão de
ser estes nos:;os costaes de lerra, depois do
dia da nesurreiçãoll Vieira, 12. [55. § Costal da meàda; os lios com que se áta, para
não se emmaranhar. § adj. (L anal.) Pertencenl.e, ou relativo ás costellas.
C08toleh'lIs, S. r. pI. TallOas; outros dizem CostaneiJ'a. V.
Costollelrll, S. f. A primeira e ultima
taboa Qe um tronco ~rrrado; é menos larga e perfeita qne as outras, porque o. rolo
não dá para ser lavra10 em qllln~s .vlvas.
Casqueira lhe chamam nas provlllclas do
norte de Portugal. § (L anl. ela milicia) Ala
do rxercito. AI. L. 5. r. 57. Leâo, 61ll'. J. 1.
C. 32. Sever. Not. 2. 8. «dividia-se o exercito em vangnarda, retaguarda, e alas, nomes ... (francezes ... ); porque os antigos
eram (lianleira, saga c costaneil'as. § Caderno de papel costaneiro. V. 90staneiro. §
Coslaneil'a; (anlo) parte do cortmado, ou armação de lima cama, .que fica da parte da
cabeceira e dos pés; ). é, a que gnarnece
os dois lados mais curtos, chamando-se
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o nome, e em que se vae, proporcioualmen·
te ao acto aponlando o que se compra ou
vcnde. '
,
«iO!ltllIlCh'o, o, adj. Papel costaneil'O; que
sae menos perfeito; d'elle se fazem cadernos, que se põem de um e outro lado das
resmas, [lara resguardo do papel bom, e
de ahi Ille vem o nome.
Vostiio, S. m. (I. Beir.) Lombo.
()o.~tiio, ii, ou iin, ou '\11, adj. (ant.)
Soldado cosllÚJ; de vigia, e presidio nas costas de mar, como o castellão nos caslellos.
§ Costal, que está na costa; em encosla de
monte. § Uue se Itlva ás cO.tas: v. g. carga
costã. Ineel. 3. (. 489. V. Costãa.
Co.. teádo, p. p. de Costear. Mariz, I. I.
§ adj. Navegado, descoberto, navegando
pela costa da terra, ou i1ba: "costeacta (a
nova Lusitania), e descobertos seus portos
por Gonçalo l:oelho, etc." Men. Ch,·. de D.
Sebo C. 43. § -São e tes erreitos, e mecanicas
costeados nm barco, e sumacaSll navegado~
e commerciados pela costa, de costa a costa. V. Costeiro. ~ Negro -; meio ladino, ou
ladino. § Cosleado; supprido com custas, e
de. pezas neces;;arias: engenho cosreado; ('abrica -por mim mesmo: V. Custear.
VosteRmento, e Co..teár, (no entido
de fazer de peza ). V. Custeamento, etc. Leis
Moel. Condição 4." ela EstaIJ. da Fabr. das Seelas, 6. ele jan. de 180'l. Alv. de 23 (le novo
ele 1753.
Vosteá." V. trans. Navegar seguindo o
lançamento da costa, ou costa á costa. Vasco
Not. p. 83. At. L. I. 149. "costeou com pro·
spero venlo as ribeyras do Alo-arvell § Costea,' a bola; (L. do jogo da boiaI despedil-a
de sorte, que vá com o que se chama rodeio para a costa. Lobo (. t'l4. "mas quizera costear a bola por este rodeioll § lIg. 110dear, andar em tOrno: v. g. costearam wn
monle. H. N. 2. 284. § Costear o gacto ; lt.
tlo lHo Grande do Sul) arrebanhai-o dl~ quando em quando não só para impedir. que elle se disperse, como para o costumar a certos logares do campo, a que chamam 7'0deio. § -se, V. ref. Chegar-se: .foi costeanela·se a terra" Couto, 6. 3. 4. coser-se; ir
mui chegado á praia ou costa. (LilLts urge7·e.)
COHteíll', V. intrans. Costear-se; e lIg.
seguir, cingir-se: v. g. - com a l'azàIJ; cino-ir-se aos seu dictames. Elt('·. 5. sC. 2. (.
177. -costear r.om a vontade d·algnem. reger-se por ella, accommodar-se a ella. Ett(r.
3. 2. obsequiai-a; amoldar-se·lhe.
Vo .. telo, s. m. O me mo que Costeamento. Leis Mod. Atv. de 24 de ab,'. de 180 I. ficgim. ele 30 de ja/!. 180'?. 13. I. § (t. do lIio
Grande do Sul) O acto cle costear o gado.
Costeh''', S. f. (anlo) Costa de mar. Elucid. § Costeim: armação na costa, de pescar? Ord. !r/ano 5. 52. e Ar. 5. 61. 6. ou
emúarcacâo cosleim; de chegar á terra? Orrl.
/i'ilip. 5. 1'l3. 4 «nem porão cosleira em outra parte" (fóra dos portos de mar, onde jazem os contos.)
Vo .. têh·"s, s. r. pI. Peças do mastro, que
o reforçam ladeando-o. V. Enoras. Coulo, 6.
9. 'II. «lhe arrebentarão todos osapparelhos,
e costeiras do masto grande da parte de
bombordo» V. Co teira. § Táboas costaneiraso V. Costaneira.
Costeiro, o adj. Embarcações costeiras ;
que navegam nas costas, ou trrra a terra,
costa a r.osta. Atv. de 21 c1ejulh. ele 1764. §
NaL'egaçtío - ; c~mll1ercL~.-; de costa acosta do mesmo remo, reg.lao; de terra a ~er
ra, de cabotagem. §. Uatr, ou fli!ar cosleLro;
lançado com a barrIga para baIXO, e costas
para cima. Elucid.
Costeiro, S. m. Cosia de mORte, ou encosta: .sabirão do outro costeiro" Succ. Milit. 69 .
Costéllo, S. r. Cada. um dos vinte e quatI'O o sos de tamanho Irregular, e exte~lOr
mente convexos, C/ue partindo da esplnh.a
dorsal .. doz.e de c~da lado, forma.m a caVIdade. do p~ltO. § Coste/las verlif!.deLl'as ou estemaes; sao as costellas supeflores, em nl!mero de sete de cada lado, que se unem dl-
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rectamente ao esterno por meio de carlila-' dia» ac[uem a não costuma a agua salobra»
gens. § Costellas {a/sas; mellelosas, Olt men- i. é, nao a bebe habitualmente. Couto. 5. 7.
elinhas; são as inferiores, cinco de cada 1a- 9. § Coslumar alguem a algo cousa; habitual-o
do, que se art~ulam umas nas outras por a ella, e fig. costumar uma cou$a a outra;
cartilagens, que vão confundir·se com a da o mesmo: "como esta 1101' (rosa) ... o solft'isetima verdadeira. § Ter coslella de; ser da mento triste costumou á pena que padeço'~
raça de, descendente: tem coslella de (i.dal- Cam. Ode. 2. §-sc-, V. reI'. Osar-se: v. g. ca
go, de judeu, etc. § Costella; armadilha pa- nào se costumam loes roupas: e fig-. "não se
ra passaros feita de uma costella de cavallo costuma aqui fallar, nem manter verdade.
com uma corda torcida em uma ta boa es- V. Acostumar-se. § V. Soer, si/no
treita. Eu(r. 5. I. § "'alsa/' a coslella; escaCO.. hIlUill·lo, n, adj. De costumet' que se
par do laço; e no fig. Cam. AmlJh. I. sC. 4. faz, obriga por costume. § Que se laz uso;
•crêm que {alsam a coslella, e ficam pejo rotilleiro.
CostúlIlC, S. m. (corr. do Lal. cOl1suetupescoco.. (fali ando das req uestadas, que deixam õs amantes em vão de suas esperança, elo) O que se faz por habito, ou ordinariae baldados.) § {)osletlas elo navio; as caver- mente em materias, que respeitam á moral
nas.
religiosa, ou civil: V. g. moço (le 70ns cosCo.. tcllctu, S. f. Acoslella de animaes de tumes, i. é, que vive conforme as leis. §
acougue com carne adherente: costelleta de 0<0 no trajar: "elle cortezão parece pelo
pórco, ele viteUa, etc.
costume dos trajos» Ulis. 2. se. I. roupaCostclllulu., dim. de Costella.
que pela lei devem trazer certos ofliciaes,
«;08tctlc;llIm, S. f. (aul.) V. Constituição com feição, e feitio proprios, V. g. uniforme
.sse per uentuyra alguem contra esta nos- militar, béca, capa e volta, etc. Severim
sa coslel'içam quizer bir» Porto Mon. hist. Visco Pai. 4. em proceder de algum modo
Leges. l. 1(\1.
. usualmente. § Trajo caracteristico e espeCostUrAKlo. V. Costo. Brot. C.
cial: ttm costume ele baite. § Om terno de
Costilhll, S. f. Armadilha, que consta de roupa de homem; um fato á moda': costume
um arco de pau como o da costclla, com de verão; - de inverno. N'este sentido, e tá
duas mossas na ponta, e um sedenho deL- modernam. quasi adop. do Franc. § Habito
gado,. e bem torCl?O para tomar falcões na ph)'sico. § Direito da alfandega: "além dos
dormida. Art. da G. 1). 89. V. Costella.
costumes d'elrei toma vão os officiaes (da ai·
CostillO, ", adj. De costo : V. g. oleo cos- faudega) o que querião para si .. Couto, 5. 9.
tino. Port. Jl1ecl. 704.
3. "Comecando-se a recadar as rendas da aLCo"'tlh.IC;OIll, S. f. (ant.) V. Constituição» fandega, não ínnovando nos eostWJles cousa
Ordelt. AfTons. 5. 2. 1.
alguma.. Coulo, 5. 9. 5. V. Coo tumagem. ~
CÓlltO, S. m. (do Lat. costus ou cosll/.Tn) Coslume; (t. for.) a razão de parentesco,
Herva, e raiz succosa, da grossura do pol- amizade, odio, que a tcstcmunha tcm com
legar, brancacellta, aromaticu, com sabor as pessoas a respeito de quem vai depOr em
entre doce, e amargoso.
juizo: "e do costume disse nada" i. é, dcolacõ"to-clcl1"lclllúr, adj. 2 g. (t. anal.) Que ron, que não tinha parentcsco, comlJadrado,
pertence as costellas e á clavícula.
piei Los, 'odio, amizade com alguma das par·
CóstO-8tC.'IlDI, adj. t g. (I. unal.) Que tes: lançm'-se peta costume; declarar a testemunba, que tem razão, alguma das sobrepertencc ás costellas e ao sterno.
«;ósto-thol"lIelo, n, adj. (L. anal.) Que dictas, com alguma das partes. Ord. I. 86.
pertence ás costellas e ao tborax.
pI'. At. 3. 66. 3. ou confessando as su~peiCosto-truchelll\ll" (eh como k) adj. f. cões. Ord. .IIlan. 3. 4.8. 3. e recollhecer-se
(lo anal.) Articutação - : articulação que se ínhabil por incrivel. Orei. Filip. 3. 62. 3. e
dá cntre a luberosidade das costellas e o Man. I. .65. pr. que diz miudamente o que
verlice das apopb)'ses transversaes das ver- se pergunta por o coslume. § Costume; uso,
lebras.·
habito, pratica constante. § De ou por eosluCOllto-vCI·teru,(.I, adj. 2 g. (I. anal.! Que me; (Ioc. adv.) habitualmente.
(Costume, Habito. Syn.) O costume é relapertence ás costas e ás vertebras.
Cósto-xll.holdéo, ", adj. (I. anal.) Que tivo ao objecto, torna-o familiar; o habito
se refere ás costas e ao appendice xiphoi- refere-se á acção. torna-a facil : um formadéo do sterno.
se pela uniformidade; o outro se adquire
()c)strll, S. f. (do Lat. c/'usta) Casca gros- pela repetição. Orna obra, a que se eslá acossa, cOclea de sujidade de quem se não lava. lumado custa menos a fazer; o que é de ha§ (lo cir.) Côdea, casca de ferida, sarnas, an- bito se faz quasi naturalmente, e algumas
traxes, carbunculos, eLc. Curvo, TI'. da hs- vezes mesmo involunLariamente.
te, lJ. 10. § V. Crosta, e Crusta.
Costulllch'lI. V. Costumagem. § (I. pop.)
COlllrúdn, S. f. Cousa que fica como c6s- Mau costume.
tJostllllléh'o, S. m. Livro, em que estão
Ira: V. g. uma costrada ele óvos com asStical', ou pào mtado. A/'le de Cozin. p. qo. apontadas cousas, que por uso e costume
Uma côdea grossa, ou superlicie, que cobre se fazem, e se con ideram como devendo-se
observar, posLo que nunca fossem determialgum guisado, torta, eLc.
COllt"údo, n, adj. Que tem costra: § (a- uadas por Lei. § Na Companhia de Jesus em
tias costradas ele .ovos passsaclos por mel.
Portugal, livrinho ou caderno assignado pelo
C08h'oso, ÓSII, adj. Cheio de costras:' V. padre provincial e padres cónsultores em
g. os braços lodos-o
que se achavam indicados o anlipasLo e prac08tuluc;óm, S. f. (anl.) V. Constella(;ão. tos extraordinarios. que se deviam dar no
POl't. .IIfon. hist. Script. l. 188.
refeitorio, segundo as festividades do anno.
Costlllllildo, p. p. de Costumar. Cam.
C08tÚ"Il, s. m. Acção de coser: eUa está
San. 85. "não o magoa a pena, nem o es- aeabando a costura. § Aarte de coser: V. g.
pa1?-ta qu~ mal se estranhará o costumado" ella sabe costura. § Onião da cousas cosidas
li fig. Mongerado, bem, ou mal. B. D. 4. § com relroz, linha, etc. por meio de agulha,
uCavallo bem ooslumado- de boas manhas sovéla, etc. ou por meio de macbina. V. g.
Maus.
esta costura do capole. § Tambem se diz dàs
colltulIlDgelll, S. f. Cousa habitual Gil feridas cosidas para unirem melhor; e se
Vic. l. 236. ~ Direito consuetudinario. PI'. dá o mesmo nome á cicatriz da ferida deDed. ChI'. 23. § (anl.) Especie de tributo, poisde fechada; sutura. H. Dom. 1.2.26. sObra
derivado do costume: -que não pagassem por fazer: v. g. tenho muita costura. § Oceslo
portagem, usagem, costumagem" Col'tes de da costura: onde se j!uardam os utensilios
1633. Foral de Lineloso § Postura ácerca de d'ella. H. Dom. 2. 4. 9. § Os pontos com qun
ibuto. (ant.) Diar. d'Ou'1'em r. 629. "paga- se cose. § Machina de costura; apparelho
vam 6 ou 7 florins, segundo eram as coslu- moderno, de origem americana, em que se
magensll Ord. Ar. 2. r- 192. § (an!.) Direito faz toda a qualidade de costura com grande
da' alfandega: "ha:L portagées, passagêes, economia de tempo e de trabalho, e com a
maior perfeição. li Coslum da nau, (I. naul.)
e costumagêes ll V. Costume, 4.° parag.
«JOlltumclr, V. trans. Ter por costume fa- a união, .i~ntura entre táboa e táboa, que
zer alguma cousa: v.. g. costuma jantai' a talvez antigamente fossem alcatroadas, cotaes horas ;.costuma dtzer a verdade, § Cos- sidas com eairo, por falta de pregaria. como
tumar alguma cousa; fazel-a por habito na Asia: entre elJas se melte estopa alcad'elJa. Lobo. {, 189. «não saberei. .. atinar troada para vedar a agua. Cast. 2. c. 95. §
esle (caminho).,. posto que o oostumo cada § Costum; fig. trabalho; "resta muita cos,
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tura, e tarefa" Chagas, eal'las, T. t 233
Assenlar as cos/uras; (I. de alfayate') ar~l
zal-as passando-as a ferro. § (fig. e 'ram )
Chegar a roupa ~o couro, dar tosa.
.
Costu.·',,', v. lIltrans. TrabalJlar em coso
turas; coser.
Cosh..'clrn, S. r. Mulher, que sabe d
costura, e flue a exerce por ameio. § Aqu:
trabalha em obra de alfaiate, alfaiata.
Cosh..,ch·o, S. lU. (I.. anat.) Nome de um
musculo ~a perna; assim chamado porque
nos permllle poder cruzar uma perna sobre ~ outra, como os alfaiates. Me/lo, C.
. Cot.. , s. f. (do FI'. colte; do Gr. kylolll, tu.
mca). Cota de armas; vestidura qoe levam
os reis de armas nas funcções publicas, nl!
quaes esta bordado o escudo real. Lavanha, Jliage~n, p: ;i. § melalgo ele cola tle ar.
mas; o de InferIor graduação, que nào .Ola
do fOro dos r\t1algos de linhagem, e ~olar
conheCido, e tiram brazão dos reis de ar.
mas, justificando bem ou mal que sào de
tal, ou tal geração. E ta é a ideia que dão
Mames cle EJJee. 4. 8. n.O 104. e T/wlII. Vai,
Alleg. 12. n.O 239. mas V. .O~·d. Ar. I. 64. 15.
Man. 5. to. 9. § Cota; glbao unido:i saia
com cauda, e mangas compridas, rOllplS
hoje usad<).s. Itf. L. 6. 36. Uliss. I. 54. flerr.
Bristo, 4. sO. 7. Na Ulis. L. se. I. parece signílicar saia, porque abai;w mencIOna lIIan.
guinhas e corpinho para ajustar o veslido
mteiro. § Cola; armadura de couros retorcidos, e atados, ou de malhas de ferro; CO°
bria o corpo. Eneid. II. 3. Lobo, f. 537.•ar·
mados de eolas e braçaes sómente" § obre·
pelJiz. Vieir. I. 114. § Cola (do La!. ~lIo!a,
fem. de quotus, a, um, quanLo, cm quantidade, Ioga r, ordem); citação. apontamento
á margem dos auLos, que faça a bem da
justiça das partes, e a analyse resnmida
em apontamentos relativos aos termos do
processo, inquirições, e dicLos de teslemu·
nhas, etc. v. rI. referencia a um arligo do
libello, ao dicto de uma testemunha. Ord.
§ Citação marginal feita em algum livro,
que illustre a maLeria do texto. M. L. 2. (.
L8. 3. .e diz estas palavras em uma cela
antiga, em que está a vida de 8. Pedro. §
Indicação do niveL de um ponto em relação ao plano com flue se compara: a1luelle
ponto da estrada tem 20 m de cola. § Co/aw
terçaclo; (do Lal. cos olis, pedra de afiar); a
parLe l'l1Jllba, a parte opposta ao corte, ao
gume. P. P. 26. "tinha a cola larga, com
lavores" "cota da faca.. 1Iego. § Cola; parte:
V. g. dos {ruelas. V. Quota. Ord. 2.
33. 9.

.
f. (I. Asial.l Obrigaçaoqu~
tem o saccador dos fóros das varzeas, de o,
arrecadar; e de aproveitar as !erras, se os
que as tinham arrem~tado o n~o razem.
Cotllçilo, S. f. Acçao, e e.nelt~ e colar.
§ ii. (I. comm. e nu.) IndlCaçao redlgJda
"'cralmente pelos corretores, do' p~eços
~os generos commerciaes, fu.ndos publico"
acções de bancos e compan!lIas, pape.I cam·
bial, etc. § Nivetar as colaçoes; re(Luz~r pelo
calculo a um mesmo praso as eotaçoe~ de
cambios estrangeiros referindo-se a d!lTerentes prasos, JJara e tabelecer as pan~a
des; como quan o v. g. se tem as eotaÇ(leJ
de papel so bre Paris a 8 d/v, sobre Londres
a 9 d/v e sobre Hamburgo a 60 d/v, e
determ ina fazendo o calculo do deseon ~
relallvo a' cada uma d'essas praças'uqlla
deve ser v. g a cotação do papet sobre amo
burgo e Londres a 8 d/v.
d' Notado a
«Jotúdo, p. p. de c~l?r; e a J. 1 § (I.
margem, explicado. V.!el.ra, 3. 296. mel"
comm.) Que tem co!açao .na bolsa, no
cad<>: estes titulas nao es/ao oolados: colaS'
Cotlltlor, o, S. O 9ue, a que pac
,
ou põe citações marglllaes. ) Oactodeco·
COtClIucOtO, S. m. (I. fo~.
'1 ente os
tal' o feito, para achar maiS fac! ~I'd. A(.
autos, e termos do processo, eto.
L. 7. 4.
) Tangen·
«JotAo!fcote, S. f. (t. dedgeommplemenlO
te de um arco, que serve e co
a outro.
t) Especiie de
()otlloílbo, s. m. (I. bo. de fiosen·
excrescencia vegetal, que cor~~acurLos, que
leados uns com os outros, de a bem disun.
só com uma lente se po em
CotllháC;II, S.

r

cor

cor

.. são de ordinario brancos, como nas te ou muito a miude. Canc. f. 25 v• • adul~ras do álamo: ditreré d.a Felpa. Brol. O. terios se culüio•.
(Jotie.., S. r. (I. do braz.) Peça como a
O~O'8ollbOSt), óS", adJ. (do ~'r. colon,
dão) II. boL) Que .tem a natur~za do banda, porém menos larga; lança· se ao travéz do estndo. P. da 11. Gen. 6. 701.
~fanilho: .folhas colal~ll/wsas por baixo.
(Jotleildo, ", adj. (1. do braz.) Que tem
~ol.OÕSO. V. CotanIlhoso. Brol. C.
~oljjo s. m. (em Arab. colllon) O peIlo colíca. Nobit. Pari. 260. '
Voticnl .., S. f. Pedra do toque de ouro,
ue se bria rID certos rructos, como ~os
~armélos, pecegos, etc: § O que se ti ra e prata. Cost. Geol'g. I. p. 396. ed. tt/t.
VotldiàJlO, e derivo V. Quotidiano, etc.
eJfre rranuo o panno de Itnhq, ou rapando-o.
VOlllhiio, S. m. I~specie de conlradança
~ Opó tenue; a pennugem que assenta sobre os movcis, roupa, etc , quand~ falta a de origcm rranceza em passo de polka ou
limpçza nece~saria. § O que se aJunta no de valsa cm que a dança e interrompida por
fundo das alg1belras,_ou costur.as .do vesti- pequenos actos mimicos· e grote~cos, e com
do. § Moslrar o c!1tao das algl.bC!J'af; II~c. que de ordinario terminam os bailes.
Votingo.., S. r. Genero de passaras da Amen•. lmostral·as vazl~s de dinheiro. Qarçao,
~ncl. § Colão; vestido de cote: Ettl,'· 4. 5. rica, da ordem dos insecllvoros, cuja pluO pcllo que se pega ao vrslldo. LrJ~O, I. magem é notavel pela variedade das cOres
1. 63. §, Cotão, augm. de Co~a: ".colao de e suas di tri buições. rAl1Ipetis) ~ lia varias
especies; a - azul, ou sairá grande do Bragros a malha. Sego Ccrco (te Dw, I· 278.
Collir, v. [rans. (do LaL barbo quolare; zit. (Ampelis cotinga.} a - vel'melha do Pade quola. V. etym ..de Cota. ci~ação) Pór coo rá. (Ampe/is carniFez.) a -pul'purea. (Ampelll: v. g. colar o Fello; pondo a mar~em no- tis pOl1lpadora). Todas habitam a America §
llljuridicas sobre as tl'stemunhas: !lo aflon- A - clut-reira; passara do norte da Europa.
lando os alltos, e termos d'elle, para s~ rAmpelis gal'rulus.) Cu vier, l. 232.
acliarem mais depressa, 1)01' ex. onde esta
Volio, ", adj. (do Lat. coclus, p. p. de co°
oaulo da queréla, o juramento, a nomea- quere, cozer ao lume) p. uso Que se coze ração, e juramentos das testemu!lhas, etc. cilmente: v. g. grão, legltlne -. § (de cole)
Urd. Af. I. 7. 4. § it. Fazer breve analyse Cousa de cada dia, vulgar, commum. Presdos autos, resumida em apontamentos mar- les, 8.
rinaes. § Citar alguma cousa a margem. §
Votls"çiio, S. f. (do FI'. colisalion) Deripontar. Pi1lheiro, 2. 13. "não quiz colar a rama, finta, collecta, taxa, quota parte. A/v.
arte deste panegirico', i. é, apontar em no- de 13 de maio 1803.
Votlsór, V. truns. !leparlir o que a cada
lIS o scu artificio. § "Colar as lerras do
eoneelho, que são para plantar arvores. de- um corresponde.
signar, pór em cota, lembrança. Regim, 17
VOtlSÓI'-l<C, - IzúI'-se, V. ref. Entrar por
maio, IGn. § Colar (I. comm. e fin.) (do cabeça cm gasto voluntario. E Gallicismo
Ir. coler) Indicar, ou pór os preços ou va- admissivel por não haver palavra que ex·
Iares cm listas de razendas, fundos publi- prima esta ideia, e por ter analogia na Iincos, acções, cambios, etc.; dar-lhes preço, gua fem qttola parte, mudando o quo cm co).
Illor, cotação na·bot.sa. § (1. geod.) Marcar o Alguns escrevem qtwlisar.
VoUUrillá, S. m. (I. do Brazil) Arvore
oirel, as alturas.
Vohirlo, R, adj. (I. min.) Da natureza da fructifera do malta virgem, cujo [ruela é sepedra cole.
mellIqnle ao da manjaba.
COle, S. m. (carl'. do Lat. quotidié, todos
VOIO, S. m. (do Lat. cubiltls) Pedaço: V.
os dias, Veslido de cole; o que se traz todos g. cóto de vela; de al'c/wtejá queimado; - de
os dias. Teslam. de D. J. PI'. da /Jed. ChI'. azaj a metade, que vae da junta para o cor:
(. 1~8. lllcd. 2. 480. "galés que de cole tras po. § Oolos dos braços; o q~e resta d'elles
armadas. continuamente, quotidianamente. cortada alguma porção. AglOl. Lus. 3. 118.
I Cole (do Lal. cos, olis); pedra de revotó, S. m. (do FI'. cOt~leatt, faca, espabolos.
dim) Especie de espada curta, ou faca de
Cole, S. m. (L naut.) Nó falso que se da malta: "as espadas degenerarão em colós.
em lIualgl1er talba, ou cabo, para com B. F/or.
Votoehós, S. m. pI. Nome d'uma tribu
P!'Omplidao servir putando pelo chicote do
dlcto cole. Tambem se deu este nome a tor- indigena do Ilrazil, que tinha dominio em
tuosidade ou lombo que tem qualquer mas- parte da provincia da Bahia.
Iro, verga, etc. § (L do servo d'incend.) A VOlil-eotó, S. m. Planta da fam. das rudobra lIue raz a manguei ra, adaptada a bom- biaceas.
bl, ou á boca d'incendio, pela qual rebenVotonó"'n, S. f. V. Pílosella. Pltan1t. 1'.
II derramando a agua anles d'ella chegar a
Votóllen, S. f. (do Arab. colnía) p. uso MarIgulheta. § it. DesmanchaI' cóle' razer seio a mélo. PhanH. T. 'I. 11. 88.
mangueira, Ilara que não rebente.
COIOnch'lt, S. f. O mesmo que ColonaCotejudo,', R, S. O que, a que coleja.
ria.
I COlejor, v. trans. Comparar colas feitas.
Votonia, S. f. (em arab. colnia, panno
bComparar nma cousa com outra' conrron- tecido de algodão) Lençaria de algodão. Vi·
Il[r. Cám. Sono 86. -calejando as' passadas da de D. Paulo de LIma. ll. Dom. 3. 4. 12.
cousas) ~om as presentes. B. Paneg. 2. f. rustão. Couto, D. (I'eq. § Peça como as de
106.•coleJando as alraias da rortnna presen- algodão; tecidos: -colonias de seda" D.
te Com as da oulra. Vieil'. 1. 306. H. P. Bal'b. (. 282. peças talvez de tecidos de se'obras, que sejam para calejaI' com o san- da e algodão.
gue.real donde procedes" B. C/ar. 1. c. 25.
VOtÓIICO S. m. Signif. incerta Coul. 8.
:JGI' COIl/as. receita, e despeza; UVI'OS de 7. ed. de 1736. 101. "biscouto, munições, co~I1lCllI6S. B. 3. 6. 6. § n".. II Coleja)' a nos- loucos" (parece ser erro typographico : na
~ Vida Com os beneficias de D'3os, para tra- uI!. ediç. em 8.° vem colonias.)
lirmos a conta bem recenciada" Paiv. S.
Votovel.... Il, S. f. Golpe, pancada com o
tãCOI~jO, s'!D. Acção de calejar; compara· cotovelo. § Adag. : "DóI' de cotovelada, e tlór
~o fella coleJando, combinação, conrronta- de maridn, ainda que dOa, logo é esque~ o'AV: g. de n!l1 texto com oulro, de dictos, cido.
,;: C. dos StIIg. 2. 182. Pel'. lJibl. 4.0 Pl'el.
VOlovcl"r, V. lrans Tocar com o cotovelo. V. Acotovelar. §-se, V. tJron. Tocardc~oleleN,.s: m. pI. Genero de aves palmipe- se com os cotovelos, para excitaI' a allen~a raml!1U dos uropodes, cujas azas não cão, ou reparo.
[EUU: ~sl.mples cótos muito curtos e sem - Voto"elo, ou vello, S. m. (der. do Lal.
cttbiltts; Gr. hybilon) O angulo exterior do
COle' Vlel', I. 338.
corpo' ~o,_s. m. (t. pleb.) Homem baixo de braço, no lagar em que se articul.am o cubito com o humero ; é a tuberosldade sucOli. nao; (De colo de véla, elc.)·
ac. U.nado, e Vothúruo, V. Coturno, perior d'este que rorma a saliencia do COO'
tovêlo. § fig. Cousa que forma angulo saThoCtuasfA'
te' . . nlma I do BrazIl. como coe- liente: V. g. a Tua laz wn cotovelo: o rio
6rdem ~ porem as orelhas redondas, é da com suas 'tortUl'as, faz graudes colove/os.
Emba ~s roedores. CttViel', 1. p. 140. § B. l. 4. 7. -segundo as enseat:las, e coloveles (da costa do mar) se encolhem, ou boCt;I~Çao Asiatica. B. 4. '. 94.
f4diat's' v. trans. Usar de cote, usar todos jam. Luc. 5. 13. f. 335. §Dôl' de colovelo ;
. -se, V. pron. Usar-se diaríamen- fig. desconfiança, ciume: «estando em vai
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de Cabello Deu-me dor de c%relo, Empemorri porem. Gil Vic.) ~ FaltaI' pelos cotove/os; (Ioc. provo fam.) faTlar muito, e com

1'0

facilidade, quasi in(;on ideradamente. § Pêde sele colove/os; variedade de pêra que
tem prominencias angulo as. § Nó da Vide
onde se prod uz o cacho.
Voto"in, S. m. Ave vulgar, da família das
~rani varas. (Alauda, Galel'íla, Cassita) Delic. Ad. 33. "se esta cotovia mato, tres me
rallão para quaU'o» (diz-se elos que coutam
com cerlas cousas, que estão ainda em toda
a contingencia.)
Voll·i.... s. m. (do Ital. qualri1lo) Moeda
de ouro de D. AO'. V.; valia cinco ceiUs.
Canc. f. t24. Elucid.
(Jóttll. V. Cota.
COlllllill1"8, s. f. pI. (I. da India) Terras
com fóro certo e inalteravel.
VÓlnln, S. f. Genero de plantas que se assem:'lha a maceHa, e de que ha tres especies. BI'OI. C.
COtUI'JlÓ"O, ou VOlhJlI'uádo,
adj.
(do LaL colhurnalus, a, um) Que tem co1IIUrnos calçados. § (fig e poeL) Que esta
de botas, botins, ou borzeguins.
Voturno ou Volhi...Jlo, S. m. (do Gr.
kolhomos, h
.orzeguim) Borzeguim, de'que
usam os que se vestem á lragica. § !lfalel'Ía
de colhuTno; i. é, assumpto alto, levantado,
grande. Lus. 10. 8. "matcria he de cotHl'no,
e não de sóco" Os lragicos Gregos, e Latinos representavam calçados de colhurnos:
os cómicos de sócos: o estylo tragico é alIo, e elevado, o cómico é usual, commum,
de conversação ordinaria, da gente, que
calçava sõcos.
Vo-tlllõr, a, S. O que, a que, é tutor ou
tutora juntamente com outro.
VOI"lêdo, S. m. (1. bo!.) Conchellos, orelha de monge; planla.
Votyledon, ·ou - done, S. m. (do Gr.
/wly/êdón, de kOlylê, cousa concava, cavidade) (I. boI.) Lobulos carnudos, que formam
a maior parte das sementes tios ve"etaes
phanero~amicos no acto da germinação:
V. g. a alrarroba, a fava, a castanha, ele.
Cotyledóllells, S. f. pI. (I. boL) Plantas
phoneroO'amicas, que formam uma grande
divisão do reino vegetal, comprehendendo
as que tem um ou dois ~otyledones. São
tambem chamadas embryonadas.
VOI"leclóueo, 11, adj. (I. bOL) Que tem
cotylédones.
VOI,-ledolliHIIlO, S. m. (t. bol.) Disposiçi\o e fórma particular dos cotyledones no
estado de germ inação. Brot. C. 1. 237.
VOI,'lo, S. m. (L anaL) Cavidade de um
osso, em que ~e articula a cabeça de outro.
vot"'lohléo, 11, adj. (do Gr. /wlyP. cavidade, e eidos, fôrma) (I. anaL) Cavidade - ;
cavidade do osso iliaco em que se articula
a cabeça do femur.
(Jolleiio, S. m. Signir. incerta (talvez covão). fi. N. I. 306. "oqucrcommumlllente chamamos Malavar é de costa ... pouco mais de
90 leguas ... e pela terra dentro 12 ou 15...
somente até o pé das serras do Gate, qne
nesta dislancia pouco mais ou menos vão
servindo de muro a este coucãolJ
Vóllce, ou Volce, e assim nos derivo S.
m. (carl'. do LaL cal:I1, cis, calcanhar, couce) Golpe, que a bésta da com o pé, ou pés
para Iraz; pernada; é a dereza 011 ataque
de algllns quadrnpedes. lJetic. Ad. 24-. "antes morto por ladrão, qne de Cal/ce d'asno.
~ Golpe, que o homem da com o calcanhar
(pontapé, em estJ'lo ramil.), e como de desprezo. M. '•. 2. r. 23. 3. "deu um cOllce no
ventre. Ac. dos Sing. 2. 399. -jogando murros, COltCes e punhadas. S Couce da poria;
a peça por onde ella esta pregada, e í1xa
em seus eixo ; e por synccdoche, a meSI
porta, de que o couce é parte. Cam. Se/wc
Prot. "que não sabisse fóra do collce. i. é,
que ficasse em casa, e não saísse a rua. §
Tirar do couce; fig. dos eixos: -lirarão a
ionocencia fóra elo couce e abrirão de par
em par" Lobo, 125. Cam. Filod. p. 183. "tudo vai fora do couce. V. Couceira. § Tornar
alguma cousa ao couce, repOl-a nos bons, e
devidos termos, ordem, bom estado. Ulis. 5.
se. 7. f. 258 V. § ()ouce; (I. naut.) peça de
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pau, que pega na quilha, e cadaste. V. Pa- vez eram de couro forradas de laminas, ou ~ancada. D. FI. Man. Feira dos A7ltJ;im I
telha. § Dar o Cal/ce; (Ioc. fami!.) fazer má malha de ferro. Seg. Cerco de Diu, r 266. e 6. 2, . § Andar, ficar entre o couro e a ~ ~
obra em relomo de beneUcio. § Dal' COltCtS, Casto 3. f. 275. "couraças posta em vellu- ne; .dlz-se da~ cOllsa~ a que não seda m~.
(fami!.) fazer lleslialidades. § Cal/ce; o recüo do azul" lalvez eram de seda. ou tafetás ta .Importa.ncla. § En~hel' os couros; comer
da arma de fogo, quando se despara, que em muitas folhas, ou dobras. Cast. 6. c. 101. mUlto! saciar-se. § (,OUI'O; nome injurio_o
forceja para traz d'onde está apontada: "cou- -genle armada de couraças de seda» -cou- dado as mul.heres ga tas na devassidão' ã
ce da artelharia» Casto I. t. t84. (do couce ?'aças de vel/udo» Goes, Ultr. 1Ifan. 3. c 19. mulheres feias e devassas.
' s
do cavaI/o, ou porque a parte inferior das § Hoje signi(Jca coura, veste de couro sem
co ...·ouco... cou, S. m. Ave; especie d
e
armas se chama cotlce.) § fig. Cabo, fim: v. abas, que usam em algumas partes os om- cuco do DrazIl.
q. no couce da procissão; na parte trazeira. ciaes de cavallaria. § Soldaelo couraç<1; cou. VOUl·te .... y. V. Quartenai.
11. N. 2. 21. § Couee; (do Lat. cossis, ou cossus) raceiro. Ribcil'O. Gen. da casa de Ne1ll0u-rs.
vo"'''', ou CÔ""" S. r. (do [lesg. e lIal
Insecto que róe livros e papeis. Etucicl. Doc. § CouTaça (t. pleb.) mulher velha, ou feia; COS'l., do Lat. causa, causa) Nome "cral dé
de 1358. § Adag.: "Sobre queda, COUCCu; um on devassa; courão. UUs. 1. sC. 4. "cou- tudo o que eXiste, ou pMe existir e nós
mal sobre outro. "Quem tem pé couces pro- 1'aças velhas enlrrgues a rapazes lJe justo concebemos; ente. objecto. Viei!'. 1'0.'290
melte» H.'ão dês couces contra o aguilhão» que paguem páreas" (assim como as coura- IIcousa~ de peso.. AI'I.'. .9_. 9. "o culto Divino:
uão te revoltes contra quem póde castigar- ças que ve~tiam, e arruavam o soldado, que e a piedade, ~ relIglao são ... C01lSII.l. §
te; "Muito folga o lobo com o couce da ove- se acertava, ou succedia) Ae. c/os Sing. 2. Cousa (sem adJu,]cto)' o mesmo que rolua
J11a" Euj'l'Os. I. 3. "Em chão de couce, quem 397. ~ COl/1'aça (na forl. ant.) ladeira, ou algu111.a, ou cousa nen/l"UlIla. l/f. I. 2.• nom
não puder andar que choute»
corredor com parapeito, para dar entrada, possull1do cousa em este mundo. § lllusa'
Co .. cc.. dc'l1', ", adj. Que dá couces: v. g. e passagem abrigada de tiros. Ch'·. At. V. o que actualmente é objecto da nossa Clln:
C. 31. talvez era de pipas cheias de terra, si~~ração, ou discurso de que se fallava.
cava 110 -.
()o .. cm"·, v. intrans. Dar couces, perna- unidas umas ás outras. Casto 6. c. 115. serV/e/r. 10. 408. ',nndo-se elle muito, e lan.
via para c.obrir o desembarque para a praça, çando a cousa a graça" § Não direI' Cal/la
das para traz. V. de Sl/SO, r 286.
Vo..cch·n, S. r. Peça de pau ou de ferro, á borda do mar, rio, as ladeiras, e a cqm cousa,' fallar despropositas, dizer rasobre que a porta se volve, em seus gon- communicação de cidade baixa para o alIo zoes mal atadas, sem connexão, encontra.
zos, dobradiças, quicio. Ac. dos Sing. 2. 81. e castello: em Coimbra ainda ha a couTaça das. § Alguma cousa; alg. tanto, um pouco:
,<levanta a rouca porta da cOllceimD § "Está elos Aposlolos, do lado onde ficava o colle- eslou alguma cousa adoentado. § É ames.
o negocio na couceira» fig. nos devidos ter- gio d.os Jesuitas, e a col/'raça de Lisboa, que ma cousa; é o mesmo, não ha dlfi·erença. i
mos, nos eixos. T. c/e Ago)·. 2. 2. t. 66. v. conduz á ponte.
Nãn ser grancte cous~; não ler grande valor,
estar a casa em seu ponto. § Outros chavOUl'''çúdo, p. p. de Couraçar; Armado ter pouca Ilnportancla, pouco merito. §Oimam couceim á soleira da porta. o que pa- de couraça. § fig. Protegido como se levas- zer alguma cousa; exprimir as suas ideias
se couraça; v. g. contra a chuva, o que a respeito do a snmplo de que se lracla. §
rece erro. V. os art. Limiar, ou Lumear.
Vo ..célln, S. f. (do Lat. capsula) (ant.) veste uma boa capa impremeavel; contra o Relações, negocias: nào len/w cousa algl/ma
Caixa, boceta. Test. c/e D. Din. ,<lwma cou- frio, o (Lue se cobre de roupa de pesado es- corn elle. § Quebra de relações, contenda,
. celta, coberta de huma sapllira, em que' an- tofo. § Nauio couraçado; navio forrado pxte- discordia, inimizade: lens algumacou arom
dão religas» Agiol. Lusit. 3. 396. "cousse· riorml;nte de aço, á prova de bomba. § (t. eUe? ~ Assumpto, materia de delJate: 110 lU'
zoo!.) Couraçado; protegido por uma especie são de /toje discule'l/.-se cousas impor/alltes.
la».
()o .. ccllos. V. Sombreirinhos de telhado; de couraça. § IIg. Fortalecido, defendido. §- § Causa secreta, de5conherida, myslpriosa:
S. m. Um couraçado; um navio couraçado. aqui ha cousa! § AJUtal' alguma cousa 110 ai'.
herva.
võ .. c"o, s. 01. Embarcação Africana. seVOUl'nçúr, V. trans. Anilar, defender V. Andar. § Cousa de (Ioc. pop.) pouco mais
ou menos (diz-se do tempo e do lagar):
melhante a algumas que lla no ~Iondego, e com couraça. V. Encouraçar.
VOll.·.. ÇÚ.·- .. c, V. reli. Armar-se com cou- d'aqui a cousa de uma hora estou cá; lellho
Zezere. Azul'. ChI'. G. c. 31.. V. Coche.
võ .. co, s. 01. (do llrazil) Nome d'uma ar- raça. § fig: Fortalecer-se. V. Encouraçar-se. de anc/ai' ainc/a co usa de tuna leglla, ~ LVI/()oUl·.. ce,,·o, ", adj. Que trazia couraça: sos, pI. os negocias publicas ou parliculavore do malta virgem. cuja madeira é emhoje que traz coura, ou peitilho. § Coura- res: as cousas não vão bem; as cousas lião
pregada em carpinteria.
Vo"çoeh''', s. r. Copo pequeno de vidro. ceil'O, S. m. o que faz couracas. Gors. UM. andam boas. § As occupações de cada um,
§ Pranchas de laboado grosso para portas, 1l1an. I. 86. § Soldado de cãvallaria, com os ens negocias, interesses. etc.: agora só
que vem do llrazil, o qual se serra em ta- peilo de aço, de que ha regimpntos em al~ traclo das minhas cou as. § As cousas iiI/ma·
nas; o conjuncto das cousas.que se referem
lloas, e folhas menos gro-sas: cha11lprão, guns paize~.
Vou"àmu ou VOh'I\IUU, S. r. Couros em ao homem. ou que este faz ou pode fazer. §
por )Jmnchão lhe chamam vulgarmente em
cabello, crú ou COl·lidos. Ol'd. 5. 112. 2. I. Cousas e tousas, ou coisas e loi.las. como se
Pernam buco.
diz mais geralmente (Ioc. pop.) coulos la!()o .. dél. li. m. Capitão de compauhia de 60. Lob. r 110.
cavaI/os. éhr. J. J. c. 96. "ficou por coudel .Vo...·àu ou Volriio, S. m. augm. de Cou- gos; diz-se de assumplo que ua occa;l3o
• dos deI-rei» § Houve tambem coudel c/as ra de armas, ou de Couro. § (fig. pleb. vulg.) uão se explica, e a que se faz apenas rd,'pioadlls, ou capitão da gente de pé, peões. A mulher velha, ou feta; ou muito de- rencia indeterminada. § Cousas do arco da
velha; cousas exlraordinarias. § Stio ~usas;
Ord. Ar 1. 66. pr. que d<:pois se chama- vassa.
ram atmocadens. ib. § Cabo de 30 homens.
()OlU'b .. ríl, S. m. Arvore da AOlerica que ha moli vO~, razões particulares., C1rcum·
Ord. Ar 1. 51. e 52. § Couc/el mór; o que dá a resina ánime. 01!1minha de Linneo) stancia~, que se não podem ou nao querem
dizer. § Adag.: ,,~Iuilas COl/sas sabe ~ rapotem a seu car....o cuidar na propagação de Dicc. da Acad. a'rt. Anime.
cavaI/os ca liços. e de marca; antigamente
VOUl'cúr, V. trans. (t. do n. G. do Su!.) sa e o ourico cacheiro huma só. EI/r,'· I.
4. '"Quando áchastes vós vossas cousas per
tinba o omCIO de prover, e determinar as Extrabil' o couro de um anima!.
duvidas sobre os acontecimentl)s. e lançavo ...·c..·o, S. m. MercaLlor de couros em mi na praça?» Ibicl. l. L "Nam ha cousa ~~.
mentos dos cavallos, aos que tinbam con- cabello, que os vende nas feiras em tamoei- gada, que nam saya cara» 1bicl. I. 3.• Nao
ha cousa mais baral a que a 'I ue se compra.
tia, ou fazenda com que fossem obrigados ros, ou temoeiros, sagas, brochas, etc.
a manter cavaI/o, para com elle servirem
Vo ...·cl..eh·o, S. m. (an!.) O sesmeiro, o 1biel.
,.. m
Vo ..".elro, S. m. Livro do SI. Df ICIO, e
na guerra. Ol'el. Ar. I. ~ Btut. traz caudet, que repartia as courellas aos colonos, ou
e deriva-~ de caudilho. V. Caudelar.
novos povoadores de alguma terra. floco que se escreviam notas, apontamenlos, ele.
Vouséllo!il. O mesmo que Coucello s. .
VOlldcl ...·íu, s. f. omcio de coude!. § O Ant. "os courelheiros, ou sesmeiros o recoVo ..slmento, S. 01. (anl.)' liA seu COI/II'
censo, e 1'01 dos acontiados em cava 110 , e nheçam por seu vi·zinho.
obrigados a servir na guerra, e se diziam
VOlU'éllu, s. f. Pedaço de terra estreito, melllo" i. é, vontade. Elucicl.
f d' de
Vo ..sí...... , ou VOIOli .. llll, S. - 1m. d
aconliados cm cavallo. Ol'd. Ar 2. 110. e comprido; tem cem braças de longal', e
"postos nos 1ugares das coueleltal'ias, ou dos dez de largura. § CoureUa de vinha; a por- Cousa. Caln. PUoct. p. 142. "por alUor e
cousllllia•.
bésteiros, ou das vintenas do mar» § Esta- ção dividida por vallado, ou matlo. Ceita, mim , senhora , não razei~ huma
.
cOllllnelll'
VO .. ".Íssl ..... , S. r. BarbarIsmO
. do
belecimento de criação de cavallos com o S. p. 122.
do pelo povo, formando o superlallv~Sli.
fim de apurar, ou conservar as raças. Caut:lo.U'clJch·o. V. Courelheiro.
substantivo
cousa
usaLlo
na
phrase
cous
delaria.
VOUl·i ......, S. f. dim. de Coura. Fel'l'.
ma nenhuma, que hoje é mui lO vulgar, mas
Vo ..dlcíl"o, s. m. V. Codecilho. Ol'd. Ar Bl'islo, 2. 4.
.
4. 79. 5.
Võ ...·o, ou t:lõh'o, e derivo (como alg. condemnave!.
)
Võ ..s)"n, S. m. (t. do lndo-porluguel
()0 .. t1í1.. 0. V. Câudilbo. Ol'd. Ar
proD.) S. m. (do Lat. coriwn) A pelle dos
Võ ..dr ... Talvez erro por Cocedra, V. P. aDimaes, como cavallo, boi, vacca. etc. § ~mo.
ela 11. Gen. I. p. 114.
Vo .. túd .., S. f. Malta, ou terradeer~, cria
-Murmuração que fique entre o couro, e a
VouIlOc'U', s. f. p. uso Couve n6r: especie carne» Lobo, f. 2. que toque levemente os ras demarcadas, e defesas, o~ e ~tes ou
de couve, que lança um como grande bo- defeitos, ou vicias, sem areiar muito, uem caça para os reis, principes Id~feso ~s
Ião de nóres branca, apinhado.
lesar a reputação, como o pellouro que não pessoas, que as tem; e onde é es perVe .. pon. V. no \)icclOnario annexo das se embebe muilo no corpo. § Dizemos cou- cal', caçar porcos, e bacoros Ulontez a; ele,
palavras estrangeiras, cujo emprego está ros mais commummente dos pardos, Indios, dizes, veados, pór fogos. fazer I.enll DI'n'eladoptado.
pretos: "COU1'OS mais enrugados (do velho b:l.via cOlllaclas ~e senhores, q~eJ7)~Or priVõ ...•.. , ou VÕh'n, S. r. Gihão de couro Judio) que a pelle de hum camelloll Luc. 9. las seus montelros (o,.d~
revogar,
com abas, para resguardar o corpo na guer- 20. couros baios, azevichados, ele. "de preto vilegio real, ou usurpaçao § A!!.al, Ord. 5,
ra. M. P. C. 149. Attlegl'. r t17. Ac. elos Sing. só tem os couros» § Deixar atguern em cou- devassar coutadas; abohr, desfadazer.. enlrar
2. 391. pr. "huma coum de boi leva vesti- 1'0; i. é, nü. B. 3. 4. 3. § Reprehensão que 91. 1. e 2. § Quebrar as coHI asrohibidO.
da».
leva couro e eabello; (pbr. vulg.) aspera com n'ellas, colher o que é coutado t~lr-lhes ga·
Vo.. ráca, ou t:lolráca, S. f. augm. de rudeza e incivilidade. § Couro (t. pieb.) V. tirar lenha, caça, ce(las; o~ l~e Luc. 7. 8. §
Coura; Ar'madura de peito, e espaldar: tal- Couraça. § it. Chegar a 1'oupa ao COU1'O; dar do, etc. Oret. Aj'. e Man. . .

a.

Ar ....,

cou

cov

Bvia um juiz geral das couladas. § Cou/a/- rol~a de terra reservada para pasto por
Ifgllm tempo. Alv. de 27 no~. ,1,804.1Ja1'l1g. 4.
cOlllado, p. p. de Coutar. 1eslcmunha-.
t A(. 3. 62. I. o mesmo que encoulada;
~~lparag. 3. se diz coutada, ou 1~omeada
como s)'nonymo? na. Alan. 3. 43. sr.Jaz menão de !lOmeadas somente: na A/. coutada
ç r ojuiz. Em Hespanhol acolal' é dar em
Festemunho alguem. V. Encoutar. § "Pode·
râo andar em nlulas, sef!l lhe se!"em coula·
l/as. tomadas por perdidas. LeI de 2 novo

cov
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das leis penaes com os privilegios de coulo'l Ires palmos de vara de craveira. Corresponde a 0,66 cenLimetros.
()O"il~('IIl, S. f. O acto de abrir as covas
no cemiLerio. § O preço da cOl'a.
Vo,'ill, S. m. Qualquer das parte rm
qne co 'tuma dividir-se o plano dos ct'rÍlite1'1.0 ' e em cada uma da" quaes se póde auril'
cova pura s~pultura. § Especie tle celteiro
subterraneo em que os ~Iouros da Darbaria
CouCch 0, S. m. O que guarda a coutada. conservam o trigo. Goes, Man. 4. 31. e 30.
§ O que cobra encoutos, e penas de clJulos .bum grande coval»
quebrados, e leis peuaes semelhantes: V. g.
(;o,·ámcn. S. f. (I. do Braz.) Terreno cel'1534, armas coutadas, sedas -, elc. §. Lagar canteiro dos /'o[lOS e maradas; que requeda cada de morÍ'os com uma ó entrada natural.
fjJlilatfo; onde é defeso caçar .certos anl maes, os encoutos contra quem punha fogos lias
cO"llo, s. m. Cóvu grande: «os tinham
pescar, razer lenha: § Amm~es couladosJ mattas coutadas, e l<,tnçal'u maçadas no rio, cercado em llum co'vão em Góa a I'ellla» 10qUO 6 defeso caçai em-se. 01 d. Ar I. 6/. para pescar lampreias. Elucid. § Couleiroge- gar fundo, e llaixo. B. 2. 6 8.!H/ocão, covoa!=drag, q, _cervos cOltlados" e [5. II todos es- I'at; o que tem inspecção sobre as patm- da, ou. galeria das mina. B. FluI'. 2. 223.
tes monles som coulados de porcos, e por- Ibas volantes, que guardam as 'conladas «covões mui compridos" § IIg. "ne hum cotal ... e de rogos e armadilhas".é defeso ca· reaes, etc. Lei ele 21 de IltIlI'ÇO de 1800; é sub- cão das idéas de I'lalão» como dizemos é
ÇM o'clles, pór fogos, fazer quell!ladas, lan- ordinado ao mOllteiro mór.
um poço de sciencia. Enfr. 4.8. § Coeão ele
car armadilha para caçar. ~ Ball'ros cou!aVóuCn, S. m. (V. a ct)'IllOI. de Coutar) 1.0- gallinhas; capoeira. 11. P. c. 97. li Cot'ão de
iados; i. é, pri vile:l'iad~s; dos fidalgos, onde g-ar de alg. senhor, em cnja terras não en· pescaI': V. Cóvo, Nassa, ou Galrito. 0/'(1. 5.
nãoqucriam que a justiça prendesse os mal· travam justiças d'el-rei; mas regia·se por 88. 6.
()o"iu',h', e derivo V. r.obarde. Vieir. 10.
reilores, etc. V DallTo. Ord. il1an. 5. 90. I. sens juizes, e tillha outros privilegio. §
oOrd. A(. 2. 59. 10. §. "pev~ ser coulado .. Devassar o coulo; qnebrar-Ibe o priVIlegio, 144. B. Flor, 2. 73. "olhem o cova1'l/e, lani ê dorendido com pl'lvlleglo de couto, e entrando !l'elte as ju"tiças reae" por ca ti· çando a IUll'ir antes de começar a balalha»
~yio. Ord. Ar 2. 8. 4. "o malfeitor ... cou- go; ou por se averiguar que eram mal ha- «covalylo" JSu{r. (I'eq. Cast. 8. f'. 33. Ined. 2.
tado, odcre,o pela igreJa" e 5. 11.8. I. § C.O!!· vidos por coulos. § Cidade de refugio. § fig. 313. «g ntcl covarda"
lodo' isento de apenaçaoj tomadla, requl~l Asylo, refugio: v. g. couto de malfeitores.
CO"lll'di ... V. Cobardia. Paiva, SeI'. f'. (l[
c~o para serviço publico. 01'(1. A/. 1. 59. 18. Paiva, S. I. f. 261. .Ninl'rod quis que a es- v. Cam. San. 132. Arl'. 10. n.
;mandees tsenhor rei) qlle suas bestas, e tatua de Bel seu pai fosse couto" Lus. 2.27.
(;o'·lu·.hcc,. r. O me"mo que Covardia,
cousas sejam couladas" § Coulado; cerrado: fig. "e acolta·ndo- e (as rãs) ao COlltO, que ou cobardia. Inecl. 155. llr. PI'ol.
l~orescoulados; para andarem n'elles egua
conhecem" § Cidade. ou terra povoada, aonConHo, ~. m. Buraco aberlo no fundo da
cavallares, para se lançal'em a bons caval- de os que se coulanlTI, ou recolhiam IIca- elfa, onde se unha o bacello. Pel'. Biúl. Gen.
los. Urdo 04(. ~. lI9. 9. § lig ",\ pureza CO° vam isentos da justiça por certos"crimes 23.9. 17. e 19. § Logar onde se abrem cómeçou (8. Thomaz) ile 5 annos, e logo foi (Ol'l/. Ar 5. 118.); e os devedores de divi- vaso § Omcio de as abrir nos cemitcrios, e
roU/adll do Ceo, e depois ciog-ida, e segu- das civeis ficavam isentos das justiças, di- cgrejas.
COH"ldo, s. m. (I. anal.) Cotovêlo, joellleirada por anjos» Feo, 1'1'. 2. 227 V. § V. Coi- ctas coulos de deeeclores. Alv. ele 6 maio, 15<Í6.
§ Lagar se!!uro de gente; ou animal, que ra da besta.
Iatlo, a, que dilferem.
COIIIUlIlénto, S. m. !I/atlas de cOttlamen- cace. Ol'd. Filip. 5, 123. § V. cóto. § Marco.
CO"éh'o, S. m. O que abre cóvas nas
b; couladas, onde quem caça, faz queima- Elucid.
eSTejas, ou cemlterios, e enterra os cada·
(;outo, (do !'al. coclus) p. p. irr. e anl. veres.
das, ou lenha, de que são coutados os lagares, paga encontos, e j ncorre em certas de Cozer; Cozido. Livro dos (oraes velhos:
Co,'cllo. V. Cobello, ou Cubelto.
penas. Orei.
I. 67.. 5. § Demarcação da "pam coulo" Elucid.
c;o"ctu, S. I. dim. de Cóva. § Entre lacoulada, e assignamento dos artigos, que é
Com'c, S. f. (do Ital. cavot ; dQ Lal. cau- vrad. diz-se, semeaI', ou plantar as covelas;
defeso lirar, caçar, ou usar n'elta. Ined. 3. tis) Plant~ llorticula da familia das crucife- por meio de pequenas cOvas que se fazem
19'1. §Tomadia de cousa cujo uso é defeso, c ras, de que lia varias especies, e di I'ersas ã enxada, sem arado, etc. V. Matombo.
(;o"il, S. m. Cóva anile se recolbem féleaprehcnde para se pal)'ar por elta o encou· variedades. § Couve murciana (cantis 11lttr·
to 011 pp.l1a da lei, que e a perda da cou 'a, cianus; brassica cl'lspa). P. da IJ. Gen. 3. raso § Toca de coelhos, lebres. Lobo,
50.
ou "alor d'ella, 1)01' ex, das armas defesas, 166; COlwe l'epolhal, ou I'epol/tlula. l,'ouve l'l fig. Ladroeira, ou abrigada de ladrões. IJ,
~.Ias muares, a quem deve cavalgar em /l61'. V. Coulillor: Cuuve lombarda, etc. § 3. 2. 9. "para lhe desfazerem aquelle covil"
cavallo, cdas, ~ 1'0Upas co ntra a pragma- [)ouve lhl'onchuda (crambe, es). D. 1.'1': l}fan. § Choupana, clloça. Sá c lUil'. "metlido no
hcas sumptullrIaS, etrl. Ofll. 5. 80. Ui. V. Carla, 91. Cent. 4. "core"
meu -" Delie. Act. 33. "em abri I vai onde
Illutar, § Probibicão, defesa, privilegio. Etu·
Cón" S. r. (do Lat. cava, fem. de cal'IlS, has de ir, e torna a teu covil" § Covil da
cid. § Encouto, pêna do que (juebra coutada. a, um, concavo) Abertura na terra; esca- sensualidade, da lorpeza; lupanar. Vieira:
VOlllar, V. trans. (do Lal. cautus, p. p. vação funda: v. g. para plantar uma arvo- "passar o dia e a noite n'um covil ela sendo~ueI'B, acautelar, impedir, prohibir) 1'1'0- re, uma sebe; para lazer certas sementei- suolidade"
(lo"ilhch·... V. Cuvilheira. UUs. 3. se. 3.
blblr, vedar o uso de alguma consa debai- ras, como de abobaras, batatas, etc., ou pa.
10 do encoulos, coimas, ou penas. nes. ChI'. ra qualquer outro fim. ~ tlg. Qualqner de- fim; e· 5. se. 7.
preE~ão
no
rosto,
ou
em
qualquer
outra
CO"i1llcte, S. m. Pratinho de louça viJ,I/..c, 166. "cra no tempo em que elrei
~andara coulal' as 111 uias» § Guardar o pri- parle do corpo: v. g. as covas deixadas pe- tirada com bordas altas, onde se con erva
l1';glO .de ~oulo, on~e não entravam justi- las bexigas; a com elo denle, etc. § COL'a da o doce. § ln lrumento do que faz habiJida~ ordlnan.as: "os fidalgos vos pedem, qne barba; a depressão que ella apre 'enta na de, e jogos de mão com p"lIotilhas.
parte inferior do queixo, parecendo como
CO"inllu, S. r. dim. de Cova. V. do An.
hf;l mandeiS coulal' seus bairros" O/'{l.
1..~9. IO-.§ AcauLelar com pena-, e coima que fendida. Aulegl'. r 45. v. § Cova do la- I. 16. "covinha ... na area" § Concavosiamrracçao de privilegias. e isençõe" dados drão . depres-ão ncl parte inferior da nnea. nho, que esta talvez naLuralmente na pon~Iogares, ou pessoas. § Fazer aprehensão, § Cova de (eras; covil onde ellas .habitam, ta da barb~, ou se faz.no rosto, quando almadla.de cansas defesas. 01'(1. Afan. I. 55. on jaula onde as encerram. § AntlgamenLe guem se n. Ac. elos SUl[l. 2. 243. I,
()ó"o, S. m. (do adj. covo) Cesto comprilO, Andl'. Ohr. 3. f. 1 v "poderão andar em se usaram cóvas de conservar t/'igo em gl'ão,.
~Ula\ se~ lhe serem coutadas" Concol'dala. matamoras, alias masmorras, ou cisternas do de 'limes, que da bocca para dentro leill
D,_AI. V. al't. 3.• andão em sindeiros ... de 3 ou 4 ]Jraças de alto, largas a propor- como um fuml de varinhas, d'onde o pelq~e sao dignos de coulal'» (por não ser li- ção, ao modo do- ~Iouros. Elucid. V. Ma!a- xe, iI ue por ella entra, não póde saír ; usa·
~ ocaval:::ar senão em cavalto de marca) mora. § Cóva, s. m. (no jogo da pella) E o e l}a pescana. :J No Brazl[ c~lamam a este
onc-/- 134 V..col. 3. § Dar o privilegio do segundo parceiro, qur. defende a casa..§ Es funil a sanga do c6vo, ou covao,.e os fazem
·e el-rel Ibe cottlou a sua quinta de tal' com os pés na, ou para a cóva ; nao ter de duas sangas para entrar o peixe de am~. Og. Atalhar, embaraçar. Pl'esles, muito tempo de vida por doença, ou pela bos os lados. li lJeilal', levanlal' os c6vos ;
de °1 oMOUI'O Encanlado. § Proh ibi r o liSO edade. § Ou cova Ol~ denle; (Ioc. pup.) Diz- mettel-os nçs canaes, etc. § Césto. onde se
~iaguma Cousa, o exercícIO de algum di- se para significar que só ha a escolher Ulll mettem ga1.llOhas a chocar ovos, e tirar pinIh l~. 01'(1, Ar 2. 349. "seus direitos nunca de dois partidos, uma de duas resoluções. O los. V. Covao.
vo,'o, u, adj. (do Lal. cavus, a, tll~t) Cón,e oram coutados, nem defesas» § Privile- Ser pam a cova de um dente; diz·se da co~:"Iselltar de serviço, apenação, requisi- mida. quando é mui~o ~0!1ca. § lJesde.o bel" cavo, e fund?: V ..g.. lJI'!"lo cóvo : bl'eJo escu~tàtfuqu\ s~las bestas e eousas lhes sejam ço ate á cova' do pl'lnclplo ao fim-da Vida, 1'0, e cÓvO. Sa e ir1!!'. Egl. 4... wma um va(m $, I. e, lhes não sejam tomadas. Id. até ã morte. § Cóva; a abl'lrtura que se faz so de ferro a modo de llalança cõva" Gou_.
lUa t' § &1' COttlwla a mula, ou arma de- no chão do cemite~io para enterrar o cada- vca, JOf'!'. 3. 10.
Co,·ond .. , S. r. Cóvas, 01} fundoeli segUl~~n cerlo pl'eço; é dar-se esse preço por ver' sepultura. Dlz·se valia ati valia commaad°' em lagar da cansa que devia ser mUlll a cova destinada a receber mais de dos, de l1ma certa exLensao. 1ned. 2. 375.
Có,'ócó, S. m. (I. do Brazi!.) O caneiro,
oCOo dea, ou tomada. Ol'd.
5. [[9.24. "se um c~daver.
Covócho, S. m. Pequena cova, em que ou levada, por onde despeja a agua, que sãi
Iderc nosso U1ho cav.algar ~m mu!a, ~ se
l0m
se
lança
a
semente
de
algumas
plantas,
codos
cubos das rodas dos engenhos de moer
~'/h~~~'le 't a .qulzer lelxar a Justiça,
.
can~as de as.sucar.
!ln Iriola ~~i a (estimada para o encouto) mo fava, feijão, etc.
có .... có'.n, S. m. (tA. do BrazIl) Nome de
Covodo, S. m. (ant.) V. Coyado e Cot?vel'lOOftm. I
rasu No mesmo sent.id!! diz:
te a besLa em 50lfl libras» I. e, ava'- um passarinho, cujo grito parece ser cons- lo ...que me desse a mao a beijar que Ih a eu
nom cortasse c.orn o ]Jraço polo cavado" Porto
llrda para o encon[o, ou multa, em 10- titniôo pelos sons do nome que tem.
CO"ndo, S. m. Medida liuear, que tem ilton. h!sl. SCnpl. \. 30.
COUsa. § COttlal'; pro' "'er, defender
VOL, l-FL. 7L
Ord. AI. 5. '.18. I. "lJue se a eltrs cOttlassem" ias malfeltores drfesos, e coulados nas
e~rejas.) § Tomar em log'ar defeso. Lobo, f.
603. (,nao ve'nlla alguem que aqlJ1 nos COltle» § -. se; v: ref. V. Acoutar-se: V. [I. coutar-se a e~l'cJa. QI'(I. ,A{. 2. 8, I. .
Con.tl.lI·''', S. I. O.fhclO de couteIro: como
11I0nlelna de montelro. Ined. 3. 498.
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"OVÔIll, S. m. e pI. Coviics ; Cóvo de pes- a que falta alguma parte essencial. § Mezes ca, como parece do logar de GOIJ$' e V
cal'. Elueid. 0.1'1. Sanlello : ..eovões, e nas as, COJJOS; fi". atrnzaclos, cm que se não pagou' mesma ChI'. I. C. 6. § Livro de có-' . a
e santellos" § Cova, se~ultura, campa. Epi- a soldada, ou renda vencida: "pedindo·me que ensina a arte de cozinhar. 'l/lha;o
laph. anl. 110. Eltropa 101'1. 2. 31'2.
os eo.7]OS mezes·, tem que mancou o pagaCozinhAdo, p. p. de Cozinhar'
.
COXft, S. f. (do L~t:l Parte da perna en: mentol 7'olenl. Pocs. § ii. s. Pessoa que co- Guisado. Freir. L. 4. n." Bt -Icnlilh e adJ.
tre o joelho, e as Virilhas. Arr. 4. 16. "fOI xeia, que é coxa: U/n CO,1;O, U/lla coxa: "mais Vieir. 9. 321. § Nei0JJCrdcl' por mal co:~
ferido em uma CO!IJa. § ()õxa; funda, bolsa, drpres~a se apanha um mentiroso que um do; provo ~or falta e boa diligencia. III 0ou semelhantes nas sellas dos cavalleiros, co'vI)>> (prov,)
Cozinhar, V. trans. Cozer-ao lUme' .
eJOXCII.C, S. m. A parte da armadura que sal' o comer.
.gul·
peça onde se firmava o conto da lança, que
o cavalleiro levava perpendicularmente. iii. fica acima das grevas, e cobre as coxas. . Cozluhch'o, a, S. (do FI'. cuisiniol' .~ ~
e Jlloça, f. 90. e 155. ultimo f,(l. /Jiar. (tOlt- Vasco Arte,
128. -as suas armas são in- Pessoa qne faz o comer, que Cozinha '~'[6
"em,
603. V. !leste, que dlfl'cre.
tl'iras corno grevas, e coxoles·, -coxcle» Goes, vro que tracta da arte de cozinhar . ~ ,.
"oxlllgíll, S. r. tI. med.) Doença na ar- ChI'. Man. i. c,. 50..
. .
"rálll'o, S. m. Insecto bymenóptcro
ticulação dos quadris r.om a coxa.
CO)'nll, S. !. Slgnlf. IOcerta: (talvez do
Critca, S. r. Parte concava da< coluro
Coxellclúra, S. r. Acção de coxear.
FI'. eouenne, couro uO toucinho) Talvez cou- en.canada~. V. Encanado § Mari~co qUCn~
Coxeá r, V. intrans. Andar ,;óxo. § ng. ra, couro, pelle: .. amorsto voz, que venhaiS cna uebalxo do costado dos navios ou no'
Claudiear. Atllegr. 8i.
forrar \'os~a cOYlla" IJ. F. Man. Cell/. 2. rochedo~; as suas valvas asseutam sobre
"óxélla, S. t. Vaso grande de cortiça em CC!rl. 21:
um pedun~ulo tulJolo o. quepodealon'ar'5C
9ue as mulheres Icvam roulla para lavar;
CO""elln, elc. V. Courella, etc. .
e contrablr-se. 1I~1. da Incita, f. 330. ollls ld
e usado no Alemtejo.
vo)' .... clo, etc. V. COItado, e CUltado. § la. 27.
.
Coxcndlco, n, adj. (do La!. coxenr/i.x, Al'Ilicto. IIlCl.l. de Alc. 3 . .
C"[.cc,~, S. f. Planta Il'gllminosa.
sciatico) De scialica, on pcrteneente a ('~ta
CO)·t~l~o. V. Cutcllo. E/.lIcld.
(l"uchu, S. m. ~I.edalha, fIue os condeco.
doença: v. g. af{IJclo -, Porl. Jlle(~. 171. ~ 1:,Cozed ...·", S. f. A porçao que se coze de rados trazem ao peito como di,tinclivo' vc.
chion, ou lado da cóxa. Phann. T. 2.1J. 3l. um:l vez: V. g. dClt·me lima cozedura ele er- nera, condel:oração. V. Chapa Placar'
Coxcte, S. m. Especie de catapulta que vilhas. g A acção. de cnzer. § O estado da . c~·uco'·i.\u .. , S. f. Oansa polaca, viva c
servia para arremessar lanças: .. feriram cO\l~a que esta cozida. § Opreparo por meIo Ilgrlra.
Cc·um'-"" V. !raus. (an!.) Dar queilas
muitos e a elle com huma lança darremrs- do fogo 'de certos produc;tos da iudustria: a
50, que lhe passou um coxelc" Goes, ()hron. cozr:'_dura do tijolo, da loulja, etc: § COllcen- Sa Mil'. f. 91 v. I!alm. I!. '165. pr. lJol';'elq'
JUan. I. 50.
traçao de um xarop.e, de um cozllnenlo.
Orlogr. {. I',6. dIZ que c mais proprio que
Coxín, S. f. (do FI'. conrcic) Prallllha fixa
C07.éllo. V. Co:elto. Gat./J. l/escr. :I.
clamar; mas V. Clamar, que é o u ual.
nas galé:! pelo meio dos bancos, por ollde
Cozé,', V. tralls. (V. Coser. ~'o:scr ao luCrRmhe, ~. f. (I. boI.) Planta da ramitia
se passa de pópa á próa ; nos navios rsta mI', ou com calor: coscr á agulha. Co;cr do elas cruciferas, tambem chamada COlIVOJlUlpassagem esta lJxa de cada bórdo. 11. N. I. lia!. CUOCIJre, mudado o ce cm .:e, coser do n:llfta.
3'28. § ubre a coxia se põeDl canhões, e an- FI'. col/dre: mas o equivoco dos sons, até
C'·"cuho, S. m. (t. zool.) Insecto da oro
dam os que pelejam: artilheria de próa, de fallando, lira-o, como o de inllnitos homo- dem cios lepidopteros; teDl o corpo tubulâr
pópa: ..meyas esperas, com sens falcões de nymo', o assnmplo, e as circulllstancias.) estreito c comprido.
I
coxia.. Luc. 5. 7. (V. abaixo Canhão de co- Fazer fcrver, ou pór a ferver sobre lume,
Cr,,"celicu, S. m. (I. do 01'07..) Porç,io
xia.) N'ellas se cravavam talvez as cadeias, fIualquer objecto, cm agua, ou em onlro Ii- de coróa com l1õrcs, posta em banda pelo
ou bragas dos forçados: -cinco galeotas la- quido, v. g. a comida, um remcdio, ele. § meio do escudo.
tinas de coxialJ (as de coxia larga admilliam Gozinlwr. § Pór em forno, ou ao sol al"'u",'"ae,\uo, O mesmo que Craniano.
mais pessoas, e canhões) Goes, ChI'. Man. ma cousa, para fazer evapnrar a sua buCrc\neo, S. m. (do Gr. kmnion, de fial'c,
1. c. 86. Couto, 5. 2. 4. Aulo do rlia de Jui- midade. enrijar, etc. v. g. cozer lelha, ti- non, cabeça) O osso da parle superior o
zo: -desatar a coxia dos mesquinhos pec- jolo. vitlro, elc. de maneira que possam I'C- posterior da cabeça; caixa ossea destinada
cadores, que lá tenho em prisão- Mas em sistir á chuva. a golpes não mui fortes, etc. a conter o encephalo.
Crun;;c.!l, S. m. pI. (l. do Bra7.illlndige·
geral iam aferrolhados nas tostes das ga- § Cozcr a bebedeira; dormir até que passe:
lés, § Toma-se talvez pelo conv(}:; 11. P. § cozcr a fl/!'ia; deixal·a passar. Eu/i'. I. 5. nas que tinham dominio em parte das pro(JorreI' a coxia; passar pelas varas, açoutes, § /Jozer o eslomago os alimenlos; digeril-os, vincias do ~Iaranhão e Parâ.
ou calabrotes dos f')rçados; ou antes ser e preparaI-os para os converter em ch~'lo;
C,'u"gla, S. f.
ignif. incerla. C{)u[Q.
açoutado por as pessoas, que formam duas fazer a digestão. § fig. Abraçar: V. g. cozer o Soldo Prato fallando dos antigos soldado.
lIleiras na coreia: e lJg. vaguear, andar por eslomago as 1Jai!cõcs: sofYrer-se com ellas. T. diz, que traziam "huma crangia ao peito
aqui, e por alli. § Canhão c/e co.7:ia; que jo- ele Agor. l. 2. § Cozer verdades; - algtl/na po ta em ItUII1 morrão .. será arma, ou ar·
ga por cima do esporão balas de 33 até 34 doutrina. Ellfi'. 5. 4... o estomago não vos nato?
CrunguC'Jo. V. Caranguejo. [AIS. 6. 18.
libras. nro de coxia. Anelr. ChI'. 4. C. 10~ co;c a venladIJIJ (não a abraça, e converte em
§ Na estrebaria, ou cavallariça, é o JoRar proveito). AIT. digerir, solrrer, abraçar. §
"""""'"Cl, ", ou - IIcilllO, adj. (I.
que occupa cada cavallo; ou onde elles /Jose r-se, 1). l·e{. e
anal.) Que 'tem relação com o craneo; per·
estão presos ás mangedouras, § UOJJia da
Vozé", v. intrans. Ferver ao fogo: "esta tenccnte ao cran['o.
egreja; o espaço comprehendido entre as ~anelia, os tachos e caldeiras co.:em bemlJ
Crlllllol;"UI.I.íu, ou - ncogrllphln,s.
paredes dos lados, e as ~rades que divi- li Co:ser·se a salada; perder a frescura, e fi- r. (do Gr. kl'anion, cranco, e gl'aphú, cu
dem o povo. § 6'oJJia elos hospilaes; cor- cal' murcha. § Uo:;er-se a maleria do deflu- descrevo) \l. didact) Descl'ipção do cra·
redor ou sala, com cam.as para doentes, por :Il0; ficar em tcrmos de se expelilr. Suppu- neo.
. ,
C,·,... IClgr"I.hleo, u, adj. Que respellaa
ambos os lado. § CoXia de bancos; passa· ·rar a das apostemas. § ()o'Scm-se os (ruelos,
gem estreita entre os mesmos, postos a lo- quando se adoça o seu succo; madurar, ama- craniograpbia.
po uns dos outros como nas platéas dos durecer. § V. Coser, que dilrere: e 110 fim o
4:rnnI6~c'npho, S. m. O que se oecupa
theatros, circos, etc.
modo de cOlljugal-o. § Uozer·se o peio; diri· de craniographia.
t:oxím, S. m. (do FI'. coussin; do Alem. qir-se bem um negocio, dar bom resulla"rn"lolilr, adj. 2 g. Que se assemelhaa
kussem) Leito de sestear á moda da Asia; 00. Ulis. 3. 2.
um craneo.
cRmilha, canapé, ou sofá sem encosto, com
Cozido, n, adj. Preparado pela cozeduVI'nnlol",·I". S. f. Coneha que represeo·
colchão mui pel"'ado. Cam. Se/euco, lJ. ~4. ra: came cozida ~ Pão cozido; a>sorda. § - ta 11m cranco. .
.'
-que lhe façao 71uma cama ... l1um COXtl11 s. m. A carne COZIda de vacca que Re serve
CI'nulolo;;;'I, ou t'rnnololó"l, (do 6r.
abastará.. B. Flol'. .2. J93. § Aln:ofada de as- no jantar depois da sopa, e é acompanha- kl'allion, craneo, e lo.qos, discurso) Conllesenlar-se em estrado. § AlmofadlOha d~ cou- da cle toucinho, chouriço, presllnto, horta- cimento, estudo profundo das protuberao1'0, sobre qu~ o dourador corta os paes de liças, Nc.: lemos hqje wn (Jom cozi.clo.
clas. ou emincncia~ que o/fel'ece o ~r3neo,
ouro. § TeCIdo a moqo de cal!la, ollde se
Cozlcl'"'n, ~. r. V. Cozc.dllra.
e dos indicias que d'abi se ~odem !Irar re·
guardam vélas no naVIO, de cairo, 011 corC07.lmenlo, S. 11). Acçao de cozei'. § Di- lalivamente ás faculdades Intellectuaes, e
da (Amaral, r: 53 v.); ou tecido de quc se gestão. § Rf'medio de hervas, ou outras dro- caracler moral dos individuos, segundo o
rodeia alg-uma peça, onde roçam cordas, gas cozidas em agua para se beIJeI', e para systema de Gal!.
para se nao cortarem. § COXil?l ja sella; V. outros ll~OS medicinaes.
Crnnloltiltlco, n, adj. Pertencente, coo·
Galapo. Rego. Cav: 44.. § Artificio de fogo
C~zínhn, S. r. (úo FI'. cltisine; em Lat. cernente á craniologia.
•
C,'"nI6101;0, S. m. n, f. ou ()r8~!~O
usado dos bombeIros: c de estoDas el11[Ja- col]uLna) Casa ou log-ar onde se faz a comip~das em pez, enx.ofre, cebo" com polvot'a, da:. § O acto de cozinhar. An·. 3.20. § Co- gi>ltll, 5.2 g. Pessoa que estuda, e"..,., a
feitas em um cO$un; e se vao solta", cha· mlda:. ".não tendo o cozinheiro de ql.:e fa- c;raniologia; que escreve sobre ~sta mateman:t- se eslopaelas. j> (I. do .Indo-portug-~Jez) zer co:.mha aos frades" Flos Sanet. V. ele ria; que a ensina.
. .
COXI1)1 de al{!netes; almofadlOha para albne- S. Anlon. t. 14...frasca, ou petrechos de
Crftnlonuinclll, S. r. (do Gr. ~r~lltOn,~
tes, preg!1delra.
cozmha. os vasos do serviço d·ella. Cou- manleia. adivinhação) Arta ~e ~d!vlO lar la
C.oxl ... I....O, S. m. (I. do R. _Grande do Sul} lo, 5. ~. 3. V. Fra ca. § Aarte com que se faz disposições moraes de um IOdlVlduo, pe
TeCido de la preta, que se p.oe sobre" cel- a ~omlda: a co;inha porlugueza; a - brazi- inspecção da sna cabeça\ o~ ~o s~u cr~nfo:
la para comm~do do cavallelro.
. letra; a - {'/'Unceza S l1icho ela cozinha, Este nome foi dado por Irrlsao, a cramo
«Joxo, n, adJ. Que tem a perna encollll- creado da cozinha. § Cozinha' o que se co- gia.
. e
d~, e tira por ella quando anda. § (por ex!.) zi~ha, as iguarias. § Livros (la cozinha d'el""·.lIIlomctrin, S. f. (do Ur. ~anlo~i35
Dlz~se de qualquer movei, que tem um pé "el; onde estavam assentados os nomes dos met"on, medida) A,rte dc empreoa~ ce um
mUito curto, ou a que falta algum pé: me- moradores da suaensa que recebiam mo- formulas mathematlCas para re'l~zlrlaS as
sa coxa; cadeira -. § Verso CO,'VO; o que não radas, rações, etc. Res. CItr. J. II. c. 211. pequeno numero de formula:s sd1rng ccratem o numero devido de yllabas. § Perio- Goes, Ch/'. Man. 3. c. 40. Ord. A(. \. 57. I. diversas graduacões da capaclda e o
do coxo; aquelle que não tem harmonia, ou Entre estes estavam Udalgos de grande mar- oeo.
-
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V unlómctl'o, S. m. Jnstrumento que
!er:e para !TIcdir os dianll:tros do cral~co,
vrnlllo"eoplll, S. r. (t. e1ld.) Arte dc Julr das disposições .!D 0raes pela fórma do
franco e sua inspcC9ao: é sJstcma de Gall.
E' s)'n. de cr~llwlogw..
,
('r/lnlo"COI.lco,. ", adJ. (t. dld.) Que se
refcrc ii cranioscoPIa.
VrullloscÓI.lo, S, m. InstfUmento para
observar o craneo.
.
V"Illlló"col'o, s. m,,lt. d!d.) O glle con.idera o craneo para tlra,r In.ducç~~~ ~cla
til'as aos caractcres, ou as dlSposlçoe" 111oalas.
Vruuh'Ó80, Ó811, ad'J. Que d'IZ respel't o
ao craneo.
,.
VO'/lp"JlíIlR, S, f. EspeClc .de pedra, que
anli-amente se sup[lunha encontrar-se na
cabeça do sapo, e que é o drnte petrilleado
do lobo-marinho.
VrÍlpulll, s. f. (do Lat; dl\ Gr. fiara, cabeça, e po1l6, cu sacudo) Deva~sidão, desregramento no comcr, bebcr, Jogar; co~
plexo de vicios, que tornam o homem abJeelo. § - s, m. O individuo qu~ ~e rebaixa
com a practica habitu!ll dós VICI?S tor[les,
de iiccões rcvollantes, lIldlgnas: e um crapu/a"
.,
VrnpuIÓ"o, ", adJ. Que e crapula; que
IfUlO habito dos vicios torpes.
VrÍlrc,.. V. Clarca. CaJ'll.
Vrorc"/l, e dcriv, V. Clareza, etc. Cam.
iii. Ii2. "craro .. e Pa{.m, t I. I n f'. 236. '2,
Callc, f. 206. "cramr, que me cerca vali i. é,
clarão.
Vrá., {ll'ó"l s. m. A voz do corvo; palam onomatoplCa. Ac. dos Sing. 2. l5. -que
eu Cllmo corvo, sómcnte poderci cantar
rras, cros.,
Vrais, adv, (do Lat.) A' manlJã. "wrt. de
A/o, I. 1'rod. dos A. dos Ap. 2q v. 2'2, «e
di se eulom Feslo: cras o ouvirásll.
VrlÍsc, s. f. (do Lat. cI'asis) (t. med.) ~lis
lora: v. g. crase do sangue, dos humol'es. §
il.lIistura das partes constitui ntes da economia animal; ou em sentido mais extenso,
rooslituição. Camp. de Palhal. "alteração da
mIJe tio s)'stema. Jl1ello Franco, l/ygiClle, 1J.

261.

Vrá.c, ou Crúsls, S. f, Figura de gramy, Syneresis,
VraiHsllllUllltc, adv. Grosseiramenle; a
olho; vislo~: v, g. el'l'Ol' -.
Crd8sBtcllu, S. f. (t. de conchil.) Género, l)"po de bellas concbas marinhas, bival·
lei, mais abundantes em especies fosseis,
do que cm especies vi vaso
Vra.sntclláccos, S, m. [lI. l"amilia da
da;se dos 01011 nscos, que tcm por ty [lO o
género crassatella.
Vrns8irlc, B. r. (do Lat. crassilies) A grosrura, espessura, peso: <la cl'assicie, ou subIilrza do ar" Il1sl1'. da Ac. de Lisb.
CranIJl"Jlc, ou CI'us'oIdiio, s, r. (do
la!. ~I'assi!as ou cl'assiludo) O mesmo que
Cras slOle : v, g. - dos vapol'es, dos al'es.
II!JC, No! 2n, c<cl'(lssidão da matcria gros!1lrameule triturada".
CrnH.,8i."hIlO, ", sup. de Crasso. Paiva,
, S,l. 212. B. Flol'. J. p. 286.
.trt8Ho, u, adj (do Lat. cmsslls) G'rosso,
~h sso, carr~ado: v. g. vapol', aI' crasso;
UUlal' crasso, Vieil'. 7. 4q6. '2 .• ouro cras~,espesso, e opaco" § fI~. Grosseiro: V. g.
Irro cra~so . § /gllorancLa Cl'assa; sumula
l:n~raucla;. Ignorancia em·consa facit, e espectes obVias; em "ue
é dillicit
o erroJ ou
fllgano.
'1
.
ma!ic~.

:rt 8ula, S. .e. (1. bot.) Género, typo de
~ntas .d~ f~mllia das cra3su\áceas, quasi
as ol'lgmai'Jas do cabo de Doa-Esperança.
,J tru8UlaiCCll81 ou CI'ussÍllcos, S. f.
~ (I. bOL) ~ami ia de plantas dicot~'\edo
~ polypetalas, de folhas carnudas e sucu : que tem por typo o genero crassula,
II v~Vtd~ (a~l.) V. Claustra. Sevel', Disc.
Cr'
Alc. 2, ::I
tr , lanL) V.' Castrar. Ol'd, Ar. 5, 13.
Cr 'I-no por ende",
PriorlMlelr~, ou Crostilro, 0, adj. (anL)
lt emCl'jltll'o; claustral, de Ordem que viIII, ele. c austro, como os conegos regran-

oem:·

trUIIDo, a, adj. (do Lat. craslinus) (1.
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poet,) Do dia seguinte. § A tuz cl'aJlina; o preciosa:: uma com111ellcla cl'avejada de
a.manbecer: Lus. !lo 80 .• que para a luz cras- brilhanles.
Ima elO dia futuro sua parlida diGerisse.
CI·II'·CJud'U", S. m. O que faz cravos de
Eneirt. 10. 59.
ferr~dura. Inat. 3. 517.
C"uté"o, s. 111. Gencro de arvores e arCr'l\'cj""', V. lrans, Pór nas ferraduras
buslos, da familia das rosáccas, de que ha o cravos que faltam. Rego, Cavo 95. Luc.
v~l'Ias espccles, 'das quaes as principaes 211. § Cravejar o lelhado. V. Cravar. § ~;h
sao : o cl'alego ordinario (cralcegus arla), o gastar, prcgar.
cralego de '!OI:bO!lha (cralceglts lel'm.i1wli.s);
cl'",'clillll, V. Clavelina, l1ór. Lobo, {.
o craleao. plrltlel/'o (cralm{jus oJ)i/acan~w) 153. «huma grinalda de jasmins, e claveliou ptlrllelro vulgal'; o cralerlo a:;eroleiro nas" Elcgiad, II .
(cmla:,IIus azerolus) , ou a.eroleiro vulgal',
l"'''''ctCH, S. m. pI. Os ferrões da flvéla,
(,'I·.. H"'II~ s r (do Gr, k,.alel') A bocca do ou fivelües.
vulcão. a parle por onde expelle as mateCI'''''ijR, s, f. Ferro, qne prende na voria. inllammadas; algar; garg-anta do fo"'o. leia da ponta da lança do coclJe. § Cravija
I'. Algar. § Vaso grande, c.-pherico, cm que de alravessar; é corno parafuso, que rcmata
os allllgos misturavam villho e ai:ua, e on- a langa. § Oi'uvlja mestra; é a qur remata o
de enchiam depois as laças dos convidados. jogo traze iro, e o dianteiro dos coches.
VrutiClClll, S. f. (paI. Lat.) de ·U', Grelha,
CO'II"iIlO, 1'. Glavina. § (t. bot.j Especie
pequena grade. Mal'e. Chi'. 2. 199.
de cravo peq ueno, de que ha varias espec"II\"1'çiio, s, f. Acção, Oll trabalho de cies com diver idade de córes : taes são a
cravar; o ~eu elTeito: v. g. a pectl'a cuslou cravina ela China rdiant/llls chinensís) ; a
dez, a cravação villle. § O' ornato de pregos cravina suberba ({tianlhus supel'bus); a cra·
cravados conl symctria. V. do Arc. {ai. p, vina l'amtula (dialllhus 1Jm/i{er) ; a da Chi219. "com cl'avação doirada., «couraças com na multiplica-se por sementes, e olJ'erece
cravação de ouro" Seg. Cerco de lJÚt, j'. 36q. um grande numero de variedades,
§ Os pregos que se cravam para srgurar. ~
Cl'lIvlll"~O. V. Clavinaço. Mariz, Alut, 5q I,
O enga~te de pedras llreciosas § (t. typ.) O CI'lI"illbo, dilO. dc Cravo, §,O cravo da
releI"O do typo no papel do lado opposto India ou cravo de cabecinha. § Cravin/w do
áquelle em que 'se imprimiu: esla pagina AJallo; a herva dc St.& MarinI;Ja. § Cravinho ele
lem muila. ou lem pouca cravação.
lartul'li:ca; ptauta da fam. das onagrarias; a
cl,.,,·(ltlo, p. p de Cravar; «armado de sua DÓI'.
armas de roxo e pardo com pombas de pr\lCI"l\'IIIOSO, OHlI, adj, (t. bot.! Em fórma
ta, tão sublilmente cl'avatlas, que parecia de eravo. § Oravinosas, s, f. [lI. Familia dos
todo uma peça" Palmo C. 23.
era vos e cra vinas.
Cr'I\·lól'giio. V. Claviorgão.
c"'''·lId'U', S. m. O que crava pedras precIosas. § Punta de ferro [incado em um caUI'U"ístu, s.2 g. Pessoa que toca cravo;
bo, com que os sapateiros abrcm no salto pianista.
os buracos dos pinos. ou tórnos dos saltos.
CI'''''O, S. m, (do Lat. claws) Prégo. DireCI""'lId""'II, S. f. Fcrragcm para navios, mos, CI'aVOS cle /el'radltra ; e os cravos com
pregadul'a. Etucid.
que ]JI'epu1'alJl a Chl'islo na cruz; e em esCI"U'Ú"CIII, s. r. (t. de agric.) Docnça que tylo épico: acom hum al1udo cravo de diaataca o centeio, e outras gramincas, a qual mantell e não 1Jrt!gO. Mos, Sancl. p, 102.
consiste em uns ponlos dellegridos que al- «afixá-lo com craL'OS n'urn madeiro" V, de
gumas vezes tambcm se observam nas se- S. Poilcarpo, g ligo Pregar 11m - na l'oda da
mentes; tambrm se chama esporão, fungão /'orlww ; fazcr crssar, ou parar as suas mudanças; lixaI-a. !'idr. § /Jral:o da !lulia; esou mOITão.
CI'U"'''', v, trans. (do Lat. clavare; Fin- peciaria, adubo prelo, da feição de um precar. prcgar: v, g, cravaram·lhe na cabeça guinbo, ou cravo de cravejar: vulgarmeute
lt)lIa cor6a de espinhos; cravar leI/tas com se dizia por dillerença, cravo {fi/ro{e, e cracal nas boccas, para não correrem; e entrl1 vo ele conlo. § Cl'avo do Mal'allhào,' casca
cobcrta e eoberta das mcsmas telhas, que arom~tica e de sabor semelhante ao do craa.sim ficam ligados com a cal, por cima da vo gl/I'o{e. § Flõr vnlgar, de que ha varias
qual corre então a agua da chuva; outros di- especics ; cravo l'osa; cravo rajada, j'OllXO,
zem n'este sentido cravejar, e leI/IOdo crave- branco, amarello: n'esta accepção, e na sejado. CravaI' uma se'la 110 COl'pO, no 1Jeilo ; guinte de borlJulha, diz a Ac, elos Sing. 2.
uma /a~a 110 corpo, lI/ll 1Junhat. !tt. L. 5. 219. 15.2. "ao cravo não ma comparem, que pócravaI' um111'ego na 1Jal'ede. § fig. Fitar: V. g. de quem tizel' tal, quando buscar pés de
cravar os o /ws em alguem, e não os apal'lar craL'OS, uravos de pés póde achar•. § Omvo
d'el/e: "Cl'aVal' o pell5amento em algum ob- de ele{wlClos ou de Tunis; outra nOr, amajecto. Chagas, Carl. '2. Iq6. § Melter a pe- relia, ou a111arella tostada, § Cravo {elidra no engaste, e dobrar sobre ella a bor- do ela India; plauta de nó!" semellJante á do
cravo de 'funis, muito diversa como ella,
dinha, ou denles para Ilcar engastada.
CI'''''''''iu, S. r. Omcio de cravciro da or- das plantas do genero dianlhus,' é a lageles
dem de ClJristo. Elucid, arl. Clal'ario: «co- el'ecla. § Cl'avo ela lel'ra (cal!lplranles ammalica), arbusto da famitia das myrtaceas,
mo cousas de mem cravaria.,
CI"U·Útll. (do FI' Cravale) V. Gravata, que que se encontra nos maltos virgens da província do lIio de Janeiro. § Borbulha com
é hoje mais uso Blul. Supp.
C,·o'·...,", S. m. Planta do Drazit, deno- raiz, que na 'ce no rosto, nos pés, etc, etc.
minada pelos botanicos ul'ome/ia sa(tenaria. Eu{,'. 1. t. 17 V. doença, que vem aos que
Os pescadores servem-se das li bras das suas tIveram boubas. § llostellillhas como os cravos, que vem nas plantas dos falcõcs. Al'le
folhas para tecerem redes, .
ul·lu·eh'.., s, f'. Instl'Umento de sapatei- da Caça, p "'7 v. § Cravo; humor quc se
ro, de tomar o comprimento do pé. § l3u- fórma das bandas do casco do cavallo, e
raco da ferradura por onde entram os éra- ahi endurcce, e por passar de um lado a
vos. Rego, Cavo C. 18. § Medida de tomar a outro por cima do casco na quartetla, se diz
a\l ura dos homens, lJor ex. dos recrutas; cravo passado ou repassado: causa manqueinas administrações de policia, etc, § JYão ra. Rego, Uav. e Alv. C. 63. § CraVai a brachegar a craveira; não ter a altura prectsa; za 'I ue faz o murrão da artilllena, ou a
v. g. para soldado. § Medida usada dos es- ponta dura que ctle faz acceso. Ex. de JJomb,
pin)!'ardeiros, § Palmos de craveira; palmos ~ Cravo (do Lat. clavis, clave); instrumento
musico de cordas de arame, tocadas por
de 12 polleg-adas.
u.'o,'ch·o, S. m. Vaso onde se plantam pennas ou marletlos; tem teclado, e feição
diversa
do monocbordio, que é oblongo recravos. § A planta que os d~, ou ~~ja ~ravo
DóI', ou seja cravo da lndla; alias gll'o{e. gular, e é maior que a espinhcta. § Adag.:
Uoulo, q. 7, 9. § M,açãs {!e craveiro,' espe~ie • Uma no cravo, outra na ferradura. DIz-se
d'ellas, de ordinal'lo mUi pequenas, e de m- do' que vae contemporizando, agora concorferior qualidade. Ap. das Smg, 2. Hl8, ~ V. dando n'uma cousa, logo discordando n'ouClaveiro da Ordem: «cl'aveil'o da Ordem tra; agora fazendo a sua vontade, logo
transigmdo com a de outrem.
.
d'Aviz'l Goes, ChI', !ttan. I. 12, .
VI',noú,'III, S. f. (t. bot.l Arvore myrLoLUI'"vcll'o, u, adi. Palmo Cl'avetro; palmo
de 12 pollegadas. '§ Braça craveira; de LO de que ~á o cravo da lndia, .
cl'U"oílbo, S. f. Planta rosacea.
palmos craveiros.
CI'é, S. m. (do t'r. craie, gypso) Especie
urn,'cJúdo,
adj. Cravado de pedras
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de cal combinada com acido carbonico;
greda. (/osla, Gcorg. 75. "barreira de cré(na chym. modo dá-se-Jlle o nome de carbonalo calca/'io (riavel.) § (do Fr. cnJpe, escumilha) Certa droga de lã: ocapa dê cl'é
pretolJ § Oré com cré, lé com lé; (loc. pop.)
cada um com os seus eguaes.
CJ'cnção, C"cár, e der. (do LaL cl'valio,
crcalor, aeare, elc.) fig. B. 4. Prol. "crear
a meus peitos e braços os negocias alheyoslJ
tra('!~J-os com muito cuidado, e empenho.
§ V. 0riaçflO, Criar, etc.
C"cbro, I\~ adj. (do 1at. creber, bra,
brum) (t. poet.) A~liuúado. Lus. 9.32. llcrcbros suspiros pelo ar soavam.. \. Frequenle, s,ljn.
CI'ccençll, -

cendn, - centc, -

ce~,

etc. V. Crescença. Crescente, etc.
C"('ChC, S. r. Estabetecimento de carida·
de em que se dá a5ylo e alimento a crianças pobres durante o dia para racilitar as
mães o traballlO.
(J"ccleh'o, ", adj. (aut.) Credulo: ll{oi ai·
g'um tanto culpado (o regente D. Pedro) em
credei/'o, e vi ngati vo.. Inecl. I. 432.
v"ctlcllci", s. r. Banca ao pé do altar,
onde se collocam as galhctas, o calix., o
mLsal, alguns paramentos, como capas de
a. perges, estollas, etc., emnm ludo o que
é nece sado á cerimouia da missa, ou de
qualquer aclo religioso. Vicil'. 3. n.
C"CdCIIClál, S. f. (do FI'. credenUcl/e) Carta de crença: "apresentou as sua c/'edenciaeslJ procuração do chere d'um Estado em
que auctorisa o que ui 'ser o seu enviado,
e lhe da poderes para tractar negocias politicos: os nos. os clas 'kos d' ;em lJ/'fjCll/'a
ção d'el-j·ei. Cotllo, 4. 9.2. carta de credito.
C,'cdcncllÍl, adj. 2 g. Oarla credencial:
V. Credencial, subst.
C"CdCIIClál'lo, S. m. O que tem cuidado
na credência do altar.
C"CclClltC. V. Crente. Agiol. Lus. 2. p.
52G. "com que se augmentou o numero dos
crei/enlcs lJ.
(J"ctliblli'liulc, S. r. A qualidade de ser
crivei, ou que deve fazer a cousa criveI.
Vieir. I. t70. «a idolatria semeou a crecUbilicladelJ «uos crimeti de lesa magrstade a
lei suppre a cl'edibilidade das testemunhasll
V"cclUúr, V. trans. (de creelilo) (L de
comm.) Constituir um credor; lançar alg.
como crédor nos livros de uma casa de
commercio ; é opposto a debilar.
C,'cllltó".sc, V. ref. Constituir-sc crédor; lançar nas suas escripturas algnem
como devedor. Alv. de 24 de jan. de 1803.
"debitando-se, e eredilando·se mutuamente, etc. II
C"édUo, S. m. (uo Lat.. credilum) Fé,
crcnça, assenso, que se dá ao que nos di·
zem, ao que os sentidos nos apresentam:
a opi nião recebida: "postoq ue o credito
commum sejall Incd. 1. 107. § Eslimação,
auctoridade: oncgão·lhe o cl'ee/tlo porque
a não crem; o cl'eclilo (fé) que lhe uegio,
ércdilo (reputação. boa) que lhe dão" VICil'.
12. 300. § Pcrder o crcdito a alguem, ou em
a/guem; a estimação em que o tinham. Lue.
9. ll. 0 - aos idolos- § Favor, valimento,
graQa para com alguem. § Oartas dc credilo; de crença, credeuciaes, que um rei dá
a seus enviados a outro rei, republica.
60es, O/w. Man. 2. c. 7. § /Jar credilo a algwna cousa; acreditar qne ella existe, ou
é como e diz. § lJar credito a al{/uem; ter
por verdade o que alie affirma. § il. Prestar-lhe oseu valim~nto; concorrer para lhe
adquirir boa reputação. § Ol'edilo ; (t. com.)
ConOança na probidade e solvabilidade de
alguem. § neputação de homem abonado, e
capaz de pagar; d'onde sc occasiona ler
c/'eelilo; i é, ter quem fie d'elle : «a benevalencia, e c/'ee/ilo dos cidadãosll nes. Lei. f.
51. § /?allo dc credito; fali ido, quebrado. §
Não deixar o seu credilo pOI' mãos alheias;
elogiar-se a si mesmo; fallar com louvor
de suas proprias acções. § Ol'crlilo; o abono do que afiança outrem; a quantia em
que o abona: V. g. o metI correspondenle
1'emelleu-me um credito de vinle conlos de
j'eis; lettras de que elle não recebeu de
mim o equivalente. § il. Oqueé devido ás peso
soas a quem um negociante, etc. abriu con-

ta no livro mestre; todos os artigos que fi·
guram na reeeita de uma conta se dizem
estar no cl'el/ilo. § Crcdito passivo; estado
do que tendo credito contrahiu um empres·
timo. § O/'eclilo aclivo ; estado d'aquelle a
quem se deve. § Ol'edito a vencer; obrigação
contral1ida a praso. § Oal'la de e/'ceUlo;
carta passada por um negoClante ou casa
bancaria alrindo um credito junto de um
corre pOlldente, a favor d'um indiviuuo até
uma quantia determinada. § Coll1prar, ou
lomar alguma cotlsa a credilo; comprar fiado. § Fa:;er cl'edilo a al.gucm ; vender fiado.
e~perar pelo pa"'amento. § Tambem se cbama credito, ou iwver ao que se escreve na
pagina á direita do livro me tre, ou 1'azão,
onde e lançam os artigos rpcebidos ; é op·
pORIa a debilo. V. este. § Ol'cdito cOl/wwrciat,
induslrial, agricola, elc.,. ytitema bancaria
que facilita o levantamento de fundos para
aux.ILio do commercio, da indu lriu, duagri·
cultura, elc. § ii. Titulo de vanos estabelecimentos bancaria, que se propõ"lD a rea·
li ai' essati operaçõe~. § Crcdito hypollteca·
rio, crectilo )1redial,. o que facilita o levantamento ele fundos sobre (I propriedade imInovei a longos prasos e juro modico § Ore·
dilo pltblico; opinião de solvaliilidade de
que goza um povo, ou o seu governo. §
.Junla (/0 Orcdito PLLbticv; cOnJlllissão eocarregada da administração e fiscalisação
dos fuudos destinauos ao serviço ua divida
publica portugueza. § il. A repartição, pela qual correm esses trabalhos. § Credilo,.
(L de finanç. e de polil.) auctorisação de
despeza publica; verba votada para cada
uma das rubricas do orçamento: cslá csgo·
lado o credito da verba socCO/'I'OS 7Jttblicos.
§ Peili/' wn creeülo; propôr o "'overno ao
]larlamento auctorisação para fevantar 05
fundos necessario~ para occorrer a uma
de peza que é indicada na me ma proposta. § Volar o creclilo ; approvar o parlamento a proposta do "'ovel'no que auctorisa o
serviço, assim como a verba, que lhe ha de
fazer face. § Abrir tl1n credilo; mandar o
governo por decreto abrir uma nova rllLJrica no orçamento, e con. ignar·lhe os respectivos fundos, ou t'Crorçar uma verba do
orçamento com a quantia necessaria para
supprir os encarO'os que ex.cedcram as previsões do legislador. § Oreelilos oretinarios;
os votados pelo pal'lamento para as de5pezas ordiuarias consignadas nos respectivos
orcamentos. § Ol'cdito c{J)ll"aordinario; o que
é destinado a cobrir desper.as exlraordinarias, despezas não incluidas no orçameuto ordinario. § CrcdUo stlpplemenlar; o que
é destinado a colJrir desper.a , que excede·
ram as pl'evistas em algumas rubricas do'
orcameuto ordinario ou extraordinario.
V"ctlivcl, p. uso V. CriveI. Arr. 10. 3'2.
il1. L. 9. C. 90.
C"c'do, S. m. (do LaL creelo. creio, l.' palavra do sym.oolo dos apostolas, e que lhe
deu o nomel O symbolo da fé. § Dizer o
creelo; recital· o § Genle de oulro -'; de
outra crença. § Fazcr algo cousa com o creelo na bocca; (phr. fam.) com muito medo
de perigo. V. elo Al'C. 3. 5. llcaminhavão
ennados .. e como dizem com o crMo na
boca. § C"MO velho; i. é, doutrina verdadeira.
Crétlo, interj. que exprime o espanto.
V,"éeli"', n, S. (do LaL credilor) O que, a
que tem algum devedor, obrigado POl' dividida não paga. § ng. Merecedor de cousa, que se lhe deve (luasi de jutitiça : ·V. g.
- á palria por grane es serviços; - ela nossa eslimação, amizade, louvores, clc. § Créelor chil"o.qraphario; o que tem úm titulo
de .mão particular, ou por escriptura, mas
ao qual a lei não concede pri vileg-io algum
real sobre os bens do devedor. § Oredor hypolhecario; o que tem sobre os bens de
raiz do devedor um direito real, pelo q!lal
pode seguil-os a qualquer mão que passem, e ser pago por seu preço inte!!'ral,
com preferencia aos crédores chirographarios. § Ol'édor privilegiaelo; aquelle que tem
preferencia mesmo sobre os crédores hypothecarios.
C,'étlnlolllente, adv. Com credulidade.
Vieira, Voz, 2. 14,
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C,'ctlnlldntlc, S. f. (do Lat. credulilas}A
qualidade de ser creduJo. Lus. 9. 45 •
junto a deosa traz credulidadelJ § C~et
em c9usas da fé. p./os S. 2. 38 V. § Crença
em erroti, em abusoes, em COusas sobrena.
tUl·ae.
C"édulo, n, aujo e S. Que cré de leve'
que crê P9r simplicidade, por iguorancia.'.a
gente baixa e - do ma~ que "e dlITama d.
outros. Leào, Chi'. A(. V. C. 43.
'
c,·cc'·, (ant.) V. Crer.
V"ch'cl, (anl.) V. CriveI. Vieira.
C"clcgiú"'lico, (t. obsol.) V. Ecclesias.
tieo. Elucicl.
Créllgo, n, (I. obsol.) V. Clerigo, a. Etuc
§ Ainda é usado pelos ruslicos.
.
()"cmlllhch''', S. r. (t de mechan.) Peça
de ferro d~ntaua, ou. com encaixes, que
serve a anxillar a subida e descida de um
corpo moveI.
C"éll~c1 S. m.. (do Fr.) Nata de leile. §
Composlçao de fannha de arroz, leite óvos
e assucar. •
, ,
V"NIICIIClll, e derivo (obsol.\ V. Clcmen.
cia. Etucicl.
.
V"cmcsim, (auLI V. Carmesim. Pinh.1.
110. B. 4. 4. 13. lfveluuo cremesim.
C,·cmoll."'sc, auj. '2 (l'. Que é da cidade
de Cremo na. Cosia, Egl. ~.
C'· ... mo'·, S. m. (do Lat.) (t. de pharm.)
Cozimento, em que se extráe o mais subs,
tancial. e melhor: v. g. crémor de ceUtU/a;
mondada, e {~or.iua em certa quantidade de
agua. Luz da Aled. 3;i8. § Ol'';mor de lal'la1'0, on cl'emo/'·larlam; o tartaro purificado,
ou o sal do tartaro.
C"ClIll, e derivo V. Querena, etc. § Crena, S, r. Entalbo, encaixe. V. Engrenar.
C"ClliatlO, ", aujo (do Lat. cre/laltlS) (I.
bot.) Recortado em crenas: v. g. (olhas, ro,
1'01la, peLa/as -. lJml. D.
C"ClIlIS, S. r. pI. (t. bot.) Dentes arredondados, obtusos, no bôrdo das folhas, e..
tigma, etc. que não e dirigem nem paraa
base, nem para o apice. IJl'ot. /J.
C"CIIÇil, S. [. O acto de crér; inlimacon·
vicção. V. (I. os a/'lIglJs da nOSS!l crença. §
fig. A. fé, os my terias da religião calholi,
ca: V. g. linha (eilo bom enlendimen/o das
malerias ela crença. § Carla de crellça; a
que a 'segura, que se deve dar credito ao
que disser a pessoa, que a apresenta; le,
vam-na os embaixadorcti, e minislros para
os soberanos, com quem vão negociar
que lhes incumbe quem os manda. 8. F1o~.
3. 178. lfexhibio a sua carla de crença· I.
Credencial, Credito. § Omnças; di~emos ho·
.ie as credcl1ciacs de um envlado.. /nad. I.
347. lle com suas crenças . .. o envIou a,\i·
buqnerque)) § Opiniões que se adopt.am COl~
couvicçao: crenças polilicas; - lJ!tllasophlcas, elc.
I
(Crença, Fé, S!ln.) Estas duas pa.avras
dilTerem, em que a ullima se to~a as vc,
zes solitariamente, e de.signa enlao a ~eJ'
suacão, em qne se esta dos Ol)'steno•. a
relii,rião Christã. 1\ c/'cnça é u"?a per5uasao
determinada por qualquer molli10 que seJ~
A {é é uma persnação determinada só pea
auctoridade do que fallou.
.
C"cllchns, S. r. pI. (anL) Tr.anças jOcabello. Leão, Orig. (. 202. G,.uza ~ vW. p.
43. Presles, 5.
d.t
C"cudelro, n, adj. Que acre I a em
abusões populares, ridiculas, absurdas'
Crcntlicc, S. f. Crença [JOpular em abn·
sóes ridiculas, absurdas.
.
'.
C,"cntc, adj. 2 g. Que crê, da credll~.:.
g. cstar crente em alguma cousa. Ellfi· ~
7. § - S. 2 g-. Pessoa que_crê; o nel quec r
em uma religião: "Abraha?,. que hia6~elfo
pa\' de todos os crenles. Vt~lra, I. ...
§ Fazcr crenle; (ant.) fazer crivei. Sl/l~
ilfach. f. 79 V. «eu vos (a/'et cl'enle em e
las.. Ola/'. 2. C. 3'2.
t mcreC"cuulittlo, 0, anjo (t. bot.) Que e
nulas. Y. Crenado. Brol.. d Cenas V,
Crcunlns, S, r. pI. dlm. e r
.
este.
.
CrCÓl)llnI.4'O, n', adj. CarOlv~roi n) TriC"CÓI)buj{OH, S. 01. pI. (L e l.d S1)&1'bu de insectos cleopter~s da ~aro.. taOdeo uniceiros; i. é, dos que VIvem a cl\s
tros insectos.

°
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l:reo. óto , S. r. V. Creo~ote.
Vreo8otár, v. tr~ns. Injectar de creoso-

te' v g. - as madeIras.

.
m. (L. de C?hym.) Espe~1C
de oleo volatil, pyrogeneo_, Incol6r, obtido
la distillação do alcatrao, e qu.e tem a
peopriedade de conservar a. mateI'la orgaprca. é usado contra a cane dos dentes.
Pilarlll. p. I;OO~
.
.
V~éIIC, s. m. (do Fr.) Tecido mnl leve,
lI!aistranspal:enle.que mele! feito ~e seda
crúa Oll de algodao; o 110, lIso ou 11'Izado,
ell!pre~a-se em imItações de cabello. § 01'0guele preto, ou abatina feita d'elle. § Fi~a,
ou lira preta que se II a nu chapeu, no blaco elc. em signal de lucto. § - pI. Paonos
prelos :is vezes ornamentados de prata ou
ooro, com que se cobrem a paredes da calIlara ardente, ~s c~rros mortuaI'los, as
e-rejas nas ceI'lmonlas funebres, etc.:. o
1/~IlP{O eIll q[le se celebral'am !IS exequ.tas
nlora lodo caberia de crep~s.
.
trepltRciio, S. f. Acçao, ou efTr.tto de
crepitar; ,'uido de uma chamma que lança
raisca do sal que e tala, e salta no lume,
ele. § (t. cir.) Estalido que fazem ao mexer
13 ponlas de um osso fracturado. § l\U1do
produzido pelo ar 11as cellulas pulmonares
00 caso de pneumonia ou de emphy~elna.
treplt"~ulo, S. m. (do Lal. creptlawIUIII) V. Crotalo. Vieira, Ilislaria do Fulu1'o,
l&!.
trepllilutc, p. a de Crepitar; e adj. 2
g. Que crepita: .• sahem línguas de. fogo
rr/pi/antes.. Etegtada, (. 206. "a crepll'l.llle
nammall LI/S. 6. t3. "que as liam ma lança
C/'Ipi/antes. e 9. 4. misso 8. «soalhas, e pandeiros cl'epilanles já se ouvem cbocalhar
ebrias llacchantes" Labaredas - ; coris!'Jl-;que dão estalidos: os 101ll'Os -,o queimauos. Eneida. Vin/ws -,o qne ~olham: onda.! crepitanlcs do vestido; o rumor da sai.a
qoe ruge, ou estala ao vento, com o movlmento. Encut. II. 190.
Vrepltár, V. intrans. (do Lat. crepilare)
Dar estalos, como o sal no lume, ou a leoha, e rolhas verdes ao fogo. § fig. Fazer
ruido. Cam. Canç. 16. «cl'epilando (as ondasl por a praia alva com ruido brando" "o
eorisco cl'cpi/anle.. Eneida, 6. 47. crepitava
o {olha dc ouro; o oUl'Opet; o pane/eu'o esIlIianlc: it. fervendo, bolhando: v. g. crepitava o licor (orle, elc. "cl'epitando borbolha, e rerve o alma nectáreo champanl1e" e
fig. •crcpila o facho da fatal discordiall «ruhras_ faiscas crepitallM, saltão do forja_o
'(lr~o8ótc, S.

M'

~rpao.

tlft'Pllol 0, adj. Estrepitoso, que dá bra·
do. Elegial. lJ. 360. "cl'epita batalhall p. uso
mesmo entre poetas,
.Crepitoso, ÓStl, adj. (I. poet.) Que cre,
~Ia, que faz estrondo, estampido. [1. Etys.
j. 2~1. -o ar, a (erra, as ondas crepitosas
~&:aO'

CreplldíoR. V. Crapudina.
.Vrepulldlo8, S. m. pI. (do Lat.

crepun-

dbril~ ol'lnn) Cousas com que os menlUos

ncam. Ac. dos Sing. 2. 149.
adj 2 g. Do crepllscuIo ;
que pertence a elle : luz -, vislumbre - :
Dg•• apenas apparece um vislumbre - da
1m poesiall § Circuto crepuscutar ; (I. astr.)
Itqueno c!rculo da esphera paralleJo ao bonzonte, SItuado abai:1:O d'elle 18 graus, e
qUIe se suppõe passar pelo grau ollde se
atia 9sol quando o crepllsculo começa. §
~oe 50 apparece ao a:lOutecer : insectos cl'e!llJtU{al'cs.
Vrepu8clllál'lo, S. r. (t. de h. nat.) Uma
: Ides gra}ldes familins de insectos da 01'';~d os lepldópteros, conforme a distribui,.. e Lalreille.
1~.rep(lIeulárlo8, S. m. pI. (t. de b. nat.)
~'ldoPteros: que só apparecem ii. hora do
.. yuulSC~lo ; LOsectos da grande familia cre""c ana.
~repQ8eUIO, S. m. (do Lat. crepuscu~) Aluz fraca, que precede ao clarão do
~r ~~ clm que elle acaba antes de anoute~.uz dc-; não clara. Sousa. § Cl'eii. fi ' fig. vislumbre. § Cl'epusculo da vit g. a velhice.
rtrlrtr, ~. trans. (do Lat. credere) Ter por
o, acreditar, dar fé à alg, cousa: v, g.
~repllsculú.·,

crêr (alsidades; crêr tUM o que nos d:izem.
- se, v. ref. v. g. - se de atgLlem : conflarse d'elle; fiar-se n'elle. Lus. I. 85. "quem
se c/'é do seu lJerfidn adversaria"
c"c", v. iutrans. Ter fé, ter creoças, especialmente religiosas: v. g. crer em tudo
o que cré a sancla Madl'e Egreja; i. é, em
tudo o que ella tem por certo. e ensina
ácerca das verdades reveladas. § Ter para
si, julgar, entender, pr.e. umir: v. g. creio
que e esla a causa; creIo que6homemhonl·ado. Fazer crêr a si, illudir-se : "artificio
para se enganar a si, e se fazer Cl'er, qu'e
lodos os seus intentos erào santos. Paiva,
S. I. 275 v. § Cl'él' de teve; sem fundamen·
to, sem indagar § Fiar-se, dar credito: v.
g. não creio n'esle /wmem. FerI'. Eteg. 7.
"não cl'eya á sua idade, á sua brandura"cl'ia mais ao demonio, que IIJe aconselha·
va ~ue o não fizessell (o confessar-se) Vieir.
§ Crêl' em Christo; é crer o que elle e :
c/'ê/' a Ch1'islo ; é crer o que elle diz. Viei/'.
«tal infamia não é para lhes crerll (dar cre·
dito d'ella aos que a dia'amaram) "ninn-uem
t/w C/'Íttll (o que ella Gassandra propheLiza·
vaI .eu l/w creio" dou credito ao que elle
diz. Leão, ChI'. Ar v. c. 34. ,.jnda não crem
li. timlda esperança .. (se não fiam) Maus. §
Vér: e crõr como S. 71wm6; diz-se quando
se ouve algo cousa, que parece incrivel, por
allllsão ao apostolo S. Tbomé que só reconheccu Christo, depoisda resurreição, quan·
do lhe melleu a mão no lado. § Adug. :
«Quem não cl'é boa mãe, cré má madrasta', § Alguns antigos disseram no imperfeito do presente, eu creia, tu creias, elle creia,
elc. em vez de eu cria, por evitar a equivocação com as variações de cl'iar no pre·
sente, tu c/'ias, elle cl'I:a, etc. mas boje usamse os mesmos homonj'mos com diversos
sentidos, que o contexto desequivoca.
(Crêr em aln-lIeLll, Crer a alguem ou alg-uem. "Syn.) C/'é/' em atguem, é crel' que
esse é o que na verdade representa ou ln·
culca; crêl' que é bom e virtuoso, sincero
e verdadeiro, etc. E crêl' atguem, é'crél' as
suas palavras, crér, que nos falia do coração, que com ellas lião intenta enganaruos, etc
C ...,..ío. V. Clerezia. Elucid.
C ..c.'lzío, (I. anL) V. Clerezia.
CI'csccn'o'lI, ou c"cct'lII"'o, (do Lat. crescel'e) s. r. qlle fica demais, e excede o numero, ou medida necessaria. § Cl'escença do
'rio; inulldação. § Crescença.; peça que se
ajullta para accrescentar. J'ieil'a,7. 101. "o
crecimento IJe grandeza, a cl'ecença fealdade" Icomo supprimento de curteza, de demerito 1) ng. <tacanhar as virtudes, e lançar crecenças em seus defeitos" Galv. S. I.
{. 63 V. § Cl'escenças de vocabulos novos; para enriquecer a Jmgua. Leão, Orig. c. I. §
Crescença; juro, lucro, ganIJo, além do ca·
pital, que o devedor paé;a ao crédor usura·
rio. Ord. 4. 67.1)1'. "se tiver pao-o alguma-li
C.'esccutlo, adv. adop. do ital. (I. mus.)
Engrossando gradualmente o som do instrumento, ou da voz.
C"cscentc, ou Crecentc, S. m. Pequena porção da lua illnminada. B. Flor. 2. 142.
"a lua tem seus cl'escenles, e mlllgoantes,
etc." § O Cl'escente da tua; quando ella vae
crescendo, quando entra no quarto cresccn·
te. § Crescenles; meias Juas, armas, ou divisa dos Mahometanos: diz-se os cl'r.scen·
les ilJa/wmetanos; e na At. L. 15. c. 1;6. 1.'
cd. se lê .duas cl'escenles de luasll no bra. zão. P. da fi. Gen. 6. 675. § Fermpnto que
levéda o pão. § Cabello postiço, para supprir a falta do topete, ou trança: "traz hum
cl'escenle» § Crescenle; s. f. A enchente do
rio. B. 2. 5. I. "agoa tão harrenta com o
enxurro das crecentes" (dos rios) e 3. 3. 4.
"quando com sua cl'ecenle (as conentes de
um rio nascido do lago Chiamay) sahem da
madre- .a crecente da che)'a do Nilo- ib. e
Dei. Ad. 1;. '~.nno de neves, muito pão, e
muitas crescentes" § Maré: e ng. enchente:
"passadas as crecentes da perspguição, e as
vasantes da pobreza" 8. P. D. 220. ncrescenles da pregação evangelica" Arr. 7. 14.
"crescentes de trabalIJos" ld. 7. 23.
CI'C8ccntl', p. a. de Crecer; e adj. 2 g.
Que vae crescendo. § Quarlo crescenle da
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lua; a phase da lua entre o novilunio, e o
plenilunio, quando se faz a primeira quadratura, ou se vê a lua meio cheia. Vieil'a,
10. 151. 2. "entre todos os planetas só a lua
tem crecen/es e minguantes" § Mal'é crescenle; a enchente: § lig. Que se vai augmentando: v. (J. o crescente imperio.
C .. cscelltígc.·o, ", adj. (I. poeL p. us.)
Que traz crescente, ou meia lua. Fit. E/ys.
I. 19. "crescentigel'a lua".
c.'csce.., ou (l"CCel', v. trans. IV. etym.
em Créscença) (e p. USo no tran it.) A.ugmental', fazer maior. "cada um.a das partes crece as suas (armas) quanto podell augmenla
forças militares. Vieil'. Carl. 3. (. 2?7. «Jonia de meu mala motivo aug-menta, e cres·
ce" Dini::;, 3. f. 258. "resta averiguar, se as
subversões e sossobros do diluvio crecel'ã()
a terra e essas serras altissimas, etc."
CI·CSCe.·, v: intrans. Aug-mentar·se em
altura, e corpo, v. g. o animal, o homem, a
arvore; em extensão, e volume: com o (el'menlo cresce a massa; o l'io com as enchenles cresce: .a ureia com as cheias cl'esce em
montes» Cruz, Poes. •a remara tão tamanina
quer crecel' a IJaleall i. é, fazer-se do tamanho da baleia. Vieim, 7. 99. 2. § Cl'escem os
dias, as ?toules; i. é, IJa mais tempo de dia,
ou de noute; os dias, as noutes vão sendo
maiores. § AU;fl!1entar: )/. g. cresce a Febre.
Cam. San. 69.• üco como o hydropico doente; que bebendo, lhe cresce mór seccura" §
Dilatar-se: v. g. cresce a (ama: e cresce/'em
as noticias; dobrarem,. repetircm-sc, irem
tendo mais probabilidade. Pari. Rest. § Augmentar-se por nutrição vegetativa: v. g.
crescem as ptantas. § Crescem os cabctlos. as
unhas; tornam·se maiores. § Ctescer o (ailia; ter mE'nos vontade de comer, quando
ja se tinha pouca. § Crescer o vento; tornai"
se mais forte. § Crescer; sobejar : ~do pão
dado para mantença da ca a crecerão e. te
anno seis moyosll § ,,0 estado crece em multidão de gente" Sever. Not. D. l. "se o invemo cl'ece em rigor ll V. de Suso, (. 315. §
Crescer em sltberba, em etação, em altiveza
ou o contrario; ter cada vez em maior grau
esses sentimento,,: «elle crecia em humildade, e desprezo de si mesmo" Luc. 3. II.
«cl'e~cer a.ls.rande estado, ppderll «- á opulencla. VWU". Ca/·t. 104. 1. I. cc- em vida
espiritual" lItart. Cato ,,- na graça de seu
S'3nhor" Luc. § V. Augmentar-se, syn.
C.·éscc.., . f. pI. Augmento, accrescimo.
B. Ftor. 5. 288. «as cresces do seu espiritual
aproveitamento. melboras.
C"~scítlo, ou C"ecítlo, p. p. de Crescer.
Que atlquiriu maior altura; que apresenta
maior desenvolvimento: esle menino está
mui/o c/'escido. ~ Que apresenta maior volume: «rio crecido já de agoas, e navegavel.
V. do Mc. 2. 5. § Desenvolvido: fig. "mais
crecido no brio, qUI:: na idade» Fl'eire. "cl'e·
ciclo em opinião, e força. ld. "crecida inveja" V. M Arc. I. 23. "a resposta lhe démos tão cl'escida» larga, mais do que nos
disseram on nzeram. Lus. § «O gado de tes
pastos, no seu genero, é mais crescido, que
o de outros" é Ulais grado, tem mais corpolencia, vulto. § Os crescidos; s. m. pI. Pontos, ou malhas acrescentadas ás meias,quando as fazem, para o cano f1cal" mais largo,
por eaJ. na altura da barriga da percia. §
Orescidos; sobejos, restos.
cl'Csclllulnlo, ou CI'cclmento, S. m.
Augmento natural da cousa, que cre ce. §
fig. Augmenlo da febre: V. g. veÍF) crescimento mais (tlrioso. § (lIg. e' pop.) Accesso
de uma febre intermitlente. Diz-se n'este
sentido, mais geralmemte no plural: tem
Cl'esdmentos, esla com crescimentos.
c"c!,C}útllt, p. p. (anL) de Crescer' Crescido. Gil Vic. 3. 167. «o trigo era já éresçuMil (Observa-se que no 1." e 2.° periodo da
nossa língua e em antigos documentos é
frequente a troca do i, pelo u, principalmente nos participlos do preteri to; fórma
boje antiquada, e só conservada no parI.
conteúdo.)
C ..espí'io, s. m. Droga de lã dclgada, e
crespa.
C ..cspldiio, S. f. A aspereza de superllcie; escabrosidade da cousa crespa: cca cres
pidão da superficie era á maneira elc gros
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de ferrou B. 3. 3. 1. «segundo a cl'espidão, como colme'ia, e crestá-la-hemos» § Cres- "Diego Afonso de Aguiar ... criado
que mostrào os penedos de CintralJ Leão, lal'·se. v. ref. e
1'a de moçu pequeno na camam da
~ô.
DescI'. c. 10. Cl'espidão dos pinheiros, ~ilva
V,·csti..·, V. intrans. Ficar levemente D. Isabel ... e acertou de ser ferido na l/Ila
qupimado, pardo, secco: v. g. crestar, ou gania, sob o flOO papo de buma azagf§ar.
dos, etc.
C"e,;pilln, S. r. Rede, ou coifa de reco- crestar-se ao sol.
a qual lhe cortou a guélas, de que ;i)~
lher o cabello. P. ela 11. Gen. I. •c/'espinas
VI'Hu, S. f. (l. bot.) l"uncho marinho.
11101'\0_ em terra, o que os nossos mu'[
de felpa d'oiro fiado de frocadura de verCa'cClicco, ti, adj. l/ormado de greda; senllrao,. porq ue, além de ser homem I:O~
dugos, de velludo. lJ
que contem !!reda.
bre\ e cl'lacto em fat/lIgar, 1'111' de si mesmo
(),'esp;l1bo, a, adj. dim. de Crespo.
Ci'cte"t'c; adj. 2. g. Natural, ou perten- hav.la boa con~lçaoll. Y, os eil. /nIXI. t: 2i6
c,·cs,.h·, v. trans. Fazer crespo ou as- cente a Créla. M. C. Ü. 102.
t: 3;>9. onde diZ: "bous cavalleiros a si per
pero. § (l. ele pint.) Ondear; salpicar com
{J"cÍldo, p. p. (ant.) de Crêr. V. Crido.
linhagem, .cOI~O per cl'laçom, e homens do
j)roclla imitando pedra.
c.·c,'('~ s. m (do Ilollaudez kervo/', signi- grande authol"ldade~). Y. lJ. l. 5. 10. e 3. I
()"éSI111~ II,Eadj. (do Lal. crúpus, a, 11m) fica ri cador, pel05 riscos/com que aponta I. ."fi~algos,. cavaUelros, e... homens de boà
De superficie escabro a, não plana, nem li- o numero, ou talhas dos moios) O mario cr~arao" cnados de el-rei, dos grandes
za: v. g. cre~pos penedos; - pencelia; Cl'lI;;, nheiro, que os armadores, ou carregado- priores, mestres ~e ordens, elc. /d.3 9. I'
Poes. /' 63. "crespa·, e alva escuma·, Palm. res estrangeiros mandam ás marinhas cle "fidals:os, cavallelros, e moradores da casá
3. C. 3D. "crespo caraml'lIol1 "e de frio re- Setubal, para tomar conta nos moi os de sal, d~l-n:I" e outra gente 1.lmpa, r de baaaria.
gello a [erra crespa» I. é, eriçada, e e~ car- que se carregam: moiador,
çao» .Couto,. 5. 2. 6. "h~algo da criação de
chada, § fig. Eriçado, coberto. Ba/Teiros, r
Cl'ÓIl, s. r. Oanimal novo, que ainda mam- el-reL D. J~ao,. sendo prlllClpelJ IJ. 2. 1. G.
107. uhuma fOI·taleza muito crespa de toro ma; crianca: "a égoa com suas crias.. Gatv. "era da c/'wçao elo pr,ior do Crato» V. Ord.
res e de corucbeos ll "castello ... cl'espo de a vacca co-m as cl'Ías. Dizia-se das crianças I. 66. 42. es.tes se!'vlan~ aos senhores em
torres, baluartes, e cubelloslJ 111. L. 9. C. das escravas: v. g. a escrava com as suas ca~a, e sel'vlço~ nao baiXOS, e na guerra
28. "A fortaleza, a nau crespa de gente ar- crias.
eram companl!elros com elJes; d'aqui o uso
mada, e de artelharia» V. do An. "A desCl'luçiio, ou C,'cuçiio l e derivo s. f. (do de serem ojficlaes de patente os criados de
pida 110resta (no inverno, d pois na prima- Lal. crealío, anis) O acto oe criai', ou dar o grandes, e servil-os all1da como os donzeis
vera) crespa de gomos ubito verdeja lJ At/en. ser a alguma cousa que o nào linha, tiran- anligos, que depois passavam a escudeiros
Poes. oA estrada do vicio crespa de perigos, do-a do nada; acção propria só de Deus: e cavalJeiros. (Y. a Uriqine el flisloil'e dela
e precipicioslJ "a adarga crespa de frechas» V. g. creação elo mundo. § O universo visi- Cheva/erie, e o que ConcUtlac d'elJa abreviou
empennada cravad(l. Atb. 4. 4. § .Orespa ver; o mundo creado. § Producção Iiltera- no ()ollrs eles Etudes) Ord. Afan. l. 47. I. §
briga" V. ele D. Pattlo, c. 7. l'enhida, rija. ria ou artistica notavel; invento. § Creação; Criação_de junta, ~l'ib~t11al, emp,rcgq, ~Ic.;
§ Atar cre po; encarneirado, que esta pica- (I. llteaL) diz-se da interpretação nOlavel nomeaçao pela pnmelra vez, Inslllmcão
do, e começa a alvoroçar-se. § A/face cres- que um aclor da pela pnmeira vez a um n,oya ~e mae-iêtrado, ere~ção de e~reja: §
pa; que tem a 1'0llJa como amarrotada, não papel difficil. § O ustento que se dã aos ünaçao; elelçao, nomeaçao. Ba/'I'eLJ'Os: .da
Iiza. § Eslylo crespo; de construcção dim- homens e animaes de pequenos; e assim, o sua criação em cardialll. § iJeixar onalllcil, e escabrosa. Ac. dos Sing. 2. 183. "ou- )rabalho de fazer vegetar plantas, arvores. ral-; deixar a patria, terra que nos criou.
vir recitar aquellas crespas orações" § Cres- ff{. I. 4. {. 8. I. § A lactação de uma crean- Goes, ChI'. Man. 1. C. 10. § Y. Educação,
po; vivo, ameaçador, e armado: "sahirão os ça, o amamentai-a e tractar d'elJa: ri a pl'í- syn.
~Iouros muito crespos, e com muitos instru- meira criação que esta ama (az. § Fazcr
C"'iadu, S. r. Anti"'amente, a moça que
mentos de S'uerra» Couto, 4. 7. II. ~ "O cl'eaçào; propagar: "pae de éguas para (a- era educada em casa de algum seu parente
gesto (de Alecto) crespo de erpentes,' ld. "a zer criaçào» M. L. 1. 327. 4. § A industria ou adltet'ellle, se dizia sua criada. I. CI'ia·
cabeça .- de serpes ll cingida com ellas. § de promover a procreação de gado, ani- do. II. Dom. 3. 2. 18. e 3. I. § Mulher que
Crespo ao /iwl'o o cabeI/o; com voltas dadas maes domestico , elc.: V. g. tem grande serve em uma casa, por soldada. § Termo
pelo ferro quente de encrespar; algum é criacão de gaelo, de bichos ele seda, 'de vac- de cortezia, que as mullJeres empregam:
ondado, e crespo de si mesmo, que se vol- cas, -de porcos, de gallinltas, etc. Brito, Gcol'g. . Quem é? qurm bate? Uma sua criada. § Xo
ta em anneis. Lus. 5. 39. "cbeios de terra, Bal"rciros, f 136 v. "muita - l i . § Educação recho das cartas empregam geralmente ese crespos os cabellos, a hocc1l negra, o den- que se da, e alimentos; a educação que se la formulaI com algumas variantes: De
tes amarellos» § Orcspo elP, anela; riçado de recebeu: "não til' sangue, nem criação. i. é, V. Ex.' Crtada e Obrigada.
ambas as partes como cm onda miuda. § O falto de nobreza, de Iinbagem, 011 não adquiV"'udi,gcm, S. f. Sociedade, reunião,
desgl'enhaclo, e crespo inverno; aspero, feio rida em serviço nobre, e boa educação. multidão de criados, criadas. § Cla <e dos
com esearchas de neves. Cam. Ecl. 6. § Acha-se em livros antigos. lJ. C/ar. C. 25. criados de servil'. § Os criados e criadas
Crespo; rugoso: V. g. os - couros do e/e- "pela cl'iaçao que nelles fez» i. é, que lhes de uma casa.
'
phanle; cre~pa caladura elo imdo, suberbo; deu: "os da criação del-Rei- os moços que
(;1'lndéh'u, S. r. A mullJer que cria, que
crespo carão, etc. § flariz - j rebitado. § os reis criavam, e eram SetLS criaelos; e a da de mammar; ama.
Concha ele bordas -; recortadas, rstriadas. exemplo d'ellos, os nobres e fidalgos, que
Ca'llIllíllhn, S. f. dim. de Criada.
.
C"eSllO~ S. ruo Nome de uns bolos.
criavam eus parentes e outros fidalgos,
C'·lúdo~·. m. O moço que I:ecebeu cr!a·
(lI'éspos, s. m. pI. Rugas, pregas. V. AI" taes corno o conde D. Pedro de Menezes o ção e educação de alguem, se dIZIa sell crl~
foi, e pessoas de menos qualidade e ma· do, e a pessoa que cuidava da sua educaç.ao
ru"'ar.
fll·ést.. , S. r. Acção de li rar o mel das I}eira. Y. fned. 3. r: 208. e 276. e 2. p. 498. anio e assim, o marido da ama que ocna·
colmeias. § fig. Concussão, rapina: "não e 499. Ol'el. Man. I. 39. 45. e 44. 50. e 47. 1. va. 'N'este sentido se devem lomar estas
deixou provincia, a que não des e cresla» Couto, Soldo I. /: t37. «e assim se honrão palavras no Nobilial'. em Sá e Mil'. EsII'.
M. L. l. 3~0. "aos quaes governadores (os sempre de serem da criação de tal senhoril onde diz: amante criaelo. Leão, na ali'. Af.
lyranuos que os põem) dão muito a miude Leão, DescI'. C. 86. 7-1. 309. B. Claro C. 25. LV. p. 120. a de Ar V. C. 20. p. 73.2.00, «I
LJuma c/'cslalJ i. é, tomam-ILJes do que elles «criação qnp. nelles fez .. "Apariço Gonçalves (ol. Chi'. Sancho II. (. 203. elc. "Dqn I\odn'
roubaram ao povo. B. 2. 2. 2. "o que linha meu de creaçom.. Orel. Ar 2. 3. § lJomem go Golcalves Girão ... !Juro dos mais nobres
que era jã bem pouco por as crestas, que que teve cl'iaçàv; que se educou, ou serviu flOmens de Hespanba fez muito bem a filhos
lhe davam a minde- B. 4. 3. 12.
em paço, ou casa de senhor, ou nobre, d'algo em os criar e casal'. Ol'd. N~II. I.
Ca'é~tllcoll11éll~, ou - aúe'lus, S. m. Ho- opposto a homem, mttlhe.r, moça de vil/a, e 44. 50. Ol'cl. 2. 59. 15. e 2. 60.2. "aSSI para
mem que cresta as colmeias. Sá. Mil'. Egl., nao cortezãos, ou paçãos, ou palacianos. suas pessoas, como para. seus criqdos, aJJWI,
1.40,
Eufr. 2. sC. 3. "não ha outra gente senão caseiros e lal'l'adores, tirando ~omenl~ ~~:
ua'cstude"'''' S. f. Instrumento de fer- a· que tem criação, que esloull'os de villa são ni~uados, etc... Ord. Afan. 5. 4J. § !laje ,I
ro, com que se cortam os favos e se tiram todo o máo ensino.. (e fallava de gente de gl1lfica o moço, !Jotnem que serve por sol:
das colmeias.
Coimbra, que nunca foi villa, mas gente dada' ha criados gl'aves, e ollros que sef
CrcstAdo, p. p. de Crestar, e adj. Leve- ordinaria, não nobre, nem da criação d'es- vem d: escada abai$o. § Os rl,is d'estes rel~
mente queimado: crestado ele anelar ao sot. tes) d'onde vem v!llão. Esta criação, ou sel" nos criavam muitos moços nobres.ll~s:e~
§ Co/mew crestaela:, a que jã se tirou o mel. criado de homem grande, nobre, notavel paços os quaes se diziam seus cm osV d;
Va'CHC ud/lI' , u, s. e adj. Que cl·esta.
por serviços, era allendida nos despachos. Ihados n'esle fOro. B. 2. 5. 9. Setel'. c~ia
Vrcshadúl'u, S. f. Queimadura leve.
Ol'd. A/: I. ~4. 5. e \. 64. J7. Jlfan. I. 39. BaTI'. e f1ist. ela Asia POI't. e a :esm~ seus
c"csCumcllto, S. m. Acção de queimar 45. 1'44. 50. e 2. 16. 18. e Filip. 2. 59. 15. cão faziam os infantes e grano es e seslevemente. ~ Estado da pessoa, ou cousa e 2. 60. 2. "fidalgos e cavallelros e escu- parentes e moços, de q~e ~a?lam seu ca.
crestada. § Mole lia dos vegetaes, devida deiros de linhagem, ou de criação de algum cude!l'Os, os ql!aes depOIS vlllhalll ~ ~e~l'eq,
aos grandes calores, que os crestam e fa- fidalgo, ou onlra pessoa, que em sua casa vallell'o por feItos de armas. !fobll~~1'6'seu
zem desmaiar de tal sorte, que ordluaria- criar, e fizer escudeiro, trazendo·o a ca- lned. 2. f. 463. "o infante D. Joao cllaY36 C.
mente morrem. Bl'ot. D.
vallo, e sendo tal fidalgo, que costuma ter irmão o infante Eduarte, etc.» e áo~ção a
C,·clltiio. S. m. Bode capado. {j. 2.
31. em sua casa escudeiros.. 1I1an. I. 47. l.. 34. Elucid. 1'. 2. p'. 1~.1. lI~ta._· e n'elll
"dous Cl'estões ; castl'ào dizem outros, e (porque os criados taes aguardavam e acom- Pedro Moniz 1'1'0 cnanCla (cna.y~o(~userviço
no Minho, c/'istão.
panhavam, e ~erviam seus senhores na le fez Egas Moniz) elo pro SCI'~L)IO \' cavai.
Ca'cstiar, v. trans. (do 1at. crusta, cOelea) gUerra, e aos ministros do governo e Es- que lhe" fez o dito Pedl:o MOlllz" 'ne ras,
Queimar levemente a superficie, ou resse- llldo. e para haver esta especie de patro- leiro. uArquilo, cavllllct~'O das arm;s Cla~' 2cai-a muito: nO raio cresta o que não abra- na.gero ~m uti.1idade publica, os senbores que era criado de ~"arpl~eJ- emfai menÇão
sa" M. L. 7. 317. § C/'estal' colmeias; tirar- reis os favor~clam): "ll1st~umento publico c. 27. utt. ecl. p.. 327. e 33y' ~: o ÁÜJ era
ILJes o mel. V. Estinltar. § fig. Roubar, sa· de -, e cUJos cnados sao.. "se tIverem do amo de Clartmun~o. . - fiohl' Jf. IV.
quear: "o campo saqueado, e crestado dos t'l'iação de algumas pessoas, para pelas di· tambem relativo a Cl'tado. Leao(o aiól'!ratia
Joas" Lemos, Cerco. Sá Mir. Vi/h. 3. sc. 8. tas certidões os mandarmos despachar, etc.» (. 120. perguntado por quem e por 'eu se"tanto mel boI', acl1alahemos (li cidade) cheia Ol'el. Afan. 2. 38. 3. V. [/lcct. 3. 208. e 209. tamanho dó, respondeu: "qu
-
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(de uem o tal aio era vassallo) e por seja criança, é como dizer: sqja homem, ar- to no v otre; o aenino, a prole gerada.

DhO~l'ilUI2. porque o aio havia educ.ado ao roste com coragew esse desgosto, ou esse Ined. '2. {. 253. e 590. a criança. § Pessoa,
~~seuhor, em quem a. resp~lto ~o ai? con- infortunio. § Não ti brincacleim de crian'am as duas relaçoes. ~ 01 ladO , fOro ças; é negocio serio, e como tal deve ser
eo~~didO por el-rei a 1Jo~lens ja feitos; tmctado. § Já não ri criança: diz·se de uma
(li Cill'. J. 1/. c. lOGo § Onado do 1?aço; e pessoa de mais de meia edade.
o

~!. qualquer empregado ao serviço do
~ ha-Os de gatão branco, (de prata), e .de
. ~\Joal1larello'(c1~ ouro). §}Olt wn seu c/'~t;l
venerador, cnado e Obllgaclo, etc., plll!1~'de olidez empregadas na conversaçao
!esnae~i tolograilhia. § Sottwnseuc/,iadpf
001' irou. que se emprega qu.ando se nao
~néorda com o que oulrem alÍlrma ou pro-o
pOO por ser desarrazoado. § ~dag.: ldlmquanlo oamo beIJe, ~spere o cl'lado» ". en l!oreS
empobrecem, crlactos padecem" I' • ~hguel
e . João passado, ~anto manda o amo co~o
oCl'ialfo. ,Honra e dos an.lOs o que .se. laz
lOS criados- ,Quem te~n cnaelos l tem 1~lml
!osnào escusaclo~" "Filllos_e cl'lados nao os
ânimar, se os animares, nao os q ue~es 10mI'- .10. cabo de um a.nno tem o l!naclo a
manhas do amo" "A Cl'lado novo, pao e ovo;
depois de velho, pão e Démo·) "Caldo .de naoosnào qu~iras, nem o ~ês a teus l!l'!aclos:"
rrlftdn, p. p. .le Cl'lar: ProdUZido, 01'1~nado. § Ahmentado cm pequeno «que foracriado, com I!eçonha". e fig Ifr l. 8. !7.
!. .criada em leite espll'ltual" § Bem. cnado' bem nutrido; bem educado; delicado,
ro;tCI. § Criado; lal vez por c/'iado/', prodoelor: .de pescado não !le mui criado eslemar. 8. 2. 8. I. ull. cd; '2. '2. p. 267. § Ul'ia·
~); diz-se do golpe, fenda, plca.dura, pantida cm que e desen vol vem pus.
r~iadolro. V. Criadouro.
Criador, ", S. Oque da aseI', ti rando do
OIda.lJeus, o criador do mundo. ~ (Por ext.)
O Invenlor, o primeiro auctor. § O que, a
loccria animaes, como bois, vaccas, cav(llI. porcos, aves domestica, etc. Res. Ohr.
(. Jl. 'l. § Oque, a que cria moços, e os
educa: .cl-rei D. Pedro, o primeiro, foi granItcriadol' de fidalgosll i. é, tomava muitos
~~s educar de pequenos. ChI'. ele D.

r

~.Iad/lr, R, adj. Que cria, produz: v. g.
lura criadora de troncos, e arvol'es nllissiws; hOllleln criador ele animaes: "terras
~)uw cI·iadoras. Cosia Virgo § Tempo-;
klOravel ás lavouras. g Que da o ser: v. g.
p-1111' criador; ge/lio cnador.
Criadouro, s. m. Canteiro onde se criam
~nlas, que depoi" se hão de dispOr; semenleira, scminario, ocde estão plantas a
uiar, viveiro de plantas. V. Alfobre, que
Mere.
C.lameuto, S. m. (a·nt.) Alimento, sustoto. 11f. Vid. SoUl. 2. II.
~.lallleDto"', S. m. pJ. (ant.) Afagos, mei/'llce" mimos. Elucicl.
r.'liln~l\, S. f. Amenina, ou menino no
~nodo da infancia. § O que ainda mama:
((Ii/I li ((c peito- V. elo Al'c. l. l. f'. 4. l.
! por exl.; o, a, que tem pouca edade.
l!·.Otll~o oumha nol'Os de qualquer ani1Il: V. g. li criança das abcl/tas; a abelha
~J.a, que c~meça a ler azas: "o crocod i10
li! cru cnanfa" (como adj) i. é, novo,
Itquenmo. P..J. 2. l. Luão, lJesCI'. -os p il!!!!30 dcsovao hllma sô criança" -matão
ImdQ/lça dos saveis" Ined. 3. 456. "a crian~. a vacca" Etllcid. I. p. 35l. c. 1. "a
~~ da cglla; cria.." Regim. de 4 de abro
I. ~ Tambem se diZ das planlas: "a arI%,em quanto cl'iança" 1'. ele Agor. 2. 3.
~~/llf; criaçào: 11. g. a criança da sCfla.
Iii' O!. p. 17. ull. cei. "Natura dos ani~!Sd E o ~azprcm criança_ Canz. § Eduos Cl'lados, dos filhos. B. Claro C.
•·em voz nào ba corlpzla, nem cl'ianlti,e ~lIeg. I. "nascerem da boa criança"
'io '. !C!. c. 83. § (al1t.) Criação, instituil~nm.lhva: "a cl'ianças do couto" 8lucül.
,,"l~nça; ser leviano, entreter-se com
es,.tractar com pouca attenção as
filie aque sao serias. § Não sejas criança;
l e qU~m tomou algum dito a lI1a parltiIFor ~ o se mo ·tr·a offendldo ou a
lIrim mou a peilo qualquer de O'oslo ou
t Inlf.nl~ ~.odral ou physico, mostra~do
1iI1em~ " n lodo ~ue devia, ou do qne
, quando se diZ n'esses casos: não

V..... ncít'c, S. r. Acção ou dicto proprio
de criança.
Criuncinh.., S. f. dim. de Criança. Lus.
3. 1'2. "a eslas criancinhas tem respeito"
meninos teminhos, creaturinhas frageis;
innocenle .
C.·I .... çól .., s. m. Rapaz já crescido, ma
c[ue por suas palavras e acções parece
criança, cujos aclos não correspondem a
sua edade.
V.·là ..tc, p. a. e adj. '2 g. Que cria, da
criação. Alm. Instr. 2. f. 104. "creanle".
c"''',,', ou c"c",,', e derivo v. lrans. Tirar do nada, e dar o ser: assim criou Dells
o TltU ndo. § Ter criação de bichos ue seda,
de aves, gados, cal'allos, de planlas, e arI'ore hortadas com particular cuidado. Delic. Adog. p. 32. "galgo, comprá\-o, e não
cl'iál-o" Sever. Not. 15. § Causar, produzir: "criai' damnos a Espanba. Arr. 5. 7.
"cl'Ía recpio 110S animos- Palm. 3. t. II. I.
"cria ao Portuguez nome, amor, e espanlo"
Fel'l'. Oart. 4. l. 12. § Prouuzir, dar ue si :
V. g. esta ferida cria materia; a cabeça cria
caSpa.. § Cl'iar cabello; diz-se do que é aruuo de fazer. ~ Alimenlar ao peitos, ou dar
de comer; e de qualq~ler sorle nulrir; e nutrindo fazer tomar malar corpo e engrossar.
Lus. 4. '2l. § Dar educação, e alimentos IV.
Criadol: "fez muito hem a filbos d'algo em
os cl'iar, e casar" Leão, ChI'. Sancho 1/. {.
'230. ~ Fundar, estabelecer: criaI' /tina escola. § 'Dar origem, dar causa: cl'ial' diflicltldades. § Deixar crescer: v. g. criar cabello.
§ Erigir. U. g. criar j/mta. novo magislraclo;
que ainda não tinha havido. § fig. Concorrer para existir: -cl'ia terra Lusitan'l forte;.
peitos" Lus. § Nutrir, fomentar. Lus. 8. 39.
"honra, premio, e favor as arles criam. §
EdiUcar: v. g. criar {ol'tale:;as. 111. P. 157. §
fig. Produzir, invenlar, dar principio: criar
wna industria; criar wn genel'o de líllet'alw'a.. § Criar wn papel; diz-se do aclor,
que da a um papel que representa: pela primeira vez uma Interpretação original e feliz.
."'l"'·.sc, ou c,·C...·.~lC, V. pron. Nascer,
produzir-se: "ne-la terra se cl'ião perigcsos,
formosos olbos" Seg. Oerco de Diu, f'. 271. §
Ir crescendo, ir-se' educando, e formando:
"cria-se ne. se moço um bom capitão, soldado" .nelle se cl'iava huma grande e perança para antes de poucos anno lhe poderem entregar a g-overnança da India" 11.
'2. 5. 7. "esta se criando naqllelle porIa huma grande ladroeira, de cassarias .. § Criarse uma pessoa com outra; conviverem juntas
na infancia. § Alguns usam hoje de creal', e
der. e outros de criar, elc. Porem ha muitos auclores que fazrm distincção lllltre
creal', e criaI'; crear, cl'catlJ,ra, etc. quando
faliam de qualque,' producção nova, de cousas creadas jJor Deu , ou a que a natureza
deu fôrma nova, etc. derivo do LaL; e quando faliam do augmento de cousas ja existentes, da nutl'ição; criação da amas, educação de crianças, etc.; dos criados de servir. elc. escr vem criar.
(I:riar ou Crear, Produzir, Gerar. S.IIn.)
CriaI' é lirar algllma cou a do nada: dar-Ibe
lodo o ser. Proelu:;ir é trazer fôra, fazer apparec~r o que d'antes não rxi~ti.~, Ol~ se lião
via tlrando·o de oulra cOllsa .Ia eXI'tente.
Gerar é produzir por geração; produzir um
ser semelhante ao gerador. Analogamente
se pódem empregar, e distinguir estes vocabulos no s nL fig-. Um sabia cria uma
sciencia que d'antes se não havia lraclado,
v. g. Lock creado/' da ideologia. '~odos os
escriplores produzem obras de dlrferente
merrcimento, quando combinam a seu modo os elementos das sciencias. e lractam al~um ramo d'ellas por um meth~d~ p,·oprio.
Um erro gera outros erro; os VICIaS geram
oatl'os vicias, v. g. o orgulllo gera a altiveza. etc.
Crl ..Cúru, ou Crentí.rll, S. f. Qualquer
cousa criada, racional ou irracional. § 1 fé-
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que deve o sen er moral, fortuna. elel'acão a outrem. Viei/'. "Chrislo tratava de eleger aposlolos, e não de multiplicai' cl'iatl~
1'as" "que como criatttl'as suas tinha feito
de nada. Freire.
CJ'I .. h ..·.. sinhll, ou - ,·;ub .. , dim. de
Criatura. Bemardes traz ambos.
Vl'icéto, S. m. Genero de mammifero roedor, e 'pecie de ralo de rabo curlo e pelludo, que lem aos dois lados da bocca bocllech'ls com papos onde leva o tri){O : habitam
o norle da Europa. OltVier, t. 14'2.
V"'eo.,"·)'tc""ltlco, S. m. (t. anaL) Nome dos musculos qlle ligam as cartilagens
cricoide e ar,Ylenoldea.
Cl'!cll-l.bn",·..:;eo, adj. e s. m. (I. anaL)
'orne d'um musculo que pertence a carti·
lagem cricoiLle e a phar)'nge.
Cl'1cóidc~ ou - deli, adj. 2 g. (do Gr.
kl'ikos, annel, e eiclos, fôrma) (L anaL) Ual'tilagem - ; é circular, e uma das que formam a larynge.
Cl'Ídll, p. p. de Crêr, acredilado: diz-se
de pessoas, e de cou a". Cam. San. 130.
"vista podereis ser, e então mais cl'ida...
C"'johit, S. m. (t. do Drazil) Nome d'uma
ave pequena de cOres variadas.
C,·imo. V. Clima. Ined. 2. f. 25'2.
C"ime~ S. m. (do Lat. CI'imen) nlaleficio
conlra as leis Divinas, ou humanas. § Crime capital: V. Capital. § Orime civil; (opp.
ao lIulitar); em que lIa transgressão uas leiS
civi le não das militares); o furto é crime
civil, o furto de arILamellto, crime mililar.
~ Cl'ime de lesa-mugestade; o que é dirigido contra a pessoa do rei ou uma pessoa
da familia real. § fig. e ironico. "A tanto pode a t)·rannia ... ou para o dizer por termos mais claro, o crime de ser hum 110mem mayor que os outros. Vieil'. tO. 30l. §
Ol'ime ele lesa-nação; -de lesa·patria ; acto
praticado em prejuiw 011 damno do grandes inleresses Ilacionaes ; traição. § V. Peccada, S)f1t, § V. AlIentado, s.lln.
CC'Íme, aclj. '2 g. Criminal: v. g. penas
crimes. Coulo, 4. 2. 3. § Acção crime; pela
qual se intenta, e demanna em juizo competenle a punição do Llelicto : acç'io crime
.civelll1ente mtentada; é 'luaudo não se pede
a punição do delinquente, mas a indemnização da parte oll·endida. § Jurisdicção crime;
a que se exereita julgando e punindo os
crimes. Barl'eiros, f'. 79 U. «tem o commendador a jttrisdicção civel, e ('l-rei a cl'Ílne"
§·Orren il'o, lesivo. Ineel. 2: 32. "isto não é
tão crime. "e le aggravos não ão Ião crimes" Res. ChI'. ele J. II. C. 37. § Olhos crimes: irados como o de quem crimina, accusa, e se dá por ofiendido, ou de quem
pune dclicto; e as'im rosto c/'ime. Sousa. §
Fa:;el'·se crime; irar-se, ou fingir-se irado,
como quem reprehende o criminoso (E/l(r.
3. t.l; ou recebeu injuria, aggravo, olrensa.
§ /i'a:Br o caso mais crime; representai-o
com circum tancias de crime maior, ou mais
aggravanles. Brit. U. c. , I "eu pinlarei o
caso com cores bem cl'im.C!.I" bem dignas de
castigo grave, como o são o graves delictos: o ea.o era tão cl'ime" i. é, o crime linha muilas circumslancias aggravantes. lIes.
ChI'. J. 1/ C. 144.
C'·I ... e...eute, adv. De modo crime' criminalmente; oppo to a civilmente. (;ast. 3'
57. "castigar cl·imell1elüe.. § Com ar, voz de
cluem cri mina severamente; V. g. 1'eprehence1' crimrmcnte: "grande executor cl'imemente em Ioda verllal culpa. B. 3. 9. 7.
- C'·I ....''''.., S. f. A severidade do geslo, e
palavras de qnem reprehrnde, crimllla, accusa. aggrava·se, ou ca tiga. fi. Dom. 2.
'2. 14. "respondeo com cl'úneza" (um que
se dava por o/fendido.) "Pedirem com a
me ma crimeza, e ingratidão carnes" (o povo a Moysés) Paiv. S. I. !lO. i. é, accusan·
do. culpando a ~Ioysé .
C"' ...I....çiio, S. f. (do Lat. cl'iminatio)
Accl:lsação de crime; imputação. Epanaph.
f. 107. § Reprehensão accu atoria: "aos castigos precedia a criminação» Vida de S.
João ela Omz, p. 134.
Vrlml ..ádo, p. p. de Criminal' ; e adj.
Accusado de um crime. Vieil'. 5. 14'2. §
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-Apollo auri-el'iniloll de cabellos de ouro. ma" ~ no masco Consl. ele Goa: 'madr" h

§ Reprebenelido crimemente, com crimeza. F. Ely·. 7. 87. e {I'eg. «el'i/tiloll e «auri-el'i- do crIsma" ; n'este sent. e gónero ti Ii~n a
(Jaolmlnlldfll', ", s. (do LaL cl'iminalol~ ni/o"
exc. fallando do oleo : "ungido com o ~s.
O que, a que crimina ; accusador.
C"íno, s. m. (t. poel. p. us.) O cabello : ma da ~aude corporal, e espiritual_ CIU,
Crlmhuíl, adj. 2 g (do LaL. cl'imínali) «asse aureo crina"
CI'lso', Cr)'sol, ou Chry"õl 5 m ld
De crime; concernente a crime. ou ao jnlC ..... 61í ..C, s. r. Teciclo primitivamente G.r. Irhrys6s vaso de ouro). Cadinh'o ~aso dO
gamento dos crimes: v. g. deliclo, causa, de crina, e depois de outras fazendas, pro- CI nzas leves, e o sos c~lclOados, lll'do amas:
negocio - ; )11'OCesSO -. § Pena - ; aftlicti- prio para accos, sacca , etc. § Saia sobre saelo; no qual se pUrlrlCa, e afina oOUro
va: v. g. açoutes, degredo, cortam nto arcos parai leias de barba de balea, aço etc., a prata, ou se derrete somente /I p 'Ie
. . ..
de membros: opp. a pecuniaria, quando o ou formada ele arcos preso' por fitas, e 14'l U. Crisol da Pw'i{.
delicto tem pena conjunctas. 0l'el. JJfan. 5. que serve para as mulheres darem grande
Cl'ISÓlltll, ali ChrysÓllthll, S. f. OU (l.I.
2. I. "havera a dita pena criminal (d'uçou- roda aos vestido: ; o povo chama-lhe: saia- sólUo, ou Cbl')'sÓlllho, S. m. (do Cr. c/trItes) e pagará a quarentena" § Direito cri- balão, ou simplesmente balão.
sos, ouro, e l!lhos, peelra) Pedra lina Cór de

minai; a I?arte do direilo que tracta dos
crime. § Que crimina, e reprehende com
sobejo rig'or: «ouvintes tão criminacs com
a palavl'a Divina, que censurão os prél],adores" Pasloral do B. do Parlo. § s. m. u criminai; a jurisdicção criminal.
Cl'lmlnlllldiJde, S. r. O que cO'l1slitue
cl'iminal alguma acçào.
C"'mlnlllísto , s. m. Escriptol' de direito, jurisprudenCla criminal, tbeorica, ou
pratica.
C ...... I.. ;.llIIe.. te, adv. Applicando a pena al'llictil'a ao delinquente, spgundo a 01'dem dos processos criminaes ordinarios,
summario , on snmmarissimos : v. g. )11'0ceelel' -, senlenciar criminalmenle, del11.anelm' - ; i é, a imposição das penas crimes,
e não só o interesse do lesado. como nas
accusações civelmente intenlada . § Exigindo a punição: v. g. o inlenlal' a causa
criminalmente; opp. a civilmenle.
C.'I ... iui..·, 'I. trans. (do Lat. cl'iminal'e,
ou -l'i) Dizer que alguem é auctor ele ai·
gum crime; dar· lhe culpa, delicto. Vieil'.
"basta Jub, que cl'iminaes, e accu aes a
Ocos» B. FiaI'. 3. 180. «criminando-os de
qne pouco faltal'a" § Pronunciar por criminoso, réu: accusar crimemente. § V. Al'gUtl',

C.'lnónc, S. m. Especie de lombrigas ou~o, q\le toca de verde. Vieira, t.. 191. '0
intestinaes de corpo alongado e da grossu- selll110 lundamento era de chrljsóliio. Lusi/
ra de um cabello ; tambem chamadas dra· Transt. «cl'isólito~' (ma c.) e N. ]l. àlas ho'c
cunculo. Ourvo, POll/Ulil. )1. 351.
todos dlze.m: bnl~cos, anneis elo erisó/i/~,
C"'onlo, ", -. ~egro nascido uo Brazil. ou chrysólllhas. Leao, DescI'. 36. «ohrysó/ilos.
C.·isÓI..... SO. V. Chrysopraso.
.
§ Pessoa, animal, ou vegetal que nasce em
certa localidade: Sal! crioul.o cfesle logal';
C,'isl'Uçiio, S. r. (I. med.} l\ncre.pamen,
cria, que nasce em nosso podei', § Na Ame- to: V. g. da pelle. Phal'lll. 7'. § CrisPllFàIJ
rica I-1espanhola, e Frauceza, sill'niliea /ilho. das enlranhas, dos nervos; dá-se vulgarou de cendente de l\uropeo alll nascido. § mente e te nome a um estado convulsivo
adj. Que nasceu ou se CrtOU em ca a: v. g. e momentaneo dos O1u'culos. V. Crispatura
lens crioul0S capães na {arla mesa, lmlas- (I. med.)
.
elo leu vivei1'O: lJold1'O-, novilho -, galitJo-ISI"ldo, ", adj. Encrespado contraido
,
nha crioula; fi. lJom. 2. 6. 13. § OU.luta Phann, 1'. «fibras crispadas".'
crioula: a qne se cultivou no nrazil, antes
V ... I!iI)lJd....·.. , S. r. U mesmo que Crispa.
tura.
de ser introelu7.ida a de Caenna.
Cd«lue, S. m. Espccie de papagaio.
CI·ISI.iu·, v. intrans Encrespar, franzir.
Cds, S. m. (t. Malaio) Arma da feição de
C.' IS I.lIh...·n. S. r. Contraccão encolhiAdao-a, usada pelos malaios, colubrina de 'l mento das cou"as que se encrésp~m, enruaté '2 e meio palmai'. N. O. 9. 3'l. ,,~Ialaios gam, ou enrolam sobre si mesmas ao aproo
crises» lU. P. c. 19. 6'oulo, l'l. 2.7. § BJclipse. ximarem·se ao lume, como o pergaminho,
C"í", adj. 2 g'. (do Gr. krypl6, en escon- etc. § (I. med.) Conlracção e-pasmodica das
do) Sol, ltla cris: eclipsados. § fig. Funeslo, partes membraQosas, ou musculares. 1', Cns.
como o eclipse se reputa, ou emelbanle á pação.
tristrza do eclipse: "o seu amor para com
C"ísln, S. f. (do Lat.) Excresccncia caro
elle 11e adio ens pera todolos outros» FerI'. nosa que os gallos, galii nJlas, etc. lrm reCioso. 2. 2. § Ods, é ó usado hoje pelo po- cariada na cabeça. li JogaI' as crislas; (phe.
vo na linguaíl'em do Brazil, e no dialecto famil.) ter bulhas, brigas. § Cristas; pI. Og.
syn.
portuguez ele l'eylão.
orgulho, suberba: d'aqui,levantarasoríslas,
C"'mlná\'cl, adj. 2 g. Que se póde im(;"'si.dll, s. r. Golpe com o cris. B. 2.4. ou abalet-as. § pj umagem, ou feixe de crins,
putar a crime, e reputar crime.
.
4. "malar ás crisadas- Coulo, 9.31. "ac.1bar que adorna a diauteira dos elmos, ou capaC.·lmlnó........ enle, adv, De modo cri mi- ás cl'isadas»
cetes. Eneida, IQ. 65. «na cabeça a viseira
resplandece,.e das crislas lhe sahe ardente
no<o ; culpadamente.
C.'lsállda. V. Cbrysalida.
Cri ... lnoso, Ól!l'" adj. (do Lat. climinoC"ísc, s. f. (do Gr. kl'isis, sentença) (I. chamma». § Crisla de gallo; nena, e nOr
StIS) Que commetteu crime; que é accusado med.) A l11nelança para melbor, que a ceI'- <l'este nome, e tambem ele uma arvore. §
de crime; deliuquente, culpado: v, g. ho- tos perioelos fazem as doenças ag-udas, es- Odsla cle pCl'ú: (L do nl'azil) nome de um
mem -. § Crime (adj.) Arle de fi'twl. r. 44. forçando-se a natureza por expellir as cau- arbusto a~reste, ela família das eupllOrbia·
"acção criminosa» cnlpa"('I, em que ha cri- sas d'ellas, por suores, e outras evacuações, ceas. § (j/'Íslas; no toucado. laços de liIa,
me. Cam, San. 184. "perdoando a culpa § tig. O estado, e circumstancias arrisca- ou rendas no alto da cabeça. § Cri.lla de
criminosa» i. é, grave, a qne pelas leis é das, e perigosas, em que algnem se acha, um 71lOl1le; a parle mais elev?da d·clle. §
imposta pena grave. § flg·. a quem se faz como o doente nos dias criticas, ou decre- lt. de for!.) A explanada que forma o paracnme de alguma cousa: "el'iminoso de suas torios, em que escapa, ou morre, § Crise pei to da eslrada cob.erta.
.
C,·i ... tAdo, u, adJ. (do Lat. ol'lSloll/s, 0,
victorias, reo de sua fama» Vicil'. § il. nervosa; cm linguagem commum, ataque
subst. O que commetteu crime, o que é ac- de nervos. § Orise magl1e/iea; o estado em um) Que tem crista.
C,·I"tlil. V. Cryslal.
cusado de crime; reo.
qtle ficam as pessoas mao-netisadas. § CriV,·lst.. lelJ·u, ou.antes VI)'slcrel.n, S. r.
Cri .... , S. f. Pêllos comprido e lIexiveis so; censura, critica, juizo sobre os merecique guarnecem o pescoço e cauda do ca- menlos, ou defeilos de alguma obra. sobre (de clysler) Mulber que tem por oflicio la~
çar
ajudas ou mésillhas. Jlt. P. c. 9D. 'CI'lS'
valia, e de algnns outros animae . V. Cri- as opiniões de algum individuo. B. FiaI', 3.
ne. § CI'ina; planta que tem as folhas pe- 177. § Cl'tse; momento perigoso e eleoisivo : laleyrall e P. da H. Gon. 3. 75.
.
C"'stnleh'o, S. m. porl. Med. II~ . .'0
quenas, estreitas, molles e de cór alvadia, receia-se uma cl·ise. § Grise -agl'icola; falta
e produz umas Ilorinhas encarnadas, ou de producção por carencia de. braços, ou de crislaleiro mette-se a condiscipuloll V. CrISbrancas: é laxativa, e boa para purgar. capitaes; por não correrem propicias as es- taleira.
C"'stiio, S. m. No nlinho é o mesmo que
Dicc. das Planlas.
tações, ou por ser a agricultura victima de
V"lnill, adj. 2 g. (t. poe!.) Pertencenle á algum flagello, ou C'mlim por qualquer ou- capado, bode. V. Crestào.
C.'ls:él. V. Clistel, Clyster.
crina, aos cabellos.
tI'O motivo de ordem natural ou social. §
C.,."telt'h·u, II. Cri5taleira.
.
C.'lnóh·o, anJo Diz-se do cavallo, que Orise c01Jlmercial, crise induslrial; perlurC"'slíeolo,
ou ChrisUculo, 0, ad). (do
tem a crina mais clara, qne o pello do bação nas operações do commercio, ou nos
Lat.
ChI'islus
e
colere
adorar)
Que
segue
a
corpo.
produclos da industria, por diflicul<lades
t:ll'h.úm·co, ", adj. (de cl'ine, e de at!- qne se não podem facilnlente removei' ou religião chrislã. Vila 'Ohl'islí..
«
C"lté"lo, S. m. Ido Gr. 1m/mail) ~pora,
"co) (L poet.) Qne tem cabellos de ouro' vencer. ~ OrMe bancaria; abalo nas operaauricrinito, auricomo: «crinaurco Febo, tu ções de lIanco e de praça, o que ás vezes é ou principio de discerl1lr o verdadeiro ~o
meu canto inspira»
tão grave, que só poele conjurar-se com a falso o liam do máu em obras de eogen o
C"í.. c, s, f. (do Lal. cnnis) As crins. ori- intervenção do governo, que decreta medi- e de 'juizo. «Solta o Cri/erio a voz, e o.dounas, ou cóma das béstas, cavallos, etc. § fig. das dictatoriaes, de caracter provisorio, to exame Cala [leIas ré-01enore~ quvl~OS'
A cauda elo cometa. U/iss. 8. 69 . •crines do que são em muitos casos salvadoras. § Cfi- K Elys. l. 37. § Faculdade de ~IS!l°tUlfo~
cometa" Not. Asll'ol. )1. III. § No pi. crills L se {inanecÍ'l'a; embaraço consideravel nas conhecer a verdade de apreciar o e ,
segunelo uns; cnnes segundo outros.
finanças de um Estado. § Crise lJolilica; juizo, raciocinio: eu 'apreci0.os (aOl05 ~r~udl~
C.'lníOco, R, adj. Que produz, ou faz crise minislerial; momento em que lIm ga- elo o meu critério. § O habito pracJI~Eil1
crescer o cabello. Phal'ln. T. «unguen,to binete não pode sustentar-se no ,poder, por discernir e ajuizar, segundo a ver a
crinifieo"
•
desintelligencias entre os ministros, por oritica.
t crilerio
Crlnlpreto, adj. Diz-se do cavallo, que não ter o apoio das camaras, ou por falta
C.·ItCl'lo!jo, ", adj. Que~!U
'
tem a crina preta, e o pello do corpo de de confiança do chefe do Estado. Clises ela juizo, bom senso: lwmem Grelei LOSUumbelliC.·itbm .., S. m. (I. boL) Planta. ho
outra cór.
nalul'e::a; as grandes convulsões, cataclysfera tambem cbamada {uncho 11101'111 ~ éoJCrlnlspárso, ", adj, làe crine, e de es- mos, de que é theatro o orbe terraqueo.
C;'ítlcu, S. r. (do Lat.) A.arte, o~al;n e
lJarsoJ II. poel.) De cabellos soJios, espalhaCrlsé, S. m. Droga 'de I~ branca, e mui
dos, descompostos, de grenhados: «as Evias fina, especie de estamanlla Ingleza. V. elo dade de discernir o verdadeiro d~·ca·
D'g.
o bom do mau gosto. § Ana.IY5e Crl olm'elen,
crinispa1'Sas" fliniz. DilItlJ/·.
Arc. f. 36.
Crlnito,.a, adj. (do lal. cri1~ill}s, a, llm)
Crlséo. V. Cbryseu. fliec. Mylh,
fazer ma critica. §. capaCl(§late:íl~C/GriSC'
Que tem crme: v, g. camela Cl'lllltO. Y. CoCrísma, e der. V. ClIrisma etc. «pala cia para cri ~icar; Cri t~n.o.
. I ccnsura, §
meta. § (t. poeL) Que tem cabelleira, ca- cl'isma (somos) .armados em ca~alleiros de V. Critico, adj. § fIlaltdlCenCla,
belludo; (entra em composição de palavras) ,Cllristo. § Pinheiro, 1. 176. "adio da cris- V. Censura, syn.

CRO
Crltlcadõ", R, s. Pessoa amiga de criticar, de censurar; cen~uradp~..
..
(Jrltlciio 1 s. m. Ma~ Crltl~O I cntICO de
uma severioade excessIva e n~l~ula.
CrillrDmente, a~v. Com CritICa, segundo as regras da cntICa.
.
(Jrlllci.r, V. trans. Censurar. § Examloar nolando as bellezas ou os defeitos de
uma obra litteraria ou artistic.a. § CriticaI';
(I. fall1il.) dizeI' mal, pOr defelt«:>s em tl!do.
Crlllcól'el, adJ. 2 g. Que pode ser JUstamente criticado; censuravel. .• '
.
Crlllcismo, S. m. Systeml!- pbllosoph!co,
cujo lim principal é determinar os limites
da razão humana.
..
. ..
Crlllcistll, s. m: Partlda~ll? .do cntlCJSmo. § - adj. Ilelatlvo ao cntie!smo.
Vrillco, ", s. (do Lat.. ~1'!ltC1.ts) P~ssoa
ue sabe e usa da arte cntICa; que Julga
~sumptos de litteratura, o.u prod!!c.ções de
arte; escriptor qu~ faz revistas. cl'lt.lca~ ..
(JrlllcO, ", ad~ .. Que !'~speJla a cnttca:
~ g. arle critlca, JUIZO crlllco, fundado em
e~i1crio. § Que respeita a cri~e. §. Aposlcma
rritico; aque\le por que termina as. veze~ .a
docnca. h~cop. da Cl1'. p. 62. § Dzas crtl~
tol' áqllelles em que as doença agudas
múdam lendendo fi saude, ou a mort.e. Nol.
AsII·. p. '325. V. Judicatorio. § SlI l1lplomas - ;
que indicam perigo: e fig. negocw, conjuntlura critica; duvidosa, perigosa. § Tempo,
ou edae/e Cirilica; época da vida em que a
pessoa está sujeila a doenç~~ graves. .
CrllltIUlziu', (anL) V. Crlttcar. TeU. Brsl.
Prol.

Clrllóphngo, a, adj. (do 01'. krilhé, cenda, e phag6, en como) Que se su tenta de
cevada.
.
Crlúm, s. r. Planta do Drazil da familia
ias gultiferas.
frlmçiio, s. f. Acção, ou trabalho de
passar pelo crivo qualquer suJ5stancia, ou
lmIIcnlr. Cad. Pham!. p. 84.
C.'h'lIdo, p. p. de Crivar; e adj. ccCrivailodc reridas- aburacado de muitas feridas:
JlJJto.crivado de be.ligas ; que ficou com muilossl~naes fundos d'ellas : - de bailas; pasrado ue JUuitas.
trh'Íl", v. trans. Passar por cr.ivo. § fig.
Fller pequenos furos. P. P. 2. '124. ccas baII! lhe crivarào o corpo" cc- o escudo com
E'locadas_
CrÍl'cl, adj. 2 g. (do Lat. credibitis) Que
merece, ou pode crêl'-se. Vieir. J. 170.
trÍl'clmelllc, adv. De modo crivei, promelmente.
Crivo, S. m. (rlo Lat. cribmm) Especie
de peuelra de couro crú, furado com muilos buraco, para e alimpar trigo. Vi&il'. §
I ' Onavio (eilo um crivo de 1Jellowros; i.
"esburacado, mui furado. Arnamt. § 0das nuvens; divisão da chuva em gottas
mIr.~das, o estar peneirando, como se diz.
lar. 7 599. 2. do Jnd.
~rlzÍltllo. Signil'. incerta. Ganc. f. 47 v.
'oao he tempo de cl'izalllos"
trlze. V. Crise.
~ró, s. m. (aliás Recovei'l'o) Jogo de muipe:soas, e de carias, que se trocam, até
.,' aJunlar toda as de um naipe. e então
lli,CI'Ó e ganha o jogo, alias viva l'amol'.
/roÍlhlo s, s. m. pI. (t. do Drazil) Nome
uma orda de indigenas.
~rGe8, s. r. (do FI'. croc, gancbo) Pau de
Ima.
:il~a, s. f. Capote, ou soQretudo. B. P.
UI/!'!nula. V. Coroça, casacão.
s. m. (do Lat. crocaUis) Pedra
In~roeal,.
~ acereJada.
~Gee, s. f. Berva que mata aranbas.
~er~eoo' ", adj. (do Gr. krokoeis, açafroaI1lrOI c r de açafrão: cc ti nha deixado a
trao,c"óceo leito. Eneiel. 9. 110.
.
Oab'lI. V. Coxi a.
erótieo
ad' . V
.
e
'J
. Crocomco.
.
am:oel.dismo, s. m. II. med.) Movimento
~ahco de cerios doentes, que parecem
i1.~apaf\har fios ou palhinhas na roupa
iÍicio a. Essmptoma de febre ataxica, e
t provavel de morte proxima.
~eIOeá'" ()rOClflgú.., e derivo V. Cru!'ti' etc. floco Anl.
~. Pht:;o, Ta, a~'l'· De açafrão, ou açafroa·
V m. . ·pI ulas cl'ocinasll
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. ("'oclCár~ V. intrans. (do Lat. crDci/al'e) , "0, cruel: v. g. crúa penilencia. V. de Suso,
Dizemos do corv~ quan~o solla a sua voz: I r 189. crúa epol'fiada bl'iga; crúa pesle. Ruy
«o corvo O seg~la crocllando" A1'le da Ca- de Pina. Cru nau/i'agio. Lus. 5. 46. (J/'úa
fa, {. 'lI V. § Imitar a voz do corvo ; corve~ doença. Jbicl. SOo Cl'úas eslocadas. 6. 66. Or'Úa
Jar.
.
lanfa. 10. 117. e Jbid. 12i. ,'usança crúa".
()"ócu, S. m. (do Gr. krokos) Açafrão. Al'/'. § 1crras c/'úas; as que não haViam Sido
2. 6.
cultivadas d·antes. Alarle, p. 5. Maleriaes
()"ocodllii,uoN, S. m. pI. (I. de b. n.) crús; brutos, tosco, são o;; que ainda não
O~nero de repUs de que é tspo o croeo- receberam obra, ou trabalho de artifice, e
dilo
se destinam para manufacturas c commer·
()a'ocodílo, S. m. (do Lat. Cl'OcocZitus; do cio: V. g. sedas, lãs, madeira: metaes. SeGr. krokos, açafrão, e deilos, tem~nte; por- ver. Not. (. 16 v. § Crú; tosco. § Que tem
que ~ste a111 mal foge do açafrao) Al1Imal cruer.a de ,estoJ'!laO'.o: cc~omici~no ~lUpantur
amphlblo, cqm~ grande laparto, forrado de rado e Cl'U de lIldlgcstaoll Pmhe~I'o, 2. 95.
conchas dUl'lsslmas, com Docca mui rasga- § Ve/'dade núa e crúa,' al'lirlUu9ão de uma
da, e armada de dentes anavalbados; no verdade sem rodeios, em disfarce sem
Brar.il se chama jacaré. B. l. 3. 8. e Vic. que se occulte nenhuma circumstanda.
Vergo 279. Cam. Sono 188. «osjaclJ.l'és de
C,·uá,. s. f. Planla do Brazil. da familia
papo amare\lo iuvestem aos homens como das cucurbitaceas, a qual da um fructo se·
os crocodilos" § Lagrimas de crocodilo; fig. melbanle a abobara.
!ingi~as, falsas, pcdidas para commover e
C"ÚlImente, adv. Cruelmente.
2. C.
IlIudlr. , .
..
20. «se ferIa nas costas n~a cruamenle". §
c"ocoulco, (aCidaI adJ. e s. m. (t. clrym.) Açoulada. cruamenle; casllgado - ; com riCorpo que se encontra no producto volatil gor; com desllumanidade.·
formado pela acção do oxido de carbone
v"lIilc...lgllátn, u, (do 11aL c/'ucesignasobre o pola 'sio. Pim. C.
lus) Marcado com a cruz;' que traz a 'cruz
Va'ocót", S. r. (ant.) Vestido de mu1ller por di visa. Mal'iz, .Dial. 2. 9.
da cor de açafrão.
V""clál, adj. 2 gen. (t. cirur.) Em fórma
()"ocútll, S. f. Especie de genero hyena, de cruz: V. ,q. incisão -.
.
ue antigamente se suppunha ser producto v""CI<\D", S. f. (L do Drazil) Especie de f)
o cruzamento d'esse animal com o leão.
bambú.
-t~.:ill
Vromútlco. V. Chromatico.
v"UCIUlléllll, S. r. (I. boI.) Oenero de VV"ollbll, S. r. A peça de pau, a que esta plauta, de corolla afunilada, da familia das
fixo o cano da espingarda, pi tola, baca- rubiaceas. (Valanlia cl'uciala. Linn.) Brol.
marte, clavina, etc.; outros dizem coronha, C. A. Fio/'. Lus. traz mais tres especies.
coronheiro.
Vl'llcJiln!e, adj. 2 gen. Af11icti Vil; que
V"oultáda, S. f. Pancada dada. com cro- amige muito: d6res cruciant"~.
nha.
Vruelú.·, V. intrans. Ido Lat. cl'ucíare)
V"onlle"'''' S. 111. Omcia! que faz ero- p. uso Atormenlar, marlsrísar.
nha, ou coronhas de espingardas, elc. : V. (/.
(J""cIÁto, S. m. Tormento, snpplicio,
é cronheiro, ou coronheiro d'esle l'egimen· peua grave e doloro a. 1'/'iumph. tia Cruz,
lo. Grand. de Lisb. 4 C. 8. ccc/'ollheil'os"
I. 15 v. § ii. p. p. de Crucial'.
(J"ÓUICll, V"ollogr'IlJlll, ()"OllOg"IlDlc'·I1CICCI·....·IO, S, m. (do Lal. CI'WlJ, cis
01", C"ouología, (J,·onómct.·o, e derivo cruz, e I'e/'o. eu lr.vo) O que leva a cruz nas
V. com Ch.
procissões diante do clero das confraria ,
CróII"e, S m. (do 1"1'. croc) Vara com- e particularmente diante dos arcebispos,
prida com um gancho de ferro na extremi- em acções solemnes.
dade, com que o barqueiros seguram o (la'lIcifm''''', S. f. pI. (I. boI.) Plantas que
barco prendendo o gancbo, e tendo a bas- tem quatro petalas em cruz, da familia dos
tea na mão; ou com que fazem andar o dicolyledones.
bar'co, pam o lado opposlo onde esta o CI'O(J"lIcHcl't, n, adj. (\'. eb'01. de Crucifeque fixado, alando-se .por e\le para esse rario) Qne tem Cruz: V. g. o eslandarle cruponto fixo. Aul. 21. Coul. 6. 4. 6. § Gan- cifero. V. da Raiilha Sancla. § (I. boI.) Que
cho, que serve aos negros na America para tem uma coroUa (le quatro pelalas Cai cruz.
Brol. lJ.
manejar os rolos do tabaco.
V'·Ollui .. h ati, . r. pI. As enlar-se em - ;
Vru..iUcaciio, S. f. Acção, ou ctfeito de
em cocarinhas. Cal'et. D. V. Cócaras.
crucificar. § Õ supplil.:io da cruz.
V"lIcllicúdo, p. p. de Crucificar. § O cru'"
(J"i)Slll, s. r. COdea de bosteUa, crusta.
()rôsto. V. Colostro.
cifica.do, por exccllencia, tcomo sbbst.) se
V"ólalo, S. m. (do Gr. krolalolt, feito de enlende de Jesu. Cl1risto. § fig. Martyrisakrole6 eu faço 1)Illha) Castanbela de tocar. do, torl urado: "Ao pé da CI·tlZ (do Senhor)
H. do Pulo n.· 284. niniz, Poes. § (L 1,001.) com a alma (,'rlLci/icada 1ll'lIalt (compade·
Genero de reptís opbidios, conhecido pelo cendo os tormentos do Crucificado) Vieira,
nome de serpenles de campainhas, a que 16. 355. ~1c.l'Ucificaeto em carne.. e fig. em
pertence a cobra cascavel.
espll'llo. VlOt1·. 12. 247.
C"Ollllólc1e, adj. (I. zoo\.) Que tem a fórCa'uC?l!icadiw, ", s. O q~e, a que crucima de crólalo, de serpente. ;' - S. m. pI. fica. VWtr. 12. 34~. Marl. Gal. 44.8. 111. L.2.
Familia de repU, que tem por typo o crú- 50.4.
talo.
()rucIOcamenlo, S. m. Acção de' cruciCa'ótou, S. m. Genero de plantas da [a- ficar: crucificação. § O estado da pes oa
milia das euphorbia 'ea . § Especialmente a cruci,f1rada. FI'. JIJal'c. ChI'. 2. 6, 29.
especie cl'olon-/igliztJn, de que se extráe o
C"lIciOCú,', V. trans. (do Lat. cruci/igel'e)
oleo de cróton.
Pregar na cruz; applicar o supplicio da
Vl'otúnlco, (acido) adj. e S. m. (t chym.) cruz. § fig. Martyri ar, mortificar: V. g.
Acidn volatil, muito acre e muito venenoso, cl'lIcificar os senlidos, epaia;ões. Chagas. Feo,
que se obt.em das sementes do 'el'%n ky- n'. 2.
93 v. oC/'ltCi/ical' os vicio com o
liwl1.
al'l'ependimento lt Atarl. Oal. 1. C. 8. e Fro,
'v"otóphBgn, S. r. Ave da America, da cil. cc- a carne com todos os vicios, e conm'dem das trepadoras.
_ cupi. cencias .. Vieil'. 12. 5~. fl-.as paixões,
C....a, u, adj. (do Lat. CI'UÚUS, a, um) Nao os appetltes" - a concuplscenc/as.
i:ozido: peia;e crú. came crúa. § Não corti(,"'1Ic10xõo, S. r. O acto de cruCificar;
do lal cama se tira do animal: COUTO crú crucificação; no pr. e no IIg. B. Flol'. 4. e
§ Não preparado: V. g. seda crúa, antes de ~iril'a: "a - dos al~petites, e ~o.n~upi,cen
a cozer. li Linho cru; não curado. § Pannu ela: ua cruz de Cbl'l.st~" o ~acJ'lhclO d'elles
Cl'!t dc linho; não curado: ele lã; não till- por amor da SIl'U Palxao. (a; como Ies, e nos
.
.
to, mas da cOr natural da lã. Goes, Ohl'. Atan. 2 eg.) .
3. c. 38. § Pifllum cl'úa; a(ruella que tem
Va:t~c"'XO, S. m. A. Imagem de CllfIsto
o escuros desproporcionadamente fortes, crucIficado; e ,culptura ou estampa repree lem mais claros do que devera, e estes sentando o Clm to pregado na cruz. 111. L.
extremos se unem Ingo sem tinta média, 5. 116. ,
.
,
ou cOr meiante adoçada, que o una. § .tem
V t'." C !rlX o p.. p. J!,reg. de. Crucl[\car ;
medic.) ~Ial digerido: V. g. humor cru. § Crucificado: .fOl Cbnsto cl'uc~fixo no cal·
C/'ú; cruento: onde a balalha é mais crúa. variou Pas/ol'al do B. elo Parlo, 177.
§ Crú (abreviação ele c/'ale); severo, austeV"l1clfóa'mc, adj. 2 g. Em fórma de
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cruz. § tt. bol.) Diz-se da corolla quando' (t. cbym.) A materia, ou principio colorau- Faz~r Cl'lt;;es na bocca; (Ioc. prov.) er ~
tem quatro pétalas regulares e patentes dis- te do sangue. Atello, C. 1J. 54.
e nao ter q!1e comer. § JUl'a)' á santa ome
postas em cruz; e do estigma quando tem
VI''-!II, ou V'·'-'I.e, S. m. (t. me~.) Nome ~le palha; Jnrar sem 1igar importanci~~l
quatro lacinias encruzadas. Emt. D.
·de ol'lgem Escoceza de uma espeCle de an- Jur,arn.ento: "Juro á sanla c/'uz de l)aI~
VI·ucí;;c.. o. V. Crucifero. Mariz, 2. 9.
gina, que é caracterisada por uma tenden- Qu heI de ver o que aqui'stã. Gil 1('
Vrudelisslmo, ", sup. de Cruel. A1T. cia para o desenvolvimento de falsas mem- Ol'u~CS, canhoto I pl~r. p~ra esconjurar ~~e~
10. 50. Luc. 7. 7. p. 483.
branas nas via respiratorias; doença mui- mo mo ou 90usa ma. ~ "Cruzes, m(J[/J'iniuJ
VI'udícc, s. f (ant.) Crueza, crueldade. tas vezes mortal, e que ataca principalmen- anda o dwbo na cozmha" diz·se a propo:
Canc. r 39 v. e 40. "com crudice vi Orfeo te as criança; angina dipLllerica.
sito .d'um barulho. § Omz6S, S. pI. as costangendo sa doce lim" com aspereza, no
VI'UI'ól, adj. 2. g. (do Lal. cI'lwalis) Da tas a allura da cmta. § 01'UZ de Malta o
fiO'.
perna, ou pertencente á perna: v. g: aTte- de )erusatem; planta herbacea (lychnis~hal~
°VI'údO,
adj. (do Lat. Cl'udus, a, um) l'ia, muscu/o crural. Mello, C. p. 359.
cedoma) § GI'lf.Z aus.trat; C/'tlZ do sul; (I.
p. us. Asp,ero, dcsarrazoado, crucl, severo.
C'·...·lf'·i'glo, s. m. (do Lat. en/s, ttl'is, aS~J'on.) a constellaçao do C/'Itze!l'O ou cru.
'
Ac. dos Sing. 2.. 409. "a razão de acção tão perna, e {1:a1lf/.(}re, quebl~ar) Quebradura das ze/TO do sut.
Cl'uda"
pernas. Cett. {j. 1. (. 26_.
VI'UZIl.bico, S. m. Passara do tamaoho
v.... el1·u, s. r. (I. do Brazil) Aparle grosVI''-,sta, S. f. (do Lat.) Côdea: § fig. "As da cotOVia, .que tell?- as pontas do bico cruseira da mandióca ralada, ou moida e sec- estrel1as no mais alto subidas Do céo mea- zada . (?orma CUI'V!l'ost7'a: ~inn.)
.
ca nas prensas, que não passa na peneira vão sua grão jornada Subindo da segunda
VI'uz~c1I~, S. f. ~xpedlçao mililar de ai.
ou urupemba~, onde a massa se apura para crusta aos ares Delgados, e sntis seu va- guns pnnclpes da Europa contra os iofieis
ir a cozer, ou tOlTar nos fornos, e serve de pores." Naur Sep. c. 10. § Ol'usta da term; qne occupavam os santos lagares de Jeru~
alimeuto a gal1inhas, e porcos. § (em Pero.) a parte solida que fórma a superficie por salem; os quaes, e aquelles qne os acompa.
Especie de tumor secco, que vem ã cabeça opposição á parte central que em virtude nlla v.am levavam uma CI'llZ, por ignal edisda elevação da temperatura, sc suppõe no tlnctlvo, e os papas llle concediam muita
das gal1inbas.
("'ucl, adj. 2. g. Desbumano, sem pieda- estado de fusão. § (t: cir.) Conjuncto de pe- graças, e indulgencias, pai' bulia em (Iue
de, ami~o dc verter sangue, de fazer pade- quenas larlllna' lUalS ou lUenos dura que os exbortavam ã expedição, chamada por
cer' feri no.
.
se formam pela dissecação de um humor isso da c1'l.tzada: depois se convocaram esc;'ueldi'dc, S. f. (do Lat. Cl'udelilw>, de purolento: "crusta da cbaga» Recop. ela Cil'. tas expedições contra principes Chrislàos
C1'UOI', sanR'uc dert'amado) A qualidade dc 319. § (t. de concbyliologia) Tartaro mari- mas desobedientes á santa Se. § BuUas tlà
ser cruel. 3 Acção de homem cl'Uel. V. Eal'- timo, visco idade que se cndul'ece á suprr- cru zada; bullas pelas quaes sc concedem
barielaelc, syn.
ncie das conchas. §,(t. bot.) Fronde crusta- ainda hoje em Portngal graças espiritoaos
CI'uclissimo, 11, super!. de Crue!. Sego cea de algumas especles ele lichens, e dc a quem dã esmola proporcionada a su~
Cerco de Diu, r 2.13.
bysso.
posses, applicada d'antes para as guerras
VI'uHmente, adv. Com crueldade.
C,'..stiíceo, R, adj. (L de h. uat.l Que contra os infieis da Africa, Aia, e dos Genvl'uclltaeão, s. f. Acção de cruentar, tem conchas unida por di ver as juntas: lios, e para se susterem forças contra elles,
de banhar eOm sangue.
diz-se dos caranguejos, e outras producções etc.; e llOje para ajuda da s1lstelllacào de
VI'ueutiu', V. tran '. (do Lal. Cl'tWntarc) do mar. V. Te [aceo. § Usa-se subst. os crus- Seminarios Episcopaes, de egrejas pobros,
(I. jloeLl Ensanguentar; banhar de sall~ne: taceos.
etc. § O t7'ibunat da but(a tia cJ'u,a·
ad'esse Deus, quc;abomina sacl'i(Jcios d aniV'·llstÔSO. és .. , adj. Que tcm crusta, có- da; conslava de commissario geral da bulo
maes degolados, sacerdote feroz cruenta as dra. Cltl'VO, Potyanlh.
la, tres deputados, um secretario, etc. Hoje
aras c'o sanguc de seus ll1ho~ eoherdciros
VI'útll, s.. f. Peixe mui espalmado, como ba uma jtmta gel'al com seu pessoal de
expediente.
.
do Filho, que os remira da morte, e do cboupa.
.
peccado" F/l. Etys. 3. 50.• tu viste, oh SanV,·tlda. V. Coxia.
<!J,'uzlll!ínllo1 S. m. dim. de Cruzado.
ches, Cl'uenlar as parcas as tezoura nos
v,'úz, pI. Cruzcs, s. f. (do Lat. cl'ux) lns- FerI'. Bl'ist. 3. 3.
Vr",. ... •10, S. m. O que trazia no hombro
fios dos amigos"
trumento formado de duas hasteas, que se
V'·llcuti..,d 00, ", super!. de Cruento. atravessam ordinariamente em angulo re- a insignia de cruz vermelha, branca, ou
Vteil'. Voz, 2. 77. § Quc faz muita elfusão de ctos, ou com pequena diJl'erença, P. sobre o verde, que tomavam os que iam á guerra
sangue: l<cnwntissimos tyranos. Viei7'. 16. qual antigamcnte se preg'avam, ou alavam santa. J11. L. 3. r.34 § Moeda antiga,lavra77.
o criminosos, do modo que se vClloscru- da quando D. Ar. V. tomon a cruz, 011 aem·
V"UClltO, ", adj. Ensanguentado, em cifixos, para os fazer morrer; entre os Chris- presa da cruzada ~ tem de uma parte uma
que se derrama sangue: v. g. os sacl'ificios tãos é signal veneravel, porque n'ella pa- cruz como a de S. Jorge, e da outra escudo
cruentos, espectaculos cruentos: "o sacriO- deceu Jesus Christo. § Em tambem insignia reaL coroado, mettido na cr1lz de Avi-. ~ O
cio da cruz foi cl'uento ... o do altar he in- do idolo Serapis do Egypto. Maus. t l39. § cl'/tzaclo vetho de ouro valia quatro~enlos
cruento" Vieira, ,.castigo -" pena de an- A OI'UZ; o christianisruo, a religião christã. réis, o novo de 1Jrata, ou OU1'D valia qnatro·
gue. lel. § Onde ba sangue derramado: v. § O signal da cruz; a cruz que se faz com centos e oitenta réis; hoje estas mo~daw·
g. "enas cruentas al'W> ele Cupido." § Que é o pollcgar da mão direita na testa, na boc- tão retiradas da circulacão. § Iig. Dwholro:
de sangue: V. g. a ttl'ina não é cruenta. § ca, e no peito, ou a que se faz com a mão "lá vão Iris onde qnerem cru:rar/a.' Cam.
VI'IIZá'io, p. p. de Cruzar. V. overb.§·O
Amigo de fazer sangue. M. C. 2.. 6~. "o direita aberta da testa ao peito, e do homcmenlo ~Iarte.)) E/egiad, {. 236 V. ,dJaldede bro esquerdo ao direito. § FazeI' o signat mar cmsado" rcvêzo. [J. N. I. ~~3. e m.·o
grosso, rollllslo, a pero, e cmen/o"
ela e:l'tlz; persignar, benzer. § Invenção da os mares tão grossos, empollados. e crUla·
Cl'uévii, adj. 2 g. (ant.) V. Cruel.
Santa CI'UZ; Exaltação ela San/a Cru;;; duas dos" i. é. luctando com as diversas direcVrllc\'lIid' de, S. r. (ant.) Y. Crueldade. fe las que celebra a egreja catholica a 3 de ções que lhes dão os ventos, a~lIagcns, em ·
"Gl'ltCvitidade de mar tre descjo de piadoso maio e 14 de setembro. § Cruz atçada; é a bates das costas, etc. § adj. lIm ,fórma de
cruz que se leva em procissão. § CI'UZ da cruz: "o peito - de collares de dlamanl~"
padre dernostrc" lncet. de Atcobaça, t. 1.
VI·Ue", .. , S. r. (de CI'ti) Qualidade de ser egl'eja; o cruzeiro. § Cl·U:;; insignia dc di- Viei1'. 10. {. ~6. § Eslal' com os braf.osc~"·
ou estar crú, no pr. ou no fig. ; materia in- ver as ordens: V. g. cmz ele Chl'i to, ela tl!r zados: estar ocioso, sem fazer nada. § ímn
digesta, c mal COZIda no' vaso do corpo hu- gião de /wnra. § Gmn-c/'ltz; o grau mais as mãos cruzadw>; como quem a. olferece
mano. § lndige tão: v g. tem cruezas de eslo- elevado de algumas d'essa ordens. § it. O ãs alo' mas e cordas; captlVo!. prl Jone~~;
mago. § Ell'eilosde crueldade. on animo cruel: quc tem esse grau em qualquer ordem: rendiao, vencido: "com as maos-a.p<dto
((as cruezas mortaes que R.oma vio" Lus. chegavam n'eslC momento wn com11!8nclador misericordiu" Paiv. S. § fig. O e/llelltil,m:~la
4.6. elO. 46.•,pór o ca.o á crucza dagnrrra" de Chl'isio, e um gran-cruz da (,'1J1lceição. § -; rendido: "a buberba de,lOelllOs,.eCI\.,
M. L. 6. 387. § Castigo cruel. LI/s. 3. 137. e Ro:;a-cruz; setil1lo g:'au da maçonaria fran- nas desgraças aos golpes da prol'ldencl ~
Eleg. II. «tu choras a cl'u~za, qu 'obre el- ceza. § fig. Tormento, consa que morlifica: Batel'la vl'ttzada: Y. Cruzar-se. d' cruta
les virá" sobre os peccadores. § fig. "Fo- «carrega!' com a sua CI'UZ" som'er o seu
VI'''''''IlIOI', S. m. Oque boI' eJa ~derno
mes, frcchas, trovões ardentes, etc., fazem tormento, ou trabalho: "na nossa vida, eles- no mal' em ccrta altura- f Typo m
cruezas nos soldados (em cerco)" padeci- de quc nascemos é nm enterro, e por sinal de navio de gucrra.
ual dua;
V""70"mellto, S. m. Acçao pela q eella;
mento crnei5. Lus. 10.46.
que qnanto mais pompa mais ... Cl'u:;es"
CI'nisHlmo, ", sup. de Crú; «outro Pe- Vieil'a, equivocando as das confrarias, com cousas se cruzam. § O logar em qu a.,~.
dro cl'tússimo" Lus. 3. t36.
as cl'uzes e trabalhos da vida. § Levar a sua se cruzam. § Nos caminhos de ferro'la.ên
V'·'-'j .. , S. r. Coruja. Etogiada.
CI'UZ; ter trabalhos, angustias. § CI'UZ de gem por uma via diagonal da~ catJha"onVI'lIjno', v. inlran .. Cantar, ou soltai' a saneto André; aspa. § Cruz do cavatlo: V. d'uma via para outra. § Po~lto a ".:;. um
voz a coruja, e outras aves as im dis onó- Cernelha. § CI'UZ {[as aves; o longor de pon- de se devem encontrar dOIS COUJb~~O <10 de
ras, dc 0111 triste, e agoureiro de casos ta a ponta das duas azas abertas; aliás en- de cendente e outro ascendente. IDeite em
funesto . E/pino, 1'. 2. f. 151. «negras aves vcrgadura, dizem alguns Ilaturalisla (do ajuntar ou ajuntarem-sc natura I mas de
da noite !lorl'idas cOI'u,jào de redur lla loi- pallno naulico que se enverga). § CI'USCS; coito animaes do mesmo gen~~I'herc5de
sa» V. Chrrl'lar.
pI. a parte da moeda ParI. opJlosta á das ar- raças di!"ercntes, ou 1Jo:n~ns e rio nogro
CI,,,:,,.. tã, ~. m. (I. do BraziL) Nome de ~a nacionaes, e csta sc diz CWIlIOS. § As- raças dilTerentes: "o cllL"ameato.lvaz Que
um peIxe do 1'10.
s/gna!' ele Cl'UZ; pór uma cru" quem não com o hranco dá o l111Ila~0" § ~ de' maVI'úuho, e CI·lm!uído. V. Cunho, etc. sabe escrever, cm lagar do seu nome que se dá na cara sendo maiS que u. :0 c/1J;a·
Ord..At: 4. G9 .. L. Inect. 3. 434. .
outi'em faz a seu ro,o, e fig. estar por ludo; neira que parece que faz~m cr~~ã' contar ao
V,'no. V. CI'U, Cruel, Ros. M/sc.
approvar qualqner cousa sem a examinar. mento da minha cara, nao o I
VriJor, S. m. (do Lat.) (L. poe!.) Sangue § EstaI' entl'e a cruz e a caldeirinha; fig. em soalheiro».
ruz'1J. q._(Jl
que corre. § (I. anal.) Parte corada do san- grande risco, em periO'o imminente. § FaV ...."'ill', v. trans. Pór em c Ar § éru;(IT
gue.
seI' uma CI'U:; á, ou na porta de algnem; i. piqucs; cruzar W> vCl'gOJ· Mauseito 'mellendo
Vrnot'Íuu, s. f. (dO Lat. CI'ILOr, sangue) é, protestar não entrar mais cm sua casa. § os bl'aços; dobraI-os sobre o P ,
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por baixo do ~utro em cruz; e fig. re- ~ Junh. de 1798. 2: 5. § Cruzeiro, a, adj. Que
U~nar-se ler paClenClR, submetler-se, con- cruza: v. g. IWl'LO cruzeiro.
!I~mar-se'. AI. /.,. An'. 2. 18. § Os mouros, e _v"UZt'tll, S. F. dim. de Cruz. § Nos palhe~irnlaes cruzam os bra90s, ou prendem as toes das .chaves ha lalvez aberluras em cruz,
rãO: em cruz, ou debal.xo_dos braços por que se_ dizem cruze/as. § Cm:selas; (t. naut.)
moslrar corlezia, e submlssa~. e quando se armaçao de mastro. e vergas, I'eilos de an:ndrm na O'llel'l'a: Ined. 2. ;;47 .. «cruzados len~as, para Sllppl'lr a falIa do ma Iras no

que fendia com liquido crysla/ hum verde
prado" !la aO'ua é um cI'y-slal" mui limpa e
tr~osparente. § Verter cr,llslacs ; verl'r lagrl~nas. § Patacio de cl'ystal; f'dificio constrUIdo de ferro e vidl'u, qne ou em ydney
per~o _ue Londres, destinado a grande expO,lçoes, e onde ordinariamente se dão conI mãos, como genle que se h~vJa p.or .ven- navIo" que os perdeu, ou a que se corta- Cl:'rlos de musica. § it. Edifleio construido
aida. P. P. 2. 100 v. Esta acçao é Imll~da ram (Joulo, 10.:-l: 8. «e armassem uma CI'!I- n.o: Porto, na Torre da Alarca, para a expo~loS relirriosos por mostra de submlssll.o: zela.. por que lmham ja cot'tauos os mas- slçao JOternacional de 1866, onde hoje ha
ra ui vem o senlido fig. de cru::.al: p.or sub- tros. Luc. 2. .c. 2.1. -a cnLZela de hum ma - bazares, th('atro, etc.
me1ter, 1'1' ignar: e fig. «cl'u:sar o ~UlZO, ~as ~areo" V. GUIndolas. § Cl'tlzela de pedl'eiro;
v,·,·"tllHio11, S. r. (t. ch,)'m.) Base salinarousas de fé" § Cruzai' os, braços; IICa!' OClO- Inst.rumenlo de mad 'Ira, que tem a ~eO'uin vel oleagi nosa descaberia no oleo empyreu!li sem fazer nada. § CI'uzal'_as maos: V. 1e lIgoura: T, o qual serve para examiuar mafico do anil, assim chamada por que elCruzado. p. p. it. não fazer, nao obrar na- se a obra que se vae fazendo esla bem ni- la lorm?- com os acirlos saes que e podem
dr Pai~ll S. I. I· 199. «cruzal:á Deos as velada.'
crY.lallizar. § (t. med.) Pustula ypliililica
IIIdOl,e '~spendera sua innuencla para que
C,·.. "'íllbll,_dim. de Cruz. H. Dom.
.
cheia de um humor aquoso e tran pareute
anão ajude. (ao p~ccador que com.met~e o
C,'ymod,-mu, S. F. (do Gr. krymos, fno, que se forma no prepucio e no anus.
peecal10llue Deus nao pel'dóa,.a obstmaçao.) e. clY/los, dó,:) (L med.) Especie de rbeumaV""s'uUíoo, a, adj. IV. elym. de Cristal) Claro, e transparente, como o crystal .
! Atravessar com traços, ou l'lSC~S em cru?, tlsmo clirorllco.
.
~ncellar: v. [J. - o pap~l, a escr!ptura; SlC"n't".t. f. (do Lat., do GI'. kryplô, eu v. g. vidro, galla' de agua pura, agua. B.
!I1allle reprovar o escnpto. D. F. il1lfn. V. escondo) ur'uta, cavern_a, abobada ublerra- 2. {. 186. Lus. 5. 47. !lOS cristalinos mem~riSC8r, Cancellar. § A.ndar .borde)ando, nea: "aquellas covas nao pareciam carceres bro~ e preclaros, á calma, ao fl'io, ao ar
pairar alravessar os mares: Ento, Vzag. p. de calIVOS forçados, mas representa,am os yerao despidos" ;; fig. Fragil eomo o vidro,
56.• d,'las velas cl'Uzárão lar;;o tempo o mar" sep1itrrios, e cl'Jjplas anligas, onde os san- I\1constante : !lamigo cl'islallino" Feo, TI'. l.
'CI'IJ:aI' os mares» Apot. Dwl. p. 20B. e 212. ctos l1Jarlyres em Roma volunlariamenle se f. 2ii4. 2. § Humor cl'yslal/ino (t. anal.) um
ô I'ieir. I. 638. «andao os 110mens cru:::ando recolhiam .. Te". ChI'. I. 2. c. 34. § CI'.llplas, dos que e acham no ÓlllO, no qual se faz a
as cortes. alraves ando de um para outro s. f. pI. (1. anal.) Prquenos corpos óccos, refracção da luz. § Céus crl/slaUinos; são
lado no mesmo lagar, e e~ diJl'erentes di- arredondarlos, ou lenticulares, situados na dois entre o primeiro movel.·c o flrmamen·
reccõcs: "cruza esse terreIro o cavallo" § espessura dos tegumento , ou da l1Jf'rLbra- to no sy,tema de Plolomeu. M. /.,. t. l. 2.
v".y... tnllíno, s. m. Vidrilhos, e bl'incos
llrávcssar pelo meio: v. g. cruzam ciois ri· nas mucosas, e vertendo habitualmente a
!)tiros este prado. aliso 2. 61. «a fonte cru:::a superfície liquidas de diversa natureza, que de vluro. Goes, ChI'. Man. \. c. 39. «contiI fresca lerra. "crl.l:sárão o rio com grossas saem de sua concavidade por um pequeno nhas de - I I Au/cgl'. 162 V. Lus. 5.29. «manIram. para impedirem a navegação. Coulo, ori(icio.
do mostrar-lhe ... contas de cristalino Irans6 v. «cl'1}slallinos de
9,27.
v""pto, pref. grego, que igninca occul- parente.. Sá e Mil'
Cruzá,', v. intrans. Fazer cruz: v. g. o to, e entra na composição de muilos voca- Veneza" § Vidros cr'Jjslallinos. aoes, Oll.!l'. !Jlan4. C. 81. !lmandou a el-rei h unI serviço de
(rijão cruza (phr. de agricult.); i. é, ja lem bulas scienliticos.
qoalro fulhas em cruz. § Cruzar; atra,es(J'·n.tocéphalo, s. m. (do Gr. krypló, eu crislallino de Veneza. são us dtl mellior sorm: COI/lo, 9. 27. "os mares cm:::ávão por escondo, e kepha/é, cabeça) (t. de b. n.) In- te. § GryslaUino; It. anal.) pequeno cor"o
tima do navios» i. é, entravam por um 'bol'- seeto coleoptero, que tem a cabeca escon- lran parenle :te forma lentICular na parte
antenal' cio humor vilr o do (1lho.
do esafam pelo ou Iro. § Cruzar as azas; se dlda 110 lhoracele.
V,'ystllJ!lo:nção, on - Ioluçiio, S. r. A
diz da ave, que a tem já crescidas de todu,
()"Yl'to~i""ln, S. f. (do Gr. kl'ypló, eu
e as pode ahrir bem, para voar com segu- escondo, e gamo, nupcias) (t. bot.) Classe operação de crystallizar o ~al flissolvido.
Cry,.taJJizí,,·, (ou- ""R", der.) v.trans.
ranca. Arr. l. 120. "como francel11inhos, que de planta, cUJos orgãos sexuaes não são
(V. elym de Cryslal) (t. de ch.vm.) Fazer com
i<1 lanção a voar primeiro que lhe cruzem apparcn~ .
alOlas..
c'·YI.eOI/.'.)mlco, u, adj. (1. boI.) Qne é que os saes lIelTelidos, OlJ conliclo. em alCrll."'·'HC, V. ref. Benzer-se, persignar- relativo li classe da cryptogamia: v. g. plan- gUJlS corpos, e extl'ahidos, ou dissolvidos,
tO!Lcm a fignra drl CI'.Y ·ta('~, evaporada a
re, como de cousa mito § Ol'uzar-se; fazer las, {lõl'cs -. Brol. U.
.
mIl. 8. Fio/'. 3. 388. nCl'llzar-se a estola nos
C,'yptógamo, adj. O mesmo que o ante- agua em que foram di solviuos.
c"~·. talll"'á"'''c, V. rer. l/armar-se em
peilos do acerdote" Lobo, f. 535. "aonde cedente.
duas estrada se c/'u:::avào •. § Os Orienlaes
()'·H.tO;;"llplJill, S. F. (do Gr. kl'ypló, eu crystaes.
v",·"t:oIilZÚ1'cl, adj. :!. Il;. Que póde ser
e~nu('os. e ii imilação d'elles QS religiosos, escondo, e gl'aphó, eu e crevo) Arte de e c/ulal/l-Se, para mo, traI' submissão, corte- crever de um modo occullo e inil1~elligi cr'ystallizado, su ceptivel de cry tallização.
na. elc. ElegilUla, {. 248. e 375. ult. cd. vel a qualquer onlra pessoa, que não seja V. lncry tallizavel.
c,',-. tallo-atómlco, 1>, adj. (t. de poy .)
'oonveio ao ~Iouro Cl'u:::ar-se" no fig. vem aqul:'lIa a quem o escripto é clIrigido.
nl Eufr. e V. do Al'c. (. 40.2. "CI'uzar-meC"Y1,'og'·'.plJlco, .., adj. Pertencente a Que explica a formação dos crystaes por
uma rennião de átomo .
!risc lal me mostrarem» submetter-se. V. cr,)'ptographia.
4J"y ... tnllo-eléctl'ico, 11, adj. (t: de phys.)
no pamg/'. acima Cl'uzar os braços. § CI'II;;a€Jrn.tometllllíllo, ", adj. (do Gr. kl'ypló,
l1'Il1·se clois comboios; encontrarem-se no eu escondo, e melal/on, melaI) (t. mi n.) Diz- Diz-~e dos phenomenos clelricos que o ca~nlo do cruzamento. § Oruzam-se os ma- se do fosseis, que contém interiormente IaI' desen\'olve em certos cl'yslaes.
(J""stllIlOlo;l'nphll1, S. f. (do G-r. krJj.~/al
~H venios; que se enconlram eom direc- uma grande porçãll de metaL
\llI!s e embates atravessaClO: Uliss. 5. 16.
()")·I.tóilJ·mo, ", adj. e S. (do Gr. krypló, los, cryslal, e graphein, descrever) (l. did.)
otrI!Ja-se n mm', nas ondas se atravessa a e onyma, nome) Auclol' -,o que occulla, ou eiencia que lra(;ta da deRcl'ipçào dos cryst1~ltanea. V. Crnzado. § Cruzam-se as ba- disfarça o seu nome; diz·se mais particu· taes ou subslancia cr)'stallizadas.
G:',·y.. tnllo~l·ól.hleo, ", aelj. Que respeirun; que enfiam oppostas: e d'aqui, bale- larmet1te do auclor qne transpõe as letlra
f1Ol cl'UJadas; oppostas atravessaclamente. do seu nome, fazendo d'elle nm anagram- ta a cryslallogl'aphra.
r ler coilo por cruzamr.nto. § TC\' ma: v. g. Elmano, por ~Ianoel.
c'·'·Iolt;'!E4:;,'nl.ho, 11, S. m. Oque chr,)'s,aleI'
COIlo, reproduzir-se por cruzamento.
c"y!.tol,Ó,'lIco, s. m. Galeria subtel'l'a- lallographia.
C""stl,llólolc, s. r.ldo Gr.l;l'yslallos,cI'YS,l'rl!.él~", S. f Medianiz, as duas mar- nea, decoração da entrada de uma gruta.
~s IOt~rlOres, que Jazem entre uma e Ol!(J'·"("l1\.yl 0, n. adj. (do GI'. kl'ypló, eu lal, e eiclo, semelhança) (t. anat.) ~[embra
pagma de um livro. § Cru::.eira da escondo, e pyon. p!Í) (t. med.) Da-se este na delgada, e transparente, que envolve o
ralila; (I. de impres.) peça que atraves- epith to a certas doenças produzidas por humor crystallino do olho. Porl. Mui.
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li arama pelo meio em toda a sua lar- um abce. so occul to.
V"YHtnllologin, S. f. (do OJ'. kr.llslallos,
!lr,a.
()"J·sól. V. CrisoL
.~rll.el1·o, S. m. (t. bot.) Planta do Brac""s'"l, ou ()l'i!!i!l,I, e derivo s. m. (do cry lal, e logos, discurso) (I. didacl.) Trados cr." lar ; sciencia que tem por
ctado
~I.' a Sua casca e raiz, e principalmente Lat. cryslallwl1; do Gr. kh1'yslallos) Peilra
,,;tu pe~rsperma, são mais amargosos do transparente lina: (~hama-~e de I'oel, ou de objeclo tnuo o que diz re peito ao conhe~ a(IUma.
rocha, por se diITerençar dos cl'yslaes arti- cimenlo do cry laes.
(Jrys'nnomctda S. f. (t. didacL) Co10;u.él1'o, S. m. Grancle cruz, qne se ar- flciaes, que a imitam, e de ouIras arredonrequ nos adros das egrejas, etc. § (ant.) dados, que se acham sarabulhento por fó- nbecimenlo das propriedade mathematicas
!lit eno crucrfixo. P. da ii. Gen. 4_ 191. § ra, antes de lapidados, a que ehamam pin- dos cry tae .
V",'",'allolllé''''co,
adj. Que respeita
:iJe da egreja entre a nave central c a gos de agua. § As peça regulares em que
!n ~' !U~,lo da capella-mór. § C,'uselro, s~ formaJ!! os saes, e sens fragmentos, ~e a crvstallometria.
.
V;·~·HtlllloJ)OUlí
..,
S.
f.
(do
GI'. kr,ljSlallos,
mi~·et!o do sul; bella constellação do diversas ugures: v. g. do salr.lrc, sal martla n,Pllerro austral; esta hoje representa- no, etc. § /}r1}slaes; subslanCla cry lallIza- e nomos, lei) (t. didact,) Conlh'cimento das
lD1~s moedas da Hepublica I3razilei ra. da, oa pcla natureza, ou pela arte. § CI'1}S- lei de que dependem as diversas proprierul~' e chama Cruz austral, ou O,'U::' laes;' coo tas de crJjslal. § Cl'ystaes ; peças dades o-eométricas dos crystacs.
v",'!<'"ilotéchnlll, (ch. como k) s. f. (do
~ma ase. Not. 274. § (t. naut.) Extensão de serviço ôe copa, c0':110 gar,rafas. copo?,
i'!age~ ~m que andam cruzando navios; et~. § CI'y:~lal; (t poet.) 10nte,l'IbeJro:!l0 It- Gr. krystallos, e lechné, arte) (t. didact.) ArCra e Corso.
qUluo c1'1stal sal murmurando.. Cam. Ode, te de 'obler cr)'staes complelos. com a- dilIJ lo~lro, ", adj. Raposa - . a que tem /12. "ribeiro de cristalll cr)'stallino. /"us. versas modificações d~ que cada um d'elles
!\l. ~Ias costas uma cruz de pello Trans{.. fig: «o - do Téjoll «no reino de é su ceplivel : ii. de crystallizar saes r. outrai' 01'.
•
cryslal liqUIdo, e manso.. (00 mar.) Lus. 9. tras substancias.
()rystél, V. Clyslér.
elro, S. m. Cruzador. Alv. cie 30 de 19. e San. 147. «na margem d'um ribeiro,
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CUC

Cú, s. m. (contracção do Lal. cultls) É termo desusado lia boa sociedade. Aparte por
onde saiem os excremenlos grossos: o anus,
ou ano, dizem, por evitar este termo incivil.
§ trazeiro, parte posterior do corpo animal,
que comprebende o anus, e as duas nade(las, e sobre a qual nos assentamos. § Ug.
(L vulg.) fundo, assento, ou extremidade
inferior de algnmas cousas. § Ilo naut.) A.
parte opposta a cabeça do mau tão, em que
se faz a cosedura da sua alça. mesmo é
nos cadernaes, bigotas, e sapatas. § Cu ele
sele lm'es; fig. mexeriqueira. UNs. 5. sr.. I. §
Dar de cú, cair de cú; cair batendo com as
nadegas no chão. § ii. fig. Ficar sem recursos. § Esla?' melliclo no Ctt de Judas; estar
alguma cousa em logar onde não se acha,
ou muHo longe. § Metlel' o nariz 1/0 Ctt a atguem; (L pleb.) bajulai-o, abaixar-se-lhe. §
Que tem que ver o Ctt com as caLças; diz-se
de duas cou as que embora exteriormente
ligadas, não tem enlre si relação, 011 depl'ndencia essencial. § Mag. : "Muitos brados
cabem no cu do loboll EU{7'. I. 3. § Dar ao
cu' saracotear-se
tJuódn, S. r. Pancada com o assento no
chão. § ~Iovimento no andar, como de quem
vai a dar uma (.1Iada, e se ergue: «esse andar de cuacla.s" dando olavancos. UUs.
VlIlImlni, s. m. Planta herbacea do Brazil, da familia das compostas.
Cllnudú, S. m.
mesmo que Coandu.
cúb.. , s. 1'. (do Lat. cupa, ou cuppa) Vaso,
onde se colhe o vinlJO, que cal' do fuso do
lagar: "cubas, ou pipas" PLos Sancl. p. 17 v.
§ Tambel1l erviu de recolher pão. ELuc.
"Diogenes morava em uma -, e metlido
nella zombava do Alexandre» Vieira. §
Adag : "Cada cuba cheira ao vinho qne tem".
Cllbógem, S. f. Acção de cubar. § Quantidade de unidades cubicas, que contém um
volume.
Cub'''', v. trans. Avaliar, medir um vovolum , reduzindo-o a unidades cnbicas.
ClIbát.. , S, r Clioça formada de rolhas,
em que habitam os negros na A.l'rica.
Cllbntú"ll, S. f. lIeducção geometl'ica de
um solido a um volume cubico.
C ... hel....., ' . f. ({)ubeba, pllarm. do Mab.
cubaba).Fruclo aromaLico medicinal. § arbusto que o produz: cu beba ou cubebeil'a.
Cllbt'béh'", s. r. O mesmo que Cubeba.
Cubêi;·o, ,. m. V. lufustamellto.
Cnbêll'o, ", adj. Vm/w ct/beíro; vinho
que esteve em cubo ou vasillHl de guardar,
mal aceada, e Ilh.: dã o saibo de cubeiro.

mero que elevado á terceira potencia fórma o cubo; assim 2. é miz cubica de 6 ; 3
é raiz cubica de 27.
Cllblculó.·, adj. 2 g. Do cubiculo, do
quarto da camara. CU7'V. Polyanl. "medico -)J i. é, da camara de algum principe.
Cubiculá.'lo, n, S. (do Lat. cubículol'ius) Moço de Camara. V. elo A7'C. 1. C. 20.
"seu criado, e Ctlbicuta'l'iol> § O que frequentemente e com liberdade entra no cubículo ou camara, a titulo de amigo ou
criado. Id. ibi(/. c. 1_
Cubículo, s. m. (do Lal. cubículum) Camara ou residencia, nos seminarios, Religiões; os Jesuitas particularmente davam
e~te nomll as suas cella . § Quarto de cama
(ant.(§ Casa, quarto de muito ppquenas dimensões. § Cella nas peuitenciarias.
Vllbllbel.,... V. Cuvilbeira. Lus.
Vubllál, adj. 2 g'. (dó" LaL cubitalis) Do
cotovelo: v'. g veia cubital § De longor do
cúbíto ou côvado. V. Cúbito.
C::úblto, . m. (do LaL Ollbiluml Medida
antiga. Vasc. Arl. t: 85. "na ordem serrada
não occurava cada soldado mais de hum ~'U
bUol> "as erl'seeutes do Nilo medião se pbr
c/lbitol> que se eram graudes, tinham cada
um nove pés, se pequenos, pé e meio, se
communs, quatro pés Romanos. Vasco Sitio, p. 236. ~ (L. anat.) (do LaL cubilus ; feito do Gr. kyoiton, cotovêlo) Osso do antebraço que se e. tende desde o cotovélo alé
o carpo, ou punbo da mão. {)uvier, I. 31.
Cúbo, S. m. (do 01'. kybos, quadrado ólido) Sólido de seis faces iguaes talbadas
em angulos rectos, como um ciado de jogar.
§ Cubo; o resultado de um quadrado multiplicado pela sua raiz, ou o numero levado a terceira potencia; as, im 2.7 é cubo de
3, e 3 7'aiz cúbica de 27. § Cubo ela roela ele
carrua(Jem; peça onde eutra o eixo, e d'onde saem os raios para as pinas. § (do Ara\).
cubo) Pipote de carregar agua. § Cubo elo
Lagal' de azlJile: são quatro ta boas pregadas
ao comprido umas sobre as outras; por onde vai agua para a roda § Cubo; na forl ilicação, uma pequena torre redonda no panno do muro, e as vezes saída fóra para atacar, e espiar o inimigo: d'aqui, cubeLlo.
111e(/. 2. 126. § Nos engenhos de agua do
Ilrazil, os vãos da periplleria d'elles, onde
a agua entra com rorça, on cái para os moveI'. § Peça do freio, que rórma os assentos, ou a peça que se metle na bocca do
cavallo, com dobradiça no meio para pl'gar
no outro cubo. Rego, Cavo 20.
Vuhóõlle, S. 111. (L anaL) Um dos óssos
do tarso, assim chamado porque tem a forma de um cubo.
vúb.,c, S. m. Certo jogo antigo. Canc.
Vul,..lc"mbll, S. f. l'eixt' do Jlrazil.
Cu!u·i.·, e derivo V. Courir. Telles; Barrelo 01'1. e outros. V. Cuberta.
CIlIu-UII, V. Coberta, ou Coberlor. Tes-
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Elucul. arl. Salfbo.

Cuhcllo, ' . ·m. dim. de Cubo. Torreão redondo, quadrado, ou oitavarlo, que nas fortificações antigas acompanhava o lanço dos
muros, para defpnder os panno , que licam
entre úm, e oulro cubello; depois se lhe
uJJ.lituiram os baluartes. Barreiros, f. t07
v. "~or wbeLlos e ameias logo manda» Lobo,

(. 5.2.

e derivo de Cobl'ir. V. Coberta,
etc. "estava com a gC'nte sobre cuberla" P.
P. \. 155. § " eis mil cuberladosl/ M. P. c
196. Vieir 10. 205. «armada .. cullerla de
bandei rasll 10'. I. 8. 'Gllberto en "'ano» "~1Ibel'
los do e cudo • Seg. Cerco ele Diu, {. 274.
Ac. elos Sing. 2. 2t2.. I. "rructa cuberla" n.
4Jllbi,.'tll,

.Dom. 2. 4. 9. "cuberlos Cunh. Bisp. do Porto, 1. 12. "wberluI'a. Ined. 3. 12. "wberlura»
§ E fig'. ,boro l. 8. 9.. Ctlberlw'a".
ClIhicll. ~. r. V. Cobiça. Feo, Quac/l'. MMl.
Cal. 14 § éubka: fig. homem culJiçoso Vieil'.
\0. 198. 2. " c' vo~' parl'ce (jne não é riqueza, porCLue por ella ~P. não entreg-a a ctlbiça
ás ondas e tempestades do mar» § Cal. Rom.
{. 237. -o fogo das cubiças pala mor parte
n

r

se apaga com
concupiscencia
licias. objecto.
xo: "Ormuz Ile

2. 2.

'i.

o bapti~moll de~ejo maus,
. " Cubiças; fig. bl'lIlcO , pode adorno. galanteria , e luuma feira desta cubicas» B.

.

derivo V. Cobiçar, etc. postoque cubiçal' l'ja mai conforme á ctym. L1LC.
2.. 9. «cubíçw'" Viei/'. 10. 194. ncubiçoso)J V.
Cobiça § Uubiçoso: V. Avarenlo, SYIl.
Cublc3(', V. lrans. O mesmo que Cubar.
Cublco, a, adj. Ido Lal. cúbiclts, a, um)
Que pertt'llce ao cubo. § Da fignra dp. cubo;
de rórma culilca. § Raiz cúbica; (t. malh.) nu()ubl~ú.·,

Iam. de D. Diniz.
Vllb,·ilo.,. V. Cobertor. M. L. I. 505.

c... !t}"o, S.

Plarrta da familia das sa·
putaceas, de cujo fructo se faz doce.
()llcim"" S. f. (do Ital. cuccagna; em
Fr. cocaçflw) 'Festa, ou rego ijo pulllico, que
consiste em dar ao po,>,o t1istribnicões de
viveres e plantar 11m mastro untadó de sebo, em cujo tope atam fructas, aves dt' penna, ou ohjpctos de prcço, para quem suuir
a elle. Usa-se este di vertimeuto em Portugal, na ltalia, [lrança, e outros paizes.
(;lIcór, V. intl'ans. Diz-se do cauto do
cuco.
«:'ucá,'ue, . m. Jogo de rapazes com ganizes. \'. Carnicula.
.
Cneh", S. m. (t. do Brazil) Adubo feito
de vinagTeira, gengibre e outros temperos.
§ Al'l'O':; ele wchá; o que leva esses temperos.
(;Ilebú "''', S. f. (I. do Rio Grande do Sul)
Culber de chifre. § I!ealo de cllcharra; um
dos tres modos de pealar. V. Peato.
Cllchi<:b'.r, V. II1trans. (L famil.) ULis.
I. I. V. Cochichar.
Vllchimioeo
. m. (L ASlat.) Lettl'3 de
cambio, que alguns accrdotfls Chillezp.s
dão para o outro mundo. por dinheiro que
Ihe$ dão o devotos. M. P. C. 114. "lhes dão
para isso hüs escritos corno leltras de cam111.

CUG
bio, ,a que o commum .chama cuehimiõoos.
Cucho, S. m. (t. ASlaL) Lista dos d
dores da aldeia! passada pelo escriv~ve;
reportada nos. itvros da arrematacão d
retalho.s, sem força de mandado exêlus' os
_CllCl, S. m: Fructo da cuciófera, da If~t
çao .de laranja, com caroço: é saboros
cordial, restaurante.
o,
Cúclo, S..m. Cordeirinho. Regim. das Ta-

xas dos gaU~nhas. O/IV. Gmnd.
~llclólcl'U, S. f. Esp~cie de palmeira d

lndla, que produz O cucol.
a
(;úeo, S. m. (do LaL cuetdu~) Ave da 01"
dem das trepadoras: póe os ovos em ninho de
outras aves. § Cornudo. EU{7'. "CUCO eanle.
CtICO' § (t. d.e. gir.) Designa no Porlo um
ag'ente de pohcIa. §.Uelogio de p[i!'edcque
quando da horas dClxa ouvir um som como
o. canto do cuco_ § Oucal' o cuco por alguelll .
dlz-~e quando algll~m recebe um presente~
CllÇO, S. m. Ammal das Malucas como
coelho. Couto, 4. 7. I. .
ClIc~f", S. f. Coifa preparada com pós
cepbahcos, para dóres de enxaqueca.
cucurátc, S..m. (t. pleb.) Homcmzinho.
Cllcó'n, S. f.. (do LaL cllcuLLa) Veste sa.
cerdotal; é a u.'tlma com que o sacerdolese
reveste para dIzer mls a. Bened. Lusil. I. p.
60. § Hoje universalmente se chamaeasula
§ V. Cogula, vestimenta de frades.
.
Cllcúlo, e derivo V. Cogúlo que é o us.
Vl1cllmélo. V. Cogumélo. '
Cllc.....bU.., (do Lat.) V. Calabaça, Cabaça. § (L de pharm.) Vaso de vidro da feição de cabaça; recipiente de dislillaçõe
etc.
«:'ucUl·bltáce...., S. r. pI. (t. boI.) Fami·
lia de plantas herbaceas dicotyledoncas,
cujo typO é a abobara, e a que pertencem
o melão, a melancia, etc.
.
()lIclll'bltóeeo, fi, adj. (do Lat. cueul'bita, aboboral (t. bot.) Diz-se das planlas, cu·
jos fructos tem analogia com as aboboras,
melões, etc. Bro/. C.
Cuclll'bltino, ·S. m. (L med.) Verme lar,
go, e cbato que se assemelha ás pevide da
abobora, e se gera nos intestinos. § Curro,
Polyanlh. faz este termo adj. "lombriga cu·
cU7'bilinasJl

ClIc'll'ellbéo, ou - clléu, s. m. (I. de
arcbit.) Chave de ullla abobada; lantema,
segundo corpo, ou torresinha de uma ciJ·
pula, por onae baixa a luz.
CUCUl'''', S. m. (L bol. do Brazi!) Plallla
da ramilia dos apocynea .
.
c"CUI'l'c"" S. m. erpente do DraZlI. de
veneuo corrosivo e inl1alllnralorio.
VUClll, ... tU, S.

V. Cllcuruto.

r.

Leão, Ofig. 202. e 11/ P.

V .. e'll' ... to, S. m. A parte maisalla:v.g.
da cabcc.;a, da arvore, da touca. Casl. 2. C.
59. "touca flom WtUTulos de palmo degrossura" V. Cocuruta.
c .. c .. y....la. V. Uuqlliada. Andr. Chi'. I.
C .. dl.do, S. ffi. (do part.) Cuidado. M. L.

2. 5. 16.

r 83.Cuidar.
I. pI'.

C...li..·. V.

~

Vida de SI/so. JI/. L...

1). 81. 3. Sá e Jllil'. e outros.
Cúde,

S. m. It. do Indo-portuglll'zl Aça-

rate.

Clldllím, S. m. Sort de ferraI?cnta.
4)údo. V. Cuido. Ulis. 3. 4. e /I'eq,
Cll<-C...., S. r. pI. Especic .de ceroulas da

reicão de calções;' mas mais curlas, desceri1 pouco abaixo do loelho. § Estar de (116cas . estar ("lU cerouÍas . só vestido de cc·
rou~.

'

.

s. r. (do fndo-portllguczl Frugal, ecollOlllico.
.
. . .os
C .. cll'Ínbo, S. m. (Un:. de Cueiro.
cueil'in/ws de Chri to" PalV. S. I. 31.p
Cuch'O s !TI (de cu e desin. el1'ol ano
,..
,
.
de 1113'
no de cobrir, e enfaxar as cnanç~J 3 212
ma. Ulis. :lo sC. 2. Arr. 10. 53. ln,!", ,. ~
§ Desde os cllei7'os: desde melllno§. Â~ia
o cueiros comecei .de o tralar. . uilo
cheira aos cueiros ; diz~se de qu~m emriOS
criança, e já quer pralJCar actos lmprop
da sna edade.
'd d grão antiCucz'" S. f. Urna medI a .e
ga. menos que o ataú~e. ELlLctd. '1
Clll'ulÍ.'do, S. m. 'flgl'~ do Drazt·IOI.
(;u~illl). V. Cogula. AglOt. LllS. .
Cll;;úlo. V. Cogulo.
Cucdcl>i'io,

r

cm

CUL

cU!

S' m. (t. do Brazil) o mes- I doso é o primeiro grau ~resta escala. O cuiue Pau·brazil.
.
d~doso tracta ~o negocIo sem se ~squec~r
mo qlu s f (Ua )jng. gel'. do Brazll) ten- d elle, com cUidado, e sem omlssao. O dt'I~u ddmcoÚco feito da casca do fructo da ligenle é cuidadoso com estudo, applicação,
SI !eira, depois de p~ll"lida ao ~eio no sen- e ex.acção. O s~licilo é cltidadoso ~om ,ins~dlO lonCTitudinal, iJmpa do mJo!o e secca, t~ncla, e assIdUIdade,. talvez com IDqUleladodo asSim cada fructo duas CUlas; é uma ç~o: O ~esvelg.do é CUIdadoso com continua
a ueoa va iIlJa, que a gl"nte pobre ~e:ve vlg'llancl~; nao dorme, nem deocança em~qpralo de tigella, e de copo. FIªUeLl'a, quanlo nao consegue o seu fim. E o ancioGram. Not. 123. F. Elys. 8. 5. ~. § Nas ca- so fin~I.J?1(;'~te é cuidlUloso com agitação,
sas abasladas a cuia, que é entao trabalha- com alfilcçao, com anCla.
da e ornamentada, tem tambem o seu 10Culdi~nçn, S. f. (t. do Indo-portuguez)
.
r na mesa. servindo de pr~to cOvo, em Cuidado:
~e se põe a farinha de mandIOca. § QualCuld.u·, v. trans. (do FI'. ant. cuteler; do
\er vasilha que tem a fórma c li serven~ Lat. cogila7'e, e cm'are) Imaginar, pensar,
~ia da cuia ll'atllral ; assim lia cuias de pra- uspeilar, prevêr: "quem tal cuulal'ia?)) (<não
la de lartarnga, de madeira. etc. § Nas pro- o cuidava" -quem de si dl'scuida, que cuivlneias do snl' do Brazil chama-s~ cuia o da de si" Bem. Rim. § Exc0!l'itar, meditar,
laso pelo qual se loma o mate. § a pro- tl'açar: "no pensamenlo cltldu. bum falso
vipdas do norle cuia e.ra tambem uma J:!le- engano)) ÚIS. . 1. 73. § - se,. ref. Julgar-~e,
tlida de capacidade eqUivalente ao salamlm. ter-se por: cUldam- e supe1"lores aos outros,
! Guia de vela; no Cearà, cOllclia de pau, quando valem menos do que elles.
Com qne ~e molha a vela. § Guia; especie
Cllltl"." v. intrans. Rellectir, considerar,
de almofada envolvida no cabello natural ponderar, Lus. 8. 89 «nunca louvarei o caou pOSliço, com que as senboras prl"param pitão que diga: "não cuidei" § Dar que cl!iopenleado. avoluIJIando-o sobre a nuca.
daI', ou em que cwdar; causar Jnq uletaçao,
VUllllllhúClI, () mesmo que Cumbucu e trabalho; dar-lhe em que intender, que faGuvambuca.
zer: M. L. 135. "derão quc cuidar aos Ilrall-.
VUICIl, s. r. Quadrupede do Brazil, espe- cezes" § Ter para si, julgar, em dúvida, e
cie de ralo amphilJio malhado de branco e hesitando. § Cuida?' em alguma cousa; trane 1'0 com cauda "ellada.
zel-a no sentido. § iI. Ter cuidado, vigiar
Vul'dIlCiio, s. r. (anL) O cogitar, pensar: sobre ella, n gociar alguma cousa a seu
.oomo Filo homens discr~tos, e de grande, respeito: v, g. cuidar na s(,ude, na casa. §
o"enlida cuülação" Ined. 2: 467. 1fT· I. 6. Adag.: . • Ctlidar não é ·aber". "Ouida .qne é
(.I~. 2. •cuidaçom" illOO. de Alcab.
um CUIdo, e sal-lhe outro CUIdo" "CUtda na
Vuldlldamelllc, adv. Com refleJ.ão, e pC(1:a, ·e é branca, se é prela.. "Fallar sem
deliberação, acinte, sobrepensado; rI" oluta, cwda1' é atirar em aponlar" «Cuidei bendeliberadamcnte.
zer-me e quebrei os narizes • .. Cltydei bentuldlid.., . m. Attenção do espir;to com zer-me e quebrey o pé" Eu{?·. t. 3. -Ol1i·
que se cuida em algum negocio. § Dilig n- da/-o hem,. e fazei-o mal .. «Cuidar mui las
tia, preeaucão com que se faz alI; nma cou- cousas fazer uma" «O mau sem pre cuida
SiI: cite {ai ludo com Imtilo cuidado. § 7'01' com enganos" "Cuiaando donde vás, te esmidudo em alguma cousa; vigiai' por ella. queces donde ~ens" (,Deila-le l"m lua cama,
! Cuidado; inquil"lação da alma causada por cuida em tlla casa.. ('Quando ettidas metler
mal IllIe succedeu ou se receia: eslou' com o dente em seguro, loparás o dnro- «O !logralldo cuidado em meu (ilho. § Doença de mem occupado não cuida cousas más, nem
cuidado; perigosa. § De cuidado: "fallar de as faz" " ão compres mula mouca, cuidanwidado. sobrepensado, com reflexão e dis- do que ba de sarar, uem cases com mulher
[llSição prcl'ia. Lobo, 1). 18. e 66. § Ouitla- má cuidando se lia de emendar» "Ouida
da! illlerj. que ad.verte com ameaça.
bem no que fazes, não te fies em rapazeso
!da~: .~ão 'erás amado se de ti sü tens «Nl'scio be quem cuida, que oulro não CUlmiaado. "Uorla sem agua, casa sem I:elba- da» § - se, impess. Tractar-se com cuidado, marido sem cuidado, de graça é caro» do: v. g. cuidou-se do bem publico, das es.•1 porira do gato lim o lobo de wida(Ú)" /mdas, da agl'iculltwa, do negocio, ele. § Fa'l~idado anda caminho, que não moço fral- zer por cOllseguir: cuidal'-se-ha muito em
~do. "Eu. e o meu cavallo, ambos temos evilar dlssenções, vicio', elc. § Julgar: a counm cuidalio" .. Estando alegre, não lêas car- sa nào li cama se cuida, i. é, como se pensa,
II logo, porque não nasça cu.idado novo" imagina.
.Orarlo do jejum uão tem cuidado algumo
«Juldlll·Ú,. m. (I. do Brazil) Especie de
·fllbos ea"ado., cuidados dobrados" "Mau- clava de cinco palmos de comprimeTlto,
lia. e faze-o, tirar-le-ba o cuidado .. "Quem chata, e (!uinada, de duas pollegadas de
tompra eal'aHo, compra cttidado» ,<'fem cui- largura n uma das extremidades, e mais
/J.kla de o g'dnhar, que tempo fica para o grossa na outra.
.
!ls.lar~ .,Amor, dinbeiro, e cuidado não
tlílido, s. m. (anl.) Imaginação, 'cuidado,
~lã diSSimulado» "Quem tem cuidados não pensamento: «nem por cuido, nem por pen,orme..
sou Eu/i.. 3. I. V/is. 3. sc. 2. "não cUldão
Culdudo, p. p. de Cuidar. § adj. Imagi- doi hum cuido» i. é, não tem o mesmo
lido, prevI lo: v. g. cousa não cuidada. ~enSaJl)ellto, lembrança. FeI'I'. Bl'is/. 3. 6.
~.1. 100. 'por ir DU 'car a morte não cui· ~ Mag.: «Cuida que é um cuicl.o, e sáe-Ibe
..a, e Sono 175. «venlla-me todo o bem oulro cttido».
ror aeeid.enle, e todo o mal me venba por
(Juhloo;o, ó.m, adj. (anLl Cuidadoso.
~~ada. I. ti, con iderado, previsto. § 'lra- Cam. San. 34. Ett{l'. 2. 7. § Pensali vo,
1f'l0 de jJroposito: v. g. maldade cuidada. ofJprimido de cuidados. 111. e .Moça, I. C. 21.
~'lllllws h.em cuida([os;. ponderados, pen- "es~ar olhapdo para o ,chão cuiçLoso como
ii OS, refleXIOnados. delIberados, con ide- solua" Enetda, 8. 98. ~ Que CUida, prevê,
r10lllara acertar. Lus. G. 35. e 9. 95.
suspeital receia: v. g. do /itlu.1'O /mbalho
, Uldlldill', s. m. -e adj. Que cuida ou tra- não cuie oso. § Que occasiona, ou dá cui:ade algl~ma cousa; diligente, zeloso.
dado. Ulis. I. sC. l. "filha formosa e. vil:CU\dd'dosollltinte, adv. Com cuidado. § luosa; contentamento grande, mas mUI CUIcT~a amente.
doso" «llel'cules cuidoso muilo em altos pen!riIUI~.do~i~"'IIIIO, o, sup. de Cuidado~o. samentos de sua vid3''' Philos. de Princ. 1.
c· uel'ra, li. 455.
f. 6.
Illilldlldo~o, ó~u, adj. Que tem cuidado.
CulCh'u, S. r. (I. do Brazil) O mesmo que
I Igenle. § Inquieto, desassocegado. § Cuitá e Cuitezeira.
~sa~vo, Ir!ste. Cam. San. 25i '<!.Iuma
Cuíl, S. m. E pecie de cuco de i\ladagas't~da gCnhl; !D.as cuida(Ú)~a".
cal'..
UI a~o o, Diligente, SolIcito Desvela- . (Ju ...., s. m. Pequeno quadrupede do BramAuelOso. Syn.) Estes vocabúlos expri- zil, do tamanbo do lá paro; lem os pés cur• ~l/ .gl·aduação ascendenle do cnidado, tos, a cauda comprida, o focinho de donir.oo nçao que alguem dá a algnm nego- nha, e o corpo coberto de pello e de c pio Il~oeqllsa de ql1e lracta. N'este cuidado
nbos agudos, que o defendem de qualquer
reoçao conSiste a sua s)'non)'mia; os outro animal.
.
..
~e tcs graus porem, que cada um extlllím, S. m. (I. do Brazll) (do tu pI cu~,
COnStIlue~ a sua dlfferença. Cuida... que significa PÓ) AJimpadura do arroz.
C)uburoquíio,

r

573

CÍlIIIU, . f. (I:. chym.) Especie de retorla de barro, de fundo chalo, e bico levantado, que serve nas grandes fornalhas.

Plumn. T. I. p. 897.

Vull.ímo, S. r. (L do Brazil) Arvore do
malto virgem, de cujo entrecasco e extráe
um :umo glutino o, que serve para enxaroar.
t;i.Ho). .s. r. (!1nl:.) .A]'jJicção, tralJalho, angustIa. ;:;a e !tJw. Hlst. cie isca, {. 22.
(Jllltúdo. V. Coitado. B. Clar. 2. c. 26.
tLU.

ed.

S. f. (t. do Brazil) Cabaço oval,
alllargoso, que, serrado em duas metades
dá dilas cuias; tem miolo branco mui amar:
goso, com pevides como de abobora; o miolo quente ao fogo re801l'e as inchações produzidas por golpes, cargas mal assentadas
nas beslas, e a. edemato as recentes. § A
arvore qne prodnz a cuilé, tambem chamada cuieira, ou cuileúira.
CuitéUo, V. Culelo. Orcl.
e ineit. de
(Julté,

Ar.

A/cob.

_

S. r. Arvore da familia das
bignoniaceas, que dá as cuité , de que se
fazem cuias; é tambem chamada cltiei?'a..H.\
cÚ~'" S. r. i'iome de certo jogo antigo,
proprJo dos homens da plebe e d vadios.
Aulegr. "quereis que aventuremo. á cuja
cerlas brancas que tenho...
(;újo, la, adj. e pron. relat. (do LaL cujus) Do qual, da qlJal: V. g. Pedr'o de (:uja
casa Ctt venho; i. é, de oasa cio qual. -Oh! tu
a cujos reinos e cOl'Oa, Grande parte do
mun'do eslá guanJada. ÓS outros, cuja fama tanto vOa, Cuja crrvis ..... Lus. 4. 73,
Como se vê d'estes exemplos: cujo, wja, no
Slng'. ou no pI. concorda em g-enero e nu·
mero com o consequenle, nao com o anll"cedente: "tu, a Cl~jOS reinos; tu, a ClIja
corOa; nós, cuja fama; nó , ct(ia cervis...
endo de Camões estes exeDlplos, nada
nos cumpre accrescenlar; apoiada em tão
grande allcloridade, a doutrina é incontrovel sa. § Restilui?' a cousa. a cuja é: i. é, a
pessoa de quem é, a seu dono. Palm. 3. {.
1'22 v. § O cujo, a cuja é erro gro seiro,
sendo usado em vez de o qual, a lJual: V. g.
um sujeito, o cujo móra n'esta rua; porque
seria o lllesmo que dizer: um sujeito, o (Ú)
qual móra, etc.: d'este abuso vem 'um exemplo na Cm'la Regia, referida por Freire. L.
4. n. o 95. cujo sei viço (por o qual sel't'iço)'
á hespanhola. § Ter cujo; ter pessoa tie quení
é, a quem pertence. de cuja mão eslá: -esta moça tem cuJo" Eu{r. I. 6. Presles, r 58 V.
Aula de Rodrigo. § Ser cujo; ser sujeito, obl'igado. Cam. Red. "SOU cujo de quanto t ndes-. § Cujo; interrogat. de quem 'I "cuja
he esta caveira. Vieira, Cam. Filnd. 145.
"cuja sera (<lerta carti nha) 'I não sei lJCrto,
cuja be".
Cujlllllllrí, S m. (I:. do Drazil) Planta da
familia dás laurineas; especie de canneleira.
Vulucbú.'I ... , s. m. pI. (L AsiaLI Homens
qne ajndam os Gancares com varias condiÇÕl"s.
VulÍlt.·u, S. m. (do lie p. culala) O fUDdo, ou extremo. opp. á bocca das armas de
fogo: v. g. a culatra ela espingarda. da peça
de arlillleria; e a d'esta comprchende o fogão. a faxa alta. e oca_caveI. § fil{. (t. pleh.)
As naçlegas, o ll'azeiro, o assuDto de qualquer pe soa.
CIIlelÍl'lll, S. m. (t. Asial.) Escrivão de
aldeia.
Cí.lcU.·u, S. r. (do Lat.) (anL) Colchão. P.
Cultezeh'lI,

ela li. Gen. 1.

e

Vlllcbdun.

r

Il8.
1'. CoJubrina. Vieira, 7. 493,

8. t07.
Vídeo, S. m

(do Gr. kouleos, bainha)
Oure, ou Raeco de couro, em que os Homanos por lei melliam os parricidas, e em pena d'esle delicto os lançavam ao mal" juntos com uma vibora, um cão, e 11m gallo.
B. Flol'. 3. 8. 83.
(Jlllí, S. m. (I. de cozinha)
ucco mui
apu!'ado das viandas, coado e espremido.
()o:;znh. AJod.

CII~llIill'lo,
. f. A arte d.e cozinha.
CUllllÚl'lo, o, adj. (do La!. culinarius

Relativo, ou pertencente li coziuha: Q1'le culinal'ia.

CUL
Q',.lme. V. Cume. Eslaço, Ant. '24. Agiol.
Lus. 2. 5.
Culmlilt!a, e lJulmlch'u. V. Cumiada,
etc.
lJulmlnllci'io, S. r. (L. de a tr.) Pa sagem
de um aslro' pelo meridiano.
Culmiuj'nte, adj. 2 g,m. (do Lat. culminans, anlis, ]lo a. de culminare, elevar) O
mais elevado. § Ponlo culminanle; (L. astr.)
aquelle em que o· planctas estão á maior
altura sobre o bori onte; estão corno no
cume do céu, o que succede quando passam pelo m ridiano. § Diz-se de qualquer
ponto, que é o mais elevado cm relaçao a
ouh'os; do que e ta no mais alto gr{lU, no
auge. § ii. p. a. d.e
Culmluá.., V. IOtrans. (L. astr.) Elevarse á maior altura; pas ar pelo meridiano.
§ AILingir um ponto culminanle.
lJúlmo, Culmíf('J'o. V. Colmo, etc.• e
levantado por bum culmo, ou cano cheio
de nôsll Goes, relhice.
Cúll)ll, s, f. (do LaL e todos os deriv.)
Falta voluntaria contra o dever: dai', ou
p6r a alguem a culpa de alguma cousa; i. é,

CUL
Cultismo, S. m. (t. de bist. lilleraria)
AlTectacão exaggerada de estylo do plwtas
hespanhoes e porluguezes do seculo XVII,
que, soh pretexto da fugirem do estylo vulgar, cairam nas maiores exaggeraçües.
VulliOl'Il, s. m. Escrijtor da escola do
cullismo, fundada por Gong:ora.
l"'ulth'uçõo, S. f. A. acçao, ~u l'ifelto de
cultivar; cultura. Sevcr. Lobo, I· 53. "a cultivação do camposll P. P. l. c, 26. fig. "cullivaçlio da sementeira do Evangel1J.oll V.
Cultura.
lJuUh'iallo, p. p. de Cultivar. § fig. Uutlivaclo no bom ensino. Lobo. - nas tettras.
fi'reire, B. Flor. 2. 200. "memoria cultivada

com esludoll.
Cnltlvudõ", u, S. O que, a que cultiva;
cultor.
CuUh'ú", V. lrans. (do Lat. barbo cultiVa1'e, de colel'e) Aproveitar a terra, lavrando-a, e fazelldo-a produzir fl·uclos. § fig.
Grangear: «o poderosu e o dadivoso tem
muitos que os cultivem e honremll. § CulUval' as sciencias, boas arles; dar ·se a ellas.
§ OultivaI' as amizades; conset'val-as e aug-mental-as com ol)ras de amigo, ol! equios.
~ Cullivar o engenho, o enlendimenlo; estudando, lendo: "Xavler cultivou a Ásiall (com
a prégação do Evang(-lbo) Vieira.
os
lndios gentios> .cuflivar aquellas tenras
plantasll (meninos) I<CllltWa?' a ré recemIlascidall «- as arles adolescenlesll ajud'ar
com ensino, favor. § Dar culto, houra: «cultivlio o Oeos das vicloriasll.
Q;>:ltlviu'.6e, V. r~f. Polir-se: - se o homem; estudar, e tt'abalhar pOI" melllOrar o
entendimento e a ,onladc em obras vil·tuosas. Paiva, S. 1. 323 V.
• ultln'n'el, adj. 2 g. Capaz e digno de
cultura: V. g. lerm-.
("'uUi,'o, S. 01. Cultnra de plantas: « ão
f1ór s de cultivol! que se cultivam, e não
deixadas ii vegetação natural: o cullivo das

lIDputar:"'lh'a. Tamllem e diz: lançar as culpas a alguem. § Ter Ctd!la de, ou em alguma cousa; ser a cau-a de aconlecer cousa
que on'ende, damna: v. g. eUe é que tem a
culpa de; i. é, é a causa, o motivo, quem
devemos culpar, censurar. § }'or culpa de
(lIguem; por ~ua causa, descuido, imprudencia. § T81' clllpa a alguem, eslar-lhe em
culpa.: (pbr. anl.) ser culpado por havei-o
offelldido. B. Claro c. 28. Uam. diz: "amor
le lem a culpa ll "vos lem pouca culpa na
morte de \"osso irmãoll FerI'. Bl'ÍStO, 5. 5.
«oulrem le lem a li 11/ór cullJall. § Caír em
alguma culpa a alguem; (phr. anlo) comm'etter algum erro contra elle, fazel'-lhe
alguma ofTensa. Couto, 4. 6.8. «e [lrouve a
Oeos que vos caies..e nesla culpa (a el-lle:V)1l
§ Achar, lomar alguel1l:.em culpa;. <l;ch.al-o
culpado, convencel-o d ISSO: "os Il1lmlgos amol'eiras, das vinhas, elc. f? Elys. l. 70.
sô desejavão achar-me em cubp'l,l!. § Culpa;
c,.uo, S. m. (do Lal. eutlus) Cultura, la(t. t11eol.l peccado, transgressão da lei de vor: V. g. o culto da leNa. l11ecl. 2. 149.
Deus, ou da Egreja. § Ter culpas no cal'lo- cultivo. § fig. Veneração, honra, auoração
l'io' nos aulos do e.crivão' e fig. diz-se de religiosa: v. g. dar culto a Dells, aos sanl1essoa de quem se tem qurixa, que ainda cios. § O cullo divino, ou RÔ o culto: Iithurnão queremos divulgar. § A.dag.: "O amor gia; practica da tg-reja clJri ·tã, catholica,
. 110 velho lraz culpa, mas 110 maocebo frui- Oll protestanle. § Uulto exlerno; as cCl'imoto>! E~{li·os. I. I. V. Prccado, Sl/n.
nias e festividades da egreja; os actos rcliCull.ullllldúde, s. r. A qualidade de ser giosos que cada um pratica ostensivamenculpa\" I: V. g: a. culpahilidade d:eslv acção te. § Culto inlerno; o que se rende no inliestti. em, elc.; 1. e, o que a const!tue culpa. mo da conscieucia, sem s(~ revelar por maé, etc.
nirestaçôes exteriores. § Veneração profa('IIII,"lIlIí....I,"o, ", adj. super!. de Cul- na: v. g. dar cnlto o. 101'111Os1Ira; levanlarpavel.·
lhe culto. § Disparidade ele culto; dissemeCulpá.IQlIlcnte, adv. Com culpa.
lbança de religiõe., ou crenças, e moral.
Culpildo, p. p. de Culpar, e adj. Que tem § Tr-atalllenlo: .cuidar !lO cul/o da ~ua pesculpa. {'ast. 2. C. 6C1. -e:.:tavão culpados a Oeos soa" Lobo, p. 83, § Cul/o; rst.l'lo, modo de
e a el-Bey" i. é, para com Deus! elc.; cul- dizer: Ac. dos Si11g. 2. 184. r "para 0 pado ante alguem; - cm clevassa; - na mo/'- crespo e elevado. ~ Liberdade de cultos;
le de alguelli. Cam. San. 184. «da culpa con- principio da.mai adiantada escola poli titra elle comm lIida, perdão pedia, ú parte ca, flue colioca todas as religiões 110 mesmo
que 11e Cttl!Jatla". § - s. III. Accusado, cI'i- pé de cgnaldade. peTmiltindo aos sectarios
mino o, réu: foi lançado 110 rol dos culpados, de cada uma a livre pr;:.tica ue suas douCull"", V. tran~. Dar, pOr culpa, accu- trinas, e o livre exercicio do .eu CllltO. §
sar de culpa; criminal': culpaI-o no ('u'l'lo, Lei de lilJel'c!ade de t'!lItOS a que applica
na morle, lIa devassa; accusal-o, ou depOr e te prinoipio, inscrevendo· o como um dicontra: o juiz culpou-o; pronunciou-o cul- reilo no codigo social, e derivando d' lIe
]lado.
todas as coosequencias na constituição da
Cull'Ú"-SC: V. rer. IlIcol"I'er, cair em cul- familia. A decretação cl'esta lei fOI um dos
pa: «quanto no~ erros eus se tem culpado" pr:imeiros actos da nova llepublica BraziCne, Poes. r t31. § Descobrir a ua culpa lell'a.
.
c... lto, li, adj Ornado, enfeitado, no pr.
desaltenladamente: «elte mesmo se está cutpanelo" ou implicando, e encoJitrando-se e fig.: V. g. disGIII'Sú, estjjlo culto. Tasso,
nas desculpas. § Ac u ar·se, confe-sar-se Bern. Lima, r 204. eringrnho cullo de tauta
culpado, e rén: .culpando-se o Heis nas arte e doutrina" Fen'. Elegia, 2. g Toma-se
contis ões puhlica: .. ,
a ma parte, por Í1l1propria e indecoro~aCull.....·el: adj. 2 g. A que se póde im- mente ornado. Freire, Prot. § Vieira, I. 42.
pular culpa; que tem a natureza de culpa: e 4J. pregar, (aliaI' culto: os c~ultos da moela;
V. g. (ai umà acrão culpavcl.
os qur. faliam ClIltO viciosamenle. § - S. m.
«:'uIIJ;u'elmcnte, adv. Com culpa: 'V. g. V. Cultlsta.
lWlIve-se culpavelmente nesse c/escuido.
cuuó.·,. m. (do Lat.) Cullivador: "culcuIIIÓSllmcnte,adv.Culpavelrnente;com lar do campo I> Costa. "cullo" das yinhasll
ATI'. 4. 8. Dizemos ordinariamente, cultiva-culpa, com fraude.
("'ull'Ô"O, ", adj. Que COlllmetteu culpa; dOI' c/o ca1r]Jo; mas Gullor da ré, dos idolos.
culpado.
.
Paiv. S. I. 84 V. § Cultor elas boas artes;
(J"'Uulllcnte, adv. Com cllllura, clc~an- ctt/lor das 'musas; o que as cultiva, e se dã
cia, ornato: V. g. (aliaI', IJSC1'eVC1'-. § Ite - a e\las. Ca1ll, Ect. a. l. § Cullor da salulão;
peito.amente: reCOmO veneremos culta11lenle amigo d'ella. Lusil. Tl'ans(. "cultor das alIão real e tão ublime nome" Calastl'. De- ma, que grangeas" Bem. Lyma, f. 157, §
(fic. § (t. iron.) Com aOectaç<'io.
I Cultor; o que dn cullo: "clIltor de idolos de
I< -
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~Iafamedll M. L. e Ii'reil'e, L. 2. n.' 6 § II
rauor: "Mecenas -- de todo i1l00enh'o pe~.
grino.. Uam. § Cultom, !lo fem."
.
C"It.. lc~!Io, adj. 2 g. (do Lat. CUlltr
gen. culln, faca, e coltwn, coBo pescoçO)
(t. de hist. nat.) Que tem o pescoco em f6rma de faca.
.
Cultrldl?nfódo, a. adj. (do LaL cultm'
gen. culln. faca, ~ denlaJlo) (L zool.) Que
tem os dentes em (orma de faca.
(JlIltl'lroIlKdo, ".'. adj. (do Lal. culttr
gen. cultn, faca, e lot"lado) (I. boI.) Que leu)
rolhas em fórma de faca.
Vulh'lló..me, adj. 2 gen. (do LaL cufler
gen. cultri, faca, e IÓ1'1na) (I. did.) Que éem
fórma de faca.
CuIlJ'lrõ.. t .. o8, S. m. pI. (do LaL culttr
gen. cultri, faca, e l'ostmm, bico) (I. de h'
n.) Familia de aves da ordem das ribeiri:
nhas, caracterisadas por um bico em f6rma
de faca, ou mui comprido, forte, cortante
e aguçado; subdividem-se em tres Iribus
ou grandes generos, que são os groul, aS
garças, e ás cegonhas.
Cu It ill'lI , S. r. (do Lat.l Omodo a arte
o t raballlO de culti var a terra, de lractar as
arvores, elc. I.us. 9. 58. "os dães, que dá
Pomona, alli natura produze dilTerellte nos
saborcs, sem ter neces idade de cu/lura.
"impedir a cultura aos lavrador~s" Frcire,
L. 1. n.' 59. t O terreno cultivado. §Osve·
getaes que se cultivam: lem varillJ culturas
nas suas lerras. § no Ug. A cultUI'a do m·
genho, c/o entendimenlo; a instruccão, il SRbrr adquindo pelo e tudo. § A cliUura das
boas arles; o lrabal1J.o para sabeI-a, e praticaI-as § ()ultura do eslylo: o esmero, a
elegancia. o apuro da linguagem, oseu ornato. V. Culto. Ii'rei/". p. 3. <estrppitodevozes novas, a que clJamão cllltura, ~ Cultura dos ídolos; culto. FIos Sanct. 2. f. 33 v.
§ A - das almas; com missões, sacramentos. Vieim.
CUltll.·...I, adj. 2 g. Relativo á cullura.
()",". por Com um. Sá A1I.I'. Soh. 3. "ClIIU
cento ,;('Ias vem, e velas vão II deve escre·
ver-se: c'um.
lJumucllillls, S. m. pI. (~. do Brazill C~
bilda de sl'lvagens que habitavam noPara.
C....... Ilt1nll .. , S. f. Planta trepadeira do
Brazil, da fam. das leguminosas.
Cm",,,' .. , ou Com...·..' , S. m. (I. do n~a·
zil) Arvore do malto virgem, cuja madcU'a
~ propria para construcção naval e CIVIl.
E da familia das leguminosas; a sua se·
menle é aromalica.
.
Cmlum..'·..., S. m. Arvore do llrazil, do
malto virgem, cuja madeira é empregada
em construcções.
Cumbádo, ", adj. (anL.) Curvo: "o corpo
algum lanto cumbac/o para diante- AI. L.2.
39 l. V. Cambudo.
,
.
(J" lalll·... , s, m. O mesmo que \íumaru.
{J
nho, 01, adj. (aoL) Curvo. Elegtada,
60 V. lIcllm/Jo com o peso" lia cervlZ Ci/lnba
cio infrrmo>l f. 89.
.'
'10
().. mb"H~u, . f. (t. do Dr.a~ll) ':aso fel
da allaça da cuieim, ou Cll~le. e oe oUlr~
rrnctas' tem uma abertura CIrcular na pa~
le supérior; e serre para agua e outro 11:
quidos. Dill-sC tamlJem cltlambllca!onclI~aill

buca. § Macaco velho não metfe mao em (lIi1l'
buca; loco braz. para dizer qu\ hom~m~I;
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peTimeulado e practico da Vida nao
em 100-ros' n'ão <e deixa facilmenle apaular
em ratoei~as. D~riva-se esta phrase da maneira como em algumlls partes caçam ~.
macacos. Den lro de uma cumlJl/ca que es.~
presa deiram milho; o macac 9 m~lte t~.:r
e não a pôde tirar, porque naO q,l~r r:cEao milho que apanhou, e ~em na mao cacada; assim é agarrado faCIlmente Pcl~lecén'
dor. Parece que o macaco \'eJho, c~nl cum.
do o 10gTo, não melle a lllao na a
buca.
.
d D' ii) Diz-se
CIIDlbúco, ai, adj. (t. o I az nidade'
do auimal vaCCllm, que tem as ext~~ltra' bOi
dos c1J.ifres voltada uma Pd~ra Js propri05
cumbuco. § Tambem se IZ o
paus do boi: chifre, ettmbllCO.l.. I Asummi·
C'UIIC, S. m. (do L~t. culmel', o cume da
dade, o mais allo, o CImO: v. g'11I8 dos momonte. Vieil'. 2. 15. § UI?' O cJ~s amontoal'es ; i. é, no mais allo aas.o n

CUM
das' Luc. (,o vento tomava a nâo Robre o
unie dos mares" S fig. O auge: ('o C'ume da
crivanea, da glol'l~, da hon~a, das grande~as, dã santidade" J. é, o ma.ls a!to ~rau dqs
jlrimeiros logares.(da republlc.a): Vte!r. _caIr
do cume da santl~ade no ?blsmo do lodo"
Lobo, p. 120. " ublr ao maIs alto cume .das
scienClas" "o cume de todos os premlOs u
Arr. 7. 22. § O cume dos mastros: V. Tope.
cume das arvores" Ene/d. 7. 14. § fig. P.
P. Prol. ao Leito/':' .Cícero.. cume da eloquencia Romana" (I. é, o. mais eloquente dos
I\omanos.) "a ~loquenCla chegou tau~o .ao
ctlme. Leão, Ong. Arr. "cume das perfelçoes
humanas- L. Tro:nsf., "no cume de tal ofllcio de consulo, PmhetTf1, 2. 163. ."a morte.de
Chrislo era o cume da sua mlsencordJa"
PaivlI, S. l. f. 291. "tem por cume das deshonras tocarem-lhes nas cabeças. M. P. c.
172.• 0 cume das íngrat.idões" Paiva, S. 1.
r 109 v. "ao cume da virtude" Gatv. S.
. Vulllcá .... , ou Cumloida, S. r. A extensão do mais alto das casas, ou da cumiei ra.
3 fino ,Pela cllmiada da serra, ou monte"
I.e.pelo espigão da serra, no mais alto. ALb.
1.2. Casto 3. c. 103.·
(Julllcrím, S. m. (t. da lndia) Desbaste
ou córle de arvores.
(;ullIlclui, S. m. It. do Brazil) Nome de
duas planlas da famjlia das nyctag-ineas: o
culllichá de Pernambuco; semelhante ao
mangue, e o comichá de Atagoas, cujo fruelo ii comestivel.·
(Jumlel .. lt, S. f. Extensão do cume: a
Cllmieirll da serra. § A parte mais alta dos
telhados da ca a. B. 2. l7l V. § Pau que a
fórma, lambem chamado: pau de {ileira.
(JulIIlllho8. 1'. Cominhos.
(;úmpllce. ali Compl!ce, e os derivo adj.
eS. 2 g. Ido Lat. col11plea;, icis) Que é co-réo
domesmo delicio, ou crime com outro. Castro
LlIsil. n9. "complice na mesma conjuração"
'para o primeiro peccado do mundo ... concorrerão Ires compleces, a serpente, Eva,
Adam. assim escreve Vicir. 6. 496.
CllIllpllcliulo, p. p. de Cumpliciar, e adj.
Feito, achado, julgado cumplice, co-réo com
0011'0••

(;umpllciá.·, ou CompileI".·, V. trans.
Fazer, ou renresentar alguem complice, coreo: ..a caluU1nia o quiz C01J1p!icial' naquelle dpheto. "n m I~va se conlentou com meDO' que compLiciar a Adão na sua culpa, e
enreda-lo na 'ua de graça".
CumpllclíJ.. 8C, V. ref. Fazer-se cumplice ~ v. g. - com oul1'os no crime. Vid. de
JOOIJ lia C/'u;, 1). 13. (,quem se compticia na
calpa faz·se réo da pena".
(;ulll(lllcldáde, S. f. Participação em um
cr!me, que outrem perpetrou; o ser cumpliee, co-réo.
(;umprí""llIente, C"lUl... ído, etc. V.
Compridamente, etc.'
lJump"irueutli,', e derivo V. Comprimentar, ele.
(;ulllpj'Í1'. e todos os derivo V. Comprir,
ele. como alguns classicos escrevem' e ahi
Oulro .signif. d'estes voe. Azm'. 44.' .Deus
ClIlllprlll de muita sciencia o entendimento
d~ homens. B. 1. 10. 1. Lus. 2. 5. "Cttmpmá sem receio seu mandado" executara.
! Cump~'i" seus dias; morrer. C.111/.. SeLcuc.
6. § .Cumprem com sua palavra" Oumpri7'
~~ alguem ; satisfazer· lhe ao ajustadO. B.
. l:l. ao dever que se tem com elle. §
iJJomrl'e. syn. de convém; V. este depois de
C
OI'lr.
(Cumprir, O.uservar, Gnardar. Syn.) Estas
~avras conSideradas no sentido de execuuma lei, um mandado, ou o que presIr:em as regras de qualquer instituto, vem
d,'·r ynonyma , mas apresenta cada nma
~lIas certas modificações, que não devem
de ~ar ao uom philologo. Osentido proprio
Q1u, s~l'Val' é ter á Vista, attender a uma
lIIIi·a~ o de guarcLal' é ter em sua guarda
te! oleeLo, sem o abandonar' defendei-o
.~"ardal-o, ter cuidado n'elle; o de cum~
~i/ I'lIcher, completar, consumar, e conIlei algUma cou a. Quando executais o que
Oio manda, a oQsel'vais; quando cuidais em
Iro ~ vl_olar,. ou que vigiais para que oniQ~ e nao Violem, a gual'dais; e quando
Iaclo e escrupuloso em encl1er inteio
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ra e completamente as obrigações prescriptas, a cumpri.i. Observar denota propriamente fidehdade aos preceitos; guardll1',
~,:r~evel'ança e contin!1ação; cmnpril', perrelçao ou consummaçao da obra.
«:l1U1I1.to, ou CÓlllpIto, S. m. Somma
computo, computação, calculo. Alv. de 8 dé
Jan. de 1795.
C....... luçiio. V. A.ccumulação.
C""'"llltlo, p. p. de Cumular. § adj.
Cheio, acima da medida. § fig. Carregado:
"cumulado de honras, virtudes" Agio!. Üts.
Arl'. 10. 26, "graça tão L1tmuLa!la" (vulgo
acogulaclo, que vem do Lat. cucuLus, ecumutado eLe cumutus, â feição do montesinlJo,
que o cogúlo faz na medida.) V. ACCUUlUlado.
.
C ..m .. lá .., V. frans. (do Lat cU11luLare)
Ajuntar ao que estâ' cheio alem da medida,
e rasa: e fig. "ctt?lwlanclo a crueldade com
a suberba" A1T. 4. 24. V Accumular.
CU"'UI"U"RIIlCnle. V. Accumuladamente.
C.. nmlaIÍl·o, u, adj. (t. for.) Que pE'rtence a mais de um: V. g. eslajul'isdir.ção,
que dou aos corregedo1'es, é cumulativa á do
conservadol'; i. é, amuos a tem, e pódem
conhecer dos ca~os da competencia d'eUa.
Estai. ela Univ. 1J. 320. § Artigo cU111ulativo :
V. Accumulativo. Caminha, cle LibeLLis; annoto 41.
Vúm..lo, . m. (do Lat. cumulusj 11eul1ião de cousas postas umas sobre oulras :
V. g. de ramas. Lusil. TrallSf, § fig. Omais
elevado grau.: o C'UmuLo ela gLorie! § fig.
Grande quantidade: v. g. cúmulo de negocias, de trabaLhos. § Oúmulo; a porção que
sobrepuja. a medidíJ. cheia. § fig. Augmento,
accrescente : "por cúmulo de maLes só {aliava a de.sespemção do remedia, que não {alIou, elc.," remate: cúmulo de gloria, ue miserias etc., «alcançouC!t111ulo de muitogrande merecimento" i. é, chegou a eUe. !tI. L.
4. 14. 10. V. Cogúlo.
Címmlus, S. m.,(t. de meteoro!.) Nuvens
que se a semelham a montanhas de neve,
ou grandes fiocos de algodão.
V.....í"'l'. V. Communa (de Judeus). Ol'cl.
Af. 1. !J.7. 18. e 2. 70. 73. e 81.
Cu","nàlmente. V. Communalmenle.
Ol'd. Af. 2. f. 355.
Cíu..., S. f. (do Lat.) (t. poeU é t. Hesp.
pouco uso Berço. JI1. C. 10. 134. "sahia o sol
da aurea cuna" do aureo berço.
Víoneo, S. f. Tigéla, ou sopeira de pau
(no /\linho) § "Jogar a cúnca" B. Flor. V.
Conca.
C.... e.H, (OSSO) adj. e S. m. (t. anat.\ Osso
da maxilla inferior, assim chamado pela sua
figura de cun]la. Porto Ateei. p. 78.
«:l....elfó.·me, adj. 2 €to Que tem a figura
e feição de cunha. § Diz-se na anal. de tres
ossos do tarso, e de um do carpo. § (t. bot.)
Que se alarga em forma de cunha da base
para o apice : diz-se das folhas, pétalas, estames, etc. Brot.D. § (t. pIJilo!.) Escripta -;
escripta empregada pelos Assyrios, [edas e
Persas. formada de figuras de prégos ou cunllas. diver amente combinadas.
«::.... el ..õsh·os, S. m. pI. Familia de aves
com bico da feicão de uma cunha.
ClÍnco, S. m.- (do Lat. euneus) ESCP.ladrão
feito a modo de cunlla: It. de ITIl!. ant.)
Vasco Arte, p. '102. § Nos talJlados Homano ,
ordem de degraus, que iam se·ndo mais, e
mais estreitos para cima, a modo de cunha,
d'oude o povo humilde via em pé sem tolheI' a vi~ta aos que estavam sentados. CosIa, Virgil. 82.
C .... tõta, S. r. (do FI'. wneLle) (t. de 1'01'tif.ISanja feita no meio de um fosso.
Cú..l'a. S. f. (do Lat. Cttllcus) Pedaço de
tâboa, ou' ferro chato, com alguma gro sura, de base lar~a, que vai e 'lreitaudo até
acabar em angulO, ou córte: d'eUas se u a
para rachar lenha, fazer estalar pedras, etc.
§ Cunha ele mim: V. Palmeta. ~ Ctmhas;
pennas do falcão. V. Coberteiras. li Cunha,
no verso. V. Hipio. § JIJetLer-se ae cttnha
com oul'rem; iuslDuar-se na sua intimidade, com força de diligencia, !Jleltido,.entrado no cargo â cunha de valIas, e peitas.
§ Cunha; evolução, formatura da tl'Opa em
eúneo. Coes, C/tI'. Man. 3-. 46. "fazem (no
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exercicio da ordenança) seus caracot's,
quadras, cunhas, coroas" § Ounha dos mastaréus; (t. naut.) são uns pedaços de pan,
ou ferro quadrados em todo o seu comprimenta; servem para segurar os mastaréus
sobre as barras, ou váo dos mastros' d'ahi
se diz: melier o mastarett á cunha. '
c........ dll, S. r. V. Cunhado.
CUUiHUlíu, S. f. lneel. 3. 338. Ord. Ar 5.
T. 28 ou
«:l....bndáo, . m. Parentesco entre cunllados. Leão, ChI'. J. l.
Vlllli>lãdo, S. 01. - u, r. (do Lat. cognatus, a, um, parente) irmão, ou irmã da mnIher, ou do marido.
C...... JÍldo, p. p. de Cnuhar. Vieil" 10.
186. 1. "moedas cunhaeLas"
CunIH'lh},·, S. m. O que cunha, Sever.
Not. 4. 22.
Cunluil, S. m. Angulo de duas faces, no
canto do edillcio. B. 2. 5. H. § A quina de
uma rua: onde ella acaua com angulo de
edificio.
V .. nhnménto, S. m. Acção, e elfeito de
cunhar.
Cun"',,', V. trans. bsignalar com o cunho: v. g. cuullar dinheiro; o ottro cunhase em moecla. Lobo, 1). 53. § fig. Cunhm' palavras; adoptai-as para o li o, accommodando·a segundo as analogias da lingua.
Cunbele, S. m. (do Hesp. cllneLe) Darrilinho, caixotinho de passas, figos, etc. §
Pequena caixa de pai vara I) cartuxame.
C.íliiJO, S. m. (de cu.nha) Peça de aço,
onde está aberla a figura, ou lJgUI'aS, que
se bão de imprimir nas peças de metal, ou
sejam moedas, ou medalhas: "accrescentar
o etmho, e o llreço as moedas" i. é, o vaiaI'
extrill<eco Vzeir. 16. 65. Elucid.•conlw" §
fig. A ligura das palavras, o uso, sentido,
pronuncia, que se lhes dá: "como ellas cor·
rão c·o presente cunho» Satira do Entl'ueLo.
§ ClInhOs; (l. naut.) paus pegados á roda
do caureslunle com seus de ntes, em que
pega o linguete. e as amarras quando viram. § Cunhas elas vergas; lt. nauL) excedenles de madeira que ellas tem cm diversas partes do comprimento, e servem para
diversos fins no apparelllo d'ella : chama-se cunhas cios Laeses, os que ficam quaEi
no exlremo das vergas, e cunlws cios Lerços,
todos os mais que ellas tem, até o seu
meio. § Deitar cunhos; no jogo da chapa,
fazer cair aR moedas com a parte, onde não é
cruz, para cima, i. é, o reverso da moeda.
V. Cruz. § Homem sem cruzes, nem cunlws;
(loc. fam.) sem caracter cerlo, a que se não
sabe indole, modo de proceder constante.
U .. nículo, S. m. (do Lat. cunicuLus, tóca
de coelho, ou o coelho) Subterranco, ou
meâto sulllerraneo, por onde eguem algumas vezes os rios parte do seu curso. Barl'ei'1'Os, f. 12.
Cúnlli~, S. f. pI. (ant.) Contas de rezaI'.
ELucid.
cupú, S. 01. (t. do Brazil) Nome d'uma
planta, cuja raiz é carno a, mas sem sauor;
é comestivel.
U"I".íbll, S. f. Oleo, ou haLamo extrahido de oma arvore d'este nome, muito
commum no Drazil, I) de que se usa na
medo para seccar feridas, e gonorrheias.
t:.. pezcs, S. 01. pI. (t. naut.) Os dois
óvens da enxarcias de cada mastro, que
ficam mais a ré, um de cada lado, nos quaes
se não amarram enfrcchadura .
Cllpítla, S. f. (de Oupido) (t. comico)
Amor femea, ou a namorada. PresLes. Aula
ele Rodrigo, e Mendo.
ClIllldmeo, ", adj. De Cupido, ou pertencente a Cupido. Pl'im. e Ilonl'.
CUllhlísshllO, ", S. (sup. de Cupido)
Pessoa muilo namorada: "que dizeis dos que
dão cm cupidissimos» Apol. lJial. f. 231.
C .. pído, S. 01. (do Lal. Cupido) (t. poel.)
O amor personificado. § - adj. Cubiçoso.
CUllím, S. m. Pequena formiga e branquicada, que se cria em grande quantidade
no -Brazil: causa grande estrago nos madeiramentos dos ed.ificlO, porque se sustenta do farélo do pau.
CUI.lllelra, ou Vupíra, S. f. Abelba do
Brazil; assim chamada porelue habita a casas abandonadas do cupim.
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(;ÚI,lo, s. m. Nome commum a duas especies de passaras da familia <1os cOllirostros.
()ul.lúlu" s. f. (t. do Brazil) Planta da
fam. das terebintbaceas.
()i'l.olu. V. C1Ipula.
(;úpreo, ", adj. 't. cbym.) De cobre.
Cod. Pltarln. p. 304. '''acido cupl'eo, ou cuprino».
Ci'I...lco, e CIII,,·íno. O mesmo que Cupreo.
C"I'ÚUCÚ, s. m. (L do Brazil) Nome
de uma arvore fructifera do malto virgem,
de cujo fructo se faz uma especie de vi1Ibo.
CÚltulu, S. f. Meia laranja, obra abolJadada no ediflcio, que se faz para lhe dar
luz, e aformoseal-o. § A parte concava de
um zimborio; o proprio zimborio. Chi'. dos
Con. RegI'. 8. 2~8. G~1'ção. V. Zimbol'io. §
fig. O que cobre supenormente, ou parecE'
cobrir, representando a fôrma abolJadada:
a cupula do leilo; a cup1)la do ceu. § Otípula; (L uot.) especie de calis, ou vaso pequeno formado pela reumão de pequenas
bracteas escumosas, ou folheaceas, unidas
entre si pela base, que cérca as nórE's. e
se conserva á roda do fructo, envolvendo-o
na totalidade, como na avellá, on só na sua
base como na bolota. § it. Involucro mais
exterior que se observa li roda do ovaria
nas nóres feminina' das cyclideas, e colliferas.
()upulállo, u, adj. (I. boI.) Que tem cupula.
.
CIII.nIUe.·us, S. r. JJI. (I. bel.) Familia
de arvores e al'bustos icotyledones, comprebendendo os generos, cujos fruct<ls tem
como que nma cu pula, como o castanJleiro,
o carvalho, etc.
Cllrilllild", S. r. (t Asiat.) Signal de voz,
appellido, e clamor de convocação, com que
na A ia appellidam a terra, e dão rebate de
iuimigos, relletindo-a de voz cm voz, os de
perto aos de mais longe, egundo as vão
ouvindo. B. 2.. 4. 1. ndando suas cuquiaclas»
Gasl. 6. c 132. ncoqldada', § Outro signaL
<1e voz, com que dão rebate de terra, que
apparece aos na,egantes, diverso do appellido de guerra. li. 2. 4. 1. (Oucuyada; diz
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§ Beneficio C1wado; com obrigação de d01l- tude cU?'ativa; de sarar. Decl·. de 15 de1n

trinar os fieis, e administrar os sacramenlos, ou obrigação de cOro. V. Beneficio.
()lII'lIdiw, ", s. (do LaL Ctt7'alol') O que,
a que tem .cuidado, e aômini tração dos
bens do orplJão, do louco, prodi~o, mudo,
do ausente, etc., em virtude aa lei, ou
mando do magistrado. M. L. 2.
104. 3.
"lhe mandou dar clwado1', que a lnstruisse» nos lned. 1. 189. vem cume/o1' como
fem. V. Tutor. § Curadol' li {aLLencia; fiscal
da massa fallida. § Homem imperito de
medicina, que se melte a curar; cmandeiro.
Cm·ud...·íu, S. f. (do Lat. cU1'atol"ia) O
omcio de curador.
.
Cm'ugh'ú, S. m. (t. do Brazil) Arvore do
malto virgem, que dá tinta encarnada.
COI'uudela'o, s. m. (t. vulg.) Charlatão,
que vende remedios secretos, que tracta
as doenças com suppostos segredos, sem
ter conbecimentos alguns m"dicos. V. Curadeiro.
()'n·"'·' v. frans. (do Lat. cnrare) Livrar
da doença por meio de remedios: aquetle
meclico lem curado mttita gente.. § Tractar
da parte do corpo enfE'rmo, applIcando-lhe
05 remedias: Cltl'al' uma {crida. uma cltaga. ~ fig. Remediar, sanear. Eu/i'. 2. 3.
nminha mãy cw'al'á tudo.. ,til' pairandu com
suas cansas, até que o tempo as curasse"
Andl'. Cltl'. 2. 18. § Cuidar, tractar bem. §
OUTar algUlmt; (j~. fazer-lhe perder algum
clcfeito babitual. S Curar; fig. Fazer officio
de cura de almas: ne os CUTe, e lhes adminislre os sacramentos- P1'Ov. do Canto D.
fiem'. ..ministros idoneos, que Ctl1'assem
tantas alma~n V. do Al·C. I. 17. § Ouml' o
IJOl-P0; tractal-o, corupoL· o, IimpaL-o, perfumal-o; e as im, curar os cabel/os, elc. Al'/'.
2. 14. Utis. I. sc. I. "em aL serei eu mãy,
mas nessa parte não sou como outras muIheres, que em Lhes CU1"a1' o cabellos e ellfeitá-Las, se lhe. vai o tempo todo.. ncu/'ão
luvas, e dormem com çllas» preparar, amaciando, enfeitando, pel'fumando-a . Ibict. l.
sc. 3. § Pensar: ncural' os cavallos» IJ. Clm·.
nCU1'a de tua cbroga» tracta d'ella. lned. 2.
281. § Dar cór alva: v. g. curar o panno de
linlw. V. de Suso, r. 2~3. 'CU1'a1' linho». V.
And/'. ChI'. J. 1lJ.)
Côrar. § Curar; (do !tal.) fazer caso. Lobo,
()i..·u, s. f. (do La!.) O acto de curar; o p. 527. "qnal Claudio, qne o r,g'ouro Lias
sen e(Jei to. § Applicação de remedias; tra- aves não cwrou ... § Curar carne, peime; lillltamento. Luc. 4. C. 2. § a e tado do mal par, seccar ao sol, ou fazer-lhe outros becurado: 'V. g. até lJer{eila cura. § Cura m- nelicios de algação, etc., ou fumeiro, para
dical,' completa. perfeita; opp. á paltiativa, que se conservem. Barreiros, r 63 I'. p".
em que só Fe atalha o proO'l'esso do mal, ou ,"mmas .:algadeiras, em que curavam o
a maior I'orça. § fig. nSnas principaes cm'as pc cada ... §-se, V. ref. Tomar remE'dJOs para
(Lue fazia érão nas almas.. M L. 4. 226. § recuperar a saude; tractar-se : ando me cuOm'a; cuidado: nOS males que em mi estão rando de um l·lteumatismo. ~ Re~tabelecer
são curas que me sobejão» (equivoca o poe- se: Curei-me de wlIa febre. § Tratar-se bem:
ta cuidados com curativos de doença) Cam. . «agora me heide ~1u·a1' . .. e gastar qnanto
Seleuco, (. 44. u/t. ed. ' Cum; fig. S. m. a tenbo em levar muito boa vida» FeIT. Bristo,
acerdote, cuja egreja tem frrguezes, que 4. 5. (o texto do ]loeta está aqui alterado,
eLle é obrigado a cnrar, ou doutrinar. e sa- porque diz sem sentido: me hetde CUTa1', e
cramentar: V. g. o cura da fregue::.ia.. § En- de pou.pm·, e gaslal' quanlo lenlw, ele. § Ousina/' o Padre Nos o ao cura, ou ao vigal'io; ?'a1'-se, fig. emendar-se de algum defeito
(loc. pro v.) ensinar a outro o que elle não habitnal: CU1'ou-se do vicio do jogo.
ignora, e talvez sabe melhor do que quem
(lua·....·, v. inl.rans. Exercer a medicina.
Jl1'o en ·ína.
§ Cuidar, ter cuidado: v. g./oge, c s6 da vida
cú,'u, S. r. Acção de dar cór: v. g. cura cura; i. é, de egllral-a Ltls. 3. G7. "não
das leias. V. CoragE'm e Branqueamento. § curo disso.. nnão cU1'ão de ser ricos» i. é,
CU1'a: acção de seccar: v. g. carnes, peixe, não pfocnl'am seI-o. Sevel'. nnão cureis de
etc. V. Curar carne, etc.
vingançall i. é, de vos vingardes. Lobo, p.
Cm'llhí, S. m. (t. do Brazil) Frecha pe- 109. n'este sentido uão se cura?' de alguma
quena bervada.
.
consa. é não cuidar, não fazer caso, não
()tII·uhllld.ide, S. r. (I. med.) Qualidade tractar d'ella. Luc. lO. c. 1. nnão e curande ser curavrl; a possibilidade de ter cura do, l1em dando d'i so íseguir erros) os paes»
qualquer achaque, ou doença. Camp. de 111. e 1110ça, I. C. 5. «amar a torlos como fiPathol. p. 228.
lhos, e Ctt1'ar d'clles» V. de Suso. (. 304. §
v ...·u )'0, S. r. (do Lat. cttl'alio) Oacto de Melter-se na empreza: nque não cW'asse de
commetler o campo Romano» 111. L. l.
curar. \. Cura.
CtII'nç"'o, S. m. (de Ouraçao, nome:!e 168.
uma das Antilha:) Licór feito de aguardenVII r 11... c, S. m. (L do Draz.) VE'llpno vegetal muito ellergico, preparado pelos indite, casca de laranja azeda e assucar.
Cllrudelro, ", s. l'es oa que faz ameio genas para envenenarem as seltas.
de mezinhar, em ter estudado medicina;
cu ...~ti'lu, S. r. (do Lat. barb.) lt. jur.)
charlatão empírico. POl't. Med. 590. V. Cu- amcio do curador, curadoria.
randeiro.
CtII'utívo, S. m. Tractamento de uma
CII"udín, S. f. amcio de curador. 01'd. doença, fel'ida etc. § it. Complexo dos meios
4. 83. 1.
que se empI'egam para obter a cura de uma
c,u',""o, p. p. de Curar. § fig. "Trazer .enfermidade.
as mãos curadas em luvas.. AI'I·. 10. 83. e
()u.. utivo, u, adj. Que respeita á cura:
4. 33. «Clll'ados com unguentos cheiro o Jl. ! v. g. melhodo curativo; i. é, de curar: vi1'-
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S. m: Egreja, que tem Cura' b
netlclO com omclO de cura de almas Alv ~
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.

. t

C~IJ'áv-:l,

adj. 2 g. Qne admille cura' sos.
cE'ptlvel d ella: "males C11/'aVeiS' AI'/' L'c 13
, Cllrb~do, u, adj. (anL) Curvo: .nariz-~
Costa, 'lel·. 4. {. 125. adllnco, cambudo. V
Camblldo.
.
C ....h.u·'.I, s. m Nome de um arbusto
cUJa madelra fina e vermelba, do mesmo
n.ome é usada em c<!nslrucções,. e cuja rezma erye para verl11zes transparentes.
. ()...·C.IDU., S. r. Planta da família as gen.
glberac~as. y. Gengibre de dourar: vulgar
no Drazll, raIz como a gengibre, a qual tIO,
ge de amarello.
Cllrcumí."11, S. f. (I. cllym.) ~ratoria Cülorante contIda 1?as hasteas subtenaneas, ou
raIzes da curcuma, e que fornece a mais
linda côr de laranja que se conhece.
cu";, S. m.. (L do Brazil); Arvore do mato
to virgem. § O ocre roxo.
V.irlu, S. r. (do Lat.) A trintesima parte
dos cidadãos Romanos, spgundo a divisão
que Bomulo I'ez de todo o povo. § Ologar
onde se reunia o senado. § OSenado das
cidades municipaes. § A cla se dos curiaes.
§ A córte do papa; os tribunaes ponlilloios:

a euria l·Ol1wna. Vieil'. l. 165l.

.

s. m. a que em Roma trucla uegocias da curia; orticial da chancellaria ri}mana.
C .... I'.I, adj. 2 g. (do Lal. cU1'iatis) De ouria: comicios cul'iaes; feitos ajuntando-se o
povo romano em curias. § D.e côrte; proprio,
conveniente: neste termo uão he cll''Íat, aotes improprio, e indecente» Viei/'. 3.71. Ac.
dos Smg. 2, 179 v. "C1tl'iat presidente. §
Conforme a uso foreuse.
()...·Illlme.. te, adv. De modo curial, e
legitImo.
(lua'suo, S. m. (do Lat. cW'io, onú.) Oohefe de uma curia romana. § O acerdote qoe
pre idia aos sacrificios nas curias. §-; pI.
Nas antigas colonias Bomanas, os que re·
presentavam e faziam as vezes de senadores; opp. á plebe. Leão, Desor. e. 7.
CurlclÍcu, S. m. (L do Brazlll Nome d'u·
ma ave ribeirinha do genero ibú.
(JlIJ'lmn, S. f. Peixe dos rios do Drazil,
congénere do salmãn.
V ...·lmut... , S. r. Peixe do Drazil do gene1'0 salmão.
()m'lõ, S. 111. Ave do Drazíl do amanho
de um vermel hão, de cOr parda e onra: é
das mais estimadas do paiz, pela doçora e
variedade do seu canlo.
()U"'ÓSilmente, adv. Com curiosidade. §
Com cuidado.'
..
C ....losldndc, s. f. (do Lal. OU/1OSllos, e
assim os deriv.) Qualidade ~Io que. é cnnosoo § a cuidado, e diligenCIa parlicular, v.
g. de saber, de vêr, para fazer bem alj1uma
cousa. ATI'. 10. 38. ~ Cuidado, allençao no
desempenllO de alO'uma cousa: elle ll'aballi.a
C ...·lál,

com muita curiosidade. § Curiosidade;

aVI-

dez, desejo (Le saber, pesquizar u~vas, se·
gredos, l1egocLOs alheios, etc. § Objecto cu·
rioso, raro, original.
Cm·l ..sí .... lmo, l11al'iz, 4. 8. sur· de 'd _
ClIJ'loso, ilSU, adJ. Dotado de C~~IOSI a
de: B. Ftol'. 2. '158. "aquelle capltao, que
assistiu curioso. desejando ver cm que Pi:
rava a brio-a» § Que faz a~ con as com cu
dado para'"que sáiam bem; cuidadoso: '1.
2. 4. '"cul'ioso no vestir-seR Id..JO. 38. § .~
to com curiosidade: obra CUl"lo,a. § AV~:
de saber novas, etc. V. Curiosidade. ~ -cili
Pessoa desejosa de vêr, de observar: lia
na l'ewtião muitos curiosos. § CuflOSO~~
alguma al'te; o que não deu anl10S aap
del·a com mestre. § V. RU1'Ot s)YT vore frnVlIJ·ltí, s. m. (L do Brazl l
r
ctifera do malta virgem.
de aus
Cm',',"', S. m. (de COl'l'o) Cercado ma'dilhà
ou pateo, para recolher ~ado. § Ar da dide pesca, que consiste n.uma esta~dd aO.
vidlda em varias compartunr.ntos. o rede
naL o peixe é colhido por meIO de dO de
apropriada. § Na egreja. eSp'aC.o ce!o' e 1Ig.
bancos, para pessoas .d~ distl~_cçameUid03
-muitos povos da gentilIdade ,ao
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Olll'ral do Senbor» (gremio da Sancta Id. 4. 1..16. "0_ ventos e as agllas ... Clll'- loco adv. à ligoira. § P6r af({nem á ctt/'Ia;
~dre Egrejo) B. G1'al~t. Dedlc. Lus. 7. 2. I sallt mUllo contl'a I\·st~» . S. fig. "Cul'sarem de acreditai-o, dizer malu'elle,descompol-o
~ Curral' lont.) palaclO, castello, alcaçar, malas negoclOs» Goes. 1. e, correrem, le- muito § Arulal' á cU/'la; em habito laicaes,
uctlrca'murada e forte. Nobitial'. 114. e varem man caminho. § Passar: "vou CII/'- não talares, ou fraldados. V. Farpado.
ft5 P d{} II. Gell. t. 213.
sanrlo por minhas magoasb Atúegl·. 100.
~1I.·tllJ)U~lItC. aUv. Com tlmid"z. ~ Com
rUI.;... lit~em, s. f. O que se paga do gaCUI'H4h'cl, a lj. 2 gen Aloeda cursavel' parclmonia; menos do surnciente. § E:'m redo relido no cnrral concelheiro. Ou aos que que é bem recelJid.a, que circula bem po; sumo, em poucas palavra. "he nossa empor allcloridade IlUullCa o guardam, pu a . ~n bom peso c lei. Cnrta de D. J. 11. Eln- tf'mçon nee te prollo;:ro muyto curtamente
ual~l1er dono de curral, para que nao se ClCt. V. Conente.
fallar" ChI'. de D. Penro I. prot.
~Jlillhe, e dename dos pau os,. .
(;~ ..:"';",t.., s..m. (ant) Estudant~, que cur(Jl1l'téllo, S. m. (anl.) Signif. Inc rta. «palJurl.ltlêlr.., S. f. Planta IJrazllelra, tam- sa Iiçoes de plnlosopl1la, tlJeologt:l, etc. D. ga o casal 'lO alqueires de pam, e dOlls dias
bem chamada pé de pel'dlz.
J? Man. Cart 84. Cento 4.
de curlelto» Eluoid. tal vez de podar a vi nlJa
lJur"ulêh'O, ", adj. Gado cU1Taleil'0; que
tJu""'Íl',unclltc, adv. De modo Cur ivo. do senhor da lJerdade. § Vúl1lJJ du ourlelto;
dorme em cnrral, e não andante. Canc.
C""Hívo, lO, adj. Que corTe, corrente. § vinho propl'io da colh(:ita e lavra de algnem;
118. g Dut'J'aleiro, S. m. guarda do CUl'- teltra ~lmiva; a que não é redollda; o ca- não comprado. Curlello, seni por cuilel/o? V.
ralo qll~ clJega os gados aos curraes, ou racler Ilallco, ou grypho. § Aparo cursivo; Culélo.
'Iué acompanba o gado ourraleiro. Ac. dos pen I~a para fazer lelra cursi va.
.
Vll,·te,,"~ S. f. A qualidade de er curto;
Siny.2. 396.
(JllrSf), . m. (do Lat. cursus)
mOVlmen· a falta de comprimento nece sado: V. g. a
u'ú",·(·.rú.·.'e, S. m. Um jogo, em que um to rapido de l1uielos, liquidas: v. g. o curso curteza dos lóros. § IIg Pequenez, e treitec'coude ent~e as mãos um numero rle pi- de um rio: "o .rio toma OI1!ro - para o nor- za, limitação: V. g. a curteza do nosso enahàes avellas, etc., e diz: V!Ll're-CUrTc; o te" outro cRulInbo, dlreccao. B. I. 9. I. "o tendimenlo, ou erudiçào, das (acuidades ela
parc~i'ro, eu enlro: e se não adivinl1a o nu- curs~ do _venlo" a sua dir:ecção. Luc. 3.2. § atma. P. P. (. UIG. § Acanhamento, encolhimero certo do que o outro tem escondldo, A dlrecçao que toma um corpo expellido mento, falta de desembaraço: "ulegr. 4. 4.
perde a parada. Ord.
5. 41. II. ',man- por uma força ex.tranlJa; o espaço que per138. "fallai-Ihe: não srjais corrida, que
,Iou qne nenhu nom jugasse dillheiros se- corre: o curso cle uma bala § CUI' o, ou car- parece isso Wl'te;;a" § lIilbel'alidade; parCDS. oem mollJados a torrulhas, nem a da- reira a desafio, a quem cbel',a primeiro á cimouia. B. Flor. '2. 15'1.
dü· .. nem a outro jogo, que se ora chama méla de cavallos, ou bateis; pál·eo. H. 3.2.
Vltl'tó<lo, p. p. de Curtir: fig. «todo cw'nll'l'IrCItlTe, nem, etc."
5. "depois que tem CUl'SO de quem chegará tido I e repassado em malicia" "curtido o liUur,'cllcH, S. r. (ant.) Diarrheia. Gil Vic. primeiro a hum poslo à forca de remo, en- mão (azedo), e a cidra, e embeberá em calI. 235.
•
tram na peleja de uns com oulro -» e ,Itart. da rala" macerado. V. Cortlr.
l'ltrl'ieácll, S. r. ES[Jecie de cegonha da ú'at. 353. § CU/'so de corl'ida cio elephanle;
Vu.·tinho, dim, de Gurlo.
!merica.
grande calTeira IJ. 2. 3. 4. § O curso; gyCUI·típcl!e, adj. '2 g. (do LaL cW'lus, currÚr"II, S. m. Comparlimento nas praça
1'0: V. g. curoo elo sol, da tuu. Eneida, 7. 7. to, e pes, pé) (t. de hist. naL) Que fem pé
de tonros, onde o gado e recolhe antes e e 23. Arr. I. I. "vão a. eslrellas em meio curto.
(;a.·tál', e der. V. Cortir, elc.
depois da tourada. § A totalidade dos tou- ctt/'so" § Cursos do sol; annos. Ltl-S. 5. 2. e
ros destinados a uma corrida: 1Jeit~ para 10. 86. "cW'sos de Phcbo.. (é poeL) § Uw'so ;
c ...'t.h·OHt.·O, adj. (do Lat. Clll'tltS, eurto,
llia /DI/rada um CUlTO escolhido.
o andar u[Jrrssado dos homens, e animaes e l'ostl'tlln, biCO) (t. de hist. naL) Que tem o
Curo'uc", S. m. Avc da America e da [n- B. I. 4. 8. "o e:rande ('urso do que levavam bico curto.
V ·(í"'slmo. Trab. de ,/es. [8. sup. de
dia, col/genere da pega.
o andor» (do ,'asco da Gama rm Calecul.)
e; ·,o, n, adj. rio Lat. clll'lus, a. ltln) Que
Cúr~lI: S. f. Ido FI'. cott/'se) (anl.) CUI'i'O, Eneida: "não podia acom[lanhar o C!~I'SO do
carreira: ,por grande e longa cUl'sa.. Goes, guerreiro.. "o cW'so dos rrcados" ida e vol- não tem sufficienll' exten~ão, ou cOlllprimenlilliicB.
ta apres~ada B. 2. 2. 2. § Espaço de dura· to: v. g. esle tl/!stido é curlo; o lempo ~ curCUI'81':,do,'p Il. de CUrRal', e adj. Tl'illia- ção: V. g. o curso da vida: "alé que venha to para lanlo tmbal/w; esle espaço e CUl'lo
do: V. 9 cammlw -, naveflacão-; I'requen· outro CUI'SO ue anilo» ;;nccessão. O. l. I. I. pal'u mas de jardim. fi De pouca f'xteu<ão,
11110 com viagens: "por O'mundo não s r ,,0 CLU'SO dos annos .d scobre a verdade" de limlles e freitos: unão don, Ó Cé ar, conenlaml11ul CtLrsado e navegavel»·B. 3.5.5. Bem. Vai'. Rim. § Corpo de li õe', prelec- forme a vos a grande fortuna, euão conlI'fl'sado em algum negocio: ll. fi. mulher çües. leiluras : o lractado, em qur e pn- fOI'me a minha cUl'la poso ilJilidade" no fig.
Imada /lOS amares, nos erros cio mundo, cerram as doutrinas de um cW'so completo V. !7 . cnrto e o saber dos homens, o seu enfie.; joyoc/or clll'sado em Iodas as mas arles de esludo, e Iiçôes de uma faculdaile: V. g. lenc/lInenlo; que alcança a . auer, e compredl1l laflles; vél'sado, pralico, caelimo por 1;II1'SO cle cil'urgia, ele llWllw/Illltica; curso ele henMr poncas cou:'as. § Curlo ele vista; o
eI~rcicio. § Domem cursaelo na carreim da Imlaria. B. 3. 'S. I. " eria e te curso de di- que não vê ao longf', myope. § Cllrlo ele pa!lia; que a tem feito muilas vezps. (Joulo, versos remendos» Ibid. § A érie de liçõe;; lavras; o qne falia PO'ICO ; a~. im no es1.1..1. II. Naut. (req. § Cursado na lerra; qne um prof');sor dá Robre determinada crever pouco. § Viria Ctll'la; de pouca dura~ractlco (lue a conhece. B. :1. 7. 9. § CtI/·- maleria. § A série ue mat rias que se Ilro- ção. !ii OUl'lo; que não d,·r.lara turlo, inadw~a nas BUfas; versado n'ellas. Al'r. 4. 3'2. fes am em uma eschola, m uma faculda- equado, clesiO'ual : upstr eXPlIlplo srndo tão
'cursac/os na guerra" l1ari::, 4. C. 16. i. é, de: conclLtin o cnr o dos lyceus ; lem o cur- universal !le curlo" Vieira. § UI' (lOUCO aniIro por muito exerci CIO : corlillo na so (/a aula ele collwwrcio; tem o CIll'SO ele cli- mo. Maoedo § FicaI' ml'/o 1'111 nl{jwn negotrra dilTere. como rXl'rcilado
calleja- reito; compleloll o curso ele elt{jenheria. § cio, ou acto; não fazer a :às quanto era justOldo Iraballlo~. ~ Viaqem cllrsael<l; mui Curso do COI'PO; o excremenlo, e de ordina- to, ou nece sario no ca o ; ficar aCluem do
lf9uenlad.a. P. P. L. l. C. 28. it. mui se- rio diarrheia. Ac. dos Sing. 2. 197. "dà·lhe que devera fazer: "sempre somos cw'los em
iU1da, mUI trilhada.
maçã de acipreste, porque contra os cursos m rrcer, p. largos em [JPccal'» Paiv. S. ,,(jCUI'HilnCe, p. a. de Cursar, c adj. 2 gen vai» e p. 203. "por não lhe fallarpm r.ursos. cárão cu rios, e muito atrá·. Oll abaix.o,
~uecursa, assopra, e corre; diz-se do Vén- purga tornava» § Curso; iig. o progTe. so, áquem das suas ameaças» § "Ungua longa
~. Epan. "vento cursanle do nl ao lessu- propagação. Paiva, S. I. 277 V. «impedir .inal he de mão cW'la» i. é, de pouco eoeste•. §- S. 2 geu. Cur i ta.
o curso do vangelllo» Uso, exercicio. V. forço. Arl'. 1.23. Dei. Adag. 'l7. § ()lH'lo; enCur81Íl', V. trans. (do Lat. oursare, de g. ClII"O da milicia. V. de D. Paulo, c. 3. "ua colhido, aváro em despender: "laJ'l~os, deIIlrrtre, correr) Frequenlar: v. g. cursar as edade, e ourso de ;;oli/ado» exercicio. P. P. masiado ,excessivo oa. ele peza oe ap'pe1IIlaJ: laudal' o'ellas rrequenlempnte) ecCW'- 2. 10'2 v. § Carla de ct~rso; do expediente lite e capricho, cW'los para a ueulfeitonas.
lIila guerra da Jndia» Lemos, Ceroo, p. 27. ordinario do escrivão, para cuja feilura não t:: melhoramentos a benrficio do publico» §
;~~rsfra ~u~rra» Coltlo, 10. 4. 9. •cw'sar ha mi:,ler mandado de juiz. Urdo
l. p. Vestir-se-; roupa seculal'ps, não fraldadas
Iinb re • FI'BU'e, L. I. n .• 7. "mulher que 104. «mandamos, e drfendemos a esse es- como a. de clerig-os, e fraue . Vicir. ()art.
/l) agCU[Sado (conversado) muitos amigo" cripvãaes, que nom façam carias nenhuas 7' I. ]J. 15. § JJ6r-sc, ou vesti/'-'e de ott/'Io,
~
ançar do ventre por baixo: ·V. g. sem mandado daquelles cujo he o desem- e á wrla: o me. mo, opp. a roupas lalal'es.
~~~sangl/e. § Diz-se do espaço que per- bargo, salvo aquellas que for ll1 ele etlrso" § § Andar Otl VP,.~lil' de curlo : diz- e das mebgo. um projectil lançado por arma de Curso da nattlreza j a ordem ele proceder ninas que ainda não usam falo comprido. §
I';' ~ esla espingarda cur~a quinhenlos commuUl, a ordinaria regularidade d'ella. De curlo; (loc. adl'.1 logo, sem demora. V.
~am' Caslr. Lus. p. 30. «varejando a ter- Vieir. «cousas fóra do -, ou obre o curso Brel'e, si/no
V ...·.. il, S. m. (t. do Brazil) Especie de
~rre .Oode C!I1'savao as suas balas» § Per- c/a nature;;a» «ol1IOS obre o mortal - ser~-'
r r. Cursar 0.1 mares.
nos" § Circulação legal da moeda: este dl- palmeira do Pará, de qne lla diversa;; vaI. U'8ftr, V. lOlran. Andar, percorrer: nbeiro já não lem curso. § Não ler curso riedades.
Vllrubll, S. f. (t. do nrazil) Sama. § lia
ftJ!' - 110 mar.•cursar por serl'a c er- no mercado; lig. não ter credito alo-um ; ou
tJl!~V' do A,re. ~. c 'lO. Lobo, I). 433. ecO lião ter alguma cous~ valor, l:OnSideração.· tamuem um arbuslo d/este nome.
Vm·uehéo .. V. Comclléo. Luc. 165.
:.•onde
~'UlSa1'ao alguns anno » Coulo, 8. não ter voga, eslar fora do uso, ou da OPlCII"ucíl, S. f. Arvore do Brazil, cujo sucrllan° s falia. ordem militaI', porque nnnca nião: assas ideias já não lem wrso.
lnJica~iJS ~nao por assallo' repentinos». §
Vm'''ô,', S. m. (do Lat.) Em Roma, o 110- co é medicinal.
ClII'lIcúi, S. m. (t. de 11. n.) Genero de
'fll ch o Servar os elictames: Ulis. I. sc. 4, mem que leva avi os elo papa aos cardeaes.
~ IlJrsa ~gal'des a este e lado aveis ainda Sá e JIJir. Vi/h. Na patriarchal ha 4pl1'Sores. aves ela America meridional, denominado
troqon
por Linneo, e di tdbuido por Cuvier
!lIlar ~ Comigo annos". § Correr: v. g. § ()ltrsor c/e cavallos; c01'l'edor, agitador; o
'~rtod ln le1111)0 de navega'/': Anell'. ()hr. que os rege nos corsos, ou carreiras de pá- na' ordem das ave tI' padoras, de bico
gro ;:0; snas pennas macia e lu Iro as são
es. a a Costa _cul'são no inverno vento. reos; auriga. Leão, DescI'. c. 87.
Il. 'bum'~ursavao os levantes"fi'reil'e, p'l clII'soril)Cllc, adj. 2 g (do Lat. OUl'sor, orllada' ela, mais brilhantes core. § CU/'u~m Be~po (venlo) que cursa nesta corredor, e pes, pé (t. zoo!.) Que tem pés cui verde elo Bra:;it; é uma ave de um verde dow'ado pelas costas, com a garganta
Oe ~ .. I. 6. e 2. 6. 10. "mezes de, proprio para corr!'r.·
,
V Julho, em que o inverno oW'sava»
Cm·tn, (des. fem. uo adj. Curlo); A cul'la, de um negro-violeta, a barriga amarella,
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c as penna' variadas de preto c branco;
eu comprimento é de um pé: acba-se talUbem na Cayena. Cuvier, l. 276. (T1'Ogon vi1'idis. Lin.l
v""":'; ~h'n, S. f. Pardieiro, ca a lJI'0pria
só para habitação de curuja:, e aves emelhantes. Lopes, Ch,'. I. c. 150.
C",·ujilt·, V. Crnjar.
()lII'újo, ", V. Cornjo, a.
C.. rtll, adj. 2 gen. (do Lal. cll/'lllis) Relativo, ou prrl 'nccnle a certa cla se de magistrado. romano:. § Codeira curu/; jJl'Opria dos consules, e certos ('dls romauo',
dicto por is:'o edis curules. Cosi. Ecl.
320.

q;1l1'úle,

cus

CUi{

õ78

S.

r.

Cadf'Jr<t Cllrul. P. E/ys. 8.

92. «clIl'ltle rburnea».

m. (l. da. nahia) Mulh. r
velha. § tl1a l' arahyha do :'lorte) 10mH depreciativo dado :J,I1S homens de baixa COIldição. e mal trajado, que lran Itam pelas
strada".
vul·'....bim, ou Cm'umim, S.ID. (L L\siat.)
Indio, que é moço de s rvir, ou . '1'\'0 ado
dicto li !!lelJa. § No 8razil. Cltl'wlIim, rapa~,
ou moço de sl"rvir, alu/-:,ado. Tall' '7. os J suitas missional'los deram r tr. nome nas
dua Indias promi cuamf'nt . sendo de um
só idioma; ou será este um dos l)utJ são
COlIIlJluns ao Brazil e á ludia, como sr. acham
f'm nomr" de terra de uma e outra região'!
V. Abuohado.
C ...... pO. ;'. m. (l. do Brazil) Fructo do
paricil
.
Clll'''''Ú, s. m. Pequeno arbuslo do Bra7.il, congenrre da sahorira. denonlinado prlos naturali la paulinia Cltl'Ltl'tí. O succo
d'e ta pluulà. bebido com agua, é remedia
c!'ficar. contra os vomito de sangUl·.
VIII'Util, ou CI'uf.., . f. Peixe do mllr;
tem duas li5tras negras na cauda. (,Ifelalttt()urillubll,

.

eiu" ",.. éntc. adv. De feição curva com·
curvidade. D. F. Man. Epan. ::1.
v .....·'. ..e.. m. Um [lassam de Sofalu, ele
que tracla Sanlos, ?la E/ir:i01). Ol'ienl. I. 35.
. ('m'..'''', v. trans. (do LaL cUl'vare, e asSl[J1 os del'lv.) Dobrar em arco, lazer arquear. 5 Inclinar para df'antú : curvar o co/'po. § lndiuar para baixo: curvar a cabeça.
§ 'ltrVar o joelho, ou os .ioetllOs: ajoelhar. §
Ug. Submelter: cU'rvm' o inimigo. § Ug. Curvw' a ca//era; resi"nar-se.
C ...... i.r, V. intrans Tomar a forma CUl'va. verg'ar : cnrvar com o pe O. § fig. Abater
o animo a alguem : curvar ao peso da dÓI'

1Il0m/. do so/rI'i1llenlo.

G:;m·'·i...- .. e, I'. reI'. Dobrar o corpo. inclinar-se jl[lr~ ([eanle. § Ajorihar·s .. § fig. lIumilhar-'e.!:\ fi;!. Submctter-se. V. Acurvar.
C ...·1flitiio, s. m. (t. naut.) No curva/fio
do gurllpés "slá o vão pal'a assrlltar a gilvea. ~ Ultro!llõ~.~ do /'ollc de r~iTCiro; ão
dOIS pau~, onde e prt'ga UiDa laboa chamada perada.
VII..,. .. th'O, II, adj. (L boI.) Palhas - ; enroladas quu:;i illticu,ivelmeule por causa ela
sua pouca largura.
C ...·'· .. ltU·ll, . f. A llg-ura CUI'Va', a CUI'\idade elo ar o, e ,emelhantes liguras. da
abobada, canJhota, etc., arcadura. Alma
ln II'. '2. 166.
C ... ·n·jiio, S. m. A parle saliente da perna do euvallo entre a canpla e li pé; jarretr..
V"""elllhl'~'onúdo, ", adj. (de Ctf.I'l·O, e
embl'yão) (L lJol.) Que tem li f'mbryão cur1'0.

Cu,·vel",. f (do [Ir. curveI/e) Passo concertado do cavaI lo, er"'uendo, e ahaixando
alternadamente os pés. Rego, 36. Cosi. Georg.
;'00. § CltI'Ve/a; embarcação. V. Corveta.
<'m·"'-'tein·, V. intrans. Fazer curvetas.
I'us).
Virialo.2. 100
Cm·.. ti.", S. m. pI. (l. do Brazit) Cabildas
Cul·,·Sc..... !Iito, I', adj.l de curvo, e vaude sl'lva~en- do Para.
da) (l. zOOl.1 Que tem cauda curvada.
Cíll' '11, ~. f. (t grom.) A linha que i1ão
()1I""I~úule, adj. ~ g. (t. bOL) Que .tem
é recta: 1II11a curva. § A. parte da llC'rna por talo curvo.
detraz do joelho § (/llI'Va; madeiro curvo,
cll.·"tc"1l0, a lj. (L zoo!.) Que tem o pesusado na con~ITucção dos navios. § Curl'a eoço cllrvo.
ria n/ça do papo.-1/toscas; (L naul.) ., a que
()ul'\'lcústcn, II adj. (t. zool.) Qne tem
fecha o lJclj11e com a roda da próa. § Dui'- costellas curvas; diz-se d certos peixes.
va do (alcão do veq!w: (L nallt.) é aqnella
VIlI'\'llinde, S. m. A. qualidadf' de ser
em que Re PI'· ga O lalhamar. § CllI'VaS; It. curvo, II. curvatura: a - do bico da a,guia;
naut.) as costa~, ou peças de páu curvas, - da paravola Alm Ins/r. 2. 166.
que naccelll da quilha, na quaes se "1'1't:ul"'ldcntádn, li, adj. (L zool.) Que tem
gam as taboaR do co,.tado; caVf'rnas. Vieir. dente: curvos.
10. '220. "cut'vas, ou cavernas". § VW'vas de
c .... '·!Cél·'·CO, ", adj. De ft'rro curvo, ou
aberlona: a que se põem hori 'onlalmmlle recurvado C0ll10 a fouce, gadanha: "do por todo o lado illlerior do navio. § Curvas Ranguineo liaClllo·, (das parcas, da morle)
cio allo; a que unem os vaos as amuradas lJiniz, lJilhyr. p. 40.
no eolido vertical. § Ourvas do veque; as
Cm'\'iOõ,'o, II, adj. (t. buL) Que tem nóque amparam de um e outro lado o seu res de corolia curva.
Cn""lrou'ulo, ", aclj. (L boL) Que tem
prolongamento. § Uttl'vas elo coral do cadas/e; a que abraçam o cadaste e a quilha follJUS curvas.
pela part interior do navio. § Clt1'Vas do
C .. r'·ígl'lIpbo, S. m. (do Lat. cw'vus, curqio ,grande, ou de palmejar; as que-(echam vo, e GI'. (Jrap/win, de crever) ln. trumento
'as e~tremidadc' do gios com as amura- de matilf'matica para traçar cur'las.
da. § Ow'vas dos masll"JS, ou dos maslaVlII'vllllii, S. m. O mesmo que Curvejão.
réus; pcças de madeira cavilhadas na parle
Vn .. "lIIlleo, li, adj. Que é fOI'mado por
superior da romã, uma de cada lado, na linha~ curvas: V. g. figura -. § 11m direcdirecção de popa a rróa, sobre que as en- ção curva § Que acaba por linhas curvas: v.
tam os vão , e onde se apoia a cunba do g angulo -. Lobo, Corte, p. 306, ed. de 1774.
pé do mastaréu superior; 1.1Oje ~ão pouco diz clI/'vilino: na eel. de t723. in (ol. foi
usada. § Curva' (t. de al\'elt.) uma doença omlllida e la ralavra.
das be tas, tnl110r que lIasce junto ils cW'C.. n!llcl'\'.... lo, ", adj. (L bol.) Que tem
vas das perna; é o me. mo qu curvaça. folhas de nervuras curvas.
Rego, Alo. C. 107. § UUl'va; nas linhas ferC ...·\·ípede, adj. 2 g. (I.. zool.) Que tem
rea , a direcção dI! estrada nos pontos em pés curvos.
que não segue a linha recla: o comboio elesCnnh·..."h·o, adj. (do Lal. curvus, curcan'i/ott na curva.
vo, c I'ostrum, lJico) (L zool.) Que tem o biVnr\''''~ll, S. r. (l. de alv.) Tumol- duro e co curvo.
que se estende desde a curva até junto as
Cú,"'O, ", adj. (do Lal. I;W'vttS, a, um)
ranilhas. V. Cúrva.
Que não é recto, qne não e ta lançado diCunádo, ", adj. Arqueado. § Inclinado rectamente: V. g. linha curva; a curva el!para diante; CUI·VO. § Inclinado para lJaixo: seada; Lus. 10. 13. ,cnrvo riu» § Que não
o réu tinha a cabeça Cl/.rvada. ~ fig. Resi- é plano: sU!Jerficie curva; os curvos al'cos;
gnado: CU1'VadO ao destino. § fig. Subjuga- Lus. 10. 1'2. «o curvo len/IO» o navio. § fiA'.
do: viu curvada a cerviz do orgulhoso ini- Inclinado para deante, em allitude respeimigo.
tosa. § fig. Prostrado, submi soo
Vlll'1'ndor, ", adj. (L did.) Que curva,
C ..scllslo, S. m. (L da BeiJ·.) Cordeirifali curvar'.
nlio. nascido no outono.
(J.. rvlldú...., s.1'. OUrvatura..
C""",'ltll, S. f. Planta parasita sem folha~,
CUl'1'ál, adJ. 2 g. Que pertence a curva compo ta de Uos, ou liletes capilares, obre
da perna: V. g. veias curvaes. Prac/. ele os qnaes nascem 'nóres campaniformes' ao
8Mb. p. 36. mui.
I principio sustenta-se da. terra por meio de

cus
um filete que lhe serve de raiz e qu .'
ca quando póde agaITar-se a outl" se;;ec.
tas, da qua s tira então o seu ali~ pl~n.
roedicll1al. Pllal'm. 1'. Flor. Phal'm ee to , e
(Ouscu/a eUl'opcea. Lin.) § Cuscu/a' 11 111'110:
planta da Am rica, congenerc da pre:dor,
te, chan;ada tambem ep ithlllllo.
eu()~I!I.C"Z,. m.. (do Arab coscus) M,
de [arI11ha, .reduzlda a grãosinbos, qu~'~
come COZida ao vapor da agua quente §
U'a-se tambem como sopa.
.
4)"Hc~"zeh'o, S. m. Tigela .de barro, que
tem bOI da, alta, e o fundo mais e~lrrito que
a.b~cca; n ella ~c coze o cu cuz; tem CrIVO
no .tundo. P. da H. Gen. 2. 781.
()micllzeh'o) n, allj. Chapciu cu,CIl;Biro'
d' cOf~a aHa, Ue feição conica truncada; ã
Imltaçao do cuscu;eiro ( ubst) /Joul!! 4 7
10.
' ..
C'"!olIIC-CUl'pe, S. m. (l. vulg.) Peixe
lnJudo.
C ....p!d4to, ... adj. (do Lat. cUJpidatus)
(I. b?t.) Tcrmina~o em cú ·pide.
Q.·lll!<pide,·. L (do LaL cltspis, idis) Ex.
trel11ldadc; aguda. § (I. hot.) Ponla tilifórme
t J'mlnal, aguda e alonO'ada.
CII·~M>hJéh·o,. r. Vaso onde se cospe'
p,rarrador, escarradf'il'a.
'
~''''I.ltlífCl·O, ", adi· (dã Lat. cuspis, pon.
t,:, P. (e/Te, levar) (I. de h. n.) Que tem cus.
pld('s.
Cllfipldifoli{ul0, a, adj. II. boLj Que
tem folhas cuspidatas
Cl1l>Õllído, p. p. de Cu, pir, e adj. Diz·se
do logar onde se cuspiu: o chão eslo.valQt/o
cuspido. § flg. Dr prezado, insultado. CJJIII.
EIc(/. II. "ctlspido e atropellado cruclmente».
Era elle cuspido e escarrado; (phras.
vulg-.' parecia exaclamente certa Ile;soa;
muito parecidQ. Eurr. 3. 5.
(J1l"'llllII'u',~, S. O que, a que cospe
Jl1llltO. § Cuspulor, S. m. 'Va o de cUlplr.
Uast. L r 39. "hum cuspidor de oiro•. V.
Cu pideira.
c "111.111'""11, S. f. Acção de cu piro .
(JoIII"inbádn, S. f. O acto de cuspir a
mi ud·. § O cuspo que se junta em grande.
quantidade ao pé de quem está a cu,pir.
"Não faça (;uspinhada" IJ. fi'. ,Uan. Feiradt
AI1O:uins, I. 5. 5.
.
CUSI"uhudor, II, S. O que, a que CUSpi'
Ilha.
Cusplnlaudú.·, • S. r. O mesmo que Cus·
pinhada.
:
.. .
Cusl.!nbiu·, V. Jntrall . Cuspir a mJllde,
eslar sempre a CUSlJÍI·.
C""I.iuhell·", S. r. O mesmo que CUSPInhada.
Cuspínho, S m. dim. de Cuspo. Pequenaforção de cuspo. Paiva, S. I. (. m U.
Eu i'. "vrm ante que se seque esle-.'
i. ,.iã jil em um pé. § Grudar com ~PI;
nlw; collar, segnrar muI. § ti. fig. "Iocêe
anexirista d'agua dóce, c tju.er-se "r~dar
com ctlspin/w eutre os que dlz~m l'qUIlOcos como pilbas" lJ. F. Afan. Feira de .Hlt:JJins, I. 5. 5.
" fi
fJno;llír, V. trans. (elo Lat. collseuere/ lpc.lIil' pela bocca, vomilar: GtlSpltt sallg u!:
~ Lançar feira com o cuspo: .cortnu a,!I~
gua e a cuspia na cara do tyranllO' Iler·
~ fig. Lançar em rosto; olTender pm: paavras: cuspir injurias, ca/umnias; IIIJUrlar,
calumniar. § fig. Arrojar, lançar: aO n;I:~~
cospe o calafeto» lança-o das co turas.,j
ral,47. «as nuvens, as galés, cospem r%~~
Nau/i'. de S. r 424. acorpos que a /.! ia
C1ts]Jio de si» Bened. Ltts. acapa que elr/de
a cbova de si» "11 lagea Vu~pl.lJ o la;, 6
si» não lhe dava presa em 51.
~~ha~
21. § Não dar cntráda, o~ p~ sla_ arol'/t'qut
çar: v. g. o casco do navIO ela ao" crua
cuspia
balas de si: l,adargas ~e :arobo, p.
que cuspiam o ferro de SI» Ball'Q'.
20. "cl{spil' o pelouro».
al"urm da
V.... pí,·, V. IOtrans. L!lnçar ~ iI'(l1I
bocca fóra o cuspo, a saliva. § t~D1 on
a/.gltma causa; falla.r d'ella cot 1~~telll 'iR'
desprezo. § Cu~pi1' n.a c~l'a.te a i1a cnna,
jurial-o. § Cusptl' a 1m/a, dlj'SC ~ ]01'/110
que. ao escrever-se, a faz sa t~do ~ltrã05 de
cospe; quando lança pe§I0{)rO;pi:'lIluilO ~
polvora, ou centelbas.
111050. § FaI'
o ar; mostrar-se soberbo, or"U
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cus

cus

spilldo por desprezo: "wspil' de al- a quantia que e paga p~r .elJa; a despeza, I
1.1 9 valor, o gaslo : V. g. lIlzel-mc o custo que
gu em tres pessoas do pre ente do l.nd. 1.1/0 rez: "para os cusLos da repulJlica)) Piell! o cospe cospelll; e na segunda do Im- nheil'o, 2. 75. B. 1rlol'. 2. t93. «de inestimarosre . §' Adag.: "Quem cospe para o ar! vel cus/o» <<lhe fez o cus/o lodo o caminho»
:Ihe na cara" "Qu.em Dlal cospe, em ~I (pagou as despezas) Goes, ChI'. Nan. I. 43.
ai lJ F Man. FeIra de Allcxt11s, 1. 5. ;).
tis . I. sç. 7. § Comprar a lodo cus/o; i.
IIJlQpe~ iuai cospe,. duas veze se alimpa» e, custe o que custar. § Faz I' algo cousa a
, ue
ara o ceo,. calle-me no rost.o» lodo o cusl~; I. é. sem poupar de -peza nem
:ru~d/ Deu quena, ao lon.ge CUSplrt; ImiJalho. § A cuslo; (Ioc. ad".) penosa, traa ue não pos_o, cuspo aquI Jogo».
balhos!'.':lente.. § CU))! cus/o; com lrabalho,
ag~~~~tl s. m. A ~aliva, que se lança fóra com dlllJculdade. § A menos cuslo; com med bocea' § PCflal', colll11' com cuspo; pegar, nos de peza. § A pouco CIISlo: com facilidaaliaI' mal. § ug. Tel' aLguma cOllsa pegada de: IIpalavra: com que as vonlades sl"gran~m 6tlSpO lia cabeça; lel·a mal fixa lJa me- geavao a pouco cuslo» AI. L. 5. JOft. § Vencer,
mas a cuslo de llllli/as uida.l: i Ó, com mormoria.
f'
I
CU"t", . f. Despeza quer s~ az e.m Cf.lJa - ~e de nlllilos: lia cuslo de dezoito homen»
quer cousa: v. g. esta obm fO~ {eLla a mmha I. é, com mortl~ d·ell.l'.. I1I'it. 61.161'1'. IICIlS/O
cusla: "as cus/as de seus donos. "tendo de tempo)) Lrtl.O, ChI'. II - de ~angue, fael.ke)' feito mUita cusla". l~led. 1. [. 4.88. , § z nda» J\1. P. i. é, com perda. Ajuda de
4juda do cus/a, ou cuslo. "c~sla» li. dg AI~. CllS/O: IV. Cu.ta. e Ajuda) dinhriro que se cla
i.1 cd. Peo, Luc. "Cllsto~ ~ou/o, Leao. \: por a!gulII motivo, blém <.lo salario. a quem
Cu<lo. § Iig. Trabalho, lalliga, desgoslo: a exercita algum empre"'o. Ltte. il. fig. Achesuà cusla: i. é, com seu Irabalho ~ d();'pr~ gas.
V"Oltód~" adj. ~ g. (do La1. cusLos, adis)
ler: .à clJ.lla da nllll!1a. paClenCla., soJlrlmenln, ou indurlrlá" J. e, por meiO, com Que guarda. § Espil'ilos cusl6c1es; anjos da
guarda.
11. 3. 2. 5. V. Cll. todio. § (Juslodc,
di,pendio: "a cus!(,/, da ~1!TIa, do corpo, d~
saude,,Ja reputaçao ll I teu'a, tO. 319: 2. "a . m. Xos convl'lItos dos capuchos, religio":
Mia da vida". § COl1llllUmmente diZIa-se so q1Je faz as Vl'zes do pr vi)lcialna au~enno pi ás luas. ou ás millha:> cuslas. Fel'l·. cia d'elle. § Titulo do pre iclento da acadeCioso,' 3. 8. "aprenderas ás ltlas cus/as». mia da Arcadia em !loma. § Nome dos guarVilh. I. ~. ])1'. § As cus!as:. ~1. as despezas das ou conservadores de monumentos, mu-

larC:II~ Eu{r. 5. 9. § Este verbo muda.o

IIJlr

r.

'1

com dl'mauuas c auto Judiclars, rm pro·
cesso criminal, ou civel, a~ qual.1s ~ào conladas por uUla tabrlla. Anligaruente as cus·
las eram proporcionadas á qualidade do
lencedor: V. {I. cn ta!, dc vassaUo, de cavaL/d/v. de peão,

qlte

nao lem cavaUo, 011 bes-

oem I'cio lúlla a cOrte, ou a não trve
abi durante o processo. ardo,
I. T. q.t~.
~ FielU'ClIl as parles Ctls/as paI' cus/as; I ivres,
absolntas, como IiO caso de que faz mencio B. I. 10. I. "ficam cuslas paI' cuslas, e
nio.e procede mais na demauda».
Ull~lll;;cm, S f. (ant.) Custo. despeza: "e
por que a dila igreja he de muito grande
lw/agem" Ellwid.
UlIIllaJ', v. intrans. Ser compratIo, valer,
lCnd r·sr a tal. ou ial preço: V. g. o livl'o
cu,lou vinte mil I'Ms; i. é, foi comprado
~r. elc. § Cau ar dispendio, g'asto, trabaI bo. moleslia, saudau(' : V. a. e.lla ausencia
111li-me custado mui/o: "cús/ou-me 'nJUito
Irabalho conseguil,oll "cuslo/t-Ihe a vida" i.
i.morreu por adqnirir, consrguir : "di verlimento qn houvera de cus/ar-lhe a vida»
8. i. é, ser· lhe causa, e occasião da mOl'te.
,lio quero que te ct/s/em meus mal e perderes O somnOll L1Is. 5. 57. "que te cuslava
Ier·me neste engano" § Cuslar ameixas de
ronserva; i é. muito trabalho. § (). vulgo diz,
Miei ~Illlilo a fazer, a conseguir, por cus~u·me mllilo a fazer, conseguir. § ClIslei
olullo a meu pac, sc. trabalbo, despe:ms, V.
,..para me e.ducar; cusLei muitas dOres, la~mas a uJlnha mãe, etc. são correctos e
;lO usadu em seni. trans. § ()!tsLar os denluda /locca; custar muilo;. ser caro ou difficll. § Cus/ar os olhos da cara' mesma si~incação da loc. prec<,dente. Ápol. Dial. p.
1. § Adag. : "Caro cus/a o· que bem sabe»
ÊL'1l1a pouco a Pedro hebrr a copa de Payo»
urros.. \. 3. "Otlslm' mais a mecha que o
~oo. diZ-se [l'uma cOllsa cujos preparati vos
t1ll1am mais do que ella.
C!'HleIlDle."to, ou COldcllmellto, S. m.
lc~o e e!Trllo de custear. § O conjunclo
lIS despezas urce.saria para se far.er uma
Gbra, um edilicio, etc. § Ocusto, ga to, des!etas de qualquer estabelecimento emprel1, elc. Leis Mod. "cosleamenlo))
,
CONlei.r, ou Cootci,,', V. trans. (der. de
l1Illo, c!l.!las ou coslos, como os antigos dis~;am a Ue 11.. e acostado, elc.) (I. us.) Prole Iao ou to, as de pE'~as necessarias para
n.azer um edificio, uma obra; ou par~ maJJlr e lrabalhar \Ima fabrica offici na na,,~enl~l'nho, etc. provei-o ào's necessarios
I . re IO~: V. ri. - a (abrica de um edi{ieio

la
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CUT

sens em Italia etc.
CustódIo, S. f. (do Lat.) Logar onde alguma pe.soa e la em resguardo, e como
presa. retida até se averignar se o deve ser
delinitil'amente na cadeia. , fig. L(lgar onde alguma cou:a esla guardada. Viel1'.4 15.
"tinha a em cus/adia, e debaiXO cle charo"
§ Cus/oe/ia,' acção de gnardar, ~ual·da. f?rei1-e, L. 4. n. 109. "para cus/odza,
limpeza.
da capella» «a mullJOr sob a cuslodia do esposo» An'. 10.51. IIlavrados rm bronze para cusloelta., i. é, conservaçào. A1'1'. 3. II.
"f'l\commendar e tas cousa' (fritos) a CllS/Odia das letras» B. t. ProL. "a. torre do tombo ... cllsloelia de toda ã. escritura do reino»
B. L. 2. '2. Vaso onde se rxpõe â adoração
dos fieis na egreja catholica a 110 tia consagrada. ConsIste rln um aro circular de
ouro ou prata guarnecido de raios. em que
lia enga ta<.las duas laminas de cl'ystallambem circulares, eutre a quaes. e (\o\loca a
hostia. A prca é encimada por uma cruz, e
tem peanlla: quasi sempre de praia dourada. fia cu'loc}ias de .grande trabalho arti tico, e cravejadas de pedras llreciosa : V. g.
a - dos Jeronymos de Li boa. BW'I'eil'Os, (.
35 V. "lJu[IJa cl/slodia muito grande» ~ Vaso
de forma semelhante a do antecedente, em
que se guardam reliquias que são expo las
á veueração dos fiei . Carv. Cor. I. 373. §
Casa de religiosos Franciscanos, onde reside o cusLocUo. § {)1.Is/oeUa; é um certo numc1'0 de conventos, que não clJrgam ~ formar
uma provincia' e o seu chefe se diZ (,"tlsloL

dia.'

(Jllstodlili', v. trans. (do Lat. cuslodire)
p. uso POr em custodia, em segurança; reter
preso. § Guardai', ~onservar, defender.
C .. stódio, S. m. (do Lat. ct/slos, adiS) Superior de casa religiosa Franciscana, (Iue
se diz cusloetia. § Cuslodio; (ant.) provisor
do bi"pado. Ord.
'2. f. 4l7. e 418. § Defensivo, guarda. Eneida, 2. I05. «ne~ te roI'ão -cuslodios o Panlho, e a infula sacra de
Apolloll.
cu... tódlo, ", adj. Que guarda. que protege: Anjo cuslodio; anjo da guarda. V. Cu tode.
c .. stó........ euCc, adv. Sumptuosa.mente,
ricamente, com grande tIespeza: custosamente 'vestido. Lobo, p. 51. § li custo, com
cnsto.
C ..... to..issl... O, ", super!. de CustO"o.
A1T. 10.41. Vieil'. 2. 285.
(Justóso, ósn, adj. }'eilo com gl'andecusto, e despezas. § Que cUEta muita despeza:
V. g. mesa regalada e custosa: "corpo - em
I .
lffl10IIilprcssa-o ((e
um Lwl'O a expLomçao
de' se 'oural' e 110 seu 'luxo» .0lIlciaes mui cush:~lp/'eza, ele. Leis AJocl.
losos, e de nenhuma utilidáde ao Estado» e
IlJenlo. elo, S. m. O mesmo que custea- fig. -esse ventre tão cusloso ceva-se para os
bichos da sepultura!. Viei1-. § Trabalhoso,
c...to , s. m. O preço, de alguma cousa, arduo,
mole to, enfadoso.
1. sC. 1. e

Ar
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Lobo. p. 5'2. § Aclomado preciosamente:
"humilde, e nua estã, não Ião C1Islosa" FerI'.
Carla I. 2.
Q.).. ~tllm"'gcmo V. Co Lumagem. CÔI'les de
14.82. § E assim, Cus/ttlnar, e deI'. V. Co tu-

mar, etc

Il,

~ .. h) ..co,
adj. (I. de med.) Da cútis:
v.,q. doenyas cutanea .

VuCêla,. ou - II .., s. r. Faca de meio palmo de largura, e gros ura â proporção sem
ponta, de cabo C\Irto : serve d(; cortar' carne, e· peixc em açou~lIrs, cozinha, etc.
C.. tcli.d'lo V. Cutilada. Poslul'. d'Evora
c/e 1318. CuliLada é uSlIal' cu/eLoda mais
analogo a cutélo, d'onde se deriva. mas
desllsado.
(;utclnrln, S. r. Orficiua de cnlilriro. fi
Bairro onde anligamente elles moravam. M
Obra de cutileiro.
Cu elelroo 1'. Cutileiro.
E.' .. CéAo, ou Vutl'1I0, S. m. (do Lat. cu/./cl/us) Alfang". § Ferro largo,
emicircular, com que os cUI'tidores cortam o couros. ~ {lulclos; as prn nas li ue na crm da
pOllla das azas do falcão, e tem fl'içào de
culeLos. Al'1e c/a caça. § (t. naut.) Vélas pequena, que se ajuntam âs grand s, para
fa7.er mais panno, qnando ba bom vrnto.
Brlt. Viag. «IDett r cutelos, c varredouras..
i. é, fazer toda a força de véla; e fig. fazer todos o rsforços, diligencias: pOr todos os. meios de ir avante. § Senhol' de baraço e cu/e/o; com juriscllcção até â pena
ultima: os antigos diziam, .Ioga e 1;1l/eLo.
Feri'. Brislo, 5. se. 5. IIse tu aqni entráras
com saga e culel/o" § Vinho de-; ele vinhas
proprias, e suas, de quem o vende, V. Curtello.
C .. Ciu, s. f. Prqueno mammifero <.lo Brazil. da ordem fOS roedores. ~ A'pelle do
mesmo animal. (no llio Graude do ui). Especie de madeira de construcção.
().. t1col)II(~, S. m. (t. do Brazil) Nome de
uma an'ore do malto virgem.
Cutíc.. la, S. f. (do Lat.) (1. de anat ) A
ultima t<'z, ou nOr da pelle do corpo; epiderme. Recop. da 011'. Rego, Cavo 1'2. § Oulícu/a; (I. J)ot.) epiderme, pellicula das
plantas novas.
V.. tlc.. li..., açJj. '2 g. llelativo a cutis, ou
a cuticula.
C .. tI....... n, S. f. (I. de alveit.) Gro sura
carnosa e circular no bordo superior do
casco <lo cal'a\lo.
C .. tlli.dll, S. f. Ferida com o córte do
cutéllo, da espada, ou lel·çado. § Ug. Golpe,
·damn'o: "cul!Ladas da língua maldizente»
V. Cutelada.
C .. tllàu, s. m. augm. de Cutélo. Atfange grande, e.pada, terçado. PaLrn I. I. '27.
C .. tlllll'íll, S. f. O me.smo que Cntelaria.
C .. tIIeJro, S. m. Arlllice, que faz facas,
tesoura, e outros instl'l1mentos cortantes.
Outros dizem culeLeim de cu/éLo.
C.~tllI.J .. e, S. m. (1. ~amil.) Osado em es-tylo Jocoséno. para slltlllflcar cousa em va101', sem prestimo. Fíl E/ys. o emprega em
sentido pleb. sem nada significar.
C .. tim;. m. Fazrnda de linho on algodão, que se emrrega cm falo de homem:

uma caLça de cuhm.

.

s;. m. (t. cio ~razil) Arvore
fructlfera da faullha da gulllfera .
Cútis, S. r. (do Lal.; do Gr. sk1l10', co~
1'0,.ou tiOs, peUe) (I. de ~n~t.) P('lIlc~lla, pnm Ira membrana! o~ luruca extenor, que
veste a p~lIe : prtlp.eJro tegumento da pelle. Per. 111bt. I. 3'2;).
Ce.cec." S. m. (do Ing. e 111'.) (t. nau.t.)
avio pequeno de un: só mastro; é mUlto
veloz; armava-se antigamente em guerr~.
C~'Ctí, ~. m. (t. do ln_do-porluguez) Leao
CUltl; a cna da 1('Oa~ lcao prqu. n.o.
C.. CÓbCll, S. f. 1'Ianta brazllell'a, da familia ~as gencianeas.
.
CUluca, S. r. (t. do Brazil) Especie de
sellia: com dois al'çõe allos, .
.
Cutllcllem, S. m. (I.. do BrazLl) orne de
uma arvore do malto vIrgem. .
.
cuc .. cuo, S. m. (I. do llrazll) Cutilada,
facada. .
.
CnCuelll', V. trans. (I. tIo Brazlll Tocar.
de leve com o dedo, ou com o cotovelo em
alguern, para lhe fazer qualquer advertenCu.t.lpholbi.,
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cia, ou chamar a sua allengão para alguma
cousa.
CÚ"", s. f. Peixe da familia do cyprinoides; o me mo que barbo.
()ul'lIheh'lI s. f. (ant.) Mulher que cuidava da limpeza ela roupa, que perfumava
o ve lielos do persona~en, ele. «cuvilheira dei-fie)"» cubiculal"la, ou camareira.
Leão, Chr. J. 1. f. 208. § 'l'alvez encobrideIra; alcovilei ra.
·.()uxil, s. m (t. do Maranbão) Variedade
de comida, feita de farinha de mandioca,
com folha de vinagreira, quiabos e gE'l'gelim torrado e reduzido a pó. Depois de
tudo bem cozinbado, deita-se sobre o arroz, a que chamam enlão alTO;; de cllxá.
()uxía. V. Coxia. Andr. Chr. 1). 4. c. 42.
()nxllál', V. inlrans. Cabecear, pender
com O111no; cair ele 'omIlO, abrindo e fechando os olhos, e eslando sentado, ou' em
pé.
(Juxílo, s. m. O acto de cuxilar.
(Jn)'". V. Cuia.
()"j'<Hllhúcn. V. Cumbllca.
()",·nh .., por Coima. Ord. Ar: 2. 413. em
onlro mannscnplo vem coimha, por cuy-

C)',mómch'o, S. m. (uo Gr. "yanos, azul,
e mcll'nn, meelida) (t. de phy .) Instrumento
para delerminar o difl'ereute graus de inleosidade da cór azul do céu.
()'1""OI"~thíll, s. f. (t. med.) Doença
symptomalica, na qual loda a superücie do
corpo e lorna a?lll; tambem se chama
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nha.

(ant) V. Coila.
(10m, adj. (anl.) Coilado.
m. (t. zool.) (do Gr. kyamos,
fava) Animal para ita, que vive sobre a baleia, comparavel pela fórma a uma fava.
lJY.. lI1óldc, adj. 2 gen. (do Gr. k!lamos,
fava, e cidos, fórma) (t. de h. n.) Que tem
fónna de fava.
(Jyunh)·th·útos, S. m. pt. (t. chym ) Saes
formados pela combinação do acido cranbydrico com uma base. Vod. Pharm. 1). 280.
lJy"uJl,·th·lco. adj. e S. m. O meslno que
acido hydrocyanbo, ou Pra sico; é o que
resulta da combinação ele volnmes eguaes
de c,vanugelllo e hydrogenio, e por isso o
denomi num boje acidu cyanhydrico, em
Jogar de acido Pmssico. Pim. C. 199. Vod.
()uyta,

Cl"~'t(I"'O

())'iuno, S.

Phan/l.. 3'26.

"')'illll('o, ", adj. (do Gr. kyanos, azul do
marj (L chym. mod.) Azulado. Acido hydroC.llanico; o Prus ico.
.
(J)'nníte, S. f. (l. n1lner.) ilicato natural de alumina.
f;y''1no, palavra Grega, que entra como
pref. na composição e formação de varias
palavras da historia nalural, significando
azul.
C::yimo, S. m. (t. bOL) Planta congenere
da centaurea; ha duas e pecies: o cyano
maior (Ccnlat~I'C{~ monlana) e o cyano mI}-

nOl' (CenlaU7'ea. cyanus).

lJ)'Ullocit"IIO, adj. (do 01'. kyanosJ azul,
e karpos, fruclo) (t: bol.) Que tem lructos
azues, ou azulado .
CJy:mocéllhlllo, adj. (do Gr. kyanos, aznl,
e kcpha~ê, cabeça) (t. zool.) Que tem a cabeca azul.
éy"..otlé,·mlll, S. f. (do Gr.Ic.llanos, aznl,
e denna, pelle) (t. med.) Coloração azul da
pelte.
f;yu ..ofc""áto, S. m. (t. cl1ym.) Nome
lue
dá aos compostos chamadoll anligamenlc prn slatos de ferro.
f;yuuMé""lco, auj. (l. chym.) Ac!do - ;
combinação de acido cyanhyelrico e de cyaI1IJI'elo de ferro, que fórma a base do azul
de Pru .ia.
«::ynllo fC:"'I'O, . m. It. cbym.) Combinação do ferro com o cyanogeneo.
Vynnofeo"'IlI'êt3, S. 1lI. (t. chym.) Combinação do cyanoferro eom um corpo simpie.
v)·....ogé..eo, ou - lo S m. (do 01'.
kyanos, azul, e geinomai, gel'ar) (l. chY11l.)
Oaz qne 1'e ulta da combinação do azole e do
carbone; é um elo elemenlos constitutivos
do azul de Prnssiu, e a hase do acido cyanhydrico. Pim. C. 1). 168.
lJynuOI;)'IlO, adj. (do 01'. kyanos, azul,
e g.llnê. t mea, pi tíllo) (t. bot.) Qne tem o
pistillo azul.
C)'lIuolêuco, adj. (do Gr. kyanos, azul,
leukos, braoco) (t. de h. n.) Que é azul e
branco.
lJynnomélo, adj. (do Gr. t...~'I/anos, a1.ul, e
;mclas, negro) (t. de h. n,) Que é azul e negro,

cyanodcl'lnia.

c)·,,"ophi"'I'I101·O, S. m. (t. chym.) Corpo fulminanle produzido pela acção do
phosphoro obre o cyau ureto de mercurio.
VYUUOllhtálmlco, n, adj. (do Gr. kyanos, azul, ' ophlalmus, olho) (t. zoo!.) Que
tem olhos azues.
';"un,'lpotlo, adj. (do Gr. k.llanos, aznl,
e pO!ls, pé) (t. zool.) Que tem pata azues.
)"UlOI,otitSllIico, adj. (t. chym.) Que é
composlo de cyanogenio e de polassio.
ilJ)'ÜIlÓi.1e,'O, adj. (do Gr. I.yanos, azul,
e lJleroll, aza) (t. zool.) Que tem azas, ou
barbatanas azues.
()yun.)'lc, . f. (t. med.) Cúloração azul,
livida, ou escnra da nelte, prodllzidtl por
embaracos na circnlacão.
Vyu.'Ui'éIO, S. m. (t. chym. mocl.) Combinação do cyanogenio, não acido, com
outros corpos.
«:'yunl•.-Ico, aelj. m. (do Gr, kyw,os, azul,
e OUl'OIl. ourina) (t. c!lym.) Acido - ; acido
ele coberto nos productos da dislillação elo
acido lll'ico.
Vy"tlaifól'me, adj. (do CrI'. kyal/ws, cyatho, e (orma; (t. elid.) Que tem fórma de
copo.
lJ)'Mlao, S. m. (t. ant. Gr.) Especie de copo com aza, que servia para dei lar o vinho
no_ copos dos convivas. § Medida para líquidos, que valia 0,04.5 lil
Cyathói<lc, adj. 2 gen: (do Gr. kyalhos,
cop:>, e eillus, fÓl'ma) (t. elid.) Que tem forma de cooo.
Cly.. lhÓllh()I·O, adj. (elo Gr. kyalhvs, copo, e pllOl'OS, qne leva) (l. did.) Que tem ex·
cavaçõe,. em fOl'ma de copo.
4)yeútleas, S. 1'. pI. Família de planlas
analoga ás coniferas.
(J)'elume, ou C,clómlnl.., . m. Planta
lamuem chamada pão ele pOl'eo, ou al'lhanila; . na rait é olTIcinal. Lu::; ela Jl1ed. 242.
Phm'i1I.. T. (CycLamen eUl'uprewn, Linn.)
ilJycllco, lO, adj. Pertencenle, concemen·
te aos cyelo., § (t. litler.) Poelas cycticos; o
qne cantaram os lempos fabulosos ela Grecia. § PoesiU' cycticas; as composições do
poelas L:yclicu . § - S. m. fll. Familia de
insecto. coleopteros letrameros ele untennas
f1liformes.
(J)'clo, s. n:;. (elo 01'. Icyklos, circulo) Pe!'iodo de tempo, ou certo numero de annos,
que, acabados, e tornam a contar de novo.
§ Cyclo Dyonisiano, ou Pasclwal; perioelo de
532 allnos solares. em que as luas novas
coincidem com os mesmos dia~ elo mez e
semana; é resultantc da mnlliplicação dos
cyetos, lunar, de 19 annos chamado aureo
numcro, e do solar, de 'lI'!, e labelecido o
principio no primeiro anilo do na cimellto
ele ChrislO, tIue é o proximo antecedenle ao
da cra vulgólr. § Cyclo ela Inelicação Roma,na; periodo de 15 annos. perfeitamenle arbitrario, e que foi manelado adoptar pllr
Constantino em 312. para se nào conlar
ruai poc Olympiadas. O primeiro annu da
era christã foi o quarto de uma indicação;
e, porlanto. 1890 é o 126.° c/jclo, e a sua
illclicação é 1fI. § Guclo l'1I1ta/';' anreo numero. § (}yclo solar; periodo de 28 annos, depOIS do qual torna O domingo ao mesmo
dia do .mez. (Jyclo da tiUcralum. V. Encyclopedla.
.
lJyeloltlál 1 ou Vleloitlftl, adj. '2 gen.
Da natureza ue cycloide: "penclulo cicloiclal»

lIiechan. de Mal'ie.

lJyclóldc, ou ()Iclóltl~·, S. f. (do Lat.,
do Gr. kyklos. circulo, e eidos, fórma) (I. de
mal/L) Curva, que se póde conce!Jer, imaginaodo a linha quc de creve no ar um
ponto qualquer da circumfCl'encia da roda
de uma carruagem, que ~e volve sobre um
eixo, por um certo espaço de terreno; dizse: G.I/cloidc alongada, encurlada, ele.
Vl'elomélolles, S. m. pt. Familia de
crustaceos, a que pertence o carangnejo.

CYN
C?,l'clólle,_ S. m. Furacão. que faz
momho; lufao rlp. granr1e I'iolencia rede·
Vych'lpes,. ou 4)"l'IÓI"'s S. m' I
Gr. kyklos, .Clrculo, c ops, 01110) (l.. Po t(~o
mylhol.) Gl~antes da m~'thologia, ~u~
D.bam um so olho ~o meio da lesta; era
tIdos por oprelros. a.e Vulcann, e habitava:
no monte Elna. VW!1'a, 5. 515. "OS cycLop
banh~dos em nor" Cam. Ode, 9. est. ~s
"ofOcll1as dos cyclopas». § (t. de hisl. nat)
Cr~ taceos, que tem um olho no terço antenal' do lronco.
. ()yelól.lco, a, aelj. Perlencente, ou rela.
tlVO ao' c,Y~lopes. § Diz-se de rdificios de
g-~ande antlgllldade e constmcção enorme
gigantesca.
'
C)·e.lótomo, S. m. Inslrumento cirurgico
com qu~ se ~ixa o globo do olho, para se
faleI' a lnClsao.
cycolUo,'o. V. Sycomoro. Consp. D,!;V -

i:
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r
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101.

(do 91'. kyêsís. gravidez., e logos, lraclado) (t. dld.1 Theoria histona dos phenomenos da gravidez. I
~'ylllltlrÍlgem, S. f. Pre são regular ~o
c.vlllldro sobre os ~orpos a q!.1e é applica.
do. , O rC'utlado d ['s. a pre.sao.
VyU .. th·lÍi'·,_ Y. lran . Applicar a al"um
corpo a prrs ao de um Cylllldl·O.
V)·líllth'lco. V. Cilindrico.
lJylíllth'o, e eleriv. v. Cilin Iro.
lJymh .., .s. f. (do La!.) Barco pequeno.
(Jymtll.ilu'I .. , S. f. Plaula dos IJaizes
quente, qne lrepa pelas parceles bumidas
(Anlirrhil1wH cymbaLaria. Linll.)
.
Cymbulo: S. m. (elo IJal.. L10 Or, kYlllôalon) Inslrumenlo musico antigo. H. do /fuI.
11.° 24.8.
(J)'mlu,lólde, aelj. (t. de hisl. naL) Qu~
tem a fórl1Ja ele 11m c.rmbalo.
(;ymblfó,·,i.e, adj. 2 gen. (do Lal. cymba, barca) Em fórma de harca, ou talei.
(;Yllullch'~, ou c~',u'"cill, -. f. ( o Or.
kyón, cão. e ageM, Ipron ancho) e aperlu, eu sufl'nco) (t. med.) E,;pecie de esqui·
neneia, que, causando in(;hação na Iingua,
obriga o enfermo a dellal-a de fóra, como
fazem os cãe~ qnando tem calor. Phal'lll. T.
V)·c.. lologíu, S f.

3. p.

3~

I. Cad. Pharm. p. 562.

!;:mi'llchieo, 0, adj. Que diz respeito á
cynanche. Pharm. '1'.
C'·lUlIlt.·OI...., S. f. (elo Gr. k1lón, cão, e
anlhrúpos, homem) (t. med.) Esprcie de
mania, em que o dopnte imajtina estar
transmudado cm r.âo. (/omp. de Pal/wl.
CY"''''ens, S. f. pI. (do 01'. kynara. no·
me de uma planta) It. bot) Grupo de planlas s.Yl1anthere3s; compreh~nde a alcaxofra,
o cardo bento, a calci·tmpa, a centaurea,
etc.
cYIlC:o;-é.tiCII, S. f. (V. Cunegelico) II. did.1
A arte da caça.
..
V)'negético, II, ~dj. (cio Gr.. kYllegcl~ke,
de k.ll6n. cão, e a(feU1, . COI1f!U7.ll') (I. dld.)
Que ~e rererc, ou perlence a a.rl~ da caça.
C"lllco, It, adj. (do 01'. Ayntlws. camno)
Pertencente ã seita fundada por Antlslhene cujos membro faziam alardo de se·
rem porcos e obscenos. § fig. Obsceno,lOdecente, sem pejo. § Cynico, a, 8. Pes oa
dj~solnla, SPI11 pudor, obscena..
_,
@'ynlcCl, a. adj. (t. meel.) PrOI~rtO de.cao,
canino. § S/ias/110 - ; cOlwul.soes -, da
bocca. sõmelllante ã contracção da gucla
dos cães, quando estão assanhados..
•
C".. lpc,;" S. m. pI. Oenero de lOseclO.
hynienopteros, ordinariamenle chamados

mosquitos elas galhas..

.

.

(Jyníslllo, S. m. PllJlo oplna C.YllIC8. § fig.
Desavergonbamento. falta de pndo,r.. d~ pejo; desprezo da regras da decencJa, dISSOlução, depravação de coslumes.
- e
Cynocéphlllo, S. m. (elo 01' kllnos, cao
kephalê, cabeça) Macaco com cabeça ac

cão.

,
"cn de
Gr. I.ynos, 11 'oal
kljón cão e glossa. ltngua) Planta o Dei I '
cnanlada iam bem li ngua de cão;. é agre n.~
annual e da família das borrag lOeas . (03
noglossllln o(ficinalc. Linn.) '.
gen de
lJyno"exín, S. f. (do 01'. "y1Ws, róme
"y6n, cão, e or~is, .fome) (l. med.)
canina, vontade II1saClavel dI:: comer, erIJo'
lJ,rno".'bode, S. m. (do Gr. hynos,
c)'1l0gIÓ8SlI, s. f. .(do

DAC
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QII rosal Segundq Brolem é o fructo ~al
C)'I'~núlco, ll, adj. Esçolf!-,o escola, pbido'~ de cão ou cantna; e sego a Pharrn. 1. losophlca fundada por Ansllppo em C'rene
éônome da mesma planta. . '
~o u~uu ,380 antes de Cbristo. § S. m. Par~
(1ynosbáloS, S. m. (~o Gr. I.yon, e balos, lIdano d essa escola.
rbuslO espinhoso) V. SLlva macha. Phal-m.
vY"cneo, S. m. (do Lat. cYl'eneus) O bo}. Cad. p1lann. 1)· 400
mem de Cyrene, ql!e aludou a Jesus a levynoSíll'lI, s. r. lt. bot.) Oenero de plan· vai' .a. cruz ao.calvano. li fig. OllOmem que
las'da f milia das granllneas § (t. astron.) auxilia, que ajuda alguem em cousa difficil
I' Cfnosura.
e trabalbosa.
·(1voosí.ro, ll, adj. Que tem cauda semeCyJ'állico, ll, adj. Atphohelo -,o alphabeIhalite â do cão..
_
t9 servia, cuja invenção se altribue a S. CyCrolÍllo, V. ClOado. Eluc. 1. {. 3<>1.
nllo.
V;'PIl";SO, S. m. (do Gr. kypal'issos) r,ycY"oc"ótbes, S. m. Animal que nunca
reste. Lus. 9. 57. "cypal'iso".
cerra os olhos, e sem divisão de dentes tem
PVypcl'ócIRS, S. f. pI. (t. boL) Familia de um só osso. ou casco continuado no lagar
lanlas monocotyledoneas, cujo typo é a d'elles. B. Flol'. 5. 1). 368.
Punça.
.
Cy.·tomet,·in, S. f. (do Gr. kYl'los, gaiola,
J ('yprcslál, ou ClI"'cstal, S. m. Arvore- e .metl'On, medIda) (L med.) Medida do
do de cyprestes.
pel to.
'
V)'préstc, ou Clpréste, (do. Gr. kypal-isVy.·tólllct.·ol.s. m. (do Gr. kYl'los, gaiola,
lIJJ) s. m. Arvore alta, de mediana grossu- e metmn, medIda) (L med./ Instrumento
ra, cuja~ folhas são como as do cedro, e as para medir o peito..
ramas sao ordenadas de sorte, ql!-e formam
CyslIe, S. m. V. Cisne.
uma pyramide; seu lenho é odol'lfero; proC!stftlgill, S. f. (do Lat.; do Gr. kySlis,
du! uns fructos como nozes, duros, cba- beXIga: e algos, dór) (t. med.) Dór nervosa
mados macãs de cypl'esle; era usada nos fu- da beXIga..
neraes, e se diz funebre, funesta.
Cyste do rél, s.. m. (do Gr. J-yslis, bexiVvprinldos, S. m. pI. (t. zool.) Omesmo ga) (t. med.l BeXiga, ou veslcula do fel.
que·Cyprinoides.
CIWL'O, Polyanlh. p. 413.
lJyprlllóldCS, S. m. pI. (t. zool.) Familia
Vy§tluo, ", adj. (t. anat.) Pertencente a
de peixes matacopteryglOs abdominaes, da vesicula do fel: v. g. arlel'ias -.
ordem dos esquamodermos, que vivem na
C)'stíno, S. f. (L chym.) Nome dado a
agua doce, como o barbo, a carpa, etc.
uma snbstancia acbada em certas pedras,
lJypro, ou Cípro, S. m. "Ctpro be ar- ou calcu los vesicaes, que alguns auctores
vore aromatica, e de folhas cbeirosas, diz chamaram oxydo C/lslico.
Plinio, de clIl'a semente se faz O unguento
Cysth'l'bogill, S. f. (do Gr. kyslis, bexireal. Luz, Vi~. Contemplo 5. tO.
ga, e l'hégny6, eu rompo) (t. med.) Hemor-
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D, S. m. A4.' lettra do al(?babeto Portu-I. Dáclllo. ou D"'ct'ylo S. m. (do Gr. da·
guez, e 3.' d.as consoantes. li D, nas notas klylos, dedo, porque o dedo como o dactyRomanas ~aha 500, e com traço por cima lo, se compõe de uma parte longa, e duas
5:000. § Nas nossas abreviaturas, significa breves) Pé de verso Or. ou Latino, que cons·
110m, ou Dona; e seguido de V' minusculo ta de uma s)'lIaba longa. e logo eluas bre-;Dr. - Doutor. § Depois da inicial A quer ves. § Tambem se usa adj. v. g. pés dactydizer: Anno Domini,. no anno do Senuor.I l<Js. Blllt. V. Datile, que ditrere.
IDê afJim do T. § D, na musica, indica o
Dllctl'lirc.·o,
adj. (do Or. dakldos,
10m de ré. § - adj. Emprega-se esta lettra, dedo, tamara, e Lat. ferre, levar) (t. ~id.)
em logar do 4;° n.O de ordem: Livro D, do- Que da tamaras.
RJmento D.; hvro, documento 4.°. § Junta
DllCtylíllO, ", adj. (do Gr. daklylos, delum algansmo representa o 4.° numero de do) (t. zool.) Que tcm um ou muitos dedos
uma serIe secundaria: n.° 30 D ,. o 4.° de- gue se distinguem por algum caracter. §
\llIS de 30.
Que tem fórma de dedo.
D~; Contracção da preposição de com
Dllet}'lIoglyphlll, S. f. (do Gr. daklylios,
ua~gdo a, supprimido o e por elisão: V. g. annel, e glyph6, eu cravo) Arte de cravar
~J1 • a praça; por, de a praça. § ii. Con- anneis, ou pedras preciosas.
~ao da prep. de com o pren. demonst.
Duct'}'Uóglyplto, S. m. Operaria quegraI. e a, por ll'aquella; não goslo da casa va pedras preciosas.
~d~ulor, .DeI!! da que Oca defronte; I'allo
Dllctyllogl·Oplaíll. S. f. (do Gr. dak!ylios,
•, ..uas .Irmas, da que esta casada, e da annel, e graplt6, eu àescrevo) (L did.) Des,.e ja envIUvou.
cri pção de uma collecçãb de an neis, de peId:~ell s'd m. (do lndo-portuguez) O tecto dras preciosas cravadas.
o.an ez dak).
DlIct}·lIo;;ri.phlco, a, adj. Que se refe~ DR~ao, S. r. (do Lat. dalio, acção de dar) re á dactylíographia.
Dactyllologill, S. r. (t. de antig.) Parte
.Jur. ede c0ll;1.) Acção de dar. § Dação em
~~~Ien{o ; - tn solulum,o o acto pelo qual da archeologia, que diz respeito ao estudo
lUe a ':fla. Cousa em pagamento de outra dos anr~eis e das pedras preciosas, assim
iii se eVla: a dação in solulum, em ge- como da sua explicação.
[ide~ um contracto que equivale a uma verDlIctyllológlco, ll, adj. Que se refere a
I.ra ven~a; é mui frequente em com- dactyliologia.
.
100reto debaIXO de diversos nomes, como
DllCt)'lIoll, s. m. (t. mus.) Pequena ma113 ~ran~porles, ou delegação de dividas, chiua com molas inventada em 1836, que
toosi esso~s de creditos, nos endossos, na serve para dar aos dedos mais força, e IleIrol.gnaçao e remessa de fazendas, e ou- xibilidade j-dá tambem ao toque a igualdaIldor ma o abandono de bens que um de- de precisa para se conseguir uma bella e
~ (az a seus credores não produz uma brilhante execução sobre o piano. § (t.
Iol ell~ $~lut~m, pela razão que n'este ca- med.) Adhereocla dos dedos entre si, seja
,~ Dao sao senão procuradores do de
de nascença, ou accidentalmente.
lIdotoar~é v.ender, e que este continua a
DllCt}'lIothécll, S. r. (do Gr. claklylios, ana
l.eI'lI a venda. &"1'. Borg. Dice.
nel, lhêkê, armaria) (t. did.) Armaria con~ ~ .to, ou .Dlletyllco, a, adj. Verso tendo urna collecção de anneis e de pedras
lt1l1os' em cUJa composição entram pés gravadas.
V.
Dndylite, S. r. (do Gr. daklylos, dedo)

II,
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rhagia da bexiga occaslOnada pela ruptura
ele alg. vaso.
Cy"t1rrhétl, S. f. (do Gr. kyslis, bexiga,
e v'he6, eu derramo) (t. med.) Fluxo abundante de munco, que vem da bexiga e sai
com a urina, nos mdividuos que padecem
cystite.
Cystite, S. f. (do Gr. k,l/slis, bexiga) (t.
med.) InDammação da membrana mucosa
da bexiga minaria.
Cystocéle, S. m. e f. (do Gr. kl{slis, bexiga, e kêlé, tumor) (t. med.) Herrila da bexiga : ha varias especies.
Cystollynltl, S. r. (t. med.) Dór da bexiga. Este termo applíca-se mais particularmente ás dóres rbeumaticas, que tem a sua
séde na túnica muscular da bexiga.
Cystotomítl, S. r. (do Or. k,l/stis, bexi~a
e lemnó, eu corto) Perfuração da beXIga
urinaria para evacuação da urina.
c)'stótomo, S. m. Instrumento com que
se pratica a cystotomia.
CytÍl.ells, S. f. pI. (t. boL) Fam. de plantas
dicotyledoneas, herbaceas, que vivem como
parasitas nas raizes de outros vegetaes.
Cytlso, (ou tuzema a!-bóI'eaj S. m. (t.
boL) Genero de plantas Irgunúnosas, cUJo
typo é o laborno. V. Codeço.
Cytólle, S. m. (t. h. n.) Elemento plasUco dos tecidos organicos.
N. n. Outras palavras com c,l/, busquemse por ci : V. g. cygneo, cyoaclo, etc.
Czúr, s. m. Cznrínn, S. f. cZ'"'o,,'lb:,
S. m. Titulas que se dão ao imperador e
imperatriz da Russia, e a um dos filhos
d'estes (escolhido pelo pai). Ontros escrevem
lzar, etc.

J

(t. min.) Corpo fossil orll'anisado, com fórma de dedo. § (t. med.) lnllammação do dedo, panariciu.
Dnct}'logrnllhill, S. r. (t. did.) Arte de
conversar por signaes feitos com os dedos.
Do .. t~lo;;r"phlco, ", adj. (t. elid.) Que
se refere, pertence a dactylog:raphia.
Dllctylóg"OI)hO, S. m. (do Gr. daklilos,
dedo, e g~'aph6, eu escrevo) Instrumento com
teclado, lfiventado em 1818, com o fim de
transmittir por meio das teclas os signaes
da palavra: compõe-se de 25 teclas correspondendo cada uma d'cllas a urna das 25
lettras do alphabeto. Taes, ou taes d'essas
letlras são successivamente levantadas pelo
movimento que imprimem as teclas e se
fazem sentir na mão da pe soa com a Qual
se communica: é um excellente meio de
COillmunicação entre os cegos e os surdosmudos.
Dnctylólde, adj. 2 g. (do Gr. daktylos,
dedo, e eiclos, fórma) (t. did.) Que tem fórma de dedo.
DllCt'ylollllio, S. f. (do Gr. daktylos, dedo,
e lalein, fallar) (t. did.) Arte de fallar pOJ
meio de signaes determinados, feitos com
os dedos.
DlICt}'lologíll, S. f. (t. did.) O mesmo que
o antecedente.
D..ctl'IOllomlll, S. r. (~o Gr. daklylos, dedo, e nomos, regra) (I. dld.) Arte de contar
pelos dedos; de representar os numeras pelos dedos.
Dnetylopél'O, S m. (do Gr. daktylos, dedo, e pêros, mutilado) (t. zool.) Sub-genero
de repUs.
Dllctylóptero, 0, adj. (do Gr. daktylos,
dedo, e 1)leron, azal (L did.) Que tem azas
ou barbatanas munidas de raios livres, comparaveis a dedos. § -; s. m. pI. Genero de
peixes acantbopterygios.
Dúll .., S. f. O acto de dar; doação. § O
direito de dar: ·,a dada deste beneficio pertence ao padroeiro lJ B. D. 2. f. 77. 4. Cast.
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7. c. 19. § (ant.) Data. Ined. 3. 446. "da c/ada
desta 1I0ssa carta».
D ......, s. m. IEntre ~labometal1os.) Prelado do convento. Godinlw. 1). 159.
Dólle, surro de S. r. Exprime a exislencia
em qualquer estado, ou a qualidade em abstracto: V. g. verdade, bondade.
DólleKo, S. m. (anl.) V. Dadiva. B. P.
DAdl ...., S. f. Cou a que se dá, pn'sente,
dom. fi. Dom. 2. 5. I. § V. Dom, syn.
D .. dh"i.l, adj. 2 g. (allt.) Dado de graça;
ou bom, e (:llpaz de dar-se: ..eu don-vos
hum atafal dadival. Canc. 157 v. senão é de
adival?

Oa"h·ól"lI"'H~.. le, adI'. p. uso liberalmente, generos3Illentp..
D .... h·.)OlO, "'"'" adj. Liberal. amigo de
dar, e presentear. Sá e Mil'. .. lenho m'eu
c'o dad!voso, unLa o calTO, andão os bois·,
1'. de Ago!'. 2. 3. "c/adiroso, e liberal».
Dállo, s. m. (em Arab. daddo; Ital. e Hesp.
dado; segundo Blul. do adj. Lat. daltls, c
do adI'. dalalim, porque n'este jogo, os riados se dão alternadampnte de mão l'lll mão)
Pequena peça, 'ólida de marnm, osso, etc.
de fJgnra cubica, qne tem em cada lima das
suas seis faces, em pontos negros, lIumeros
desde t alé 6, serve para jogar: "o dado
diz bem ao jogador quando pinla, ou cai, e
lomba favoravel ao SIlU jogo para o ganl)ar"
§ Lança!', eleilal' os dados; no jogo. § Limça,· o dado; "fig. av.'nturar-se, arriscar-se,
. commetler (;onsa incerta: <dançamos o dado com a fortuna. que lIOS viesse .. SagramoI' I. c. 24. § Enlral' dado a alguem; li!!.
ter occa~ião de fazer a sua, entrar-lhe tabola. Aulegl'. 5a. § Dados Falsos ; ~ão fe!tos
de sorte, que sem perder a fórmn cublca,
ficam com mais peso para um lado. e mostram de ordinario os pontos pinlados no lado parai leio opposto' e o me mo são os
chumbados, ou Falsificados; metlendo-se-llies
chumbo. ~ Dados /cmeas; nome de 11m jogo
antigo defeso pela Urdo Ar. 5. 4l. II. § Dado na lesta; apertado, espeoie dE tortu ra :
e pór o darlo na 1r~.lla a alguc!1L; dar-lhe tpactos, alormental-o. Pare.cer do doulol'. J.
de lJéja. § Fulcão de dado; (na anl. artilheria) o que se carrrgava com pellouros cubicos de fl:'lTO, como dados. ~ Dado, ~. m.
Dadiva. Eu/i'. I. 3. "hum ruim dado duas
mãos ~lJ.ia» proverlJ. Incd. 3. 313... Iibrral
em seu dados" -dado de escasso .. Galv. S.
I.
93. ~ Dados, pI. noções, principios,
fundamenlos: v. g. não lenho dados pam

Ar.

r

decidir esse neqocio.
Oá.. o, p. p. de Dar. § adj. Inolinado, habituado : u. g. dado ao ~sl1tdo, ao v'Ínho, ás
mulheres, elc. Ac. dos Smg. 2. 182. Lus. 10.
155. § Dedicado, con agrado: "para cantarvos, mente ás musas dada» § AJIavel, tractavel: é muito dado. § Dado; feito e assignado (us. nas carIas regias): Dado no Paço da Ajuda, aos 13 de maio de 1890. § Dado
caso, ou o caso que; locução que vale, no
caso de, ou sendo o caso. § ii. Dadoque; postoque, aindaque. Freire, I. n.O 28 B,'il. eh?'.

4. L 00 duqu estimou grandemente o que
fizera, da(/oqlLe o não mo. trasse logo» § De
mãos dadas; ligado, 1Inido, as ociado. § (Ioc.
prov.1 A cauallo dado não se olha aos
denles.

Dlldor, a, ,. (do Lat. dalor) O'que, a que
dá, que oulhorga. § O dador da carla; dizse de D. Pedro IV, que orthorgou a Carta
Con titucional Portugueza. H. P. 49. EurI' I. 3. B. Elag. I, ".Moysés, dador da leir. 295. o vós. 'I ue SOIS dador da fortaleza..
Fios Sancl. f. 178. 2. .dador das virtudes>
2li3. I.
Esta palavra é usada em dill'erentes contractos.
Dága ou Dáguo. V. Adaga. Goes e Leão,
col. p. 384. ult. ed.
Dngá"n. V. Adagada. Res. !tI. p. 104.
ongucr.'eotypór, V. trans. Hetratar pelo proce ,o de daguerreotypo. § flg. Descrever pintar com a maior exactidão. § Osa-se
tambem ref.
Dagucrreolypia, S. r. Aarte de daguerreotypar.
Dague.'reo''Ypleo, 0, adj. Relativo, ou
pertencente á daguerreotypla.
Oaguerreot)·po, S. m. Pl'ocesso primilivo de pbotograpbia, inventado por Da-
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guerre. de quem deriva o nome. , fig. Deseripçãl1, pintura exacllssima.
O .... i, ou D'o"i, contracção, ou (;o01binação da pre\J. de com o 1!d V. ahi. D'es a
par te d'es e ogar; i. é, d'a parte, 011 do
logar que [jca proxilllo da pessoa com quem
se falia; ou d'p sa callsa, d'esse motivo; i. é,
da cau~a, ou motivo de que proximamente
e fali ou. § TamlJem se el;crevia antigament,o de hi, dc a hi. O primitivo auetor deste
Diccionario. Moraes, como alguns outros,
e crpvia d'ai. V. Ahi.
D ..... II .. , S. f. (feito de Dahl, nome d'um
botanieo RneCO) It. bot.) Planta herbacea do
Mexico e l'erú; foi trazida para a (1;uropa
em 1789, e é talvez hoje o mais bt'llo ornato dos nOSROS jardins, onde multiplica e
se reprodu7. identicamente por enxerto, estaca. ou separação das raizes, e mais parlicularmentl' por spmenteira. As dahlias dão
grandes e nl1ll1erosa [lOreR brancas, amarelias. cOr de ros" , e~carlate,;, ou mrscladas d'essas meRmas cOres, liza', ou avel·
ludadas; esta flOres tambem s hamam

dez linhas parallelas, jogando-se com MI
p~dras, ou ta.bulas, 20 .pretas e 20 branc.as
dI posta~ a CIllCO por 11 nlla nas qualro ri:
mel ras 11 nhas do lado de cada parceiro PA
pedras tambem avançam em diagonal fi s
podrm 9ome.r para tra7. e para diallte ~
Jogo aSSlln dlz·se.~ rranceza. Joga-.e ain~a com outras \'anantes. S Dama; é n'este
Jogo a pedra, ou. tabu!a, que chega a qualquer casa da u!tlma hnha do lado OPpOslo
a cada um dos Jogadores. Marca-se a dama
sobrepondo-lhe outra pedra. § Fazer dama'
é entrar ~om a pedra em qualquer d'es~~
casas. § Comer a dama, comer a pCtlm; le.
van~ar, tomar a pedra, ou a dama do cou.
tran~, nos casos em que o Jogo a~sim ode.
termllle. § Assoprar a pedra, assoprar a
dama: levan~al-a, tom...l-a, por não ter o
parc~l ro cO~JlJ,do com ella a ~rça que devera. § ASSOpl a? a dama; flg. tIrar o rival do
lanço, tomar-lhe a sua dama, ou casar eom
rlla. § V. Dona. § Adag.: "As damas ao des.
drlll parecem bem".
n .. m,,,'; ... V. Damice. Guia de Cas p
119 v.
. .
dallUas.
D .. hlílll .. , S. f. (t. chyrn.) Materia brallCa
Dlu"'H.clldo, V. Adamas'cado. H. P 2
r
58.
. .
pulverulenta, mui solida, pouco soluvel na
agua fria, "ue muito se parrce (;om 11 amyD .. m .... c~llo, ", adj. e s. De damasco.
do. e que foi de coberta nos tuberculos da
O .... lIi.. co, S. m. (do Pers. c/alllesque do
dahlia.
BebI'. ou Phenicio, dum1J1lLlkk. nome da cinlllll(oCll, S. f. (do Arabe clail1aca) Sorte dade d~ Damasco, capitat da Phenicia) Te.
de barca larga de-atravessar rios: d'ellas cido de seda, lrnçaria, lã, de sorte (Iue
se fazt'm pontes. God. C. 23.
'
parte d'elle /lca liso e assetinado, a ontra
n .. lllequélro, R. m. Homem que gover- de supertlcie aspera, fazendo a differença
na a daineca God. c. 17.
anos lavores. § Fruclo do damasqueiro
Dúlrl, 011 U .. 11'0 , S. m. Soberano espi- a.slm chamado por terem as primeiraS
ritual do JlIpão.
d'.'stas arvores vindo da cidade de Da·
Dili .. , S. r. (do FI'. dalle, com a mesma masco.
~igniHcação) (l. nanl.) Pequeno canal de tau'UJull'lónlo, S. m. Planta, especie de
boas, que se põe sobre a coberta, e por onde tanchagem que nasce pelos, rios, por ou·
corre ao mar a agua que do porão se tira tI'O nome: al'isma.
com n bomba.
D .. m ... quch'o, S. m. Arvore da fam. das
Unlúçll; S. f. (l. Asiat.) KmlJarcação gran- rosaceas, cujo fructo é o damasco.
de, larga c raza. B. D. 4. f. 178.
D .. mllsqllílbo, S. m. Damasco ligeiro;
. D'ólélll, adI'. Da parte de lá de algum droga de seda. Lobo. Teslam. do Jn(mll.
sitio V. Além.
Sanlo.
D .. U, D, .. li 1 OnIU, ou "'0111, (contrac",,,,,olOqlli..., V. Damasquilho. Lopes,
ção da prep. ac, e do adI'. ali, ou alli.) D'a- ChI'. P. 3. f. 230.
Ounu••(,lI;nlto. V. Dama-quino.
lluella parte, d'aquelle logar; i. é. da parte,
ou logar distante da pe soa quP. falia. e d'aull ..... "qllino, R, adj. Diz-se das espa·
queija com quem se falia; ou d'aquella cau- das, e atranges, que tem a folha laumda
sa, d';Jquelle motivo: i. é, da causa, ou mo- com certos lavores. At. C. 4. 22. As verda·
ti\'o de que ha tempo se fallou. V. Alli.
deiras vinham de Damasco, onde eram as
O .. llllállclI, S. f. (do Lat.I Veste eccle- melbores fabricas de obras de aco. P. (fAv.
siastica, com que sn revestem os diaconos C. 87. "facas damasqlânas. tel'çai:Jo~1 alfane subdiaoonos nas funcções do seu minis- ges -» tauxiados, e curvos.
O ... n~'JRr, V. intrans. Na Ulis. 4. se. 2.
terio; dilfere pouco de casúla, em tpr mangas curtas, e a cauda, ou fralda quadrada, (diz um mancebo da sua noiva) "nem eu a
e como ella veste-se sobre a alva. V. do quero senão para c/ameja!' com 'clla Iodas
as horas» i. é, servil-a, requebral-a, galan·
Al·C. L. 6. C. 18.
Dalmú •.lco, R, adj. e S. Da Dalmacia.
teal-a, como a sua dama, e senbora. §TI!08mB, S. r. (do FI'. clame, do Lat. domi- ctar-se como dama, em ocio, reltalos, lu·
na, senhora) Senhora nobre, de qualidade. xO. UUs. ,5. sc. I. "as !ilhas dame;ao. § Au§ A senbora que assiste junto ás rainhas, l/J{l!'. t. 12 V. galantea!" servir ~amas. .
Ollmíce, S. r. Mehndre, dehc~drza, mdl'
por fazer cOrte. § Mulher galanteada e servida honestamente de algum galante, ou mos, capricho~, desdens, a(fectaçoes de a·
uamorado. Ulis. § Meretriz: né mulher da- mas. Attl/J{lr.
17 v.
_ ..
D""'"ftC", S. r. Embarcaçao ASla!Jca,
ma» UUs. Com. Inlerl. -Florença e Sevilbiapequena,
e
Ligeira.
Sego
Cerco
de Dili. {.
na, damas». § Dama da capa: mulher que
cuida d·ella. § Damas do lheal?'o; a primei- 433.
.
D
Dlllllltftçiio, (do Lat. da1111lal!gJ ou, I'
ra e se~unda, primeiras cantoras, ou actrizes. § No baralho, a~ cartas que (!Il'uram de n Ilcite e der. S. 1. Condemnaçao: .o.armulheres. Ac. dos Smg. 2.59. V. :sota. § No ren~gado. .. não te basta a Lua daJlllafJl~I'
xadrez, é a ~egunda peça do jogo. § Jogo Ined. 2. 394. (tanto n'este CO!110 nos denv.
rlas damas; taholeiro dividido em 64 peque- supprime·se o 111 na pronnnCla.) d' Coo.
O ....... ádo, p. p. de Dam~ar; e a J; S
nos quadrados, alternadamente brancos e
pretos, e distribuidos em oito carreiras pa- demnãdo ao inferno. H. P./. 497. PalU~, .
rallelas, no qual jogam dois parceiros, cada 1. (. 123. "os danados do illfe~no m~I~~ze§
um com 12 tabulas. ou pedras, de madeira' sua desventura" Aulo do Dw deJlI1;Qin
osso, ou marfim, sendo brancas as de um, Apaixonado, mal disposto con.tra ~lg.U:o;
e pretas as do outro. As pedras são collo- de mau animo, e mal intenc!ona O. adio
cadas, ql1atro em cada uma das tres pri- Mouros terem danado o gentio er 3 7
meiras linbas do lado de cada parceiro; nosso" B. 2. 3. I. Alb. ~._ 43. CoUtlO, :e que
avançam em diagonal, de casa á casa, sal- § Lus. 1. 70. "peito tao danIU o' o r.
taudo as do parceiro quando lhe comem sempre vem de estomago damllad r:fãO
as pedras; comem só para diante, excepto verso. .andavam os Mouros da .ter C{).ll
a dama, que come para traz e para diante, danados contra os nossospor cdbl~~ mig'
podendo percorrer de oada jogada todas as 6. C. 129. i. é, irados, apaixona os,. eito §
casas da carreira em que se acha, e de e corruptas vontades a nossorrf4~ 3 ;se
qualquer outra a que possa ir comer algu- Perverso, malevolo. V. do A,'c. .aLiai. ;ter·
ma p~dra, ou outra dama. O jogo a~sim vivera entre os mais her~ges dUIl Sallel.
diz-sf' li pOl'luglLe:;a. § Ha outro taboleiro ra de damnados e malfeItores..Flos arf1IÍ'
de damas, -que tem \00 peqnenos quadrados, r 138 V. § Cousà damn~a; pe~~~:i(l1ente.
tambem brancos e pretos, e dispostos em nada, damnificada, physlca ou
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s 5 71. "corrupto já e danado o manti- I das e damnos; (phr. jurid.) i. é, o que se dança o pião; diz-se lambem que dança a
~nto~ Ined. 3. 156. "gente ~!Ie temia ser. prrdeu, e os prejuizos re ultantes d'esllas 10llfa na praleleira, quando, por tremer a
111 ada dos contrarias,) § Cão damJlallo; perdas, causadas por culpa de outrem: v. casa ou outro qualquer motivo, ella se mo1~~nte da raiva ou hJdrophobia; tambem g. proleslol~ haver perdas e damnos.
ve. e. ~ate uma na outra. § Tamhem se usa

diz de pessoas mordidas d'elles, ou de
~lro animal damJlallo, hJdrophobo. ~ Au~'OI' dalllllado; condcmnado por implO. V.
Damnar.
.
DOlllnodln', R, S. (do LaC damnalOJY O
que a que faz damno. Aztl1'. c. 27. Ineel. I.
80 §Oque condemna, reprova. B. 2. 5. 11.
.ialladores destas sua obras' (com mote·
tes e zombarias.)
_
DOlIlU11 lUénto, S. m. (anL) Corrupçao
da cousa damnada. B. P. e fig. "para ma,Yor
dalllllol1lenlo da sua bondade.. Pina, ChI'.
O Dilliz c. 'H. § Quebra, iuimizade. lned.
I' 357 ;'gor nom dar causa a mai danamllllo. § amnificação, ruina, perda phJsica ou moral: deterioração das herdades,
edincios fabricas, etc. Ord. !tian. 4-. 77.
II.
'
Dftl\llllÍl', ou DR 1111 I', v. trans. (do Lat.
domnarej COrl'omper physica ou m~ralmen·
, te: .atupirão (OS ~louros) e danamo os poçoso Inec/. 2. 327. "danmar os tilhos com
1113 educação.. Sá Jl1il' Eslr. "depois que os
dantio 'Ilcommendam no·lo» (aos aios):
pcrverter, depravar. B. 3. 5. 8. -danar a
i, ca outrem .. ,,- o negocio .. ld. §'Fazer
damno olfender molestar: v. g. a sarna
damna'o corpo; Guia de Casarl. • para damna,. Iodo aquelle maritimo- Freire. i. é, estragar, lazer males, perdas !l'elle: "o ini·
migo não secca. nem damna os rios .. Fel'.
Kgl. I. § Prejudicar. B. I. 7. 5. "mais danarum (na guerra) aos seus proprios, que
o[cndiam aos inimigos.. Id. 3. 5. 8. 0 - aos
parentes» § lJeitar a perder, arrninar. Oam.
!'ii. p. 129. !fI. ~. I. 71. 3. "mas tudo damn011 BaúI com hum a~revimento sacrilego.
! Causar a raiva, doença; a hydrophobia: a
mordedura do cão damnado damna a pes!oamordida. § Condemllar, reprovar: "damIIaI' minha obra» (a minha historia) lned.
3.9.
DOl\luill"lle, v. rer. Tomar-se hydrophobo; e fig. ficar raivoso, e disposto a fazer
mal, como o cão damuado: enfurecer-se,
enluriar-sc § - impess. Corromper-se ph)'!ica ou moralmente: "as aguas enxarcadas
dnnlllalll·se» "os ovos com o tempo damIlanHe• .. damnal1l-se os animas com a inâ
doutrina..
DnmnlOCllcuo, S. f. Acção e efTeilo de
damnificar; dámno, estrago. B. P. Card.
D/cc.•danificação..

Danmllh'ádo, p. I). de Damniflcar. §
adJ. Que recebeu damno: "renovando algumas partes rotas, e damnificadas» Ooul.
9.9.
.DDllloIRcadõ.·, a, S. O que, a que damOIOca.
•
DalllolRclllllêllto, S. m. Damno, detri·
cnto . Barreiros, f. 25. AZUl'. C. 4. ,cigualoça por causa dos damnificamenlos. Cou10,9. C. 3. •danificamenlos das galés».
DaOlOIRcltl', ou Dn.. IOcál·, Y. trans.
Causar damno, arruinar: M. Lus. "levantou
os balu~rtes que o tempo tinha danificallo»
h V. IOlrans. B. Flol·. 2.37. "Para os máos
nao aproveita, antes damnifica»
dDanlniOCO, R, adj. Que faz que causa
Imoo.
.'
Damn1nho, ou DII..ínho, u, adi. Que
~U!a damno: hlccl. 2. 258 ... os Mouros são
OS~als(laninlws .. e lig. Eu(r. 3. 5...olhos
~mhol' § Que causa estragos: diz· se dos
:maes, e aves que damnificam os campos,
.arvores, etc. § Tambem se chama clamo
aquelle que causa damnos nas sea·
0rJ ~omares, vinhas, meltendo gado, etc.
I' o. T. 87. adas daninhos..
de iomo, (do Lat. damnum) ou Ol\nol e
'tf. s. m. Mal, perda, estl'ago, que se faz
M~ude, fazenda, bens; no edlficio, etc.
. l. I. 2. c. 10. M. O. 6. 4. "vós' que em
:tda~o armais a ~ente» Lus. 4. 59. -nos
/G:trtanos fazendo Immenso daJlo» diz-se,
ti Q
~Qnl1Jo ao commercio á saude cau~ 1h {jeputayão, elc. § Pena de dámno;
Tiit eo. a que consiste na privação da
~r~ de Deus que, segundo a fé cathofica,
mos conàemnados no inferno. § Per-

i
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(Damno, Detrimento, Menoscabo, Prejuizoo Syn.) [jamno diz-se de toda a especie
de. [l~rda, Irsão, transtorno na fortuna, I~a
OpllllaO, nas em prezas. qualquer que sr.la
a. causa, d'onde provenha; mas particularmente de um mal que directamente se faz.
[jell'imenlo é o damno que provem de uma
c~usa· que deteri~ra outra, e que parecQ dingll'-se a destr~i1-a, .ou c~m_ ell"eito a d~stroE;:. MeJloscabo e a dímlnulçao. ou detenoraçao dr qualquer cousa que a priva do seu
valor; o que é um verdadeiro damno para
o dono d'eJla; e assim menoscabar tanto
no senL proprio como no fig. é reduzir a
cousa a menos, encurtai-a, privaI-a de parte de Reu Iuzimento diminuindo a estimação. q ue antes c fazia d'ella. Prl{jUl:zo é o
damno, ou perda que re ulta das relações
contrarias de uma cousa respecliv:lmente á
outra;. é u~ mal que indirectamente se
causa Impechndo um bem.
Dllmnósamenl,e, adv. De .nm modo
damnoso, lloci\ o, pernicioso.
Damllo!lís.·'mo, a, sup. de Damnoso.
Vasc. Si/. r. 70.• conquistas damnosissimas»
Dl'uil.. Ohr. t. c. 28. "moscas, praga damIWSISS!ma»

Dllmuõso, ósa, adj. (do Lal damnosus)
Que cano a damno, detrimento, estrag-o, Lus.
5. 71. ,'corrupto já e danado o mantImento,
danoso, e mão ao fraco corpo humano .. Ii.
Dom. 2. 4-. 15. .. danoso a comprcições delicadas»
Damo, s. m. (anL) Amãsio, namorado,
galánte. P/'csles, Rodngo, e Meneio.
DI) 111 Imo. V. Damno. Orei. Af. 1. 67.2.
DlIU6Íldc, s. f. Genero de borboleta, que
tem quatro azas estreitas, as superiores mui
compridas. e as inferiore mui curtas. Ou·
vicI·. 2. 297. § S. pI. Danáides (t. myth.) Nome das cincoenta irmã., filhas de Danan,
rei de Argos, que pelo crime de as assino
de seus proprios maridos, praticado por to,
das na noute de noivado, á excepção de
Bypermnestra, foram condemnadas a encher no inferno um tonel furado. § Tonel
das .Danaides; diz-se de uma em preza que
por mais que se trabalhe não pMe ICl'ar-se
ao.cabo.
Ilillnça, S. f. (do Fi'. danse; do Alem.
lantz, com a mesma significação, que segundo Vieim (o transtaganol, vem do Arab.
e Pers. lanlz: Voltaire, e lJemina o derivam do Celtico. e Olao Magno do 'Gothico)
Movimento regular do corpo, e seus membros ao compasso, e om de mu:ica, que
ordinariamente o acampanha; baile: antigamente. eram desempenhadas por homens
armados, ao som de instrumel1to~ guerreiros: V. g. a dança dos machatins, ou malachins: "a dança do terreiro .. Ac. dos Sing.
'2. '223. V. A.lta, e Baixa. § Dança macabm.
V. ·~lacabra. § [jança de S. Vilo; doença
nervosa, que se manifesta por movimentos
conyuLivos e irregulares dos membros e
da cabeça. § 'Metler-se na dança; fig. em
dirticuldade, trabalho, risco. B. }llor. 2.71.
§ .Dança; (I. naut.) a g"randes 1I1arps pt'la
quadra a que os nanlicos chamão dança»
H. N. 1.
382. § fi~. "As estrclla movendo-se em danças mUi acordad~s palas ceos»
Luc. 8. 3. i. é, mui regularmente, e alegrando os céus. § V. Báüe j syn:
.D.... ç .. del ....~ s. f. BaIladeIra: Ac. dos
Smg. 2. 223. S Mulher que gosta de dançar.
Dllncudill', a, s. Bailador, bailadeira; o
que, oó a. que g~ ta de ?ar:çar. Ined. 2.
196... eI-rel D. Joao II fOI boo dançador»
Ac. dos Sing. 2. 223 ..os pés serão dançallores por fazêrem bem mudanças»
Dallçt\ntc, p. ll. de Dançar; e s. ~ g.
Que dança, dançador. P. P. 2. c. 9. "111 UI tos
volteadores, dançanles. chocarreiros.. And'I·.
Oh1·. 2. 81.
Du.. cár, V. intrans. ido FI'. danser ,. do
Alem. lãnlzen, saltar, dançar) Mover o corpo. e seus membros a compasso, e som de
mu ica, no chão, saltando, ou na marof!la.
§ Saltar, mover-se com certa cadencIa:

r

transItivamente: v. g. dançar minveles, con11't1;danças: ((essas. tafu~s, que andão como
bailanna , ou bailadelras dançando li sua

desgraça e descredlto em companhias más
ou SlJ peita» § Dança?' na corda ,. (expr:
pleb.) morrer enforca~o. § Pançal' na C01'da bamba; estar metlJdo em negocio arri cada. § - S. m. A dança. Usa-se principalmente no pI. : dallçal·es.
~a .. çar"8, S. m. pI. (I. pop.) Danças, bailanco. Casl.
D .. llç...·j .. o, R, S. Homem, ou mulher que
t1allça em tbeatros, em publico' bailarlDl
bailarino, a.
"
Duuçatríz, adj. Que excita a dançar;
dançante.
O .. ndá, S m. Noz purgante de muito
bom sabor. que nasce E'm uma arvorf' Brasilica, que tem al~urnas puas, tem a massa
brança em uma casca como de avellã' as
nozes criam-se ~~ntro de Uilla especie de
c~co duro, ~a felçao de coração: dá-se no
!tIO de JanClro, e na BalJia : tambem é emético.
D .. udão, S. m. (I. pleb.) Pesadelo.
Bt II II dc"J, S. m. (I. da India portugueza)
Pedaço do cacho, que fica na palmeira quando é cortatlo.
.
o"u"I<, . m. ~Ioeda de prata da Persla,
pesando doze grãos.
O'lIIgIII, ~. m. (I. da llldia portugueza)
Guarda da alfandE'ga nas ovas-Conquistas.
DI".IOCRÇão,

0''''10''....,

0""1 .. 110,

DAIIO, etc. 1'. Dal1lnilicação, etc. § ~ruitos
classicos usam d'esta 01'1. Arr. 5. 12. «dano»
Dán'III', e del·iv. V. Dança.
Dt\nte, p. a. antiq. de Dar, com que se
punha a data: v. g. dante em Lisboa a lltrr.los da lalme;;; hoje dizemos daelo, ou dada
em Lisboa. § Danle, s. 2 g. 1'. Dador. Fr.

Ma1'c. 1'rad. de Ma1"'1.tllo, p. 7.

D'.iute, por Deante, ou Diante. Lus.
Trans(. r. 48. c. 30. ',desapparE'cem danle a
vista» § [j'anle, por de ante: (V. a Gramm.
~. I. C. 7. n. 13) .. de ante mim te vai» "o
escrivão d'anle mim juiz de te julgado, etc»
como 1JOl' anle, para, ou pfra, (á antiga) anle; perante, como por ante. 1'. Ante.
D'nntcllluo, (Ioc. adv.) Allticipadamente. Lobo, p. '206. "malas já d'anlemão bem
merecidos» e 228.
J)'ilDtCl'l, por De antes: V. Antes. L060
p. 176. "o dia d/anles. o dia precedente
áquelle de que se tracta. Id. p. 541. 2. "nem
ella- a elle o vira d'anles d'isto»
D'lIundc. V. Onde.
D",,""í,,", S. f. (I. chym.) Sub tancia
yolatil, e que se não crystalliza, achada na
casca da daphne alpina. § Tam b m se dâ o
mesmo nome a outra ubstaucia que existe
na casca das daphnes, e que é branca cr)'stallizavel e solluvel na agua.
Dnplladõ,·,. D"lmór, e del·iv. V. Damnadar, etc. lJoe. Anl. Ord. Af. 2. 16. I. e

fi'eq.
D'a'lnem,

Y. Aquem.

adv. D'esta parte, de cá, etc.

por De aqui: V. Aqui.
trans. (do La!. dare, Passar gra·
tuitamente, ceder a outrem o domirlio do
que é nosso. § Entregar: V. g. dá essa carla
a 1m, amo. § Doar: ..não acabava el-rei dt'
se determinai' em lhe dar ca a contra o
costume, etc» filr. L. de Sousa. j! Fazer preente: no dia do casamenlo o pae da noiva
deu-lhe um rico allel'eço. § Fazer esmola:
da?' aos pobres. § Favorecer. beneficiar:
dar aua:i1io, prolecçâo aos {/'acos. § Gratillcal', recompensar: dai' um prrmio, uma
condecoração, um titulo, (·tc. § Dar um fi....
lho; diz-se da mãe em relação ao pae ; e do
pae e da mãe em relação á ociedade, á patria, â humanidade. § .Da?' ; diz-se da producção dos animaes: Couto 5. \. 2. ceeste
potro ha de dar <iavallo. § DaI'; produzir:
v. g. a lel'ra dá copiosos (mclos : ceq uantas
Oores dais, e quão poucos [mctos» Lobo, p.
295. e fig. "a uuiversidade deu grltndes es·
turlantesll V. do A·rc. 1. c. 3...arreceou elrey
que o Botelho se fosse para CasteBa, e lá
D'"rl"i,
Dá .., V.
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désse de si outro Magalhãe~" (fa7.endo o que locadas" § Da?' elo pão, da agua; i. é, algu- atar; dar 1JOnlos, cozer; dar passos and
este fez) Lus. 5. 95. uDá a terra lusitana ma parte do pão, da agua: ,dd-Ihe~ a fonte § - se; v. reL Applicar-se: v !l dar sal';
Scipiões, Cezares, Alexandros e eld Augu~tos" pura de agua fria" Cam. "lill/' do pão, e do phüoso)J~tia, d lição; ás boas al'les. T. de À;o:'
§ Dedicar, consagrar, applicar, destinar: dd páo.. (alimento e castigo) § Da'l' uma cane- I. 5: § Entregai-se, rentler-se. ferI'. Castro'
ao estudo todo o tempo disponivel do tra- lada; dar accidentalmente com a canela da "dez-me toda.. Da'r-se d d61' á conlem la -'
balho. Lus, 3. 7. ,das horas que cada dia e perna em alguma cousa. § Bal' uma cabe- á meditação, ~s .delicias. Bem. Lyn'!. ~gf.2'
noite dava á meditação.» § Dal' annos ao r,s- çada; o mesmo com a cabeça. § it, Baler Arr. 4. 17. Vww. 7. 437. § "Eu me daréi ã
tudo; passai-os estndando. § Da1' annos ao com a cabeça em alguem de proposito, e p!=!na dessa ~ulpa" "deu-se toda a diligeno/ftcio; aprender qualquer profissão me- para fazer mal, como usam os capoeims do cIa.. Sagran~. 1. C. 18. § lJam-se pouco os
chanica, trabalhando sob as ordens do m'lS- Rio de Janeiro, § DaJ' os agradeczmenlos; pa)'s a cultIvar, ~ plantar para os vindou.
tre até se achar habilitado. A phrase vem agradecer: mostrar-se reconbecido. Diz-se ros". L~!c: 2. 18.. 1. é, 9ccupam-se pouco, §
do tempo antigo em que o apr~ndiz não po- tambem ironicamente para significar o con- AttnbUlr-se. Pawa, .S. l. 234 V . • os Paridia ser official sem completar o tempo da traria, § Dar ciumes; pedir ciumes á mu- seos vendo que Clm to se dava aquella
aprendizagem, § Dar; consagrar, tributar: Iher. Carla de Guia. Diz-se de quem os cau- Ifrande honr~ de ser eUe o Messias, etc.• §
Dei ao illüstre mOl'to o melt teslemu.nlw de sa, e de quem os padece. § Dal' que ('altar; Dal'-se as maos; concordar. Paiv. § DaNe
l'espr:ito e de saudade. § Entregar, confiar: i. é, motivo á conversação dos censores, ou por; apregoar-se, aununciar- e como' v
deu-me uma carta para o pae, § Restituir: falladores, § "Dey que fallar em mi ao lon- âar-se p'or grande sabio,. por bom letirad~'
dar o seu a sw dono; entreguei-lhe a chave ge, e ao perto" Sa e Atir, San. 4. i. é, mo- por mmto ea;pel'to, elc. diz-se de ordinario
do cofre que me deu pam gual'da·r;jd dei ao tivo, causa para. ~ Dal' a alguem senlwria, de quem ~e attri bue caracter, ou qualidade
meu amigo o dinheiro que me em.preslou. § ea;ccllencia: tractal-o com estes tractamen- que. ~he ~ao compete. § Dar:se; nascer, proGrassar: v. g. deu a gaf'!íra no gado, a la- tos. ~ it. Fazer o chefe do estado honra e duzll-se. "estas arvores nao S8 dão perto
gUl'la na vinha, etc. § \ ender: dou este 1-e- mercê a alguem d'pssrs Iractamentos man- do .mar" Coulo, 4..7. 9..§ it. Ter relações de
~o{}io por vinte mill'ézs. § Comprar: quanto dando que [h'os dêem. § Dal' o Telogio ho- amizade ou ~onvlvencla: o cammendador
da por esta pescada? paI' quanlo a compra? ms; fazei-as soar na campainha, ou cm i- da-se lza muzto tempo com o ViSCOIlIU' eu
Dou um cruzado; compro-a por esse preço. no: Que !loras eslão danelo? que horas de- dou-1!1e .com elle. § it. Estar em harmonia:
Pagar: dei vinle mi l'éis por este l'elo.qio. mm? que hOTas vão daJ'? Estao dando cin- o {illw da-se com o pae, mas não se dã COIIl
Prescrever: dar 7'C{Jra.s, ordens. 1Jreceilos. § co; elemm sei.s, vão dar sete (-ubentende-se a mãe; os clois espo~os não se dão. § Dur-se
astral', prestar: v. g. dar obediencia a al- 7'elogios no pI.) Fallando de um só relogio, por achado; mostrar que sabe alguma couguem. Barreiros, I, 156 v. "mandou elrey D. e ellipticamente dÍl'-se-ba com mais rigor sa. § Dal'-se com algllem; tractar leve amiJoão II dar obediencia ao papa Alexàndre V[" no sing. "Que horas são? dará cmco (sc. za~e, ter alguma conversação. § it. (an!.)
V. Obediencia. § [JaJ' cór; córar, e fig. dis- o relogio), se as jd não deu" Eulr. 2. 7. A Bl'lgar com. elle.. A.ul.eg.
[17. § Dar-se
far' r. Lopo, p. 294. "quem quer mUlto sa- fórma do pI. geralmente adoptada n'estas por enlendzdo; I. e, sabedor, ou (Iue en·
be daT melhor cor aos erros de quem ama» e semelhantes phrases é naturalmente de- tende, v. g. um remoque, allusão: ii. que
§ DaJ' uma d6r, um accidenle em alguem; ser vida a terem-se multiplicado por toda a fica sciente, avisado. § Dar· se por convenacommettido de repente d'elles. § DaI'entra- parte os relogios de modo que em qual- cido, 'por cutpado, paI' vencido: reconhecerda; pel'mi~tir o ingresso a qualqu~r pessoa quer lagar difficilmente haverá nm so re- se e confe sar-se convencido, culpado, ven·
§ ii. Mamfestar a carga do navIO, ou de logio para uos dar as horas. ~ DaJ' corda cido. § Dar-se pressa; apressar-se a fazer
qualquer mercadoria na alfandega. ~ DaT ao l'elogio, a uma caixa de mustca, etc.; en- alg. cousa. § Dar-se a lJerros; fig. efam.
saida; permittir a exportação. § Facilitar a rolar a corda por meio de chave para que bramar de rai va. § Val'·se a algllelll; COIOvenda, a extracção de mercadoria, § it. fig. ella possa mover o machinismo. § Dar cor- metter-se á sua direcção. 1((. I. 7. § Dar·se
Achar um expediente para terminar algum cla a algulJ1Jl; fig. excital-o a que falle. § a partido; entregar-se com certas condições.
negocio di rficil , ou intrincado. § it Correr o Dar logo a uma arma; desparal-a. § Dal' de M. L1tS. 2. 70.4. § Dar-se-lhe de algo cousa, ou
expediente para se retirar nma mercadoria si; ter conseqlJencia~: islo '1.'1ti dar de si. § ele algllem; fazer caso, mostrar-se oO'endi·
da alfandega. § DaT tempo ao tempo; esperar Perfazer, Ilompletar: este dicCZO!lal'io dá dois do : v. g. não se me dá d'isso, nem tl'elle. §
occasião favoravel para fazer alguma cousa. grossos volumes. § Dar aula; diz-se do PI'O- Dar-se com; succeder; verifIcar-se, oecorrer:
~ Dar éco no mundo; fazer-se celebre. VieiJ'. fessor qnp a rege, e que comparece á lição. isso dd-se comigo; o caso deu·se com el/e. §
To. 75.2. § Dar ré de alg cousa; (I. jur.) c/a'r § Dar cheiro a fl6r; exhalar perfume, aro- Dar-se bem ou mal em. alg. parle; lirar ou
o el'crivão, ou outro ofllcia! a quem isto 'ma. § Da'r que·fazer a algllem; dar-Lhe occu- não proveito do clima, das aguas, etc.: elre
competir, testemunho de que a cousa as- pação; dar-lhe muito trabalbo; e fig. cau- lem-se datlo bem na ilha da Madeira; lião
sim passou, como elle diz, ou refere no au- sal' lhe grande embaraço. § Daramão; aju- se dá bem em Pal'is. § Dar-se bem, ou mal
to' e fig. advertir, reparar n'ella. VieiT. 'l. dar.favorecer.M.L 2. 65. I. "davacomtudo com atguem; achar satisfação, ou desgoslo
64.0. V. do Al'c. I. 3. Luc. 3. I. § it. obser- amão ao senado, folgando que as cousas mais na sua companhia, no seu tracto. § Dar·se
vaI' furtivamente. V. Fé. § Dar logar aos ardna3 se fizessem por sua determinaçãq" § 7ellt, ou mal com atguma cousa; tirar benebens; (loc. for.) Fazer cessão de bens; fal- it. Ceder. Lobo, p. 458. "valente e,hom guer- ficio, ou prejuizo ci'ella : v.. g. deu-se bem
lir de bens. Ord. 4. 74. I. § Dar cator ; fig. reiro que a nenlJum do seu tempo dava a com os banlws; esle comer da·se mal com o
activar, accelerar; animar. § Dar a ultima mão" § DaT as mãos á palmaloria; ofrerecel- meu estomago; i. é, não lhe convém, é-Ihe
mão a algo cousa; acabaI-a, aperfeiçoal-a as ao castigo: fig. e fam. confessar-se venci- prejudicial. § Dar-se em especlaculo; pralJS- nome; fazer celebre, nomeado, famo- do. § Dar a entender, ou em que entender, (hf· cal' acto em publico, pelo qual possa ser
soo § Dar a vida; diz-se do medico Tlue ferr.m: V. Entender. § DaJ- á lJJJecução. HI'it .. censurado, criticado. § Dar-se ao clis{rucle;
salva o doente proximo a morrer. § it. Do C. I. I. "illtpirado da ua determinação ... of- torllar-se um tanto ridiculo, ser objecto de
inimigo a quem o vencedor poupa a vi- fereceu seu favor pera a dal' á ea;ecução" i. é, mofa. § Dal'-se, v. impess. SuppOr·-e, acon·
da. § it. lleanimar-se: uma boa l!Ova dá faze'l-a cnmprir. ~ Dar por bem. M. Ltts. 9. tecer, verificar-se, eflectuar-se, 0O:creccr-sei
vida. § Proverbialmente se diz, que se da- r 46 .• a quem a necessidade dos tempos v. g. dar-se-ha caso? será passIVei? ~ra
l'ia a vicia, para alcançar uma cousa, que obrigava a dar pnI' bem. tudo aquillo que certo? se se desse tal caso; se se desse,!!1a68
se deseja apaixonadamente. § Dar a vicia; fazia ... e faria mllitaru i. é, reputar bom. § cil'cwmtancias. Dê-se o caso; a occasl~o. §
sacrificar-se, v. g. pela patria, pela buma- Dar viva.s á Dlwistina; (Ioc.' pop.) ir aos Dar-se ao diabo, ou dar-se a lodos os dlabos;
nidade, Viei7-. 10.421. "artigo de fé, porque ares, ir á serra; desl-'sperar-se. ~ lJal' cabo encolel'izar-se, desesperar-se.
Oi,,', V. intrans. Bater: v !lo darcomul1l
todos daTemos mil vidas" § DaJ- queimas a cle alguma cousa; acabar com ella, dar-lhe
alguem; queixar-se-lhe. Vieil'. I. 405. ~ DaJ' fim: deu cabo deu'I11a'gl'ancte fortuna. § Dar pau. § Dal' sobre o inimigo; acommeltel-o.
queixa, queixas de alguem; queixar-se d esse. cabo de alguem ; deitai-o a perder. § tl. fa- Maus. f. 128. § lJQ.1' com algllelll ; e~çon'
Brit. Ch'/'. 1. C. 3. § Dar l'etação de alg. cou- zel-o desapparecer, matai-o. ~ Dar a alma trai-o, :lchal-o, tomar-o, ir ter. VieIra:
sa; referil-a. Freire, I. n. 9. § DaJ' de corpo; a Deus; ao Criador; morrer. § Dal' o cada- «quando a morte der com. elle.. § Oar ClJ/lI o
defecar. § Causal': V. g. dar prejuizo, damno. v~r á ler'ra, d sl:pultum: enterrar-se sepul- sitio; achai-o. M. Lus. § Daremw1ZpemaB. 1.8.8. § Sei' a cau a: dar vida, dar a mor- tar·se. ~ Dar aclUlque. Ulis. 5. sC. I. Dar ba· menlo, dizemos quando elle nos occorre, ou
te. "dar perda" dar cttidado, susto, etc. AI. lalha. rTieil', 10. 28. Dar contas. V. do Arc. o achamos. Vieir. 5. 460 § Oarcam a)XJr~
LIIS. 2. f. 3 3. Vieir. 7. 441. "se Racbel dd I. 3. Dar cosias. Brit. C. I. c. 1. Dai' o fal'o. nos ollws na cam no rosto li algue/ll,
O'osto, Lia dd pena.. § Soltar a voz: dar ais; Lus. 2. 21. DaI' ('undo. Vier. 10.276.2. Da?' não o rec'eber despedil-o mal. Bem. Flor.
~ar vivas, dar morras. § Produzir, render: ltção. DaI' mostms. Brit. CItr. I. C. 1. Dar 2. p. 7~. fig. H. :P. p: 40~ "dal'cam~porlanos
as acções elo banco elão geralmenle sele pOl' orelhas, ouvidos. Arr. I. 24. Dar as penas. Id. ollws as ])oas msplraçoes" repelhl·as, ~es
'/0, ~ DaI' banho; ajudar algupm a tomai-o, 4. [!l. Dai' de l'OStO, ou em roslo. lJar ráleas prezai-as. § Dar d~ mão a atg. cou.'a: a ~
ou fazei-o tomar a algum animal § Dar aos peccados. Lobo, p. 596. Dar saltos, it. 554. mão d'ella, abandonai-a. § j)al' de olho a ar
com os olhos.
§O
luga; ajndar alg-uem a lugir. § lJar ouvidos; Dar prenda, e dar em prenda. Dar vingança gucm ,. fazer-lhe si/l'nal
p
~Darna
toinar em conSIderação o que outros dizem de SI. Fel'. Egl. 6. Dai' vista. Luc. 4. 14. Da7' com os ollws; aVistar, reparar. ~ do
por intriga, as vezes paI' calumnia. § Dal' volta. VieiJ'. 10. 432. 2. e {Teq. Darlesl~mwzhÔ. visla, ou nos olhos; tornar-se repa~a f~
emal!lllempancadas.golpes;castigal-od.es-Dal.lalho.AI. Lus. 2. 37. 1. Dar vanlagem chamar a attenção. § Dar nos olhos, fiei
se modo. Vieir. [O. 116. "homem a quem a algu(}m. Luc p. 94. Dar cle vantagem, ou ri l-os : V. g. dar nos olbos a lu;; e I~~e:
duão 1Iuma bo(etada" Nos bons auctores de barato. VieÍ1'. 10. [41. etc. V. os I'especli- deslumbrai:. V'ieim: ,a l!Jz deu ollUlros
acha-se dal' de boleladas, punhadas, dai' da vos substantivos. § DU'l', tendo como regi- buns (i. é, deu-lhes .clarIdade), a o §ii
vara, ou d'esporas no cavallo; i. é, porção men directo um substantivo, 'va[e muitas deu nos 611ws" i. é, des!umbr9U-oS~ Dar
de golpes. Ctar. I. c. 14'. e [?'. Viei1'a, 10. vezes pelo. verbo que d'elle se deriva, ou Excitar a altenção ; attralnr a~ VIStas, àIra115. 2. "deo-me Deos bu esp1l'lto de sata- de que derzva o subst: V. ~. da'r credilo d~ si; dobrar: II. g. deu de SI aviga, por
nas, que ... se rebella contra mim e me dá acreditar; dar noticia, notiCiar: c/ar volta' ve. § it. Ceder, abater-se, metteri~~ a.
de bofeladas.. ibid. [[6. ,,[he deo d~ bof~la- voltar; dar combate, combater; dar conselho' dentro: .dlm d8 si o alicerce, e a.br les pou
das.. Paiv. "Ule c1,meçou a dal' de crneis es- aconselhar; e por analogia; c/ar 11111 nó; red~l) e Ug. produzir inconveDlen ,
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ulilidade. § Ir tocar: v. g. deu o ·'I}-'!.lIi(l na
(Dar, Apresentar Orrerecer. Syn.) A ideia
areia ou em um pel~eclo. § Acel't. ' . g. de dadiva é o fun damento essencial e comdeu-Úle o lfro pelos pellOs. § .Da?,; v, tlra- mnm, que torna, em muitas occasiões S)'licar: v. {J. deu em (lesp1"Oposllos. Lo.bo, p. nonyma a significação d'estes vocabulos:
301. «d~u c0!D0 m9ço, e~ z?mb~r" l. é,. a porem dar é mais familiar' apl'esenlal' é
conlrablr habito. &.tt. TOI nal-se. v. {J. esle sempre respectuoso; offel'ecer'é algumas ve'cita deu em vaatO. SIr ter: v ..g. ,~sla1',!a z~s religioso . .Damos aos criados' apl'esendar na pl'aça, ou a lJl'aça. §_tt. ler VIS- tamos aos grandes; offerecemos a beus. .Dála para, estar. Situado na. dlrecçao de : v. g. se a uma pessoa para qne ella receba; apre·
cs janellas da,o para o rIO, campo. § Da?: a senla-se-Ihe para que compraza; o/ferece·se
correI" a (ugn'; lançar-se a corr,:r, fugIr. para que accelte. iJar denota mais positiBel'll. /1/01'. 2. 247. "am~o~ ... del~ao a cor- vamente o acto da vontade que transmitle
reI' tras elle" § .Dar; ~alr c9m Impeto, e a propriedade da cou,a: apresentar designa
violencia. Ltls. 6. 71. «nao er~o os t!'aque- propriamente a aeção exterior da mão, ou
le bem toI1lados, quando da a grande, e do. geslo para entreg'ar a cou ·a. cuja pro·
subila procella.. § .Dar em alguem ; espan- pnedade, ou u o se quer transferir: o/ferecal-o; e fig. accnsar, delatar. ~ .Dar; to- ceI' exprime particularmente o movimento
ar, encontrar: v. g. dar de 1'0sl0 com at- do coração (Iue tende a ea'eituar essa transP . dar de peito, de cam; dar de frenle. missáo.
guel1l
!Ua':de pedra; dar de linhas, (I. de ouriv.)
(Dar, Entr~gar. S!Jn.) Dar é ceder, ou
dar de p/'ancha; dar a l'edea, ou dar de pass/ij; gratuItamente a outro a posse de
lti/ea; etc. V. os respect substantivos.. § uma cousa. Entregar é pol·o materialmenDar que l1ensar; ser .caso para rellectl r, te_ eJ?l posse d'ella; e. assi m o que entrega
haver molivo para duvidas, suspeItas, etc nao e sempre o que da. O generoso dá com
í Dar para ll'az; fig. Contrariar alguem; liberalidade; o responsaveJ entrega com exa-

:i

Girocultando-lhe alguma cousa, ou impe·
dindo·o de a fazer; não deixar que o negocio Gaminhe, prosiga, tenha bom exito. §
it.lliz·se tambem no sentido de evitar um
damno: deu para traz nos planos dos que

clidão. O que faz uma esmola a' um meudigo ppr sua mão emprega ao mesmo tempo
as duas acções de dai- e de entregal'.
Dm'''ndcla, S. f. Um trajo anilgo de senhoras. D. F. de Porto "são melhores as daqueriam injustamente apode1'ar·se da he- randetas de Sevilha, ou de Castella '/.. iJurança; deu para traz nas lJretenrões dos rando era uma especie de panno usado em
ambiciosos. § Dar comsigá, oz, com ou- Castella em tempo de Filippe II.
lrelll 110 chão; atirar, ou caír. Vieil'. ~
Darelád", S f. Tiro, ou golpe de dardo.
Dar camsigo em alguma parte; ir ter lá: Almeno, Metam.
e fig. B. 2. 3. 4. "terra que dá comsiDal'llllllárlo, S. m. Atravessador, que
911 nas correntes do Nilo.. i. é, que vai procura abarcar todos os comestiveis, para
terminar la. § Levar a algo parte: V. g. deu em elle só os tendo, poder vendei-os pelo
romiga no Rocio. § .Dar pelo /i'eio; sc. lJor que quizer. Alma 1Ils11'. 3 p. 791. JJem.
quem governa o cavallo ; obedecer. B. 2. 6. Flol'. 2. p. 226.
I. § lJaJ' por paus e por pedras; practicar
DRI'dcJilntc, p. a. de Dardejar; e adj. 2
loucnras, desatmos. § Dar ás de Villa-.Dio- g. (t. poel.) Que se lança com impeto á mago (Ioc. pop.) fugir. § Dar com os burros neira de um dardo despedido: diz-se dos
u'agua; (Ioe. pop.) não levar ávante aquil- raios do sol, da chamma electrica.
lo em que se melteu ; saIJir- e mal da emDn"dcjilr, V. intrans. Arrojar dardos §
preza, do negocio, etc. § .Dar com as ven- fig.. Bocage, I. 84.."sobrc os contrarios o terIas O'Ulll scdei?'o; fig. mallograr-se a em- ror e a morle danteJa.. (estar sobre os inipreza, negocio,.a pretenção ; não ir uvan- migos) .Diniz, T. 3. 28~. "dardeja da farpada
le, ou ter mau eXIlo. § Dar em pantana. V. lingua o raio" ~ Saír, ferir como dardo; ng.
Panlana. § Mag.: Agua molle em pedra dura "contagiosos raios de lascívia clal'dejão de
lanto dá até que a fllra .. "O da?' doe o cho- seus olhos fasciuantes.. Garçao.
r~r faz ranbo.. «A. dar está obrigado, a quem
Dll"clcjál', v. trans. (I. poet.) Lançar,
hao dado. nA. quem te der uma passara, dá- expellir: "o sol seus raios dardejando ..
lhe sna azaR "A quem dá o capão, dá-lhe li "dardeja o grão TODante o raio crepitante..
perna. 'Quem dá, bem vende, se náo é ruim ôg. 110cage, 2. 89. "luzes, qUG a verdade em
oque recebe" "Tarde dar e negar, estão a mim dardeja.. "o inverno dal'deja das nufJ?f' .Tal é dado, como seu dono.. -.Da7'ei a . vens seltas de gelo, lanças d'agua, lanças
Ilda e alma, mas não a albarda" "Quem dá de fogo, coriscos, etc."
~eu antes de morrer, appare-1l1e-se a
Dál'd0 1 S. m. (no FI'. dard; no Lal. barbo
"'w soIJrer. "Quem dá o seu antes que dardus, aerivado do Celtico dard, ou do
morra, merece com uma cachaporra.. "Ou anglo saxão (tara<lh) Especie de lança que
mi ,dards o potro, ou te matarej a egoa.. se .arremessa; é delgada, e curta com ferro
I ,a s vale um
toma, que dois te da7'eú> quadrado agudo. Art. Milil. 41'. fig-, 1fT. I.
'~ew a todos daI', nem com todos porfiar" 4. "chagados com dardos de candac!é. §
e
lllie 10lr é dar a ruins, que pedir a bons.•O .Da?' um dal'do; (loc. fam.) não dar nada.
ra busca occasião para dar" "Quem do
Dáres, s. m. pI. Ter dares, e tomares
que lhe .dóe não der, não haverâ o que qlli- com alguem; i. é, disputas, contendas, al~. «NQ'ao dá quem tem, senão quem quer tercações. Amaral, II. § it. 'egocios, corm. ~ uem sabe dar, sahe tomar" -Quem respondencias; á ma parte.
\~.~dla, tu~o nega,. "I\i-se odiabo, quando o Diu';;II. V. Adar~a. ined. § por Daga, é
lU o (la ao farto .. "Ao bom da1'ás, e do erro. Ord. IIfan. 5. t06. I.
~:o te afastaras.. "Sempre promelte em duDiu'leo, S. m. Moeda Persiana, batida por
di a, pObls aodal' ninguem te ajuda.. "Se te el-rei Dario. B. Ftor. 2. L52. 11. lJial. ropo re, é para que mais te tome" "Quem 322.
~qdelem em d1i,7' o que promelte, claro esDa"ís, S. m. pI. Especie de bugios da
ue.se arrepende.. "Dai-me dinheiro, não Serra Leóa.
~/~':' c.onselllO" "Dizem ~s si~os de an- DllI·oé~l.. n, S. f. pragoeira; arvore. lnecl.
lilr" ao. por dar, (Iao .. "Nao des o dedo ao 2. 511. altas (tl'agoeu·o.
diJrao, pOd~ue te tomará a mão.. "Do rico é
Diu'tl), s. r. (do FI'. dal'tTe) (I. med.) O
l1~me o, e do velbo Ilonselbo" "D'onde mesmo que dartro.
11m 'Aas tomam" aOnde se dão, ahi se paDa.·té, V. trans. (t. do Indo-portuguezl
~9 ID. quem dão, não escornam. "A. quem Corrupção de Derreter.
ta' nao eSl:olhe.. "Cança quem dá, não canD."'tos, s. m~ (t. anat.) Nome de duas
queq~~mbtoma .. (,Cale o que deu, e falle o membranas de cór avermelbada, que cooiliom CC eu. «Dar é honra, e pedir des- stituem a segunda pelle, ou tegumento dos
doa d~« Aquem has de dar de cear, não te testiculos.
la r de merendar.. "Uma figa lta em 1\0Diu'tro, s. m. (I. med.) Especie de doenid' rroa quem lue dão e não toma" "Quem ça, (I ue faz purec!.'r a pelle vermelba, e esoQuemdl lJa a tomar ao inferno vae (larar. folada; empJU<l'em, berpes. Consiste em um
!Quem dáe tornaa pedir, ao inferno vaz cair.. ajuntamento ~e botõesinhos, mais ou me\1llulo ria' e ~~mpre não dá, tanto perde, nos elevados, formando nodoas vermelhas,
~ere .!l, .ao deves. dar mal por mal, irregulares, maiores, ou menorel?, acomp~
IiIlrote~Of~clal .. "Aquelle que te deu, e o nhadas de muito calol', e cócegas. Ha dtVara, mal haja quem de seu não ha" versas especies de dal'tros.
OL.I-FI., 74,.
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Da.... oso, (II'H', adj. Que tem dartro;
ou que é da natureza do dartro.
D"""ls, V. Dervis.
Da8Y'\l1lho, n, adj. (do 01'. das!Js, que
tem pellos, e anlhos, 1101') (I. boI.) Que tem
nóres guarnecidas de pE'lIos.
Dnsycill'I'O,
adj. (do 01'. da ys, que
tem pello, e karpos, fructo) (I. boL) Que
tem fructos guarnecidos de pellos.
unsycálllc, adj 2 g. (do 01'. dasys, que
tem pellos, e lWytos, talo) (I. boI.) Que tem
talo ou caula guarnecido de pellos.
UnsJ'cél,hnlo, 0, adj. (do Gr. das/Is, que
tem pellos, velludo, kephatu. cabeça) (t.
zoo!.) Que tem cabeça velluda.
UIlS)'mctl'ÍlI, ou - iumct"íIl 1 s. r. Arte
de medir as variações da densiaade do UI'
de cada camada atmospltérica.·
)tus)·mct."o, (do Gr. dasys, e metron, medida! (I. de phys.) Instrumento para medir
as variações da densidade do ar atmosphe-'
rico.
Dllsll'byllo,
adj. (do 01'. das!Js, velludo, e IJhyllon, fOlha) (t. boI.) Que tem foIIJas vel udas ..
DIISYI'O, S. m. V. o seguinte.
nU8YI.odo, S. m. (do Gr. clas!Js, pelludo,
felpudo, e 110ys, pé) (t. zoo!.) Nome scientiaco dado ao coelbo bravo e ao talú. § pI.
Insectos bymenopteros de patas vello as.
J)"8y8tnch)'0, ", adj. (do Gr, dasys, velludo, e stachys, espiga) (I. boI.) Que tem es·
pigas velludas.
Dn8)'8téllloIl0, ", adj. (do Gr. dasys,
velludo, e slêm6n, estame) (I. boI.) Que tem
estames velludos.
DIIS)'ín'''I\I, S. f. pI. Genero de quadrupede da famIlia dos pedímanos; tem a cauda coberta de pello comprido. Cuv. L t29.
DII8')·'. ..·0, S. m. Quadl'llpede da Nova Hol·
landa, da ordem dos marsupiaes.
Dátll) S. r. (do Lal. data, desi n. fem. de
datus, aado) O dia do mez, e anno, que se
põe no principio, ou no fim dE' uma carta,
de um contracto, de uma lei, etc./ para mostraI' a época em que foram escl'lptos, e assignados. M, Lus. 3. 123. "a data deste testamento he do anno de Christo, etc. § (t. de
chronol.) Indicação do tempo fixo e deter·
minado em que um successo teve log-ar, e
por meio da qual se lhe póde assignalar na
narração historica, successiva, e na ordem
chronologica o logar que lhe convem. § iJe
velha data; de muito tempo, antigo. § Achal'
alguem ele boa dala, ou má data; i. é, humor. § iJala, por dada; direito, ou acção de
dar. Luc. 6. 4. lIaquella data só era de Oeos"
"este beneficio era da data deI· rei. "a propag-ação dos individuos he data de mão superior" 111. Lus. 7. 491. ~ Data; (I. faAl.) o
acto de dar; o que se da ou applica, ou se
recebe de uma vez: uma data de agua, uma
data de pancada.
_
D"t4." V. trans. Pór data: v. (J. - a

li,

n,

carla.

Dn&nría, S. f. (do Lat. data1'ius, a, um,
que se deve dar, que está {Jara se dar) Tri·
bunal da curia Romana, onde se despacham
as graças expedidas, ou concedidas por bulIas.
D"tá"lo, adj. m. O cardeal datario ; que
preside á dataria, ouve os pertendentes,
consulta o papa, e U~ma os breves. M. L.
7. 57. § s. m. O datano.
D,,(.IIádo, II, adj. Da cór dos datiles :
lIborzeguins datilados" Eufi·. Com.
Uátllc S. m. (do Lal. dact]/tus, tamaral
O fructo Ja palmeira. AzambuJa ao Ercod. c.
L6. e Bal'ros.
Dlltllch'a, S. r. Palmeira.
DntísOlo, S. m. (do 01'. dalism.os; Repetição fastidiosa de synonymos para di ;er
uma mesma cousa.
natívo, S. m. (do Lat. dativus, a um) (t
de gramm.) Caso, ou innexão dos Domes latinos e gregos, que equivale em portuguez
ao complemento terminativo ou regimen
indirecto; i. é, a um nome regido da prep.
a ou para, exigido pela signiUcação transItiva de alguns verbos, adj. e adv. ; V. g.
dei a Pedro; mandei para João; fiel ao juramento ; igual para todos; proximo á ca·
sa, junto á rua. § Correspondem lambem ao
dat. as seguintes formas dos pron. pess. :
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me, te, lhe, 110S, 'VOS, thes, se, alem lias que
ão reRidas de prep. clara: v. (I. a mim, a
li, a eUe, a clla; a nós, a vós, a elles, a ellas, a SI. De loda eslas inllexões porem só
corresponul'l11 c.Télusiva11lenle ao dal. lal. as
seguillles da 3.' pt'ss.: lhe, lhes, lodas as
outras e empreg-a01 igualmente cm relações que se expl'1melll na gramm. lal. por
outros casos.
0 .. 1"'0, 11, adj. (do Lal. c/a/ivus, a, am)
(I. de jur.) Dado pelo magi trado : v. g. tutéla dali va; opposta á leg i/im a, que é im:tiluida pela lei, ou á testalllental'ia, por testamento. 01'11. 3. 43. 5.• tutor dalim"
Batill''', s. f. (t. bot.) Planla nnnual. ou
vivaz, indlgena da America e Asia trnpical;
é veneno"a; e disfarça :is vezes as fnneslas qualidades das suas folh~s e lIóre , por
um l:heiro mni nave. V. Eslramonio.
nllhu'iull, s. r. (l. chym.) Subslancia alcalina descoberta na semenle da cla/u,ra est!'amonio, Ijue tem propriedade mui venenosas. e narcoticas,
ní.ucICó'·lIIe, adj. 2 g. (do Lal. daucl/s,
cenonra, e l'ol'llla) ll. bol.) 'Que lem a forma da raiz da cp.noura.
Dllllcioells, S, r. pI. (do Lat. elalLctls, cenoura) lt. boI.) Familla de plantas que tem
por t~'po O daltcus, cenoura.
Dll\'l'O, adv. (ant.) Diante, avante. lned.
de Atc.
D .. vlludito; (expressão ant.) Acima dicto,
ou antes dicto. P. da n. Gen. I. 63. os "tiavandilos castel1os•.
D'''''l\ute, adv. lJal' por d'al'ante: i. é,
pOl' dianle. (t. naut.) V. Avante. B. t. 8. 8. e
(I'eq. Bl'it. Viag. 284. § Surrli!', obedecer ao
leme, ou governo, e mareaçao, que S() faz,
para fazer cabeça, e navr/tar. § TIg. Ceder,
altender á razão, insinuaçao, rogos. § Ter
por à'avante; ter diante dos olhos, estar
vendo claramente. Luc. 3 !l. "isto ainda
quando não livemmos por davante o exemplo do Senhor".
nllvelltÚj;CIII, s. r. (aul.) Vantagem. Res.
Ch/'. J. 11. fi·cq.
nny.. , s. f. (t. do lndo-porluguez) Parteira.
Uu)... I, ou Uny.·o ; Titulo do iihperadol'
do Japãu. Luc. 7. c. 5.
De ;J'refixo que se ajusla a algumas palavras e indica privação, separação, etc. v. g.
depreciar, decapilal', depennar, etc. § Tambem denota que a acção, que indica o radical, se pratica ou succede pouco a pouco:
v. g. decahir, declinar, definhai'. § l:ligniflca linalmenle o contrario cio radicai: v. g,
decomp61', de(;J'escel', de{ll'aelal', dejpJuar.
De, prep. É a unica com que se exprime
o complemenlo restriclil'o, cO\Tespondenle
ao genitivo latino: v. (I. Filho de Pedro;
pae cle Anlonio; ramo ele lIóréS' casa de pe·
dra § Exprime lambem muitas relações,
correspondentes ao ablat. latino, e a que
nós chamamos cOlllplementos circU1;nstanciaes, e ás vezes terminativos: v. g. veio de
casa; partiu de Cintra; lembrou-se de mim;
esqueceu-se de ti. ~ Entre outras relações,
de indica o termo ú'onde se sai: V! g. veio
de França.' e fig. o estado de que a'lguem
pas,a a outro: .do cajado ao scrptro" .da
choupana aos paços imperiaes» "di! vendido,
e escravo se VIU vice-rei d.o Egyptoll Vicira.
E a sim os diversos estados porque as cousas algumas vezes passam, indo successi vamente de um em outro. Luc. 5. lO. "de palavra em palavra assim se foi a cidade
amotinando, que, etc.» Lobo, p. 513 "de gente em gente» § Pena menos de morte. (Ol'el.
Jllan.); morte é o termo a'onde parte a comparação; outras vezes é por ellipse.' "em
menos rle tl'es annos" i. é, menos espaço,
que o de tl'es annos. § De indica tambem a
cousa, qualidade, accidente, pos5uiuos : v.
g. o senhor d' esta casa; Deus de 1I1isericol'elia,. homem de annos ; capacete de {erro;
homem de juizo; cheio de agua; cheio ue
anilas § Exprime a Illateria de que a cousa
é feila : vaso de barro; copo ue VIdro; am
de melal; annel de ouro; etc. § SigniUca o
modo: v. f!;. andaI' de pressa; andaI' de vagaI'. § a instrumento: v. rl- {eril' d'a lança,
e('as esporas, tl'o açoute. SagramoI', {I'eq. §
Mostra o agente em algumas orações pela
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passiva: "aquelle de quem (por quem) Deos
foi bapti~ado" Cruz, Poes. ( . João Daptista.)
Al'r. 7 21 .• vencerão os tyrannos, e alcrozes de qurm erão ju tiçados" Marl. ('Tal.
"morrer de pesle" ~ A causa: v. g. de miva, de nojo, de CW'toso. Lus. 5. 31. "be Velloso lI0 braço confiado, e de arrogante crê,
que vai seguro" .. de humanidade pura me
soccorreu. B. 2. 2. 1. "de ccgueil'a e loucura obrou isso" "de puro clwral' ehegou a
perdl'r a vista" § Signillca tambem clesde: v.
!7 ·co tumado de menino» AIT. 4. 7. e f}·eq.
ELlfi·. 2. 5. Sâ Afir. San. 6. "amor jaz, e .ia
de muito lempo. § Indica a origem, o motivo, a cau"a : v. (I. de consel/w 10U por conselho). V, do Are. I. 4. Ellli·. 5. 4. "a cau,a
porque fazem islo ue de Iymnnos" B. Z. 2. 2.
"de que oU/l'a {'ogo ardia dos Tt'ucros a alta
gloria'!. .. e mil choritrão do vão ~ontcnlalllCn
to» FerI'. 2.
1/,0...chóro et aquella d61',
d'aquella magoa" i é, por cau:a d'fl{Juella
dóI', elc. lel. 2. f'. 152.·e e t'sle et'os deoses
he vexame» Ellcida, 11. 106. § Exprime o
apartamento de alcrum termo verdaueiro, ou
semelhante: .. qnebrar da furia· como agua
que quebra do moute, elas nuvens: elo utern:
"palavra que caiu da boca imprudente" "li·
cou el-rrl quieto da guerra. Lcão, ChI'. D.
Dini:;. § De ajunta·se aos inl\nitos, que são
~uros substantivos: v, g. come!;a de servir.
~ Usa-se eom adjectivos substantIvados, como expletivo, ~em signillcação : v. g. o pobre d'o homem, o triste de mim; por o pobre homem; ou como se dissp.ramos o lriste
elL, que aliás se não diz, ou cu triste; "mas
ollnoscio ele mim, que estou fallando'?" {)am..
Ect. 7. como, Ó el~ nescio; ou eom subst. v.
g. o ladrão d'o moço; por o moço laelrão; -o
sem ventura (desventurado) de mim" sendo
o acciclente como que o po:;suidor da eousa
a qne pertence: assim dizemos tambem:
o diabo do Iwmemj ou, homem do eliabo, por
diabolico. § Indiea a origem de que alg-uem
descenrle : "IJe ele boa geração, ele bons pais"
"de GamerlE; varão de avós prestantes" Eneiela, 12. 53. e ligo .Botida ele pessoa eerta,
de boa parte" § De usa-se em muitos casos
antes de nomes sem artigo; v. g. quando
os nomes são individuaes, porque sendo de
si mesmos definidos, e limitados, excluem o
artigo: V. g. de Roma, de Lisboa,; ou q1lando o nome e toma como adjectivo, con~i
derando só as ideias, qne se comprehendrm
na sua signiUcação, sem altendrr aos indi·
viduos, a quem a mesma significação se es,
tende, e abrange. Assim dizemos, v. g. lig-ura ele cavalto; portas ele ouro; vaso ele fel"
7'0, ou ele bronze; leito ele mar/lm; com ho·
ras ·de. dia, elc. Como se vê d'e~tes exemplos
damos eom a preposição ele os allributos, que
se comprehendem geralmente nas 1I0ções
de {'erro, cat·allo, ouro, marfim, bmnze.' e
tanto é assim. que ás palavras ele cavallo,
ele oum, ele fCl'm, etc. podemos substituir
adjectivos attributivos, IIcando o mesmo
sentido; v. g. figura cavaUal', aUl'eas portas,
{erreos 'Vasos e límnzeos ; e ebu7'11Cos, por de
lWJ.l'fim. substituição, que se não faz, quan·
do os nomE;S vem com artigo, porque então
signillcam individuos, a quem compete a
sua significação: V. {I, o cavallo é auimal
ulil ao homem; por: os cavai los todos em
;leral: sceptro feilo elo ouro, que se tirou
d'esta mina; vaso do ferro, que me comprastes, etc. ~orql1e os pedaço, 011 porções,
são' como indlviduos d'estas especies de metaes, etc § Por meio d'esta preposição damos atlributos, corno se vê nos exrmpl'os
acima, e ainda com os nomes proprios ; ·v.
g. é de Lisboa, de noma, por Lisbonense, ou
Romano: e com a prep'lsição sem tiri'Lmos
attributos signilicados por nomes usados
atlributivamente. Assim âizemos, homem de
/tom'a, Oll sem Iwnra; ele verdaclo, ou som
verdacle, ele criação, ou sem criação; etc. §
Dizemos tambem, venho cle casa; i. é, de
minha casa; vens de casa? i. é, ele tua casa; elle saiu ele casa, i. é, ele sua casa; assim a prep. ele, permi ttindo a suppressão
do possessivo, concorre para a concisão, e
portanto para a elegancia da phrase. a mesmo sllccede com o artigo: v. g. esta tI. com
a dó/'; i. é, com a minha dóI', com a dóI'
costumada; clã-me o chapeu; i. é, o melL

r

ch:\!1Cl o chapeu que r;ostlLl1l0 lrazer §
Qu:l'l
le precede qualquer vocalmlo iue
pl'l!. ..a por e,' supprnne-se o e e sUbt
tue-,e por pma apostroplJe: v. g.'golpe d'~'
tae!o; taelmo d'estracLa; etc. § Alguns SU;I.
pnwem as vezes o e, me-mo antes de qnal.
quer outra vogal, SUbslltulndo-o pela apostrophe: v. g. et'aquelle, et'aqucl/a e{'allo
cl'olho, etc. § Muitos escreyem sem aposlro~
ph'3 a prep. c/e, quando unida a certos adj. e
ad v.: v. f? etesle, claqlLelle; eletqlLi, dcdi; donde, tc. § De perde. sempre a vogal, antes do
a\·t~ o, as, os, as, Com o qual se conlrabe
u e~te. moelo : elo, da, elos, das. § Da Illesma
!"!Jauelra se contrahe c~m o'pron. demonstratiVO: o, a, os, as; asslln diz-se: elo ela dlJS
elas, por: e!,aquel/e, el'aqllCl/a, el'aQll~les'ct'a~
quellas, ct' LSS')1 et·aqwllo: V. g. (~fall:imo acer.
ca dos negoclOs, tanto do que j:i esta reehado, como elo que depende ainda de soluçâo.
"um sallio da casa frouteira. o outro c/a que
Ilca ao lado" ((q uando me refiro a negocianles
honrado_, fallo etos que cumprem o seu de.
ver,.e. nao dos que faltam a elle" ÚIS. 5.5.
(( Pas amos a grande illla da Madeil'a.. Do.s
que nós povoámos a primeira••não me
quero lembrar elo que VI, nem do (Iue ouvi.
§ De, cOlltral1ido com o art., liga os doi.
termos de um comparativo de inferioridade
ou de superioridade: V. g. Pcd.ro é menos
tra/Jalh.Jetol' do que A'ltanio; José é'mai.! /.lt!letioso do que Pedro. § De é tambem lermo
essencial cio snperlali vo relativo: 6 o mais
rico de todos; emprega-se tambem em mui.
los p.asos contrahido com o arligo: comais
justo dos homens § Precede cerios adj. eadv.
furmando loe. adverbiaes : v. g.lJo mais;tle
menos; de fora; ele elentl'o; cle IOllge: de perto; ele novo; de Ioelo; de repente; de bai.ro:de
cima; ele. § Pospõe-se a certos adv. e loc.
ati verbiaes, formando loc. prepositivas: v,
g. antes ete; depois ele; pcrto c/e ,. jUllto cIt;
debaixo ele; etc.
Uéu, S. r. (do Lat.) (t. poel.) Deusa. LIIS,
I. 34, .. a clara déa" I.11Sít. Tral/s{. {. 107.
nehdo, S. m. amcio de deão. iI!. Llls.
4. -6.

nenlhnçiio, S. m. (t de ch)'m.) Acção
de dealbar; mudança de cór prelaem brauca, mediant€ a accão do fogo.
O"lllbudo, p. p. ue Dealbar, e adj. Bran·
queado. § fig ...Sepulcro elealbado. o hypocri ta : it. o mal confessado. Pasto do lJ. do
Parlo, 18'2,
Uenlbá." 1'.lran:;. (do Lat. clBcdbal'e) Bran·
qllear; e fig. [JllriIiCar, fazer puro. L~il. Q.
\. f.7 v. "a qur~m dá por olficlO dealbar, ou
branq uear as estolas dos pre~e3linados'
Agiot. LlIs 2. 55. e 740. <>elecdbarao suas ~a
lliardas estolas no sangue do cordwo 1m·
maculado".
Ue.. lvá,·. a mesmo que Uealbar. .
ncnlllhlllnçiio, s. r. (I. medo p. us.J Passeio' agitação do corpo, passeando. ~ llu·
dança ele.logar. Pltarm. 1'. ~.1J. 98 .paraque
não faça (o cancro) corrosao, nem c/eambllLapio".
Deulllbllli..·."e, V. ref. (I. medo p. us.I
Diz,se dos hnmores, ou ulceras, lJue lavram
e passam a outra parte do coepo. Pltarm,
1'. 2. 11. 152.
DeUlllblllntó"lo, u, ad). (d~ Lal. dtiJu~'
bulatol'ius). V. Ambulatol'lo: <>Imruullldade
eleambutatoria para o criminoso passcar se'
guI'o e impune" B. Flor. 5. 459.
.
DeulIlblllntó"lo, S. m. p. uso passeIO,
logar. ChI'. elos Con. ~egr. 2. r. n.
neionte, au V. V. Dlanl~.
D i.
ne.\nte, e derivo V. Ulante, ele. § ::m
vado do Lal. de e anle, usa·se .Iam W
deanLe; e assim: adeantar, dealltelro, I .,
e todos os compostos. _
) Di.
Deiio, S. m. (conlracçao de ~eeanoi'
gniuade eccle iastica, que, depOIS do b (lO,
ou arcebi spo, governa os cabldo~. v in'
Ue'''·'·IlZ0Ú.· ou DCllr"'lZoar . 21
trans. Arrazoar', altercar. Chi'. J. 1. C. •
§ V. Arrasoar e Arrazoar, no lim: bero es.
lte.ll·t1elllnçiio, ~. ~. ProU UI!C13 lavras e
pivitada., clara e dl.s~lncl~oda44~a .0 som
das partes d'ellas. VWll'a, . I' ra ••a
da voz e a elearUcutaçãi! das pa:Vsolelrão
çJ.earUculaçào dos meUlIlOS, qu
lJemll.
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Deorllru1á", v, trans. Pronunr"~ dis- 1. 3. 11. "por evitar escandalos e debales"
Di-I.II, pI. Debeis, adj. 2 g. (do Lat. deblIinclamenle. M. Lus .. 7, 5~5, § fi!
'!' i. é, contendas sobre os novos descobri- tiS) Fraco, de pouco vigor, de ponca I'orça:
I. 58.•trovões que 1al1avao e deU! I,
..tao mentos da India. AzUl'. c. 30. debale no '1. g. saúde debil. Cam. Eleg. 4. "o debit
conselho d'el-rei. § "Debates entre amigos muro- 111. C. 12. 25. "a debil voz levanta.
as vozes lI ,
•
Dellucclí." DebnccIH··.. e, ou I~ehuc- com obras de prestança e benevolencla» PI'O/111Jt. MoI'. 216. "debit uso de razão" § V.
rbilr.S(', (eiL como k) v. t~·a~s. uu ref. (do RezellCl. Lei. f. 29. § Combale, peleja. Eneiel. Fraco, slln.
I.al. dciJacchm'i) (t. po~l.) Enlurrcer-se, es- 10. 105. Lobo, 1J. 572. "os mais se dão caItehllld ... de, S. f. (do Lat. debilitaJ) 1/rabravcjar, correr desalll13damente como as ptivos sem debate". § Emulação: v. g. - da cjueza, falta de vigor, e forças do corpo, ou
bacchanles. Ii'. Elys. 8. 38~. "ou na alta ser- honm. § Debates em assembltJas detiberan- (O e pirito: v. g. a debilidade do cntenclites,: o acto de discutir; a discns8ão das ma- menlo humano, da mzão, Viei?'. 5. [52.
ra tlcbacchantlo eolo".
lenas sobre que tem de versar a vOLação:
Dellud'.""ll. V. Dobad.onra:
.
.
Debllltll<,;uo. S. f. Enfraquecimento, perDellalxo, adI'. Em sltuaçao IOfenor a t'. g. os debates das camaras; debates 1)ar- da de forças. 11. Flor. ~. 387. Fen'. Bristo,
pessoa ou cousa, que se acha em plano lamentares,jue/'icial'ios, etc. § V. Disputa, syn. ac l. sc. 3. "para que os filhos nascessem
mais elevado: ell.es rs~avam qe .cima, e' nós ·Debute.......·u, S f. A acção de debater- com menor debililal'lÍú dos paes".
debai:rn' cã debaIxo nao se dlsllOgue quem se a ave. Arte da Caça, {. 18.
',Debilitação, lJebí'lidade, Syn.) lJebilitação
Debate.', v. trans. (do FI'. debal/re; do é propriamente a acção de debilitar. Debi·
esla lã em cif!la. § Le.t'al~ debaixo; em luLat.
debatucre,
baleI')
Discutir:
v.
g.
a
cia, conlestaçao, ne~oclaçao; \':n~cr: " ellllidadc o estauo do que é delJil, o resulLado
pre nos lcvall~aebal:l;o. Id. 3. ;>. ,. (I. é, do questão. § DebateI', diz-se de varias pe~soas da acção de debilitar.
corpo do vencedor) levam a melhor de nós. que discutem de viva voz para dilucidar, e
Deltlllt.ído, p. p. de Debrlitar; e adj.
Ficar debai!lJo; ser venciLlo em lucta, ou defender o seu direito, e pertenções res- Enfraquecido, abatido: 'V. g. debilitado o
em discussão. ~ EstaI' aebaixo: ser do par- pectivas, ou para fazer decidir uma ques- corpo l)ela dieta: dl/. •debi/.'ilacla a nlonarlido que estli (óra do poder. ~ it. Estar em tão que as interessa.
chia Rela guerra dilatada" tUbo de Macedo
dec~dencia, em dependencia. § Debaixo de;
Uebutcr, v. intraos. Disputar, alLercar. Azevedo: "debililado de gente" Goes, 111·it.
loc. pop. em situação inferior, !TIas na nlPs, 8. t. J. 6. H. P. 6 v. debater na questão, ChI'. 3. 9. "debititada.~ esperanças".
ma posição vertical: v. g. debal,co da 11/csa, sobre a questão. ~ J)ebater; brigar, justar,
Ueltllltlldo.·, ", aujo ou
dwai:JJo da eac/eim: "debeli:co de novos céos contender. t. 41. Lus. t. 35. ,.]lum pela inUeblllt"lItc, p. a. de Debilitar; e adj. 2
enovas estrellas. Fitos. de Princ. I. {. 13. famia que arrecea, e outro pelas honras g. Que debilita, ou tende a debilitar. § De.dlbalXO seu fingimento. i. é, do seu fingi- que pretende, debatem, e Da porfia perma- bititante, S. m. Cousa que debilita.
menlo. Lobo, Egt.2. (Esta ellipse é má imi- necem,t.
Dchllitá.·, V. trans. (do Lllt. debitital'e)
~ção de Sá e Il1il'., 9ue, a manei ra ital iana,
Debut".'."e, v. rel. Agitar-se muito, fa- Enfraquecer, abater, diminnir a força, vidisse: .debai:ro os 1Jes a lua. imitando o sot zer muitos esrorcos, muito movimentos do gor plJysir.o, do corpo, do entendimento.
loipiedi, sem advertir que soUo é uma pre- corpo, para reFi" 'Lir a força superior: v, g. 041'1'. 9. 2. "debilitaI' os nervos" e ~. 28. lia
POSiçãO, e debaixo um adverbio, que ne,ces- debatenLlo- e contra os que o segul'avam cnlpa de hum debilitou Oesforço de mui;íladecomplemenlo, como acnna, de aWl1a, conseguút {ugil'; a ave empolgada debate-se tos. ~ fig. Debilitar o estado com guel'l'as;
adllllro, afora ua cidade, etc.) .ante que para escapar; i. é, forceja. § Debater-se; debilitar o partido, ou bando; - a pl'ova; e
lnlre elles houvesse Hpi ... viviam debaixo (I. de vola!.) bater as azas, as pernas: "o Luc. 9. 15. 1 1 - a relaçam" quanto á certedos mais velhos, reparLidos em parentelas" falcão debate-se vendo (;ousas desacostuma- za. § lJebilital' os contral'ios; - o inimigo;
0.3. 5. 5 § FicaI' debai:co de; ter sobre si das. Art. da Caça, p. 61 v. ou estando de· tomando-Lhe, ou estragando·lhe genle, manllguma cousa, que lhe caiu ine. peradamen- Sl'jOSO de lançar-se á presa, e relé. fig. "o timentos, navios: .etebilitado de "'ente, e
le em cima: ficou debaüco uas rui na.. § it. menino se ,Icbatia para ir para aI9u~m" V. fu.talha" "repartindo, e debililando o imSer alropeliado, derrubado, pisado, ou es- do Arc. I. t. II. Dom. 3. 3. t. f!;1I11'. 2. 5. perio" entre varios. Luc. 2. 18.
magado por cavallo, calTo, locomotiva, "debalcm-se por guerra» i. é, dão mostras
lloebllltó"'8c, V. rer. Perder as forças, o
ele.: IIcou debaixo do cavaJlo, dcbaixo do de a desejar; 011 desejam: "por não haver vigor, a energia; enfraquecer.
americano, do bond, do comboio, etc. § embarcação, em que os fossem soccorrer,
Débllmcllte, adI'. Com debilidade.
fig. Exprime relações de dependencia, su- estavão se todos debatendo" como" a ave caDcbi(.ue, S. m. O acto de debicar al~içãu, obrigação, solfrimento, etc.: debaWio çadora se debate por ir ás presas. Coulo,·5. ~uem; troça, caçoada com disfarce, desde juramento; - de pri ão; - de fórma: ~. 2. qua~i como o cão morde a trella.
Irncte.
elle esleve IrabalLlUndo todo o dia debaixo
Debltádo, p. p. de Debitar. Inst,·. sobre o
Debutldiço, u, adj. Que se debate, agi·
de um sol ardente; debaixo de uma chuva ta, inquieta: v. g. açor -. Arte da (Jaça, r subsidio lil/el'. 7 de Julh. úe 1787. lil. 3. 4. §
10ntlnua e torrencial § Debaixo de; no tem- 19,
Quantia, imporlancia debitada; (I. comm.)
po de, durante: v. g. debaixo 'do reinado;
Debutí ... o, p. p. de Debater; e adj. Agi· lançada na respectiva conta devedora.
-do governo d'aqueJle principe; quando tado, ventilado, discutido. Viei'·. 4. Ui5 .•as
Dehltá.·, V. trans. (de debito) (I. comm.)
elle governava, quando elte reinava; du- Cjnestões allissima de theologia ... dispu- Constituir um devedor; lançar alguem coranle o seu governo, etc. § Debaixo cio bra- tadas e resolutas, as controversas debaticlas rno devedor nos livros d'uma casa de comPJ; posto e seguro entre o braço e o corpo. e examinadas".
mercio; é opposto a cl'edilar.
Ocbltár,,,cl V. ref. (t. comm.) Fazer-se
!. Til' debaixo da lingua; estar alguem qua- Uehutl"'''rll. V. Debatedura.
!I a recordar-se de uma palavl'a, de um
Ueháxo. V. Debaixo. Leão, ChI'. Ar 1/1. con ti tui r-se devedor; lançar-se como tal
nome, que quer dizer, e não pMe. § Tcl' ~. r 291. "debaxo do reinado dei-rei Flavio" nos seus proprios livros de commercio.
alguem, ou alguma cousa debai:co das vistas; i, é, reinando Flavio Ervi~io.
Alv. de 24 de Jan. (te 1803.
ler ao pé de si, sujeito ao seu cuidado. §
Uébíto, S. m. (do Lat. debitum) (I. de
Ot,bclluçiio, S. r. Acção de debellar.
'frr d6bai:JJo de mão' ter em seu poder a
Debclládo, p. p. de Debellar; e adj. Des- dir. can.1 Obrigação reciproca dos casauos,
!u~,disposição. § V. BaiXO. § Ada"'.: "be baratado, rendido, destruido com guerra: para a propagação. Pl'ompl. Atoral, 1)agar,
~:~_.dos pés se levantam os tra~)alho " v. g. nações debelladas; eJ;el'citos, muros de- negaI' o debito; 1Jedir o debito. Mart. Cato
'lItU(l~.ro dos pés se levantam desastres" bellado.. ; os l'ebelcles e 'Í/!surgenles -. 8al'· 27fJ. « - matrimonial". g (t. comm.) Divida
·I!tbo/xo de ruim capa jaz hum bom bebe- reiros, {. 18~. Eneül. t2. 188. "gente debelo d'uma casa de commerClo a outra, verillcador••Cunhados e ferros de arado debaixo lada".
da pelo balanço entre o que ella deve e o
da lerra prestão" "o nabo e o prixe debaiDebclllldiH', n, S. Ido Lat. debellator) O que lhe é devido. § Tambem se chama de:da geada cresce" "Folga o trigo debaixo que, a que debella: "debelladol' do barbaro bilo a parte, pagina, ou columna de uma
conta nos livros d'uma casa de commercio,
,J!~Ye, como a ovelha debaixo da pelte" Agareno".
'iMO d~ sahal ha ai" "Debaixo de boa Dcbcllúr, v. trans. (do Lat. debel/al'e) em que se escrevem, ou lançam as som~avra. alu .esta o engano" .Debaixo do Vencer, desbaratar em gnerra. Vieir. 5.90. mas que lhe são devidas: v. g. já lancei
10 saio esta o homem mao".
"debella os Amonitas» Val'ella, N." Voc. i79. essa somma no debito da caixa, ou no deDeblihl", adI'. V. llalde.
"debellanflo inlip,is" Cam. Eleg. 4. e Ecl. 6. bito da cO/I.la de capital, etc.; é oppo to a
~ebnl~d(..h., s.- f. O eslado Ç10 corpo "dos reys avós vossos, que de Juba os rey- crecli/o. § E tambem o saldo devedor (['uma
milll~r fora de fórma. § O signal para se nos debellal'am" § IIg. Vencer, subjugar. conta particular: o seu debito é ele um conretn es e eslado. "tocar a - •. § Acção de Vieil'. 10. 1~7. 2. "levantou Deos hum pa- to de "éis.
Uebochlulo, ", adj e S. m. Que se enellandar, de romper as fileiras de .pór-se triarcha, e huma companhia que ... f~nnas'
~ fuga. §_ "'ieal' ludo em debandada' ficar se ã Igreja militante hum novo. subSidIO. '.' trega ao deboche; extravagante, libertino,
,lO eonfusao, dirigindo- e umas péssoas com que forlillcada os reslsLJsse. e mais devas O.
Debochíll', V. trans. (do FI'. debaucher,
,~um la~o, outras para outro.
gloriosamente os debellasse" (os hereges)
:.n~Q",ol p. p. de Debandar. § adj. (,debellar as paixões, e[ue fazem guerra a intemperança 1I0S prazeres, na gula, na
sensualidade,
etc. I Lançar no deboche; torii mdIS.C1phna· li ma parte.
alma" "debellar os vicios que fazem guerra
~bandnr, v. trans. (t. milit.! POr em a moral, e probidade. "debellar leões. Maus. nar devasso, libertino.
Dt"bochá"'8e, V. ref. Tornar-se vicioso,
~dada. § Debandar, v. inlrans. Q. lJe- AI,
~ r·se, v. ref. POr-se em debandada'
Debcllotórlo, a, adj. V~ctorioso.
. extravaganle, libertino; corromper-se, pro~l'~confusamente, e em várias direcções;
Dchlcúdo, p. p. de Ueblcar: ..uvas deb~· stituir-se.
Uebóche, S. m. Extravagancia desorde~Imen[al~andfo de muita gente, e princi- cadas)) de que se comeram alguns bagos.
Debicá." v. intrans. Tirar, puxar a ave nada; desregramento de co Lumes; excesso
lIr.se' e. e orça militar. § llg. Desordetilil '. ~100 .guardar a ordem, a disciplina alguma cousa com o bico. § (t. [)Op.) Pro- nas behidas, nos gosos e prazeres sensuaes,
Dar, a ma parte.
var, comer pouco dr. cada vez, e de caua no jogo, etc.
Debolt"· V. trans. (t. med.) Tirar as
cousa; comer enfastiadamenle. F. Elys, Vel'D:::~' V. Dobar. Sá e Alil'. Com.
13. di c, s. m. Disputa, altercação. Al'r. sos. § Debicar; (t. pop.) dizer cousas a al- crostas, as bosteltas das chagas. Moei Melh.
r.:enl;eL~. I. 66.. ~ .•tiverão alguns deba- guem para o ouvir, ou desfrucl'al" caçoar, I. 36.
Deb.'eu.·, V. trans. p. uso Ferir, açouI e quasl chegarão ãs mãos" B,
troçar com disfarce.
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tando: «debrcm' a açoutes» Agiol. Ltts. Z. "pensamento que estava debuxando os olhos
de quem etc.» Oam. Ec. 2. pintando·os na
Deb,·.uítlo, p. p.. de Debruar. P. da H. phantasia, ima,ginando-os. ~ Retratar, reproduzir a imagem. Cam. Eleg. 6. (os alaGen. 2. 4.88. UJb. P1'lm.
De'U'lIíÍ", v. trans. Forrar a borda da mos pendendo por cima da corrente) "ouvestidura. ou de qualquer panno, couro, tro formoso bosque debuxando»'§ Repreetc., com' uma especie de cairei, por orna- sentar, pintai', descrever, retratar com pato, ou segurança. § fig. No lirazão: v. g. lavras. B. 3. Pml. "mas nella (na Cyropearmas brancas debruadas da mesma cô/'; dia) quiz elle (Xenephonte) debU$ar, que
i. é, guarnecidas pelas bordas. NobiUarch. tal havia de ser hum rei no goverlJo do
285. § fig. Ornar: "delfrum' o discurso de seu reino»
Debllxá.'.se, v. imp. Retratar-sc, reproversos de Ovidio, de sentenças de Plauto»
Lobo, Côrte. § fig. "Eu que para viver no duzir·se a imagem: v. g. as aI'vores, os !'amundo me debl'UO de outra cór» (me finjo mos se debuxam na l1{/ua, sobre que p~n
dem, bem como o 1'oslo no espelho fi·ontetro.
qual não sou). Cam. Carla, Z.
Deb"lIciltlo, p. p. de Debruçar, e adj. Palmo P. 3. c. 2. e Oam. Eleg. 6. e Oanç.
Inclil11\do,· penuente: v. g. monte debruçado 16. e fig. debuxarem-se no cel·ebro. ou na
sobre o mal'; inclinado, com pendor para alma as especies, ou imagens dos objectos
elle. Vieira, 10. 104.. 2. Lobo, p. 628. "sove- que alli se imprimem por meio dos sentireira sobre um valle debruçada» fig. Bem. dos', ou sensações. Luc. S. 18. "debllxaremL. e O. I. 288. 2. "alma que estava como se com figuras espirituais as imagens natudebntçada sobre o seu a/recto triste". V. o rais das cousa : ter imao-ens Impressas,
donde tire as expressas» §t\{epresentar-se,
verbo rccipr.
.
Deb"lIcúr, v. trans. Deitar de bruços: descrever·se, pintar-se éom palavras. Paiv. g. deb·ruçou o criminoso, e açoutou-o va, S. 1. 191 v. "nesta pratica se debuxa a
bem. § fig. Humilhar: "a ambição os curva, carne, e o espiri to»
IJebÍlxo, S. m. A arte de debuxar ; o de·
debl1tça, e arrasta aos pés dos validos» "d~
primir, acurvar, e debmçar-llJe aquella tao senho representando um objecto pelos seus
contornos. § fig. Delineação por escripto de
em pi nada alti veza» .
.
ne'U'lIcíÍr-se, v. reL mais usado que o obra, que ha de ser executada com mais
h·ans. DeÍlar-se de bruços; pór-se de bru- feitio, e curiosidade i amostra. B. lJ. 1. Prol.
cos, apoiando-se sobre o peito: v. g. ado- "lendo-lhe hum, ou aous caRitulos da amosrando. Ined. 2. 619. "forom... até a igreja, tra, e debuxo. (era o Olarti/wndo, em qué
debJ1tçando-se todos em ella» Vieira, 10. se ensaiou para escrever as Decadas) § /Je333. "como os que pade~erão grande s~de.:. bbtxO da cidade, da fortaleza; a pintura d'else arremeção, e debruçlw sobre as primei- la feita de mão. Anelr. ChI'. 3. t3. opposto
ras agoas". § Inchnar a cabeça e o corpo a estampa: "hum debU$o de Deos» (quem o
muito para baixo: v. g. debruçar-se da .Ia- quizer ver veja a alma de um justo) Paiv.
nella, do muro etc. Rttth. Pe/'eg/'. «andão oS. § Primeiro debuxo; risco, ou as liguras
todo o dia debl'ttÇadas pelas janellas». § riscadas sómente. V. fiisco, Esboço, Hascu·
fig. lJebruça/'-se a alguem, humilhar-se-ll1e. nho, Delineação, Bosquçjo. § Atelier alguel1l
Brachil. de Pl'inc. p. 7. • todos se debl'ução em debuxos; (loc. fanll!.) em lanço emba·
a fortuna» Uliss. 2. 4.8. "ja se humilha de raçado. Chago Carl. 2. 34.5. A.c. dos Sing.2.
medo o vento frio, e aos pés por lhos bei- 90. 2. e 4t4. § Debuxo de bU1'!I; a figura, ou
jar se debruçava».
lavor, que se imita em relevo, ou meio reDe b.'óços, loCo adv. V. Bruço~.
levo 1\1, L. 9. c. 19. "debU$o que está no seDeb"óm, s. m. A fita, ou caireI, com pulcro de Egas Moniz» § lJebwlJo ; peça de
que se debrúa e guarnece a borda do ves- pau, de que os correeiros usam, para fazer
lido, de qualquer panno, etc. § fig. Nas fe- riscos a borda das correias. § Chapa de maridas, a borda que se vae cicatrizando, ou deira lavrada, cm cujos lavores se assenta
que Jica depois de cicatrizada, com outra a tinta para se applicar ao ramo da chita,
cór. V. do ATC. I. I. § fiO". "Armas fortale- que se vai pintando, como se faz com os
cidas com hum debrwn 'ãe' aço» Palmo P. typos de imprensa.
3. § "Lettrádos com debl'uns de Latim» i. é,
Deell, (do Gr. deka, dez); Prefixo de alcom dois textos superficiaes, mal instrui- guns vocabulos Portug. que estão adoptados. Coul. SoleI.
dos hoje para exprimir os multi pios deciDebóllm, S. f. O acto de tirar e alimpar maes dos pesos, e medidas modernos: V.
o grão da espiga.
g. decalitro; medida de capacidade de dez
Deblllhi.t1o, p. p de Debulhar. Separa- litros: decametro; medida de extensão de
do do casulo, ou involucro; diz-se dos ce- 10 metros; etc.
reaes.
Deellbráehltlo, ", (ch como k) adj. (do
neblllhntlill', s. O que, ou a que debu- Gr. deka, dez, e brachiôn, braço) (t.. zoo!.)
lha.
Que tem dez appendices a maneira de peDehulhá." V. trans. Tirar o grão dos ca- quenos braços.
sulos eparando-o da pragana, etc., "debuIJeClleó"t1lo, S. m. Antigo instrumento
lhar um calcadouro de trigo" A!. P. c. 65. de musica de dez cordas.
debulhar espigas, elc. § Desfolhar: v. g. deDéc.ulll, s. f. (do Lat. decas, adis) Serie
bull1ar uma /lôr. § lJebulhar-se cm lagrimas; de dez; dezena. § Numero de dez, em que
cllorar muito.
alguns auctores di vidiram as suas obras: V.
nebíllho, s. m. O que se separa do tri- g. João de Barms, que em. cacla década com. go, como sào as praganas, barbas, casulos, prehende dez livros, no que Couto c [)ocal'ro
etc. § As entranl1as do animal morto, que o imi/a!'atn. § "Cada década do rosario» nuse separam do corpo. Rep. da Ord. 1J. 63, mero de 10 avemarias. Viei'ra.' "décaela de
"o carniceiro mate a rez, c a alimpe dos dias» dez diaS: "os mezes de 3 décadas. 30
debulhas. Orei. Atan. 5. iOO. V. Deventre, dias.
Bandonba.
DeclldlÍctylo ", adj. (do Gr. delca, dez e
Debllxúllo, p. p. de Debuxar : "faces de· daketylos, dedo) (t. zoo!.) Que tem dez dedos.
buxadas da 1'0 ea cór" Sagramor, 1. C. 17.
DecndclIclll, S. f. (do FI'. décadence) DesCam. Eleg. 3. V, o verbo.
caimento de força, de vigor, poder; e fig.
Itebllxlltliu', ", S. O que, ou a que sabe decadencia do impel'io, do valimenlo, dos vadebuxar. 8es. ChI'. J. II. c. 200. B. 4. Prol. l'idos, da I1{/ricullu1'a, das al'tcs, das scien·
.foi hum dos mais exceUentes debwlJadores cias, do commercio: decadencia do pulso;
de toda Europa»
no que vai enfraquecendo, etc. § A. epoclla
nebllxuntc p. a de Debuxar. § s. 2. g. da litteratura latina comprel1endendo os
O mesmo que beblL"{ador.
ultimos seculos do imperio romano: os poenebllxiu-, V. trans. Delinear, desenhar tas da decadencia.
em superflcie imitando com o claro e es(Decadencia, Declinação. Syn.) Decaclencuro a figura de algum corpo; traçar-lhe cia é o começo de ruína, de destruiçào, o
os contornos; rascunhar. V Esboçar. § En- estado de uma cousa que caminha para a
tre ourives; riscar com estylo de latão so- sua mina: declinação é o estado de uma
bre ta boa de buxo. § Ug. Ca.rn. San. 28. cousa que se enfraquece, que vai em dimi"nas bellas faue , e na bocca, e testa, cc- nuição, que tende para o sen lIm. Assim
cens, rosas, e cravos debuxando» i. é, imi- dizemos a decadencla dos bens, dos impelando as cÓl'es (]'estas nórcs, retratando-as: rios; a çlcc/inação do dia, da cdade.
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qu
u'inal'lamente é o effeito do pr'l el:
1'0 : ~. g. a elecaciencia do imperio Roman : '
nunclava a sua total l'uina; diz-se das ~n.
tes que ellas caem em decadencia' r·
uma casa que ella cae em l'uina. ' e de
Decndcllte, a~IJ. 2 gen. (da prep. de e
do Lat. cadens, tzs, que c~e) Cadente, q'ne
des~ae, vae en~ dec~denCla, declina para
mal. V. g. ( 1 - ~mpel'lu; os ann05 - a edaele; o cOl1lnwJ'c~o, as manu{actw'as 'a agl'i.
cullu7'a, o C1'edllo, as l'iqltezas; as {orças do
corpo, o pulso, as {aculelades da alma' a re

1J!ttação, elc.; a velhice, a beUeza -. §Deca:
dente; (em b9t.l deSigna de uma maneira

comparativa a época em que certos orgãos
dos vegetaes se destacam e caiem § Não
se deve confun~ir com a ]1ãlavra'Caduco,
porque esta.se UIZ de um orgão quc cãe
pouco depOIS do seu desenvolvimento' e
decadente pelo contrario, é quando ellc cãe
mais ~u menos ~empo depois do seu desenvolVimento: callJ/J - ; o que cãe ao mes.
n~9 tempo que a corolla: {olhas -; as que
cmem com o frudo, ou no outono. § Dizse: plantas ele {olha-; em opposição a plano
tas sempre verdes.
Decllétl"o j S. m. (do Gr: delia, dez, e
ecl1'Os, face) tI. geom.) Que lem dcz faces.
Decagolli." adj. 2 gen. (L gcom.! Que
tem dez angulos.
Deeúgollo, ", adj. (do Gr. deka dez e
gania, angulo) (I. geom.) De dcz lados e
dez angulos. § S. m. Um dceagono; i. é,
uma figura decagona.
DeclIgrtlllllllll, S. m. (do 01'. deka, dez,
e gramma, escropulo) Peso de dez gram,
mas nas medidas do systema mctrico decimal, eq uí vale a 200 grãos e meio do arra·
tel portuguez. V. Gramma.
neeogyllLn, s. f. (do Gr. deka, dez, e
gynê, mulller) (I. boI.) Uma das ordens da
decandria de Línneu, que comprehende as
plantas, cujas lIóres hermapbrodltas tcm dez
pistillos, estyletes, ou est,vgmas. Brot. D.
Decogyno, n, adj. (t. bot.) Que tcm deI
pistillos.
IJecobír, e derivo V. Decair, ele.
Decllítl'~l S. f. .Decadencia: e fig. - da
graça, etc. V. Decall',
IJecllítlo, ou necnhído 1 p. p. de Del?ir,
e adj. Que está em decadenCla, e.mpobr~C1doJ
arruinado. § Que tem envelheCido mUito..
Decaimcnto, S. m. O aclo de decair;
decadencia: "o Sol com decaímtnlo u Inrd.
1. 76. declinação.
Decnír, ou necnbír, v. intrans. (da
prep. de, e do La!. cadere, cair) Cair: no
lIg. clecaír da graça, do eslado pretllllll tn /e
c {eliz. § lJecaír da caltSa; ficar. vencld~:
ou decazr de algum incidente d ella; nao
obter em lilig'io, e!~ juizo; perder a causa.
§ Ir em decadencla no senL prop. e fig.
empobrecer, arruinar-se, etc.
Decllllt.,o, S. m. (do 01'. dek~, dez, e
litra medida) Medida de capaCIdade d.o
s,Ystéma metrico decimal, .que vale d~z I~:
tros' equivale a dez deClmetros cublco~.
pará os liquidos corresponde pouco m~!s
ou menos a sete canadas, e p'ara os ~o Idos a meio alqueire, das antigas medidas
portuguezas.
do
- Decálogo, S. m. (do Lat. decalogU5, e
Gr. de"a, dez, e logos, discurs~) Os dez pre:
ceitos, ou mandament.os da lei de Dcus, re
velada ·a Moys('s.
d lvore}
Deeolvi.r, v. trans. (do Lat. eca IesCortar o pericraneo cerce e.m redor da
ta e moleira. Sever. Not. lJISC. 4. 7. ccessos
Decàllleron, s. m. Liv~o dos suo dos
de dez dias; di.z-se parlICularmente
contos de BoccaclO.
O deka, dez, e
ne àmetro, S. m. (do r.
erros do
metron, medida) Me~ida de dez IDiesponde
systema metrico deCimal, que co~ e nOve
pouco mais ou menos a trm ta P
pollegadas..
A - ou efTeilO
Decolllpolllcllto, S. m. c9ao , campo.
de decampar; levantamento dtO dtcamper}
neellmr11Í." V. trans. (do r. 'al' mU'
(I. miliL) L~vantar o campo, arralRrÍ, das
dar o exerCIto de acampamen O.
Vicl. de Flandrcs. BllIt.
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peealládo, S. m. (ant.) V. Dcado. P..ela
571.
..;
'peealllÍs, S. m. rI. (t. do Brazll) Cabilda
d selvagens do Para.
eoceilodrlU, s. f. (do Gr. deka, dez, e
dros O'enit. de aniJl', homem, marido)
an bot') ]ecima classe do systema sexual
~~ Linoeu que comprehende todos os veeelacs de hOres hermapllrodilas, que tem
de! e'lames.
oc;illltlro, a, adj. (t. 11QL) Que tem dez
lames
eSoeea~íl1, S. f. Corporação de dez indiliduos a que preside o decano. P. da H.
Gm. 4~ 783. § Omcio de deca!l0'. .
oecanías, S. f. pI. (anL) slgUlf. IOcerta.
p da 1/. Gon. 3. 375. «bacinete de decanias,
au de babeira, e cotas».
.
.
DceilUo, S. m. Ido La!. decanus) ~nhgamenle era o presidente d.e dez clerIgos~ §
Omai' antigo de alguma Junta, corporaçao,
au commul1ldade. § Deão. § (t. de astrol.
·adic.) Divindade, que presidia em cada
Itres decurias, ou decanias do signo celesle eque servia de boroscopo, para levanla~ ligura aos que nasciam. V. Figura. (V.
Dupuis. Orig.)
_
Dceontllciio, S. r. (L de chym.) Acçao
de decanlar; ou inclinar suavemente um
liso sobre outro para que o liquido, que
:IJ no rrimeiro vá escorrendo separa.o
do pé, ou sedlmeuto: «separar por decanlajJÜl' E/em. de Chym. i. é, inclinando o

n Oell. t
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Dceontndo, p. p. de Decantar; e adj.
Celebrado, publicado com gabos, e louvores.
rab. c/os Planet. 88. "mancebos tão decan/tidos dos poetas" !tI. C. l. l02. "das cem
linguas da fama merecião ser decan/actos
seus heroieos feitos" § Afamado, famigerado. MacCllo, Domin. 149. "o decantado aforismo de Hypocrate." CU7'VO, Obs. 119. "deranlac/o remedio> § Predicto, annunciado.
En/id. 2. 7. -os deoses e bomens ... assim
molinbão decantaclo" § (L chym.) Separado
IKIr decantação.
Decllntár, v. trans. (do LaL decantare)
Publicar, exaggerar. ponderar, engrande(8 alguma cousa, afamando-a, e fazendo-a
plausivel. Ba.rl'elo, V. do Evang. out. 77. «o
que huma acção vossa só decanlasse. § Predizer.. annunciar: "oracular mentira o de-fI!Illal'a• •a sim o decantão aos olhos, não
!li aos ouvidos, os prophetas e ventes dos
futuros nas suas venOcadas predicções"
DCMolár, V. trans. (do Fr. decanler; da
prep. Lal. de, pelo, e canlhus, gargalo) (L.
~deechym.) I'a ar um liquIdo, emborcando
...'agar o vaso que o contem, de modo que
"lue u'elie o pé, ou sedimento.
uccllpétlllo, a, a(lj. (do Gr. deka, dez, e.
~Iala) (I. boI.) Que tem dez petalas.
UCCAllh)'1I0, 11, adj. (do Gr. deka, dez,
e~YI/lon, folha) (I. boL) Que tem dez folba's
eo ololo~.
~Delcu!,lt',çíio, S. r. Acção de decapitar,
go açuo.
~DecoPltúr, V. trans. (do pref. privo de, e
lar Lal. capul, capitis, cabeça) Degolar, cor./ cabeça, a alguem, por auctoridade de
Iça. F. Elys. Vel's. T. 3.
GDeeápodos, ou podlos, s. m. pI. (do
~.ddka, dez, e pays, pé) (l. zool) Primei~ew dos ~rusLaceos, segundo a cla sili e euvler.
e eCOPlcl'yglo, 11, adj. (do Gr. deka, dez,
~mtx, harbatana) (t. zoo!.) Que tem dez
oaanas.
dedee&8)lilllbO, adj. m. (I. poet.) Verso -;
o Z sy abas.
1ec:10,vogll , v~m DOS In.M. 2. (. 399. por
~dtça voga, ou clOvoga: "girou a_ galé para
Ir.ça y a sobre a barca" se nao é dessa
o;· ?ga.
b~ura, S. r. (anL) «Haja minha multlli a taça de prata ... que lbi prori) iure" decedurasll o auctor do Elucida'partPrela, por oceasião, ou causa dos
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!irar a ci ar, IV. trans. (do Hebr. deshenn,

de fioUd\avar) Lavar e battlr as mea"':
lI,e co e luho, para se lhes tirar a cinv~. u~~çarem ~ córar e branquear. §. É
, onn Mmho. D. FI'. F. de S. Lutz,
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Iamansar
Gloss. § Deceina7'; (t. de vOlaLJ tornar a
o falcão (lepois da mu a, trazen-

d?-o no braço á noute. Al'l. da Caça, p.
70.
Decehuíl', v. intrans. Gritar muito' disputar: ,dá o d.eceynem com seus cQnfessores» P. Rib. Rei. 2 p. 66. ou talvez, lá o
componham, depois de altercação.
.J}ecemdio, S. m. (t. for.) Espaço de dez
dias.
Decem~o"en~l, adj. 2 g. De dezenove
annos: "cIrculo -» Avell. Report. 5. 4. V.
Aureo Numero.
Deeenll'lrnl, adj. 2 g. (do Lat. decenwimUs) Dos decem,viros, o~ que lhes pertence: poder, auctondade, lezs -.
Decelllvlrnto, S. m. (do Lat. decemviralus) A magistratura do~ decemviros entre os
Homanos. Vasco Arte, f. 90 V.
.Decenll'h'os, S. !1? pI. (d!! Lal. elecemvi1'1, ol'um) Dez magIstrados que deram as
leis das doze ta boas em Roma, no tempo da
republica, e a governaram.
Decenárlo, S. m. Rosario dividido em
dezenas. Agiot. Lus. 3. 269. V. Decennario.
Decencll1, S. f (do Lat. decenlia) RecoIhimento, bones~idade no .e~terior. § Tra·
ctamento de vestidos, e famlha conforme ao
estado: "passar com decencia" PI'Om.pt. /1101'.
262. § Decoro nas acções, na Iinguag-em,
etc.
(Decencia, Decoro, Conveniencia. Syn.)
Decencia é propriamente o modo de mostrar-se diO'no da estima, consideração e
louvores 80S outros. Decoro é a eonforrnidade das acções, e outras extel'ioridades
com as opiniões, sentimentos e practicas
da sociedade, guardando em tudo o li uê
cou vem. (''onveniencia é a manei ra pela
qual se deve dispõr, ordenar aquillo que se
faz para conformar·se com as pessoas, as
cOllsas, e as circum tancias. A decencia refere-se á honestidade moral, regula o exterior segundo os bons costumes. dec6ro
refere-se á honestidade civil; elle regula
as nossas acções segundo os costumes e
usos da sociedade. A pura conveniencia occupa-se das cousas moralmente indilferentes em si mesmo, e as regula segundo as
circumstaucias. Uma senbora veste-se com
clecencia, quando traja sem immodestia;
com decoro, quando se veste segundo a sua
condição; e com convenieneia quando está
vestida segnndo a estação e circumstancias. A decencia em geral é uma e mesma
cousa para todos: o decó1'O val'ia segundo
o sexo, idade, estado, e ~ondição das pessoas, porque o que assenta bem em um homem, em um moço, em um militar, não
está bem em urna senbora, em um velho,
em um magistrado. A conveniencia accommoda-se ás circumstancias, porque o (fue
convem em um tempo, em uma occasião,
não co.nvem se~pre, e a todos. Guarda-se a
decencla, respel ta-se o deco 1'0, consulta-se
a conveniencia.
(Decencia, Dignidade, Gravidade. S]/n.)
Estas tres palavras designam igualmente
as considerações que reguhlm a conducta
e determi nam o modo de se portar; com a
dirrerença, que a decencia abrange todas
afluellas considerações que deveJP.os ao publico; a dignidade as que são Illbcrentes
ao cargo; e ~ gravidade as que cumpre
ob ervar comslgo mesmo.
(Decencia,. Modestia, Pudor, Reserva, Recato. Syn.) Decencia consiste no aceio, compostura e adorno das pessoas, segundo, sua
classe e circumstancias; mas a verdadeira
decencia vem do interior, e consiste nos illtimos sentiment.os de bonestidade e mqdest~a, na confql'lrud~de das..acções exteno.res
ja com as leiS pOSitivas, ].a com as que Impõe a opinião geral. Modestia é o cuidado
que pomos em não fazer, nem dizer cousa,
qne possa dar motivo a flue se nos altribua
orgul bo, presumpção, alta ideia de nossaqualidades, menoscabo dos outros: ha outra modestia, que pe!'tence particularm!'lnte
ás mulheres, convel1lente a suas maneiras,
trajos, expre sões, formando portan.to parte da decencia. Pzutol' é um sentImento
natural e activo de qonestid~de e modestia,
que sem que o possumos eVItar, nos causa
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pejo e nos leva a fugir de quanto possa motival-o. A. 7'eserva faz-nos proceder prudente e recatadamente em palavras e acções,
em quanto não são bem conhecidas as pessoas com quem estamos, ou as circum tancias em que nos acbamos. recalo uppõe
7'esel'Ua e cautéla te~lerqsado perigo, portanto hon~stldade ~ara eVitaI' Jl?urIlJUI:ações, e
rnodeslta para nao excItar a IDveJa, nem of·
fender o amor proprio. A clecencza envergon~lar-se ia tle achar-se em uma posição que
nao correspondesse ao sexo, stado e circumstancias da pessoa. A modestia nos é
proveitosa para não descobrirmos o amor
proprio. PUd01' é tão delicado, que no instante mesmo que se occulta, ainda teme e
se envergonba. A. 7'esel'va é-nos utU para
nos conter em nossas palavras e acções; o
7'ecalo para procedermos de modo que não
demos nunca occasião a que suspeitem mal
de nós.
Uecelllle.·, Decendimclu, e derivo V.
Descender, etc.
D('ccndído, p. p. de Decender' por Descendente: "decenclido de pais illus'tresll Se(/.
Cerco de Diu, (. 285. e f. 240. V. Descen(lldo, etc.
. DeCel1111íes, S. r. pI. Festas que tinham
Jogar todos os dez anllos em Roma.
Decel1l1ál t adj. 2 g. Que dura dez annos; que se laz de dez em dez annos.
DccenU<Íl'lo, a, adj. Que se divide em
dezenas. § Que procede por dezenas.
Dccénn'\o, S. m. Espaço de dez annos.
Decente, s. f. \ asante. AZUl'. C. t6. "a
decenle da maréll V. Descenle.
Decente, adj. 2 g. (do Lat. elp,cens, entis) C:onl'orme á bonestidade, ao decoro, ao
estado, decoroso. Cam. Eleg. 9. "amor decm/ell § fig. Conveniente: "decenle para a
saude- T. âe Agol'. 2. 3. r. 148 V.
Decentemente, adv. Com decencia. §
Com decoro.
Decentísshl1o, ", superl. de Decente.
Arl'. 10.6.
Decenll'allzllçuo, e derivo V. Descentralização, etc.
Dccel.ádo, p. p. de Decepar: "Que mereça ser (por crime) decepado de mão, ou
pé. Ord.
I. 45. 14. «ediOcio - l i cortando-lhe pilares, esteios. B. § adj. CIg. Que se
não move desembaraçadamente: "com a
muita carne era tão decepado, que d'onde
se assentava não podiam quatro homens levantá-IOll B. 4. 10. 2. «tlcaram decepados
mettendo·se na vasa, n'hum hervaçal. D'bum
areiaLll B. 2.9. 5. "decepado o naVIo por faLta de governoll B. 2.2.8. "náo-II porestal' derrotada, desbaratada, por ter a mareagem, véla , cordoalha, etc., destruidas :
-com que o junco ficaria decepado para o
tomarem ás mãosll § "OS bOOlen:; são decepactos, quando se embebedão com seus appf'tites ll Eu/i.. 5. 4. 79 v. (i. é, faltos de
energ-ia, como o que é decepado na batalha)
"eram já no espinto tão decepados e mortos
como aquelles que o foram daquella peleja ll B. 2. 6. (com o calor e trabalho da pelejal "decepado (por lhe encalhar o batel) •
B. 3. 10. 9. «os navios decepados no rio estreito onde se não podiam bem marear, e
fazer evoluções.. B. 2. 2: 8. § /fomem decepacto; apagado, sem talentos. § il. Que nào
pMe obrar na guerra; vencido.
Decelllltlol', n. adj. e S. Que corta, que
decepa. F. E/ys. 3. 234. «decepactor do collo mall'adadoll
Deccpamento, S. m. O acto e o elIeilo
de decepar. Leão, lJesfr. C. 28.
DecellAl', V. trans. Cortar cérce, como
em um cepo: v. g. decepar algum braço,
pel'na,' .corlar mãos, decepar pesll Ceit. (j.
e é máis pl'Oprio. V. Cepo: ,,- as cabeças..
Eneid. 12. 19. § Jarretar: - o ediftcio, cortando-lhe os esteios. B. 2. I. 6. e 2. 3. 2. §
fig'. Desunir, desligar: V. (J. decepando-o da
união da monatchia. Epan f. L53. § lmpedir a energia, acti vidade. Eur/'. l. I. .0 desfavor decepa os bons enjl'enhos" "os annos,
e molestias me deceparao,,· § Cortar. abater,
derribar: no CIg. •decepava qualquer juvenil atrevimento» Lobo, p. 420. § Privar de
parte. AtI'. 1. 16, «a morte cada dia decepa
parte da 'vida- § Decepar,' no IIg. derrotar 1

°

°

Ar.

r.

fi90

DEC

DEC

DEC

desbaratar. B. 1. lO. 4.•mettia buns (na- mados de cerlo modo. Ac. dos Sing. l2.· peEando duas .ou mais razões OPPoslas "'.
vios de peleja) no fundo, com outros dava 213.
sol.ve-:se examlOando a razão' (/elenni' e
Déchlli', S. f. Tr.ibuto civil, que consis- consultando a vontade. As no oa d,no:1t
á costa, e assim se foi decepando" i. é, inJlabilitando p~ra serviço. ii Truncar: v. g. te em dar a decima parte de alguma renda devem ser justas para evilar o'al'rc~~ll~ ,
- o curso da Jomada (narrando) B. 3. 9.2. ao Estado. § Tambem ás vezes se diz da deci- mento.; e_ as l'esoluções firmes para c~\ 1Iar
§ Impossibilitar a acção, o movimento, o ma parte ue qualquer cousa que se paga as val'laçoes.
Declsinllllcllte, adv. l1ecidindo
d
marchar: "a areia as~i os decepou" B. 2. 3. ao sacerdote. Barl'Ciros, Censo p. 25. "voto
9. decepou-o a vasa, o panlano, o cipoat.
que fizeram de dar a Jupiter ... as decimas termo: v. g.responder decisivamenle ~o~~
IJecél.çãu, S, f. O acLo de succeder uma de todas las couzas que bouvessem". Porém, dúviJa, nem he itação.
.
cousa ao conLrario do que se esperava; de'- esla, !l1!1is propria e co.mmUIl1LDente, se eha- . DecIHÍ\'u, u, adj. (do Fr. decisi/) Que deapontamenLo 1 d~sillusão, engano, logro.
ma rLlZt1ll0, como se Je na;; Cart. D. F. Man:. clde: V. g: vol~ resposla decisiva; Il.lla Iii!.
DecCl', e ael'lv. V. DeEcer. Sagram. I. c. 381. "eu de V. m. nao quero .pagar a dec!- l'~, ou acçao fOI decisiva: .per"untas deci35. «o Sol já decia" e outros classicos, co- ma, e apenas a Deos o seu dt::amoll. V. DI- swas da tlemanda" § Sem hes~tação' .di
mo Barre'iros, elc., assim o escrevem. § zim.o. IJlut. § Exten~iva.m~nte! chama-se zendo .d~ modo resoluto, e decisivo.' .
Decem-se das querelas; desistem. Oret. AI'- dec/ma qualquer conll'lbUlçap directa..
(DeCISIVO, Peremptorio, Terminanle. Syn I
5. 217.•,que de seus odios inda se não "cce"
DecllllllçuO, S. r. A aCyao d~ deCimal': Perten~em estes vocabulos ao modo como
Lus. 8. 4.7. § V. Descer.
"l".azer-sil nas t~opas a decmwçao, . por se se deCIde, con~ll/.e,. e lermina qualquel' asDecc,'uí,', V. trans. (do Lat. decernere) nao poder. castl,gar a todos o~ delinquen- SUl'lpto, negocIo, dJECUSEão ou disputa.ne(anL.) Delermiuar duvida, !lleito; decidir: tes" Barretl'os, çens. sobre CaLao.
solvem-se a~ cousa~ duvidosas e disputa«c/ecemincto sobre a sancta fé" (nas causas
Ucclmiol, adJ. 2 g. (du LaL. decnnalts) veis com razoes, e tao claras as vezes que
dos herel?,es e elclJesl Oret. Ar 2.. r. 95. Pertencente a dezenas. § Arilhmetica decimat; fazem que em um instante se lermina 'a duo
§ p. uso vecretar, ordenar: - as /wnras. a de que usãmos, e en ina a calcular, f~- v}da ou a incerteza;. ou com argumentos
Ar)'.
zendo termos de dez em dez; v. g. conta- tao fortes que necessal'lamente lrazem com.
DccCl·ti,,', v. intrans. (do Lal. c/cccrlare) mos 10 e mais 10 .vil)te, ~ mais 10 trinta, sigo a decisão; ou com outros que affirmam
p. uso Contender, pelejar. Landim.
etc. e fazendo multlpiJcaçoes de 10 em 10, a verdade por um lado, destruindo quanlo
Dccho, S. m. (I. vulg. e pleb.) O démo. v. g. I tOllõado dez vezes é uma deu'na, es- por outro se podesse OppOI'. No pl'lmeiro
Git Vic. rreq. e Sim. Jllac.
ta tomada dez vezes é uma centena, esta caso estes argumentos ou meIOs são lCl'mi,
Decí, pref. derivo do Lal. que se a!mexa multiplicada por dez, ou tomada dez vezes nanles; no segundo decisivos' no terceiro
aos nomes dos peso e medidas (lo systema faz um milhar, etc. § Fracções decimaes; peremploríos. A palavra terminanle clara.
metrico decimal, e significa a decima par- aquellas cujo denominador sempre é a uni- mente SE' entende significai' a efficacia do
te, o decimo da unidade a que está anne- dade acompanhada de uma, ou mais ci- meio e :lo promplidão do elTeilo que pl'Oduz'
xo: v. g. decimetro, a decima parte de um fras, V. g. 2/ IO "OU 8/tOO ' § Syslema decimal; decisivo indica a discussão e os meio apro~
metro; decilitro, a decima parte. de um li- chamado tambem syslema metrico ou syslema priados para terminal·a; peremplOl'io a op·
metrico clecimal; o novo s)'stema de pe os posição e o meio que a deve fazer acabar.
tro.
Decídn, V. Descida.
e medidas, adoptado em Portugal, Brazil, Terminanle é o que vence todas as diFOcul·
Decldidnlllcllte, adv. fiesoluta, declara- llalia, etc. que seguiram n'isso a França, dades, derriba todos os estol'vOS, lira todos
onde .:!lIe foi estabelecido pelo governo da os ohstaculos. Decisivo é o que ja não deixa
damente. § Decisivamente.
Decidi", V. trans. e intrans. (do LaL. de- Convenção, e no qual as divi ões procedem duvida all;l'uma, e por conseguinle subjuga
cidere) Determinar, resolver, julgar, senten- de dez em dez. § s. f. Decimal; nome de o juizo alueio. Pel'emplol'io o que não sorrre
ciar algum cas~, d~vida,. questão, deman~a. cada um dos algarismos que n'um numero mais opposição, e não admitle réplica.
Vasco Nol. p. 3_. Rtb. JUtzO Ihst. p. 47. § hg. ul'cimal se põem á dil'elta do inteiro, ou
Ucciljo, S. m. (anL.) l1eciEão, delermiuaTirar duvidas, contestações: «marco lo sel n'nma rracção· decimal, á direita do zero, çãu. Sousa, Oriente Conq. 2. 4. 2. 00.
DecIHó,·íoméllte, adv. Decisivamenle;
xo) as contendas decidia" (demarcando sem que substitue o inteiro.
duvida). Eneict. l2. 211. § Ser causa immeDeclmiu', V. trans. (do LaL. deci1llare) Di- de modo deciSIVO.
DcchlÓ,'lo, ", adj:(t. jurid.) Jurmnt,!lo
diata: aquelle facto decidiu a queslão, ou zilnar, tirar de cada dez um, e o decimo na
decidiu da qtteslão. § - se, v. ref. Tomar serie. Agiot. 2. 600. § Cobrar dizimo: "ái de clecisorio: ~ue a parle defere ao adversarlo,
uma deci-ão; resolvel'-se, determinar-5e: vós Scribas e Phariseos !Jypocl'itas, que de- para decidir a demanda eolre elles; ou o
decidiu-se a partir. § Optar, dar a prefo· cimaes umas bel'vinhas cheirosas, e não adversario refere a quem o citou, e 11.(0
rencia: decidIU-se a ir lJam Lisb'Ja, lendo praticaes as obras de justiça, e misericor- deferiu, para jurar em sua alma: v. g.Ju,
anles resotVldo il' para Paris.
dia, que a lei Santa vos 8re_creve...
mmenlo decisorio da lide.
.
(Decidir, Julgar. Syn.) Decidir só se diz
DecIDlÁ\'el, adj. 2 g. brigado â decima.
DeciHté"c, S. m. Decima parle do slére,
das oousas; julga" diz-se das pessuas e das § Que se póde decimar.
ou metro cubico.
.
Decllllénto, V. Descimento. Barreú'os, f.
Decl-tllllllçUO, S. f. Ido La!. dedama/lo)
cou as; decide· se uma contestação, uma
Oração, discurso rhelorico, que os pro.lesquestão; julga-se uma peça, uma obra. Os 3G V. "O decimenlo (da cruz)II,
Dcclmétl"ico, o, adj. Que se refere ao sores, e discipulos recitavam nas an~lgas
particulares, os arbitros decidem; os magisescholas de eloquencia. § A. pronunCia, e
trados juLgam; decide-se alguem a tomar decimetro.
Decimet"o, S. m. (do pref. deci, e de gesto do declamador: v. g. lem boa decla·
um 'partido; ,juLga-se que .elle o t.omara.
D'Alembert disse: os jornalistas decuLem, e 111etro) Medida de extensão do systema me- mação. § AlfecLação de termos rcompo os, e
trico decimal, igual a deClma parte do me- figurados contra as regras da e oquedncl~..
os conhecedores julgam.
Decifração, . f. O acto de decifrar. § O tro; ou a 3 pollegadas, 8 Iinbas 333 millesiDeclllmátlo, p. p. de Declamar:. ou r;·
seu elTeito. § Interpretação, resolução de mos das antil;l'as medidas. § A extensão igual na que devia ser declamada nos puIPd,IO,'
Vieíl'. 3. 319. i. é, publicada, proclama a..
alguma diJ'ficuldade; explicação de alguma a es~a mediaa.
UéclIllO, ", (do Lal. decimus, a, um) adj.
Ueclumllllc'll', ", S. (do L~t. declamalOlI
cousa ob cura, enygmatlCa: v. g. - de uma
charada, de tt1n enygma, de uma passagem, numeral ordinal; Que em uma ordem ou O que, a que fazia declamaçoes. § Oque, a
ou lexLo escuro. Per. Bibt. 5. 171.
serie occupa o lugoar entre o nono, e o un- qne declama.
lei
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Declf,'udêw, a, S. O que, a que decifra. decimo, § S. m. Um decimo; d decima parDcclamár, v, trans (do Lat. ae amarj
DecU,'nUlcuto, S. m. Decifração. § Es- te de alguma cousa. § Decimo de lolel'ia; fiecilar algum discurso com tom, e ac·
su!Jdivisão de um billlete da loteria, cor- cento conveniente, acompanhando avoz do
tauo da cousa deci frada.
Decif"ór, V. trans. Achar o modo de lêr respondente a' decima parte do seu valor.
gesto, e acção.
a escri ptura feita por cifra: deci/i'ar um
Dccímo, S. m. (do FI'. decime) Nome de
Decllllllill', v. intrans. fiazoar co~ I~rçai
3
despacho lelegraphico. § 1.('1' uma escriptu- uma moeda Franceza, que vale a 10 parte e vigor: V. g. declamar conlra os ~Icwsie
de
um
Iraoco.
Discorrer
em altas vozes; talvez a,ma par. i
ra mal fei ta, de IcUra embaraçada. Ac. dos
Sing. 2. 180. "descifrarll. § Interpretar paDeclllge,', (an!.) V. Descingir: v. g. deDeclllllllltci,'llllllêlltc, adv. I~ mla~e~~
lavras de sentido escuro e cuygmatico: de- ci nger a espada. Ord. Ar: 1. 63. 24.
dos antigos declamadores: «amp Iar oc I
cifral' uma charada, um enygma. § li;nten- Dcclsão, S. f. (do LaL. decisio) O acto de res declamalol'iamenle" qes' \ d~ á~iJlna~
der COUEa dil'flcil, occulta; conhecer o in- decidir, ou decidir-se; resolução, determiDeclnllllltórlo, 11, adJ. (do a - . esI/o
tento das acções. Porto Rest. § lJecifrar a nação. § A sentença, resolução, com que se loritlo&) Que pertence a declama ca: /_'
cfli
musica; executal-a a primeira vista.
decide um pleit~, um.a que~tão. § A acção lom declama~orio: geslos -L:tVOdCciaraliO)Ó
Declgràllllllu, S. m. Medida de peso do com que se decide; lI1trepldez, corag:em.
Dccllll'llÇllO, s. r. ,(do. a-'
ex osis)'stema metrico decimal, e~ual á decima Gulh. 2. 202. "dos alfanges esperavão a de· acto tle declarar. § ExphCaçtao'd o~es't~mu.
parte de uma gramma, e eqUivalente a um cisão da barbara contenda...
ção feila em publico, e dean e e a 'o de
grão e 883 mll\esimos das autigas medi(Decisão, Resolução, Determinação. Syn.) nhas. § Denunciação:.1!' g. de;~a;stiplo,
das. V. Gramma.
A decisão é um acto do espirito, e suppõe guerra, por arauto, nlll11str~, P . v de·
Dccllltr'..., V. intrans. (L. pop.) Deber duvida anterior, e uma sentença que resol- etc. § O acto de dar ao malll!eS~~'Q1;I&: ou
vinho róra da comida, e talvez nas taber- va, e lhe o que se deve pensar, Julgar ou cla,ração de bens. § Dec~1"açao ilestacão
nas, onde eJle é servido por copos de um, fazer. lJecisão é tambem resolver a indill'e- só c/eclamção; a confissao ou.m~~soaariia'
dois, ou mais decilitros.
rença sobre uma cou a, fixaI-a para qual- que alguem faz do seu amor a p§ Partici~'
Decllít"o, S. m. (doJJref. deci, e de litro) quer eITeito, etc. Resotução é um acto da da. § Depoimento, testeDJuu_hO guerra: V,
Medida de capacidade o systema metrico vontade, e da a entender que precedeu deli- ção. § Confissão. § Declaraçao Cie
decimal, egual á decima parte de um litro. beração ; é o plano que se fórma, ou. o par- ManiFeslo ele guel'ra, syn.
Abertamenle,
§ O conteúdo d'essa medida: bebeu um de- tido que se quer adoptar. Delerminação é
Declarádlllllcllte, adv. declaradamc/Ici!ttro de vill/w.
um arbitro da mesma vontade que resolve descobertamente: "oYPozR-~g JltÍlO Bis/. p.
Déelmn, S. f. (desin. f. de decimo) Com- a indilferença, e em casos contestados é o te.. sem di~simulaçao.
I.
posição de dez versos de arte menor, ri· mesmo que decisão ou j'esotução. Decide-se 20 I.
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Deelarado, p. p. de Declarar. Vieim, LO. nações; porque não lia C!tsos. Os nomes clinál'ão só a fim de arreeadar a calheita"
apenas variam de terminação para o pI. '1). "as cousas do Estado da fndia declinando

2.2. lurAdo r , R, s. (do Lat. declarator) O g. homem, lwmens; mulher, mulheres. Só mais em cubiça (de ouro, que de honra).
De~ ue declara. Fen.. Sono 41. 2. "de~ tem mais de uma terminação em cada. nu- B. 3. L. I. "o reino declinava á rui na, e perq~;''adorq d'antigas profecia.s" ·os ,declara- mero, os .pron. pess. : V. g. eu, me, mi. (an- dição" Pina, Chi'. Sancho 11. e ChI'. D. Din.

~

da lei" (OS que a exphcam) Cato Rom
6~'fJ e 668. "que o Santo eja seu dfctarador, e ro~ad~r a Deos,,:
..
Deelurndo,', /l, adJ. Qu~ declal a._ v. {J.
ro;e.l declaradoras dos con~ellos: aoraçao deiÕ/'adora ja nossa necessidade".
C Dcelu1',\nte, p. a. de Declarar; e s. 2 g
(I. for.) Pessoa que. declara, confe sa, ou depõe alaul11a cousa.
Dee7,"""" V. trans. (do Lat. declararc)
YaOlfestar alguma cousa OGcullu, ou Ignorada. Expõr, comm~ntar a coutia obscura,
difficil. § Dar ao man.lfcsto: V. g. declal:~r a
(a,enda aos aduane/.ros; lealdar, ma!llles\11'. § .\rlicular bem as pal~vras. ~ Expl'lmil' com palavras os conceitos. § Pronunciar: v. g. declarou-o 1'IJu, e culpado no Cl'!me: dei/arar incu'rso cm censnra, excom-:IIIUllqa.to· denunciar de voz, ou em rol a
porta da' egreja. § Dcclara'r; nomear, ele·
gfr: v. g. declara~' rei. ,§ Declarar gucrra
iW inimigo' denunclar·lh a com tiolemnldade, ou por mani f~sto: .tal vez só por factos,
hostis, e obras de IUlmlgo. .
Deelnrlll"sc, V. ref. Exphcar-se de mo·
do inlellii(iveI. § Abrir-se com alguem; diler-lhe o ~eu segredo, intentos, amores,
qurixas. § Declarar-se a vicloria; apparecer
de que parle IIca. Fl'eirc, I., 3. n.· l'l. "dedol'Otl·se a victoria por nós" "declarou-se
n05SO inimigo" § Declarar·se o segredo; descobrir-se, patentear-se. ~ Deelal'al'-se; appartCl!r: _a final o dia toldado declarou-se o
mais limpo, e 5ereno".
(Declarar, Descobrir, Manifestar, Revelar,
DiYlIlgar, Patentear, Pu bli cal'. Syn.) Todas
rstas palavras significam em geral dar a
conhecer o fJlle eslava ignorado, mas por
~irrerentes modos indicados por cada um
~'csles verbos. Declarar é pór em cLaro,
rlplícar, interpretar o que e tá escuro, QU
aio se entende bem. Descobrir é tirar o que
cobre, occulta alguma cousa, mostrar de
proposHo, ou por inadvertencia o fJue até
enlão se escondera. Mani(estar é pôr as
lousas como á mào, em evidencia, mostrai-as, fazei-as patentes. Revelar é lirar,
levantar o véu, fazer publico o 'i ue se tioha conliado em .egredo. lJiutllgar é paIrolear, dar a conhecer a todos uma cou!II propag-ando·a tanto que chegue a . er
!lDida até do mesmo vulgo. Palenlear é
pnbhcar o nome e as intenções Ll'aq uellrs
qoe desejal'am nào ser conhecidos. Publiror é fazer palrnte, ou notoria uma cousa
JMIr quantos meios houver. Declaram-se as
101enções. o.s desejos, as acções que não
eram conheCidas. Descobre-se a alguns o que
lhes era occullo dando-lhes noticia disso.
Manifesta-se o que está escondido pondo-o
~Iellle, ou acclarando com expressões posilvas e lerminantes o que era simulado.
I.ertJa-se um segredo por se não poder
gOlrd.ar, e muito mais quando d'isso re!~lla Interesse, ou gloria. DIVulga·se o que
ola. ~ra sabido de todos, estendendo· e a
oDh~la por toda a parte. Patenleiam-se as
~:s quando houve testemunhos d'ellas.
!e Ira·se o que não era notaria, fazendo-o
theum modo aulhentico e formal para que
gue a noticia de todos.
'
Drelnrlllh'o, ", adj. (do Lat. declaralit1U)Quc declara, manifesta, expõe: propno
~~ declarar. Obras (le D. Duarle.
dl/~lllrlltilJ'lo, ", adj. Que serve de deiIl ar. ~. g. c/aI/mia declaratoria do lempo,
1.1~IClmenlo. Alv. de l. ag. 1752. B. Flol'.

~~dhdn, S. f. Peça do aslrolabio: é uma
011 ~ee e regua com duas pinnulas, a
ffiove em roda, e mostra os graus.
lU de N
1
.D
aveg. 34.
~~~r"Ç"o, s.. f. (d~ Lat. 'declinatio) Na
~ leu, a sel'le de mllexões ou termiEniII~lIque l~m o subs., o adj., e o proll.
~ va~i:as \lIllInas , " com q ue se indicam
Ob~lo e re açoes, em que concebemos o
§ as. suas propriedades ou qualida. Na Imgua portugueza não ha decli.

t~gO) mun, migo, nós, nos, nosco,. tlt, te, ti, "elecrinarão as coi 'as LIa ju liça" (não rnllgo; vós, vos, vosco; eUe, ella, lhe, o, a; do bem administrada como d'antes) § DeeUes, ellas, thes. os, as; e o ,·er. ou reci[1. se, etmar o lJtaneta ; apart,u'-se do equador paque tem as inllexões si, sigo. § Dectinação; ra os [1ólos. § Diminuir, ir acabando: '1). g.
cada uma das normas, que em suas inlle- uai declinando a (ebre. Lu::; ela Med. 393.'§
xões seguem os nomes nas lingnas em qne Declina o clia pam a no1tte,. i. é, vai-se esha casos; a Jingua latina, por exemplo, ta aproximando: - o anno ]Jara o fim: .detem cinco declinações para os nomes sub- ctma a batalha contra o nossos" Col/t, 5. 5.
stanli 1'0 , segnindo os adj. e os pron., com 2.. § Dectinar a CÓl' ; Ir· e aproximando á oupequenas variantes, uns a primeira e a se- tra: "alguma declinava a CÓI' celeste" IJ. 3.
gunda declin(J.ção outros a tercrira: esle 5. a. "mais branco declinanle a pullido,. JJl.
menino já sabe as declinacões. ,,~Iarco Var- I.,us. 4 f. 'ln. l. § Dcclinar; diminnir-. e :
rão divide as declinações e-m naturaes e vo- V. g. declinar a fama. opinião; 1·eputação.
luntarias." Oliv. Gramm. c. 41) § (l. de as- § Declinar á edade; ir-se apartando d'eltl:on.) O apartamento do astro, da eqninoc- la: V. q. o uel/w declinava á idade de manclal para um dos seus pólos. §.Declinação cebo. Eneiela, 9. 67. § Pluma na gorra wn
da agulha de marear; variaçãu, ou desvio, pouco declinada' não direita perpenuicularque e1la tem, quando não aponta o verda- mente, inclinada. Lus. § O declinado sol;
deiro norte, ou apoio. § fig. Decadencia, i é, que se vai pondo, ou do meio dia em
[1rincipio de rui na : V. g. do estado, do im- deante.
Dccllnill', V. intrans. (l. de gramm.l lle·
perio, da saude, fortuna, bens. Vieir. Palav. "declinações, e aumentos dos reinos" pelir o sub ., o adj., ou o proll., em todas
Mariz, D. 5. c. t .• e de mnitos tempos a as suas terminações de ambos o~ nnmeros.
esta parte padece a sua declinaçàoll (o im- Só se declinam os nomes nas Ill1guas em
perio dos Portuguezes na Jndia) Vieira, 10. que !la casos, e em que ba portanto decli267. 2. "a perdIção de Troya, a declinação nações, como no latim. e no grego. § (I.
de 1I0ma" Avisas do Ceo, C. 2. § Declinar:ão for.) lIecusar, não admitlir a competencia :
elo dia; quando vai para a tarde. § Decli- V. g. declinar o fóro de algum juiz, a jurisnação ela do~nça; que vai sendo menos. § dicção: i. é, allegar incomprtencia de fôDeclinação da aposlema; que se vai re801- 1'0, e que não está obri!!ado a comparecer,
vendo. § Declinação das córes ; o irem-se nem responder perante algum juiz declinaenfraqurcendo do seu natural, e aproxi- do: "o juizo, ou jurisdicção do aimotacel
mando-se a outra côr: V. g. cõr branca não se póde dectinar" O,.d. L. 5. 9.. Declicom declinação para pallida. 1'. Declinar anal'; evitar, desviar: V. {J -o ]Jerígo. Ascór: "as cleclinações das córes, quando se sento, n.· 270. ,,- a captura" § Dobrar: "devolta o pri ma, adoçando-as na pintura" § clinarão o caminho para a mão esquerda"
Declinação do relogio de 7Jltl'ede: 1'. Decli- Leilão. D. I. 71. n. ~ Declinar, diz- e taO'nante. § - ela batalha; que vai arrefecen- bem da fama, opinião, etc., que diminne.
do, e menos arrrontada. § (L. pllilos.) Decli· Frei,.e, 4. n.· 79. fez deetinar a opinião das
nação elos átomos; movimento obliquo que nossas armas" § Dectinar acba-se na aecelhes foi attribuido por Epicuro, para expli- pção de indicar; denotar, em alguns cla cal' o seu encontro. § \. Decadencia, syn. sicos·; e ainda hoje não é desconllecitla na
nccllnó.lo, p. p. de Declinar: V. o ver- conversação. Alllegr. r 23 V. "decrinão, que
bo § fig. "A. batalha esteve muitas vezes o mar deve andar bravo na costa"
declinada contra os nosso" Coulo, 4. 10.5.
DccIlIlRtÓ.'llI, S. f. (I. forens.) Acto pelo
-o sol declinado" que vai a pôr·se. Sego qual se declina o [(Iro.
Cerco ele Diu. § Córes - ; adoçadas, queDccllnllto"io, /l, adj. Que declina, que
brada do seu vivo, e drgcnrrando a ou- faz declinar. § Ra::;c'io declinatoria; C3:cetra; como se ~ó nos adoçamentos agnados, pçc'io - ; a qne se allega para se declinar a
ou refraclos no prisma, e no iris, as estre- j.urisdicção, ou mostrar-se incompc.tencia
ma eillre si.
d juizo. Ord. 3. 49. 3.
UCCIlUfI<li)l', s. m. Instrumento que de·
nccl1nó,'el, adj. 2 gen. (do Lat. declitermina a declinação do plano de um qna- nabilis) (L. g-ramm.) Que se póde delidrante. § O que declina.
nar.
DccIlnõntc, jJ. a. de Declinar; e adj. 2
DeclínIo, S. m. p. USo Declinação, dc.:ag. Qne declina. § Relogio elo sol declinanlc; dl'ncia; d cremenlo.
Dcel"'R", V. intrans. Ter lança:r.cnto
o que está em parede, que não olha perfeita e directamente ·para o oriente, pornte, declive de ladeira, não in"'reme: .ingrem '
septentrião, ou meiodia. mas tem al:{uma e teso s'er~ue do poente; c'i'-oriente decliva,
inclinação para algum d'esses pontos car- e dá folgaCla subida ao lemplo, etc.»
nccli"c, adj. 2 gen. (Llo Lat. cleclivis, e)
deaes, a qual se mede por graus de circulo : V. g. esla parede é JIlcridional declinan- tadeirento, com pendor: "nos declives oute para orienle: Te/ogio declinaute. § CÓf-: teiros" Lobo, ]J. ~14. "o dective occaso". §
V. Declinado, e o verbo.
A - fOl'htna; que inclina para baixa e abaDerllnR", V. intrans. (Llo Lat. deetillctre) lida. §-s. ID. Pendor, inclinação de terreno
Desviar do rumo, caminho. direcção: v. g. em ladeira.
uccii\'hlilllc, S. r. (do Lat. deetivilas)
á direita, ou esqurrda cl'cllc. B. Dial. ~ Tomal' po:,ição, lançamento obliqno, ladelrrn- Pndor do terreno, declive: declinação lato, com pendor, não recto, nel1l perpendi· deirenla. Alelh. Lus. p. 307.
cu lar. § Ir abaixando: '1). g. declinam os 011·
Dcclil·lo. V. Declive, subst. úi de D.
leil'Os. § Ir em decadencia. nibeil'O, Juizo José I.
/Jist. p. 5. -deétinava o imrJ~l'io lIomallo.
uccll\'C).~(), ilH", arlj Que tem deelive;
"'feire, I. n.· 31. "as cousas do orientl', es- que é ladeir·!lto.
tavão hum pouco declinacias. adeclinão os
Dccoi.du, '. f. A. cenrada, lixivia, ou
annos á velhice. á caducidade, da força, e a~na embebida nos saes, que contém as
vigor"
(dc.
10 . § Ir a mal: V. g. Cinzas, on cal pOl' onde passa, para bardeclina a saude ;declinamnossascousas. Aff. reLa. ou para sabão, elc.; ás vezes mi tu3. 3. § Propender, inclinar-se com desvio ram·se-Ihe hervas aromaticas, etc. Flos
do bom, e acertado: V. g. o pfineipe decli- Sanet. (. 176. 4.
na pam o mal (apartando-se da lei que denccocçiio-, s. r. (do Lat. decoctio) (I. de
vera seguir) Cam. Canç. L3. Ar,'. 5. 6.• per pllarm.) Cozlmenlo, ou agl.la em que. se
vertêrão o juizo porque clec/.inárão a~ós a ferven algur:na drog~, ou Simples medlclavareza" ,.do caminho cerlo não declinas.. nal. § Cocçao dos alimentos no estomago.
esquerdeias: e no fig. Caminh~, Poes. "po~- Ac. dos Sing. 2. p. 1.61. "faz 0_ alimento em
que do que a si deve.nom d~c~uw" !ll. (o. h- o estomago a pl'lmel~a decocçao. convertevro tl'az por erro assi) tl'a laçao d!,> que 10- s~ a ~elhor parte d. elle em u.ma substal~
do seu caminho, fez uma digres. ao, e cle- cla clllLosa? § no fig. "A ultima .decocçao
clina, ou desvia-se a outro lagar. V. !iJlu- I ~o~ neg.o~lOs ~a~-se entre os ministros»
cid. l. p. 292. 1. .e se dolosamellte alll c/e- J. e, declsao. VWtfa, 2. 121. (allude ao co-
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Decorár, V. trans. (do Lat. decol'al'e)
zimento dos alimentos no t3stomago, ou
Decl'eJUC~C.o, S. m. (do Lat dec'
Adornar, embellezar. § Honrar, ilIustrar, lum) DeereSClm(;nto, mingua' v· g orrlen operação que os muda em chilo).
)DcCOCIO, ll, adj. (do Lat. decoclus, cozi- ennobrecer: "Chri 'to decorou a cruz cnm mento da ltl~. Alma, insl. 2. '4.[:1. . ecredov IL de pllarm.1 Feito em cozimento, ou seus sautíssimos membros" F/'os Sancl. f:
D~CI·Cllidc.z, S. f. Extrema velJJice' _
frr cido em um liquido, em que se fez de· 239. B. 2. 3. 6. "victorias que elecorão a Or- crepltude; u.ltlmo grau da edade do hom~
cocãão. Phal·m. T. § -subst. O producto de dem de Christo".
no qual vai perdendo Successivamenle I '
DCCOI·:ttil·o, ", adj. Que serve para de- da~ ~s suas faculdades até qne acaba ~.
um decocção. 00(1. Pharm. p. 9f1.
e
DccollllÇUO, (anl.) V. Dl'gollação. Mar- coraI'. § Al'les decorallvas; designação que eXistir. V. DecrepIto.
compl'eflende a esculptura d'ornato, a tape- _DeCl'~pif,nçiiOl S, f. (t. chym.) Separacos, Ch?'. 2. f'. li9.
çaria, a ouri~esaria, a illarcenaria de luxo, çao sublta das moleculas de um corpo, deDccolol·ncUo. V. Descoloracão.
DeCOlllpl};IÍl'cl, ad,j. 2 geú. (L cbym. etc.
tt'rmlnacla !J 0r. Ul1l calor forle, e acom aDecóro, S. m. (do LaL decorum) Honra, nhada de s~lntlllaçao, e ruido; estalido ~ue
didacL) Que pMe, ou tem a propriedade
de decompor-se e dividir-se em sells prin- respeito devido a alguem, por seu na cio fazem ouvIr os. sae,s que contem pouca
mento, ou dignidade, ou a alguma cousa agua de crystalllzaçao, quando se lançam
cipio componentes. Pim. C. p. 17. e 52.
DecolUlliu', V. Irans. (do 1"1'. eléc01l1]Joser; per si Olesmo respeitavel : V. g. guaTdar o nas !Jra~as ; como ~ sal commum, elc. § LJe.
da prep. de, e do LaL componere) (L cbym.) decoro; orrendel-o, proFanai-o, arras/ai-o. creptlaç~w; cal~lnaçao de um sal alé ao pon.
Separar as partes de que e compõe: v. g. envillecer,' pisar o decóro, etc. "perder o de- t(l de nao crepItar mais.
- um sal; decompOr a agua, o aI'; analy· córo a te.y Divina" Feo, 1'. r 32. § A conveDCCI·CI.lli..> V. trans. (talvez do IA!. deniencia das acções, e outras exterioridades Cre))aTe, o espIrrar da candeia quando aca.
sal-os.
Deeollllli....sc, v impess. DecomlJór-se com o caracter da pessoa: "guarda o poeta ba; o dar o ulllmo suspiro) Fazer decrepi.
wn cOI1JO; separarem se as parles que o o dccóro fazendo triste a i\lopso" (Josla, Egl. to. Anel?'. da.S. Masear. 3. 21. Vil'ialo, 3. 3.
compõem, ou perder alguma, ou alguma 21. O decoro nas palavras convenienles á
Ue cl·cpilll'·., V. trans. (da parI. privo de
d'ella: perder algumas qualidade;:, virtu- edade, sea;o, educação, l'eligião, eslado da {or- e dI? Lat. crepllare, dar estalido) (t. cbl'ml
de pbysicas. § Alterar-se sen ivél e pro- lima, etc. Lobo, Corl. Vilhalp. acto 4. se. fi. § Calcmar o sal Iancando-o no fOlro em .I.um
fundamente o rosto, a phy 'ionomia; defor- V. Deeencia, e /lonTa, syn.
vaso, onde. estourê _até qu~ privado de toda
Dccóro, ", adj. (do Lat. decortts, a, wn) a sua humIdade, nao crepIte mais.
mar·se. § Corromper-se, entrar em putrefaccão: os caclaveres decompõem-se. § V. (t. poeL) Formoso, honesto, que esta bem.
Decl'cpllúr, V. intrans. Estalar ao fo.o
De;;'compOr que usamos no sentido moral. Eneid. ti. 1[5. "que os decóros olhos não como o sal: «o salitre sobre brasas dec~e.
Deeollllloslçiio, S. r. (do FI'. d~c~mposi erguia" Cam. Ecl. 10.
))ila" diz-se de alguns licores e Plrltuosos:
DCCOI'óIHlmcutc, adv. Com decoro; "o bolhante champanha decrepita>
lio{/,; da prep. (le, e do LaL composttw, comguardando
o
decoro;
decente,
reverentp-,
posição) (t. cbym.) O acto de decompor, ou
UccI'ellll i..·.se, V. ref. Fazer-se decre.
pito.
decompOr-se: v. g. a - dos soes, dos succos respeitosamente.
elas planlas. § Decomposição duplicada; a
nCCOl'~SO, OS", adj. (do Lat. decorosl/s, a,
DeCl'épllo, ll, adj. (do Lat. decrepilul,a,
decompo,ição de dois corpos um pelo ou- !1m) Conforme ao decoro; honroso, decen- um) Muito edoso, e quebrantado. AI'I'. 9.10.
tro elleituada, de maneira que mudem re· te : v. g. condições decorosas. Viei1·. 4. 236. § li~. Al'vore decrep!la; de muitos annos
'
ciprocamente de base, ou de acidos, e que § i\Iodesto: V. g. rosto decoroso. 111acedo, muito velba, caduca.
produzam novos compostos. § - esponla· 1 0m. 133. V. Decoro (adj.)
Dcel·cl.lIúde, S. Omesmo (lue Decrcpi·
'
nCCOI"'ClItc, adj. 'l g. Que decorre. § Fo- dez. § OaJ.lucidade, syn.
nea; a que sobrevem a maior parte dos
corpos do reino organico, que sé alteram e lha decorrente; (t. boL) aquella, cujo limlJo
Dcc"eseelltlo, adv. (do Italiano)(l. mos.j
apodrecem por si mesmo, logo que e tão está pegado ao longo da ha te. § Pecicolo, Diminuindo a intensidade dos sons.
privados da vida; e por analogia, a decom- ou pedltnculo dec01'Í'enle; o que e tá pegaDcc"e8ccute, p. a de Decrescer; eadj.
posição do sangue, da bilis, (los humol'es; do ao longo da haste, ou do ramo.
'l g. Que vai diminuindo: segu.em-le OlIlUDecol'I'CI', V. intrans. (do LaL decU1'I'Cre) meros em ))l'Oporção decrescente.
transformação morbida, especie de resoluDccl·e..cer, V. intrans. (do Lat. decresção a que o sangue, a bilis os humores es- Correr, andar pas ar (diZ' e do tempo) : V.
tão sujeitos lIOS diver os .accidentes da vi- g. decorrendo o anHO de 500 : "decorreu. o cere) Deixar de crescer, ir diminuiodo em
da. § Decomposiç(w das {orfas; (L mechan.) Inverno sem tormentas" "decorreu o pra o vandeza continua, ou discreta V. g.omn/,
acção de as decompOr, diVIdindo de algum do arrendamento" "as nossas armadas rI ue a enchenle, ou cheia, a febre, elc., decresce.
modo uma potencia em varias outras. § /)e- decorrem por todos aquelles mares. B. 3. B. FiaI'. 2. 227. «vio ondas de fogo, como
comlJosição physica; separação da molecu- li. 7. § Decol'rer o loro; vencer-ôe o tempo de maré, subindo e decrescendo.
Dcc"csclmcllto, S. m. Diminuição, min·
las integrantes do corpo. por mt'ios me- de o pag-ar: d'aq ui, {óros decltrsos ; e dechanicos. § Modificação· profunda das fei· curso, subsL § lJecorrer o rio; al:abar de gua: "as idades segundo seu rleore.lcimen·
ções; alteração e perturbação sensivel da correr. passar tnda a agua, esguttar-se: lo" Alma /'IiSll·. 2. )). 351.
plJysionomia. § Desorganisação politica: a "que enseque o rio, e que decorra espera".
Dcc"ctnçuo, S f.. p. ~s. Acção de decr~'
DceOl'rido, p. p. de Dl)correr; e aclj. tal', decreto, determmaçao.
decomposição (los )Jartidos; a - do corpo
.
Dccretátlo, p. p. de Decretar: fig.•h·
social. § Corrupção, putrefacção: a decom- Passado: v. g. le111))0, anno, prazo-.
Deco....útlo, p. p. (ant.) Decorrido. § fig. nhão deerelacto a morte aos padres> (uns
posição ele wn cadav6r.
Dccom..·mm, adv. (ant.) .Tunctamente: Delongado. Elucidar.
Indios gentios) Vieil'. 15. 29.
nCCI'etlíl, s. f. (do LaLctecrclalisl Decre·
Jl)ceol·tlcll~UO, S. f. (do Lat. decorticalio)
v. g. viver deconsuum; ler fWws-; d'entre si, o marido e a 'mulher: commeUer ele- feito da part. !Jriv. ele, e COl'te.'V, cis, ca cal to do papa sobre matenas canOlllcas. M.
Lus.
169. 'lo § As lIecrelaos; o corpo dos deliclo consuttm, ou decollsuwn; com outros (t. pharm.) Operação que consiste em tirar
co-réus. Ord. Ar. e floco Anl. V. Copsuum. a casca de um lenho, ou de uma raiz, se- Cl'etos papaes. § Chamam falsas decre/aeJ, a
collecção de decretaes que traz o nome de
nécoIllO, erro por Décuplo. Comp. Georg. mente, etc. Cad. Ph(tl'1ll. p. 18'l.
ucco,·t1c{u', v. trans. It. pbarm.) Tirar a Isidoro Mercalor.
3.2.7.
115.
Dec"ctlllistn, S. m. Expositor das decre·
DecOl'açi'io, S. f. Acção de decorar, .de casca de um lenho, de uma raiz, semente,
ornar. § O adorno, o ornato, o enfeite .etc.
taes; o que as estuda.
Itccl'clal""cllte, adv. p. uso Por decrecom que e embelleza algum objecto; diznC"Osl"ár, v. trans. Tirar costras.
se prlllcipalmente das obras de architectu'Dccotádo, p. p. de Decotar. § Cauda ele- to, decretoriamente.
Dccrel.ar, V. intrans. Passar decrelo,
ra, de pintura e de esculptul'a. § ln. ignias colada; cauda de ave a que se cortou a exde honra, que decoram a pessoa. §. Decora- tremidade, ou que se cortou toda. ~ Vestido mandar por decreto. § Mandar por decretaI.
§ Ordenar, determinar, resolver; 110
çõe~, pI. (t. novo) fallando do theatro, os elecolacto,. vestido de mulher, cortado de
ornatos das scenas, as vistas, tudo o que modó que os hombros fiquem descohertos senL trans. Vieil'. 8. 1/6.•se dure/ou de
sobre o tablado representa o logar da ou quasi descobertos, assIm como parte do publico o assalto)) "regras que nos d«reloacção.
seio. § flfttlher decolacla; a que traz vestido l'ão os santos concilios" V. do Arc: I. 23. e
I.CCOI·átlo, p. p. de Decorar. Tomado de decotado § (t. do braz.) Diz·se da arvore e lig. Decretou a summa Proviqellcla: qU~1I
cór. Guia de Caso )J. 108. "trazem decorado trouco, que se liguram com os ramos cor- decretou as leis da conservaçao do mUlI ~I
tados.
elc., decretou DeliS a vida larga. on b"~~
aquelle rifão".
nCt'orúdo, p. p de Decorar, e adj. AdorUccotndol', n, S. Oque, ·ou a que decota. con{onne ele. § Conceber em palavr~'13
nado: "joias e coUares são os justos, com
necotú,', v. trans. Cortar os ramos inu· sen tencas leo-islatorias. V. do Arc... .
que a Igreja de Deos he decorada" /i'tos San- teis da arvores bem rentes, de sorte que "para (lecreltirem os capitulas da reslden·
clol'um, p. t37. I. § fig. l-lourado. Orla, fiqUE: o tronco só, que vai de baixo, até on- Cla" (dos bispos e curas de almas.1
Dccrctislu, s. m. Decre~alista : Ienle exColl. r. 139 v. AI'!'. 2. 2. "decorado com o rle nascem os ramos, para alli tornarem "
martyrio de alguns alumnos".
nascer outros de novo, e fazer-se melhor posi tor do decreto de GraCIano. m)DisPO'
Decorlldo,', ", S, O que, a que cuida na arvore. AueUal'. Ohron. 263 V. § fig. «/)ecóUccrcto S. m. (do LaL decrc!u
1'decoração: v. g. -1!Lealml. § ii. O que de- le-se o máo, e se expulse! da companhia sição do soberano sobre I'equer!menlo parecóra, ou aprende de cór facifmt'nte.
dos bous" 1'. dR. Ag01·. ~. 2. § Decolal' a cau- ticular, oü consulta de algul~ 1J'l~nnJ~a~en'
Decól'lllllcnte, adv. Com decoro, com da elas aves; Cortar-Ih'a. Arle da Caça, )). cedendo informação, a qu~1 ~Pt~m casns
graça, bom concerto. Dtis~. 9. 118.•o.ca· 75. § Decolar o vestido da malheI' ; cortai-o do força, e vigor de lei gela, da Pro'
bello que dewramenle desce até os lJom- de sorte, que o peito, e os hombro fiquem identicos. § fig. Os decrelos il~ D8t~s § Oe.
bros.
pouco cobertos.
vútencia, elc., ~ é, as d.etermLl1aç ito' cano,
DCCO"'''', V. trans. (de prep. CÓI', memo·
Dccóte, S. m. O acto, ou lrabalho de de- creio de {}ractano : COI [la de .dlre DI Jilado
ria, c ar, ae.~. inf.) Tomar de cór, de me- cotar arvores, mattas, etc. Leis Novis. § O nico, assim chamado, por tersldo'l~~ ,Ideei'
moria algum nome, discurso, etc. B. FI01'. dec6le do vestido; o córte que se lhe faz pa- por Graciano. § Decrelos dfls r.ollCl o'nacio2. p. 200. "mandou que deaJl'asse Homero, ra o decotar.
sões dos conci.'io~, tanto getraes iO~sciplina
naes, ou provlflClaes, rela Ivos
nCCI'CCCl', e derivo V. Decrescer, etc.
etc."
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Icsiastiea: ás decisões, que dizem ~e~peito

DecUl','c'mte, adj. 2 g. (L bot.) Diz-se das

'0 de discuti I' e julgar; e o resultado das
çainiões dos que discernira!TI, e .carece de
~fnccão para ter força de leI. Let é absolui c' exprime a vontade soberana.
apcercIÓrlll..U\UIC, adv. Com certeza d~cisiva. Vicil'. 5. 433. "aquelle _grande pe~'Io e aperto em que se ach~~ decre/ona~Ie'nle os poucos, quando peleJao com mUl-

Dce""sÍ1'o, 0, adj. (t. bolo) Diz·se do estylete, que parecendo sair do verti ce do
ovano, serpeia, sobre um dos sens lados
até o ponto correspondente ao bilo do ovu~
10. § O mesmo que Decurrenle.
Decé..·...", S. m. (do Lal. cleCltTSUS, parto
de llecurrere, decorrer) A successão: V. g.
com o decurso dos annos. B. 3. r. 24. cal, 4.
"no decurso do cerco" V. do A"c. I. 4. V.
Discurso. § ,,/:Ium livro, em o qual está o
dCCIWSO do caminho que fez" B. 3. 5. lO.
~ lJeettrso da lua; o seu gyro. Arr. 6. 14.
V. Discurso.
Decú,'so, 0, adj. (L jurid.) Foros cleclwsos; decorridos, cujo dia de se pagarem é
passado; vencidos, atrazados; escaidos.
Decllss.. ~iio, S. f. (clo Lal. tlecussaUo) (L
did.) Cruzamento em X.
Dcdiadll, s. f. A quantidade, que se tira
com um dedo. § A nodoa que aeIXa um dedo suj~ applic~do sobre alguma cousa; ou
a sua Impressao sobre cou~a molle.
Dcltúl, S. m. (de dedo) Instrumento de
metal, marfim, prata, ouro, elc. que cobre a
cabeça do dedo media. ou maior, com que
.as costureiras, e alfaiates empnrram a agulha carregando-lhe no fuudo. iii. Lus. 2. f.
252 v. § fill;. Pequena quantidade: v. g. um
dedal de vlnbo. § Oulros dizem dielal. lJedai é mais usado.
.tCdlllch·lI. V. Digital.
Dedáleo, II, adj. (de lJedalcus, nome de
um artifice famoso) (t. poet.) De Dedalo,
pertencente a Dedalo ; artificioso, engenhosoo L1ls. 7. 51. (,liedálea faculdade»
Dtódlllo, S. m Encruzilhada; confusão
de caminhos. § fig. Enredo, confusão, complicação.
.
DcdccOI·lí.., v. trans. (do LaL dedec01'O?'e)
p. uso Fallar ao decoro, deshonrar, deslustraI' alguem. § lJedecotQ1'-se, v. rer. Faltar
contra o propfJo decoro, de lu trar-se.
Uedeh''', s. f. Forro, que os segadores,
e outros mechanicos põem nos dedos; por
não os molestarem no trabalho. § (I. de artilh.) Bolsinha de couro em que o soldado
que está á espoleta melle o dedo pollegar
da mão direita para não se queimar, quando depois de tlar fogo tapa o ouvido da peça. § Dedo de luva que se c:;lça para cobrir
o detlo da mão. § lJedeiras; pI. (L. fig. e
jocoso) sapatos de entrada mUIto abaixo:
"por apalos, nos pé huma dedei1'Qsll.
Dedcllll.... V. Dedilhar. F. Elys.
De.lic"ç~o, s. r. (do Lat. dedicalio) O
aclo de dedicar-se a alguem ou alg. cousa,
adhesão. § (;on agração de uma egreja, de
um edifício. § Dedicatoria. Arr. lJedic.
Dcdlc....lo, p. p. de Dedicar. Eneüt. 7. 98.
«velha dedicada ao templo de Juno" i. é,
entregue ao seu serviço. AIT. 4. 4. "este
rei no foi dedicado com sangue de Mouros"
i. é, começou-se a fabricar, e fundar. § lJia
cledicado; destinado. Palmo 3. c. 2. § lJedi·
caelo,o que se sacrifica por al~uem ou por
alguma cousa; devotado. § 1ris/e geração
dedicada ao dentonio,o i. é, addicla. )01·n.
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. ncdlcntó"lo, s. f. r.arla pela qual se de-

cec
cuja base se prolonga suure o tronco dIca alguma obra a alguem.
llé e costumes cnamam-se propriamente folbas
ou ramos, e corre por ellas abaixo. Brol.
Dcdlgllll~iio, S. f. p. uso Oconlrario de
cal:~:elo Lei. Sylt.} J)ecr~lo, exprime a ar;. p. 38.
dignação; desprezo, desdem. B. Flor. 5. 138.

c:

10;ccrctól'lo, n, adj. (do LaL dec.re/orh/~)
Decisivo. Vieir.8. 116. "chegou cmum a nq,lle lIearelol'ia. e fatal. .. em que acometemo
arelluestacl<! trincheira" lei. 4. 37. "o peccado ullimo, e. decre/orio que ... ac~bo\l. ~e
encher a medld.a" .Bem. ,L; ~ C. 1. 2/5. "JUl10 lIearelol'io" 1. e, dellnllJvo. S (L med.)
Vias dccl'clol'ios ou criticas; ~i'rewe, são. qs
dias, ou termos, em que se pode fazer JOI10 da doença, para esperança de melhora,
ou de.~ngano de morte. § Anno c/ecre/ono,o
nome que se deu ao anno de 1624, ('OJ que
pelo lraelado de Westphalia o e.stabelecimenlo religioso da Allemanha fOJ.[J~sto .no
estado em que se achava no [.0 de JaneIro
do mesmo anno.
DCCI'ÚU, S. r. (L da Beira) A primeira lavra que se da a terra para a dispôr para
cenleio, ou trigo.
_
DCCI'UÓgCIII, s. f. Operaçao de decruar
aseda.
DCCI'ui.r, v. trans. Tirar a maior crueza: V. g. decruar a 'l;acca,. i. é, cozel·a ou
assal·a quanto baste para não lIcar totalmente crua, é menos que engorlar. § fig.
Fazer o primeiro tl'abalho de uma o])ra por
Ioda ella, e não só em uma parte. § lJecl'UQ1'
a lerra i dar· lhe a primeira lavra, ou deenia. § Lavar a spda crua.
Decúbito, s. m. (do Lat. decubi/u1n, supino de decubare) (L de med.) Posição do corpa, qnando se e.lá deitado. § Oeslar deitado.
Decuou\uo, u, adj. (du Lal. decl/1l1anl/s)
Decimo: V. g. onell!, tlecumana; que dizem
ser maior, e mais perigosa. Vieir. 5. 326.
lveio a decima, ou decumanall § O ovo deal/llano, e outras cou as, que são decimas
em ordem, e dizem que são maiores, que as
outras. § (L. de aut. Hom.) Toma-se em geral por grande ou decuplo: V. g. escudo deeumano. § Potla - ; uma das quatro prineipaes d08 arruiaes Romanos, situada defronte da poria pretoriana, e a mais afastada
dz frente do campo inimi!;o; junta a ella
acampava.a lO.' legião, dicta a legião c/ecum~lIa, § 1m'as -; aquellas de que a repubhca percebia dizimas.
DCCUI'''\'', V. trans. MulLiplicar por dez,
Iner dez vezes maior.
Dc~uplo, S. m. (do Lal. decuplum) A
!uanlidade, que é o produclo de outra mullipl!cada por lO, ou tomada 10 vezes: V. g.
lO /.0 décuplo c/e qual'ro.
Decupl.o, a, adj. (do LaL deeuplus) Dez
Tezes maior. § Proporção decllpla; aquella
{mque crescem os numeras mnlliplicados
por dez. No valor que damos aos algarismos, guar~all!0s a proporção dc!cupla, por·
\U~ o pmnelro numero á direita vale as d'A{rica, 3. c. 7. § Lagar dedicaclo a morluoIIlldades que represellla; o que se lhe se· I'ios,o destinado para esse fim. Seg. Cerco de
!Ue para a esquerda, vale dezenas, ou o Diu, f. 147.
~garJSmo mnltiplicado por dez, o terceiro
Dcdlcadi'r~ ", S. (do LaL deel'icaI01') O
~ra a e~qll.erda vale centenas, ou as deze- que, a que dedica uma obra, ou livro a al~ m~lllphcadas pOI' dez, etc.
guem.
.
di 'dourln, S. r. (do Lat.) Classe de dez inncdlcá.·, ·V. trans. (do LaL dedtcare) Ofull uOS. § Corpo de dez soldados de ca, ferlar, e dar para o uso, e serviço da pes,.o,cnm um cabo, na milícia Romana. § soa, a quem se dedica: - a lJeus um altar;
ieasd~~dlolas, cada uma das secções, em que a egl'eja dedica-se com ceI'/as ceremonzas. B.
Iic IV.I. em os alumnos e é confiada a um Flor. 3. p. 390 -antes de o ter (o prelado
Durlao .
que deve tomar o palio) ~ão pode licilaIle~curládo, s. m. O cargo de decul'ião' mente... nem cousacrar vIrgem, ne~ de·
Dpo q~e eile dura..
' clicar igrejas" ~ fig. Consagrar, destll1al' :
ierurluo, S. m. (do Lal. decUl'io) Cabo v. g. dedicar dtas, horas a algum lrabalho.
~ri:z soldados de cavallo, ou de uma de- Ac: dos Sing. 2. p. 183 .• <e .aca o rqmpem
llis ro~ana. § Nas escholas, o discipnlo este ... silencio, é para .deelJc~r a~ 1Ingua
anar prOlecto, que tem a seu cuidado en· ao louvor, ao applallEO, aadmlraça~" § lJeIarla Uma .classe, ou secção menos adian· dica?" oITerecer algum 1Ivro, escnptura a
toma~oouvlr.lhe as lições. § Magistrado ant.1 alguem.
Deeu~ .
Dcdlc....··se, V. ref, Consagrar-sei] dar·
d/enelo, S. f. (t. boL) Estado das se, enlregar-se: v. g. - ao serviço a pa11 CUrrentes.
/?'ia ao ensino c/a mocidade.
TOL.J - FL.

75.

"parece que esta deelignação da pergunta,
etc.))
Dcdlgni..·-sc, V. rer. (do La~. dedignuri)
Desprezar-se, não se dignar: V. {I. dedignastes·vos de leI', ou accei/al' esle discurso'
1. ~, Livestps por indiO"no de vós: "não sé
deeiLgnava dos mais atatidos ministeriosu
B. Flor. 2. 161.

Dcdilbi..·, v. trans. Ir ferindo com os
dedos: v. g. dedilhar as cordas do illsll'lLmen/o. B. P. diz qne é correr com os dedos
pelos trastes do instrumento. ]i'. Eh/s. 7.
170. "desses, que dedilhando em Irras do
ouro as leis ... discantavão"
Dedinho, S. m. dim. de Dedo.
Dedo, S. m. (do LaL cligüus) Dá-se este
nome a cada um dos memuros que terminam a mão, e o pé do homem e de alguns
animaes; ~ão dislinctos, divididos entre
si, e articulados, tendo unllas nas extremidades superiores; os do homem distinguemse pelos nomes seguintes, o polle{far; o indice, inclicadol'ou moslradot, immediato ao pailegar; o maa;i711o, mediano ou mcdio ,. o annu/ar; e o minimo, ou 'lJ1Cmillho. ~ .pedo
demonslrador,o o incUce. Couto, 8. 2
Cabeça elo dedo; a sua extremidade. § N6s
dos dedos; os pontos em que se articulam
as phalanges. § lJedo da luva ,. a parte da
luva Ilue cobre cada um dos dedos da mão.
§ O dedo de lJcus,o na phrase da escriptura, o seu poder, providencia. § IIg. Arte,
habilidade: '0. g. lem dedo pam isso. "Diga
vossê que tem dedo para tudo" lJ. F. Man.
Fcim dos Anea:ins. I. 2. 5. § lJedo (/C mes·
Ire; trabalho, ou direcção de mestre: v. g.
aqui andou dedo de mestre. § Tel' dcdos de
(aria, OH de pra/a; ser dexlro em lavores,

em toque de piano, etc. (/)iz-se principalmente das senlJoras). § Ter olhos nas ponlas dos dedos; diz·se de quem trabalha com
muita delicadeza, e fino tacto. § Decio " me·
dida equivalente á goras ura de um dedo.
No antigo systema "de medidas um ~ledo pra
egual a oito linhas ou dois terços de potlegada. ~ lJois dedos " phrase que significa
quantidaue mui pequena: v. g. eslcve a dois
dedos de dislancia da sua ,·uina. B. li'/or.
2. 184. "mais pezão .c/ais dedos de bondude,
do que muitas braças de justiça" § lJedo dc
lJama,o especie de uvas. § /)01' dois dedos de
com:el'sa,o conversar por algnm tempo, ma
pouco. § Ter dois dedos de lalim; saher um
pouco. § lJedos queimados; pessoas que se
dóem, e se re<entem por inveja, ou oulro mo·
tivo ; por allusão á falta, ou defeito verdadriro, e toque em balda certa. Sáe Mil'. Esll'. r
t13. ull. ed. § Dar com o dedo no ctitt,o fig.
agastar-se contra o beneficio. Dtis. I. sc. §

2. Fa.:õel' /ocm' alguma cousa com o dec/o; i.
é, mostrar 'evidente ou palpavelmente. § O
meu dedo mcminho aclivinhou,o i. é, tive

noticia d/esse objecto 1>01' uma via secrela,
e desconhecida. § Aloslra,' ao dedo,. apontar
alguem por alguma balda, ou defeito: "huns
me mos/mm ao deelo, outros sorrim" Sá e
lIfir. 5 SeI' apnn/ado lt dedo; o mesmo. §
Não discrepaI' um dcdo; i. é, executar com
pontualidácte o que se ordena. § PÓt o d do
na bocca " lazer signal de silencio. § PÓI' a
algucm os cinco dedos na cam " fig. e fam.
dar· lhe uma bofetada. § Sabe,' algl/ma cousa na ponta dos dedos; co m muita perfeição. § ConheceI' alguem como os seus pro1JI'ius
dedos; conhecel·o muito bem, muito de
perto, perfeitamente. § lJeia;ar escorregar
paI' enlte os dedos' deixar escapar uma cousa que se teve ganha, que se alcançou já. §
Ficar a chuchm'llo declo " não alcançar, perder uma cansa com que econlava. §Lambel' os dedos; diz-se de quem mostra ter gostado muito de uma cousa, ter tido grallde prazer com ella : "eu sei que voss(!s lhe
lambel'ão os dedos (a 11m aneximl. lJ. F.
Man. Ji'eira dos unexins, I. 2. 5. § PÓ/' o decio n'11111a cot/sa,o achar a verdade, acertar,
atiuar. § PÓI' o dedo na ferida " fig. reconhecer ou indicar o ponto vulneravel, o
ponto fraco. ~ Con/a7' pelos dedos; contar
mentalmente auxiliando· se com os dedo . ~
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Adag. : ".'ão süo eguaes os dedos da mão» D.
F. 111an. Feira dus Anõxins, L. 2. 5. ,,~ão des
o dedo ao vil Ião, porque te tomarã a mão»
.~Iettei·lhe o c/edo na boc;ca·, "~em um dedo faz mão, uem uma andorinha faz verão»
"Avezon-se a velha aos bredo , lambe· lhe
o~ c/cc/os» "IILn rio quedo oão melta' teu dedo» "Um mesmo cauivete me corta o pão e
o dedo» "Cutéllo máo corta o dalo, e não o
páo- "Um (ledo mão duas mão suja» "PeJo
dlXlo se conhece o gigante» "Vão-se os ano
neis, fiquem os dedos» lJ. F. J\1an. Feira dos
Anexins, L. 2. 5.
Uetlucçiio. S. 1. (do Lat. dednclio) O acto
de deduzir, d(minuir, tirar de.alguma somma qualqner parte. § Sec;uimento de alguma série, de annos, suecessos, etc. § Na
musica, progresso natural de seis vozes, do,
1'e, mi, 1'0" sol, la, subindo f' e desceuLlo let,
sol, fa, mi, 1'e, do. § (Na p III ) Processo de
raciocinai', em que se parte da causa para
os eOeiLos, do geral para o panicular; oppõe-se a inducfãu. § IlIação, inferenc;ia, consequeocia logwu. ~ (em jurisp.) Exposição
ordenada dos raetos e argumentos em que
se basea a accusa\,\iio ou a dereza : v. g. a
deducção do tibc/to.
Dcducth'o, ", adj. (t log.) Que procede
por dedocção; 'oppõe-se a Íluluclil.:o.
. IIzil', v, trans. (do Lat. dlXlucere) Diminuir, subtrahir, descolltar uma quantidade cle outra. § Inferir, colligir. Lobo, 11. 105.
"deduzindo da graodeza do corpo a excellencia do animo» § Levar de uma parte para outra. Barreiros, r 165. "sendo colonia
dedu:;ida em Narbona- § u - a ac({áo, a demanda» propol-a em juizo. Vieira.
neéh'o, s. m. (ant.) Dinheiro: "emprestarem. .. deeiros. iüttcid. V. Amatar.
ncel"\lIte, adj. 2 g.. (ant.) Extraordinario, que esta fóra do direito caminbo. Alma
insl. 2. f. 355.
Deéstr'o, ", adj. (ant.) Destro, direito:
a mão eleeslra,o direita: «ele eleeslro, e seest.~o» da dir?ita;, e d,a esql!-erda. 01':1. A( 1;
63. 20. e 23, li. Clam. t. 17. escleve . • 0,
destra de Deos Palire»
Uefulciu', V. Desralcar.Ue!ilmll ção, s. f. O acto de defamar
(aut.) ; difl'amação. Oret. il1an. 4. 15. I. Casl.
ll. c. 54,
ne:lIlllátlo,
do de alguma

p. p. de Deramar: «clefaPLamaldadr» Oret. At. 5. (. 16.
§ J)efamado; inrame por pena de a,lgum crime. Orei. AI. 5. 13. 2.
))Cf"JU .. dó,·, II, S. O qne, a que defama.
01'(1. Ar 5. 21. 9. dill'amador § adj. Que diffama: «homem praguento, e elefamacwl'»
UUs. 4. sc. 4.
J)ef•.,lulmimto, S. m. (ant.) Diffamação,
inramação. Ord.
5. 31. e I. 290. "recebem clel'amamenlos. L. I. 30. 17. "corregam
o dapno, e delimwmento .. ~ Infamia de direito, por senleuça. 01'11. Ar 3. 15. 33. «seja com este delamamenlo lançado fora de
nosso senlJorio»
nerllmÍlllte; p. a. de Defamar; e adj.
Que dill'ama. § s. 2 g. Pessoa que dilfama :
«o defamanle do dito nosso omcial)) Ord.

Ar.
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Ucrllm"r, V. trans. Infamar alguem, dizenlio cousa contra a sua reputação. Euli·.
2. 7. e 4. 5. «ele{amarem mUItas mulheres»
~ - alguma cousa; contar, di vulgar cousa
.\ofamatoria. Ord. Ar 5. 31. 9. «clefamando
a Jingua Portugueza ,de pobre» ElLfr. Prol.
§ ])i{ramar, e der. é a ortlJ. hoje usada.
n,l?f~"UI~?I'I~, ", adj. Que 9,0ntem ditfamaçao. alltgos -. incd. 2. 2'l. e I. 438.
«in trucção mui ele{amatoria»
ncreill', ou nefcllil', V. Desfeiar.
nefec'lçuo, s. f. O acto de defecar.
Pllal'm. 1'. § (t. med.) Acção pela qual o
residuo dos alimentos juntos em o recto é
lançado fóra. Porto MlXt. 11. 291.
neteeildo, p. p. de Defecar. Eneid. 10.
32. «oiro defecado» § Bem -,o limpo de toda a mislura de males. Vieir.•defecacto martyrio)) ld. amor - ; sacri/icio - ; peilo-.
Deeeeál', v, trans. (do Lat. defcecare) Tirar as borras, pé, seàimento, fezes de algum licor, etc. § Alimpar, Iirar qualquer
mi tura de cousa estranha, e ma. VieLTa:
-não !.la bem deste mundo por delecado que

seja" "o príncipe ba de ser puro no engenho, delecalto na vontade. "as fezes do c;aIix da Paixão, e estas defecou o amor puro,
etc.» Vieir. 10. 380. e 381. § Expul ar natoralmeute 'pelo recto os residuos dos alimentoõ, a fezes, o excremento.
ncrecutó"lo, ", aLlj. (t. med.) Que alimpa, que lllundirica as impuridades. 'J'.PharJn.
"unguento-»
Defeetlhllidillle, S. f. Qualidade do que
é defectivel. § Falta de vigor, de animo.
(JlLeirós, V. do a. «o deleixaml~nto desta India, que reduz os homells a tal defectibilidade»
J)('rectivel, adj. 2 g. Imperfeito. incompleto. B. Flol'. 2. 11. 45. e 47. «o (nosso) arbitrio de si mesmo rragil, inconstante e de{eclivel» lei. p. 51. «a nossa ua'.ureza pobre e
elefeclivet para o mal» § Capaz de faltar, enganal'; rãllivel: «suppór um Oeos rraco,
del'ectivel, muLla :cl»
Dctcctho, ti, adj. (do LilI. de{eclivlts, a,
am, defeituoso) (I. de gram.) Nome de{cclivo; é aquellc, a que ralta nomero, genero
00 caso, nas linguas em que os ha. Verbo
elefeclivo; aquelle a que falta modo, tempo,
variações pessoaes, etc. A palavra cerolt/as
não tem singular, e assim ellltoenças, e são
(le/eclivas em quanto ao sin~ular. llal'I'Ct.
Orl. 33. § Na gramo llebr. L1iz·se dos verbos, que perdem alguns dos seus radir;aes·
quando se conjngam. § J1yperúola llel'ectiva;
(t. geom.) curva byperl.>Óliea do 3.° grau,
que não tem mais que uma só aSJ'mptota
recl iii nea.
nefécto. V. Defeilo. Cam. Eleg. I. § Por
uso geral diz-se de{eilo, deleituoso, elc., porem diz-se, defectivo ele.
Uerectuó ..o, óso, adj. Defeituoso, imperfeito, com falta de alguma parte. V'ieir.
l. !l98. «segue-se que o corpo de Adão ficou del'ecluosolJ ill. Lus. 5. r 204. "neste titulo que foi defectltOSO, porque não declaro, etc.» lIdl~feclltosa serã a telTa, a que faltarem estas propriedades), Vase. Not. 238.
Defeito, S. m. (do Lat. ele/ecllts) Imperfeição, falta uatural, ou moral, vicio. § Falta de pessoa: li, uceedeu-Iue bum sobrinho
em deleilo de filllos» COltlo, 5. l. 13. lIem
de{eilo de tal pessoa suceederão oull'O ..
Alv. 12 março, 1573. li, 2. 2.2. "os qllaes
(irmãos) todos reinaram em ltefeilo de 11Ibos dos outros (por falta, 011 morte)>> lIgUCcedena na capitania em de{cito de D. Alvaro» COltlo, 7. 7. 9.
Dc1eUi,·o. V. Defectivo.
DereHui..·...e, V. impess. e defectivo.
Vir a ter defeito, perder a integTidade. a
perreição. UOllsl. de Caim. lleg. do Auditor
Eccles. «este livro perdf'ndo-se, ou deffeiluanda-se de alguma foUla».
Deteitlló.;llIméute, 1td.v. Com defeito
com imperfeição.
'
Defeituoso, ós .., adj. Imperfeito, vicio·
soo C. de Guia, 11.41. "juizo ... defeiluoso•.
V. Defectuoso. § V. Dere('.lo.
nerenlllldillSo, ou nercudedís ..o, ",
adj. (ant.) Que se pÓLle defender; apto para
se defcuder. 7'. de Agor. lJ. 1. 1.
ncrcndedól'. V. Defensor. B. Carl./, 36.
Oret.
2. 16. l. "defendeelor das liberdades das egrejas.. Goes, ChI'. 1I1an. 1. e. !)3.
-da (é.
Detendeute, p. a. de Defende'r, e S. m.
O que defende aln-uma these. § -'- S. 2 gen.
Pessoa que defende qualquer cousa.
J)erelldcl', V. trans. tdo Lal. delendere)
Resi,tir, oppór forças, ou razões, ã força,
ou argumentos, que se nos fawm. § Proteger, suslentar algum partido, opinião. §
lJe{ender a jus/a; pugnar fortemeute. Cam.
Filoel. 2. Si:. 2. § Prohibir. Cam. Fttod. L. se.
5. Orel. freq. "tudo o mais lhes ele{ende amor
e veda" Fim" San. § Tolher: li -: O. sono»
Lobo: - as esperanças: lia prudeoeia encanecida e madura ja vuS defende ardimentos,
ou arrojamentos juvenis».
nefelldé"-Ilc, Y. rer. Resistir, repellir a
força pela rorça: v. g. a {orlaleza defendeuse bem. § J usti ficar-se: de{imelett-se das aceusações que lhe faziam, mostrando a sua
ionocencia, § JJelender-se á prisão; para
não ser Pt:eso. Orcl. Ar. 2. r 160. «defender-se a mil culeyos. Perr. 2. r 18Z. - à
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morle.. 1!em. Rim. § De{enller-sc-mc' (I
ant.) I. e, l}efenrler-se le mim resislir oe.
Palm. 2. e. 106. § V. Prohibír,'syn. -mc.
(Defender, u tentar, Proten-er. Syn) E'
las _tres pa la'Iras signi ficam" cm ge'ral s~
llcçao de pór alguem, ou alll'uma cousa
sal vo do mal que se IIle ra~ ou que' II a
p.Me vir a acontecer. lJe{elld~-se o que e:~
ta a tacado; sustenta-se o que pMe vir a
~r)I-o; prolege-se o que carece de ser ani.
mado. Dlz-s~ defender uma causa; suslCllla!' u'!1a em preza; 1Jrolegel' a. arte e as
·CienClas. O.; supl:l'1ores 1Jrolegem' os e~uae'
St!Slenlam. e ctp,/~nctellt; um .Iio~ém é pro[~
rfll/~ p~lo~ outlOS, mas [lode as vezes ser
de{endulo e suslenlado por si me mo
Dcrcnditl~l,. p. p. de llefenuer.·§ adj.
Defeso, prolllbl~O, vedado: "arvore cle{~II
(lIda,
" .I .(.
ll9 v. em que Eva \leccou·, Paiva ,u.
. (Defendido, 'prohibido. S!lIl.) Estes dois
vocabul.os de:lgnam em geral o que não é
permlllldo fazer, em coosequencia ue uma
ordel.TI! ou lei .positiva: dilfel'em em que
pl'o/ubulo quasl lJ ue so se diz da.~ Cousas
derezas por uma lei humana e de policia.
UeteJllliméllto, S. m. V. Prohibit;ão
Onl. Ar 2. f. 6. 7. § Defensa com armas:
ll. 2. 2. 4. e C/aI'. r Is·t l. "defendimellto
da terra» Ord. Ar 3. t: 55.
ncrell~ll, S. f. (V. bcfensãn) A. accão de
defel1ller, ou defender-se. § 1VlllaI'ailc{ollsa de alonem; encarregar·se de o defender
da sua apologia. Vieil'a, 9. 5t .dar a vida
em defensa Lia religião» "a defensa dos lugares_ d'Africa" !tl, l. D8í. S lJefensadapra.
ça; sao os mil ros e quaesq uer fortilicaçõcs.
"'reire, 4. n.O 5. § Praça sem defensa; raza.
§ Linha etc delensa, fixanle, on 1'azall/o. V.
Linha.
(Defensa, Defeza. Syn.) Poslo que eslas
palavras se usem promiscuamente como
significando a mesma cousa, não se devem
corntuLlo confullliir, pois a sua terminação
fixa a significação respectiva de cada uma
d'ellas. IJe{ensa, ou defcnsào, é a ac(;âo ue
dcl'enrter, ou defc!1l1er-se, e a cousa Cllm
que se defenl1e. E o oppo to ue oJr~nsa.
IJe{'e;;a é logar fortificado, ou murado, onde é cle{i;so entrar; d'onde vem siglllnear
tambem prohillição. No sentido moral chama-se etere;;a ás razõe allegadas conlra a
accusação criminal. Um general, que na do·
fensa d'uma praça se houve eoba/'uemcule,
não pôde apre l'ntar nenuuma de[o;a que
o jnstillque no conselho de guerra.. .
Dcremltlo, S. f. (elo Lat. defenslO, Oll~)
Dercnsa. Lem.os, Cerco 1'. 45. (<lIa de{~llJao
desta fortaleza» "dc{cnsão da pureza clealdaLi e l1este reino. Jom. lfAli·ie. PIYJI• •contra os que em de{cn.são de sau direilo. e P.
Ilib. Usurpo p. (, I. e 42. § Cousa que defende: ecoS curvos coros de{cnsão segura, Elogiada, f. 20 I v. "o réu deve vi~ com s~as
clefensões e excepções» Ord. A{. 3. p. 11.
ecOS muros delellsão da praça". Çasl; 2. r,. 5.
~ Hoje esta palavra está lJU~slllltCJramenlc
fóra do uso.
Itefeu>!ó", V. trans. (do La~. defellsal'l!
Derender de ataq ue e forca mlhtar. J1aufi·
ele Sep. r. 139 v. «os casteHos por ancho
defensando» Ord. Ar I. 288. "dc{~lIsar
algum que mere\,\a haver escarmenlo per
justiça" "delensar sua terra.. Incd. 3. 49"
d
Dcremló"el, adj. 2 gen. gu.e ~e ~.e
defender e sustentar coutra o IOlml~O. CIdade - II jI'reire, 2. n.• 26. "força, bngossryC
ele{imsavel» JJ. 2. 9. 6. And'r. ()~I': 1.3.:
«caminho - ». § Armas (tefen~ava!s, dcf"~
sivas. Ord. Af. I. 62. 21. § fig.•Se e ra
tiveram o animo tão defellsa~el IforIV:e_
se defenderem) como era o SitIO da CI a
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D

do de-

adv. e dmg ue/.
feusave!. P. P. 2. 126 v. "praça c/alisa
menle murada·,
.
OD'UOnereud"lI, S. I. (I. mil. us:1,g c iluacto dos meios de defeza. § pO,lçao, 5 der;
ção que alguem toma para se ~~f~~siia.
opp. a offensiva : v. g. 1,6r-se na óde dencrell.!lÍl·el, adj. 2 g. Que2~r ~ereDsa'
render. Arr..4. 4. pr. 111. L. 5. .
vel.
. . de defenDelcll.!lívo, II, adJ. Que serve
))ofeIlOlávcllllénte,

DEF
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!l. arma defcnsiva. Luc. 5. c. 14. d'Albij.q. tinha de/eso .... que nC'nllUm ho- t!m opiniões deOniuas. § Arligo definido; (I.

reduz ~ defesa: v. mem de armas lasse elll companllla dos gramm.) o que re lringe ou limita a ignimareanles- li. 2. 8. 3. e 4. 6 1'2. ,.pÓ,lO fi~ação do nome a individuo certo e delerque o "'o\'ernador lhe live~se cle{eso" ~ Si- mll1ado, e tem as srguintes fórmas para os
lia de{eso; onde se não pócle enrrar 'bem dois generos e para os dois nUlTleros : o, a,
como na defesa, ou devesa, Palm. 2. C. 98. os, as. V. Artigo. § Macios de/inidos; II. de
.. horlo de/eso .. Sá e Mil'. {/unç. I. rsl. 9. gramm.) os modos pe~soaes: i. é, todos,
proh.ihe acudir ~ humor a parle lesa, na CI- Cnm. Am7)". 95. ornaI vos dara de comer menos o infinito..§ Pretel'Zlo drfillido; jl. de
quem
de todo lhe he defesa a casa. e mais gramm.) o preterlto perfeIto. E~la deSignarurgia.
oerensi)l', ", s. O que, a que de fcn de a mulber" § lJe{eso; defelldido livre' o ção, muito usual nos grammaticos francezes,
ou prolege com obra~, ou palanas. § lJe- que se acolhe á iSlTeja, ou couto,' fica dé{e- não tem ~ido empregada pelos nossos gram(tIIsores chama a Ol'd. A{. L. I. T. 63. 7)1'· .lO das pena~. V. ul'd. Af'. 5, GI. 17. § V. em maticos. ~ Compostos definidos; (t. de chym.)
as que militando defendem o C'slado, como Dia: lJias de/esos.
os que sao formados de elementos unidos
Dcrc'''''', e de!'. V. Defesa. etc., orllJ. ge- e~1 prop'orções fixas e invariaveis. § ProllorIas lavradorps 1J1anled~l'es d'elle, e aos ~a
Ci'rdoles oradow § (I. Jur.) O .a9vogado . o ralmente u. ada.
çues defi111das; (I. de ch)'m.) as que oO'ercDelfe...8i..·, V. inlrans. (anl.) Desconfiar, cem as relações <imples de um atamo de
de(tIIsor do l·CIt. § lJe{ensol' o..ffiCIOSO ~ o 'I ue
defellde o réo por nOnleaçao do tnbunal, perder a confiança. ln cd. de Alc.
uma sub tancia para com um, dois, tres,
ltellclc'.. cln, S. r. Falia. necop. da Cil'. quatro, ou mais atamos de outra suhstaner-olJicio.
_
Defen~"rlo, S. m. Defen~ao, defe~a CtI- 312. "dcficiencia das pulsações" ~ Quebra, cia. § Definido; (t. de hol.} delerm inarlo,
fllla, II. de fll'aga, 1. c. 54. D. CII!'. dos Con. falha, no que se liuha eSlTIado, orçado, nos fallando de certos orgãos. § -; S. m. A couestimas: .. houve gl'ande daficicncia nas som.- sa definida.
RegI'. I. c. 7. n. O 13.
octel'imeln, s: f. (do Fr._dé{el'ence) Con- llJas, que esperavão recolher das ci<as" Ifist.
Uc.Olli""'.. ,~. m. (do Lat. definilo!') Ocondereencia, re. pello, allençao que ~c !rm 1'l'ip.71. 114.
selheiro, em algumas ordens religiMas, rio
D,·nell'nl'·' adj. 'l g. (do LaL deficiens, geral da ordem ou do superior: ha defin'idopara com algurm,.e ql.J,!l nos faz acqu.IC'.-:L~r ao qlle elJe dr<rJa. Nao é t. novo; Ja fOi enlis, p. a. de deficel'e) Em qne ba delicirn· 1'CS oel'aes, e pl'ovinciaes. § Definido1' ; o que
empregado por' L. do Couto Felix, na ~ua cia. § NtlmCl'os -; (L de aril/nn.) aqueJies era vot~do pelos procuradores nas cOrIrs, palrad. de 'faclto de 1715. § V. Complacencia, cujas partes aliquotas, tomadas juntamenle, ra conJunclamente com outro~, e eIU mrUOI'
formam uma ~omma menor que o todo, de numero, tractarem os nrgocios; mC'mbro
ellrspeito, e Considel'Orão, syn.
.
Oeferl'"le, p. a. de Drfenr. § adJ. (L de que fazem parte; V. O, 8 é um numero dc- d'essas commissões. § Definidor, a, S. O que,
t'lr.) ()il'cl/(o de/el'ente; é o que le\'a o pla- ficicnle, porque 1 '2 4 suas partes aliquotas, a que define alguma cou~a.
flela com seu epicJ'clo no systema de Pto- sommadas dão 7 e não 8.
nc.f1!'í'·, V. trans. (do LaL dr'finire) Dar a
»>"Iicll, S. m. Palav. adop!. do Lat. mo- deflrllçao de algunlU cousa. V. Definição.
lomeu. § 1'0.10.\ de{el'entes; (na anar.) os que
Imm a materia seminal aos testiculos. § dernamente, para siguificar o qUe falta n'u- Viei!'. 10.312. 2. ~ Explicar, declarar o senIlc(crente, por (1iITerenle; diver~o. !t1. L. 2. ma conta, n'uma receita, n'uma prorisão, lido, comprehen~ão, cxlenEão de lIm \'ocaf. 22. 4. ~ De(el'ente, adj. 2 g. Que tem de- elc. V. O. acitou-se tnn grande déliei t 110 co- bulo. § Determinar, as ignar, aprazar: v.
{rc d' essa l'ecebedol'ia; ha 11m deficit impor- g. definir o tempo, época. Arr. 3. 21. ,,- a
ferencia. V. ubserviente.
Drlerido, p. p. de Deferir. ~ adj. Con- tante cntre a pro(!lIcçào e o consumo do /I'ioo lide" Eneida,,12. 19. a conlenda, pleito, precedido, dado: ,a herança, o condado rsla- cm POl'tllgal. ~ o commercio, é a qllebra tenção rivalizada. § Limitar, (Iemarcal' n.
la·lhe deferido por morte de hum seu tio" que re~ulla comparando o ha\'er rxislente L. e Cal. 1. 274. 2. § Defillil'; (I. da egrrja
com o capilal enlprrgado no negocio. § (I. catholica) decidil' em maleria dogrnatica ;
Palm. 3. (. III.
Drferi", V. Irans. (do LaL defere; Res- de finança,). A parte que falra na receila decretar solemnrmrnle : o concilio de noma,
ronder, de~pacliar o requeTlmrnto: "a e. ta publica para cabril' a despeza incluit1a n'ul1l 1)l'csidido 1101' Pio IX definiu o dOOl1:a da lmJnJancia não pàde deixar de drfi.'I'ir o l1au- orçamenlo, ou o rxcrs. o da de~peza do E la- maculada Conceifão de Afana.
Ucllnllí",.nH'n.e, adv. De maneira defi1i~lao rieir. 7. 115. ~ Conceder, outorgar o do sobre a receila orçada, o C]nal é de ordipedido, I'cclueriJo. V. do Arc. e Viei1'. 2. ilario coberto ou pelo rrcurso do credito, .nitil'a; decisi\'amente; em conclusão 'Je
89.1. "os reis importunados de requeri· ou por novos impo~tos. § O mesmo se diz negocio.
mentos, a (Iue não de\'em de/erir" Id. 9. por exL de qnalquer conla particular em
DrOnIfÍl'o, "~ adj. (do LaL defini/h·tls)
51. '0 pai não dc/el'ia aSila IlC'ticão" (de que a de~peza.excede a receita: este mez li- Qlle tracta de definir, explicar a nalurrza,
ellrisro 110 horlo) ld. Carl. 10. 7'. i. "de{e- ve drficit ; i. é, gaslri mais do que ganhei. qualiOcação de alg. cousa: ti. O, causa defiD'·O"...... e, uS. ~ulJst. por Anl. da ~~l11ha, nitiva. § Deci~i\'o, terminante. I'ieim, I. D~.
rir ao remedia que lhe pedimo .. ~ Altender, cOllcrdrr favores: "rnillaixadores a Esc. p. 65. "Deus não communica esles se- "a senlrnça foi pronunciada definitil'a.. § V.
qupm elr'el de{e-ria.. Jom. d'A/h·ca. 2. c 16. gredos ... aos sens defidentes" i. é, aos que Circumscripto. g r·inal, u/limado, não prelil \': Dirrerir: entreter ~rm de, pacho. ou so- nào trm fé ou conflanca n'elle. V. Diffi- minar: t'. O, 11'al/ado definitivo de 7laz.
Delll'IfÍl'o, S. m. Junla de prelados em
luçao do neA'ocio ; temporizar: "ã cerca do dente.
Ddl .. ill·, V. trans. Ir consumindo a ~uh algumas ordens religiosas para ordenarem
nsamenlo de{elio.o, alé serem de idadC'"
.10171. d·A/i·. . C. 1. V. Ilé~ferir. 111. P. c.7. slancia do corpo, como a Jlecliguidade faz . os negocios d'ellas, fazer correcçõC's, elc.
•deferimos a \'ela .. § em senl. intrans. Ce- ~ De{illal'-se; v. ref. Ir-sI' consumindo, e fi- H. Dom. ,,Jogo no - penitenciou o provinder aforça de al.9,llma cOIJ~a : v. O, deferir nando 1101' este modo. B. P. § Os classicos cial seu anleceEsor".
.
nefini.o, ", adj. (do LaL definilus) Oopo eIperieneia. § it. Vil' deferi!' a algum 10- dizem (afinhar.
Den .....,,,o, n~ adj. "Iuiro magro, exte- poslo de infinito. Numero -; determinado.
jal'; hu cal-o. vir ter a elle: "na co~ta do
Atliqo definito. V. Definido.
~!I.ahar onde todos (os navios) vinham de- nuado. debilitado. § Morlificado, ralado.
Dellulló"lo, s. m. Governo, a ,elllbléa,
Dcfi .. l1nm...... o, s: m. O e lado na arvo(rrJl'.• B. I. tO. 5. e 2. 6. I. "Cingapura onde lodos rinlram de{erir como a hum ge- re, ou corpo animal que se definha. At'iso congl'l'gação dos deflnidore . § A ca~a onde
rai emporio.. i. é, parar, aportar; fazer es- de ~I dcz. 1775. ~ "linguante; fallando do elles tem as suas junlas, e conferencias. 11.
Dom. 1. 6. 37.
~Ia. § Deferir-.lc, V. rer. lant.) ne~peitar, definhamcnto da lua: (é anl.)
))ellnÍl'cl, adj. 2 g Que pOde ~er definido.
Uefillhi..·• V. inlrani;' (da prep. de e do
Ilendrr. Luc. 10. C. 15. "defclia-se em tu"dlrÍl', \'. trans. Dilatar Jom. d'A/rido muiro a D. Alvaro 1''01' ~ua nobreza elc., Lat. ttnire, 'acahar, morrrr) Diz- e do hoca,
{. 5. § Defirir (a vela). V. Desferir.
epor todos o quererem grangrar"
mem; ir-se rxlenuando, emmagrecendo,
ncll";;-"nçi'io, S. r. (do Lal. deflag1'alio)
d~Hrrh'el, adj. 2 g. Digno de que se lhe delJilitando-~e por não recpbrr nutrimento,
~I ra : 11. II. requerimento, petifão -. Ta- por molest ia. elc. Vieir. Cart. 51. do T. 3. e (I. dc clJym.) ComlJuslão rapida acompanhario p01'1. f. 222.
lig. diz-se da arrore, elc. II. Dom. 3. 3. 5. da de chamma vira: diz-se mais particularmOrfeoo, s. r. !.o/!'ar forlificado. § Lo!!,ar "comrçára a arvore de de/inhm'" -começou mente das mall'rias muito comblUi\'eis:
urado, anue é defeso rn I ra r. V. do An. a definhm' o E tado da India" (com os abu- v. g. - do 7)lwspllol'0; - da 7)01l'01'a.
DeOng,·"dô.·, S. m. ApJlar'elho C'lrclro1. 29 . § Devesa: .coelhos que Jogo mandoll sos do governo) Cou(o, Sold. § lJefinhar-se:
magnetico, que produz grandrs em'iros de
rç~r em was de{esas.. Couto, 7. 3. 2. (O v V. Dennar-~e.
neílulçiio, S. f. (do LaL definilio) Oração combnslão e deflagração. § ApparellJo proII al;m· de (J § Coulada. 01'(/. Nan. 5. 711'.
li' 11IJl. 2.4. C. 3...alval'li ... em C]ue dá clara, e breve, com qne se declara a essrn- pl'io ]lara incendiar materias explosivas por
~nça, para Corlar nas defesas l'eays toda cia, ou nalureza de alguma .cousa; enun- meio da e.lectricidade.
n"On;;"á,', v. trans. (do LaL deflagrare, .
amadrl.ra, elc... Lobo. PereOI·. "na - o meu ciação das C]ualJdades e attl'l.butos ~ue lhe
~do fOI entrando.. ~ nazões a!legadas con- Eão proprios de modo a di llngull-a de arder) (I. de chym.) Queimar levantando
Iil a aCCllsação criminal. 01'(1. § Apolo- qualquer outra cansa. § Explicação da si- chammas. Pim.. C.
llcOeltlllllç"o, ou DephlCI;IIIRçiin, S.
mi' § Prohibi~ão. CoSi. 3. r.. n. (·conlra a g-niticação de lima palavra. § (t. de rhel.)
da~113 defesa. J. é, contra minha lei, man- Exposicão dos diversos modos por ljue mn f. (I. chym.) O trabalho, ou acção de de~r O. § iJefesa; li l1CÇ110. e elTeito de clefen- a~sum~lo pode ser encara~o. ~ Decl~ã~_ de phlegmar.
D,'O"l;llIlÍ", ou Del,hlel;III';", V. tran .
~Im 011 defender-se. § V. DeFenso, S1111. Ge- cou~a dUVidosa, em matena de relJglUo:
~nr~nte u~a-·e hoje de lJe{esa, e deI'. no "segundo as 'definif6es dos concilioso B. (I. ch)·m.) Tirar pela di~tillação a phlegma.
ou parte aquosa de algum licor e~piritlloso
D~ro d.e defensa, ou defen~ão.
Fio!'. 2. 87.
nefllllthíde, (anL) V. Definição. Mm'cos, ou outra qualquer sullsta-ncia.
1t!a, t or, V. tTans. Fazer defesa, ou deDeOcxiio, S. r. (de ph)·s.) Desvio, apartalDicn tedado, coutada: '·escoIlH"o·o mais Chl'. 2. p. 275.
nefluído, p. p. de Definir: ,.sentença e mento do seu caminho natural, em vlrlude
lo d~' e frr~co lugar, que por aqui havia,
til!!! r~s~u de maneira qne nunca mais ser- juizo, definido, e ordenado por Deos" Arr. de uma causa extranlia: {(-dos raios da luzll
Denlltnci'io, . r. \1;0 jogo da e~pada, é
5. 5. § adj.. Declal'ado . ~omo dog.ma: ,,:. O,
Df~f,:'t. IJial. .19. p. 583. .
hohihid;! p. p. Irreg. de Defender; e adj. artigo deflmdo no cOl/clllo CClll1WJ!CO. § Exa- furtaI-a, pór baixo, ou por cima do contra. v. g. armas defesas .Afonso cto, preciso. § Assentado, delermmado : elle rio, sem tocar na d'elle.

c. 56. § Que

~e

uefen~i\·a. § !Je{el1S11'o, s. m. O
rue sme de defendei:. 11. lJ~1ll. I. I, I.
Ilc{enSIVO de \'enenos.. I. é, ant Idoto, c~n
i~avrnrno. V1Cil'. 10. 18~. "e outros.l/e/ensiros mais finos.. § Qual~uer rcmedlO, ql~e
OSguII'l'a
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V. Defunto.
adv. (anl.) DJbaixo. Diurl(,
Fealdade, que resl;Ilta do damn.o ftlito :i .fei- de Ourem, (. 577. "de(undu das opas. V
. .
ção; ou por nasclme~to com lrregulaflda;· Fundo.
de : V. g. lem deformidade o tOl'lo, o acull
Defúuto, S .•m. (do ac!j) O morto: corpo
latia no "oslo, o desorelhado. n. lJial. (.265. morto, cadaver. um de/unto (que jii gozou
"não se afeJa o animo com a de(Ol'lnielade da vida). ~-fem. Uma de/unia. § UI'aVO de
do corpo" Vieir. 7. 1'l6. e 1'27. tV. Defor- de(untos. V. Cravo.
mar-se) "a - de Lia" lei. ~ llg. "Cin)lli!1slanDt,r'lIIto, u, adj. (do Lat. cle{unelus a
cia, que não só parece al1leya da razao se· um, p. p; de d4ungere, acabar alguma éou:
não ainda delol'midades. Vieil'. 8.22'2. Feal- sa, terminar o g-ozo d'ella) MOI'to: .da gcn.
dade, em cousas moraes; V. g. a deformi· te na campal guerra c/4ltnla, Maus. r 97.
dade do vicio, da cl/tpa.. § Dá·se tambem de- ed. de 1786. "de(unctos seu pai e sua mãi.
lurmidcule, na voz, e no som com que se "de(unto S. ~eandro" Fios Sanct. p. 207. §
pronunciam as palavras. Barreiros, (. 237. fig. Cadavenco: "o rosto defunto.. pallido
.hum hiato, que faz muita de(ol'llJidade em como o dos mortos. Sousa. § fiO'. Acabado
extincto na memoria: "cujo 1I0m"e nào póde
buma diccão"
ser de(unto" Lus. 7. 77.
Dcf"1I1ilíll" V. Desfraldar.
Dd"lIntA açiõo, S. f. Acção de defraudar.
Der,:-clli.·, ou Dcs;.r;el"',' V. trans. (do
§ Expoliação por meio de fraude.
- . IiI'. dégtJle/1 De5prender, soltar a agua ge))erl'llnd"'do, p. p. de De1raudar: "a Se lada; desfazer, derreter o gelo, regelo, cal
de Draga de(raudada dos ossos de seu Se- ramela; descono-elar: V. g. o calor os ven.
nllor" V. do ..JI'C. 6. C. 21.
los estivas e lepidos desg )am os l'ias conge))ef"l'lIdllllill', II, S. (do Lat. de(ratLda- lados, ou ,'egelactos; é mais que c/esneum'. §
101') O qne, a que clefrauda.
.
fig. Aquecer, abrandar, adoçar: "se suspi))er"lIl1dalllcnto, S. m. Fl'ande, lesão: ros ~rdelltes pot.les~em degelar· te o pCltO
V. g. defraudamento da lei; cautela para esquIvo- ,,- e abril' as mãos da aval·eza.
evitar a pena. Ord. !llan. 5. 69. PI'.
"degelar o coração timido, avaro•. § DegeUef"lIl1tlíll', V. trans. (do Lat dc(rauda- lar-se, V. pron. V. o verbo intrans.
re) Tirar o alheio com frauile, engano, dólo,
J)1'g;cllÍ", V. intrans. Desfazer·se o gelo
má fé. I ieira, 2. 328. "nem fazendo om- descongelar-se, derreter·se: "c/egelou orio;
cio ... em que o não de(l'audem" AI. L. T. «dcgelatL este anno o Dallico mais cedo•.
Degelo, S. 111. Ido FI'. dégel) (l. usual) O
'1. "os não de/i'audasse da mercci" !tI. '1'. 6.
.deli'al/dar a alhea g-Ioria" Agiol. LlIs. "cw- acto de degelar-se; a fusão, ou derreti(raudal' os devotos da noticia". § De(1'au- mento do gelo: "esperão para fazer·se á
dai' a jllslica a alguem; tirar-Ih'a com frau- véla aproximo desgelo do Baltico...
de. ChI'. d'el-Rei D. Duarle. {im. Ord. AI' 2.
Degcllc"lIçiio, S. r. O aClO de degcnc·
(. 176. e Fil. 4. 67. 8. "de(raudar esta lei» ral'; mudança, que experimenta lia sua na·
i. é, fl'audar, fazer engano, com que se il- tureza intima, ou n 1 sua essencia, qualqucr
luda a sua execução, e pena dos infracto· corpo, que se deteriora; passagem, ou mures. § Privar_ Sever. Notic. I. 2. "as con- dança do estado primitivo d'um corpo para
C\uistas de(rauclarào-o reino da gente, que um estado inftlriol', ou penr: V. g.-dosanque, da bilis. § O estado dl pessoa que de·
I IC era necessal'ia".
J)t'f,·"ndúl·.se, V. rer. Privar· se, despo- generou. AIT. 1. 15. «casas ilIuslres masjar-se. Al. Lus. 1'. 5. "elles se cle/,l'audão tau cabadas pela degeneração dos seus herdci·
privão acinte) da fama, que puderão ter- ros". § fig. A t~egenel'ação das plantas, dI!!
Ac. cios Sing. 2. 181. § - V. impess. Fi- /,I'uclos; que variam, ou vem menos perfel'
car pri vado: "de(raudou-se esta (posterida- tos, e parecem mudár-se em outra especie,
de) de tào necessarios exemplos por falta ou dirrerença. § (L de path. anal.) Alteração, da qual resulta a transformação do tede esoriptores, que, etc."
Dcf"tindo, S. m. A acção de defraudar, cido de um orgão, em uma materia essen·
2. r 419.
Dcfol·ti.·, v. trans. Não guardar o fOro, o lesar. § A cousa, je que alguem é defrau- cialmente morbida: V. g. degeneração can°
respeito prescri pto pela leI. lJiar. d' On1'em, dado. !tI. Lus. 5. (. 91. "foi necessario ao cerosa. § É sem razão que confundem algu·
f'. 593. "de(oravão as Igrejas (profanando·as)1l govel'llo da camera acudir ao de(raudo dos mas vezes esta palavra com a ll'alls{ormaDCfOI'llltlçiio, S. r. (do .Lat. de(ol'lJwlio, pobres,,_ lei. P. 4.
128. "de/i'alldos na fa- ção, pela qual um tecido organico se acha
esboco, man'lha) Deformidade. Navan'o, zenda. Vieira, 7. 4'l. "torna a entregai' o convertido em outro tecido analogo a um
Alan: ele Conl'- 17.217.1.708. § O acto de taleuto que Deus lhe deu inteiro, e sem dos tecidos organicos naluraes, e com.a
deformar, ou deformar-se. § (L med.) Alte· cle/,rando" sem diminuição fraudolosa.
producção accül~nlal, corpo, ou substanCia
ração da fónna natural de qualquer parte
ner"ontiu-, V. intrans. Estar situado de- que se desenvolve nos lntusticios de um
do corpo: v. g. da cabeça. § tt. bot.) Alte· fronte; estar fronteil'o: v. g. casas que de· orgão, ~em lhe alterar a sua textura. §
Degencrado, 11,. adj. Que degenerou.
racão da fórma dos or!!'àos de uma planta frontavam com as de Fulana. Barros, e
po'r uma causa vlsivel ou accidental:
Oriente Conq. § Arrostar, não temer: de· Depravado, corrompido.
DcfOI·nuulil.·, ", adj. e S. Que de forma. I"ontar com os peri"'os.
Dcgcne.·.) Ilte, p. a. de De~en~rar; e
Defo"mlu', V. trans. (do Lat elelol'llwl'e)
Defl'unte, loc. adv. Em frente, em face, adj. 2 g. Que degenera. Cam. ral'talll. da
Desligurar, afeiar desfazendo as feições, da parte fronteira, ou opposta.
Lus. «degeneranles, baixos, que fraqncza I·
Dt'gCJlI.·.·....·, v. iutrans. (do Lat. degeneVielr. 3. 486. 2. "delol'mtirão as estatuas a
J)efi·utílr. V. De,frutar. H. fJom. 3. 3. 1'1.
cutpadas» "huma lançad a, que lhe delor·
J)efu1lltido, ]lo p. de Defumar: e fig. rare) Bastardear, nào imitar as ncbrezas, e
mau o 1'0 to" Leão, lJescr. C. 88. "as \l'raves -rostos magros e de(1t1na~los" (dos hypocri- virtudes dos maiores. § fig. Mudar para
cans com )lÓ de(orma immundo» Elleida, tas). FerI'. Cioso, 2. sC. 3. § Pinluras, eslam- peor: V. g. degl'nerar de si mesl1w: .eleg'·
10. 206. ilC e/orl1w/' (o peccado) as almas" pas -. V. Esfumado e Fumo.
ner{;!r de seu antigo valor" Lemos, Cere. p.
Cosia, V. de S. ftlal'ia. § Corromper. Al'r.
DefllnllllUu', 'L, S. O que, a que defuma. 53. "dcgenerárão de seus costumes aestado
3. 13. <tde(or?1lárão os Li vros sagrados" § - §l Vaso onde se queimam aromas, ou per- tão grosseiro" Vtzsc. Not. p. 67. •degen era
se, v. impess. Perder a fôrma que linha, e umes, para defumar.
de homem qupm se deleita com sangue.
mudar-se em ontra, que de commul11 não é
Defll III 11Ilillll'O, S. m. Fumeiro; lagar Brachiol. de Princ. p. lo'l. § D!zemo s, q~~
tão boa, ou Lella: "as 1I0res se de/ormão onde alguma cousa se expõe ao fumo, para degeneram os animaes, que nao saemfta_
em frutosll Vieim, 9. 570. ibid. "o de(CII'/l1al'- seccar, amoxamar, ou ser defumada de aro- perfeitos como os pais; as plantas, os ruo
se he cl'cformidade, porque he perder a pro- mas. § Defumador. § Planta, ou droga, que etos, as sementf's, as arvores transplanl~a
pria fórmase queima para defumar.
das, ou enxertadas, que descaem ~a ~1l5
J)e!~"llllltól'lo, ", adj. Qne causa deDcfumnd'lI'll, S. f. O acto de defumar. primeira bondade. Co.sla, Geo~'g: 73. (a.
formaçao. Navarl'O, Man. de Con(. 17. 217. § O seu eO'eito; perfume. M. L. 6. (. 176. e~colhidas (plantasl VI degene/al.da ~IU
I'- 709.
"com de(ul1lculuras de bons cbeiros".
~ Diz·se lambem da terra, que n30 pr diDeról'me, a1j 2 g. (do Lat. de(orl11is)
DcfnlUúr, V. trans. Expôr alguma cou- ao mesmo modo, ou só produz cous~ uFeio, informe, disforme: v,. g. ~'oslo defor· sa a receber fumo. § Fazer fumo a algu~a versas. § fig. Desviar-se, perder o allr~as
me: tXJrpo deforme. 8. fJlal. I. 265. § fig. cousa; e de ordi!lario com fumo aromalico: tos do seu genero, das pesso~S, ou COD~'
"Co tume feyos, e de(ormes" § fJe(orme é V. g. defumar as casas. § Curar ao fumo, d'onde procede, ou a que deVia ser eOle_
propriamente de fórma diversa, da que ti- seccando a humidade: V. g. defumar peixe, nere : «aborrecer conselho de p~ ~e {.
nha d'antes : V. g. abrazados das chammas, came. !fJ. P. e. 97. § No Brazil chamam m,)- neral' da natureza hum~na" t.degeilc;'alle tão deformes como outros com as feri- quear. § Ennegrecer com fumo. § Perfumar: Couto 8. C. 35. T. ele AgO/. 2.. § r.onvertcr.
das; com as febres, nos roslos e semblan- V. g. defumava el·rei com bons cheiros. Leão, do do que devem os bomens». ' o· di I'
tes convulsos, etc.: delorme com as feri- ChI'. J. 1.
se, fazer-se mais ou menos vlOlenteríl1,110
das, manchas. V. Disforme. § fJelonne; (L
Defllrnú.,.sc, V. ref. Tomar defumadou- se de alguma enfermidade. § De~en erder a
boL) diz-se do umbraculo quando não é re- ros: "cle(umaviio·se para parecer peniten- espirito ou no conceito. de alg uem , P
dondo, e tem uma fórma irregular tanto na tes" Feo, Q. fallando dos hypocritas defu- sua estima, a sua amlsade.
Abastardar,
margem como no disco, 81'01. fJ,
mados.
Dcgeller'lr, V. trans. p. US.

D'lno:;htlclÍr, ou DCllhloghtlclu', v.
traos. (I. cbym.) Tirar o phlogisto de algum corpo.
JJenorllçuo, s. f. (do La~. deflOl'alio) A
queda natural ou emmurchecllnenlo das 110res de uma planta. § O acto de del10rar a
donzella, de lhe fazer peruer a virgi ndade,
violando·a. n. Flor. 2. 'ln. § O estado da
pessoa del10rada ~ fJefloração, no fig. V.
Del1orar: -nas delTorafões Caldaicasll Bar,'eiras, Censo i. é, compilação do melhor de
alguma obra Iilteraria.
Uenol'lido, a, p. p. de DeDorar, e adj.
Oue perde a IIOr. § Que perdeu a virginda·
de por violação.
Denorndc'lI', S. m. O que denorou a donzelia. § fJe/lorador, a, s. O que, a que goza,
ou aproveita do melhor da nOr.
ItCnO"l1lllento, S. m. O mesmo que De·
noracào.
'
..enOl·ill', v. tmns. (do Lat, deflorare) Ti·
rar a 1101'. § fig. Deshonrar a donz lia. Fu.b.
dos Planeias, 120. § Colher; compilar os
melhores peuaços: v. g. de um discurso,
historia. /Jarreíros, Censo sob/'e lleroso, 1). 2.
e 4. «dellO/'ando o melhor, o mais es encial
da J1i toria Caldaica" § Gozar ua 1101', do
melhor: «--os prazeres da vida"
DeOuí.·, V. inlrans. (do LaL defluem) COI'reI', manar, escorrer. Fil. El!Js. 8. 187. «d'uns
contornos, que em leite, e mel delluem ll
UcR ....'lo, s m. (do Lal. defluviu111) Descida, escoaml'nto das agua, ou de outro
Jiquido. § (l. med.) - do cabello ; a cahida
do mesmo por elreito de do.ença ou por
qualquer outra causa. Madet1'. Melh. 2.pari. qttesl. 26. art. 2.
DeRlIsuo, S. m. (do LaL defluxio) Cor·
rente, correnteza de humores, ou corri·
menta por uma membrana mucosa, princi·
palmente pela nasal i. del1uxo, coryza, estillicidio. H. lJom. I. :l. 33.
J)eOllxell'l1, S. r. (L fam.) Grande dellu·
xo; coryza.
UellÍlxo, S. m. (do Lat. defluxus) Corren·
te de humores, que a natureza descarrega
principalmente pela mucosa nasal; dellu·
:xão, coryza, estillicidio. § A inllammação
«ue origina esse corrimento. V. Fluxo. §
1I10vimento, curso dos astros. Atm. 1nslr.

Defórmcmcllte, adj. Com deformid~de.
nefol'lllldáde, S. f. Ido Lal. cle(ol'llutas)

J)efílllcto.
Dcf"UlIlo,

r.

r
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fazer descair alguma cousa do s~u estado
natural para outro peor: v. g. o VLÇO ela t~rI'a de'enera mUitas planlas. § - a boa tndo/e a'J boas qualidades, por alterar, corromr'§ Fazer perder a nobreza de costumes
rvÍrludes dos maiores: «a desvirlude sÓ
pOr si degenera a fidalguia, os vicios a deshOllrão, 'e ellYllecem" «dize (a meu p~i)
quam impio sou, e quanto o elegellero" EneLd.
2.134, talvez por deslwnI'ar, ou por elegenera lI'clle?
.
_
pellllllleiio, s. L (t. ph,\'slo!.) Acçao de
engulir. § •Série de acções organicas pelas
quaes as substancias alimentares são levadas da bocca ao estomago, atravessando a
pbar)'nge e o esophago.
pcglllti.., v. trans. (do Lal. eleglutire) Engulir: "vomitou sem le ão o livro que degla/ira. Alma lnstr. 2. r. I. 163.
pegolu ou Dej;óllll, S. r. (t. pleb.) Accão e elfeito de del!ollar; degollação, decapilação: ir a degolla; diz-se do animal que
se vae malar.
Prll'olllçào, ou - ;;olluçào, S. f. Oacto
de degollar, ou ser degollado; o seu ell'eito:
adegolação do Bautista.) H. lJom. 2. 4. 15.
PO"Olllllo, ou - gollildo, p. p. de Degolar: .amanhecerão degolados 185:000 dos
sitiados. Vieir. 10. 202. ~ Camisa clego/lacla;
a que deixa ver a garganta, e peitos; decolada.
Pe;ollllllll', ou - golludill', S. m. O que
drgolla, ou decapita: «que nom degole a
rea salvo o degol/1,dol' (do açougue) posto
píllos Judeo II Ol'd. Af. 2. 74. 7. os quaes
onde são tolerados ainda os lem, para evilar defeitos no gado, que por religião não
devem comer.
Degol .. llolI .. o, ou - golludolll'o, S. m.
Logar onde se degolla; matadouro. § O 10gar do \)escoço, por onde se da o golpe para dego lar. Prestes, f. 68. «rapou-me o degaladvuro u Coulo, 7. 3.13. -tomou a serpellle pelo i1egol/ailouro, onde não tinha fortaleLa..
Del,lol.. II í....., ou - golIudúru, S. f. O
acto de degollar. Agiol. Lus. 3. 652. "degol-
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uma por que é mUlta a distancia entre Lisbea e a lndia (onde o poeta tinha ido para
ver. se !J1edr~va); outra porque ha ainda
maIOr distanCIa entre o procurar, ou mereceI' alguma cousa. e o conseguil-a. V. F. e
Sousa Uomment. § fig. Excluir. expellir. Lobo, p. 19. «os epithetos de elegancia ... se
bão de degradar das cartas missivas para
fora do termo dellasu § «degraclão os bons
costumes" i. é. perdem. 1'. ele Agor. i. 3.
Deg.... d ár."e, v. ref Fazer cou a abaixo, i1~digna das pes oas d'~quelle gl:au, graduaçao; aViltar-se: "a VIrtude bnosa não
se degrada a essas baL'(ezas" § Degradar-se "
sair da propria terra, desterrar-se voluntariamente: «- aos tyrannos" emigrar,
deixando a terra que elles tyrannyzam Couto
Sold. "se lhes elegradariã.o os cidadões e cl·
les (Iyranno') ficarião senhores das cidades,
e villas despovoadas» § Extennilwr, syn.
IJcj;"ádo, loc. adv. De boa voutade; de
bOlll grado. V. Grado.
Deg"udllill', V. trans. V. Degradar. PrivaI' de graduação. Macedo.
Ueg,·u."..leh·", S. f. Ciranda, em que
se esmagam. e desengaçam sobre uma dorna 1\S uvas.
De;;,·u.uiu·, V. trans. Tirar o grão: v. g.
- as espL(las.
De;;.'úo, ou Ue;;..... II, S. m. (do FI'. degré) Peça angular sólida de pedra, ou de
uma ou duas taboas, alra vessélda na escada,
por oude se sobe. § Peça de madeira, por onde se sobe nas escadas de mão. § Ug. Omeio
ele subir a alg-uma dignidade: v. g. {'a.er
degraus a sua plJrtenção. Lobo. Vieira: _a
idolatria he degl'áo para a féll "ganhar honra de cavallaria per seus degrlÍos" i. é, servinuo primeiro. e meUlOrando-se de moço
fidalgo, a escudeiro, e a cavalleiro, ou subindo a cavalJeiro por ter-se aehado em varios, e g-randes feitos de armas. Ined. l. 126.
§ POl'degraus; loco adv. gradualmente: "depois por degl'dos lhe veiu a fortuna a dar
tudo o que podia na casa do Turcoll Cout.
4. 3. 14. § (I. do braz.) Degl'áu circular;
peça de armaria no escudo dos Molinas.
llli/ura..
Dega'atiu', (anl.) V. Decretar. JJial'. d' OLIDegolaí,', ou Dtlgollú"l V. trans. (do Lat. rem, 1'. 619. e 6'20.
dtco!lm'e, da prep. privo ae, e collum, pesnC"""", S. m. V. Degrao.
COÇO) Ferir o pescoço, ou garganta, cortanDe;;"edútlo, ", adj. Diz Barros em vez
do as faucas, veias, e arterias, com espada, de degradado, desterrado; para dIstinguir
na~alhn, cutcllo, etc. § nlatar : v. g. degolJar o desterrado, do que é degradaelo de honm,
OllJl/loeenles: -degolou cem rezes a Jove" § nobreza: postoque odesterrado da patria Ilerfi .. Deslruir, aniquilar: "a devoção do 1'0- dia os dIreitos de cidadão entre os lloma~r!o degolOtI toda as here>\l'iasll Vi.lJir. - os nos, o qlle era uma degradação, ou descairlt/D.!, a industria, etc. acaoar com cl\es. § mcnto d'aquelta graduação civil.
btgollm' com sangrias' tirar com eltas muiDC~"etllleH, S. f. pl (an1.) Decretaes:
lo.!ang~e. § Tocar a degollar; (aut.) tocar "as degreCZdes, o sexto, e as crementinas"
I mvesLLr fazendo signal CoLO a trombela; Doc. AnL
on anles a pOr tudo a ferro e matar os venDtlg,·ed.h·, V. tram:. V. Degradar.
tldns.
'
Deg"cdo, S. m. Desterro, ou saida da
Dell'olhl".se, V. reL Ferir-se ou matar- terra onue se reside, por ordem dajl:stiça;
!C por degolJação, cortando a garganta.
é pena inramante, se não fOr por motivo
De~I'!1t111Ç"'O, S. f. Acção de degradar. § politico: "foi-lhe imposla a pena de degreDepo .Içao perpetua das Ordens (Eacramenlo) elo" servil' 0-; cumpril-o. ~ O logar para
recebidas; pena imposta aos ecclesiasticos, onde vai o degredado: "partiu para o deIquem, no acto de os degradar se despem gredo., § O estado ou condição do degradal!.saeras vestiduras, se raspa a 'coróa, e as do. § Gente posta em degredo; separada do
~OS, dlzengo o bispo certas palavras. Na traelo com a outra, por evilar conlagião de
ril. Ar. 2. a. Bcp. ao art. 5. se prohilJe as pestc. Pant. d'Aveil'O, c 93.
ltça ' reaes melter cleriO'os a tormellto, e
Deg"ctlu, S. m. (anl.) por Decreto, livro
e rad~l-os. § Baixeza, a~i1laLOento. !l De- de leis canonicas; d'aqui vem a expressão,
~laçao, corrupção gradual: a degradação eloLllor em degredos, por doulor em canones.
I'.IJ!lumes.
Doc. dos Sec. 13. t4. e 15. Memor. de D. J.
D.!~~Kr~tIlÍ'lo, I? p. de Degradar; e adj. I. T. 4,. 1J. 143. ,decenciado em degredos" §
d:~loClZado, privado da dignidade. e gra- Decrelo, ou sentença decretoriado juizo, nas
h .,a~: v. g. degradado das Ordens: "por cau.as de força, nas revelia, etc. Ord. Ar
~'PICIOS alllel'os degradado!! Lus. 7. 80. § 3. r. 90. "o segundo degredou «- do relU
k1ierrado; condemnado a degredo, a des- cil. Ord. 5. 45. l. lei penal.
.
D°'
Degustncào, s. f. (do La1. eleguslai'io) (I.
i.,Ctttlllmcoto, s. m. Degredo Orel. A/. e1id.1 Acção de. apreciar p~lo sentido do pai .
ladar as qualidades sapldas de uma subIri,:&rnd(.r, V. trans. (do Lat. degradare) stancia.
liJ r do gra~, o.u graduação do estado ciDC3'"S((1I', ':. trans. (do Lat. eleguslÇlre)
1G)1~~tecleslashco: degradar da nobreza, (I. did.) ApreCiar pelo pa1ad!lr as qualIdaI ar ~Ia, lias Ordens. Ord. Ar. 2. 5. Rep. des sapldas de uma substanCia.
.
1lI~'~' (y. Degradação.) § Desterrar com
Debí. Leão, Col/ec. r. 191. V. Dala.
'10 lOaçao do 100'ar onde se deve re idir:
Deblsccuel .., S. r. (do Lal.) (I. bol.) Ac1
rlG ~r2°'ne clegraaado para Malaca.. Quei- ção pela qual as valvulas distinctas que f~
I~r .
. 29~. § fig, Cam. Eleg. 1. est. 3. cbam qualquer orgão, e que estavam UI1l/Is J~em se VIsse estar ausente em lon- das por uma sutura, se separam regulariIa es ranças degradado» i. é, desterrado mente llem dilaceração, e .ao lo~go d'essa
peranças largas; por duas razõcs : I suLura. § Estado de um orgao delJlscenle.
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n"blseente, adj. 2 g. (I. bol.) Diz-se dos
orgãos vegetaes, que se abrem por si mesmos por meio das suturas preexistentes. §
(t. zoo!.) Elytros dehis~entes ; eJ.vtros que se
afastam um do outro na extremidade.
Delto.·(ú,·, trans. (do Lat. delwrlari) Dissuadir, desaconselhar Alm. 1I1St. 1. 257.
ncleltu, S. r. V. D~ixa. Dcleítlll, adj. e S. 2 g. (de Deus, e do
Lal. credel'e, matar) M.at~dor de Deus; epi·
tbeto dado pelos chrlslaos aos judeus por
terem morto a CllI'isto. Vieir. "judeos-"
Deleídlo, S. m. ~Iorte de um Deus' dizse da morte de Christo, e tambem dos'deuses da gentilidade.
Deíeoln, aujo e S. 2 g. Que adora um só
Deus.
. ~cldúde, S. f. (do Lat. deitas) (1. poet.)
DIVIndade, nume. M. Lus. "sem os titulos
de el~ielade, que davão aos qne tinhão por
d~uses" Lus. 6. 8. "estas humidas d~icla
eles), lei. 6. 24. ,<Ibe resultou deidade gloriosa" (ser Divino.) § Divindade, poder, inlluxo que necessite irre istivelJlente o nosso
livre arbitrio. Eu/I'. [;. 10. "não tem ... os
rado~ deielacl~, se no~ regllrmos com prudencm" § (lig. e poet.) Uma mulher muito
linda.
DeIllll....... O, S. f. Apothéose do geutilismo. Cost. Egl. 303. § luentiücação mystica
com Deus. Vieir.
nelfieádo, p. p. de Deificar. ArI'. 6. 2.
-unidos com Cbristo, e com elle dei{tcad~s"
Paiva, S. 1. f. 340. "eleificaclos, e levantados os. entendimentos.,.
Delfiend.U', S. m. O que faz deu 'es: <lesses barbaros gentios deificadol'es, dos paus,
dos penedos, e àe tudo o que os aterrava»
bem como dos vicios, e prazeres em que
se deliciavam, ett:. Esp. de fl~lig. /. 253.
Deificá.·, V. trans. Mlllter no número
ter em conta de deus: "a gentilidade deifi.~
Cfwa os ~eus soberanos! os seus heroes. AI.
Lus. l. /. 68. l. e AIT. . 6. § Ug. Dai' qualidades divinas: "deifica!' huma alma, para
que participe, etc." FtJO, TI". 2. f. l57. Paiv.
S. 2. r. 80. "deifica/' os homens.. dando-lhes
virtudes divinas, ou que os façam semelhantes a Deus, dignos d'elle.
Deífico l u, adj. (do Lat. dei(icus) Oivino:
"espirito aeifico. D. F. Man. Cartas, p. 4,88.
§ Que da o ser, o caracter de Deus: "altri·
butos deificos".
Delró"lUe, adj. 2 ~. Conforme com Deus:
'~intençã!J recta, e dei{o/,llwu Chagas. § DeiUco; dIVIIlO.
•
DeíllU"", S. f. (do Lat.) Mãe tie Deus; titulo., que se da por sua dignidade a Virgem
Mana. Arl'. 10. 43. Alm. Instl'. I. 697neíslUo, S. m. A opinião dos que admittem a exi tencia de Deus, opposta ao materiali mo. § Systema dos que, aumittindo a
existencia dc Deus, negam que haja revelação divina positiva, e só admiltem tlleo·
logia racional.
Deí... tn, S. 2 g. Pessoa que segue a opinião ou o systema do deísmo.
neHi.tI"l S. f. (ant.) O aclo de deitar·se
na cama: "a deitada, e a levantadau (do rei
O/·d. Ar. l. 58. 1.
Deltli.lo, p. p. de Deitar. Avella/', ln V.
.. denota serenidade, e haver-se deitallo o
vendaval u § adj. Expulso, Jauçado. Nobitiar,
f. 69. Ord. 3. 58. 5. "lião sera por isso deitado de testemunha" § Inclinado' fig. Tem'.
C. 4,0. "mui eleilados as cousas de cheiros"
aITeiçoados. V. o verbo.
Deltill', V. tran . (do Lat. dejeclal'e, Crequentativo de dejicere, lançar, expulsar)
Lancar alguma pes oa de sorte, que descanée sobre o corpo ao comprido pilJ'a repousar, etc. g Lançar, botar: deito LI uma
pedra ao ar. § Reclinar. deitou a caber.a no
meu Iwmb/'o. !l rnclinar: deitou o chapeu
para lraz. § [leilal' lag/'imas: derramar: c
assi m deitar agua ás mãos, etc. § DeitaI'
{'óra; lançar, expulsar. § Dei/ar a perder atguem; arrUInaI-o, e as im, o negocio. § it.
Corromper· lhe os costumes. § lJeitar; imputar: v. g. deitar a culpa rI outrem. § DeitaI' o~ alicerces ele tt~L eâi/icw; p:~nC!p!al-~,
no pi. e fig. B. FIOl. 2.. L09. !l DeLlal, IIlclLnar algo cousa, dar-lhe quafquer impulso
ou direcção para uma ou oulra parte. Ltls.
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5. 73. "dci/ando para o pégo toda a armadaI> § Deilar gallillllfls; melter-Ihe ovo~ pa·
ra que os choqurm, e tirem pinlo~. § Dei1m' semenle a lerra; semellr. § Deitar conlas; calcnlar § Deitar conlas ti vida; pro-

curar regulaI-a set;undo os recur~os de que

~e di~põe. § lJeilal' a be11fão; abençoar. §
.Deilar um 1'emé1lClo; conCE'rtar qualquer pe-

ça de roupa, ajuslando-Ihe um bocado de
fazenda, que ~ubst itua ou reforce a parte
estragada. § Deilar umas solas,'- meias
solos, - UllS lacões: concertar o calçado
\"('1110, pondo-lhe solas novas, etc. § lJeila'r
CalTl/ogem; pas~ar a ter carruagrm propria o 'que até ahi a não tinha. ~ lJeilU!' os
olhos, - a t'úla; dirigir o olhar cle relance.
§ lJellm' o corarão ti larga; e~perar tranljuillamE'nte os acontecimento. que se receiam. § Deilar alguem no. chão; .fazel-o
caír' fazeI-o estender no chao. § Dellar em
1'osló: V. Lançar. § lJeilal' sorles; qUE'imando
alcacl.lOfra , ditando ovos cm agua, para
ver se E'lIas f1orescE'm, ou as flgur~s: que
os ovos fazE'm: e tirar d'ahi prE'dicção, elc.
§ .Deilar carlos; procurar descubrir alguma cousa por meIO de cartas. § .Deitm' l'aizes; arraigar. § Dei/ar; brotar: v. g. deitou
Ilól·. § Detlm' ancom ao 111m'; lançar ferro. §
lJeilar Lanço no mar; lançar a rede. § D~ilm'
no leilão; lancar; colJrir o lanço. § lJellal';
pór: as,entar: v; g. deitar sol~s nas .bol.as:

(erradtlras lla besla, elc. § lJellal' gnlhoes,
algemas a a/guem; pr~ndel-o com elles. §
lJcilar renlosas, causllcoS; applleal-os ao
doente. § Deilfil' tlma o.iuda, ou 111ézinha;
administrai-a. § lJeilm' um bando; publicar.
§ lJeilm' t'Oz; divull!'ar. § Deilar perolas a
porcos; (Ioc. pop.) dar uma cousa a qu~m
não sabe apreCiai-a. § .Dellar {ogueles; ID-

cendiár-Ihe a polvora do canudo '1e cana
para que subam ao ar. § iI. {Ig. Aleprar-se
por alguma cou~a, mauifestar a s.ua aleg-ri!1.
§ .Dei1m' um bala o; 801lal-o depOIS de cheIO
para que elle suba ao ar. § lJeilÇLI' ~l1n t·cslido; apparecer com .ell!'l peja prJll;lelra vez.
§ Deilal' rcmendos a t''/[Ia.; remedlal-a mal,
como se póde. Gtl Vic. § .Deilar em sacco rolo' fazer uma cousa sem provE'ilo. § il. I\evélar um segredo a quem o não sabe gnardar. § Deitar azeile no rogo; fig. pro'-ocar
quem já está encolE'ri~ado: incitai-o. ~ IJeilar a má lJaJ'le; interpretar a mal. § iJeilar
agua na lervum; fig. dizer ou fazer alguma
cou;;a: que abrande algurm que está exaltado. § DeilaJ' c07'ga ao mar; fig. Lançar,
vomitar o que está embriagado.
Deltá"',1v. inlrans. Seguido da prep. a
significa-o começo de nma acção: v. g. - a
lilgir, a correI'. § "Iontar: som mar: v. g. a
qlianlo deita islo? a conla rae deitar muiLo
longe. § Começar.: o logo de t'islas dei ta la
para a meia nmle. § Demorar-se, prolongar-se: o baile deiLa olé peLa manhã.
DeItÍlr-se, v. rer. E~lender o corpo para
de~cançar, ou dormir: diz-se dos homens,
e dos anim'aE's. ~ IJei/ar-se; atirar-se a a1guem para lhe fazer mal; deitou-se a elle
como um leão. § Lançar· se, arremessar-se:
deilou-se ao mal'. § CompromeLler-se: deilou-se a perdeI'. § Deilar-se a adivinhar; formar h)'poUleses, conjecturas para descob!'ir
alguma cou~a. § Adag.: .Em cama estrella
deilal' primeiro» "lJeita-le sem ceia, amanllecerás sem dividal> "Dei/a-le tarde, le-anta-te cedo, verás teu mal e o alheio.
"Quem boa cama lizer n'eJla se deiLará.
"Quem se deila sem ceia: toda a noute ra·
veia".
Itclxn, S. r. A coma que se dá por legado, ou em testamento; herança: leve uma
boa deixa. § As palavras que nos papeis
dos actore e deixam, para saberem {Juando acaba de fallar oulro, e entra a sua vez
de fallar. Vieira, 1. 457.
Deh:uçno, S. f. 'P u . Acção: ou eJTeilo
de deixar; renunCia, abdicação, cessão;
demissão que alguem fez do poslo, cargo,
of'ficio.
Dclxúdo, p, p. de Deixar: "dcia!odos em,
ou a nós mesmos, sem auxilio de Deus: ou
de outreml> Fl'eire.
D"b:Ílr, v. trans. Apartar-se de alguem,
de alguma cou~a: v. g. deixei a casa 7!aler110; deixei meu íl'mão em LisbDa. § Nao le-
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vaI' com~igo; abandonar; pÓr de parle: dei·
xei o chapéu, a copa. § 'ão continuar no
que antes i'azia:'deixou os I'S/tldos; deixou a
vida de negocianle. ~ Demillir·se: deixou o
emp)'ego. § Pel'lniLlir, consentir, tolerar:
v. g. deixar {ugi'l' a occasião; deixar dizeI"
ou fazer alg1l11la COl/sa. !tt. LlIs. ':l. {. 267.
col.4. (,deiximdo a Bainha em seu benrplaCjto a decisão d'pste negocio» i. é, que ficasse a seu arlJilrio. § Consentir o u~o: v. g.
o que a {orltma nos deixou'. § Não continuar
a usar: deixar o l'alo quasi not'o. § Não tirar: v. g. são os bens que o Iyranno nos
deixou. ~ Doar por morte: "o que o nosso
pai nos deixou». ~ Deia'al' alguem pO'l' herelciro; nomeai-o. § Desislir, renunciar: deixou a sua ami;;ade. § Descontinuar, ou
abster-se: v. g. deixemos ;:;ombarias. § Dei:rar a mulher; a!>andonal·a, de, amparaI-a.
§ IJeixar 11m l'ieio; emendar-se d'elle: deixou o jogo; deixou as bebidas. § Abandonar
o que é prejudicial: deixou as más companhias. § J)eix07' as armas; abandonaI-as,
para fugir mais leve. -§ il. Deserlar. ~ Deixar o call11Jo; fugir. Galh. 2. esl. 89. ~ IJei·
Xa?' a vida; morrcr. § Deixou lá a pelle; (I.
l'amil.) perdeu lá a vida. § lJeúrm'; confiar:
". g, deixo esle negocio ao seu. cuidado. § fig.
lJelxa1' algtl1Jla cousa no 01'; i. é, cm ,usppnso. § 1Jcixar; dilrerir, espaçar: v. g. deixemos isso 11al'a OUll'O dia. § Dwmr ao IcmlJO; fig. esperar d'elle o remedio l ou boa
cOlljullctura. § lJeixar; dar de SI: J'eridpJ':
v. a. esle o(!icio, ou nC(I0cio deixa 200:$000
I'éis. § .DCl!ral' tis Loas notlles; (Ioc. famil.)
enganar. frustrar, haldar algnem. § JJeixar
all'az; fig. avantajar-se. § lJeixal' algllem
com a bocca ave/'la; causar grande admiração: pasmo a alg-uem. § .Dm:ar IJeus a algllem de sua mão; desamIJaral·o. § Não ine\uietar: v. g. deixai-o, ~ Não dm:al' homcm
a l'ida; i. é. com vida. Vicir. I. 254. ,,~bra
zou ci nco cidades sem deixar homem a t'Ída". § Não deixar caíl' no chão; fig. fazer
reparo no que alguem disse. § Não lJoder
deixaI' de (azer alguma cousa; vêr-se na
obrigação de a fazer. ~ Não deix01' algue111
nem ao sol, nem á sombm; (loc. fam.) perseguil·o de continuo. Eu{r. 2. 3. § lJeix01'
U111a cousa pOl' 01111'0; optar por esta, darlhe preferencia, dI', istindo, ou abandonan·
do aquella: deixou a m'da c/a cidade 11ela
do camilo; deixou o esludo ela lJhilaso/lhia
pelo da hisloria; deixou a lillemlum llela
seiencia; deixou as amJas pelas leUras; deixou as lel/ms pelo commercío. § Deixar a
casa; mudar-se; ir para outra. § Deixar o
mundo; segu'ir vida rpliG'!o~a em convento:
elc. § il. Morrer. § Dcw'ar; separar· se de
alguem por morrer: "do seu Principe e filhos, que deixava" Lus. 3. 127, § Morrer:
fazendo-se referencia ao que ficou do morto: deixou mulher e Ires filhos; deixou uma
boa I'orluna; não deixou nac(a. § L1eia'01' á
revelia; não intervir no processo, ou no
nE'gocio. § IJei,'C01' vér; 0sperar: deixemos
t'él' cm que pa1'Om as modas. § J)eixa?';
adiar: delXe o negocio pal'r timanhã, § EntrE'gar: confiando: deIxe o ncgocio paI' minha conla. § Mo fazer caso: deixe Ú' as
cousas como t'ão,' deixe {azel' o ql/e elles
quizerem. § !'\ão oppór impedimento: deixe
correr o marfim. ~ D~ixà-est07'; (loc. pop.)
interj. de amE'aça: deixa-estar, que Logo le
aITanjO! § if. Ex pressão com que se procu-

ra inspirar confiança, animar esperanças,
ctc.: deixa-estar, que Ludo se ha de conseg/dl'. § lJeixal-o! (Ioc. interj.) exprime iudillerença, resignação, ou de~prezo. § Este
verbo é: em alguns casos, como que auxi·
liar, ou simplesmente explelivo junto a outros verbos no infinito: v. g. deixa-me l'ér
em que islo ptim; deixa-me rir' deixa-me
comprar esla (1'tICla; deixa·me Ü' embora;
elc.
nelxól', v. intrans. Não conlinuar, desistir: cessar de: elle deixou de {aI/aI' comigo; deixou de vir cá. § Ab ter-se: deixou de
comeI'; deixou de bebeI'. § DeixaI' de; seguindo-se-Ihe oulro verbo no infinito, é
como que um auxiliar, que dá á phrase a
'il';
accepção negati va: elle deiaJou de
não veio cá mais: elle já deixou de
ar;
não canta mais: deixei c/e comprar; não

c(ln:pr~i. ~.e é precedido de ne{:a~ão, di
entao ~, phl.a~e a a~cepçao afflrmaliva: v.g,
elle mIO dma de ':11'; J~a de "ii', ou e~peio
que ven11a: elle nao clo'l:ra de cantar' ha de
cantar, ou espero qlle cante.
'
Uclxáll··se, ,:. reI'. A.ba.ndon.ar-FC. enlreg-al:-se lodo: ."delxw:,sp: a (Ii pOSição de Deus.
PalV. S. "delxar-se I r a vontade dos vcnto •
"dci:ral'-se' caminhar pl'las vias dos peccadorps» -crg9 .qne se deixa guiar de olllro
para se prrClpltarem amlJOS» .clel;Tar-se levar de embelecos de promessas vans. con.
fiar-se n'ellas. § IJeiJ:ar·se cair; não mis.
til' ~ caida. § Deixar-se leral'; nào rc~islir:
.deJa:ot/.-se !c'1'0l' de seus appE'tiles de 11m
parecE'r genlil»} ii. Sei' enganado: § Dei.
xal'-se eslm'; nao se mover, havendo moti v9 para i,~so; mq~trar~~e in~irrerenlc. fi
D.~lxe-se ~ wg ; . nao clll~e, nao se llCCUpe
dIsso. § ti. Nao ln Isla n ISSO, que não 1I0S
cOI1"ence; isso não é assi(TI. § Deixar·se de'
abster-se: v. (I. deixou-~e cla caça, (los es:
Itldos. etc. § iJeia·ar·se eLi;;er algl/ma coma'
dizel·a sem rellexão, inconsideradamentc'.
§ "IJei.'carão·se·llte os olhos ir cansadamen.
te cenando para sempre» (dizemos da,eüu·
sas que se fazem involuntarianwnte) AI. eIltora. 1. 5. e c. 8. "se lhe deixou tornar a cair a
mão (que levantara) com accidenle morlal•.
~ Cr~sar: deixou-se de lil11lal'. de ranlar,
de {allm', etc. § lJeixe-se de histodas; dei·
xe-se de conlos; loc. pop. que significam
não acreditar alguem no quc outrem e,lã
dizendo. § V, Largar, syn. § Adag.: "Deixar
o cerlo pelo duvido o. "IJei,remos de zombar, e fallemos de ~iso»oI.Deill;emos pnis e
avós, e pOl' nós sejamos bons» "Deixol/·o
com a boeca aberta» "Deixou-me nas pontas do touro» "Por este (pelo esposo) deixarás pai e mãe».
))('jll.'refÍl", V. lrans. Cortar eerce do
jarrete: figo. El1eieL. 10. 101. .cõ a fulgente
espada a E. trimonio a drxtra dl'jal'rela•.
....je('cno, s. r. (do Lal. drjeclio) (I. med.)
Curso. e,;acuacão: v. (I. o medico obSerl:1lI1
as dejrcçõps. ~ (I. geol.) ~Iaterias lançadas
pelos vulcõe~. § fig.. A.balimen!o moral.
..e-je-jui..•. V. DesJeJnar. AmaI. 3. 747.
))('1 Il , s. r. Ave pernalla da Arrica ocei·
dental.
Delllçno, s. f. (do-Lal. delalio) Accmacão secreta, denuncia. F. Elys. 7.115.•mas
despertou a delaçào sacrílega o ciUlllC de
Roma».
Dellllelill', V. trans. (ant.). Areiar 0"r0110;
fazer lesão cum grandes fenda,. alCljaodo,
Ord. Ar. 5. 53. 15. (,se algum fidalgo de/ai·
eLar outro fidalgo.,
Itellllllbc,··",e, v. rer. Lamber o corpo:
boi sollo deLambe-se todol> Eu{r. 2, 4. E
diz-se de ordinario do que pseapa do pe'
rigo. Sá c Nil'. Eal. 8. n. O 13. oora elle,
assi pastor sendo... foy apalpando, for
vendo, .. tam bE'lU se fo)' delambendq, hua
vez lama: ontra pó" UUs. 5. 7.• n~o vos
vades dl!!ambendo com a vos~a \'aldad~'
(mui satisreito de vós). § ~Iostrar·se mUlto contente, muito satisfeito.
.
))dlllUbielo, p. p. de Delamber·se, ~ adj,
Que se faz inllocente de alguma eou~a, e
se apura e anecla muito. na accepçap vu·
gar. § Pinlu7'a delamblda; é a que.nao tem
ex pressão, e por eslar pouco esbatIda, ~r
pastada, se confun.de a.o lonl(c. g.Delambi 0:
(L. famil.) sem VivaCidade: "cara de/Dili
bielal>. § iI. (t. pop.) Afl'eclado, presomPçoso; tolo. Diz-se principalmente das lDulheres: aquella delamoie/a.
.
. QI
Dcl1l11l1leh'o. V. LampClro, Cell. . .
J t2))c111llhlõl',
v.
. V. D'}'d
ele,
e denv.
I ap! ar,
Ord.
2. (. 125. "de/apie/açolll': d nDclllt91', v. trans. Fazer delaçao, d~n~lo
ciar, accu!'ar alguma pes oa, o~ - 'mór;
Freire: "delaloll o ca~o. ao pyragenun"clelaLou-o ao Sancto amCIO"
.
D'
de ser deciar, syn.
Dcllltól'el, adj. 2 gen. Igno
lalado,
) O qu'e a que
Itclutor, n, s. (do Lat:
: V Redelata' denunoiante.. § JU1:5 delalor, .
Jator. '
.
ílor
Itelnfó"'o, "LadJ. D~ aecdus..a n cslrang.
IJl'leréclcre. v. no Dica. o. .
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Dclebi'dameute,OUDcslclxúdumenDelecClI9iio, DclcctÕS0j} etc: V. DeleitacãO, etc. Jlfarcos, ChI'. Pl'ol, arl'ell'Os,l· 20~. te, adv. Com deslcixamelllo, com desleixo.
Deh'elo, s..01. Ido Lat. dl!leclus) p. uso Paiv. S. I. f. 311 V. -deseja, mas tão deleiEscolha, selecçao. Barl'. Censo sobre Mane- fIlada e frouxamente servir a Deos" e f. 313.
»cle;":'"lu, ou Ucslelxádo, p. p. de
lhan. p. 6. «escreveu sem ueuhum deleclo"
Deleixar ou Desleixar; e adj. ~'rouxo, molAI'I'. 3. 35.
.
Dele~"cIÕO, S. r. (do Lal. dclegalLO) Ac- le, Rem energia' sem curiosidade; descui'0 de"délrgar. § Commissão dada aI) dc- dado, ne~ljgenLé, remisso: "e livre de soFcgado. Vici/'o 2. 23. elO. 60. § Contracto li.ciLOS CUidados gozava em delei:clUlo e~que
Iflo qual a obrigação do primeiro devedo!', clmenLo os momenLos de paz, que o mundo
ou obri"ado passa a outro, por consentL· outorga.. «os frouxos deletxados nas cousas
mcnto dOo l:rcdor, do delegante, e do dele- da salvação" Paiv. S. § Cansa - ; deixa!!Ilda ficando desobrigado o delegante. Ol'd. da descuidadamenLe, abandonada com negligencia, ou de, d.em : lias desemparados,
Ar. i. 64. 13. § Del.eg;acia. . . . _
Delegacia, S. I. Cargo e JUrJsulcçao de illudidos, ou dcl~ixados dos soberbo do
um delegado. § llepartição do 4e!egado : mundo- § TracLado com desleixo: lias deveres mais cssenciaes e urgentes esq ueciDelc·acia de alfandcga
de polwLU..
D~lcgadCl, IJ. p. de elegar; e adJ. Da- dos, 011 delei:ca(tosll § "Deixem·me assim vido commettido pelo delcgante: «jnrisdic· ver em p:lZ obscura, engeitado, esquecido,
,
cão c1~levada" .§ hi;; delega(!o;. aquelle em rlelei.clUlo dos alhos da fortuna»
nclelxumento, ou Dc.•jjJeixllmculo, S.
quc o JUIz magIstrado, ou pnncl[le delegou
'cu poder, jurisdicção, para supprir a m. ~'rouxidão, molleza; inercia, descuido;
desapplicacão ; desleixo: IIhum delei.camen,oas vezes.
DelcJúdo, s. m. Ll"gado, enviado. Ined. lo interior:, (nas cousas de Deus, e da alI. ~58. evej'o por delegado do papa. § Dele- ma) Paiv. S. I. {. 98. e 2. 467. "quem cuigado; aquclle em quem se delega alg. po- da que !lade ir ao Ceo com -, e frouxidão"
der commissão, ele.; commissario. ~ Denclelxiu', ou Dc"leixilr, V. trans. (da
lIgarfo do lJ/'OCW'IUIoI' Ttigio; (t. mod) em- prep. de, e de leixar) Causar desleixamenpregado do ministerio publico junto dos Lo, afrouxar, entibiar: «a acidia .. afrouxa
Juiles de 1.- insLancia, que promove as e delei:ca a alma por lodas as obras boas..
t~usas fiscaes, e acvusa os delicLos publi· Pltlv. S. 3. f. 35. § Tractar com deleixo alros. § Delegado de policia; no Drazil, fu'lc- guma pessoa, ou cou a..§ A fórma mais
clonaria pnblico, immediatamenLe inferior usada hoje é desleixar. e assim os der.
nclelxiu'osc, ou Ucslel;l:.).'.se, V. rer.
ao chefe de policia, e cuja jurisdicção se
limita ao di 'LricLo que lhe esta conllado.
Cair em dcsleixamento, afrouxar; entibiarDelegunte, p. a. de Delcgar ; e adj. 2 g. se: «para ~e !,Ião delei:car em ocio iuutil"
(I. forens.) Que delega. § S. 2 g. Pessoa que Cato /tom: I. 4/D.
delega.
nelél '0, ou Dcsleh:o (llOje mais usado)
Delegar, v. traus. (do Lat. delegal'e) Dar S. m. Ocio, descuido, desapplicaçáo; fl'ouxi,
alua jurisdicção, pod~r, aucLoridadç a ou- dãn, tibieza, indili;;encia, inercia.
tfo, que faça as vezes do delegante. § ligo
Delclé"lo., u, adj. (do Gr. ddlêlôr, de dtJ-..
Hml'reslar o qur. é seu: «delegou o sol a sua le6, en causo damno, olrendo) Venenoso,
IUI alua" U,.achiol. de Prinv. 87.
mortal, que ataca a saude, ou a vida: V. g.
Delrglllorio, u, adj. (do Lat. delegalo- gal deleterio; sttbslancias dell"terias. § (I.
rill.\). Diz·se dos escriptos, ou commissões med.) DestrucLivo. Madeil'. Mel.h. 2. p. 174.
ponllOaias concedidas a certos jnizes.
1. !l fig. Qne corrompe ou desmoralisa.
Deleill\~iio, S. f. (do Lat. deleclalio) O
nclct·.'eú." ou Uclclt,'cá.·, V. trans. (de
eIoda do que se deleiLa. § O prazer da aI· de, e lelm, ou leUm) Ler soleLtrando, ou
ma por sensações a!?radaveis, e deliciosa , ler por baixo como se diz.
ou. da bondade moral, e formosura (tos conDe Icvilutc; loCo adv. No ar, com prescCllo', virLul1es, e cousas e pirituaes; de- sa. § Estar -; prompto a partir.
O"lé\'êl, adj. 2 g. (do Lat. tlelebilis) (t.
leite. § Tambem se diz dos prazeres senmaes. Leão, ChI'. Ar III. «mil icas, bailes, poet.) Que se pMe riscar, apagar, deseoulras deleitações" lJ. 3. 2.7.
Lruir.
Delellnmclllo, S. m. (aut.) V. Deleite.
néllico. V. Delphico.
MJJI'OOS, Cltr. 'lo 1).275.
Dclfim, ou Dcll.him, S. m. (do Cr. dclDelelCilnCc, adj. 2 g. Que deleita; de- phim; Lat. del]Jhinus) Peix.e celaceo, de fo~itavel.
cinho rombo, bocca ra~gada, com dentes,
DelelCó", V. trans. (do Lat. delcclal'c) que encílixam uns entre outros; a lingua
CaUlar deleiLe: diz-se das cousas corpo- carnosa, e moveI; os oll1os junto ã bocea, o
ms, e das espirituaes: «para a consolar lombo um pouco curvo; a cauda semilunar.
li ~Ima), e ddcttal' cm Lollas as' delicias es, Diz-se mai geralmente, golfinho. § O delplnluaes.. 1111.11'1. Cal. "deleitaI' o corpo, e o phim; em França, era o priucipe l1erdeiro
lUlmo. Lobo, Vieira, L. 56~. «daquillo que da corOa. Barreiros, {. 178 V. § De/phim (los
~ba, .e o deleilava.. «e os deleita vi ver só canhões; a aza, que serve para os monLar;
lIt raplllas"
é assim clJamada, porque de ordinario Lem
~elelCilroKe, V. rer. Recrear- se, aclJar a rórma de um delphim. § Uma das vinte c
mUito gosto, pl'azer. Goes, (Jhr. Man. 4. C. duas con5tellações boreaes. Avel. Uhron. C.
II. .elrei (O. ~)an.) se delei/ava nas cbroui- 36. § Peça do xadrez, com figura de (wltil. lJel~ital'-se dc, ou em alguma cousa, phim.
DcllllliClco, ", adj. De delphim, ou peraa com algtllna cousa; ter prazer, sal isfa!lO•.deleiLe com es a cousa. Arr. 1. 10. tencente a delphim. Alma Insir. 2. t. 162.
;~.tllar-se e~ll os IOllvorps recebidos.. «dc- "specie delphinitica",
Dcl;;uçill', V. trans. V. Adelgaçar. Lus .
"rllIl-so rle SI mesmos" Res. Lei. t: 76.
.Delellil.'·cl, adj. 2 g. (do j,at. deleclaúi- 9. 30. uoutros lJa:5Leas de seLtas delgaçan·
rl.Qu,Q da gosLo; que deleila ; deleiLanLe. dou.
Ucl;;ádlllllénlc, adv. Tcnuemente. § De/Ir.~. 17.• 0 appcLiLe, lel'a· e cegamente
,~ rtllellaeel"
licadamente.
Deleltft""huclllc. V. DeleitosameuLe.
- ncl;;lldi'Zlll S. r. A pouc.a ~rossura do
I D~lélle, S, m. O me mo que lleleitação. corpo, no Lal1e: bem como ae qualquer
li ~IC, po toque menos usado. Vieira, 4. objecto, a qualidade de ser delgado Ac. dos
àii rompt. Aforai, 137. eOS osculos por las- Sing. 2. 227. ua delgadeza dos pés" § IIg.
~I, ou carnal delei/e ,. são elc." § ii. - do engenho; sublile'za, delicadeza. Ciabra,
lll1IIrã prazer, n. FiaI'. 2. 30. «caçavão, e Exhorl. p. 83 V.
Dcl;;ltdísslmo. Leão, Vesc. sup. de
aranhas por deleite"
•eltlt~, \'. Deleite. Ined. de Ale.
Dcl;;atio, u, adj. De pouco corpo: de
Delelto8~II11cIlIC, adv. Com deleite.
pouca espessura: V. g. {ia, cOlYla, laboa,
panno - : «bumores SUtlz, (, delgados .. V.
.::eltoKIKKIUlO, Leil. Alise. sup. de
De pouco corpo, d~ pOUC~8
Q de~I:/).oH õsn, adj. Delcitavel, que cau· do Are. L: 2.
.I.,~:;le. : P. C. I. Ban'eiros, I. 204. § carnes; mag-ro. § Agua delgada i lma, uao
~""fIW deleitosa; acompanbada de d 'Iei- grossa. 7'. de Agor. I. I. Panl. (I Av. C. 49.
qu~ causa d<lleite
nal\'l tão delgada, que parecia estilada. §
""Om
elxoe.
.1\0, ou Dcslclxueuo, 8. f. p. Halo: delgada baelilha: l«(lelgado cenesmo rlue Desleixamenio,
daI" an parellLe, que deixa ver o quc cob' -
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bre. Lus. e 11. 4. 3. 14. «não mui delgacla
Malha delgada; de pouca abertura,
e lualS forte nas armaduras. 1'. de Agor. 2.
2. § DclglUlo manjar; leve, ou ante delicado, como hojc dizemos. AI'I'. I. 20. § fig.
Fino, subtil, de boul discernimento: v. rIjtti;;o delgado. Barl'eil'os, {. 84. «invenLa!'
deril'ações de nomes, que qnalquer grosso
in~enho o póde fazer, e póde ser que seja
mais propl'lo d'elles, que tIos delgados" B.
3. 2. 7. «geralmenLe são (os Cbios) homens
mui delgados em Lodo negocio, principaLmenLe em o da mercadoria" Id. 3. 5. 7. "cm
comprar e vender tião os mais delgallos, e
subtis homens do mundo .. § Delicado, ubli!.
Delgado elo enLendilllenlo. Cei!. S. p. 4.0. §
Fiar delgado; examinar, apurar as cOllsas;
discorror com subtileza. Vieil'. 8. 207. 2. e
7. 418. 2. «não fiava tão dclgado como islo
a mãy de S. João., § it. DaL' com parcimonia: uvai fiando delgado seus favores" § Vi·
nhos delgados; vinhos panca deo os, pal!leteso § subst. pI. Os delgados do navio; são
os sumitlo.-, que faz por baixo do carro da
põpa, e roda da prOa. § V. Fino, ·./fn,
Dclia, S. f. (do Cr. delas, claro) (t. myl.l
'ame dc Diana, Lomado da ilha Delo onde
oa ·ceu. § (t. poet. \ A lua.
nel~b"çiio, S. r. (do Lat. delibalio) Acção
de delibar.
Deliha." V. trans. (do Lat. delibare) (t.
poeL.)Tocar levemente com os labias, provar.
DcUberuçiio, S. f. (do Lal. deliberalio) O
acLo e elfeito de deli berar: «entra com sigo
em (/eliberação" Ifr I. 7. r 14. 3. "todo seu
juizo, e deliberaçam leixem ã disposiçam
daquellc a quem se derem" § DeLermiuaçào, e resolução da v.onLade indiviilua!.
Vieil'.IO. L82. evisLa a consLante, e inllexivel deliberaçam em que estava de não desistir daquella empreza" Proll1[Jl Moral" 137.
"os peccados que se commetLê com plena
deliberaçãou § A decisão que o homem
Lama e o leva a commetter cerLos acLos sem
attendcr a deveres prudellciaes, 011 moraes.
Vidr. uno impelo, e fervor da delibel'ação ..
(<ia com detiberação de o matar" § Decisão,
resolucão de uma collectividade.
Dclibc"ádameulc, adv. Com deliberação, acinte: de pl'oposito, e caso pensallo.
touc~ .. ~

Vieir. 10. 131.

Deliberado, p. p, de Deliberar; e adj.
FeiLo com deliberação. § Resoluto, decidido: "deliberados de vingar ... o roubo de
!lelena" AI. Lus. I. 64'l. § Resolvido, decidido: foi deliberado 110 consel/w. § DeLcrminado, aLrevido a commeLter feitos prrigosos, e arrojamenLos: "dous homens G. Paulo, e Moyscs) Lão valcnLes, c tão deliberados, que assim se resolvião Lrocar a gloria,
e bemaventurança do Ceo pela salvação das
alma de seus proximos" Vieil·. 7. 379. J,I.
I. 418. "contra Lão (I.. liberado inimigo" §
A mal, elelibel:ad.a. 1Iloga; i. é, mal aconseIbada. Jom. (I Alnca, _. c. 13.
"eUheI';)uCe, p. a. de Deliberar, e adj.
'l gçn. Que delibera: asselllbltJa deliberante.
§- .2 gen. "otanLe, pessoa que lem direito
lle deliberar eru uma assemblca.
J)cllheI'ill', V. inll'ans. (do Lat. delibera1'e) Di correr, considerar, premeditar no
que se !Ia de fazer, e arinaL decidir, votar.
§ He"olver, determinar com deliberação, e
sobrepensado: v. g. deliberei mandal-o paf'a lora; lleliberou não adminislrar justiça,
e persistiu na sua deliberação.

Dellbc.,a.·, V. inLrans. Consultar, ou discutir, para resolver: a commissão vae delibcral'.
Dcllbc"1Ír.",l', V. ref. ResoLver· FC com
advertencia e consideração: v. g. delibel'Ou-

se a matai-o. Vieira, l. 371. Bl'il. C. 1. 1.
((~oi Ler a um ~alle ... onde se deliberou de

viver".
(Deliberar, Opinar, Votar. S!lIt.) Estas
tres palavras fazem parLe da linguagem
dos corpos collecLivos, auclol'i ailos a decidir certos negocias. DeliblJl'al' é ex.pOr a
questão, e discutir as razões pró e conLra,
para se tomar uma resolução Ona!. Opinar
é dizer o seu parecer, e motivai-o. Votar é
(lar o seu sulfragio, o seu voto, depois de
fechada a discussão. Escuta-se a deliberação,
pcsam-se as opiniões, COnLam-sc os volos.
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Delillernth'o, n, adj. (do LaL clelibemtivus) Pertencente á deliberação. § (t. de
rbet.) Genero detiberativo; é um genero de
discurso em que o orador se propõe pro
vaI' aos ouvintes a imporlancia, ou necessidade de uma cousa para os empenhar na
execução d'ella, ou o perigo, e inutilidade
de uma empreza para os di suadir d'ella.
!l Ter vo.:; deliberaliva; i. é, direito de deli.fierar, e votar em uma assembléa; oppõese a voz consultiva.
J'clilU'llção, s. f. (anL) Livramento, liberdade do que eslava prisioneiro, elc.
I

incd. 2. 83.

uelleiulamenfc, adv. Com delicadeza:
"falia, ou diz delicadamentell Arr. 8. 12. §
Com agudeza: "como delicadamente 1I0tou
ProcoplOll Baned. Lus. L. 245.
.
DclicallczlI. S. f. (do lIal. delrcale.:;.:;a) A
qualidade do que é delicado. § Pouca grossura do corpo, ou talhe fino' delgadeza;
qualidade de ser delicado. § . ubtireza dc
engenho, de pensar; de palavra não grosseiras, nem vulgares; do juiz, que separa
com sagacidade não vulgar o verdadeiro
do falso, o bom do mau, P.tc. § - dc paladar; mui filiO, que dislin!l'ue a~ menor~s
dilTerenças 110 sabol' das 19uanas. § tt.
Diz-se do que tem faslio a comidas vulgares. § Delicadeza ria linguagem; as palavras
mais elegantes, que excitam idéas agradaveis. § iI. As beJlezas d'ella menos perceptiveis ao vulgo, mais particulares. § Tam·
bem se diz das sensações molles e agradaveis. § Delicade.::a de senl'imenlos nobres, ele·
vados: ii. da consciencia escl1.llndosa; melindre. timidez.' § Amabilidade, obsequio,
cortezia: 7'ecebeu-11Ie com muita delicadeza.
§ Perfcição, primor, esmero: com que deli·
cadeza está feito aquelle bordado! § V. Civilidade, Sl/n.
ucllciulisslmo. Leão, D. sup. de
J'elici.do, a, adj. (do LaL delicalus) De
pouco corpo, de talhe fino. § De pouca grossura, Uno: "as fraldas delicadas)) Lus. 9.71.
§ Delicado; que se tracta com delicadeza na
mesa, etc. § Obsequioso, a/l'avel cortez: é
um homem delicado. § lrJanjal'es delicados;
não grosseiros, nem vulgares. § lJelicado;
que não son're cousas gros. eiras e vulgares: v. g. paladar delicado: ~a. variedaJ~ de
comidas faz os homens deltclosos, detlcados, lascivos» Vase. Silo r 50. § Delicado;
não vulgar, nem grosseiro: V. g. engenho,
dielo, conceilo, goslo, jllizo - ; musa, 2)oe·
sia -. AIT. 4. 31. "o delicado antip!lrasill
Lus. Tl'ansf. (. 114. § Mei~o, terno, cari-

nhoso: "Que furor con entm que a espada
.fina ... fosse alevantada Contra uma fraca
dama deUcaela?)) Lu.v.3 123. § ObJeclo delicado; fragil. § ii. 'l'rabalhado com esmero: uma 7'enda delicada. § Compleição delicada; de pouca corpulencia. § it. Que não
é robusta. § iI. ElTeminada, para regalos,
1ll0Ufl, fraca, debil. § Eslomogo, nervos de·
licados; frouxos, irritaveis. § Oll~ido delicado; que não soll're expressões a peras,
sons duros; que percebe bem as difierenças dos sons e suas modificações; que não
sotl're comas moralmente oll'eusivas. § Consciencia delicada; a que.se assusta de CJualguer cu Ipa, ou leve ofTensa. Vieira, 3. 167.
§ ii. Timida, melindrosa, mui escrupulosa;
que se oll'ende de pouca cou a. Vieira. 9.
53. "argumento !le de consciencias delicadas e limoratas•. § Negocio delicado; difficil
de resolver; que olTerece complicações, que
póde ter más consequencias. § Adag.: .Ao
delicado pouco maio tem atado.. "Ao 110mem comedor, nem coma delicada, nem
appetite 110 sabor)).
uelicln, s. f. (do LaL.) O que causa ele·
leite exquisilo; prazer. B. Flor. 2. 7. "estes
saltos sim, que os não guia o luxo e delicia,
senão a fé e a graça» "ao prazer, ao regalo, á delicia dos homens» Vieil'a, § A sen~ação delicio a ou deleitosa. § Voluptuosidade. § Ser querido de alguem: "Esaú em
as delicias da velhice de lsac)) Viei·l'. 1. 531.
§ Prazer, encanto: "deixada a delicia das
arvores» Vasco Nolic. 258. "para auo-mento
da sua perfeição, não por fim do seu reo-alo e delicia)) Quei1'Oz, V. de B. 510. 2. § Delicia no t'eslir, dom/ir; diz-se do que veste
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bem, do que dorme bem. § Nadai' em deliDclh~e~llor, S. f. Oque faz delineac'
cias; viver no meio de prazeres deliciosos, que deli nela. § fcm. Delineadora
.ao,
de sensações deleito~as, entregar-se sem .1'elluell~IlCllto, O.mesmo q~e delinea.
moderação a eJlas: ngalm'-se, banhar-se 9ao . .B. PI 01. I. ,,«cltncamenlo do edificio
em delicias. Vieira. inundar n'e/las. 111. § ImagInado, ou da j[naginação do edifico
I lO
InundaI' delicias: trasbordal-as. Vieira, 7. futuro.
393. 2. § Logar de delicias; silio agradavel,
Uelhlcú,·., V. trans. (do Lal. c/aline ')
deleilo,o. § Delicias do e.spil·ilo. AI'I'. 7. 6. Lançar, ou lirar os perfis exteriores do ~e

cou,as agradaveis, em que eJle se deleita.
!l Delicias (/e Cápua; quarteis de inverno
aeliciosos, que Annibal teve em Cápua, depois da bataiha de Caonas, e a que se altribue a eflcminação ue sua tropas. § Delicias de Cápua; fig. delicias que fazem esquecer, que elTeminam.
Ucllclilllo, p. p. de Deliciar: "deliciada
esta alma em ti esquece)).
UellclAr, v. traus. Causar delicia, ou deleite.
Ucll~I""'-se, v. ref. Deleitar-se. A1T. 8.
23. "para se delicim' em todos os bens do
mundo ...
J)cIJclÓ8mnente, adv. Em delicias: .viver dcliciosamentell Paiv. S. 1. f. 25 v. "ediIIcar - o palacio» Paiv. S. 1. t. ti V.
ltellclosisslmo, Bel'1lal'Cl. sup. de
Ucllclôso, ÓSII, adj. (do Lat. delir>ioslLs)
Que causa delicia, ou deleite; agradavel,
arrazivel. § Que tem, encerra, produz deliCIas : "fez de Gerum a terra mais fruiluosa,
e deliciosa» Luc. 10. 1. § Clima: Togar deli·
CtOSO; agl'adavel, ameno, sadio. § Saborosissimo: este pecego é delicioso. § Dlz·se
das iguarias, lluando agradam extraordinariamente ao paladar: esle pudim eslá
delicioso. § Homem delicioso; dado a delicias, que se trata com grande luxo em
ediflcios, e moveis, etc. B. 3. 7.4. Vasco Silo
. 50.• ficão os bomens deliciosos, delicados,
{ascivos" " são mui deliciosos em cousas de
cheirosll B. 4. 9. 3. "deliciosos no trajoll id.
3. 2. 7. "principes deliciosos» fd. 3. 4. 4. "o
mais opulento, e - de todos os reis (Salomão)., Vieira, 7. 437. "~ente (de ~Ialaca) tão
deliciosa, e alliva" Luc. 10. :lo § lJelicioso;
diz-se depreciativamente do individuo que
tem maneiras all'ectadas, ridiculas. § Creafão - ; com luxo, mimo, regalo. Luc. 7. 2.
§ Educação -; nos prazeres de \'enus, e
torpezas carnaes. Luc. 7. 6. "rei -, e efeminadoll.
Delícto, S. m. (do Lat. delicl1l711) TI-ansgressão da lei; facto punível; crime, cul·
pa. § COI'PO de delicio; o que serve de provar o delicto, como um cadaver em materia de bomicidio, o arrombamento em materia de rouIJo. § V. Flagrante. § V. Peccalio,

S1Jn. § V. Allen/alio, s1Jn.

nc~ido, p. p. de Delir. B. Flor. 2. 10'2. §
adj. flg. Desmembrado, avuloo. D. F. ele Porto
"versos de Sá Miranda nem deMelos enfasliãoll § Destruido, feito em miudas peças:
ovo sa came de açoites já ('plida" Cruz.
Poes. f. !J7. "d'essas maquinas, que nas ap:
parencias compelião com a eternidade, o
que vemos boje não he senão huma os~ada,
e membros podres delidos da antiguidadeV. do Are. § A perola delida em vinagre;
desfeita: -as nodoas da culpa delidas em
lagrimas" i. é, lavadas, apagadas. B. Flor.
V. Dilir, Diluir.
_
D<:lIg~ção, s. f..{do LaL cleligaNo) (t. cir.)
ApplJcaçao metltodlca de ataduras, ou ligaduras.
Dellglltó..lo, n, adj. (t. cir.) Que pertence á deligação.
Delhul(~çiio, S. f. Acção de delimilar. §
ne~ullado d essa acção.
nellmUi.do, p. p. de Delimitar, A que
se fixaram, marcaram limites.
DellmltndOI' ", S. O, a que delimita.
Dclhlliti.r, (cio Lat. delimitare) V. trans.
Marcar, fixar, traçar os limites. § Restringir, circumscrever: delimitar o objeclo ela
discussão; fazer que ella convirja sobre um
poo.to determinado, evitando divagações iuutels,
J)clluençiio, S. f. (do LaL. delinealio) A
acção de delinear: V. g. a delineação de al-

gwna ebTa, projeclo, plano, facçiio, elc, § A

obra delineada.
Ucllneilllo, p. p. de Delinear. Vieim, t.
391. "Ogura primorosamente delineadl.lll. §
rrojectado.
•

po natural, ou artificial: -traçar e (/alille;l~
a.s leltrasll (do alpbabe~o) [1. lJiat. tracar as
IlI1hasl l~neameutos. pnmOlros. § Descrever'
V. g. aellnear um cll·c1IIo. § Traçar. Viei/' I'
3!J0. -começava a delinear-lhe as feicàes'dô
rosto" (V. ~sboçal' e Bosquejar, ql1e -se cm.
pregam mal prppl'lamellte t/'a~tandO'se da
~sculptura, e pll1tura.) § Debllxar, fig.• no
I~fao~e q. Pedro estava delinearIa a modestl3:" 1: e, retrat~da, e figurada. § Fazer as
primeiras teolallvas.. traçar: no fi~. odelineando, sobre a rUllla alheia a fabrica de
~a fortunall Esg. da~ Verel. 234. Ac. dOI
Szng. 2. ~O. "delmeando discursos".
~CllIlClltÍl'O, a, adj. Que tem virtude de
delInear, ou formar as primeiras partes o
embryão: "a virtude detinealiva da planla
futura he buma das mais occultas da natureza" Alma Insll'. 2. lJ. 403.
~ellllllllc~te. (sOa o lL) S. 2 g. (do Lal.
cleltnquens, tlS] Í'es~oa, que commeltCll ai.
gU!ll criJ'!le, del~cto. § -;. adj. Que delinquiu:
nVes aqw as 1llaos, e a ltngua delinquentesl
Lus. 3. 39.

Uclhlll"Íl', (sOa o ti)

V.

trans. (do Lal.

delinqllere) Commetter delicto, crime. ClIr.
J. I. e. 96. Cunha, Bisp. de Li~boa, {. 258.
U<-1I0, S. m. (do La!. Delius) (L. poet.) So-

brenome de A pollo (da ilha de Delos).
nCllltllÓI', (~Oa o ti) v. Irans. (do Lal.
deliqtwl'e) (L. ch~'m.l POr algum sal a derreter-se em logar humido. §-se v. impcss.
Desfazer-se, derreter-se o sal ao ar humi·
do: "já se deliqua o crespo caramcllo e ás
bafagens do sul cede o regelo. lilluidar-se,
de~gelar, desqualhar.
UCIlIIUl'IijCcllcln, (sõa o ti) S. f. (do Fr.
deliquesccnce; do Lat. cleliquéscerc, derreler·
se) (L de cllj'm.) Propriedade de passar ao
estado de lIquidez, de cair em deliquio
absorvendo a!lULU idadeatmospherica. Obser·
va-se esta propriedad_e em muitas substan·
cias salinas.
nellllllN'Cl~lItc, (sôa o 11) adj. 2 g. (do
La!. detiqllescens, tis, p. a. de cleliqurJeerc)
(t. cllym.) Diz-se dos saes, e alcalis, que e~·
postos ao ar se derretem, e padecem delI·
quio.
.
DclíllUlo, (sOa o u) S. m. (do Lal. dellquim) (L. cl1ym.) O elfeito de se derreterem
certos saes expostos ao ar, e attralll~doa SI
a humidade da almospbera. § DesmalO;des·
fallecimento. Chagas, Cal~. E~[J. 2: 34~. fig.
Ac. dos Sing. 2. p. 16. -sao d'ILtqlllqs.doen·
tendimE'nto as suspensões do exerciClO: .os
deliquios de amorll i. é, fraquezas desla
paixão. J11alts. Ar. (. 159.
Delir, V. trans. (do Lat.. deTcre) apaK~r,
ou antcs de diluel'e diluir} Dissolver anmao
de partes por mei'o do liquido. em qn~ se
macera: V. g. delil' a col/a ao {ogo; dehr a
perola em t'Ínagre. Luz. da. "Ied. 14~ .0 bel~
bel' será para delir o mantimenlo> ~ .As a
grimas de Peelro dil~rão. ~s .suas cUlpas.la~
varam. Arr. 1. 1. (diZ ellltrao, com dllTerqn
ça. de delirão, variação do. presente. do 10;
dicat. de delirar) "Para clehr seus clhdado1r
Sagl'amor,. I~ c. 14. e C. 29..• par~, 1l1~ d~o
aqueJla palxaoll C. 25. "senha cle!lt.seAlllim
coração em lIum brando deseJO' § ~ o
as variacões de c/elir, que pódcm Cq~vn;
car-se cóm as de delim!', escrevem aleu
com di.
D r menlo
Uell .... ção. O mesmo que .e Ira. Que
nel ..·..do, p. p. de Delirar, c.ad~ reiestá em delirio, deli~ante. ~ En.uncla~ mais
to em hora de delmo : "testamen ·m.
lleNmclo pela má vontade ...• over:~~,
pios clelimdqs no fervor das ~~Cl~~i/'alllen'
))CIl"flIUClltO, S. m: .Ido a. 2 I 2t c.
lum O mesmo que Dei 11'10. ."I.~. . d: 2g.
J.clh·"nte, p. a. d~ Dehr3r,! ~oa dos
Que delira' que esla em e IrI :, atTl'
Sing. 2. 83'. "o tri te amante o P:~~da'io
vessar quer cleli7'a!lle ll e tO~egria ddi·
meus cuidados dell/'a/lIcsll ii
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' grande excessiva. § Imaginação de- ~o !10me, d~ Jehova, para symbolisar a san-I Petição ou peditorio. IlisL. de isea, I. 102 v.
rall le , extravaaan
'
t
e, 'IDsensa Ia. "R J.sLo .e• tlsslma Tl'lndade nas egrejas_cathoHcas: § § Requesta, empreza: "morrer na demanMiranle! (Ioc. fam.) é bello, cntltuslasll- (t. geol) Terra de conlll!Uraçao ordJl1al'la· daI> P. P. I. c. 10. "os Argonautas na deencanlador. § U-a-se como subsl. .
mente tl'la!!g.ular forma~a na fo~ d'um rio, manda do vellocino" lJ N. L f. 314. § MelCOOllr • r v. intrans. (d~ Lat. dellraTe) e .que o ~lVIde em dOIS ou mais ramos. § Ler·se o cavalteiro na demandfl de aLgnem ;
sla~ em 'deli rio. § Desvairar. ou tr~sya· Da-se partlcularmen.t~ este n,~me ao espaço tomar a tlefesa dos seus direitos. Palmo 3.
E' ar dizer disparates, estando róra do .J~IZO formado pelas alluvlOes do NJlo na sua foz. {. 124. "tomardes a demanda pelas feiasTI r' febre, ou outra do~n9a aguda.. § Dlz.er A!'I'aes. p. 32.0. 1.' e,t. • desta ponta, ou d.elta Lobo. i. é, bando d'eltas. § Peleja, lide; con~sparales por falia ~e JUI~O, IDt~lllge~r,la, dista MemphiS, etc.» .
testação, disputa: "aver demanda" Lop.
ou por paixao: v. {I. IreneLtca delira (Dldo):
Deltoeurpo, II, adJ. (do Gr. d.elta, e kar· ChI'. J. I. I. 103. § Bellica demanda; (I. poet.)
fi•.•a cubiça deli'r~, como ganl1e torpes poso (ructo) (I. boI.) Que tem 'fructos trian· batalha, guerra. E/cgiada,
235 v. "costuriquezas. por (az deLtrlll:. -S~nlem, ouvem, guiares.
me antigo em bellica demandaI> § Demancla;
respiram: Em ti, flor II. deltram" Ga/nU,
Deltoldál, .2 g. ou Deltóldeo, u, adj. pergunta. Trancoso, 3. 8. "demandas, e resFo/lias cahidas, 6~. li Deltral' de pl:azerj ma- (do Lat. de~touLetls) (I. boI.) Diz·se dos dif· postas» p. uso n'este sentido. § V. Liligio,
ferentes ~rgaos, que tem pouco mais ou me- syn.
nifestar a maior alegna e ent!l~slasmo.
/'1'0.1118;

r.

DeUrlo, S. m. (do ~al. d~llrl1!m) Desordem perlurbação da ImaglDaçao, causada
por doença ou outro motivo ..§. Ofallar disaratado, de quem tem dellno: e 013'..de
Puem pensa mal por l~n~ranCla, ou palxao.
~ Cair, entraI' .em deh1'lo: esLal' .em - ; delirar estar delirante. ~ Exallaçao mom.en·
taneá do espirito! allucll1~ç~o. § Enthuslasmo: a ovação (O! um dellno: §. Excesso de
paiIão de sentimento patnotlco: o povo
acdamotl a Republica com deli rio:
Dellroso, ósu, adj. Que delira: v. g. o

doento o decl'épito -; a (ebre _,O e (i,g". a
lUberba a al'rogallcia, a l)aidad~, a jaclanria -, 'eLc. •a deLl1'osa, e vã OIosofia IJlas-

lema insana, etc.1I
Dell_; EpiLhelo do grão Visir, que quer
diler inlrépldo.
Delltesrêllelu, S. r. (do Lal.) \1. med.)
Ilesapparecimento subito de um tumor, ou
de uma doença eruptiva, antes de ter corrido os seus periodos e chegado ao seu termo, e sem que d'isso I]stille algum acci·
denle, ou a doença se rl!produza em qualquer oulra parte do corpo.
Delito, V. Delicto.
Dellvru~om, S. m. (ant.) Livramento de
eapliveiro. Ined. I. (. ln.
Delhr'do, p. p. de Delivrar; e adj. Line,sollo. Inec/. I. 5U.
DeUl'rllWento, S. m. O acto de deliIrar-se.
DeUnár, V. trans. (do FI'. délivrcrl (anl.)
Dar{ doar, entregar. M. L. 15. C. 5. Escript.
dt 260. § Delivral'; (I. de parteira) lançar
IS pareas. BluL. § Delivrar-se, v. ref. Parir
t mulher, lançar a criança. 8. P. V. DequiIar·se.

Delivrár, (anl.) V. Deliberar.
Delombilr, v. trans. (t. vulg.)

Açoutar
cosias; dar pancadas nos lombos.
S. r. Dilação de negocio; demora: v. g. despachar sem delonga; co/'rer
acausa sem delongas; amlou em delongas
rom o capitão; fazendo·o esperar de dia em
di!: .e cõ estas de/õ{luas se lhes passou ho

IAS

Delollgll,

~mpo. Goes, CItr. Aian. I. li. 2. "deLongas,

fazia so~re a entrega da fortaleza» (}ast.
l.;uec.!lO.
Ord. Af. I. 26. 38. "poer deLonga a
-gama acçam •.

Delonglldor, u, S. Oque, a que delonga.
Delongameoto, S. m. Delonga do pleito

Ord. AI. 3. 7~. 2.• grã delongamenLo e da·
puo dos que preitos ham»
Delon;ár, V. trans. Demorar, dilalar,
:!darl fazer esperar pela decisão, despaJJ~ palrar: .elle delongl). a resposta, para
"""'Iga!' a demanda" Ord. AI. l. 47. 6.
lehl,!11 0 , por Delonl:a. COlllo, D. 8. L.
1.(..190. § Adv. composto de de, e Longo.
lelpbleo, adj. De Delpl1os, de Apotio.
Delpbím. V. Delfim.
...~Ipblnílla, S. r. Alealoide novamente
~berlo, que se obtem das sementes da
pIIIl!a detphmiutn sLaphisagl'a; é branco,
lllllalhzavel, muito acre e venenoso.
:IPbln~lde, adj. 2
(do Gr. de/phin,
Ii-~I e eu/os, fórmal (t. zoo 1.) Que tem a
"!UI ou apparencia d'um delfim.
:Pblnorrhleo, s. m. (do ·Gr. deltin,
ie ~,rhynkhos, focinho) (I. zool.) Genero
IIInp/dceos de focinho estreito e muitO
lO.
lel,b' I
ilItAíS
Ino os, s. m. pI. Genero de moi·
Itugtsterópodes.
iii Or"t s. f. (do Gr. delta, a lettra cL, que
1rQi":, em a figura de um trianguJo ô)
t~"'nh° rodeado de resplendor,' em .que
aum olho ou as leltras hebraICas
VOL.t-F1.. 76.

g.

nos a forma de um triangulo equilateral,
DemundudlU', S. m. (I. for:) O que de.
ou do de/la dos Gregos: v. g. {oLhas -. manda; o auctor na demanda. Ord.
·BroL. D.
r 115. I. § DemandadO/', a, s. O que, a que
Deltólde, S. m. (do Gr. delta, e de eidos, demanda; em todas as aecepções do verbo
fórma) (I. anaL) i\lusculo de tres pontas, demandar. § (aut.) O que pede esmolas. Eluq~e levanta o IJraço; tem a figura de um cidario.
tnangulo. § - adj. Que tem a fórma de
nelllllDd'lllte, p. a. de Demandar; e s.
delta.
2. g. !'essoa que pOz demanda. Fios Sancl.
Delt~~deH, S..m: pI. (I. de 1. n) Tribu f. 267 v. c. I. "erão juizes, e demaIULanLes".
da familla dos lepldopteros nocturnos, que
nelllundiio. V. Demandista. AuLo do Dia
comprehende aquelles cujas azas formam de Juizo. Feo, TI'. 2. f, 14.4 v.
com o cossolete uma especie de triangulo
nelllllndú.·, v. trans. (do FI'. demandeI';
ou dell~.
do Lal. barbo demandare) Pedir alguma couneUotoo, S. m. (do Lal. e Gr.) (I. astr.) sa por liligio civil, ou Criminalmente. § ExiV. Trlangulo (constellação) AveL. C/tl'On. C. giro M. P.c. 63. "Oeos te demandará nosso
36.
sangue" § Acoimar, vingar: .trazia huLU canelúbro, S. m. (do Lat. deLubrwn) p. uso valleiro para lhe demandar (a outro) a morAra, templo de simulacro. Cost. Georg. 136. te de seu marido" B. {)Lar. I. c. II. § Denellldí~', v. trans. (do Lal. deLudere) Que- mandar; ir lJuscar al&,uma'terra, ou posbrantar, Illfringir, desprezar: -não uaja to; encaminhar-se a elle : v. g. demandafraude alguma com que o preceito da re- vam o esLreiLo: "demandarão o baluarte»
ltra, e sua intenção se deLttlla, e encontre" Freire, I. n.· 28.2. e n.· 137. "picos allos, e
MonLe O/iv. Expl. RubI'. 18. f. 253.
fragosos, que demandam as nuvens- (vão
Déllllllbádos, S. m. pI. ou adj. 1'esLos - ; buscando com sua altura) n. 2. l. 3. § D~arqueados
maneLa7'; pedir, reqnerer: fig. "as suas
nelllHiio, s. f. (do Lal. deLusio) lllusão, náos demandavam me.n~s fundo que as no~·
engano.
sasll B. D. 2. (. 42. Vw!'/'. 12. 398. "os pelDelllsor, II~ adj. ou s. (do Lal.) Engana· xes mayores, que demanda'vão mayor lundo, no ultimo lugar" (quando ouviram o
dor, illusor, faltaz.
nelnsórlo, u, adj. O mesmo que Delu· sermão de S. Antonio.) § -Os canhões de
SOl'.
maior calibre demandão mais polvora" "o
Delút.o, S. m. (do Lat. deluLum, supin. titulo do livro demandava outro livro de
de deluere, lavar, desfazer em agua) (I. mais volumes" Barrei7'os, Cens. p. 10. "nepharm.) Infusão. V.
nl1um outro omcio demanda maJOr cabedal
nelllugo3'ío, S. f. (do Gr. demos, povo, de talentos, e partes. Lobo. "Isso demanda
e ag6, eu conduzo) (I. adopto usuaL) Regi- muito saber, e prudencia de cansl> -o navio
meu do povo: influencia que n'elle tem os d~manda muita agua, porque é de grande
oradores, e chefES populares, nas republi- calado." i. é, requer, lJa mister. § Pedir por
cas mal constituidas. § Exaggeração, abuso mercê. Eneid. 12. 10. "demandando-lhe a Uda democracia, das ideias relativas ao go- lha por consorte" Conspir. Univ. r.2'l. "peverno popular, á soberania do povo. § 1<'ac- de David misericordia, concede-fhe Deos o
ção popular. § Dominação tyrannica do po- que demanda" -demandar esmola" CarLa
vo, e dos seus lisougeiros.
dei-Rei D. j)uarLe "demandamos vento"
Delllugójileo, u, adj. Que pertence á Eneid 7. 52. § ~erguntal': "demanda7~do as
demagogia.
respostas.. Ene!d. 7. 21. ou pedllldo Il1forDemllgógo. S. m. O que prega a dema- mação. FerI'. Egl. 1. f. 154. -que dizes? me
gogia. § Cabeça, clJefe, orador, ou membro demanda. § Demandai' ciume\ ze/{)s; pedir
de uma facção popular § Sequaz da dema- descargo, satisfação d'elles. s Demandar,
gogia; o que tem ideias mui exaggeradas (a'1l.) pedir esmola, ou fazer pedilorio, com
relativamente á causa, e governo popular. licença, da auctoridade publica. Eluciel. e V.
§ O que finge advogar, defendEr os interes· al1i IJemandar, e Demandas. § -; V. intrans.
ses do povo, para adquirir aura popular, e Propõr demanda.
depois chegar a dominar. § Demagóga; S. f.
nemi'llldus, s. f. (ant.) Pedidos de esmoParlidaria da demal!ogia.
Ias. Elucid.
DCIIlOls, adv. Mais do que é devido e
Uemundístll, S. 2 g. Pessoa amiga de
necessario, em excesso. em. ou com dema· trazer demandas, litigioso § O que propoz
sia. § Alem d'isso. § Por demais; debalde, uma demanda em juizo.
inutilmente. Cam. SeLcuc. 15. "quando n~o
nemuo., s. f: (I. fam.) Ajuda, auxilio: daÉr
se acha já cura, toda a cura he por demaz.~" Ull!~ demao; ajudar a cal'reg~r 1.!~ peso.
"por demais são razões- Pal~n. D. 2. §. De· mUIto usual .entre o povo., o IndiViduo que
mais a mais; (1<>c. adv.) alUda em cima; tem de p~r a? costas ou a cabeça qualquer
alem de tudo. § Fazer a?guma cousa pol' peso. pedir ajuda a alguem q.ue passa, nos
demais; fazel-a sem lhe ligar gr.ande 1m· segUIntes te~mos: o sen/LO/' ~-me uma de-;portancia. § - pI. adi. Os demaIS,' os ou- mao? § Demao ~ ca!TIada de_ tlUta que se da
tros os restantes. V. Mais.
na parede: pnrnelra demao; segu.nda den~m"'ndu, s. r. Acção proposta, e dispu· mão; uLli~na demão. § Ultima .demão; retotada contenciosamente em JUIZO, em que se que na plUtura; e IIg. aperfeiçoamento de
demanda alg. cousa: v. g. meLter, inLenLar, qualquer trabalho. Alguns escrevem: de
prop6r a demanda. Paiv. S. ConLeslar, pro- mão. V. Mão. _
segui1', declinar, ele. a demanda. § Dar lo·
Delllureoçoo., S. f. O. ac,to de demarcar,
{lar á demanda; admillir por cert~ o que estre,ma.r, e abalizar os hmltes,.e confins de
se demanda, e não impugnar o pedido; ce· provlUClas, terras, herdade~, chaos. § Ote!der, desistir. Ord.
3. 37. p .. 129..§. Per- reno demarcado: v. g. a mmha demarcaça~
tenção, diligencia para consegUIr. Vtetr. I. comprehel.tde Lal~L~ braças. Ord. 2. 34. §
638. "àndão os homens cruzando as cortes... Marco, rala de hIllltes. M. Lus. 2. 66. 3.•B.
em demanda das suas pretenções ll § O acto l. 9. I. «rio que he e~lr.emo, t: demar:caçao"
de ir buscar alg-uma cousa: v. g. foram em Ord. 5. ~7. § fig. LI1111te, r~la: -alem das
demanda da iLha, do pOl'Lo: «vao em de- demarcaçoes do meu proposltol> IJ. P. p. 2.
manda da agua pura. Lus. 4. 65. B.lreq. § § V. Arrumação. H. do Fui. n.· 290.

Ar. 3.

Ar

602

bEM

DEM

I

DCnuu'cádllmentc, adv. Com limites
ccrtos, e claros; abalizadamenle.
DCllIllrcódo, p \l. de Demarcar. § Limi·
les bem demarcados; fig. que não deixam
confundir uma cousa com outra. Paiv. Oas.

L. I. 197.. § Tambem s.e diz dos loucos por del.nisso; abatido por cal'.aeter; hUlUilhado'
amor. Bnt. O. 6. c 21.
balltO.
,
(Demencia, Loucura.. D~udice, "(~nia. Syn.)
Dcml..sól·'O. V. Dimissorio, Como se
Todas estas palavras 1DdlCam maIOr ou me· usa.
.
nor alienação mental, mas motivada ou maDCllllUênte, p. a. de Demiltir e s 2
e. 10. § islo ha de sei' demarcado com os lem- niCeslada por dilTerente modo. A demencia gen. Que faz demissão, ou deu ~ dem'is
pos; i. é, regulado por elles, accommodado é a abolição total da faculdade de rl1cioci- são.
a opporklllidade, circumstancias. Eu!. 1. 3. !lar, .é u~ eslado de estupidez ~m que a
DcmUtido, p. p. d~ Demillir. Demiltido
f. 35.
lIltellJgenCla se esva~ce, a p~lanlasla se des- do posto.. logar, .servlço publico, etc., da
Dem81'cador, S. m. o que demarca,
ordena, e a memoria ~e qlml.nue e trans- graça, lavor, pl'lvança; exonerado pri.
Dcmarcár, V. tralls. Assignar, determi- torna, apresentando só Ideias IIlconnexas evado.
'
nar, e pór marcos, balizas nos limites, e disparai adas, que o demente se obstina a
DCllIltCir, V. lrans. (do LaL demillere
porções de terras dos senllOres confinantes; olhar como muito razoaveis. N'esta qllalí- ou dimillel'e) Exonerar, destiluir d'um em~
determinar, calcular a direcção do movi- dade co~vem a d.emencia com a loucura; prego,. cargo.. com missão, ele.: o yoverno
menlo : «- o movimento dos cometas- Luc. com a dlll'erença que alJuella costuma nas- demllllU 1I111ztos empregados qlUJ l/Ul eram
9. 4. «a mão que lhes demarcou as orbitas ceI' de fraqueza e debiltdade ; e esta de ex- elesa/feclos. § Deixar, soltar, largar' -as re.
tão desencontradas nos espacos constella- cesso, de arrebatamento, de furor. ~ntre deas (linriltia. (do cavallo). Eneida·. § Lardos, e coalhados d'astros. §- fig. Apontar, loucltl'a e doudice parece não haver d.ill'e· g~r ~e _si: v. g. demillir de si rendas ejudesi(l'nar: -tudo o que a linba demarcava rença; ipas esta palavra, por ser .partlcu- nsdwçoes. M. ~u~. 5. V'. 9. e 207. -o Papa
a onente, deu a Portugal.. Amaral, 4. § Ser- lar da hn"'ua Portugueza, é mais geral: a ljuem se deHltll/a o reino da Sicilia• •d~
vil' de marco a alguma terra, dividi l-a de mente nsaâa que a 1.·, que é commum. a mzUz?'_ o u~ofruclo ~ seu nelo". ~ Demillir
outra: «o ~linho he o que demarca Oalliza. Iingua Hespanhola, e vem do Arabe loccao. a l'azao; nao usar d ella. ~ llenullciar abdiCWlha. ~ Nolar a situação de algum logar, Talvez a pal.avra doudice represente a lou· cal': V. g. demi.ttir .o seu. direito..M. i. 6. p.
ou tomaI-o ~or marca: «dcmarcandn o lu- cura em mais elevado grau, ou como chro· 248, §Despedlr, licenCiar: demlllir as Iro.
gar com a vista. B. I. 7. 3. e 1. 9. I. «por nica, e lhe accrescente a circumslancia de pas,' p. uso § Demillir e deriv, são mais us,
o qual (rio) demarcão o reino de Ouzarate gestos ridi~ulos, e movimentos exlrava<>a~- que dimillir, etc. V. Demissão.
do reino Decan» dividir, balizar, estremar. tes dos dOIdos. Quando a loucura se malllDCllllttfr-sc, V. ref. Dar a sua demi.são
§ Limitar, definir. § -se' V. ref. Demarcar·se festa por se lixar a imaginação em nm só de emprego, cargo, commissão, etc.
com alguem; di visar os limites das berdades objecto, abslrahindo-se dos demais, chamaDcmlú"go, S. m. (do 01'. délliioy,'oor)
de cada um, e pór-ll1es marcos, que os des- se mania: ba manias pacificas, e manias (L pbil. anL) Nome que os Platooicos da.
lindem, e estremem.
furiosas.
vam a intelligencia creadora.
Dellllll'catÍl'o, a, adj. Que serve de deDelllcntú,lo, p. p. de Demenlar: "os
Demo, S. m. (L famil.) Contracção ~e
marcação.
homens correndo dementados atraz lIos seus Demonio. Sá e lI/iI'. ineit. 1. Lus. 8. ~6. §
Dcmllsill, S. f. O que é demais, exces- gostos, invenções, etc.• B. Flor. 5. r 416. fig. Homem vivo, muito esperto. En/i'. 3.
so, superlluidade, § O que sobra, ou resta:
Dcmentú,', V. trans. Tornar alg. demen- 1. "cuida que mala a braza de denlO' que
V. g. o dinbeiro, que excede o que havemos te, tll'al-o do seu siso, e pl'lldencla : «nem se avanlaja a lodos na esperleza e agude·
de pag'ar, e se nos da feito o troco; o que riqueza que demente, nem pobreza que ator- za e astucias.
sc da alem do convencionado, ou alem do pre- mente. «o demonio, que as domina, e dencmocrocin, S. f. (do Lat. democralio;
ço justo, e razoavel. Ord.
5. 83. 9 § Ex- menla. (as embusteiras) 11. Flor, «as rique- do 01'. demo, fJOV~ e Maios, poder) Fórma
cesso culpavel : «com algo demasia de seus zas cegão, e clelllenlão os suberbos.
de governo, na qual os direitos magcslalicostumes» Lobo, p. 30. § Destemperança no
Dcmente, adj. 2 g. (do LaL demens, en- cos residem no povo. § AinllueoCla e in·
comer, e beber: excesso, em despezas de lis) Louco, fallo de juizo; insensato.
tervenção do povo no governo do Estado,
luxo. Res. Ohr. J. Ji. C. 86. Paiva, S. «deDcmcnCrc, adv. (anL) Em quanto. Elue. § O povo, a classe operaria, em opposimasias que empobrecem, e destruem a ter- como emmenlres.
ção á arislocracia (a nobreza, os fidalgos),
ra. § ~~xcesso, descomedimeuto. M. LtiS. 3.
Demcrgentc, p. a. de Demerger-se. § § Titulo de alguns jornaes, que tem d~(enV. !lI. 2. «se remedearão as demasias dos il. adj. 2 g. Inclinado. InOO. de Ale.
dido, ou defendem as idéas democrallcas.
poderosos» «- dos soldados (na guerra)"
Dcmcl'ger-se, V. ref. (anl.) IncumbirItcllloc'·...clo. V. Democralico.
«fazer huma demasia. Paiva, S. 1. r 98 v. se, applicar-se, tomar a seu cargo. Ined. de
Dcmoc"úto, S. 2 gen. Membro da d~m~'
§ Arrojo, atrevimento. § Em demasia; (Ioc. Alc.
eraCla. § O que approva e segue os JJrlncl'
adv.) com excesso, demasiadamente. A/. L.
Itclllé,'uo, S. m. (da parI. privo de, e do pios, e as instituições democrali~as. § Oque
4. (. 48. 2. «invernos asperos em demasia» subs!. me/'ilo) Desmerecimento. Arr. I. 12. tendo posição elevada na SOCiedade por
Dcmllsládllmentc, adv. Em demasia, "meritos, e dCllIeri/oS>l § Acção pel1! qual se nascimento, ou por merito pessoal, cm vez
com demasia; em excesso. B. Flor. 2. 32. desmerece: lIsem dementos seus o tirou de seguir a aristocracia, se mostra amigo
e 204.
uaquelle lu~ar» B. 2. I. 6. e 2. 5. 10. Lus. do povo, e se confunde com elle, semndo
DCma"lládas-, S. f. pI. (L de jogo) Para- 7'ransf.
107 v. V. do Arc. 2. 16. ,,- dos lealmente a sua causa.
d
das dos que eslao de fóra, nos jogos de pa- peccados» Paiv. S.
DemoCl'átleameJlte, 3dv. De modo e·
raI' ; as que não fazem os parceiros elIecUItcmcl'ltól'JO, 0, adj. Que produz, traz mocratico.
d
vos: boje dizem alguns uma bomba.
Itcmocl'útlco, ", adj. Da nature.za a
demerito.
DCIIIIISládo, p. p. de Demasiar; e adj.
DelUétrllls, S. f. pI. (anL) Festas gregas democracia: v. g. governo ~emocrallco. §
Excessivo, superfiuo, demais, immoderado : em honra de Cere , ou Demetel', (a lerra Que adopta e segue as uoutnnas da demo·
V. g. demasiada abundancia, alegna. Bal'- mãe) em que os adoradores se fustigavam cracia: parti(io democralico; chefe deDlocra?'eiros, f. 60. e 214. -carraca, que pola de- com açoutes, feitos de cascas de arvores. tico.
' .
masiada grandeza, 'parecia mais casa que
DCllllgõlll, ou Demlgóllll, S. f. (I. de
Dc~"'ocrIlCíslUo, S. m. O reglll!eo demo·
navio. § Homem demasiado; que passa a fortif.) A linha tirada do Ilanco ao angulo cratico, suas inslituições, d~ulrlllasd (01'excessos, descomedido. Viei7'. I. 311. «nós da golla. Forl. Alod. r. 29.
mulas, e selltimentos propnos dos emo·
pedirilOs como demasiados, e necios»
DemlulIlção, e derivo V. Diminuição.
cratas, ou das democracias:
DClllIISlú,lo, ad v. Mais do que é neces.tcmlljsuo, s. f. O acto de demillir,
Itcmoel'atlziado, 0, ad). Que se 10rooU
sario, ou convem; excessivamenle, pm oudemittir-se; de posto, oflicio, digni- democrata. .
)
grandeza, ou em razão moral: V. (l. {aUar, dade, cargo, comOllssão, etc. Maus. ViItcmoeroUzár, V. tran~. (I. modo adop.
7'i7', ele., demasiado.
da. p. 98. "para que se seguisse a sua par- Dar constituição llemocrat.!ca, 03 Dluda~e~
Dcmllslár, V. intrans. Dar, despender ciahdade a demissão do reino» M. L. 5.
constitnição em democl'aCla; re uZlr alhOS
demais; fazer mais do que é bastante: 22. "na carla de demissão, que já citámos». mocracia. § Mudar os costumes,.os ve _
uiSEO se não l1e desbaratar, tambem não § O acto de demitlir, de despedir, licenciar, usos aristocralicos em del!1oCra~l~sl ~
he abaslar, mag demasiar"
etc.: v. y: tropas.. AI. Lus. 5. 9. 2. lIaell'ey- bando com as classes .p\lvllegla as,. as
Dcmasló".sc, V. ref. Exceder o modo, to de pedir a denussão das 50 lanças•. § Dar reconhecendo outras dlstll1ççõ es
descomedir-se, fazer excessos, exceder. o alguem a sua demissão; demittir-se. § Dar do merito e da virlude, e !!Ive l egOualda'
seu direito, haver-se com excesso: V. g. a demissão a alguem; demittU-o: o minis- todos os 110mens pela craveira II
demasiar-se no comei', ou beber; em fal- Iro deu· lhe a demissão. § A demissão tam- de social.
, lnet/.
lar, ou obl'ar mais do que deve, lJóde, ou é bem é pedida, requerida. ~ A etymologia
Dcmões, S. m. pI. (an!.) DemoIDOs.
decenle : - em clespezas; desregrar-se. des- pede dzmissão n'estes senlldos (do LaL di- de Alc.
. ws pogovernar-se. At. Lus. 7. 86. Luz. da Af~d. p. 7llissio, despedimento), porque demissão é
))cllloJ;rllphill, S. C. (do 01'. dén cri' çáO
199.
abatimento, baixeza (do Lal. demissio, abai- vo, e graphein, descrever) (n~ol') ~;spo:ula'
Dcmeádo, p. p. de Demear. Dividido xamenlo): V. g. demissão do animo, etc. V. dos povos, sob o ponlo de VI~ a ed iles iS
ao meio v. g lua -. Ined. de Alc.
Dimissão. § DOl1lissão; (I. jurid.) o acto pelo ção, considerada emquanlo as a ,
Demcár, Dcmelár, ou ncmcyor, V. qual se deixa alguma cousa: v. g. - de car- profissões, etc.
.
erlenCll á
lrans. (ant.) Encber, oceupar a metade: go, de beneficio; renuncia. § Demissão de
DClllogrú,.hlco, a, ad). Que P
«poucos fronleiros não poderão somenle, bens; disposição pela qual alguem faz em demographia.
O e se oceupa
demeal' tão grande cidade» Azul'. C. 97. sua vida abandono geral de seus bens, ou
DCluógrllpho, S. m.
qu
§ Partir em duas metadcs: «isso assim de parte d'elles. Pel'. e Sousa. Dicc. Jitr.
de demograpbia.
pórdeml)foi, senhor, e foi na noite em que Mafoma
Dcmlsslonárlo, a, adj. ou S. Demitten
DClllolhiar, V. tmns. Lançar,
demeiou a lua.
te; que se demittiu.
lbo. Rego, Alv. C. 8.
I llolilioJ DesDcmencla, S. f. (do Lat. demenlia) LouDemi8so, a, adj. (do Lal. demissus) DaiDemolição, ~. f. (do ~at. lekeito de decura, falta do juizo. alienação mental. § Ac- xo, inclinado para a terra: v. g. ol1uJs de- truição de edillclO; aeçallo e e
ção de louco; procedimento insensato. M. missos. Macedo, Domin. V. 132. § Animo moUro § Usa-se tambem g.
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Jlemolldilr, o, s. 2 g~n. Oql,le, ou a qne
derriba' destróe; de~trUldor, .ldlz. se. ~o pr.
O ).' v g. demolidor das msltl!/.tço~s. §
11!\~~ega-se geralmeille em se~t!do depreciativo; mas na linguagem pol.lllca .moderna diz·se tambem do rev_olUClOnarlO.. que
trabalha pela lran~formaçao ~oClal, so pelo
amor do bem publi~o, e Inspirado nos sentimentos da humanidade.
.
Dcmolir, v. trans. (do ~aL d~l1lOhre, .ou
demo/iri) Desfazer, destru!r, deitar. ~balxo
oediOcio, um fort~, ou c!dade. Vz~wa, 9.
166. § ~ig .. De.st~ulr, arrumar, anlllqUllar:
o. g. as lIlstltUlçues.
.
Dcmolltórlo, II, adJ. Que. manda, ou
rerve de mandar ~emolir ~Igu.ma obra,
ediflcio: v. g. inlerdtelo demolttono. Report.

lIa Orel. 2li>.

.

ou - Chll, s. m. DemonlO
principal, archidemouio. B. Flor. I. ([03 ..
Dcmona':r.Io, S. m. angm. de DemoOlo.
D. Flor. 3. 44.6"
.
Dcmonctc, S. m. dlm. de Demomo. (L
fam. e IIg.) Pessoa desinquieta, travêssa.
Dcmonctlsllçiio, ou -IZIIÇiio, s. f. Acção de demonelisar.
Dcmonctlsár, ou -Izilr, v. trans. (do
Fr.) (I. mod.1 Tirar á moeda ou papel moeda o valor do cnrso legal; liral-a do gyl'O,
reliral·a da circulação.
Demonloeo, II, atlj. (qo LaL dwmon.iaais) Oiabolico, que respeita ao d~mon.1O :
.magica c1emo~naca. B. Flor. 4. 207. "Imprecações - l i Ibul. p. 269.
DClIlonlodo, e Itcmoulubllllo. V. Endemoninhado. inelt. de Ale. Euli·. 3. 6. Catvo,
Uomil. 2. {. 3 0 . .
.
Dcmonico, S. m. dlm. de demomo. O
mesmo que Demonete.
.
Demónio, S. m. (do Lat. dmmon, oms;
do Gr. daimón e~pirito, genio, intelligeneia) § No polytheismo antigo, gemo, e~pil·i·
lo sobrenatural bom ou mau. § Anjo mau,
atormenlado, e atormentador das almas dos
condemnados, no inferno christão ; démo,
diabo, serpente diabo, anjo das trevas, etc.
8. FI. 2.218. § V. Famihar : "S. freneo accrescenta, que lodos os heresiarchas tiverão
dlmollios familiares" l'iei1·. 5. 571. § lig. Pesroa ma que se compraz em atormentar as
oulras. § Pessoa viva. Iravessa: li um vivo
dlmonio. § Fa:;or, Olt pintar o demonio; loc.
lun.) razer grande disturbio, barulho, desordem. § Como Wll demonio, ou oomo o deII1Onio; loc. fam. que se emprega para silUiDcar cxaggero da qualidade representada pelo adj. a que se junta: v. g. li loio co010 UlII demonio; anda dcpressa como o demoni.o, elo. § Com o ~lemonio, ou com os demonlOs, loc. ex.clamatl va, qne exprime aborrecimento, dese~pero, contrariedade, etc.
uto sd com os delOonios ! § it. Exprime tambemelaggero, admiração: com os demonios!
lO!M d gl'ande, como li bonilo I § Os (temo010110 levem; loc. pleb. empregada contra
~guem p.or quem tcm o habito de prague~r, eassim desabafa a sua ira.
Deb!oni8D1o, S. m. (L did.) Crença nos
demomos. .
~eDl~lli8tn, S. r. (1. did.) O que crê na
lllSlencla dos demonios.
D~monocrncin, S. f. (do 01'. daim6n, de~~IO,. e kl'alos, poder) (I. did.) Poder dos
l<IIIomos.
~tlDonogrnti/l, ou - phln, S. ~. (do 01'.
~mÓll, dcm~nio, e graph6, eu descrevo)
:ado relatll'O a demonios, suas artes, e
Dos Com os homens.
I cmonóg.ruto, - •• ho, n, adj. ou S.
UClorJ escnptor em demonographia: "os
~~tâo dos diabos incubos, e sucuDcmonorell,

~tmonólutro, S. m. Adorador dos delOS.

lO~blonOlnt.r'o, S. f. (do 01'. daim6n, de~deome .latl1a, adoração) Culto, adoração
ODlO.

r. (do Or. daimôn, deIltuoo'lOS.
e logos, traetado) Theoria sobre os

':i:onologin, S.

(do 01'. daimôn,
lia porOl e '~an~eta, ad vinhação) Adivinha~ lOsPlraç~o tios demonios.
oaohlolun, s. r. Especie de mania,

::ononlnnrl.u, s. f.
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011 aliena.ção mental en:t que alguem se jul- . sario, ou do que deve ser: V. g. não demoga [JossUldo do dem?llIo.
.
re esse homem. § Dilatar, delongar, retardar:
Demonst.rnhllldude, S. f. QualIdade do V. g. demorar o {eito, o despacho, etc.
Demornr V. inlrans. Estar situado, v.
que é demonslr~vel.
. De"~onst~'/I~n~, S. f. (d9 LaL deJ?lO~~ra- g. a ponla 110 esparavél da illra, que demotlO, oms) RaclOcllllO, ou sene de raclOCllllOS, rava ao nomesle. Amarat, 4. "cometa que
com que se mostra evidenLemente a verda- demorava contra o cabo de Doa Esperançall
de de alg~m theorcll)a, ou these : v. g. de- B. 2. D. f. 88. 4. "e tas terra liemoJ'ão á
monstraç;oes geometl'leas, 11!Claplll(sic.as, phy- mão esquerdall Vieir. 10. 158.2. e 242. opes!cas. § Irava: demonstrativa i IJcçao pra- nedo, que clmnorava pela proa.. § Ficar, pertlca e expel'lmental. § IndiCIO, mostm de manecer: Garrett. "sete dias e sele noulcs
festa, alegrja, ou de ..sentimento, 0.!Tensa: demorou nos paçosll.
d.emonstraçao de T!1g0SIJo; de.monstraçoes Iws·
Demol'ár-sc, v. rer. Tardar' gastar lllais
tzs; a demonstraçao eslcve zmponenle. § Fa- tempo do que esperava ou do que L!evia
zer demonstraçào com algltem; dar· lhe re- ga tal': demorei-me por eausa da chuva. §
pr~hensão, castigo, segundo o alfecto do -; v. impess. Deter-se, fazer demora: deal~lmo de quem.8. faz, e o contexto. Brito, mora-se o alimento no eslomago. ~ Estar siVzag. n.· 18. e I'lCI1·. 9. 163. odemonstrações tuado. P. P. \. e. 28. "as ilhas demorão-se
de festa o Luc. 8. ~3. e o mesmo l'iei1'I!, 6. llUmas com as outras norte, sulll.
22. 2. odemollstraçao da sua repugnanCla. §
Dcmol'i1Ho, 6s", p. uso V. Demorado, tar(L l)li.lil:l Manobra qu~ se faz para occultar donho. Pllarm. T. I. 780.
do Immlgo o verdadeIro plano.
DemosthénlCOj u, adj. (t. de lilteratu(Demonstração de amizade, Testemunhos ra) Que é 110 esty o de Demo thenes, celede ami7.ade. Syn.) Não se devem inteiramen- bre orador grego nascido no anno 385 ano
te conl'undir estas duas expressões. As de- tes de Christo, em ]'eania, na Attica. § Que
monslmções de amizade são todas exterio- é eloquente como Demosthenes.
Demósh·o. O mesmo que Demostração.
res, consistem em um acolhimento obsequioso, em modos agrada veis, em palavras Gil Vie. 3. 377. "pera demostra de~ta artell.
Demost,roçuo. O mesmo que Demonstrameigas, atraveis. Teslemunlws de amizade
pelo contrario são todos do interior, são ção.
mais energicos e sinceros, consistem em
Itcmolltrndo, p. p. de Dcmostrar' e adj.
fazet· bons omclos, e render ~erviços essen- Provado com rigor mathematico, p(I)'sico,
ciaes. E urna delllollstmção de amizade dar ou meta(lhysico: "delllostrado, e VISto, seum abraço ao seu amigo; é um leslemulllw rem nossa almas immortaes.. Luc. 8. 23. §
de amizade interessar-se por elle, valer-lhe IJcmoslmdo eom evidencia morat, ou lIe lanas ~uas aJ'JJicções, emprestar-lhe dinheiro. ctos: "demostraria a exi~tencia de Christo,
Um falso amill'0' UIl1 traidor póde fazer de· da sua resurreição, e milagres confessados
monstl'al'ões ae amizade; só um verdadeiro pela synagoga..
amigo póde dar leslemttnlws (te amizade.
Demostrlldt'u', o, adj. e s. Que demosItemonstl·udõ.·, S. m. (do LaL clenlOns- tra: "Iagrimas demostradoras da sua dóI'.
tralor) O que demonstra, e prova com evi- 1'. de Agora, 2. \. § Dedo demoslrador: V.
dencia alO'uma cousa: V. g. dpmonstrador Indice. C. 8. 20.
da verela(le. § O que ajuda aos lentes de
Dcmosh'all', V. trans por Demonstrar. A.
physica, chimica, anatomia, historia natu- etym. pede demonslrar: Vieira assim o esral, etc. a mostrar os productos, experien- creve, e a pronuncia usual não lhe re~iste,
cias, as partes do corpo humano, etc. § De- postoque muitos se accommodem á ana1011l0nst1'aclora, s. f. A que demonstra alguma gia, dizendo demostTar, de mostra: concousa.
stantemente dizemos, demonstrar uma proDemonstrlldl)r, n, adj. Que demonsLra: posição, um Iheorêma, a verdade: e «o hoV. g. 1Jalavras demonstradoras; geslos de- mem não damoslra (deixa vê r, dá a conhemonstradores ele "espeito; gatas demoustra- ceI') paixão, nem sentimento" "o ar não dedoras do goslo. V. Demonstrativo, e Dcmos- moslra chuva- i. é, não dá apparencia de vir
trador.
chuva: "essas palavras demostrào bem o seu
Dcmonlltruutc, p. a. de Demonstrar. § animo. "essa acção l!emostra brio, e valor,
adj. 2 g. (L do brazão) Em po tura de mos- elc." dá prova, dã a conhecer, indica: «o
traI' : v. g. a mão demonstrante. NobiliaTcll. amor, que lhes clemostrall Arr. 9. 5. {. 240.
)l. 289.
3. § Demostl'ar, (anL) descarregar, baldear:
Itcmon8t,·ltr, V. trans. (do Lat. demon- V. g. demostrar a carga. ChI'. do C. D. Pe·
s/rare) Fazer demontracão. V. Demostrar. ~ clro de Men. ou lealdar?· § V. Demonstrar.
Demonst'rar, e der. (do -LaL monstrare). são
Itemostruth:o, - ,·umente. O mesmo
mais uso que demoslral" elc. posto que se que Demonstrativo, .etc.
.
.
It" ...ótlco, ", adJ .. (do 01'. dem~llkos (lodiga mostl'ar, elc. V. Demoslrar.
Dcmonsh'uth'umente, adv. Com eVI- pular) (L dld.) Escl'lptura l1emotllJa. camdeneia com methodo, ordem, e razões de- cleres demotieos; uma das especies de esc rimonst~ativas. Viei1'. Oarl. 2. 153. pr. e S. J. piura empregada no Egypto antigo, assim
509. «demollstralivame'1le se convence...
chamada PO! set· ~omJ?rehendida pelo povo,
Demoush'otÍ>'O, ", adj. (do LaL del1lons- por opposlçao a hleratlca ou sacerdotal, que
trativus) (L de rheL) Dlz·se, causa do gene- parece ter sido só comprehendida pelos sa1'0 demonslmlivo; aquella, qlle tem por as- cerdotes.
Itemover, V. trans. (do LaL demorcre)
sumpto elogiar ou vituperar alguma pessoa,
ou cansa. § Que mostra,.e pt'ova eVlde~te- ~p.artar d~ algum logar, posto; e 1I(l'. de Ofmente: v g. Pl'Ovas, 1'azoes demonstrativas !JCIO, dlgmdade. § ~Iql'er de proposlto, abad'esla verdade. B. Flor. 2. 43. pr. "palavras lar, commo.ver o ammo. B. Claro I. c. I .
demonstrativas da Slla ineITavel cal'ldade.. § "bem deSViado estava n:eu pensamrnto de
Demostrativo. § (t gramm.) Diz-se do adj. antr~metter~me nesse cUIdado ... m~s tudo
ou do pron. que determina o objecto pelo fareI, por vos serdes a causa, q~e a ISSO me
lagar em que se acha em relação á pessoa demovell (faz mudar cle. um ~entl~o a outro)
que falia e áqlleJla com quem ou de quem o(!emoter o peccador a pellltenCla, a guarse falia; 'v. g. esle, esse, aquelle, aquillo; o, dar a I~i de Deusll desVl~l-o a .sentim~lI~os
a' esl'outro aqttell'oltlro ele.
contranos: "demover o Irado a mansldao"
, Demo"~tl'á"el, adj: 2 g. Que pode de- Paiva, S. I. (. 161. "para nos llemover a
monstrar-se, V. g. proposição., theorêma, guardarmos sua J~y. -ao menos nos demoverdade physica, ou mathemattC!;l, etc. Er- va (Deos) a o acelt~rmos por nos o" id. I·
1'0 _. susceptivel de dl'monstraçao.
200 v. (aos que o nao querem).
D~mól'n, S. r. (contracção do LaL demoItemover-se, v. ref. Mover-~e. Azul'
1'atio) Detença, dilação, delonga. § Fazer de· PI·Ot. "demove-se o cor~o (attrahldo) a seu
mora; demorar-se, deter-se, conservar-se lugar" demove-se o an.l'~to, a querer ~utra
em algum lagar. § Ter demora; não estar cousa; demove-se oespll'tlo, a pensar dI verprompto, .necess!tar espera, detença. § Sem samente.
_. logo 1m mediatamente.
))emudiulo, p. p. de .oemudar-se, e D~Dem~rádo, n, adj. Que se demora, que mudar: V.• qll~ qu~r dl.zer, que estás lao
tarda; moroso, tardio.
. dl?'lnudadoP .. ~a e Mtr. Vl/halp, 2. se. 3. • DeDemorál', V. trans. ~do Lat. demorar!) mudado aspelto~' Lus. 71:an~{..r 269 v. §
Deter, fazer esperar mais do que é neces· IIg. Mudado de IOdole, calacter. «os pode-
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rosos esquecidos de quem são, ou demudaelos e desconhecidos, fazem ollicios baixos»
Fios. Sanei.
175. § Perturbado, commovido. M. Ltls. I. 561. "ficando tão seguro, e
pouco elemudado que não fez mostras de fugir» § Mndado, alterado. Cam. Eleg. 2. "todas as cOllsas vejo demudadas, porgue o

r

tempo ligeiro não consente, que estE'jao de
firmeza acompanhadas» § Transformado.
Demudlunenlo, S. m. Mudança, alteração do que se demuda: outros dizem demu-

dança.

Demndnr, V. trans. Causar perturbação
de animo, e da cór do rosto, perturbar,
commover: .climas doentios, trabalhos, sustos, medo~, que assi elemudão os semblantes dos homens» § (I. de Linl.) Tingir de
ontra cór dirrerente da que já tem o estofo,
ou pa11ll0. Regim. dos Palmos ele 1690.
c. 62.
Demnd.í,·.ge, v. rel. (do Lal. demttlarc)
Mudar de cór, e outros accidenles por doença, dE'smaio, temor, sobrE'salto, com pE'rturbação de animo. Dem. Rim. San. 47. /'
37. Nau,{. de Sep.
15 11. "o rosto demudado» "faila mais sem paixão, que le deml/rias,
e fazes-me haver medo» Sá e Mil'. Eslr.
acl. 2. r 89. e ocl. 4. r 125. "triste de mim,
he elle morto? qne assi le demudasle» § -,
O~. mudar de indole, caracter, amizades,
a/Teições.
ncmnlccnte, adi- e t. 2 g. Ido Lal. demulcere) (I. med.) Que abranda, sllavisa,
amollece: v. q. 1'emedios -. Cad. Pharm.
1). 53G. "paslilhas - l I § ii. p. a. de
DemulcÍl', v. trans. (I. medo p. us.)
Abrandar, molliOcar. Pharm. T. «demu/cir,
ou laxar as Obras •.
Uenárlo, S. m. (do Lat. denaril/m) Uma
moeda da anL lIoma. Vieir. 5. 214. § Peso
...nl. na medicina, pesava a 7." parte de uma
onça, e entre ourives pesava dois escropulos, qne é a 12." parte da onça. Phann. 1'.
I. p. 55.
Dennrlo, R, adj. (do Lal. denarius) De
dez, que contem dez: V. g. numero -. Alm.
1nsl'I·. I. r 204.
U'enlle, adv. (anL) composto da prep.
de, e' ende, d'ai, d'elle, d'ella, d'esse, d'esses, d'essas. Doc, Anl.
nendé, ou Dendcm, S. m. O (ructo do
dendezeiro; especie de cóco que nasce em
pencas, cuja casca é amarella e preta. §
Azei/e de dendé; o oleo extrahido da ca ca
d'este fmcto; usa-se na cozinha, servindo
tambem para luzes, fabrico dc sabão, E'tc.
V. AZE'ite.
'Dendczclro, S. m. O coqueiro) que produz os cachos de dendé, E'sprcle de palmE'ira, com púas ao longo do talo das palhas.
ncndrilc, S. f. (do Gr. denelron, arvore)
PE'dra em que estão impressas figuras de
plantas. V. Arborisação. Balj. 1'. mineml.
79.
Dcndritlc.., R, adj. Que tem dendrites:
«ma~sa -» Pim. C.
ncndrolllílR, S. f. (do Gr. dendl'on, arvore, e balés, que vai) (I. zoo!.) Que está ordinariamente nas arvores.
))endróllos, S. m. pI. (l. min.) Fosseis
ramillcados.
Dcnd"ólilho, S. m. (l. min.) Arvore ou
arbusto petrificado, ou fossilisado.
nendrologill, S. r. (do Gr. delldl'on, arvore, e logos, discurso) Descripção da'!; arvores.
Dendrométrlco, R, adi. (l. did.) Que se
rE'fere, pertence ao dendrómetro.
ncn,,,·ómet.·o, s. m. (do Gr. denclron, e
1l1elron, medida) Instrumento para medir o
diametro, e a altura das arvores. § (l. de
"'eom. pral.l Instrumento, por meio do qual
se podem resolver grapbicamente os problemas da trigonometria rectilinea.
Dcndróphogo, R, adj. (do Gr. dcndron,
arvore, e pftoaein, comer) (I. zoo!.) Que come, roe a madeira.
Bcncgllçiio, S. f. Acção de denE'gar, recnsação, exclusão. Ord. 3. 65. I. Ineel. I. r.
439.
Denegár, v. trans. (do Lal. denegare)
necusar, negar: "deneqar sua aução a alguem» Ora. 5. 8i. 4. ,;denegára-lhes a for_
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tuna o voltar á patria» Enezd. 10. 107. • de- nação do mais, e não do menos. B ~ f
. ..
negas huma pouca de terra (para sepultura)>> 187 t'.
Ined. I. 4'1.7. § p. uSo lIeneg'ar; v. g. deneDCllomln"dor,_s. m. (I. de arith.) Onngar o 110me de Deu5. Bq.rrelo, V. do Evang. mero 'I ue na fr~cç~o se escreve debaixo do
87.2.
11111J1el'ac/ol', .e. mdlca o. nnmero de parte
nen..grlÍr. V. Denigrar.
em qu~ se dIVIdIU a ullldade: V. g. f' H,s,
nenl.'greec." V. Ennegrecer, () DenE'l1rir. dCnOl!nnodol', e mostra que a unidade ~
~ fll!'. "A treiçom ... denegrece, e mazella a di vldlll em quall'o parles, das quaes se to.
fama daquelles, que daquella linhagem veem, maram Il'es, que tanlas são as indicadas
etc.» OreI. A/. 5. 7.
•
pelo numerador V. Numerador. § DenomiDenegrido, p. p. de Denegrir. V. § .Hir- na.dol', a, S. O. que, a que denomina. §_
to o cabello, a bocca deneg1'lda. Dan·el. V. a~J. Que denomlUa; que da o nome; (Iue dedo Eu. 53. 60. tornada nE'gra.
SIgna pelo nome.
Den ..g,·ld?)!·, R, S. O que, a que faz neUcnomlnár, V. trans. (do Lal. denomigro. § lig. O que, a que infama, mancha a ni!'!'e) Dar sobrenome, appellido: v. g. Sei.
reputação d'outrem. "Denegridores do cre- 7Jtao, a quem denomInaram A(l'icano.

r.

dito alheio •.
Denegri.·, V. trans. Fazer nrgro, ennegrccer: "a implexa rama (do bosque mui
espesso) os ares denegriall i. é, escurccia
muito. Doearle. lJenegrir o eorpo com golpes,
com o l)eso das armas. Al'le Mllit. 4!J .• pelo
peso das armas dene!lridos os braços» § figo.
~Ianchar: v. g. denE'grir a l·epulaçio. § lJe·
negrir-se, V. impcss. FazE'r-se nE'gro.
Dcngoso, Ó811, aujo (do 1II'Sp.) De a/Tectado mclindre: .mulher -, toda alfenim,
e de mais não me toquem, que sou uma
alcorça esvaída. § Que se enfeIta muito, e
com desvanecimpnto.
Dengue, s. f. (do HE'sp.) lIIelindre mulheril, que consiste em an'E'ctar delicadezas,
males, e ás vezes desgosto de aquillo que
mais se deseja, ou quer: "a parteira toda
dengue embrulhada em nm capolc».
Denguice, S. f. O mesmo que Dengue.
nengnlm, S. m. Pequena embarcação
em fôrma de meia lua, usada na Asia.
nelllgrR~iio; s. f. (do Lal. clenigra/io)
Detracção, acção de denE'grir, ou de manchar a rr:putação. Al1n. Insll'. 3. r. 4'1.8•
Delllg"Rr, V. trans. (an!.) DcnE'grir. lJoc.
Anl. "denigrar os defeitos do bispo».
DenlgrlltÍ1'o, R, adj. Que denigre: "calumnias - de seus feitos •.
Denigrir, v. trans. (dO Lal. denigl'Ore)
O mpsmo que Denegrir: .rogo lJue denigl'e»
B. "'lo 1'. § fig. Denigrir as aCfões, a 1'epulação, o nome de ou/rem: "a vi infamia mentirosa, nunca deningl'irá tens claros feitos»
§ Denegrir (de negl'o), mais ns.
DenodndRmcnlc, adv. Com denodo. V.
do Arc. I. I. "on'endião, e dE'fendião-se denodadamenle» .

Dcnodndo, n, adj. Solto, desimpedido,
sem pejo, nE'm estorvo, rapido, precipitado,
arrebatado. V. do Al'c. 1. I. diz-se do rio,
que corre; do homem que vai acommelter
o inimigo, elc. Vieil·. 4. 16~. "hum soldado
denodado·, intrépido, ousado, arrojado. AJ.
C. 9. 93. "ofTensores denodados» Cam. "as
ondas, que batiam denodadas" Lus. 6. 79. §
Volos denodados; os que faziam os soldados,
e cavallei ros antigamente, de praticarem
alguma façanha, e feito E'Xtraordinario na
~uerra. Leão, ChI'. J. 1.1). 193. (F'el'r. Ca1'la.
~. L. 1. chama-lhE's ousados volos). "Põem
os impios sua confiança em ardis denodados. e infernaes. Paiv. S. I. (. 2 v.•dmwdados arcommettimenlos. Coalo, 8. 36. §
Adall'.: .DE'uS te guarde cle perda, e de damno, e de homem denodado».
DenodRmento. V. Denodo. P. P. 2. (.
69 V. 11. N 1. t51. .era talo denodamenlo
dos tigres, que entrarão na povoação a assaltar os homens».
Denodór, V. trans. (do Lat. denodal'e)
(I. poet.) Desatar, desfazer um nô. § fig.
lJissolver, vencer uma difliculdade F. EI!ls.
8. 433.
Denodo, S. m. (do Hesp. denueclo) Soltura, desE'nvoltura, despE'jo, desembaraço. §
fil\'o Drio, valor, intrepidez, audacia, arrojo;
falta de medo, atrevimento, destemQr, ousadia, ardimento, temeridadc.
Denolllcár, v, trans. V. Denominar: .da
qual ilha Maldiva se den011leão todas as outras" D. 4. G. lO .• da cidade Dorneo se denomea toda a ilha".
ncnomlnllçiio, s. f. (do LaL denomina/'io) De~ignação; nome com que se indica
alguma cousa. "ao Espirito Santo se attri·
bue o amor, e delle toma a denominação"
VaT'ella, n.· 5. 1'. 382. "derão-1I1e a clcnomi-

Denomlnár.".., V. impess. e ref. Ser
chamado, ou conhecido por appellido, alC~lOha, nome, etc.: ou chamar,.se alguem a
s~ mesmo por qLlalquer denommação espeCial.
Denomlnlltivo, R, adj. (do Lal. .lena.
11linativtls) Que indica o nome proprio de
alguma pE'ssoa, ou cou~a; V. g. lermo _.
J)eno~t~, .s. m. (do .Hesp. delllleslo) (ant.)
Doesto, IOJUl'la, conVICIO.
Denotllçiio, S. r. (do Lal. denolallO) A
accão de denotar. ~ A cousa, qne outra denoia: ,,~Ielique, e ~lir prenome, he dcnotação de honra" D. 2. 2. 6. § Signal: .appeJ.
lidar a terra (dar rebate de mi migo) por
uma denolação de voz» B. 2. ~ I. -nesla
tira está a denotação de religioso. Id. 3. 25. signal.
Ucnotá.lo, p. p. de Denotar; e adj. 1gnificado brevemente, O!(urado, s)'mbolizado: •pela serpente he denolada a vigilancia" 1'. de AgoT'. I. '1..
Uenotll.lor, R, adj. Que denola. Bril.
ChI'. 2. c. tI. "palavras denolllllol'Os de aspereza" § ii. subsl.
Dellotár, V. trans. (do Lal. denolarc, de
no/a, signal) Presagiar, mostrar, signincar
como signal antecedente consa cOllse~uln·
te, e connexa: lias uuvens vermelhas li lar·
de denolão bom dia seguinte ll .a viveza dos
olhos denota a da alma" "a abundancia de
bolotas denola esterilidade. Avel/ar, f. 258
V. B. FloT'. 3. 387. § Significar, emblemar,
symbolizar: .a serpente denola a prudeocia".
Uensllçiio. V. Densidade. Pari, Akd. .
Ucnsllmc'nle, adv. Espessamente; mUI
juntas, e cerradas as partes, sem vãos cntremEios.
))cnsó.·, V. trans. (do Lal. clensare) (I.
poel.) Condensar, fazer denso, basto, es·
pesso. § Oensal'-se, V. rE'f. Apinbar.se. F.
Elys. 7. 214. "densom-sc os 1'raocos, den·
sam-se os Romanos».
.
Den8IdilCl~', S. f. (do LaL dcn!'las) A
qualidade do que é denso. § A densIdade do
al'vol'eclo' a sua espl'ssura, baslidão; "lJU/.
3. G·lo a ' - do ar espesso, não rarerello; adas trevas. § l1elação entre a mas~a ou peso
de um .corpo e o seu volume; ou enlrea
massa ou peso de um corpo e a massa ou
peso de ontro do mrsmo volume
.
Dellslcl"o. O mE'smo que DenSidade.

AV:;~~~'lOóro,

R, adj. (L bot.) Que dâ 00·
res numerosas e muito juntas.
Dellslfolláclo, R, adj. (L boI. Que tem
folhas numerosas e muito juntas.
meDcn"íllletro, S. m. Especl~ de arco .,
tI'O destinado a medir a d~nsldade dos II
qni'dos.
de
Dellsís"lmo. D. F'lol·. 5. 69. sup.
I)
Ucn"o , " ,adJ'
!ln
. (do Lat. dellsus,
oro' ea,esses
Compacto, que tem pouc,os P .'. 0011'
pequenos: v. q. esla madell'a ê densa,.
1'0 li mui denso. § Não ral?, espesso.
ar lIenso' nevoa densa: bal ba densa. I oe
2.40. e UUss. 3. 63.§ Diz-sedoscorp.o~~os
tem boa consistencia: v. g. pez ~en~ôm OU.
que tem muito peso comparo ~s . um li.
tros de ig:ual volume: o 11Iel'cuno: cerra.
quido mUllá denso. § Espesso, bas! , adráO'
do: v. g. denso bosque; denso esr~imigo:
densas lanças: .fere no. d~n~o o••tropel
Eneid. • investe c'o denso Jillffilg densos.
denso de vicios nos assalta. vapol'8S
nuvens, nebrinas densas. D
tem relação
(Denso, Espesso, Syn) enso
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com a compacidade, com o peso dos corpos
sólidos, comparativamente ao volumo: v. g.
o oura é mais denso do que a l?rala. Es"'SO tcm relação com a profundIdade dos
~ os sólidos, ou com o espaço de uma
su/erllcie a outra; uma taboa tem de esssura, v. g. duas poll.egadas. Denso é o
~POSIO de ralo; espesso e o opposto de del-

ga~~n8'umbro8o,

{,su, adj. composto (de
e de u11lbroso) (I. poeL) Qno faz sombra Ún>a, espessa: ,,~e den~'tlmbl'Osas ': ufrns ceu toldado rasgao COrISCOS, e trovoes
horrendos».
_
Denládn, S. f. Acçao d~ ferrar ~s den~es
rOl al"uma cou>a. § A fenda 011 corte feIto
com os dentes; monlrdnra. lJ. "'101'. 2. p.
30 .e ã c/entoelas comendo-o com pello,
elc.• (a um coelho vivo.) § A p1o>sa, ou .signal da mordedura. § A p.orçao de comIda
que se pode de uma v..ez tIrar com os denle . lima dentada de pao, de carne, elc. § ng.
Die'lo mordaz, picante de maldizentes. B. q.
Pro/. •por mais dentadas que em vida lile
dem•.
Dentlldo, p. p. de Dentar; e adj. Que
lem dentes: V. g. "oda dontada.
Dentndílrll, S. f.
conjuncto das duas
ordens de dentes do homem e dos animaes
!l'gundo estão dispostos e inseridos na arcada alveolar. § Jlsse mesmo conjuncto de
denles artificiaes. § Todos 'IS dentes de melai, ou de pau dos eixos das moendas dos
eogenhos de moer cannas para fazer assucaro § Os dentes das rodas de qualqller machina: '.a dentadura saiu mal compassada,
ou espaçada, escabro~a, mal polida, etc ...
ella enlrosa mala.
Dent'ell, S. m. pi. (do LaL dentale) Peças
do arado; são duas, e pertencem ás orelbas.
ces/a, Georg. 86. V. Dente.
Denlágrn, S. r. (I. medo p. us.) DOr de
denles e queixaes. Phaml. T. 2. p. 329.
Denlál, adj. 2 g. Pertencente ou relativo
aos dentes: arcada dental. § (L gram.) Oizse das leUras c, II t, e z, que se pronunciam
tocando com a Iingua nos dentes.
Denlállo, S. m. Tubo de fórma cónica,
muilo alongado,. e de su bstancia calcarea,
aberlo pelas duas extremidades, e habitado
por aOlmaes semelbantes' ás serpulas. Curi/r, 2. 355.
DentRO, S. m. (em Lal. dentex, icis) Peile, que tem grandes dentes.
Dcntár. V. Adentar.
Denlárlu, S. f. Planta vivaz da familia
das crucileras, de que ba varias especies.
Brot. C.
D~ntárlo, n, adj. Que diz respeito, ou é
relal.ll·o aos dentes: V. g. ar/eria-.
Denle'. S. m. (do LaL dens, tis) Cada um
dos orgaos ~a masti~ação, Ilue guaroecem as maxIllas do homem e dos arü~a~dsl e servem particularmente de cortar,
" Ir, e mastigar os alimentos; tambem
!e"Dm para modincar a voz do homem, e
de armas aos irracionaes para se defenderem. conlra seus inimigos. ~ nentes incisi1Ul, os qu~tro de cada maxiII a que es tão na
pal~e mpdla .entre os caninos ou incisores.
.. nle,s camnos; os que ficam entre os inr~lv~s e 08 queixaes ; presas. § Dentes queiZlI/S, os que ficam para além dos canlDos
na parte posterior de cada maxi lia . mola~
res; maxlllares: § Dentes laniares ,. o'u caninOl' V La .
do '. '. mar: § fJ~ntes cabei/'os, ou denles
SISO '. os dOIS ultlmos qucixaes que nasmmUIto tarde, geralmente na edade viril.
I~:M enr"~tados; largos IIns dos outros.
ii n.8S do telte; os primeiros que na cem
ki/tcnanças, e que se mudam. § Dentes 'do
1I1lD~ polltro ; aquelles com que nasceu, e
lue ou,, § Denles postiços; os artillciaes
Ie ase poem em logar dos que caíram, ou
dQlr~nlc~ram. § Apanhar algttlna cousa a
! se' pIr. vulg.) aprendel-a de a ouvil',
itnte~ a estudar a fundamento. § Dar ao
filme; mul
(I. ~leb.) comer. ~ Ter bom denLe ;
póro I o; comer cousas duras. § Não
I UN~ ellle em a!gwna cousa; não a comer.
k' i ~ POSSUI r : não lhe ha de p61' o dendtiltÚ ! nao a oblçrá. § Dar com a língua nos
~b'·(Phr. faml!.) fallar indiscretamente,
rIr um segredo. Eu(r, 3, 2. § Mentir
dtlUO
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quanlos denles tem na bocca; (phr. vulg.)
nao dIzer uma palavra, que seja conforme
a verdade. § Fallar por entre os dentes; não
declarar bem o que se cliz ; fallar baixo, resmungar. § Tomar alguem entTe denLes . terlhe inimizade, dizer mal d'elle. Heir. 9.87.
2. -ainda que meninos, e sem CullJa os
tome entre denles" § AIordel', e masligU1' o
dissabor, ou desgosto entre os llentes ; não o
publicar altamelTte, ou claramente. Vieir.IO.
234" § Alostl'aT os denles j resistir, e ameaçar. § Irlostral' os denles a aiguem; fig. provocar, desaliar; assuberbar alg. pessoa, como os cães quando querem brigar. Ltts. 1.
88. §it. nil··se para alguem. § 1'omal' o frGio
nos dentes o cavalto; desenFrear-se, não obede cerao freio. § no fig. Resistir, obstinar-se.
§ Avançai' C01Il unhas c denles_; i. é, com toda a força. § Ter denle de coelho; diz-se do
aquillo em que ha dil'(jculdade, 011 de cOllsa
que custa muito a entender. Ac. dos Sing.
I. p. 7. e 2. 405. § Aqui, ou nesle e.'lJercicio
11Ie nasceram os dentes ; i. é, me criei, comecei a conhecer-mo, e eXClrcitar·me § Dente; fig. diz-se de muitas cousas que tem pontas, e que tem pouco mais on menos a semelhança de dentes : v. g. dente ele alho; cada
um dos pequenos gommos em que se divide a cabeça do alho. § nenle da roda; peça
de pau, ou metal fincada ou lavrada como
dentes em algumas rodas, para moverem
carretes, ou ontras rodas com qne endentam, e entrosam. § Dente do arado; peça
de pau, que abre, e volta a terra; no seu
extremo se prega a relha, ou ferro do arado, que rasga, rende, sulca, e arrcgóa a
terra. Cost. Geol·(I. 52 V. § Dente da ancom; a porção aguda, que termina de 01'dinario em ponta de lança, e que prende
no fundo ou vasa, e segnra o navio. M. C.
I. 13. § Dente; (L de pedr.) pedra que
destaca de uma parede para depois segurar outra, que haja de enteslal' n'ella
§ nenles da parede; as pedras que ncam
meio descobertas, quando a parede ainda
não entestou, ou fechou, e 5e vai alçando. Couto 5. 3. 2. rrsubindo pelos dentes das
lJa.redes do baluarte. § Dentes; (L de carp.l
entalhos, que IIcam nas extremidades das
ta boas, antes de as pOrem em obra. § Dente; (L de agric.) a nova raiz, que busca
o fundo na arvore, que se dispõe de muda. § Dente c/e leão,. planta da família das
compo. tas, especie de herva (c/ens leonis)
GI'ist. Desc. 1). 18. § Uahiram·lhe, ou não lhe
cahirarn os dentes com a grClça., loc. ironica para mostrar que se não acba graça a
algnem que a quer ter. § 1'iml', a1'1'ancar
um denle a alguem,. r1g. obtrr d'elle, tirarIbe alguma cousa contra vontade. § Cus/ai'
os dentes da bocca ; custar muito. § Melter o
c/ente n'wna cousa,. entendei-a, comprehendel-a, saber d'ella. "Se as metaphoras é
cousa, que tem tanto c/ente c/e coelho I não
ha quem lhes não queira mel/er denle" D.
F. Afan. Feira dos AnC3Jins. l. I. 9. § Não
mel/el' (ten/e,. nãO conseguir mastigar. §
ü. ligo Não entender uma cousa; não a poder comprehender. § Esgaravatar os dentes;
limpar-lhes os intervallos com palitos etc. §
it. r1g. Zombar, mofar. D. F. Afan. fr'. do~ AnI. I. 9. § Arreganhar os dentes; ligo rIr-se
para alguem, mostrar-lhe agrado, comprazimento. D. F. Man. Feira dos AnC3Jins, I.
I. 9. § it. ~Iostrar-se encolerisado, disposto
a rea~i r. § Aguçar o den te pam uma cottSa ;
ng. dIspOr-se para comei-a, ou para gozal·a.
D. F. Man. Feira dos AnC3Jins, I. 1.9. § Não
chega para a eova de 11m dente; diz-se da
cotTlida quando é pouca. § Luclar com
unhas e dentes,. empregar grande esforço
para se defender. § Agal'mr-se com.unhas
e dentes: Sl'gu rar- se bem; no proprlO e no
nO'. § Estal' armado ate aos denles; estar
p~eparado para a guerra com grandes meios
de defeza. § Adag. : rrLá vae a lingua onde
o dente grita" "Quando cuidas metter o denle em seguro, toparás o juro" "Primeir.o
estão dentes que parentes- D. F. JJfan. Fetm lias Anca;ms, I. I. O. "lI!ais perto estão
os dentes que os parentesrr "Mais quero para meus dentes que para meus parente!!" "OS
meus parentes são os me,us denles" .N~o c.omas quente, não perderas o (lente" Gil Vtc.

"OS velhos andam com os denles e os mancebos com os pés- rrNão comas cardos com
dentes emprestados" rrA carne do lobo, dente do cãOa "A quem doe o c/ente, deve doer
a dentuça. D. F. Man. Feira c/os Anea;ins,
1. I. 9. -DóI' de parente, dor de denLe" -McIhor é dente podre que cova na bocea" .Dá
Deus nozes a quem não tem dentes" " em
sapateiro sem dentes, nem escudeil'o sem
parentes" -Não digas mal d'el-rei, nem entre c/entes, porque em toda a parte tem parentes" ,,0 que é bom para o ventre é máo
para o dente. Olho por olho, denle por
dente»
Dellteádo, Il, adj. (L de boI.) l?olhas - ,.
que tem no perti! un~ como dentes: V. (I.
as do alamo. B1'Ot. c. I. p. 40. § p. p. de
Dellteill', V. trans. Fazer dentes; abrir,
recortar em dentes: v. g. - uma l'oda.
UelltebrlÍm, S. m. I:\erl'a (dl'ljopLeris) ..
DentclU'lÍra, S. f. Planta da familia dos
fetos; herva tambem chamada feto maclJo.
(Polypodium filÜI; mas, (Línn.) Ftor. Lus.
UCllt·eh·a, S. f. (do llesp. c/entem) I~m
botamento dos dentes. Git Vic. I. 347. "come papas, não tel'ás denLeira"
UClltclódo, a, adj. (t. boI.) V. Denleado.
§ (L anaL) Nome de dois mu 'culos, dos
quaes o pequeno c/enLelado faz mover a espadoa para dentro; e o grande denLelado
serve para dilatar o p~ito.
J)entclilr, V. trans.
mesmo que Dentear.
UClltellúrlu, S. f. Planta vivaz mui
acre. corrosiva, vulnerana e deter iva'
mastigada mitiga a dOr de dentes, d'ondê
tomol\ o nome. (PtUlnbago Europwa. Linn.)
Brot. C.
Dcntlçiio, S. f. (do LaL dentilio) Nasci.mento dos dentes, saida dos dentes fóra dos
alvéolos. § it. tempo em que ella tem 10gar. Ancor. Med. p. 103.
UClltlcida, adj. r. (do LaL elens, denle,
e cwdere, fender) (t. boI.) Dehiscencia - ;
a que se opéra pelo desvio dos dentes da
extremidade dos carpellos.
Ucntlcórnc, ou - COI'nco, adj. 2 g. (L
de entomologia) Que tem antennas denteadas.
UClltlCllládo, a, adj. (L boI.) Olz-se das
plantas denteadas, cujas divisões são muito
miudas, e curtlssimas. § Alguns fazem este
termo synonymo de sel'reado, i. é, com dentes miudos, e distantes. Brot. U.
Dcntlclllllr, adj. 2 g. Que tem denles ;
entalhes em fórma de dentes.
Ucntlclllo, S. m. Dente muitopeqneno.
§ (L boI.) - das (olhas. lJl'Ot. C. § (I. de
arch.) Henda do friso, da columna Jonica.
Ucntlllcaçuo, . r. (L phJ·siol.) Geração
da denlina.
DcntlrÓ"mc, adj. 2 g. Da feição ele dente.
Ucnllrl'Í(\IO, S. m. (do Lat. clenlifi·ieiu.m)
(I. ptlarm.) Preparação em fórma de pós, ou
de opiata para esl'regar, e alimpar os dentes. § Tambem se lisa adj.
Dcntír;ero, ", adj. (do LaL dens, dente,
e gerere, levar) (t. do bisL naL) Que tem
dentes.
UcnUlbiio, S. m. (I. archit.) V. DentiIhões.
ucntlllulcs, S. 10. pI. Membros da cornija quadrados da feição de dentes.
uClltíllll, S. f. (I. chym.) Substancia propria dos denles.
DClltinho, S. m. dim. de Dente. Cam.
A1lJph. p. 4.8.
UClltlrõstro, a, adj (do LaL dens, dente,
e l'OStru11l, bico) (L zoo!.) Que. tem bico com
um ou muitos dentes.
uCllti ..tll, S. m.
que se dedica ao tratamento das molestias dos dentes. § Cirurgião-dentista ,. o que é habilitado com o respectivo curso para tractar das enlermidades dmitarias. § Que dentista! loco depreciativa, fallando de alguem cujo caracter se
quer rebaixar.
uClltóla, S. f. (L pop.)
mesmo que
Dentuça.
•
ucnto-JllblllJ, adj. 2 g. (L. gramm.l Consoante ou leUra - ; consoante que se fórma
pela imposição dos dentes sobre o labial inferior: o ve o (. são dento-Iabiaes. §-s. f.
Uma dento-labial (lettra).
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Dentráglco, o, adJ. (L pharm.) Diz-se
dos medicamentos para curar a dóI' de dentes. Phal'1n. T. "tintura-"
Délltro] adv. (da prep. portug. de, e do
LaL intra Interiormente: esta caixa lem
dentro um segredo; o dono da casa esla ta
den tro; esta muita gente 110. 1'ua, ti parla do
Iheatl'o, porque la dentro não cabe mais ninquem i "repairada com IJelume denll'O e fóra" !tI. LttS. 2. r 26. ~. anda sempre (ára e
dentro; i. é, a entrar e a sair. lItelier dentro; introduzil'; fazer entrar. ~ Mel/erden11'0 uma porll/., uma janet/a, elc. ; arrombaI-a. § Melter os lampos dentro; (Ioc. pop.)
arrombar uma va, ilha, e POI' ext. qualquer
outra consa. § aS vezes é preceuido das
prep. de, p€tl'a, 1)01', a; "huns uos muro a
111mtro, outros a fóra. lItattS. r 153 v. Lus.
10. DO. "e por dentro de Galilza alé o castello de Lobeira, e muito mais a dentro
contra as Asturias" lJrito, Eleg. I. r 8. -a
denlro da bocca da barr~" P. fJ. I. c. 2. §
lJas parlas a denlro ou l)ara dentro; no interior da ca a. § Por dentro; interiormente; pela parte interior: a caixa elo l'clogio
esla oxidada 1)01' (ár(/, e por dentro. § ii. No
animo (às vezes com a prep. occulta) Lus.
4. 870. "cheio dentro de duvida e recf')'o."
§ Mel/er por dentro; ligo acanhar, fazer encolher, abater: "mel/er por denlro os nossos brios" i. é, obrigaI-os a conter· se, comedir-se. An'. 4. 5. "1?1elier pai' dentl'o a
ousadia dos que imprimem erros" "que o
não mellão por denlro exqui itos tormentos.
Arr. 6. 7. "outras considerações que 1J/etlão por dent1'O essas" i. ê, que as apaguem
no animo, ou as encolham, e não o occupem. Paiva, S. § lItel/er por dentro; recolheI' no seio, caverna, a cousa que se abate sobre fenda, etc. "altissimos edHicios que
o terremoto mel/cu pOl' dentl'o, e fundiu Ilas
fendas enormes, e abysmos em que a terra
se rasgou, e abriu" .mellendo-nos Inós) 1)01'
dentl'o, e cuidando nas cou as eternas" i.
é, recolhendo-nos em meditação. Mal·t. Cato

310. § lIJelter-se 1)01' den/?'o com alguma cou-

entolher-se, accommodar-se, acanharc. 80. "se mel/eu por dentl'O (com um dicto calumnioso), e deixou
cada hum fazer o que quizesse. § Denlro
de .. ou cm; loc. prep. ; da parte interior de,
no interior de: dentro da /ol'laleza, da 1)01'ta, da cic/ade. Vicil'. 10. 265. "dentro eto seu
proprio palacio" ibicl. 212. 2. "que fo se antes fóra, que denll'o na náo" AI'1·. 9. 13:
((elentro de nÓs" § ligo Delltl'o do, ou no 1?11'U
coração, em minha alma: "com a alma muito denl1'O em' si mesma" Vieir. 3. 313.'2.
((c/enlro no sertão da illJa" B. 3. 5. 1. §
Dentro n'el/e; no interior: -estava nelle
dentro" porque o 10gaI: póde ter exteriorC's,
arredores, ou o lára e o dentro. Sego Cerco
de Dil~, (. 2',8. e (req. "e tudo quanto avia
c/entro ?leI/e" (Iogar.) § Eslm' a de dentro,
de; à parte de dentro. n. 3. 7. 9. ('~[Óca ...
eslá a de denl1'O das portas do estreito" §
Dentl'o de; no C'spaço de: dentro -de ttln
anno; no rspaço d elle, antes d'elle se passar. Vieir. 10. 283. 9. "denl1'o em 3 dias" e
381. ,,- em 6 mezes. § Dentro a, ou em, por,
dentro de (ant.) lJarreiros, r 214 V. "tem
denlro a fortaleza muita l/uantidade d'agoa"
V. do Arc. 6. C. 21. "dent1'o á igreja devia
ser reservado, a sepullar" "dentro na alma
me esculpia ... e porque não cabia c/ent1'O
nel1a. Cam. Canc. 8. (,delltro nas casas os
hia matar. B. '2. 6. 9. § flg. No intimo de:
"recolher-se o homem elentro cm si" tornar sobre si, relleclir, con iderar no que
di~se, ou fez. I ieir. 10. '257. (opp. a eslar,
sair, (6m de si. Adag.: Por fóra pau, e viola (OU cordas de viola), por dentro pão bolorento" Apol. Dial.
DClltÍlça, S. f. (t. famil.) Os dentes e queixo de cima <ai dos para fóra, mais que os
de baixo. §- .2 g. (t. plcb.) Pessoa que tem
o defeito do dentes ~aidos para fóra. § A
ordem dos Mntes: (,a quem doe (l dente,
"doe a denlu}'a" T. de Agor. I. 1.
J}cll""do, ", adj. Que tem dentuça.
DCIIUdll~iio, S. f. (do Lat. denuda lia) (t.
cir.) Estado de um osso, que apparece de pido de cam s. § Acção pela qual se põe patenle alguma parte do corpo que tem doença.
sa;

se.
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Denudnr, v, trans. (do LaL denudal'e) (I. cusal' é de_nun~iar. alguem como criminoso
cir.) Manifestar, patentear alguma parte elO A accusaçao (lorle as vezes ser um acto bom:
corpo, pOl' dis~ec<;ão, incisão, etc.
porém as m!!lS d~s vezes é acto de malevo~

n"IIÍ1llcJll, S. f. (do Lat. demmtialio) O lencla. Iltalsma,r.e accusar Corno malsim por
acto de denunciar; (V. Denunciar) "simpres paga e POI' OffJCIO.
'
querela, (ou imperfeita) equival a c/enunciaDcr".'lIc;inth·o! ou - tório, 8 adj. Qu
,e
çorn" Oret. Af. 3. 63. 5. ((se for elemmciaçam, denunCia, denunCiador.
sem juramento, ou sem testemunhas" Orei.
UCIlI.II1Clil1'cl, adj. 2 gcn. Que se póde
denunCiar.
lIlan. I. 9. 6. "escrituras que o tabelliam,
on eserivam ha de buscar per livro, notas,
Ucolltolos-íll, S. r.. (do 01'. deon, dever,
querelas, ou denunciações" iel. I. 63. 24. § e logos, ll:acla.do) (I. (!Ld.) Tractado dos de.
Acção de accusar pessoa, ou delicto, dela- veres; SClenCIa dos deveres.
ção, aceusação feIla á auctoridade compeDCOlltológ-lco, 0, atlj. Que se refere ou
'
tente, em segredo. § Acção de fazer publi- pertence à deoutologia.
co : v. g. a denunciação do I:rangelho : pré- _Dcol,.linuçào, S. r. Ordem, determinagação. B. I. 6. I. § lJenuneiação, ou procla- çao: "quanto repugna a deordinaçào da
mação dos que querem casar, reita ua e"'re- vontade" Pinheiro, Obro I. p. "3.
Déo... V. Deus.
ja: já C01Temm as denuncias; os lJanVlOs.
§ DeclaraçllO que se faz ao povo, para que
Deo"tó." e lDeosto,", antiq. (do Hesp.
elle tique sciente de alguma cousa, e se re- del/ueslo). V. Doestar, etc.
gule. BalTeil'OS, r 92 V. "mandar fazer UlUa
ncolúdo, o, adj. (anl.) Expulso, lançapublica denu.nciação, que todo-los ... que do fóra. InOO. de Ale.
salvar quizessem, etc'" ~ Drclaraçiio ou comD('llu"adill', III adj. e S. Que depara, que
municação fei:a á auctoridade em virtude descobre, ~ue ac Ia: V. g. dcparador das
de prescripções de lei para flus corumer- cousas )Jr.rdutas: "deparl1dor de almas perciae-s ou IIIdustriaes: V. g. a deuunciação dida:;ll [Santo Antonio). Vieira, 3.217.
c/e uma mina. § Predicç~o, acto de prenunDcpnrár, V. truns. (da prep. de e do
ciar. Barl'eiros, Censo sobre Beroso, 1).2. "lhe Lat. parare, dispOr, prepara)') Dar,' apreallevantaram ... hüa statna com hngoa dou- sentar sem ser e~perado: V. (t. drparo\l'1I1c
rada, por ser muito certo na demmciaçam Deus ttln amigo. ()hagas, ('art. 1. p. 170.
das cousas futuras".
"console-se com a cruz que Ocos lhe depaDCIIIIIIClIlÇi'iO, S. f. Declaração, publica- l"ar. 11. P. 2. P 4 V. "este outriro, que Deus
ção. § Denunciação ele um tmlaâo ; (phras. lhe deparoltll "depa?'ou-me a fortuna ~lIma
di pI.) acto pejo qual um Estado participa a sege, que me levou a casall. Este verbo não
outro o termo de um tratado. § Denuncia. se lisa de comlllum nas primeiras pessoas.
DClluncludol', 0, S. (do Lat. c/emm/ia- § Depal'ar, por encontrar, é desusado: 'a
101') Denunciante; Delator. Ord. AI. 5. 1J. passagem com que depa"ei" é um erro: .que
215. -querelosos e denunciadores" ibid. p. o acaso, on a minba diligencia me deparou.
17l. e V. do Arc. 4. C. 4. § O que, a q ue dá é Ocorreeto modo de fallar: "depara" cou·
noticia: ,,- da morte ao doenle" § -; adj. sas perdidas he o I.;·enio e a graça particuQue denuncia; que denota, qne indica: "vo- lar de Santo Ántol1lo" JI,:eira, 11. 141. e 3.
zes denunciac/o/'as de sua alrgria" • Nereo '223. 2.
c/enunciaclOJ' das cousas". Sagramar, 1. 17. . Dcp.. rál·osl.", V. rer. Apresentar-se, appaDCIlUIICli\llte, p. a. de Denunciar; e S. recer inesperadamente. B. Flor. 2. 53.• ~
2 g. Pessoa que dá uma denuncia, ou accu- sa o ontro. porque se lhe depara e posa nca, ou bem parecida". § OO'creccr-se, chegar,
sa outro de nm crime. V. Delator.
J)CIIUIlCliu', V. [rans. (do Lat. clenun/ia- vir: deparar-se-llle uma boa occasião, um
.
7'e) Declarar com a voz; denotar, indicar: bom negocio.
Uel"u·tllmelltál, adj. 2 gen. Pertencen·
-a fala dlmuncia os conceitos .. B. Prot: cio,
I. Dec. § Declarar: ·c/enunciar guerra" te ao drpartamento.
UCI."rllnnt'lIto, S. m. (t. novo de geogr.
Eneida, 7. J45. Barreiros, t. 15 V. "denunciavam guerra, ou assentavam paz .. B. I. polit.) Divi~ão territorial da França; ~ome
10.6. ,,(o rei defunto) o denunciara por seu que se den dl'sde 1790 às secções rohlicas
herdeiro" "cresse no Senhor, que e!le c/e- do territorio l 1rancez, que subslilUlram as
mmciava" let. 3.2. L § "Dmtmciar o evan- provincias. § Circulllscnpção maritima, que
gelho ll prégal-o. lei. 1. 6. I. § Proclamar, comprehende varias eapitanias de porlos
apregoar, publicar, prometter com pregões: em Portugal; ha tres no conlinente, e um
"denunciou ~oldo dobrado" Id. 4.8. 10. "cle- nas ilhas adjacentes.
.
UCI"H'UÇi'iO, S. f. (ant.) PraellC3, convernunciar a fé. Luc. 7. 15. § Delatar, accusar
às justiças, aos magistrados algum crimino- sação. AzUl'. C. 5. ined. 2. 224. 3: 16.0..
Ilcp.t1·tid.. me-lIte, adv. Com IIldlvldllaso, ou algum crime, em segredo. § IIg.• Eslas obra~ denuncião a sabedoria de seu au- ção: "perguntava departida1l1elttell Illeli.2.
tor. i. é, dão a entender, declaram, apre- 217.
.1'
nepol'lido, p. p. de D:'parlir, e _aujo
goam, publicam, mostram. lJ. /i'. Man. Cart
2!J9. aquando d'estas obras denunciamos a (an!.) Dividido; demarcado. Ord. Ar· ? {.
perfeição» § flg. Descobrir, dar a conhecer, 237. "devisos e deparlidos os senhol'lOSI
revelar. B. 2. 8.6. "a campainha com o seu herdades.
J)CI"lJ't1diH', S. m. (ant.) O que reparte,
tinido demmezám alguns milagres" "es, as
louçainhas, e vaidade.~ c/enll?lcião ao menos ou distribue e dà a cada um. Ord. Ar 2. f.
30.
"o depàrticlor e dador de todolos re'
a vossa leviandade" § Dizer em e tylo prophetico, ou com espil'ito propbelico, pre- gnos..
. . - de
nCllol·t1mélllo, S. m. (an~.) Dlvlsao, ;
nunciar. B. 2. 3 9. "sempre disse, e fez
cousas como quem denunciava sua morte. marcação de termos, J1Crdades. poc: Allt. ~
Pant. el'Av. C. I. § Significar, indicar pré- Conversação com miudeza, inrlUlrlçaQ, ~~:
viamellte: "o corpo sauto se apparece nos quiza minda individuada. § Dlstlllcçao, I
haixos do navio, c/enuncia tormentall 11. N. vi ão grad uàl das pessoas, segundo j~Ud~:
1. (. 313.
tado e condição civil. Ord. AI· 2. 63.. :oenellllllclá.·.sc, V. reL Descobrir o pro- ft'rença e c7eparlf,mlJnlo das pessoa~': § o.
prio delicto ás justiças, V. g. o que faz con- pa1'Unrenlo ent rc-.as gentes" sedlçao, lO
tracto simulado, o que se ([ellttllC'iaca ao S tim. Ineel. de Alc.
d" ctifa
Omcio. § fig. Dar-se a conhecer por culpanepn.·t iI', V. trans. (~a .prer· 15Jun ar:
do, ainda que o faça involuntariamente~ tra- de, e de parti1'J (ant.) Dlstll1g~lr! estrelOai.
hir-se; e fig. "o ouro tem tal qualiaade, "departú'á os Judeos dos Chl'lsta~ter de2. (. 22. §,D19I Irc de.
que como he posto sobre a terra, elle mes- gum si nal. Ord.
mo se vai denuncia.nc/o de buns em outros" marcar: "aquellas partes d'A~l'Ica, ~u Fez'
i. é, dando nol icia de si. B. l. 10. 2.
parlem o rei no de Tunes d e~te . e bri(Denunciar, Delatar, Accusar, !llal inar. Ined. 2. 522. Azul'. C. 77. § Deparll?~: briSyn) Denunciar é manifestar aos juizes um ga; pór-! he termo, separando os. q(Ar VI.)
delicto oceulto, sem apresentar as provas. gamo Calaslr. 39. "podendo ~I-Re) .. Q' asDelatar accrescenta à ideia de denunciai', a com !luma sÓ palavra depal'tl'1' a b~19mani'
de malevolencia, e talvez a de vil interes- sim pola apartar, como por se naO
se. O denuncianle póde ser levado alg. vez festar, etc.." ineel; de Alc.
Conversar,
pelo zelo do bem publico; o delalOJ' porém
nepn"llr, V. IDtrans. (ant.) d deparlir
obra só por maldade, ou por interesse. Ac- praticar: "começaram mu)'to e
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DCllendlll'ár, V. trans. O mesmo que
D1quell a montaria» A;w'. c. 21. f. 65. c. 2.
Deplo,'ú"cl, adj. 2 ". Digno de JamentarPendurar. Eu/I'. 3: 2. ~ Fazer depender: se, digno de lagrimas,1astimoso, miseravel:
Sá e Mil', EgI. 8. M. ~" 6..( 5~1.
.
Deporllr-sc, v. let. \ant.1 Apal tar-se, ·cruz ... em ti Chl'lsto Je u crucilicado a v. g. cm deploravel estudo de saltde; ou pe/'·
'
separar-se; retirar-se dc lJri~a, combate, salvação do mundo depe/ulul'a. C. P.
diçãv moral: "deixando a nação eUl c/eploraele. Y. do Arc. (vi. ]J. 41. . ·aS8lffi se .depar- DCI.eu'lJido, p. p. de lJepennar ; e adj vet cativeiro e orfandade, (el-rei D. SeLas/il'ào' tall'ez p~r, departtram da dIsputa, Sem penna, por caIr, ou por se lhe ti rar : tião).. "chegou o reino ao mais deploraJ)(;1
questão. Goes, C1H. !.tan. 3. c. 47. V. Des- v. g. ave depenoada: lig. "muitas mãos, e abatimento" V. ela Rainha Sanla, 177.
poucos cabellos depressa são depenn61dos.
Jtelrlo,'ú~'clrncutc, adv. De modo deploparlir-se.
.
Dep...eentc, ad). 2 gen. (do Lat. depas.- (Jouto. 8. C. L. § Depennado; lig. (t. fam. falI. ravel.
cellJ elltis, p. a. do:' depascere, ou depascI, dc pessoas) espoliado, desapossado da faDClrlllmiu'. V. Depennar. Port. Meet.
pastár) Que vae comendo, corroendo: «cha- zenda com arte, destreza, ou dólo.
Depoente, p. a. de Depoer. § S. 2 g. PesJtcpenundó,·, ~l, S. O que, a que depen- soa que depõe em juizo, como te temunha.
gas-o.
.
Deponlleruciio, S. f. Empobrecimento; na. flg. § O quc tira a fazenda alheia des- §-adj. 2 g. (t. gramm.) Verbo depoente ou eledebilidade; exte,n!Iação. Phal'1lt. T. «depau- tramente.
p~llc~!e; 9 ver~o latino de fórma passiva, e
DearcllUó,', V. trans. Tirar penna. V. g. slgnllicaçao activa.
ptl'ação dos esptrltos o.
Depllllperádo, o, p. p..de Depauperar, depennar uma ave. § Depennar as barbas;
Depoe." V. ant. V. DepOr.
eadj. Debilitado, enfraquecIdo: lem o san- tiral·as uma a uma. ~ Depennar a cabeça
DepollÍdo, o, adj. Siguif. incerta: .e se(por lucto, dOr): carpir. Ined. 2. 134. I/{. I. ria o espaço de augua aa viUa tiro de huma
gue depauperado.
Depllulle"lÍr, V. -trans. (d~ Lat. depau- 4. § lig. Trabalhar: "nos meus negocios te- boa bee ta c/epoiada" ined. 3. 109.
peral'e) Empobrecer, exha!I~lr; arrUInar, nho bem que depennar" Elt{r. 4. 6. § fig. TiDCal(rlmcllto, s. m. O acto de depOr em
wenuar; enfraquecer, debilitar.
rar a fazenda com arte, e destreza. Uouto. juizo: V. g. foi chamaclo a depoimemo. § O
Depenár, (erro), por Depennar. V.
8. I. L. -corno eu vi muitos fidalgos, e pa· que se depoz n'es e amo: {Ol importante o
Dependêllelll, S. f. (do FI'. dependance; rentes de governadores depennarem este depoimento d'aqueUa lestemunha. § O auto
do Lal. dependere, depender! Anecessidade estado da Jndia, até o deixarem em calva". ou escripto d'onde consta a prova testemuque uma cousa tem de outra, para ser e § Depennar alguem; ir·lhe extorquindo as- nhai : o jltiz manelou lvr os depoimentos que
exislir. § Subordinação, re~ollhecimen_to de tuciosamente o que elle tem.
conslam dos autos. "os quaes Atvaraes, e desuperiol'ldade. § Corrclaçao, connexao. § Del.Cuuá,'.se, V. impess. Perder a pen- poimento assi feito per o di to Vicente Estefig.•As artes e sciencias tem dependencia na : as gallinhas estão a c/epennar-se.
ves, sem estes, que se adiante seguem" Ord.
DCpCllUlc.i." V. trans. Tirarpouco, a pou- A{: 1. 67. pl'Ol.
umas das outras" conuexão en tre si, para
se illustrarem reCi)JrOCamente: "os bons co, arrancar: V. g. dcpennicar o peito, o caOCI.0I8, adv. Em tempo posterior: ett
costumes são depen~ encias da virtude" Pai- belto. V. Depennar. § (t. pop.) Comer muito cheguei primeiro e c1le depois; primeiro l'era Cas. It. como e/feitos que sem ella não pouco, tirando a cOUlida com a bocca ou presentou-se o drama, e depois a comedia. ~
podem exi til'. § Dominio. § Objeclo acces- com a mão aos bo<:adinhos. § Tirar de qual- Em logar que lica alem de outro: sahindo
SlIrio, annexo, ou pertença de outro: aquel- quer cousa pequcnasporções, e pouco a pou- de; Lisboa pelo Arco do Cego lemos pl'imeiro
It.! arma:;ens sào dependencias da fabrica. co. § Tambem se usa intrans.
o Campo /:'equtno. e depois o Cam]JO GranDependC:lIltc, p. a. de Dependcr, e adj.
DCP~l'dlto, a, (do Lat. deperdi/lts) adj. de; ao entrai' na l'ua a direita fica primeil'O
2'en. Que depende, ou estâ subordinado. p. uso Perdido, perverso. Oalastr. de Porl. p. a esclwla, depois a egreja, depois a minha
i õue tem dep~dencia, conuexão, relação 35. "lodos imputavão as culpas aos homens casa. § O seguimento de uma serie : O.I}l'iImmediata: .as virtudes são entre SI depen- deperditos com quem trata va"
meil'os l'eis de Porlugal /oram: JJ. AI{onso
delltes como os fuzis de uma cadcia" 7'. de
UCllc"ecel', V. iutrans. Ir-se linando pou- Ilenl'iques, depois D. Sancho i, depois D. A{Agora, 2. 3. § Que depende de alguma cou- co a pouco .
{onso 11, etc.; os minisll'oS estavam na sesa: v. g. do despacho do ministro, ou de . Dellc,'eclmcnto, S. m. Estado do que guinte ordem: l}resie{enle dg consellw, em se·
alguma auctoridade. § - de alguen" elepen- depercce; deofallecimento gradual.
guida o ministro do l'ei/to, depois o da (azend/llle em algucm; o que n'elle tem a sua
DcplJlcgmllçno, S. f. (t. cbym.) V. De- da, depois os da guel'/'rt, marinha, etc. § Delrgurança. Mart. Oat. 186. "em Deus toda f1egmação.
pois de; loco prep. Em seguida; eUe veio
Dca.lJlcgmár, Dcphlogl8Ucál', e der. depois de passar a chlt'lJa,o sahio depois ele
nossa esperança estando nelle dependenle
em Iodas as cousas" (se não é erro por V. DeUegruar, DeUogi ticar, etc.
almofal' .: o ministel'io l'elil'Ott-Se ela camara
d'el/e) estar seguro, como o que está penDelrlloçno, S. f. (do Lat. depilare, fazer depOIS aa votação. § Em tempo p'lsterior :
durado em alguma cousa que o sustem. § cair o pello com depilatorio). Acção de fa- depois elas eleições; isso SUlX'ed81' depois da
Ar!igo deeelldenle; (phr. forens.) V. Cumu- zer cair o pello ou o cabello. § O elfeito guel'ra; chegou depoi de mim. § Atraz de,
lalivo. Oaminha, ele LibeUis, Annotat. 41. d'esta accão.
após: no grande pl'estilo a camara munici'arlioo aceumulativo, Ou depemlenleu.
De,)II~I', V. trans. (do Lat. depilare). Fa- pal ia depois d{) ministerio, e depois da caDependentemcntc, adv. Com depen- zer cair o peito ou o cabello.
mara iam as associações. § Em lo~ar que fidencia, de tlm modo dependente.
Dcpilotó"lo, a, adj. (t. de pilarm.) Que ca além de outro: a casa d'elte amda é deDependê." V. intmns. (do Lat. clepcndeo, faz cair o pello, ou o cabeHo. § Depilalorio, pois elo quartel; o jUl'dil1i eslá depois da esdependcrc) Estar pendente: "maitos arvora- s. m. Preparação caustica para I'azer cair o chola. § Em posição social snperior: depois
de genel'alissil1w não ha outro ]Josto no exerdos, de que dependiam bandeiras de seda" pello ou o cabello.
n L2. 8. § Pender, e tal' sem despacho, DCllaeciio, S. f. (deriv. do Lat. cleplere, ci/o; na hierarchia militai' o primei1'O posto
declsno: -requerimento que jâ ell$penciia do vasar, déspejar) (t. med.) Evacuação, san- depois de coronel e o gcncral de brigada. §
tempo do viso-rei" V. Lite pendente. B. 2. gria: todo o meio tuerapeutico, que tem TaLUbem significa posiç<'lo inferior: depois
5.3 § ~esultar ; ser consequencia ; a /ortuna por elreilo diminuir a quantidade dos liqui- dos pl'incipes, são os duques, depois dos dudecada um depende ria sua pruelencia, e dos do corpo. Melto, (J. p. 94 cedepleção do ques, os marquezes. Vie,l'. 10. 407. 2. «dedicando o mesmo trofeo, depois dos deoses a
oolllprocedimenlo; a solução d'este negocio systerua sanguineo)).
d,pe!lde de uma boa informação. § Ter conDepletho, u, adj. (do Lat. deplere, va- Augusto> ~ Depois que; (loc. conj.) logo
oeuo, relação immediata : o e/{eito depende sal') (L med.) Que pode diminuir a massa que, quando: depoi que li o relatorio, mudei de parecer. § ii. Desde o tempo em que:
da eausa. § Estar sujeito ou subordinado; dos liquidos animaes.
.
estar so~ odominio, ou arbilrio de alguem:
DClllol'Oçiio, S. f. (do Lat. deploratLO). O depois que subiu o novo minislerio a ordem
01 CUlxell'OS dependem dos patrões.
acto de deplorar, as ~alavras, ou escl'lpto publica não (oi 11lftis alterada. § Depois de ;
D~pcndúro, S. f. Accão de pend urar. § com que se deplora. Goes, Ohr. M. I. C. 66. por depois que; Alb. 4. c, I. § JJepois? exDcplo"'ldo\ p. p. de Deplorar; e adj. Cuo· pressão interrogativa, que se emprega para
:orçao de objectos depend nrados: depenele uvas. V. Pendura. § Esleve á elepdn- rado por morto, por perdido, por arruina- pedir a continuação de alguma IlisLoria ou
ura; ~or pouco não foi enforcado: "Ve- do, sem remedio, ou esperanças d'cltc ; des- narrativa. § Depois de amalllui,' o dia que se
nus enlao lhe apparece, para dar a seu mal esperado de remcdio : cemiscria -)) Vteira. segue ao immediato d'aquelle em que esta~ura, que por vê-lo a elepenelu1'a, enfor- § ligo. De~esperado, a que se não espera re- mos V. Atraz, syn.
nelrolllJ'lslIçiio, S. f. (I. phys.) Acção de
olhe parece" Ac. dos Smg. 2. 197. § fig. medio, ou que jâ o não tem; desamparad9 ;
Odoenle eslevc a elependu1'a; i. é, quasi V. g. os deplorados (como sL!bst.) e{esassls- depolarisar.
DCllolllrls/.., V. trans. (t. phys.) Fazer
Dlort~ : -o. negocio esta qUflSi a dependu1'a" lidos d{) mundo. V. de S. Joao da Oroz, p.
perder o estado de polaridade. § ~'azer cesperdido (trasl. tirada dos eolorcados). 258.
em I ai' á dcpendura; não ter real' estar
nClrlorndt'u', ", S. O que, ou a que de- sar o estado da polarisação da Juz.
Depoli.·, V. trans. Tirar o polimento.
.grande apuro de dinheiro.
'
plora, ou lamenta.
Deponentc, adj. 2 g. (t. de gramm. Lat.)
ncplo"iludo, adj. p. uso Deploravel.
Pen ependnrádo, o, P'A)' de Dependura. V.
O
mesmo
que Depoente.
Ucplorill', V. trans. (do LaL deplorare)
rrudurado: c/epdndura o Jesus na cruz"
DCllOpllançllo, S. r. (do Lat. depopulalio)
e .. Po,es. Sono 9.• penedo dependul'ado, Cuorar com lamento, e amargamente algu: baIXO solapado. id. «olhos dependu- ma de dita, algum morto: "eu te deploro, Despovoação; assolação, saque, destruição.
~. fitos em alto. id. ouvidos - da sua malfadado jovenu cecom luctuosos, funeraes M. L. 5. 77.
Dcpopuládo. Gris. da Puro p. p, de Delia ; pendentes. V. do Al'C. 2. c. 13. "tra- lamentos da esposa amada a perda deplopopular.
ilJs Vontades, e corações ... dependura- l'anelo".
Depolrullldor, a, S, O que. a que depoDeplo.'úl'-SC, V. ref. Lamentar-se, lastiP!eIIia. sua. bocea" A1T. 7. 11. "porque só do
!IjIe~dlo DIVino tivessem dependul'adas suas mar-se, chorar-se. § - apassivo Ser deplo-. pula.
nCllopulAr, v. trans. (do Lat. depopulare)
~?~aSll § lIg. Der.endurado de parecer rado, scntido, lastimado· At. Lus. • este atreV. Despovoar. § Saquear, roubar: de usado.
!ades' /11epcndente. Coul.4. L. 7. «-de vai- vimento he tanto para deplorar-se".
nellolruln",slIciio,
S. r. (do FI'. elepopu!Ido' err. Cart. 9. L 1. pendendo, subju" neplo.'ntól'lo, n, adj. Que contem, ex'rwJo~las: ·-de falsos deuses> § Voa1' prime deploração: V. g. discurso -, palavras larisation) Acção de aepopularizar. § Perda
da popularidade,
ependuraclo; i. é, sem bater as azas, e geslos -, laslimas -, elc.
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Depopulllrlsár, ou - zúr, V. trans. -bcns;- a mulher que quer casar, ou apar- 9~e foi deposlo, e consinado» deposilado
em
(do FI'. depopltlariserJ (t. mod.l Fazer perder tar-se por sevicias, etc.. pura que fique em JUIZO.
(). amor, ou favor do povo: v. g. os maus honesta segurança, e liberdade para usar
Dcpráçll, adv. V. Praça.
ministros depapularisam o ,·ei. § Depoputari- dos meios competentes, ou declarar a sua
DCI"'iio, adv. (ant.) V. Prão e Plano (de)
'
.
zar-se, v. ref. Perder a populandade. V. 1'0- vontade. § POr: v. g. depositar o corpo mol'- FerI'. Sono 3q. do L. 2.
pularidade, l'opularisar, e Despopularisar lo, {l'onde ha de sair a enlel'l'aJ'-se : «a naDCPI'U"IlÇiio, S. f. (do Lat. depravar I
tureza depositou nestes montes hum tesou- Perturbação:. alteração: V. g.- das racuJd~:
(mais us.).
.
Dcpor, V. trans. (do Lat. deponer.) POr ro do remediosll Vasco Not. 75. ltoutras par- des, e (uncçoes do _corpo. B. Flor. 2.29.• dos
de parte, deixar, apartar de si alguma cou- tes, onde a natureza depositou seus thesou- qut:, por c!e/?ravaçao do sentido do gosto, 0sa: ltde.po;el·ão as armas" renderam-se. A'rt. ros.. (producções ricas, como sedas, aro- zerao deliclas do que nós fazemos ascos. §
Alilil. p. 173 v. § Abdicar, renunciar volun- mas, ouro, pedraria) B. I. 8. l. "graças na- Dlz~se de qualquer corpo physico. que não
tariamente: v. g. depOr o o(ficio. Vieir. I. turaes, que a natureza depositou nelle co- esta no seu es~ado natural. 1IfaJ.. Me/h. 2.
482. lJepór o sceptfo; l. é, a soberania. § De- rno em thesourull Lobo, p. 73. «toda a sa- 2l5. § Corrupçao moral:. "depravação de
11ór algwll "ei, soberano; despojai-o do go- bedoria está deposilada neHe" BaTrelo. Prato costumes.• _S Ilg. DecadenCla, abatimento'
'
verno; e da soberania. Ilibeú,.. Nascim. do p. 53. § Depositar confiança; confiar em a depravaçao das arles.
O. D. llenr. p. 19. (·os vassalos o dcpuzerão ll alguem.
(~epravação, C<!r~upção. Syn.) A depra.
DCI.O;lIt{ll'IO, li, s. (do Lat. deposilal'ius) vaçao deform.!', VICia, altera, desnaturaliV. DespOI·. § lJepôr; assentar on depo.itar
um liquido as suas partes impura'. § De- Pessoa a quem se entregou, e recebeu a cou- za. c01'l'upçao perde, decompõe, dissolve,
clarar corno testemunba em juizo perante sa.depositada, por vontade, ou por constran- O ( e é recto, bello, regular, perfeito, de.
o magi trado respectivo o que alguem sabe gimeuto de justiça. § fig. Aquelle a quem prava-se. O que é são, puro, iDnoceDte bom
a respeito da questão de que se occupa o se confiou; confidente: v g. depositaria corl'omP!l-se. Dlz-se_ depravação de espirito ~
tribunal: a pl'lllleim teslemunha depoz, que dos meus segl'edos; fallando de urna pessoa: corl~pçao de coraçao. Q~ando se diz I1epra~
vio o assassino vibmr o golpe. § fig. Deposi- ou fill"' do papel, cm que se escreveu. § vaçao de gosto, o gosto e considerado como
tar, entregar, conOar. Arl. Milit. 81. ltde- Bepos!lal'io geral; o da vll1a, ou cidade, que tend~ as suas regras. Corl'l!pção de gosto, é
põem no capitam general todo o seu impe- recebe todos os bens penhorados, e depo- considerado como devendo ser são puro e
'
rio.. § Sepultar, fallando dos mortos. B. Flor. sitados POI' anctoridade de algum juiz, quan- bom. V COl'rompido, syn.
2. 8'2. ltaquelles Cbristãos depllzerão o seu do por convenção das partes não /lca em
DcprlníldllUlelltc, adv. De modo depra.
corpo entre os dos martyres". ~ Depôr ; col- deposital'ios por ellas eleitos. §-adj. Clausu- vado, com, ou por depravacão. Barreiros
locar, depositar: depozeram muitas comas la dcposital'la ; pela qual alguem se obrie-a- l8 v. ltcapitulo que depl'avádamenLe eslá
va á condição de não ser ouvido em JUIzo repartido em dois- corruptamente.
sobre o alhaude.
DCpl·llVudi.... lmo, adv. de Depravado.
DCI.t..·, v. intl'ans. Fazer depo_im~!!to em com a sua defesa, antes de depositar certa
juizo: as leslemunhas de accusaçao Ja depo- quantia, ou a da demanda, revogada 'Por 1'. de Ag. I. 3. «homem depravadissimo.
Alvará Noviss. § Caução, ou fiança - : que coslumes, texlos -; mui corruptos.
'
zeram.
DCIICII·tllCão, s. f. (do Lat. deporlalio) O consiste em segurar o negocio com deposiDcpri!"Úc2o, p. p. de Depravar; e adj.
to
do
valor,
e
penJlOres.
§
Caução
real;
opp.
acto de deportar, de des~errar para fóra de
Corrompido, corrupto, perverl1do. Lobo. p.
um paiz o nacional ou o estrangeiro. Pri- a fid~fuss01'ia, ou que se faz dando fiado- 109. «sojeitos depravados.. coslumes-; livacão dos direitos de cidadão, com pl'obi- res. Leão, CoUecc
cenciosos: goslos - ; torpes. § Falsificado,
DCI)ÓsItO, s. m. (do Lat. deposillL1ll) A adulterado. Vicir. S. T. I. Episl. {. 2.•co·
bição de se dar agua, e fogo; esta pena
acompanhada de desterro para alguma ilha, obrigação, que conlrabe quem recebe al- pias defeituosas, depravadas» § V. Corrom·
era usada entre os Romanos. § Desterro, exi- guma cousa para a guardar; de a entregar pido, s.lln.
a quem Ih'a deu, ou provar que é seu doDcpl'llvador, 11 s. e adj. (do Lal. depra·
lia.
Dcportódo, p. p. de Deportar; e adj. no. § A cousa depositada. § (I. banc.) Depó- valol'). O que, a que deprava.
DCpl'llvár, V. trans. (do Lal. depravare)
Que solTreu a pena de deportação. Barreto, silos á vista ou a ordem; quantias deposiV. do Evang. 206. 55. ltdepOl'lados de hum, tadas em bauco, ou casa bancaria, para se· Corromper o corpo physico. § FalsiUcar.
rem
sacadas
por
meio
de
rrcibos
ou
cheques.
adulterar.
Queirós, V. do B. p. 529. •deprae de outro hemisfcrio» § Deporládo, a, usa§(t. banc.) Deposilos a lJ1'aZO ; quantias depo- vando a verdade na tradição.. § fig. Corromse subst.
DCPOI'tál', v. lrans. (do Lat. deporlare) sitadas em banco, ou casa bancaria para se- peI', perverter. Lus. 8. 98. "o oiro llepralXl
ImpOr a alguem a 'Pena de deportação. § rem levantadas ao fim d'um certo prazo, com ás vezes as sciencias» .as mulberes gentias
Desterrar para uma colonia distante, ou os juros respectivos, e de cuja importancia lhe depravárão o juizo (a ~alomãol. Vieir.
para alguma ilha, ou simplesmente para total os banqueiros passam leltras pl'omis- 12. 81. § lJepravaT os coslumes, a mocidade;
sorias. § Deposito; lagar, casa, armazem corromper moralmente.
..
fóra do paiz.
DCPI'lu·ór... e, V. refi. Corromper-se; de'
DCI'ÓI'tC, s. m. (do HaI. cttporlo) Diver- onde se deposita alguma cousa. dinheiro,
timento. Córles de Lisb. por d-rei lJ. Man. generos, elc. lJeposilo gel'al ; ou deposito pu- teriorar-se. § Aeartar-se do bom caminho
ltdeixar coutadas para eleporle dei-rei" i. é, blico; o do dellositario geral de uma cida- da virtude. Leao, 011:1'. A(. IV. p. 125 ca~a
desenfado: ·por hi passea amor, e vai a de, vi lia. § lJeposito; quantidade de fazen- vez se depravava mais» (empeorava maIS
,
seus depol'les" Sá e AliT. Carta Guadalqui- das, mercadonas, etc., ajuntadas em algum moralmente.)
DCI"'CCllÇão, S. f. (do Lal. dC'Prcca/IO)
lagar, villa, elc. O mesmo Jogar em qne elvil'.
))el'ós, prep. (ant.) Após, atraz em se- las estão: V. g. eslabeleceu o seu deposito de PedHorio do ministro ao magistrado supeguimento: "sete braças entrarei depos el1e azeite na Barquinha. § Ha deposilos de pes- rIOr, V. g. para que faça executar algum. seu
pela t~ITa ~ dentro, como pedra de coris- soas que ahi estão guardadas: v g. de re- mandado. § Deprecl!Lções; preces, rogallvas,
crutas, de prisioneiros, degradados. M. P. supplicas a Deus, ou a alguem. AI. C. 7.
co» Sa e M!I'. Esl. Ol'r./,. 1. 73. 3.
• Dcposlcão, s. f. (do Lat. deposilio) Abdi- c. 95, § Ha tambem o deposilo de um menor, 332 ~ (I. de rrtll.) Figura pela qual o ora·
ção volunturia de ortlcio, cargo, dignidade, ou mulber casada, o qual consiste em ser dor aeseja bem ou mal a alguem.
Depl'ccódll, S. f, Documento pelo qual
etc., resignação. § Constrangimento com entregue a alguem para que esse o guarde
que se depõe alguem ; acto de tirar do om- e vigie, emq uanto judicialmente se não re- um juiz pede a outro que cumpra o mancio, dignidade, cargo, etc., destituição. Juiz. solve a respeito do seu destino futuro. § dado do deprecante, ou sua sentença, ou
JJisl. p. t 2.•acabou esta tinha com a depo- Conlraclo de deposito; (art. I :43t Cad. civ. faça alguma diligencia judicial. . .
IJcl.t'ecódo, p. p. de Dep~ecar .•a vir·
sição de Chilperico (rei)>> § lJeposição ; pe- pOlt.) aquel1e por que alguem se obriga a
na ecclesiasllca, pela quál o clerigo é pri- guardai' e a restiluü', quando Jlle seja exi- gem Maria he saudada,. bendlt~ ~ c/ep~WJ'
vado do seu beneficio, ou o(Jjcio, ou de gido, qual~uer objecto movei que de outro da» Excell. da Ave Mana. § OJUIZ c/epl CfIl:
ambos. Blut. § Deposição; (t. fOL) o acto de receba. § {)aÍlJa de depositos ; instituição mo- do; aq uelle a quem se faz a deprecaçao,
depositar em juizo o preço da cousa que se derna em Portugal, destinada a receber e ou se dirige a precataria.
.
DCpl'ccántc, p. a. de Deprecar; eadJ. 2
deve, ou pertence a dono litigioso, etc. Orel. administrar os fundos procedentes de arreg.
Que
depreca:
lta
Parsea
Ormuz
com
a
Ar. 4. f. S. § Deposição: V. Depoimento. § cadações judiciaes, depositas, cauções, etc.
lJeposição ; privação da vida; morte, obi to ; § lJeposilo; (I. chym. e med.) As materias frente ensanguentada a se.us pés ~epreCIJ::
é frequente n'estu accepção no Agiol. Lus. que se precipitam no fundo de um vaso te. Fil. El'ljs. Poes, "o mento abatldo. e e
contendo uma dissolução cbymica, ou um lJrecanle" 'Alfeno C.lIIl~hyo. § S. 2 g. Pessoa
V. T. l. p. 4. e T. 2. p. 8.
DC).oslção, s. r. Erro por Disposição. liquido secretado; tal é o deposito (sedi- que depreca ou supplLca.
ri}
Depl'ccár, v. trans. (do Lat. depr~ s'
mento) que formam as urinas pelo re·
Orel. Ar 4. t. 11.
DCI.oslti.do, p. p. de Depositar. Lus. 5. pouso e resfriamento. § Deposilo; (I. de Fazer deprecação em todos os s~n!1 o :
8. e fig. Viei,'. «passatempos da mocidade path.) ajuntamento de humores em alguma pedir com instancia, affln~o, ertlca,ela, : .
ão arrependimentos depositados para a ve- parte do corpo, que formam tumor, ou plicar. Eneicl. 9.97. § Pedll' que Dao so
abcesso: esta palavra (neste si!5nificado, da, que se não elTeitue mal ou pe ma de
lhice"
DCIJl'cclltívuUlcnte, adv. Em r
Dcpo.dtudiu', u, s. O que, a que põe etc.) é syn. de abcesso, que hOJe é mais
em deposito, ou deposita alguma cousa.
usado, ~ (I. bot.) Extravasamento da seiva supplica, de deprecação:
'me deDcp..ccutívo, u, ad]. Que exp.rI per.
DeposltAntc, p. a. de Depositar. §-s. 2 no tecido cellular das plantas. § Deposilo de
precação : v. g. palav/'as deprecallvasUa/i_
g. Pessoa, que deposita, põe, ou dá em de- aguas; reservatorio.
posito. § it. (ant.) Depositaria, que acceitou
Deposto, p. p. de DepOr. Porto Rest. T. Bibl. Psalm. M. L. 7. 246. «carta d~PI§ usae tem o deposito. Al'r. 8. 9.
p. 3. «foi deposlo el-rei (D. Af, VI.) por in- va, em que lhe requer, e rog~, etC.'
Del.oslt{u·, V. trans. POr em deposito, capaz do governo" AnUg. ele Lisb. 294. «na- se subst. no pl. por De~reCcaçoes. ente á deDet.recatórlo, li, ~dj, .oncern se pede
dar a guardar: pOr. em casa .de ~epositario quelles prelados que violentamente fossem
publico, por auctonda.de de Justiça! 0!l em deposlos» privadQs do ollicio. § Deposto, adj. precacão: v. g. oraçao -, em que siJU ao
mão, e casa de part1Cul~r .por O~CI<! de Ord. Ar. 4. {, 5.•mandamos que seja qUl- algUIJÍa cousa. Viei·/'. 5. 5..cb~ma ~catoria
juiz, seu mandado, por omclal de Justiça: te o devedor, e o crédor possa cobrar o rasaria, § Carla dep/'eca/orla, V, p
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Dc,'cneépbolo, adj. (do Gr. del'o, pescoerrec.aIOrio. Orfl.
.3. 1. 5. "lór8: de seu a.s f~zes e part,:s beterogeneas; - de Itl11
terrilorio porter~ (o JI1IZ) mandar cItar per ltqttulo; ~p.paraçao das fezes que o pertur- ço, e enceplwlo) II. anaL) !ltonsll'o -; o que
bam. !\ fig. (L poliL) O acto' pelo qual uma tem um cerebro imperfeito implantado.no
. carla deprecalorta".
.
Dcprccl&lçuo, S. f. (L. novo) ~all'a no assrmJ)l~a. apuradora de um proces~o elei- peFcoço,
reco de qualquer genero, proven!en~e de toral rCJelta e-candalosamente certos canDCI'lsão, S. f. (do Lal. del'isio) K~carnco,
~usa.s inesperadas: v. g.. depreclaçap.lIe didato~, que obtiveram o lriumpho nas ur- dos que se riem illudindo, e fazendo ZOIllfundos na praça; prOVel!le~te de 1I0tlclas nas, so porqne seguem politica contraria baria; mofa, irrisão: "a religião Sancta 10desfayoravels. elc. ~epr~claçao do pannos; approvando em log~r d'es'es os do seu par~ mada cm mofa, derisão, ludibno, e e~cal'
pela "randc affluenCla d elle que c9ncorre- tido, que foram eVIdentemente vcncidos.
n~o de !Uancebos illudidos por sopbismas
DCIHlriulo, p. p. de Depurar. n. 1. 10. I. mlFeravel , elc.»
ram ~o mercado, ou (l01' oulro motivo, etc.
"Ouro depUTado dos enxurros do inverno •.
fi ng. Dese limação, desde~, menoscabo.
Dcl'i"cúr, (pronuncia-se derriscal') V.
Dcprcclnaliw, n, S. e adJ. (do Lal. depro·
"CI''''·."t10'·, n, adj. e S. Que drpura; lrans. Riscar, apagar com riscos dp. penna,
lialol] Que dcprecia. § Que causa depre- apur~, altmp~: v. g. o lempo - elas {abulas canceJlar, trancar. Ord. Af. 1. 2. § Deriseal'da Imlorza; I. é, das menliras, calumllias se do 1'01 das COlI(issõCS; desarriscar· e, mos·
ciacâo.
.
e~.
' traI' o escriplo ao prior, ou ao cura, para
ócprcciór, v. tral1s. (d o }''r. d'epréCler;
.nCPUl'Ú." V. trans. (do LaL depurare) notar no rol como se desobrigou pela (luado LaL. depre/ial:e, forJ!1ado ~a rarl; priv. do, e
de prclium, preç2 ; tlrar,.dlmIIlUlr o preço; Alimpar alguma cousa, extrahindo-llJe as resma; fazer riscar o seu nome no 1'0 da
Causar depreciaçao, rebaixar .o .valor, fazer fezes e parles beterogeneas: V. g. depurar con lIssão. V. Derriscar.
abater preço: v. g. esla nollCla depreCIou os melaes; dep'urar os saes.. depurar as ·..c...,sor, ti, S. (do LaL.) O que, a que se
os fundos Bospanhoes. § fig. Menosprezar, agua.s; por melO de di~lillação, IiIlrações, ri por zombaria; mofador, escarnecedor,
menoscabar, eslimar em menos o me rito de elc. § Depurar o al'; purificai-o, alimpal O. escarllicador, zombeteiro.
§ Dopurar a cidade, o Esladoj livrantlo-o
UCI'~sórl .. mellte, adI'. Com derisão.
al"uem, ou de algum~ cousa.
"Drp"ecijll'o"C, v. lmpess. Perder de va- do~ sediciosos e perversos.
UCI·I .. c'al'io, ", adj. (do Lat. elorisol'ius, a,
DCIIIII'tltÍl'O, ti, adj. (L med.) Que tem um) l1idiculo, de znmbaria, de mofa. B. Flor.
lor. de eslima, etc.
.'
.
DCllrccllltivo,. n, ad]. Que depreCia ou a propriedade de depurar o sangue, os hu- 3. 181. "palavras derisorias. ~ Que contém,
§ - s. m. Medicamento qne tem, exprime derisão: V. g. condições derisorias,
mores.
serve para deprecIar.
.
D"I"'eclú,'el, adJ. 2 zen. Suscepttvel de ou a que se aLLribue aquella propriedade. gcslos del'isorios, moieles, chanças, cháchadepreciação, ou allcraçao.
DCIUII'lItó"lo, ", adj. Que serve para 1'a.1 chacó/as-.
Dcp"eallll,iào, S. f. (do LaL. depncdalio) depu rar: ·V. g. oporação - ; me/hodo, pronCI'hllC;iio, S. f. (do LaL. deriva/ia) A acÁacção de depredar. § O damno causado cesso - ; vasos - § lig. l<Informacõcs - da ção de derivar, ou desviar alg. COUFa do seu
verdade... V. Depurador.
•
c,!rso; V. g. a derivação de agitas de algum
por esta acção.
Dep"edllalol', n, S. ou adj. Que faz deDcp"tnç"o, S. m. O acto de deputar; no para ou17'o canal, elc. § Canal ele derivnprprlaçÕes.
. de delegar poderes. § As pessoas deputa- ção; canal pelo qual certa quantidade de
Dep"cdlÍr, V. trans. (do Lal. deprwdari) das, enviadas a negt,cio, com alguma au- agua é conduzida a um reservatorio. § De-Saquear, roubar, fazer presa~: "o inimigo cto~idade, pol ncia, communidade. corpo- Tivação; (t. graIllDl.) l'rocedencia de uma
I'açao, pcr onagem, elc., ou nomeadas para palavra de outra, da mesma ou de diver, a
depl'u/oll e tomou a cidade" Vergel, 42.
Deprednlúl'lo, ", adj. Quc contém rou- fazerem algum recebimento· solemne, ou lingua: V. g. {errado, de ferro; hOl1;em de
bo, furto, ou tende a roubar e fraudar: v. g. irem dirigir cumprimentos, felicilacões, homo (Iat.) § lig. Jogo de palavras, que conartificio depredatorio: «maJdmas e princi- etc. § (I. parlam.) O corpo dos deputados siste em conservar o principal de uma pade um ~islricto.' provincia, estado: V. g. a lavra, alterando com alguma parte d'ella o
pios Ilep/'el/a/ol'ios".
Drpl'chendc,', V. tl·ans. (do Lal. depre- deputaçao de LIsboa, do Porto; a deputação sentido com graça: V. q. a um cleri"'o bel
htlldere) II. mod.) Deseobrir, vir no conhe- do Minas Gel'aos, ele Pemambuco, ele S. Pau· lJado disse o ",'en. Arc. ·D. FI'. B. dos ~rartJ'
cimento de alguma cousa. Per. Bibl. 3. !i9. lo, etc.; o conjuucto dos deputados de cada res, c/erivando de seu nome Fuão de Benevides, que Iwltvéra elo Cha11Ial'-Se c/c bcne biuma d'essas clrcumscripçàes.
nola.
Dcprehensíio, S. f. (do Lal. deprehensio)
I"~lllltáclo, S. m. AqueJle a quem se deu bi, e mala vwis. V. do Arc. 3. c. 17. no fim
p. uso Acção de apanhar alguem em llag-ran- alguma commis, ão de jurisdicção, ou co- Outro exp.'!Iplo de dorivações vc!n no cap.
te drliclo. § fig. Descoberta, conhecimento nhecimento. § Aquellc que é mandado por 15. e no FIL. de Cam. acl. 2. se. O. Dili': Oh
de alguma cousa.
parle de alguma republica, ou sobrrano. real! Assim que minha mofina, ele. Eufi'. 2.
Dcprcndcr, V. trans. (anl.) Aprender. Ribeil'o, Jui;;. Hisl. p. 148. .. os dopu/ados de 7. § Derit'ação; (I. med.) mudança que oe
lnec/. lIe Ale. T. I.
huma e outra cOl·Oa». § O que tcm com- opera por eflcito de remedios, de uma cauDcp"Í'S8J1, adI'. Com pressa, rapidameu- mis~ão do ministro pro(lrio: v. g. deputado sa morbida de uma parte pa,ra outra menos
lo. ~ Em pouco tempo, em breve. V. Pres- do Sanlo O(fieio, e/c. § IEm Portugal e Bra- perigo a. Luz da /lted. 4.0. § lfg. Origrm, de .sa. § v. la, syn,
zil, membro da segunda camara do poder cendencia: lla derivação commum dos filhos
DeprcHHiio, S. f. (do Lat. c/opressio, do legislativo, eleito pelo povo: camara elos de Adão».
Uerh'áclo, p. p. de Derivar; e adj. Desverb. cle}J1'imere, abaixar l meller para den- deputados. § Depu/ado provincial; (no TIratro) (L. de phys.) O abaixar; abaixamenlo zil até ã qnéda do Imperio) membro do cor- viado do seu curso. B. Clar. O. 4.G. "agua
de nivel: V. g. lt depressão ela. letra; met· po lrgislalivo da provincia, que se denomi· de/'irada pOl' canaes, por entre rochas" §
Que descende: "o sangue del'ivado de tanlindo-se por denlro da abobada a que fat- nava assentbltJa provincial.
IJcpuláclo, p. p. de Deputar, e adj. gn- tos reis a esta augusla casa» !\ Procedido,
lou, ou arJ'llinou o fundamento. § AchataO!Onlo, cavidade pouco profunda: a depres· viado em deputação. § Assig·nado. con8igna- originado: riquezas derivadas aa industria
s.ao das ['onles; no moribundo. § fig. Oaba- do: V. g. l'enela depula'la para a/gul1/O des- honesta" "males - do primC'iro peccado»
IImenlo moral: a depressão dos bispos. § ligo peza. ])alll, li' Av. C. 55, lltempo depu/ado .palavras - da mesma radical» "equivocas,
Eorraquecimento, abalimento physico: ha ;Jara ellas» (pal'a dar Ordens). Al'/'. 7. 18 e clerit'Odas tlicções" Aul. 2. I.
._el'h'ádos, S. m. pI. Termos que tiram
alguma depressão nas suas {acuidades 'in- "depu/adas para o martyrio».
lel/celuacs. § V. Demissão.
Deputál', V. trans. (do LaL deputare) a sua origrm de outros que são rádicaes. §
DCp r CS8lcálltlc, adj. 2 gen. (do LaL. Maudar alguem em seu logar; mandar fazer V. Derivação, jogo de palavras.
De"hàntc, p. a. e adj. 2 g. Que deriva,
'Qltpressus, comprimido, e cauda) (I. zoo!.) as suas vezes por outrem, em tribunaes e
ue tem cauda achatada
jurisdicções. § Mandar para tractar nego- ou se deriva. § Derivatol'lo.
Dcrh"I', V. tràns. (do Lal. derivare) Des·
DeP.rc.88Ieóllo, adj. (do Lat. depr8Ssus, ciação polilica do governo; para delibcrar.
wQumpnmldo, e COllll1ll, pescoço) (L. zoo!.) !\ ig-nalar. designar. Bem. L. e Cal. 1. 281. viar o cur o, fazer correr em outra direcetem o pescoco achatado.
~f. Lus. I. 79. c. 2. -c/epu/ando certas casas ção: v, g. - as aflUas de um l'io. /I. N. I.
DepreHHleorl;c, adj. 2 gen. (do Lal. de-- publicas donde ceavãou. § Dr-pular remIa, 287. "vallados ... par:a derivar, e retcr a
~SSlIs, achatado, e comu, corno) (L. zool.) ou somma 1Jara alguma despeza, obra, e/c.; aguasu § II. de med.) Fazer, qne o humor se
divirta, e aparte do logar, onde se ajuntou e
~~e tem os cornos, ou antennas achata- de ignar, destinar.
as. •
"equltncão, S. f. (L. mcd.) O livrar-se a correu. Lu::. ela Med, 4.1. "derivar os bumores quando vão correndo para a parle» ;;
n..D~p~é880, n, adj. (do Lat. depressus) mnl1trr do parto. C. c/e Patlwl. p. 158.
lIg. Deduzir, formar uma palavra de oulra,
""pnmtdo, abaixado.
lJequllnclúo'lI, Y. Dequitacão. B. P.
IJC(luitÚ"osc, (a mulber); v, ref. Deli- v. g. de rico, riqueza, riquissimo, enriqueDep re.8801', 11, adj. (do Lal.) Que serve
cer, etc. conservando sempre alguns sons
para abaixar: V. g. museulos depressorrs. § vral··se, parir. B. P.
-8. Oque, a que deprime, abate, humilha.
"crel to, e derivo V. Direito. 1fT- 1. 3. da palavra radical, e o significado com alg11ma modificação.
Á:leprlmlr, v. trans. (do Lat. deprimere, «clerei/o» Canc. f. 28. "derei/osou.
Del'hár, v. ínlran·. Derivar-se, proceUcrcllccão, (pron. o l' como 1'1', e no
er, abaixar, humilhar: .nem com as riq~zas se empolava, nem a pobreza o de- scg.) S. f. o(do LaL.) Abandono, desamparo. der, descendpr. Eneiel. 7. 34.. "os lagos de-P"1ml~ • .F/os Sanct. p. 131 t'. 'lo e [. 266. I. n. Flor. 4. 327. "nos limites de huma dei- I'iva.rão da Numicia l'onte» e 8, 15. "o 'J'ybre, cujo principio .ia por mil idades del'it'a
~t~rllllll' e abaixar a suberbas-. ~ Abai- xaxão, ou derelieção perfeita ll •
rab' v. g. - o 1J1'eço, o valol'. § fig. Menos- uco'cHelo, ti, adj. (do Lat. dereliclus) Dei- de iltustl'issimas cidades" fig. "do sol derilO/r, menosprezar, depreciar: - os meri- xado, de-amparado, com animo de se não l'a de luz um oceano, o luminoso ether,
ter, ou possuir mais a cOllsa assim deixa- ig:neo J1uido" "cava lias que da l'pmente
DepNiade. V. Dipsade.
da: costuma dizer-se PI'O dereUclo. § Cousa etherea del'iruvão. Eneiel. 7. 65. (falia dos
t1i~Í'PlcrR, S. 01. Na egTeja de Et11iopia derel'icta; deixada de aquelle a quem per- do bOl.j lllagrimas do coraÇào, pelos olhos
,,·esponde
tence, e não a qner mais para si : que n~o derivando I. é, se derivam como os rios
E"IIOP,
95. ao levita da lei
. anliga . 1'elles, lem
dono certo. Vergel. 198. "na Clllua Dao das fontes, lagos: fig. cl'aqui deri va o
coslume, uso, odio, elc. "toda a rrmissão
rlepurlll,ií'i.o, S. f. O trabalho de d'epurar: ha cousa del'eliclau .
do 1eccado del'irou da Paixão de Christo"
.g. depuraçao dos me/aes; separaudo-llJes
"co'cnçór, V. lrans. (au!.) Kndereçar.
VOL. 1 - n .. 77.

610

DER

DEU

Cato Rom. "donde derivou o erro dos prote tantes" § lJerivar; fazer derivações. Cam.
Filod. acto 2. se. 5.• bem elerwaes- Eufr. 1. I.
Dec'll'iu'-se, V. reL e impess. Nascer,
proceder, e ser tirado de outro; como a
agua que se traz e c/cri'và dos rios, lagos,
fontes. Lus. 'l'rans{. r 215 V. "serra ... donde se deriva ... o ribeiro gracioso. Lus. 9.
54. "por entre pedras alvas se deriva a Iympha fugitiva" § fig. Communicar-se, e estender-se como a agua que vae correndo da
fonte, ou mãe. Vieir. 2. 137. "a fé, que dali
se havia de derivar a Iodas estas vastissimas lerras" Cam. Canç. 14. "assi celeste
JUDIe lã dos ceos se deriva- Jllacedo, lJom.
49. "a hydropesia das honras começou em
nossos primeiros pais, e como lepra se deri'vou a todos os seus descendentes. § Derivar-se; fallando em palavras, tomar sua
ongem. AJ. L. 3. {. 42. I. "llomes patronimicos, que só dos pais se derivão" § Procer, descender: v. g. a ag;'icuUlwa {t'onde
COlnmercio se deriva. M. Lus. 6. p. 32. 2.
"familias, que d'elle se derivão por bastardia" § lJerwar-se; correr. Lus. 10.99. "pe·
dra viva, onde chuva do ceo se não derit'a".
Dec'!vulil'o, ", adj. (do Lal. dirivalivlts)
(I. gramm.) Que se deriva de alguma raiz:
v. g. palavl"a, vocabulo derivativo, e não m(licat, on prilllilil:o. Barrelo, Orlh. p. 43.
Derll'ulc)c'lo, Il, adj. (l. !Led.) Derivante: remedia derivatorio; que tem virtude de
fazer derivação. Carl'. ele _-lb. p. 176.
Dc'rlllu, ou Dêl'lne, S. r. ou m. (L10 01'.
derma, cutis, pelle) (to anal.) Camada da
pelle ~ulijacente ã epiderme. § A pelle do
corpo humano.
Dec'mulogiu, S. f. O mesmo que Dermatologia.
Dec'moIIICl'o, u, adj. (do 01'. derma,
couro, e p/eron, aza) (I. zool.) Qne tem
azas membranosas. §-s. m. pI. Mammiferos,
que voltijam por meio de uma membrana:
V. (I. o morcego. § - S. m. pI. Segunda
ordem de insectos, caracterisada por azas
inferiores, que, depois de se dobrarem ao
travez, se dobram ao comprido, como um
leque; ou por não ter azas inferiores. ~ Família da ordem dos peixes holobrancl1ios.
Dcc'lUutlll;;ill, s. f. (do 01'. derma, elermalas, pelle, e alg~s, dOr) (I. med.) DOI' na
pelle; dermato('\YJl1a.
Dcc'llIl1tite, S. f. (do Gr. del'l1ta, pelle, e
ues. Ue, significando doença) (\. med.) lnliam mação da pelle.
Dcc'llIl1tobl'l\nebio, ", adj. (l. zoo!.) Oizse da pelle, que faz as funcções de branchias. § - S. m. pI. Secção da ordem dos
molluscos g'asteropodes, comprehendendo
os que respiram por branchios exteriores.
DerlUlItodonle, adj. 2 gen. (do Or. derma, del'lllalos, pelle, e odoys, odontos, dente) (t. zool.) Que tem denticulos membranosos.
J)crmlltodynill, S. f. (do Or. derma, dermaIos, pelle, e odYIlÍ!, dOr) (I. med.) DOr
ua pelle; dermalalgia.
Dec'llIl1logá"lJ'o, S. (do 01'. derma, dermatos, pelle, e.gasldr, ventre) (t. bot.) Tribu de cogumellos.
Dec'mutogc'llphíu, S. f. Ido Gr. de/'ma,
del'l1latos, pelle, e graphein,' descrever) It.
did.) Doscnpção da pelle.
Dec'mutógc'lIpho, S. m. Auctor de urna
dermatologia.
Dec'mulólde, adj. 2. gen. (tlo Gr. derma,
dennalos, couro, e eidos, fórma) (t. de his\.
na!.) Que tem a apparencia do couro.
I)ec'nllltologiu, S. f. (do Gr. derma, derma/os, pelle, e logos, tractado) (\. did.) Traclado da molestias de pelle; dermalogía.
§ A parte ua medicina, que se occupa do
tratamento d'essas molestias.
Dcrmlllológico, u, auj. Que diz respeilo ã dermatologia.
Uerllllllologi"lu, S. m. Especialista em
tratamento de molcstias de polle.
Derlllnloly"iu, S. 1'. (do Gr. derma, (/ermalas, pelle, e tyein, relaxar (l. med.) Doenca caracteri,ada por um relaxamento da
pelle, que se estende, dobra e cãe.
Uerllllltolllllhin, S. f. (do Or. derma,
dermatos, pelIe, e palhos, doença) (I. med.)
()oença da pelle em !:l·eral.
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DerllllltolClItl1ologia, S. f. (do Gr. der- (como V. intrans.) M. L. 5. 1.262 oa
ma, dermalos, pelle, e palllologia) Tractado I ~ss~o .de medico não c/eroga a nobrezfl
das doenças de pelle.
IlIstltuldor.. § V. Abrogar sljn
o
Dec'matol'l1idlo, adj. (do Or. del'llla,
Dec'ogIlIÓl'lo, u, adj.' Lal. 'derogalori .
dumalos, pelle, e ophis, serpente) (t. zool.) Que tem virtude de derogal" que conl~~
Que tem a pelle núa, fallando dos repUs. derogação, llclausulas clerogaI01~ias. &1 anl
§ - S. m. pI. Os dermatophidios; secção Univ. 329.
.
. .

dos repUs ophidios, comprehendendo os
que tem a pelle núa.
Dec'mntóllbllo, S. m. (do Or. demw,
dermatos, pelle, e 1Jhilos, amigo) (\. zool.)
Genero qe insectos, que çomprehende uma
só espeCle: o derl1latophlto pelletranle, ou
pulga pene/mnte..

Del'lIlntopnoole, adJ. 2 gen. (do 01'.
derma, dermalos, .pelle, e prlJin, respirar)

(\. zool.) Que respIra pela pelle. § -- S. m.
pI. Os dcrma/opnonles; animaes illvertebra.dos, que respiram pela superficie do corpo;
taes são os polypos.
.
DCI'mlltopodo, ", aujo (do Gr. derma,
dermalos, palie, e poys, pé) I\. zooL) Que
tem os pés coliert05 d'uma pelle. ll- S. m.
pI. Classe L1e aves, comprehendendo as que
tem os pés cobertos d'uma peUe espessa e
ru~osa.

U~I'lIllltÓ.!le, S. f. (do 01'. derma, del'malos, pelle) ll. med.) Nome generico das doen-

ças de pelte.

Dec'lIlulólollliu, s: f: (do _Or. derma,
del'malos, pelle, e lome, dlssecçao) (t. anaL)

Dissecçãg da pelle. Diz-se tambem Dermatomia.
DCc·me. V. Dérma.
Dec·lIlé...le, S. m. (do Or. elerma, pelle, e
esl/tió, eu 1'60) Oenero de insectos coleópteros que róe as pellelerias. Cuv 2. 'lI!.
uiwlIlieo, ", aujo Pertencente ou relalivo á derma. ou derme.
DCI'mllchel)'''n, (eh como k) S. f. (do
01'. derlila, couro, e khelys, tartaruga) (I.
zoo!.) Oenero de tartaruga, cuja casca é sem(llhante a couro.
Dcrmodôllle, adj. '2 g. (do UI'. derma,
pelle, e oeloys, o{tontos, dente) (I. zool.) Dizse do animal, cujos dentes são apenas implantados na pelle.
DI>'·lIlogl·nl.hín, S. f. (do Or. de1'l11a, e
graph6) (L anal.) Descl'lpção da pelte.
DCI'mologin, S. r. Ido Gr. c/erma, pelle,
e logosdisc.) (\. med.) Tractado sobre a pelle. V. Dermatologia.
Dec'móllhugo, S. m. (do Or. denna, pelte, e phagcin, comer (t zoo!.) Oenero de
coleópteros penlameros, comprehendendo
uma unica especie.
DN·móI.lec·o"" S. m. pI. (do 01'. (lerma,
e plemn, aza, ou barbatana) Família de
peixes, cuja ultima barbatana dorsal consi8te em uma especie de peJle, que não é
sustentada por raios ósseos, como nos ouIros peixes: o salmão e a truta pertencem
a esta familia. § V. Dermaptero.
..ec·mo ....hincos, S. m. pI. (do Or. derma, pelle, e l'hYllkhos, bico) (\. zool.) Familia
da tribu das aves nadadoras, comprehendendo as que tem o bico coberto de uma
epiderme, como os paIos.
Dermolomtll, S. f. (do Or. derma, e /0mó, incisão) (\. anat.) Dissecção da pelle.
DCI'Ol{Il~I'O, s, f. (do La\. derogalio) O
acto de derogar: -demgação, e abatimento
de sua pessoa" Leão, Chi'. Ar V. C. 51. §
A~olição, annullação, v. g. da parte de uma
leI. § Neste e nos 4 sego vOC. pronunciase o r como 1'1'.
Dec'oglldor, Il, S. O que, a que deroga:
v.g.o-d'estateif'oiCatão.

nec'ogiclIle, p. a. de Derog-ar; e adj. 2
g. Que deroga, annulla. B. Flor. 2. 11. 4'2.
"a condemnou (proposiçãol por ... contumeliosa, e deroganle da Divina piedade» §
Que diminue, abate: ((clausulas derogantes
do acatamento, e reverencia devida a'os superiol·es.. - da auctoridacle, do (lccóro, da

(ligni(tade, elc.

Derogár, V. trans. (do La\. derogare) Annultar, abolIr algum capitulo. ou sentenca
da lei. § Abrogar, cassar. Estat. ant. da
Univ. p, 3'29. "qnaesquer outros estatutos
que haja em contrario, que todos de/'ogo" §
Diminuir, abater. flis/. dos Itt. Tau. f. 102.
"não se cteroga em sua auctoridade" (como
v. rel') e a f. 196. «dero[ja!' da auctoritlade"

nec'c'lIb"ulo, n, p. p. de Don'aba e ado
Que tem o rabo cortado.
J,
ne....ubác·, V. trans. (da prep priv ele
e de mbo) Cortar o ralio, ou cauda ou ca'
bo a a.l"'um animal. ~ fig. COrtar ~ caud~
do vestIdo, ou. as abas da casaCa. § Quebrar
a parte postenor. § Levar o que vai naretaguarda: V. g. da esquadra, ou do exercito; tomar alguma ]Jpça d'ella. B. 2. 5. t
-topou com al~lIma fardagem do arrayal a
qual derrabou 110 que pOde" o 2. ti. 2.• por
Il1e derrabar alguns navios manco da ve.
Ia, que levava" (tomar alguns dos que iam
na retaguarda, ou se atrazavam.) Lemos
Cerco. p. ~!J V. «derrabou alguns juncos, e
outros navIOS"
Uerrndclrcllucllle, adv. Em uHimo lo.
gar. Ol'(t. Ma.n. 2. 46. "aceitarem suas lle.
ranças d'aqueLles, que derradeiramclllerallecem" § Novissimamente. AZ!lr. C. 5.• quan.
do derradeiramente formos cbamados.
Derc'nde"'o, u, adj. Ultimo, final: 'nunca a ne~hum. perigo «erralleiro (te vejo).
opp. a (/tante!ro. Call1m/ta, Poes. f. 56. CD,
mo a nenhum segundo: alias, não saiud~rmdeiro dos ou Iras : "foi o que escreveu
derradeiro" depois dos outros, que foram
dianleiros. iJaiv. Seml. -Tanta constancia tiuha nos derradeiros momentos 1.
se. da VIda § Ol/ws· derradeiros; os de
quem se aparta, e vê outrem a ultima; os de
quem morrendo os põe em algum objecto: «com os olhos derradeiros postos cm
mi me fostes mo:-trando, que comaalmaso
vos hia tambem a vontade. M. e MOF' I. e.
II. "c'os derradeil'os ouvidos lhe OUVI adêu,
ses ~enlidos, e pranto magoado" "ascou.sas
derrar/eiras do homem" osnovissirnos,Marl.
Cato 240. § Estar na derradeira; se. hora
da vida; e lIg. em muito mau estado. ElleÍlI.
II. 87. "a nossa guerra está na derradeiro,
,dão impavido era á derradeira" sc. novis·
sima, posthumeira hora da vida. § Pordermdeira; loco adv. emfilll, por ultimo, em ui·
timo logar, em desfeita. Res. Múc. {. 151. t
Al'r.4 15. § PordCl'mdeiro ;loc.adv.omcs·
mo que o antecedente "por dcrradeiro, Ofui50 deus adora o verdadeiro.. Cam. 2. l~. § V.
Ultimo, s!ln. § Auag. : "Quem scmpre oll~ao
derradeiro, nunca commelle bom fmto.
"Quem derl'adeim nasce, primeiro chor~'
"Ao elel'racteiTO morde o cão.. "Enteude pnmeiro, e falia derradeiro»
Derc'udór. O mesmo que Derredór. Ar/'.
7. 4. llem o de/nulm' do monte•.
Denum", S. f. FlUta, para se perfazer a
quebra, ou falha, que teve certa re~da, ou
tributo que se deve: Leis sobre o QUlnlo.das
minas do oW'O. Faz-se por todos os obn~'
dos ao imposto. § Declaração do qUIe ca &
um deve pagar de Ult:! tribut~ g~ra , V. g.
da decima annual. ~ Diz-se ~nll9lpalmenle
de certos impostos 3irectos dlstnctaes, municipaes, ou paroclJiae~.
Del'c'l\mll, S. r. Corte d~ cer~os ramos
das arvores prejudiciaes ou lIlutelS.
Derc'1l1l111C;UO, S. f. O mesmo que Derra,
mamento. C. Dtc.
•
DerrlllllllllllUlcllle, adv. Espalliadamen·
te, dilI'usamente, com derramamenlo. Cardo

B.P.

,

Derc'llmádo, p. p. de D~rramar (\640
verbo); e adj. Espalhado. J;'rctre. i. 11.' •
-DS Mouros estavao derramados sem orde~é
nem disciplina" Luc. 8. 16.• homens, q r
sendo elles sem conto, e clel'l'am~lder~'
toda a face da terra, etc.» §.Ar!darels . mimados por estes montes.. I. e, da~ncirsos
nhados, perdidos, dissipados, ISP. odé
Lobo, p. 407, Vieir. \. 657. "o exerCltove.
Israel derramado pelos campos l~om~ulbe
lhas sem pastor" Leão DescI'. c. .' ndo e
res perdidas, e derramadas po!~ m~ido; e
em conversações perigosas» "dl,t~ociosdo
delTamadns em pensamenlos, e nC8dava 05'
mundo" ·Mart. Cal. § "Gente que a. ao ·un.
pargida, e derramada.. espalhada, n J
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§ Espalhado, dessiminado: "ajuntar (pala. ahistoria) cousas derramadas, e por. para iS rotos. i. é, mal ordenadas e nao Junpe
B. I. 2. I. ,deis que confusamente. eg~ão noS IiVl"os Ilomanos derramadasll 1. é,
eltravagantes, s~m ordem, nem _met hodo
mcompilacão. Lobo, 1).122. § "~ao os an~ar buscando .pOI· terras tão de7'rama~asll
em situações diversas, e a.'ongadas. B. 3.. 4.
á. ld. 2. 3. 4. "vendo el:rel como a conqUl~
la da India era cousa tao deITam ada, e tao
ande. i. é, dilatada. (por ter possessões
~uilO alongadas entre s!l. § l!el'ramado; decolado dos ramos. Elegzad. /. 280. § Al'mado derramada; de que se .apartam os ~a·
sos, sem manter companhia, para._varras
paracrens ou rumos. B. 2. 3. I. § Cao c1el'rolllMo:' V. Damnado. § CiclÇld~, pov.oaç~o
dlrramóda,. cujas casas, e edlUc~os Bao s.ao
conchegados, mas te.m bortas, qUIDtas, b~lr
roS aparlado~, c1arelros, ou espaços vaslOs,
e claros entre si. Fl'qi7'e, 3. !l.' 6. ~, Eslylo
derroml/do,. di Iruso, nao conc~sl? .§ Exel'ctlo
derl'Omado; mal ordenado. divIdido (B. 2.
6.1.1; diviso em ramos. § Gado derramado;
Irradio' esgarrado. Fel'l'. Egl 9. "que' o
gadu derramado a si juntava. Sá Jlfil'. E(JI.
2•• manadas... derramadas Jlot:, cima d'esses
ouleyros. § /JOllle1n -,o atlençao - ' por varias emultiplicados objectos; dislra(lido por
elles enlregues a grande variedade. I'ieir.
,der;'amados pelos objectos exteriores. sem
medilacãu sobre si mesmos. ~ Palavl'as-,o
~rals: sem concluirem ao feito, negocio,
de que se tracla, val!as sobre objectos dirersos. B. 2. 6. 3. § .Passos vammente c/crramados. perdidos. Cãm. tO. esl. 8. § Tomar o inimigo derl'amado: não formado,
nem cerrado, fechadu em oruem de batalha.
Arr. t 12. § lJerramado,o (I. pop.) Desesperado, enfurgcido.
~rrnmodlll', o, S. O que, a que derrama, verte: "deri'amadol' do sangue Portuguez. M. P. e. 59. § Oque desbarata: "aproveilador dos farélos, e de1'ramador da farinba. diz·se do indiscreto, e mal governado.
que poupa mi serias, para larguear, e desbaratar grandes sommas.
DrrrllmBnulnto, S. m. O acto de delTamar. § ElTusão, espargimento: v. g. derramamenlo r/e sangue (em pena de cortamento de mcmbro, ou na batalha) Palmo 2. c.
169.•com assaz de1'ra11lamenlo de seu sangne. Fios. Sanei p. 82. § Dispersão: v. g.
~da armar/a. § Oacto ou elTeilo de derràmar·se, entornar-se: derramamento de mo
liquidu, v. g. - de azeile,o - de pelroleo. §
P~opaga~o divulgação. § nai va, hJdrophobla dos coes, e oulros animaes.
IDerramamento, Elfusão. Syn.) No sentido
!roprlO referem-se eslas palavras ao verterse em J.Ilaior ou menor quantidade qualquer
rorpo hqUldo, ou que se suppõe tal: del'l'anJa~lclllo. propriamente se taz devagar; etfWào IOdlC3 movimento mais rapido, abun~nle, e continuado. Por uma pequena fenda haverá um del'ralllamenlo de sangue'
blVerá ellilsão por uma larga ferida:
'
-rrromár, V.trans. (da prep. de, e do Gr.
rhtyma. corrente, de 7'he6. eu corro, verto;
ou do La!. 7'alllO, na signif. de regato, ou
o menor, que se separa de outro maior)
Irter, entornar liquido a perder-se. § IIg.
litrromal' lagl'imas,o chorar. § lJerramal' o
~gue pela palria: vertei-o na guerra pela
bya da nação. § Diz-se do orador que fal, Ioquentemente : .M. Lus. AI'r. 1. 6. «de1'nrrnoo as fontes da eloquencia" i. é, entor9~·~ltgamente. § Espalhar, espargir: v.
ii P I edrrama sua luz, seus raios. M. C. 7.
II~I an. Av. C. 63. § • A aurora rosas del'8au ando ao derredor do ceo. (luz rósea)
idlt1" de Sep. c. 4. § lJel'ral7lar grilos ao al',
lilS mas, 1haguas. V. Lus. 6.7. "alguns ver/II escuta del'ramando o vario pintasir~ CIII, E!eg. 6. § lJerramal' fl61'es; espardtrrol~lll· Canç. 12. "a manhãa graciosa que
olirio 1ando sal' dentre os cabellos a 1101'
-mo'n' rosa, etc.• Eneid. 12.26. "mal pe~
hellos tes 0 seguinte dia del'l'a7llava seus
~p 1cndores. "a neve gue o vento
distribUI' cll! nocos, ou veHos. MDel'ramar,o
!II-o' I:no Imposto pelos obrigados a pa-·
, çar a derrama: "as qunes 20 ar-
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robas de queLJra, e falta clel'mmárão por
lodos os visinbos, á proporção das lavras,
e es.cravatura de cada um" § lJerrama1' dinh~tro sobre o povo; dai-o a rebatinha. VanUa, N.' I'oc. p. 414. §il. DLsipar. § lJerramal' ; damnar, corromper: "muitos objectos
que derramão n'alma. (tirada da solidão e
recolhimento) Paiv. S. 3. f. 64. V. Dissipàr.
§ Del'ra771Q7' navio manco, vem erradamente por del'rabar, em B. 3. 8. 6. ttll. ui.
IJc"rIIlURI', V. trans. (da prep. privo de,
e do Lat. mmtls, ramo) Cortar os ramos das
arvores.
Derr""llir·..e, V. ref. Espalhar-se estender-se, dividir-se em ramos menores
que a cousa qne se del'rama: V. g. derramar-se em balsas (a grande camada, ou leilo de coral). B. 2. 8. I. ((as veyas derramam·se por todo o corpo.. ((este rio mingua pelo eslio, e se del'l'ama em varios arrOJOS, e veJas pobres•.e lIg. a pallidez da
morle, a il'a derrama-se no 7'Os10, no semblanle, bem como a {uria e outras alterações, que causam as paixões. Cmz, Por.s.
((a tristeza, o temor, a desconsolação, rtc.,
apparecem em todo o semblante como o fel
ou bilis se cIel'rama pelo corpo, etc,," § Desen volver-se, estender-se; ((c/erramou-se o
exerci to em torno da fortaleza .. Fretre. §
• LJel'I'a7l107·ão· se os soldados do exercito"
aparlaram-se do COl:P0, espalharam-se pelo
campo. AI'r. 4. II. MlJerl'amar-se a al~lla
cIa, {rola; espalhar-;;e; ir del'l'amada, não
cerrada, nem em cardume, e os navios de
perto em perto. lJ. 2. 6. 1. ((esla (!'ola se c/er7'alllOltll com a tormenta. § Não ir junto,
nem em conserva, nem pela mesma esteira. Freire, t. n.' 19. ((segundo a sua viagem ... avistárão a costa da Arabia postoque derramados.. § Derramar-se a {é no
Orienle; derramar-se uma voz, um elTO;
communicar·se. Freire, 2, n.'
172. § lJerl'amal'-se o grclo, o gel'lI1e, o gom7110 do Iri(Jo j aLJrir-se em folhas, desenl'qlver-se. Lobo, P. Pel'eg. § lJerl'alllal'-Se o qado ,. não andar arrebanhado, mas oerdidas,
ou afastadas as rezes. Vieil'. 7. 290. Sá e
A/ir. Lobo, p. 606. "quiçais se derramal'ia,
será d'algum gado allleyo.. § LJel'l'amal'-se,
narrando; ser di/ruso. § Derramar· se ,. ese~palhar-se,

tar em cuidados varios: ((em varios pensamentos se c/el'rama, fantasiando está remedio certoll Lus. 8. 86. distrahiJ.'-se em varios cuidados i não eslar a alma recolhida
CID si, a um so objecto, sair de si. Vieir. §
Del'ramar-se; damnar-se: v. q. derramo llse o cão; adoeceu de hJ'uropbobia ; e lIg.
desesperar-se, damnar-se moralmente ((os
monges muito temp'o fóra da cella, ou se
c/el'l'amào com os seculares, ou afrouxão.
Fios Sancl. p.

n..

p. p. de Derrancar,
e adj. Corrompido, depravado.
nerrnnc8mênto, S. m. A acção, ou o
effelto de derrancar. § Alteração ou corrupção de certos germens, solidos e Iiq uidos,
por estarem expostos ao ar.
nerrllncill', V. tranr~. (da prep. de, e do
Lat. mncescere, de rancor, bafio) Fazer corrompeI' o liquidos, materia~ oleosas. espirituosas, espíritos, aguas aromalicas. § fig. De~ravar: V. q. o gosto em materias .de ~ritica.
MArruinar.' "citam ou trazem mUItos a corte
para os derraneal" Ord. Ar 3. /. 149: 43.
ncrruncRr, V. trans. (anL) Desarraigar,
deslocar.
nel'l·oncRI··"e, V. impess. Corromper-se,
fazer-se rançoso: diz-se dos liquidos, ma·
terias oleosa~. etc. g fig. Depravar-se.
Derronco, S. m. Estrago, ruina. Canc. {.
20 V. § Derrancamento.
.
Derreádo, p. p. de Derrear; e adJ. lJelic. Adaq. 23. "perdiz derl'eada.. § Curvado
por erre'lto de pancadas nos tombos, por
velhice, ou por doença.
.
nerreodõr, ., S. O que, a que derreIa.
§ Usa-se adj.
nerrcuOlênto, S. m. O estado do que
está derreado.
nerreár, ou - elár, V. traus. Quebrar
ou fazer vergar, as costas, ou lombos com
pancadas. § (flg. e pleb.) Aleijar, r~nd~r.
OUs. 1. se. 3, "he hum parecer menmelro
que me del'rea"
Derruncódo, o,
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Bel'relÍl'-sc, V.

se :

V.
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ref. Dohrar-se, curvar-

g. - se o COI"po com a eclade.

Del'I'edór, S. DI. O circuito, ou a extensão, qne cerca algum sitio. Cam. Eel. 7.
.não se verão em derl'edor pisadas. Coulo,
4. 6. 8. ((eslavão ao c/el'rec/or da cidade. M.
e Afoça, E(Jl. 3. ((ao dCl'l'edol''' Cai. Rom. {.
712. ((em derredor" Ltls. 2. 22. oper - da
Mesquita.. lJ. 2. 6. 1. § Osa-~e adverbialmente' ao redór, á roda: (,onde o cinto em
derredol' cingindo cobre o ventre" Eneid.
12. 65. 1'cm'. e. 17. "del'l'edor. por c/e rcclol'.
§ Derredol' de, ou em c/erl'cdol' de, loc. prep.;
em volta, em torno, ao redor: eslavam derredor d'clle oul7'as pessoas. § -Tinha r/erl'edor
de 20 mil homens.. perto, quasi. (JOltl 4 2. I.
§ lJe rcdór por derrerJol' é hoje geralmente escripto, formando assim Joc. adv. \.
Redor.
Bcrrcgélr, V. trnns. (I. de agric.) Fazer,
depois dos primeiros regos abel'los na ter:
ra lavrada, outros por cima, para rec~bt
rem a ae-ua da chuva, e derivarem-n'a pt.
ra fóra flas terras.
Derl'engúdo, p. p. de Derrengar ; e adj.
Derreado, aleijado; opprimiuo com carga.
F. Elys. 1'. 2. 11. 10. e T. 3. p. 89. e 141. 1."

cd.

nCI'I'cIIl;ál', V. tran~. (do Hesp. renco)
(I. pleb.) Deslombar, derrear, quebrar a.

cadeiras.

DCI'I'Cul;éll'.He. V. ref. Arraslar-secom as
cadeiras quebradas.
lJerl'clcdólrll, S. f. Acção de deneter.
Derretér, V. Ir:ms. Desatar as partes de
algum corpo sólido, por meio do fogo, de
sorte que fique flmdo: V. q. den'ele7' cera,
manteirla, melaas; c/errcler' o sebo, pez, neve . derreler a coUa o gl'ude . d~l')'eler o 01'vaÍlw, elc. § fig. Abrandar,' tornai' flexivel, macio, etc., «c/el'l'eler o estilo das comedias anligas.. Apol. lJial. {. 326. «a cou. idcração da paix.ão de Christo, para aperfeiçoar as almas, derrelél-as, e inflamai-as,
por mais tibias que estejão.. Paiv. S. 0 - a
alma cm lagrimas. Cam. Egl.
IJcl'retê,·olOe. V. ref. e tambem impess.
Passar uma substancia do estado solido ao
liquido. Vieim, 10. 382. 2. § Ug. Desfazerse em choro: derrclem-se os ollIos em lagrimas. § IIg. i\loslrar gTaode afl'ecto: del'7'ele-se o coração rm ternura, etc. Sousa,
AIT. I. I. Panl. d'Av. e. 53 . ."del'relem-se
os corações com dOces lag-rimas.. B. Gram.
{. 301. «epistola, que se derreie em caridade.. § lJarrelel'-se a nuvem em agtla, chuveiros; desfazer-se: derl'eler-se o (1&0, o
cara171e/lo, o 7'cgiJlo; desfazer-se, desgelar:
üg'. «derreiem-se as entranhas de com paixao.. Vieira. lllJeI'l'Cler-se com medo.. Feo,

r

1'1'. 2. 74 V. lJerreler-se
rinhos, etc. § lJel'reler-se,o
pacientar-se: V. (J. eslou
porque elle não 'l.'em. § ii.

em finezas e ca-

IIg. e famil. imme derretendo,
IIg. Fazer grandes e exaggerados cumprimentos, quasi
ridículas' declarações amorosas, etc. § Composto do privo Portuguez de e nler derivo
do Latim 'I'elinere, po:.:to que lJual'le N/tn.
na Orig. da Ung. diga que é proprio nosso rste vocablllo e não derivado.
(Derreter, Fundir. Sylt.) lJerreler é desatar por meio de calo rico as parI iculas de
um corpo solido, de maneira que se torne
nuído. FU'fIdir é propriamente derreter, e
lançar no molde; por ISSO se diz com mai
propriedade dos metaes. A mudança que se
faz nos corpos derretidos, chama-se den'elil1lenlo; a que e faz nos corpos fundidos,
chama-se fundição. A estes dois vocaLJulos,
porém, se SUbsLit}lem. respectivame'nte, na
linguagem das SClrnClas e artes, os outros
dois, tiqtle{ação e fusão.
·lJc....etido, p. p. de Derreter. JJa.7'l'eiros,
(. 214. «neves derretidas dos montes•. § Ug.
lJerretido no {aliaI'; o que usa de palavras
brandas com alTectação. §-em amar. Fel'r.
JJrislo, I. 2. "ha bi huns delicados, buns
dOces, derretidos, ociosos, com quem elle
(o amor) póde muito.. «o esposo, em cujo
amor se tmha derl'elido •.
Derretimento, S. m. O acto de derreter. § Oe/feito de se derreter all!um metal,
ceras, elc.; fu<ão, liqnefação. § fig. Grande
molestia, enfado: «ouvir todas e. ta aren-
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gas é um derrrlill1cnlo». § l\equebro, des-I D~rro("ádo, p. p. de Derrocar. Desmol'ovanecimento, a[ectação nas palavras, ou nado; cahil10 por terra. § fig. «A delTocanas manf'iras.
da monarchia. Vi1'iat. 5. 89. "flcão del'roner"'bádo, p. p. de Derribar, e adj. cados todos os institutos monachaes- Vl:eiCaido, abatido, inclinado para baixo: "a mão m.
na face, os olhos del'l'ibados» Cam. Sono
nerrocn.liu·, n, S. e adj. O que, a que
237. "a virtude natural derribada. i. é, as derroca, derriba: "derrocador de castellos,
forças da natureza' abatidas, prostradas. e cavalleiros suberbos. "teu avô foi grano
Coulo, 4. 4. 10. "os espirilos derribados. ele derrocador de nabosn
(da Hainha desCal1ecida do partol. Rcs. ChI'.
"crl'ocumcnCo, S. m. Desabamento de
.I. 11. /l. 95 v. coI. ~.n ed. 1752.• cuidaes que edilicio, construcção, mina, etc.; derrocame tendes - com vossas razõesn i. é, aba- da, desmoronamento.
DCI'roei,r, v. trans. Derribal', assolar,
tido. Palm Dial. 2.. e P. 2.. c. 105. "derribado be em fim dos vicias, quem d'el/es he abater; arruinar, derruir, destruir, democombatidon. § As visei7'as clel'libadas; cala- iiI'. Vieir. 7. 259. 2. «o dilu via lIão derrodas. id. c. 168. «del'ribado das esperanças. cou a oliveira. Galv. Ch/'. Sancho I. ~. D. e
Lus. 7. 80. caido d'el/as.
Leão, Ch,'. Sancho I. f. 165. "derl'OCa7' OmuDerrlbodor, n, S. O que, a que derriba. 1'0 com minasn fig. "a ~raque.z~ derl'O~ou os
§ sa-se adj.
O. sos de Job, de DaVId" VICU·. 6. 2.;)9. H.
ner.·lllotlo",·o..0 mesmo que Despenha- Dom. 3. lJ. 95. ull. ecl. Consp. de Vicios, p.
deiro.
180. 2.. «derrocou Ocos o suberbo» "tlerroner"'lunncnto, S. m. A acção de derri- cal' nos Mouros como em nabos» Jorg. FerI'.
bar, ou de ser derribado. Palmo 2. C. 169. Com. "derl'Ocou,os (Sansão) a todos. Vieir.
'0 derribamento de ConstantillO.,la" (ruína, "quen~ ne(l'a o peccado original derropa. o
calda, quéda). § Os pedaços, pedra, caltça, pl'lmell'o lundarnento !la reltgIao Clmstan
de troços da cou a derribada iff· I. 6. "quan- Id.
do a subila mi eria can sobre vós, e o derDe"roci"', V. intrans. Cair, arruinar,
?'ibamento se esforçar assi como a tempes- vil' abaixo; ruir, precipitar, no sentido intade".
trans.
nel"'lbÁr, V. trans. (da prep. de, e de
Dcro-ocá.·.sc, V. impess. Cabir em rui?'iba,' do Lat. 7'ipa, precipitar da riba, ri- na, desmoronar-s~.
banceira; é conforme à analogia, e tem por
ncrl·oir. V. Derruir.
SI auctoridades cla~sicas; assim como clernIWI'óto, S. f. (de, pref. e ?'dla, do FI'.
?'ubar parece vir da prep. de, e de mpes, ?'oule) O rumo ou direcçao que as embarcaprecipitar da rocha, rochedo; dizemos arri- ções seguem no mar; o caminbo que se lebar, de ad ripam; de ?'upe, de ripa, agere va em demanda de algum sitio, por mar.
p1Y1Jcipitem.• JI1adureira diz que derrubar Vieir. 2.. 138. 2. «navegação sem carta,
vem do Lat. deturbal'e, e qUtl por ISSO se nem ... mas nunca perderão o tino, nem a
lia de dizer antes deITubar) Deitar, lançar derrola" Jt:neid. 10. n. "remão em derrota
abaixo o que estava erguido ao alto, ou em dos paizes latinos" e fig. o caminho por terpé; derrubar. M. Lus. 2.. r 5. 4. «e da pri- ra. M. P. C. t66. «sC'guimos nossa derro·
meira lançada o derribou morto em terra- ta .. e fomos dormir a hua abadia, etc.
Lus. 6. 37. «torres, montes, e casas derri- Vieir, 9. 30. 'ttomar derrola do Cco em dibando·•. § fig. Arrojar, despenhar. Cam. reitura_ insulo I. 97. "que contasse donde
Canç. 2.. "para delTibar-me a este abJ'smo vi'nha; e que derl'Ola em seus intentos liinfernal, do meu tormento" Paiva, S. t. nha" i. é, qual o modo de proceder, e !le
86 V. "o demonio trabalha para nos derri- conduzir-se para alcançar o lim que se probar em hum odio". § lig. Abater, prostrar. punha conseguir. § Itinerario maritimo, esCam. Sono 27. (,derribar o meu alto pensa- cripto pelos pilotos em vista das observamenta" Lus. 7. 6. "derribar o nome Chris- ções que vão diariamente fazendo, e que delianissimo_. § fig. •Derribar alguem da su- terminam a latitude e longitude do lagar em
berba e altiv\lz do seu pensamento- .derri- que o navio se acha; roteiro. § Diz-se tamM-lo da su/\ suberba" i. é, rebater-lhe a bem por ext. das viagens por terra. § lig. A
suberba. Cusl. 3. c. 55. "del'1'ibar alguem curva que descrevem osastros : a ciel'rota do
do credito em que estava- f.'lzer-Ih'o per- sol. § fig. A vida que cada um segue; o seu
der. V. do Arc. ::lo C. 14. § Derribar a lança; modo de pToceder na sociedade. § Derrola;
pól-a no reste horisontalmente, para dar desbarato do ex.ercito; perda de urna bataencontro. Ined. 2.. 469.
lha, grande revezo § (I. parl.)'Pf'rda de voDcrrlbiu"sc, V. ref Lançar-se, arrojar- tação, que importa uma crise ministerial. §
se. V. do Arc. 3. C. 5. • derribando·se em ter- (I. eleit.) Perda da eleição nas urnas pelo
ra com as mãos e olhos levantados ao Céo» triumpho do càndidato contrario, diz-se
V. Derrubar. § V. Destruir, syn.
principalmente se fOl grande a dl[erença
ncrl'iço, S. f. II. pop.) O acto de derri- da votação. V. Derroteiro, e Rota (do exerçar. § lig. Contenda, disputa. § Pessoa, ou cito).
cousa, que é motivo de caçoada, de diverncrl'otódo, p. p. de Denotar. Batido,
tlmento de outros.
desbaratado. li adj. e fig. Quebrado dos
Derl'lçodór, n, S. O que, a que derriça. brios. § Fal/ido, falto de bens. § Vencido
Dcr"lçá,r, V. trans. Puxar com os dcn- em eleição, em votação.
tes para rasgar, como os animaes carnivonerrotndór, 0, S. ou adj. Que derrota
ros. § lig. M. C. 6. 4. "no InCemo os Simo- (pessoa, ou cousa).
niacos clel'1'içuvão com grão furia de JudasDCI"'otAr, V. trans. Apartar da rota, ou
espedaçavam·n'o. § Derriçar em a/guem; rumo, que se levava. Vieir. 12. 264. -huma
vulg:armente se. diz .por estar a enganal-o furiosa tempestade o clerl'Otolt da pali'ia pa·
no Jogo, em dlverllmento, ou zombando ra onde tomava. /el. 11. 482. "não sei que
d'elle. § (I. pop.) Namorar, ter namoro, vento me derrolou a outro porto de Hnspaconver-ar por namoro.
nha" Queirós, V. de Basto. p. 340. "as náos
D.wriço, S. m. Acção de derriçar. § (t. tão clerl'Olaclas humas das outras. "buma
pop.) amora. § O namorado, ou a namo- q-aleota com 60 Turcos, que se derrolárão
rada.
oa armada de SOleimão Baxiall Lavanha,
ncrl'isco, S. f. Acção de del'l'is~ar; diz- Nola a B. 4. 9. 8. p. 503. ult. ed. § Rompei",
se parllcularmente do acto de l'lscar, 011 destruir, desbaratar.o exel'citoinimigo. § llg.
apontar o parCicho ~ nome da pessoa que Desbaratar, destroçar: "o vento derrolou as
e confessou; desal'l'lsca.
náos, o terremoto o_edillcio. Panl. d'Av.
. ncr"lscár, V. trans, O mesl)lo que De- C. (talvez o auctor escrevesse derrocou.)
l'lscar: «o cha~~el/er deve c/ernscar a car- § Derl'Olal' alguem n'uma eleição; venceI-o'
ta, que em Latim se chama cancellal'e. Ord. conseguir o triumpho para o candidato con~
Ar I. T. 2.
.
trario. § Derrolal' o gocerno no parlam enio ;
Derl'lscar.se, V. rf'.f. Fazer rJ~car o no- ven~el-o pela discussão e votação; fazei-o
me no rol da ~onlJssao, desobr.lgar-se da caim. Esta mesma phrase se applica por
conhecença .deVida pela con{\ssao quares- ext. a qualquer assembléa deliberativa.
mal; desal'l'lscar-se.
nerrotár, V. intrans. SE'guir a rola; naDcrrocá"o, S. r. Derrocamento ; desmo- vegar com certo rumo. Viriato 10. 4.0.
rona~ento,. desaban~ento de alguma consDerrotár.se, V. impess. Arruinar-se,
trucçao, mIna, edl{\cIO, ('tc.
901l'rer rui na. ,Ac. dos Sing. 2. 230••vereis
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o sumptuoso palacio ... com a injuria d
tempo derrotar-se..
o
Dea'l'otêh'o, S. m. Livro roteiro cm
se. escrevem derrotas, viagens' v'ulgo que
le!1'o: "os - de Nearco, e de Oriesicrilo~§
Que enslOa. as der,r.otas pelos mares, costas
e para ~anas regl~es, e portos: derr%iro'
ou .?'olel.1'o do ~Iedlterraneo, do Jlaltico da
Indta orientai, do BrazIl, etc.
'
_Derl"ub~dll, S. f: (I. do Jlrazil) Aopera.
çao de deitar abaiXO o arvoredo de uma
ma~ta, afim. de emp,rE'gar o terreno em plan.
taçoes. § lIg. ,Demissão cm massa dos em.
pregados. PUb~ICOS, CJuando se dava mudan.
ç?- dtl sltuaçao polI tlca no regimen impe.
1'1 aI.

.terrulllido, p. p. de Derrubar. § Oro.
l/~as de~'rubaclas do cão, ou cavaI/o,' as que

nao estao levantadas, nem encanutadas' e
se diz cabano. (lalv. Alv. 1). M. § Torréno
c/el:rubado; o que. tem pendor como la.
delra. Id. 'rr. de Gmela, p. 30. V. Derribado, e DeclI ve, § Derl1lbada a naJuro;a'
prostrada, .sem. força phJ'sica para resistir
a doença, Inedla, trabalho, etc. Luc. 10.27.
..er.·.. butlóll.·O. V. Derribadouro.
D\?rrubár, V. tra~s. (V. a etymol. de
Dernbar) .Deitar abaIXO, o que eslá erguido; derl'lbar: V. g. derrubar casas, arvOo
I'CS, ?mtros, aslaluas; - o homem paI' lel'ra,'
derrubar algllem. cio cavaLln: .com uma pe·
dra c/errubava (David I o gigante_ Vleil'.6.
259. § Derrttbar os paus; no jogo da bola'
lançar abaixo o que está levaolado dO
chão. § Derrubar /h.wlos das al'vol'es . fa·
zel-os cai r, sacud indo-as, ou varf'jandó.as.
Bem. Flor. 2. 159. § Abater as Corcas, de
sorte que não se possa alguem ter em pé:
V. g. a doença derrubou-o. Ilecop. da Cir.
p. 23D. § fig. JJerrubar as /orjXI ; Cazer
cair, moralmente. Fen·. "os fariseus vierão
tentar a Chnsto, e o queriãlT del'rllQaI"
Vieir. 1. 797. M. Lus. T. 2. f. 29.•querendo
com esta perfidia c/en'ubar sua constaneia.
Vieir. "derrubar, e levar debaixo a virtude
mais nervosa, e feita ás lutas" .del'l'lIbar
no infimo dos abJ'smosll id.•del'rubou-mea
fortuna de senhor a cativon Sagramol', I.
14. § Derrubar o gove1'11o ; fazei-o cahir. §
Adag.: "Antes quero asno, que me leve,
que cavaI/o, que me derrube.•
Dcrrubár.sc, V. ref Precipitar-se: efig.
"a Adão derrubou-o o demoOlo, e o demonia, Luci fcr, del'l'ubou-se a si mesmo- f'ielr.
"el·I·.. ido, p. p. de Derrnir. P..P. 2.- p.
6t. e 64 V. "muro de7'nddo com artllherla•.
nCI·I·.. ir, V. trans. (do La!. demere) Derribal', arruinar, desmoronar, destruir. P. P.
2. C. I. traz c/erroi7·.
"~rviH, S. m. (do Pers. del'uixe) Sacerdote entre os Mahometanos.
.
Des; Prep. adopl. do Latim q~e .entra
na composição das palavras, e. 1Il~ICa o
contrario do que os nomes adJectiVoS e
verbos significam sem ellas; n'e:;te sentido equivale a uma simples negaçao: V. g.
deSa1111J7"
desaffeição, desabafado, desagastado.' desagastar-se. ~ Indica lambem
uma ideia depreciativa: desbo!atl~, des{ar~'
do. § Signi fica egualmente a IdeIO do radl'
cal, mas de modo contrario: de>aboloar,
desprega?'. § Emprega-se ás vezes por 6.l 00
ex; V. g. de ]Jerdiça?'. § Aloruns conrl~n dem
esta prep. com c/is, que indica diversld.a~e,
v. g. clispôr, pór em di,veysas part~s. dl.15
minar, ctissuadir, suggenr cousa dlver~ A
que outrem persuadiu" o~ tem para SI. o
pron uncia mal/e corteza vai. degeneran~~s
dcs primitivo em c/is: v. g. dl~pal'ar por _
paraI", aisliLui?', disfavol'. § Quando as ~
la vras com postas com des não se acll~ras
nos seus lagares, procurem-se as paa lhes
primitivas, e ajunte· se-lhes o drF p'a
dar o sentido contrario: .v. g. . esrn ramar
r ele:
tirar a jnfamia, o contrariO de IIlf:m~ '6. (.
Des, prep. anl. V. Desde Ellfl":d1Í ou
193 V •• C/és que tive esta fiI} In o §p~câs've'
c/és í; desde ai, ou d·aí. § iJes, par . se sem
zes adverbio, mas é posto lor el\lPor dAto
as palavras que rE'g-e, V. g. esqlle··gntacom
lempo em qtie. § Outras vezes ~ aae propoa preposiçao de, e é redundancl a ord'(JIIsições idioticas, como em c/le ci~~e~r (JI)IIt1t
de, aJl'onde, quando Á ma usa

to
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I'" Onde)' pois talvez dizer~lOs : "tomei a
d'ônde salra» i. é, ao lqgar donde ;.!L ,~ob, e
dI lob, e em Lati LU ms,!,per, desupe/', etc.
~ós dizemos, para .COllllfJo, pam_ com os
:""'flJS' .os Mouros JamaIs d n:arao de te:;; guerra com o Çamprim para contra nós»
(;)1110 7. 10. 17. § lJesn,o, é modo vulgar:
r 9 ~esDO anno, por des ou desde o anno ;
e'aéha-se em livroS classlCos. Rcs. Vt.d{l, f.
51. c 53. •desqlte teve . Cru.z de COImbra
EIl1 commeuda» "desque daqUi a pouco tempo ovimos morrer.. f· 58. «desq!íC acabou»
ltão Or/hogr. f. 324. traz entre as erratas,
dllllé qlle, e qne deve esc~ever-se desque. §
! di-$ ajunta-se de sem arllgo, quando o nome esta limitado por sua natureza: .v. !lo
desde Lisboa até SantaTem; desde hOJe; l.
é dlJSde este dia; porque ho.~e equivale a
/.:/1 dia; (lia limitado pelo adJ. terUl. este.
I Dizemos, desci'o anno passado; ajuntando
oa anno; assim como dl?emos, o amw pas. ladO, por, ClI~ o anno passado (que s~ ~n
tende do proxlmo passado); para o dlStlllguir de outros decursos, e passados. § lJes
eOlUm é uma preposição deri vada, ou adopiada do Francez dãs ~ e noss~s J?1alores a
usaram mais per SI so: V. g. des 1, f18s enIão dà~ o anilo de 500, e equivale a de indicando termo de começo, ou apartamento,
ou di lancia: diJs a Paschoa, ou d'a Pasclwa
em diante, etc. e por isso a amalgamaram
em dlJSde.
DÍ'H, adj. numero 2 g. (do Lat. decem) Nove emai um. § Ilscreve-se geralmente dez.
! Par dris; ju~amento burlesco, e cómico,
I irnilacão de 1Jor JJeus, ou do Castelhano
pardil;;" Ulis. á fé, por certo. V. Dez.
DCilollHór, V. trans. (anL) Impedir, estorvar. Ined. de Alc.
DrHoblldo, adj. Diz-se do chapeu, de copa baila, e de abas largas, direitas, derrunad3$, ou pouco levantadas.
Dcoobllródlllllente, adv. Folgadamente;
com desabara, com desafogo. § Sem temor,
!1m receio; desembaraçadamente. V. do
Are. 3. 8.

DrHoboU'do,

p. p. de Desabafar; e adj.

I Logar desabafàdo ; que não é cercado, on-

de oar corre ou circula livremente: "a ill1a
dllabafada de -nevoeiros. B. utal'. C. 79.
,terra desabafada de malta. B. 3. 3. 10. §
Og. Desembaraçado. ld. 3.4. 9. • desaba(ado
das inimigo' que o apres avão. lJoul. 3. C.
1l"c/lJSaba(ado de rebates do ioimigo» Anil,..
Chr. /l. 4. desapressado, livre, tranquillo,
desalfrontado, sem receio. § Livre no fallar,
eobrar com liberdade, sem embaraçar-se
tlim consa alguma. § Livre, e sen1101' de
SUa.I acções tirado o pejo do superior, etc.
B. 2. 2. I. "ficou Albuquerque desaba(ado da !lente que viera a elle, e de que
~Ie se desembaraçou. § Alegre, de bom
umor.. ~ Desencalmado, de sangue frio,
;e..~ paIIao:. "o mâo architecto respondia
~ba(llt.lo_ as repl'el1ensões da obra» Apol.
21a. § lJesabafado de cuidados; desogado. H. P. r. 171. ~. "o espirita desaba\lIIfo, amão folgada.. (para escrever) /l. JJom.
.1.1. .desabafados os demonios de sofrer
:~do saem do inferno.. Luc. 8. 26. "des:"
,Mos de requerimentos.. B. 3. I. 10. ,,~temor. lei. 3. 7. B. § "OS olhos desaba(a~ de_ sobrancelhas» AlUir. ()hl'. l. C. 7. §
, nao tem Cousa em redór, ou diante:
i~rre desabafada. (das casas derribadas) 11.
~I·l. § Vista desabafada . a que dão os si Lias
~ os, ou que não tem pádra ias, e consenB ~ngar os olho por dilatado horisonte
2. 3. ~. -alem da vista desabaFada
I~• Im.
em para fóra.,
IhaItI~b.r"menlo, S. m. Acção de desidadar'iesab?f~. § Evaporação. § Tranquil"i.l.~ o espirita, que estava abafado com

J./.

"""1",,05.

B. P.

_~.ltar.r,. v. trans. Tirar aquillo que

\te ~ descobr~r, ~esagasalhar. § Tirar o
lIlrad~a a res~lraçao, a evaporação, e dar
II, o ao ar livre; arejar. § Alli viar a peIlni~~ravo que se tem de alguem, comII em v' 0'0, dando queixas, ou injurianIIIi~ng(,~ça, e de palavra: "desaba(ar
~(I'

asl. 2. C. 105. Cam, Canp. 1.

!lutem - seu tormentou "que lag-nmas
para me cksabafar» Bem. Rim. §
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Desapressar: "os ini.migos rugirão, clesaba(aneto o navio, que estavão combatendo.
Casto 7. C. 23. "por acudir a uma parte
etesabaf'ou a outra" IdesoL:cupando o passo:
que atacava em guerra) 11. 2. 5. 5. e 3. 2. 3.
"clesabaral' o porto.. i. é, saindo para fóra

honra, reputação, estimação: v. g. (alta",
ou óbl'al' em desabono de algHem. § Quebra
de credito; o desabono em que fica o banqueiro, que não responde em tempo com o
pagamento da 1('Ura : o negociante, que hoJe compra, e ãmanhã revende a me ma fazenda com perJa, incorre em desabano, e
descredito, e dá snspeiLas de ser fallido. §
Quebra de repntação.
nesubol'dÍlr, v. trans. (t. naut.) Soltar
um navIo o outro, a que estava abordado.
§ V. intrans. Desembal'açar-se, soltar-se um
navio do outro. com que estava abordado:
"tomarão por partido desaborda"em, e afas.
tarem-se para fóra" Oottto, 10. B. 6.
Dcsabnrido. V. De.ahrido: "a tribulação desabol"icla. !l. P. ela Tribul. c. 4.
Desubossár, V. tran . (t. naut.) Desatar
a bossa: v. g. de um cabo, etc.
Desubotoudúl''', S. f. desuso Acção ou
elfeiLo, . de desabotoar qualquer peça do
vestllarlO.
Dcsubotonménto,
mesmo que Desabot.oadura.
Dcsnbotoú,', V. trans. Tirar, fazer sair
os botões das casas onde estavam prrsos, e
abrir a peça do vestuario, que com elles estava apertada. § fig. Abrir o balão da nór,
e ir-se ella desenvolvendo; desabrocllar:
"como o calor desabotoa as nóres, as 1m o
amor quasi etesabotoa as almas, os corações
a outros pensamentos, e cuidados» fI.lJom.
T. '2. § fig. Abrir, descerrai'.
neSlJbotollr-Hc, V. rer. Abrir O vestido,
tirando os botões das ca as onde estão meto
tidos. § (fallando em lIóres) Abrir o botão,
desen vaI ver-se: desabotoal'-se a rosa.. V. do

a armada, que o cercava, ou bloqueava: "o

desabaFasse dos elel'allles.. (com a e pi ngardaria) lel. 3. 5. 3. § lJesabaral" a tel"/'a ete homens suberbos; livral-a de sua oppressão. §
"Desabafar as nores da erudição bem e ·r.o-

Ihida dos espinllos e urzes da escola tica e
da folharia caídiça do pedantismo da mal
acarretada erudiçãoll desalfrontar, desembaraçar. § Desimpedir, descobrir: "com entençào de fazer cortar as arvores e tapadura dos vallados, e dos comaros das vinbas
e orta~, pera desaba(al" a terra, porque, etc.•
)necl. 3. 100. § lJesaba(ar os cascos da besta;
de ·palmal·os, para dar saida ãs materias,
que, sem isso, os fariam cair. Rego, Alv. p.
318. § fig. Desembaraçar, soltar, desopprimil': .etesaba{al" o estol1lago, vomitando..
Mart. Cat, § lJesabaral"; dizer alguem o que
sente, ou o que pensa, para desopprimil' o
animo: desabarar as suas maguas.
Dcsabur.. ,·, V. intrans. "DesabafaI' com
Deus em gemidos e lagrimas. V. do AI"c. 3.
13. i. é, desam'ontar, alliviar o espirita, o
coração, dizendo o que sente, on o que pensa. 1'alm. 2. c. 135.•com ella desabarava de
seus cuidados" "vem os demonios desaba(a,', saindo dos infernos a. terrall.
Desubnfá"-sc, V. reL Pó r-se á vontade
para respiraí' livremente: «tirou o elmo para se desaba(al' da calma» Palmo 2. c. 68.
Desubúro, S. m. A e.cção de desabafar,
e alliviar-se das afilicções interiores, communicando-as a quem possa dar consolações. § Vingança ordinariamente pequena,
que de algum modo consola o que se vingou, e desabafou assim.
Desabaládamentc, adv. Descompassadamente. § ~normemente.
ncsubaládo, a, adj. Immenso, excessivo, descompassadamente grande.. Leil. Misc.
p. 485. "males etesabatados. «peso c/esabalado. Palmo 3. f.~l v, § Arrebatado, precipitado.
ncsRbalroumcnto, S. m. acto de desabalroar.
Desabulroá,', V. trans. Largar, desatracar, desaferrar. Comm. de Ruy Freire, 2. 46.
(. 171.
DesnJll'lroiJl·....c, V. reL Soltar-se do arpéu, ou balróa. Goes, ChI'. Idan. 2.
nesabnménto, s. m.
acto de desabar.
Dcsabá,'; lf. trans. Abater a aba, ou
lanço de alguma cousa: V. g. desabar o

°

°

chapéu. -

Desubn,', V. intrans. Cair, arruinar-se,
desmoronar-se: v. g. desabou o mu 1'0, a

pal'ede.

De~H,blÍ"-I';e, V. reL Cair, desmoronarse: "ua fortuna as montanhas se desaMo.

Bocage.

DesAbe, S. m. A porção do muro, ou
parede que caiu, e desabou.
DCSllbllllá.,. V. Deshabilitar. D/is. 4. sC.

«desabilitaI''' .

D<·Sllblti..,. V. Deshabitar.
D<"subltuA,', V. Desl1abituar.
Dcsuboc{ulo, p. p. de Desabocar:

"e ~ue
V. Mercê seja desabocado dos eslreitos afora
por todo o janeiroll B. 3. 5. 9.
Desaboca,·. V. Desembocar.
ncsubociJl', V. trans. (t. anaL) Despren(ler a baça 'do objecto a que se tinha ligado, passanclo-Ibe o fiel.
Desabonádllméntc, adI'. Sem abonação, ou abonador: divida - contmhida.
ncsuboni.do, a, adj. Que não tem abonação, que não tem quem o abone. § Sem
credito. § Sem meios, sem recursos.
DCSllbonudor, a, adj. Que desabona. §
Tambem se usa subst.
Desaboná,', v. trans. Fazer perder o
credito, a boa reputação: V. g. os maledicos de abonaram-no,. ou desabonaram-no
suas pmprias acfões (indecorosas, imprudentes, etc.) F. Elys. 8. 181.
Dcsabono, S. UI. Prejuizo, que se faz a
alguem no credito commercial; e fig. na
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nesnJlJ'nç/u', V. trans. Soltar. largar a
pessoa, ou cousa ahraçada. lJ. Flol'. :t /l.
193. D. F. J\Jan. Epan. 19. «da quallcolumna) se não desabraÇlt (a hera), até que o
tempo não derruba o edificio..
DC"lJbl'ltlumént<", adv. Com desabrimenta, asperamente, rudemente, friamente ; sem sabor, ou gosto: "tratar a caridade e cou as de Deus - .. § V. Seccamente,

syn.

lteslJbrí.lo, u,

adj. Sem sabor "eêa tão

desabrida (de couves em agua tall" V. c/o
Are. 3. 6. «manjar desabrido ao gosto .. AI'/'.
l. ~O. § fig. Aspero : v. g. voz, tempo, (rio
- ,. l'esposta, 10m. da tJOZ de abrido. Uliss.
5. 47. «tempo chuvoso. frio, e desatJl'ido .. V.
do Arc. 6. C. 24. 11. FLol'. 2. 179. § [Jomem
desabrido; qlIe não é agradavel na con ver-

sação, mau, ou pouco agasalhado I', não arfavel, de maneiras a peras, esqnivosas,
azedo, aspero. M. L. 5. (. 93 V. § Desconiente de outrem, desavindo, azedado com
alguem : "estava ja. o cardeal mal contente,
e desabl'iclo" Jom. d·A(r. 1. C. 2. '0 prior
do Crato acompanhou ell'ei, posto que algum tanto desabrido por certas paixões,
que teve com Christovao de Tavora.. "animo aspero, e desabrido para gente aftligida, e neces itada.. Paiva, S. I. 97. "correu
a causa ... e com termos desabl'ulos.. (chegando-se a illtentar sll~peição ao arcebispo,
e escrever se) V. do Arc. 3. 14. § Desabl'i·
do; que não tem gosto, prazer senlimental,'
e alrectuoso : (,caridade Ião desaúl'ida»
neslJbrlgndumenle, adv. Com desabrigo: «viver como brutos pelos montes - de
roupas, casas, nem choupanas, talvez nem
lapas, ou furnas·,
nesubrlll"lulo, p. p. de Desabrigar' e
adj. Sem abrigo: "a cosia do Canará ficava desabl'igada» i. é, em ll'uarda-costas.
Coulo; 1'2. 17. § Exposto á Jntemperie. ao
mau tempo: logttl' desabrigado. § ilg. Desamparado: "veudo-se desabrigado dos Castelhanos, com quem tinba cobrado bico»
Id. 4.7.7. § Que incommoda aquem esta. sem
abl'lgo: "vento agudo, e desabrigado que
os congelava.. V. do Al·c. I. 14.
Dcsl~"rll;úr, V trans. Tirar o abrigo:
dar lagar a que o ar, a chuva, 011 sol orfendam a algnem, descobrindo-o, e expolldo-o a. acção do vento, calor, ou humidade,
etc. § Desamparar,
Dcsu''''ll{lÍr-/ic, v. reI'. Alongar-se: v.
g. da terra, que abafa o vento que vem por
cima d'ella. B, I. 4. 3. § Sahir do abrigo;
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expOr-3e ao tempo. § fig. Fugir, desviar-se
do amparo, ou favor de algurm ; perdei-o
por querer, desfavorecer-se d'elle.
UCHob..ll;o, S. m. Falta de abrigo; I'Stado do que se acha sem abrigo, exposto
ao tempo, ao frio, etc. : "Jesus no desabrigo do presepio.. Vieira. O desabrigo de ca·
~as mal telhadas, sem vidraças, ou resguardo do frio, etc. O desabrigo ue uma costa
brava sem portos, calhctas. etc. § (I ..... Falia
de arrimo, acostamento. patrocirllo, desamparo: "olhai eohor no so desamparo, desa·
brigo, e orfandâtle.. lt'/os. Sanet. p. 2G8. 2.
DCSIII...llllêlltO, S. m. Aspereza. desagrado, pouco a&:asalho, e quivança rudcza, na cooversaçao, nas palavras, nos modos, ou no tractar das pessoas. § O desgosto, e principio de inimizade, qne alguem
tem com outrem; lJ. F. Man. V. de J. J.
128. "o desabrimen/o com os vizinhos, parentes, nações, antes amigas .• Porto Rest. §
Aspereza do tempo, e fig., das palavras ofl'ensivas, e das graças, que o não ão, mas
toques picantes, e acerbos, azedos, acres,
etc.
Jtellnb.. h',. V. trans. O mesmo que abril'
mão de alguma cousa; desistir d'ella, abandonal-a: V. fi. desabriu mão da 1Jel'/enção.
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210. "e assi eomo gente triste e desacallde- e consc'guir: "triste desaccr/o de suas lidas,
lada se comcçarom de acollJer pera seus e fadigas .. "mal aventurado clesacer/odesuas

finezas, e prendados carinllOs, fallimeolo.
arrayaesll .
Dcs..cezoãrkv. trans. Ocontrario de sal
Itcs"cRuclllhilllo, ll, adj. Que não tcm
zonal'. Telles, thiop. (. 160. IIg. ceamo as
caudilho, ou chefe.
ItC.-lRcll..tcló ....mentc, aelv. Sem cau- cousas lá se hiam acezoando, ou desate·
zoando pal'a seu recebimento>.
tela. CosI. Georg. 71. 678. tlU. ed.
DCSlIC....tcli,,16, p. p. de Desacautelar,
ne""chel;á.,, V. trans. Afastar o que es·
e adj. Sem cautela; imprudcnte, leviano.
tava proximo ou chegado. §-se; V. reI.
DCSllCU.. lclil.., V. trans. Adormentar a Afastar-se.
DCSllcldlllcaçíio, S. f. Acção Je desaciprevidencia de al~uem; mantel-o em perigosa tranquillidaue.
di ficar.
UcsocldlOcár, v. trans. (1. chym.l Fa·
Dcs..co..lclá.·-sc, (mais usado) V. reL
Ser improvido, desapercebido do mal, ou zer sair urna substancia do estado de aci·
damno, que llJe póde succeder; privar-se dez.
nCsOCobRI'dIlDlcnto, S. m. OestaJo do
do~ meios de obviar qualquer preJuizo
Dcsocovolló.·, V. trans. Afastar, sepa- animo da pessoa que perdeu a cobardia, e
rar alguma cousa que estava sobreposta a cobrou valor; destemor, afouteza.
DCSllCO b .... dá.., V. trans. Remover do
outra: 'v. g. desacavallar 11m den~e.
.
DcsllccltlcIIM..·sc, v. ref. (t. JOcoso) TI- animo a cobardia: animar. M. Lus. 1. 3.
Dcs.. cohoOlllillllllllêlltC, adj. (anLl EIII'
rar-se do accidente em que caíra, tornar a
si de desmaio. J/ldeo, Variecl. de Pro/h. ac. cid. V. Desacoimadamente.
Dcsncohllild'"llêllte, adv. Sem coim.,
I. sc. 3. 383. "ó Maresia, ó rapariga, desacciclen/a-le, desmorre·te, olha, etc. li
pena, ou castigo. ~ Sem acoimar, ou citar
Ucs ..cclhuildn, R, adj. p. p. de Des- para se ver condemnar.
DCSRcollllúr, V. trans. Absolver da coiacclimar. Deshabituado tlo clima.
Dcsoccllmiu', V. trans, Deshabituar do ma. Apol. lJial. p. 145.
DCSllCOUR.,. V. Desacoutar.
clima.
DCSllcolcl.etilr, v. trans. Desahrochar,
Dcsoccllmár.se, V. ref. DeslJabiluar·se
Paiva. S. I. r 159. M. Lus. 4. 24. "desabl'io
desprender os colchetes.
mão do alaque.. § - se V. ref. lJesabrir-se do clima.
Uesllcclhllotál··se, e derivo O mesmo
ncsllcolchoár, V. trans. Desfazer oacol·
com alguem; azedar· se com elle, perder a
choado.
boa conversação: (apassivadam.) tlcar em que desacclimar-se. etc.
Desncolher. V. trans. Receber mal, 00
Itcsncomlllodádomêlltc, adv. Com des·
desaLJrimento, des~ostar-se. Porto Rest. corcommodo; falto de commodos, .sem accom- não acolher. .
tar·se, ou resfriar a boa correspondencia.
Dcsocolllllllcnto, S. TIl. Mau acolhi·
Dcsnhrochittlo, p. p. de Desabrochar. modação.
Dcsoconl1l1ndntlísslmo, n, sup. de Des· mento.
A que se desapertou o broche. § fig. oito.
DCSllCoDlUlodár, e der. V. Desaceom·
SDiz-se das nóres e botões, cujas petalas e acommodado. B. "'/01'. 1. 54. P 280.
Ucsncomlllodátlo, p. p. de Desacommo- modal', etc.
lolhas se abriram.
Dc....cowponhádoDlimte, adv. Sem
DcslI''''ochúr, V. trans. Desapertar o dar, e adj. I ncommodo , nao opportuno, não
que estava preso com broche. F. E/I/S. § accommodado, improprio: v. g. Ioga/' des- companhia; só.
JtCSllcolllpllnbádo, p. p. de Desacom·
fig. - a língua; oltal-a. § fig. Descerrar: accommod:ldo pam /al (abrica: "terra asdesabrochO?' os labios n'um sorriso.
pera .. I'steril. .. desacommodada de tudo panhar : V. Acompanhado: "deixaram os oa·
Ue IIlu'ochÚ", V. intrans. Diz-se das no- o necessario ávida lJumanall Luc. 2. C. 7. vios desaCOl1tlJanhados.. sem companha.lned.
res e botões, cujas petalas e folhas se abrem ..tempo desacommodado... § Que anda sem 2.497. § IIg. Falto: .desaC0ll11Janhado de Oe·
e ostentam: .Abotoados ambos estão e em modo de vida; diz-se dos servidores, cria- ções poeticas.. Sw'upila, Prol. ás Rim. de
viço; mas as llórcs Só as verás desabrocha1' dos, cai xei ros, etc.
Cam. "façanhas desacompanhadas de fraqueJtcsRCOnl1l1otlár, ou DCIIRccommotlár, za.. P. P. 2. 118. Barreiros, ( 66 V• • Ieve
TI'um d'elles, Quando no outro esmyrrado
e re equido Fol11a e botão cair.. Garl'eU. V. e dt,l'iv. v. tr.aos. V. lncommodar. § Privar conjectura ... desacompanhada de outras ra·
alguem de accommodação, ou morada em zões.. § Livre: V. g. desacompanhado dedilBranca, 4. 10.
Uc,,"brocbill'-SC, V. ref. Soltar-se: v. g. que está accommodado; desalojar. Prov. do 1'es, de trabalhos, de imaginações. Qlleiról,
em dizer mal. B. Flor. 4. 144.
7'el'1'. (. 150.• não era justo desaccommodar V. de n. 45'2. Arr. 1. 17.• actos de religilo
Jtcsllh"olbill', V. intl'ans. Desabrochar. aquellas pessoas a quem a vontade de Deus desacompanhados de fé. Arr. 3. 15. '0 ulil
§ Brotar, crescer, desenvolver-se.
quiz eonservar sem ruina as casas em que desacompanhado do honesto. Vasco Si/. 41.
UClilllcoDlllllnbá.., V. trans. Deixar í
JtCSUbIlS'IlIIlUltmtc, adv. De modo des- vivião... ~ - v. reL Privar-se do seu comcompanhia de alguem, deixar de o'acommodo. § Desempregar-se.
abusado; sem guardar conveniencias.
UCSllCCOI·,lil1·, e der, V. Desacordar.
JtcslIb..sildo, p. p. de Desabusar, e adj.
panhar: "não quiz clesacompallhál-o em
Livre de abusões, erroneas superstições. §
ucs"ccllm ..lál', v. trans. Tirar, separar quanto vivesse.. /Jril. C. 6 C. 22. Vieira, I.
Sem cerimonias, um tanto atrevido.
587. "não o desacompanhou sua antiga for·
o que estava accumulado.
DCSlIbIlSIl.., V. trans. Tirar alguem de
De..ncêlo, - ódo. V. Desasseio, etc.
tuna.. Freire. § Deixar a conserva dos naUesoc("l'biu', v, tr",ns. Tirar, ou tempe- vios. Amaral, 7. ~ Desunir cousas, que se
abusões, erros, preoccu pações vulgares.
Tal'/!t(o traduzido. li IIg. Desenganar, abrir rar a acerbidade, o agro, a acrimonia; e acompanhavam. § lJesacompallharumaquuos olhos a algucm, desilludil-o: "desabusai- tlg. ,,- a dõr> "desacerbar os animos aze- tao, ttma causa; deixal-a seguir á revelia.
vos d'essas erroneas, e vulgarismos, com dados...
Ucsncnlllponhúr, V. intrans. Deixar de
ItcllncCI·tátlRmelltc, adv. Com desacer- acompanhar, apartar-se de al!tuem: v. g.
que vos mamentârão".
Jtcs.. b....ó.·-sc, V. ref. Curar-se de abu- to; com imprudencia; erradamente, incon- (amos juntos ao Cairo, ?!las d'alli por dianle
sões, de preoccnpações vulgares: e fig. des- sideradamente.
mui/os desacompanharam.
enganar·~e. ~ Perder o natural acanhamenDesuconHclbádo, p, p. de Desaconse·
Dcsnccrtiulo, p. p. de Desacertar. § actito, pas ando a não guardar re peitos, nem vam. Que ficou baldado na pretenção em que lhar; e adj. Temerario, inconsiderado. Calconveniencias, nem cerimonias.
tinl1a a mira. § Que não pode, ou não ha de vo, Hom.. 2. 310.
DCl'lIlCOllbádo, a, adj. Livre, determi- ter bom exito : "em preza desacer/ada,. Luc.
DCSUCOllscIlUÍI', V. trans. Dissuadir,
nado, sl'm acanhamento. P. Rib. Rol. 1. 53. I. c. 7. que não dá no alvo dos seus dese- desviar alguem de resolução que tomou.
"\'ossa Mage~lade, a quem sempre agradá- jos, e I'rra o tlro das suas pertenções. § In- V. do Arc. 1. 22. ,<lho desaconselharão. Goa,
rão animos desacanhadosll.
conveniente, mal pensado' errado.
ChI'. Man. 2. C. 43.
DCl'lIlCll,·,·ilr. V. Desacravar. Casl.
.-e.".cc.·tár, v.' trans. Errar, falhar. não
Dcsncorll~oú"o, p. p. de Desacoraçoar.
DCSllclltúdlllllelllc, adv. Com desacato, achar: "os principes, que desacer/ão os Cam. e Amaral, 7. P. P. 2. c. 31.
com irreverencia. P. P. I. C. 27.
meIos da conservação e autoridade.. (falias
Dcsocoruçoalllclllo, S. m. Falta de aniDe,,"cntádo, p. p. de Desacatar: .ser o de D. Aleixo de Menezes.) § Não conseguir, mo, desalento.
lIcar baldado, frustrado na pertenção. § Dimão I\ey ciesacalado" AIT. 5. 14.
UcsRcoroçoór, ou De8.eOr.~oár, e
ucsocllCnlllênlo, S. m. Falta de acata- zer ou fazer alg. cousa erradamente. § Oes- der. V. trans. Fazer perder o coração, o
mento. B. 3 6, 2. •desacalamenlo ã pessoa ace/'/al' o 1Jasso; não o dar certo com o de animo; desanimar, desapontar. Co%, 5. S.
do fieill e C/ar. PI'OI. Palmo 2. c. 87.
outro que caminha junto.
'2. "para desacoroçoarem mais o inimigtll
DcsDcntár, V. trans. Faltar com o deviDCH"CC..tál', V. intrans, Cair em desacer- Paiva, S. 1. 134 1'. "servir mais de nos
do acatamento, com o 1'«:' peito a alguem: to, erro, falta, culpa, nota, falha: V. g. des- desacoroçoal', que de nos animar•.
DCSllCO"Rçoár, V. intrans. Perder oani"depois de o desaca/arem" 111. P. C. 200. acertar na genealogia. "J. L.
desacatar os reis. AI'I'. 5. 14. § l'ractar com
DCIIllccl'tár.Hc, V. lmpess. Frustrar-se, mo, a esperança; desanimar. Pat:va, S.I.(.
irreverencia, profanar: as leis de Deus des- baldar-se. Jned;. 2.
77. "os ~uaes por 32. "desac01'aFoal' com as zombarias dos
acata. Sã e lIlir. Cart. 5. esl. 22. § Despre- quanto o prinCipal ardtl a que blRm se des- máos he indicio de ter pequenas raizes a
acertou, por nom ficar em vão sua passa- virtude, e estar muito á frol da terra. Cal/,
Z:l.r. § De~honrar.
Dcsncl'tto, S. m. Acção de desacatar. § gem, arnbaram, etc...
8. c. 53. "desaCOl'oçoal'" "começarão a desaUcsDccrto, S. m. Ocontrario de acerto. eoroçoar.. Couto, 5. 9. 10. § DesacorafOllrê
Falta de acatamento, ou de respeito ao que
o merece; irreverencia. M. Lus. 1. 2. c. 12. § Erro em COUBas da direcção da prudencia, mais conrorme á radical coraçtlo.
Ucsllçorár, V. trans.. Amansar, razer'
ou em moral. li Erro, falha no conseguir os
§ Desprezo. § Desbonra.
Dcsacaudcládo, o, adj. "Gente desacau- intentos, ficando frustrado d'elles por errar, mão o açor, a ave de rapll1a bravIa, esquide/ada. sem capitão, desordenada. fned. 3. ou não applicar bem os meios de alcançar, va, que se debate quando a querem tomar.
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I fig, Domar as pessoas esquivosas, espaufadlças como o açor bravio, § DeslJravar,
desembrnvecer, desanojar, desapaixonar o
irado, neorado: amansar, domar, domestiCM ave bravia, e genios taes.
Dc..ncor!10âl', e der. V. Desacoraçoar,
ele.
Desllcorclâcllllllenle, adv. Desatinadci-'
menle, com desacordo, em disconlancia, II.

do-a, transportou-se, e lhe caiu o cajado uo
clJão. Levou Aonia contentamento daqueJle
desacordo .. § Desattenção, descuido, incuria. Porto Rest. I. B6. /llarinh. Apot. 125. -o
desacordo dos que governarão Ormuz" §
Falta de acordo, tento; lnadvertencia; imprudencia: "procedendo, e fallando com tal
desacordo, que parllcia fóra de seu siso"
(opp. a acordo, ou c.oretura) § Discordia,
desavença. Ined. 2. 185, .polo nom querer
fazer ... foy elre.r ali com ella (com a rainlla) em grande de~'acordo" Diar, et'Ourem,
r 110. Obro et'cl-Rei D. Dltarte. Azul'. C. 38.
..desacordos, em que elrei D. Afonso II. andou com suas irmans. Pina, Ch!'. Ar- II.

Deslldmoe,!lt1l9iio, S.

admoestar.
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f. Acção de des-

p. p. de Desadmoestal'. Dissuadido, desaconselhado.
Desuclmoesh.dol', R, adj. e S. 0, a que
desadmoesta.
De~....I... oestá." V. trans. p. uso Dissuadir, desaconselhar.
ue..... dol·1l9iio, S. f. Falta de adoração. §
Detestação.
lte.~llclo.,.iclo, p. p. dc Desadoral' ; e adj.
A que se falla com adoração. § (jg. DeLestado. § ng. Impaciente, raivoso.
De,... dl"'i.." V. trans. Faltar com a adoração; não adorar. § fig. Abominar, detesDeslldmocNtádo,

/Illm,2. I. 10.
Dcsacol'dllclo, p, p, de Desl.lcordar; e
Idj, Dcsconcordado: .[lOuve o negoCio por
dtsa!XJrtlado ue todo" § Desconforme na opinião, V. JJi~corde. Ord.
4. p. 13... c se
llS dilas desembargadores ... forem desac01'i/adoJ, ou em desvairadas leenções em os c.4.
tai' .
De"H,co.'o9oill·, e der. V. Desacoraçoar,
lJesudcll'ilr, V. intrans. Irar-se, indignar'cilOS, (Iue se perante elles trautarem, etc."
SUCJacordaclo; alienado dos sentidos. § etc.
se, solrrer com impaciencia.
Desllcol"'ítlo, ", adj. (anL) (é melhor
Desudorlllece." V. trans, Acordar o que
fmprudente, sem acordo: .acordados do·
SOIlO, e desacordados na honra, lançaram-se Dessocorrido, V.) Falto de SOCcorro, Sã e Mil'. esta dormindo, interromper o somno, desao Dlar' B. 3. 7. 8, § Sem acordo, privado 1'. 2. f. 33. "de toda a parte desacorrido" pel·tar: e no fig'... é necessario, desadol'lnedos sentidos. Lobo, p. 220... e achando-o Leão, Ohr. Sancho 7'. l. 219. "elrei d'e Cas- ceI' as almas d'estes sonambulos, que peulo pastor) clesacordar.lo sobre a rei va com tella deu acostamento a elrei D. Sancho. , . são dormitando, ou tresvarião dormentes".
UeslIclol"lnelltRr. V. trans. Tirar o torIgna da fonle o despertarão" (,sem nenhum por ir desacorrido a elle. Incet. 1. 563. "inICOrdo nos sentidos, que a todos a alma do elrei tão só, e lIesacol'I'ieto"
por do membro adormecido, dOI'mente,
DeslIcostuIII/.d.lluêutc, adv. Contra o adormentado: V. g. - as pcmas, V. {J. andeixava desacordados antam" Luc. 3. 3. §
Esquecido. Palmo I. 3. .. desacoretado de si" costume, ou fallando o costume, o uso; dando.
nesIldo.'.uido, p. p. de Desadornar; e
Dissonante; opposto a acorde. IIg...deu insoli tamen te : tributos, respeitos que - exi·
nDl suspiro desacordado, e lo~o lhe veio fi gia; i.nsólilos.
adj. Sem enfeite, sem adorno: e (j~. «'Sentiuesllcoslullllido, p. p. de Desacostu· mentos fOI·tes, e cbcyos de verdaue nua, e
lemhrauça.. Lobo, p. 236. § vue não esta
senhor de si: .homens desaIXJrdados e des· mar; ç adj. Deshabituado, não costumado. llesadomada" .
alinados com os golpes dos inimigos, que os V, elo Are. I. l. "os Turcos desacostumados
Dcsllclo.'ulÍr, v. trans. Tirar os adornos,
lColIIDlelteram, e assaltaram no sono da a ser vencidos" Arr. 4. 24. "anlre pessoas desenfeitar. Ai;. dos Sing. 2. p. I7B.
IJci\llldÔ"llo, s, m. Falta de adorno: afeiamndorra. Ooes, Vhr. Man. 1. C. 72. "como desacostumadas a isso" Palmo 2. c. 135. §
~omens deiJ'acordados e desatinados do som- Insotito, dcsusado, extraord i nario, Cam. mento do quc cstava adornado,
DO' lalacados no quarto da modorra de Filod. p, 18(j, "tantos e tão desacostumados
DeslldnnlÍdo, ", adj. (I. bo!.) SeparaIObresallo.J § .. Oepois de acordado cega- trabalhos" Lobo, p 202. .. ouvil' cousas tão do: v. g. anlhel'as -: i. é, sollas. Brot. D.
mellle, ou para mcluor dizer desacordado" estranhas, e ingratidão tão desacostumada.
1t~"'lIdvel'tído, u, adj. Inadvertido, fal·
rom pouco lenlo, Lino. Cam, Eleg, 3. "Con- P. P. r 20 V. "dcsacostwnados merecimen- to dc ad vertcncia.
Iflho Ião desacordado" falto de acordo, COl:- tos" i. é, raros, não communs.
De81ICuilllá." V. trans. Tirar, matar a
UCSllcol!llulIlill', V. trans. Deshabituar, fome ao esfaimado; fartai-o. § fig. Saciar,
dnra, prudencia. Vieira. "o - amante" Lo~,Pcrlg, i. é, louco, opposto a cordato. § fazer perder o costume a alguem. § - al- satisfazer: V. g. desa/'e.Í1nal' a cubipa, a conl<ij. Que não dorme, que esta desperto do gmna cousa; (loc. ant.) perder, deixar o cupiscencia ela carne, etc.
~mno. Utiss. 3. 4,2. -gostos desacordado es- costume de a faz!;r, on praticar. Feo, (j. !.
De"lIlrllmill', V. trans. Privar da boa fa~u sonhando".
155. 3. "se por estas cousas vos levarão di- ma; desacreditar, denegrir 11 fama. Cane.
Dcoaeo,'dilutc, p. a. de DesacordaI'; e nheiro, o mais certo 11e que as desacosltt- r 30. "as mais perfeiLas manhas desa/'ama
I<ij,2 g. •Credores desacordantcsll Ord. AI- máramos"
neste mundo". § InfamaI'.
1(. e Man.3. 62. 9, que não outorgam o
ueSUeOl!lltllll.il', V. intrans. Perder o
DC.!IIICllZC." V. trans. Desacostumar, deslIe outros concredores concedem ao com- costume. Feo, {j. "queria fazer desacostu- habituar. § - se, v, ref. Desacostumar-sc,
Dum devedor.
deshabitllar·se.
nJa?' do mundo tluma cousa"
Dcucord(lr, V. trans. Fazer perder o
UCSRCO.!ltulIlór-se, V. ref. Diligenciar e
DC.lIllfelçoádo, p, p, de Desafeiçoar. §
l'lIrdo, põr em desacordo; fazer desconcor- conseguir perder algum costume: "as ami- V. Oesalrelçoado.
I.!r. Palm. 3. p. 2/.
IJc.!UlCe/!,'oá." V. trans. Fazer perder as
zades mais se hão-de desaIXJstuma/', que
'e~.eordllr, V. intrans. Não estar pelo cortar" Res. Lei.
62. § Cair em desuso. feições reg-ularcs; desfigurar. § - se, V.
llIrdado, justo, concertado; conLravir ao Barreiros, r 61 V. "depois que se desacostu- reL Desfl~urar-se.
Dc... ureuo, p. p. de Desafazel'. § adj.
ICUrdo, não concordar, não convir no pa- mou esta conta de passos e milhas, que os
Itll1r, e volo de outro. O,.et. L. 3: T. 78. B, antigos u~avam" Pa·iv. S. r 213. «desacos- (anL) Deshabituado, desacostumado.
IFtrder o acordo, o consellJo. Oast. 2. C. tulltao-se as amizades entre os 'homens" "toDesufer"á." V. trans. Soltar alguma cou11. .d8Jacordál'ào de se defenderll § Esque· dolos bons costumes se perdem, toda a vir- sa do ferro, a que estava presa: V. (l. deslIr·se: v, g. - de algltem. B. Ola/'. C. 76. § tude se etesacoslurna" FerI'. Bristo, 1. 3. r 74. aferraram a embaroapão inimiga: "a presa
uesllcol.oál', V. trans. Desapertar a co° te desa/,erro" Lobo, p. 6~ I. § fig. Tirar das
~nJer oacordo, bom senso. Illed. I. f 4B4.
lIfodo em ludo mui prudente, nisto pare· la: e tig·. despejar, dcsavergonuar, fazer Mãos, dentes, garras, unhas. § Soltar esfQ que desacordava" discorria impruden- perder o pêjo. Oeita, (). ..desacotoando-os pontaneamente. Casto 5. C. 34. "O peixe
menle, § Desacordarem as vozes, ou ills- de sorte que o odio do coração rebentou sombreiro clesalel'rol~ o navio" § Desa(el'rar
do porto (i ntrans.); levantaI' ferro, ancora.
lwtenlos da musica; não irem confol'mes,. em palavras"
Desucoto(u', V. intrans. Descal'ar-se, Frett'e.· .. assi quizerâo desaferl'ar do porlo".
IIS dissonantes na symphonia, ou acomDcsllferl'ár·se, V. reI'. Soltar-se: V. g.
II!lbamcnlo, § Ined. 2. 23B. «não desacor- perder o pudor. Oallc. I. 20 V. "por que
11M na grandeza do cOl'ação com a do cor- não desaIXJtoe, com ombradas o pardiluo" desaferrar-se da fusta; soltar-se da que tíueSllcollt.il', V. tI'ans, Fazer sauir do nua aferrada a que se soltou (Goes, CItr.
~,jbjd,320.(tinha Ião grande o animo como
/lfan. 4. C. 4,0.); ou apartar·se o quc tinba
IflIalura) Id. 3. 209. "a guarnição do ca- couto, ou refugio.
Desllcov'U'tIlÍl', e derivo de Covarde. V. outro aferrado. n, 2. 6. B. § ,,0 peixe ro~~ Dão desacordava de suas vestiduras"
meiro não se desaferra do tu1Jarao" H. N.
Iildeldizia, não desmerecia, não descon- DesacolJardar, etc.
uesllCl'llvÓI', V. trans. Tirar alguem, ou 2. 323 i. é, não o larga, vai sempre ferrairmall,
do
l1'elle. § Desalerral'-se da o]Jhtião; deillIleardar-lIc, V. reL Esquecer-se, alg. cousa de logar, onde se ache acravado:
~rd!r osentido, V. g. com queda. flled. 2. V. g. de ruínas, atoleiro, etc. § fig. Desop· xar, mudar, o que era tenaz; desamarrar·se
~.e quiz Deos que o escudeiro nom se priinir, tirar debaixo de algo peso. Casto 2. d'clla.
lJes'llCm'rolbár, V. ·trans. Correr o ferbrorddra nenhuma cousa, e Ulhou logo C. 57. "desacarval'''
uel!lllc.'cdltlido, ", p. p. de Des1icredi- rolho para abril' alguma cousa; desferroliln~'lcorria perigo de se afogar, e lhe
bUm eslendido a lança, para que ao vir tar, e adj. Que perdeu o credito, que está Ihar: V. g. desafr.rroJhar a 1)0/·ta. § Tirar
al~uma cousa do logar em que eslava bcm
rim! se podesse segurar a ella) "onde o sem credito. § ~Ial conceituado.
,.w lail'ez, onde o costume tambem se Desllcl'edUlIdôl', n, S. que, a que guardada, aferrolhada: desaferrolhar o di_''dão, se extraviãoll Bocaqe. § Dcs- desacredita. § adj. Que tira o credito, ou a nheiro.
DClSufm'rolluir-se, V. ref, Soltar-se de
boa reputação: desabonador.
1Iir-se no ajustado, desconcordã·r.
ueslICI'ctlltâr, V. trans. Tirar o credito, cadeia. prisões, etc. "permiLtiu Oeos que
Iflaeordlllívo, 0, atlj. Costumado a
ItOloar, cantando, Obl·. d·et·Rei D. Duar- desabonal'. V. do Arc. 1. 2l. .as cores com se clesa/,el'l'olhasse hum Mouro, fi ue andava a
I.
que a malícia pertendia desacreditar a vir- banco na galé" Couto, 4. 4. 7. § fig. fJesltuetirde, ou Delluccórde, S. m. (I. tude" Arr. 5, 16. "peçamos a Deos que des- pren~el'-se: "grilhões que se lhe desa[erl'O
l..)}issonancia, desuarmonia. § -- adj. acredite os conselhos dos impios" "des- tha/'ao, JII. L. 1. 2. C. II.
llIllIIIIanle,
acreditaI' a Christo com o povo" Paiva. S. 1.
De... IICenorlÍ." V. trans. Afronxar o ferltuebrdó, S. m, Alienação dos senti· I- lI9. § Não acreditar: V. g. uma historia. vor, fazei-o pel'der; abrandar o ímpeto, enilt'Jr doença, medo, etc. Lus. 6. 72. § EsDC.!lllCI'edUár-IIe, V. ref. Perder o cre- tibial'. Bem. L. e {lato I. 2BI. "desalervorar
fl!àmento, alienação de si, enlevação, dito por propria culpa, ou imprudencia,
a sanha do demonio".
~rle, Lobo, p. 207. M. e Mopa, 1. e.
Desllcul"ir. V, Desoccupar. Patm. 1. C.
IJcslllfubllldlÍdc, S. r. 11. USo Falta de
< 'I iJlo olhou lJimnarder, e couh~cen-' 4. e 2.
atl'a1Jilidade; descortezia,
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D Cj;lUlfll",êa·. V. Desofa7.er.
Dt,,,,"If('ctnçiio, s.
Folia

desa/i-onlar estes povos das vexações. que' u'este sentido é intrans. V. g. desallnou um
de allectação; os nossos lhe faziào. M. P. C. IftG. ~ Desa- ponlo; deRaflua quando canla: ng. -a alma
naturalidade, singeleza no fallar, ou obrar; pressar do que embate, e ataca muilo: ..o desafi,lIa 1l (quando passa a obrar mal) Preso
despretenção.
lenho cesafronla
das ondas furiosas" fazen- les, 5. ~ - avo;;; perder e la a sua melo1
DCllllllfectiadnnaênte, adv. Sem alrecta- do-o surdir sobre ellas, ou desviando a pr6a e1ia. § Des'a!iná1'-sB, v, impess. Perder a ano
ção; com singeleza.
do O'olpe que vinba contra o baixel: il. do nação.
nUlItfectúdo,
adj. Sem a[eclaçüo, medo, suslo. M. P. c. 136. ('desa/i'onlai esDesnríG, S. m. A acção, ou aclo de prodcsprelencioso. Vieir. 1. 3U. "a di~posição se estrangeir01l § Alli viar do cansa90, facli- vocal' algnem para dnello, combate, comenha de ser deso/feclada, c natural" § Eslylo ga, calma; livrar cle cousa qne cau -a op- da. Cam. Ecl. 7. "cnll'elanlo como a nór da
-; sem adornos procnrado:, ou exquisllos. pressão; desafogar; fazer respirar livre- laranjeira, qne he desafio duro, e arriscaúo"
Vieira. 10. 'liO. 2. § Resposla -; sin"'ela. mente.
§ Briga, duello, balalha, justa: "tirar, citaJet. "nflo são exaggerações, senão ve/:daeles
nesnlfa'ontill'."c, V. reI'. Vingar-se da mal' a desafio1l Maus . .. sair a c/e a~oll Vicio
muilo dese{/Tecladas-ll.
,
alrronta recebida; obter reparação d'ella. § ra. § Carlel de desafio; carla em que se
I)cslIlI'éclo, s. m. V. Desalre·ição.
Livrar-se da all'ronla quc causa o tralJalbo, provoca a duello. § Competencia, despique:
DCNlItl'i'clo, ", adj. Que perdeu o a[e- o cuidado. {jlWirós, V. de B. 3~9. 2. "des- .. calllar ao desafio" fi"'. "enLrar em desa~o
clo, a alreição. Tacilo Porl. r 262. "os ('xer- ar'onlaelo o Hollandcz de~te cuidado1l Seg. com a morte', Gal/eg. 3 es!. 85. -Os desafio,l
citas desancalos, e quasi alheados" § Con- Cerco ele Diu, f. 325. "c/esa/fronlal'-se o se- faziam-se anligamente por auctoridade do
trario, acLverso: é desaO't>clo ao goce1'llo.
quioso na agua" § Desa/fronlar-se ;'desaba- soberano, ou de alguns capilães de praças
DCIi'lIifclçiào, S. r. Falia de an'l'ição; far-se, desopprimlr-se, til'ando O elmo, ca- ele armas, que daoam campo, Olll)raça aos
aversão. Vieir. 1.302. "os inimigos vião-Ibe pUZ, capa, ou cousa flue abafa, e encall11a. r que lados, e punham fieis IllIe eram o
no 1'0 ·to a c/esan'eiçãoll "c/esa/feição, e des- II. Clal'. C. 24. Coul. 7. 6. 5. " se elesa(ron- 'mesmo que paclr'inhos, 110S desafios crimi·
alllor a Oeos" Ueila.
lasse" (despindo as armas U!l1 muito gordo.) nosos, e defesos. V. Armas, Fazer. Cámpo,
nCNlllfclçoiulo, p. p. de DesafYeiçoar; c
DC"l\linçíio, S. f. íant.) O acto de dl"sa- Ouello, l1epLo, Trance. Nobi!, p. 304. e 308.
adj. Qne não lem alreição: "juizes inLeiros, fiar; e1e~aflo. Azu1'. c, 27. Jned. 3, 103. Ord. (V. ES)Jl"it. des Lois, !.-. 28. c. 241 Esle~desa·
e elesafli3!çoacios nas cousas do proximo» Ar. 5. 1'. 53.
fios tinham por fim. livra?', 011 provar a illPaio. S. 1. (. 88, § Que não lem boa vonlaDcsnfiú.lo, p. p. de Desafiar. Chamado nocencia; salísfa;:;cr-sc (/e injllria, 011 quea
desafio,
a
duello.
~
Provocado.
§
AlI'ronlabl'a de hon1'a; e oslenlaçào de valor llOS
de a oulrem; desall'eclo: "he-lhe -" Lobo,
p. 198. "e mais pareceo ving-ança d'aggra- do, accommettido. § Excilado. § ii. Embo- lrances, em que de commum se combaliam
VOo que praga de homem desa/fe'içoado» e tado, que perden o tio.
a loda r·eq!wsla; i. é, com qnaesqllcr ar·
DeslIlIl\dô,·, 1\, adj. e s, O que, a que fez mas, e condições. § D~safios de gnllos. 1J.
172. "inclinação ... desa/fkieoada" 15 Qne é
contrRrio, adverso, inimigo: ede, alreiçoado o· desalio. § Que desalia.
3. 3. 2. "melterem e, tes gal/os ell! desafio,
"elmtil~ .. te, p. a. de Orsalial'; adj. e s. do qual duello, e peleja hajuizes. § -real;
á pofilica do governo, ~ Desa//eiçoaelo; mal
afeiçoado, ou sem a feição regular e ordi- p;. Que desafia. Primo e Henr. 2. 8, "poslo cl clal'ação de guerra solellll1e por araulos.
llaria das pessoas bE'm leilas: ',fE'içõE's (do que o venceo, e lhe corlou a calJeça, e alem Innt. I. r 334. § ,,-d'entendimentos, dis·
rosto) desane'içoadaSll B. Clal·. 2. C. 31. (N'es- dislo não foi o desafianle".
pula scil'nliflca. Luc.
ta ullima accepçào é mais carreei o desa(úUC8lllllll', V. lrans. Ide desafio) Chamar
Ue8ullllo;"do, p. p. de Desaliusar. §adj,
çoado, por ser derivo de feição, quando nas alguem a desalio, a duello. li. Flor. 2. 1l3. Desconfiado ue aquillo cm que confiava, e
outras accepçõE's é derivado de a/feição. Y. "não me desafiaveis ainda agora. para que linha e~rorço, e tiúsa.
Desafeiçoar.
.
de~se razão da minba fé'l" ~ Desafiar a balaltc.. un .. "ú.·. V. traos. ]lo uso Fazer per·
ltClllllfclcOlllllC .. to, S. m. Oaclo de des- lha; prop61-a. M, L. § Desa/iar a guerra; de- der a lld ucia, ou conLiança, que algucm tia[ciçoar, ati desalfeiçoar-se de alg. pessoa, claral·a por amulos, ã maneira anlig-a: "offi- nha em ouLrem, on em alg. cousa. Paiu. S.
ou cousa.
ciaes de'desafyo real (araoto' e lrombelas)... l. 244,. "os que farão espreitar a tcrrad~
.te.mlfelc:olÍ'·, V. trans. Fazer perder a que sollenemenle desaf'yassem logo a guel'ra protnis::ão desafillsárão o povo de Dco de
alrE'ição que nma pessoa tem a outra, ou a de reyno a reyno" Ined. l. 33ft. § Provocar. § poder possui ·la"
nCllllfi ....á .., V. intrans. Perder a conalg. cousa. Pabm. 3. r. 107. "desa/(eíçom'- l3uscar, assuberbar, tratar de cousa de poulhes as vonlades do serviço d'elrel" "des- Ca monta: v. g. desafiar os perirlOs, a 11101'- !lança. eSmOI'l"Cer, perder a esperança :oos
a/feiçoát-os dos vicias, das virludes» Luc. le, o naul'ragio, a ira c/e lJetlS com peccaclos. aposlolos vendo a Christo mario, e cnter·
D. 1.
elc. § Provocar c1esl".Io, cubiça, curio ida- rado elesafiusa1'ão de todo de o verem mUiIf
DCfõlllfclçoi.....le, V. ref. Perder a allei- de: "a luzente pedraria, que os ÓlllOS c/es- citar" Paw. S. 3. 105.
ção que se linha a alguma pessoa, ou cou- afla" "verdades que desafião todo o nosso
IDcslllI"clúdo, ", adj. Oesprendido,sol·
sa; des/!,oslar-se d'ella: "c/esa/feiçoào-se da estudo, e applicaçao» "adornos que desafião to da linda.
2. p. 6... os
DCHufl,'cliu', V. traos. Soltar, de~prenterra" H. P. r. t24,. Brit. C. 1. C. I. "Lanto a sensualidade" § Na Orei,
o sanlo se deso/fe)Jçoava dos tratos, e in- avença s tlelrei ... clese~fiào os clerigos, e esbu- der da fivela.
llc""fogiltlllJllc.. tc, adI'. Com desafogo.
venções que nelle Imundo) descobria" Cons- Iham-nos dos seus averes" parece que quer
7)i'I·. t: 28. "elesaffeiçoar'-se do mundo, das dizeI' despem, como se I\ em algum exem- Viela de D. Pecll'O de Uma, c. 28. § Sem
suas enganosas esperança~" - elos maus piar; e no logar parallelo do m'l. 17. L. 2. paixão, de sangue frio B. Flor. 5. 140. §
habüos, dos setls erros, elc. Paiv. S. "desape- '1'. I. se lê ,lemuar; pôde ser desaoiam, to- Sem alIroMa; sem se afanar. §Pagal'-;
gar-se, e desa/Teiçoar-se de si mesmo" 111.2. mam-me os moveis; e tomam-llles suas rou- com commotlidade.
pas. § - se; V. rer. Desaliar-se com alguem.;
nCHllrogádo, p. p. de De, afogai'; e adj.
175.
nClllltfclto, ", adj. Desacostumado, dcs- provocai-o a desalio, a duel\o, § lItr' ~Iostral' Desembaraçado, livre do que afoga. § lig.
que nflO tem medo; moslrar-se lmpavido. Desalagado, livre das al(uas em que eslava
haflituado.
nCO;lI f1b iII', V. tI' ans. Tirar, despregal' o Sá e Afir. Ca'rla, 5. esl. 34. "com os medos afogado: "não eslava ainda baslautemcnle
que e~lava al'lixado: v. g. -1II1t carlaz; - se desafia" ~ IIg. Exp(ir-se a perigo: "só por desa(ogae/a a terra" Viéi'l'a, 14.17.2. fallanum eel'ilal.
e~las nos dev· ramos desafia?', e combater do das aguas do diluvio. § DesabaraOo dc
DCSlIlf"Olltll, " f. Acção e cll·cit.o de des- com a furia dos mares" Luc. 4. 15.
trabalhos, cuidados, eccllpações, da oppres·
alTi'onlar, ou desan·rontar-~e. § Satisfação tinC81111.\.·, v, lrans. (de afim') Embolar, são, elc., (,as imagens escondidas das eourada de uma alTronla: "o que elle fez em fazer perder alio: "o casco duro clesa/in o sas que entraram pelos sentidos, desafoga·
desaffronla da religião" "ja -ai a campo, e puxavante" Gaivão, Al'v, 531. (,desafia a fer- elas dos vapores que as oppl'imiam, sc vão
toma a lide do Senhor, P. se empenha na des- ramenLa».
descobrindo" Vieim, 10.48.2. § Eslá des·
affronla do seu santo nome do estauo pelos
UcslIlIglll·óllo. V. Desfigurado: da em si afogado; diz-se do qne tem al!!unsrrcurs~s
bofetadas, arranca os cabl'lIos, carpe-se to- para satisfazer os seus cOlUpl1lmissos COnlimpios".
ncslIlfrontádllmc'lltc, adv. Livremellte, da, põe.-se desafigtl1'ada" Fios. Sanel. /: 183 merciaes, sem rf'ceial' oppressão de oredo·
e fóra da alfronta, da oppressão em que an- ?J. e ai mesmo vem desfigl!rado.
res. § Casas desafogaelas ; largas, com boa,
tes se f'stava.
DcslllIglII·n.·-sc, as~im esc.revem alguns e larga visLa, ventilações, e al'ejos. § /loral
• DcslIlfrolltiodo, p. p. de DesafTrontar; e classicos, como Mariz, IJial. 2. C. I. Elegiad. desa/ogadas; subcessivas. § Navio desafogaadj. Vingado da aU'ronta, injuria. § Li vre de Canl. II. e Vieir. S. porém Y. Desllgurar.
do; com alijamento, e corte de mastros:
ataque, guerra, grande trabalho. etc. v. g.
UcsnIlDII",no, S. f. Estado de deseoncer- mais boiante.
•
desalli'onlado de inimigos; onde o combate to ou desharmonia do in,strumenlo ou da
UCHlIfogAr, V. trans. Tirar aquelle em·
não é muito forte: lIachou ja desatlronlac/o V07..
baraço, que afoga ou sulroca : V. g. ao que
dos Mouros, por serem acolhei tos (acolhinellllll .. úlllllllêllte, adv, Sem afinação, cairam no mar, ou no rio, ou respiraram o
dos) ao palmar." li. 1. 8.8. Seg. Cerco de com dissonancia.
fumo do carvão: lIg. «- as perolas tirano
Diu, f 94 .. huma e tancia que dos Mouros
nco;lIl1nntlo, p. p. de De~alinar ; e adj. do-as do mar" V'iet1'. § 80llal' o laço que
está desaf(ronlacla. § LOfla?' desa/fronfari0 ; Des ntoado, dissonaute. sem allnação. § (t. afoga, embaraça a respiração, § lJesafogar
desafogado, arejado.
farnil.) Desagaslado ; fallando de pessoa que a planla, ou a/'vol'e 11lwi enramada, podànncslIlfa'o'lfllllôa', II, S. e ad./·. Que desaf- se faz afinar, agaslar com 7.ombarias, ele. do a ou eSOlonJando-a. B. Gram. f. 23~. §
ltesRlIlI'"llcnto, S. f. Falta de afinação, lIg, fJesa/ogar o navio; alijar a earga quro
fronta, vinga a alTronta: "pa avrllS desa/~
fronlac/oros" .. Jesus desa!T1'onlad.or' do tem- deft:ito na llarmonia, e consonancia dos in- illcommodu. § Desa(6gal'; tirar o imPedistruml'ntos ou das vozes; desa(Jnação. P. Ri- mento para boa venLilação, etc. § Og. IJes·
plo toma o a7.orrague. e Uagella-os •.
Itc8I1tf"onfúr, ou Itco;lIfro.. ti.r, e derivo beiro Rei. I. p. 33.
abafar; expandir-se: v. g. desafogarad6r:
V. trans. Tomar :vingança da am'onta feita a ne.... O.. ia.·, v transit. Fazer com que se .desal'oga1' o animo fatigado> Id. 9.43.2.
i. ou a ontrem; obter reparação d'eHa. desconcerte o instrumento, que estava afi- «desafogar as saudades" livrar-se do afogo,
Vieil·. 10.87. e tI. 35. 2. "desta infamia os nado. Paiva, S. 1. f. 350 v.• desafinar esses oppressão, que ellas causam: -desafogara
desa/j'onlál'ào a -cHes, e a si" § Livrar da instrumentos» fig.• a ma5\Oa desafina o can- ira em palavras" abrandal-a fallando: .paaffrouta, ataque, guerra apertada: "para tOll § Descl!inar; uão daI' o som atinado: pel com quem a IJena desafOgo. C-alll. LlIn!"
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II. .desafoga'r as consciencias" tranquillilal-as. "MI'. 10. 434. § Salisfazer : v. g.
desafogar a paixão, a sensualidade § (t. do
Drazil1 l.evantar com a batedeira ao allo o
mel já bem batido, nos engenhos de assu~
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desa{oreis» (privando-os de servir as ma- 24. "es e mesmo (rei de Maluco), que nos
gistraturas, como serviam por fóros, fo- agasalhou, e matou a fome, a esse desagaráes, ou por costume antigo) Orel.
2. sa/ftassernos nós, a esse lirassemos o pão da
3G8. «nom aviades por que os desa{ol'ar boca".
(aos fidalgos)>> e p. 503. "porque vos manDelillglltlU'bó"-se, V. rer. Sair do agacu.
do que vós nom os agravedes, nem desa- salho; descourir·se na cama.
Dcsnfog4.·.llIe, v. rer. Consolar-se, to- loredes" (aos Judeus, indo-lhes contra sel's
lJe""It;RBlllho, S. m. ~'alla de agasalho.
mar por allivio: desafogar-se coin o seu fóros e privilegias.) g fig. liazer IIcar disso- § Jncommodo na habitação. § lialla de bom
ollligo (desabafar): "começou a rc. pirar a Inl.o no mal; tirar todo o pejo, fazer per- acolhimento. § FalIa de roupa. § E tado do
dóI' em prantos, epassou a desafogar-se em der a vergonha: «indulgencia, ou impuni- que soJl're essa fa !la.
lJe8l1gllBlIlboHO, .i.. n. aelj. Que d('~aga
lagrimas" Vieira. § lJesa{oga?' tem a mesma dade, que só serve dr, desalom?' os máos»
irregularidade de ó agudo, que notamos no «desaloml' os peccadores" Paiv. S. 2. 367. saIba, acompanhado de desagal'alho. r. AgaDe8111or.ír-se, V. reI'. Ilenunciar ao 1'61'0 salho: «este homem tem modos, e palavras
verh. afogar.
DC8IIfogo, s. m. O 8.:tO de deRafogar, ou do domicilio, privilrgio, ou da natureza da mui desagasallwsas a quem ha de tralar com
desafogar-se; allivio : 11. g. dm', ler algum acção, e causa, e ordem judicial. aret. 4. eJie".
De811t;RSClido, p. p. de Desagastar; e adj.
desafogo a dóI', a ira; livre curso. § Alli· 72. e Ord. 1. 51. 3. rennnoiar Oréu a de'io, ou contentamento nascido de se remo- manda, que o auctor lhe Jlavia ele mover Livre de agastamento, anxiedarJe, ou doenler a oppres.ào, de cessar a paixão, ou para o executar, ou fazer cair em com- ças. M. e Moça,!. C. 8. r: 4.0. ~ De sangue
aurandar. § Folga do trabalho: «buscava misso. § fig. Tomar nimia liberdade, des- frio, sem paixão; desapaixonado, Ulis. tt. sC.
na conversação dos livros alõum desalogo a pej~r-se, lJaver-se insubordinadamente; 6.• doutor argel ... que desagastado vos dcssua dóI''' Desafogo da doenpa, das {adiqas, quebrando, ollbnC!endo os fóros, as leis, põe da fazenda" (faJia dos desembargadodos cuidados, elc. Chagas, Gari. 2. ~50.·§ A costumes, decóros, etc § Tornar-se licen- res.) § Sem remorsos: "commeller sacnlesilüação desafogada, livre do que estorva a cioso, insolente, atrevido. § Praticar desa- gios, crimes, etc. e ficar c/esag'lslado" Marl.
()al.
visla, ou de qualquer impedimento: diz·se foros, infaOlias.
DCSIIt;lIstllmcnCo, S. m. Privação de
Desulô,'o, S. m. Qualquer aggravo, indo silio, e logar desabafado.
Desnforádumcnle, adv. Com desaforo; juria, em que se não gllardam os fóros ii agastamento; desenfado; tranquillidade do
desavergonhadamente. Conlrac/m' desalora- razão, a jnsliça. a honestidade, a moral. M. animo dC'Jlois de agastado.
DesRI;Rsli..·, V. trans. Fazer passar o
dOlllsnlo i fazer contractos desaforados. V. L 2. f. 258 v. § Descomedimento, inso/encia; o/1'ellsa grave, injuriosa; desavP-rgo· agastamento, desapaixonar. M. e Moça, 1. C.
Uesaforaao.
31.
"estas palavras desagastarão a senhora
nhamento;
infamia;
despl'jo
(;om
que
aiDcsnlo",.do, p. p. de Desaforar; e adj.
Que não é conforme ao fóro, ao dever im- qupm falta aos deveres, e fóros ; ou leis da Aonia" § Tirar a anxiedade; desenfadar.
lJeslIgusCi"', V. intrans. Perder o agastaposto pelo foral da terra; c assim conl'ra· decencia, decóro, justiça, etc. BI'it. a. 3. c.
cio desafal'lldo é aquelle cm que alg. dos 29: «a qu~m por ~ells desaloros chamarão o menlo.
DeslIgllsCÓI'.IlIC, V. ref. Desapaixonar-se,
oonlrahcntes assenta por condição, que fal- mao» V/elI·. 10.210.
Deslllo,·C ..llúdllmenlr, adv. De modo desenfadar-se. Sagral1tor, 1. 38. FeIT. Bl'islando elle a lei do con I racto, por esse mpsmo feilo incorra na pena, ou caia no com- desafortunado; infelizmente.
lo,!.!.
DeslIjtclCildo, p. p. de Desageitar ; Que
Delillllo,·h.nádo, II, adj. Infeliz, desgramisso d'elle, sem er para isso demandado.
não da bom geito. § Que nào tem bom geito.
nem preceder Rentença, e perca o privilegio çado, desaventuJ·ado. Vieir. a. 55. ']'. 1.
DcsllgelCá.·,
v, trans. Não dar bom geiDC'1lI1rcl;..czódo, p. p. de DesafreguedefOro ou o seu fóro ol'dlnado, e seja demandado perante qualquer.juiz, começando zar; e adj. Falto de frnguezes : "lIcolI aten- to, boa disposição a alg. cousa. § Desmanaoausa logo por execução, ou que não seja da - por morte do t1onou (,dama seguida, e char o que estava geitoso.
Desugglomeról', V. trans. 'Firar, sepa..ouvido o que se desafora, an tes de pagar, conquistada, agora tão desafrcgllezada, e
ou depositar a causa, ou valor litigioso, solHaria. § Es/ar desa(reguezado c/c a/guem; rar o que está agglomerado.
De,wgll"·U,.ndo'll·, u, S. e adj. O que desclc. 0111. Af. 4. 7. 2, e Filip. 4.. 72. e ViLlt. não ter mais frpguezla com elle: IIg.•por
ag/;rava.
dt8d Mi,'. 3. se. u/l. • fazer hum conlmto pobre anda já desa{l'eguezado dos ramos".
Desul;J;"Rl'ár, ou IJcslll;,·nl·á." e Reus
Des81.'eg.. czi"·, V. trans. Tirar os freduororado, porque vivamos" § Escriplu1'Os
derivo V. Irans. Livrar do peso. § fig, Tirar
dr/oromdos; aq uellas, em que algum dos guezes a algum mercador, etc.
Deillll,·eg..ezá,·."e, V. r~f. Deixar de ser o gravame; vingar do aggravo ; reparar a
otnnlrahentes se desafora. Oret. 1. 52. 5. (V.
Olerlto.) § Og. Isento dos fóros, leis, poder: freguez em algum estabelecimento de com- oITensa, a afTronta. Ac. dos Sing. 2. 182 ,,lO! oumpril11entos são engano desaforado mercio. § (L famiL) Deixar ôe frequentar Portugal deste descuidoJl B. Fim'. 3. p. 183.
de Ioda jurisdicção" Lobo, lJ. 94.. § Que não pessoa, ou lagar, onde se ia por costume. "cond'ecende, e desagrava a I.!flrte olfendida"
ncsllr,·onC.io·, e derivo V. DesaO·roptar. § Fazer menos grave, ou representar como
respeita as leis, e fôros da justiça, da ralio, do pudor, da honestidade, do dec6ro ;
))cSllf.·.. Uódo, ou - "'UCIAdo, ", adj. tal: "toda a culpa alheia lte muito grave
desavergonhado: Ilhe tão tlesalO/'ada, que Que não protl uz fructo' que esta falto de por desagl'al'ar a propriaJl Enfl·. 2. 7. ,,1JU~f!pirá os aliares" U/is-l. sC. 4. dissol uto, Iructo; ou falto de plantas, arvores, etç. v. ma culpa lião desagrava outra, antes a faz
ma)'or" Lobo, p. 132. § Dcsagr;rava'r a parle
~evasso, sem prjo, nem respeito: "os ho- g. terreno desafructado ; não plantado.
DlCns mais desaforados se correrião de fa·
DcsRfumádo, Jl. p. de De~afumar; e aggravan/e; (t. for.) dar provImento. emen1.
~r is o" § Que diz ou pactua desaforos. § adj. LiVl'e. desembaraçado do fumo: v. g. dar o aggra'Vo do juiz inferior. Orel.
~ue é ou esla totalmente fóra das regras desafumado o al', depois da explo:::ão do 5. 24. "c ouvida sua rasam ... se acll8r, que
a
parte
he
aggravada,
desagrave·
a
II
§
Desag~ue devêra seguir, e limites em qlle sem- vulcão, do fumo da arli IIleria, dos vapores
íredevcraconter-se. B. Flor. 2. 224.. "nin- grossos, humidos que parecem fumaça, etc. gravar a Deus, com peniteneia, pedindo perIUcm lhos Iiavla de crel' este desalorado ar- .com o vento ficou a ilha desa{mnada" V. dões, salisfazrndo injuria~: "desaggraL'ai o
wyperbole"
.
Afumado. § fig. Livre dos fumos do vinho; proximo que ofTendestesJI V. L/tc. 5: 3. § Tornar menos intenso, suavisar uma dóI', etc.
De~nr"rnmellco, S. m. Acção contral'Ía das vaidades, etc.
D{'BlIrnnu,r, V. trans. Livrar do fumo,
Dc8Rgl;.·'"·i..•...e, v. i·er. Livrar-se do agaalgum capitulo do foral. transgressão dos
IOros Escr. de D. lJiniz. § Acção com que se que cobre, rscurece o ar. Elegiad. f. 245. «o gravo,. vingar-se, desafTrontar-se. Luc. 2.
!oeura aalguem o seu fóro. ou privilen-ios, ar em tanIa se desa{u111anc/o" «esperando 9. "assim se dcsaggrara a verdadeira cario
edlreitos, ele que goza por foraes. Ore? Af. que o calor do sol, e a viração deso{umasse, dadeJl fazendo bem por mal. lei. 7. 2. "os
I. p. 502. "os Judeus dos meus reguos xe a terra"d§ (j~. Veso/umar a cabpça, do vinho; aggravos nunca se desaggl'avam com qneimeinviarom queixar, que vós e vo sos con- das vai ades; das lrevas; da ignorancia, xumes" (mas com vingança.) § Desaggraval'- .
se o jogadO/'; desfoJ'l:ar-se, T. de AgO/·. I. 4.
~Iuos lhes lazedes muitos aggravos, e des- e/c.
DC8nl..scár, V. trans. (an!.) Tirar qual- § (L for.) Obter prOVlll1ento em um aggravo.
~~rol1lelllos como nom deveôes. § Hell unDeHU!fl{rlll'o 1 S. m. O acto de de aggra·
UI ao fóro, ou direito introduzido a faval' quer cousa que olfusca, escurece. § tig.
~ que faz contractos de~arorados: v. g. "lJesa{uscou-lhe o coração da nuvem de te- vaI'. ~ O pstado <la cousa desaggravada. § (t.
IIOmellcndo responder perante juiz qual· mor, de que era Dotado" Coutinho, r. 84.. V. for.) Emenda ou reparação do aggravo por
sentença de juiz superior: "o desaggravo
~r; obrigando-se a sofTrer execução sem DesolTu<car.
I!l citado, nem ouvido antes com seu diDeBlIgllloól', V. trans. Desguarnecer do que se consegUJu pelo accordão, ou sentença proferidaJl.
/lilo. 011/. 4. 72. § fig. Desavergonl1amen- galão.
DcslIf:I;"CgllÇiio, S. r. Separação, aparDeslIgllBulhádo, p. p. de Desagasalhar;
t, pelulanoia. protervia, dissolução sem
~p,devassidão, desaforo. Arf'. 5. '14. "far- e adj. Privado de agasalho; com pouca rou· tamento, desligação. OJ(/. Pltarm. p. 98.
t-bio muitas extorsões, e desa(oramenlos" pa: «pobre, nu - I I Feo. «andavão os solda- "desaggregarão das partículas integrantes
lMIpir. '0 desaforamenlo de Simão Mago, dos desagasa/hados. {)oulo, 12. 1. 7. § Sem dos corpos".
Delllugg.'cgõnte, p. a. de Desaggregar,
III quis comprar o dom do JJ;spirito San· amparo; desabrigado: "para moços ... que
~I T. do Agor. I. 1. UUs. sc. 7. "pouca ver· andavão desagasalhados ordenou hum semi- e adj. 2 g. Cod. Pha'rm. 98. Que desagrega,
IIGba, e desaforamenlo" "desa{ora1.nenlo nario" Couto, 5. 7. 1. "os criados ilcaviio que desune ou separa.
la lida. (de um mui devasso na culpa es- desagasalltados, sem amparo, ou modo de
DIIBlIgIII're,,"", ou De811"rrg4I', e der.
IlIIalosa) V. do An. 3. 9. dissolução sem vida" Id. 7. 1. 12.
v. trans. Apartar, separar, desligar a/guem
1!iI, V. DosafÓro.
neHlIl;lISlIlhndor, R, s. e adj. Que des- de um corpo a que estava aggregado.
1u.'orlÍr, V. trans. Desobrigoar do fó- as:asalha. § Terra desagasalltadora; inbosne"i.goál·, e derivo V. Desaguar.
II, ou postura do foral. Au/egl'.
154 v. § pIta: !tomem -,o que fàz mau acolhimento,
DcsRgonlór, V. trans. Fazer cessar a
~ de responder em algum IÓI'o. § Pri- desabrido.
ancia do agoniado.
~ ~guem de direitos, privilegtos, IsenDC8Rg8sRlIlór, V. trans. Fazer sail' aIDeslIg"lIdádo, p. p. de Desagradar, e
lís, que gozava por foral, uso, costu- guem d'onde estava agasalhado; privar do adj. Que tem desgosto de alguma pessoa,
l!: 'os fidalgos vos pedem que nom os agasalho; negaI-o. Arr. 8. 12, Cou/o, 8. c. ou cousa: V. g. não eslou desagradado a'eUe,
VOL,I-FI.. 78.
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De... u{;'.·.. dill·, v. intrans. ão agradar:
o se-u prow:limento desagradou a todos. §
v. tI'ans. Descontentar, excitar o desagrado: "e se estas impurezas ... tanto otrendem a Deus e o desagradão» Vieim, 5. 357.
fazer que elle se desagrade.
nc..... g.·lld.ír.sc, v. ref. Desgostar-se.
M. Lus. 7'. 8. _el-Rey se desagrudava das
accões do cardeal".
il('8agrlldiavcl, adj. 2 gen. Que não é
agradavel. § De mau sabor, ou de mau chei1'0: v. g. desagradavel ao goslo, ao olphato.
§ fig. Diz·se das cousas na ordem moraL:
«acbar-se em circumstancias desagl'adaveis"
por desgosto. falla de meios, etc.
Dc... agrud .....chlle..tc, adv. Com desagrado. § Com desgosto, com desprazer.
Dcsng'·lldcce.·, V. trans. Faltar com o
agradecimento; corresponder com ingratidao a algum bem. Eu/,'. I. 3. «desagl'adeceI' alguma cousa a alguemu Luc. 3. 9.
oc....g.'udccidulllc.. tc, adv. Com desagradecimento; com ingratidão.
nC"AI(","lccido, p. p. de DesagraMcer,
e adj. Aque não se correspondeu com agradecimento: v. g. mercê desagradecida. § !no-rato: "animo desagradecido» Jlieim, Carl.
~1. '1'. L. «antes desagl'adecirlo, que escasso"
Eu/i'. 1. 3. Cam. Fil. 122.
DC8ugrnrlcchllcllto, S. m. Ingratidão;
falta de agradecimento. Paiva, S. 1. Prol.
«a desagl'adecimentos muito grandes nunca
respondeu senão com bene!Jcios" Epanar.
r. 4. M. e Moça, 1. C. 13. ,,- dos bomens
as mulheres•.
Jlcsug,·ia.lo, S. m. Desabrimenlo com que
se falia, ou tracta alguem; Jalla de agrado,
de afTabilidade. § Desprazer, desgosto: «o
peccado venial be desagrado de Deus" Viei7'a, 9. 65. § lnc01'1'e1' no desagl'ado de alguem;
perder a sua estima.
DCHogrnl'ú,', e derivo V. Desaggravar,
etc.
Dcsng"cgúr, e derivo V. Desaggregar.
Dc"aguudeh'o, S. m. Valia, sangradouro, para desaguar campos; porta, aberta,
bocca de cano, rego, sargenta, sanja, para
desalagar, enxugar, dar evasão, saida ás
aguas e humidades.
DcsnguÁdo, p. p. de Desaguar, e adi.
Desalagado: v7'g. desaguado o campo; livre
das aguas que () cobriam. § Esgotado: -desaguado o dIluvio» Vzeil'a, 14. t7. § «As nuvens desaguadas" descarregadas, desfeitas
em cbuvas.
Desaguado,,'o. O mesmo que Desaguadouro.
J)csagnadôr, s. m. O que traballia em
desaguar. § Vasilba para tirar e lançar fóra
a agua.
DcsIIguadôtll'o. O mesmo que Desaguadeiro.
Dcsugunme..Co, S. m. O acto, trabalbo
de desaguar, despejar, vasar: "trabalbar
no - das minas... § Ferida, saída de aglla:
..este alagadiço não tem desaguamento para
terras mais baixas...
ncsngulÍ", v. trans. Vasar, dar saída ás
aguas: V. g. desaguar o campo; vasal-o das
aguas que o cobrem, ou são sobejas. § lJesaguaronavio; tirar a agua que entrou n'elJe. 11. N. 1'. 3.
Ocsngllú,', V. intrans. Descarregar, vasal' as aguas: V. g. este rio de agua no oceano: "as nuvens sobre a terra desaguavão..
Virialo, lO,
DcsIIg..ár.sc, v. ref. Vasar· SO, descarregal'·se. Vieim, Palo {. 2l2. "ali se desagua
o '!'Pjo...
DcsngulslÍdulllcut.c, adv. (anL) Desarrasoadamente.
ncslIgulsádo, u, adj. (anL) Malfeito,
Ióra de razào. Ord. Ar. 1. 63, 22. -a outra
razom porque cobrem a cabeça, he quando
homem faz alguma cousa desaguisada, de
que ha vergonça".
ncsa;;ulsádo, ou Desnguíso, S. m.
(anL) lnjuria. Bril. C. 6. C. 3. '<I1inguem se
atrevia em suas terras a fazer desaguisadou
M. Lus. 3. 190. ~. -porque, os que ahi albergarem, não recebão al!?um desaguisado..
§ Acção de~arrazoada. .sá e Mil'. lJial. 3.
"não te fiz desaguisàdo". § (t. mod.) Rixa,
{lpsordem. rle panca importancia; questão
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de pouca monta, mas que perturba a boa
barmonia.
DCSIIIIIÚdo, p. p. de Desainar. § Falcão -; emmagrecido depois da muda.
DcsIII ...'dú.'n, S. f. (L ele alveit.) Doença, que de ordinario ataca os cascos dos
cavalias folgados. Galvão, Atveil. 538.
ncsllllllÍ", V. trans. (do pref. des, e do
Resp . .laina, gordura dos al1lmaes) Amansar o falcão depois da muda, privando-o de
carne, ou dando-lhe menos, para que não
cobre demasiado vigor.
DCllul ..ár, V. intrans. Gritar muito, enfadar-se, agastar-se; metáphora tirada da
ave, que grita, e se assanha, por lhe não
darem a ralé, ou carniça acostumada.
ne,".lrÁdulllcnCe, adv. Com desaire,
desairosamente.
ne(lIIlrádo. Canc. f. 62 V. p. p. de
nCHlIh""', V. trans. Causar desar, areiar
tirandO o bom ar, fazer desairoso. Chagas,
Carl. 2. 170. "déSai1'ar o discurso. tirar-lhe
a graça, o garbo. § fig. "Com a suberba
desaimva todos os outros dote's de seu
animo" i. é, fazia desmerecer.
Jtcsi''''c, S. m. V. Desar. Ac. dos Sing.
2. 105. "cujos nomes (de homens de muito
merecimento) jámais lerão desaires.. § "Falta
de bom ar, e gestos. § Revez da fortuna;
desar.
Dellulrósllmtmtc, adv. Com desar.
JIC"""'OHO, OS", adj. Falto de bom ar,
graça, garbo. § Com desar no corpo. lIlal
posto, sem garbo: "desai1'osos, desenn-raçados. Fel"'. Cioso, 2. 2. Ac. cios Sing. 2. 179.
«anãos á vista dos giganlt's sem'pre flcão
desairososl> e !Jg. - na hOIll'a, brio, etc. § Ficar desail'oso; diz·se do que obra mal moralmente, com desar.
Dcsujoujá.·, V. trans. Desprender os
cães atados com ajoujo. § fig. Alliviar, desopprimir tirando o peso, a carga, etc.
Dcsujudádo, u, p. p. de Desajudar e
adj. Que não tem ajuda, auxilio.
'
nC8ojudár, V. trans. Faltar com adjutorio, auxilio; desfavorecer: "a fortuna não
desajllda os esforçadosl> M. LllS. 1. r. 329.
2. § Empecer, estorvar: -os outros mais
desajudavão com a sua ignorancia, do que
promovião com o trabalho, que nisso punhãol> P. P. I. C. 3. "tueto desaJuda esta despedaçada patria.. lJ. F. de Porl. Prisões, r.
28. -- o bem da patria. Viei,r.
JJesojulzódo, ", adj. p. uso Falto de
juizo, desassisado, imprudente.
DCSlIjUlltill', V. trans. Separar desunir
o que estava .junto, unido; desÍiar, desatar. Goes, Velhtce : "a me ma natureza desajunla e desata a composição> V. Ajuntarse, no 11m.
Dcsnjustúr, V. trans. Desunir, separaI',
uma cousa de outra, a que estava unida. §
Desordenar, desarraujar alguma cousa que
estava disposta de certo modo. § Despégar .
desligar, desapertar. § Romper o ajuste fei~
to, ou a ponto de se concluir. "as intriga&
da corte desajustarão a paz" § Desajustar-se
(mais usadol, V. reI'. Desfazer o aju te, que
se tinba feito com outra pessoa, desavir-se.
§ Despegar-se; desunir-se; desligar-se.
Itcsnji,stc, S. m. Rompimento do que
fóra ajustado.
IJeslllllgúdo, JJ. p, de DesalaEo-ar' Tirado de debaixo 'agua. § !Jg. ibértado;
evacuado: .as estradas, desalagadas já de
salteadores, oll'erec@m segurança aos viandantes"
Dcslllo",ár, V. trans. Tirar de debaixo
de agua o que estava coberto d'ella : desalagaI' a telTa, o navio, a cava, despejandose, etc. Couto, 12. 10) "desalagar o, parao))
B. 3. r. 2t2 v - M. 1. C. 204. M. C. 2. 74.
"desalagacla a terra do universal diluvio., §
fi(l'. Desembaraçar, desobstruir, livrar: "desawgado o espirita lias aguas de trabalhos,
e amarguras)) «desaLagada a Europa dos
barbaras, que a inundarão" ,,!Jcou a terra
desalagada daquellas nuvens, e camadas de
gafanhotos> (na Ethiopia) «desinçar, ou desalagm' a terra de vadios, e ladrões- ,,- a
Europa de tropas que devorão a substancia
dos povos l 9ue com e1las estão em perpetua escravldaou
DNIBlu.trádo, p. p. de Desalastrar, e
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adj. A!liviado do lastro, ou de parte da
ga : diz-se da~ embarcações. Couto 7 ra~
~c;slllastrllr, V. trans. Tirar olàsi '
alll vlar a carga ao navio.
ro,
Dcslllb,u'd~r, V. trans. Tirar a albarda
. Jteslllculdar, vem. erradam. porsealeaJ'
da!', no Eluc. Q1't. lJesaleaL4al': .obrigad .
a desaLealdal' com mercadoria.
os
IJcslllé.g.·c,. adj. 2 g. (L poel.) Que tem aleg1'la, tnste. F. Elys. 7. 3qq.
nao
~Jc~u.lcllta"o, . p. p. de Desalentar' e
adJ. Falto de resplraçao, desanimado cân.
çado: "chega a vencer a subida 'desalentado. H. lJOIl1. B. Flor. 2. 202 .• pOr animo
aos desalentados".
Dellalc;otó.·, V. trans. ~'azer fallar o
alento, IIral-o. § fig. Desammar fazer esmorecer.
'
Dcs.alcutá.·, V. intrans. Perder oalento'
desmaiar. § ~erder ~ actividade; afrollIat
do fervor, ~a llldustrla energica. § EsmoreceI', desal1lmal'.
Dcsale..to, S. m. Falta de alento des.
fallecimento de animo, ~ valor, para'fazer
cousa quo o pede, desanimo. Bem. h. e C.
e C. P. _L. 288. § Falia de fomento, auxilio,
prolecçao, ou valor, que alente a empre.
hender, e susteI', ou aturar em cousas trabalhosas ao corpo e mais ao espirito.
DC8l1lruládo, ", adj. Tirado das aUaias.
ncslllralá.·, V. trans. Privar das ai.
faias; tirai-as.
DcsIIIrOl'jódo, p. p. de Desalforjar. Ti.
rado do alforge.
IJeslIIro.:jár, V. trans. Tirar do alforge.
§ IIg. Dp.speJar.
De"lIlgclllár, v, trans. Soltar das ai-emas; tirai-as.
o
ncslllhár, ou Doslllhcár, V. trans.
(ant.) Albear, alienar, Elucid.
Dcslllheór. V. lJesalhar.
DC811l1jádo, ", adj. Despejado: V. g. des.
alijado do ventre. li. N. 2. r 375.• carga-.
§ p. p. de
Dosalljár, V. trans. (anL) Despejar, evacuar. § Alliviar. V. Desalijo.
Dcsalijo, S. m. Pequeno barco, que no
Tpjo serve de aiii viar outro grande, nos
sitios em que não ha altura de agua sumciente para navegar. Lei de 16 de LJezelllb.
ele 1773.
IJcsnllllh.'dllllleutc, adv. Com desalinho; negligentemente, desordenadamente.
Dc(ooll .....do, p. p. de Desaliuhar, e
adj. Falto de alinl11J, de adorno, mal concertad O. ReI. da China, Prol. ..e parecer
desalinhada (a mesma relaçào) ficará sna
verdade acreditada, etc.• e fig.•alma po·
bre, desalinhada, e despida de boas obra5J
Prompl. Morat, 265.
.
.
Dc,.ullllhór, V. trans, Tirar do alinha·
menta' desviar. § Tirar o alinho, acompos·
tura; àe~ornar; desenfeitar. § Desordeoar,
desarranJar.
_
nCHuiiuhO, S. m. Falta de alin.'lO. § Fa!·
ta de cuidado; desarranjo no vestir; desleixo, desmazello. § fig. Desconcerto, deso~'
dem' no pbysico e no moral. F. E/ys. /,
344. '"sentada em desalinho tal, que dava
annuncio do desaLinlw da alma.. .
DCSlIlIstár, v. trans. Tirar da Irsta, dar
baixa, riscar da lista, rol, ou outra nota. F.
Elys. 8. arg. do L. tI.
d li t
De""118tár.sc, V. ref. Tirar·se a s a,
rol, etc.
e.I',
Dcs..II1'IUIIC",O, ou Deullvl.m
S. m. (anL) O mesmo que Allivio.
'viar
DCSllnvár, V. trans. (anl.) V. D:~ 8 v·
Lus. 1'mllsf. {. 294. Ii P, 2. 3. I. n. .
Dc...Uvlár, ou DC.'1I111'I'r.;/,.lra~
Alliviar. At. Lus. !. 2. Il~ "des lVlOU 86,
temerosos da sua Ira- Leao, lJescr'uk 3
§ - v. ref. Ar/'. 4. II. § IOtrans.
. ui
sC. 7. § Esle verbo, o precedente, eu~ rA
derivo são hoje desusados, POlitO. q ande
encontrem frequentemente em umé ~~un'
parle dos classico~: o des p~ oxo ~gni
ctivo, e não negatIvo,. e. por ISSO não
fica o contrario de allmar.
p UI.
Dcaalívlo, ou - IUvlo, s., m.. 61.
Lenitivo, desafogo. Mfa/'Fco,íaChq' ~é~J de 11ne.."Ulàoça, .s.: a , . entre os
liança, ren unciaçao a que bavla
alliados, que a desertaram.
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DeHalllir, V. trnns. Quebrar, desfazer a
nlliaoca: .desallian(to·o dos Francezes com
falsas'promessas".
. . .
DCHldUir-lle, v. ref. Renunciar a aLlIançaque se tinha com alguem; deixar a causa
dos seus alliados.
. .
Desulllv1i..·• V. DesallVlar.
DeHRllIládulllente, adv. COjJlO um desalmado, perversamente.
.
Desolllli1do, p. p. 'de Desalmar, e ad].
Que não tem alma. Ac. dos Sing. L 13. -salisreilo de que deixa senhora de duas almas quem tao desalmall,a era.» § flg. Pel:dido sem lei, nem probidade, nem respello de seus d~veres. A'I'r. 3. I. 7'. de Agora,
II .despa~:lador desa tm ado" . § Sem hum;nidade perverso: "feras gentes desalmadas. Bem'. VaI'. Rim. «ju'iz -" Afm't. Oat. §
Desalmado, a, S. V. do A1'c. 3. 16. r"lOm esquadrão de desalmados».
DeHóllllllllleuto, S. m. Falta de alma. §
fig, Falta de consciencia, de respeito, ou
lemor cm materia moral. Arr. 4. 5. • desalmm!lento de avogados, que, por vias inJuslas, prolongão as demandas»..
DesRlllulr, V. trans. (do [1rer. PrIvo des,
ede alma) Tirar a alma. § fltr. Tirar algu·
ma cousa, que é (no figo.) a alma de outra:
Imala, e desalma a pintura, a e~tatua .. i.~,
priva·as d'aqUlllo que lhes da alma, aOtmação.
DeHuhuár-sc, V. ref. Fazer-se dissoluto,
tornar-se pérfido, sem respeito ás leis, á
moral.
Deaalojádo, p. p. de De1lalojar.
DCHRlojllmellto, S. m. A.cção e elJeito
de desalojar.
DeHlllnjór, V. trans. (do pref. privo des,
ealojar) VazeI' sair, e deixar o alojamento.
SIlrpellir de um po~to militar: redesalojou
ID. Sancho ln as armas da Mourama dos
Algarves" Vieim. § Tirar alguma cousa de
onde estava gnardada, e alojada.
Dealllojiar, V. intrans. Levantar o arRial; mudar de posto. Vasc, Sítio, f. 101.
n'esle mesmo sentido diz Coul. 10. 10. 16.
'0 Ilajú se desalojava" mas hoje é p. uso
DeHalterár, v, trans. (t. med.) Fazer
ressaI' a alteração. § (j~. Aplacar, abrandar.
•Deullerár.sc, V. rer. Perder a alteraçao: V. g. desallerar-se o pulso: e no fig.
amaosar, soce~ar: V. g. desalterar-se o mar,
que eslava picado. alvoroçado: - o apai·
!Onado; amansar da alteração, paixão, ira,
elc.
DCHalumbrnmcnto. V. DeslumbramenI~. fig. C01:reç. ~e Ab. 467. -estes paradoxos
Ião nolavels erao politlCos desalumbl'amenlosl Ac. dos Sing. 2. 179. -grande - foi este
OIeu em tomar posse do que não hei-de saber dar conta".
. Dualumládll, o, adj Que está sem lnz,
IS eSCuras. § fi/t. Ignorante.
Dcs8mobllldáde, S. r. Falta de am~bilid ade.
. DcH~mádo, p. [1. de Desamar, e adj. Que
Pse nao ama. § '1'ractado com desamor.
DrH~lIIlldc'lI', 8, S. O que, a que desama,
,!,e deixa de amar. Tranc. P. 2. C. 1. "aze~ro~ desamaclol'es". § DeslJ,madol' de mutill /.li o que as aborrece. B. Claro 2. C. 21.
.I I . '

V. trans. Separar o
queDesoolRlglIlllÓrl
esta amalgamano.
fl!DcH8nlonb.Ádlllllcntc, adv. Sem con~o, no vestido, na casa etc.' desalinhab eote,.
"
ie!cC10lllonbur, V. trans. Desconcertar;
.ompór, desalinhar.
~arCH8IQantllhftdO, p. p. de Desamanliru' (t .naul.) A que se pospram as veramasdesl°l'lentadas, com os amantilhos de
funeb aados contra as outras, por honra
'e:e.
II ler 8IQantll~ár, v. trans. (t. naut.) Pór
~s deSOrientadas, alando os amanti!DI Si~ mas co~tra outras; o que se faz
.. re la dde senllmento por morte de pesonav~' e governadnr~do paiz onde está
!!ando'to do commandante d'este, etc. ar1IIn ele mesmo tempo a bandeira a meio

"* r
I. '

"IQ~Il, loco adv. (ant..e:p. us.) Ocon-

DES
trari~
lucomm~do:

de á mão; fóra de mão, longe; e
ImUito
fig..
"aquelle campo fica-me
desw.mao" Elucld.

Dcsumur, V. tmns. (uo pref. privo des, e
amai) Ces ar de .am.ar. Vieir. ~. 90q. e 1'.
14. «deswnqu pnnclpe o que tlOha amado
pastor" § Nao amar, aborrpcer. /ned. 3.85.
"desamavão-no muito" -tudo desama" Bern.
Rim.
12. Sagramor, 1. C. 33. "pm extremo o desamava (Policena a Achilles)"
Dt'Humár-sc, V. ref. Odiar-se, aborrecer-se : «ryunca lhe eu merEci desamar-me,
e eu _ama-Ia" M. e Afoça, Ecl. I. "se desamavao mortalmente" Palmo 2. 169.
Dc.. umnl.'hlhádo, P'. ~. de Desatparinhar; e adJ. Falto, destltUldo de manuhagemo Goes, Ohl'. Man. 4. C. 8.
DCllunulI'luhlll', V. trans. (do pref. privo
des, e malinltarj Tirar os. marinheiros, a
15ente da m.areaçao, e remelTOS : «- as galés, os naVIOS"
DCSIIII""'I'ádo, p. p. de Desamarrar; e
adj. § fig. SOlto: reir correr desama1'rado
atras da sua vontade, e apetite.. Eu/i'. 5.
sC. 4. § .flg. Livre, dysprjado, desembara
çado. Pazva, S. I. 2~9. redelxou José seu
irmãos no Egypto tão desamarraelos de estados, e valias.. desapegado, isento de cousas,. e relaçõe.s,. que prendem, captivaru,
obngaru, e sUJeIlam.
DClllllllllrl'i,,', V. trans. So\lar o que está amarrado, o que está préso com amarra.
§ .Desamarrar as ancoras; levanlar as amarraso Ac. (los Sing. 2. 214.. redemos á vela,
desamarremos as ancora~,) .etesamal'1'ar-Se
o navio" levantar-lhe o ferro. § Soltar, dpsembaraçar a cousa a que está amarrada.
§ fig. lJesamarral' alguem de uma opinião,
ou plmetonor; fazer-lhe deixar' a que tinha
mUI aferrada. Vi/h. 2. sC. 3.
Dcllumu....ftr, V. intrans. Levantaraamarra para sair do porto: revendo que os remeiros dcsamarravào da outra banda, para
o virem tomar na barca" Palmo 2. C. 99.
Cosia, Egl. 119. reDardano desamat'1'olt daquelle porto»
Dell .. mul·rúl·...c, V. l'er. Soltar-se da
amarração, desgarrar do fundo: v. g. o navio que estava amarrado. Amaral, 4. Casl.
2.. C. 101. § fig. Desligar-se, desprender-se.
§ fig. lJesamal'rar-se da sua opinião; dêsaferrar-se. § Desamal'1'al'-Se da esperança;
perdei-a. Eu{r. 3. 2.. § fig. Desamarl'al'-se
da amizade ele alguem, desligar-se d'elle o
que estava mui preso. Andl'. Chr. 3. C. 35.
DeSllnllll"rotlll', V. trans. Endireitar)
alizar o que está amarrotado.
DCllllmollsill', V. trans. p. u~. Desfazer a
amassadura, para que tarde mais em levedar: reelesamassai, mo!1Jeres. que.cahiu.o
forno .. Adag. Por/. r 2~3. § EndIreItar, allzar o que <:stá amassado, amaehocado.
DCSlIlIlilvcl, adj. 2 g. Que não tp.m amabilidade; que não é amavel. § Indigno de
amnr. Portltg. Cuidadoso: "fazend?-se cada
dia mais desamavel aos seos" Catastro/e,

r

L16.

IJCSIIIIlJllcuo, S. f. Falta de ambição.
Apol. Dial. 2L8. "a elesambição, que profes~arão nossos anligos"
IJesombleloso, ", adj. Que não tem ambições.
DcslIml4;ill', V. trans. Fazer ces ar a
amizade. § - se. V. ref. Deixar de ser ami0'0' romper as relações com o amigo, ou
com a aruasia. V. Amigar.
.
Dcs8mlstár, V. trans. Desfazer a amlzade. §-se, V. ref Deixar perder a amiz.ade
dos amiO'os. § - do mundo, e de suas vatda·
des; inimizar-se com os peccados, com as
occasiões d'eHes.
.
DCSOllllzaldc, S. f. Falta de, aIDlzade.
DCllomodorrftr, V. trans. Fazer acordar
da modorra. § lig. Fazer entrar e cair na
conta, erro, engano..
.
IJeslIlIlodorrár, V. I~trans. Sair da modona plJysica, prudenCial, ou moral dos
peccados, VI cios. § Acordar, despe,rtar do
somnu pesado, e profundo, de deletxo, esqupeimento culpavel.
DCSBlllocdár, V. trans. O mesmo que
demonetizar.
p VD
DeSBmocsté.·, e der. Cardo B. , . esadmoestar.

r
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DCHnmolltOftl', V. trans. Diulinull' ou desfaz~r o monte, tirando ou separando o (1 ue

esta amontoano.
DCllll'Uc'II', S. m. Falta de amor, desalfeiCão. Cam. Eleg. 5, "trata-me com enll'anos,
desamores, etc." ~ Alguma vezes ignif.
aborrecimento, odlo. Bern. Rim. "rompei do
desamor o forte muro".
ItCSIIIIlOI'illlo, ", adj. Que cessou de
amar; que não ama já como o fazia d'antes.
Vieir. 2. 39q. "teve Ueos mão na e pada ao
desamorado, e amalltissimo servo seu".
DCllllIIIOI'Ú,'ci, aujo 2 g. Que tracta com
desamor. M. L. I. r 4. I. "desa1'1wraveis para os estrangeiro " rcmãi desavlOravel para
os fIIbos.. "servos desamoraveis, e ingratos.
Paill. S. L {. 256 v. § Que mO.tra desamor:
.dpspresos desamol'aveis" Sagl'amor, I. 39.
§ Qne ineommoda "lã - ao corpo nú" Sousa. § rrlleprehensões asperas, e dcsamOl'aveis, não de pai, ma de juiz severo" "esse
desengano será justo, mas é desamoravel
no termos, e até toca de desamizade».
DC81111l01'á,-cIIllClIlc, adv. Com desamor. M. e Moça, {. 79.
DCSIIIIlOI·ó......ncntc, adv. Com desamor,
de modo não amoroso.
Desllllloroso, õso, adj. Falto de amor,
de~amoravel. AI e JUoça, {. LI.
UcsRmol·tlllhlir, V. trans. Tirar da mortalha.
Desnmortlsuciio, ou - tlzociio S. r.
Conversão dos bens de raiz cha-mados de
mão morta em litulos de divida publica. §
O acto de desamortizar.
.
DcsIIlIlorllllár, ou -t1zitr, V. trans. Proceder á de amortisação.
DCSIIIIIOI'Ullá,-cl, ou - tlziu'cl, adj. 2
ll'. Que s'e pode df's3mortizar ; que está suJei to á desamortisação.
DCll"lIIotini..·, V. tran . Aquietar os amotinados, di~sipar os motins, levantamentos.
DCilUIIIOtiuál'-SC, V. ref. Aquirtar-se o
que estava amotinado: ,.elesamo/inarão-se
o turcos das galés com o soldo que lhe pagárão" "quando se desal11olíná1'ão tantas paixões alvoraçadas...
DellulllpllI'lÍdllménte, adv Em desam·
paro, ao desamparo.
Desollll.urftdo, ou nCIIClJlplU·ittlo, p.
p. de Desamparar ou Desemparar. § adj.
De tituido, falto: V. g. deixar a praça desamparada ete {orças. A1'1'. 4. 5. "desamparado de valIas" V. do Arc. 1. 5. - de e.lperanças, de forças vilaes, elc. § "o ouvido dos
reis he desam.parado da verdade.. (porque
não lh'a dizem) AI'I'. 5. C. 'lo e 3. "desamr.amdo de virtudes" falto, ou earE'crnte d ellas: "desampal'ado das forças cayo aos pés
do seu vencedor.. Palmo 2. C. 106. "os membros desamparados da força do corpo" fi. P.
f. 54. "Que vai a facundia - da verdade, e
da probidade.. B. Flm·. 2. 201. "orador desamparado da memoria,) § Como ubsl. Lop.
p. H. "para os validos- tudo é pouco, para
os desemlJarados nada...
Dflsnlllpol'ill', ou nellellll....·úl·, e der.
V. trans. Tirar o amparo; aquillo que ustenta: v. g. desamparar as al'vores novas. §
Tirar o que cobre e abriga. § lig. Deixar
aquelles que amparavamos, abandonar; e
as im o logar que defendiamos: V. g. desamparar os filhos, o amigo. a cidade ( aindo
d'ella); desamparar os negocias, rei/os, demandl!s. Ord. 7'. 48. 8. não as seguindo.
As {orças, a vida, as esperanças me desamparam; i. é, deixam, ou faltam. § Privar:
"o pai a quem o duro fado (t"-sempal'ou de
um tllho. FerI'. Eleg. a Sá Mu'. § Ucsampal'al' a posse; deixar, demillir. § -o siso a al·
guem; faltar-llie Luc. 10. 4. § V. Amparado.
DCSIIIII1.it.·O, ou DCllclDllftro, S. m. Falta dr. amparo. § Falla de soccorro, auxilio,
favor protecção das forças, do necessario :
"ao llesempaTO dos amigos" i. é, desamparado d'elles. Aulegl'. f. 143. e 144. "do seu
siso ao -. faltaudo-Ihe o siso. Sá e Mi?'.
Dcsnmulido, p. p. de De.amuar. § l1g.
"Do avaro cofre ali desamuado se ri o oiro
no salão doirado, nos tremós, etc. dos herdpiros dis ipado,1.
.
De"ollluár, v.trans. Fazer cessar o amuo
desagastar. § fig. Desamuar os cartu:ros, a'
peças; tiraI-as do cotre, e desprendei-as
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gyrar, circular. § - se; v.
de andar am uad O.
p. p. de De ancar ; e adj.
Derreado, moido com pancadas.
DCNllnclu', V. lI·ans. (l. pleb.) Quebrar
as anca, a costa; 'derrear, moer com pancadas. F. Elys. T. 1. dos Verso p. 168. ·desanca sua mulher".
De""nco.·Ú,,, v. lrans. Levanlar a ancora, o ferro do navio. § -; intrans. Desaferrar do porto.
nCHI)udíl, s. f. (I. pop.) l1eprehensão severa. § Descompostura. § SÓV3, tunda, pancadaria.
DcsuutlaicliJl', s. m. Inslrnmen10 de desandar parafu os. Esping. perf. r 13.
Dcsuutl".." v. lrans. Andar, mover-se para traz, pelo mesmo caminho, que se Linha
andado: "desandar jornada lJ V. do Arc. 2.9
V. "desandaI' a volta, que tinha dadou M. L.
1. r 306. " § lJesandal' a l'oda; fa7.el-a voltar em senLido contrario do que andava primpiramente. § fig. lJesandar a (orlu.na sua
?'oda; mudar-se a ventura em de~graça,
principiar uma época de inforlunio. Uoulo,
1. 18. ~ Desandar o undMo; fig. desfazer
o que é feiLo. Viei1·. 8. 22.5. "he necessario
desandaI' o andado, e desviver o vividolJ §
lJesandar o que, ou quanlo se anda; desfazer o que e tinua feilo. Sá Mil'. Sal. q. n.·
59. § lJesandar urna verruma, um parafuso;
moveI-os ao contrario de quando furamos,
ou atarrachamos. V. Atarrachar.
DCSIlUd •••·, V. inlrans. Andar para traz
com as costas para onde imos. Aulo do dta
de Jtt'ÍZo: "o tem po não desandalJ não torna
a traz o que pai'Sou § Percorrer para traz
o me mo caminho que se andára para a
frente: .. I~ste negro pensamento D'azas pesadas esvoaçava n'alma Ao theologo austero, anda, desandalJ GaJ'rell. lJ. Branca, 1.
11. § Desanda?' a roda, ou a roda da (01'luna' correrem as cousas mal. § fig-. Afastar-se: (,desandar e fugir de DeuslJ illarl.
Cal. § lJesandar com al.Quma cousa; arr,:messar com ella: desandar com algum dLelo; sair-se, vir com elle á practica. Lobo.
§ lJesandar com uma plt1lhada, um soaco,
um golpe; dai-o. Tambem n'este sentido se
diz traus.: desandou-lhe uma tremenda bofetada.
Dc,,"ncl;•••lo, u, adj. O contrario :le
anegado, não cõberto de agua, que lica
acima do nivel do mar: V. g. rocha, l)et. Iamil. fazel-a

ref.

Ce~sar

ncstlucótl0J

r

dTa-.

DCfll'nclár, V. Irans. Desmanchar os anneis de alguma cousa; desencaracollar.
nc,,"ng"údo, p. p. de Desangrar, e adj.
E8gotado de sangue. Ac. rios Sing. 2.. 2.24.
na Nise temos doente, sangrada, e mui desangrada" COlI,linho, f. 8. -com seus fprido ; e desangrados membrosll Cam. Ele.Q.
11. "a açoutes elesangrado-. § Ilg. E~golado
de posses. forças. l{reiTe, L. q. n.· 18. "as
f1;uerras tinhão hum pouco desanff1'aclo o
E tado- "para que desangrados vlvess~m
na paz e obedicncia. lei. "o r(;ino, 11 nação
clesangrada por guenas contin uas, 1101' falta de lIf1;.riculLura e indu tria, sangue e vida dos Estados politicos". § fig. "Virtude
macillenta e desangradalJ fraca.
Dt'!i11111 1/ô.·iJ r, v.' Il'ans. Tirar sangue a
e~o·otar. § fig. Debilitar, tirando os bens,
forças, com tributos, guenas.
DC!llIngrúr...c, V. reI'. Perder sang-ue:
.desa71.Qral'-se das feridas" Goes, Clw. Jlfan.
4. a. 78. § O"'. Ae. dos Sin.Q. 2. 22.4...boje a
todos os poetas a veia se lhes desallgl'a•. §
fiO'. Debilitar-se, enfraquecer-se: -o reino
se desangra1'a, e esgotava de dinheirolJ P.
lIibeú', /lest. p. 16.
Dcsllnl ..hú.·, V. trans. Tirar do nicho. §
(~g. e pop.) ~irar do emprego, que se conSIdera uma smecura.
Desunimuçiio, S. r. Falta de animação,
de animo. § EsmOl'ecimento, de animo.
DCSllnlUlúdllDlcutc, adv. Com falta de
animo, de alento; fracamente.
DCHanIUl... do, p. p. de Desanimar, e adj.
Que perdeu o animo, a coragem, o alento.
§ E morecido, sem esperança. § Falto de
expressão: ?'oslo desanimado. § Que está como se perdera a alma. V. Inanimado, syn.
Dcsuuhuár, V. trans. Tirar o animo,

desacoraçoar, intimidar, inspirar temor:
,,- o animou Vieira, 9. q39. ~ fig. "O ues·
prezo desanima as boa artes, o J)Ol1l natural, elc.lI Lobo, 1). 606. § - V. intrans. c -sa,
ref. Peruel' o animo, a coragem, etc.
DC!lunlmo, S. m. Falta de animo, desalento, fraqueza moral, cobardia. F. Elys.
7.213. "e colhe das cohortes o desanimoll.
Ucs'\Iu'"I.... clo, p. p. de Desaninhar. Tirado do ninho. § fig. Desalojado.
IJcsnnlnhi,,', V. trans-. Tirar do ninho.
§ lig. DesalOJar. Brilo, Guerra, 52.9. ..desaninhar os nE'gros dos palmares» onde linham choças, mocambos, etc.
Dcsnnucxuçiio, S. r. O acto de desannexar. § Separação do que andava annexo,
unido. D\mha, 11. de Braga, 2. 1J. 2.37.
Dc"nnucxódllUlenlc, ad.v. Como desannexado, separadamenté.
DcsIII.ncxilr, V. trans. Separar, desligar o que andava an'nexo: ,,- os bens do
morgadolJ M. L. 2. 2.88. V. do Are. 1. 2.5.
Dcsullnéxo,
adj. Que não está anne·
xo: desunido, des igado, separado.
DCSUIJJUI\'lú.·, V. trans. Limpar de nuvens: o venlo desannu viou o alio da serra.
§ rig Desas,ombrar o animo, tornando o
rosto alE'gre: a boa nova que recebeu desannuviou-o. ~ - V. ref. Limpar-se de nuvens: e lig. Tomar nma expressão de alegria o que Linha antes o rosto carregado e
triste.
.
Dr.sllnoJá.·, V. Irans. Fazer cessar o nojo; dar os pezames, os sentimentos por morte de alguem. ChI'. de D. Duarle, C. 16. -que
desanojasse a terralJ (anojada por muitas
mortes em guerra) Barrelo. Orlog. (. 69. §
lig. De enfadar o que está agastado.
DcsuuoJ ....··sc, v. reI'. Desagastar-se, desapaixonar-se; desenfadar·se. "com o que
Lopo Vaz se desanojou.lI B. 4. 2.. 5.
DCSIIIJllhonl.dlullenle, adv. Sem paixão, imparcialmente, desintere.sadamente.
Desupulxonótlo, p. p. de Desapaixonar;
e adj. Que não lem paIxão, sem paixão, § lig.
"Quem com os olhos desapaixonado quizer
ver a materia· M. L. 2.. 172.
DcsnpnixonlÍr, V. trans. Fazer perder a
paixão, tirar alguem da paixão em que es·
lá, socegar-lhe o animo.lned. I. f. 510. "con·
fortar, e c/esapassionaJ' (ao infanleJ do caso
passadol> § Livrar dos appeLites, e más paixões. Feo, Quael. 2.. r 41. 2.. "se Dpos nos
nãe desapai:vonaru § - se, V. ref. Tirar-se
da paixão; desarraigar a que se tem por alguma pessoa. § Perder a paixão com que alguem via, ohservava um assumpto, uma
~uestão para a julgar agora com Imparcialidade.
Dcsupulxouó." v. intrans. Perder a propria paixão, desapaixonar-se. Lobo, p. 62.1.
"desapayxona o sentido».
Dcsupn"llf.u... r, V. trans. Fazer desandar
qualquer parafuso para o tira.r.
Desllpu"nfuslÍ"'sc, V. ref. Desprenderse dos parafu os.
Dcsnpm·ccê.·, e derivo V. Desapparecer:
"desaparece o dütJ; Ferr, Egl. 7.
Dcsllpn"clbádnmenlc, adv. Com falta
do apparelho, ou disposição adequada: "commetteu a empreza -I>.
DCIllUPlll'clhódo, p. p. de Desaparelhar'
e adj. Falto do apparelllo. Lemos, Uerco, p~
13. § Sem o apparelho.
DCS01JU"cIIJór, ou lJesapparelbúr, e
d€fiv. v. trans. Tirar os apparelhos : V. g.
desapparelhar o navio,. tirar-lhe as velas,
enxarcias, e OUtl'OS, instrumenlos de navegação. B. 1. 6. 5. ntemporaes que lhe
desappal'elluil'ão algumas náosu "clesappare.
Ihar hum navio com tir08" Coul. 10. 3. q.
Amaml, 4. -desfazia a não, e a desappm'elhavalJ § lJesalJparelhar a besla; tirar-lhe a
albarda, os enxalmos, etc. § lJesapparelhar a
mesa; levanlal-a.
DCSUIUII'clhli." ou - nl,p"rclbór, V.
intrans. Ficar desapparelhado. B. Jí'reire, 4.
n.· 83. "por lhe ventar noroeste grosso, desaparelhou hum dos navioslJ '<I1aquelle porto
onde desapa?'ellwu" (desfez o apparelho ; ou
ficou desaparelharlo) Coulo, 7. I. 8.
Desopo"élho, ou - "pparelho, S. m.
Falta de apparelho: desapercebimento.
)csoporcnfátl0, o, adj. Sell\ parentes.
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Dcsupasslonó.·,

lned. l.

e der. Y. Desapai

xonar
e der. ,. Desapaix
etc. ilt. Lus.
onar,
Dcsupcçonhclltí,,', V. Irans Prese
da peçonha. .Alma Inslr. I. 27i.
rvar
Dcs"pc~~J1~llme"lc, adv. Com desapego
com desafIelçao. Casto 3. a. 97. "respond '
desapegadamenle que nem acceitava neu
regeilava» ,,~hristo via que o Pai o enir CI~
ra a morte lao desappgadamenle. ~icir~
~89: 2.. de~all1paradamente, sem p,:zar com
IJldllferença.
'
DCSlll·cgútlo, p. p. de Desapegar' eadO
De~pegado, sE'parado: ..llU,ma peça do ed/:
IIclO desapegada do corpo d elle. Sagramor
1. c,. 31 "ilhas desapegadas da terra nrme po;
estel rosu L~tc. 2.. I. afastadas, aparladas. §
fig. Desa~relçoa~ol sem amor: -desapcgado
da propl'la alfelçao. Lus. Tram. { 132 §
lndill'erente, isento de sua condicão.' .
Dcsllpcgumelllo, V. De8apCgô, e Despê.
go. V. do Are. 4. 30. Andr. C. I. 11.
DC!lnpc~lÍ", V. trans. Desunir o que es.
tava pegado; despegar. § lJesa,pegar algucm
elo .mundo, dos livros, dos, seus habitas, de
amuades, elc. fig. fazer-III os deixar reli.
ral·o d'elles. Luc. I. 2.. "-dos de8gos10s do
mundol) lel. § Largar da mão.
~csapcglÍr, V. intrans. Deixar,levanlar
mao de algum trabalho: V. g. desapegaram
os t'/'abalh adores.
Dcsupcg,..·.sc, V. reI'. Desuni r~se, 501lar-se. H. lJom. I. 2. 29. § fig. Delm-se:
v. g. desapegar-se de si pl'Oprw, dos negoaios, bens, amizacles, ele lodo, ou mui {1CII·
menle.
Dc",upego, S. m. A facilidade, com que
se deixa alguma cousa, a que d,) ordlllaria
se tem amor, e afIeição; ou a renuncia já
feita d'essas cousas: V. ,j. lal desapego se
lhe conheceu sempre elas grandezas do IIIIm·
do, que, ele. despego. § Desinteresse, limo
peza de mãos.
DCOlal.cnh""1o, p. p. de Desapenhar. P.
da fi. Gen. 3. 571.
IJcslIJlelJbumêlJto, S. m. (anL.) A acção
de desapE'nhar. P. da II. Gen. 3. 571.
Desollcllhú.·, V. trans. (anL.) Tirar do
empE'nho, exlingllir o empenho, o penhor,
hypotheca, ou ohrig-ação de alguma cousa.
P. da II. Gen. 3. 56~.
.
)CSlll.c.'cehe.·, V. Irans. Desapparelhar,
ces8ar, descontinuar os apercebimentos para alguma em preza : "mandou desaperceber
os fidalgosll lned. 1. 478. Leão, Cltr. A{. V,
desavisar, ou avisar, que não se apercebessem máls, que não eram mais neeessa·
rios para o feiLo, ou ~erviço, para que foram
apercebidos, ou avisados: que desarmassem. ined. 2.. 110.
IJC''''IIC''ccIJldnmenlc, ad!.. EJ!! desapercebimento: V. g. lomo!t o t1H1I11g0 desapercebidamente; i. é, desapparelhadamente, de subilo, de assalto, de rebate, ou de
arrebato.
Dctõapcrcchido, p. p. de Desaperçeber I
e adj. Desprovido: V. g. de<apercehldo ~e
armas, polvora, navios, ela. Lua. § D~seUl'
dado, sem advertcncia: (]~. "engan.nrao os
entendimentos clesaperaebulos dos slmpres.
Cal. 110111. 5. não prevenidos ~ apparelhados com doutrina e advertencl3s: ,se .as
tenlações vos tomáo cle~al?ercebic!o. (deJI~:
p08ições para lhes reSISti r). PaL~'a, ~. imem - , meio combatido» (adagl.ol escu
dado desapparelhado desprevcmdo.
De'soPc.'ccblmen(O_! S.
Falia de ap~f:
cebimento, de prevençao, prE'pardo pn~rce
g-um fim; estado do que se aeha esap ria'
bido: "o desapercebimenlo com q~e Mo .ir
leza eslavall Coulo, 5. I. 9. /ned.. ._
de sallo, dando sobre elles com desab~:.
bimenloll i. é, tomando-oS-dE' apere~ ~rlo
Dcsupc ••tódllmenlc, adv. Sem P ,
livre e soltamente.
afrouxar
D ..Slll.CI·tI...·, V. Irans. SolLar, e 'ar' deso que eslava apertado; desalar, desh rlialarabotoar desaflvelar, desacolchetar pardO
gar e dewporimir: desaperlar o ar
ve~; desDesnp....tlir.sc, V. rer. A arg · eie o
atando, despreg-ando, desabotoa~~~embàr.·
proprio fato. § fig. Soltard-se iaM " do pecçar-se: v, g. - dos braços, os F"
DC!!wpuxonill',

r

m.
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e ang'licÍi:;mo:
(do Inglez disappuinled).
DeslIlloDtltlllcllto, S. m (t. modo É ang-Iicismo) Surpresa desagradavel. por se ver
frustr.ado um desejo, uma espel'auça, etc. §
Caso lDesperado, que nos é desagradavel.
licsnpofltill', v. trans. Fazer altcracão
no tiro apontado, de sorle que não dê -no
alvo; fazer desviar, errar pontaria. Casl. 4,
c. 24. «o nosso bombardeiro fez um tiro ao
camelo inimigo, com que o desaponlolt de
sorle, que csle ao segundo lira errou a
nossa tOI'I'e" c fig, «vi u desaponlados os tiros da sua inveja, e desviados os golpcs da
calumnia" § Pór em eSlado de não poder
lrabal~ar: ~'aqui, engenho desaponlado ; o
que nao esta a ponto, ou prompto para laborar, moer, ele., é conlrario de apontado.
§ TIl'ar os ponlos de fa!las ao córo, âs lições, aos jornaes, ele., no livro ou caderno
em que se nola, e apontam as faltas diarias.
~csllpolltál'l V. trans. (do luglez lJesap·
poml.) Causar aesaponlamenlo.
Dc"npo.l'lcntú." V. h·ans. Livrar, tirar,
alliviar de apoquentação; lrancluillizar o
que eslava apoquentado.
DcslIposclltndo, p. p. de Desaposenlar.
P. da fi. Gen. 3.131. e 191.
DCSIII.osclltár, V. trans. Lancar para
fóra do aposento: e fig.- peccados,- que es·
tavam na alma d'estada. (V. Desalojar.) §
Oesaposenlar as formigas, o cupim, a lraça,
expellir, tirar: « - as avesinhas de seus Di-

tDiW: .desllpel'lando-se o pre~o, se des~llro. : desejos, etc. N'esle sentido
ou do braço e remo; e\ camdo )l~ no, JqL
~adando para terra" B!spo do ~rao Para,
Memorias, p. 207. § - .de lJrece!los, de necessidades, de ltrgen~"!as, de embaraços,
Ilc.Desaperlo, S. m. FaIt a, cessaçao
,- de aperto; afrouxamenlo do que esla~a apertado. §
Laraueza, e com modo de habltaçao. § Fola de animo. § Espaço, e dcmora commo3a: v. g. no pagar dividas. § Viver com
mais - em etaltsltra! encerramenlo, em Ira·
boUl/JS; em economIa e gastos, d2 q.ue é
accommodado, e tem posses que n~o lInha,
ou cessando encargos, que o estrel tavam a
regra, e parcimonia. V. Desafogo, Despejo,
Desemoaraço.
.
.
DC8Rplndúr, e denv. V. Desapledar.
De8Rlllcdúd,ulICfllc, ad'/. Sem piedade. Agiot. Lus. 2. 361. .
.
De8nplcdúdo, ", adJ. ~allo de piedade,
de compaixão. § A que nao se acode c211l
apiedade do remedlO, conforlo, consolaçao:
•em terra estrauha, Dum esquife de hospital, desapiedado do pai, da mãi, do amigo,
ele.'
De8Rplcdúr, V. trans. Fazer cessar, e
resfriar a piedade e compaixão: «todos esses discursos, com que alguns filósofos deshumanos inlenlão desapiedal' dos pobres e
miseraveis aquelles elll que ainda resla atguma pouca de compaixão•.
Desllplcdúl'."C, v. rer. Perder 11 compaixão, lornar-se insensivel.
DesRplumúdo, p. p. de Desaplumar, e
adj. Que não eslâ a prumo: forçado a desaprumar. § fig. Forçado a abater-se: «veremos cllJSaplumado u entono dessa suberlia, alé se arrazar com a baixeza da terra".
DMnphlDuir, V. trans. Fazer perder o
prumo. ou plumo; fazer pender, inclinar
para algnm lado.
De.aplullllír, V. intrans. Inclinar, pender para algnm lado o que estava aprumado: V. g. de.aplumou o esleio, a parede, elc.
Sfig. - a etação c suIJCrba,' i. é, descair,
abater.
DesRplúmo, S. m. O eslado do pilar,
parede, etc.; desaprumado. § Pendor, falta
de prumo; desvio da linha perpendicular:
10 dc.saptl.llllO e visivel, e fara cair esse pilar•.
DC8Bpodel'adltlllcntc, adv. Irresistivplmenle: .bia lavrando o inceDdio desapoderaliamellle. VICira, 2. 181. «corria o bruto - ••Iançar-se - em sua perdição" sem
governo, ou cousa que retenha.
D~sapodcrado, p. p, de Desapoderar,
e~J. Desapossado, pnvado: (mão seja a
Ramba clesapoderada da cidade real" Leão,
ChI'. A{. V. C. 45. •desapoderaclo de toda sua
orça. Palmo I. C. 39. § - do seu enlencli'mdtnlo; o bebado, desmemoriado, ou saneu. Ore!.
5. f. 21. § Carreira - ; desenfreada, a todo o correr. B. Flor. § lJeslptX/el'ado; sobre que ninguem tem mando,
~edr, governo; indómito, desenfreado. §
Ira o do poder de alguem: «terras des~~'add as de seus legitimas senhores, e
,...,UI ores.,
deDjlPOdcrár, V. lrans. Tirar do poder
~guem, privar da po se, do dominio;
, passar: - alguem de alguma cousa:
I!luelles que os clpsapoderão de sua proterra. lned. 2. 2.42. e 3. 87.• a que D.
.rre dcsapoderára do senhorio".
e.apoderar.sc, V. ref. Privar-se da
: ' poder; abandonar, traspa sar, ceder
rem a posse, o dominio, elc.: v. g. deslpoderar-se ele seus predios, dinheiros, /'01'~aC1l~cI~eles moraes; do Selt alvidrio, IiI de, JUI~O, etc.
nraresIPol~r, ou DcslIl»oyÁr, V. trans.
~iD~ apoIo: e fig, privar do arrimo, do

Ar

t:

~riIPÕlo,

S. m. Falta de apoio. § IIg.
lesamo, desamparo.
1iI POlv~hlvllbór, v. trans. Tirar os pós,
~
os.
lo ou Iponl~dn'lIenlc, adv. Fóra do ponIe pontaria.
~IPObládo, p, p. de Desaponlar. §
!lido hOJe este vaca bulo no sentido de 10yenganauo, frustrado nas esperanças,
Dl. I, - PL, 78 ,~
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Dc"npos"údO, p. p. de Desapossar; e
adj. Privado, esbulbado da posse: V. g. ela herança de seus pais. § Despojado, destituido, despedido: V. g. - de emprego, governo. § Despossado, pobre, sem posses. §
em forças corporaes, ou de animo, e entendimenlo. Elucid. Supp. p. uso nas 2. ulL
accepções.
DCSOllo"sár, v. trans. Tirar do senhorio, da posse; esbullJar, forçar, privar d'ella. Arr I. 15. «succede a Senhores mui poderosos (do Japão! desapossarem-nos outros
de todos seus e lados. (por guerras) L/IC.
7. 2.. e 7. 6. Coulo.. t2. I. 19. -desa.possolt o
derradeiro Daire" § Tirar o pod~r, forças
para fazer alguma cousa; e Ilg. privar.
Call~. Sono 38. _vereis que do viver me
desapossa aq uelle riso. com que a vida dais"
§ Desapossar da liberdade; privar d'elJa :
"assim o tem desapossado da liberdade"
Eurr. 4. sc.l. § Diz- e, desapossar do mando,
podeI', olficio, govel'llo,. 'reino: «elRei D. Sebastião mandou desapossar do governo a D.
Antonio de Noronha" Coulo, 9. C. 15. e fig.
- ele coslumes errados. V. do Arc. 3. 14. V.
De~pojar, Deslituir, Despedir.
I)csopos.u'u·.sc, v. ref. Privar-se da posse de alguma pessoa, ou cousa.
I)C/ilIlI'OS"UII, S. f. (ant.) Mâ postura; é
opp. a apostura.
DCsltpoyár, e der. V, Desapoiar.
DC""Plllu'ecér1 V. intrans. Deixar de
apparecer; esconaer-se, sumir-se, não ser
mais visto por morte, occullação, etc. : V. !l.
desapparecem os aslros no occaso ; os cr~
minosos que fogem; os morlo~. § Faltar subitamente alguem ou alguma cousa: § fig.
~Iorrer. /le1'1'. Egl. 7.• nós para sempre desappm'eccl1ws" § - se. v. ref. Furtar-se â
vIsta de alguem, fugir· lhe. Lobo, p. uso
u'esta accepção,
DCSIII'P,u'cclmcnto, S. m. O acto de
desapparecer. § O ell'eilo da desappat'ição :
V. g. o desapparecimento da moeda; dos
que faltal'am depois da balalha, e náo se sa«
,e d'elles, elc. Palmo 2. C. 169. "desa,pparecimenlo de Daliarte" o - do comela ; da cousa
que se não vê, ficando atraz de outra, que
se transpoz, ou transmonl.ou.
DC"OPI"U'clbár, e derIvo V. DesappareIbar, etc. Barros. Amm'at.
DCSIIPIIlII'lciào, S. r. O aclo de desapparecer, desapparccimenlo. § O eslado de pesoa, o~ cousa, que era visl.a, tractada, elc"
e snbltamente passou a Ignorar-se onde
p:"ra, ou existe.
.
.IIPI.lá..80, S. m. O contrano de apRla:J o; desapprovação, vi.tupério, apúpo. Ji'.
E/ys. 8. 183. -senha amblgua de applauso,
e desapplausolJ
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ção, de cuidado.

S.

r.
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Falta de applka-

DCSlIPI.llcildllmcntc, adv. 'em applica·
Cão; com neglig neta.
I)CNIIPllllcádo, p. p. de Desapplicar ; c
adj. Fallo de apphcação; de cuidado do
trabalho, esludo; l1cg·ligcote.
DesllPllllciJ,', V. lrans. Til'ar, apartar da
applicação; desviar do trabalho.
DCNIII'lllIcál'-SC, v. rer. Deixar de ter applicação, estar inapplicado. § Perdei' o cuidado de alguma cousa: "prova e experimenta ... se podes cuidar em outra cou as
desapplicando-te destas" B. Flor.
DesIIPIII·cllder. V. Desaprendrr, elc.,
rnai usado.
DCSlIl'III'ol"'tÚ", e deriv. V. De apropr'iar, elc., mais 'Usado,
DCSOPIII'OVltçào, S. f. Falta de approvação. § lIeprovação, improvação.
DC""IIII1'ovi'do, p. p, de DesapPI·ovar. A
que nilo se deu approvação ; reprovado, improvado.
DCSlIl'llI'ovlldor, ", adj. s. O que, a que
desapprova. § Que denola dpsapprovaçao.
. DcslIppl'o"ár, v. trans. Não approvar;
Improvar, reprovar.
(Dcsapprovar, Improyar, Reprovai', S!/Il.)
lJesapPl'ova·se o que nao parece bem, bom,
eonyenienle; impl'Ova-se, o que se repula
mau, reprehensi vel, vicioso; 1'epI'OL'a-Se o
que se julga odioso, detestavel, inloleravel.
lJesapPl'ova-se por um simples juizo, valo,
ou aviso; 'Í111prova-se por (liscursos, racioci nios ; 1·.epl'gva-se pelas condelllnações, p~
la pro~crJpçao.
DC""111"'O\·"th'o, o, adj. Que conl"ID,
enuncia desapprovação: palavras, clausulas -; do que obrara, disséra.
DC""II1·lIzer. V. Desprazer. Bal'l'Os. «se
lhe desapra" a maldade" Sevel'im. "c/esaprazem aos olhos" Â1'1'. I. 5. ULis. I. se. 9.
«cousa que elle faça mal, ou bem, não le
clesa/)/·as. «e tu mesmo a ti masmo elesapl'Qzes" Caminha, Episl. 19.
DC"lIll1'ozÍl'cl, adj. 2 g. Que causa desprazer; desagradavrl, inll'ralo. Coul. 5.5.9.
«o que não deve ser desapl'azivel aOs curiosos •.
DCSIII"'C"ÚI·. V. Desapreciar.
~esll)lI·eelá." V. lrans. Abaler o preço,
estlmaçao, valor, conla, em que se tem alguma pessoa, ou cou. a, en'eilo cornmercial,
etc. § - v. inlt·ans. Descair de valor.
Dc"ol"'eço, S. m. Falta de consideração;
menosprezo.
UCSllIU'Clldcl', V. trans. Esquecer o que
se havia aprendido: «desapl'enderem, sendo
velhos, o que mamarão no leite" Leão, Ch'·.
T. 1. {. 3. ed. de 1774. § Desaprelldel'-se
(apas Ivado); e
DC811prl.'lldé." ou UC>lIlI'IIl'c"dcr, V.
intrans. Esquecer-se do aprendido, do que já
se sabia. Foo, TI'. 2. «cosluma desaprendel'se no paço, o que se estudou na cetla" Vieira, 3. 402. «com a mesma facilidade com
que aprenderão, desapl'endem".
nesnp"clI"ildo, p p. de Desapressar; e
adj. Livre de algum imporluno (EI!fl'. 2.5.);
de algum damno, traballlO, de guerra, cerco, de inimigos. P. P. 2. 143 § lig-. Livre
de iostigacões, livre de cuidados: "desapl'essado do demonio·, AI'!'. 6. 4, -desapressaelo
dos inimigos, dos lrabalhos, elc." Casl, 7.
c. 8~. «matai-me primeiro, ficareis desapressado de mi m, e eu satisfeita" i é, desembaraçado. Palm. 2. C. 148. «- da morle"
Luc. 9. 18. e da doença; e de qualquer incommodo urgente, perigoso. § Que não lcm
ou parece não ter pressa; demorado, vagaroso.
DC811111'C"S{II', V. trans. Li vrar de aperto, pressa, e grande all'ronta, em que põe o
cerco, os inimigos; ou de qualquer trabalbo, importunidade. Coulo, 5. r M. "desapl'essal' do cerco" Luc. 9. 16. «- a cidade
do cerco; do jugo. Mal'inhe, D. Apol. 73.
«- de cuidado. B. I. 10. 4. «l/I'sapres.laTam os cinco" Ulis. t. sC. 3. «clesapl'essal'ei
meu pac, sc lhe aborreço" (indo-me para a
India) i. é, livrarei d'enfadamentos: «clesapressal'ia a terra de lão má cou~a" Vi/h. 2..
sC. 2. § Por soccorrer ao seu Zambuco: adesapl'essal'am os nossos. B. t. 6. 7. «tanto (lue
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os parãos de Calecut elesapressamm a náo
11101' de la lar» ltt. 2. 3. 6. Luc. 2. 21. «villgar o sangue dos martyres, e elesapressar a
nova christandade.»
DCSU1"'CSSÍl"-,"c, v. ref. Desembaraçarse, livrar-se, v~r-se livre: «para se elesaepressar da mulher que o importunava.
Ga~t. 8. c. 177. «elesapressar-se da presença
do padre" (que o corregia) Luc. 3. 9.• acabando o almirante de se desapressar desta
não» (em combate) B. 1. 6. 4. § 'ão se dar
pressa; mo trar-se não apressado.
DCSlIllrésto, s. m. Falta de apresto. Carelim, Ret. 368.
De"nl"'hllo"ílllo, II, adj. Falto de primor; v. g amante -; acção -.
De"nlll'ol'Ollllúdo, u, adj. Que não vem
a propo ito. 1'. ele Agora, 2. I. «di~I'essão
-» P. P. 'lo c. 33. «cou as -» .nana desengraça tanto um dito corno o vir -)) i. é,
füra de propo ito.
DCS01"'OPÓSuo, adv. Fóra de proposito,
de assento, de logar, e tempo, onde conviria: «vem isso aq ui mui desaproposito', (é
opp. a aproposilo) § - s.' m. Falta de propvsito, illconveniencia.
Desnp.·ftpl'illcuo, s. f. Acção, ou efi'eito
de desapropriar; 'privação; deixação da propriedade. B. Flor. 4. p. 35.
DCHIII"'OP"iúdo, p. p. de Desapropriar.
B. Ftor. 2. 2·lQ. • homem elesapropriculo das
cousas terrenas- § adj. Privado, esbulhado
da propriedade § Que renunciou ã propriedade. § Trazijo, usado impropriamente: v. g.
termos, vocabutos -; improprios.
DCHIIIII'OIU'lolllcnto, S. m. O acto de
desapropriar-se do seu, como faziam certos
religiosos. B. Dom. 1. 5. 38. e 3. 3. c. 24. e
25. !'l lIg. Desapropriamento ela vonlade, elo
alvalrio.
DesII1.rolll'líU", v. trans. Privar alguem
do que é seu, e proprio: tirar alguma cousa a seu proprietario: .desapropriar as herdades de seus antigos donos, para as dar
aos seus privados».
Desoproprlill'-se, v. rer. Privar-se do
que é seu, alheal-o, renunciar a ter cousa sua propria. H. Dom. 1. 5. 38. Agiot.
L. 3. 168.
DCllII1II'Ovclt.ídRmcntc, adv. Inutilmente; sem I?roveilo: «- se despendem as rendas publtcas».
DesII1"'oveltúdo, p. p. de Desaproveitar, e adj. Mal a(lroTeitado, mal regido, que
se deixou, ou deixa perder; fallando de cousas. § Que é máu economo, que não sabe
?pro,veitar' fa.llando de I?e~s~as. ~ Baldado,
lnutLI. Ded. ULr. p. 1. /JWLS. o. n. 8l. ~ /10?'as dcsaproveitadas; as que se não uulisaramo A,·/·. 3, 35.
DCllUprO\'elllllllento, S. m. Acção de
desaproveitar; falia de aproveitamento, desperdlcio; falta de progresso, de adiantamento: v. g. nos estudos.
DCllllltl'ovcltú,', v. trans. Não aproveitar, não tirar proveito, deixar perder: .elesaproveilanelo as terras» .ctcsa.p7'oveilou os
auxilios da Diviua misericordia" " - os talentos, e os homens de prestimo".
DcsnprovcUoso, 081l, adj. (ánt.) Damnoso, prejudicial.
DCSUltl'lImúr, - prumo. O mesmo que
Desaplumar, - plmuo. Desaprumar,- prumo, hoje mais usado.
DC8l1pllnhi,r. V. Desempunhar,
Desutttutl·tclá,', v. trans. Privar de quartel, desalojar.
DC8Rqlllnl1oúdo, p. p. de Desaquinhoar,
e adj. Pnvado do seu quinhão: .tambem
nosso Portugal não ficou desaquinhoaelo"
Agiot. LtIS. 2. 191. "ímpios... lIcareis elesaquinlwaelos da herança do Pai universal".
Dcsllqlllnhoúr, V. trans. Privar do quinllão, sorte, ou partilha, que toca, ou cabe
a algnem.
Dc... n'llllnl1oítr-se, v. ref. Ceder do seu
qlJlnllão, renunciar a elle, privar-se d'elle:
.não E'ra bem se elesaq!ân!toasse da gloria"
Ceila, '1'. I. S. da Concúção, (. 11.
Ues,ír, S. m. Defeito, nodoa, falta: v. g.
ficou com um desar no roslo; quebrandose-lhe um olho. § Falta de bom ar, boa
graça, bom geito no corpo, bom garbo. §
/Jesar da fortuna; de~graça, que ella cau-

r

DES
sa. !\ Acção pouco airosa, vergonhosa: v. g.
do (raco na guerra, do pouco brioso, ou
generoso. P. P. 2. 1). 148 v. Freire, 1. n.· 31.
.e não queria que a guerra com algum desal' lhe desluZlsse a gloria de seus feitosl1
máu successo, revez: "o elesar da esterilidade afrontoso (ás Indias) o Vieira.
DeM.tI·Ado [l. p. de Desarar, e adj. (t. de
ai v.) Despegado; Callando dos cascos das bestas. Rego, Atv. c. 69.
DCllll"nnl1údo, U, adj. Limpo de teias
de aranhas. B. P. § it. P p. de
DCllfl"lIl1híll', v. trans. Alimpar de teias
de aranhas; tirai-as: v. g. - a casa, os lel!taelos; branquear a chamiué e outros serI' iços caseil·os.
Pe8u"á,', V. lnlrans. (t. de alv.) Despe&,ar-se; diz-se dos caSL:OS uas be ·tas, que se
aespegam. mcllendo· se n'elles corpos estranhos. GaJv. TI'. Alv. 5[,6.
DC,,"d)ol'izá,', v·. trans. Arrancar, ou
cortar as arvores, que havia em algum 10gar.
De8It"clido, p. p. de Desarcar, e aujo A
que se tiraram os arcos, (fallando de vasilhas); desconjunclado. § lIg. lhtraordinariameute granue, desoompassado.
DC8R"Csl", V. trans. 'firar os arcos, que
prendem: V. g. de arcar as pipas. § lig. Des
conjunctar, desunir. § Sollar a IUL:ta o qne
estava arcado: .elesarcar o seu contrario".
V. Arca por arca; arcar com alguem.
DeH''''clÍ''-8C, V. ref. Desconjunctar-se,
desunir-se: e fig. descompassar-se.
DC81Il'cllÍ,', V. trans. Alimpar, descobrir
da areia o que estã coberto, ou entupido
com ella. Cruz, Poes. {. 144. - a barra. os
campos.
DCi!lu"'lhá." V. trans. Desembaraçar, dei·
tal' abaixo. Sim. Mach. Com. ele Diu: «eles·
arUMo os lencoiso.
De8I1"lstátÍo, e, adj. (t. bot.) Sem praganas. BI'ot. lJ.
DesuI'lllução, S, f. Acção de tirar a armação, a ornamentaçào, o adorno, que se
fizera para alguma festa, etc. !\ O acto de
tirar ue seus logares as peças de que consta uma machina de desmanchal-a pam a
guardar, limpar, 1transportar, etc.
Uc'....·D1Íldo, p. p. de Desarmar; e adj.
Sem armas, Calto d'ellas; não armado. §
Privado de armamento, de armas; fallando
de navios, praças, elc. § Posto em posição
de não poder servir para algum fim, ou intento, para que é proprio : v. g. espingarela
desarmada; a que não está carregada; pavelhão, barraca desarmada; i. é, desmOlltada, etc. !\ Casas, pOl'las desa1'17lCulas ; sem armação ere oroalo, ou de abrigo. V. do Arc.
I. 20. §. fig. Desapercebido, falto: oolhos
desarmaelos de todo resguardo. Ulis. I. sC.
l. .entendimento elesarmcu[o de prudenciul1
B. Flor. 2. 42. «vontades núas, e clesannaelas de toda a graça surflciente» a «Iingua
elesarmaela de cautelas, e mentiras.. "sem o
temor de Deus anda elesarmadlJ, toda a fé, e
confiançall i. é, mal fortalecida, expo ta a
perder-se, e á tentações. Luc. 6. c. 16. "desarmados da presunção lIcavão capazes de
ouvir a pregação» Paiv. S. I. 24 v. § Baldado, frustrado: "por não ficar clp.sa1'1naclo
o que tinha para fazer" Palmo 3. f. 1~3.
"yer clesU7'madtIS suas esperançasll {. 139. e
142 V. § Frustrado de pessoa com quem tinhamos tractado algum ajuste. Oout. 7. 1.
7. "vendo-se o viso rei desa7'1nado de Fernão Martins ... deu a armada a Men de Vasconcellos» § Vista desarmada; a que não é
auxiliada por lentes; a vista natural.
DC8Hrllllltlor, ", S. O que a qlle desarma. § Desarmaelor, s. m. Peça de espingarda,
com que se desarma o cão, puxando rOl' ella; anda dentro do guardamato. Esping.
Perr. f. 4.
DC8'lI'lIllldíll'O, S. f. p. uso Acção de despir, ou despojar das armas. Cart. D. verte
exarJ11alia.
DCS.lI'lIl1l1llcnto, S. m. Acção e efTeito
de desarmar, ou desarmar-se; estado do
que está desarmado, desapparelhado. lJecr.
ele 'l3 ele rever. t798. § lIeducção das for ,
mIlitares de uma potencia ao etrectivo -de
paz.
Desarmú,', V. trans. (do pref. privo des,
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e armar) Tirar, despi(as armas a alinle .
fazer itepOr as arma~ :. V. [}. - Ullla pall~:
lha; desarmar os prISLOneLI'OS; tirar-lhes
armaf;llento. ~ Desa.rma~' um navio c/e gUfr~
m; lIrar-lhe a artIlherla, e a tripulação §
Fazer perde~ a alguem a espada, ou arlna
CO.~ que brr~a: Ug. "desarmar a forluna.
VWL1'. 7. ~14. ~. fazer de sorte que nos não
possa fenT, ma\tr~ctal·.: "desarmar' as a lutas machlna. do Il1Imlgo" .(/esal1llar aira
do .Senhor» aplacal·a para evitar os seus
elTf\ltos. § Desarmar as a!~nas; <1espedil-as.
Palmo 2. .c. 9!J. Lobo, 1). 0',,2. 2 -mas nunca
o. cavallclro. desannava as grevas, espaldar
C1.1~da.' e peito" § /Jesamwr a espingarda, ii
besla, puxando .[Jelo gesarmador, para dar
fog-o, ou par~ por o cao rIO descanço; para
desparar o virote ou setla da bésta soltando a corda da noz. § Tirar de seus' lagares
as .peças de que se a.l'ma, e con la uma machina V. g. para a lImpar, guardar tranportar, etc. : - a espingarda, os feitos - o
engenlw, - o T'elogLO, elc., desarmarac~ça'
- a al'maelilha; - o laço, sem cair n'elle~
desfazei-o. ou fazer que o armador não faça
elIeiLo. § Tirar ou desentesar a corda: V. g.
desarmar o arco. Vieir. lO, 300. 2. •desar.
lIlando as seltas que já trazião embebidas
nos arcos. § Desfazer as armas defen il'as
com golpes. 5 fig. Desapparelhar : v. g. desarmar a casa! a egreja, de omalos. § iJespa.
rar tiro, ou trecha. AI'/'. 3. 34. "o arco em
mim desarma (amor)ll FerI'. Eleg. 8. § Frustrar, baldar: v. g. - as aslucias, arc/is, es.
/l'ata.gcmas: "Dpos desarmava as occasiões,
(!ue ella ~r~ça\'a de olfendê-Io.. Bernardes.§
lIg. Demlltlr: "desarmar da dignidade de
legado (do papa, com que o arcebiSpo se
reputava isento d·el·rei) hum homem que
se via em tantos perigos» Brit. C. 6. 0.5.
J)CSlll'IlÜIl', v. iutrans. Soltar·se o que
esta teso, armado, prompto a desparar, a
fazer ti 1'0: "a vara da costella c/esal1l1a
com furia» Arle da Caça, p. 90... a ponla da
corda sutilmente armada, logo (Icsarma.
Sanlos, Ethiop. 1. p. n e fig. ~ieirú: -quan·
tas vezes elcsarmao em vós mesmos as lOS,
sas maq ui nhas" § Desa/~nar ; desapparelhar,
tirar o allmamento: "a nau do Achem dO'a1'1Hámll Couto 10. l. 10. § Depor as armas,
desfazer o exercicio, as naus que estal'am
pl'estps, e apercebidas para alguma facçã~:
"desa1'11101' o Turco» § lig. Desal'11lOu oC<JU
em chuva; desfez-se n'elia, desparou-a contra: "o ceo, e o ar té entam claros, esere·
nos Ilesar11lál'am n'uma fera tormenta de
pedra e vento» Luc. 10. 2. § Desarmar C/!l
vão; não ter elTeito : v. g. as 7lossas71lacllLnações, as suas promessas, as minhas CJ[!C'
l'anças, as ameaças desarmaram em vao,
elc. Vieir, § Desarmw'; o contrariO de ar.
mal' não conl'il', não ser ulil. Amaml, 12.
§ De'sconvir, desconcordar, não se afflrmar,
concluir a finai o ajuste começado. COI/lo, 7.
1. 7. "mas sobre navios, e cousas que lhe
pediu elesarmarão" Id. 5. 9.9 "por não dt\!armar com elle» (armar significa concordar; associar para ganho, etc.) .
Ucsllrllll'.r-se, v.. rer. Despir as. s~as
armas, tiraI-as, § Desarlllar-se, esg,nmlDdo . (Icar exposto aos golpes, ou fendas do
contrario' descobrir-se. § Desarmar-sc o
cavalleil'o;' é quando lhe cai o chapeu, a
vara, perde o estribo, ou lhe succede s~
melhante desar. Ilego, Cavat. loi6. § Dos.mmar-se; IIg. frustrar-se; baldar-se. PaIVa,
S. l. f. 132. • elesa1'1narão·se-lhe seus.desenhos e ardis- "tudo se lhe desarmou aquel·
le mão ardiloso" desvaneceu·se-Ihe. § f)rs·
armar-se em veio; o mesmo: "os ~oldad~s
vendo que se lhes elesal'lnavão em vau ase,peranças, que línhão do saco daquellanao.
1 é, saiam vãs. COI't. 10. 3. 4.
ooi
. Des.lI'JIIolllsá,·, e der. V. Desharm sal'.
- de des·
Desnrrnlgamento, S. m. Acçao
arraigar, § fig. Extirpação.
I"uma
DcslI'·r.. l~úr, V. trans.. Arrancara ~ explanta com a raiz. â fig. Tirar, ex.trrpa '/'OS
tinguir de todo: V. g. de~afralgar6~r.~
abusos, opiniões, costwnes. Vt~r. l. ~uérer'
a amizade, a vontad~ de ~ g,umdo cora.
EU{I'. 3. 2. ,,- as mas alTelçoCS
nlo'
ção" § Fazer sair d'onde estava de asse ,
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desarraigar os Portuguezes .da Jndia" °0:8 1.

DES
De!!lllrl·ene;;ál·.se,

V.

DES
rer. (t. pop.) Des-

"esurtlenloso,

ÓSlI,

623
adj. (t. boI.) Que

1 c. 78. § - se v. rer. .Exllrpar-se, extm- agastar-se, desenfadar-se; tranquilli ar-se não tem juntas ou articulações.
depois de ter estado arrenegano.
g·uir.se : v. g. -:- se o oclw.
1"'SIII"'OI'l\do, p. TJ. de Desarvorar; e adj.
DeslIl'l'esoúl', ou - zoa,·. V. Desal'J'a- ". avio clesarvoracLo" I1l'ilo, Via?1 66. i. é, auaDcsnrl'nucul', V. lrans .. Arrancar, arrecUeI' <ail' e abalar com Impeto. Nobtl. D. zoar. § V. A.rresoar.
tidos os ma tI'O , e enxarcia , talvez pela
DeslIl'I'lmÍldo, p. p. de Desarrimar' e tormenta. § lJomem desarvorado c/e loclos os
~.r. nr"dcSal'l'~nearon~ lodos .conlra elles>l

DCSllrrIlIlChlu', V. llans. e mlrans. Desfazer o rancho, e camaradagem,; v. g. o
cDpitão veio desan aT!.char-nus. § Nao lomar
parle no rancho; nao fazer camaradagem.
~-v. reC. Desligar-se do rancho; desassociar-se.
.
DCsPI'I'alljado, p. p. de Desarranjar.
lned.2. 393. "vlnhom de.sal'l'anjaclos. § liomcm-; mal reg~lado nos seuS negq~lOs,
negligente, descu.ldado. § Desal'l'an(Jaclo;
. desempregado. § tt. Desmanchado, dcsconcerlado.
DCHUI'rnnjlldc'lI', .., S. O que, a que desarranja. § adj. que de~arranj~, ou causa
desarranjo: "acCldenles ImpreVlslos, - dos
melhores planos, e traças>
Dcsllrralljllméllto, S. m. Falta de arranjo, desarranjo,
Dcsllrl'lIl1jilr, V. lrans. POr em desordem o que eslava arranjado; perturbar. 111.
L. I: p. 132 3. "desal'ranjal' a gente de
guerra. Alb. 4. 3. § Desmanchar, desconcertar v. !l.-um 1'elogio. § fig. Embaraçar, perlurhar. § -se, v. rer. Tirar alguem da po
sição com moda em que se achava. § Desacommodar-se, desempregar-se. § Desavirse em negocio ou accordo que esta\'a em
Tia de conelu ão.
Dcsarranjo, S. m. Acção e elTeilo de
desarranjar; estado do que está desarranjado. § Falla de arranjo, desconcerto, confusão. Ac. dos Sing. 2. 31. § Desordem na
guerra. CDul. 4. 6.9. Fl'eil'e, 2. n.· 168. §
Discordia, dissensão no estado civil. M. Lus.
I, p. 123. 4. -os desa1'l'{lll:ios dos Athenienses, e Lacedemonios>l § Mau governo economico. § Desordem, tumulto: «tamanhos
deJorl'DlIjos causa a ira .. Fel'l'. BI'islo, 5. 2.
Dcsurrasolll', e der. V. Desarrazoar, etc.
Sagram. I. c. 18. § V. Arrasoar.
De.urrazoüdllmentc, adv. Sem razão;
iniqua, injustamente.
Dcourrllzoádo, p. p. de Desarrazoar; e
adj. Que se não gUla pela razão, pelos diclames da prudencia. UNs.!. se. 4. "lenhaI~S por assomado, desarl'azoado, et<:." §
~ao conforme á razão, feito sem razão sem
fundamenlo: -ciumes clesarl'ezoailos.. ?aiva,
S. I: (. .24. :"cousas desarr~oadas') § ContrarIo aJnsllça, e boa razão da moral. Eu(r.
3. t § /Jomem desal'l'azoado; despJ'llposilado, qu~ não proced~ conforme os dictames
da razao, da prudencia e da justiça.
D~snrrnzonlllénto, S. m. DICtO, ou acção
deSViada, e desconforme da boa razão, logita, ou moral. § PrOllosla desarrazoada. P P.2.
DesRrruzoár, v. trans. ~lo 'Irar que al6Uma consa é contraria á razão, ou é falta,
,desassislida d'ella: «tu mesma desarreluas desconfianças" Crisláes ria Alma,
. §:,-se, v. ref. Pôr-se em lermos fóra
de r!JZ~o: -Ianto mais se desaresoava nas
~~dlçoes, com que propunha as pazes" P.
. ,. c. 46.
bes"rrnzoár, V. intrans. Não discorrer,
nem arratnar .a. proposito, nem como homem. d~ bom JUIZO, e bons princi pios mohes. dizer di parates, despI'oposi tos.
besal'ra"o~"el, adJ. 2 g. Que não é
ruoavel, qne e contral'io a razão.
:uarreól" V. Desarreiar.
Qu e.arrcgllçáJlo, p. p. de Oesarregaçar ;
l! ese soltou, fez pender cair estando arRlÇailo primeiro.
'
,
t).j~e artcgllçal', V. trans. Soltar, deixar
!IS dO que .estava arregaçado: . - as manacaml a..
:p'pR rrc 14r, v. trans. Tirar os arreios,
.. are II lar uma bêsla.
•
~j.ea~lrCQIll'ildo., p. p. de Desarreigar. §
!lIlbele·' ue nao tem be ns de raiz, nem
Ile C1l,1lenlo lia terra.
li'a1l1lJ;rrcl gár , (anl.) V. Desarraigar. Saoamor l. c. I~. no fig. «não se lhe podia
ia ai desarrezgar rlo peito.. «c1esal'reiga1'
Pcita~S l~df~ o que faz. guerra ao Senllor"
"IS mãs' t' ~3: «- V1CIOS" lei. 3. f. 83 v.
a ,Clçoes. icl. e M. P. c. 184.

m'

adj. Sem arrimo, clesamparado.
'
DesllI'rltuúl', V. trans. Separar do arrimo, desamparar.
..eslI'·I·illlJ·IJ·-se, V. ref. Separar-se do
arrimo, do apoio. Bern. L. e C. I. 262. «se
o corpo cansar na oração, estando arrimado, me desal'ri711arei"
Desm'c'imo, S. m. Falta de arrimo, dl~s
amparo, desabrigo: "o desarrimo da inconsolavel vinva..
.. De!!lllJ·l·isclI, S. f. (I. pop.) A. nota da desobriga por occasião da quaresma; derrisca.
"es'lJ'rlsc"I', V. trans. Riscar, apagar o
que está e$cripto. § Pôr o parocho a nola
da desobriga ao que cumpriu o preceito
quaresmal; deriscar ou derriscar. § Indicar
com algum traço uu nota, que esta cumprida
a obrigação: v. g. do devedor: o lhesoureil'o
já desarriscou lúdos que pagaram.
DeSlll'rOsclÍl·.se, v. reI'. Fazer que se lhe
lance a nola de desobriga nos li vros da
egreja parochial depois de cumprido o preceito quare 'mal da confissão e communhão;
del'lsl;ar-se, ou d~rriscar-se; desobr,igar- e.
..esll.·..ochál·, V. trans. Desapertar o que
estava atado ou arrochado.
DeslIl'rolhitr, V. trans. Tirar a rolha;
deslapar o que estava arrolhado. § fig. Desal'l'olhal' a gal'rala; abril-a. § (I. parI.) Obri·
gar a fallar UIII ministro ou um chefe politico, que se obstina no silencio. § fig. Dar
liberdade á imprensa, oppressa por qualquer lei de repressão.
)}e.."rl·ot.,,·, v. trans. Tirar a arrotadura, que estireI' em qualquel' parte.
De8or.... ri.do, p. p. de Oesarrurar; e adj.
Li vre do arrufo: «já está desal'ru(cuLa; e se
sorri".
..esorrnrár, v. trans. Fazer cessar o arrufo.
Deslu·l·nrár.se, V. ref. DeL'i.ar de eslar
arrufado; pôr-se em melhores cJ.ispo-ições;
tomar-se jovial. H. N. 2. 418. «se desal'l'u(a7'ão por si, sem mais mimos, nem afagos•.
"eslIl'rÚrO, s. 01. O acto de desarrufarse : "quem sabe o quanto aos miseros amantes custão teus desa,'l'u(os, falsas pazes de
fel perenne, momentaneos risos, e de tristes
abracos alternadas".
nésllrl'n:,;nlllênto, s. m. A acção de desarru~ar : «eJa, vislumbre um ar de complacenCla no desal'l'ugamenLo des a estoica catadura" § O estado da cousa liza, de arruo
I?ada, V. g. do semblante. § O que o verão
causa na pelle, que o inver~o arruga.
Des.. rl·ngur, V. trans. A.hzar, desfazer as
rugas da roupa, do semblante austero, triste, do semblante dos velhos; dpsencrespar, desenrugar: fig. «e os tl:istes semblantes eLesal'l'uga a fe li vai poesia.. "- a severidade crespa, e austera-.
"e8111'1'''1lII1Ciio, S. r. O eslado da cousa,
ou cousas de al:rumadas; desarranjo, desconcerto. § Falla de accommodação, de emprego.
DeSlU·I·nmildllllleut·e, adv. Sem ordem,
em cOllfu ão.
Deslll'l'nllliulo, p. p. de Desarrumar; e
adj. Posto em de ordem, desarranjado § 11'
o navio desal'l1tmado; governar, e andar
mal, porque vai mal c!lrregado. Ama.l'al,
Il'eq. § Fóra do rumo: fora das verdadelr~s
situações geographicas: «as lerl:as da Indla
mui desal'l'ltmadas nas descl'lpçoes dos antigos cosmograros. § Eslal' desarl'ttmado;
estar desempregado, desaccommodado; v.
g. o caixeiro, o criado, etc.
..e8111·rulllill', V. trans. Pôr em desordem,
desarranjar o que estava arrumado, e concertado: V. g. desarrumar a casa.
))('\.sorl·lInu'u··8e, V. ref Desaccommodarse, de empregar-se.
.
..
"('\slIl·tlenlll~iio, S. r. (1.. clr.) Desunlao
das sllperficip.s articulares dos ossos. § Amputação das articuJaçõe .
"esortleulilJ', V. trans.. Ampular u.m
membro pela sua articulaçao. § Desulllr
isolar os ossos de um esqueleto.

meios de ViveI' ; cle saber, e boa' parles, ele.
i. é, deslituido, falto. § Ji'abrica desarvorada
de loelos os appal'elhos, e meios ele Laboral"
ele. privada d elles, como o navio a que á
tormenta privou dos ma tros, sem o (Juae
não póde navegar. § Desal'vorado; falto do
essencial, do Indi pensavel: «drsal'voral.lo
para casar" tal o pozeram males das do
mundo.
DeSlIrl'OI'allléllto, S. m. O aclo de desarvorar; o seu etfeito. § Estado do navio
desarvorado.
"e,",,"'O"ú,', V. tran~. Derribar, allaler
o que e tava arvorado. Luc. 4. II. "desal'vOI'aram as cruzes.. «clesal'voral' os ma ·tros
da náo" § .DesarvoraI' o navio ele maslTOs,
ele. tiral··lh'os; denocal-os o vento, o toque
ou pancada em atraques, etc. ou artilheria.
Deslu'''''''iu', V. intrans. Perder o navio
os maSLros com tormenta, etc.; desma trearse. § II. pop.) Ir-se embora precipitadamente; desapparecer.
neH"'"\I', e derivo V. Desazar.
DeslI"iJlo, p. p. de De asir. Uliss. 8. 37.
«cái do monte grão parle desasida".
nesllsil', V. trans. (des, privo e asil', segural'; talvez do FI'. dessaisil') 'oltar, Jargal' o que se tinba asido, e seguro.
UesllHil·.se, V. reL Despegar-se, o que
estava unido. Paiva, S. 1. I. 143. "se desasil'ão dos inimigos, qlle ião ja de mi tura
com elles. Coulo, 6. 4. 8. § Deixar-se da conversação de alguem. Ett{l'. 5. I.
DeslIslsáC!lIl11cnte, adv. Sem siso, sem
tino, incon ideradamenle.
Desoslsádo, p. p. de Desasisar; e adJ.
Falto 1Ie siso, de juizo. 1'. ele Agora, 2. I. Sá
Mil'. Esll·. r 149. 00. 1784. «deve ser alg.
clesasisaclo.. Paiv S. 1. (. 117 v. • nin"'uem
tão desasisacLo.. § Que tem perdido o siso, o
juizo por paixões, ou bebidas espiriluo"as.
AI"'. I. 8. «-com vinho- § Imprudente, in~ano. Luc. I. C. 7.• empreza desasisada. §
Fátuo.
nesl1sl'lál', 011 Desns"'lsúr, V. trans.
Pri vaI' do siso, tirar o juizo. Luc. 10. 5.
"modorra que em breve os desassisava" -11
dOr desassisa.. § Desatinar: "o amor e1l10uqnece, e desassisa caue1l0s louros, ci neas
cabeças, quem te clesassisou? quem te na·
morou ..
Dcsns,,"dllJ', ", S. (I. fam.) O que, a que
drsasna: "grande canceira é ser desasnadol'
de parvos e teimosos".
"eslls"""U\lto, S. m. (I. famil.) A. acção,
ou eCfeilO de desasnar.
"e8l1s""I', V. lrans. (I. famil.) Tirar a
primeira ignorancia, e rudeza. § Abril' os
olho a quem faz de acertos grosseiros, a
qupm esta em crassa ignorancia.
Desllslliu'-se, V. ref. Desemburrar-se;
largar, perder a rudeza.
"csóso. V Desazo .
DeslIsslIllbitdo, p. p. de Desassanhar.
A que se faz perder a sanha; que saiu do
estado de sanba.
..eslIs.......bl..·, V. trao . Fazer perder a
sanha, que se tinha conlra al!{uem. P. P. 2.
I. 14.0 V. § .Desassanh(JJl'·se, V. ref. Ficar desassanhado.
Desllss....bo, S. m. Acção de Desassanhar.
"cslIs!!ll1soildo, - zo ..do, ", adj. Que
eslá fóra da azão. § fig. Intempestivo, desa'propo itado : "clesass~oado requel'lmento"
Goes, Ch,'. Afan. 2. C. 39. § Fl'ucla -; fóra
de tempo. não boa. § Acção - ; como verdores em bomens ido~os, e velho .
DeslIsslJzo..ádo, a, adj. Fóra de sazão.
§ ligo Desapropositado; inopporluno. A1l1egl'.
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De" ..ssel'tdo, - I I r, V. os sc"'uinles:
..esnsHelúdo t o, adi. Falto ~e asseio, de
limpeza, immunC1o. F. Élys.
"eHII"",elúr, ou -sent·, V. trans. Fazer
perder o asseio, sujar.
"eS811I1Selo, ou - sséo, S. m. Falia de
asseio, da casa, da mesa, da pessoa; e fig.

DES

DES

"0- das razões» (do mau orador, ou dictas
com torração da alma.) Viei7'. 16. 1G7.
DeslIssellár, V. traus. Tirar o sello, mutra, ou lacre da carta; abrir Elegiad. f'. 150
v. "desassella a carta de armas Turque cas".
De" ....eh'.. jádo, p. p. de Desasselvajar.
Que se fez sair do estado de selvagem; feroz. grosseiro.
DcslI""eh'''jà.·, v. trans. Fazer ~air do
estado dr. selvagem, feroz, grosseiro o que
estava reduzido a eUe; fazer que volte á
civilisação; tornar de novo polido.
Dc" .. !!sc...clh....·, v. trans. Fazer dissemelhante, tirar o que fazia semelhante.
ItcSll>lsc...clh"u·-!!Ic, v. reI. Tornar-se
dissemelhante de outrem na fórma, natureza, obras. etc. V/eir. 1. ~AO. § V. Semelhança, no fim.
Dcsnsc.. bo,·cádo, p. p. Que se faz saír
do e~tado do senhor; tirado da posse.
Ucsllssc.. IHl1'C .... , v. trans. Fazer sair do
estado de srnlJor ; tirar da posse.
DCSlIl!IStll!ltÓ", v. trans. 'firar, desviar o
que estava a~sostado.
DcslIl!Islg.. á.·, ou DCl!I"s!lhll'II', v. trans.
Levantar a a~signação ao frade. V. Assignar.
Dcs..sslmllhár. V. Desassemelbar.
De.HllI!!lsar. V. Desasisar.
DCSU!!Ishltido. p. p. de Desassi ·tir; e
adj. Não as istido, fallo de auxilio, desamparado. Vieir. Cart. 1'. 3. ,,- do favor. ld.
S. 3. ~0'2. 2 e 7. 3l'2. "bomem desassislido
de toda a outra eompanbia" V. ele S. J. da
Oruz, p. '258. "desasist-idos dos amigos".
DCSllsslstiJ', V. trans. Faltar com a assi8t p ncia, ou auxilio; ttesamparar.
DCSlltlSOeel;ádlllllcãltc, adv. Com desas'SOCI'gO, com in·luietação.
DCSllssocc;;ado, p. p. de De~assocp.gar;
adj. Sem socego, inquieto. UUs. 1. sC. 1.
«mulberes desassocegadas" i. é, inquietas.
DC ... "s8ocegadô.·, n. adj. Que causa desassocego : v. g. ctlidados -. § S. O que, a
que de a"socega, perturba. P. Rib. 1. "des·
assocegadol' da republica'"
Uc,,""soccg...·, V. trans. Tirar o socego,
inquietar. ~ - se. v. reL Inquietar-se; sabir do estado do socPgo.
ncsII"soeego, S. m. Falta do socego, inquietação do animo ou no SOD1no interrompido do que rstá doente; agitação, perturbação. V. do Are. 1. c. 9. "com agastamentos,
e desassocegos" fig. AJ. Lus. 4. 182. 3.•causa d'aquelle rumor, e desassocego"
Dcs"s!'locliu', v. trans. Separar o que
estava associado; desunir, de~ligar. S- se
V. ref. Separar-se, desligar-se da aSSOCiação,
sociedade, etc.
DcslIs",olÍ1&o. V. Dissoluto. Presles,
24
V• • dellctos desassoll/tOS" Pina, ChI'. Sancho
/1. C. I.
UesIlssoh""', V. trans. Descarregar a
peça da polvora bumida, por meio do sacatrapo. Arle da Artilh. 66.
DcsII8somh.·ltdllUlêntc, adv. Com desassombro, sem medo; socegadamente, tranquillamente, resolutamente, de sangue frio,
sem mo traI' que se padece. V. do Arc. t.
2. e C. t4. "so{fna desassombradamenle todas
as incommodldadrs" "respondeU-alei. 3. 7.
DcsII",somb"lído, p. p. de Desassombrar: .terra desassombrada de arvoredo, e
vapore , e fumos» B. 1. 1. 3. § adj. Não sombno, exposto ao sol. § fig. Sem. su to. nem
temor: "o rosto alpgTe, e desassomb1'aclo" 11.
N. i. {. 2~9. ,,- do t'yranno" B 2. 6. 7. "o
papa desassombrado das armas do imperador»
Dcs"s8omb"nmêllto, S. m. Estado do
que ficou desassombrado; destemor, impavidez, afouteza, animosidade nos perigos, e
sobresaltos. 11. Dom. 1. 5. 32.
ucsIIssombl'ár, V. trans. Tirar o corpo,
que faz sombra: "desassombrar a terra de
rnafagaps, e balsas" § Ug. Ti rar a causa do
medo, do temor, do su~to. da suspeit-a, etc. :
V. g. - o coração: "desassombrar- vos-bej'
d'elle, pois vos enCada" Ulis. '2. se. I. § DesIflssombrar a nou,le; fazel·a clara.
ucsussoDlb""r-se V. reL Desassustarse, perder o medo, receio, respeito. Luc. 3.
12. B. Flor. 2. 74. "ouvindo isto ... desassombrou-se, conheceo a verdadea S Adag.:
"A. morte com 1J0nra desassombra"

DIlSIlSólólllbro, S..m. O estado do que
não se assombra: destemor, intrepidez,
conslancia, valor. Bern. L. e C. I. '261. "com
inteireza, e desassombro de coração"
DCI!lIlS!'108seglu-, e derivo V. Desassocegar, etc.
DIl""SSlIstádllmente, adv. Sem susto,
afoutamento. Vieira, 12. 203.
nes'HlslIstádo, p. p. de Desassustar.
Vieit'a, 1'2. 2'26.
UCSlIS'jllst.lí.·, V. trans. Fazer perder o
sUoto; socegar, tranquillizar.
Dc"'n"slls~'''''.se, V. rpf. Perder o susto,
animar-se, esrorcar-se. B. Flor. 2. p. 57.
"bpm podeis desassuslar-vos, que se etc."
DCSllSt!·ltdlllllcnte, adv. De modo elesastro~o, funestamente. Cam. Filocl. 185.
.morreram todos desastrádamente» § De mo·
do desastrado, de,atinado : andou n'aqtlelle
negocio desa~tradamente.
UC!'l ..st.·(.do, p. p. de Desastl'ar : e adj.
Infeliz, de. graçado, funesto. Flos. Sancl. (.
167 V. Lobo, p. 53. "desastrado suceesso"
Viei7'. 1. 454. "exemplos desastrados" M.
Lus. "batalha -" Sagramor, 1. C. 19. "casos - . § "Innocencia -" lJ. Cta7" 2. 26. i.
é, desventurada, desditosa. § Que procede
de de:astre, de desgraça: morle desast1'ac/a.
§ Desageilado, que uão Caz bem cousa nenhuma. § Desairoso, que não tem elegancia.
Ucsns(o"Í1', V. trans. Fazer infeliz, desastroso: "a cega inl1exão cuida, que tudo no
muudo são astres, ou desastres, obras do
fado, ou do acaso! os sabedores tem averiguado, que quasi sempre é a imprudencia qnem desastra os ma governados, e inreliclta as suas coisas aos mal regid08, e desregmdos"
Dcsús(o'Il, S. m. (de des, privo e de astre) lnfelicidade, infortunio; incidente Cunesto ; successo desgraçado, e lamentavel.
Cam. Ecl. 2. est. 42. "os desast'res do amorll
B 2.' D. t. 76. 1. Fab. dos Ptan. 94. "os desaslres que ouvem da casa de seus vizinlios"
Cost. Georg. 45 V. "a matasse por desaslre"
(não de proposito.) § Sinistro no mar. Luc.
9. 17. "segurou (a náo) de todo desastre" §
Desastre; entre barqueiros, o corno enxerido na bastea com que se mollJa a véla. §
(phr. vulg.) Os desastres do boi; os córnos.
(Desastre, Calamidade, Catastrüphe. S!ln.)
As etj'mololl'ias d'e.. ~as diversas palavras indicam as dlslincções fundamentaes que ha
eutre cJlas. A calamidade (de calamusl é no
sentido primitivo um llageJlo natural, que
destroe as cearas; calamidade dir-se-ha
pois de todas as desgraças publicas, resultado de uma causa natural, e exlensivamente de uma causa moral, qne não é facil desviar por ter a sua sétle em grande
numero de individuos. O c/esastre era allribnido á influencia de um astro, que deixou
de ser favoravel ; é pois considerado como
uma prova da má fortuna que persegue o
individuo. A catastrophe significa que as
cousas foram transtornadas, derribadas de
cima para baixo. A peste, a inundaçgo, o
oidium são calamidades, a 'sim como a ignoraneia do povo, a sua falta de patriotismo,
o seu fanatismo. A queda de um pedreiro
de um andaIme é um desastre, considerado
vulgarmente como a prova de sua má ventura. O terramoto de 1725 foi uma calastl'ophe para Lisboa; a deposição de D. All'onso VI foi a catast'l'ophe d'esse rei. Acataslro·
phe é instantanea ou rapida, e póde ser feliz ou de8graçada, mas é no ultimo sentido
que se emprega geralmente a palavra.
DesIl"t.'óslIlllênte, adv. De modo desastroso ; com desastre.
DcslI!'ltrôso, ÓSlI, adj. Infeliz, desgracado, mal stlecedido. Alv. 27 de abl·. de 18Õ2.
F. Elys. 7. 3. "desaslrosa guerra» "eventos
desast7'ososll § Infeliz, funesto, que causa a
rui na, a perda: V. g. empreza - § Dizemos
por ex. morte desastrada, a que resultou de
queda, tiro, naufrag-io, ou de outra causa
externa; e mOl'le desastrosa, a do que resulta damno ou perda mui grande ao proprio sujeito, ou a outras pessoas.
Dcsutub.. rado, p. p. de Desatabafar; e
adj. Livre do que atabafa. § Que respira
livremente.
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. De'lIItllb .. rãdlllllente, adv. Respirando
IIvre~ente; sem ter cou a que atabafe §

fig. LIvremente.

.
trans. TiTar o que alapór em estado de respIrar livremen.

Dc.",utab .. rilr, V.

bafa J
te.

Dcsat.. I~II~lí.·, V. intrans. FaUar livremente: alllvlar um sentimento uma pa'
xão, fallando; desabarar.
'
IDesatncó.) V. trans. 'olla1' a ataca' desapertar, deslIgar o que está unido preso
atacador: v. g. desalacar o c~1l8te. fi
BoI'
e cal'l'egar: v. g. - a esping!lrda com o
s~catrapo. § - o assucar,. til'ar a rolha as
formas na casa de purgar, para escorrei ~
mel de furo, ou O que em Portugal cbam u
melaco.
JJc-!!IIItlíd .....!cntc, adv. Sollamellte, sem
embaraço. VWtl'. 10.300. "fugir-. a 1000
o eorreT, em de~ordem. § Descorrer- ; sem
connexao. no discurso. § Fallar - . soltame~te: ti. sem. bom arranjamento,'e connexao no que dIZ.
Dcs .. tádo, p. p. de Desatar; e adj. Sol.
to: "penhasco -" ~ fig. Discurso desatado'
s~m connexão, mal seguido: ndizem qué
ClCero era (no estj'lo) desatado, e sem ner.
vo.s" P. P. Pl'ot. § Sóllo : v. g. duoida-:
"I'IS0 dpsala·.lo1J AJacedo, Dom. 133. ndesata.
do das prisões do corpoll Vida de lJ. /I'. de
Porttlg p. 8. "c/esatados do amor, e impedimen~os do mundo" H. P. {. 236. e 130. §
Derretido: V. g. nuvem desatada cm Ort'o'
lho, e chuva. Vieira:. - em clJUveiro de
sangue" § Diluido: v. g. gomma desalada
em agua. § Homem desalado; pouco airoso
no corpo. § Rios desalados ; correntes.-L.
Transt: (. 38 v. § Casamenlo desalado,. di·
rimido, dissolvido. lnecl. '2. 30. § II', ou &lo
tal' desatado com atguem ,. em pouca 011 ne- .
nlJuma amizade, e correspondencia. B. I.
5. 5. "por ficar desatado com elrei" de que·
bra de amizade que tinham. § lJesalado;
desligado: V. g. - da lei, da culpa, c/aohri·
gação,
Uc....utllclíll'n, S. f. p. uso Soltura, acção
de desprender, ou desligar das prisões; o
acto de dt'satar. § fig. "A morte desalar/II'
7'a da vida" desfázimento. Vteira, I~. 199.2DC.",.. tll ...êllto, s. m. O acto, de desatar·
se, sollar-se. § lIg. Desalamento da alma. a
saída do corpo; a morte. D. JJilal'. Voz, 13,
1). 67.
DCSlItá.·, V. trans. SoltaI' o que está pre·
so, afado ; desfazer o uó. § fig. Decidir, cortal': "desatai' a porfia" CI'UZ, Poes. (. 56. §
fig. Soltar, dissolver, explicar. Marinh. Diso.
18. «não sendo necessario muito cabedal
para desatar as duvidas" Vieir. I. 193. ·o~
exemplos desalarão as dimculdades da ré·
§ Desobrigar, dissolver, annullar.B. Ql'ou~m.
253. Viei'r. 3!J3. 2. "clesalar a obrJgaça~.
Orct. Af. 3. t. 116. «as cousas qne som re!las com engano, devem·se desala." com direito" § Desatar a fiança, (i.adona, assegu·
7'ação, e ljuaesquer outros pactos, elc., ano
Dullar. Ined. 2. I. 37. e Ol'd. AI. 3. 32. 2.
«desalar a venda" desfazel·a. Id. q, 57. I.§
De~obrigar, desligar. Cam. Ga'lç. 8. nvi qdue
me desalou da minba lei, privando·me e
todo sentimento" (e mudou-lhe a natureza.)
li Sol tal': V. g. - a lingua, para (aliar, ~
ramentar-se. M. C. 1'2. 6. § J)esat~r tagrlmas; chorar em fio. ~ Desalal' ; Jlss?lrer,
dilir: "mauá desalado em agua- OUlllO,
Observo 4t5. e 4'28. § Desatar a neve; desgelar derreter Lusil. Tl'ans{. (. 138. S.besatar! despregar: "desalar as bandeIras'
Nau(. Sep.
86 V. ~ lJesatar o 1:60,-as
azas; voar. Maus. § "Por desatar do eor~
a triste vida" i. é .morrer. (,,'a1ll. Ec/. 7..
Desalar a morle a' alguem : prival·o da v!da. Luc. 10. '27. "nem podia lem~rar m:~
que a morte. que desalando-o,. e hvrand v
desta mortalidade, o-levasse a,.etc. § -da:
intrans. Começar de repente, Jnespe~.
mente, proseguindo, continuando a.a ,'drJv. g. desatotl a correI'; desatou a ~/r,
atotl a 7'ir ; desalou a chorar.
desprenUes.. tlir,sc, V. rer. Soltar-se,
. da
der-se. § Desalar-se ~t[lllem do ~/!de'seJl
carne; morrer. § V/eu'. 10. 31 . Cbrifdesata/'-me do corpo para eslar .~~ docor'
to" § Desatá7'-se a alma, e o espl/"l
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~ Desala/'-se da
Bem. Lyrna, {.
IT9 § Desatar-se en.t lagnrnas, compçar a
borar chorar copiosamente; desf~zer-se
~m choro. § Deso;lar-s~ em 1"1S0, ou 1'lsaclas,
começar a rir e flr mUito, soltamente: § Desa/ar-se ovento,' começar a correr mUito sollo' - a nuvem em chuveu'os " entra~ a àerreler-se, a desfaz.er-se n'elles i. e a sim desalar.se em gl'ant:;o, &ln t'/:ovoes, etc..- se
1111 {urias, furores: "em mmloso' carlUbos
18 desola a pejada modestla" d~ envolve-:;e.
§_ se a dissimulada. modes!za em desfJos,
palavras. acções /iccnclOsas, d~ssolutas : - ~e
/lU lIfcedades,' em despropostlos " em gueto
1'" e ll1"ogas contra atguem. § "O~ vapores
l<lhlllll~ nas nuve~s., se desalao ~m (uj
ItlllpCltades" VWl1'. § - se a ttngua ;
do meoo: il. soltar-se, e fallar s~m moc,Leração, talvez insullando. Be·rn. RIm. oa Jmgua se desaJa, e vos chama fementlda, cruel,
suberba, ingrata"
Dc~nlurJ' ..chÓdo, p. p. de Desatarrachar. A que se desandou com a tarracha,
para desapertar, desligar, desprender. ~
Despregado, desaparafuzado.
.
DC8111111'rocbá.·, V. trans. Desandar com
a tarracha para denpertar, desligar, desprender. § Desaparafuzar, d~spregar.
Dcsnlllseá." v. trans. TIrar do alascadeiro, do aloleiro,
.
Dcsolnúdiulo, p. p. de Desalaudar:
.ossos desalaudados" Calvo Chi'.
1. C.

. o mesmo. Id. 1. 213.

PO breza; livrar-se d'ella..

Ar
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Desotnúdá." V. trans. (ant) Tirar do
alaúde.
Desntll,'ládolllcntc, adI'. Sem alavios,
rem enfeites.
Deslllll\·lá.lo, p. p. de Desataviar; e'
adi. Sem alavios, nem enfeites. n. Clar. 2.
C. 28. lt/t. ed. § Desordenado, desenfellado.
Desnllll'lúr, v. trans. Desornar, tirar os
alavios, enfeites, desenfpitar.
Dcsola\'lo, S. m. Falta de atavio, de
adorno, de enfeite. § Desalinho, desconcerlo.
DesotcdlÓdo, p. p. de Desatediar. A
qne se tirou o ledio, que se fez sair do estado de tedio.
DCSRtCUlOl'lzúdo, p. p. de Desalemori111'. Gaes, Gh)'. Mail. 3. C. 28.
. Dc~otemorlzl\llõ." o, S. O que, a -que
lira o medo, o temor.
Dcsnlclllorlzhr, V. lrans. Tirar, livrar
~guem de temor, inspirando·lhe animo, e
regurança; desassombrar, auimar : «os nossos c/esalemorizarào os moradores do grande e'panto. e pavor que tinllào dos Jao~"
De~otcl1"c,', e der. V. Desaltender, etc.
I. Ocsattenção, no 11m.
e der, V. Desallenlar, elc.
Y.DDe~8tel1tár,
esaltençào, no fim.
DU8tcrrádo, p. p. de Desaterrar. A
que se lIrou lerra : diz-se principalmente
dos lerrenos elevados em que se abre uma
eslrada, fazendo n'elles uma escavação mais
ou menos profunda.
De.oterrá.·, V. lrans. Escavar, profundar um terreno, principalmente para fazer
passar por elle urna estrada.
Desaterro, S. m. Acção de desaterrar. §
Terreno de que se tirou terra para o profnndar, principalmente para fazer passar
Ilir elle uma ~strada. A lerra dos desate/'~l é muitas vezes aproveitada para fazer
lIros n'outras partes
.
.Desotes!ár, V. lrans. Tirar alguma portio de liqUido, da vasilha ateslada
dtDeIBt\ládo, R, adj. 'ão atilado; fallo
p tmo. § De primoroso, falto de apuro. D.
fm~' Apol. p. 289. «llUm senlJor desatitado
• rage, e jl~ZOll
dfsae~nllnoçllo,. S. r. Acção e elfeilo de
!tani~nad' § Desatmo. § Desinquietação conltiIa.' esassocego: V. g. da criança tra-

~~I.a!ll1á"otl1entc adv. Sem lino, sem
daa/in msanamenle. hei-r. 9. 165. «seguir

IIenle.adamellte os seus appetiles" louca'tSall ' d

.

\\Ienão n.0 o, p. p. de Desalinar ; e adj.
ltlo co;hna que perdeu o tino: «desaliJ.3W (,àmte J~, sono elc.» Queil'ós, V, de
· s ..... e. lO l . Goes, Ch/'. Man. 3.
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a. 13. njazia no chão desnlillado da pancada» § Insano, louco: (,amor desa/inadoll A/'/.
~filit . .171 V. Cam. Amph. 1.04. «vejo AurelIo sair como homem desatmado" i. é, fóra
de si, muito perturbado.
DCI.H.f1ná." V. lrans. Fazer perder o lino. § fig. Fazer per~er a razão, c discm o, e
bom governo de Sl, e suas accões: na dóI'
do desprezo recebido, que lodo -o pliantasiar
desatinavall Cam. Canl}. 11. Sagra11lor, I. c.
16. «a tormenta desatinou o meutrc do navio» ~ Fazcr areal': "desatinando os inimigos de maneira, que qnando fugião para
um Iogar, acharão nelle a morle arrebalada.» ~D1o_quiLos que não ~ó picão, mas c/esa/tnao» (mellendo-se pelos ólhos, bocca,
narizes) I'ieil'. J5. 84. «desatinaz' o inimigo
com aS1'allos» An'. 4. 15. Casto L. 7. O. 81.
n. 2. 9. 5. «que com arlilheria desa/"inassem
os Jàos"
Dc"ullnlÍ.·, V. inlran o. Fazer, obrar, dizer desatinos com imporlunações, instancias. Eu/r. 2. 5. § Perder o tino: v. g. com ira, com desejo, com a dõr. Cam. Filod. -quando cuida que atina, desatina" Sá
Afi/'. Canç. 2. es/. 6. "andavão a buscar menliras, e a -" Feo, Mart. Cato /' 404.
De.. ntíllo, S. m. Perda do lino. § ll~.
Perda de bom sentido, por cegueira de paixão; por dóI'. § Acção desacertada, ab urdo. § Demencia, inoania, desvario: "o mundo srm acordo em seus desatinos" H. P. {.
147. § V.fJisparate, syn.
Delfutolúdo, p. p. de Desatolar: Tirado
do atoleiro.
Desntolitr, V. trans. Tirar do atoleiro:
«ajudai-me a desatolar estr jumenlinllO, que
lJe a minha vida, e o meu remedio» § - se
v. rer. ou
Desntolár, v. inlrans. Sair do aloleiro :
llg. ,,- se dos vicios, e das torpezas sensuaes"
DesatordoAdo, p. p. de Desatordoar:
Que se fez sair do estado de atordoamento.
Dc""torlloill', V. lran.. Fazer sair do
eslado de atordoamenlo ; fazer voltar a si. §
- v. intraus. Voltar a si; recobrar os sentidos.
DClJlllt.'ocúr, V. trans. Largar a embarcação qUtl se linha atracado, desamaJ:rar,
desaferrar. § Largar a pessoa que se 1mba
agarrado. § Desatracar-se, V. ref. ou
DelJlItrncár, V. inlrans. Desaferrar-se;
larg·ar. § C~ssar de areal' com alguem.
DC!lIlIl'IUJClÍ", v. lrans. Tirar a tranca,
ou tranquia; deslrancal'.
Dcsuh'Rvaneitdo, p. p. de Desatravancal'. Desembaraçado; desimpedido; a que
se liraram as lraves, estacadas, lranqUla,
etc., que embaraçavam a passagem.
De""trln'nncár, V. trans. Desembaraçar; tirar as' traves, eslacadas, tranquia,
elc., que embaraçavam a passag-em.
DclJnh·,ll·elJ....r, V. (rans. Tirar as lravessas: V. g. desatravessar as lJo/'/as. § Tirar o que está atravessado, e loma o passo.
DelJatrcli.r, - ou III"', V. trans. Soltar,
desprender da trella. Ineei. 4. 340.
Dc"oh'clár-sc, v.ref. (I. fam. e fig.) Separar-se de alguem ou de algum:!. cousa, a
que se estava muito ligado,
DC8RttCIlÇão, S. f. 11alta de cuidado, de
allenção. Vieil·. I. 688. • vedes as c/esalenções do governo)) § Acção com que se falta
ao respeilo' falta de corlezia. B. Flor. 3.
186. § Abstraccão Viei1'. 9. 139. 2. "não se
ha de ajudar'o respeito de hum atlribulo
com a desatençào do oulro)) § A elymologia
pede clesallençào, e os mais d~l'. com dois
tt, corno allenlo, aUentar, etc, E esla a orlh.
geral, mas alguns escrevem com um só t.
Dcsllttellclollo, Ó8U, adj. Falto de attenção, de respeilo.
nCSo tlt .lld C", v. lrans. 'ão atlender.
Vieir. t. 14. "c/esalender a palavra de Deos"
§ Fallar com atlenção, e respeilo a alguem.
§ Não ouvir, não fazer casO de rogo, pedido. allegação, etc.; não deferir, oulorgar,
receber; de. prezar.
ncsoth'ndído, p. p._ de Desall.ende~.
Vieil'. aquelles quandos tao desatendzdos" I.
é, de que se não cuid~, nem faz c~ O.
Desllttcudh'el, ad]. 2 g. Que_ nao merece allenç:ão ; iudigno de atlençao, ou con-

templação: v, {J. engellho - , razões - ,
objecções, erros -. Alv. de 5 de Ollt, c/e 17!J3.
nduvida -" § Quahtidades dcsallelldiLeis elll
lues cal'll/oS,' i. é, que se pód 11l de prezar
por não iulluircm nos resultado.
DeHIlUcutütlomêutc, adv. Illlprudrlltr,
incon,ideradaUlen:r. Pall/. d'Av. C. 7. (,desalentae/amente dei com huUI prato em hUlIla
garrafa" § em averiguação, nem exame
alLento; inadvertidamenlr. Cal. Rom. r 5'17.
CUl/t. 6. 10. 9.
DCSIlUClltÓ.iu, p. p. de Desallental';
adj. Que não repara no qu(' fuz, por pouco
lento, cuidado, re1'guardo do perigo. rel1exão; por imprudencia: "desato/tlado 1101'
medo- B. 3. 10. 9. "desatentado no que diz»
incon~iderado. § Feilo, dicto: "dar desattentado na cilada" enunciado scm rrl1cxão,
ou lent.o: «suspiros - » em advertl'ncia.
Lobo, Pe/'eg. sem se sentir: "o perigo de
olhar desallentado para mullJeres" Nar/.
Cato
DcsnUcntnlllêllte, adv. Sem atlenção,
com falta de respeIto, CI vilidade.
DellIlUcutiU', (do La!. allentare) v. intrans. Não attentar, perder o cuidado de alguma cousa, perder de vi ta: "o desalentado delle" Lobo: "desatentado de fechar a
Eorla» Casto L. 3. c. 110. não se advertir. §
fambem é.!'eguido da prrp. em.
Desntteulo, S. m. Falia d allençáo;
inconsideração; descuido, inadvl'rtencia,
Lobo, p. 33. 8'!. e 221. Guia de Caso !J8 v.
"chega o - a lanto que nrsse lraje se aeceilão visitas" § Falto de urbanidade allcnciosa. § lig. Temeridade.
nesnttenlo, p. p. irrel!. de Desallendrr ;
e adj De,allendido, deIxado passar srm
advertencia, ou sem fazer caso: " - alguns
smpiros, que a pastora davanC"lllllpí." V. trans. Desentupir: V. (I.
-1JOços. B. 2. 2. 5.
DCll'HlCII.do, n, adj. (do llesp. desalwciado, p. p. de dcsahllcial', lirar a alguem
toda a esperança; desconfiaI' o mcdico do
restabeleCImento do doenle) u a- c por Desconliado : de auciado dos medicos.
Dcsuuclor'nção, S, f. O acto de desaucloral' ; exaucloração. § O estado do desauclorado.
Dcsuuetol',ído, o, adj. p. p. de Desaucloral', e adj. Que soO'reu a pena de desauctoração ; exauclorado.
nC!!l,,"cto"'Í1', V. trans. Privar elas insignias de bonra, e dignidade. Brito, E/o(l.
14. r 100. "clesauthol'á-Io das insignias de
~larquez" § Desallotorar, deve ser a orth.
preferivel para os que e1'Crevem allctO/· (e
der.), que é a sua raiz. V Auclor, no fim.
nClJlllletorldi.de, S. f. Falla, quebra de
auctoridade, de con ideração, de respeilo,
de decoro. Ettfi'. 3. 6. Vieira: -conheces a
indecencia e desattloridade do teu principe" V. do Aro. 4. c. 1. "a pobreza lraz dcsau/oridade". § A desauc/ol'idade dos ]i vros
apocryphos: a - das pessoas, para represenlarem por outras, faltando, ou cessando
a conces1'ào dos poderes. § lJesauatoridada,'
tractamenlo somenos de quem é. f1ieim.
nesollctorlsá." e denv, V. Desauclorizar, etc.
DCSllllCtO.'lzIlCiio, S. f. O acto, 0\1 elTeilo de desauctorizár. § lIalla de consideração
devida a alguem. § Desprestigio, descredito.
Dcsouetorlzádo, p. p. de DrsauclorizaJ',
e adj. Fallo de auctoridade. § em lraclamento decente ao cargo, e qualidade. I'ieim. § De prestigiado.
DClJftllCIOrlz,ir, ou IIclJollthorlzlÍr, ou
Delullltorlzár. V. Auclor. no fim, e derivo
v. trans. Tirar a auctoridade: v. fi. - alque1/!.
Vieim, Cart. I. lJ. 45. odesaltlo/'l;al' a fé» fazer-lhe perder a aucloridade, o re.Rpeilo:
• - a doulnna, que préga com a VIda que
vive" desacreditar, desabonar: « - as fabulas com o povo" Luc. 7. C. 25. fazei-as
de~acrrditar pelo PO\'o: - alguem com c/escomposluras: com di!Tqmorâq, doestas, etc,
tirar o credito, a eon Ideraçao.
nCl'Inuelorlzór·Hc, V. !"('f. Privar-se da
auctoridade. § TIaver-se indecoro a e indecentemente; rebaixar-se. , Despre ligiar-se
por faltar á propria dignidade. § He]Ju(ar
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por desnuctorida~e. Parada,. I. DisG. 2.7. "o
mesmo Deus se nao desattlonzalla de fallar»
L é, dedignava. § Trajar pobremente, sem
tractamento conveniente. § Alguns e crevem desautorisar, etc., com .I, e os derivo
Ucsaulhorm', e der. V. Desauctorar, etc.
l~esllvllglÍr, V. trans. (t. de alveit.) Cortar os rebitas da ferradura, e arrancai-a.
Galv. TI'. de Alvei/. 533.
Dcs.,,'nntágem, S. f. (ant.) V. Desvantagem.
Desllvcnc,;a, s. f. Dissensão, discordia,
rixa. Eu/i'. 3. 2.
DCl!lnVentúl'll, S. f. Falla de ventura, infelicidade, desventura. Bcm. Lima, EgI. l.
Bal'I'Ciros, [. 219 v.
DelSll'.'ent....údamcntc, adv. Infelizmen·
te; com de ·aventura.
Dcsn,·cIlI.tIJ·ádo, p. p. de Desaventurar,
e adj. Infeliz. § fig. Muito mim, perverso.
De..."'ent...·'..·• V. Desventurar.
DeSll'\·cntlll'jl\'cl. V. Desaventurado. Aulegr. [. 18 v.
.
DeH''''c''b{u', v. trans. Tirar, riscar o
averbamento: v. g. de um titulo, de um registro.
DcsR,'e..gonbádenu'mtc, adv. Sem vergonha. § Com impudencia, com il1llignidade.
Dllsa"c"gonhRdísshllO, a, adj. sup, de
Desavergonhado.
Dcsa"cr~onhádo, p. p. de Desavergonhal', e adj. Sem vergonha, impudente, petulante, descarado: "algum grande clesaverganhado he elle» Eurr. 3. 5. § De aforado,
despejado; fallando de acções. Panl. (l'Av.
G. 12. "desavergonhadas maldades». § E termo injurioso, dirigido a alguem.
ncsn,·c.. gonbamcllto, s. m. Falta de
vergonha~ mau de~~ejo, .i,mpudencia, petulancla. AI r. 3. 2.. Sa e Mo. 2. [. l3't "0-,
vicio unico, que não tem cura. Paiva, S.
1. f'. 224.
I'CSIlVC,·gOllhR.., v. trans. Fazer perder
a vergonha; despejar, ou desenvolver para
maus despejos. ~ Tirar de vergonha o que
estava envergonhado, ou am·ontado.
Dc",nveo'gonhá"'l!Ic, V. ref. Fazer-se desavergonhado, despejar-se' perder a vergonha: "outros se desavergonitão a fnrtar» AIT.
5. G. 14. § fig. "Desavergonhárão-se os tigres
a entrar nas nossas choupanas, para nos comerem" fi. N. I. r 151. (( - se a roubar».
Dc.!unezúr, v. trans. Tirar aveze; deshabituar, de8acostumar, desfazer da manha,
ou co tume.
Dc"nvezó'·.8e, V. ref. Desacostumar-se,
deshabiluar-se.
ne".l\'CZO, s. m. O acto de tir:!r, ou perdeI' vezos: "desal:ezo é grão lrabalho".
nCl!luvladisslmo, e, adj. sup. de Desaviado. V. ,d~stou - para o inverno» i. é,
desprovido. lJ. fí'. Man. Cento I. Carta, 93.
I&c8uvlóllo, p. p. de Desaviar, e adj. Frustrado por ardil contrario. Uast. l. G. 85. §
Falto de aviamento, desprovido do necessario; não negociado, não despachado. §
Obstado, impedido, estorvado, com desaviamenta, falta de adjutorio: "a alma sem o
corpo, e sentidos lica -, c mal servida"
Luc. R. 19. ~ Atalhado, baldado: .e com
isto desa.viado se tornou el-lley a Toro"
incd. 4. r 565. (V. Desviado) "ficavão de
todo desauiados para o tempo da monção»
Andr. ChI'. 3. G. 45. ((per aquelle df'sastre
Ida perda da nau) ficava desauiado (para
commelter a em preza)" B. 3. 2. 6.
ncslnlnmcnto, s. m. Falta de aviamento, para se fazer alguma cousa; obstaculo,
impedimento, estorvo. Obro d'el-Rei D. lJuarle: -seria nrão desaviamento a frota» .dava
dcsaviamento a carga das naos" Casl. 3. C.
lLO. B. 1. 10. 2. "para remediar o qual de.laviamento». § Cou a que faz descontinuar
o trabalho, por falLa d'ella, gue é material,
ou meio de o fazer. Leão, ChI'. D. Duarte.
§ Cousa q~e frusta e balda algum intento;
o fru trar- e, baldar· se. lned. t. 495. "depois de se el·Rey 13mentar pelo clesaviamenlo de seu proposito» (de ser frustrado).
Ord. 5. 97. 2. "recebem grande desavial1lenlo" (deixando-Ibes a náus os marinheiros).
DCSIl'·lú.., V. trans. Desencaminhar. § IIg.
lJaldar, fru traI' o que estava traçado, deli-

neado para se commetter: ((os conselhos
da politICa as vezes desavia-os uma lJeul leve causa, ou accidente» § Desencaminhar,
frustrar com falta de apparelhos, meios de
boa direcção, e governo da acção, feito,
negocio: -as faltas de dinheiro, e provisões
Ih'o desalliarão" § Não dar aviamento, não
aviar.
Desuvlú.·."c, V. ref. Desencaminbar-se,
fru ·tar-se, ficar sem o successo, exito, ou
ell'eito que se esperava. inecl. I. f. 506. "se
o e/feiLo se perdesse, ou desaviasse» "comIUetleu mais cedo, e só, E' deste modo se desaviolt a empresa rio Caçtello"
D~8nv;lIo, V. De8avindo. Anel. Ch,'. 3.
DC"IlVíudo, p. p. de De avir: e adj. Que
não está concorde; desajustado de outrem.
§ Que esta em desavença, em di cordia.
((desavindo com todos••por andar desavindo de sua senhoria» B. Vlar. 3. c. 23 adesavindo d'el·rei" Leão ChI'. D. lJiniz. «discordes (nações) e - . "ando - de mim, ou
comigo mesmo» i. é, de contente_o
IIDe" .. vir, V. trans. ~lctLer em desavença,
e di cOl'dia: "Deos desavenha quem nos
mantenha» rezam os qne vivem de trapaças. Hospital elas Lf.llras, [. 316. § Fazer
que duas Oll mais pessoas se desavenham;
lIldispol-as, malqUl taL-as. P. P. I G. 24.
"apartar, e desauir estes /i1hos deLrei seu
padre" Pina, ChI'. lJ. lJiniz.
IJIll'l,"·ia·.8C, V. ref. Discordar, não se
ajustar, desconcordar: v. g. desavieram-se
no preço, no ajuste; nas vontades. Paiva,
Cas. II lei. S. t. '287 v. "por se não desavir
delles» § Quebrar a amizade, e boa correspondencia, que bavia; entrar em discordia;
pOr-se mal. Albug. 1. 44. «se desaveo com
elle" B. 4.5, lti.
JJc,,"vl.ádumcnt«.', adv. Imprudentemente, indiscretamente. § Inopinadamente,
sem ser avisado, sem ser esperado: .desauisadamente caiam mortos" i. é, de tiro~ que
não sabiam d'onde vi nham. incei. 1. 422.
DC!lll1'lsádo, p. p. de Desavisar, e adj.
QuP. não tem aviso, noticia Ined. l. 477 "desavisado do ardil dos alcaides» § A. quem se
mandou aviso. em contrario do que era dado, ou concordado :» já eslão os da Junta
desavisados para não virem boje" § fig. Indiscreto: v. a. desavisada porfia. AZtll·. G.
76. "!?enLe fraca, e desaVIsada;" inee/. 2.
258. S .Desavisado; que faz alg. cousa sem
advertir em algum perigo, que a acompanha: ,<João Falt:ão foi rodear hum monte...
c/esavisado de huma grande somma de Monros, que eslavão de tras, etc. Ined. l. 477.
e 3. 303. e V. Avisar-se de alguma cousa.
~ Palavras desavisadas; imprudentes. Aztl1'.
V. Aviso, no sentido de siso, discrição.
l&e!lIH'll!IRlllcnto, S. m. ant. Falta de
aviso, si o, prudencia. ince/. 2.462. § Desattento, inadvertencia de algum risco, perigo,
etc.
De."vl.á.., V. trans. Dar aviso em contrario do primeiro, dizendo que deixem de
fazer o para que eram avi adas, o que era
ordenado, concordado ou concerlado. § Fazer perder o aviso, o siso, a discrição: "a
prosperidade enfatúa, e desavisa.. § v. ref.
Desavisar-se de alguma cousa; não dar fé
d'ella: "e desavisando-se, que lhe poderião
ter os Mouros posta alguma cilada. deslembrar-se, desaperceber-se d'ella, não ad vertil'. V. A. visar-se.
Dc",n"í!lo, S. m. FalLa -de aviso. Pina.
ChI'. A/. III. G. LI. § Avi o em contrario:
~'não t.ive. desaviso ~o dia da fnncção, e por
ISSO vim Intempestivamente" Falta de siso,
de prudencia; inadvertencia.
DCSRvístlÍt"', v. trans. (t. poet). Perder
de vista, não vêr. fí'. EIlIS. 8. [. 19. "desavistanelo já seus créhro. pàntanos.
ncsu,·..o.o. V. Desairoso. AG. dos Sing,
2. 179.
~'cs ...zúdllmentc, adv. Com desazo, sem
gelto, lI1eptamente.
JJcsllz"do, p. p. de Desazar (de aza) . e
adj. Sem azas. que não tem azas. Ac. ([os
Sina· 2. 241. Elegiacl. f. 268 V. "qnal de lagostas, desatado bando. § Og. (L. pop.) Espancado, mas ado.
JJcl!IRzádo, p. p. de Desazar (de azo) , e
adj. Estorvado, atalbado, § Pouco gCitoso,
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pouco déstro; descuidado, negligenle. Eu(r
2.2.
Dl'~Rz"'r, y. trans. do pref. privo lics, e
a~a) Fazer cair as azas, de sorte que a ave
nao possa suster-se: (deve chUva desa.za as
formigas, e um con.ll·aste de vOos, e adejas
da esperança, e vaIdade, e presumpção. §
fig. Dettar os braços abaixo com pancadas'
dar mUlt~ pancada; derrear, sovar.
'
DUIIZR.', V. trans. (do pref. privo liC-! e
de azo) Estorvar, atalhar aos azos, ensejos'
des.f!1 zer o. plano por se perder o azo, a oa~
ca lao. Vlts. 5. se. 5. "determino casar'!Le
logo, antes que vcnl1a algum inconvenien.
te que o desaze» §- se, V. ref. Ficar alalhado.
Inect. 3 f. 247. "como se dcsasou sua jon•.
da» (a de D. Ar. V. a Arrica.)
n"l!Iuzi.,. V.. DesaEir. Eu/r. 5. I. .não
me po?so desat/.!· de meu parenle. deixando de 1.1' pousar com elle, que in&ta que va.'
J~e8"~o, ou Dcsóso, S. m. Desmatélo.
Lell. Mtsc. "por puro dcsazo não criãm05
seda, sendo este rei no tão ferli I de amoreiras" g Negligencia, descuido. § Falta de destreza, de habilidade, de industria, CosI.
Georg. 52. ·se morreres de fome não será por vicio, e defeyto do aono, mas por
teu desaso. § Falta de curiosidade. M. LUJ.
7. p. 584. "o desazo daquelles seculos escu.
receo muitos realces da coróa Portugueza.
§ FaILa de azo, de opportunidade, de occasião de fazer alguma cousa. V. Azo. § Falta
do necessario, V. g. para fazer a guerra;
como ~ente, munições, dinheil'o, etc. 111M.
I. f. I l7. "vendo tão grande rlesazo para
suster a praça', i. é, desapparelho, e desa·
percebimento.
DCSIIZOUÚ", V. lrans. Tirar da sazão. V.
Dessazonar. ~ Dis'aborear, fazer perder o
go'to: fig. Vieir. 10. 59. "a Joseph só glorias para que a mistura dos trabalhos lhe
não desazonailse o gosto".
»CSbllbó.., V. traus. Tirar o humor vis·
coso de certas hervas ou animaes: v. g.os brcdos cal'acoes, ele. com uma fervura, ou
remolhando.
De!lbnbúr-se, V. rer. fig. Perder a arreio
ção apaixouada, e louca da pessoa ou cousa por quem alguem se babava de goslo ou
de amores: "esse velhacão ja se rlesbaooll
de freiraLico".
Desbu;.;oár, V. trans. Tirar os bagos: V.
g. des bagoar WlI eaeho de !tuas, uma romã.
DMboglllhár, v. trans. V. Desbagoar.
li. P. Tirar o bagulho.
.
Uesbull ...."lo, a, adj Sem marcos, balizas, limites: não demarcado: ,,- herdades.
§ ii. p. p. de
.
nesbRllzlÍ.·, V. trans. Tirar as balizas.
§ ti rar o sello as fazendas para parecerem
de contrabando. Vieir.
nC!lbulsá.·, V. trans. Cortar as bals~s;
desfazei-as: v. g.-a lerra, o treme(/al, palies;
desmoutar. § Tirar da balsa.
IJCSbllIlCá.lo, p p. de Des?ancar, e
adj. (t. de jogo) Diz-se do baoque!ro ~(IUem
os pontos ganharam todo o dtnliCl1o. da
banca. § (fig. e fam.) Sup~r~do! excedidO,
supplantado por outro maIs IOslg ne.
nCSbllllcár, V. trans. Ganhar tu~o oque
o banqneiro Lem sobre a mesa do Jogo,.IevaI' a hanca á gloria. § lJesbancar o 1ll'Cra.
Clol" tirar-lhe o auditorio para outro. §(Ig.
e fimil). Ser melbor, levar vantagem, sup·
plantar: este desbanca lodos. § (l. do Dr~.)
Desbanear o eal'oatá ele rcdei arrancalh~
com um gancho de pall comprido para '0
lirar as folhas, das quaes por maceraça
se extrahe o linho.
.
cor.
IJesbandcl..á." V. trans.. Tlra§r uar as
lar a bandeira: v. (I. - o nutlio. Ir
bandei ras que serviam de ador~o. ['zar' .0
JJcSbulltlzâdo, p. p. de Des ap I se limundo nas profanidades (do e~lru~O). II
nha desbaplizaclo, e feito gentIO» ICII'. •
194. e l. 43.
I ár (ant.1
Dc.. bul.tlzá.·, (ou DcsbPu' Z 'do baV. trans. (1. famil.) Mudar o. no~~ nome,
ptismo a alg. Vieil'..§ .fig. Privar ba lismo
ou attribuições adqUiridas pel~'ell/ § fig.
e que vem em consequenCla. ara dl.lFazer desconhecido: ,,~. Ant.Ol.l~O 382. I.
baptizar a sua sabedOrIa" VICU. .
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.deJbau/'izo-o do nome de IlIho, (rUe anles arruinar-8e: "a maJicia por si s~ desbarata"
DCHh ....lc, s. m. O acto e lrahalho d·
lhe dava.. Privar da graça do baptismo.
Patm. P. 2; c. 105.
.
ue bastai'; o seu cn'eito: v. [I. de ba te das
Dc.l"lIIUzór...c, \:. ref. ~Iudar ou perDcslulJ'llte, s. m. DIsparate. Ltlc. 7. 7, maltas' tirando al"'urnas arvores e arbusder o nOll1e do bapt.lsmo. § Arrenpgar-se, Paiva, Ex. f. 47. Cam. Amp/L p. 77, i<e8te tos, pa;'a cresceremoa outras mais de abairritar-se, tomar ~Otlv~ de grande en~ado, 11e ,~~ntil desbarate". § lJesbarate; na guer- fadas: "o desbastf dos bosques e al'\'oredus"
cdespeito. Apot. D!~t. /. 214, § Desbapt'ezal'- r.a. V, Desbarato. P. P.I. c. I. Lus. Tmns{. Aviso de 31 de Dezemb. de l755. Atv. de 11
le do 1Iome e appclttdo hon1'Oso; o qlle con:!- f. 106. "pór em desbamte. CO/lto. § Vender de Jan. de 1783.
melleu vileza, causqu mal, etc. Eu/I'. 3. <J. a - ; por lodo o preço, e desfazer-se de
DcsbllSlccé.·, v. frans. Tornar menos
.ouvcra doo do c~ltado como se elle des- cousa, a que não se da valor, que I ão acha basto, ou menos denso.
ooulisal'a" renunciar a ~obreza dos .seus: c~mpl:adores..IV. Desbaratar), para apurar
DC6bllllUsár, V. Desbaplizar. Eu/i'. Ulis .
•S. Pedro negando. a Chnsto, por mais que dlUhelro corndo, emprf'ga\'el em eCfeitos, Feo.
jurava,c~edesbauttzava". Feo. negava quem que compensem o menos ganho nos desDc"bclcildo, p. p. de De beicar' e adj.
era e cUJo era.
baratados, ou o empate que haveria.
Sem beico· ou beicos.
- ,
DC.bU'·llIÓdlllUcllte, adv. DesordenaDel><bllrillo, S. m. Di tracção da fazenda
Ocsllel~lÍr, v. lrans. ~Iutilar o IJcico ou
damente, ao desbarato: v. g. vender desba- com perda. V. Desbarate. § Dis~ip~çã,o. § os beiço,s." § Quebrar .as bordas' v: g'. de
ratadamente; 'las/ar desbaratadamente (co- Destroço, róta do exercIta. lJarre!ros, /.82. um atr;uutal'. V. E borClnar e De burcinar.
mo o perdulano, alagador).
Couto. 8. 20. "levando os_ inimigos dianle
UC';IICIIUJllO, - dicto, :" adj. 'ão benpe.llurotlldisslmo, o, sup. de Desba- em desbarato" "se pozerao em desbarato" to, amaldiçoado. F. Etlfs. 7. 141. .des-bemratado. Dissolutissimo. Y2eir. 2. 26~. "vida Ibicl. § !luina: "o desbarato de Jerusalem por dilto eu dos céos".
.
pCl!lhIJill', ou UC",IIl'jR", v. intrans. (si.
_. perdidissima. § MlIlpobre por Inforlu· Tito" grande estrago, malança. Arr. 3.4. §
nios, e loucuras.
Ao desbarato; loc. adv. desbaratadamente. gnir. incerl.) Autegr. /. 1'23. "havia de des.
DtHblltlllódo, p. p. dp Desbaratar: e
O",,;h.:,,'lI/lIlo, Il, adj P01 barba. Couto, bejáta de todos os seus pendiricalhos" paréadj. Dissipado: v. g. Fazenda d.esbaratada. 8.3. ,,Joao Fernandes, o clesbarba~o" (sub l.) ce er de pojar, despir, de ataviar.
! Perdido: v. (I, saude desbal·atada. Luc.!. Ucshlll·bndo.·, S. m. (t. agrIC.) Jnstru- DCfoIhocúdulllélllc, aelv. Sem freio, desC. 6. ~ Vida desbaratáda; dissoluta, devas- men.to agricola, que serve para desbarbar enfreadamenle; fallando de cavalgacluras. §
sa. Vieira; e Ifist. de Isea, Cm·ta de fim: ,1/10- o trIgo.
Immoderadamente, sem commedimento,
mens vicosos, e dcsbaralgJIos" § Desúal'ataDesbll,·bl.r, V. tran~. Tirai: as barbas. sem reserva: v. g. {dllar-.
doI' pobres arruinados. Eu{r. 5. I. T. de § Tirar as ponlas ao grao de tngo.
Ucsboeilllo, p. p. de De, hocar . e adj.
Agol'O, I. 4.' (pelo jogo.) it. por fazer f!laus
Dcsblll'bedCJ, 8ignif. incerla. Regim. dos Que não da pelo freio; desenfreado': v. g.
negocios, propates, e perdas commerciae~. Palmos, C. 6. "não imprimirão senão com cavallo -. Rego, Cavo C. 20. M. Lus. 4. f. 21'6.
LI/C. 10,16. "ficaram etesbaratadosIJ § ArrUl- cardas de desliarbedo». § V. o arl. Carda.
§ Ilomem desbocado; que usa de lingnagem
nado: ..os negocios da familia desbaratados.
D"..lIu""ildo, p. p. de Desbarrar, e adj. inconveniente, de tel'l'los licencio os 0))!Desbam/aclo; falto do necessario, de. pro- A que se tiraram as barras: "as - portas scrnas. li. P. f. 104 v. FerI'. Cioso, 2. sC. 4.
vido, desapparelhado. Palmo P. 3. -vinlião do Oriente, que o valor portngupz devassa ~ Desenfreado: V. g. ira desbocada. ]JOI'/.
desbal'Olados de tudo" B.2. I. I. "a forlale- ao mundo". § A que se tirou a lJarradura. Rest. 1. 66. "criminoso desbocado" M. U. 3.
ra desbaratada de mantimentos, e mnniDCl!III''''''lÍ'', V. trans. Abrir o vaso bar- 42.•ATOS adores -ll /leso Cltr. J. II. c. 12S.
CÕCS' .bomem desbamlado de roupa" lJ. 3. rarlo, ou lirar a barradura do vaso. Arte de .- bla felllias" Luc.
I. 7. § Estragado: .a formosura algum Pint. {. !l8. § Tirar as harras, que cerram
Deslloei..·, ou UcsbO<'clÍ", (e dcr.) V.
lanto c1esbaralada. Palmo P. 2. -c 164. § as barreiras, porias, portues, etc.
trans. lJesboccar o cavallo; caIlejar-lIle a
Derrotado: -as armas rotas, e desbaratanc..blll·rcláclo, p. p. de De. barl'etar: bocca, usando do freio duramenle. de sordas. Palmo P.2. c. 134-. § .-0 juizo" Palmo .bispos ... postos em pé, e dcsbarretad&s" te que o cavallo não dê por elle. § Despejar,
P. 2 C. 11d. ,,- no juizo" B. 3. 1. 4. ,,- V. do Arc. 2. 23. E/C{liada, COleto, 4.. 6.. 5. vasar.
no crime" devasso. § Desbamtado; (ant.) V. ,I/IUlll !ley de armas ([esbarretado" -muitos
DcHboel..·...e, V. ref. Não elar pelo frpio
Disllaratado.·
moços diante, e pagcns desbarretados" Id. 1011lal-o nos dentps. Atma Inst. 2. 181. .os
De.lIlltlltlldõr, a, S. O que, a que dps- Soldo Prot. sem o barrete, que fazia as ve- cavallos se des/Jocaram, e com tanta furia
barata, ou destroça. § Dissipador, perdula- zes dos chapéus de agora. § Sem chapéu.
commessaram a correr" .besta que se des1'10: V. (I. desbaratador da fazenda. §. fig.
DC"bft.·,'ctÚI·, v. trans. 'rirar o barrete. bocou do freJ'o, e governo de s u donOll §
.501 Divino - das trevas" 11. P. {. 164.
ou o chapeu.
fig. -Assim se desboca a sensualidade, a raDubRtlltllmento, S. m. Acção de desDl.'sbo,·.'ctúr-sc, V. rer. Descobrir a ca- pina, a corrupção dos juizcs, quando falta
baral~r: derrota, destroço de um exercito. beça, tirando o barreI e, ou o chapéu. Luc. o refreyo da severidade que retenha, e comDeHlIllrlltÜt, V. trans. Dissipar, malba- 7. c. 4. p. 476.
prima" § fig. Desenfrear-se cm fallar com
ralar: V.II. desbaratar a fazenda. Oret. 4. Tit.
DCllbul'rlr;ádo, u, adj. Que tem a bar- sollura,
107. IJ. FloJ'. 2. p. 213.•os quaes (milhões) riga delgada, ou minguada por não cnmer;
RJcsholúdo,
adj. Desmiolado, tolo.
desbamlou brevemente em luxurias" § Ven- por doença, ou por erfeito de or~anisação: Pres/es, Mouro Encant. f. 126.
der. Couto, 9.26. § Vender por vil preço, .e.ta o cavallo mui-dajornada ll , § (I. fam.)
DCHllollllill', V. trans. (l. nau!.) Tirar as
fazer bom barato. B. 1. 3. 6. "por desbara- Que traz as calças desapertadas na cintura, voltas ou cochas que tenham tomado os caIar o que não podia vender nos portos do deixand.o "er a camisa, on as ceroulas.
bos, para o.que se estendem primeiro e tes,
~~r. Lobo, p. 77. (,desbaratando algumas
DCl'lb"l'ltádo, p. p. de De bastai'. 11. P. e depois se recolhem. § Deixar de velejar á
1013S' ItI. 1). 443.•e logo desbaratou o que f. 12J .•pedras desbastadas ao plcão, e de- boliua.
vendia. "avoengas herdades desbarata para pois lavradas coI? suas fol!wgens, e rO!llg.DcsllO.'·çOládo, li, adj. Sem beiços. IJ.
regalos desses que a deshonrão; comprando nos". ~ fig. "Nos desbastados com o plcao P. Desbelçado.
asua infamia, e empobrecendo" ~ Destruir, das tribulações" Id. e An'. 2. 19. •desbasDc","o"olido, p. p. de Desboroar. A que
de~rotar: V. g. desharatar o exercito, os ini- tadas as dif(jculdades da questão" V. do Arc. se desfizeram os torrões.
migas: e fig . •desbaratei todos os medos, 2. 12.• tronco - ».
De8110,·olÍ.·, V. lrans. Desfazer o' 101'em Que roeu cuidado se via" Patm. P. 2.
Desbastador,", S. O que, a que des· rões, desmoronar; esboroar; fazer em pó.
/. 135. Cam. Eteg. 8. "cuidas que com isto basta.
nCHbo,·oár.s(·, V. reI'. Desmoronar-se;
d~sba':ala.v o meu constante amor, porque
Desllllst...mcllto, S. m. Acção, ou ecrei- desfazer-se em pó, em Fannha; e boroal'-se.
nao .vlra, elle mais vi ve, quando mais me to de desbastar.
V. g. a parcele, a pedra, o tijolo se desbomalas. § II tragar, 'perder: V. g -a sallde.
DCHbllstár, v. trans. Tornar menos bas- roam, ou esbol'OaJ1l.
ill (orças do corpo. M. Lus. 2. f. 163. 3. § to, menos espesso. § Tirar a parte mais
Delllbo,"'ú", V. tr-ans. Alimpar das boI'Apa-al'; e curccer. N. Lus. 1. p. 67. 1. "na- grossa de algum tronco, cepo, ou peça, que raso
ÇIlesCoslul)1adasallesbamtargloriasallIeiasll se lIa de ir afeiçoando em alguma iman-em,
U"sbotiado, p. p. de Desboll!r. Que per!Conl.rammar: V. g.-os intentos dos inimi- ou oulro lavor, na esculptura. Vieir. § ~~aqs deli a viveza da cOr. "D'uma scbrnla, desIill. Vlell'. 8. 514. 2. § Corromper. Elt{r. 2. desbastados e limpos» que levaram a pflmcl- botada fita, A bengala da dextra Iraz penJ. •desbaratal' a innocf'ncia os illnocentes". ra lavragpm, Andr. CM. P. 2. c. 79. § Cor'- dente" lJiniz, I/yssope. 7. -a força do alvo
! Estragar: "desbaratão ~ formosura (as tqr alguma rama, para ficar 3 arvore me- quebra Lin-elra cOr de desb~ta~la rosa" Gal'·
posturas). Paiva, Caso 6. § Desbamtãr as nos basta. e assim cortar algumas arvorps, I'elt, D, lJranca, 7. 4. § DIJnlnuluo de 1I1S·
rodas, o casamento; desfazer. Eneida; 7. 90. ou tirar algumas plantas, para a sementei- tre. § Embotado.
&RiVDper, desfazer, arruinar: "nam podia ra Ocar menos basta e menos conchegada.
D"..boloclí....., S. r. O efi('ito de desIJo(nnm os golpes desbat'atar-Ihe o escudo" § Desbastar o cabelto; cortar algum de p€'r- tal'; dr botam.e'lto.
.
",r ser forrado de ferro) Patm. P. 2. c. meio. § fig. Alimpar, tornar menos grosuesbot.uucIlIO, S. m. DesmaiO de c6r,
'rlesb.aratal' a ufania" id. c. 159. « - a s iro menos rude: v. [I. Ele bastar o enteH- falta d'ella. § Embotamento. Per. lJibt. 5.
~·AVfflel1'. ~ (antiq.) Despender, alienar. dime~to de erros aúusàes, ignoranGias gros- 289. ,,- de dentes".
de' .4, T. 91. Epigra/e: "como se bam seiras e crassas .' da rudeza naturat. t'. do
(tcsllotór, V. trans. Fazer per'der a virnJuardar, c desbaratar os bées dos hor- Arc. I. 5. "dcsbástat' a mdeza da mocidade» veza da cór, o brilho: "das nores a cOr natil .3SSY mov.is, como de raiz" e no pI'inc. Paiva, S. 2. 253.•desde pequenina foi N!>s- Uva, q.ue. o ~alor desbota" A/aus. Ar. f. 65. §
U~rOrd, e roais pamg. § Desbaratar; (an!.) so Senhor desbastando" (a Sancta Catbanua fig. DIminUir .0 lustre; deslustrar: v. g.
CriadO~dnha, B. ~e Bmg. 64. • desbarata os de Sena) ,,- superstições" Luc. 7. 7.
desbotar o pr1.1nor da arte. J1faus. § DesboII . as egreJas..
DCHbol'ltordó." V. trans. Tirar o defeit,o tal' os dentes (V. Embotar~ com acido); desbara~·bllrntÍlt.sc, V. reI'. POr-se em des- da bastardia, lep;ilimar. § - se v. reI'. Le~l- afiai-os, de modo que nao mastigam com\lu o na guprra: "elle mesmo se desbara- timar.se. § fig. Tirar cousa estranlIa, que laz modamenle..
.
IIks~esordenou o exercito). ined. 2. f. 103. ba tardear, degenerar: ~desbastarde-.e o
Desbotá." V. IUtrans. Perder a viveza da
du Adralar se na saude' ir-se consumin- espiritll do quereplluha a vontade de hum cOr: V. {I. e.~te panno desbota muito: e fig
. II r. ChI'. 4. C. 108: § Desbaratar-se; ,Senbor, de ql1emdependo. Paiva, S. 1. f. 62. ' "para a dar a outro cavaUeiro, qne nada des-'
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boLasse de bom angue" i. é, qne não dege- . Dcscncbaç~", V. trans. (t. Brazil) Alimneras.e, obrasse consa que de, lustra 'se, di- par da cachaça, ou escumas grossas e Sllll1illUi se a clareza do bom sano-ue. llisL. eLe jas o succo, ou caldo da canna de assucar,
isca, 100 v. Sag/'amor, I. c. 20. "não des- a qual vem acima com a fervuI'a, e com a
boLa do pai" i. é, não desdiz, uão degenéra, decoada, e se deixa esborrar, ou se alimnão desmerece: e c. 23. '«não queira /Jeus, pa (cLescacha·se) com a escumadeira: «(Lesque eu desboLe do reaL sangue, que me ge- cachar a lllE'lIadura"
rou".
DC.'ilClHlch',h', v. trans. Derrear, deITenDeslu'ugédo, p. p de Desbragal" e adj. l:íar. § - se, v. ref. fig. Desmanchar_ as caSolto da braga. § fig. Dissoluto, llesenfrea- aeira : v. g. - se em danças, corno o lando : «Iaurão desbragaeLo» fl. Dom. 3. 4. 16. dó, etc.
§ Solto do bragueiro Ilautico.
DcscnhÍl', e der~ V. Descair, etc. V. CaDe821rllgíu', v. trans. (anL) SoIlar al- !lir, no principio.
gupm ua bl'aga.
.
Descaídll, S. f. Queda. fi. Dom. 2. 6. 10.
n~>lh"''''Í!do, p. p. de Desbr:l.var. Que- § l1uina. § (t. fam,.> Dicto ao descuido, E'nbrado da bl'aveza.
g'raçado, e repentino: dem boas - » desDcsb"'l\'á,', v. trans. Quebrar a braveza. cambadellas. ~ il. V. Descair-se. § Descaida
Guia de Caso 94. «deitar 'odre de vento a de gaLtinha; os miudos; i. é, os intestinos,
tOOl'O, em que cLesbrave» i. é, amanse da moéla, f1gados, cabeça, e pontas de aza. §
braveza, da ira, quebre.
_ O ~uizado feito d'estes miudos ; cabidella.
ne.'llJi'·ldádo, ", p. p. de Desbl'idar. Que !-l ()omel' descaidas; (Ioc. pop.) diz-se do vanão. traz brida ou bridão.
rido que descaiu da graça, elc.
9c>llu'ldill', v. trans. Tirar a brida, ou o
DCSCllído, p. p. de Descair; e adj. § fig.
bridão ao cavaUo. § -se; v. ref. Soltar-se "Costumes descaidos» Feo, 1'/'.2. r 233. "esda brida.
lado -" Ari'. 1. 15. "casas, que farão no·
DCOliu·lncá." V. Irans, Tirar os brincos, bres ... agora que estão descahidas .. «ui scie ornamentos; desenfeitar de lavores, ador- plina, e commercio, agricultura descahida»
nos. enfeites.
Kas fabricas, ou decadentes, ou descaidas ja>l
Dc.~IU'ío, s. m. (I. poel.) Falta de brio, -reformar o clero já muito - de seu pride honra. F. Elys. 8. 256. "fugir no ardol' meiros principios>l Seve,'. Dise. 4. § O cardo duello! 011 que desbrio..
po-; de magreza. e fraqueza: os braços -;
iJc<ibrocl"'tlo, p. p. de Desbrochar; e do moribundo de fallecldo, muito fraco.
adj. Sem broche, ligadura; desabrochado.
DeSCllímellto, S. m. Decadencia do JusJilesb,'«J,chá,', v. trans Soltar o que está tre, do esplendor, do fervor 'á e Mil'. ViLh.
preso com broche. Desabroclwr. § fig. So~· 4, se. 1. "vedes o descahimenlo daqllelle santal' com força: v. g. desbrochar a voz. Mou- gue». o Romano Vieir. I. 687.•veues o dessinlto, r 17. est. 2. l C - o vomito...
cahimenlo da religião>l - da antiga ,'e{orn sltuchí..., v. trans. Lançr.r do bucho a ma; dos costumes " do esla(lo de santidade.
comida, como fazem a aves de rapina sa- Vieir. I t. t99, declinação.
ciadas. § (fig. e famil.) Dizer, descobrir, o
Dcscaí,' ou DcscohÍl', e assim os deque e tem cm segredo; desabafar: aliás riv. v. iutrans. Na nautica, apartar·se do
vulg. desembuchar. .
rumo, fazer-se atraz, lião ir ávaute, por
DC.!lh ... lh·o. V. Debulho.
.
força do vento contrario, de aguagens, ou
Dc"b'"'eil1ádo, u, adj. Diz-se de qual- correntes. l1al'l'os, 1. 4. 5. "nam querendo
quer pucaro, vaso, ou estatna, que tem que- o navio fazer cabeça (por lomar vento por
bradas os lavores rc~altados, as lJorllas etc.; d'avante,) começon de ir descahindo sobre
escalavrado: mel!lor se diz Esborcinádo. V. hum baixo.. § /lg. Desandar, trastornar, não
§ ii. p. de
seguir ávanle: "descahiu (o catecumeno)
DcsIHIl'ch.i,,·, v. trans. Desbeiçar, es- dos seus bons proposilOS» Luc. 9. 14. §
borcll1ar, escalavrar.
•
Solfrer, experimentar decadencia, perdendo
Descllbeç,ido, p. p. de Descabeçar. FLos dos bens da graça, e valimento: «descahir
Sanct.
258 V• • foi descabeçado na praça.. da esperança" § Ir a mat o que eslava bem
Eneid. 9. 80.
e no 'seu ponto: "as cousas de fé descahiD 'scllbeÇlllllellto, S. m. uso Acção de Tam>l Luc. 17. lCdescahirem os ventos, e madescabeçar, ou cortar a cabeça, decapita- res. abrandarem. Maus. 172. § fi~. Abaição.
xar; declinar: v. g. descair a religião, a
DC"Cllbc~lÍ", v. tl'ans. Cortar a cabeça. observancia monasLica; declinar: "começâva
M. P. r 155. Fios SaneL. V. de S. Jorge. a descahir a sua repulação.. § Não ter bom
Freire, 4. n. o n.
successo: v. g descai II nesla empresa; desDCOlcllbeçi.r, V. intrans. Diminuir, va- caiu da causa; i. é. perdeu a demanda: dessal'. § Fazer volta, mudar a dirE'cção: "a caiu nos embargos; i. é, foi vencido na decicorrE'nteza qne vem feita do cabo da Boa são sobre elles: «-na superior ln tanc.ia» V.
Esperança para a costa do Brazil com todo Decair. § Fazer di!(ressão do asslImpto na
o peso das aguas do oceano, começanclo a practica. BarreLo, Pral 58. § Diminuir-se:
descubeça/' de 'ue o cabo de . Agostinho v. g. - a beL/e;,a, a formosura. Ulis. 3. se.
até o cabo do Norte>! Vieir. 15. (. 2l. Cott- I. «descahil' o orador, o poeta" i. é, não
lo: "quiz sua ventnra, que começasse a continuai' em alguma parte elo discUI'SO, ou
descabeçal' a maré. D. 5. 25.2. «repon- poema, etc., com a mesma iguáldadc, fortava a maré, e vinha já descabeçando para ça, energia, E'legancia, elevação de pen'af<ira» (c1t'pois de ser prE'iamar, e estar pa- mentos, raciocinios, imaginação, do estylo
ruela 11m pouco, ou estofa) Coulo, 10. 3. 14. que até ali i usára, ou teve. §" Declinar: V.
e. V. Escabeccar: lll. 10.3. 14. quando a ma- g. vai descaido o soL. § Vil' a ser mais tal'ra enche. ou vai a encher, faz cabeça para de. Sagramor, I. 28. -corno a noite foi des·
onde enche; e pE'lo contrario descabeça. B. caindo, adormecerão»
3.2. 9. Coulo, 5. t. 10. «col11Pça se a descaDesellÍl'.se, v. rer. (I. vulg. e fam.) Dibcpar a maré para baixo" § (t. de agric.) V. zer por descuido alg. cousa, que se devel~ 'pc coçar.
ria calar. § Decair.
Dc"cnhellátlo, p. p. de Descabellar e
De!fcallllu'o, S. m. Prejuízo, damno, desaoj. Desgrrnhado : Palmo P. 2. C. t33. «l1u- graça, que vae cada vez a maior: o descarna donzella llescabeL/ada, cheia de laori- labro das finanças:
.
mas" FerI'. EgL. 9. V. Cahello, parag. pó~-se
IJe"cnlçndelra, s. f. Peça ou instrumencm cab 110. § fig Descomposlum descabelLa- to que ajuda a descalçar as botas' descalça·
da; furiosa.. § fig. Ate.nlím. descabeLt,ada; dor. § (fig. e prop.) DescompostUl:a.
grande menll~a; mentira tao mal ~lsfarDUClllçlldéUa, s. f. (I. pop.) Descomposçada, que faCilmente se conhece nao ser tura.
verdade.
.
Desclllçado, p. p. de Descalçar; e adj.
Dcscllbeilor, V. trans. Desconcertar os V. Descalço.
cabellos, o toucado, penteado. M. Lus. 7.
I)CIiClllc;"dàr, S. ID. Peça de taboa com
p. 478. § -se, v. rer. Desgrenhar-se; arran- um meio circulo, ou cavidade aberta em
cal' os proprios cabellos.
uma ex.tremidade, onde se mette o ca-lca. D -senhe'> v. illtrans. Não caber. § Não nhar da bota para a segurar, puxando-se a
vJr a prollD ItO.
perna para a descalçar sem ajuda de outra
Descllhído, 0, p. p. de Descaber e adj. pessoa; descalçadeira. § '-01', 01'0,' o, ou a
Mal cabido, improprio, não aproposito.
. que descalça.
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DcSCulçudú"n, S. f. Acção de descai
Dc~cuh;lÍ", v. trans. Tirar o que ~:f,
catçado nos pés ou nas mãos ou vestid
nas pernas: v. g. descalçar um pé; os sapa~
los, as bolas, ~s caLças, calções, bragas, meilJ.!
luvas, elc. ln· I. 4. pr. «?landOlI a Mo)" tis'
que descalçasse os seus pes.. § 'firar o calce'
ou calço., V. g. qne ~ustem a roda do trem
em ladelr.a; que al~ela alguma Cousa; ~ fig
«descaLf:q.t-O d.as vaidades, e a "ua estalura
he qua~J do plgm~u;, § - a alavanca; tirar
o fulclO, ou apOIO, com o que fica desar.
mada; e fig. tI rar al~uma Cousa em que se
firma a força, e acçao. ~ VescaLcar a I'ua'
levantar, arrancar as pedras da calcada. '
DC!fCalçú".Sc V. reI'. TiraI' o'proprio
c·alçado., § Como jlCi de ~escaLçar esla bota?
(phras. Iam.) corno me livrarei d'esle emba.
raça, dil'ficuldade?
De"clllcez, S. r. Privação, falla de calçado. § Est.ado do 'I ~e ~nda descalço por pre.
celt~ rehg!os.o :. "Inc1tnado á lÚJScalce;; Cal'.
me1tlana» J. e, a ordem dos Carmelitas descalços. Agiol. Lus. 2. 4.63. e 3. 4.30. adescalcez continua". .
.Des~úlço, '." adj. ~em calçado; com os
pes nus, ou so em mE'tas. § fig. Não prompto. Lobo, p. 81. -nunca para huma muI"
muração vos achei descaLço_ não apercebi.
do,. falto. § ,Oanne/'itas descaLços; os que se.
gUlam a rE'forma de Santa 'fhcreza.
De8cllllcíno, li, adj. (I. boI.) Que não
tem cal is : cli z- se das llóres.
Dc~cnll'l'ulo, li, P'. p. de Descalvar ; e
ad). Diz-se dos montes sem vegetacão' eg.
calvado.
. ,
DCllClllvlÍ,', v. trans. Tirar a vegetação,
que cobre. ou coroa os montes; escalvar.
J'I'Jaus. '46 V. "o calor descalva os montes
coroados de neve".
Descumbnçíio, ou DCllcambadéle, S.
r. (t. fa~iL.) Dicto plebeu, jocosério ; ou des·
proposItO.
Dewcllmbá.lll, S. f. (I. do BrazilJ Encos·
ta. declive.
DCllcllmbadéln, S. f. V. Descambação.
DC8cllmbádo, p. p. de Descambar; eadj.
(I. vulg.) Trocado; permutado. § p. uso Cbocarreiro, gracioso.
De..combi.r, V. intrans. Cair escorregan·
do. § Escambar, V. § Dizer descambadela,
Dc.c"mblo, ou Dcsclàmbo, S. m. V. Rs·
cãibo, e troca. Paiva, S. t. {. 334 v. "darem
-» assim dizem alguns destrocar dinheiro,
e o es é muitas vezes privatiVO: V. Es.
Descllmlllhádo, p. p. de Descaminhar;
e adj. Falto' de caminho, invio. 11. Clar. T.
2. C. 39. uLL. ed. «perdido por lugares desca·
minhacLos.. i. é, onde- não l1a c.amiohos. §
V. Descaminhado.
DescllmlllhlÍr, e der. V. Desencaminhar,
e del'iv. como geralmente se di~. (Porem
diz-se descaminho, .subst. e nao desed,!caminho.) § No senhdo de d~svlar do.s .1rE'itos descaminhar e der. sao preferiveis.
S!}st. 'dos Reg. 6. {.' 510. Leão,. [)oU. (. 644ALv. 11 jan. 1751. elc. § Descaml1lhar, e DesencaminhaI' parece fazer alguma dIITe~~nça,
pois' o 1. 0 quer dizer rrgorosamente Impe·
dir, estorvar que alguem ou alguma co~sa
entre em caminho, e o 2. 0 tIrar ou deSVIar
o qne já está em caminh~.
I
Dellcllmíllbo, S. m. Ma con~ucta mora.
Viei!'. 1. 689. «vedes o descal1un/w de vossas famílias" "o descaminlw, porl! on~e~
Brazl[ se perdeo" !d, ~6. 46./ ,o cfi.
/lovel'no. § Má appl1caçao. das rvnd1!5 PU~ra
cas, distrahidas, e desv1Ud~s. dOlfi~"l.o
que estavam deputadas. I'lelr. . I adescaminho do dinheiro. da .bulla .da ~uili.
da- § Ex.travio. § DestlOo Jl1d~vldo / de
nheiro ou objectos confiados. a ~uar Tira'
alguem, que os não póde re~lttulr. ~ acho
da de fazenda por alto, sem 11' ao de·i~bar
da alfandega, ou estiva. V. .oeseocaOlfazen :
2. 0 ; e Descaminhar. Descamtnlw é da~o que
das que tem despac!lo : V. Contraban ,
dilJere.
Descami·
DescnlllÍlill, S. f. O mesmo que
sada.
b II o de desDe6cllllllsádn, S. f. 9 tra a I r e des·
camisar o milho para Ir a md~~';Iisadlll
pegar o grão; desfolhada: as
ao IDJt.
fazem -seordinariamente de noute
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DcscamlslÍllo, p. p. de Descamisa~' ; e
adj Sem camisa. § fig. Pohre; mendigo:
n'c~le sentido tambem se usa subst.
.
DcscomlHúr, O mesmo. que Escamlsar
(o milho). .
O'
.
DeHCQUllllulo, S. m. Looar extenso, 111culto e solitario no campo: mas M. P. c.
166. diz: "bum. descU7!!pf:ldo d~ grande .a~
varedo, e edificlOs mUI ficas, I. é, plalllcle
aberta ao ceu, sem cerca.
.
Deacllml.ft.·. V. Decampar. Per. Blbl. 1.
414. e 5. 419.
DesCllnçftdoruent~, adv. Co~ descaneo: desencalmada, qUieta, tranqUlLlameote:
;responde - que nao compra esperanças lJ
Yilh~p.
..
De.cancudélro, S. m. Sllio, pouso, assenlo para 'abi se descançar: "a estrad1;lo tem
aespaços seus assentos, ou descançadell·os ..DescIloçádo, p. p. de Descançar; e adJ.
Repousado do t~abalho. § S~m trabalho;
sem cancaço; OCIOSO: v. g. vIda descançada. 11. homo 2. 1. l. § .f1g. Sem cuidados,
sem inquietação, nem receio. § Hon';eiro,
ra"arosO: V. g. (alta descançada. § Sem
interrupção: v. g. somno - . Marinh. Apol.
O. 133. § Terra descançada; que se não
cultiva por annos, d'onde se esperam fruelos COpIO. os ; pousia § Esteja descançado ;
pque descançarto; (Ioc. fam.) para assegurar
que se ha de cumprir o promeltido, o que
se artinna, o que se asseg-urou.
Descaução, S. m. V. Es~anção.
DeHcooçÁr, v. trans. LI vrar a outrem
de algum lrabalho, fazendo as suas vezes;
tirai-o de receio, susto, cuidado. Sagram.
I. 32. "matã-Io era descançá-Io. (,que me
mais descançara esta velhice cançadalJ B.
Clal'. 3. C. 10 § Apoiar, as entar em alguma
eousa para commodidade: descançar a mão
sobre a mesa, o braço sobre a cadeira. §
fig. Limr de cuidado, tranquillizar. § /Jesrançar·se, v. rer. ou
Desconçár, V. intrans. Repousar do tra881ho, ou cançaço : tlg. ',aq uellas sobrancelhas onde parecia que descançando-se esta18 amor. M. e Moç. 2. 12. ~ Livrar..se de
cousa, que cança, e al'adiga: quero jã desr~nçar'?lle de tantas lidas, e importunações
de requerentes, e negocioslJ
se de dõre::;.
Parar para repousar; dizemos de quem
c~mmha, e do que trabalba : fig. descançar
do II'abalho do espirilo, dos negocios e cuidadOI. ?I'ei~. 4. n. o ~8, descançar dos cargos
da repllblwa, das prelazias, elc. ld. n.O 105.
I DescaI1ÇQ1·. no 1'epouso elerno, na sepu/lura, ter momdo; estaI' sepultado. 111. Lus. 2.
30. 3. § Não ser lavrado nem plantado:
lIcar em pousio: v. g. a ten'a descançou
ule 011110; deixal-a d.escancar. § Apoiar-se
eslar seguro em alguma cõusa : a abobada
desca.nça sobre boas paredes. § Dormir: v.
g. llQO descancei Ioda a noute. § Descança1'
al!Jllcm; contiar que outrem fará por
ee lodo o seu trabalbo e as suas vezes
tlim confi~nça de que 'as desempenlJarã
!JeF' § Nao desca'}çar em al!'ftlm negocio;
IR ender sempre n elIe, não cessar. ~ 1)es.
f41lçar sobre u/(/uem, sobre ~ virlude de algurln; fiar-se d'elIa. Paiva. Casl. c. 6.
~b;e a vigilancia, e cuidado de aiO'uem.
u,r. 4. ~. § TranquilIizar-se, perderoo uslo, oreceIO. § (I. de arcbit.) Assentar alg-u~ peça, trave, etc., sobre paredes, pila~" Columoas, etc. § Descallçal' a1'l1tas . voz
~Jommando militar, com que se mânda
de r as armas do braço, ou do hOlllbl'o,
noven~o os so\()ados pousai-as com o couce
t4 chao, segurando-as com a mão direita a
donservando.as em posicão vertical ao lado
qualcorp~d § Descançal' ; segunda voz, pela
lt d~sO ado pa a á frente a arma, assen
lindo mesmo modo sobre o couce, seguIlnd -a com as duas mãos pelo cano e fiIlitoOo corp~ em d~scanço sobre li pé di~ 'rque recua. Antigamente dizia-se: eles~r ~~I'~ as armas. loc. adv. § Sem c/esDe.e:. mmterruptamente, segUIdamente.
abrir tiraDCellár, v. trans. Desaferrolbar;
D' r a cancella.
e.canco s
•C
•
lo do lrab '11' . m, .essaçao do movlmenl!Pouso a 10 do Corpo, ou do espiri to. §
!li do es dp~ ·fançaço passado, ou das fadim o, ou dõres, § Tranquillidade,
l(-

fi

l(-

DES

DES

socego. § Descallço ; logar onde alO'uem vive .r~tirado, e ,com sucego do C01~0, e do
espll'lto. § B. (,lar. 2. c. 28.• a sepultura
descanço novissimo dos miseros mortaes.. §
Pam c/escanço da minha alma; no outro
mundo, bemaventuranca. ~ "Hum bom servidor he descanço de seu senhor.. "aquella
boa velha be o descanço desta casa. i. é,
que tem sobre si o peso d'ella, e deseança
aos donos. § ,,11' por mar sereno be hum
descanço.. sem os incommodos das jornadas. § O .descanço de alguem . a inactividade, desleIXO, inereia. § Lentidão, morosidade: Descanço da I'alla vagarosa. § Não le,'
descanço; diz-se do que tem trabalho COIltmuo, excessivo. § Descanço; ferro moveI
dos fechos, em que descança o cão da espingarda, que nao estã armada. Esping.
Per(.4. § it. Peça equivalente nas pistolas e
revolvers. § Peça, em que se apoia alguma
cousa para alliviar o que carrega: v. g. o
descanço da cuslodta. § Oescançadeiro, poio,
assento. § Membro de architectura em que
outro se aftlrma, e assenta. § Descanços do
ferragolllo: V. Ferragonlo. § Descanço do
ferro c/e engomJJ1m' ou bruni'/'; peça ordinariamente de ferro sobre que se põe o
ferro COm que se engomma, para que elle
nào queime a tàboa, ou mesa, ou o estofo
que a cobre. § Pai' de itescanço ; o que se
empregava para sustentar o peso das antigas seges, emquanto estavam paradas, alli·
viando o cavallo das varas. § /Jia de dcscanco; dia de folg-a cm que ee não trabalha. §
iJescanço; a "esta dos operarios. § O descançal' sobre as armas. § Descanço elerno: a morte. § Com dcscanço; de vagar. § Sem c/escanço.:. loco adv. continuamente, sem interrupçao,
Dcscungó.·, V. trans. Tirar a canga;
alias desencal1gm·. § /Jescal1gar as cangas;
o contrario de cangal-as. V. Cangar. Eluc.
Descautuçuo, V. Encantação. Mmnor.
de J. I. 1'. 4.. Lop. ChI'. D. J. I. P. 1. Doc. da
Cam. c/e Lisb. do sec. XV.
Descuutódo, p. p. de Descantar; e adj.
Acompanhado com instrumento. Ell.{r. 3. 2.
.(se a toada) fOI' clescantada com nêsparas,
e rouxinol de barro".
DesclluCár, V. intrans. Soarem instrumentos acompanhando vozes. 1\1. C, 8. 25.
"musicas instrumentos 'descanlavão aos que
mundanas glorias entretem". § Cantàr ao
som do descante, ou' outro instrumento.
LtIS. 7~·ans(. f. "29. e ~5. 111. P. C. 69. § Dar
descante. Cam, Philod, 1J. 1'l4. "crede que
quem canta. ainda descantará" § Descanlar
de a/guem; dizer mal, censurar. Euf". 3.2.
Fco, 1'1'. 2. 63 v, 2. § Fallar drsarrazoadamente. Au/egr. (. 125 v. § Descanlm' com;
unir-se, ou concordar no canto. B. Flor.
2. 17. • nenhuma d'estas cousas descanla
bem com a letra dos anjos.
Desei'lIIte, S. m. Viola pequena, ou machete. Eu(r. 2. 5. LllS. Transf. (. 29. v. §
Concerto de instrumentos. acompanhado
de vozes; e fig.-de pa sarinllos. § Desafio
entre dois ou mais cantadores. Sagramor,
I. 35. Ac. dos Sing. I. ii. "acabou-se a musica, e continuárão os descun/es" § /Jescantes; fig. mãs razões, tolas. Presles, Auto dos
Canlal'in/ws: "sofrer descanles a alguemlJ
DescapUv.ir, V Descativar.
Descll,'ac(erlzódo, u, adj. Falto de caracter. § Sem caracterização.
Desca,'acCcs'lzlÍ." V. trans. Fazer perder
o caracter. § 'flrar o caracteristico. ~ Tirar
a caracterização. §-se v. refi. Tirar, desfazer a propria caracterização.
.
DCSc.U'údluneu(c, adv. Sem peJo, nem
vergonha, impudentemente.
.
Descul'ótlo, p. p. de Descarar; e ad).
Sem vergonha; desavergonlJado, desfaçado,
impudente.
Des<"nrameuto, S, m. Desavergonhamento impudencia, desfaçatez. § Acto que
revela' falta de brio, de dignidade, de vergonha.
Dellcarapuc"tlo, a, adj. Sem carapuça,
sem chapeo na- cabeça. Leão. Desc. Brit. C,
r 334.
~ Que tem a cabeça de~~oberta.
Dcscarapucár, v. trans. Tirar a carapuça, o chapeu', etc. da cabeça de al&,uem.
De8carnpllçó".lle,·v. reI'. p. us.· Tirar a

carapuça, o cIJapeu, etc, da propria calJeça;
descobrir-se.
Del!lcal'l.r, v. ref. Fazer perder o pejo,
ou vergonha: "os maldizenles às vezes desCá1'ão os mãos encobertos. que ainda guardavão fõros à vergonha. ~ Descarar-se, V. reC.
Perder o pejo, a vergonTla; obrar mal descaradamente: .descárão-se a viver de pedintaria a saco, e bradolJ.
Dellc'lI'bonlzor, v. (rans. (I. chYlTI,1 Privar algum corpo, ou mineral do carbone,
Pim. C. p. 239. "o aço natural prepara-se
descal'bonizando o ferro.,
DC'llclu'deár, V. Esquerdear. B. Per. Cairvoo Hom. 2. {. ~67.
Descilrlj;lI, S. f. O acto de tirar a carga,
de de!icarre~ar navios, bêstas, etc. Barrei1'OS, (. 128. § Desca"ga de liros de espingarda, ou canhão; muitos tiros dado ao mesmo tempo. § Purga de humores maus; que
"e exprllem do corpo. Recop. da Ci/'. G2. §
lIg. Defesa, apologia, desculpa do crime, erro, falta que nos carregam. Paiv. S. I.
6. v. e Cas. C, 4. § Absotvição. § Solução da
obrigação; o seu cancellall1Pnto, riscando-se
do registro ou assento. § Pagamento: V. g.
deu em descarga do dinheiro, que se lhe tinha carregae/o, umas aplJlices, elc. ~ Direila
descarga; recurso imloediato. § Descarga
clectrica ; explosão da electricidade. § Descargo.
De§!CIll'gedolll'O, V. Descarregadouro.
Aveltal', (. 48. pr. "mar Caspio ... descargadou,'o de aguas doces..
.
DCSCUI'l;á.·, v. trans. V. Descarregai'. §
Descargar-se, V. ref. "quem da carga se descarga. Coulo, Sold, hal,
DcsciU'go, S. m. Allivio de cargo; satis~
fação, desobrilração: v. g. 1Jordescargo dc minha consciencia; i. é, por sati fação d'aquillo, em que ella se conhece gravada, para
que não Liquem remorsos: "descargo da alma. Goes. § fig. De. culpa, defeza de crime,
~ulpa: mã conducta; apologi~ .. Palmo P. 3.
I- 94,. V. 111. Lus. 2. 9. 2. § AI tlgo de de peza, que no rpceaseamento se encontra, ou
compensa com outro tanto carregado soure
algom recebedor, ou devedor na despeza
ou conta. Paiv. S l. {. 162. § Pagamento,
sati<fação de beneficio recebido, que onera a obngação, gratidão de quem o recebeu. Paiva. cil.
Descn...d.ide, S. r. Falta de caridade.
Marl. Cal. 2. S. da (esla de S. João Bapl. "coração a pero por descal'idade...
.
Descarhlól!lllmcJl(c, adv. em caridade, desbumanamente.•Tractava elle descaridosamenle as duas enteadas- Bispo do Gl'ão
Plll'á, Memol'Ías, p. 176.
Descarldoso, ósa, adj. Falto de caridade, sem lJumanidade. Paioa, S. I. (. 79.
"animo invejoso, e descal'iC/oso•.
DcscorlnhõslIlllcnle, adv. Sem carinho.
Dcseorlllhól;lo, ó!m, adj. (I. poet.) Falto
de carinho, aspero, intractavel, de mau
agasalho. 1". Elljs. 2. 89.
Descarnádo, p. p. de Descarnar; e adj.
Magro, não carnudo, sem carnes. § fig. Desprgado, ao contrario de encarnado: V. g.
andava o medl1 tào descarnado de seus corações: «a concupiscencia descarnada delles... homens bem - do mundo ...
DCSClI"Jllldcu', s. m. Instrumento com
que o dentista descarna o dente, que lia de
tirar. § - 01', ora; o, ou a que descarna. §adj. Que descarna.
Desco"lludúru, S. f. Acção de descarnar;
o seu ell'eito.
bC8cllI'nllr, V. trans. Descobrir os ossos
da carne: v. g. descarnar um deli/e. § Tirar
a carne de àlgum membro, para descobrir
qualquer cousa cravada, e estranha. Eneida, 12. 91. § Diminuir a carne, a gordura
do corpo bem nutrido. § fig. Tirar a terra,
em redór de edificio, arvore, etc. Freire,
2. n.· 171. "para que o baluarte descarnado viesse abaixo.. "descamar os alicerces da muralhalJ i. é, càvar, e tirar d'elles
alguma porção. M. Lus. I. 298. f. 124. "ro,
chas que o mal' deixou descal'nadas da terra. § fig. Despegar, separar: ".apartar.,.e
descamar os homens dos appetlles.. VWlr
I. 565. «- dos máos p en samentoSlJ Sagra

r
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moI'. 1. c. 14. § Diz se, descamar o homem, de
si mesmo, do seu amor propl'io, das suas más
afTeições; i. é, fazel·o despegar de si: "clescamaT dessa alma o amor, e atreição dos
peccados» Paiva, S. 2. 410. « - os corações
das concupiscencias da carne, e terreas»
Mart. Cato 104.
DCSNU'IlÚl'.8C, V. ref. Perder as carnes,
emmagrecer.
Dc.. cílro, S. m. O mesmo que Descaramento. 11. Flor. 2. 157,
Del!lClIl'oçaido, p. p. de Descaroçar. Aque
se tirou o caroço; limpo do caroço.
DelllclI.'oçlldór, S m. O que -descaroça:
"descaroçador de al~odão» l:i Instrumento de
descaroçar. § -; adJ. Que descaroça.
DCIIIC'U'ocíll', v. trans. Tirar o caroço:
"descal'oça7' - o alO'odão» t. uso no Drazil, e
commercio. § Roda de descaroçaI' algodão;
engenho apropriado para esta manipulação,
para apartar o algodão da semente, ou
caroço, que elle cobre, e forra.
Dcscai.'rCI;Il. V. Descarga de navio, etc.
Oret.
DCSClll'rCgállo, p. p. de Descarrrgar. §
lJesca/Tegado do semblante; fig. o que não
o tem carregado, não triste, nem severo,
nem pesado. (V. Descarregamento. I Alúltq.
1. 42. "cara descarregada» 1l1ect. I. 41 :1. ,,[1cou elrei -. e mui lédo" Ibid. 360. Vieir.
10. 210. 2. § lJescarregado das cosias; dizse do animal, que tem n'ellas pouca carne,
e corpulencia. Arte da Caça. 42. § lJescarregado; fi~. livre de onus, obrigação, ('SCrupulo. § Juridicamenle descarregado; ah,olviuo, ou julgado livre por sentença; desoneral1o V. âo Arc 3. 8. § - na co/wel'sação; facil, jo,ial, alegre. Luc. 10. 27. é o
opposto a carregado de sisos, ou gravidade
pesada.
DCSCllrl'cgndór, a, S. O que, a que descarrega.; o que se occupa no serviço de descargas; v. g. de navios, etc.
DCilclll'rel;lIllolll'o, S. m. Logar onde se
descarregam navios, cargas, etc.
DCIICllrl'Cl;lImcnto, S. m. O mesmo que
Descarga. § fJescal'regamento do 7'os10; lig.
ar risonlJo, gracioso. Andr. ChI'. 4. C. ult.
DClIc'll'.'egill', V. tmns. Tirar a carga do
navio, do carro, do carregador, da .bêsta. §
Dar tiro de espingarda, ou canhão, para tirar a carga: "descalTegarião as náos nelles
(Mouros)>> B. 2. 7. 9. descarre{lQr tiTos em
a/gltem; empregar n'elle os tiros. § Tirar
a carga a alguma arma de fogo com o sacabuchas. § lJescal'regal' o golpe; dar com força. VicÍ7·. !l. 27. "AbraMo com a espada desembainhada desca7'/'eganclo o golpe» "descarregar a nuvem em chuveiro- "descarregou
aqui a tormenta toda a sua furia" soltou com
força: "os I'ios descarregam suas a/?oas no
mar, nos lagos, etc.» B. 4. 5. 6. i. e, desaguam, vasam com ,força. § lJescarregar a ira
sobr8 alguem; satlsfazel-a n'essa pessoa. §
fig. Alliviar do peso, onus, etc. v. g. descarregar o povo de tl'ibulos. Casto 3. C. 135. Arr.
4. 6. -os censores ciescarregavão !loma de
cidadãos enviando colonias 'd'elles" V. Descarregar-se. § Desonerar, Iiberlar. Inecl. 1.
104. .. descal'regareya vós de despesas, e cuidados, e a my procurarey honrra e proveito como som obrigado" l:i lJescarregar alguem de /Úgul11a quanlia ; Iíavel-a por paga;
e ao responsavel d'ella, como devedor, the·sourei 1'0. despenseiro, distri buidor, por quite, livre e desonerado : odescalTCyal'á o [leI
do dinheiro• • descarregará essa addição,
carregada ao recehedor» § lJescal'l'egar alguem; tirai-o de tristeza, pesadume, cuidados pesados, de pezares, desconfiancas, receios. Res. Ch/', J. 11. c. 41. -esta carta ... o
descal'l'egou, e segurou tanto" it, fazer o que
era do dever de outrem. Luc. «descatTegão
aos bispos na obrigação, e peso das almas»
(os missionarios.) § lJecarregar as suas ob/igações sobre alguem, sobre o cuidado de out7·em;incubil·o d'ellas alliviando-se asi. Casto
3. f. 275.• D. J. I. .descarregava no principe
seu IIlho os negoC16s do governo" "descar7'egrwa sobre o governador os n('~ocios da
Jndia" Vieim: -o orador sagaz cuida não só
em apartar o odio da sua causa, mas em
descarregá-lo sobre a do contrario, se fór
possiveb, i. é, fazer cair o odio. § Descarre-

1il7' a culpa sobre outrem; daI-o por auclor,
livraudo-se a si d·ella. Couto 4. 3. 9. § Descarregai' a arvore; allivial-a do peso da
muita fructa, deitando alguma abaixo. §
Descal-regal' as al'vores de 7'alr.OS mui baslos;
corlal-os, decotai-os.
DcscarrcglÍr, V. inlrans. Dar fogo: B. 2.
5. 9. "por (Iescarregar toda a arlilheria»
§ IIg. Empregar, lançar sobre: "uelle descalTCgá1'ão todas as furias, as pragas. e maldições» "fez se escudo contra os golpes que
já descarregavão nelle» Paiva, Caso 6. Eurr.
5. 8. "desoal'l'egão sem dóI" § Dar com impeto. B. 2. 1. 5. "o rolo 110 mal' descarregava na praya" § No jogo do ganaperde, é
d'eitar as cartas maiores.
DClilcllr.'cgíu'.l!lC, V. ref. Al1iviar-se do
peso, do onus, encal'gos, de ofUcios pesados, e molestos, de cuidados graves, de
riquezas embaraçosas. e que dão cuidados
molestos, etc. Luc. lO, 27. "descarregal'-se
do governo" § fig. "Roma quando estava
sobrecarregada de cidadãos, descal'regavase do muito povo enviando colonras» -qnerendo-se descarl'ega'/' do muito povo que lhe
crecia com a ferlilidade da terra. Barreiros, r 235. g lJescarregar-se de Falsos bens;
desembaraçar-se d'elles ; abandonaI-os. não
os querer. !i\- se de culpas; capitulos. Cout.
12. 12. "se descalTegar de huns apontamentos que lhe mandon" desculpar-se, dar os
descargos, refular a accu ação com razões,
testemunhas, etr.. § Descarregar-se de humores ; purgando-os.
Delllcnrrego, S. m. Descarga. § Descargo : "com grande descarrego da cara» i. é,
com o rosto grandemente descarregado.
Ined. 2. 12. § Descarrego de dever, de obrigação, de consciencia; sem encargo, boa
consciencia, bom titulo. Goes, ChI'. !lfan. 1.
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Ilcscllrreh'átlo, a, adj. (ant.) Descaminhado, extraviado do porto, ou alfande~a;
furtado a direitos. OIYt. Ar 5. 175. § fil?;.
Que deixou os carreiros da prudencia, da
virtude; desencarreirado. § it. p. p. de
DCilcnl'rclrár, V. trans, (ant.) Descamlnhar, ~xtraviar. § Desencarreirar.
Dc"caI'rlndo, a, adj Desgarrado. desencaminhado: diz-se do gado perdido do
rebanho: e fig. A7T. 5. 3. "recolher as ovelhas espargidas. encaminhar (o pastor) as
descal'l·tadas" Id. 3. 11. "Deos quiz que os
apostolos fossem primeiro encaminhar as
ovelhas descal'l'iadas» i. é, os Judeus apartados da sancta lei. lJ. F. Man. Cal·l. 63.
Cento 3. § Gente - ; desgarrada, perdida,
desnorteada, desencaminhada. Paiva, S. 2.
(. 2. it. p. p. de
Del!lClll'rlúr, V. trans. Desgarrar desencaminhár. V. Esmadrigar.
'
DClllcarl'lIamclIto, S. m. O acto ou erfeito de descarrilar.
DescarrlllÍl', V. intrans. Sahir dos carris' v. g. a locomotiva, o comboio dos caminhos de ferro, o americano, o bond, etc.
&.tlg. Sahir. do bom caminho; perder-se no
U1~curso, di paratar.
Delllcnrtódo, p. p. de Descartar. § adj.
Desculpado.
DClIcnrtár, V. trans. Tir'al' do baralho as
cartas, que não servem. § fig. Privar, tirar:
V. g. - a vida a alguem. Sagl'llmor, I. c. 22.
DCllcarCár'l!lC, V. ref. Lancar róra as
cartas, que não servem, ou qué se querem
trocar. § fig. Alliviar-se de pessoa, trabalho, encargo importuno. § ii. Vir com alguma resposta por desculpa em conclusão,
por se livrar de rogos, instancias. Ac. dos
Sing. 2. 6t. ~ Deixar-se, separar-se. Paiv.
S. 1. r. 224. cedescarta7'-se dos g-ostos do
mundo• • descartar-se da cubiça» PI'estes, f.
68. V. ·descarta-te de fazer i so» despedete. Presl. § lJcscartal'-se de alguem; livrarse d~ pessoa que importuna, ou com quem
se nao quer acompanhar.
Deilcártc, S. m. As cartas, qne se rejeitam em certos jogos, recebendo outras
da baralha. §flg. Exclusão, rejeição; as
pessoas excluidas em alguma f'leição. Vieira, Ind. do 'l0. vol. "na tioa elf'ição dos ministros conhece-se o jogo pelo descarte» §
fig. Pessoa de pouco preslimo, inhabil : "os
que cá nos envião sao desca7'les. § Pessoa,

DES
cousa innli!, refugada: <rchegão aqui os re
fugos,. e clI'andage, os descarles d'Euro com gl ~et~s, com varas, aspados com lura'
ras ludlbnosas.
n.DCIlCíl"II~CllS.~d()s, adj. 2 g. Que raz inimizade, e dIVOI'CIO entre casados Presles
106. Attlo do Físico.
., .
. Dc.. ~a"á"o, p. P'. de Descasar; e ado
Dl'!,orclado, cUJo matnmonio foi annulladJ'
Leoo, .Ch!'. lJ. Fem. "que ainda IJue elesea:
sada losse. § (por analogia) DCSlrmanado
desemparelhado; apartado.
'
DCSCIl.llftIllC_llto, S. m. O acto de descasa,r,. ou de df'sca~ar-se. § O ser descasado
Vtet7'. Carla, 23. T. \.
.
Dl?clI"ár, V. trans.. Annullar o matri.
mOllJ~. § separar os conJug~s. Beja, Parec.
e LPa~, Ch,. Ar. IV. p. \09. m. 4. -ainda
que nao vos dcscase de vossas mulheres. S
fig. Apartar, separar das Cousas habituaes
de que se gosta. Paiv. S. 1. r 98 V. e 115'
-para vos dr:scasar do que quereis. V. Des:
casado, no fim.
D.e.callár.llle, V. ret. Divorciarem-se os
conJuges..
D.cilcallclÍdo, p p. de Descascar. Aque
se tirou a casca. § A que caiu a casca ou
casco.
Dc.cnl!lclldor, S. m. O que descasca cOcos, arvores, mangues, etc, § EnO'enho ou
ma9IJina de descascar: v. g. desc;scado~de
cale. § lJescascador, a; O que, a que descasca.
DCSCnl!lc~..lúrll, S. f. Acção dc descascar. § A fenda, que fica no logar descoberto da casca: <ra descascadu7'a das arvores
donde se tirão a~ borbulhas para enxerlar'
deve cobrir-se com uma follJa, para enca~
cal' depressa; senão, sobrevindo chuvas
apodrece aJli o ramo"
'
DCSclllllclllllellco, S. m. O acto de des,
cascar; o etreito d'essa acção.
DCJ!iCllilcár, V. trans. Tirar a casca, es·
cascar: V. g. - arroz, 7l0~es, elc. § fig. •OeJcascar o rosto de codeas, ou costras de
posturas, ou em posturas, e d'emplaalos cosmeticos» .
DCHcnlfcór, V. intrans. Perder a caSl:a:
"O feijão, etc. depois de secos por si mes·
mos elescascão" § Cair o casco. "a besta teve
buma grande enxoada no pé direito, com
que descascou» i. é, caiu-lhe o casco.
Dcscalll.aido, p. p. de Descaspar. Aque
se tirou a caspa.
DCsclllllpúr, V. trans. Tirar a caspa: v. g.
dcscaspar a cabaça.
.
nClllcasque, S. m. O acto de descascar,
o seu ell'eilo.
Dc.-l!lCllt",ódo, ou -1.U"údo, p. p. ~e
Descalivar. Livrado do captiveiro. § fig. /j.
bertado, li vrauo.
.
Dl'i1cath'úr, ou -pth'ór, V. trans. LIvrar do capliveiro: <rciescalivarão a Lot.
Viei,., § fig. <rlJescaptival' o animo das c.ousas terrenas- Paiv. S. I. 209 v.•desea/war
os pensamentos absortos» Vieira: "descall'
vaI' o amor" Bem. Lyma, Eei. ~ ..~ ~esca
plíl1ar os' cercados; descerc~r. flelr.~. 90;
§ fig. <rlJescalívar hum reJ moç~.de .mUl
boas esperanças" (el-rei D. Bebastlao) I. ê,
li vral-o da sujeição a seus me.lre~, o.u va·
lidos ou conselheiros a qUf'm obedeClac~'
mo c~ptivo. § fig. V•• rer. -se das suas paixões, de si mesmo. VW!I:.
uDC.!lClIlItlódo, R, adJ Que nao tem ca
da. ú'twier, I. 137. <rlebrinhas pequen3sd/1caudadas".
auda'
DCIIIClIlldót~, II,' al1j (I. boI.) Sem ~ /I:
descaudado: diZ se das Sl'Dlentrs. 8101.
Dc..c .... lccido, ", a.dj. O m~~~o d~~
Descaulino: V. g. o agal'l~o de Lalli O t
cault:cido. § Destronquecldo. ) S caule:
DCilC.. llliIlO, ", adJ. (I. boI. em
diz-se das plantas.
'I 'OCUDC8cnutélll, S. f. Falta de cagl~:i~ e I
ria, de~cuido. F. EtilS. 7. 17. "c ,
descanlela de seu lcaro. D monlar tirar
DClllca,,"Il;ú,', V. trans. e~
a' arli.
de cima da cavalgadura. S Desc~1 LtIS.
Iheria das carretas, e reparos. C .
p. 38.
.
Apear-se; dcsDelilcavnlglÍr, V. IOtrans. 2 45 rm·
ceI' da cavalgadura. Patm. P, . C. •
7'ei?'o, 9, «descavalgal' do cavallo.,

r

°

DES

DES

DES

63i

DC~Cllvár, V. Cavar, e Ellcavar. PinheiDesceDtr~lIzac;íio, S. f. Organisação das (lo AI'o.•desceu o cargo e cuidado de e crero 7',.851. dos Ossos, c. 6.
.
cousas publicas opposta 11 centralização. § ver ao P. F. Luiz de Cace~as .• § - se ; V. rer.
DC~CllVCll·i"lo. Y. .Escavel~ado.
Ac!;ão de descentralizar.
Abaixar, descer, vir abaIXO volulltariamenDc~ccudcncl", s. r. A sene dos descen~c ..centl·ll1i:t:ador, n, adj. Que descen- te. Palm. 2. c. 134.• Arnolro .. se desce ao
dentes que procedem de um pai commum; trallza; que opera a descentralizacão : sys- terreiro" «desceo-se com elle ao pateo. B.
roge~ie. M. L. r. 97. 2.
lema descentralizador; aovemo -,.- § - ,: S. Clar. 3. C. 4. "descem-se os I ndios do aertão.
PDC8ccudenlc, s. 2 g. Pessoa que des- Partldano da descentraltza!;ão.
Vieira, Cart. 12. do T. 1. e l!J. do 2. Feri'.
cende de alguem: .05 c/es~endent~s desta faDesccut.'nU.. i..·, V. trans. Organisar as Epist. 8. L. I. § Apear-se. ,d~ remntlendo 1\
milia••irma do muy temido Juplte~ es, se- cou~as publicas n'um systema opposto 11 seu contrario, que tambem com POlinarda
undadesce1lClenle de Saturno. Enetda, 12. centralização politica, ou administrativa.
passára outras palavras de não menos con.
foo § De.scendente, p. a. de Descender. Que DCllcen.ll·aUziavel, adj. 2 g. Qne [Jóde Mança, se desceram dos cavallos por se me.
dc~e: .planeta descendente" Y. Desc~nsão. descentralizar-se.
11101' poder ferir.. Palmo 60. § Descer-se da
i Maré descendente; a maré que b.alxa. § DC.'Iceplíuft. Y. Discill1ina. B. Gram.
suberba; humilhar-se. Vieira, 7. 125. 2.
II. bol.) Troco descendcnle; parte mais g-rosDescei', ou DCCCI', (unt.) V. intrans. (do «quando Deos quiz converter aqnelle tão
iA oa raiz, da qua~ saem lateralmente ra- Lat. descendere) Abaixar, vir de cima, ou de desvanecido rei Nabucodonosor, para que
moS com varias I'ad!culus, que servem para alto para baixo soltamente: v. g. desce a se descesse dos seus suberbissimos pen a.
lntrnluzit· no orgalllsm~ da planta os prl n- 1Jedr a com movimenlo accelerado,'ou por p,s- mentos. § Descer-se da sua opinião, do seu
~pios nutritivos fornecidos pelo solo. § (t. cada" corda, elc. § Dizemos ellipticamente, Pl'Oposito; ceder, mudar. f/ ..2. 2. 1. Lus. 8.
astr) Signos descen(tenles; aquelles pelos descI a catçada, a escada, o monte; calando 47. "que de seus odios ainda se não desce.
uaés o' sol passa do solsticio do estio ao a prepos. por, ou antiga per: desci pela es- i. é, não os deixa. § Descer-se; desistir de al~Isliclo do illverno. § Nó descendente; P9 n- cada, pelo monte ao valie, etc. "Não tardou guma demanda, pertencão, queréla, accusato em que um pl3net~ corta a ~Clypt1Ca, muito que as donzellas desceram ao patio" ção, intento. O,.d. Ar. 5. p. 217. "decem-sc
passando do hemlspherJo _septentr!onal pa- Palmo 28. § Apear-se "Alli do carro desce, e de qnerelas" (V. Descido de repto, ou reto.)
ra o meridiona\. § (t. ~en.e~l.) Unha des· ãs apalpadellas Pela cega caverna entra ani, § .Descer-se da aposta. Luc. 9. 10.; desistir
cendente; eonjuncto dos IndlV!duos que tem mosa.. lJiniz, Hyssope, 2. § Descer a terra: d·ella.
avóS communs. § (t. dos cammhos de ferr~1 desembarcar, ir a terra. § tJg. Descer da
DC!lcerciado, p. p. de Descercar. M. Lus.
Trens comboios descendentes; os que se di- burra; c.:lder da teima. § Pender para bai· 2. r. 245 V.
rigem' para as partes baixas d'nm paiz, ou xo, declinar. § fig. 1Jescer da $lia aucloridaDcscercndôr, s. m. O que obriga o inide; perder alsum tanlo, ou ceder do res- mi~o a levantar o cerco de nma praça.
para as costas do mar.
Duccnder, v. intrans. (do Lat. descen- peito, e inl1uencia annexos a ella. Vieira. §
DesecreÍlr, V. trans. Tirar a alguma coudm) Descer B. 2. 5. 2. • c/escendeu d'aquel- Descei' do 1!ll'Ono; abdicar O monarcha, on sa aquillo que a cérca. § (t. milit.) Fazer
las partes do norte" Lus. 1. 77. AIT. 3. 17. ser obrigado a Jar~ar o throno. § Descer do levantar o cerco: "foi D. Afonso Henriques
.duC6ndell o monte Oreb" Fios' Sanct. P. 2. poder; dar a demisssão on ser demittido; descercar Santarem •.
(. \0 v. I. .descende amor em HÓS, se não V. g. o governo, o ministro, etc. § "Por não
De>lce.'c.'ar-se, V. ref. Livrar-se do ceI'dllCcndes, derrama o fogo teu" Hern . • -do descei' 11 menor baixeza" Luc. l. 2. i. é, co; ficar descercado. P. P. 2. 97 V.
ceo.,El1cida. § Proce~er ou provir por ge- obrar acção baixa, vileza. § Descer no disDCllcerco, S. m. O acto de fazei' levanração: v. g. os Atl1w/das descendem de . .. cU/'so; passar a tractar as partes em que tal', ou levantar o cerco. Ined. l. t: 486. «na
/~. § Proceder: .di vida que descende de elle se dividiu, ou as materlas que licam tomada, e descercos de Cepta.. Leão, CItr.
leilo crime. (quaes são as coimas, e penas depois. Vieir. 1. 152. "e senão deçam.os aos Ar. V. C. 6.
pecuulariasl Ord. Ar. 5. p. 347. «acção que impossiveis, que neste mysterio reconllece,
Descel'rÁdo, p. p. de Descerrar. Aberto,
desctnda de contracto, ou quasi, ou de sen- etc." § 1Jescel' a a/gllnla cousa; passar a fal- patenteado, mamfe to: diz·se do que estatenca- i. é, derivada, tundada em sentença lar H'ella. Jorn. ([,A(ric. L. 2. C. 10. "descen- va antes encerrado, encoberto, recatado,
qué lb'a deu. Orel. cito L. 3. f. 115. § Trans- do de quando em quando a cousas mais hu· vedado 11 vista, ã entrada, ao 'passo.
cender, communlcar-se aos descendentes: mildes" ~ Declinar a menos vigor, a caduDesccrl·....·, V. trans. Abnr, patentear,
,a grande dignidade que traspassa, e des- cidade. Lw . • vão os annos descendo, e jã mamfestar o que estava encerrado, encoWlde toda a sua ~eraºom" cito Ol'(l. 1. do estio ha pouco que pas-ar até o outono berto, recatado, vedado ã vi ta. 11 entrada,
59. 14. § IIg. Derivar-se. Surrupita. Prot. (da vida). passar rapidamente: "na ce o in- ao passo: - o segredo, etc. F. Etys. 7. 215.
às Rilll. de Cam . •0 111110 que da cruz pen- nocentinllO, e desce do ventre materno ã se- e 8. 28.
Descbl\Olho, ou -bár, (ant.) Y. Escãidia, d'onde nossa saude descendco» Cam. pnltura, comI) a flór que murcha ao primei·
E/eg. II. .rios que descendem das serraso 1'0 calor do sol.. § Descer; na musica, abai- bo, etc. Elucill.
Ga/v. /Jescr. (. 84. e fig. «compaixão a qual xar a voz. Nunes, Expt. 41. § 1Jescer o preDescbnucellór, V. trans. Tirar a chanço, o valo,.; abater-se, descair. § Descer o cella da carta; desassellar.
descc1J(le do coracão" Arl'; 5. 5
DC8ccndido,' p. p. de Descender. Como cambio, subir o preço pelo qual se obtem
Descído, S. f. Acção de descer: e tlgo.
descendente: «iIlustre, e nobre S)'lva des- a letra cambial. § Descerem os fundos; V. «descida do cume da gloria.. Palmo P. 3. f.
tlmlido do grão fill10 de Anc!Ji t!s. Cam. g. as inscripcões, as apoUces; passarem a ter 89. ij Logar por onde se desce, da feição da
E/eg. 19. Seg. Cerco de Diu., c. 16. pr. «de mais baixa cotação, valerem.menos. § Ter ladeira.!; Abatimento de preço: lem havimenos, ou ser de classe iuferior : V. g. ne- (lo grande descida no preço dos cereaes.
origem de.sccndidos clara, e i1!ustre•.
DCIlCldo, p. p. de Descer: "não sejão desDcscendlmento, s. m. O acl0 de descer, nhwna das embarcações descia de quatro
on ser descido; .0 descendimenlo de Chris- bombardas; era de menor porte que .de 4 cidos- i. é, desobrigados: V. {J. de ter arlo~a cruZo Bem. Flor. 3. p. 158. «- do Es- canhões. Cast. 2. C. 99. § Descer; Yir de um mas, O,.d. Ar. I. f. 497. «descülo de ter besplnln Santo. Paiv. S. 7'. 3. «- de Christo logar para outro. V. do Arc. 1. 4.• Fr. Jeron. ta" § Descido de replo, ou 1'elo; declal'3do
Padilha e os mais companheiros, que com incompetente, e sem acção para proseguir
lOS infernos.. Mart. Cato e Arr. 9. 2.
.Dc8censiio, S. f. (do Lat. descensio) Mo· elle descerão a este reino" § Descer; vir, a demanda, desafio, ou repto. Ord. Ar. 1.
lImento para baixo, da mão que marca o descender. Eneid. 12. 123. «apregoando (o 64. 22. «o que foi desdito em corte d'algum
~mpasso; opp. a elevação. Nunes, Art. mi- rey Murrano) que descia dos reys Latinos" reta que houvesse commetlido Ipropo to) e
~na. § (I. aslron.) Descensão de uma estrel- § 1Jescer com um gotpe, com um cajado, com. depois se houvesse por decido d'etle, conhe,ou s!gno; a distancia entre o ponto um (endenle, com uma (aca. 8.2. l. 6. dar cendo, que o havia feito como nom devia..
Eqnmocclal, e o ponto do eq uador que des- um alt'abaixo. PlItm. 2. C. 107. § Descer a; ir r. 386 § Descülo; que veio a ter menos. cito
~com a estrella, ou siqno debaixo do ho- a um logar mais baixo para voltar áquelle O,.d. I. r. 501. «se em tempo de outros coull!()nte da esphera; se e na espl1era recta, em que se achava: descer ao quilltal, a rua, deis forom decidas d'as conthias, em que
~m'se a descensão j'ecta; se é na obliqua elc. § Descer o lhermomelro; baixar a tem- eram postos. i. é, vieram a ter menos bens
lem-se a descensão obliqua.
' peratura. § Descer no conceilo, no cl'edilo: dos em qne foram acontiados: avaliados,
,Dr8ccnslonlil, adj. 2 /2. (t. astron. ant.) desmerecer da boa opinião que gozava. § recenseados por menos quantiosos, e ':Ifa·
Di[erença entre a descensao recta e a obli- Descer; rebaixar·se: desceu até á utlima zE'ndados do que eram. § Tão descido da ma
qlla.
'
posição social..
. atliveza, subel'ba; d'espel'anças, etc. descaído,
Dcscer, V. trans. Abaixar, fazer descer, Ir abatido; que depoz, ou deposto.
Ci:t8tCenso, S. m. (do Lat. descensus) De:>abaixo:
v.
g.
descer
a
ponle
leva(ltça,
o
panDcscU,·Ado. V. (/0 Al'c. 2. 7. p. p. de
.eu o; aba,ixamento. § (t. de ph)'s.)
~I~a, ~u calda: V. g.O - dos corpos gra- no do theatl'o, etc. &, Trazer alguma cou~a DCllcUrar. V. Decifrar. Ac. dos Sing. 2.
U. ~ Ll1lha do mais breve -; (t. de me- para baixo. V. de Suso, (. 328. ult. ed/ç. 180. e 8. Flor. 2. 233.
Dc"clmbrnlllcul,o, S. m. (t. de archit.)
tna linha pela qual um corpo que cai em «pedem licen!;a, descem ~ corpo sagra~o"
dadu e do seu peso, chega de um ponto Viei1'a, Cal't. 12. T. I. Ul'Iss. 8. 153.• a nm- Acção de descimbrar.
Dcscllllbrar, V. trans. (t. de archit.) Tido oaoUlro .ponlo dado, em menos tempo, fa Doto, cuja grão belleza desc~u do olym~ue se Catsse por outra qualquer linba po a Jupiter pot~nle" § figo. ~,Nunr,a .desças rar os cimbres a um arco. ou abobada.
Dcscllllellll'atlo, p. p. dt' Descimentar. A
t~a ndo pelo~ mesmoa pontog. É a curv~ o espirito a poqUldade~~ Cammh. Eptst 21.
tr~!ada cyct~ute. § Distillação por-; a que "iá seus annos o c{escUlo para a sepultura" que se desfizeram, tiraram os alicerces; ar·
~lilt por mel~ de fogo posto por cima da~ B. Flor. «versos do ceo podem (/escel' 11 lua" ruinado.
DC/jclmclltár, V. tran . Tirar os cimenI!na~ aromatlcas, e não por baixo como é (Virg. trad.) § Apear, ajudar a desmontar
alguem do cavallo, elc. M. ~. c. 166. «o tos, ou alicerces, dr fazei· os; arruinar ti~~tv cenle, S. f. (do FI'. descente) Avasan- descerão do elepl1ante com mLlI.ta honr~" § rando-os: e fig .descimenlar a sociedade
,.'jl· ~. na descente da maré. M. e Moça. fig. «A fortuna desceu Constantlllopla.. l. é, civil, abolindo os institutos que a funda·
&lo lfast, 3. C. 25. 8. 2. 5. 5. «balsas de abateu fez descair da sua alta A'randeza. mentam...
DeNcl.mento, S. m. O acto de descer;
\~lIlque na ct-..scente. da maré, vibs em Palmo 3. c. I. § Fazer baix:ar. pender: des~.ar as nossas naos" § _; adj. Que ceI' o veo, descer a viseira!!; Descer o cargo, . descendimento. P~. ela 1Jed. Ch~on, p. 157.
o emprego a alguem,o passal-o : Prol. da V. «o gasto uo descunenlo dos [rlClios do ser·
l.
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tão para as aldeias)) aO sermão do descimenlo do corpo do Senhor da cruz".
Dcselngí." v. trans. Desapertar o cinto,
ou cingidouro, o talabarte, a espada, a faxa, o diadema, etc. Almen. Meiam. p. 2L6.
F. Elys. Ver os. § - se, v. ref. Tirar a i
mesmo aquillo qne o cingia. § fiO". Tomar
mais J.jberdade, soltura do (Iue tin'ba antes.
Bem. Fio 1', 3. 441.
Dc,"clplinu. V. Disciplina.
Dcscongnlllcíio, S. f. A acção. ou elfeito de descoallJár-se o liquido coagulado;
derretimento. Porl. Med. ,,- do sangue".
lbcsconl;lIl1'do, p. p. dc Descoagular; e
adj. Que se dissolveu, se tornou liquido.
Del!lcougulilClC, p. a. de Descoagular.
Que dI' coagula. Phal'ln. 1'. L p. 376. e
Podo hled. 658.
Dcscongnló·." V. trans. Fazer com que
se derreta, di olva, e torne liquido o que
estava coagulado; descoalhar. § lJescoagula7', V. intrans. e - se, V. relo V. DescoaIhar, v. iutrans. etc.
Dcsconlbúdo, p. p. de Descoalhar: v. g.
leite descoa/hado: «- o Baltico".
Dcsconll.ú." V. Lrans. Fazer com que se
liquifaça o que esta coalhado: v. g. descoaIhar o leile, os hU11l01'es. (,'uI'V. Obs. 484. §
lJescoalhar-sc, v. ref. e
Dcseonlbúr, V. intrans. Tornar-se liquido. § lJescoalhar o caramélo; de~gelar com
vento quente; resolver-se em agua, ou /luido o que estava coagulado. § Descoa/ltar-se;
o melai,' derreter-se. Eneül. 8. 107. e fig.
«o dinheiro facilmente se descoalha nas mãos
do perdulario".
Dcscobérln, s. l. acto de descobrir,
de achar alguma terra, que antes não era
conhecida: v. (J. a descoberia do novQ mundo; as descobeTias dos pOI'luguezes. ~ Algum
novo achado nas artes, nas scienclas, etc.
V. g. a descaberia do vapor; - do le/egrapito: - do lelephone, elc. Orei. Co/lecç. ao L.
4. 1'. 34. n.· l. parag. 4. § Cousa que se
descobre inopinadamente, V. g. trama, conspiração. § De cobrir em alguem, em alguma cousa, o que até esse momentó nos linha passado desapercebido: fiz ag.oTa uma
descoberia: {ulana lem denles posi~ços. § (1.
milit.) Reconhécimento milHar: iI' á descoberta. § Alguns puristas pretendem que não
se diga descobcrla, que soa a francezismo,
mas sim descobrimenio.
(Descoberta, Invenção. Syn.j A descoblJl'la é um conhecimento novo da ordem das
sciencias, conhecimento de cousas, corno o
d'uma terra nova em geograpJJia, d'uma corrente maritima, d'um planeta, d'um corpo
novo; ou das leis que regem os phenomenos, como as leis de composição e decomposição dos saes, ennnciadas por Berthollet,
a da gravitação universal por Newton. A invenção.applica-se principalmeníe ás artes;
é um producto novo, resultado d'uma combinação feita no espirita; é uma creação tio
homem; tal é a tnvenção da marmita de
Papin, do condensador do Watt, do telegrapho de Morse. A descobel'la da o conhecimento d'uma cousa já existente; a invcnção \JrOduz uma cousa nova. Inventa-se lima
mac Jina, um romance; descobre-se o principio, sobre que se baseará depois a invenção da machina, o velho man1Jscripto contendo um antigo romance. EtYffiologicamente, descoberia é acção de patentear o
que estava occulto, invellf'ão o acto de achar
uma cou~a qualquer. V. nvenção.
Itcscobérl8lllenlc, adv. Claramente;
sem engano, nem embuço, nem di simulação; as claras: "fazer guerra descoberlamenle" Jom. de A{rica, L. I. c. 4.
De.coberto, p. p. irreg. de Descobrir;
e adj. V. o verbo. § "OSSOS descoberlos de
carne" Palmo P. 3. descarnados, não cobertos. § Carl'infw descoberlo ; i. é, que tem. a
caixa aberta por- cima. § Logar descoberlo;
raso, não forti acado, devas o : ii. exposto
ao ~ol, e chuva. § Jlomem descoberio,. sem
resll'uardo, descautelado contra enganos, astUCIas. Eu{,'. 1. 3. 10. «homem solto, e descoberlo, e não mui atlenlado" /d. 4. 3. 10. §
ii. que é franco nos negocias, e não usa
artificios, dissimulações, e encobertas, para
se melhorar, e avanlajar. B. 3. 5. 7. "neste
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negocio do commercio tam apressados, e
descobel'ios em sens conceitos, qne lhe está
a parte vendo o animo de seu appetite" §
'lJescoberlo c/e Q1'li(lcio ,. sem artillcio. Ltts.
Transf. § iJescoberio esta ás vezes o jogador d'esgrima, e então é facilmente ferido,
entrando-o o contral'io c\e ponla, ou cutilada: e fig. EU{7'. (,nunca me toma desco·
bcrlo" i. é, sem re. guardo, cúntra engano,
astucia ou dólo. § Podcr andar de caTa descobcria; sem receio de que o censurrm,
com a consciencia limpa. § li cam descobcl'ia; sem di. farce, nem dissimulação. Viei·
ra: "o diabo, e a Carne lentão a cm'a descoberla" § Em descobcrlo; i. é, ao sol, e
chuva, desabrigado; ao relento.
De~cobél'to, S. m.
mundo conhecido,
e achado pelos navegantes, e viajantes. §
Diz-se das terras onde ha metaes, e mineraes preciosos. L. Noviss. 13 dc maio, 1803.
§ trabalho de descobrir taes terrenos.
De!lcobm'túra, s. f. Acção de tirar a cobertura, ou de descobrir. alg. pessoa, ou
cousa.
Dcscoblc;õso, a, adj. Que não tem cobiça, desambicioso.
Dcscob.'ldõr, a, S. que, ou a que vai
desconrir por ea;. terras, ou o campo inimigo : "descobridor das terras do oriente. Lus.
"só podião servir de descobridol'cs do campo. ex ploradores. Arl. hlilil. t24 V. "desco·
bridor de novas terras, e mares. "Quiloa
que foi a maior descobridora de lodalas cidades» B. 1. 8. 4.• hum bergantim, e hum
paráo que hiam diante coseilos com a terra
por descobridores" lei. 2. 1. § iJescob7'idor, ou
descobl'idora do segredo ,. pessoa que o revelou.
I"''''cobrlmento, S. m. Acção de descobrir. § A cousa descoberta: V. g. os descobrimentos dos Porluguezes; i. ii, as terras
e mares por elles descobertos: .ganhou
merecimenlos para fidalgo, e logo o descobrimenlo das ilhas, onde ganhou o tllulo de
conde." Bispo do G7'ão Pará, h/emol'ias, 73.
§ Achado, invento nas scieneias, nas artes.
§ V, Descoberta.
DcscobrÍl', on DClScubrír, e der. (V.
Cobrir) V. trans. contrario de cobrir; tirar o véu, e tudo o que cobre alguma pessoa, ou cousa. § Achar: v, g. descobrir o
delinquenle, e talvez 7·ndicar. § Achar, dar,
com alguma cousa que ainda não era conhecida: V. g. descobrir lerras incognilas ;
noticias ignomdas nas a7'les, e sciencio.s, novos asl1'Os, csI1~el/as. Vieim, lO. 53.•Xavier
nasceo no anno em que se dcscobrio a India. Brito, Chr. J. L. «o Santo se desafeiçoava dos tratos, e invenções que nelle
Imundo) descobria" § iJescobril' lcrra; no
fig. ir tornar Iingua, ou buscar algumas noticias d'aquillo, que i!l'noramos. J\1. Lus 4.
{. 49. 2. ~ Descobrir,. aVIstar, ver ao longe: V.
g. descobrir de longc a i07're. H. N. 2. I. 268.
"os quaes como descobrirão os nossos, fugirão" "descobrir o mar" Viei7'. 10. 214. 2.
(vér, ou fazer ver o que vem, ou esta por
elle ao longe) "mandou do mais alto da
torre descobrir o campo inimigo" i. é, espreitar, observar os alojamentos, ou a marcha do exercito. § iJescobri7' ; revelar, manifestar, divulgar: descobrir o segredo. §
Delatar, denunCiar: descobrir a conspiração.
§ iJescobrir o seu coração a alguem; communicar-Ihe os seus intimos pen~amentos,
re"elar os proprios segredos. V. do Arc. 1.
2. "descobl'io sua tenção" ~ Dar a conhecer:
V. g. descobriu o seu lalenlo, eD1Jacidaele,
animo, elc. V. do Arc. 1. 2. "sahia já ler,
escrever, e ia descobrindo juizo, e madureza" "as insignias descobriào quem elle era"
§ lJescobrir o fio; lig. mostrar o que estava
encoberto, como o panno usado gasto. Arr.
3. 29. "descobri7'ão o (lo da sua malicia" §
iJescobrir o fio do enredo, ela Iram a, elc.,
vir no conlIecimento d'ella. DcscobTir a
cara; tirar a mascara, véu; e no fig. deixar de dissimular: .descobre o principe a
cam a sua desobediellcia" hl. Ltts. 7. lll.
§ Descobrir o campo,. ir observar os movimentos do Í1Ji'migo. M. Lus. 7. 345. "que
sabira a descobl'ir o camlJo" § iJescobril' o
C07pO (na esgrim~ ; desarmar-se, expór-se
ao golpe do inimigo. § iJescoúrir a chaga ,.
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dilatar com o ferro os labias d'ella ai
pk.
' ~
Dellc~lu'í!', V. intrans. Ficar de~coberlo'
"dcscob7'~u o s~~, .começou a cahir calma:
li. Dom. 3. 8. hctT. 1. 233. "descobre obai.
xo, etc.." ficar desanegado fóra do nivel d
o
mar. PImenl. Rol.
. De.. colu·h-.sc, V. ref. Tirar o cha éu'
tirar..arou pa de sobre si. § I'ateolcat se'
marlllestar-se, apP!lrecer: v. g. descobriu:
se o sol; descolm u-~e a verdade, o enredo, o engano, a cOl1Jlf!'ação. § Dar-se a
'conhecer: -D. Sebasliao deslXJbrüt·se ao
senado de Yeneza" § lJescobrir-se' vir
a s~b~r-se: V. g. com o iempo se' dcscobrtra o enga~o, § DeslXJbrir·se com al.
gltem; descohl'lr-Ihe os seus sentimenlos
s.u~peltas, .segredos. Feo, 1'1'. 2.' de S. Josi
I· 35. "mUIto menos se descobria com a \'ir~
gem, qne era causa dos seus enfadamentos.
§ Adag.: Ralham as comadres, descobremse as verdades. ,,0 diabo cobre com uma
manIa, e desc9bre com um chocalho" § Des.
Co~1t1'-se, no Jogo tias damas, Itamão, ele.:
dmxar alguma ou alltumas pedras expostas
a serem comidas ou batidas pelas do adversaria. § V. Acha.r, syn. § Declarar'. syn.
Dcscocádnmellte, adv. (L pleh.) Com
despejo, audazmente.
18Cll'cocódo, Jl. p. de Descocar-se . e adj.
Atrevido, licencIOso: V. g. caria descocada'
sujeito· descocado ; i. é, sem pudor, F. ElyS:
8. p. 18.
Descocár,,,c V. ref. Alrever-se com nimia ou adia, e Jespejo: -os medicossedescocárão a sangrar sem medida" Carl'. flt

Ablts.. 48.
•
DCMcocbisdo, p. p. de DescoclJar. (I.
nau!.) Diz-se dos cabos que se destorce·
ram para os cordões servirem em qualquer
obra.
lbclleochár, v. trans. (1. nnuL) Desman·
char os cabos para servirem os cordões em
qualquer obra. ~ Tirar os cordões das sllas
cóchas para u'ellas se metlerem os de ou·
tro cabo, na' occasião em que se faz costu·
ra, ou se emenda um cabo com outro.
DcscõcO, S. m. Audacia, atrevimenlo,
despejo em obrar mal, desavergonlJamento
extremo. F. E/ys. Verso § (L fam). DIsparate,
asneira, destempero.
DCIlcodcá.·, v. lrans. Tirar a côdea.
Ite..colmi.r. V. Dp.sacoimar.
DeseoHado, p. lJ. de Descollar. Despegado, separado, desconjunclado po~ ler per·
dido consi~tencia a colla que o ullla.
DeseoHá.-, V. lraos. Despegar, s.eparar,
desconjullcLar, fazendo perder conslstenCla
á coJla que une, liga.
Itcscolmódo, a, p. P'. de Desc~lmar,
e adj. Diz-se da casa rustlca, que tmIJa o
tecto de colmo, e agora está descoberta, por
lh' o ter levado o vento, o temporal, ou outra causa.
Dcscolmúr, V. trans. Arrancar, arrebatar o tecto de colmo da casa rustica, da cabana, do pardieiro, etc.
.
Dcscolo"ncuo, S. f. (L de chym'l Pnvação do principio colora~te d~ qua q?sr
liquido, por melO de carvao aOlma/. Lw.
Pltann. 1J · 97.
. d
Itcseolornnle, adj. 2 g, Que pnva a
cór. Cod. Pltarm. p. 372.
Dc..colori..., V. trans. Descorar, descolo·
rir.
d ror
DelScolOl'lr, V. trans. Fazer per era ,
edestingir.
ltescomcdí.lnJUenlc, adv. Sem com
dimento, sem moderação.
.do
Descomcditlo, ou - comlll cd • , Pt
de Descomedir-se; e adj. ~~al_la de c1: ~
mento uas palavras, na palxao, nas peêrro
zas nas pertenções de honra, e res &! II'
etc: Vwil'. 10: 463. 2. .homem - R r~r:
Eleg. 2. "aquella que de amFor;- p~r ~ drs.
moso moço se perdeo" § UfIOSO. D'es rocomeelido mar" Sagl'a71101', l. 78. § P
onllDedl.
porcionado.
Desoolllcdlmenlo,O~-~IO exCDSmeado, S. m. Falia de comedlm~ dó nosso
so em traspa~sar o que c [lroprJ(~ que se
estado, fortuna, e da mo.d~ra~aoi52 .es.
deve Iruard1!r em .tudO.c/ Vlell'iedimenio da
trauhou-Ihe o rei o eSCOl)
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acç.io de a~seutar a sua m~za. ~o desco·
medimento das guardas. Pawa, !S. 1. ~O~.
falta de respeito a quem é supe':lOr, e tem
vantagem ao (Lue se diz descomedldo, e (luer
igualar-se-Ihe.
.
DClleDmcdi.....c, ou - co.~.mc .. II·... C,
v. reI. Haver-se com descomedImento: v~ g.
nas palavras contra alg.ue!I!' e nas acç?es
em que II igual se quer uop,or em supenor,
e inferior igualar· se, e nao gua~dar mesura e respeitos devIdos aos supenores em
diguidade, postos, graduações, talentos,. e
virtudes: assuberbar·se aCInla da sua condição' desmoderar-se sobl'e as suas posses;
não se medir ao justo com todos estes res·
peitos e lraspassal-os. M. Lus. 1. (. 123. 1.
V Descomed ido.
·DeHCOmc.., v. inLrans. Expellir do corpo
os excrementos; defecar, eracuar.
DCllcolUmé..clo, s. m. Falta de commercio de conversação, de correspondencia,
de communicação: "o descommercío dos Ju·
dcos com os Samaritanos. (/alvo, P. 2. /lom.
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alguma cousa da ordem, e de seus tempos, posias; dos que brigam; ou indecentes. §
e ponlos certos, e ordenados: v. g. descom- Risadas descolIl~oslas; desconcertada" impassaram·se as estações, o movimento do modestas. B. 1'101'. 2. 11. p". § Bt'alios dessul, cios astros, das 1'0c/as da machina da composlos; dissonantes, horrísonos. LltC. 3.
musica, et/? § fig. Perder o passo, exceder 14. ~ Plmeelos descomposios; sem ordem, nem
a moderaçao, descomedir-se: "esse minis- symmetria. Uliss. 8. 78. § Especies clescom·
tro descompassa, não leva andamento de postas; na musica, oppõem·se a compostas.
prudehci.a, nem de mod~ração" "com qualDCllcompo.. tiu·Ll, S. f. Falta de composquer aCCldente se assomao, accelerão e des- tnra, de aliuho; desalinho, desatavio; falta
IX!mpassão de_ todos os termos da pi'uden- de concerto decoroso no ornato, nas palacla, moderaçao, etc." § Descompassar-se o vras; no gesto. na postura do corpo. H.
navio; andar descompassauo. Amaral, 12. Dom. 2. 4. 12. § lndecencia, immodestia: v.
V. Descompassado.
g. -das 1Jalavl'as, dos olhos, das acçôes. §
De..colllll....... O, S. m. Falta de medida, - de palavras; dos qne brigam, e se injude compasso; Calta de ordem, irregularida- riam. B. Fio/'. t. 18. p/'. Catast/'ore, p. 39.
de. (Janc. (. 28. -descompassas derendenDcscolllllrllzclltc, p. a. de Descompl'ado.,.
zer; e S. 2 g. Que não compraz; qne uao é
DC"C:0JIIIICJlSlIÇiio, S. r. (anL) Desconto complacente: "suberba qne não sofria clesdo debito com o credito, encontro de divi- compra::enles e desprezava as suas lovamidas. Ord. Ar. 1. 7'. H. 18. V. Compensação, Ilhas, juslo retorno de suas baixezas".
e Descompensar.
Descollllll·n."~.·, Y. trans. e intrans. Dei·
D ·SCOlllpCIU,á.·, V. trans. Compensar, xar de comprazer; não conclescender. Avi·
descontar o debito com o credito: Urel.
sos do Ceo: "sO bum do conciliabulo ousou
3. '.i6. 4. "descompensal' dos Crllitos, que descompmzer ao Lirano" ,,-a hum amigo •.
3. ~5.
DCllcommodldódc, S. f. p. USo Falta de houve della" Elucid. (o des, que é pI'ivatl\'O
Descomull'", etc. V. DescomlTIunal.
commodidade; incommodo. Luc. H. lJom. l. na composição de muitos vocalJUlos, não o
DCIlCOIllUO~ill', v. iritrans. Levantar a
é
u'este,
assim
como
nem
em
deschal1lba/',
Leão, Ch!'. Af. i. "queria (elexcomunhão.
4.
Dcscómmodo, S. m. p. USo lncommodo, des{~ar, elc) § Dispensar. PI'. da H. Gen. 2. rei) que clescontltngasse, quanto e comunfalta de commodo. Agiol. L. 1. p. 25. P, do 8g. Doc. ele 1455. iüucicl. S(lp.
gara.
DC8compI1l', V. tl'ans. Tirar a composDescolllunhâl. V.Descommunal. F. Elys.
Terr. f. 104. "discol1l1110ÚO".
DeHcOmmullàl, adj. 2 g. Fóra do que é tura. desordenar, perturbar a ordem, sym- 2. 4. I. nola.
commum, ordinario; fOra da ordem. da boa metria. 8. Flor. 3. 390. § Tirar o ornato:
DCSCOllCCltuúdo, Ll, adj. Que perdeu o
-descolllposerão a estatua dei rei das insi- conceito; que tem ma reputação; desacrerazão: .inquiriçom descommunlll" Ord.
gnias, e vestiduras reaes" Leão (Jltr. Ar. V. ditado.
2. 14DCIlr.OIllUlIIOlllczo, S. f (ant.) Desorde- (falia dos grandes ue Ilespanha) § fig. Fru~·
DesconccitulÍ.·, Y. trans. Desacreditar,
.
trar, baldar: v. g. descompOr os mtentos elo difl'amar.
nança: v. g. - na guerra. Ord. Ar 1.
297. ,esto po'l' aazo de se a gentr: nom es- inimigo; i. é, desuoncertal-os. !rI. Lus. 1. 5.
])C.. COIlCCltuÚ.·...c, V. ref. Dcsauredif'. 60. 1. § Fazer desordenar. 7'. ele ArlOI'a, tar-se.
palhar em descu'lltunIlLleza".
DeHcolUmulIlIllIJcntc, au v. (ant.) De um 2. 2. "homens que o vinho descompr)s". §
DescollcCl·tiHlulllclltc, adv. De modo
modo extraordinario, Caçanuoso; contra a Fazer desordenar moralmente: "a fragilida- desordenado. ~ fig. 1mmodestamente ~ sem
mão, e direito. Ord. Ar 2. 25. desorde· de da mulher descompõe os mais regrados, moderação. § Descompostamente, em desdestempera os mais regi 'tado~ .. 7'. ele Aqor. alinbo.
nadamente.
DcscoUlDluogá.·. V. Descomungar.
2
47 V. § Viciar, corromper, alterár a
DCSCOIlCCI·tútlO, p. p. de Desconcertar.
DesCOIllPlld"ádo, p. p. de Descompa- Côrma, etc. "os Franuezes a não elescompu- Barreiros, {. 119 V. "desconcertadas e ru lidrar; e adj. (I. fam.) Que não esta mui cor- se/'ão menos. (a Iingua Latina) Sevcr. lJisc. cas vozes de gralhas. Cam. Amph. 1J. 10~.
2. § lJescompôr 08 homens com a lei de DeLIs; "de sizo - I I i. é, doido. § Homem desconrente, mui amigo com outrem.
Delcomload.·o.·, Y. trans. (t. fam ) Des· fazei-os deSVIar da sua observancia, de e certado; o que não tracta do seu aceio, e
unir os amigos, fazer cessar a boa corres- conformarem a ella. Ileo, TI'. 2. {. 33. t. § concerto do seu vestido: e moralmenle das
pondencia.
Descompô/' o cavallo ao caualleiTo; fazenuo-o cousas de seus deveres, desmanchado. I'~o,
Delcollllllld.. á .., V. intrans. Cessar a boa perder o estribo, o chapeu, etc. § Descom- TI'. 2.
29 V. § AlaI regido na sua conducorrespondencia, pOr-se mal com alguem: pôr; aO'rontar, injuriar com palavras, ou cta. e cousas economicas. Leão, ChI'. Sancho
·ncm ha mais certo cami nho de perder acções. § Perturbar alguem, de sorte que iI. r: 231mundo, como todo o bem quP. lIelle ha, que e não sai ba dR.r a conselho: "esta de!'graça
Dc..eonccrtlldÕ.., ", S. O que, ou a que
de.concerta ou põe em desordem alguma
~?compa(/rarmos com Deos" Fco, TI'. 2. {. não o descompôs. Alarinh. 11. Apol. 24 V.
.av.
Dcscompõl'-sC, Y. rer. Desauctorizar-se, cousa.
De8collcc.·tá.·, V. trans. 'firar, ou desDcseolllpu&Ii'á.., V. trans. Desencadear, errando no seu omcio, procedendo fóra da
desunir, desatar.
ordem, que devêra constantemenle seguir: Cazer o concerto, a composição bem orJeDescoIllIIO.... &i .. lIll1ente, adv. Desmedi· "as quaes (virtudes) nunca devem apartar- nada, por ex. de nma maclllna ; de quaes·
damente, desproporcionadamente: -casa- se do espirito do prelado, par'a que se não quer cousas ordenadamente dispostas, o
grande. V. do Arc. 2. 19.
descomponha, e erre no seu omcio" § Faltar compostas: v. g. - as esquadras, o eJJercilo;
Ile.colllpn""itdo, p. p. de Descompas- ao der:ôro, V. g. usando de palavras inde- de concertar o 1'eiogio, os cabeUos; descou·
sar; e adj. Grande, Côra de medida; despro- centes; descobrindo o corpo como ;:e não certar 1L11I pé, wn brapo .. i. é, de ·manchar.
JiOrcionado: ,<Ídolo de descompassada gran- deve; usando de vestidos indecentes; de § Pór em di sensão, d,"cordia: "que ual'lJadeza. Luc. 7. 8. "poço de descomlJassacla palavras indiscretas, que mostram ignoran- ro Curor vos desconcel'la? Eneid. 12. 74. e
altura. Barreiros, (. 57. "frete mui descom- cia, imprudencia, ou paixão, e tudo o que fig. ,,- a harmonia phy ica, ou das cousas
i. ê, excessivo. COlllo,' 10. IS 13. é indecoroso, etc. Coulo, 9. C. 3. "o viso rei moraes" Paiva, S. 2. r 15. § ~'azer pertul··
,1JeSIXJllIpassado no andai'; o que da pas- se descompoz dizendo-Iue etc." Luc. 9. l. § bar alguem: v. g. 11111 orad01', in/erl'Ol11pensos lar~os, com mau ar. S Descompassado lig. Perturbar-se, desgovernar-se: V. g - do-o com aparies, elc. § '1'ran tornar, razer
no gesto, e nas acções; o que as faz grandes: a Tepublica, o Esiado, elc. T. de Agol'. 1. 4. mullograr quae-quel' projectos, planos, etc.
Dc.. collce,·&á.·, V. Intrans. Não se conDCólCOIllII08Içi.o, S. r. Desalinho, des·
v. g. abrindo muito os braços, sem garbo;
o que_as não proporciona ao que dIZ' on concerto. § Descompostura nas palavras, em formar com a cousa connexa, ser incon~e
~ue nao acompanha com ellas o que 'diz, jurar, praguejai', arreneO'ar de Deus, e dos quente: "adorar com o ex.terior, e olrender
,!lendo-as .aut~s, ou depois. B. Fior. 2. 5. Sauctos, etc. Goltlo. 8. C. 18. § Desordem phy· com o interior, desconcerta uma cousa da
: olhos IDquretos, as mãos descompassa- sica. Vieir. Cart. T. ~. {. t55. "a conjunção outra.. Paiva, S. l. 197. § Não fallar certo,
, o corpo ligeiro, tudo nelJes esta sal- de in[\uencias Cez grandes descomposições como quem esta fôra de seu si o : "não selando. fall~ dos sacerdotes que celebram nos acbaques" § ligo. Acção contra o decóro. r'a duvida desconcertar em algumas palaCOm excesSiva acceleracão. § Navio descom- Conspi1'.
317. § Di cOl·dia. Paiu. Caso 8. § vras que dicer (d'espanladol" B. C/ar. 3. c.
(iaJ1ado; Córa de compas o. V. Compasso. ~lau procedimento. Paiv. Caso 10. § Oe!'or· 23. § Discrepar: v. g. desconcertam 110$ Opl:Amal·at, 7. § Descompassado' irreo-ular sem dem "descomposição que eclipsasse a Festa. niões. Lus. 4. 13. "quem desconcerla ua Olli·
iloporções convenientes~ P. l l. (;. 10. V. do Arc. 6. C. 21. § Descomposição; desor·· nião de lodos» "descunce/'tão os ditos das
I 11, ou tom -; de quem grita' desen- ganização da macuina, ou artefacto de va- testemunhas. "de que a vontade livre des·
loado: -vociferando em iam - soltou pa- rias peças. Vieil'. 10. 220. diz de uma nau concerla. (Jam. Sono 146. § lJesconcertar com
IU~as de dizer·se indignas.. ' Encida, 3. toda pOdre: "era huma descomposição na- a/gllem; não cumprir o tl'actado com elle ;
val" § Descomposicão elo pellSamenio; que desavir-se, ficar de quebra. Coulo, 6. 8, 5.
coD:.eompu.... it.., v. trans Fazer alguma erra em maus cuidados, culpaveis, e pecea· -vendo que o governador desconceriara com
elle, e dera a armada (promettida) a outro»
lila s.em o devido compasso, nem boa minosos. Cmz, Poes.
f:0rçao; fazer de grandeza desmedida. § DescOlIJpóstlllllclltc, adv. Com descom- e H. 2. 1. 2..
DC8COllCCl·tÚ"'llC, V. rer. Desmanchariii .omt(/Jsar o COI'PO, no andar; o gesio. e posição; contra o decoro.
Dcscomposto, p. p. de DescompOr; e se, desordenar· se, desarranjar-se: v. g. e~o, aliando: V. Descompassado. § ~ledir,
COm çar mal a~ proporções. ~ Fazer errar o adj. Desconcertado, desalinuado; desorde- o elIJe/'cilo; a rUllcção, a jomaela; a 1Jerna
estava encanada) ~ Perturbar·se; V. g.
i nl:asso mUSICO, e soar mar harmonizado. nado, desornado : v. g. descomposto no ves- o(queorador,
não spguindo a ordem de suas
ti'r; nas palavras; no estylo ; 1I0S cosllpnes.
lltaCOlllpass1lj'·se ,v .ref
. ou
ou expondo-as conCu amente. § IIg.
ideias
COm compll......., V. intrans. Perder o 17. do A/'c. 1. 1. § Bailes descompostos; IOdepasso na mUSICa, ou na dança. § Saír centes. B. Flor. 2. 38, § Palavras descom- Proceder imprudente ou immoralmentc. §
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lJesconcel'ial'-se: v. g. o dia; passar a chuv~so, etc. li lJesconcertar-se lW preço; desaVir- e. B. 1. 6. 6.
DClJconccrto, S. m. Desmancho ou falta
da boa harmonia de partes de algum composto; v. g. de urna rnachina. Lus. 3. J 38. §
Desordem, o proceder não conforme: «vede
da natureza o desconceriou (fazendo nascer
um remisso 'de um activo, e justiçoso.) §
Desordem entre as pessoas da ca a, ou do
Estado. § Desavença, guerra. Goes, ChI'. do
Pl"inc. c. 3. -grandes - entre estes reinos,
e os de CasteJla» (no tempo de D. Af. V.I discordias. Pina, ChI'. Ar. 111 r J l. 2. § Desordem nas tropas. § Desordem na vida, nos
costumcs : -ver, e -ouvir do mundo os desconcuios» § Em materias prudenciaes, ou
moraes, cousa mal feita. Ac. dos Sing. 2. 29.
«- era na verdade haver rigor em tal serenidadeu § Dissonancia, desharmouia. § Discordancia, desaccordo. § Desarranjo de juizo, grande imprudencia e loucura. Cam.
Amph. p. 78. § lJesconcerios,' cousas que pugnam entre si.
De.conclul\'ádO, a, adj. Discorde, desavindo, inimizado. Agiol. Lus. 3. p. 50. "nem
pessoa desconchavada com outrau § p. p. de
Dc.conch,u·Á", v, intrans. DesconcordaI'. ~ Disparalar.
DCHconch.u·.ir·.e, V. ref. Desavir-se.
Dc",conchávo, s. m. AquiJlo que é desconchavado. § Desconcordancia. S Disparate.
DC8coucOJ'dÁdo, p. p. de Desconcordar;
e adj. Discord.e.
DCl!lconco,·.lJ\nclo, S. f. Falta de concordanCla: »este nnmero de quantos foram
não achamos na fortaleza, e neste negocio
ha nos homens grand s desconcol'{/ancias,)
Couto 8. 8. § DiscrepanCla. § Desconformidade. ~ Di 'sonancia das vozes. § Erro nas
concordanclas grammaticaes, dos adjecti vos
com os subs., e dos verbos com os seus
sujeitos.
Dc.collcOJ'd.\ntc, p. a. de Desconcordar;
e adj. 2 g. Que não concorda. § lJesconcordanie de si mesmo; que não se conforma
comsigo mesmo, que desvaira quando 110Uvera de fallar, ou obrar do mesmo modo, e
coherentemente. li lJesconcordanle; dissonante : V. g. voz áesconcordante.
Dc.conco,·ditr, v. trans. Pór em discordancia. § (t. gramm.) Concordar mal, e contra as leis da grammatica. § Fazer discordar as pessoas: «a opposição dos interesses os desconcol'da, desune, e desamiga.
"desconcol'dava a todos doze. (apos10tos)
Vieira.
De..concordár, V. intrans. Não concordar, discrepar, não fazer liga, nem boa barmonia: e IIg. desconconlal' nos humoresll
discordar nos sentimentos, nos genios; fallando das cousas de conformes, e da~ vozes. Cru!:. Poes. Ba/'I'eil'os. r. 14.3 v. § (L
mus.) Ser desaccorde, dissonante, desharmomoso.
DCl!ICOIlCÓ.·tlC, adj. 2 g. Que não concorda com ontro; desconcordante, discordanle, discorde; dissonante.
Dcsconcórdlu, S. f (anL) Falta de concordia. P. da li. G. 2. 1J. 3. {)al'la de Ar. V.
de 14.55.
DellcollOádumellCc, adv. Com medo,
com suspeita, receio. desconllança.
Dc.conflllt1,s..lmo. Couio, sup. de
nc.coulllÍdo, p. Jl. de Desconfiar; e adj.
Falto de con (jança. ~ Receoso de qne o enganem. § Cioso. Sci Mil'. Estl'. "velllo - l i §
Algum tanto enfadado com quem o investiu, e melleu à bulha. § Duvidoso, que duvida; que perde as e~pe,.anças: "os mesmos Castelhanos estavam já per huma parte
desconfiados de poder tornar â nova Espan ha. Luc. 2. 4.l.
Dc.cooO,\oçu, S. f. Falla de confiança:
V. g. entrou em desconfiança' de si mesmo,
de seus lalenios eic. § ReceiO", suspeita de
mal, de engano: "faz-me esta desconfiança
ver meu remeclio tardar» lJhl'is/lJvào Falcào,
Obras, p. 3 (ed. 18711 § Rec:eio de perder:
v. g. a de.•confiança da vida. § Acção de des_
conllar, agastar· se. § Ciume, zelos.
(Descontlança, Receio, Suspeita. S!ln) Desc8Ilfial1fa é 11m temor habilnal qne o homem
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tem de ser enganado. ileceio é uma duvida
de que nos homens nas cousas, ou em nós
mesmos se achem qualidades que I'calmente sejam uleis, ou agradaveis. Suspeiia é
uma duvida sobre as boas qualidades dos
homens, ou das cousas. A descon{ianca nasce da experiencia; o 1'eceio do telnor ; a
st/speila da reflexão. O desconfiado julga os
homens pelo seu coração e teme-os; o /'eceoso pensa mal, e espera pouco ou nada
d'elles; o suspeitoso sempre está annunciando e como vendo o crime. O l'ecetO é natural nos animaes e nos homens débeis e timidos; a desconfiança nos escarmentados; a
suspeita nos cavilosos.
nc.cOIl II iII', V. lrans. Inspirar desconfiança, tolher as e$perança , desanimar: "a
pena desconfiava a esperança- B. Cial'. 2. C.
26. ~ieil'. II. 4.29. "nem nos desconfiem estas esperanças os temores, que etll.1l ,,(leso
COlIna-me o temor., LOFo\ p. .::129. V. do 11'c.
l. 2. P. P. L. C. tI. Ilell'. Ca.rla, 26. 7. 1.
"não seí se me c/escon fiál'ào os nossos merecimentosu «acabou de o desconfiar de todOll (outro desastre, ou desgraça) Couio. G.
8. 12. Lus. 4.. 89. "màis, e esposas, que o
temeroso amor mais desconfiall ..desconfiou-o
da victoria, da perseverança, etc.lI "a muita abundanciá de vivel'eR, e provisões no
mercado, fei ra, praça desconfia-os (vendedores) da venda, e andâo olrerecendo-as
pelas portas. Vasco Sitio. (. 136. Couto, 10.
'2. 14. "os acabou de desconfiar cl'aquelle
feito· § Não lIar: "da ~enle menos nobre
desconfiou o segredo. VICir. 9.517.
I.CliCOUO.,,·, V. intrans. Perder a conl1ança, o animo, qne tínbamos em nós, ou cm
outros, Ocone ilo bom que f~ziamos. § Desanimar. § Entrar em suspeita, receio. §
Agastar- e com alguem, quebrar com clle.
§ Dizemos: desconfiaI' de atguem, ou ele alguma COllsa; não se fiar: e - C01l1 alguem ;
aga tal'-se de algum modo.
Ue.conflAr•• c, v. ref. Causar-se a si
me~mo desconl1ariça : "o puslllanime se desconfia de conselruii- o que merece" inspirar-3e descontlança reciprocamente: .. descOllfi((.o-se huns dos outros" Fco, (j. I. 78. I.
Desconrornlllll', V. tl·ans. Fazer perder a
conformidade, e resignação: "quereis descon{ol'1ltar aquelle triste 'i.
Dc.collrorm&r, V. Intrans. Não ser conforme; não concordar, discordar: "Laimundo não desconforma deste parecer" B/'ito, Geo/'q. § Ser dilferente ; discrepar: «nisto só c/escon{ol'lllào, Lilia he dura, o amor
dizem que he lodo brandura" FeI'I'. Egl.
10.
Dc.eonro,'má.,.",c, V. ref. Dissentir, dis-

cordar.

DcsC'HlrÓ"IIlC, adj. 2 g. Não conforme
no vo1o. parecer; opposto, contrario. M.
L. 7. [45. § Desavindo nas vontades: t'. g.
- com a vonlade de lJws. id. 1. 389. § Não
parecitlo; não iden!ico; differente, desIgual. § Desproporcionado, muito grande,
enorme, desmedido.
DelJcooró"mcm('ntc, adv. Com descouformidade, discol'demente. § Desproporcio·
nadamente, enormemente, de:medidamente.
Oescourormldádc, S. f. Falta de confOI:midade: V. g. no parecer, no querer, deseJo, vontade. lJ. F. Man. Epan. p. 241.
1t"l<cOllro"Cittl,ulIcIlCC, adv. 8elll conforto ; desconsoladamente.
DCl!lcollro"tildo, p. p. de Desconfortar.
Res. Ch/'. (. 87 V. fned.2. 135. e 1.563. "todos muy lristes e desconfortados, huns pellos fJlhos, parentes, e ami(l'os, que 110m
viam, nem sabiam, se na uatalha foram
mortos. .. e lodos pela dorosa pryvaçam
d'elrey Dom Afonso, que ally nam viam,)
De.conrortár, v. trans. Desconsolar
'
desanimar. F. Etys. Versos.
Dellconrórto, S. m. p. uso Falta de conforto, de commodidade, de bem estar. §
Abatimento do espirito. desanimo, desconsolo. P. da li. Gen. I. 352.
Deecollllõclnçilo, S. f. O acto de descongelar ou de~congelar-se.
DescongelAdo, p. p. de Descon~e[at·.
Derretido. que passou do estado solido para o estado liquido; diz-se da agua,
n ..... oll&;..I"r, V. trans. Derreter o ge-
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lo, desgelar. 11. Flor. §-se. V. rer. Oerrter-se o gelo.
e
. De"conbcccdó,', a, S. Oque a u d
conhece, ou desagl'adece: V. g"_~6ebe~s~
fictOs.
e
DCllcoubccer, '!:. (rans. Não conhecer
ou entender, que nao é a meSlUa cou aou
pessoa que se co.n heoora em outro tem
por haver expel'lmentado, ou feilo cnP~i
a!guma mudança; não reconhecer: .e lá
tao quebra~o, e ~lacerado, que li primeira
o desconheCI» § Nao querer reconueccr por
seu: V. g. esle auctor de conhece a sua
obra; ~IAlexa~dre descollh~cia a Filippe por
seu pai, depOIS que. se fez filho de Jove. 8
Desconhece!' os antigos; [ractal-os Como a
des~onhecldos; e assim: DeSCDIl/iu81' de
al1ugo, de filho, {~e parenie. Gatv. S. I. {. 10.
§ Descol1/wcel' . nao conllecer, desagradecer
V. g. desconheclJr o beneficio. U/is. 3. se. 2'
. Dc.conbccC,'•• c, v. reL Não conhecer'
esquecer-se a\guem d~ que foi. ou do que
é : v, g. os homens se Juigam mal a SI mcsmos lJOI'que se desconhecem. § lJescDllh8C61'se com a/guem.. traclal-o como se não se
conhe.cessem. Lobo, lJesel1g. P. 2. lJisc. 6.
"deseJa .de se desconhecer com todos. depoi,
q1!e esta de seu erro, e engano conheCido.
nao conhecer, esquccer-se; !lO que usou
vileza deseja desconhecer-se com lodos, lobo
lJes. I. 4. p. 186. uU. ed.• Desconhect-sede
homem quem não sabe perdoar" Paio. S 3
r 279. i. é, reconhece-se indigno do no;ue
de ho!nem. § /Jesconheeer-se a sim8smo; achar
em SI tal mudança, que se não conrorme
com .os se~s principios; ou por mudança
physlca: !lVI-me ao espelho. edescoll/wci·mB·
tal mudança tem feito cm mim os lrabalhos:
DCllconhc('idIlUlcntc, adv. Occultamen·
te, disfarçadamente, sem serconlIecido:.busca va occasiões de poder vir desconhecidamente ás mãos com seu irmão Gerardo.
1Mt. C. 4.8.
Dc.conhccido, p. p. de Desconhecer;
adj. Não conhecido. incognito, ignolo: V.g.
ierl'as desconhecidas. § Que se não conhece: pessoa desconhecida. S Que não tem 00me nas leUras: escriptor desconhecido. § lo:
grato. Lus. Transr. f. 120 v "elrei não-'
(ao presente mandado) Goes, Cill'. Mail. 4c. 81 . • desconhecida a tão verdadeiro amor.
§ V. lncognilo, s.IIn.
Desconhccido, 0, S. Pessoa desconhe·
cida, pessoa que não é conhecida, que se
ignora quem seja.
Dc.'1conhcclmcnto 1 S. ID. Falia de ço.
nhecimento; ignol'ancla. § !lNão ha COisa
lão miseravel, como o desconhecimento dos
peccadosu o não conlJecer os erros. peccados. Gaiv. 1. (. 105 V. ~ fig. Falta de reI»
nbecilllento, ingratidâo. Vieir. Cal'l. 2. p.
34.1. Ulis. 3. G. "vosso desconhecim8nto (dos
meus serviços) rouba minbas esperanças'
!l- de vassallos a seus senhores, ou reiS'
Leão Ch/'. Sancho II. f. 209 "nunca se
acho'u nelles IPortuguezes) rebellião, nem
desconhecimentou Autcm·. f. 4.9.
_
Descollhcch'el, adj. 2 g. Que se oao conhece.
.
Dc.. conjnnção, ou - jnDc~íio! e de.r.
f De locação; luxação: v. g. desconJuocçao
(los ossos. Ftos Sanct. f. 24.4..
DCl!lconjuuctnçiio. O mesmo" que Des·
conjunção. FI'. Th. de Jes. Tmb. aO. . n
Dcsconj"nctAdo, p. p. de DesconJu .
d da
ctar. Agiol. Lus. I. 215.
DCl!lconju"eClIwcnto, S. Dl._ Oesla o .
cousa desconjnllctada; dcslocaçao. S! (e~o
da de cousas deslocadas: v. g. no .casco
navio, etc. Epan. r. 24.7. § DcsCOnJnnctu~:
DcsconjnnctAr, V. trans. Desloc.ar, lar
parar, desunir. Pant. {fAvo deS~nJu~~.
os ossos, e membros: .0 desco/IJullta~ra_
l,desconjunlarào·lhe os membros com rWs
los de polêu Leàq, lJescr. - as pe: /X1Dl
navios com os balanços; as do ech~lclaO!
le/'1'amolo, elc.: !lO fri~ n)edo desco~ de &p.
os membros u I. e, rrela8~a'r liando de
rossos,
20'2. § /II!. Barreiros, . . a diz elederi vações violentas _de vocabulO~e lalma.
gantemente: "mas nao ha-de ser es dos lu·
neira, que desco/l.iunlemos os nOffiorforçao
gares para lhes fazer confessar P"Of' .âtJ·
qlle não sãou S Fazer perder o VI" .
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logo hum mOI·tal frio todos o
r~:,'()./I·unia.lhe
tes membro" (a um mOrlhundo) Seg.
dd lJiu, /' 202. Canfo. 13. § V. Con-

me tamanho gosto.. Cam. Sono 267. "e des- p. 506. «sempre rijo sem desconto do anconta em mil annos de de~go to hum'bora, nos.. i. é, sem os males, com que elle desem que mostrou (a forluna) alegre o rosto. contam, ou diminuem as graças, robu leta
. tal' no fim. § - se, v. J ef. Desma.nchar- Lus. 1'rans( -desconta os bcn da frescura da mocidade: "qu~ a tal uem tal d~seQnto
Juncde.!unil·_sc
uesfazer-se:
(da terra I com criar neIla infinitas feras .. se devia.. Cam. Sono 267. ,,6 mais nobre
se, ~
i as aactelras es- IJ.
Dom. 2: 3. II. § tlg. Não acreditar tudo diadema, que feliz teás elescontos, se alcanIão a dcscol~jllnctur-se lo~ a~.
.
I

que nos GiZem, ou nos contam.
Dl'l'lCOnlcntndíço, a, adj. Dirtlcil de con·
tentar, llirlicil de satisfazer- e das cou~as.
H. Dom. 2. f. 2 V. ((tão mimoso fica tão (lescontentacliço.. (o convalescente). §-'s. O rJue
se dl-'scontenta facilmente. Ulis. A(tvert. 3.
"os dcseontenla(liços desle tcmpo...
nescouh·nl.;do, p. p. de Descontentar.
§ adj. p. uso Descontente.
UCI!ICoutclltllllleuto, S. m. Falta de contentamento; de.go'to; dissabor; pouca satisfaçào : os "descontentamentos dome· licos..
Cam. Sono 45. "vitlu de gosto, não se ha·de
tornar em estado ue descontentamento.. Lobo,
p. 444. -se passaram muitos rrcados, e descontp-nta1llenlos t.Iel-rei de Cana:l0r.. B. 2.7.6.
Dcscontc..tá'-, V. trans. Causar desconPI'tJmpt. MoI'. 350.
.
DC'COIISldc"Ilcll:o, S. f. Falta de consI- tentamento, dls~abor a alguem. Cam. Canç.
deração, de resppito pura com uma pes- \0. "com· hum descontentar-mI' quanlo via"
soa. § Acção qne desconsidera alguem..
§ Dc-sagrallar : "o primeiro sentido não me
Dc.coosldcl'Íulo, p. p. d~ DesconSide- descontenta .. Costa.
rar. Que dt'ixou de .ser con.slderado. ~ De
DCl!lcoulclllils""'c, V. ref. Estar ou tlcar
que s.e retirou a estima, a lmportanCla, o descontente, de gostow.
OCOIcolltclltnlivo, ", adj. Que desconre;pP.1to.
,_.
Dc.cooollll,,·ás·, V. trans. Nao conside- tenta. A 1'1'. I. 3.
rar não prestar a devida attenljão; uesaltenDCI'lco..teutc, adj. 2 g. Não contente, não
def: >sustos qlIe fazem desconsideraI' o~ . atisfl'ilo. ~ Des8'"radado: v. g. estOlt desobjecto' da maior importancia. ~ Fullar a contente da minha obra, e pOIlCO. satisfeito
consideração devida a alguem.
com eila. § Que denota desg-o to, desconteuDClcon~ldcs'ás""c, V. reC. Perder por lamento.
seu procedimento a consilleração e estima
UCl!lco..têulo, S. m. (anL) Descontentados oulrOs. § l/altar ao proprio deeoro; des- mento: "não ha mayor mal que o descontenlo de quada qual.. Ad. Porto 67.
prestigiar-se.
Dc.eoll~olnçi'io, s. r. Desconsolo; falta
Dcaco ..... né..cln, S. f. Inconlinencia.
de con;olação, desgosto, magua. § Cousa Guia ele Caso
que dcscon,ola, ou de gosta. ou amige.
Desco..tlnuaçi'io, S. f. Interrupção. §
DC.COIl80Iádnmélllc, adv. Sem conso- lnfrequencia.
lação, desgoftosamente, tristemcnte.
DC'lcontillilladnmé"lc, adv. Com des·
DClcoIIHoln ..íllsllllo, n, ~Llp. de Des- COlltinua.Ção, interrupção.
Dc..continn..... o, 11. p. de Descontinuar.
coniolado: "Iagrimas - .. FI'. Tlrom. de .les.
Trub.47. "vozes descons!Jtaclissimas- 11. Flol'. Vieir. C"-I'/. 141. elo Tom. l.n
2.111.
DC8contloundús', n, adj. e S. Que interDC8colI.0Iõslo, p. p. de De-consolar; e rompeu, descontinuou o que outros seguiadj. Falto de consolação; aftligido, cntriste- da e successivamente faziam: "eIle foi o
cido. § Diz-se Lambem das pessoas quc não descontinuador daql'eIla tão necessaria fatem vivacidade, que parecem anojadas, en- brica.. >- da devoção antig·a ...
JOadas. § E.~tensivamente, diz-se das couDc coaUuuj"-, V. trans. Cessar de fazer,
!aS que não tem córe~ vivas, ou são insi- descancar em alguma obra, ou trahal ho; inpldas, das comidas mal tem peradas, etc.
terl'Omper a cousa começada. § Dpixar-se
DeICOII..olndlH·,
adJ. Que deciconsola. de algum uso, habito, costumc. § Não frei Usa·se subsL
quentaI'. § DI vidir o que era continu'l, e
De.coIl80Iá", V. trans. Causar descOlt- pegado com outro. § Sem descontinuai'; loc.
~Iação; entristecer, amig'ir. § - se, v. reI'. adv. Con.tantemente, sem interrnpção. Usa~o ler consolação, entristecer-se, alligir- se tambpm intrans. e rrf. § V. CessaI', s1ln.
se.
DClleonlilluo, n, adj. Inlerrompido; não
DeocOOBolnlíns, ", adj. Que desconso- continuado.
la. Cruo, Poes. 118.
Itcsconto, S. m. O acto de descontar. §
Desconsúlo, S. m. o mesmo que Descon- Abatimento de alguma parcella da somUla
solação.
receiLada a alguem, e sobre ella carregada.
,Delcooln, S. f. por Desconto. Gil. Vic. Anell'. Ch,'. 4 C. 70. "verilicação t1.os descon'. 317.
tos ... e allegando-Ihe o recebedor qne cesD~scon~i1~o,. p. p. de Descontar; e adj. se á conta (receita) taes descollt9s" § Quebra,
!bahdo, dlmlnllldo. § llebatido, a que se deficit, falia para o justo, deVIdo, e I~eces'
110 desconto: V. (I. papet moeela -.
sario numero, conto, de~peza, cumpnmenD~8conlnllléll.o, S. m. (anL) Desconto, to: "e5mou·se que ao todo rend~rião ~i1
~bal.lmenlo, desfalque: "haverá a herança pardáos mas ao termo da recarlaçao ven IiIOa~lramente sem descontamento algum- cou-sc bum desconto de 230 pardâo .. ~ Abanl. Ar. 2. (. 1,67.
timenlo, que ra7. qn~m nf'go~ei.a a leUra não
8e. co niár, v. tmns. Abater de qualquer vencida, a quem Ih a paga a VI. ta. para de~mma.alguma par~ella: v. g. ~te ll'inla, qu~ pois receber seu valor do sac~do; o pr~
!~1deula, descontai ctoze, qlte .lá vos pagltet mio qne se paga por essa operaçao. § Aballf esconlal'; It. merc.) fazer ilescoDlo, i. é, mrnto com que se pagou em papel moeda, e
I~r oque negoceia leUra não vencida um o que elle teve no gyro commercial : abatiImento de uma partc do valor d'ella a mento da somma total que oe devia dar. on
1,ue ItIe paga á vista o remanescente: § receber. § A importanCla que se dlmluu~
rilo rocar ~om descontp, i. é, abatendo do ou ab2te em lima conta ao que a paga a
de : nOI~li1al ccrta quantia eqnivalente á vista, ou antes do vencimento. § Caixa de
la~o;~laçao dos titulos, ou valores uescon- -; onde se paga a lettr!! por m.enos do que
oooto" talvez comprar, e vendei' com des- vale pela demora do nao YenCImento, que
Iilht~v~:.des~ontar papel moeda, apoUces, a fa'z entretanto inexigivel do acado, ou
lir no' Ilgaçces do thésouro, etc. § Dedu- do ~ue a deve pagar ao _termo decurso. §
nO'd pagamento de uma conta outra que fig. Satisfução compen açao: ~. g. em desDi~l;v.em. saldando assim os debitos. § ligo conto cios peccacios: "rleu a qUinta em desler b~lr algum contentamento, gosto, pra- conto dos tres mil cruzados.. § (Jg. O mal,
r' a fortuna, Com Sllllcesso eontrario . com que se compen a, e diminue a bonda~9~01'IU1!a scmpl'e nos desconta seus ral~ de, ou bem, e o seu gosto: ,don-rou se,us
t6
atgum dissabor verdadeiro. Eu/r. amores mas não lhe tardou o desconto .. Sa. as se a fortona Ofez por descontar- {)l'anJo/ 1. c. 21. f. 8'2. (jueiI'6s, V. de Basl.

DC8CO IIJllocI0, p. P: 11 leg. de DescolI. nclar' c alijo Ocootrarlo de COllJuncto, V.
lU DC.'?OIlJuotctú •. u, S. r. De,coujunctamento, desloca.ção.
.
Dc~eoDj", •• ill·, e dcr. V. Dewonjunctar.
§ Y. Coujllllctar, no tim. .
_
DC.COllllcxào, S. f.. FalLa de coullexao;
desuuião. § !ncoheren~la.
._ .
DeoCOIIDC"O, ", alijo Falto de connexao,
desunido; sem ligação. § Incoherente.
DeoCOII,.III;'·U'·, V. trans. p. .us. Profanar couverler o . agrauo em prol~no.
uc.collocllllme..to, S. m. Acçao, on effcHo de dCSCOllsenlir; di'senlil]1ento.
.
De'MIl.colia·, v,. trans. Naq consent!r;
ou revogar o consentimento: nao assentir.
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çara (os ele reinar) quem te ama, nem do
chão te levantára! .. JlJuus. Ar f. 10. novo eel.
((divirtamo-nos em pratica alegres em desconto das passadas.. aqni e o bem, com qne
se compeusa algum mal: e no Patm. P. 2.
e. 141. "nos-o Senhor dóra tão bOIll desconto a sen erro.. "pequeno cZesconto de tào
grande dano. Palmo P. 3. {. 124. 2. Lobo:
resoluções valoro as sem o desconto (fulta,
defeito) de tcmerarias.. § Descontos; pI.
desav~2lÇas. M. Lus. I. p. 120. 3. e p. 4.8. 3.
-nasOlao ele.scontos entre pastores...
IJ"'Hconta-uct;,,·, V. lI·uns. De fazer um
contracto, o que estava contractado: "os
dous lavradores deseon/l'actaram a venda e
compra da terra".
DC8co""cnhá"el, adj. 2 g. (anL) Inconveniente, injnsto. falto de convenicncia,
desacertado. Forál ele '11wmal': ((e se algum
cavalleiro fezcr alguma cou~a - D .
De-'.lcoõlvc..lellcln, S. f. Falia de conveniencia; desproporção da cou a, que não
diz, nem convem com outra; discrepuncia.
111. Llts. 4. 4.0.
Dcsconvclllé.. te, adj. 2 ~. Que dcsconvem. D. I". 1Ilan. Epan. p. M. li Que não é
con veniente.
ncsco''''cs'snçi'io, s. f. p. uso Falta de
conversação, ou de tracto com gente; insociabilitl.ade. F. Elys. 3. 221. noto
UCSl:OII\'c"súdo, p. p. de Desconversar;
e adj. Não conversado, não freqnentado: v.
g. sitio descon versado dos pastol'es.
IJcsco....cnRs·, V. intrans. Interromper
a practica, mudando-a para outro assu!l1pto.
.
Itcsco..vcr"lÍ\'cl, ad.i. 2 g. Intraetavel,
que não faz convi vencia. Ett.{I·. 3. 2. § Incommodo: V. g. macl1'lt(]lUta desconversavel
ele de;;embro; i. é, incommoda pam passeio.
T. de AJora, I. I. Arl'. 7. 4. "burel hirto, c
desconvel'sawl a par da carne.. i. é, intracLavel por aspero: "vendo que o portei 1'0
(uma serpente medonha, que n-uardava a
porIa) era tão desconversavel" (de má condição. perigosa) Patm. P. 2. c. 100. "assin·
Les desconvel'saveis .. i. é, desabridos. Ulis. 5.
se. 7. /. 258. § Terra eleseonucl'savel: que
não t(;m commercio com outras. Leão, DescI'.
{. 361. § it. De má vi venda, por aspera,
elc.
UCllcon\·c... iu·clmé..tc, auv. De modo
desco nversavel.
Dc.tlcos,,·cl·les·, V. trans. O contrario de
converter; desfazer a conver ão. Vieil'. 7.
'297. 2.• IJa de saber fazer, e desfazer, converter e desconverter.. ibid. «converter, e
desco/iverter" (a Nabucodonosnr convertido
em bruto, e desconvertido, e retornado em
homem) § Reformar o transformado § no moraI: "Perigos da convprsação, dos mundanos eapazes de desconverler o mais reformado peccador. ,i. é, perverter o convel'tido.
IJcI'leoD\"c.·tíclo, p. p. de Desconverter.
Reduzido de convertido aO estado anterior
á conversão.
DClleosn·hlõ.., V. trans. Revogar um convite; de,a visar.
DCSCOD\'Ü', V. trans. 'ão convir: discre·
par, não ser conveniente. Carta Regia de 6
out. 1633.
DCI!ICOIIÚ"O, R, adj. Que é mal aprumado das mãos; diz·se do cavallo. etc.
J)escol'neoádo, p. p. de Descoraçoar.
Quebrado d'e animo, desanimado, acobardado; desapontado.
ItCMcorucoás-, V. trans. Qnebrar o animo, desanimar. acohardar; desapontar.•isto
acabou de cicscoraç.oar o lladur. //Ol(tO, 4. 9.
5. Y. Desacoraçoar; e Descorçoar.
DC8CÓS'Ú"o, p. p. de Descorar; e adj.
Que perdeu. a cór: "seus labios clescorados.
Garrett, lJ. l31'anw, 7. 2'2. § Que desmaiou.
§ Sem cór no rosto, pailido: V. (]. estaI' de corado; por susto, doença'o0u c~mpleição.
J)l'f;cús'Ilm~nto, S. m. esmalo da cór;
pallidez.
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DCIlcór{u', V. trans. Fazer perder a côr:
"a morte que <ens ro-tos descotava» 8etn.
VaI'. Rim. Ac. (los Sing. 2.44. § Descorar-se,
v. rcr. ou
I!lC8eól'RI', V. intrans. Perder a côr; cmpallidecer: v. g. com o susio descorou: ,dogo se intristece, e se descora» Palm. P. 3. r

í'20 V.

V. Escorchar.
assim se diz mais ordinariamentc, que descoraçoar. Eneida, 9. 188.
.vos descotçoo» V. De~acoraçoar e Descoraçoar.
Dcscorlllído, p. p. de Descornar; e adj.
Pnvado de cornos. § A lua -; cujos cornos
se tornam iuvisiveis, ou desapparecem no
minguante.
DC!!lcOI'nlÍr, V. (rans. Escornar; cortar os
cornos: e fig. «c mais em cheyo dando a
luz Pl1ebea na irmã, que em fio sai, logo a
descorÍta" § Descarnar; v. jntrans. Perder
os cornos. g Adag.: «O ruim boi, folgando
se desCOI·lla».
Dcscoroit"o, p, p. de Descoroar: "do
sol, dos igneos ra.Yos dcscoroado mal transluz elas nuvens- «bispo - de mitra» Vieir.
7. 39. 2. (no dia de juizo).
"NlCOI'O""l v. trans. Tirar a corõa, ou
onll'o ornato oa cabeça. § (I. de forL) Derribar obra que corôa ou completa a parte
superior de certos objectos: V. g. descoroar
as ameias do mm·o. B. 4. 6. 15. Casto 8. C.
DcscOI'chár,
DCI'COI'çoill';

100.

DCScOI'oçonr, P. Rib. Pre(. p. 186. <rnão
o descoJ"Oçoou» V. Desacoraçoar, e Descoraçoar.
J)C!!lcol'oUádo, ll, adj. f. (I. boI.) Flór-;
apétala, sem corolla.
DC/!ICOI·I·CgCI·.HC, v. rer. (L anl.) Desor·
denar-se na guerra; desconcertar-se. Lop.
Oh!'. J. I. 2. C. 10'2.
DCSCO ....CI·, v. trans. I\scorrer: "hum lenho de Alicante, que descottera alli com força de tempo» vir contra o scu rumo, ou derrota? lnecl. 2. (. 390.
J)C;'COI'I'CI"IlC, V. rer. Livrar-se do corrimento, vergonha, pejo. Goes, ChI'. Jlfan. 3.
c. 44. "por se descorrer anelára algum tempo fôra do reino»
Dc"cOI'I'lmcuto, S. m. (anL) Decurso,
corrida de tempo. Azu?·. Chr. de G. c. 5.
UCI<COI·t<'J"r, v. trans. Fazer descortezia, não cortejar, não comprimental·.
DCIICOI'tCll':, adj. 2 g. Não cortez, incivil,
innrbano: diz-se das pessoas e cousas:
"mostrar-se descortez á oO'erta de alguem»
Lus. 7'mns(. 452; modo descoriez.
Del!ICOl'tczíu, S. r. Incivilidade, inurba~j~ade, impolitic~; falta de cortezan~a; r?slIeldade. B. Flol. 2. 181. § V. G1 ossella,
syn.
Del!col'lczmcll(e, adv. Com descortezia; incivilmente.
nCilcol'tlç"do, p. p. de Descortiçar. A
que se tirou a casca, a cortiça: «um carvai ho descortiçado"
"e-,col·tlçllmeoto, S. m. O acto de tirar
a cortiça on a casca das arvores; descasque.
Deilcol·tlcÚI·, V. trans. Tirar a casca das
arvores, li córtiça: -descorliça?' as caneHeiras" Fco, T. 2. t. 239. «tomou certas varas,
e as descortiçou«
nescol't1ni.do, p. p. de Descortinar.
Bem. L. e O. I. 278. "as casas mais baixas
são devassadas e descortinadas das que ficão mais altas"
J)escortloilr, V. trans. (I. de forlo) Der·
ribar a cortina de um forte. § Descobrir,
avistar: .de te lugar se descol'tina o cam·
po, os quarteis inimigos" Vieír. 8. 121. traz
desquartinar os quartei . fi'rein; B. Flor. 2.
136. e outros trazem deSCOI"anaT.
Dcscortillo, s. m. O acto de descortinar. Vitialo, 4. 19. e fig. o descortino dos
espíritos, entendimentos elevados, cuja visla
alcança onde os vulgares não divisam nada;
alcance.
DC/!Ico~cdl'lrfl, S. f. O acto de descoser.
§ A costura desfeita. Brit. O. f. 394: .achâra o cilicio são, e sem descosedul'a alguma"
DCl!COIICItO, p. p. (ant.l de Descoser: "o
costado da náo descoseuo com tiros" "os sinães descoseilos" Ord. At. 500. V. Descosido.
BC!!lCO!!lCI', V. tran . Desfazer a costura,
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e desunir o co ido. § fig. Desfázer pouco e cr6r: «descreyo _da fé dos Mouros. Ulis I
pouco: V. g. descoser a amizade. Varelta, sc. 4.• 0 amor nao sabe descrer" Sagl'a" ,
N° Voc. p, 489. § Cortar, escalar: "desco- L. I. c. 23. p. 92. "descrerião dos Porlu~I~;,
seu-lhe o hombro com l1u.m golpe" Gast. 8. zes" Casto C. 130. O~):1. Filod. p. 18t § Ue:
C. 13D
§ IIg. Cortar mUI murando, censu- negar, apostatar.,Al1. 3. 32. "descl'eralll
rando: 11. g. {ai-lhe descosendo a vida, e os Deos" 01'(/. At. 5. {. 354. Fitip. 5. T 2 a
costWlles. § A tormenla d~cose o costado da
DC!!lCI'CÍltlO, p. p. (anlo) de Descrer V
nau; desconjnncla. § Desc()ser as orelhas a Descrido, infiel. lned. 2. 480. "genle des'
algllem; dizer-lhe cousas duras, fortes, as· [ crenda" incredula, á mà parte.
.
D<'l!fcrc"~I',_ V. trans. (do Lat. describcre]
peras de ouvir; repreheurler. ~ Desco~er o
(iado a al{luc'H: (loc. fig. e famll.) malllfes- Fazer descl'lpçao: V. g. aescrevi elll cerso
lar os seus defeilo pe soaes, ou de fami- jardim das Hespericles; a jornada que rel~
lia, patentear as ~uas tramoia", i~trigas., ou descrever a TJ1'oyi~wia; o eslado das cotls'al
cmues. § Isso nao me descose o saw; I. é, eic. § Contar, relem' circum tanciadamenle'
não me faz mal, nem me toca; não me § Traçar: v. g. - lt1l1 circulo.
.
aquenta, nem me arrefenta.
"e~C1'ido, p. p. de Descrer e adj Que
eC";COliel·, V. intrans. Cortar, escalar: não c1'1::, ou o qne se descrê -(~..scl'ida· hu.
Il. g. - na came do inimigo. B. 3. '2. 2. § manidade" P .. Rib.. Rest. de Porto II. 17. i
V. em Coser, onde o o é mudo, grave, ou lncredulo,. lmplo, mUel, pagão. IJasl. 3. c~
agudo.
97. "descrulos !\louros» Lus. 10. 68.
UI'HCOSe.·.sc, v. rer. Desfazer-se a cosDcscrlmh.ár, V. trans. Lavar do crime'
tura; e.llg. Amaml, 47. "descosett-se a náo -tão c€'gament~ parciaes ~uê descrimillãQ
com o Jogar"
os réos de dellctos os maiS evidenciados.
Dcscosído, p. p. de Descoser: ,,- as -vós qnereis culpar-me, e criminar-me' eu
costuras d~. não» desatadas, aberlas, sem desculp.ar-me, descriminar-me, ju,liOCarcalafeto. VWLra, 10. '220.
me, alImpar, e apurar a minha innocenDescosl"ú,·". V. Descosedura.
cia».
nC:Hco".t1.'IIlÚdo, p. p. ~e Descostumar ;
J)c"~I'lpC;i'I0, S. f.. (do Lalo descl'iplio)
e adJ. InsolIto, desu ado, IIC)T. Ode 5. L. I. 'arraçalJ C1rcumstancl3da fallada ou eseri.
«-, e leve pe.nna»
.
pta de algum facto, de algum logar, de ai·
uCSCOSIIlUHII·,. V. Desacostumar. UIIS. 1. gU~la pessoa ou cousa.. §. Enumeraç';o, rcsc. I. § - se, v. JInpess. Cair em desuso: laçao. § II. de 10!r.) Defimçao pouco ri~orosa
"jâ isso se descostwnolL !la mni to»
por meio de càracteres não essenClaes. §
"esco"'Cúm~', S. m. Falta de costume, (I. geom.) Acção de traçar nma linha uma
desnso; fal.la de 11aIJito. !do P. c. 2. 3: 18. superficie, ou outra !Igura qualque~. § (I.
IDl'SCO(Olltlo, B, aUJo Limpo do cotao. § geogr.) Obra que expoe o estado actua! de
fig. Despejado, desembaraçado, deseuvolto uma parte do mundo, d'um reino, d'uma
U1'uanamente. § Desal ergonl1ado. Presto Ro- provil!cia. A descripç(io de Porlugal por
dn:go e Mendo, no fim: "sois muito desco- Dnarte Nunes de Leão é nma obra d'essa
toaela"
especie.
J)I'SCOllIÍldo, p. p. de Descoutar. DevasUe>.lc"'pth'el, adj. 2 g. Que se pódedessado: "sens bairros lhe som desoolLtados, e crever; que é facil descrever-se.
entram-lhes nelles meirinhos- Orei.
L.
Dcscrlptá1'o, fi, adj. (do La!.) Que des2. f. 348. das coutadas, lei de 21 de matço, creve, que consiste principalmente emdcsde 1800.
never dilTerentes objectes, factos, etc. v.
Dcscout{,,', ~, trans. p~vas~ar a coula- {l. esl!llo, genero, poen~a -.
da, alcançai-a, tirar o pnvJ!elpo de couto.
"CHCI·íl.to, p. p. lrreg. de Descrever; e
lJ. 3, 5. G. "no tempo do apannar (da bolo- adj. De que se fez descripção; pintado, re·
ta) geralmente se dCsCOltia aos da villa» (a presentado por meio do discurso. § (I.
matl.a do concell1ol V. Goos, Ohr. !.tan. P. I. geom.l Traçado.
c.26. clc: ~ fig. "O nosso valor, ou temerj"cscrll)tor, ll, s. (do Lat.) O que, aque
dade foi ([evassar, e descoular os terminos descreve: v. g. - de planlas, e pl'OdllCfÕC!
vedados do oriente»
da natureza: de províncias, cidades, elc.
J)c.~cl·lI'·úclo, p. p. de Descravar. Aque
"cSCI'lIzí.r, V. trans. De, fa~er a cruz;
se tiraram os cravos. § Pedra descravada; desfazer o qne estava encruzado: -que a
desengastada.
bonança, ou galerno nos desCl'llze as bra·
JB""crllV""', V. trans. Til'ar o que está vas ondas, os revessos mares·, § JJcscl'u:al'
encravado ; de~encravár. § TII'ar os cravos, os braços; mudai-os, destrocal-os, tlrandoa
descravejar. § DescravaI' pedras; desengas- fôrma de cruz em que estavam. Cella, Q. I.
tal-as da peça. § Descravar; desopprimir, 170 ·V•• descru::e as pernas, e os braços, erdesacravar; tirar de sob um peso, ruinas, ga-se, e defenda-sec.
"eflcllhértll, Descllbrir, e der. V. De~'
etc.; desalagar, descobrir: "se vem 101'mentas de vento, os acrava esta are~'a (ala- coberta, Descobrir. etc. B. 2. l. 4. .dOls
!ta, e enterra), e vento contrario os torna a paraos por dcscubridores-.
descravar" Tem'. 36. V. Desacravar.
ItCSCíldo, V. Descuido.
.
DC!!lCI'avcJ(lI', V. trans. Tirar os cravos;
Descllld ...dlllllc.'lIlc, a~v. Com descupd~,
v. g. á ferradura.
negligencia: «viver deSCUlda(tan~clllc' ai'
DC"CI'cúdo, ", adj. (t. fam.) Diz-se das va, S. I. (. 13 V. Barre~1"os. {. 8J V. § Scm
pessoas de edade madura: -um homem des- artilicio, estudo, ou curlosldad~: ~os cadbelcreado» "uma mulher jà descreada".
los - soltos pelos 110mbrOS ll J. e, a~ cs·
Dt'SCI'CC""', e der. V. Decrescer, etc. H. dem: «olbar descILidadame~fe- "descutdo1a:
Dom. 3. 6. 15.
menle oravão, ou respondtaoll § Sem es u
..C8CI·C.. ll....,·, e derivo V. Desacreditar, do, ou meditação prévia § l.nadverlldam3~~etc.
te: ,,- se lhes acabou o dia" L~bo, .p. ü:
UC/!ICI'édlto, S. m. Falta de credito. § Má
UCHculdilllo, p. p. de De.s~uldar, ~ dct
fama, mâ reputação. Porto Rest. «render-se Sem cuidado, com negligenCia, que Pq~e o
sem descredilo" Lllo. 9. C. 1.
o cuidado de pes~oa, ou cousa, e~ ~ LI'
DClI,cl'cnçu, S. f. Falta de crença, incre- tillha, on trazia. M. e Moça, l. p. . ~ido
dulidade, scepticismo. § Irrelig-iosidade. § vre de cuidados: 1J. g. desc~ldad~eVdjl'
Falta de confiança nas promessas dos ho· Jom. (t'A{rica, L. 3. 2. Tarn/~uidad~
mens, nas instituições, etc.
descuidada t'ida, de quem se es 'da reDcscrclltc, adj. 2 f!.. Que não crê, in- cousas sérias, e impo~tantes da VI nJdO.
credulo. § IrreligIOSO. § Que não tem con- sente. e da futura. Pawo" S. ~~ lFe~ lento:
fiança nos homens nem nas instituições: § Em que se não cuida, ou n~o dosini'
estou descrente da politica, dos partidos, ".sairão por huma parte desScllíd.aC;::ol' I. 28.
elc.
miO'os, da banda da serra· arI..' a e 'uenl!"cscrcpi\lIclll, e derivo V. Di~crepan- ~ Úlgar descuidado; escnsO, nao f~g~em se
cia, etc.
ao, retirado, occ!1 lto , de q!1e nl e abi ba.
J)CI<CI'CI', V. tran~. Não acreditar. Vietr. lembra, ou que lllnguem CUida qu§ DCSCUiI. ID7.• tambem o des~rerá o filosofo" Eu{r. B. 2. 4.2. Utiss. 5. sC. 3. 1.'0 2,35 ~·o de..dem:
I, I. «em me crerdes ou descrerdes não es- dado; sem concerto, artl CIO, em _ nOS
tã a minba salvação" "descret a virtude" "guedelha -» Aulegr. {. ~8 .hcO:pos reta·
Ulü. 3. sC. 2.
trajos" ~ Vagaroso: .ver es icscuidadoJ'
"C!!lCI'el', V. intrans. Não crer, cessar de Ibados dos 'rodeyos das agua s (
o

o
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de~ramam pelos cam·
vagarosamente, e nao em corrente r~
~da; não applicados: .com passos cl&~u.~
~odos quer vlOgar li. ~rande fortuna .. I. e,
dar.lhe alcance. § IndlUerente: com seu olhal'
descuidado.
.
.
Desellldlldõ.. o., O>ln, ad.l .. Que nao é
uidadoso' descuidado, descUldoso. A anafoaia pede'que se diaa desc;uuladoso, do que
deixou de se.r cni~ado~o, e ineuid~loso, do
que ainda nao prinCIpIOU a ~E;I-o , mas .geralmente de um e de outro dlz·se descUlda-

lpoet.) aguas que se

ausar,'lIlSplrar
• Descllldár, V.trans. C
. des·

cuido: .e porque os llescu.idassem (aos iIlo~
ros) deste lugar" B. 4. ~. I~. "todo seu fe!to era desGllidareln ao pnnClpe de suas obl'lgacõcs, Vida de J. I Sag!'amol', l. c. 15;
.pàra descuidaI' el·rei qe . I" -outros de SI
dlscllida e os namora" I. e, faz namorados,
e pcrder~m o cuidado de si. Caminha, EpiIa/. f. ~31. .os mimos os descuidaram das
Irmas. Pabn. P. 3. 120 v.
Descllldár, v. intrans. Desallentar de
alguma cansa, perder o tento, sentido, cuidaâo. Incd, 1. r 10 l. .as 3 carracas, de
que descuiciavão... metlerão suas velas,
etc.••era qnem descuida do inimigo" Alaus.
A(. B. Clar. f. 3 v. "descuidanclo do menino,
eefquecendo-o" § Descançar, perder o cui·
dado de cousa que o causa. Lobo, p. 604.
,descuida da novilha.. "do frio corpo de.lcuidando« Bent. VaI'. Rim. "as aguas de
seu curso ciescllidavão" Id. Lyma. Eg~. 7.
DeHcllhlár... e, v. reL Perder o CUidado,
esquecer-se de alguma cousa, ou pessoa:
dos negocio', deveres de ter lento; desatlenlar, desaltender. Olis. 5. sC. 3.
Dcscúhlo, S. m. Falta de cnidado, e cuidados: «acho-a pensati va, e· alheya da li·
berdade, e dCSCllido, com que sohia rir, t'
folgar, e com nada ter conta, como quem
era isenta de cuidados" Eu/i'. 4 1. § "No
maior silencio da noute, e no maior descuido dos sentidos" quando elles estão como
Iffiortecidos em somno, enlevo, transporle.
I'ilir. 10. 102. § Descuiclo; irreflexão, in·
consideração: "qual descuiclo pode em paz
Ilçar os olhos a ellas'( (ils estrellasl sem
re lembrar do seu creador, etc." Sá e Atil'.
i.E.quecimenlo. § Dcscuidos, pt. acções, ou
dlclos de quem parece, ou mostra, que se
e,queceu da seriedade, e gravidade da sna
pe soa, e do decoro das cousas, ou desatlende atreição, e obsequias. Oliss. 10. 15.
'-no olhar do que ella queria fazer cui·
dados••teus - me matam" Cam. Filad.5.
~. 4. .ah senhor, que descuidos são esses ?"
B. C/amll. desallenção. § A desCltido; loc.
ad!. ao desdem, como sem proposito de
~er,. ou sem rellexão : "lançar os olhos a
""'CIndo sobre alguma pessoa" Utiss. I. 60.
elO. 15. Lobo, Peregr. ce poslas a descuido
no loucado outras pedras"
Desellldoso, ó...., adj. Não cuidadoso,
neghgente, que não atlende, nem faz caro das cous.as. S Não cuidoso, não pensa·
~o, .nem lDlaglllativo. § V. Descuidado, e
"'!CUIdadoso.
De,eúlpn, S. f. Ilazões, que se dão para
~ descarregar de alauma cnlpa para jusli"cariO que se repre~1Cnde. § O'tirar â. cu1';" lVIar d'ella.: "S. "irgt'm por no sa~ culrJa ~as~l~a" Bem. Val'. Rim. § (na
u.;.l. 8ubslJ.IUlçao de uma voz perfeita, a
nma ImperfeIta, e falsa. Arto Atin. 84.
ro~~·cdUlp8, Es~usa, Rt'cusa. Syn.) Mui tos
Ils 11 em a primeira com a segunda d't'spalavras, e a seO'unda com a terceira'
ellas são dill·e~entes. As razões, quê
romos para nos descarregarmos de culpa, e
[(thequ,e nos pertendemos ju Lillcar da reruõe~sao que nos fazem, ê desculpa. As
~rm com que nos e cu amos de não pol!eei~s fazer o que se nos pede, ou de não
Oll:l~r~os ~ que se nos propõe, é escusa.
1m co . razoes com que nos recusamos a
tr1(U~VI1§eQ' que arrende o nosso pundonor
Pldo.· uem se desculpa suppõe-se' cu1quem ~e escUJa suppõe-se incapa7.,
OI! rnen
Iitez. os ofllclQSO ; quem l'ecusa mostra ai-
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s. ,O que, a que des- vança, desabrimento no tractar. Ac do.1 Sinq.
l. 10. "mas como são tão de abrolhos vo'sos desdées .. § Ao clesde1J1 ; loc. adv. com descuido am~ctado no vestir, e no ornato: V.
g. os cabeI/os soltos ao desdem; o lJellico lançado ao desdem; i. ê, a descuido. Lobo. §
Formosura ao desc/em; sem atavio, na ua
natural be!leza. ~ Ilg. "Tratais ao clesdem
vo a alma" Galvao,
l.
106 V.
Olls.leuhíulo, [J. p. de Desdenhar. Desprezado, tractado sem apreço, dese timado.
lte".lcnhlldor, ", S. O que, a que des·
denha.
De.. tleuhi.r, v. trans. (do FI'. dédaignel',
ou do !lal. clisdegnare,. ambos der. do La!.
dedignari, formado no mesmo sentido da
parI. privo c/e, e de dignal'i, não julgar' digno) Oe prezar, não fazer apreço, estimação:
V. g. desden har a sua companhia: "estas
verdades desdenham todos os enfeites da
eloquencia., Patm P. 2. e. 141. "contentamse, se desdenham as outras damas» B. Claro
\. C. 8. "llesdenhanclo todas as suas cou,as»
Id. 2. c. 24. § Desdenhai' don;êllas; não as
qnerer para amiga., ou mulheres. § "Desclenhando a dilatada vida. Jom. (/ Ar. L. 1. C. 6.
Dcsdenl"i,', V. intrans. Fallar com desprezo, delrahir abatendo: v. g. desdenhar
de algllem, c/e algwna cousa.
ne>tdcuhíll·."e, v·. ref. Dedignar·se ter
por indigno de si, e do seu decoro, a~cto
ridade. Agiol. Lus. "os Porluguezes desdenharão·se de obedecer a scismaticos" desprezar·se : cenão se desdenh'J. de vi ver como
porco" Paiv. S. I. (. 166 v.
De~deohllth'o, 0, adj. Que desdenha.

trans. Desobrigar alguem
da culpa, fazendo a sna apologia. § Perdoar
a culpa. § Acceilar a desculpa. § Descúlpa,';
na mus. fazer uma desculpa. V. Desculpa.
Dcseull.á.,.",c, V. ref. Oar razões com
que se. !iVI'(, .d? .culpa: V. g. d~sculpou-se
co}n a nnposszbllldade de cump''l.'· a obrigaçao; COI~Z a doença, com os annos, com a
chuva; J. ê, allegando estas cousas, e recorrendo a ellas, para se livrar de culpa:
"por me desculpar a quatro generos de homens censores" (do nosso trabaluo) B. 4
Apol.
Uesell~pú"el, adj. 2 g. Que se póde descul par; perdoavel.
Dcsc.. IIH"'~llIlente, adv. De modo desculpavel.
De.. e .. IlI
úl, Ord.
2. r 14. e
Itcsc.. m
nllt'7.Il. V. Descommunal, etc.
Ue8c.. riod
êntc.-, adj. Sem cuidado
sem attenção; deslelxadamente, negligen~
temente.
Itcsc.. riodo, p. p. de Descnrar. Traclado
sem allenção, sem cuidado, desleixadamente, negligentemente.
De.c.. rár, V. intral]s. Dcsaflentar, descuidar-se de alguma cousa, não tractar
d'ella : v. g. - dos negocias, das empre;;as,
ele. S Osa·se tambem em sentido trans. V.
g. "desCltmr um negocio•.
De...eo.'ló.tnlDêotc, adv. Sem curiosidade ; negligentemente.
Desc.-ill·losldi..le, S. f. Falta de curiosidade. § Negligencia, descuido, inapplicação,
incuria.
.,eioc.. rlõ.. o, Ó"II, adj. Falto de cUl'losidade ; que não é curioso. § Pouco cuidado·
so, descuidado, inapplicado.
De"C1""'o, e derivo V. Oiscurso. Goes,
ChI'. Man Prol.
DC8clII'l'ár, v. trans. (I. poel.) Endirei·
tal', tirar a curvatura. alliv13l' a carga. F.
El!ls. Verso ']'. l. p. 193. 2. 4. e (req. "logo
desclLrva o braço, e o corpo er~uendo" "cortando o viço, ou descurvando o ramo".
De"elll·vá.'."e, v. ref: "La se descurva o
braço rei ardia" Id.
.
Dese"pbilso, ósn, adj. (t. boL) Diz-se
dos Iichens que não dão ou que não tem
scyphos. BI·ot. C. 2. p. 95. e D.
De8dllnhior. V. Desdenhar.
DClldi..., V. trans. Retomar o que se deu:
"dão e desdão, ou retomão, não ha nl'lIes
voutade fixa. § Desclal' o nó ; desatar. Sã e
Afil'. Salyr. I. "desdão, ou lhe cartão nós".
Dêsdc, prep. (composta das duas prepos.
des, e de) Denota o termo, d'onde se mede,
ou determina algum rspaço, servindo de
raia. baliza, ou méta, e época a cousa signiOcada pelo nome, que se lhe segue: V. g.
desde o Rocio alé São José: desde o Tejo alé
o Mondego. "Desdc a Pascoa até o São João"
"d61Jde o meio dia até á noite" § Leão, 01"
tltogr. (. 324. diz que é erro escrever dc.ideque, e que se deve escrever eles que. Com
elfeito eles indica uma relação de posterioridade, ou ulterioridade e o nome a que se
ajunta significa o termo, ou época, e é redundante o de, que tambem indica o mesmo termo, v. g. ele casa até á praça se perdeu: "foi d'o 'llocio até o Cu lado • •d'o natal a Paschoa vão tantos dias" "qnanto dista d'o septro ao cajado" etc. as pnr uso
geral tem prtlvalecido esta ombinação;
como outras, V. g. paI' entre, para anle. a
sob. de sobre, o qlie é fundado em boa razão
philosopbica. V. Gram. L. I. C. 7. das' Prep.
n.· 13. e V. Des.
O{-sde, adj. num. (I. do Indo·portuguez)
Decimo. No Indo-portuguez os ordinaes a
partir de dez são como em Portuguez, seguidos da syllaull ele: onzede, dozede, dezoitode, vi ntede, trintede, centede, etc.
lteHdrgoár-se. V. Desdenhar-se, e Dedignar-se. P. Per. L. 2. c. 3.1. .
DCHdêm, S. m. (do FI'. dcdam) Desprezo
com orgulho, com altivez: v. g. tractar com
desdem; 1'eceber com. desdem; olhar com
desdem. !tI. " Moça, ecl.2. "falas cueyas de
desdcml. "verás da su berba o desdem feyo"
Bem. Lllma, Carla, 26. ~ Desallenção. § Dicto, acçno desdenhosa. EIl(I'. 3. 5. § EsquiDcsC!ulpúr, V.
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De.. denbill'el, adj. 2 g. Digno de lractar-se ou que se pode traclar com desdem :
v. g. nem el'aJn lJam amigos desdenha veis,
nem para inimigos despreziveis.
Uelulê.. bO, S. m. (/lnt.) Desdem. Canc. (.
14 V. "mil desdenhas, mil quebrantos ...
De8tlcllltõ".. mcllte, adv. Com desdem,
de~prézo. § Ao desdem.
Del'ltlellhoso, ó.w, adj. (do FI'. dedaigneua;) Que lraeta com desdem. Lcit, Mise.
p. 499. Ae. cios Sing. 2. tOO. § Que indica, e
mostra o desdem, orgulho, e desprezo: v.
g. palavras desdenhosas: "lhe fez - acolJJimenta •• olhar -».
De.... clltli..o, p. p. de Desdentar; e adj.
Sem dentes. FerI'. Cioso, 3. I. cevelbas desdentadas ... § Com falta de dentes.
DelOdentj.dos, S. m. pI. (I. zoo!.) Ordem
de mammiferos, que se distinguem por não
terem dentes na frente.
Uc....clltí..., v. trans. Tirar os dentes. §
fig. Desdentar o 11IUl'0 das ameias; descoroar abatendo-as: ou desdentar-se o muro
d'ellas caindo, Elogiacl. (. 25 V.
Desdcntsr...c,· V. reI'. Perder os dentes:
e fig. V. o V. traus.
De.. dicb ... Omesmo que Desdita. Ac. rios
Sing. 2. 422. "annuncia mil desdichg.s; pronostlca mil desgraças •.
De.. dlçóHO •. V. Desditoso. Cane. r 15 V.
cO cati \'0 desdzÇQso".
Desdit.. , s. f. Jnfortunio, infelicidade,
desventura. n. Fran. de Purl. p. 52. Lus. 9.
80. § V. Desgraça, syn.
Ue"dltRdo, ", adj. Desditoso. Virialo, p.
90. ~ Infeliz.
DC!ldiIO, p. p. de Oesdizer : "aquelle que
já fosse riesclilo em corte de algum reta.. (O
que se desdisse do repto. e confessou que
era falsa, 011 mal fundada a accusação de
traição intentada contra outrem) Ord. Ar.
1. 64.22. § adj Desacreditado: .nossa geráção será sempre desclila, e prasmada" Galv.
Ch,'. c. 26. § Muitos escrevem desdielo. V.
Dicto no limo
Des,lItósnmente, ad v. Infelizmente, desventuradamente, infaustamente.
UesdUõso, Ó!'lll, adj. Sem dita, infeliz,
infortunado, desventurado.
uesdlzêr, v. trans. Dizer o contrario do
que se havia dicto: retractar o seu dicto.
Vieir. 9. 457. "nega o que celebra; e desdiz
o l]u€: quer dizer.. (David) Ourem, Diar. (.
589. Eu(r. 5. 8. ehr.
V. e. 27. "como
quereis que c/esdiga o que diz a Senhora
Mansi? Palmo P. 2. e. 141. § Contradizer,
impugnar o dicto de outrem: ceque importa
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desdiaa, ou negue todo <! mundo '/"
fiel)'. Luc. 8. 8. e 8. 19. § Desch:;el' ; (ant.)
de<approvar: "a quul cousa lhe logo todos
desrfysemm e qne fora nysso D1uyto enganada. Inecl. l. 2'l1.
DClldh:êl', V. intrans. 'ão convir, di. crepar. Pai!'. Cusl. c. 2. "descligão vontades" e
110 c. 5. "desdiz da razilO" § De3C/i:;el' com
af!l/lllla cousa: deFconvir d ella. V do Al'c.
I. c. I. e c. 4. "desdizer na vida, e na pra·
ctica, dos pl'lllcipio", e profissão da vJda"
discrepar, desvairar. § ~lJesdi:;.dD. hone tidatle» "a vida e co:;tumes cicsc/'Lzem do ha·
bito. da prollssão da ré clIlC professa:» ·desdiz da nobreza de Christo" (a vida eFtragada) /laivo S. 2. 138. i. é, não é conforme a
('lia, é i1Hligno d' lia: "isto desdiz alguma
consa das fagrimas. e trislezas desle dia»
Paiv. S. I. r. 283. i. c, desconvem : "de.HUZ
tunlo a nOSFa vida com a nossa fé- Id. r.
113. desconforma, encontra-se.
Dc.db.él·'SC, v. ref. Iletraclar-se, dizer
qu' não é verdade o que já se h~via diclo.
!\ Nl"gar o que se llaYia dlcto. § Fallar á pa·
ravra. a proml"s a.
(Uesdizer-se, Retractar-se. Syn.) Desdizerse é desi:tir -Ue uma cousa, do uma a.severação, dizer o conlrario do que se tiuba diCtll antes. e por conseguinte declal'ar 1101'
falso o qne se bavia daelo por verdadeiro.
Relraclar-se é df'Fapprovar expressamoute o
que se tiuha feito, dIelo, suslentado, defendido já de palavra, já por escriplo. lJesllizcrse corr~sronde_ a c~usas de ponco .valor, e
cujos ellrltos nao podem causar mUito damno; por~m l'ell'acl~1'-Se ind~c? maior forma-o
lidade, lInporlancla e publICidade.
DC.!ldlzimcnto, S. m. (anl.) Iletractação.
§ Palinódia.
DCOldob"nmcnto, S. m. O aclo ou erreilo
de de dobrar.
Dcsdob"41', v trans. Desenvolver, e es·
tender o que f'stá dovrado : Ifl o·. e poel.)
..cinco vezes a uoile os véos des/l~bra~ i. é,
estende. Bocage. g IIg. Explicar, analysar;
de nvolver: "as escrituras, e lheologia
dellas dobradas e lavão, S. Agostinho as
desdobrou" Feo, TI'. S. Agosl. P. 2. f. 156. e
(. n I. "elle a ciesdobrou por questões, e ~r
til!'os, e desdobrada nola deu" § (l. mil.)
Alargar as tropas fazendo estender as nIei·
raso diminuindo o fundo.
Dc"dolU'ãr.lIe, v. rer. Desenvolver-se. §
fig. Manifestar-se, prolougando-se no espaço
ou no tempo: desdobra-se á visla 11111 bello
panorama.
DcsdoUl·átlo. Canç.
2l. p. p. de Desdonrar.
DC>ldotll'llmcnto, S. m. Acção de l1esdonrar ou de se desdourar.
Dcsdourá", V. trans. Tirar o ouro das
douraduras. § IIg. Deslustrar: v. g. - a (u·
ma, a rOrJ1losw'a, afgnma acção. § llg. Diminuir: "desa lre que desdourou o gosto daquelle dia" Palln_ P. 4. "llesdonl'ar ·a~ nuvens" .clesdoltl·flr o gosto" Lus. '1't·ansr. f.
2681). e 214. § fig. "o sol dcsdow'a a terra.
pondo-se. ou escurecendo: "subila noite as
nuvells desdollra, que o sol de bcllas córe.
variava.»
DcsdoUl'ál""C, v. rer. Perder o Il~lre
do 0111'0; ficar desdourado: .. o alquime com
o primeiro orvalho se desclOliTa" Lobo, p.
303. § fig. Ficar <leslu~trado : .. tndo se .lhe
e curcce, e clesdow·a. (as qualidades bri·
Ihantes ao que faz acções más, baixas, indecorosas) COlil.
De-dl)IlI'O, S. m. Deslu lre da fama, da
honra. da acção aliás nobre, etc. B. Flor.
<I uo. o
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2. p. 206.

D{'"ceíu', e der.
DCfieccuçiio, S.

V. Deseccar, elc.
(do Lal. desiccalio) (t.
chym.) Evaporação da humidade supernua,
que se acha em um corpo.
Dc.ceeill!o, p. p. de Deseccal·. Alarle,
Agric. r 130.
Dcsceen''''mto, S. m. Acção, e etreito
do desf'ccar; des ccação
DClllceel\ute, p. a. de Dl"srccar; e adj. 2
g. Que faz seccar alguma humidade, oleo,
pnrgação. § EJeseccanle, S. m. (l. cirur.1
Diz se dos remedios proprios para deseccar
as chaga , ou ulceras.
Descecór, ou Dcsceá..., e derivo V.

r.

DES

DES

f~zer-~e me.n~s, ou mais em obras, e (UI
hflcaçoes. Vtf,/r. "por fJuP. se ctesiguala(CI 1••
tO) ao Padre? descguala/'-se c/ds ou/ro/ l8boas obras; ou ele si meslllo, não obrin~~
~orno de outras vezes: '~Deos fez os home
Iguaes,.e elles se c!cs/gualào. Vici/'o .~~
barro nao haVia pengo ele se desigualare
lIg.
os homens; na cór sim.. !el.
III
DCrJccelltit·o, 1\, a"j. Deseccanle.
De"clõ.".ldI.dc, . f. lialta de rgualdadc'
Dc"ccllp8tÍdo, p. p. de Descclipsar-se: qualidade do que é ~escgual: v. g. dcscl>ual:
V. g. a /t/a deseclipsada: -então clesectipsa· ~ades 110S penedos: I. é, cuja superflcic lIào
elo das e pecies sacramentaes, e mostrall- e egual. mas Irregular. Vasco trai, 74 §
do·se qnal está á dextra do Padre...
Oescgnallarle do mOlliJJwnfo; I'ario no p·ul.
Dcscclll'lIár, V. lrans. Desob curecer, soo § iJ.esegualdade ele cas!lmclllo: V. Ues.
tirando o que encobria. § lIg. Afaslar o que eguat. 'ii. - nas compos/Faes, no genero
olruscava D. fama, a gloria, o brilho, etc.
elc.
'
D",.. ee!ll'''''''·''c, V. rer FICar como anDcsca" ..le.. ". V. Desegualdade. Marulres do eclipse: V. g. de eclipsou-se a lua, o lo, por [ir. Marc. r. 273.
sol, e fig. deseclipsar- e o semúlanle ela lrisDc.. e""1lli(»Hlmo, n, sup. de Descgual'
leza, cio desmaio, clc. § ligo Patentear-se, "balallla -» Viei/'.' l. 'l~7.
.
malllfe'lur-se COI11 brilho.
DC!leSIIKlmêntc, adv. Com descgualdaDc.. cdlllea~jio, S f. O contrario de edi- de: V . .g. movem-se dois co/'pos desegllallIcação; mlU exemplo, escandalo. 8. Fi07'. mente; l. é, no mesmo tempo um anda mais
'l. p. 188.• diflerent;as ... de que se não se- outro menos.
'
gUlra, senão perlurbação dentro, e deseci'iDescg...·Á.·. V. Dr.ssegurar. Azul'. e II
fica{;ão fóra».
Inecl. 4. /14'2. Galv. ChI'. C. 28.
..
.'oHctllncadol·, '", adj. Qne desedillca:
n".e.jndo, p. p; de Desejar: e adj. Que
"palavras desedificadol'aS aos pios ouvinle·, se deseja. § AppetrClClo, cublcado. § Diz·se
§ ii. sub t.
d'uflUilio, ou d'aqnelle de qilém tcmossau.
DescdHlclÍ", V. trans. Dar mau exem- dade. por estar au,;enle, ou morto. ,11'1'. 4.
pio, escandalizar; ao conlrario de edi licar: 15. Sâ Mil'. "no cLcsejado Almeirim, e 110
V. g. desel1itlcar
pl'OJJimo, os homens pios, fart~ Santare~. "os b.olls principes são
com ou de alguma cousa Luc. I. 6. § - se, sel'vldos na Vida, senlidos e desejatlus 11&
V. ref. Es~andalizar-se com o mau exemplo. morte .. Palmo P. 2. c. 167. §-subst. Odcs!fVieim, 2. 325.
jacto das gentes: (por excellencia) Me;sias,
DCHcilHlcntívo, ", adj. Desedificador, Jesus CI.lristo. § Adag.: "Anles dcs/~ado, que
qne desedifica: "acções -- e filhas da so- aborrecldo-.
verba.. B. Flor. 405.
UClIIl'judol', ", S. O que, a que despja;
;»escfl'cmlllaçiio, S. f. Acção de deseITe- culJiçoso, desejoso. Inro. 3. 12. -a boa 1'00,
mllJar.
tade nom tem seu começo em deseja'lol"
Besclrcmlulll', V. trans. llazer sair do -desejador de honra» Inecl. 2. 283. e:l. 2j9.
estado de efi'cminação.
"desejadores de obrar gralld~s f~ito'"
DClOcgnál, ou -Iguál, adj. 2 g. Não
De''''jnr, V. lrans. 'fel' descjos de al·n·
egual, em loda a orle de ~ralltl.ezas. Lli.!. ma cousa, que nos falta,. appetecer, Clilii6. 6l. § Vario, mudavel, inconstante: cam- çar: V. g. desejar honras, {a;cIIClas, sabe",
cler elesegual. § Genios c/esegl/aes; ditreren- porler;-servir; - a morle, etc . •Jã nàoqllPro
tes, que- não concordam, que não se dão vida srm e"perança de vor quem m'a faria
bem. S Casamenlo des~guaJ; desproporcio- des~jaJ'" PC/·lm. 6. § 'fel' gosto, vontadp., innado, entro pessoas de diversas ~ortes, e teres'o que alguma cousa sl,lcceda: dcsrJo
graduações, ou de forlunas mui diO'erentc'. qlLB elle venha; desejo ql/e chova; desejo que
§ Desegnal; sem sumciencia. Vieim, I. 70. elle ganhe. § Desejai' felicidades a alguena;
«confe3sando- e dcseguaes para lão ....!'ande estimar que elie seja feliz. § Querer posempl'p.za.. § Irregular: pulso clcsegual.1 Obm suir, cublçal': eles :jar uma mulher. Algumas
clesegual; em que o auelor dcscái, e melte vezes, como a oulros verb0s, se lhe ajllnta
petlaço_s bons, e maus. § Homem clesegual: o a parlic. de, como em Barreiros, {. 16 v.
que nao tracta os oulros do mesmo modo; "tão natural 11e aos homens de.çejaJ· sempre
q.ue os lracta ora mal, ora bem: .desegual a de acabar em sua natureza, etc.' § {j.g. I'e·
SI mesmo" o que ora quer lima cousa. ora dir, requerer: -segundo vir que fel lo deoutra. § Penelen/,ci desegtLal c/o erro, lucia seja. 0/'(1. Ar. 3. 1'. 26. § Não. leI' lIa~a
clesegual; não proporcinnada. § AZltr. C. [9. a desejar;' jlllgar-se ditoso, feliZ. § NIJlJ
utoma:r empresa desegual a si .. li. Paneg. deixar nada a des~iar; ser 'c~mpleto, ~r
I. "VIrtudes (lesegufJ.cs a loda eloqucncia.) perfeito. § Adag.: "Codo vos TeJa, quem dtMariz, lJ. de D. iltanoel: "hum homem des- spja» Ulis. 3. 3. "O amante sabe que eigual da sua sorte" i. é, inrerior a ella em srJa, mas não vê o que lhe cumpre. Eu!r.
qI:lUlitl.ade. Eurr. /b 8. § Desegual; exce 'i- 2. 3.
d
1'0. insupportavel, superior a forças, e sofDcscjá,'cl, adj. 2 g. Que ê para se efrimentos: v. g. paixão desegual. fl. P. sejar. Agiol. LtiS. I. 171.
.
Tranq. P. 2. c. 20. § DOi' deseg!ial; superior
De.do, S. m. Vonl'lde de ter, pOSSUir:
ao solTrimeuto, e anill10 do paciente. ltleel. ou conse....ulr al ....uma cousa. § Saudade. Sa
I. p. 187. "desigual tristeza, o continua pai· Mil'. Est~ acl.o I. 5. "o desqjo da Illha I~e
xão.. e 2. f. 13~. Cam. Son 300. "passo tor- torna a....ora cá. Lobo, Egl. 9. "h~lm dare
menlos clesiguaes.. "soccol'ro desigual á gran- amig-o, ~ujO cl~s~jo lá custou mais. earO'
deza do seu animo., Vieira. • navio - ao" (trad. do L'at. desicleriuIJ1).§ Appellle Im~r.
vontos, e mares» /rI. desproporcionado, in- derarlo. § Cubica. § O obJ.eclo que se cu
sufficiente ra resistir.
ça. § Desejos, pI. V. App.ettles, Sllft.. BP
DCJ!lclSllnlndo, p. p. de Deseg'ualar·. Fei·
DuejósnlllclJte, ad). Com desejO...
to dcsegual: V. !l. - nas condições, nas sor- § Cllbiço"amente..
d -r'O de
les, rorlunas, l!'aclmnenlo.
DC.'JejO!lo, Ó"IJ, .adj. Que tem ebo~ vi.
Dc"cjfunlàuç.. , ou d~ .. I-, S. f. (ant.) alguma cousa; cublçoso : v. g. -.de . §
De·eguald~de. Orcl. Ar. I. Gi. 17. «desigua- ela, de fazenda. cargos, d6 qaAlldha; !!~r;~éo
lança de condição» Inecl. 3. 157.
- S. O que, a que deseja. § ao··
UC.C3111JIlcr, V. trulI , Fazer desegual. guio-o para o desp,joso.
209.
Vieira. Ca)·l. 35. elo T. 3. § Julgar. quali(Jn""el"I·. V. Des-ell ar ., C(lIl~. ·Ieganeia.
cal' por despgual, eslabelec .orlo ditferellça,
Dc"clec;illlcln, S. f. Falta e e. é eledi tincção. Vieira: "o heide desigualar» (a
DCllelclf"ntc, adj. 2 g..Uuc uao
dois oradores) . "a nobreza que vos distin- gante, que não. tem elega~cla'lI Cobrar o
Dc.cmlllhent·, V. tra~', (a I.)
gue, e desiguala dos outros homens» (a da
virtude) lel.
lllle eslava alh.cado. Eluclt Desembaçar; e
Dc"cgu ..lár, V. intrans. Ser rlesegual: uas
ne,.cmhnç~1I10, p. p. e
tiroU ou fel
noules não desrgualavão nada dos dias., adj. Drsentupldo. § Â que se
InecL. 3. 301.
perder a cór baça, a pall~dlfesenlllpir. §TiDeHCl(unliu··.e, V. rer. Unir-se a ppssoa
Dc"cm4;lJç"r, V. tran.
pall ida..
deseg~al: ~. g. dc~egualar-se pOI' cal'amenlo raro fazr.r pertl.er a cór baºde DesembaCIar.
com mrel·wr. § llazer menos que oulrem; i DC!icmluacládo, p. p.

traus. (do Lat. deEicare) Tirar a bumidade,
evaporanl1o-se ao '01, ao fogo, com o vento:
-o venlo tleseca as terras·, i. é, e calda. §
- se, v. ref Ficar secco, sem humidade:
V. g. - a bocca: "não queria que se me
deseccassenl as "urg-umelas.. Ulys. 3. 6, F.
Efus. § Tomar·se frio, duro, no sentil10

°

°

°

°

°
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IJesempaoado. § A que se fez perder a pallidez.
t · 'l"
De~~lUbllcllÍ"1 v. ran.s. ,Irar o vapor
econdensado. a superflcle duma matena
q~lida, como vidro, metal, a empanava. §
r:aler perder a pai huez.
Dcscmbllhulál', ou - buúlár, v. trans.
Tirar do bahú o que n'elle esta guardado,
como ronpas, fazendas, etc.
.
Dc~cmblllllb"ulo, p.. p. de Desembalnbar, e adj. Tirado da bainha: v. {I. a espadadescmba.in/tlUla; ~ fig. (,ten~ a III~gua seu~
pre- para esgremlr maledlcencla, CO!l VI'
cios, Injurias contra tQdo o mundo. 1. é,
prompta, disposta. § Nao embaJOhado, de
costura: v. g. lenço-.
Dc~cmbllíllhltd;II'a, s. r. O acto de desembainhai' arrancamento de armas, que
andam cm'bainbas.
.
.
Dc~embllíllhill', V. trans. Tirar da balnba: v. g. desembainhar a espada: e fig.
._ aespada da justiça" § fig. iJesembamhal'
palavraJ. Palm. 150. Eu/í'. f. U v. "vou-me
anles que desembainheis" i. é, que comeceis a e~grimir a Iingua, a fallar : " - a
bn-ua cortadora, e lacerante das honras
all~ias. _desembamhai esses concei tos ferru-enlos' veremos se ferem d·agndos. ou
do~rão lIó, § IIg. iJesembainhar a espada de
maiol' rigor; castigando com censura. V.
do Arc. 3 13. § fig. DeRpir : "desembainhai
aalma desses exteriores" Feo. Q. § /Jesemooinhar: desfazer a bainha de co tura : V.
g.-a saia. § - se, v. rer. Desmancuar a
bainba, descoser-se.
Deocmblllár, V. trans. Desfazer balas,
ou rardos.
DC8CIllbnllclelrótlo, p. p. de Desembandeirar, e adj. Privado da lJandeira, do posto: .foi aquelle chefe -" "armada tnste,
dlsemballdeirada, e muda" Vieira, 8. i '24. a
praça, faria/ela -. § "Entron no porlo destmballdeil'lldo, polo que não o conJlecerão,
oem IIzerão sál vas, etc.•
DC'ClIlbllllclch'ó,', v. trans, Tirar, desmorar a bandeira.
DescmbnrnçillllllUcutc, adv. Com desembaraço: V. g. faltar, obrar - ; parlar-se
-; i. c, com valor, destemor.
BC8cmbllr.. ~mdeh'a, S. r. ou adj. p. uso
~ulbcr que desembaraça: v. g. meadas.
Deocmhllrllçúdo, p. p. de Desembara~ar; e adj. Livre de embaraços phy icos,
00 moraes; solto, desobrigado; despejado,
d~nvolto; prompto, disposto: "os cavalImos desembaraçados" (na' expedição) M.
00.4. 71 v. "a infantaria, gente mais des(lJlbaraçada, (despejada) Ineei. I. 165. § Nomem desembaraçado em Cousas que pedem
llgthdade, d~spejo, d~stemol", animosidade.
-.de fanlllla, obngações, Ilegocios; desobn-ado, livre.
Descmblll'llçll.HH', ", s. ou adj. p. uso
Que desembaraça qualquer maranha, no
~nl. prop. ou IIg.
De.Cl\lbn'·lICR....~Dto, S. m. p. uso Desembaraço. Card. D.
.
Descmblll'"ÇÚI', V. trans. Tirar o em\lraço phy ico, Oll moral, desempeçar. §
e.slorvos, arrumando, ou de pejando.
~ltIre .• 'por desembaraçar a náo" § iJesemr~I alguem; llral-o de algum embara~. 'por desembaraçar a terra, e os moraI~~S delJa, daquella tamanha oppressã,p, e
;assocego. Andr. ChI'. 4. C. 1'24. § fig.
~frapar o juizo de paixões. FerI'. 8ris~ . .- a al~la de culpas; a consciencia
~ tserupulos : lirando-os, livrando-se d'iscio § De.!ell!ba~'açar o faclo, ou.queslão prin..~jll/, Ide 1Ilcidp,ntes que a i1ll11licom . i é
~ ara-a • D
' . ,
llar- . ~ eselllbal'açar; desenvolveI",
!~nl pOr em ordem o que eRtámisturado
I~. uso: V. g. - co/'deis, linhas ennovel-

r

tu

Beoembft
.
.
&1I~r- . rftçar.MC, v,. ref. Llvral"-se,
tA. § e. V. g. - se de dl./ficuldades, peri-

ils d D~elll()araçar-se ele negocios cuidaI. 'E!c~all1lpOrlllnos, elc. H. liom. i. 3. 25.
~Ie ~ se , Coar-se, Despejar-se: "que
!lndlf-os esclllbaraçára dos doentes> (manl'trer Cha outra parte) Coulo, 9. 23.•em se
... nsto. desembaraçar dos apostot91.l~ e Ir orar ao monte» Paiva, S.
se de Sollsmãs, soflsterias" Luc.

t
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10. l4. desfazendo-os, refutando-os conhe)
cendo a ua fal idade.
DesclIllull'óco, S. m. O aclo de desembaraçar. § ~'a.ltá de emha~aço. § Agilidade,
destreza, facilidade em Jazer uma cousa:
"escreve com deselllbm·aço.. "cose com desembal'aço" ."0 aggres or, com grande dcs·
embaraco lImpou ao lellço o 1I0rete" 8ispo
do (Jrão·Pará, Jllemm'ias, p. 76. § Despejo,
soltura, ousadia d 'cente, on li má parte,
"fOI o est.u~ante chamado pelo rei, confessara a palxao vehemente com desembaraco
e viveza, áe sorle qne o rei o tllmára para
seu creado_ Bispo do Grão-Pará, Afcmorias,
p. 73.

Dc-'cmbnl'olbár, V. trans. Separa!' o que
está baralhado, e confns0 ' desembaraçar.
DC8cmb.1I·el1çiio, S. f. 6 acto de desembarcar; desembarque: Coes, ChI'. do Princip. P. P. '2. c. 3l. (Joulo, 4. I. 2. "facilitando-Iltes a desembarcação, e victoria. o desembarque: "defender a -. repellir, atalhar. M. P. C. 2'l.
Dcscmbm'cndclro, S. m. Logar onde se
~esemb~rca; desembarcadoul'O. § Diz-se
ImlJrOpnamente da parte d'uma estaçáo de
caminllOs de feno onde saem ou entram lias
carl'Uagan os pas'ageiros, a qual se citam a
tam bem embarclUiei1'O; por trauucção do
francez ddbarcallere e embarcad re.
DC8clIlba"códo, adj. Diz-se do maritimo,. que está desempregado, que não tem
navIO.
DellclIlblu'cndolll'o, S. m. Logar onde
Fe desembarca. 8. 4. 10. 15.
Dl'8clllbl1l'cár, V. trans. Tirar da embarcação para fóra. § .Trazer para terra. § -v.
intrans. air da embarcação, saltar em terra. § Sair o maritimo do navio, em que andava, aguardando nova collocação, ou dando baixa lia matricula.
Descmblll'gátlllmcntc, adI': Livre, sem
embargo.
DC8cmbnrglldél"I1, S. f. l\Iulher ou filha de desembargador: "bouve merenda, e
bebeu de sorte a menina desembargadeira,
que, no fim de tres quartilbos bem mediuos ... " Bispo do (Jrào-Pal'á, Memorias.
Dcscmltlll'gado; p. p. de Desembargar;
e adj. Desimpedido. Vieir. 1 553. "desembargado de todos os cuidados_ § Despachado. Ord. Ar. L. 3. r. 10 l. e L. 2. T. 5l. "que
nom levem peita por pagarem as contbias,
moradias, ou mercees, ~lIe por eltes (thesoureiros, almoxarifes d el-rei. ou dos infantes) sam desembargadas.. i. é, mandada
pagar por seus ai varás, provisões, ou desembargos. Ined. I. 357.. "as carlas, e provisões. qne dantes forão por eLIe (regente)
desembargadas ... nom as qlliz a sinal'''
Descmb'lI'gRd ()I', S. m. Magistrado
maior, que despacbava as causas, e Iitigios
nas relações, e no Desembargo do paço, e
outros tribuuaes: "e aRsi desembargadores
de fazenda" Ord. Ar 3. 7'.44. a"gw1J. "desembargadores d'elre)', ass)' da fazenda, como dà justiça" ibid. Paragr. t. (,por seu
desembargadores, tambem de sua fazenda,
como do livramento (despacbo, ou d('sernbaruo) do nosso paço" Estes deRpacbavam
com el rei, e andaram na Córte, e casa da
supplicação, até que ti veram tribunal, e
casa á parte. Alv. de 4 de {ev. 1490. V. Ined.
3. 1J. 5i5. Ord.. Atan. t. I. 52. e T. 2: pamgr. 35. e clepOls se chamaram da castllha,
porque a ti nham no paço para despacharem
com os rei as petições de graça em materia de justiça, com dispeusações. da~.leis.
Ord.
V. os· art. Paço, e Supphcaçao: e
Res. Chi'. J. JI. C. 44. e no pr. da. CM. f. I
V. Coes, ChI'. Man. 4. 84. diz, que eram s~
mente dois, no tpmpo de D. Manoel,. e nao
tinham casinha no paço, como ttveram
quando Goes escrevia a .chronica na reB'encia do cardeal D. Rennque. (V. o P1'Ot. da
ChI'. e Synops. Chron. T. 2. p. 309. no fim.e V. Paço e os Regimenlos nas Ord. Ar: I.
T. 4. Mall. t. T. 3) O alvo ae t7 de jan. de
1533. _aintla traela de desembargadores das
petições. Tinham amplissimo regime~to nas
Ord. Filip. eram do con ell10 d'el-reI. forados em Lldalgos cavaHeiros, etc. § TIoje os
desembargadores são os juizes das relações
ou do upremo Tribunai de Justiça.
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Uescmbnrgllmcllto, S. 111. (an!.) Desembargo, despacho, de embar·aço. Cunha,
Cal. dus 8. lio Porlo, 2. P. C. '1.'1.. JJoc. 1:l73.
!le por-uas almas de nosso paelre. avó, etc."
DcscUlbllr;;ár, V lrans. 1'01' de embargo no feito. § fig. Despachar; desembaraçai' ; expedir. § Desembargar clinheiro; dar
despacho, cédula para se cobrar. V. Desembargo. Goes, ChI'. JIJan. !. C. 26. !lOS casamentos (dote"), que se agora desembargam, se paguem a dinheiro. A::ul'. c 15. e
29. Incei. 3. 48\. 'PostO(lUe lhe desembal'gu.cmos casamentos, ou ajudas pera ellesDcscmhargo, S 01. Ijnrisp. ant.) De pacho em litigio; e é despacho por escriplo,
e não de voz em audiencia ; sentença. O,.d.
Filip. 3. 20. 29. "se pronunciará por clestJmbllrrlo (nos artigos de nova razilO se deferirá nos autos ao recebimento)" cil. Ord.
5. 1'24.3. Ord. Ar. 3. r 101. § Alvará, despacho, ou cédula, por' que se manuava pagoar nos contos, ou el'ario, alguma somma
devida, ou de merc~. /leso ChI'. J. II. c. 117,
!lpelas tenças, e des~mbargos, que do dito
SenhOl' tinbão" Ineci. 2. 115. Azu.r. C. 15.
.mandou desembal'qar dinheiro' ao embaix~dor para correg-lIl1entos, que lhe fossem
neces'arios" e d'aqui, a Ord. L. 4. T. 14.
"que ninguem venda. nem compre desembargos.. L. 2. T. 39. 3. i. é, despachos, ou
cédulas de mercê de tenças, casamentos
(dote.), elc. Ined. 3. ]1. 481. /le!7im. da Fa::.
34. 16 Inecl. 3. 534 "desembargas de cel'adas, vestires, moradias, mercees, teenças,
como quae. quer outros" § He posta aos artigos requeridos em córtes. Ord. Ar. 2.59.
45. lIOS quaes arti,s-os com os dcsembargos a
ell('s dados" Decl'ão judicial: !lO - da appellação" Id. 5. 58. 16. § Desembal'llo cio paço; (hoje extinclo) tribunal o maior do reino. teve principio em dois desembargadores, que andavam no paço para despacharem com el-rei, e chamaram·se dcsemba/'gadores das pelições, e depois da casinha,
porqne tinham casa no paço, oude despachavam com os reis; os quaes com os aggravistas compunham a cór/e d'el'l'ci, ou
casa da Suppllcação, distincta da casa do civelo V. Paço, Desembargador, e upplicação.
Ord. Af- I. 4. e T. 5.15. 7'. 16. 5. e 13. cito
L. I. 1. 13. L. 3. 1J. 153. e 337. Ined. 3. 5,5,
Conhecia em casos de revista; consultava
os que haviam de ervir cargos de justica, e outros oftlcios; dava perdões em
casos crimes em certos termos, e tudo o
que é graça em materias de justiça, etc. §
Despacho do soberano com seus omciaes,
que com elle despachavam petições, de graça, etc. Pina, Chi'. J. II. C. 14. nos Ineâ. 2.
p.4'l.
DeacmrJál'q~lc, S. m. O acto de desembarcar em terra, de paz, 011 de guerra. § O
acto de pór em lelTa as mercadorias, que
transporta qualql,ler navio. § Tropas de desembarque; as que vão a bordo de um navio,
com destino a operarem em terra.
DCllemlllll"'llllcãr, V. trans. Tirar de
dentro de um barranco. § De'obstruir.
De~cmbl1 .... lc"d6, p. p. de Desembarrical'. Tirado da barrica.
De8cmbn ....lcál·, V. trans. Tirar da barrica.
Dcacmblll'l'lIódo, p. p. de Desembarrilar. Tirar: do barril. § fig. Deseno-anado.
DClõcmbll"hllcódo, p. p. de Desembastacar. Q'ue se faz aír do estado de pasmo,
de admiração estupida.
Jtcscm!HIMbIlC/u', V. trans. Fazer sair do
estado de pasmo, de admil'ação estupida.
De8cUlbehctl.ir, V. trans. Tirar a bebedice, fazer pa sal' a embriaguez; desembriagar.
DeMcmbClltátlamenC.c, adv. Desenfreadamente, como bésta desenfreada.
DC8cmbcstár, V. intrans. Correr a bés-ta desenfreadamenle: p. uso § Tal vez desembllslar, disparar a bésta. § Sair com impeto grande, voar como a selta disparada
da bésta. Pinlo, (Javal. c. 19. §-v. lJ·ans. (I.
pop.l Desemburrar, desasnar.
DCMcmbczCI'rár, V. trans. intrans. e rer.
Desamuar.
De8cmblr,'úr, V. trans. Fazer passar a
birra. § - intrans. Passar a birra a alg.
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Dcscmbocádo, p. p. de Desf'mbocar.
Sa~do da ~oc~a, ~esaboccado: "Ianto q~e
Heitor da Sllvell'a JOI desembocado do e treltau B. 3. 10. l. § Dllsemboccaclo o 7'io; em
algulD mar, lago.
Dc.. cmboc .. dú'·lI, S. f..Acção de desemboccar .. § Entrada de um 1'10 no mar, ou em
outro no.
Del!lemhocill', ou - boecó.·, e der. v.
trans. Sair fóra de alguma rua, cala, bocca,
pa '0: "a cavallaria que desembocava o callejãon Porl. llesl. Vieil'. 2.. 1'<0. • desembocol' a
balêa o medil~rraneon "qu~ndo desembocou
a rua, o estreito, o portou I. é, paFSOU fóra.
Descmbocnr, V. intrans. Chegar o rio
com a sua bocca, foz, e desaguar por ella
as aguas, a oulro rio, ou mar: V. g. deselnboeca o Nilo no mar, o Tejo, etc. M. Lus.4.
p. 64. § Saír o navio da bocca do rio, ou
estreito. B. § fig. Ir dar, ir saír, ter saída:
ece.sta rua vaI desemboqal' na praça. i. é, te~mlOar, e dar s'ervenl1a para a praça, abrir
n'elJa sua bocca; parla: ecsortidas que vão
desembOCai' no terrenOlJ Porl. Resl.
nesclllbulndo, p. p. de Desembalar-se;
e adj. Touro desembolaclo; aquelJe que se
corre não embolado; ou a que caíram ou
tiraram as bolas.
ncscmltoltÍ.·, V. trans. Tirar as bolas
(diz-se do Ilorete ou do touro embolado).
DCHembulí.r.sc, V. ref. Diz-se do touro
a LI ue cáem as bolas das pontas.
Jac"clllboIHÓ", V. trans. Tirar da bolsa.
§ lIg. De pender: v. g. tem desembolsado
muito dinheiro. § (an!.) Explicar. manifestal': V. g. - o sentido, a lenção. Palmo 3, 1.
157 e V.
Dcscmból"o, S. m. Acção de desembolsal'. § Quantia que se desembolsou, que se
gastou. § Despeza que se fez por conla de
outrem, e que ainda não foi sati feita;
emprestimo, ou adiantamento ainda não res·
tiluido ainda não pa~o: V. g. eslou no des'
embolso c/e cem rnil 'r6ts. Alval"á2.7 abrill8D2.
Dcselllborcár, V. trans. Virar para cima
o que estava emborcado.
DCllclllbol"'ncbár, V. trans. (I. de ourive~) Embranquecer a prata. § (t. pleb.) Desembriagar; curar a embriaguez: "lião 11a
ono, uem banho frio, (Iue os desemborl'achen "a fome, e os trabalhos desembol'ra·
chão os bebados de Cupido e de sua perversa mãill.
ncsclllboIllCál', V. trans. Fazer sair do
bosque, malta. fi. N. 2.. r 383. § De:.emboscal'-SC, v .ref. e Desemboscal', v. inlrans. Sair
da cmboscada.
Dcaembolá.·; V. trans. Afiar, agnçar o
que estava embolado, rombo. § fig. Esper·
ta r, desembaraçar; desentorpecer os seutidos.
DcHcmb.... çár, V. trans. Desembl'açal' o
escudo; tiral-o do braço; lirar o braço das
embraçadeiras.
DCl!lclIlb"''''eccr, V. trans. Amansar o
que eslava bravo. irado § -se, V. reI'. Aman·
sar-se, socegar·se, de. agastar-se. § fig. Acalmar, abollançar: ~. g. o 1111.1.1'; o 'Venlo, elc.
DCHcmb,·",·cc.do, p. p. de DeiiembraveceI'; Amansado. § fig. Acalmado, abonançado.
Uescmb"ll\'cclmento, S. m. Acçào e effeito de desembravecer.
Itc8eml.rcill·, V. trans. Limpar do breu;
tirar o breu.
nescmbrcultátlo, p. p. de Desembrenhar; Tirado, saido das brenlta3.
DCSClllb,·cuhá.·, V. trans. Trazer, tirar
das brenhas. § - se, V. ref. e lig.-se dos
vicios, das culpas, peccados; desprender-se,
desembaraçar·se. d elles.
DC8cmbrlu~or, V. trans. Desembebe·
dar, desemborracbal'; tirar ou curar a embriaguez; deix~r de estar embriagado.
Dcscmbrldllr, V. trans. O meslJ10 que
Desbridar.
ncscmbru Ibádnmcntc, ad v. Claramente, desenvolvidamente, sem confusão, sem
enredo.
Dcscmbl'lIlltndÕr, II, S. O que, a que
desembrulJla.
DCHclllbrlllbár, V. trans: Desenvolver,
desdobrar o que estava embrulhado. § Hq-.
Desfazer .o equivoco, o enredo, a difficwdade.
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Dcgc...b,·úlbo, s. m. p. uso A.cção de
desf'mbrulhar. § Elucidação, esclarecime~til.
ncl!lc ... bruse...·, v. trans. Desanuviar,
desen:brulhar; tornar claro.
.
Dc"c... b'·Ulcctl1', v. trans. Fazer sa111r
~o est~da rude, da ignorancia, educando e
Instruindo..
,.
Descmbrux".·, V. lrans. flral' a bruxaria. o encanto; desenfeiliç~r.
Dcscmhuçi.dllmenle, adv. Clara, descobertamente; sem disfarce.
DeMem buçí.do, p. p. de Desembuçar; e
a~j. <'m embuço, ou t·ebuço. § flg. Sem
disfarce. ~ Sem reserva: V. g. as suas men·
lims sào desembuçadas como as obscenidades 91,e di;;; "falta em amor desembt,çadoSi/vw de Lisardo. "palavras desembuçadas n
Sousa. ecpeccados -lJ Paiv. S l. 239.
DCSClllbuçá.·, v. trans. Tirar o rebuço,
e descobrir, o rosto a algnem. § IIg. Descobrir, ma!1ife~tar: ecdesemlJtlcemos nossas
magoaslJ Pmhuro, 2. f. 103. ecclesembuçar a
danada !enção dos Fariseus. i. é, fazer patente. Galo. S. 1. f. '<7.
.
Dc.. cmbuçár."c, V. rer. Tirar o rebuco,
e mostrar-se: .. desembuçou·se, e lIcou Brito
(a mulher conlt'afeIlajlJ Res. Vida, C. 9. Cam.
Seleuc. Prol. ..que se hão-de deselnbuçar
porque não sei quem me quer bem, nem
quem me quer mal·.
DCtiemllDcbál·. V. Desbuchar.
nc"clllbúço, S. m. Acção de desembuçar.
..CHCIllIl ...·•·...·. (I. fam.) Dar os primeiros conhecimentos, tirando a maior rudeza
e ignorancia. § (I. pleb.) Alegrar, fazer
cessar a tristeza, ou burrão. § Desembu'r·
Tal'· se, v. rer. Perder a mail' rudeza e ignorancia; desenvolver-se no que tem apren·
dido. V. De8asnar. § Desenfadar-sft, desamuar·se. .
nC8Clllb .. tír, V. trans. Tirar o que eslá
embutido.
DCl1cmclhátlo.]tf. t. 7. e Dcacmelbàu.
tc. Viei1'a, L 414. q2.2.. e der. V. Disseme·
luado, etc.
DCllcmnullár, V. trans. Tirar da mala.
ne..cllllllulbetiu·, V. trans. Depregar,
desunir o que está emmalltetauo.
DCllcnlllln,·nnhá.·, V. trans. Desfazer a
maranba. § Desembaraçar: V. g. desemmaranuar as grenhas, o cabello. § fig. Desemmaranhat· o aJ'lificioso enredo do livro; decifrar. Lavanha, lJedic. do Nobilial'.
"clIcm... nll..á.·, V. trans. Desunir, separar o que está emmassado.
Dc.. cmm .. deár. V. Desmastrear. H. N.
2.. 135. Coulo, 5. 3. 7.
DCllemlllnlltreÁr. V. Desmastrear. Andl'.
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trans. Tirar a moinlta, e a maior parte da pragaoa á cevada,
Dellcllllll...leccl·, V. trans. Fazer fallar
um mudo. § Desfazer o silencio que se guardava. Fazer faJlar alguem que estava sileu·
cioso.
DCOlclIlmudccêr, V. intrans.· Deixar de
ser mudo, o que o era. § Desfazer·se o sHeu·
cio que se gua~dava. .
.
DI'SClllpncbodnmclltc, adv. Deslmpedidamente, sem estorvos que obstem ao
trabalho.
Deacmpllcbádo, p. p. de Desempachar.
Casl. 8. c. 13. "para trazerem os navios
desempachadosn i. é, desembaraçados de
estorvos á mareaçãu, ou peleja.
DeaclUl"lchá.·, V. trans. Despejar, tirar
o que empac11a, peja, e·, embaraça; V. g. á
manobra, ou guerra' desempachal' o navio,
o al'mazem. § fig. ÁJliviar: V. (I. - o estomago sObl'eCa1Tegado.
))cSelllpnch...·.8C, V. reL Desfazer-se,
despf'jar-se de consa que estorva, embaraça. Palmo 3. f. 167. «- se do gigante» ma·
tando-o.
DClJempáeho, S. m. Cessação do empa·
c110. do embaraço.
DcscmpllcotAdo, p. p. de Desempaco·
lar. Tirado do pacote.
Dcscmpaco~umcn&o, s. m. A.cção de
DClIcllllllolnhár, V.

de~empacotar.

Ite. § Desfazer um pacote.trans. Tirar do pacoDc..cmpaeotár, V.

DCOlcmpádo, p. p. de Desempar : l(vinha caída, e desempadau sem empa.

neHemlullbi.du, p. p. de Dese
Tirado da pallJa 4ue o envolvia. mpal~ar.
ne",cmplliiuit', V. trans. Tirar os ~.
ctos da palha, que os envolve: 'dese~ JeIhal' louçau
lpa.
DucmlulUá.·, V. trans. Alimpar um .
pelho, um m~tal polido, etc., do habito es.
por, ou humidade que o empana ou enlb a
cia.
'
a·
nCHcmpnl.i"·, V. trans. Estirar algu
cousa, para que não faça papo ou foll ma
Desfazer o papo das roupas vestidos gei·s
rar o humor de que algum' corpo estãem~
papado.
DCHcmpllpclá.·, V. Irans. Tirar de..<c
brir o que estava empapelado' tira'r os p~
peis, que envolvem, ou cob~em algum~
cousa.
DéHcmpá.·, V. trans. Tirar a empa ás vi·
nha~. § Deixar a vinha sem empa.
De.cmp...·".·, e der. Y. Desamparar
etc.
I
Dc.cml'Ul·cch·ál·, V. trans. Desunir, separar pessoas ou cousas emparceiradas
Dcaelllpnrcdár, V. trans. Liuar soilar
alguem que estava emparedado preso eu.
carcerado.
'
,
DCl!lcmp••'clhádo. p. p. de DesempareIhar, e adj Falto de' parelha, ou da cousa
que emparelhava. § Casardescmpal'eULado'
com pessoa desegua I.
'
DCHcUlllurclbó.·, V. trans. Fazer com que
uma cousa fique desirmanada, tiraudo sepa.
rando, desunindo, distrabindo ou matando
a cousa irmã, a parelha d'ella: V. g. del'
emparelhar livros, um jugo de bois, elc. §
DesemlJa1'elhal'-se casando; casar com peso
soa somenob, desigual em quatidade, rique·
zas. parontados, etc.
Bescml.á.·o, S. m V. Desamparo.
Dc"cllll.natódo, p. p. de llesempaslar,
e adj. A qne se desfez a pasta.
Deacmllllldár, V. lruns. Desfazeruml
pasta tirar o que estava fazeudo pasla.
De8cmpntódo, p. p. de Desempatar; e
adj. Tirado do empate, da igualdade que
produzia indecisão; decidido, resolvido o
que estava empatad.o : V. g. jogo, rolos -·1
fig. Desimpedido, livre do impedimonto,ou
suspensão em que estava, que póde prose·
guir v. g. negocIO, obra-.
Deaclllpntár, V. trans. Fazer cessar.o
empate; uestruir a igualdade que prodUZia
inuecisão; decidir com o seu valo. quando
ha igualdade de voto, i. é, tanlos por uma,
como por outra parte: v. g. o'uma ~rbllra'
gemo Alv. de 3 de dez. de I7?O. 3. O. § Dg.
Desimpedir, desembaraçar, ltra~ o es!ordo
que impedia a decisão, ou CIJllIIllU~çaO e
alguma COU8a: deS6l11pa!al' o negocIO; dar·
lhe andamento, resolvel·o..
n('""mpittc, S. m. Acçao de de~empa'
lar o caso duvidoso, sobre qa/uedha }l~n
votos. Leis Mod. Per. Prc(. gel' a I 'a
fig. Acção de tirar o obslaculo_ que eme'
tava alguma cousa.. § Ilesoluçao, deClsao:
andamento do negocIO que eslava empala
do, parado, iode.ciso.
.Ti·
DC"CIllP"VC""", o~ - "ár, V. trans O
rar os pavE'zes ao navIO. § -lse, b:d~:'IOf:
Deixar-se de um orgulho ma. ca I 'aida'
nar.se modesto, sem Jaclancla, sem v
de, nem basofla.
d D embaranCSCIllI.cçádamcuIC, a V. ~s Andr
çaóamente : V. g. leI', {altal", andai -. .
ChI'. 1. 3.
ar.
DC8cmpccádo,
p. de Desempeç
3
Mem. (te D. Sebo 7'. . p. 41 .'.
ue em'
"eHtlllll.eçór, V. lrans. ~lda~~l~eçar. i
pece, e embaraça o a~dar ~ e III ejtIU o
ligo Livrar, e deseDlb~raçar: .des~ g .du.
navio do baixo- Bnl. ç. {. ~\: 2'i 152.
emlJeça1' tal meadalJ Sa ~ .. I~·m~çi. Id.
"clesempeçar o que a cu Iça r oamIDO
Carla a el·Rei H. P. •desemJiCr::neipiantes
de pai xõeslJ ccles~mpeçar aos p II çalldo I
o caminho das sCle_ncla~~,~esep P,f e.15l.
fantezia da toryaçao lJ
I1
" (por a. o
"desempeça'l' a hngua
fa liar
Latim.) Res. Viela, c. I. f Livrar.se, d~
Dcacmpcçár••c, vder~ :aballw de elA'
embaraçar-se: V. g. d l:peplIl..se da ludado; do alaque ; 7/J12 oSe destmpt{4·
ria do inimigo» B. . . .
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rão. (os navios dos elephantes) Goltlo, 10. ellas a vista reconhece se a face. lavrada

DC8cmpOH8átlo,

'MI

p. p. de Desempossar.

4
tem torcednra, ou se estâ plana, e não elll- Barreiros, f. 177 V.
2'D~sempcecr, V. trans. Desempeça~: v. penada: tambem se usa no singular um DCHempo8sál', V. trans. Desapossar. M.
9 a marcha, a correnteza, ou exptdlçao na desempeno.
'
Lus. 2. f. 26\.
eiecução; os males, .obstacul~s, e tudu o
que póde estorvar o adlanlamen.o, progres50, coo egu.imento. V. ~mpecer.
pcselllpeço, S. m. ~Irada do que estorTa' do que empece, e faz mal: desestorv!?
li 'Lus. 5. 278. § (anL) Descargo, desobn'. v g. por desempeço de nossas almas;
para as desencarregar, e livral·as de
encargos que empecem a salvação. Elucid.

Dcseml,cl'I'amcnto,

Desemperro.

S. m. O mesmo que

Descmperrál', V. trans. Tornar lasso o
que ~slal'a peiTo. § fiA". Fazer ceder da pf'rtll1aCla, da emperrada obstinação. B. Flor.
I. 410. "desemperrou a condicão do a.aren·
to" § -; v. intrans. Ceder dã pertinacia e
da emperralla obstinação.
'
DcscmllCll'ro, S. m. O acto de desemperSIIppl.
raro § O estado da cousa desemperrada. §
pcsclllpederneccr, e
illudl.lnça que se faz no animo emperrado:
pcseUlpederní", v. trans. Desfazer a "mUito custou o - do tal amouco".
dureza de pederneira, on pedra. V DesemDcsempéstál', v. trans. Livrar da peste
pedrar: e fig. drsernpedernir as entranhas, desinficionar.
'
Descmpllhúdo, p. p. de Desempilhar.
ocoração (de. pedra no fig.)..
pescmllcdlmênto, - clIllledír, etc. V. Tirado da pilha.
Desimpedimento, desimpedir, etc. mais uso
De!!lcmpllbár, V. trans. Tirar da pilha.
Bem. L. e Oat. I. 278.
,..
§ Desfazer urna pilha. § fig. Tirar, separar
pClempedrnr, V. trans. fll'ar as pedras, o que eslá amontoado.
O. g. das calçadas; do pavimento, do lageaDCl!lcmplnádo, p. p. de Desempinar . e
do. Viei,.. 16. 263. "desem.peltrar as calçad~s adj. Tirado do pino. § Que não eslá no pic'os cavallos. "as ruas" Lobo, p. 302. § TI- no, a pino.
rar as redras do campo, que estorvam a laDcsemplnál', V. trans. Tirar do pino'
voura. § Desfazer a dureza como de pedra, fazer que não esteja no pino, a pino.
'
desompedernir: odeslageai essa consciencia
D~' ...cmlllllslíu', ou - plllStl'á,', (mais
da culpa; desladrilhai essa vontade das ar- u.) Tirar o emlllastro, ou medicamento apfeições terrenas; desempedl'ai es~e coração plicado soure alguma parte do corpo. Blut.
de pedra- Flos Sancl. p. 116. 2. V. Despe- § Desempastar. V. Kmplasto no 11m.
drar.
ncscllIplumótlo, p. p. de Desemplumar
Dc~cl\lpÍ'f1íál', v. trans. Tirar do pégo e adj. Aqne se tiraram as plumas; sem pln~
para fóra. § Desempegal' o moinho; dar va- mas: chapeu descmptumado.
sào á agua, que. ~ alagava, e impedia o moDcsclllplllmár, V. trans. Tirar as pluviOlento do rodlZlo.
ma~, as pennas.
Desempcnátlllmêntc, adv. DesembaraDCHcmpuiltl0 1
de Desempoar; e adj.
ç~damellle, sem temor de cousa que oppri- Limpo do pó. § lJg. ue tem o espirito limmaou moleste, sem cpnstrangimento. § Agi!- po de preconceitos, superstições
mente.
.tcscllIllollr, V. trans. Limpar do pó: V.
DesempenÁdo, p. p. de Desempenar. § g. desempoandn escri[Jlw'as antigas; i. é,
Homem dosempenatlo; direito, eshelto, airo- sacudir O pó d'dlas, e revolvei-as: "desem10; e Og. teso, de~embaraçado, não tímido, poar o vc~liuo. §·fig. Livrar o espirito de
nem demisso, ou abatido. § Taboa -; plana, preconceitas, superstições T. de Agor. 2. 1.
egual, que não lem altibalxos.
r 28 v. § Perllcr os preconceitos; livrar· se
Descmpcnar, V. trans. Desfazpr o em- d'eJles.
peno; V. g. lavrando a machado, ou enxó,
Dcselllpobl'ccér, V. trans. Tirar alguem
ou mlllhando a madeira, e pondo-lhe pesos da pohreza. § fig. - a lingua, introduzindo
em cima para a endireitar.
n'ella termos que lhe faltam. ~ -; V. intrans.
DClcmpcnál'-se, V. ref. Perder o empe- Livrar da pobreza, sair d'ella, enriquecer.
nn; Ocar direito.
Vieir. 1. 496. e 3. 333.• para que vá âesem·
Deselllpenbatlõr, a, S. Oque, a que des- pobrecer á custa dos que govrrnar•.
empenha.
Dcsclllpoeiar, V. trans. Ti rar do poço :
Drlempcnblllllcnto. V. Desempenho.
desempoçárãó a Daniel da Cova dos leões" §
Dcselllpcabár, V. trans. Desfazer o em- fig. Pór a descoberto: ,,!le neccssario desempenho; tirar a cousa empenhada, satisfa- poça!' a verdade".
lindo a divida, que com ella se segnrára.
DC>lempoclrÁr, V. Iraus. Tirar, sacudir
! Og. Cumprir, satisfazer o promettido; v. a poeira. § fig..- a cabeça; desarraigar suf· desempenhar a plltaVl'a, a tJiJipectaçào, a perstições; esclarecer o espirito.
prom~sa. § Executar alguem aquillo de que
Del!lcmpolcRllIcnto, S. m. Purific~ção,
se encarregou: desempenJwu per{eilamente ceremonia praticada entre os Malabares com
IIIJ(lCOllll11issão. § Representar: !leste actor os que suppunham interdiclos. Synodo de
dtJfmpellha bem o SPU papel)) § Extensiv. Anga11late, 52 V.
I~elhnglon desempellhou um papel imporDC!!lCllIpolclir, v, trans. (I. da [ndia) PuIanle na gurrra peninsular)) § De.sempenha1· ri licor, tirar o interdicto o naire, ou bramaI oulr'6m; pagando-lhe as dividas. Cam. ne á pessoa, ou casa que ficou impura
~/!I.11. -para dese-1I1pellhal' Adão (a huma- por se tocar com algum polea, ou este en·
wdadel cativo..
trar em sua ca a.
.~esempellbhr_sc, V. rer. Livrar-se de
DCHCRlI,olcár-se, v. ref. Purificar-se.
dIVidas. § Satisfazer bem qualquer empenho Jom. do Arc. 2. 'l, "e para se. desempolear,
~valo_r, de lale.nto, de gerpncia, e admi- que he corno entre nós desenvlOJar as egren~lraçao de ofUmo, commissão, etc. § Des- jas, ou adros, fazem (os Malabares) grandrs
a~/!6n~r.se, satisfazçndo e rccomprnsando cerimonias ou superstições. C'out.. IO. 3..17.
ongaçoes e promessas. Vieira, 7. 258.
!lOS nalres desempoleão-se com varIas explaDucnlp6nbo, S. m. O acto de desrmpe- ções, e ceremonias rIluaes. V. i\Iundiflcar.
1b~r,oudesempeJJhar_se. §O estado do que
Desempolclrár, V. trans. TIFa}' do ~o
: descm pel.1tiado: "o desempenho d'esta leiro. § IIg. Fazer descer de poslçao SOCIal
é
SI notorI~. §_ fig. Satisfação, cumpri- elevada.
to de o!Jrlgaçao: ntenho·o para meu
nescmpolgá410, p. p. de Desempolgar :
ln pen/w em acção de bryoo para elle na avezinha desempolgada do açor'" só!la das
IlçiCO~ elle me desrmpenhar. § Hepresen~ suas garras. Diar. de O!~reJn, t. 593. "a bésd~ d~elllpen'w do papel de Hamlet é ta desempotgada» desarmada, <:!.esfecl18da.
.: tlncll..
DcscllIpolgadúra, S. f. Acçao de desem!DI »empeno, S. m. Acção e erreito de des· polgar.
ia,penar. § O estado da cousa desempenaDCl!lcmpolgár, v, trans. Soltar o empoll/1nQOV em a supertloie egualmente plana gado' largar das garras ou das mãos. § Sol'O~as, allibalxos, grossuras deseguaes! tar o 'arco, ou bésta empolgada. V. EmpollenI a l~no das peças ncm sempre se vê gueira.
.
.
IIg Ef o. § fig. Desembaraço agilidade.
Dc..cmpõr, V. trans. Tirar Oque e5ta de
tear e%~ncla, gf'ntileza. § -; 's. m. pI. (t. permeio, a em posta. B. P. V. g. - o bosqll~,
~J.I ao duas r~gu~s prquenas de rgual o penedo: é necessario d~semp~l' as arrel~ ,~ue o carplDtelro põe uma em cada ções de carne, e sangue. L. é, lLrar os oba Irave, ou taboa, e cnfiando por, stacu[os com que ellas se atravessam.
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DellclIlprIl8t.ór, V. trans. O mesmo que
Desemplasll'ar. § V. Emplasto, no fim.
Dellelllprcgádo, p. p. de De empregar.
Tirado do emprego, omcio, elc. § Pessoa-;
a quem tiraram o emprego. Dec. de 2 'novo
1831. § il. Que está sem occupação.
DCllclIIllI'egál'l V. trans. Tirar alguem o
em~rego, logar, o llcio, cargo; demiltir, despedir.
.DesclIIllI'cnbár, V. intrans. Parir. § fig.
DIzer, despmbnchar o segredo com dil1icuJ·
dade. Et~{r. 1. 3. f. 35 v. "desimprenhs os
abortos do seu saber•.
~CHClIIpulhá"-HC, V. rer. Rebaler, retorqUIl' a pulba. Couto, 6. 10. 3.
DCl!lelllpunbádo, p. p. de Uesempunhar'
e adj. ::iem punho: nalgumas espadas des~
empunhadas. /l. N. 2. f. 138.
Dcselllllllllhór, V. trans. Tirar á espada
o punho ou cabo: v. g. desl'mpllnhar a espada. § Largal-a da mão, quando a tinhamos apertada pelo punho; dcsapunhar.
Desenllmorár. V. Desnamorar.
DCllCllcnbiu·. V. Desenca\'ar. JJese/lcabal'
é mais conforme á analogia da Iingua, e
usa-o Couto, 8. 3. e 20. "descneabou-sc-Ihe a
espada. i. é, saiu do cabo.
DeHencllbceór, V. trans. Tirar da cabeça. dissuadir arguma cousa.
DCllellcllbeçlÍr, V. intrans. ou Dc..ellcllbcçór-I!lc, V. ref. It. juro anL) Perder o
privilegio de lavrador encabeçado em casal
~e senhorio, privilr;riado para não pagar
Jugada. Ord. L. 2. '1'. 83. II. e 15. e Ont.
Man. 2. 16. II. e 15.• Iogo se desencabeçal'ào, e perderão o privilegio•.
Itcsellc.. brcSliltlnmelllc, adv. (I. pleb.)
Impetuosamrnte, desenfreadamente.
Descnca bl'Cl!ltádo, p. p. de Desencabrestar; e adj. A que se tirou o cabrcsto. § (t.
pleb.) Impetuoso, arrebatado, desenfreado.
Dcsencllbrestlltl(,rll, S. f. Acção de desencabrestar.
DCl!lcllcabres&ár, Y. trans. Tirar oca·
bresto. § - se, v. ref. Soltar-se o cli'tlresto.
§ It. pleb.) Desenfrear-se.
.
De..cllcnc.... ,·, V. trans. Descobrir a parte encoberta, ou encachada. § Tambem se
usa como v. reL V. Encachar-se.
Dcscncadcál', V. trans. Desatar o que
estava encadeado; o que estava preso ou
ligado com cadf'ia: desencadear os presos.
Ord. AI. 1. T. 22. § -os navios; que vem
encadeados em massa, as jangadas presas
umas ás outras: aoes, Ohr. Afan. \. c. 88.
"arti Iharia, com que desencadeou logo os
mais dos paraos. § fig. Desligar, desunir o
qUG tem certo contexto, encadeamento com
dependencias reci procas: "andarão desencadeyando as boas artes, que não são se·
não etc.• B. Flor. 2. 52.
DCHcncotleár-se, v. ref. Desprender-se,
soltar-se da~ cadeias. Oast.•tlesellcadetirãose os navios,'atados huns aos outros» § fig.
Desencadearem-se os ventos; romperem com
impHo.
DC>lencudcl'naçiio, s. f. Acto de desen·
cadernar.
Descnca';1crnlÍtl0 1 p. p, de Desencadernar: v. g. twro -. Vteu·. t. 744.
Dc..cnC'adcrnór, V. trans. Desfazer a
encadernação do livro. SDesconjunctar : v.
g. dcsencadernar o navIo. Amarat, \2. § se, V. ref. Desconjunctar·se : "desencatl~17Ia
1'em-se as madetras com as voltas da que·
rena" H. N. 2. 226; clesencademm'-se o livro ; drsprl'nder-se da encadernação.
Desenclllporár, V. trans. (t. do Braz.)
Fazrr crl'lsar o caiporismo de alguem, a sua
infelioidade. § - v. intrans. Cessar o caiporismo, a infelicidade de alguem.
Dcscncalsamcnto, s. m. Oacto de desencaixar, ou desencaixar-se.
Dc..cncalsádaméntc, adv. Fóra.de pro])OSltO, como cousa que se desencaixa, ou
desconjuncla.
ltel!lcnc.. lsádo, p. p. de Desencaixar; e
adj. Tirado do encaixe. desconjunctado. deslocado: v. ~. membro, óssos, etc. Víeira,
10. 104.• asslm desencaixados de suas esfe-
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ras" (orbilas.) § Parvoice desencaia'acla; caminhada,. i. é, deFaproposiladu, contraria
grande, desabalada. V. o verbo.
á ra7.ão. Jom. el' A/ric. L. I. c. l. § lJesenDCHcnelllxlldúrn, S. r. Acção dc descn- caminhado; extravIa lo, tirado por alto, sem
caixar. § Estado do que se acha ou é des- se manifestar nas alfandegas. O contl'abanencaixado.
elo, é o que não tem de~pacho, por -er proDCOlCIlCI\lxlIlUênto, S. m. Acção de des- hibi lo; o desencaminhado (ou clescaminhaeneaixar, ou desencaixar-se.i desencaixe: do), é o qne se furtou ao manifl'sto, e se tiv. g. - de um osso; deslocaçao.
rou sem os despachos necessal'los, ncm maDCSC..ClIlx,'H·, ou Dcscucuxiu', eder. v. nifesto nas aduanas, furtando os direitos.
Irans. Tirar alguma cousa do encaixamen- Orel. I. '1'. 5'" 5.
lo, ou encaixe onoe jogou: v. g. desencaixar
Dcs'·JJcnmlllbllclõ.·, n, S. O que a que
os ossos,. i. é, desconjunclar, deslocar. § fig. desf'ncamillh, extravia e furta os dirpilo
Desviar, fazer sair. Rib. !let. l. n.· 8. "dcsen- ás aduanas. portageus, e leva sem manifescaixar a ju. tiça do seu corrume" § Dcsen· tal', ou lealdar o que se deve dar ao manicaixw',o descobrir a parte encaixada. V. festa. Ato. ele /4 de jan. de 1751. "desencaDesencachar.
minhador" § O que descncaminha renda
DC8c..clIlxiu·.Olc, v. rer. Sair do encai· do Estado, ou de particulares, cuja cobranxe. Incel. l. 187. eSC lhe desencaixál'a o bra- ça lhe é ~onfiada. § O que desvia do bem,
ço" § Desconjunctár-sc : v. g. desencaixam· e boa conducla. § uso adj. Leão, /Jescr. c.
se as madeiras da nau do seu togar. Ii. N. 91. "historia desencamillhadol'a da vida.
2. 22.7. "desencaixando-sc as pedras da paDCOlC......... lub .. méllto, S. m O acto de
rede parecia que se queriam arruinar" desencal\1iuhar, ou desencaminhar-se, de
Vieir. § li~. AI. C. 2. 47. "sef(unda vez o perder, ou errar, caminho;.e lig. deomanmundo destruir· se, o ceo dcselLcaixar-se., i. dar-se. Ord.
I.
3%. "o dapno que
é, abalar-se dos pólos. § /Jesencaixar-se,. viesse pelo seu desencaminhamento" das
soltar-se: v. g. em dizer parvoices.
campanhas.
DCOlcncálxc. O mesmo que DesencaixaD~scncllmlllhá.·, V. trans. Desviar almento.
guem do caminho por engano, erro, ou perDC8cnclIlxotádo, p. p. de Desencaixo- suadindo-o a deixai-o. § "O carcere desenlar; e adj. Não encaixotado. g Tirado fóra da caminha do favor·, i. é. de'via. aparta. D.
caixa.
F. de Porto § /Jesencaminhar o elinheiro PILDcscnClIlxotlllUcnto, S. m. O acto de btico,' divertll-o, dclapidal-o, dispendcndo-o
desencaixotar.
em cousas para que não fóra appltcado, 011
Dc..cnclIlxotá.·, V. lrans. Tirar as fa- convertendo· o em u o proprio, e furtivo. §
zendas, as mercadorias da caixa, ou caixo-. Desencaminhar o dinheiro da esmota " não
te onde estão acondicionadas.
o dando de esmola. Vieir. I. 975. § DesenDcscn.... llIoc.·IIÇUo, S. 1. (I. pop.) Acção cammhar lima rez do rebanho, ou manada,.
de tirar ou sair d'uma encalacração.
leval-a furtada. fi. N. 2. f. 200 "procurou
DC8cllclIlacl·{,do, p. p. de Desencala- desencaminhar huma val:ca" § Desencamicrar; e adj. Tirado, que saiu d'uma enca- nhar alguem de SI/as obrigações; fazer com
lacração; desindividado.
que as não cnmpra ; depravar. pen'crter,
Dcscncnlacru.·, V. Irans. (l. pop.) Ti- desviar do canliuho úa virtude; dirigir-lhe
rar, fazer sair d'uma encalacração; desen· mal a conl'lucta.§ - se V. ref. Desviar-se
talar, desendividar.
do caminho. § Perder-te de algnem que
Dcscnclllbiu', V. Irans. Tirar o navio o acompanhava. § Df'pravar-se, perverterdo lagar em que encalhou; fazel-o Ouctual'. se, desllloralisar-se. Paio. Casco C. 4.
§ (fig. e ram.) Desencalhar a penna com a
Dc"cllc..mlnbár, V. intrans. Cair na
prímeim palavra,. principiar a escrP.ver, pena dos desencaminhadores, ou descamiLobo, IP. ~3. § lJesencalhar: desobstruir, nhadores; ou commetter a culpa d'elles. §
desimpedir. § Desfazer encalhes dllS'liC\Ui- (v. trans.) Tirar por alto as fazendas sem se
dos, e humores nos vasos, nas glandu as, manifestarem nas alfandegas; desviai-as
elc., fazer que circulem livremente, e as- dos direitos. V. Desencaminhado, Descásim se façam as secreções.
minhar, e Descaminho.
DCSCIIClllbár, V. intrans. Sair d'onde
DClolcllclllnlnbR.·, S. m. p. USo V. Desestava encalhado: v. g. o navio desenca- caminho.
lhou. § fig. Proseguir o negocio, que estaDe",c..c ..mIHádo, p. p. de Desencamiva paralysado por impedimento ou desidia sal': V. g. (alccio desencamisado : mitho-.
de alguem, ou P0l' qualquer dil'ficuldade.
Dcscnc.. mIOlú,·, V. Irans. Tirar a cami·
Dcscllcíllbe, S. m. O acto de desenca- sa ao milho, descamisar: ou ao falcão, na
volateria. V. Arte da Caça. 70 v.
lhar. § O estado da cou a desencalhada.
DCIolCllcnlmúdllmclltc, adv. Sem calDC8cncl.."pár, V. Irans. Dcsfazer a enma: § lig. Sem paixão, a sangue frio, des- campação; acceilar o que se havia encalOa9'astadamente. Aulegr. (. 27 V. Feo, Q. 2. pado.
8li. I. « - comm.etlem crimes" § Sem pejo.
Dcscncnnulb{II', V. (rans. Tirar da clasB. P. § Sem a/lronlamento de calor; pai- se da canalha; alimpar dos vicias da cana·
xão, iraeundia,. sem ésto.
lha: "salrapas corrompidos, que vão ganncscncnlmátlo, p. p. de Deseucalmar' daiar entre os vis, almas tão amalgamadas
e adj. Refrescado da calma. § ligo De san~ com a baixeza de seus sentimentos, que
gue frio "letrados enfarinhados em más le- nenhum surto, nem remonte de grandezas
tras que com suas tretas vos tit'ão mui des- os póde jámais desencanalhm' de sua pri·
encatmados a vida, a 11Onra, etc..
meira má condição, e vi~ios"
nC8cllcllhllár, v. trans. 'Alliviar a calma:
DC8c..cnllllt·, V. trans. Desviar do cano:
V. g. este venlo nos desencalmará. § Desen- v. g. as aguas que iam encanadas. § Tirar
calmar o carão; desfazer a má cM, qUe o cauo.
deixa n'elle o calor, o sol. BriLo, Georg. §
DescncllIlI,st"ár, V. trans. Tirar da cafl&,. J)csencalmar,. desagastar: "l1um dito naslra. § Desmanchar o que está encanasmImoso clesencatma" Presles. (. 28. § lIes- trado.
friar, apagar o ardor do desf'jo, do appctiDCSCIlClll..lccl,·, on dcli..·, v. trans. Deste: - o desejo" B. Ftor. - a ira, a paixão. encandear os ólhos,o fa7.er que 'vejam claro,
V. Al:almar.
sem candeinhas.
DC8cnclllmá...sc, V. ref. (na agua de
ncsencungur, v. trans. V. Descanuma fonte) Refre. car-se, desal.frontar-se da gar.
DCHcnclllltll-:;UO, S. f. A diligencia para
calma. P. 3. (. 116. § flg. desagastar-se.
DcsencRmlnhádllmêntc, adv:Fóra do desencantar thesouro , elc. Lop. ChI'. J. I.
verdadeiro caminho.
P. § Desencantamento: o termo do encanDcscncllmlnbotlo, p. p. de Desencami- tamento. id. P. 2.-.
nhar; e adJ. Que perdeu, errou a estrada, o
Desenclllltádo, p. p. de Desencantar:
caminho. Lobo, Peregr. § IIg. Fóra do cami- "desencantados os encantos. Vieir. 9. 365.
nho da virtude, da razão, etc. ~ PerdIdo, em i. é, quebrados, desfeitos. § Descoberto,
má fortuna. M. P. • Deos, verdadeiro cami- achado.
neScllcRlltodlll', R, s. O que, a que desrul0. dos desencaminl~ados" perdidos fó!,a do
camml!o. § .A ~at~rl~, o assuD:!plO vai d~- encanta: IIg. (,desencanlado/' de mel de pau,
enca1T~mhadoJl 1., e, Interrompido com dl-l ~e thesouros" i. é, que descobre cousas que
Couso desen_ mculca por boas, raras, exquisitas.
gressao. Pant. tl Av. Q. 61.
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nC.~cncRllt"JJlêllto, S. m. Oacto de desencantar. § A quebra do encantamento
DcseuclIlltár, V. trans. 'firar al<>uelli
e!lCantam~nto. lJ. li'. de Porto Pri~iies do
lllntentarao de encanlar estoutro Mour'o~8§
Quebrar, desfazcr o encantamento oe .
canto: V. g. - o caslello,o os presos de Ci~~.
ce. § AC!lar alguma cousa, e liral-a d'onde
por .mUlto lemP9 estev~ escondida, sem
que se soubes~e d ella. § lIg. Descobrir oque
esta occullo : V. g: ~!'l,encantar um Ihe.rou1'0,.. segund? a oplnl~O vnlgar, achar COllsa
mUI p~ectO~a em ~lenCta: «-a verdade.
«-a v.!rtude escondida. que se fnrta a O,
tentaçao, etc. llonde fostes ctescllcun/al' es.
ta bella tão. isuda. tão modesta.
. DC~e.DC"'lIt", S. m. Acçã~, e elTeilo de
cruebl ai. C! encanto, de destrUir o presli"io
o malcftclo.
o ,
DCSCIlC•• utoill·, V. trans. 'firar d'onde
estava acantoado. § fig. Tirar da solidão' do
estado de abjecção, e abatimento.
'
Dcsl'ncllllllllár, V. t!'Uns. AIi7.ar desenrugar o qne estava encrespado, encanuda.
do.
DCSenCltl.cllár, V. trans. 'firar o capei.
lo da ~a.beça, on da pcça de artilheria. § (1.
na,ut.) flrar a enxal'cia, ou cabos, que vem
calOdo pelo calcez do mastro. § Ocontrdrio
de aca(jeJlar : "quebra o vento. pcgão·ge as
velas aos mastros, desencapellãiJ as QJ1das o
batel qnasi alagado, e adornado' lança-se
em fim o mar, e se torna de leite".
DCSCIICIII.clI.Í1·, v. intrans.. urdir: .de.!encapeI/ou o baixel surdindo sobre a serra,
que rolava contra clle" § Desencapellar o
mal'; deixar de estar encapellado ; aman·
sal'.
DC!!CIICllllotilllumenlc, adv. ng. Demo·
do manifesto e claro.
nCSCIICUllotiltlo, p. p. de Desencapotal" e adj. A que se ti rou o capote, acapa,
o ma nto; sem ca pote. § ng. Descoberto:
"ceo desencapo/ado. § ng. ~Ianifesto: .verdades desencapotadas •.
DC!!CIICIII.ot.ar, V. trans. Tirar o capote,
a capa, o manto a algnem. § fig. Descobrir.
§ Manifestar, declarar. § -se, v. ref. Tirar
o proprio capote. capa ou manto. § lig Descobrir-se. § Manifestar-se, declarar·se.
DCSCIIClIp,·lcbá.·, V. tran. Fazer perder. sair d'um capricho, mania, teima.
DCOlCIIC,u·lIcoln.·, v. trans. Desfazer, des·
manchar os anneis, os caracoes, V. g. do
cabcllo; ali7.ar, endireilar alguma consa,
que está encaracolada, torcida em espiral,
enrolada.
Dc.~cllellrnl.lllhlÍr, V. trans. Ocontrario
de encarapinhar; desfazer a caraplllha. §
Desencrespar o cabello. § V. Cardar.
DcscnclI"ccl'íulo, p. p. de DesencarceraI' ; e adj. Tirado do carcere; solto.
DC8cllcnl'ccrur, V. trans. Tirar do caro
cere ; soltar. § lig. Eneida: "liolo clescnCIII'cera os ventos".
DcscnclI"dlmellto, S. m. O aclo dedosencardir, de tornar bem limpo II que andava mal lavado.
.
J)COlcnclIrdír. V. trans. (I. fami!.) Tirar
toda a sugidade' aquillo que .anda mal la·
vado ; deixar perfeitamente limpo: d8S~n'
card Í1' a l·oll.pa, o chão da casa, as maos,
ele.
.
DcscllCllI'ccêr, V. trans. e IDtrans. De·
preciar. § fig. Dirninnir no preç.o, no valor,
Ucar barato. § it. Baixar na esl lma ..
I
DcsclI,,"ruór, V. lran~. Ti~ar. a ~'Cll'
ptura as tintas, que lhe dao a IIDllaçaO da
carne.
d D ncar
Dcscnclll'qllllbádo, p. p. e esc quilhar' e adi A que se tiral'am as rugas.
Dcsc~lcnr.I;.lIbár, v. trans. Tirar as ruo
gas, desenrugar..
d Desencar·
Dcscllcurrcl{udo, p. p. ~
'dados
regar: v. g.- de ne!l0ci~, PWSOBS, ~~.' IJila:
obrigações: «conSClCnCla .~esellca /egr o.
"as almas dos defunctos s~Jao dcsdcnctl~i1as
das., Urd. I. 64. PI'. .satlsfasen o
eric;lrgos de consc1C~Cla.
ant.) Des'
l)c.. cnclll·rcglllllcn~O,_ S. 01. I{ 4 29j.
cargo satisfação, explaçaO. incI. .
Tcst. do In(. Sanlo.
L' rar absol·
DCOlcnClIrl·cgár,. V. tFans. ·tdo' culpa;
ver do encargo, obflgaçaO, cm a ,
I
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do oraeio publico :·v. g. -.a conscienci~; i. ' hoje huma antiguidade." Viei7'. 1.450. §-se,
e sali~ra1.cr a deveres mOI iles, a encal gos, y. ref. Apparecer, e sair o que estava. anoofncios.
.
Jado, encerrad,o por morte de alguem, elc.
Dcscncltrrch'úr, .v. trans. DesV:lar da « - se o sol d eutl'e as nuven lJ appureeer.
carreira do bom camll1ho; descarrelrar.
DCHcuchu"ciu', v. trans. Tirar do char·
Dcsc~Clt"rclúdo, p. p. de Desenca,rre- co, enxugar.
lar: v. g. a arlilhel'!U desencarrctada; I. é,
DcsCllclllllir,. v. trans. Timr a sella, ou
desmontada, sem reparos, desencepada.
os arreIos ao anllllal; dessellar.
DcscnCllrJ·ctú.·, V. trans. pescer das
Dc.."nclllu!lt.·ú.·, V. trans. Fazer sahir
carretas a artiljleria; desmontar as peças. do clau.tro, da clausura, do convento.
M. P. c. 53.
.
Dcscncobl'Í.·, V. trans. Descobrir, tirano
DcscncJlrl'1lhi.do, p. p. de Desencarl'l- do a cousa que occullava.
Ihar.
.
DCHcIlColr~il" .v. trans. (I. de artilh.) O
DcscncJlJ'rllhúr, V. trans. e IOtrans. O contl'artO de EnCOlfar, V.
mesmo que Descarrilar..
DC!lcncohi.·, V. Desencollar.
DMcncnrl.úr, V. trans. Prtvar alguem
BCHcucoICl·i......., ou - zú.·, v. trans.
do omcio ou emprego, em que estava en- Fazer passar a cólera. § - se, v. ref. Des·
cartado.
ag~slar·se, aplacar-se, ficar calmo, tran·
DCHcllCltsúdo, p. p. de Desencasar; e quJllo.
adj Tirado do seu Ioga r II. P. c. 9. "bomens
Dc"cucolhc.·, v. trans. Soltar, e alar"'ar
,-iôra de seu logar, fóra d~seu centrOlJ.
o que eslá encolhido ;·v. g. desencolhe" as
DCSCIlCllHÚ", v. trans. I Irar a peça da vélas; "desencalhe o calJello» /Jern. Lyma.
casa; tirar alguem, ou alguma. co~sa do ~ - se, v. ref. IJesenC!Jlhel'-se CO'lI al,quem;
seu lo"ar: Og. "desencasamlo a Justiça do haver-se com despPJo, com libE'rdade, e
reu co~rl1me" Rib. Ret. 1. n.· 9.
desembaraço. Sá e !Jlir. § Abrir-se COIll ou·
DCHcncJlllcár, V. tran.. (l. Iam.) Lavar trem. Cruz, Poes.
mui lo bem o que não andava bem limpo;
DCi'lellcolhíllo, p. p. de Desencolher . e
de,encardir.
adj. Livre do pejo, da oppressão, do aéaDCSCllclIH'luetádo, 'p. p. de Desencas- nhamento.
quclar' e adj. (t. l'amil.) Despersuadido,
Desl."licolhhuento, S. m. fig. DespE'jo,
que r o da cabE'ça algum erro, mania, ou desenvoltura.
preoccupação.
uCSCllcollill', v. trans. (1. de capilll.)
DcscncIISII"ctÓ", V. trans. (I. famil.) Aplainar com a junteira a borda da taboa,
llf.persuadir, tirar a alguem da cabeça al- 'sel'vindo a parte assim desencollalla, ou
guma prpoccupação, erro, 011 mania.
aplainada, de guiar o artiflce no lJranquear
DcscnclIs'Juet9,·.sC, V. ref. De per~lIa- ou drsemp~lIar o mai com a enxó.
dir·<e· tirar da cabeça algllma cousa que
DC>lcncommc,"lú.·, V. trans. Dar conprcocr.;lpava.
traordem, para que se não faça o encomDC'CIIClllllcllú.·, v. tran.~. Lançar o ini- mendado. § - se, v. ref. Desencarregar-se
migo róra do castello 011 do lagar fortifica- da encommenda.
do. M. Lus. I. 294 v. § Tirar o \l.ue eslá enDC!4cneollchiu', V. trans. Extrahir da
e~~tel1ado, empilhado. § fig. I'azer.descer concha. § fig. Saltar, lirar da prisão. § (t.
liguem da posição elevada que occupa, e fam.) Fazer, ahir algnem do lo~ar onde esde que por ventura abusa..
tava ):Iem accommodado, agasalhado.
DcsenclIsloâ.·, v. trans. Tirar a !ledra • DC!lcncOllchúr.sc, V. reI'. Sahir da condo enga te, ou as contas da ol1ra de Li igra· cha: adesllncollchando-se de snas concavina, em ([ue estão engastadas. § Tirar o cas- dades» Alm. /nst1'. 2. 1J. 893. § (fig. e fam.)
tão. V. Encastoar.
Sahir'lIo logal' em que se está bem accom·
Desellcntlu'roá.·, ou -cntll""hoúr, V. modadp. agasalhado.
lrans. Curar alguem do catal'l'l1o, ou detluDescncollt"iulo, p. p. de DesE'ncontrar.
10.§-V. intrans. Curar-se de catarrho. Epan. 4.414. § Ji'olhas-; (I. de bot.) com
DcscucavIlCú,', V. illtrans. (I. pop.) Des- de encontro.
amuar·se, desencórdoal'; deixar de dar o
Dc.....ncolltr'u·, V. trans. Fazer que se
cavaco.
desencontrem, que desconformem.
Descnc.l\·Íldo, p. p. de Desencavar. TiDC8cncollh·i.r, V. inlrans. Desenconrado do cabo.
trar- p. não conformar; discordar. Lus.
DeHclI"a,'ulgildo, p. p. de Desencaval- l'rans( (. 197.
gar. § adj. Sem cavallo. lIwt. 3. 510.
DcscncllIICl'lÍl'-"e, v. ref. Não se enconDeocllcul'Ulgnr, V. truns. Desmontar, traI', indo por diversos caminhos, ou em
de,encarretar: V. g. - a arlilltel'ia. P. P. 1. tpmpos diver:,os, eLc. "desencontrou·se cOJ?1
t. 29. § Fa1.er cair, desmontar do cavalLo. Pel'o ~ra carrnhas. Coulo. 4. 2. 5 De ordl'
í. Descavalgar.
nario dizPl1los, «desenconlrou·se de alg/lem.
DhC~ICll'·àl". v. tran". Tirar o espigão, /J. Pio,'. I .. 85 ..• p.o~ desen,cont.car-se r!e !!lIerque esta embebIdo, e fincado no cabo pu- ras contra os IlIrH~IS» § fig. Nao cOlllormar :
oho. § Tirar Ocabo atochado por um extre- v g. na cOI'. no parC'cer. 1I0S dictos, e lIarmo no olho, ou alvado: v. g. desencavar o racão: ',:. João se desel/con/ra dos oulros
Olnl'lello, U lança, elc. V. Desencabar.
evángeli>las .. rel'erindo outros, e diversos·
DeHcnca"úl'oSC, v. rer. Soltar-se do al- factos (desencontrar-sc não é enCOJltrar-<e,
lido.
COlltral'iar dizer o contrario, mas cousas
Desencll"c"lIi"', V. trans. Timr da ca- diversa sem scr oppo ta~l. Paiva,. S. ~.
lema
210 v. T. de A!lDI'. I.::l ... a Illulhpr maIs lIal.Descllcuvllhá." v. trans. Soltar !la ca- xa não se desencontra da mais nobre no vcsUlha, ou e~[Jigão.
til''' i. é, não se distingue, ou dilTerença.:
Deocncuxiu', e derivo V. Desencaixar, etc. ..desenconlrão·se a vontaúe, ~ o elllel~dlmelhor orlh.
lI1E:'nto" Paiv. S. I. 56 v. 11 este sentido,
DeHeucnxot'i.,. V. DesE'ncaixolar'.
desconformar. desvairar, oppôr-se.
Desc~CCP'\do, p. p. de Desencepar. §
ne.• cnciHlh·o, s. m. O contrario de en·
Jrlilhel'lu de.lencepacla· sC'm reparo des· contro o uão se ent:ontrar no caminho. ou
t:llada. Andr. (;hr. 3: c 43.
'
logar 'detcrn}lnado, ajusta~o. Vieira. T. ~.
11 eHcncclll.r, V. trans. Tirar du cepo, CaJ't. 49. ~ lig.. D:scrE'pancla, desconformlro , carreta: v. g. - a al'lilhel'ia. V. Des- dade. ~ DI:'po lçao alternada: v. g. - nas
D pado.
.
(olhas de lIIn ramo.
.
re ~enccrnr, V. trans .. Tirar a cera que
Dcscnclll'dof,,', V. trans. Tirar as ~0.r'
:'Ie ([ualtlUer objecto.
das do inslrumento musico; do arco. VW!I'.
tD e.encc'·I·UIIICU10, S. m. O acto de lIes- 4. 204. .. desencordoQu a sua harpa" - a Iyrrar
:e . § Oestar desencerrado.
I'a, o arrabit. Cruz, Poes. §-, V. llltrans. Og.
11m ·i"ecr.r~ •., v. trans. Soltar do enccr- (I. pop.) Desamuar-se, desellcavacar; uao
~ri~ o, P~l ao: «a luctifica Aleclo, e a dar mais o cavaco.
.
lÓlla ~ r~mo das trevas desencel'ra" i. é,
DCSCIICOrl){,do, p. p. de Desencorpar,
Ilesva .I1.el~a. e fig. "da alta mente os fa- e aclj. Que perdeu corpo, gl'ossura, ou voI ro"ltJc:ros c/esencel'l'U" "dos negros veos lume. § Que tem pouco corpo, grossura, ou
EIIti~o esenpe1'1'a. «- a pena da alma.. volume.
llrrar' lO. 1~4. § Descobrir: v. g. desen-. Dcscllcorllár, V. trans. Fazer perder,
o Sacramenlo. § lig. «Desimcerl'al'ei diminuir de corpo, grossura, ou volume.
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- Dcscllcorpori.r. V. Desincorporar.
DC"CIICO""c,,,', v..trans. Soltar o que
estava preso por conelas. § FazeI' qne torne ao seu estado natural aquillo qne encon'eoll, que se enrugon e endureceu.
Dcscncol't1çúr, V. trans. Fazer que torne ao seu estado natural aquillo que esta encortiçado.
oc"cuCO!lcOl·í.r, V. trans. Tirar a crosta, a codE'a, o C08COro. § Desencrespar, desenrngar.
DC>lCIICOStlllíll', V. trans. p. uso Tirar
os saccos, ou costaes de uma bêsta de carga.
DCSCllcO"tú,·, V. trans. Fazer que aLguem. ou alguma cousa lIque longe, e afastada do encosto.
Dc"cllco..túr-sc, V. ref. Afastar·se do
encosto. § Ug. Desan'imar-se, desabrigarse, deixar o amparo. § Alongar-se da cosla: e iig. «desencoslão se ousado da virtude, e ao pégo dos vicios vellejando, etc.•
DCSCllcoutÚ", v. trans. Oe_coutar, lirar
a restricção de ser coutada, franquear:
«elesenCOlttamos, e havemos POI' desellcotttadas todas as nossas matas (para tirarem ma!lei ras de cOllstrucção).. Ined. 3. 506.
Dcsenco"nr, V. trans. Tirar da cova:
«- bichos, e insectos» Vieim. § Descobrir
algum que anda e condido, e retrahido em
logares ob curos : ,dá o mandou desencovar
(em casa de um rallbi) .. Res. Vida, c. 9. nO
foi desencovai' (O arcebispo) nas serras da
Arrabida.. Vicim, Cart. 2. (. 318. /JaITl'eíros,
{. 13~. "salvo se desencovou algum autor..
Dcscnc,·u"sá.·, V. trans. Fazer menos
crasso, adelgaçar: V. !lo - o corpo, os h1'mOl'es, óleos: e fig. «de. en~ordar e clesencrassal' o espirito, o entendlmentolJ
Dc..cllcr.....i.·, V. tran.. Despregar. Fios
Sanct. ,.desenclavárão a Chri to da cruz. §
Tirar o que está encravado. § - a artilheI'ia; tirar os pregos com que a encravaram. § Desencravar o cavallo; tirar·lhe do
ca~co o cravo ou pedra que o faz cox.ear.
DCSCIICl·Il,'llbó.·, V. trans. Desentalar,
drsapertar. § (II"'. e pleu) Tirar de difficllldadrs, livrar de apuros, § lnnocentar o
que foi denunciado, ou compromeltido pelo dl:'jloimento de outrem. § - se, v. rer.
Desendividar·se. § Livrar·se de alguma accusação grave.
D('"cuc"c>lpúr, V. Irans, Tirar, desfa·
zer o que estava crespo, enrugado: v. g.
- a (relHe do SISUdo, do severo, elo altstero ;
i. é, alizar, alegrar. § Desencrespar as (mdas picaclas; i. e, alizar, aplanar, assentar.
DtCSCIIC'·IIZá." v trans, Fazer que não
estejam em cruz, cruzadas uma sobre a outra, as cou.as que estavam n'essa posição:
"elesencruza7' as pernas..
DescncUl·.·..lúr, v. trans. Soltar do curral: "desencurralar seu gado" Ined. 3. 269.
§ fig-. Sollar. § Desencantoar.
DcscnclII·".i1', V. tmns. \,'azer desapparecer a curva; endireitar. §-v. rer. e Desencurvar, V. intrans. Perder a curva, endireitar-se.
Dc..cullcIIJOlllllhúdo, p. p. de De~en
demonillhar, De cujo corpo fOllallçado fôra
o dE'Ulonio.
nc"cndclllolllllh ....., v. trans. Lançar
fóra o demonio do corpo de alguem.
DCHClldco!lú,', ou - dcu..ál', 't. trans.
Privar do enúeusamento: ,,- a tirania e o
rle pOlismo, e dar-Ibe conhecimento da sua
frag-ilidade c do seu nada...
Dcscnllh'ldúdo, II. Dom.. p. p. de
a.cs.'ndIVldill·, V. trans. p. uso Desendivielar alguem .. pagar o que elle deve. Auteg/'. 38 V. § Dar-lhe quitaçiio. desobrigal-o: e lIg. .l/esendiviclolt-nos eh risto de
clllpas e peccados com seu eterno Padre.
Feo. - tJara com IIlguem sCtt creria/'; a quem
se deve satisfação, compOSição, coima, ou
pena.
nel'lclldh'hl""' SC, V. reI. Livrar-sH, desembaraçar-se de dividas, satbfazel·as, pagal·as. Luc,
DCHCIIC"vnçiio, S. f. Acção de desenervaI'.
Dc..cnc)'\'ódo, p. p. de Desen.ervar. Que
se fez sair do estado de enerva(;ao.
Dcsencl'Vú,', v. trans. Fazer sair do eslado de enervação.
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Desentncládlllllenle, adv. Sem enfada-o 3'W. § Fazer appetitoso, grato, saboroso; e
mcn to: V. g. ,'espondeu-; passar o serào-; fig. ameno, agradave!, aprazivcl: ..jo<;osidadivertindo-se. § A sangue frio: V. g. matar des, e brincos com flue tentou desenfi.lsl"iar
outrem descnfadadamente; i. 6, sem pro- a pratica, o assumpto. Vieim: .- a quavocação, nem colera; sem rixa. § Com pa- resma com sf~rmão menos assustador. §
chorr a.
Consolar. Arr. l. 2.
Desentndo"í~o, R, adj. Que serve de
DeselltuxÓI'. V. Desenfaixar.
desenfadar: g. v: jogos, b1'incos desenfadaDesellteltódo, p. p. de Desenfeitar; e
diços. AI: Lus. l. 393. 3... invenção, pessoa adj. Sem enfeites, sem adorno: .. não ba gendesenfadadiça. engraçada, de boa conver- tileza que ch<'gue á da molheI' desen(eitasação, desenfastiada. Aulegr. r 46... dama ela. BUs. I. sC. 1. .Imm não seco, e -.
bella, e' desenfadadiça na conversação. e (. VieÍ1·a.
. .
138 V • • manbãa desen(adadiça. T. de Agor.
Desenteltár, V. trans. TIrar os enfeites,
1. I. V. Desenfadado.
. desadornar. § Llg. - a Egrqja; promovendo
Delilenrudüda, p. p. de Desenfadar, e ministros indignos; procedendo elles contra
adj. Jocoso, faceto, alegre, agradavel: V. g. a honra, sanctidade, e decoro das mas
homem desm(adado; estylo - ; desenfastia- egrejas, ou da Egreja em geral: -- a digllido. § Que mostra des'lanço, paz, serenida- dade de magistrado. § - se, V. ref. Tirar
de da alma, e san;rue frio: .. haverá cora- de si os enfeites, os adornos.
Delflenreltlçllflo, p. p. de Desenfeitiçar;
ções tão desett(adados, que affirmarão que
não são aquelles sináes (no fim do mundo) e adj. Desencantado, livre, desenganado de
do dia de juizo. Viei1'a, 16. 14. § fig ... A illusões, descaptivado.
.
ave (sobre a tarde) dando humas vollas desDescllreUlçlir, V. tmns. Desfazer os felenfadadas, que parece que não bole penna, tiços, livrar de feitiços, ou remediar alguns
etc.• V. do Arc. l. 27. sem cançaço, lida, de seus elfeitos; desencantar: "quem me
trabal ho, pena.
desen(eitiçará desses teus 01 hos, das tuas
DescntudRmcnto, S. m. Divertimento, falias, e até desses desdens, com que me
recreio. Cam. Fil. p. 144. Eufi·. 2. 5. § Des- tratas? Feo, (j. 2. 43. 2. - a/gltem de suas
enfado.
paixões, e affeições. Vieir. 6. 357. § - se, v.
Descllrndár, V. trans. Recrear, distralr- rer. Deixar-se de illusões amorosas, livrarse do enfadamento. Palmo P. 3. "não estou se de paixão que tenha por alguem; des·
V. captivar-se.
para desenfadar ociosos. Leão, Ch,'.
Res. Vida, (. '1'1. "depois de andar pelo ponescnrelxitr, v, trans. Tirar do feixe;
mar, desenfadando os infantps..
soltar o feixe; desmanchal·o.
Dellcnrlldár.Hc, V. rer. Divertir-se, disDCHenrerellçair, V. trans. (ant.) ConbetraIr se: "por se desenfada!' á sua custa" ceI' com distincção. V. Dill"erençar: "deseni. é, escarnecendo, motejando d'elle. Palmo (erença-os do bando de Deos. Paiv. S. I. f.
P. 2. c. 143. "a Providencia Divina desen(a.- 174.
dando-se no mundo. 11. N. 2. 377. -tinhão
Descnrer'rllJár, V. trans. Tirar a ferruos Japões o que ouvião '(de Adão e da in- gemo § lig. Desen(errujar a tingua; (phr.
carnação) por farça e jogo, para se desen- famil.) dar-Ibe exercicio, fallando muito de(adarem>.
pois de ter estado por muito tempo calado
Dellellródo, S. m. Recreação do animo § - se, V. ref. Perder a ferrugem.
Dcsl'lIrézár, v. trans. Defecar. § IIg. Ticançado e aborrido: .desen(ados de pescaria e caça. M. P. C. 13'1. Encida, 7. 11'1. § rar do estado enfezado, fazer crescer..§
Cousa que recreia e desenfada; divertimen- (fig. e fam.) Tirar a cólera, a raiva § - se,
to, passatempo. Virim, 10. '163. Coulo, 8. V. rer. Defecar § lig. Crescer, medl'ar, dei32. (ironic.) .morrerão neste primeiro des- xar de estar enfezado.
enfado 180 mouros•. § Tranquillidade da
DeSellllftl', v. tmns. Tirar da enfiadura;
alma, egualdade. Vieim, 1. 393. "na come- tirar do lio, ou Iioha o que estava enliado:
dia e na batalha, estava com o mesmo dcs- desenfiar uma azelha. ~ tl~. ~'azer tornar a
enfado> i. é, sal1ílue frio, e talvez descuido, si o homem enfiado. EleglQda, (. 186 V. "do
e até desleixo. vieim, 16. 14. "eis aqui o pai lido terror o desenfia> § Tirar do Ilo, ou
fado, ou desenfado do oosso Brazil, sempre llIeira, o !lue vinba enfiadli, ou metlido
avisados, e nunca prevenidos•. (contra a n'ella. V. FIO. § Desen.fiar a vista do obserguerra dos Rollandezes).
t'ador dos objectos, que estào na mesma di·
Descnrnlxár, ou Desenrnxór, V. trans. recção, ou entre outros, etc. § Desenfial';
Tirar das faxas, das mantilhas: fig. "quando cortar o 00, série de COUS"S que se iam 01"
huma boa e attenta educação véi, por assim denando, e enfiando. V. Enfiar. § - se. V.
dizer, desenfaixando a alma e o entendi- ref. Sair da enlladura: e Lig. do fio, ou Ilmento" i. é, alargando-a, e estendendo-os leira: "marchando os coches em ordem que
ao maior numero de conhecimentos, etc.
nenhum se desenfie" -os navios que se não
Descnrllrdór t V. trans. Abrir, desfazer desenfiem da esteira da capitaina•.
um fardo, tirar o'elle as fazendas, as merDes,,"rol'cár, V. traos. Desprender, soltal' da forca; dependurar.
cadorias.
Dcsentnrd~ládo,
p. de DesenfardeDesenrorllágem, S. f. O acto de lIrar do
lar. A'rt. das SISQS de . 1/. C. I.
forno.
Desellrllrdelitr, V. trans. Tirar do farDesCllrorll{lr, V. trans. Tirar do forno.
dei, do sacco, ou fardo. § fig. Patentear,
Desellrl'e{lClolllcll&e, adv. Sem freio, á
descobrir. Aul. 5. 6. "da primeiJ'a cnxada- rédea solta. ~ Arrebatadamente, precipitada lhe desenfarclelei toda a sua tredice. damente: -se 'mettru' Ião desenfreadamente
Eurr. 5: 8. "entra ~ dout0.r a cI~senfard~laT entre os Mouros, que. logo foi morto" B. 4.
Latim" 1. é, a vomItar Latim; dizer mUitos 7. 15. § Soltamcnte, dIssolutamente, seguintex.tos, de que tem feito fardeI.
do seus appetites: "correr clesenfreadamenDcseurül'do, S. m. Acção de desenfar- te á sua perdição" "posse que desen/'readadar.
mente dão de si ao peccado. V. cio A1'c.
Desenrllrpellár, V. trans. (I. pop.) Ti- 3. t.
rar a farpella, o fato a alguem' despIr.
Deseorreádo, p. p. de Desenfrear; e
Deselltllrrllscádo, p. p. de Desenfar- adj. A que se tirou o freio. § ligo Solto des·
comedido: V. {lo língua -; suberba, 'armruscar. Limpo das farruscas, ou fuscas.
DCSCUrllrrllSCftl', V. trans. Limpar das gancia, audacIQ -; que nada pode conter,
repriLuir; appetiles, pai:cões, vicias -; imfarruscas, ou fuscas.
Desenrostllldomente, adv. Com des- moderados; desordenados. § Venlo -; vio·
fastio; dl'senfadadamente.
lento, furioso. § Homem -; sem freio em
Deseoroll&ladlço, a, adj. Que excita o snas paixões, em seus appetites. Iff. I. 7.
appetlte.
.
"maldizente, e desenfreado em fallar•.
Descnrostl.ádo, p. p. de Desenfasltar; e
DeMenrl'eomento, S. m. Acção e efTeito
adj SeI? fastIO. § Lig. Que n.ão enf~~tia: V. de dese)lfrear,_ou desenfrear-se. § Ilg. Sol·
g. manjar -,' eslylo, prachca; sUJeito - ; tura, dlssoluçao: ll- no peccado da luxuque falia com graça, que se ouve com gos- ria. Marl. Cato 350. JU. P. c. 169. "a dissoto, lépido. AI'r: 4. 26. e 3. 21 .
.
llIÇão, e desenfrea.menl6, eJ:!l que os rf'is viDeselltnsUar, y, trans, TIrar o ~astLO; vem" «- da natureza" Pawa, S. 2. 360.
provocar o appetlte: llpara d~sen(aslta,· da
Dellentl'eár, V. trans. Tirar o freio. Palmo
mancllUa" comendo outros peixes. H. N. 2. P. 2. C. U8. - o cavallo. § IIg. «O corno

r
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clfsenfl'ea Eo!o o vento por o mar salgado.
Ca'!1' Ecl. 6. (,para dev~sar, e desenfrear
mais as almas, esperaes (o maus Cbristãos)
pelas festas, que Deos ordenou para mezinhaI' as meslJ?as almas. Feo, Tr. l. IJisc I
47. (,a !~punldade ~os crimes, e °desleixo
d~s offiClaes de Justiça. relaxados faz vicio
dissoluto, e o desenfreia•.
Desenrreílr.~e, V. ref Soltar· se do freio
ou tomar o freIO nos dentes. § fig. Diz.se
d~ tudo o que obra com força extraordina_
na, e de 'communal: V. g. desenfreou-se o
venlo, a ~emp~tade, elc. § fig. Soltar-se sem
1Uoderaç~o: .. ligar, e ata~ ~ aflpelite .. para
que se nao ~esen(l'ee" Vtel1·. 7. 350. «-com
Ira- Orla, Col. f: 147 V. § lJesen(rear·se em
(altar; fallar mUIto. § Desenfrear-se o vicio
o lfUlrão,. o herege. V. do Arc. 2. c. 30. § Fa:
zer·se dIssoluto, ousad~, devasso, Iiberti.
no: -desenfreou-se Salomao de maneira que
t~mou 700 mulheres.. ~ ~OO concubinas gcn-.
tIas contra a prolllblçao da lei de Deus.
«- em blasfemlas- Alart. Cato
Dcseilrl'eo, ou - rrelo, e derivo S. m.
O e~tado do que não obedece a freio pbysico, ou moral: desenfreamento moral.
Descllr,'ollhAdo, p. p. de Desenfronhar'
V. g. t1'Q'uesseiro desenfronhado; ng.•um
fradinho desenfl'onhado das tunicas asque·
rosas".
Desenrl'ollhlÍr, V. trans. Desph. la Iro·
nha. § fig. Tirar para fôra o que se tem
guardado: desenfronhou mui/a cousa que
trazia nas algibeims.
Desent"ollhár- se, V. ref. Sabir da fm·
nha. § fI~. e impess. Sahil' o que está guardado: .oe mUlto antigo, tanto que entra
agosto. desenfronharem-se as mentIras. Cou·
lo,!-l. 16.
Dcscllrueh'ar, V. trans. Tirar os fuei·
ros do carro.
Desellt'lI'eeer, V. trans. Fazer ficar bran·
do, tranquilto, e sem furor. § -; V. intrans.
Perder o fnror, a furia : tI. g. o /wmem, o
brulo, o mal' desenfureceu.
Desenrlll'eeído, p. p. de Desenfurecer.
Que está li vre de furor, que o perdeu.
Descllr",'nór, V. trans. (I. naut.) Ocon'
trario de enfurnar : v. g. - os mastros. EI'
lato da Ac. dos Guanla:Mar. til. l.
Desellglleádllmellt,c, adI'. (I. pleb.) C0meI' dr,sengaÇadamenle; excessivamente, voo
razmente, com grande appetite.
UeflellgIlÇlldeh·ft, S. r. In-trumento para separar os bagos da uva do eng'aço.
Desellgllçüdo, p. p. de Desengaçar: V.
g. uuas desengaçadas.
.
Desellgllçllfl(U', S. m. Instrumento agn·
cola, li ue serve para desengaçar a uva.
Desellgneár, V. trans. Tirar, separar as
uvas do engaço. § (I. pleh.) C0!l!er muito.
Deseugáeo, S. m. O acto de tIrar, separar as ilvas do engaço. Cod. Pllarm.. f· 18'!.
. Descllgnlolár, 1'. trans. Tirar, sollar ~a
gaiola. § fig. Livrar, soltar alguem da prisão. S-se, V. rer. Sahir, soltar·se ~~ gaIOla. § fig, Conseguir sahir da prtsao, ser
solto.
.
que
UcsellguJ{lr, V. trans. Desobrtgar o
I Se.
estava engajado.
Deselll;lIl1illhár, V. trans. (I. pop. s
parar os que estão em 1ueta engaWn~ado .
~ -se, V. rpc. Se[lararem-se os que estaoem
lucta engalfinhados.
n!!a0
DesellgllllódllDlclltc, adI'. Sem e o r
no, com desengano, francamente: comp~a~
t'endel', amaI'. falle.r, aconselhar desenga
damente. Lobo, p. 298.
ar- e
DeHclIgnllódo, p. p. de DeSengansoue
adj. Livre do engano, em_ que estava'!!anos
obra sem engano, que nao. tracta e~. LiJ/JO:
nem cautelas; sincero. PaIVa, CQ.Sm animo
p. 301. "he cousa tão natural_ em U cautelar
desenganado, e v:erdadeiro nao se a engade perigos» § LI vre de engano, c/~ c 16.
no: "vontade clesenganada- . ~rCadoria
"no preço me engan~lL. ~as .a m t. \. !c.
seja desenganada" Sa Mil. ~!~. ~ 336. 5
3.• hum não desenga!ludo" telr. verdade
Que diz, declara. enslDa~,,~lostral/~o da pre'
sem enganos: desengallUtW espe. D sebaS·
sunção humana. (a perda.del-re!lIa·_·avi.
tião) Jorn. d' Afl'. L. 2. c. 3. dou.t;er loí'- de
sos _ ; consalhos - ; 00 seu VI
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das as vaidades da vida» .de 1.lUma, fé i Dcscngonçá." V. trans. Tirar do ellgonIOuilO conslanle, e desenganada» Pama, Caso Iço: ctcsconjunctar os membros unidos, de
~ I'. § Obra desenganada; obra boa, rer - sorte que pe~ca a firmeza a peça, que d'elfeit~ com que o fr~guez vae bem servIdo. les se ~ompoe : .v. g. deEe~gollçar '!' mesa,
Sn~Bnganado ele St; que conhece a errada a cadet1'a, o le/to; o navIO, de palrar em
o lIlião que tinha de si em maleria de let- tormenta.
Iras 1';101', etc. Sagmn;07', l. 25. § Desen·
Descugonço, S. m. Falta de engonço,
an!uto das suas e~pemnças; que conhece ou saida dos gonzos. § fig. Desmancho da
~ vaidade d'ellas. ~ lJesel}-ganado dos medi:- cousa que está a.s~entada n'elles, e em couCOS' sem esperança de vida: o doente esta sas onde se rqmllbra, e governa bem, emdr.séllganacro.
.
quanlo se não desen~onça. § DlJ:jengonçodo
Dc~cn,,"nadõr, ", S. ou adj. Que des- corpo; que parece nao se meneIa nas suas
en.all a que desillude. § Que obra sem en- junturas, e não se suslém n'ellas como defto Paiva, S. 2.. 362. "trabalhos -, de VI', ou se dobra mais do que é natural:
ruam pouco cabedal se de~'~ fazer da vida». •trejeitador que se movia com .tanlo CZesenDMCnglloár, V. trans. Tirar alg~em de gonço, dobrando·se, etc., mUito fóra do
engano erro, illusão: "o amigo, o tempo, commum»
a experiencia, a adversidade desengana»
DcscoQ'ol'(lár, v. trans. Tirar, diminuir
.vê.le ao espe~ho que e!le te clesenllalU/?'á a gordura: "para esla dieta é necessario
da tua presullçao de gentIleza» § Desllludlr. desengorda7' os caldos» "vêde se os jpjuns,
DC~COgIlUIII'-8C, v. ,reI'. Sail' do engano, e discIprinas os dp.sengordão grossura de
em que se eslava. § DeIxar alguma perten- tres réls»
ção com que as esperanças se enganavam:
DcscnQ'o"dú,', V. intrans. Perder da gor.aquelle pinlalegrete, que me passeyava gura "vai-me desengol'dando o corpo, mais
dlJellganou-se em L1m á custa de quatro des- qui1.era que desengordasse o espirilo»
deus» § - de alguem; conhecer o engano
Dc..cnQ'o,·chu'Íl'·, V. lrans. Tirar a gorem que 1'111' trazia a quem se desengana. § dura: limpar, tirar as nodoas de gordura.
-COI/l alguem; explicar· se com aquelle, § V. Engordurar.
que fazia, ou intenlava engano. Vieira:
Dcscl1gruçádlllUênCc, adv. Sem graça;
.deJBlIganar-se com o mu~t.lo, _e desenga- insipidamenle..
naNe delle» recouhec(lr a Illusao das cou.:.
DcscnQ'l'uçado, p. p. de Desengraçar;
sas mundanas.
e. adj. Sem graça, sem sal, sem sabor, inDcsengllocbór, V. trans. Separar, des- sipido: comida desengraçada; mal tempeprender, sollar o que está engancbado.
rada. § Pessoa deseniJl'a(;ada; sem animaDcscogiluo, s, m. Oaclo de desenganar. ção. sem espirito; sem elegancia. FerI'.
i Omeio por que se tira alguem de algum Cioso,~. 2.
engano; as palal'l'as ou noticias com que
Dcsc"Q'rllçúr, V. trans. Tirar a graça,
isto se consegue. S O estado do que saiu do fazer com 'I ue pareça sem graça. Lobo, p.
cn.ano. § Sinceridade, singeleza, oppnsta 130. Ilhe crueldade a quem cantou tão bem.
a1isonja e outras frandes «sempre fallei desengraçar com lodos sua cantiga» "a arcom desengano» § O cnnhecimenlo, e evi- feclac;ão, e a malignidade desengtafão os
dencia do erro, em que se estava. Vieir.· 7. ditos mais agudos, e saborosos" § Desenm.• 0 elTeito que consrguirão (os fabrica- graçar com atguem, on com IJIguma cousa;
dores da torre de Babell foi a confusão, e não lhe achar gr1jça, sabor, sal. ~ it. Não
desengano da sua temeridade» § Cousa que engraçar com 1'111', não gostar d'ella; andesFaz os enganos da vaidade, e presum- tipalhisar.
pção: .0 rei Job no monturo I que desengaDcscuQ'.'andecér, v. trans. Amesquino das grandezas do mundo» "teus olhos nhar, deprimir, apoucar.
refulgenles, desenganos do sol, e das estrelDcsc"Q'ruzúdo, p. p de Desengrazar :
las. I. é, por mais brilhantes. .
v. g. contas desengrazadas. .
Dcscng.U'rarúr, V. trans. Tirar da garDcscl1g"uziw, v. trans. TIrar contas do
rafa: descngan'afar o ~inho.
no de arame, elc., em que estão engrazaDescnga!lgádo, p. p. de Desengasgar. das.
Livre da cousa que obstruia a garganta, enDCllcnl;,·cnbur. V. Des:;rellbar.
gasgava.
DCSCI1Q'c'luuldúr, V. trans. DesguarneDcscnll'llsKár, V. trans. Livrar, tirar o ceI' de gl'Ínaldas.
que obstruI' a garganta, engasga.
DcsCnj;"olil"íar, v. trans. Adelgaçar. §
Dc.cogllsCár, v. trans. TiI'ar do engas- -, v. inlrans. Desincbar: o braço desengroste. § V. Desencaitoar ; e Engastar.
sou.
DucogllCár, v. trans. Desprender do
Dcscng"umár, V. trans. Desfazer os
gato ou engale. § Desatrelar os animaes de grumos: 'v. g. do leite.
.
uma carruagem, de um americano. & ilesDcsengnl!1ár, V. trans. Tirar, ou fazer
pre~der um carro de nutro em serviço de cessar o enguiço. § - v. ref. Tirar a si proC.lmmhos de ferro.
prin o enguIço; perdel·o.
De~Cllgat\lbár, V. trans. Desfechar, disDcscnQ'lllbÍlr, v. trans. Fazer passar o
parar, no prop. e fig. Tambem se usa 1'1'1'. engulllo, a nausea; desenjoar.
.
DC8engenbo, S. m. p. uso Falta de euDcscnbúdo, p. p. de Desenhar, e adj
genho, de habilidade. § lnepcia, eslupIdez. Debuxado, traçado, pintado, ou feito com
dDcscngclUbÓSlllllcnC.c, adI'. De um mo- riscos de penna de lapis, ou de cinzel em
odcsengenhoso, sem arle; ineptamente. pedra: v. g. {iglt7'as -. fI. Dom. t. 2. 39.
Dcscngcohoso, u, adj. Sem engenho,
Dcscnbndor, ", S. O que, a que sabe
~dm arle, sem llabilidade, § Inepto, estu- desenhar. § O que exerce a arte do desepi o.
nho.
Descoglobúdn"aeuC.c, adv. SeparadaDcscnbí.." V. trans. (do Hal. designare)
mente.
.
Traçar, fazer um dese~bo: desenhou l:!m
Desc~globar, V. trans. Desunir o que mappa. § lIg. Traçar, plnlar na phantasla.
que esta englobado, reunido n'um lodo.
Luc. 100. 2. "quaes erão as igrejas que deDcsengolrúdo, p. p. de Desengolfar. § senhava no pensamento» ideava. § D~buxar
~gj'J)esellgot(ada do laberinto» Oeita, Q. J. no papel o que se traçou na phantasla, com
u,
riscos, lapis; ou em madei ra e pedra, com
be~cngolfár, v, trans. Tirar do golfo. § punção, cinzel, etc. Me/h. Lus. p. 14. § L1g.
fig. Llv.rar do precipicio. § _ se, V. reI'. O Descrever com fidelidade e minudencia os
co~trarw de engolfar.se ; no pr. e Iig.
objectos, ou os factos; represrntal-os pela
r Il'CDgomát', ou - gOllullár, V. trans. palavra, ou pela e,cnpta: o orador desenbou
I~r a gomma de um estofo, lavando-o.. o quadl'o da miseria publica de l!lOd.o.tat, que
do rCOllo~áilnmence, adv. De um mo- impressionou vivamente o aud/torw. § IIg.
besengollçado.
Dar relevo: os vestidos da moda desenham
e ~.c~goDçúdo, p. p. de Desengonçar; perfeitamente as (ôrl1las da mulher. § fig.
de~l' :rltado do engonço, em que estava; \l.psolver: "alli des~nha fazer primei~o (lugar r·nJunClado: fig .•começou a náo a jo- blica resenha. Elegtad. f. ~15 v. § Projectar,
abri dO desengonçada. que parecia etar-se lraçar. Sagramor, \. C. ~6. "os successos
lião n o» H. N. I. 226: § (I. pop.) De quem vão longe do que em _nossas contas os deque ,lem ar, bom gello no andar diz·se senhamos» "quando nao lhe succeda o seu
em o corpo desengonçado. Elut:
'intento como desenltava» Vase. Silio. Au·
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legl'. f. 76. ter por fim, intento. § Desenltar
os muros; traçar o (lor onde llão de correr.
Eneid. 7. 35. § Diz·se desenhar crimes, traições, /1Orrores; - nova Ol'dem de t ida, pianos, (au/'icas, govemo; - cidades, praças,
republicas, conquistas, elc., por planear. §
- V. inlrans. Traçar, fazer desenhos: esteve
todo o dia a desenhar; desenhar a lapis, desenhar a penua.
Dcscnbnr-sc, V. reI'. ng. Determinaremse, destacarem-se perfeitamente os contornos, as fórmas. § lI~. Apparecer, mostrarse, manifestar-se: a alegria, a l1'i 'leza, a
d6r desenhava·se-Ihe no l·oslo. § fig. \l.eproduzir-se na imaginação.
DClilénbo, s. m. (do !la!. disegnoj A arle
de reproduzir os objectos pnr llleio de tl'aços e sombras, feitos a lapis, á penJ1a, a esfuminho, 011 a pincel: clesenl10 linear; - de
omato; - de fig!t1'a, ele. § Os objrctos assim
representados: é um belln dpsenho § A idéa,
011 traço, quP. o pintor lem na phanlasia; o
debuxo que d'ella faz no papel: "livros de
(linluras, e desenhos de ediflcios imaginados» 3evm'. Dise. 44 v. ~ Appliear-se ao dcsenl1O; estudai· o srgllnc10 as regras. Vieir.
\. 391. .deixa o desenl10 com~çado, lança
srgundas linhas». § fI~. Idéa, modelo, molde: v. g. o desenbo aa p/'/meneia. Varella,
N.· Voc. 443. ~ Emprrza, projecto, plano.
Lobo, p. 116. Sagral1lor, I. c. 2. Vieira, 4.
194. "explicarei este desen/1O do di. cipulo
amado» .desarmarem-se a alguem os seus
desell/1Os» i. é. frustrarem·se, depar'arem em
vão, desviarpm-se. Paiv. S. ~ De ignio, in·
tp.nto, conselho. Llts. TrallS(. {. I7f V. e (.
179. M. P.

c. 33.

p. p. de Desenjoar. A que
se lirou, fez cessar o enjóo. § Que desen·
joou.
Dcscnjo;u', v. trans. Tirar, fazer cessar
o enjOo. § - v. intrans. Perder o enjOo no
mar.
DcseuJo.. th·o, S. m. Qualquer conserva,
adnbo, ou comida picante, que se usa na
mesa para abrir o appelile, e evitar o enjOo
que algum prato possa causar.
DcscnJnrlur, e derivo V. Desinjuriar,
elc., como se usa.
DescllluçnmcnCo, s. m. Acção e ctreito
de desenlaçar,
Dcscnl..çúl·, V. trans. Soltar dos laços:
v. g. desenlaçar o elrrw. M. Lus. 7. 360. Lus.
Tralls(. (. ln. "as vides dos choupos desenlaça". § L1g. DesenlaçaI' a vida; soltar por
morte: «esquivanças, que desenlaçam as
amisades. i. é, desatam, desprendem, descospm.
Dcscnl..çór-sc, V. ref. Soltar-se dos la·
ços; desenredar-se.
DCSClllácc, S. m. Desenlaçamento. § fig,
Solução, desfecho, desenredo, nLO d'um poema, ou peça dramalica. § V. Calaslrophe,
syn.
.
Dcscnl.. mbllzá.·, V. trans. Limpar o Que
está besuntado, sujo, enlambusado.
DCSCllIIlIl1ClÍl', V. trans. Tirar a lama.
§ -, V. rer. Limpar-se da lama.
DCSclll....Cri"·. V. Desennastrar: .desen·
lastl'OU o elmo. mostrando o agraciado roslro" Lobato. Palmo 6. 23..
Descnlcúr, 1'. lrans. Desdobrar, soltar
o que p lá enleado: f1~ . • desellleia 3 lingua
para fallar" Elegiad. f 5. § fiO' Desembara·
cal': livrar de dimculdades, 8e embaraços.
- Dc..cnlcác·.sc, V. reI'. Desprender·se de
enleios. ~ Desembaraçar-se de Incommodos. de difLIculdades.
Dcscnlêo, ou Dcsc"lélo, e der. s. m.
Soltura, dissolução do enleio, desembaraço
do que estava enleado: v. g. - lW (alIaI'. §
L1g. Desenredo.
Dcscnlcvár, V. trans. Tirar o enlevo.
De"cullçár, V. trans. Destecer, desfazer
·0 tpcirlo, destramar.
DescnlodlÍr, V. trans. Alimpar do lodo.
~ Tirar do lodo. § - se, V. ref. Tirar-se,
alimpar-se do lodo.
Dcsenlou<,uccer, V. trans. Cluar da loucura § -; V. intrans. I\ecuperar o juizo que
eslava pprdido.
Dcscnlutár ou -Iuctár, V. trans. Tirar o lucto. § lig. Desfazer a escuridão, os
negrumes : <rclesenlutar o polo" <c- o coraDcscnjo;..lo,
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ção, os cuidados» desenlutar a miscria, 01'phalldarle. § /Jescnlulal'-so, v. rt'f. De pir o

luclo. § fig-. Alpgrar·,e, de.anlluvíar-se.
Dcscnm.. t1cce-.·. V. DesPlDmudecer.
DCl'lcnUuólh"ido, p. p. de DpsPllnastrar;
e adj. 6110 dos na-Iros: o cabello de en·
na~tlado; dp<alado, desenfl'itado.
D..scn .. lll'll.· .."·, v. trans. Sollar, desprender dos na"tros, desatar.
Del'lclllu'I;"ccc", v. trans. Branquear,
aclarar. § U~a-~e tambem intrans.: o ceu desenne{]receu: tornou-se claro.
IJCSCIIIIC\'......·• O me.mo que Desnevoar.
DClõCIIIIOIU'ccê.·, v. trans. Privar da nobreza, annnlando os titulos qne a concediam. § Aviltar, deshonrar.
Descnuodo....·, v. trans. Limpar das nodoas: tirar as nodoas.
Dc"clllloj'''·, v. trans. Fazer passar o no·
jo. a nausea,
DCScrHlO\'cll""', v. trans. De envolver o
que eslá ennovollado. Vieir. Carl. T. 4. p.
307. ~ De;:enrolar : "quem poderá - tão anliga hHoria, sem lhe achar o fio muitas
vezl'S qUt'brado, e outras snmido, e mal
divi~ado, em incertezas '/».
.
DCSCllllllhlá,', v. trans. De annuvlar.
UC'''\1I0. V. Dpspno.
DC"CIIC1"Cdc'·O.l,·. V. Desencadel'Dar.
Vieir. 10. 5:i. 2.
ll~escnll.. INi.." e der. V. Desinquietar,
mui usado. (quI como Iii.)
DescOl·ul,·..·, ou -"11)''''', v. Irans Desprender a roda da carruagem ou carro da
corrente, 011 fl'l'l'o qne se lhe põe para a
impedir de gyrar, ao desccr ladeiras; destravar.
Dcscm'IIi\'ccc,', V. trans. Acalmar a raiva, a ira. § -, v. intran.". Socrgar, erenar. § -se; v. ref. Pcrder a raiva, a ira; ncal' calmo, Sf'reno.
Ucsc...·lliz...·, v. lrans. Al'I'ancar pela
raiz ; dc~arraigar ; no prop. e no IIg.
DC!lCII'·U... údo, p. p. de Desenramar. A
que se tiraram, corlaram, ou cairam os ra·
mo ou a rama.
DCYCIII'lIl1uír, v. trans. Cortar, tirar os
i'amo 011 a rama. § -, v. intrans. Perder a
rama, a folhagem.
DescllrllsCIÚ', v. lrans. (I. nau!.) Desell1haraçar o qne e. lá envolvido, embara'Ildo, como cabos. vl'las, etc. § (t. pleb.) Li·
Har de difliculdade, de peril!o. de trabalhos. ~ - se, v. ref. (I. pleb.) Livrar-se de
Irahallios, em que estava metlido. § Desen·
calacrar·se, PN~alldo o que .devia, pondo as
suas conlas a IIlrelto, em dia.
Dc"C...·("(llIdi)l', ", S. O que, a qne desel1r da, que uf'sfaz o enredo.
.
EJc,o;cnl'cdúr, V. trans. Desfazer o enred,). ou ellleio úas COII as. § Desem'ooal' as
almas; fig. c1e;:enlaçal-as de culpas: .de er·
ros. ~ Desenredw' 11111 em'cdo 1JolLlwo, ou
amoroso; dc,fazer o l'nrpdo, o Iranla. § Desembaraçar do l'nreuo. Cam. Sono 150. "queria ver-me desCltredado amalldo o enredo.
§ - a conscie/lcia" as duvid'l_~, escl'lIp,ilos,
elc. de;:fuzer, explicar, soltar. li DesenredaI'·
se v. n f. DesemlJaraçar- e, deseuvolver-se:
v. g. - dc algum cmbal'al'o.
DCilC...·édo, S. m. O aclo de dl-.enredar,
de~fazl'r o nredo, a illtrig-a. § fi~. Drsl'nlace: "desenredo o mais feliz qne podia il1·
ventar-se» "o descm'eelo da rabula, e iulriga
do dmma.. a solução, d"sfecho.
De"cllI·c;;clá.·, v. trans. De congelar. §
Tirar a maior friagem; aque.:er.
Ul'scnrc;:cli!l'-sc, V. ref. Sair do estado
de elll'l'g 'lado; de,collgeJar se. nem. L. e
Cal 2. 296. 2.
DCSCl... iç:"·, v. trans. Alizar, dcscncrespar.
. Dc,"cn"'j".r, v.. trans. Amollecpr. § v.
1Otl·ans. e - se,. ref. Tornar-sc molle.
. DCSCII"'l:lt{U', v. trans. Tirar a lança do
riste.
Dcse...·lz••r, V. trans. (I. maril.) Tirar
dos rizes: - as velas.
DC!'i~'':'''odill''lr, V. trans: Desenrolar;
p6r dIreito o que estava enrodilhado. § - s~,
v. rer. Desenrolar-se, dcstnrct'r-se, endlreílar-se o que p tava enrodilhado.
Dcscnroládo, p. p. de De. enrolar; e
adj, Bcm explicado, desenvolvido. Guia de
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tão descm'olado npstas doutrinas)).
Dcscnsombriu·. V. trans. O mesmo
DC"CIU'oIlÍl', v. Ir8n . DI' r.nvolver. ex- De~as"onlbrar.
que
tender a l;om:a enrolada: v. (l. - uma 1Jeca
UCl'lCUl'lOI"il', v. trans. Secear enxug
de 1Janno, uma ·eslampa, elc.' Lus Trans( f. o que estava ensopado.
,ar
16/~. "desem'olal' as tranças» § fi!>'. Narrar
nc~C""""'''CCC'', v. trans. Curar a s _
extensamente. Vieir. 5. 258. "isto ne o que dez; jazei-a passar. § -;-, v. iutruus. Per~~
Ilavemos de ver, desenrolando a historia de a surdez; tornar a Ouvir.
r
llahab» V. do Arc. 4. 2. "pera se enlt;nder
Dcscntubol.i'·1 v. trans. Desfazer desa demanda ... desenrolaremos Ilua bem 110- manclJar o negocIo que estava entabolallo'
tavel antiguidade» Ac. dos Sin({. 2. 255. "e "dcselllabolar p.arcialidades» H. lJom.2. 3. 9:
começando o discnrso a desenrolar ave·
DCSClltlllplldo, p. p. de Desentaipar
Ia • ~ /Jesenrolal' um sermao; fazel·o longo Aberto, tlesolJstruiuo, desaffrontado,
.
e enfadonho: e intrans. Lu,;. 6.9. "come·
n~scolull.Íl.·, v. trans. Abrir, desobçou a desem'olar nas patranhas" i. é, fallar strulr, desalfrontar o que está enlaipallo'
largo. ~ Desenrolar lea;los; recitar longa se- desomparedar.
'
rie d'elles. Con'. de Ab'JJ. 227. § Desem'oDCl'lclIlnlá.·, V. tran~. Tirar das' talas §
lar; examinar com miu eza. Guia de Caso Wg. e fam.), Tir~r do ap~rto, da afilicção.
69 v. -não desem'ole CUIdados alheos, so fu· FLI. .Elys. VeIs. '1. 2. 10~. -o chocalheiro
lano olha, ou e passoa a fulana» "fazeis·me arroIO, qne das mn~gosas rochas a espada.
desen1'Olar mais do que eu qnizera neste na orvalhosa desenlala... § Ilg. Livrar lIe
arligo" Apol. Dial. f. 237.
apnro, de ·empenhar.
DCl'lc'Jrosc"r, V. trans. Desenlear o que
~C.~Clltlllo..·. .lo, p. p. d.e Desenlaloar; e
está enroscado; desandar: t. g. desenroscar adJ. Sem talao, ou rompoes na ferradura
o parafuso. elc. - a serpenle as voltas: des- (t de ca vai!.) /le(lo, c. 66. "desenlaloados dos
filZE'r. § lJesen1'Oscar-se, v. rpf. b:stender-se pés".
ut'sfazenoo as voltas, on roscas: v. (l. - . e
DcscutnloÍl." v. trans. (I. de cavaH.) Tia cobra.
r~l' o tal!'w, ou rompões á ferradura. /lego,
Dcscnroupu.·, V. trans. Pl'ivar da rou- Úav. c. ti7.
pa, despir.
ncscotiio, por Desde então. Trallcoso,
DCl'lCIII·ouclllcec.·, V. trans. Cnrar a rou- P. 2. c. l.
quidão. ~ -, v. intrans. Curar-se da rou· . nCsclltclldc.·, v. trans. Fazer Ilue não
ljuldão. dl'ixar ue estar rouco.
entende; dar-se por não entendido: ,desen.
Descllr..bcsccr, V. trans. Fazer perder lender o que he claro, he talvez alta prua c6r rubra. ~ -, v. inlrans. Perder a cór dencia. § - , v. intrans. Fazer-se desenleorubra, empallidecer.
dido. Chagas: "sofi'rel', passar, desenfennCSCIll'lIg""', e derivo V. Desarrugar, elel·u.
elc § "Drspreza os hypocritas, on da-lhes
Dcselllcndhllllllculc, adv. Mostrando
o qne anhelão, verás lOirO de.senrugadas as qne não entenue, Ungindo ignoralicia de
carrancas do seu embnsle, que quasi sem- alguma cousa.
prc inclina á avareza, e amhição...
lJel'lenlClldído, p. p. de Desentender; e
J)CijJClISllh"'·'·....·• v. trans. Limpar da sa- adj. Não enlt'ntlido. § Fo,7.er-se desenfendiburl'a.'
elo; fingir 'quc n:,o entende ~ lJar,s6 ppr
DCSCIIHlIC....·, Onlk>lCnShCC""', v. trans, desenlendiclo; deseutender. § fJeselllellllido;
Tirar. do saccn.
falto de intelligencia: v. (l. móço, que nalfa
UC!OClIsiill. V. Disst'nsão.
/ellL cle de entendido. § Ao desentelldido;
Dcse..s ....llh ....·, v. trans. Separar, to· loc. adv. mo trando, que se não ~lilcnde.
mal' as arma qllc e"l.ào ensarillladas: tlt's, .II. Lus. 7. 309. "lIluilo ao clesenlendi<lo poo
manchar o sarilho que se fez com a·s ar- serão as' cartas na mão de D. João•.
ma : desensarilhar armas; é voz de com·
Ucscnlcndlménlo, S. m. falta de eo·
mando mililar.
_ lendimcnlo: "com infeliz, ou venal-lIe
DesclIscI,,'dn, p. p. óe DesenselJur. Um- leis lão clal as, e lorsiuas, ou postergallas.
po do sebo; a que se tirou o sebn.
(i. Ó. náo entendendo as leis, ou dando-lhes
Descuseh'''·, v. trans. Tirar, IlInpar do iutelligp.ncia lorcida por peilaS). . .
sebo.
Desclltc..cb,·ccé.·, V. trans. DISSiparas
Dc.senscl""·, V. trans. Tirar uo 'pio, ou lrevas; torilar menos escuro.
.
enseada. § lJesen.sciar a arvoro; desafugal-a
UCsclItc.·c.s'!lár, e denv, V. Desmteres·
de ramalhos on raminhos seecos; de:sbas· úr, etc. Feo, T,'. 2. f. 13. Vieira, 10. 28ã.
tal'. § - se, v. ref. Sair da cn'eada: "boI" 2. "rlcsenleressado cOllceito".
dejando para nos desenseyal'1llos de Vasa·
Dcsculéo'llI. V. Dj'senteria.
barris...
nCl'lcnlc'·lIecc.., v. trans. Fazer passar
DCHcns'n(ululIJcntc, adv. Sem ensino: a ternura. § - se, v. ref, Deixar de estar
v. (l. {aliaI' desensil1adarnente; i. é, por si, enlernecido.
de sua cabeça. § Mulensinadampntl'. § nuDCSClldCl·.·...dG, p. p. de Desenterrar. §
demente, sem cultura, en;:1110, estndo.
adJ. fig. Cór de defullcto, e macerado como
Desenshllido, p. p. de Dcscnsinar; p os catlaveres.
.
adj. Esqueeido do que lhe fora ensinado §
DCSCllh,,·.·ádó.·, li, s. O que, a qu~d~s'
Sem enSlflO: sem c~ltura; Sl'm bom termo; enterra: e fig. Prompl Aloral: «tu, maflW'
descortez. ln'. t. 3.
i gUll, clesenlel'radora dos mOl·toS' que a a
DCSCIISIIIUCI('.·, .. , ac1j Que dr.sensilla: ' Ul[ll até dos mnrtos.
_.
"a negligenda, e falia de excrcieio desellsiDc..c..tC.·.·"n..'nllJ, S. m..Acçao,oueffel'
nadar .das boas II1:ll1l1a- .. "o mim/J - da' lo de desenterrar; exiJumaçao.
boas manha;:».
Ucscnlé.·.·nm....·lo.., S. m. OIlue censuDCl'lClIsin""·. V. trHn;:. Fazer desapren- ra diz mal ale do;; qlle morreram.
der o ensinadu', srja bom, ou mau: v. (l. é Itcsc"ll""""', v. lrans. Tirar o qu~ es§preciso desensil1ar as inulitidades, qtic se tava enlerrado: v. (l. - lLIn/ilesOlLI'O, ee.va
aprenderam nas f.scholas: -o mimo desensi- /Jesen/erl'ar lLllI cadaver; tirai-o da /co "
na» i. é, frustra, e halda a doutrina apren- da sl'pultura; exhumal-.o. § fig. lJesen crr~
dida; o estudado. Aulc{]l'. 143 v.
papr.is, escriptos, noti.CI.as (que e lavam :5DCSCIIHíIlO, s. m. Aoção, e elTeito de archivos occultos). VWLl'a, 7. 17r· '(I~~cndesenSinar; o contrario de ensino. Canc. f. crituras se não tem d~senlerl'a( o" « IIU25 v. "desensino por doutr~nas».
lerrar (as obr~s maravIlhosas) ~as repu 11.
ocsclIHoáda, n, adJ. Desengraçado. ras do esqlH'Clmellto u V. cio Alc. . e. 1'00
Canc. f. 227.
Arr. 4. 3. "desenlCJ'ra~' das Irev~~ dOr~:~cia'
ncsclIllobCl'bceé.·, ou - 6l .. bCl·hcce.·, olvido" « - o entendimento da lono com a
V. trans. Tirar, abaleI' a suberba, o org-u- Feo, Quadr. § ft~. Df!Senterl'ar 1Il0f:fos mOI"
lho: v.' g. nada 6 mais 1llít para - o /w· SlLa lingua salyl'!ca; I. é, falla~la ir da ter.
mem, do que o conhecimenlo da sua fraqueza. tos. Arl·. 1. 17. § Desenlerrar; e::ta 'US' .05
§ - se, v. rer. Perder, deixar a snberba o ra ouro, e outros me~aes, e p~ rarJ1erra lIe
orgulho.
'
diamantes cava-Ios-ha~ de~alxo ~~_los.hãO
ncsclIsobcrbcciclo, p. p. de Descnso- Coloconda" e o~ rubIS dcscn~'s~llltrl'ar a
berbpcer; e adj. Que perdeu a suberba.
na de Pegu" VW/ra, 10. 193. « '~osdOS eUS
DC8cnsoh'ár, V. trans. O ml'smo que prata» Id. § fig. ,,- os benemerlrecimentOSJ
desa~solvar. Ex. de Bumb. "desensolvar o retiros" Vieira, 8. L58. «- me
ouvido do morteiro com o diamante».
Feo, Quadr.
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Dcsenlerrór-!fC" v. ref. fig. Tirar-se,
separar-se. PaiL'a, ::), L. {. 75; "des~nlerrarse das cousas terrenas". § fig. Sair do retiro,.
DC8Clller"olll", v, tr~n~, ~esfazer os .torrões: v. q, - a lerra. ~. Lu!z, Glos. Onent.
,38, '§ Iiesentorroar, e malS usado.
.
p Dcscnles.ido, p. p. de Dcsentesar, e adJ.
frouxo suxo, bambo: v. g. cOIc/a desentesada; bordão - ' .
DC8cnlc",ill', ou - ZOI', v. trans. Suxar,
afrouxar alluillo que esta l'õt.irado, e rl'lesado.
DesenlcsÓ"-!lc, V. rer. Tornar-se bambo frouxa: v. g. de..cnte:,oll·se a corda com
allumidade. § fig. Tornar-se moderauo, traclave I aeeessivel o que era altivo, suberbo,
Dc;enleIJOurill;, e dCrlv. 1'. Desenthesourar e l e , '
DCM~nlbesolll'ndl'u', ", S. a que, a que
dcsenthesoura. § fig. ,,- uos segredos mais
reconditos da natureza .. ,
DCMenthesoll'·"r, 01l-=-~olr.'r, v, trans
Tomar, tirar do tbesouro. § lig. Fazer apparecer descobrir :-os segl'edos da natul'eza.
Dc~enlbronlzi.r. II. Dl·selltronizar.
Des"nloll~iio, S. 1'. a aclo, ou e1l~ilo de
desentoar' desafinação.
DCMellloadllJllénlc, adv. Fóra de tom;
desafinadamente. § gm ullas vozes descoropostas. Cotlio, 4. 3. U. e 4. 7. 7.
Descnloi.do, p. p, de Desenloar, e adj.
fora de tom, que não tOlTla bem o tom.
Ilibo, p. 199, -cantou com voz tão rouca e
desentoada". § Homem desellloGelo; o que
não sabe entoar. § lig. /lazões, braelos, 1'ílIldas desenloadas; do que grita, brigando.
ou se ri descompostamcntc. Lobo, p. 64.
•não menos se ha de gnardar de ~er c/esenloado nas risada ". § Palavras desenloadas, AI'I'. 4. 14. dietas com suocrba, sem
mansidão. Luc. 7. 2.
De.enlonlllellto, S. m. 'Falta de consonancia: "o desenloamento e consonancia
das voze~ barbara" AJ. P. e V. do Are, 5.
c. 21. .descnloamenlo e nimiedade do arcebispo•. § Desentoação.
Desenloar, V. intrans. Sair do tom, cantando; desalinar. § (fig. e fami!.) D.l?sproposHar, sair-se com uma parvoíce fÓI'a de
proposilo. Lobo, p: 28. § Enfadar·se fallando alio, maldizendo, arrazoando mal: "para
ofazer la Jobl c/esenloal' com Deos" Feo,
QI!adr. 1. f. 130. I. fazei-o, dizer blasphemias, palavras de colera. lbid. Luc. 9. 8.
c- argumentando".
Dc.enloi...-se, V. ref. Sair do tom ordinarJ~, AIT, I. 24. ucomo taramellas, nunca
reSiao de se desenloal', e pregoar falias
albe)'as. Couto, Solei. Pra/. "para me desmlaar' nesta materia. dizendo verdades
duras),
DesenloU.er, 'I. trans, p. uso Tirar os
nervos do estado de entorpecimento, ou de
fraqueza;. restituir a um membro paralJtito omOVimento, a lIexlbilldade.
DC,senlonár, v, trans. Tirar o entono
aallIvez.
'
DC8Cnlonar_sc, V. reL Desensuberbe-
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Iestava
DC!lcotrnnçiU',
trans. Desfazer o que
ent.rançado; destrançar. § Soltar as
V.

tranças do cabello.

~csellt~'lInbodo, p. p. de Desentranhar;
adJ. Despejado 90 debulho, on deventre, ou
ent~anhas. ~neula,. 12. 51. "os animaes de~o~ao.,. e al.nda ~lVOS sao desenll'anhados"
~ lig Extrah1l10, tirado de Jogar profllndo
em que estava occullo : v. 9 o ouro dest'lItranhado da le/Ta; rig. sl/spiros dese!'tranhados elo coraçao ; segredos - da mais re{othada dissimulação.
Desl'lIt"llIlhudôl', u, s. a que a que
desentranha. § O que, a que tira alguma
cousa occulla, v. g. o sentiuo de um Jogar,
011 passagrm escura de algum escri P,to :
"desenlranhador ua verdade das escrituras"
Censo do 1'.4. dos S. de Vieira.
DCSCllh'llI.h.\,·, v, trans. Arrancar as entrauhas ao animal, ou ao homem. Elegiad.
250 v. Feo, Quadr. "llesenlmnitai este prixe
e guardai. d'elle o coração, o fel, e o flgado.. Arr. 1, 7, "cruel dra"ão, que mordendo-a, e tra~ando-ll1r as carnes a clesenll'anhava.. § li"'. «Desanlmnhai-Ihe os adias
dos corações, matai-lhes v espirito de vingança" Lobo, p. 58 t l. § «- a terra por ai·
1'0" Lus. 1'ransf. § arrancar das entranhas.
Lobo, p. 6:14. "a vlbora a mãi desentranhan·
do" § Tirar das entranhas da terra: v. q,
desentra'lhar os melaes das minas profuhdissimas. B. Flor. 2. 233. § ligo «lJesenlra·
nhar suspiros" !Jlaus. 61 V. § lJasentranhal' algum negocio. ou mataria; examinal·o
profundamrnte. § lig. "Desanll'anha a Deos
(de~favorecendo os pobres para supprir a
vaidades) para entranhar no diabo/l Feo,T,'.
2, (. 256 v. § DesentranhaI'; tirar: V. g.
despnlrailhar o santielo das escripluras. Viei!'.
7. 176,
Dc~c ..h·allhilt·-!le, V. ref. Ra"gar-se as
entranhas: "a discordia com que os Eisnes
se desentl'anhãu" Lus. Trans(. 68 V. § Perder ou gastar parte das entranhas: "aranha
para que le desentranhas?/I (em fiar, e tecer
a ua teia) I'íeil'. 5. 303. AJal't. Cal. «a aranha se clesenlmnha.. , em fazer uma vil teia"
§ Dar tudo, ou fazer Ludo por alguem, li1'<11\(10-0 de si : "a verdadeira caridade desenlranha·se por acudir as necessidades, e
miserias do~ proximos" V. do Are. I. 5. §
fig.• Em seu feliz reinado se desentranhál'ão
as' mlllas, como para acudir a sua grande
li beL"UI idade" i. é, deram muitos metaes.
Dc~enlrcsolhá,', v. trans. liamper a primPlra coberta, ou peça de cima; e~folar.
Uast. 5. C. 67. ullom l1uma zarguncl1ada lhe
desenl'l'esolhál'ão as couraças".
D{,s'·III"'nl'1.clrill·, V. trans. Fazer sahir
das trincheiras, desalojar.
J)cscnlJ'lslcel"', V. trans. Iazer pl?rder
a tristeza, tirar a melancholia, alegrar. §
Desenll'istecel'·se, v. ref. e .
DcscntrlstccC", V. intrans. Perder a
tri.teza, a melancolia; e~pairecer.
DCHentrolllziu', ou UC!lcntlll'olllz/ll',
ou (ambo 1- siu', V. trans. Tirar do throno. Per. Bibl. Gen. II. noto 6. § fig. Privar
da soberania; desthronar, destronizar, V. g.
~r·se.
_ o u5u1fmdol'. ~ fig. Desenlronizal' os vi·
~csenlorpcc~r, V. trans. Tirar o tor- oios; fazer que elles lião predominem sobre
por, despertar, LIrar a preguiça, o embara- a virtude.
.
~ dos membros entorpecidos com frio
DC."leIlII'Otlxór, V. lrans. Tirar da troulormente~, ou paral.Hicos. ~ fig. Desper~ xa. § Abrir e desfazer a trollxa.
Ir, dar vlve~a, energia, vigor, actividade:
Dc.~cnlull11'do, p. ]lo de Desentulhar.: v.
r, g, - o a1l!11l0.
g. a cava desentulhada: o fosso.-; a clelaDesenlo'·llcee,·_sc. V. reL Cessar o t.or- de - das ruinas, ele.
~{"recobrar .0 movimento, o vi"'or. a srnDCSClllulhlldôl', s. m. a que trabalba
Ihd,ade:. c fig. sair do estaria ~e illercia no de~enllllho do fos. O. poço. etc.
~gul~,a, IIlcuria: V. g. desentorpeceu-se á DCSClllullllU', V. trans. Tirai:. o entulho
~lSllla,
das rui nas, rossos, rlla~, etc. § llrar o .qlle
rnloc.ento"PCelmCllto, s, m. Acto de des esta cm tullIa, ou cellclro_. M. Lus.2 2,).3.
da rPctcer, ou de desentorpecer-se: a muDClilellli.lho, S. m. Acçao de desrntulhar.
gi:ça ~ estado de torpor para o de ener- Alv. de 7 jan. 1752, Decl'. 12 nov. t802. § O
De actlvldad~.
q\le se lira dese~ttllhando, de fossos, po.esenlorrollr. V. Desenterroar.
ços edj(lcios arrlllnados, ou desfeitos, etc.
It~lhenlrnlbár, V. trans. (I. lIaut.) Tirar
.tcscntlllllmcnto, S. m. Acção de d~sque a ao panno, dando um córte no fio entllpir. § a f stado do qne se dcsentnplO.
Da une a este.
Uc"clllllpll', v. tran '. Tirar o que enlue!d~senlr~nçádo, p. p. de Desentrançar; pc. § Abrir o que esta entupido. § (fig.
beUJs De~relta ~ trança, § Que tem os ca- pop.) Desabafar, derembuchar; dIzer o que
Slrl••so tos, nao trançado : e fig. Cam. sabe.
,.
.
PIda, mais loura que a manhã clesanlran-I Dcscnnlsór, V. t!'ans. TiraI' o navIo dos
.
vasos, ou cortal- os, para o lançar ao mar.
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Tirar da vasa, alimpar da vasa, ou do
fado.
DCSClll'J\!flÍr.sc, V. ref. Desatolar-se da
vasa.
DCSCIl"""IJI11l", V. trans. Tirar o liquido da vasilha; despejaI-a,
nCSCII"CIIC,IIIII'Jio, p. p, de Desenvencilhar·se, e aujo Desembaraçado do que o
rodeava e prendia.
DC.'lCIl'·CIICillutJo, v. trans. DesemJ)araçar. II. Desenvencilhar-se, que é mais usado.
Dcscn"cllellllJÍI'-!lc, V. ref. Tirar-se das
mãos de quem arerra, ~egura outrem. § Livrar- e de quem importuna, e incommoda'
desembaraçar-se de al;ruem, ou ue algumá
cousa. § fig. pesell1:el1citha!'·s~ de esperança -. AlIlegr. I. 162.
DcscII,-cncllhr, V. (rans. Fazer expellir
o veneno. § Curar O envenenamento ministrando o anlidoto.
'
DCSCIl"C"';"", V. trans. (I. nanl.) TiraI'
as vélas das vergas, soltando os envergue
ou cabo~, que a ·seguranl. § (lIg. e fnmi!.)
De~pir o fato.
DCHCIIVC"I;OllblÍdo, etc. V. Desavergonhado. Pant cl'Av, C. !n.
Uc..eJIl·CI·lIár. V. Desinvernar.
nc"cllvel'lIh,á", v. trans. Tirar o verniz de qualquer peça envernizaua.
Descn".llslí'·, ou - .hll'cst~'·, V. trans.
a contrano de envestlr, ou IDve 'lil' em
posse: "desenvestimo-IlO. e enve timos o
dito mosteiro na dita berdade" Doo. All1.
DC!lCJI"icz",', V. trans. Tirar o enviezado; por a direito.
DC!fcU\'llIcllbi..·. V. Desenvencilhar.
nc~e'H'lolál·. V. trans. Purificar reconciliar a egreja vi.olada· expiai-a. Feo,' Quad!'.
1..73. ~. ,§. Benzer a cou a profana, e qne
fOI de IDfselS, quando se quer usar em ministerio sancto, 11. 3. l. 5. • Ihe mandára
aviso, que a desenviolasse ... (uma tenda
ou barraca de camp<lnhal JJor ser do uso
l!'el·l{ey de Abel (\Jura se izer missa n'clla)". § fig. "Se fa laes com escudeiro sais
cheirando a elle, e para irdes as damas
dev~is tra.ladar-vos em antro trajo, e e(es~
envwlar·vos como adro" Palmo Dírll. I. "-a
c.onver.saç..~o das perdidas ll
da lição de
livros ImplOs e obsceno II.
Desc.U'IHCá.·, V. Iran . Tirar a viscosidade. Cu.n'o, Potyanlh. p. 59.1. "e dasenvisCal' as materias acres, salgadas, ou azedas...
Del'lClll'oHJlllltmtc, adv. Com desenvoltura, desprjo, desem baraçô nas acções de
valor, trabalho, etc,; de maneira livre licenciosa. V. Desenvolver.
'
DeHmn'olto, p. p. irr. de De envolver e
adj. Sem pejo, nem acanhamento: desembaraçado: "riesellcollo em peuir. 'l', de Agora, I. I. § Travesso, turbuleuto. § - a ca·
'Callo; que anda sem pejo, e faz varias habilida~e5 .. Res. Ch!'. ~ lJesenvollo; agil, que
anda ligeIro. EnlJ1cl. /. 188.• tanto -, e ligeira era" (Camilla) Sá a Mú'. Es/r: 4.. 2.
"nunca vi bebado tão clesenvollo dos pésII.
§ Denudado com desembaraço nas forças e
agilidade~, e no animo. Sagram 01', C. 21.
"sallou da sella desenvollo" "fallou elcsenvollo como homem costumado a tratar damaSll (com despejo de homem urbáno) §
De avergonhado. § Illlmoueslo nas palavras
e acçõrs: "como elle era elcsenvollo, e ella
dp~peiada, coml?çou rle lhe tomar as mãos
per antre a graues ll (a prineeza Clorinda).
11. Claro 2, c 30. lllt. Bel.
DCSCJl"oUõso, Ó.'!JII, adj. Desrnvolto.
Prim. e Hon1'a, 4.. 12. "não seja çujo, sofrp~ O. nrm mui elesellvollosoll.
nescllvollú"II, S. L Drsembaraço phJsico, agilidade, viveza. Sagramol', I. C. 22.
"não linha desenvollll!'a para dar saltos ..
"desenl'0llu7'as a cavallo, correndo em pé,
apanhando cousas do chão na carreira,
etc." Ileso Chr. C. 78. § Tra\'essul'a, turbulencia. § fi"'. a despejo honeslo, ou uesllonrsto. § Immodestia; lInpudor; mais nsado
n'este sentido: "o despl?jo e desenL'ollul'a da
lIainba.. (mulher de D, Henrique de Ca-tella). Leão, ChI'. Ar. V. C. 43. I ieira, 9. 79.
Bem. Ecl. 9. "deu-me Ginebra d'olho com
tal desenvoltura" Ulis. 1. se. L. ~se eu visse
1(.-
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desenvolturas em minhas filhas, desassoce- extensão: o desenvolvimento da linha te1'- n~o forão no mUl)do» i. é, esquecida, r.
go, etc.» Sagral11 01', 1. c. 21. "os homens ,·ea. § (t. arch.) Extensão sobre uma superftcie dlda. § (t. f~r.) DI.z·se o,ppeUação desert~ a
não gostão desenvotluras nas mulheres, nem plana das superllcies que envolvem uma que nao fOi segUida pelo appellante. 0;'1
chave de abobada, ou con:'trucção seme- 3. 8. 68. 8. Eu(r. 5. 8.
(.
que ellas fação sobejos favores».
J'cllc''''oluciio, s. f. Acção, ou efTeilo de lhante. § ii. Desenho dos planos, perfis. etc.
(Des~r~o, Despovoado, Solitario, Ermo
desenvolver; ·desenvolviH1enlo. § (t. de de uma construcção. § (t. geom.) Acção de S.'I n .) I alZ deserto, é o que se acha ahan:
geom.) Acção pela qual se desenvolve uma desenvolver uma curva para lhe fazer des- donado, sem cultura, nem producçào algucurva, e se Ibe faz de crever 'uma evolven- crever uma desenvolvente. § (t. alg.' Forma- ma. .Desp.ovoacw 0, q)le ~ão tem habitaçõrs
te. § ii. Figura de papel, ou pap/'lão, cujas ção d'uma serie representando uma fracção nem habitantes. Soltlano, o qne não é rre~
difTerentes partes, estando dobradas e jun- analj·tica. § (I. pbysiol.J Crescimento dos quenta~o, e onde o. que por elle transila se
corpos organisados. § Aperfeiçoamento, au- acl)a so.. Ermo, diZ o mesmo que deserlo
tas, compõem a superllcie de um sólido.
DC8cnvoln~ .. lc, p. a. de Desenvolver. § gmento: "desenvolvimento da ci vilisacão" § so/tlano, IUculLo. As cha1'llecas são desel'la/
Cultura intellectual; progresso nas léUras, o~ rochedos elespovoados; os bosques solita~
il. (l. de geom.) V. Evolvente.
nos.
UCSCIl\'oher, v. trans. I!:stender, desdo- ártps, industrias, commercio, etc.
UCSl'lIvoh'Í\'cl, adi. 2 g. Que se pode
brar o que esta envolto, encolhido: "desnc.scrtin', S. m. (do Lat.) O t,nililar, que
enl'Olver a capa» B. Flor. 2. 241. § lig. Des- desenvolver § (l. de geom.) Explicavel, sus- desel ta, que abandona o serviço militar
cobrir, ampliar, e explicar o que é susce- ceptível de ser desenvolvido.
que se ausenta sem licença. V Tornilbeiro:
UC!lCIlXlIbldulIlcntc, adv. Insipidamenptivel de mais explicações, exposições. Vwi(Desertor,. Transfuga. Syn.) Ambos estes
te,
sem
gosto:
sem
engenho,
sem
graça.
7'a, 3. 52.• que eu desenvolva hum pouco do
termos deslgll?m o soldado que abandona
ucscllxubido, li, adj. Insipido; sem gos- as suas bandeiras, e o regimento em que
que esta encoberto na dilferença desta semelhança.. manifestar. ~ (t. de geom.) - to, sem sabor.. § (t. fam.) Que não tem gra- assentou praça; mas lm/ls(uga ajunt~ a de.
uma linha: perlongar: - uma Clt!'va: V. ça, nem animação: homem desenxabido; dis- s~rtol' a. i~ei~l accessoria de passar ao ser.
ViÇO do 11l1mlgo.
Desenvolução. § Fazer crescer o féto, o em- curso desenxabido.
DCllcllxlIbhuento, s. m. Insipidez, sembrião, o germen; fazer abrir, desabotoar a
Dcscrv'ço, e der. V. Desserviço.
l1ór, do capulho, botão, etc. § Augmentar, saboria, frieza; falta de graça. viveza.
DcscscolllIlllIlIg"'r. V. DesexcommunUC!lcllxurcl"'do, p. p. de Desenxarciar. gar. Leão, ChI'. I. r 71.
l?ropagar: loi elle quem desen vol veu aquella
mdustria. ~ Empregar, applicar muito tra- Andr. CM. 1.63. rrgaleões desenxarciados».
DC8csclII'ceêr, V. trans. Aclarar o que
Dcscnxurcliu', V. trans. Desapparelhar estava escuro, ou é escuro: "como alua nibalho e diligencia em alguma cousa: deseno
navio da enxarcias. Casl. L. 2. c. 118. e tida desescurece as. tre~as da noute. § fig.
vol veu grande actividade na direcção ela empreza. g fig. Fazer que alguem perca o aca- 8. c. 43. Freire, 2. n.· 122. "desellxarciar Aclarar: • - os mlsteflos da Sag. escritu.
nhamento, o pejo, o encolhimento, e titni- com tiros" Cottto, 8. c. 30.
ra, dos profetas» ,,- a famllia nào nobre.
Dcscnxc.'gill', V. intrans. Distinguir, dif- .-as antigualhas, etc."
dez de quem tem vergonha, ou embaraço,
ou de quem não tem uso do mundo, ou ferençar. 111. e Jl1oça, 2.3. "uma tristeza, que
ucscsCIl"ccído, p. p. de Dpsescurecer:
não vio gente, como se diz: e a ma parte; mal se podia deseJl.xe1'gal· de honestidadp" ng. -entendimento desescurecido de suas
.
fazer perder o pejo, a modestia. Enfi·. 3. 2. divisar, conhecer as cousas com distincção cegueiras».
•desenvolver as raparigas com despejos» de umas as outras.
Dcsc!lcIS, (e a~sim .DeseseUe. .DesDi/o, Des·
DCSCIIXOrrulllcllto, s. m. O acto de des- enove). V. Dezescls, etc.
Ulis. "provocar buma mulher, e desenvolvela» "para desenvolver o infante a fállar La- enxofrar; o seu ell'eito.
DCSCl!lpllnlatlo, p. p. de Desespautar; e
uc.. cllxor.·.ir, v. trans. Limpar tio enxo· adj. Li \Te de espanto, ou do espanto que litim. fazer perder o pejo, ou ma vergonha,
fre,
tirar
o
enxofre.
§
(t.
famil.)
Desagastar,
embaraço, e adquirir facilidade. Res. Vida,
nha; sem trmor: rr- o mundo de Alija, 'o
c. 10. § Desrmbaraçar, despejar: ,,(de nrgo- desamuar. § - se, v. ref. (t. fam.) Desagas- 1IIosofo - dos medos do vulgo, e vãos ler·
ci os tão em prçados) não se póde homem tar-sr, desamuar-se.
rores da superstição».
Dc...cnxo\'lIUllido, ", adj. Que não é endesenvolveI' Ilmpamente» Vi/h. 3. sc. 7. §
uCscslulntã.·, V. trans. Fazer cessar o
espanto, tirar a]gucm do espanto.
rrDesenvolver as mãos na peleja" movei-as xovalbado; o que é muito limcm.
Dcsc.... lllb.· ... do, li, adj. Que não esta
Iivrpmente. ined. I. 387. ~ Fazer augmenuCSCSI.IIIIC"'r-sc, V. ref. Perder oespano
tar, cre~yer: a gymnastica deseuvolve as 101'- em equilibrio.
to. H. .Dom. I. 5. 40. "nunca me desespanlaUCSC'IIIIIUu·i.r, V. trans. Tirar do equi- rei desta gpn te».
ças phys/cas.
nCIIClll'oh'êr-IIC, v. ret. Crescer, pro- librio; fazer perder o equilibrio. § -se, V.
DClICSltàll'O, S. m. O estar sem espanto,
gredir, augmentar: v. g. desenvolvem-se as ref. Perder o equili brIO.
livre do que tinha: rrO - com que os irra·
plantas, os auimaes; as industrias, as artes,
DC8Cfllllllbdo, S. m. Estado das pessoas cionaes olhão para muitos objectos que teo commercio, a instrucção, etc.; desenvol- ou cousas que não estão em equiltbrio. § morizão, maravilhão, e espantão os ho·
vem-se as ideias, ampliando·as e aperfei- Falta de eqUllibrio.
mens» "ouviu a sentença com socego, e-I
DC"Cqllh'octll', V. trans. e intrans. Tirar, da morte que lhe certi1lcava.
çoando-as peto. estudo, ou pela practica;
desenvolvem-se as faculdades da ai ma, as desfazer o eq ui voco, a eq ni vocação
Dcsesllcl'lIeião, S. f. Ido Lat. desesperaDcsc." S. m. (do FI'. desserl) Barbarismo lia) Falta de esperança, com impaciencia, e
paixões, etc. ~ Propagar-se, espalhar·se:
âesenvolveu-se a epidemia. § Desembara- e gallicismo inutll por haver na Iingua Por· affiieção da perda de toda a esperança: U.
çar-se no serl'iço, no estudo, etc.: estava tugllPza, pospaslo, sobremesa.
g. causa.,', melter em desesperação. Arr. ~.
at1'a~ado mas ultimamente desrnvolveu-se
Dc"c"çiio, S. f. (do Lat. deserlio) O acto II. "os Lusitanos metterão em desespera~
muilo. § Estender-se, prolongar-se. § Sol- de desertar, de abaudonar 11 serviço militar a potencia Romana de sahir com a sua. I.
tar-sr: "desenvolver-se dos braços, que ti- a que se esta obrigado. li O acto de abando- é, fizeram desesperar da sua conqu.i~ta. §
nhão travado, asido· Vieir. 10. 45. 2. "des- nar alll:uem ou alguma cousa, V. g. um par- Razão, cousa que faz desesp~rar ~ VlelI'. 7.
6nt'oIL'lJI'-se de em baraços» Vilh. q,. sc. 8. tido politico. § (t. for.) A desistencia tacita 36. -os anjos quando lhe qUlzerao_ buscar
aIlivio sablrão eom uma.desesperaçao.
"desenvolver-se o ar intimo dos corpos» § do recurso.
Dcsc",pcrAclllrnclltc, adv. Com desespe.Desenvolver·se mui/o, ou bem; fallar censoDcscrtllçiio, s. f. (t. for.) O não seguir
riamrnte, e mui claro. Eu/i'. I. I. "ta, que os termos da appellação: sentença da-; ração. Freire, 2. n.· 46.
.
U(,SC"'lll'l'áclo, p. p. d~ Desesperar, c
vos desenl'olvei~ muito» it. tallar, conversar, que pronuncia a appellação por deserta.
adj. Inesperado. § Que esta em desesperatractar sem pejo, ou reserva. B. 4. 7. 16. Ord. Man. I. 32. 7.
rrcum quem Acedechan se desenvolvia bem"
UcsCI·ti.do, p. p de Desertar; e adj. ção. § Que perdeu as e~peranças. #. F'~r. 2.
§ .Desenvolver-se com algllem; perder o pejo, Sem povoadores, que deixaram as suas ai· 78. Arr. 4. tI. "desesperados da VJctOl'la. §
respeito; abrir-se, despejar-se, familia.ri- deias, habitações, terras, cidade.§ Desam- De que se não tem esperanças, ou se perzar-se, portar-se sem ceremonia. Fe1'r. Bris- parados por desertorrs, alliados, auxiliares: deram. Vieir. Cart. T. 2. rrprccadores desesto, 3. 2. § .Desenvolver-se o filho com o pai; "vi u· se o general desertado dos Gaullezes. perados" de cuja conversão não. lia esperan·
fig. perder-lhe a vergonha, o acatamento, e dos Belgas alliados de sua maJ'or Ilança,; (:as. V. de Suso, f. 20. "bem como o doent~
~uja cura be desesperada. § Caso desespera
abandonado, deixado.
o respeito. ~ V. Esclarecer, syn.
nC8cllvolvátlll, s. f. (t. geom.) Curva por
D('sel·t"'", v, trans. (do Lat. deserluln, elo; que não póde acontecer. § Casos des8Scujo desenvolvimento' se pode SUPPÓI' for- sup. de desero) Despovoar, ermar: "deserla- peraclos; (na' medicina,) doenças, de que~
mada uma outra curva, que é o logar de 7'M a terra que os crear'all § Deserlal' a cau- não espera cura. V. c/o Arc. 6. C. 8. § Cau
todos os pontos de encontr'o das normaes sa; (t. for.) Deixar, desamparar. V. Deserto, sa desesperada, como. a,qae/la, Qlte estaVll se~ã
lenciada a final. Vtetr. 5. 244. a que esãO
infinitamente visinhas dirigidas a uma cur- adj.
va dada.
n('8crti..., V. intrans. Abandonar Oser- perdida pOI' outros fUI~damento;~, q?e ~
Ucscll\'oh'ido, p. p. regul. de Desenvol- viço militar, ausentar-se d'elle sem licen- consentem obter o venCimento d ~lIa. e g.
ver; e adj. ~ Augmentadoi crescido; adean- ça, com animo de o deixar de todo. § Au- qualquer negocio perdido il'remedlavelme~a
tado. § Explicado: "doutfloa bem desenvol- sentar-se: "desertou. d'aqui, das nossas con- te, irreparavel: "peccado _» d? quesetg
espera perdão; contra o EspIrlto Sanc N
vida no seu livro. V. Desenrolado, Expli- vivencias.
cado.
DC!ilé.·to, S. m. (do Lat. dcsertus) Logar .Desesperado de saude . sem esperançaiut .
DC!lCnl'oh'lmcllto, S. m. Acção, ou ef- ermo, solHario, despovoado. § (fig;. e fam.) Lus. 2. 189. 2. "doente mais desesP~~ nã~
feito de desenvolver, ou de se desenvolver: Prégar no deserto; nao ser altendiao no que Calvo, Bom. "arvore desespel:acla u ~u~~ 4re.
póde pegar na terra, e revIver. . .
desdobramento, desenrolamento, descobri· diz das pessoas a quem se dirige.
mento do que estava envolto. § fig. CrescinCllérto, a, adj. (do Lat. (deserlus, a, 1. C. 8.
d
nerança,
mento, incremento: v. g. - elo I'éto, de uma um) Ermo, despovoado, deshabitado: v g.
UCSC!lpcri'llça, S. f. Falta e eS)/o:ll I.
planla, etc. § Abrimento: v. g. - de uma nas desertas praias, montes. § Abandonado, desesperação. inecl. 2. {. 220. M:" dt ~r.
't6r. § Acção de ampliar, ou explicar algu- sem babitantes, sem moradores: herdade -; C. 31. Cal. Rom. 750. • desespcran,.....
ma cousa: v. g. - de um ylano, de um sys- desabitada. Sousa. § fig. B. 3. Prol. "a lem- dão...
C usar desDC8csl.crançár, V. trans. a
lema. .Dcc)'. 2. jun. 1830. M Prolongamento; brança delles sera deserta, quasi como se
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esperança; desanimar. §-v..intra~s. Perder etc. .des(abricou o engenho, vendendo a que convi Ilha á verdade, e magestade da
aesperanea. § Desesperar, dlrrere, um vem fabrica dt'llell,
cousa» i. é, se tivermos falia. B. \. \. l.
-1t~stnIJl'IC'"·.se, V. ref. Desfazer-se da § \lalbar: -não des(a/leceu em sua firmeza"
de osperalÍçG, e o outro de espera.
DC.!fCHpCl·ÚI', v. t~·ans. Çausar de. espera- fabflca, da fazenda. § Perder os intrumen- Jom. d'Afr. L. 3. C. tO. «desfalece a razão.
~ão, desesp_ero, Imtar vlvlJ:.men~e. SlJgra- los de tralJalho, como bCstas, bois etc Falha, não milita. Ord. Ar. 3. p. 128. §1/101' I. c. 2~. e 26. e no c. I.<l. «nao vos c/es- Vieir. 12. 219. "porque cuidais, que se ar~ na paga; falt.ar com pagamento. B. 3. 6. 3.
espcí'eiS Il UUs. 2. sc. I. "pOIS me d~sespera ruí não, e des(abricão, e estão feitos taperas - no ~Imprune/llo da_ promessa; não a
.
quem me quer mal. N. e Moça, Bci.. 3~ e tantos engenhos?" (no llrazil.)
cumprir:' - na e:cecuçao das leis, das orlogo: .de IlUns engan.os me desesperarao,
Dcsr"!1'ulu",cule, adv. Descaradamen. dens; nao as executar.
ed'oulros dese.lperet (lDtrans.)>> c - os re- te, com de. façatez.
nesr"ll'.eí~o, p. p. de Desfalecer; e adj.
qncrentes com delongas de despacho» 01'(1.
Destat;i.do, p. p. de DesFaçar-se; e adj. Falto, destltUldo : v: q. - de animo, de fOI'Mail. 1J. 2. 6. 6. «~ tlDham desesperado de (ant.) Descamdo. Arr. 3. 12. e em outras ças, de genle, de proV/soes, e enFraquecidocom
achar pedra para ISSO" "desesperou os Mou- partes. //es. Alisc. "anda o mentir tão des{a- essa farta. B. 3.7.3. Palmo 1. c. 39. «de(alecido
ros de entrarem nella» fcl. 2. 7. 6. «benefi- çado» Presles, Aula dos Canlarin/ws: «des- de valedores» "a armada desfalecida de carcios de que vossa morte nos des~spel'ou» façados focinboE".
ne" Casl. 2. C. 123. -1i11'j'O'ua desfalecüla de
J~t.'l1rnçILllIc.;to, S. m. (allL) Descaramen- vocabulos» B. Gram. f. 2 8. ,,- de sangue"
Incr!. 2. r 136. ,,- al9:11ern de salvaçao» Luc.
fazel.o desesperar d ella. § lJesesperar o ca- to, desavergonbamenlo ; desFaçatez.
Palmo 3. r. 14 V. "tronco - de raizes arrol/o; casligal-o aspemmamen~e. Galvão.
De§tIl9iu·."e, V. reI'. Desavergonhar-se, ruina, e caye" § Desmaiado.
'
§ Doscsperar algu11lt;L cO!lsa; nao esperar. descarar·se. Barb. D.
UesCnlcehllculO, S. m. Falia de força ;
Vieir. 6. 3l. "que nao so os demonlO& desne.'Jf1;9 utez , S. f. Descaramento, desver- e~\'aeclmento do sangue, que vasou das fei\!percm a victoria,. mas que nos temão, e gonha, IJTlpudencia.
ndas. Clarün. § Desmaio, del\quio. § Frafujão de nós- Eu(r: I. I. «esse, e outros re
De"ruleúdo, p. p. de DesFalcar: "seja o queza: v. g. desFallecimento dos senlidos.
medios desespero» lbtdem: "bem, era essa a legado, a pensão desfalcada. § adj. Lesado: Eu{r. 5. 10. § Falta de alguma parte. prenrainha de Chipre, que antemão desesperÇle~?" "... filho chama O tyranno tutor, ao desfal- da, qualidade. B. Claro 2. Prol. "o desfaleacl. 2. sc. 6. "o que outros desesp67'arao» cado E Dllsero pupillo" Garção.
cimenlo que nelle ba via de descrição» "os
ne..fnlelllllcuto, S. m. Deducção, dimi- il.efectos e desfalecimenlo (sabefl que ha no
i. e, perderam as esperanças de conseguir.
nuiçílo,
falta
de
qualquer
quantia:
V.
g.
desFCIT. Egl. Il. f. 203.
escflvom» Orel. Ar. I. T. (6.3. § Diminuição,
DctfCSIICrnr, v. intrans. Perder as espe- Falcamento das Tendas, da doaçào. Urdo 4. falta do que é egual, justo: V. g. ddsfalle·
ranças: v. g. desespera do bom Sllccesso; da 65. 3. e Atan. 4. 9. 3. § Defraudao:ento, des- cimento do juslo preço. Orel. 4.4. \. §. (ant.)
laluação, da vida, da saude: "desespero ver falque.
- elo sol: ecli pse. Ras. Letio.
Desrulcúr, V. trans. (do LaL defalcafe)
11m ditoso a isso» At. C. 6. 89. § Desesperar
De"tlllt.'!1 údo , R, adj. ou p. p. (anl.) O
de ludo; de si mesmo. § Entrar em desespe- Deduzir, diminuir, tirar alguma porção. Ord. mesmo que Desfalecido. Elu.cicl.
ração: "na mór esperança dcsespero» Cam. Man. 4. 9. 3. e Fzlip. 4. 65. 3. «não se deve
Dc"tillclue, S. m. Falta diminuição
E/eg. 9. § Adag. Quem espera, desespera. . eles(alear nada da doação valiosa entre mari- desfalcamento. (DM('alque é niais usua!.) i
DcsMI.cri..··se, v. rer. Desesperar-se de do, e mulher, para suprimento da legitima, El.lls. Versos. § Defraudamento; falta, desalguma cousa; perder a e~perança de a con- quando não basta a terça" "todo o Judeo ... vio de alguma quantia, que devia existir cm
seguir, ou lograr. Palmo 2. c. 1ql. .não po- que ouver herdades, casas, ali vaes... pagne caixa: e/escobl'io-se wn desfalque na lhesoudia acabar com sip;o desespel'Q7'-Se das ou- o outavo do renovo (frlletos), que Deo bi 1'al'la.
tras damas" conceber: 'mao lia ahi venci- der, como por jugada, nom lhe sendo dcs·
Desfuml.... V. Dirramar: "quem te não
mento grande, SPllão onde o que combate falcadas as custas, que sobre esta fezer" i. ama, em jogo te des(ama" Acla.q. Pari. 78.
!C timspera_ Palmo 2. C. 138.1) se quero em é, sem dednzir as despezas do adubio, e
Desrullllllzâr, V. trans. Tirar ideias e
lanto mal desesperar-me» Cam. Ecl. 2. § En- amanhos. Orei. Ar. 2. 74. 12. ib. "desfalcado opiniões Fanalicas: "OS sabios que guarraivecer·se, encolerizar-se.
o foro" deduzido, abatido para se ver quan- dando os foros á <anlidade da verdadeira
DC~C81Iél'O, S. m. (L famiJ.) Desesperan- to é o outavo. § Dissipar, defraudar.
religião tem desfanalizado a Europa"
nesruldú.·, (ant.l (Disseram falda, hoje
ça com irritação, e paixão, qúe ella causa:
Dcstl"'el"'do, p. p. de DesFarplar . e adj.
cai7', enlmr em -.
(ra/da) V. Defraudar. Eluciel.
•isso ó um
Diz-se da fariona de que se spparoú o Fa·
nC~CS(llIlpndo, p. p. de Desesquipar ; e
Desfalecente, p. a. de Desfalecer; e rélo. Phann. T. "Farinl1a do trigo, quando
adj. Falto de esquipação : «o navio desesqui- adj. 2 g. Que desfallece.
Vem des(m'elada da atafona. § Di vidido, despado. Barros, lJ. 4.
Desfllleccl', ou DesfuUeecr, e derivo feito em bocadinhos, de modo comparavel
Dcscsqllll.àr, V. trans. Tirar a esquipa- V. trans. Fazer desFallecer, ir a morrer, fa- a farelo.
ção; de apparelhar d'elJa.
zer esmorecer; fazer desmaiar: "já a chaDc",rllreJiÍ.·, V. lrans. Tirar o farelo á
DC.!fCtfleh·Íl.·, V. tTans. Tirar as esteiras ga cruel me dcs(v/lece- Eneiel. II. 202. B. Fari oha, separal-a d'aq unlle por meio de
que cobrem o pavimento: v. g. - uma sala, Clar. Prol. "se a natureza desfaleceu alguem péneira ou peneíl·o. § Dividir, desfazer o
ul/la casa.
no conhecimento das coo onancias, supriu- pão ou qualquer outra materia alimenticia
Descslímo, S. f. Desesl imação, falta de lhe esta falta com disposição, etc.» i. é, se em bocadinhos, de modo comparavel a fae>lima; despr~so de sua pessoa: .a este negou, ou não deu tudo que basla, ou é rélo ; esfarelar.
grao de desesltmal) F,'. 11t. de Jesus, Trab. necessario. § Desamparar: «aquelle a quem
Del'tf1l8lío, S. m. Falia de fastio; appetíle : "o des{aslio com que come I» § fig'. Sa2.32. Aqiol. Lus. 1. 68. "era Ião grande a - a fortuna desfallece» Ined. 2. f'. 302.
que till~a de siu.
Desrllleccr, V. inlrans. Faltar o animo, bor, graça no praticar, de sorte qne se faDescsllmülIiio, S. f. Falta de estimacão' ficar amortecido; faltarem as forças, des- ça ouvir com gosto, e assim no escrever
desestirna. P. llib. Obro
- , maiar: «desfallccendo-lhes todos os espiri- desenfasliada, saborosamente.
Del!lrllvc'lr, (ou J)isfavol' por uso, ainda. DetfCtfllIlUidll'~I(~lltc, adv. Como deses- tos ... que não se pode mais mover'; B.
lllDado e desprezado.
Cla/·. 1. 7. ~ fig. «Depois que a grãa !toma que menos proprio), 11. m. Falta de favor,
~csrslllluido, p. p. de Desestimar. Não desfa/lccer do ~eu senhOrIO" i. é, descair, cessação do favor, do auxilio, da mercê ;
eSlJmado, desprezado.
arruinar-se. B. CI(1r. 3. 4. § lJesfallecer o desserviço. perda de graça, ou favor de alg,
~C.!fCtfUmlldo.·, n, S. O que, a que des· alenlo faltar a respiração, de medo, su to, pessoa poderosa: v g. eslal' 1W - do prinf&tlma: .os nescios sempre forão descslima- ptc., desanimar, esmorecer. Palmo 2. C. 135. cipe. Luc. 6. \. e 5. 3. «perplexo, e descondores do que he bom·. § adj. Que desesli ma: desfalecer o coração» desacoroçoar. B. Olar. solado dos favores do filho, e desfavores da
",povos descslimadores da nossa Santissima 3. C. 16. «amor, esenlimentochegam ondea mãy» § Desdem, desprezo, repulsa: "receéo Couto, 5. 1. 2.
li ngua elesfalece- (não sabe dizer o que cum- ber desfavores da sua damal) Cam. Eleg. 6.
Desetfllmár, V. trans. Não estimar. § Não pre, e não abasta, não alcança.) Paiv. S. I. e fi'eq. "como diz desfavo/' mal com bellelucr caso: "os nossos desesl'imavão a vida 288. 1(['. I. 6. e (I'eq. "desfalecer na carrei- za I» lmclar com desfacor pessoa, ou cousa'
'
~lrigos, o fogo do inimigol) P. P. 2.149: rlf', § Faltar em grandez~, nnmero. Goes. desfavorecer, não patrocinar.
! ""sprezar.
Dcsr,n'ol'á"el, adj. 2 g. Não favoravcl
Ch!'. Alan. 2. c. 44. «crescia o numero dos
Ducslon'ndo, p. p. de Desestorvar. Li- Cafres, e desfalecia (diminuia) o da sua gen- contrario, adverso. Plalw approv. pelo Decr~
Ire do estorvo.
te" «pequeno bem qne des{alece» Cam. San. de 27 abro 1779
nestf"'OI'ill'elmcnte, adv. De modo desDe~cstonnr, V. trans. Livrar do estor- 100. Ba7'ros, no logal' c,itado: "e!esfqlece-lhe
lO; hrar o estorvo.
mundo para o conquistar" e na Gram. {. favorvael; com de Favor; em d,:sabono.
DCHt'l\'Oreeedo.·, u, S. O que, a que des~ClCslono, S. ·m. Tirada do que estor- 269. «(anto tem por abalim.ento des(àlece.·Il, desempeço
lbe alguma parte d'estas" 1. é, faltar-lhe: Favorece.
DeSrllvoreecr, V. trans. Não favorecer:
dDeNexcOIII.lllluglÍ." V. trans. Absolver .nam elesfaleceo bom acolhimentoll B. 1. I.
~ elco.mmunhão, levantai-a, restituir al- 5. e I. 5. 5. «as palavras de. hum tal rei não desfavoreceu· o IDeus' ao homem depois do
e~. a ~ommunicação com os fiéis, e á podiam des(alecer" faltar, deixar de cumprlr- peceado), lançou-o fóra de sua ca a, etc.•
~~I·lelpaçao dos sacramentos da Egreja Ca- se. § [r em decadencia v. g. - a cid.ade. Arr. 9. 4. § Desajudar. V. do Arc. I. 3. "que
I~.a.
Coul. 10. 6. 12. "lIcou desfalecendo, e amda nem eJle me desfavorece nem me engeila»
IlrDe,cxcOllllllllllbiio, S. f. Acção de levan· assim era das móres cousas do mundo- Lobo, p. 231.
D.~ .. rlll·orecído, p. p, de Desfavorecer:
aexcommuohào.
«desfalecer no credito, na renda" Coul. 10.3.
E:~ r8brIcÍld~, p. p. de Desfabricar. § 16. § Commptter alguma Falta, haver-se com v. g. desfavorecido dos amigos, dos seus; da
~~llw desf~bl1cado; que não temJabrica menos e~actidão ter falta de aluurna parte, nalureza, da forluna, ele. /<'co, Quadr. 2. 2.
ou qualidade: v'. g. não desFallecia em va- "hoje privado, e amanhãa desfavorecido- §
De stas, bOI.S, etc.; desesquipado.
la' rObrlenr, V. trans. Impedir a fabri- lor, em pTudencia, elc. B. I. 3. 8.• Pto~o ln/armação desfavorecida; aquelJa em que
GU
ne ~esfazer o fabricado, Vieira, 8. 314. meu o A'eografo des(alleeeu na arru!TIaçao, se diz a verdade prejudicial ao negocio, so~tar§laTPeos para desfabricar a torre de ou graduaçao do ~':Irso .de hum rIO» «.se bre que se dá.
Desfazedor, R, S. p. uso O qne, a que
• lJ'ar a fabrica, i. é, bêstas, bois, des(alece1'l1ws na dIlIgenCia, e eloquonCla,
-I)
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desfaz. Paiva, Ex. de Antig. f. ~7. -desfazedoI' de tortos, e ag·'ravos. Res. Misc. f. 167.
Grana4a, Camp. 2. 6. "são como dlJs/azedo1'es, e ... das obras de Deos"
DCllfllzel', V. tmns. De. manchar o que estava feito, tirando-lhe a Fórma, OgUl'a, feitio:
v. g. desfazer o navio, o edificio. Res. Misc.
Prol. • tanto fazer, desfazeI'" § Desfazer o navio, a tunica em peclaços; aquelle naufragando, e bombardeando; a tunlca rompendo, lacerando. Vieir. 10.226. "vendo sorver o mar
huns navios inteiros, e des/azer outros cm
pedaços" § Destruir: "deixay-nos, Senhor,
repudlay-nos, desFazey-nos, acaba)'-nos"
(aos Portuguezes) Vieira, 3. 4.81. 2. § IIg.
De:.fa:;er o contmcto, tmctado, convenção,
ajusle; a paz. Rib. Juizo flist. 236. não observar o convencionado, annullar : "desfazer o casamento" JJ. Lus. 7. 3'05. desbaratar ; "des/a~el' o engano" Vieir. 1. 537. flout.
8. 22. «aSSII1l com Ibe entender os ardiS, e
Ih'os desfazer, lhe des/azia toda a guerra"
i. é, frustrava, baldava. li Destruir, dissipar,
arrui nar. Vieir. «quem cria, Faz, e desfa;; os
imperios" Id. 10. 60. -dá-lhe o poder absoI uto de fazer I e desfazer reys, e re)' nosi>
«des/ez a conjuração, as maclJinações" "o
tempo desfaz tudo- § Desbaratar, no Og.
Patm. 2. 14.0. e 1~9. "Pol)'narda, c a rainha
de 'fllracia com sua formosura lhe des/azião
(a Arnalta) loda a sua ousadia" -c'o riso tão
galante que hum peito desfizera de diamante" i. é, enternecera. Cam. Canç. 7. § Dissipar, resolver: «este' remedio desfaz as
opilações, e durezas" § Dis ipar, desvaneceI': V. {I. o sol desfaz os nevoeiros. Vieira,
lO, ~73 .• Deos quiz des/azer as trevas desta
ignorancia, etc.• lel, 7. 4.33. "desFazeI' esta
cegueira" § «De.lf'a:;el' os enca.ntamentos"
quebrai-os. 8. Ftor. 2. 231. § TlI'ar o caracter moral: V. g. o desfez de fie/algo; depoz.
lnecl. 2. 172. § Tirar refutando com razões:
v. g. - o escrupulo, as clU'vidas, objecções.
Vieir. 1. 975. Sagl'a1110r, I. C. 23. «estas razões lhe desfez GrHanio" § Desfazer o camin/w; desandar. H. N. 1
381. § Desfazer a
empl'e!:a, a jomada, a viagem; não a Fazer
estando disposta, traçada, re. ot vida; frnstrar-se, não se executar: «des/ez-se a viagem da China" Viei'l'. § Desfazer a viagem;
desandar, tornar atraz. VICi/'. 15. 23. ,,(a
viagem de 53 dias) desfizerão em 12 horas"
§ Des/azer; privar, tirar, alimpar: v. g. «-a
alma de tudo oque p6de impecUI' moral' Deus
n' eila" Paiva, S. 1. {. 52. § Desfazer um 1'egimelllo; - a companhia: lIdes/azia a sua
corte de pessoas tão principaes (mandando-as a governos)) B. 2. 5. 2. § Desfazer a
armada, o C3Jel'cito; debandando-o, fazendo-o recolher, e não ir á empreza. Ba'l'l'os.
«não des/azia em vossa armada. i. é, diminuia-a pouco. id. 4. 10. 21 § Diz-se igualmente o desfazer, ou desfazer-se em p6, em
pranto, em lagrimas. Ene.id. 9. 121 "a todos em lagrimas desfazw" (causava-lhes
desfazerem-se em lagrimasl FerI'. Egl. 7.
«esse som desfaz o amor em pranto».
nel'lrllzé", V. intrans. DesFazeI' em alguma cousa, ou pessoa; abater, apoucar, acanhar desgabando. Paiva, S. I. {. ~~. ATI'. I.
2~. "grandemente impugna a caridade o que
desfaz em seu proximo". § Desfazer em si;
obrando contra a sua honra, dignidade, deveres. Lus. 2. 87. "que a excellencia de peitos tão leáes em si desfaçl7.».
Desrnzel·.sc, V. ref. .DesOgurar-se com
magreza, doenças, macerações; ficar desfeito. Uruz, Poes. "amigo meu, Q.uem te conhece! valha-me Deus, que assIm le desfizeste!" § "lJesfaziam-se as cousas da emperatrizll percliam-se, acabavam, arruinavamse. Palmo 3. 151 V. § Quebrar-se, reduzir-se a fragmentos: o navio desfez-se com
a tempestade § Desfazer-se de alguma cousa;
vender, allJear de qual~uer modo; privar-se
d'ella, apartaI-a de si; hvrar-se, desembaraçar-se d'ella de qualquer maneira, despejar-se, desempossar-se: V. g. desOz-me do
meu cavallo; vendendo-o, ou trocando-o.
Luc. 3. 9. «desfazendo-se do navio, e trato.
vendendo peças ricas" «(navios de guerra
com muita gente) dos quaes todos se desFez
às bombardas. Goes, Cltr. Man. 1. C. 44..
•desfazendo-se em guerras de tudo o .que
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aquiria na paz» «seguindo os Mouros, dos
qllaes todos se desfez» Id. 3. c. 13. "desfazei vos da culJiça. Paiva, S. 1. f. 265. "a
alma se vai des/'a:!endo da terra, e despi ndo
todas as immundice dos peccados" Id. S
1. f. 37. § Desfazel'-se; dissipar-se, desvanecer-~e: V. g. - o nevoeil'o. Lus. 2. 9'2.
"hiam se as sombras lentas desfazendo•. §
Dissolver-se, derreter-se: - a neve, o gelo.
!l Dissolver-se, acabar: desFez-se a saciedaae. § ii:xplicar-se, tornar-se claro: desfez-se
a duvida. § Converler-se em oulra cau.a;
lransformar-se: -e o oiro do alquimi ta, soprado com tanlos suores, em vez de sair
acendrado, desfez-seem vil alchimia» "se
loda a terra se desfiz%se em rios" V'ieim:
-alguns sàes ao ar humido desfazem:se em
agua. "os arrufo, ciumes e reproches, em
carinhos e mimos, em amaveis risinhos se
desfazem" Viei1'a. 9. 58. "se desfa~e11l seus
olhos em lagrimas" As nuvens deslizeramse em venlo, em chuveiros pesados, tl'ovões,
etc. "a Europa desfazendo-se em guerras"
"penha, que se desfazia em fonles" iII. 8.
'lO!. -desfez-se em fim toda a fe,la n'uma
folia dobrada de pandeiros, elc.• "o cáos
triste ... em dias se desfaz de riso e de oiro" Bocage; i. é, troca-se. § Des/iuel'-se-em
gabos,IOltllores; em obsequios, cortezia , para servir a outrem; fazeI-o com excesso,
malar-se: "desfazer-se em obsequios>. § Desfazer-se da vida; matar-se, suicidar-se.
DeSrllzhllento, S. m. O acto de desfazer, demolir: udesfazimenlo da obra" Azur.
c. 9. do que pertle o omcio por erro. Onl.
Ar I. r 9. § DesFazimento (la Sancta Egreja; desprezo. Uit. 01'(1. 2. r 8~. § Desfaz imenlo do coulo; devassação, québra do privilegio. 01'11. Ar 5. r 393. § Desfazimento;
,encimento, desbarato. Galv. ChI'. c. 1~.
DcsTe.í,·. V. De feiar. M. L. 2. r 5'2. 3.
ncsrech,ído, p. p. de Oes~ chal'. § Jlientim desFechada; desmarcada. Vieira, 4. 208.
§ Desfechado, adj. Aberto, descoberto: «a
bC1ca do vaso des/echada. Bem. Lima, c. 26.
nesrechill', v. trans_ Ahrir o que esta fechado. Sagram01', 1. c, J5. "desfechar a porta, que estava fechada com um grande ferrolho". § Descarregar a arma de fogo, desenlJatilhando os fechos: desfechou um tiro.
§ lJes!echal' o séllo; desassellar. Vieim, 1.
1000. § Desfechai'; descarregar: v. g. desfechar o golpe; desfechar o liro no alvo, na
barreira. H. P. (. 1~8. ,,- seltadas" Casto
3.

C.

27.

DCllfccliiu', v. intrans. Disparar, fazer
fogo: desfeclwu o revólver sobre elle. Casto
3. c. 65. "desfechando com sells zagunchos"
«a bombarda estava para desfechar" inell.
2. 4.60. § Soltar, romper, desencadear-se:
.a tormenta desfechou em trovões" Queiroz,
V. de B. 22 V. § Desfechar em 1'iso; rir-se
soltamente: des/echaram as línguas em blasphemias: soltar-se, romper: ~a IJumildade
lingida desfec/wu em ameaças de suberba e
orgulho". § Desfechai' em 1Jranlo; desatar a
chorar; entrar a chorar copiosamente. Viei1'a, 9. 38. 2. "desfecha e desfaz 0.8 olhos em
rios de ta{ll'únas". § DesfechaI' com um desproposito, 111entim; sair-se com grande desproposilo, com mentira grande, a olhos vista. § Desfechar; concluir. P. P. 2. 12~. "desfechando com apupadas". !l Desarmar, no
fig. v. g. esperanças que todas lhe desfecharam em vão; i. é, desvaneceram-se. fi. P.

(. 14.8. 1.

ncsfechá,'.se, V. rer. Soltar-se, sair
com impeto. Vieu'a, 10. 122. "desFechar-se
o sangue das veias" id. «- as fontes dos
peitos da seuhora".
ncsfeeho, s. m. A solução do enredo
nas peças dramaticas; desenredo d'ellas. §
Resultado finai, termo: o desfecho da guerra.
nesfelAr, ou Desfei..·, V tl'ans. Areial"
tornar feio; deformar. H. P. 323. COulO:
7.5.7.• cousa que tanto desfeya um varão"
§ Este verbo, contra a analogia da lingua,
significa afeia,., devendo siglJlflcar tim,.
desfazeI' a f~aldade; veja:;se o que se nota nó
art. Esgravlzar.
DcsreUII, S. f. Desculpa, razões, com
que se desfaz, o que nos imputam. V. do
Arc. 1. 6. .mas deste ponto dizia elle que
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tinha a desfeita na mão". § Accão inju .
sa; orrensa grave, d~sconsideração, ins~~~
V. g. fez-me a desfeIta de volta/'-me as C(}J.
tas. §_ Cou~a com que se conclue algum'
fu~cçao. M. P.. c. 68. "por desfeita da festa
veio 1~llma foila dobr~da de tambores. :
no e. 69. cha!!1a desfeua a conclusão ridicula do sermao de uma festa: «com a ual
desfeita foi mui grande a risada na gen1e
Autegl'. (. 163 V. § Conclusão. ou versos'
que se aJuntam no fim: v. g. desfeita de Uln
poema. Sllgramor, I. C. 33. 1114. § Derrota. Per. Bzbl. n.· 31. pl".§ Desfeita;(t. pop/
especle de gU.lsado, ordlllariamenle de bà,
calhau, ou peixe.
.Dt;,srcUelldór, R, S, O que, a que desfeiteIa.
n:"rclt,:.ír, V. trans. ~azer desfeita, descon Ide~açao: V. g. desfeJlear algucm.
ncsfe~to, O.U-cl til, s. ~1. Picado grosso
de carneiro, pao, e. outms Illgredienles.
ncsrclto, p. p. Irreg: ~e Uesfazer, e adj.
Que se desmancUou. Vtctl'a, 10. 2~2. 2. §
Uue se desconcertou: .v. g. casamenle, conlracto de feito. § ~IUlto magro. Sagl'al/lor
1. C. ~8. «tão desfeilo do roslo e corpo que
Jl~recJa lJgUl'a da morle». § Dilido, di sol.
vldo,. desatado: v. g. uma perola desreita
em :vmagre. Lu.z da Jt!ed. ~IO. § 7lmncnla
des/dzl'!'; grande, TUl'losa. Sagramor, I. C.
16. Ptl1hez)'o, 2: /' 28. «tempor~l dcsfiJilo>
B. 3. 4.. 7. e assim: -pranto desfezlo.. copio,
SOo Vieira, 9. 39. .tormenta, e tempestade
de.l/eila de nuvens, de vento, de fogo de
reJam pagos, de trovões, de rayos.. Id. 5,
312. g Ual'1'eira e fuga -,o toda accelcrada,
a mais correr. § Galope desfeito; que desafog.a, que se expande: ~es/iJil.o em prazer,
em Ira, em pranto, em fi 1); dizemo exa~
gerativamenle: "às prégações não haVia
Jagrimas. mas '(Jl'anlo desfeito .. Luc. 5. 17.
elO. 2. § Desfezlo; desfigurado por doença,
ou outra causa. § it. ii:nfraquecido, debili·
tado: -a ChrisLandade anda em handos, e
desfeila com continuas ~uerras. Sagramor.
1. 16. «os homens desfeitos de Lantos trabaII10s" N. N. I. r 319. i. é, desbaratados da
batalha, com falta de gente. AI. P. c. 16.
"desfeilos do mar.. Eneill. 10. 68. .exercito - ». § Baldado, fru trado: .seus conselhos desfeitos, seus ardis falsados.. Paiva, S,
I. r 2 V. § Casa desfeita de cães; mingoada, falta. Aztt1'. C. 2l.'''sem polvorai des[eitos das armas" sem ellas. Luc. 7. 17.• -de
appelites" que já não os tem. Id. 8, 2~ §
Adag.: "Comida feita, compan.hia des[cl!a•.
ncsrerítlo, p. p. de Desfem: .aH velas
des/eridas" Casto 3. C. lO!.
nesrcl'Ír, V. tr'ans, DesFraldar, sollar, dar
a véla ao vento. Luc. 5. 10. • desfere a ca,
pitaina de D. Francisco a véla» JJ. 2.4.3.
.e a hum ponto, todas desferiram traquete
e mezena" Id. I. ~. 2. "passado o termo.do
des/erir das vélas" e em senl. abs. ou '.0'
lrans.. "qepois que desferiu d.o p.orto de Lls·
boa" I. c, largou-se, le7.-se a vela. § lJesfeI'ir; vihrar, brandir: V. g.-a espada, a[ouce, o 1Jau .
d'
nCllrCI'rlldo, p. p. de Desferrar, e a)
Sem ferradura: -cal'allo desferrOJ.lo. Leao,
ChI'. D. Duarle, Rego, Ca,val. C. 13. . a
ncsrcl"'ár, V. trans. flrar,. fazer calr _
ferradura. Vithalp. {. 287. S [Irar ferro"
prisões, como correntes, gfllh~es, etc. Ord.
A(. 1. T. 33. "aquelle que o desferrar, q~ao
do o houverem ~e sollar"· §. j)esfcrra~
vétas, por desferll'; des/raldal. B. C/m. .
C. 29.
~ ra
Dcsrc"rnr.sc, V. rer. S.ollar-se a er :
dura á besta; perder o anllnal as.ferradua
raso § - V. trans. (lig. e pleb.) dizer um
asneira, por ser tolo.
.
ferroDCllfc"rolhúr, V. trans. Tlrl~r ~ recba.
lho, e abrir a porta que coro. e. e 350
da. F. Elys. Versos, 2. 105. Vlell'a, 3'os[er:
"chegàrão a huma porta de ferro,.eil~ fer1'0l/wu-se" (us. ref.) § Soltar de pns .ase.
reas, de carceres aferrolhados; e fig·tufões.
tação (1ue desfel'rolha estrondosos
Bocade, 3. {. 23. V. Desaferrolhar' de fervor.
J)e",rm'vol'oSO, Ó"'", adJ. Fcalbto stãos desF. Elys. 7. 81. • os erros dos ri
fervorosos..
. adj FeiDC!l8iltlO, p. p. de Desfiar I e .
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lo em Dos, destecido. § Espalhado, derramado. iiI. Lus. 7. 497. "gente sua, ,fine yen'j
cida e desafiaela vagav<l:, etc:" § Exammado, esmiuçado: o negoctO esla senelo elesfia~

De.Otido, S. !!lo qbra, e adór~o, que antigamenle se fazia tirando por mterv~I1os,
e com certa ordem. e correspondencla os
fios á lençaria; servia para paramentos das
camas, elc. Leis Exll'. Eu!!'. 2. 5 . .
DesOlldú"a, S. f. Ac.çao, ou e/l'elto de
desfiar, ou de se desfl.ar , destecedura.
DesOi.r, V. Iran.s.. l'azer em fios a lençaria cordas, elc. VWlr, 10. 249. 2. ~,desfial' o
calabre» § lig. Des~a~a~ar as fi IeJl'11:s, tropas. M. LIIS. § fig. DIvidir em lias mlud.o~:
.-as rique.zas, e da-las aos ~obres~ Vle!1'.
§ fig. Exphcar, contar, examInar mll1UCIOsamente. § Desfiar-se, v. ref. Ir-se deslecendo e fazendo aos fios.
De~Obrtir, V. Irans. Separar as fibras,
desfiar.
DeHObrlnádo, a, p. p. de
DcsObrlDàr, v. Irans. (I. chym.. ) ~rivar
da IIbrina oulro corpo: v. g. deslJhnnar o
sangue. MeLlo, 'l. p. 56. e 5~. .
.
DO.OglI"IIÇIlO, S. f. Acçao, ou e/l'elto de
desfigurar. § Estado de pessoa, cousa, etc.,
desllgurada.
DosOglJI,itdo, p. p. de Desfigurar.; e
adj. Alterado, transformado. § Desmala<1o
de ro lo, com as feições alleradas.
DcsOglJl·lÍ." V. Irans. Desafeiçoar, mu·
dar a ogura, e fazer com que a cousa des
8gurada se não l'onheça pela mesma que
era, de compOr a fórma, figura, feições,
cOr, viveza, elc. AI'". 3. 34. a doença des·
8gurou-o muito. § Desfigurar·se, V. rd. ~Iu·
dar a cOr do rosto, alterarC'Ol-se·lhe as feiçóes, desmaiar
DosOlodo, s. r. Di,posição dos sol<1ados, quando vão em OIelras um após o outro. § fig.•Sahirão á desfilada os lamas
que estiverem mais promptos" i. é, uns
lo~o atraz dus outros. Viei1'. I. E1Jisl. ao
ul/or (falia dos seus sermões.) § Desfilada;
corrida a mais rapida <10 cavallo : V. g. correr â desfilada.
DcsOllldelru, s. m. Pas o estreilo, por
onde a tropa não póde pas ar, senão marcbando á desfilada, com panca frente, e
mUito fundo.
DcsOlár, v. Irans. Dispór o exercito á
de OIada, em fileiras, marchando um soldado após do oulro.
DcsOlhór, V. trans. Privar os pais dos
OIbos; tirar a vida a estes. Almeno, Me·
/4111. p. 91. .não lance o raio então que os
paes desfiJ/wo § fig, Despovoar: .Levas, e
guerra continuas, que desfi/hão os reinos,
0d! povos. a nação. § Tirar filhos sobejos,
esdogar a planla, a touceira : v. g. as cano
08;5 de muitos filhos, para não ficarem fa·
mIOlos. §- o cortiço ele abelhas; para enIImear Oulros.
D~HOlbár_sc, V. reí. Despovoar-se:
'mOlla.s colonia, emigrações com que a
republica. se desfilhou»
DcsOlar, V. trans. Afaslar a visla; deiIIr de fitar.
DcsO"clol', V. tmns. Desapertar: v. g.
,nvnlar o sapalo; tirando a Ilvéla, ou
!o1~,~do a orelha dos fivelões : - os Loros,
IS n las, os arreios.
~es~el ...i.r, aliás Dctle;;már. V. este.
'1;" Cau. C. 19. "cLesfleimaelo»
I e8rraçuo, S. f. O acto de desflorar. §
16QuC a o~ emmurchecimento nalural da
~e~. § Violação da virgindade: desflCFra·
I e\Una

donzel/a. Blul.

cr eSDo.'adOrl. S. m. O (jue

desOora. § ..e-ora, s V. Del1orador.
Ile;Ó DO.... lllU énto, S. m.. O mesmo qne
loraçao. BLul.
leI.e.Dorár; V. trans. Tirar, levar as 06A~'~ ~heyas d~sflorão os campos" T. de
nr a . . § P?Il~lr a pureza, o pudor; lide!bo DOr da vlrgll1dade a mulher virgem;
ri' traI' a donz,ella. § lJesfloral' a pinlubl~ Irar parte d ella IIcando a taboa des11nl~' como quando escasca. AI'le ela
!lguJ 70. § Alacar a superficie ou 11Ó!' de
dó. §GCorpos: V. g. do CIJllrO, 'V. EsOoraeralmenle usa-se de cLes{lo'l'm', e de-
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floral' indi/l'erentemente, e significando o
ne"ror"á"-se, V. ref. (no jogo) Ganhar
mesmo. V. Drllorar. Comtudo alguns que- alguem o que havia perdido. § fig. Despirem que ele{lorar, seja deshonrar a donzel- ~ar.-se, vingar-se de otrensa, alTronla, inla, e des{loml', tirar o mais puro de alguma luna, elc.
ooua
ncsro",,'mo, S. r. Desventura, infeliciJ)c..tI()J'cciw, V. intraus. Perder, largar dade.
a Ilór, ou as.nóres; murchar. § fig. Perder
Desr,·ullá.·, V. tmUE. Fazer sail' de uma
o lustre, a VIveza.
ol'dem religiosa.
J)cstlo.'ccído, p. p. de DesOorecer e
Uesrrodit"-se, v, ref. Deixar o habito
adj. Que perdeu a Jlór, ou IlÓl'es; falto' de d~ alguma .ordem religiosa por dispensan0res, oul1.!stre (nq pr. e lig.) /t'. Elys. 7. 174. çao; seculansar-se.
"desde a stlrpe anllga elesflorecidos vem» (as _De... r'·lI lá II u, adj. (ant.) Desfrolado, se
varas de arvores, sceptros dos reis da IIlia- nao é de es{roLado: "esmalte desffraLaelo.
da).
Elucid.
Dc...tlo,·cclmenlo, s. m. Acção, ou e/l'eiDc.. rrald""10, p. p. de Desfraldar; e adj.
to de deslloreccr; estado da planta que per- Sem fraldas: v. g. vestido desfraldado. § (L.
deu a llór. § Perda da innocencia.
naul.). "Estava a cevadei ra des{i·alelatla. H.
J)e.. tlo.·ídu, u, adj. Em que, ou onde) e N. I. {. 324. V. Desferir as vêlas, etc. § Banquando não ha llóres: v. g. o desllorido m· deims -; sollas, desferidas. Coul. 10.3. IG.
vemo.
"com suas bandeiras - enlrou por aquellas
Dcsfio.'í.·, v. inlraos. O mesmo que Des- aldryas".
Oorecer.
ncsr"uldár, V. Imns. Tirar, diminuir a
DestlorÍt'-sc, v. ref. (fig.) Desvanecer- fralda, ou roda do veslido talar, e largo. §
se, exlinguir;se, o que póde comparar-se a Desferir as vélas, largaI-as, dai-as ao vento.
uma fIór.
Azw'. c. 100. B. e Lus. 5. I. "des{I'aldal' as
~csrogoná.·-sc, v. ref. impess. (t. de bandeiras" Leão, ChI'. D. Duarle, c. 10.
artllh.) Gastar·se o fogão da peça de arliDcsCt'ulljádo, p. p. de Desfranjar; e adj.
Iheria com o uso. Ex. de Arlllh. r 182. § Sem franjas. V. !mbrrbe.
e.m septo trans. O muilo uso eles{ogona a arnesr,'ulljiu', V. trans. Tirar as franjas.
lllhel'la.
•
))csr.'onzí'·, V. trans. Desrau'r o franziDcsrolcgár, V. iolrans. V. E ·folgar. Gil do; deseurugar as roupas. § IIg. De~fazer as
Vic. 2. 355. "bebe sem eles{olgal''',
rngas:' V. g. desfranzir a lesla; a velhice. F.
DC!!Irólhll, S. f. O cair a folha das arvo- EI!ls. Verso "Olosofo Avelal', des{i'anzc a tesres no oulono. Brol. § O acto de desfolhar: ta" § - a alma; de enl'olvel-a de cuidav. g. as parreiras, a~ vinhas.
dos, alegral·a com pensamentos, que sereDe!!lColbaçiiu, S. f. O mesmo que Desfo- nam o semblante: "des/i'anzir a mente de
lha.
aspcros cuidados crespa, e 1l1111'cha.. § - se,
Dcsrolhóda, S. f O trabalho de desfo· V. ref. Desmanchar-se'-Ihe \J franzido; desIhar o milho; descamisada, escapellada.
enrugar-se.
De.dolhiado, p. p. de De folhar, e adj.
Desr.'c.'ado, ou - r.'eládo, a, adj. DesPrivado de folhas; a que se tiraram as fa- enfreado. FI'. Mal'c. ChI'. I. 1. 19. fig. "peclhas, ou que as perdeu.
cadores -".
Dcsrrecl....·, V. trans. (t. poel.) DespaJ)csrulhudill', o, s. O que, a que desfolha.
rar frechas, soltar o lira. F. EL!ls. Poes.
Dcsroll.udú'·lI, S. r. O acto de desfolhar. "desfl'ecltar golpes" Id. Obro T. 8.1). 351. "o
§ O trabalhO de de~folhar, de tirar as folhas. deos vento, que eles!,recha o lira".
J)e..rolhia." V. trans. Tirar a folha das
DcsC"oládu, u, adj. (ant.) "Calçadura
arvores, apanhai-a. § Des{olhar o milho; ti- eles/rolada. calçado antigo, de luxo, prohirar-lhe a capa. § - a {16r; tirar-lhe as pe- bido na Orel. Af. 5. {. 155. de couro es{IYJlaias: e lig. des{olhal' os prazeres em {161', Lado: "huma caberIa (de livro) ou chapa,
quando eslão florielos; desbaratar, desfazer, em partes des{rolada" i. é, Lirados pedaços,
como as petalas <1e uma fIór, que se arran- como esfolada em parles. (Esfleul'é Francez,
ant. orlhogl'.; hoje e/f1euTé).
cam.
ned"lIcll.dor, a, S. O que, a que desDcSrolhi....se, v. rer. Perder as folhas,
frueta. § O guilhote.
as petalas.
Dcsr"OCI"", V. trans. Colher, perceber,
De:dõlho, S. m. O aclo de desfolhar. §
O trabalho de desfolhar: V. g. o desfolho lograr os fructos naturaes, ou ci vis. § Colher os Iructos. deixando o predio desaprodas arvores, do milho.
J)esCo"çiatlo, ", adj. i'ingado, reparado, veitado, ou cullivando-o mal. Vieir. 7. 356.
2. § Des{1'llclal' alguem; viver á cusla d'elle,
desa~gravado. § Animoso, corajoso.
DesrO"çll"ill', o, S. O que, a que des- aproveitar-se dos seus favores indireclamente. § ii. Divertir-se á cusla de alguem,
força, 00 se dt'sforça
Dcsru"cameolo, s. m. O mesmo que caçoai· o, troçai-o. § - se, V. rer. Despender·se sem fructo, inutilmeute: .des{i"UclanDesforço.·
J)csru.'có.·, V. trans. Vingar, reparar a elo·se tantos mil cruzados.. V. da Rainha
oITensa, a·al1·ronta, feita a algnem: "Iiber- Santa, {. 291 .
..CBr.·... clc, S. m. O acto de desfrtlctar. §
tal' a prégação da fé, e eles{orfa.L-~ das .violencias» (que se fazem aos mlsslOnarlOs). (t. fam.) Escarneo, zombaria, troça, ridiculo. § Dm'-se ao des{l'ucle; praticar aclos que
Vieira, Cal'l.
ncsro.·çár.#;c, v. ref. Metter- e na Pqs- d~em lagar á zombaria, á troça.
Dcsr.·..clccé.·, V. inlrans. (I. poet.) ()erse d'aquillo de que fóra esbulhado. § Vw·
gar a sua injuria com palavras, ou pelas der o fructo, tornar-se 1l1/ructifero, esteril.
armas. Ptl. LlIs. 5. {. 8. «resoluto em se es- F. E/ys. 8. 79.
"esr.,úclo, S. m. A acção de dcsfruclar;
{orçar pela armas-.
Dc... rõrco, s. m. Acção de desforçar-se percepçâo, gozo, colheita, u~ofruclo. P. da
da força, óu violencia causada; reparação, 11. Gen. 2. p. 148. "he bastante o desfruclo
desaggravo. ~ \'ing-ança da injuria com pa- da lenha, e carvão».
D"~C"III1CluJdo, p. p. <1e Desfrunchar:
lavras, ou peTas armas.
ncsCurmi.r, e derivo V. Deformar. Vergel "abct". ~o des{rtlnchado" ,
DCHt,·"uchia."
V. trans. Tirar o pus, ou
dqs pLanlas, llib. ReL. \. n.· 2..
.
DcsC...·lllld... de. V. De(ormldade, ou Dls- maleria já feita aos abscessos, elc. Varel.
J)c!!lr.·..lá.·, •• esr,·ulcce.·, der. V. Desformidade. GaLv. S. 7. (. 137 v.
Dcsfórro, S. f. Recuperaç~o do. que se fructar, Desfructecer, etc.
ncsrlllldodír;o, ", adj. (ao!.) No foral de
perdeu ao jogo: aO bom parceiro <1a des{or1'a ao que perde. i. é, conlinúa a jogar, pa- Coimbra, se chama Lellha, e madeira desra que se desforre. § Ti1~a1' ~ desforra; des- {undaeliça, a ti rada debaixo de agua nas
forrar-se (no jogo). § Vlndlcla do ma.! que cheias do Mondego: "nem pagarão de mase so/l'ren; vll1gança, desforço de oneusa, deira, que tomarem nas cheas, ou tirarem
debaixo d'agoa, a qne antigamente chamaou injuria recebida, elc.".
ncslorrár, V. trl1ns. llrar o forro. § (no vão des{i.me[adiça",
jogo) Des{orral' perelas; .tornar a ganb~r o De.Cundado, p. p. de Desfundar; e adj.
qne se haVia .antes perdido. Ac. dos Smg. A que se tirou o fundo. Casl. 3. C. 25.• bar2. 192.•Iançar os dados, só por vêr se pos- ril des/undado» Goes, Chi'. M. 2. C. 12.
DCltluodár, V. trans. 'firar o fundo: V.
so tantas perdas des{orrar".
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á lJipa. Ala1'le, f. 114. § - se, v. ref.
Perder o fundo, ficar sem o fundo.
Desguluulill', a, s. Depreciador; o que
falia depreciando, desgabando, censuranuo,
vituperando.
Desgubor, v. trans. Menoscabar, depreciar, vituperar, fallar com pouca estimação,
dizer mal: odesgabavão a terra. V. do A·1'c.
5. c. 16. Euf1'. ',. t. "OrigE'nE's lhe desgabo(tl,
Feo, S. da Plwi[ 87 v. "c/esgabm' a liomens

Ç/. -

re~publicos»

Celta, S. p. 355. Lobo, p. 191.

S. m. Deslouvor, menoscabo,
depreciação, CE'nsura. Canc. { 142 v. "pois
gabar-vos, he desgabo».
Desgudelblulumcutc, adv. Com o cabello despenteado.
Dcsgatlcllu'ulo, p. p. de DesgadE'lhar; e
adj. V. Desguedelha([o.
.
Dcsgodclbár, V. trans. V. Desguedelhar.
Dcsl,;oil)nte, adj. 2 g. Falto de graça,
de I!alanleria. fJ. F. Man. "invectiva tão
pezada, e desgalante».
DeHlJulgi"lo, p. p. de Desgalgar; e adj.
Que de. galgou: "penedos, e mastros - do
muro. fig. "correr - á sua ruina•.
Dcsgolglíl', V. trans. Soltar ladeira abaixo qualquer corpo pesado, que ganhando
galga se precipite com força accelerada:
0 - pedras, traves, e mastros das muralhas
contra os comllatentE's, ou escaladores...
DcsgulgÚI""'C, v. ref. Precipitar-se com
impeto, e estrondo: "11 ambição, a suberba sem couselho, de si mesmas desÇ/algão-se
liO abismo do vil desprezo, que as insulta,
e piza.. V. Gal~a, e Galgar.
nc...gulbúr, v. trans. Tirar, ou queLrar
os galhos da arvore: "desgalhavão a arvoo
re" M. Lus. 7.
nCl!lJurl'átla, S. I . .Cantiga popular improvisada ao des.afio; é muitas vezes acompanhada de musica e dança.
ncsgurl'átlllmênte, adv. Dissolutamente, desregradamente, sem pejo, nem modestia.
nllsgur"átlo, p. p. de Desgarrar. § Ho·
mem desga,'rado; despejado, sólto, livre no
proceder. V. E~garrado: "gente -, e perdida.. no sentido moral. Paiva, S. 2. 354. Viei,·.
5.270. fallando de uma meretriz famosa diz:
"mulher tão desga!'rada, e tão perdida» dis.soluta. § Ovelha desga/'rada; apartada, extraviada, perdida d~ fa~o, rebanbo;,. ii. Do~n.
1. 3.24. Lus. Tmns{ {. 94 V. lonbe do lebanho, pasto, ai vergue, malhada. Eneida,
11. t 15. 00 veado manso - do ai vergue»
Desg"""iio, adj. m. Que desgarra com
força, e faz desviar o rumo, que o navio
levava, e da costa, ou porto: "Ié tes que
alli são desgarrões.. Coulo, 9. C. 10. elO. 7.
16. cclcvantes que são mui forçosos, e elesgarrões,' (alias esgal'l'~o, es por des. V. Es.)
Dcsgll"rá", V. trans. Fazer esgarrar;
apartar, desviar do rumo: -mas a furia do
vento desgalTO!~ o batel com tanto nordE'ste» Trancoso, P. 2. Coulo, 2. p. 126. e fig-.
_desgarl'ar a mocidade dos rumos, e camInhos, ou vias da virtude, da honra, de gauhar fama honrosa, etc.» - da t'erdacle, e
do bem. § Desgarrar; apartar-se, errar, largar: "o navio desgarrou o surgidouro com
o vento, etc» Amaral, C. 2. Elegiad. (. 6. 2.
era abelha desgarra o cortlço» i. é, sae d'elle, e perde-o.
ncsgll""ár, v. intrans. Apartar-se, desviar-se do caminho, que se devlll, ou queria levar: oe acertando por acaso fortuito
de desgarrarem, e irem ter a Goa» Couto,
10. 6. 2. § Desgar1'a1' de alÇ/um porlo; levantar ferro e sair d'elle. God. 86. § lJesga1'1'ar
a ancora; soltar-se, e não fazer presa no
fundo, com que o navio cacl'ia, conforme
ao vento, maré, ou correntes. QltCÍ1'ÓS, V. de
B. 341. 2. § Des;]arra!'; apartar-se da conserva. Maus, A(r. 186. cdesga1Ta a náo pelas ondas.. Uliss. 2. 4,3. -as náos rendidas
leva, e dt3S{farradas» ~ Perder o rumo, ou
não o seg-Ulr. § 110'. Dizer algo cousa fóra
de proposito. Eu(r:'3. 2. (~vão-se desgarrando por humas graças famIntas .. V. Esgarrar.
Dcs3url'lí.·-sc, V. reL Desencaminhar5e, pl'rder-se do rumo, conserva, e lIg. dos
caminhos, vias da virtude, para os errores
em prudencia, e moral.
De8g.)bo,

DES

DES

DES

° mesmo

que Desgal'1'o. F. que não and~ direito p.ara o rumo, e como
deve. V. Desoov!,!rnar, I nlrans. § Desgover.
Desgúrro? S. m. Despejo, dE'nodo, des- na,r, (I. de alvell.) cortar uns ramos das
embaraço. Galh. 1. 60. _tiranisava a selva ve.las, e atai-os, para que encabecem, ou
com brio superior, nobre desgarro .. EnC1:clq" cncm grumos, que ~s ~ntupam, e não Cor..
12. 82. "o qual ousára com desgm'l'O pedIr ~~llumor por eiles as Juntas. Rego, A/reit.
em {Jremio o carro de 'fendes.. § Garbo, biDesgo,'Cl·"Ó.,·, V. intrans. (I. nau!.) Não
zarl'la.
ne .. gllstoménto, S. m. (anl.) Prodigali- obedece~ o navIo ao leme; não dar elo
dade. ined. de Ale. I. no Cal.
leme; nao fazer cabeça para onde se q~er
ncsg'astá.·, V. trans. Gastar, consnmir,
nC~g'o\'e"l1i'r-sc, v.. ref. De regrar-se'
destruir pouco a pouco: "o estomago da rE'ger- e mal. § Desgovel'11ar-se o doell/e~
ema desgasla o Cerro.. ~ Usa· se tambem reL desmanchar-se na dieta. COl'r. de Ab. 435'
Dcs;,;ú8te~ ou Dcsgú!lto, s. m. Acção e § fJesgovel'nar-se .aI.gtlem; administrando
en'eílo de desgastar.
maios seus ne!!,ocl~s, hav~lldo-se mal no
nesg'cltoso, ÓSlI, adj. Qne não tem gei- que toca a. prnoenCla, ou a moral; regerto; que tem mau geito. ~ ~Jal alleitado.
se, cond uZlr-s~, portar-se, governar-se mal
Desgclár, Ue!igelo. V. Degelar, etc.
§ Desgol:el'1la1'-se algum "wmbro,' não fazer
uc..go,·gomlll\do, a, adj. Sem gorll'0mi- hem as suas funcções. id. 24.8.
lhos. § fig. Gastador, desgovernado. GIl Vic.
neslJo"c.· .. o, S. m. Mau governo ou
\. 1i9. ermas o mundo be já des!}orgomela- falta de g~v.erno; desregr.amento economido ...
co, ou politICO; desperdlclO, esbanjamento'
nCslJo,'jádo, n, adj. Com o pescoço des- falta de conducta prudencial; desacerto. ii.
coberto: "desgo!'jado á patifa» sem pesco- Lus. 7. 521; "os que inlluião no seu desgo:
cinho, com collarinho desabotoado, como vemo» Patva, Caso 8. § (na alveil.) Ilemedio, que consiste em desgovernar. Reg.
usavam os patifes.
.
Uesgorllir, V. trans. (I. nanl.) Desfazer Alv 9.
as talhas. e tralheiras, colhedores, elc.
Dcsg"i'ço, S. f. Falta de graca. Camincsgoslotlo, p. p. de Desgoslar. V. Des- nha, Epigl'. 151. ce o que he foi'moso, he
!!,osto~o: "andar .desgosla~o, e. como di!-em, feo·com desgraça». § Cousa que fica desaioe bn::ras» V. do Arc. I. ~2. I. é, anOJado, rosa, dE'sfeila: "fazer aquelIa desgraça a el,
Hei.. Andl'. ChI'. 4. C. 61. § Desfavor, falta
enfadado.
Desgost.)nt,e, adj. 2 g. GalliClsmo bar- da gl'llça de que se gosava: V. g. eail'em
baro, pois que ha na lingua portugueza: desgl'llça com alguem. H. N. T. 2. {. 308.
nojoso, hediondo, asqueroso, (asliclioso. § il. "viver em desgmça d'el-Rei». § Infelicida.
de, infortunio, desdita. ~ Acontecimento
p. a.. de
nesl,\'ostá,', V. trans. ln pirar, causar fu~esto; cala~lidade~ § Cair em clesgl:aça;
des/tosto. §-, v, intrans. Não gostar. Gouv. cau' em mlsena. § J!, !Ll1la desgraça; diz-se
52 v. "como .elle desgostava de tas g uer- de pessoa mal procedida, mal governada,
miseravel, ou inepta; ou de cousa que re·
ras».
nc..gostó...sc, V. reL Perder o gosto, vela miseria, em que ha miseria: aquel/a
ou offencler-se de alguma pessoa, ou cou- casa cJ uma desgraça.
(Desgraça, Desdita, Infelicidade, !nforlusa.
nCSlJosto, s. m. Dissabor, desprazer, nio, Desventura, Calamidade. Syn.) Todas
sentimento, magua: v. g. liL'e grande des- estas palavras são synonymos com que se
:rosto com a vossa infelicidade e doença fi. designam as penalidades e miscrias, que
1'. r. 5 V. § Ilepugnancia, aversão. § Casal' pesam sobre a pobre humanidade. lJesgraa desgoslo dos paes; contra sua vontade, a ça tclm significação geral, e só explica o
mal Clu si mesmo. fJesdila accrescenla á
seu desprazer. D. F. Man.
DC!lgosló'lI1mcnte, adv. Com desgosto, idéa do mal. o eJTeilo da desgraça com relação
á triste situação em que se ac~a o
com descontentamento, com repuanancia.
Dcsg'ol!toso, 680, adj. Que desgosta, qne desgraçado.
que perde ao jogo, sem que
causa desgosto. § Que não tem gosto, insi- o incommode e aflhja a perda, é desgraçapido, dissaborido; fali ando de cousas. § Que do ao jogo, e só por pura ponderação se
vive descontente, que tem desgostos; fal- chamará desdila á sua dpsgraça; porém, o
lando de pessoas: v. g. anda!', eslar, viter qne perdeu loda a tiua fazenda, e se acha
desgostoso f' i. é, descontente, não satisfei- reduzido á maior miseria, sem esperança
to: cDom A varo e sua mulher desgoslosos o alguma de allivio, não só é desgraçOllp,
lançaram fóra de casa» Goes, ChI'. D. Mail.. porque padece um verdadeiro mal, S!'llao
tambem des~liloso, pela triste sit~laçao.a
3.40.
nC8govCt·ná.lowentc, adv. Sem gover- que o reduzIU a sua desgraça; por ISSO, dizemos:
hontem aconteceu uma desgraça no
no, sem economia.
Dcsgo\'cruádo, p. p. de Desgovernar, mar, no rio, etc.; e não uma desdita; pori
e adj. ~Ial rE'~ido, desregrado; ga~tador, que só fazemos relação ao fact~, ao ma
perdulario; diz-se das pessoas e das cou- succedido. in(elicidade é a privaçao do que
sas: "desgovernado na vida (em boa eco- constitue o homem feliz' mas vulgarmente
nomia) e estragado na consciencia. Luc. se toma por desgraça, e' é maIs u~ada que
2. 21. "principe desgovel'1lado e desenfrea- desdita, que vem do Hespanho~ desdleila. ln·
dOI> Feo. Quadr. "mulhel' - na uonra.. mal (orlunio vem a ser uma ene, ou cadela
procedida. Cunha. V. elo A1'C. § Navio des- de desgraças, que não provém do homem,
govel'1laclo; que anda mal, por mal marea- prque' não den motivo a ellas p~r seu pro'
do, ou por não dar pelo leme; por falta dos cedi men to, ou falta de prudenCia, e só cne
apparelhos nauticos, ma arrumação da car- em in (orv!Lnio por sua má sorte. oesuen'llga, et~. Palm. P. 3. § Leme desgovernado; ta é má sorte, fortuna adversa. Aque e
que nao governa. Coulo, 7. 10. 3. eco leme que não sáe be~ em suas. empre~as, antel
ficou .desgovel'1lado» (cortando-lhe nns a1- encontra adverSidades. pode queixar-se da
dropes, com que o ~overnavam pelas ilhar- sua desvenlltra. mas não é des.qraçado, nem
desditoso. Quando a desgraça é grande, e se
gas, e pela banda oe fóra do navio).
ncsgo\'crlllldú"o, S. L (1. r!e alveit.) estende a um numero' infinito de pessf'
Acção de cor~ar uns ramos das veias, e e a paizes inteiros chama-se-Ihe eala~m Ir
atai-os, para que encabecem, ou criem de, que é propriamente um in(ortulllO pugrumos. que os entupam, e não corra hu- blico e geral.
_, ,. enle
»cs"rllc;ótlamcllte, adv. IllJeJlzm ,
mor por elles ás juntas.
•
n I<go\'ernár, V. trans. E o opposto de por de. graça. por desastre.
. eadj
nesgrocádo, p. p. de Desgraçar, . .
govt'rnar; perturbar a boa ordem directiva, governar, dirigir mal: "o que o bom Que está fó"ra da graça. § Infeliz, deslJ~SO§
Hei governa, os seus máus mimstros des- desastroso: diz-se das cousa.s e pcssoarece
govel'11ãol> e IIg. oa desgovernar, ou infer- Que causa desgraça: ecO tah lhe ap~ Bo,
nar suas almas" V. do A,'c. 3. 9. "a intem- desgraçado» Eneid. 12. 221. § -, ~, eSSOl
perança distraJle, e desgovel'1la os homensl> mem ou mulher pobre, miseravel, p
T. de Agora, I. 4. no fim. § Desbaratar: c<isso digna de cÓmpaixão.
• açado:
he governar a vossa fazenda, e a de vossos
DesgrllC;ú,', V. trans. F..a.zer desVa{ÁI'/ÍO'
criados, e desgovernm' a d'el-fiei» C(JI.tlo, "diz que m~ldições da mra~, o ~e iofelis
nC"IJ"I1c;ar.sc, V. re . raze
Sold. I. r. 25. § fJesgovernar Onavio; fazer
Desg'Í1·'·c.
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e desaracado: .a impr,!dencia, a suberba,
descoáicdimento ([uasl sempre se elesgra:ão e desastrãu, e uão astl'es, e desastres
f110 'fado, 'rue he d9utrina erronea do gen·
lI1i;mo» «desgraçat-vos de querençosas do
que o amante ~os pede) e enganadas chorais mofinas, e lUfortunlOs»
Dcsg l 'lIclúdo. V. Oesg-raçado. Casl. 7. c.
10'1. Lobo. lJ 171.
.
_
DcsgrllclóSO, úsu, a_d] . .oue. nao é gracioso; não tem graça; nao e chlstoso, faceto, ele.
DeHllrodllú". V. Degradar.
DC8groIllÚr, v. trans. Arrancar a grama ou esgalracho d~ um campo.
Desgru,·lzÚ." v. mtrans. ~ant.) Perder a
gravidade, o decoro. Cane. {. 227 v.
Dcsgregu." V. trans, ApartaI', estremar
da grei do rebanho: e fig. da corporação,
convento. § Divisar, dirimir, apar~ar de ouIros. § Alguns escrevem com VleLI'a. elLsgregal" mas o des privativo é mais analogo ao genio da lingua, do que dis, que tem
oulro sentido
Dcsgrcllhiulo, p. p. de Desgrenhar; e
adj. Ilevolto, desconc~rtado, desl!enteado;
diz-se do cabello. VIlh. 4. 6. § Que traz o
cabello desgrenhado, de penteado, revolto.
Vieira: .vestidas de luto, e desgrenhadas ..
.a cabeca desgrcnhada.. Palmo P. 2. e. 165.
! IIg. 'Aspero, desagrada~el, arripi~do:
00 desgrenhado, e crespo mverno" Cam.

°

Eel 6.
Desl;rellllú,', v. tI·ans. Despentear, descompOr o toucado, arripiar, en:maranhar o
cabello; desguedelhar. § - se, v. reli. Despentear-se; emmaranhar-se o proprio ca00110; desguedelhar-se.
Desgrllhoúdo, u, adj. Sólto, sem grilhões, lil'l'e de ferros F. Elys. 7. 96.
Desgroji.do. V. Oesgorjado. Sim. Alach.
Com. de lJiu, p. 14.
DMgrudúdo, p. p. de Oesgrudar: -as
peças ficarão elesgrudli.das com a chuva"
Dcsg"tIllBr, V. trans. Uesunir, despegar
o que eslava grudado. Desunir-se. § - se,
I. rer. de,pregar-se o que estava grudado.
Dcsglllll'dodo, ", adj. Não guardado,
não acautelado, não resguardado. F. E/ys.
1. 211. "que elesguardalla deixa ao gallo a
frenle. (o escudo.) § lt. p. P de
Dcsll'uo'·dú.·, v. trans. Não guardar.
Dcsgulll'lleeer, V. trans. Tirar a gente,
!rm.as apparelhos das guarnições, praças,
nulOs: V. g. desguarneceu Ueula: - as
galis, a arlilhel'ia do l'rem neeessario ; i. é,
de IDeios de defesa. § Oesenfeitar, desorDar: V. g. - de joias: "matronas que des·
gual'llecião seus corpos por acudir ás ne·
te 'idades publicaS».
DCSlluol'llecídO, p. p. de Desguarnecer.
(lJulo, 4. 2. «olhos desguarnecidos de toda
modeslia•.
Desguedelhádo, u, p. p. de DesguedeIbar, c adj. Despenteado, desgrenhado; com
ocnbello em desalinho.
De.gucdelhár, ou -g'lItlelhí"', V. trans.
Despeulear, desgrenhar descompor o cabeiro.
'
Desguedelbúr_se, V. rer. Desfazer-~e o
~~leado; d~scompór o proprio cabello ;
~ ,,0, ou deIxai-o em desordem, em desIIIn 10; desgrenhar-se.
DesguCrl'údll, adj. f. (p. us.) Imbelle,
sedam reslstencia, fraca: «desgucl'l'ada fuO'i• InCito I. 124.
o
D~Sbobllllá." V. trans. Representar comO.lUhabll; desabonar alO'uem do seu mef!Clm.l 'nto. UUs. 4. se. 1. o«dcsabelitados" V.
1nha111ar.
bl
~t babl~údo, p. p. de Oeshabitar; e
IIIJ. Onde. nao ha habitadores ermo. M. P.
t ~20.

Vleir. 3. 203.
'
tlbObltár, V. trans. Deixar alg-uem a
~, ~ morada, a terra onde habitava. §
r esp~voar. AJaus. A(. f. 74. "a peste
1:i1esdhabtta o m.ar de peixes" § Privar de
ie a ores, ermar. Sever. lJisc. 3. o reino
J:b~~d~;e em AIrica, que os leões tinhão

~tlbablillllÇÕO, S. f. Acção de deshabi-

..: ; perda d'um habito.
bbilo~abltu'r, v. trans. Fazer perder o
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Desbubltll/,r.se, V. ref. Perder, deixar
algum habito,
Dcsbo"lIIollia, s. f. Falta de harmonia;
no prop. e fig.
De"b,u'1II01llzill', ou - sí,,', V. trans.
Destruir a harmonia do córo com dissonancia, cantando, ou tocando mal: "e se mal
destro desafina a Iyra, e as doces symphonias dcsharlTloniza das rlivinas musas» § fig.
Perturbar a concol'dia, boa conversação, e
harmonia da familia, dos amigos, etc. a boa
ordem, economia, concerto, regimen regular, etc. das cousas compoótas, e coordena·
das entre si.
DesbCl'dac;iio, S. f. O acto de desherdar.
§ As palavras com que se declara o animo
de o fazer. Ol'et. "quando a instituição, ou
des/terelação falta no testamento...
Deshel'dúdo, p p. de Oesherdar ; e adj.
Que ficou excluido, privado da herança;
que não teve herança. § Despojado, privado do seu: "que elrey nom seja deshel'daelo
do seu castello.. Ol'd. Ar. 1. 62. I. § fig. Privado; que não tem, que não possue: v. g.
desherdado de la/enio, de fortuna.
Dcshe.'dá." V. trans. ~;xcluir da herança ou successão a quem tinha direito a el·
la : V. g. este homem de, herdou scu filho. §
Privar alguem do qne lhe cabia por succes·
são, da sua herança, patrimonio B. 4. 6.4.
"o. Mogoles, que o eles/um/rirão do seu (reino) .. privaram: "O. Afonso II. tentou eles!wrdar as infautas. uas irmãas, das terras,
etc. que seu pai lhes deixàra» Leão, U/i.r.
D. Duartc, e. 18. "Lazaraque tirano desherdou os dois lilhos dei-rei lJucaide" § fig.
Apartar, tirar de si: "he porque não elesherdaste de ti totalmente a lIlfidelidade"
Ji'los. Sanei. p. 81. ot. 1. § Privar os filhos
de herança dissipando o que lhes bavia de
IIcar. Vieira, 3. 438. «desherdào, e empobrecem quasi toda a sua de~cendencla. § fig.
Privar: -a natureza deshereloll alguns de
talento.:, que largamente dotou a outros.
"llerdou a China de muita g-rossura, fertilidade, e riquezas naturaes, de que deshel'dou
outras regiões. Luc. 10. 18. "desheI'C/anelo a
humas, de buns de seus bens, a outras,
d'ontros".
Deslllwd.ír-se, V. ref. Privar-se do seu,
dando-o em vida, renunciaudo à herança:
e fig. "desherdão-se com factos torpes, da
lJonra, e grande repre entr.ção de seus
mayores, e das prerogativas, e privilegios,
que os mesmos lhes transmiltirão. Alv. de
2 de junho, 1803.
Deshl. V. Oes. e Ri Euf/'. 2. 7. (. 90 V.
Depois d'isso: "primeiramente... deshi
achareis. etc.- Outros trazem desi, que os
impressores, ou editores ig-norantes alteraram em ele si, como se v nas nO'i'as ediç.
de Ban'os, e de outros. V. Oesi.
. Desbollé"hllllcllte, adI'. Sem honesti·
dade, contra a honestidade: v. g. conversava dl'shonestamcnte uma moça. B. Hlor.
2. 58. § IlIdpcoro_amente : proccder-.
Dc.. hoIlCSlíll', V. trans. Privar da honestidade. deshollrar. § -se, V. rer. Peccar
contra a honestidade com al&,uem. § IIg.
Obrar alguma cousa contra o aecoro, gravidade.
Deshollestldiltle, S. f. }lalta de honestidade nas palavras. e em actos lascivos:
v. g. di:;cr, fazeI' deshonpstidade; i. Ó, peccado de incontinencia. § Tambem se diz de
quaesquer acções contrarias ao decoro,
ainda que não lascivas. Res. ChI'. J. 11. e.
29. "elrei ficou mui espantado de tamanha
deshoneslidalle" (de se lhe apre. entar o marquez de Montemor com vestidos festivos,
trazendo el-rei ainda lueto ri(roroso por seu
pai O. J. 11.) § Falta d~ problda~e ..
Desbollfo"to, a, ad,l. ContrarIo a honestidade, ou decoro. § Homem - ; o que peco
ca contra a honestidade por palavras, ou
por obras, pensamentos. § it. O que não é
probo, O {[ue não é honrado: empregado
deshonesto; o que prevaricou. § V. Obsceno,
syn.
Desbollor, S. m. Vileza, acção não honrada. Aulo do Dia de ./uizo.
Deshoora, . f. Falta de honra em alguem ; ou no modo de traclar algum.a p~s
soa. § Desdouro, deslustre: V. g. cau', m-
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correi' em deshonra: .foi morlo com eles/wnra sua" "algun da companhia quiseram antes morrer que salvarem-se com
elesltonra. Goes, Chi'. de 1J. Man. 2. 44.
Dcshoo"I-'dumclllc, adv. Com deshonra. P. P. 2. 15\. «matar deshonradamenle.
B. 4. 2. 19.

DCllboJII'udo.·, u, S. O que, a que deshonra. M. P. f. 248. 1. «deshonrallol'es do
Espirito Santo" (os peccadol'es) Cal. Rom.
404. § ii. adj. Oeshonroso.
Desboll'·ú", V. trans. Fazer acção contm a honra de alguem ; dizer-lhe palavras.
fazer-lhe obras, acções, contra sua honra:
v. g. deshonrar os SetlS, a {amilia. aSttl.l.ca·
sa: (,deshonrando-o de Samaritano" i. é,
chamando-o Samaritano. Paiva, S. I. f. 85
v e 245. eleshonrando-o de IIlho dI! Belial..
~ Injuriar de palavras; dilfamar "eleshonrando seus capitães. UOULO, 4. 2. 3. ~ DeslustraI': dcsholtrou o Setl nome. § Deshonrar
uma muL1wl'; desflorai-a.
Desholll'i.r-sc, V. ref. Fazer cousa com
que incorra em deshollra. § - se a nhllhcr ;
pro.tituir-se.
UCShOIlI'OSO. ú"õu, adj. Que causa deshonra; vergonhoso, aflrontoso.
Dcsbo.·údo, u, adj. Que vem fóra d'horaso § Que vem fóra de proposito. § Que
não sabe {[ue horas são. _~ Desgraçado.
Deshol'ado, adI'. A oeshoras. Guia de
Caso "não se coma - "
Desbo"lIs, O'a-se na loc. adv. a deshoras; i. é, farde; fóra das hora compf'tentes: "Cupido já alta noite a des/wl'as bate á
porta.. V. Arr. 4. 15. LtIS. Trans(. f. 92 v.
§ no siog. A·deshora. Cam.. Se/cuco, p. 28.
Deshosl.edádo, ", adj. Que não tem casa
em que o hospedem; que não tem guanda,
quartel.
DC8bllolllollmcnte, adI'. Sem humanidade, barbara, cruel, ferinamente.
De8I.mmllo.1I·, V. trans. Fazer deshumano: .os homens não só tem deshumanado
a sua natureza, mas deshumanão a daquelles que os tratão" Vieira, 3. 184. § Tirar o
ser humano, de homem: "salvo se tosse
possivel deshulJ1ltnar a crpatura, e alçal·a
ao ser angelico, ou divinizá-Ia, e endeosá-la» § - se, V. rer. Fazer-se deshumano.
DC8hlllllUllldúdc, S. m. Falta de humanidade. M. Lus. 2. r. 78. § Acção conlJ:a a
humanidade; barbaridade, crueza. Vieim,
3. t!l3.

~.

Uesbllml)oo, n, adj. Falto d~ humanidade; contrario á humanidade: diz-se das
pessoas, e cousas. Vieil'a, 3. t83. 2. § 1.'1'0,
prio de brutos, fóras. Panl. efAv. c. 61. «o
caminho era deshltlllalWH § Deshumanissi·
mo, sup. FI'. Th. de Jes. 7'mb. 25.
Dcsh,'drlllllçiio, S. f. (I. cbym.) Acção
de fazer cessar o estado de hyd"ato.
Desbyd,·ulúr, V. trans. (t. chym.) Tirar
a agua que, em combinação com outro corpo, o torna hydratado.
Desbyd.·ogcnuçíio, S. f. (I. chym.) Subtracção do hydrogrnio, que entra na combinação de uma substanCia.
DCSb,'d"ogclliulo, p. p. de Oeshydrogenar (t. cbym.) Que perdeu toda a parte
do seu hydrogenio.
Desbyd.·o;;ellá.·, V. trans. (I. chym.) Tirar o hydrogenin a uma substancia.
Desl, por neshl. V. Desi, e Opshi. Depois d'ahi, ou depois d'i soo Nobilial'.
Deslçíio, S. r. (anl.! Fim, acabamento,
extincçáo Ceila, (). I. 299.
Deslde,·í.'n, De8ldcratllw. V. no Dicc.
annexo das palavras latinas.
De"ldc"lItivo, II, adj. (I. gramm.) Que
exprime o destjo: «verbo desideralivo" "fórma desiderativao.
Desldla, S. r. (do Lal.) Preguiça, frouxidão no obrar; preguiça, desleIXO. ocio idade. Vieira, 4. 466. «quando o principe por
desidia e !1egli/:íencil!- larga as redeas do
gove1'llo. lllappllcHçao.
Dcsldlosnlllcnte, adI'. Negligentemente, preguiçosamente.
Del'lldlõso, 0811, adj. p. uso Preguiçoso,
inerte, negligente, frouxo, descuidado, desleixado, ocioso.
Dcslgonçiio, S. f. (do Lal. elesigl1a/io)
Acção, ou acto de designar: «a de.vlgnação
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dos doze Apostolos, para irem prégar» Feo,
1'1'. § Nomeação. elplção.
DeHllln.'dúllIclltc, adv. Nomeadamentc,
assig-Iwladaml' nte.
Dc.. 1foi" 11 ii do, p. p. de Designar. e adj.
Ell'ilo, mas que não tomou pos~e nomeado
para emprego. Itt. Lus. 2. r. 5. col. 1. -designado pal'a successor do imperio •. § Indicado para emprel:O, commissão, etc. § Significado por algum symbolo. T. de Agora.
"Cbristo foi designado pela serpente, que
acomlJanhou os Israelitas no desprto".
DCHlgllúdo.·, o, S. (do Lat. designalor)
O que, a que designa. § adj. Que designa:
V. g. geslos e acenos dt'signadores da sua
indignação; i. é, sigoificati vos, mostradores.
De8lgnár, V. trans. (do LaL designare)
Nomear algupm para algum emprego. §
Apontar, indicar alguem para cargo, commissão, etc. § Assignalar, deputar: "campos
que lbe designára» Anlig. de Lisboa. ~ Determinar: v. g. designar /) tempo e 7lOra,
um logar parei S~ll recolhimenlo. § Ser signal e mostras de outra cou~a. Arr. 5. 10.
v. g. a serpente designa a prudencia; i. é,
s.vmbolisa, emblema, significa, representa,
a(Jltura.
Dcslgnatívo, R, adj. Que designa, que
indica, que dPclara alguma cou~a. Per. Biblia, Pref. dos Psalmos: "diapsalma hp. l1uma
nota designaliva de mudança de tom, ou
de voz".·
Dcsígnlo, S. m. Intento, tenção. projecto, plano, vistas. Itt. Lus. 7. 306. «avisado
primeiro do ~en designioll «este homem tem
g-raudes desi(Jniosll i. é, projectos, que traça, ou machlna. e occulta, ou dissimnla.
IDesignio, Projecto, Intenção. S.lIn) Estps
tprmos referem-se ao diverso modo como
olhamos as cousas que nos propOmos fazer.
Odesignio é urna ideia, um pensamento, uma
lleterminação da vontade, precedida' de redexão para executar uma cousa, que nos
pareceu util e conveniente. O projecto é a
disposição que se toma, o plano que se
fórma para a execução de uma cousa, que
julltamos de grande importancia. intlmção
é a inclinação, ou movimento da alma, que
con~idera alguma cousa distante e faz que
a ella nos dirijamos. O desígnio é elfeito da
reflexão; porém. projeclo suppõe maior e
mais imporlante pensamento, maior e mais
extensa obra sobre que se tem meditado
muito. A 1:nlenção é a alma da acção, e o
principio do seu verrladeiro merito; porém,
é di[ficil julgar sómente por eUa. O homem
deve ser sensato e previdente em seus projectos, recto e justo em suas intenções, razoavel e precatado em seus designios.
Deslguál, e deriv. V. Dese&,ual, etc.
De,dlludido, p. p. de Desllludir Que
perdeu urna iIIusão; que ja não tem iltusões ; drsenganado.
Dcs\lludÍl', V. trans. Fazer perder urna
i1Ju~ão; desl'nganar.
DCMllltldi.,-sc, V. ref. Perder uma il\usão; de~enganar·se.
DCHlllnsuo, S. f. Perda de uma illusão;
desengano.
Dcslmuglnár, v. lrans. Tirar alguem
de alguma imaginação; despersuadir de
cousa que traz no sentido, ou suspeita.
Brit. Chr. 1. 15. "a quem elle com palavras
désimaginava de modo que a deixara contente" Lobo, p. 210. "se prinleiro o queres
elesimaginar".
ncsllllagltlúr-sc, V. ref. Tirar da imag!nação .. Itt. Lus. 1.3 . .c- 14. "que ~e cle!~11l~
gtl1em dlssoll Panl. d Av. C. 66. {<eo, 1r. ~.
de S. José. Disc 5. «rode)'os para achar desculpa, e se desimaginal'" tirar-se de suspeitas.
DC8ImpcdhIRIllCntr., adv. Sem impedimentos, ou estorvos.
UCHlmpcdído, p. p. de Desempedir. H.
P. I. f. 6 V. .
DCHlmpcdlmento, S. m. O acto de desimppdir. § A falta de impedimento physico,
ou moral.
Deslmpcdí.·, ou Dcsclllpcdír, v. trans.
Tirar o impedimento pl1y~ico, ou moral. §
Desimpedi1' ocaminho;aLril-o, desobstruil·o:
e lIg. facilitar alguma cousa, dando, princi-
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pio. Lobo, p. 82. adil!'a cada hum seu exempio, 9,ue eu para d.esernpedir o caminbo que1'0". ~ Desimpedir, e derivo são mais uso
uc.. IIIII.llc'''·, V. trans. Despmbaraçar;
soltar da implicancia; separar, deseuredar:
"de que se originou a confusão, que depois
foi necessario clesimplical'» B. Flor. 1. {.
287.
nc~llIIprcm;ár, v. trans. Tirar da prensa. § Tirar o lustre aos pannos.
Dcslmp,·ésslollli.·, V. trans. Desfazer,
apagar a impressão nos corpos, ou no animo, os sentimentos, opiniões, allecções altamente impressas n'elle: V. g. desimpressional-os do lerror da morte, da d6r. do
l)asmo, dos erros, preoccu]Jaçâes e prejuizos
dos primeiros annos: « - os odios, que
n'elles tinha gravado aquella injuria u.
Dcslllçár, v. trans. Limpar, livrar de
muitas cousas. ou pessoas damninhas, más:
V. g. desinçar a lel'l'a de /ad1'ões; a seám de
bichos, ~ue a esl'rallam; desinçar o 11Wl' de
peixes. San/os, E/htop. {. 39. col. 4.• á custa
do nosso sangue, temos desinçado muita
parte d'esta semente>! i. é, destruido. B. 4.
8. 12. (fallando dos Mouros de Cananor)
"desinçar aquella ladroeira de paráos, e totalmente lhes tolber a navegação" B. 4. S.
14. Pa/m. P. 2. c. 117. "para desinçar toda
psla semente dI' vós outros gigantesll i. é,
extinguir a praf;!a dos da v,Ossa geração:
- de formigas. piolhos, ani111aes damninllOs,
de vadios, e de quaLquel' multidão que faz
mal.
DcslnchR"iio, S. f. O acto de desinchar;
resolução, dissipação da incbação.
Dcslnchádo, p. p. de Desinchar, e adj.
Luc. 7. 13.•tomou Iogq, a mã~' desinchada
e sãa>! e fig.•coração d&inchado» sem vaidade, nem suberba. !ttarl. Cal. dO~ bumildes e desinchados" id. 290. humilhado: "para onde !lneas foges desinchado?,) Eneid. 10.

DES
~a cl\n~pndo. c~rta porção de acido muriatlco, aCido nltncn, p oxydo ete manganésem
um frasco de crystál, o qual destapando_
exhala vapores, que desinlicionam e ren se
val11 o ar. Mem. das Provido de 18t'!. f.I6~
§ E ,:ocabuJo moderno, e não reprovado'
S. Lmz, G/os.
'
Dcslnféctl\llte, P'. a. de Desinfectar' e
adJ. 2. g. ,Que tpm Virtude de desinfect~r.
ou. deslllficlo~ar. §-, S. m. Substancia propna para deslOfectar.
Dc~llJréc:hÍl', V. trans. Desinficionar, tirar a I~fecçao, os vapores infectos, os miasmas putrldos, ~tc.; pUl'l(fcar: v. g. desinfectar um hospLlat, um quarlo, desinfectar
a~ mercadol'las, bagagens e as proprias
pess.oas que ~em de portos declarados infecclOnados !lu suspeit!ls; - os vestido.r, lU
"oupas; assim .na epidemia de algumas
doenças conta.glOsa!!" como por qualquer
o~lro ~óco (je IOf~cç~o. Gazela de Lúboade
2v dA: J.an. de 172'L ii - o ar; purificar um
ar .VlClado_ 5- se, v. rer. Purillcar-se por
meIO de desmfectantes.
DeRlnlcstár, v. trans. Livrar de inimigos que fazem guerra, e procedimentos 1I0s.
tiS contra alguma terra: a - as conquistas
dos inimigos" Leis Filil).
Dcslnflcloll~d(), p. p. de Desinficionar.
~,lIg. "Alma desmficiollaela dos vicios>! Paiv.

:!l. I. {. 75.

Dcslnflclonár, V. trans. O mesmo que
Desmfectar. § fig. Livrar de vicios, pecca.
dos: - a alma" Feo, (). l. (. 134 V.
. Dcslntlummuçuo, S. r. Acção de desinflammar, ou de se desinnammar.
DCHlntlolllJll'''', V. trans. Tirar a infiammação. Reg. Alv. c. 28. e Rec. ela Gil'. §se, V. ref. Di si par-se a inllammacão.
Deslntlllír, V. lrans. Fazer cessar a in,
llupucia; desanimar.
Dcsln:,:cllho, e der. V. Desengenho.
159.
Dc,"lllblblçiio, S. r. A acção de cassara
Dcslnchár, V. trans. Desfazer a incba- inbibitoria, ou inhibição. P. ela 11. Gen. t
ção. Rego Alv. C. 47.
{. 573.
DcslnchAr-sc, V. ref. e DesinchAr,
Dcslnblblr, V. lrans. (L do fOro eccles.1
V. intrans. Abaixar, desfazer a inchação. Cessar a inhibitoria. P. da H. Gen.4./.
fi. Dom. I. 2. 29. e fig. abaixar a suberba. 573.
§ Deixar de estar inchado: ·V. g. desinchouD ..slnhlbltól·la, S. f. (1. do fOro eccles.j
me o braço.
Carta de juizo superior, pela qual se levan·
Dcslncllllódo, p. p. de Desinclinar, e ta, e cassa a inhibição do inferior. P. da
adj. Não propenso, pouco afTecto, desafTei- Gen. 4. 573.
çoado, averso. lliei'l'a: ,,- a·ser Rei>!.
nCSIIIJÚ"IR, S. f. Limpeza da injuria di.Dcslncllllór, V. trans. Mudar a postura cta, ou feita; o livrar se d'ella.
inclinada: endireitar: e 1I!t. "a ma converDCIIlnJllrlúr, V. trans. DesaO'ronlar, Iimsação desinclilla a boa innole do bem. co- par, vingar alg-uem de injuria: .desinjllria·
mo a boa doutrina, e bons exemplos elesin- rei a patria da calumnia que lbe assacãoa
clinão do mal as mas naturpzaSll.
rpspeilo de seus /lIlJOs" §- se, v. ref. O~s·
Dcslllcllnór-Rc, V. rer. (fig.) Desviar-se: aO'rontar-se, livrar-se, limpar-se de injUria.
V. g. - se das anligas propensões.
DeslnClnlct8"iio, (qui corno ki,.e no.s4
Dcslncorl.oruçiio, S. f. Acção, ou efTei- seguintes) S. f. Falta de quietação, IOqU1t
to de desincorporar.
tação do espirito, desassocego. lJecr. ""
Dcslnco'·I.O'·ádo, p. p. de DesincorpQ- 6 de {ev. de 1734.
. . .
rar, e adj. Separado do corpo, do numero;
DCllllICltllctúdo, p. p. de DeslDqmetar.
desaggregado.
"trazia-o desinquie/ado» PaLmo 3. (. 114.
Dcslncorporó.·, ou DC~Cllcorporár, adj. Posto em desinquietação.
.
ncslllqulctodc'lI', o, S. ou adJ. Que des·
e derivo V. trans. Separar do corpo, do numero onde estava encorporado; desaggre- inquieta 'li. g. desinquietador de 11lu//leru
gar.
casadas.' "cuidados desinqui~lad~res da ai·
Dcslnco,·porlÍ.·-sc, V. rer. Desannexar- ma" "escrupulos - da consClencla u • •
se, desmpmhrar-se. § V. Incorporar, no fim.
Dcslnlllllctór, V. trans. Causar IOqUleDeslndlclú.·, V. trans. Apagar, desfazer, tação, de~assocegar, ioguietar. M. P. C. 92,
destruir os indicios. as snsppitas.
' P. ela H. Gen. 2. 534. ~ Desinquietar; 'per·
Dc..lllcncln, S, f. II. gramm.) Mudança. suadir, induz.ir para mal: v. g. - o cl'úldo,
variedade de terminação. Leão, Orig. C. 19. para que deixe o serviço de a/gllem;-a
§ Terminação dos vocabulos: a ultima ~yl- donzella de casa d~ seus pais; p~ra ~e des·
laba, ou lettra. que se pospõe ao radical honestar, e acolher-se. ~ lJesznqllletar a
de qualqut'r nome, ou verbo: v. g. amarei; quem 1mba/ha, a quem lfescança; pe~tur:
amai' (radical), e ei (desinencia).
bal-o. § Desinquielal' as Cinzas dos 1II01t!!S,
Dcslnrulllúr, V. trans. Tirar a infamJa, bulir n'ellas, de5enterral-a.s, elc: § nesl~:
restaurar a boa fama. § - se, v. reI. Recu- qnie/ar; importunar: aandalsdesL1lqUlela
peral' a propria fama,
do os Santos por amor de mi~u G/~ag~içoDcslnlccçiio, S. f. Acção de desinfectar,
Deslnqnleto, u, adj. InqUle~o, :lennde tirar ao ar, a urna casa, aos vestidos, ISO travesso' menino -. § Anl1llO
aos diversos tecidos organicos, ou a um quielo' que a'nda machinando alguma cou·
corpo qualqupr os miasmas mpphiticos, e sa. § Desinquieto,. disposto á guerr~, au~
perniciosos, de que pódem estar infecta- voluções. § A€:itado, desas.socrgado , 100q
dos.
to. § !ttar desmquieto; agitado, revo'i1niplli.
DC8hlféctádo, p. p. de Desinfrctar' e
Dcslntelllgenelu" S. r. Falta de á franadj. Livre da infecção, d~sinncionado; pu- gfllcia, de ~ntender ..5 Talvez. seõ~~ee vonla.
ri(Jcado.
ceza, por dlscrepallC1a ~e O~IDI ·mento.
DcslnléctRdor, S. m. (do FI'. desin{e- des: discordia e dissençao, dlssenlcom desclem') Substancia propria para desinllcioD"'8Interc8ddu~entc, adv.
nar o ar. § (1. ch)'m.) Apparelho, ou maclli- interesse: V. g. servl1', amar-·
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DellolcrcllslÍdo, p~p ..de Desin~eressar,
ead!. Sem interes~e, n.ao interesseIro: v. g.
ommlta amizade e deslnt.eressada; a sua ca·
ridade, sw amor é desinteressado: ~<pes
soa -» Couto, 7. 1. 3. Obrar com amIzade
desinteressada; dar conscllJos desinleressadlJS' fallar d<Jsinl<Jressado.
Dcslnterc".. R1, adj. 2 gen. p. 11S. Livre,
dcslituido de intcresse: "amor -" 7'I'ab. de
les. 2. 36.
..
Dcslnlcrcssiu', V. trans. Livrar, prIvar
do interesse. 1'rab. de les. 2. 39· ~ Tirar a
um empregado commercial a qualidade de
interessado nos I GcrOS da casa. ~ - 5e, v.
ref. Cessar de ter interesse. § netlrar:se de
interessado de uma casa de commerclO.
DCIllntcresse, S. m. Desprezo das proprias convenienci~s; .0 proceder do que não
espera lucro, retnbUlçao; que falia e obra
como entende que é razão. Vieira, 10. 233.
2. § Onão ter parte, nem estar exposto a
lucro, ou perda em alguma cousa:. v. g. (alIar lraelal' alguma cousa com deSinteresse;
o";011 desinteresse é cVllslan/e, c muito mais
o80111 que (alio a esle respeito.
DC8Int,crcssclro, ", adj. e s. Que não é
interesseiro, amigo de fazer ganho, ou inleresse. P. Rib. "natural desinleresseil'o dos
porluguezes., .
Desllltcrnt\r; V. Iralls. Fazer sair do in·
lerior de um paiz, de uma região, do ser·
ião. §- v. ref. Sair do interior de um paiz,
de uma região, do sertão.
Dcslntlllllcccr, ou DcsllltullIesce." V.
Irans. Tirar a illtumescencia, a inchação.
Dcslntlllllecê." V. intrans. e-lIe, v. reC.
Dissipar-se a intumescencia.
Deslntumecido, p. p. de Desintumecer,
eadj. Desinchado.
Deslnvcnçiics, S. C. pI.
contrario de
invenções, extravagancias, etc. Chagas, P.
2. Carla, 13q.•as invenções e desinvenções ..
Y.lnvencão.
Dcshi,'crnádo, p. p. de Desinvernar, e
adj. Oellll, ar, a allllosphera desinvernada, V. o verbo
DC8lnl'CI'nnr V. intrans. (t. milit.) Dei1M os quarteis de invernn. § OesinvernarII aallllOsphera; (impess.) perrler a aspereII, os nevoeiros, os frios do invcrno.
~eslnl'cstido, p. p. de Desinvestir, e adj.
Privado da investidura, da posse. P. da H.
Gm. 2. 575.
. DCHlnl'elltir, V. trans. Privar alguem da
IDveslidura, da posse. V. Desenvestir.
Deslnl·lolá." v. trans. Fazer sancta e
hone~la uma cousa, que antes era lida por
:~nunavel e polluta. Vilerbo, .ilicc. parla·

°
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°

II,

ICllrláde,
adj. Que mnstra os objectos sem aureola de luz iriada, como são
9S acbromaticos: v. g. lenle, lelescopio desmado.
Deslrmllnádamentc, adv. Só, sem ou·
Ira peça, com que emparelhava.
Deslrmanádo, a, adj. Desemparelhado;
!em a peça com que emparelhava.
DUhnllonár, v. trans. Desemparelhar,
~~rar, destruindo, ou levando urna peça
IIIDa da que se deixa; desfazer alguma pe·
f1cor respundente, e da mesma 1I00ura de
~~lra: y. g. a /4vadeira dE'sirmano~-me es-

.. melas.

~~eslrn .• an.ár-se, V. rer. Tirar-se da con~o de Irmao, não cumprir com os deve-

I!! rraternaes: «desinnanal'-se de seus pro11:05. B. F/or, 3. 236.

, CllseÁr, V. trans. Tirar, ou comer a
:: do ~nzol. CI'UZ, Poes. {. 60. "sr me des·
~a °PClxe, e se me engana.. IIg. "da, oner, ,J0ya, que elle te desiscará e te mandaII nr ao 501".
'
::~llleDl\la, s. r. A acção e efi'eito de
lir
ltil dr alguma COUSi. § (t. forens.J O
d':mde rl(Ulr algunla cousa, ou termo
/os tm~an a: v. g. desistencia da cilação,
De largos, da acção pl'Oposla, elc.
h!so: q~cn.tc, p..a. de. Desistir, e s. 2 g.
De I e ~ez deslstencla.
D~lltlçao, V. Dpsistencia.
ll.J tr~m~nto, (ant.) V. Desistencia. OuIaiÍlinÜntS raga{ 2, p. 342. «concordia e
Dtll'l" o, que oe tudo fez ...
.r, v. trans, (do Lat. desistere) Fa-
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zer desist~ncia._§ Cessar, deixar, desconti- gueira hedionda, avillanad'l, dos cães de
nuar, abrIr mao da cousa e~prehendida: matadoiro pasto, e treina.. ~ O(~ra deslava-

'I? g. desistir. d,!, periençào, da l'eqllesia,. do da, ou destal1lbida, ou delanwida (phr. fam.)

ullenlo .. deSIstIr (la balalha, da vinganca' sem pejo, descarada. § Pinlllra deslavada;
da execução. Vieim, 9. 55. M. Lus. '3. 133: a que é feita 'ó de cOres, sem sombras, que
cal. 3. § Oesislir do corpo; descomer, cur- não finge relevos.
sal', defecar.
Dc"'l"vlllllellto, s. m. defeito da cOr
. Ueslstil'o, S. m.. llemedio para fazer de- ou cousa deslavada: IIno rosto deslavamen~
SI. til' do corpo. § ti. Para fazer sair a ma- lo .. Pinho 2. (. 9q,
teria da ferida, e cural-a Rego, Atv.
.Desl..\'á." V. trans. Desbotar, diminuit, a
D{'",Uho. adj. m. (t. de gram.) Diz se vIveza: V. g. - a cór. H. Dom, 2. l. 10 V.
d.os .verbos Lal. que denotam, que a cousa Deslavado: e V. Aguar (as cOres), e Adoçar
slgl1ltlcada. po~ el[es principia a diminuir, coJ1'1O dill·erem.
'
ou cessa Inteiramente: v. g. de{ervescere,
Deslllv"ár, v. trans. (t. de agric.) Tordeixar de ferver. Nós supprimos os verbos nar a lavrar no lavrado, como se faz para
desilivos, dizeodo : deixar, cessar de, come- alqueives, e para semear trigo, cel'ada, etc.
.çar, priocipiar a diminuir: v. g. a fl'rvura, v. g. - a lerra.
etc., segundo pedem as dill'erenles circumDeslelll, adj..2 g. Infiel, sem lealdade.
stancias. Temos cessar, parar, sobreeslar, e Palmo P. 3. f. [5J. M. P. c. 149.
alguns outros.
Deslellhh.de, S. f. Qualidade de ser-desleal. ~ Falta de lealdade; infidelidade. §
Desj,u'.'etá." V. Dejarrelar.
~e ..jcjúll, .s~ L
acto de desjejnal'. § A .\cto desleal. Patm. P. 2. c. 137. Paiv. S. I.
prImeira refelçao que se toma antes do at- (. 274. Lus q. 13. § V. Aleivosia, slfn.
moço, ou em seu logar.
De.'llelllmcllte, adv. Com deslealdade'
De!iljej......o, p. p. de Desjejuar-se; e infielmente.
'
adj. Que almoçou, ou quebrou o jejum: lljá
DeHlcglllllento, (anl.) pnr Desligamenvem desjejuado"
to. Vilerbo, Dice. lJo/'latil.
Dcsjl'jllár, V. inlrans. e - ."e, V. ref.
Deslcgár, (ant.1 por Desligar.
Comer ao almoço, quebrar o jejum.
Deslcltár, V. trans. Tirar leite desfruDC",jlllzudo, p. p. de Desjuizar. Enei(t. clar o leite: "salvo sendo vacas para des2. 78. lla colera me tem desjuizado.
leitar.. Ol'd. de O. Duarte.
De",jlllzill', V. trans. Tirilr o juizo: v. g.
Dcslelxllc;iio, S. C. Desleixo, desleixaa cólera desjuiza.
meoto.
DcsJungi." v. trans. Soltar, desprender
Dcslel:lá""l1lénte, adv. Com desleixo;
do jugo; lirar da canga ce - os bois" B. P. descuradam nte.
Deslllc;ádo, p. p. dc Desl~çar; e adj.
Dc..lelx.'do, n, adj. p. p. de De Jeixar e
Desatado. § IIg. Deslocado. § tl. Separado adj. Que não tracta cuidadosamente dos
F. El!ls. lldeslaçados os ranchos"
scus deveres; descuidado, nt'gligente. § Que
Dc..IIlÇ'"IlClltO, S. m. actn de desla· descura o asseio do corpo, do fato, da casa,
çar, soltar a laçada § etleito d'este acto. etc.
Desluçá." V. lt'ans. Soltar a laçada .. desDeslelxlllllcllto, S. m. (ant.) O mesmo
prender o que e tava enlaçado. § fig. Des- qne Des[eixo. Obl', (t'et-Rci lJ. lJuarle, /i·eg.
locar: ll(teslaçou·lhe hum braçn.. Leào, ()hr. Arr. l. t5.
D. Ollal'ie, C. 19.
DesleblÍr, V. trans. Descuidar. Gatvão
Dc"'llIcerár, melh. é Dilacerar, V.
S. I. f. 21. <mão quietação que fique deslei~
DcsIIlC"l'''O, p. p. de Deslacrar. A QUE' xando huma alma, e fazendo·a insensivel..
se quebrou o lacre; aberto, quebrando o
Deslcbár-se, V. reL Descuidar-se dos
lacre.
seus deveres; descurar dos negocios, do tl'aDcslllcrár, V. trans. Abrir o que esta la· bailIo, do asseio, etc.; tornar-se negligente,
crado, quebrando o lacre.
indolente, preguiçoso; relaxar-se. V. DesDesllld"'lbú"o, p. p. de Desladrilhar. leixar, e der.
Agiot. Lus. 2. 368·
Deslebo, S. m. Abandono dos deveres,
Desllldrllbár, v, trans. Tirar, arrancar dos negocios, do asseio, etc.; falta de cuio ladrilho:« - as pedras.. Feo, Q. -desta- dado, negligencia. incuria; 1I1110lencia, redl'ilha as pedras do chãoll (o demonio para laxação. Rcgim. de 30,fan. 1802. 1'. I. pa·
tentar a Cllristo) Id. l. 26. 2. e no ligo lldes- ragl'. 21. F. Elys. 7, tOO.
ladrilhai a vontade das afi'eições terrenas..
Dcslemi)l'ado, 0, p. p. de Deslembrar,
Flos Sanci. p. [16. 2.
e adj. Desmemoriado, esquecido.
Deslllgcado, p. p. de Deslagear : v, g.
Dcslembr.\';1C;u, S. C. p. uso Falta de lema egreJa deslageada ; o pal~imel1lo -.
brança; esquecImento.
Delllemb,'ár, V. trans. (t. poel.) EsqueDe..logeamellto, s: m. Acção de desla·
gear. § Estado do que se deslageou.
ceI', perder da memoria. F. Elys. 7. 60. e
Dcslllgeár, V. trans. Descobrir tirando, (req. cedeslembrando as da Grecia curiosa
arrancan:Jn as lageas. ~ fig. «Deslageai esta vans ufanias...
consciencia da culpa. Fios. Sancl. p. 116. 2.
De8Icn"cádo, p. p. de Deslendear; e
Jlcslllmbe"·lle, V Delamber-se.
adj. Limpo de lendeas: teas filhas asseadi·
Deslllmbi.lo, p. p. de Deslamber-se. Oa- nhas, lavadas, deslendélUlas".
m deslambida: V. Deslavada.
Dc"lelldeár, V. trans. A[impar de lenDcsllll.hlill', e der. V. Dilapidar, etc. [j~. deas, de moscas, piolhos, persevejos, etc. §
Eu/I'. 3. I. teanda a amizade mui deslapida- (flg. e fam.) Deslnçar: llscna neces"ario desda" desharatada; é rara.
lendear a terra de crianças mal educadas e
))esl..stri.do, p. p. de Deslastrar. Aque avezadas com os maos exemplos•.
se lirou o lastro.
Deslli.r, V. trans. Dcsfazer o lio, des))eSlnstrlldô", S. m. (t. naul.) Que tira, atar. Palmo l. C. 35. "deslial' os lios •.
deita fóra o lastro.
))e",lIgó"o, p. p. de DesligaI'. § " 6 , OlfiDe..lush'ár, V. trans. Tirar, botar fóra o cial desligado (te um corpo; ex.p modl'fIIa;
lastro: V. g. - os navios..
aquelle que, por ordem superior, cessou de
Ucsl""ta'c, S. m. acto de tirar o [astro fazpr serviço activo 110 regimt'nto.
ao navio. L. Noviss. § O lastro que se de,,Dc"lIg11dú"Il, S. C. Acçáo, ou efi'eito de
peja: «vão entupindo a barra com o deslas- de~ligar.
lre dos navins que despejão no riO..
Dc...lIgnlllculo, S. m. Desatadura de cnuDeslllvilflo, p. p. de Deslavar'; e adj. sas, que estavam, Oll devem estar ligad'lS,
DI'sbotado, que perdeu a viveza: diz-se ua aladas, connexas; inconnex.ão: "tal - de
cõr que desbotou, ou da cousa, que por razões, de principios, e consequencias..
metlida na agua, tem p"rdido o lu tre. P. desatado (adj. snb~tanlivadol.
P. p. 129. «cOI' brancacenta, e deslavada- §
Desllgár, ·V. trans. Desatar as ligaduras;
Sangue lteslavallo; o que tem muita lym· soltar, dl'sprender o que esta ligado. § fig.
pha, aguado. H. lJom. 2. q 2q. IImanchas Desatar, despegar. H. P. 53 V. -os que desde hum sangue deslavado .. i. é, propriamcn- ligão de si as cad~?'as das ~alsas alpgrias. §
te da cOr que leva agua demais ou se mo- fig. Desfazer a umao: «desligadas as nuvens
lhou. § fig. «O' pois sangue! jã foi rubro, se esconderã~. M. q. 2. 8q. § lIg. Desobripurpúreo: fosse embora real; hoje em al- g?-r de serVIço, ~brlgações: V. g: - o olfimagra baixa e viJlã com os vicios desla-I cwl do seu regl1l1ellto j - do Juramento,
vado, aguaréUa sera de lIdalguia, 011 san- <Jtc,
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DesligAr-se, v. reI. Soltar-se, deprender-se; e tlg. desobrigar-se. nesllnduçi'io, s. f. Uesllodnmcnto, S.
m. p. uso Acção e e[feito de dr Iindar.
DC!lllnchido, p. p. de Deslindar; e adj.
Eslremado, demarcado. § A[1uraJ.o: v. g. a
menli'ra deslindada da vcrdaele. § Averiguado: o negocio eslaja deslindado.
. Dc.. llodndo.·, u, S. (L pop.) O que, a
que de linda.
Dcl!llllld .... u' .. to, S. m. Acção e eUeito
de deslindar.
Ucsll .....ir, V. trans. POr a cousa 'em
seus termos, de.embaraçando-a de outra,
de sorte que n'aquella não haja embaraço,
nem confusão. § lig. Aclarar, desrnvolver:
v. g. de Iiudar a maleria, ou negocio complicado. § Examinar. Arl. de HUI't. C. 59.
Apurar, averiguar: "a verdade não fica tão
deslindada como convinha.. H. P. 2. 11. §
- se, v. llpassiv Apurar-se, aclarar-se: "callsa de nunca se destindarem eslas difi·eren·
ças (entre os dois governadores)1l serem esclarecidas. apuradas. Couto 4. 6. 7.
DCI!lliudc, S. m. Acção de desli ndar.
UC!!II ..gllildo, il, adj. Sem Iingua. § fig.
Pragurnto, desboccado. AIT. I. 24.
Ucsllnguildo, p. p. de Drslingual". A
que e cortou, arrancou a lingua. § fig.
Uue falia sem pejo, insolentemente; que diZ
injurias.
Itc"'lillgIlÍlr, V. trans. Tirar, arrancar,
cortar a lingua. § - se, V. ref. fig. Fallar
sem prjo, insolentempute; dizer injurias.
DC!!IIn-.\.·, V. intrans. Parir, ou lançar
as denadeíras. ou pareas. Careto B P. CosIa, Egl. de Virgo 4U v. "se a mulher parida
se as~enlar em cosimenlo de ébulo, des/ivrará facilmente1l.
Dc.. liz .. dêlro~ S. m. Logar ladej)'enlo,
escorregadio, onoe se vão os pés facilmente a quem anda n'elle; resvaladouro, resvaladlo.
Ocsllzúdo, p. p. de Deslizar: ,,- corrente por penedos1l fig. "os annos -» i. é,
passados sem fadIga, cançaço, trabalhos;
facil, e commodamente; escorregando.
Dc"lIzumênto, S. m. E<corregamento;
queda suavei o audar, o passar de leve, serenamente; aeslize.
DC!lllzú .., V. tl·ans. (só usado no fi!l")
Passar por alg. cousa. deixal·a cm silencIO.

J)eslocllir, V. trans. Tirar a argila, barro, lodo, ou a malr.ria com que são tomadas as junluras dos apparelhos dislillalorios. Pltann. T. "em os vasos estando rrios
se deslodarão".
Dc!!lombiodo, p. p. de Deslombar. Alombado, derrrado, derrengado.
De",lomlul", V. tran . Alombar, derrear,
derrengar com pancadas.
Dc.. lotl\·óclo, p. p. de Deslouvar, e adj.

6õ6

Ac. dos Sing. 2. 117. !f1al·in. Ant. 347. "deslizando·o do successo, que logo se segulol)

Dcsllzúr, V. mtrao . e - se, v. rel'. lJeixar-se caír escorregando por ladeira, corda, ramo de arvore. V. de S. J. da Cruz, p.
87. H. Elys. 7. 34.6. "nos raios da luz me
deslizo, e em casa te entrol) § fig. Passar facilmente, de leve: "geoio, entendimento,
que se desliza por todos os assumtos, sem
e~torvo, o!:'m empecilhol) "que consciencia
assim se desliza por todos os escrupulos, e
encontros da lei de Deus?" "enO'enhos copioso deslizando-se facilmente da racllidade (de pensamentos) a tri vialidade.. Visita
das Fonles, p. 204.. § Correr facil, serenamente: v. g. - se o I'io; intrans. a,s lagri-

mas deslizam-lhe pelo 7'osI0.

De..lize, S. m. p. uso Escorregadura, ou
escorregamento; deslizamento, queda suave, curso, sereno. § fig. ffingano, tropeço,
queda moral, rragilidade humana.
Uulocueiio, S. f. Acção, e erreito de
deslocar, oti dpslocar-se. § (t oir.) Desarticulação, luxação: V. g. do braço, da pcrna,
clc. § Mudança de nm para outro logar.
De!!locádo, u, p. p. de Deslocar, adj.
Que esta róra do seu lagar § Que não vem
aproposito. § (t. cir.) Luxado, desarticulado: lem um braço deslocado.
J)csloclldú.,u. V. De. locação,
Itcslocu .., V. trans. Tjrar alguma pessoa
ou cousa do local ou posição pbi ica on
moral, em que esta. § TIrar o osso do seu
Jogar, descoojunctal-o, desarticulai-o. desmanchal-o: deslocou 'Um pé. § llg. Tirar a
palavra do logar. que deve ter na con trucção. § Usal-a em logar ou 'em sentido improprio. n. F. Afan. "no ri~or da palavra,
que hoje deslocou a cortezal1la, e a Iizonja.
Epan.
190. § - se, V. ref. Mudar de Jogar; mover-se. § Desconjunctar-se, desartICular-se.

r
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Ord. Ar 3. T. 128.

trans. Desgabar, depreciar. II. P r 158. 1. Cam. Redond. p. 347.
"e lanças louvando, e deslouvando".
0.-810tl\·i"., S. m. (anLI Dcsapplau.o,
depreciação. Canc. r 226. "dóze de louvor,
e dóze de -" ..
OClSlulllbrádulllcntc, adv. Ao modo de
qUf'm e la deslumbrado.
UCSltllllb"Íldo, p. p. de Deslnmbrar, e
adj. Falto de luz, cego pelo brilho demaiado, oU'uscado: v. g. vlsla, olhos deslumbrados. § flg. "Entendimento
.a colera
hc cega. e rleslulJlbmdal) '<Dações deslumbradas de toda boa doutrina" "Jonas quasi
Ue"'lotll'l"', V.

-I)

-1l Viei7·a. 7. 14.6.

Deslumlwnclill', ", adj. Que deslumbra;
que ol1'usca: "filosolia -, e ce/!a, que apaga, e não alumia;, § Usa-se subst.
J)C.... ltlUlb'·IUtlêllto, s. m. Perturbação
ou falta momentanea da visla ofi'uscada por
muita luz. M. Lw. 4. § Perturbaçào ou falta momentanea da vista, cançada por incOlTlmodo cerebral. § fig. Cegueira do entendimento; fascinação. Vieil'. 7.162. V. da
Princ. n. Joanna: .não ba lal desltllllbl'amenlo, como sentir a pena da mortificação,
sem a utilidade da penitencia. Vieir. 7. 470.
"emendar o deslwnbmmenlo desta lào enorme ce&ueira. /lO deslumbramento da hereg-ia.. Ia. 5. 383. Feo, TI'. Z. I. 237. ,'deslumbramenlo notavel1l V. Desalumbramento.
OCHlulIIlll'àntc, p. a. de Deslumbrar; e
adj. 2 g. Que deslumbra, ou cega momen·
taneamente a vista pela muita luz, ou resplandor. § fig. Que allucina, que ollusca a
razão, o entendimento.
Dcsh'lUb"ill', V. trans. Orruscar a vista;
cegar pelo brilho demasiado: V. g. o clarão
do sol, ou o corpo que dá de si, ou Tellecle
muita luz, deslumbra os ólhos; e üg. o luxo,
o ouro, e peclral'ia deslumbram como o sot:
"o dco deslwllbre o pobre aos olhos do invejoso, e cubiçoso.. § fig. Cegar; fascinar:
"- o entendimento.. Vieil'. 7. 146. "Jonas
quasi deslumbraclo entre o lume dos olhos,
e o da profecia. "Deos lalvez deslumbra os
mais subtis e claros entendimf'Dtos dos homens maos por ca tigo, etc... Bern. Flor. 2.
p. 62. § Fazer com que se' não vigie, nem
observe alg. cousa da nossa inspecção. A7't.

de HUTt.

f. 358. e a f. 3.

-destumbrando a

justiça mais vigilaote» .Iadrão que destwnbra o mais alerta.. V. Cegar. § - se, V.
reL Fascinar-se.
neslllmbroso, ÓSB, adj. p. uso Que causa deslumbramento dos olhos, ou do entendimento; deslumbrante: "o deslumbroso
diadema da tyrania, constellado das joyas
feiticeiras dos poderes, não lhe cega os
olhos da prudencia cl1ristã, que é a verdadeira sabedoria...
nesh•.!lh·Íldo, p. p. de Deslustrar. Brit.
ChI'. 6. 29. 'palavras desluzida , e eleslusIradas na versao...
UCillllst'·1I110.·, II, s. ou adj. Que tira
o lustre. § Qne desdoura; que desl1onra:
"pessoa deslusl1'Odora1l "palavras deslustradoras do credito.. "acções - da sua nobreza" .Iinj!'uas - das virtudes, cujo explendor os obscurece, queima. ou desluz...
Dcslll",t"ár, V. trans. Tirar o lustre; despolir, embaciar. § fig. Desdourar, abater a
fama, reputação; fazer perder o Justre da
virtude: "dispensações, e larg-uezas, com
que a tinba desluslmdo (uma IleJigião, ou o
seu institutol a malícia dos tempos.. V. do
Arc. 3. 13. § Tirar o lustre, murchar, desmaiar: "capellas de !lõres, que o tempo

deslust'ra.. M. Lus. 2.

r

35.

Dcslílsh'e, S. m. Acção e e/feito de deslustrar. ~ Diminuição do lustre ph)·sico. §
lIg. Quebra, abatimento,' macula do nome,
reputação, fama, ou pessoa; desdouro, des-

honra. Ac. dos Sing. 2. 207. "Ioda a igual
dade foi desluslre no igualado•.
DC<!lI"~t.·o",o, Ó"l.', adj: Sem lustre; fallo
de I~st~e, no J!~. e fIg. "dtas -. llril. (Jhr
4. I;). ~ .Que t]ra o lustre, qlle desdoura'
desh.onra. ~'acço,es desluslrosas de sua gran:
de hdalgUla.. fi. _El!ls. 7. 65. "a 11m jugo
deslustroso a razao dos bom ns prendem
ncsluzid.. IlICIIIC, adv. Com desluzime~:
to: v. g. vwer -; lraclar-se -; sem luzi.
mento, obscuramenle, de um modo vergonhoso.
~csl"zído, p. p. de Desluzir; e ad/·. Sem
luzll1!ento. no pop. e fig. t'. g. de uzido
cort'ilo. § em lume de eloqn ncia: .minha
saudades hão-de sair desluzülllS do meu di.
zer" § Deslustroso;. sem e~plendor. § ~ào
medrado,. nem creSCido. § Que não tem boa
appare1J~ra; que_parece menos que realmente e; que nao rende em obra: acarne
que hoje compraste é muilo desluzida.
Uc!!luz!di..., II, adj. Que desluz: 'accidentes desluzidores de tanta pompa. § ii.
subs.
Deslllzllllcllt,o, S. m. Falta de luzimen·
to. § O eslado da pessoa, ou cousa dcsluzi·
da, nos trajos, etc. /le desltlzimelllo da fa·
mília', B. Flor.!. 445.
J)C!!IIIZi.·, V. trans. Orruscar, apagar o
brilJlo: fazer que não luza: v. g. o soldeslU!
os lllalS aslros: üg .•o peccado c/eJluaio os
anjos corl'l~os de lucifer1l " e a urgi'a som·
bra da morte desluzi1' pMe teu' olhos. §
fig. Abater as boas qualidades, apoucaI-as:
V. g. rlesluzir os seus lalenlos, - a bondade,
as boas obras. Vieil'. 12. 287. 0 - a fama
d'outrem .. Ac. dos Sing. 2. 192. escurecer.
§ Fazer com que outrem não 11I~a, em comparação, por ter qualidades mais brilhan·
tes o que destuz a oulrem. § IIg. c/eJ/tmro
bl'ilhanle dos pensamenlos, etc. § oA avareza destuJ; os seus talento, a grosseria a
sua bondade.. i. é, deslu tra.
OcsUlngl1l8do, adj. (I. de cava!.) Poldl~
desmaginado; o que esta correute na lição,
que se lhe deu. § it. p.
de
Dc....mngluó.·. Luc. 1 . 25. V. Desimagi·
na r, como se usa.
I } 'Hmlliiulllmêntc, adv. Com desmaio.
§ fig. em vigor, sem alento: .lrabalhar,
commcl.lcr a em preza -1l.
.
.
Dl'S",,,ládo, p. p. de Desmaiar; e a~J.
Privado dns sentidos; em eslado de desmaIO.
B. FIo/' Z. 192. "com semblanle Ião lerrivel, que só com o voltar dos olhos fez ~air
desmaiaria a rainha.. § Descõrado, palhdo:
v. g. cam desmaiada. ~ lig. Privad~ de lus·
tre, de viço' esmorecido, desralleCldo: ,ao·
davão os oíastins desmaylUÚJs" J!{. e Moço,
Ect. I. "a Ordem (de S. Bento) calda e .desma!Jacla, sublto a vimos levantada, c VIgorosa" V. do Al'c. 3. 13. "plantas... ou muro
cbas, e c/esmayadas.. (das que perdem ovedr.
dor viçoso, e cOr natural: o.auclor falia e
religi050s sem espíritos de Virtude) H: Dom.
'lo 1. 1. ,''os braços cahidos, mas. nao des·
1I1ayados.. i é, esmorecidos. V/etl·a. § p~.
Nattrl'. de Sep. C. 7.• hum c/esmayad~ "'I~
pelas veJas correndo.. § Olhos desm~lOdol,
~ue tem perdIdo a viveza, amorleGldos. §
'Pinla, ou pintu.ra desmaiada; que tem.Pr
dido a viveza das cOres. § Verso desmaia o,
o contrario de verso dul'o; o que por fal!a
de synalephas, parece que não lemo adeVIda medida.
..
dr v
DClSlIIllllÍ.·, ou lteSIIlIl)'O", e e. to
trans. Causar desmaio: "accidenle fun~s.a
que te desmaya.. § Fazer perder ac~r'IO
morte mnda, e desmaya as cOres. Vlel~e te
353. Bem. Lyma, Egl. 10: 00 ~aVI~il' 6.
ete.lmaya» Casl. L. 2. C. ~:J. § fi o ' chama420. "COU6US tam notaveIs .. · qu ed muno
vão a corte de Jeru. alem os olhos. 0'0 §
do; c vistas, desma!Javão ~. adJmraWe~_
Fazer desalentar, esmorece!'.•este·eira §
troso caso clesmayou. os anlillos " ~aiado.
_ se, v. reI'. Desmaiar, ficar des
Palmo 3. C. 1.
P d r a cOr do
UcsmoJiu', V. intrans. er e'
d dcs'
ro~to. § Desbotar. § perdpcr ~s se:;lfo~as
do
falleccr, esmorecer. § er er
ofClJfl:corpo. ~ Perder-se, desfallecer, e;~ pgr/:
e fig. cT,'smal:ar na, oUflda t'~nimó; ,ÍB.
Rest. L 2), 208. fallando g. o
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da dmllalla a alma á lem~rança" F.I·I·.
Eal. 2. JI. do ATe.}. c. 13. "q ue não dcs~i{lI/ossem, os que nao tias em ue SI tanto"
li. é, (Iue não ~e conhe~essem capazrs ~de
laolo.) § lJesmotal' de an.tlllo. B.. FlO/'. 2. ,.p.
•acautelando coJ!! esta IndustrIa, que nao
jlesmaiasse de am11l0, v.endo p~d~eer os ou·
Iro' .temeu que a mll1ha palxao co.mo as
oulras, desmayasse" Bocage. § Desmatal' na
pcr/BllçãO; perde~' ~ esperanças de a COl~
1('~uir. § VWllatal'; perder ~ lustre, o V1co~ V. g. com a doença desmaJa a (ol'mo~'U ;'0: .com a pallidez da morte desmayaTão
do ao~etico
semblante as finas rosas" §
o
Perder a viveza, e ficar como. amortecido.
DCSlIllÍlo, s. m. Desfalleclmento com
perda dos sentidos. e da cór do roslo; Ryncope: "confortar o coração no desma:l~O" §
fi. DesmaIO do valaI'; fraqueza, desanImo,
abatimento de e~pirito, desalento. Andl'.
ChI'. 2. c. 26 .• ver tamanho desmayo em toda a cidadc" § - da luz, apagando· se, ou
esmorecendo do seu brilho. § fig. "Xavier
dormintlo lIe hum desmaio de Xavier" Vieira 10. 136.2. "as leUra , e sciencias clleyas
de' vida, e energia cairão em desmayo, e
emorecerão com aquelles perigos, antes
persrtruições. "o des111ayo, e frieza, a que
lem de1cahido o valor. e espirita da perfeição Chrislã" Id. II. 303. «conhecendo o ultimo desmayo dos Castelhanos" POl'l. Resl.
DCSlIlolcuco.. lzlÍr, V. Desmelancolizar.
V/yss. 2. se. 7.
DCSllllllhlÍdo, P p. de Desmalhar: ·as
lorigas desmalhadas" Palmo 2. c. 168. V.
[smalhado.
DC"lIllllhlÍ", v. trans. Desfazer as malhas
das couraças, e saias de malha da antiga
armadura, Palmo I. c. 2. (I'Pq. e (como v.
ref.) c. 71. "começaram a se desmalhar as
Iorigas» M. C. 11. '16. Eleg. 250 V.
DCSlllllllclúdo, DC..... llllclill·, e DcsDlallcloso, o contrario de nJaliciado, Mali-

tlar, e Malicioso: V. eFtes.
DumnllllÍdo, p. p. de Desmamar; e adj.
Que jã não mamma: menino desmamado.
Dcom"llli..·, ou - nUIIIlIll"II', V. trans,
~ão dar mais de mammar; tirar a mamma
aos meninos. § Des11lam11101'; (lIg. e fam.)
privar alg. dc cousa agradavel, ou proveiI~a.

Desmll"ó,', v. Irans. Separar da manada. § - se, v. rer. Desviar·se da manada.
Dcsmllue..... dlllllC .. lc, adv. Sem comp01ição, ordem, nem cOIl~rto; e fig. no
moral, e prudencial: reviver -" § Sem graça, sem elpgancia.
Dcomllneh"d"'o, S. m. augm. de Desmanchado;. (t famil.) Homem sem bom goleroo, rrglm€n. ou conducta; desordena·
do, desmazelado. SQue não trm elrgancia,
11m maneira~ delicadas. ~ Desmanchadona,
i. r. Mulher que c concerta mal. § fig.
Desmazelada, mal regida.
Dcsmnnchlldic;o, ", adj. Facil de se
desmanchar.
De.mnuchlÍdo, p. p. de Desmancbar, e
ad). DesfClto, descomposto. § Desordenado.
ou faUo de concerto na, suas roupa~, na casa
p?uco aS1pada, e mal arranjada. Amaral,
Mml. § Desrrgrado, moralmente: "andamo~ desmanchados na materia de no "as
rbtngações» Feo, TI'. 2. f'. 29 V. § Disso-

uo.

De"lUilIlChlllll'IlZel'cs, S. 2 g.
~oe Inlerrompe. ou estorva ptazer

Pessoa
diver-

Iimenlos, funcções, brlOCO, festa. '
DUDlllnelllír, V. trans. (do FI'. anl. des~/a~clier) De. fazer: v. g. de. manchar um
ttllid6, o relogio, elc. n. '1'''/01'. 2. 7J. 27. "desi/ancha!: as mesmas teias que tinha urdiI~' § Nua effecluar, não realizar: desmanln r. ~ negocio. § pe~11lanchar o lp,slamenlo;
r~lIh1~I-o, Fubstltllll' por outro o que jil se
I la relia. § D~Sl11alll'hal' Uma inlriga; fa~.~Qe ella nao prosiga, desfazei-a des!mI-a para que só tri un, phe a verd~de. g
II e ar .TlO consumo, gastar no fabrico:
~ ~ pad.enol aquella padaria desmancha
bl arrre~s de (arinha por dia § Drslo~,desartICular: v. g. de manchar ttm pé,
lrar.°' ~ lJ~$1llallchal' o diclo; refutaI-o, mos•~ nefeltuo. o. Lobo, C61'1e.
llI11 u chor, v. trans, (des, pref. dis-

r
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junct.l Tirar as manchas: v. g. - as rtJupas:
IIg. ,,- a ua repulação maculada" limpar.
De~m .. uel..í'··se, V. rer. Oe'fazer' e: n.
FIO/'. 2.11 5. • cf.psmanchal'-se o jo"'o. § Não
se efTectuar: desmanchou-se o negocio §
Desregrar-se: v..g desmanchar- c na diela;
~u comend.o lllUltO; ou procedendo mal por
Imprudenc!a; ou moralmente. § Agitar, mover desgl'ltosamente o corpo quando se
anda.
DCI'IlJl\nclto, S. m Desconcerto, desordem, c~nfusão: § fil{. Desmancho nos coslH'
mes; dlssolnçao, de~temperança. § Oe regramento na econ0ITI1a, 110 comer, e beber;
no concerto da casa, e pessoa. § Acção errada: V. g. (azel' algum desmancho por mulheres. Fel'!'. IJI·islo. 1. sC. 5. ~ Móvito, parto prematuro. § Na gnerra, desordem. por
falta de disciplina. Goes, ChI'. Man. P. 2.
11· 75. ~ Desarranjo: houve um desmancho
na machma.
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IetTeito
de desmantelar'
praça desmantelatl.a.
'

A acção ou
o estado de ~ma

DC.'!llll,".'<'Il11uelllo, S. DI

. DCHUl .. lllcJ(u·, V. tran . Derrihar, demoiiI' a fortillcaçào, que cobre a praça: v. g.
desmantelar um dos 110SS0S flancos. § Desapparelhar o navio. § Desmanlelar a cidade'
demolir-lhe as fortilicaçõe . Freire, 2. n.~
21.
DC~lllllllleJ(..·-sc, V. ref. fig. DesmallclIar-se; ue. moronar·se.
Dc.!w....·.... h{..•• v. oesemmal·anhar. F.

_Elys.

DCII"""'cótlom61lIc, allv. Fóra dos justos termo, e limites: V. g. come desmarcadamente.
Ucsnu",,,... do, p. p. de Desmarcar'
adj. Fóra do,; justos termos e marcas' éxCC· ivo : v. g. desmarcada 'grande;;a .' desmarcado encOl·ecimenlo. § Immoderadó desmedido, desmesurado.
'
DCSllIll'·CIÍ." V. tran . Tirar as marcas
ou signaes que distinguiam uma COURa de
outras. § Tirar os marcos que dividiam os
campos.
Dcsm""clÍ"'lIc, V. ref. e Dg. Exceder os
justos limites, demasiar·se. B. Flor. 5.

Dc"'m.... dád .. mell.c, adv. Com desll1ando: sem ordem; contra as regras, preceitos,
~nncipalmenle c~ntra as da disciplina miIHar: V. g. segutr -, acommeller -, l'elt1'00·-se-. M. P. c. 17.
Dcsmulld... do, p. p. de DeRmandar. §
Soldado desmanaado; que vai fóra da 01'- 193.
demo não guardando a disciplina: "pareDcs"""'cádo, p. p. de Desmarear-se: V.
cendo-Ihe que no campo.~lldava gente gros- g. o navio llesmareado . i. é, desgovernado,
sa, de que aquelles senao algnns clesman- ou "em o concerto e po lção da vejas acnmdados" i. é, apartados, fóra da fór!Da, e ar- modado ao ve_nto, com rrro no governo do
dem de pelrJar. B. 2. 6. 8. Frclre, 2. n.O leme: que nao surde por desmancho nas
I iO. " louros desmandados na segurança da vélas, por falta de remeiros e da potencia
victoria" ~ Tiro desmandado; perdido, ati- que move dirige. Goes, Chi': iiI. 3. c. 63. "a
rado a montão, sem pontaria cerla. Casl. lanchara àesmareada (por falta de remeiros)
2. c. 101. rehuma li'ccha desmandada lhe se alrave ou no estreito".
DCI'IlI11I·C......sc, v. ref. (t. naul.) Faltar a
trancou o pescoço" AI. Lus. I. 188. coi. 3.
a esmo. § Ovelha desmandada; a que se mareação e por is o perder a em bar ~ação
apartou, e vai longe do rebanho; descar- o governo.
riada. § Bocca -; fig. do que falia o que
Dcsmllsclll'údo, p. p. de Desmascarar'
uão deve e offende. Coulo. § Olhos-, pés-, e adj. Com a mascara tirada. § ligo. Desco~
mãos -; que fa7.em o que não devem, berlo, dado a conhecrr.
olham, ppgam mal, e contra o dever. § Lin"CHlllllSC'U'{"', V. trans. Tirar a mascara
gua -; solta. Eneid.
do 1'0 to a alguem. § fig. Descobrir, dar a
"Cf'ólllll..dlÍl·, v. trans. Dar contraman- conhecer: v. g. desmascarar um imposlor:
dado, ordem rm contrario do que se man- l l - a hypocrisia. "o tempo elesmascal'a o
dára. § fig. Desfazer, atalhar, empecer, des- crimen.
..e!llll ..s"lll· ... r-sc, V. ref. Tirar a si mesviar aquillo mesmo que se pertende. Arl.
ele Furl. (. 324. § Privar do mando, do im- mo a mascara. § fig. Dar-se a conhecer
perio: reao poderoso despõe, e desmanda- descobrir os seus defeitos, projectos etc:
lJ. ()lal'. L. 3. c. 4. r 55.
n"lIm"8'"/.." V. Desma trear.
'
Dcslllllntl.l'''8C, V. ref. Excedp.r as 01'.. CS..... SI.·á.·, V. trans. Tirar, abater
dens, ou fazer mais, ou menos do que se os mastros, de arvorar: v. g. a lormenla
lhe manda. Lus. Tl'allSf. r 97. v. § Tras- nos desma trou o nado: dcsmastrou-se o
passar os deveres; exceder-se: V. !J. fallan- , navio, e dcsenxarciou-sc para se lhe dar pendo: "desmandolt-se a falLar" "desmandárão- dor, elc.
se em adorar os idolos» M. Lus. 1. 97. cal.
DCSlIlll....·c.itlo, p. p. de De. mastrear. §
3. § "vesmandar-se na vida, e costumeR" Das mnchinas desmanchadas por peças de
Queirós, V. de B. 526.§ Desmandar-se no menos, ou quebradas, se diZ, que estão dqscomer; comer contra a dieta, e o que é bas- mO'lreaelas; e IJg. de~baratadas, desconcertante. § Desmandar-se o soldado; saindo da tadas.
rórma, do batalhão, retirando-se. Goes, ChI'.
DCHlllllstrcllIlH"nto~ S. m. O acto de desMan. 3. C. 31. Palmo 2. c. 150. «nenhum mastrear, de perder o navio os mastros. §
sahia fóra da ordem, ou se desmandava" § O estado do navio desmastreado.
fig. -Empolar-se o mar, desmandar-se, e
DCSIllOf'ó"·c".r. O mesmo que Desmastrar.
commrller a terra» Paiva, S. I. I. 6. (con- Barros.
tra a lei, e limites, que Deus lhe paz.) "elesDeslIlu)'IÍ", e der. v. Desmaiar, etc.
mandar·se o homem do que a lei de Deos
ncsllluzcllÍdolllentc, adv. Com desmazelo, negligencia.
manda" Cruz, Poes.
ncslllàndo. S. m. DeRordem do que se
"CSlllllzell\tlo, ", adj Inepto, inutiJ indesmanda, exéede, e traspas. II o mando su- halJil. Amaml, p. 58. Ulis. I. sc. I. Cam.
perior, os deveres; desobrdiencia: "asse- Filod. 11·. 178.
pescuidado, negligente
spga Rem os desmandos e alvoroços, em que do que Imrorla a sn3; economia; desos fydalp;os daque.lla comarca andavam" azado, deFlelxado, desalinhado no vestir
l11eel. 1.
326. "se os com prendem em al- etc. reCluam desmazelado se torna bum ho~
gum desmanclo" Andr. Ohr. 2. C. 80. Des- mem ca~ado" Fcl'l'. Cioso, 2. 2.
"'overno insubordinação, desobediencia ao
UcsllIuzch.lIl':nlo, O mesmo que Des~lJr('rior', às ordens e regulamentos; indis- mazelo- Chagas, Carl.
ciplina IJ. 2. 3. 5. "cometter cousas em 1110P"Slllll?'cl.....-sc, v. ref. Ser negligente
do de -'.
no cumpl'lmento de seus deveres, na adminCHlIlllnhõso, ó ...., adi. Falto de boas nistl'ação dos bens, fazendas: ser de alimanhas. de prendas: desprendado, sem ha- nha.do no vcs!uario, pouco cuidadoso no arbilidade. Res. 011'. J. 1/. c. 8G. "era muyto ranjo domestIco.
_" (acanhado, mald~stro, malgeitoso, em
B!c~lIl11""lo, s. m. Fa!ta de. prestimo, in<ervir à mesa a ui-reI ).
aptldao. § Desazo, negl.lgencla do qne nos
DC!llll.. nlnhlll·, V. trans. (anL) Romper ClJmp~e t,:actar com dlllg~nCla, concerto,
os Jnaninhos, desmoutar, arrotear as terras, a~'ranJo all.lamento. § Desalinho no vestua1'10; drslelxo.
cultivai a .
"cslllllulcllÍdolllelllc, adv. Em estado
Dcslllcdidumenlc, adv. Desmarcadade ruina desconcertadamente.
mente, descomedidamente. Vicir. 7. 145.
nCH ... :llltcliHIO, p. p de D~smanlelar :
Dcs...editlo. p. p. de ~esmedir-se; e adj .
v. g. praça desmantelalla; ametas desman- D.c. marcado. § Descomedldo. § Ex~raordr.na
teladas.
1'10. Lus. 5.43. -tormentas dcsmedulasn "lID-
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e adj. Falto de memoria, esquecido. Luc.9. boas obras nad~ se merece Com o mundo
O
e com huma ma desmuece-se tudo.
'
'1/.
Des.... e~ecido, p. p..de Desmerecer. Não
memoria, fazer esquecer: "a YE-ida~e e a me~ecldo . V. g. benefiCIO - ; lllercd desme.
suberba mUitas vezes desmemonao o lIlgra- reclda.
to oos beneflcios, que lhe faz o merito suDo"merecl ...ento, S. m. Demérito ralt
perior, e indulgente».
de merito. ~ Per~a de merecimento, dé con~
De.. mc... orli..·...c, V. ref. Perder a me- fiança, de credito, de estima. Palm 2 c.
moria' esquecer-se.
1~4. .nenbum desmerecimenlo terei' a~le
DCHmemol'ló"o, Ó!"" adj. Deslembrado, vos" . Ord.
4. 70. "Pr..• revogado (o beque perdeu a !Demoria. Pe,:. Bibl. 2. p. 220. neficIO) por seu des'?I~reC/.1Jlel1lo lacção COII
li ola : .que Saul pelos repetH10s accessos de que desmereceu)" Vtell'a, 10. 167. Pina ChI'
h~'pocondria, .. se tinha tornado desmemo- Ar. III. "por seus- foi privado demeslrc;
(dp. Calatrava).
nado".
Desmeo"IIl'Ó", ou -8e, e der. V. DesmeJ)e8I1leHlIládo, ., adj. Coimas dlJSlIllJSma,
su~ar, desmesurar-se, etc: Agiol. Lus. 2. 606. das ; parece ser erro por desmesurado ex.
'
"nao tem larg.ura competelHe a seu desmen- ces~i vo, desarrazoado. Etucid.
sW'aclo comprimento».
..
De.. meHúrll, S. r.De?c~rtezia. Azul'. C. 21.
Desmentido, p. p. de DesmentIr; e adJ. f. 2. "desmesura sera nao Ir eu fallar aelrei.
A quem se disse, que men~ia. § Que .lIão
J)e8I1le8Urádumen&e, adv. Desmedidafez o seu emprego: v. 9 tiro desmentido. menle, descompassadamente, desmarcadaLubo, Cond. "resvalando a lança desmenfi- mente. Agiol. Lus. 2. 247.' «deslllensurada.
da» § A. que se fugiu com o corpo: v. g. mente"
golpe -; evitado furtando o corpo.
J)esllle8urádo, p. p. de Desmesurar-se'
Desmentido, S. m. O complexo das pa- e adj. Desmedido, descompassado, enorme:
lavras com que se desmente; neg'ação de v. g. grandeza desmesurada. V. dI) Arc. I.
al~: cousa, que antes se afIirmava : recebeu C. t 4. "peso desmesurado» V. de SlISO, C. !'L
um desmentido solemne.
"golpe -. M. Lus. Termo -, Iwmem-,p4Dc.. mcnUtló.·, '~' s. O que, a que des· lavras -.
mente, ou desmentIU.
Dl:'smesurÁr-.8c, V. ref. Descomedir-se,
Desmentir, V. trans. Desmcnlir alguem; exceder a cortezla, e termos da moderação
dizer-Ibe que mente. § fig. Não correspon- e modestia. fallando, ou obrando.
'
der: "vossas acções desmentem as vossas
Des...idl .. , S. f. (do Gr. desmos, ligamen·
palavras" .desmentir o mundo com o pro- to, e eidos, fórma) (t. boI.) Genero de plan·
cedlmento .. mostrar que não é qual o fazl'm tas, comprehendendo al~as micro copicas.
Desmlolódo, p. p. oe Desmiolar. Que
ser. § i\lostrar que a cousa é diversa das
apparencias: V. g. obras desmentem signaes. não tem miolo, ou miólos. § Cabeça des§ DesmentiT o caracter; obrar não confor- miolada; (fig. e fam.) sem juizo.
DesmlolRr, V. trans. Tirar o miolo: V.
me a elle. § Desmentir de, B. Ftor. 2. 8'1.
"tanto sua fortaleza, e prudencia a desmen- g. - o pão. § Tirar os miólos do animal.
til'ào de mulber, que etc." § Enganar: v..g.
ncsmíte, S. r. (do Gr. dcsll1os. ligamendesmentir os ~onges com as len.lbranças. Cha- to, e eidos, rórma). (I. med.) InOammação
gas. "desmentindo-lhe o camlllbo que leva- dos ligamentos.
Dc",mlucá." V. Esmiuçar.
lJ. P. 2. C. 13.
va" M. Lus. I. 231. § Desn;enlil' o tracto;
Desmobilódo, p. p. de Desmobilar. A
DesllIel,,"collzár.lIe, V. reCo Desentris- obrando o contrario do qne se havia tra·
tecer-se. § V. ~ll'lancolia. .
ctado, ajustado. M. C. 10.• 38. g Desmentir, qne se tirou a mobilia ; desgual'Oecido de
Itc"llIellto'·IHló.·, ", s.'t> que, a que (les- (ant.) desmanchar: V. g. desmentir um pé, mobília.
.
J)e"mobIlAr, V. trans. Tirar a mobília;
melbora, qne faz tornar ao e. tado mau: uma eoxa. Sagramor, 1. c. 20.
"traz bum bom rei, que melhoron a fortuDellllllellti.·, v. intrans. Discrepar, apar- desguarnecer de mobilia.
J)es",ól:'ero, S. m. (do Gr. dfsmos, ligana, os costumes, a policia e artes da sua tar- e: .desmentil' da virtude"
De8mentir."e, V. ref. Contradizer-se; mento, e keras, corno) (L zoo!.) Genero de
nação, succede ontro desleixado, ou desmellLorador de tndo isto...
obrar o contrario do que tinba prometlido, coleópteros da familia dos longicornes.
J)esmoebár. V. Desmouchar. F. Etys.7.
De"llIell,o"ár, V. trans. Atalhar o melbo- do que é de esperar segundo as leis da naram uto de alguma cousa.
tureza, ou o caracter moral.
_
206. -desmoclLado"
Desmoderádo, p. p. de Desmoderar; e
Des..elllo.·á,·, v. intrans. Não continuar
DesllIcreeediw, n, adj. Que não merea melhoria, tornar ao mau estado: v. g.:- ce, indigno. § Inferior: e indigno da cousa, adj. Falto de moderação: ocredulidade-'
o doenle, que ia a mel/wr § fig. Descair, de- ou pessoa. Palmo p. 3. f· 53. "as pellrs não B. Flor. 4. I.
De8motlerár, v. trans. Fazer com elce~'
clinar: .as no~sas cousas desmelhoravão" i. eram deS1llel'ecedoms da pessoa a qnem se
so, sem moderação: .desmoderar, as alTel'
é, as da republica, ou E ·tado. Epan. f'. 589. vestiam .. i. é, llão desdiZiam.
DesOlembrnçiio, S. r. Acção e en-eito
Dcs....,.·ece.·, V. trans. Não merecer: ções, e appetites»
Dcs",ode"ár-se, V. rer. Porlar-se com
de de meUlbrar ; separação de membro do .quanto mais o (o amor de Christo) elles
tronco, a qne estil nnido: desmembra- desmerecerão, Pai'v. S. I. f. 288 V. "flzerão- immoderação, fazendo. excess~s: v. g. em
mrnto. § rparação, desunião de parte de lhe por intercessão o-que elle deslllerecia por despezas trabalho, comida, bebida; noexeralgum Estado. renda, etc. 111. Lus. 5.122. e si" "o omclO que desmereceo" (por erro) cicio de poder, jurisdicção, e cou~as quedeSev. Disc. "desmembração das rendas dp. Ord.
I. f. 9.• continuava a fazer mel" mandam prudencia. temperança, mesura,
anta Cruz para a universidade.. § A parte cês. por mais que lhas desmerecião- Feo, TI'. modo, moderação para obrar com acerto, e
d('~membrada.
r 16. "se os nossos p~ccaclos desmerecem a srmDellllllódero,
onensa.
.
S. m. (do Gr. dcsmos, ligaDelllltlcanllt'ódo, p. p. de Desmembrar; victoria» Vieil·a. "o amor, que lhe c/esmerec aclj. eparado de um todo. B. Flor. 2. p. cia» Id. § Vir a perder o favor, ou beneficio mento, e deros, pescoço) (I. zool:! Genero de
IG. § fig. Falto de algnm membro, ou parte esperaelo. Eufr. 5. sC. 10.
coleópleros da familia dos longlcornes. r
ÓeslllodonCe, S. m. (do Gr. dlJSmos, 1constituinle. T. de Agora, 2. 62 V. "fl-::ava
J)eSltlel·Cee." V. intrans. Fazer o contradesmembrado o razoado».
rio do que- é preciso para merecer. Vieir. gamento, e odoys, dente) (t. zo~l.) Gcnero
Desmemb"odÓ", n, .. O que. a que des- .desmerece ser bem visto. § Perder o mere- de mammiferos, cnjo typo é.o dlsmondon·
membra: "os desmembradores da Polonia.. cimenlo, que se podér'a ter para alg. cousa te ruivo ou cinzento do Drazl!, que lem por
por não dizl'r usurpadores.
Cam. Eleg. 9. oquf'm desla orte errou, não habito sugar o sangue dos animaes. des
De"IIIo;;ómpbo.., S. m. pI. (do Gr. FDe.. memb.·.. mento, S. m. Desmembra- desmerece" § Desmerecer para com algl/em:
ção; estado da cousa de~membrada; sepa-- perder o merecimento, e valia com ·elle. § mos, laço, e gomphos,. prego) (t. zoo!.) ~
ração, desunião. Per. Bibt. 2. 63. noto
Não ser merecedor, de offJcio, cargo, brne- milia d animalculos IDfUSOflOS: q~e tem
DCliõlllemb"ÍlI', V. trans. Separar algum licio, amizade; por indignidade, por fazer cada um dos queixos em fórma d eslrrbo,e
membro, ou privar o corpo de algum mem- maus omcios, mas obras; por ter alguma que se acham os dentes ligados pela base e
bro: mntilar, tronchar ; e~troncar: .torna- culpa, on falta á pessoa de quem outrem pelo alto.
G d mos li·
rão sobre aquelles corpos frios, e desmem- desmerece, ou não é benemcnto: "sempre
Deslllograpbin, S. f. (do r. es e' da
. bl'arão·nos t~dos" Ined. 2. r 309. e 321. lhe fui omcioso, e nunca desmereci delle» § g-amento, e graphó, eu d~screvo) Par! "matarom mUItos, e outros desmembrarom" Ser inferior na qualidade, sorte, e não di- anatomia, qne.tem por objecto a descrlPÇ86
§ Separar da totalid.ade : v. g. - de 11m bis- gno. EvIr. 4. 1. ,'a mulber plebeia desmere- dos ligamentos.
ele
Dcsmoltár, e der. V. Desmoutar, e iopado; - certas l'rov!l1cias. M. Ltls. "t/esmem- ce cio marido nobre" "eu não desmereço deIl)e"lIIología, S. f. (do Gr. desmos os
bmr do rpin!l alguma parte" que se.dOa, e la» i. é, não lhe sou inferior, nem indigno
dá. ou alheia. B. 4. D. p. 272. Couto, 4. d'ella por isso; não ser somenos, não desdi- gos, discurso) Tl'actado anatomlCo 506re
7. 1.
zero § Descair do valor: .fazendas, que com ligamentos.
Aabarcol!
J)esmeoulll'li"-8e, V. rer. Separar-se nma as variações das modas desmerecem muito,
!DesmonopolizÁ", V. tra~s. C o· res.
porção do torlo. B. Flor. 2. 22'1. "cahia o ou caiem em desprl'ço, e ficão alcaides sem alg-um monopolio; pór em livre eurs , er.
monte desmembmndo-se a si proprio com valores" § Desmerece,' a c6r; dl'sbotar.
tituir a liberdade a um.genero dn~~~~:8f&
hum ruido e pantoso».
De"mel·ecer.He. V. ref. Perder todo o cio ou a uma industna, que 8
De8melll<)rl~t10, p. p. de Desmemoriar; merecimento. Ulis.' 1. sC. I. "com muito mOilOpolizada.

peto -» Lus. Traluf. § Oorpo -; agiganta00. Eneicl. 10. 77.
DeHmedir-",e, v. ref. Descomedir·se; ha·
ver-se sem moderação. § Mal reger-se, moralou prudencia!mente Lus. 3. DI. "des'mede-se em sens descuidos.. § Portar-se com
excesso: "a fortulla embravecida cm meu
tormento tanto se des1llede" Cam. Ecl. 3.
,,(tesmedir-se o legislador na rigorioade das
penas».
J)e8medrádo, p. p. de Desmedrar; e adj.
Qne deixou de medrar B. L e Cato I. 222.
2. "acabou-se a privança, ei'los desmedrados, e recaídos na original pobreza, e abatimento .. Galv. S. f. 6 v. "volta ... de privado a desmC(lrado» § Que não medrou: "corpo -» .almas tão macilentas, e dcsmedradas. (em saber, virtudes) Vieira, 5. 5'19. sem
nutrição nem augmento de espirito. § Lavoura-~ .magra, fraca e désmedraaa iudustria desfalecida, por não dizer baqueando... '
De..med.·àncn, S, f. (ant.) Falla de medrança' de mélhoramento, augmento : .a
tanto afanar não se lhe vê senão pobreza,
e desmedmnça».
Desmed"ár, V. trans. Fazer desengordar, emmagrecer. § fig. Diminuir a riqueza,
e outras vantagens, Alegr. 34 V.
De"medrár, V. Intrans. Ir emmagrecendo ou não medrar: Esp. de Relig. f. 54 V.
DMOIed"'"", S. r. Achaque, molestia, a
que se seguem outras sem Interrupção, ou
com pequeno intervallo, as quaes duram o
resto da vida, ou muito tempo. § no fig.
Diz-se da infelicidade, a que sobrevém outras, etc
Desméd.·o, S m. Diminuição. detrimento da saude ; e fig. das boas qualidades moraes.
Desmelalleolizór, ou - Sli,., V. trans.
Fazer passar a mrlancolia. I!rr.st. 104 v. AI.
P. c. 135. -que desmelancol'lSe os doentes"

18. DeHmc...
01'(1. L. 1. n. 88. § It:mpre~a-se subs.
orlár,
trans. l'azer perder a

Ar.
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De8IUOnt.da, S. r. (t. miL) Oacto de se', néSlIloUCRdol', R, s. O que, a que desa ar a cavallaria.
.
moutou. § fig ... o desllloulador daquellas
~c.monc'do, p. p. de Desmontar; e barbaras regiões» (que TI'ellas introduziu as
ado Apeado. li Cavallo desmontado; sem ca· primeiras luzes da civilisação).
nlieiro. Gatu. Atueit. 592. § Artithel'ia desDeslIloutár, v. trans. por Desmontar,
montada: V. Desmontar.
ou abater, e roçar o malto, para fazer a terDc.montár, v. trans. Fazer apear al- ra lavradla, ou para edillcar. Brit, C. 1. c.
uem por força. § Mandar apear: ..o capi- 4. ..desmoula1" brenhai» moutas, ou arhus~o desmontolt a sna tropa» Porto Rest. I. p. tos, 9u. arvoretas juntas: desmoulm' mon213. SDescavalgar : v. g. desmontar a a1'- tes; 1. e, arvores, grandes arvoredos.
Ii/herla: i. e, de cei-a das carretas, e repaDesmurár, v. tran:;. Desfazer, destruir
ros § lJesmonlar o ma/.lo; roçal·o. Sousa. os muros. Esp. de Rellg. f. 180. § fig. "-a
V. Desmoutar. § (t. de miner.) lJesmonlm'.; cidade de seus defensores, e de peitos vaabater os montes, e fraguras, para segUir lerosos»
veia de metal, elc. § Desmonlar uma ma·
De"lIlllt'ch'it·, v. trans. Fazer verde, frescllina; desarmaI-a. § lJesmontar pedras pre- ca a plan.ta,. a nOr mUI'cha do calor, ecca. §
ciosas' tirai-as do engaste. § Desmontar fig. HestltUlr ao estado natural: v. g. - o
lIn1a bateria, uma peça inimiga: pOI-a em roslo (murcho de magua, de tristeza); desestado de não poder fazer fogo.
enrugar.
Dc.montár, V. intrans. e - se, v. rer.
Destllúslco, R, adj. Mal entoado, não
Apear-se. Eneid. 11. 119. .. desmonta (Camil- sonoro, não harmonioso; dissonante. Eur
lal do cavalloJl .. desmonlarão os dragões. 3. 2.
•desmolltou a cavallaria para dar calor ao
Ue"URCC1·. V. Desnascer.
assalto.
Ue"uur.;Ót·ll, adv. (aut) por Dês, ou desDelmonte, S. m. O serviço, trabalho, de agora. V. o que se notou em Dês. Palm.
acção de desmontar montes, de roçar 3. r !l. Assim como dês se combinou com
mallos e moutas: o que se corta com este de em desde, tambem se compoz com em, e
trab~lI;o, de arvores, arbustos, moutas, ra- o adv. agora, soll'rendo em a apherese e a
mas: o roçado. Alv. de 13 de maio, 1803. § antilhese para se ligar com a vogal a de
(I. do Brazll) Seixos miudos com areia.
agora.
De8R1ontoár. V. Desmontar. § fig. Ref.
DeSttalgádo, n, adj. Sem nadegas, maChrisl. {. 282. •desmonlõa a terra ineulla da gro, secco das ancas.
nnssa carne, cheia de más hervas>,
DelJltttlluo.'údo. Canc. f. 93. p. p. de desDClmop.Ulilt, S. f. (do Gr. desmos, li- namorar.
gamenlo, e pathos, doença) Doença dos liDC"t"unurÓt', . v: trans Fazer perder o
gamelltos.
alTlor que se lI1spll'ara. § /Jesnamorar-se, V.
DesnlOl'ltlogi'l, s. f. Ido Gr. desmos, e ref. Perdp.r o amor ao namorado. Sagraphlogos, illllammadol Tumefacção inOamma- moI', 1. c. 45. § Cessar de amar.
toria dos ligamentos.
DC81tJ1I'lgiulo, p. p. de Desnarigar ; e
DC8mopbyllo, S. m. (do Gr. desmos. li- adj. Pri vado de nariz; que não tem nariz,
gamellto, e phy/lon, folha) (t. zool,) Genero ou que c tem mUito pequeno. Vilh. 2. I. e
de polypos.
2. 2. Aulo do Dia de Juizo.
DClmorallzação, S. f. Acção de desmoDeSltltl·lgút·, v. trans. Cortar, arrancar
ralizar. ~ O estado do q.ue está desmorali- o nariz.
lado. § Falia de moralidade, perversão.
De.. ltnSCct', v. intrans. Tornar a recoDelmoraJlzlldor, a, S. e adj. O que, a lher-se a creança que coroava, ou recollJrr
que escreve, en ina, ou obra para de mo- algum membro que tll1ha lançado para fóra
ralizar; e as cousas que para o mesmo fim do utero. Vieil'. Pai. 146.• telldo já comeconcorrem.
cado a nascer Zara, retirou outra vez o braDe.morallzÁr, ou -"ár,e der. V. trans. ço para tornar a desnaseerJl tambem usa d'elIdo Fr. del110raliserj (t. modo u:.) Corrom- le no sentido de morrer. lel. r 147.•verdaper as ideias, e ~enlimentos m()raes, a re· deyramente que nascer, e morrer logo, cog~l.aridade dos bons costumes, os bons prin- mo.,. he nascer, e desnascerJl.
ClpIOS, que a sã razão, e a recta conscienDesmlllôcido, p. p. de Desnascer: "os
Cla ensinam..
.
dQus irmãos (Zara e Fares) o primeyro desDCH'."oronadico, a, adj. Que desm<:>ro- nascido, para que o. segundo na cesse.. Vieina facilmente. § 'rambem se diz d'aquIllo, !'a, Palmo .asslm vImos desnasctdas as boas
qne se desmoronou: •terra - daquella en- artes. perseguidas pelo abominavel fanatiscOila alagou estas choçasJl
mo, apenas plantadas e r.ultivada~ no Real
DClmorollaménto, S. m. Acção, e eLfei- ColleglO de Coimbra.»
lo de de. moronar. § Estado da cousa desBesuntódo, p. p. de Desnalar!.e adj.
moronada.
Privado do natelro, estrume, fertilidade:
De8morollár, V. Irans. (do Hesp.) Des- oa terra (pelo diluvio) desnalu.da e cnfra{am o monle da terra, o muro, terra ple- quecida com, as !1g~as" l-'eiLa, ()uadragena,
no, parede. Ex. de Bomb. derruir. § lJg. 1. S. 9. do Sanlzsst11tO, (. .302 v.
.
.lksmorollárao, e vierão a destruir o real
De811ltttÍt·, V. trans. Tirar a nfJ.ta. § TIeollegio das artes.. Deducç. Chronol. P. l. rar o nateiro, o melhor, mais pingue da
n.' lIO.
terra, da fazenda, dc.
De.lIlorOllÓt·."e, v. ref.Desasir-se,aluirDe"ltnhlt'ildnmcute, adv. De modo con~,soltar-se, desabar: V. g. - uma por- trario á natureza.
..
1110 de terra, elo 11l0nle, ele. Tacilo Porl. f.
De8natUt'~do,y. p. de Dcsnat.urar, e aOJ.
ln.•ame ma trrra, que se desmoronOI! com Livre da obl'lgaçocs de vassal.lo, e natural
para com seu reI e ~enhor. Pma! qhr. de
opeso de tudo os sepultou no Wesel'Jl
DCMlIlorrer.se, V. reL (t. jocoso) Sair-se D. Dini::., c. I t. § Pl'lvado do .dlrPltos de
do estado de morto, ou qua~i, tornando á natural, e vassallo, de,;naturahsado. Arr.
Ilda. Judeo, Varied. de Proth. acl. I. sc. 3. 3. 30. «o havemo. por desnalurado, e s<:'ja
~brapariga, desaccidenta-te desmorre-te - de nos os reynos, e senborios" Leão,
a, etc..
'
, Coll. (. 537, Ord. 2. 13. Pl'inc. e 2. 15. §
Delmo.omo, S. m. (do Gr. desmos, li- Que eITa ás obrigações de homem, de paento . e sõma, corpo) (t. zoot.) Genero tdota; e é como desfigurado, tran f,9rmado
coleópteros tetrameros.
do ser natural ao homem, e ao cldadao ChI'.
.DCIIll~lh·ãr, v. trans. Não dar motivo. J. I. P. l. C. I t9. "os Portugueze cLesnalu·
ntoexpltcar a razão.
1'adas» i. e, que seguiam as partrs d',rl-rei
IClbtOIOm~Rl s.. f~ (do Gr. !lesmos, liga- de Ca tella. § Não conforme aos scntlmen:010, e tome, InClsao) Preparação anato- tos naturaes; cruel, deebumano. \. Desnata dos h~amentos,
tural e Desnaturar.
rlmouehár, v. trans. Tornar moucho,
(Desnaturado., Desnaturalizado: Sy".j Dcs~iar. das pontas o animal (fue as tem. § naturaclo expl'lme o que de~calu, df'/feneIii-:n,va~ de COusa resaltada, ou que serve rou, ou foi de~pojado.da natnreza que lb.e
rll4lertns.lva: v. g. desmouchar o muro das é propria; desnalllraltzaclo e o qUf:l se Pl'lf1!Uamel lJS : fig. "elle te desmouchará es- vou, ou foi privado da sua naturalidade: o
lGInasberba. § Deslll,(J'l/chal' a al'vore dos seus "primeiro diz-se do homem d~ costumes
fI:idar' ou-os ramos ; (Ioc, uso de agric.) I e tragados que erra aos seJltlmento~ da
. I/. decotar.
natureza, que obra contra o que elles IDS-
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piram, que parece haver degenerado do
ser do homcm; o segundo diz- e do cidadão que a si me mo se despojou, ou por
crimes foi privado dos direitos ci\'is e nacionaes, lançado fóra da ociedade dos
seus concidadãos.
nesttlthlt'ál, adj. 2 gen. Não natural
contrario á natureza, ás leis ph)'Sicas, od
sentimentos moraes. § Sem naturalidade'
impropl'io; inverosímil. § lant.\ Privado do
direito de cidade, ou cidadão; que não gozava dc seus róros. Carl. Reg. de 23 de Jan.
de 1542. "hei por desnalumesJl i. e, desnaturalizados: -o messageiro dice (a el-rei)
que... D. João se haVia por despedido de
seu serviço, e por cLesnaltU'lu de seus reinos para o deservir no que podesse" Leão,
CItr. 1'. 3. (. 123. (esta cra a renuncia aos
direitos de natural feita por vassallo, para
pod (' servir, sem erro de traição, a novo
senhor, ate contra o soberano re.1unciado,
segundo as ideias d'aquclle tcmpo) Res. ChI'.
J. II. c. 39. 00 infante hcrdeiro por fazer
guerra ao reino se tinha feito desnalul'al,
e não podia pedir o rcinado. Leão, (lhr. J. 1.
c. 44. e c. 45. § ln "rato á natureza, ou á
patria, sem piedade, e sentimentos naturaes: "i ngratos Portuguezes, e dcsllaluraes
são os que por desculparem sua nre-ligencia, culpão a pobreza da lingua" Pmh. 1'.
2. (. 9.

DC8uoturullzRC:õO, S. f. O acto de desnaturalizar, ou desnaturalizar-se. At. Lus.

6. 186.

nesultCurllllzádo, p. p. de Desnaturalizar. § V. Desnaturado, syn.
De"ttlltttrllllzamento, S. m. O ser desnaturalizado. lJecr. de 5 de JIIlIt. eLe 1728.
nCSttRtUt'llllzilr, ou- .. tir, v.trans. Privar dos direitos de natural, ou nacional de
alguma nação, reino, etc. § fig. Desnaluralizar as prendas, e boas lJartes; usar mal d'el·
las pontra o seu nalural lJm, e devida applicaçao moral.
DC8nul.ttrllllztÍt·-se, v. ref. Uenunciar
aos direitos de natural de UlDa nação, como
fizeram ~Iagalhães, e -outros, mudando de
pall·ia. Leão, Ch,'. J. 1. c. 45. e Goes, Oh".
Man. 4. c. 37: § fig ... O padre ciesnatLlralizOll-se do mundo" i. e, apartou-se d'elle,
fugiu.
DcsulltttrRlllcuto, S. m. Desnaturalisação. Cá1'tes de D. João IV. -pena de desnaturamenlo .. Ined. 2. 37. "desatados e soltos, todolos seguradores e desnatura11lenlos» (quando os vassallos ficavam por garantes, e asseguradores dos contrac'tos dos
seus reis desnaluravam-se para poderem ir
contra o seu rei, que faltasse ao contracto,
sem incorrerem ou cairem no caso de traição, e deslealdade a seus reis. e senhores.
V. Leão, ChI'. Ar: V. c. 66. no fim; e c. 67.
e 68). § Desnalul'amenlo dos moradores dos
coutos; ficando isentos do senhor d'elle.
8rt/. C.

Uesunttlt'iu', V. trans. Desnaturalizar.
Carla, Reg. de 23 de Jan. de 1542. conlra o
biSpo de Vizen. V. elo Arc. 4. c. 2. § Desnalurar; privar do ser e qualidade.- naturaes,
COllformes ao dic~ames da natureza: fazer
trocar para mal a rectidão e bondade da
natureza, ~ Os reis talvez clesnatw'avam
seus vas,;aTlos, quando estes ficavam por
fil'is depositarios de terras, (pie os reis
obrigav.om a olltros por cOlltractos, para
as poderem entrell'ar aos reis e ·tranhos,
sem incorrer o desnalul'ado cm traição,
para servirem csses garantes, ou lJeis contra seus senhores, quando esle~ não CUlDpriam os <l/'u tamentos garantidos. e as"egurados pe o~ (leis. Pina, ChI'. ele D. Diniz,
c. 11. -vos he.v por cLesllalurados».
U"HIlRturár.s(·, V. ref. Desnaturalizarse, renunciar aos direitos de cidadão, e desobrigar- e dos eus deveres; o que faziam
para poder resistir, ou desservir o antigo
soberano, e IstO de facto, como no caso de
Magalhães, por aggravos d'el-rei O. Manoel,
ou com permissão do soberano. Leão, Cltr.
J. I. C. 78 . • clesnalurando-se-lhe primeiro do
rri no se passou a Ca tellau Ineel. 1. p. 593.
..llOuverão licença autentica, para delles
(dos [Jrincipes) se desnaturarem .. cil. T. I.
f. 601. e T. 2. f. 34. fallando elos lJdalgos,
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que ficaram tJor garantes, ou asseguradores da. terçarias em tempo de D. J. 11. Leão,
ChI'. A(. V. c. G6. Goes, ~'hr. Afan. 4. c. 37.
"Fernão de Ma~alhães se desnattt?'Olt do reino, tomando oisso instrumenlos publicas"
Leão, Dcscr. c. 87. ,,(~Iarlim Vasques da Cunlla e seus irmão) desnaturando·se do reino, se forão a Castella para elrei D. Henrique" Pina, Chr. J. II. c. 10. "se desnaturassem deI rei" Leão, Ch/'. J. I. c. 45. e Chr.
lV. p. 170. T. 2. BI'it. C. 5.6 Pina,
IV.
c. 14. § Deix.ar a patria, a natureza. Azul'.
c. 96. "desnaluI'arem-se para sempre de sua
terra" ined. 2. 229. expatriar-se; emigrar
d'plla.
DC"Il11,'c;,:ln-cl, adj. 2. g. Em que se não
póde navegar: mal', "io, tempo, estação,
monção desnavegavel. lJ. Ji'. Jl1an. Carl. §
Nav1.O -; (~ue não póde navegar.
Desuc; l'alvez alterado de des em. Desneque; des o tempo em que, como desde que.
Palmo P. 4. /' 26 V. Hoje é plebeísmo.
DC8Ilcecssn"'nméutc, adv. Sem neces.
sidade; uperl1uamente, i~uti!mente.
DC"IlCCNl>,ill'lo, u, adJ. Nao necessal'lo;
superlluo, inulil, e!'cusado. A1'1'. 1. 18. -atavio - do corpo" § \'. Escusado, syn.
Bc..occcssld.\clc, s. f. A não necessida·
de: "a - ele semeJllante cautela, preveIlção. solemnidade".
_
I)C"II(';;óc', v.. lrans. Negar; nao confessar reullllciar. E plebeu, e admira ser usado 'por fi'. E~lJs. 7. 143. "não ~lesnego Cbristo".
DC"llembc'ill', V. ant. Pode ser desmembrar ou deslembra1'. Os antigos disseram
nembrança, POl', lembrança. Elucicl.
DcJOIlle.... ildo, p. p. de Desuervar; e adj.
Cujos nervos e Ião frouxos, e relaxados. §
fig. cm força: . corpo malte, e desnen:ado"
esll110 -; não nervoso.
DCllIlC.... Ól·, V. trans. Tirar, cortar o nervo, ou nervos. § [Ig Enfl'a4uecer: v. g.- o
9>nimo, a vi1'lude, a energia, as razões, os
fundamentos, as provas, a eloquencia, etc.
l.csoe,·llIlo, (l. p. de Desnevar. § ad.l.
Bluteau define elesneL'adO, frio como neve:
e cita a H Dom. 2. 2. 3. na DescI'. de Bemfica: "a agua Jle de huma qualidade propria
das que nascem das serras; fria e desnevl1rda na força do sol» não será autes fda, mas
não desabrida, como a agua nevada? Odes
é privativo da qualidade nevada. Concorda
com Bhtl. Canl. Agiol. I. p. '160. e 2. p. 54.
DC'snc"úI', V. trans. Tirar a frieza d~ neve, a mui ta friE'za ; desfazer a neve: "tepidas aura desnevão tuas IinIas christalhnas
.
que bafejão .amorosas...
DcsoC"ondo p. p. de Desnevoar; e adJ.
Limpo, livre de T1l'voa.
Desnc.·oo,·, v. trang. Desfaze'r os nl'voeiros aclarar dissipando as nuvellS, ou a nevoa': v. g.- os Q1'es. os poúes, elc. § fig. III ustraI', iIluminar, dE'solrn~car o ('ntendimento.
DcsnC"()Ho, ÓSII, adj. (I. poet.) Fallo de
ueve, ond(' não costnma cair neve. Ji'. Elys.
3.203. "Mempllis clesnevosa...
De.. olnl....·. V. Dl'saniuhar.
Dcsol ...~IÍldo, ", adj. t\ão ·nivelado.
Dê.mo, por Dl:'sde o, é antiq. IJ. g. desno
tempo. Goes, ChI'. Man.· traz clesne por eles
em. des no, des em O. V. Des.
Dcsnobrceêl', V. trans. Fazer pender a
Jlobreza, grandeza, E'splendor: v. g: - os
homens. as lerras que ficam sem agl'lcullu,'a, sem commercio, e povo. Leis Jllanoet.
Dcsnocór. V. Desnucar.
DcsnocJódo. V. Denodado. AI'I'. 4,. 13.
Casl. 7. c. 24 § fig. Grande: "traballlos-1I
Paiv. S. 2.347. "ohrigaçõps, por mais asperaso e desnodadas-que spjãoll.
ncsllodill·'!!lC. V. Denodar. B. P.
nesootlóso, ÓSII, adj. (I. bot.) Sem IlÓS,
nem articnlações : v. g. 17'onco-.
Dc",nol.-.ll·, V. trans. Apartar, ou descasar os noivos. § fig. Privar: ,·antes de tres
mezes foi desnoiL'ado da fortaleza de que tomarão posse com lanto 0-0 to. - do o(ficio,
dos gostus da ,'eccnle mudança, elc.
Dcsnol"cúcJo, p. p. de lJesnortear; e
adi. Que perdeu o norte ou rumo que seguia' desviado do rumo apontado pela bussola. '§ fig. DE'soriE'nlado, que não tem direcção certa: confundido: perturbado.
Desllo"leór, V. trans. Fazer alguem des-

Ar Ar

viar do ponto, e caminho certo' como a
agulha, que desnorteia, ou deixa de apontai'
o norte certo, e faz errar os rumos. § No
fig. o mesmo que desorientar; postoque desnorlear é mais 1'01'1 uguez; des07'ientar é bem
adopt. do France'z, é são duas boas palavras, riqueza da IJngua.
Dc.. notál·, V. trans. Timr a nota, dar baixa na verba ou nota lançada no livro. Decr.
3. de agosto, 1753. "as cartas que e desnotarão em seus registos»
DCSIlO"clIlu', V. trans. Desfazer, defenrolar o novello. [1. Etys. Poes. T. 2. p. 306.
o toma por desfazer os anneis do cubello :
"o golpe da agua rapida que lue embebe os
anneis, e os desnovella..
Dcsouiu', V. trans. Despir: "desnnavão
seus corpos por tirarem as camisasll ineel.
2. 514. e 3. 304. "Mouro de grande corpo e
andava em hum podero o cavallo, e todo
desnuado sem palmo de [iano de cõr, nem
de linho" Ord.
2. r. 13.
DCHoublódo, ", adj. (t. poet.) Limpo de
nuvens, de cerraçào, de nevoeiros, 1? Elys.
7. 173. "clcsnublada a luall
ncsnublill', V. trans. Descobrir, aclarar
dissipando as nuven .
"c;muelu', V. trans. (de nuca) Deslocar
a calleça pela nuca.
Dcsnudllçião, S. L O acto de deslluda·r :
v. g. a desnudação dos altares em qUll1ta
feira sauta ; ceremonia que consi te em tirar aos altares as toalhas e todos os adoro
nos.
ne.. nudÍldc., p. p. de Desnudar; e adj.
Despido, nú. ilud. 3. 30 1..
"c.mudl,,·, v Iralls. De. pir, pOr nú. ChI'.
J. I. C. 12. § ligo Tirar todo,> os adornos.
..cH.. udiu·...e, V. 1'1'1'. Tirar os proprios
vestidos.
Ues .... dez, 8. f. 'ueza; nudez; estado
de lima pessoa núa. Pr. da Deduc. ChI'. {ol.
p, 106 Vieir. 10. 77. ~ fig. Estado da COUEa
que eslá despida de todos o adornos.
nde., ... V. Desnudez. Luz, S. 1.

Ar

..c.. .

140. J.

"esDl'Ido, ", adJ. _'ú, despido. Gil. Vic.
2. 445; -quem te me tivesse desnuda em ca-

misa.

Dcsó, adv, (aut.) Debaixo. Canc. r- 66.
,dá se jaz de,16 a terrall
"C!ilob, adv. Debaixo, por baixo. § Como
prep. "e algumas vezes lhe pareciam as lagrimas por desob a maaõ.. Incei. 2. r 250.
"cólobccJceél', V. intrans. Não obedec.er
a alguem. § Acha-se este verbo em signiOcacão trans. nos S. de J'ieir. e nas C'lrl.
T. i. p. 29. "pai' não fui eu o que a desnbedeci (a ordem) .. e lambem ~lal'1. Cal. /.
371. c.o qual Senhor eu desobedeci, e olrendi ...
Dc.. obcdccido, p. p. de Desobedecer. B.

I. 416.

DC'sobC'dlé"cill, s. f. Oaclo de desobedt'cer. § Falta de obedicncia, não executando a ordem do superior. § Jnfraeção da lei.
§ V. Contmvenção, syn.
"cólobcdié.. lc, p. a. de Desobedpcer; e
adj. 2 g. Que não obedece; que costuma
desobedl'cer : menino desobedienle.
"c;jobcdle.. lcrné.. tc, ad V. Com desobediellcia.
"csobrj;;n~ S. f: V. Desohrigação. § Desobriga da quaresma; a confissão, e communhão que se faz u'essa época para satisfazer ao preceito da Egrpja.
"csolu'I;;IJl}i'io, S. r. Dispensação da obrigação, dever, tirando-o. Uasl. Rom. t. 757.
"a - que eu tenho de dai' lições" l'ieim,
Carl. 3. 283. falta de obrigação. § Oaclo de
dar ~Iguem por _desobrigado, e a e ,cri P~II
ra dISSO, qUllaçao. Ord. I. 29. 6. Leao. t-oU.
r 196. ,,-da fiança ll que lavrar o escrivão.
DCólOIH'I;;Íldo, p. p dc De:olwigar; e
adj. Absolvido, livre, quite de alg. obrigação. Lobo, p. 278 .• me dou por ~atisfeita, e
a vós por dcsobriIWc/o" § Luc. 2. II. "desob7'igados á fé. e verdade humanall i. é, que
se não julgam obrigados a fé, etc. § Solda
do - : 'v. Heformado. lJarre.i,'os, {. 14. "soldados aposen lados, ou desobrigados» ~ /10m em.
desobrigado .. ~em mulh.er, nem [IIhos. Epan.
/.398. § Carallo liesobr/{]ado; o que não precisa ser obrigado com espora.

DES
~C80.b~·I"ÓI·, Y. trans. Absolver, exonerai. II VI aI. alguem de alguma obri"acão'
g. desobl'lgou o sold!l1o do sel'viço~ a' Pedl~
da. menagem, da dWlda, do trabatho ele
quitar, perdoar. Lemos, Cerco p. 57. Lobo p'
104. § - ou17'em .. pagH por elle. § - ai u:
ma. cousq. empenhada, hypothecada . pag;r a
diVida d onde resultou o penhor hYPolhe.
ca, ou penhora.
'
n_c80bl·igil.I·."c, V. ref. Fazer asna obri(l'açao, cumpl'lr : .v. g. desobrigar se da pa.
lavra. volo. § Satisfazer ao seu dever. Cou.
lo, 10. 9. 13. ,,(lelZel de vos desobrigar e
trabalhar, etc." (do que se penhorou a fa.
zer alguma cousa.) § Desencarregar·se de
algl!,ma cousa: V ..g. desobrigar-se da execuçao. ou cump1'!lJIento da patavra"_
d~s filllos. i. é, dos dever:s palernaés.8.
Vw .. Verg,
291. "desobngar·se do matri.
mOlllOll Luc. 3. 12. § Desobrigar-se da ou
peta quaresma; confessar· e, e eommungar
conforme ao preceito da Egre'ja. § iJesobri.
ga!··se: dar-se por desobrigado, não CUIDpr!r com alguma cansa, que com razão ,e
eXige. Eu{,.. 2. 3. § - da {é dada .. CUIDpnr a promessa (Couto, 10.3.13.)' ou mostrar razão que desobrigue d'ella. I
Ol·.. obl'ig"tó'·lo, ", adj. Que desobriga:
"clausula - do estipulado, verificada que

r

[o~se"

DCSO"sclll·C'ce.·, V. Irans. Tirar a escuridão, aclarar; desentenelJrecer.
"csobs"'ucc;ião, S. r. (I. med.) Acção de
desobstruir. § Desmancho da obstrucção. §
O estado do que não é ob truido "a desobslrucção dos vasos he vLivel..
..e.. o ..óltl·llC....·O, n. V l)E'sob~truenle.
ncso"slt'lléllcln, S. f. Desembaraco dos

vasos obstruidos.

.a. do Desobstruir; e
adj. 2 g. Que desfaz, tira a ob trucção; pro·
prio para de. obstruir: "medi~amenlos-.
Madelr. 2. p. 128. § Ooa-se tambem subslanl.
Dcsob"h'llír, v. trans. De fazer a ob·
strucção, desoppilar; desentupir, desembaraçar, desimpedir o curso dos tluido"
rios: e fig. do commercio, etc.
ncsoecnsloolulo, ", adj. l/óra de lempo, de occasião, de ensejo. § Livre de occasião, de máu succcsso, ou contiugenCla
de rixar, de algum mal, elc.,. 0.11 de algl.l·
ma boa sorte: -aqui nt:sta sohdao me ~eJ.o
desoccasionado de gozar alguma boa prahca, que talvez se ollere.ce na cOrte,,;. .
..C.. OCCO.·.·j>I·. V. Dessoccorrer. 5a CJI/lr.
r Desoeclll"Icião,
154. ed. de 1535.
~. f. Estado do que se
não acha occu·pado. § Crssação do l!abalho, da occupação; descanç.o, exclusao de
lidas. Tesl. de el-Tei D. Manuel.
"esoccnl.ilCloméllle, adv. Sem oceupação. SPI11 elllprrgo; ocio al11l:'nte.
"e.. oeclllllldo, p. p. de Desoccupar, e
adj. 'ão occupado, Ji\Te de trabalhos: V. g.
tempo, Iwras, momento desoccupado. V. c/o
A7'c. I. 3. § Qne não tem que lazer n~ occa:ião: clle eslá agora desoccnpado..§ \aslO.
§ De. habitado, devoluto: a casa esta qesoccupada'. § /lull1em - ; sem obrigaÇa9 de
trabalho' ocioso. il. sem emprego. § LlV1e,
de embaraçaria. M. Lus. I. {. 5. avio a lerra
desoccu]Jada já das aguas... § ~erras ~o~
cupactas do ildlJligo; aquellas d onde o 101UllgO se retirou.
u.
"C"Occlll.ór, V. trans. Ces,ar dc oco e
par alguma pe, soa. § Sair do I~gar 2Ua
occnpava. § [Ig. Não oc;;upar logar. e O'ma
phantasia, o coração. § De!'pE'jar de a!gu 9
IlIstancia, logar, posto, praça, elc.. cero'
desoccupar o mal'. Galh. ~. 62. Lemos, Ira:
38. desoccupar a casa. § ~azer cessar o
balho, occnpação.
. de se
DCSOCClll.llr.sc, V. ref. Deixar
da
occupar. Palmo I. C. 4. "desoccllpa:.-s~ 5
outra genle para cuidar nelle. Bill• ..
Dcsobsh'nrll'c, ]l.

24.

.

dcsochellO.

"csochimo, II, adJ. Pall710
t 3 dI
Condiç. 14 das approv. pelo Alv. I edeoro
Junh. de 1788. O que tinha 1:800 fios 3
didura. Reg. dos pamlOs dde I~O'o~u~ar, e
De..olfllsclldo, p. p. e es
ad.i. De assombrado do qlleT~IIUscdissipar a
UC!iOlrll .. elu', V. trans. Irar, fi ou ohneyoa; os vapores qne ofTuscava I

DES

DES

'cureciam alguma cousa; tornar claro. v. g.
:.. odia, o ar, o hOl'isonle § /lg. Ti rar a ~I
lucioação, illummar: .dl!S0lTuscar a razan,
oenlendimento. § -, v. Jntrans. Tornar-se
claro, desannuviar-se. V. Desafusc~r.
Dubllo, ou DCSõu'o •. V. QezOlt?:
Destijt', adv .. Desde hOJe. /terr. Oioso, 5.
8.•desoje por dIante" ..
De.olllCiio, S. L RUIDa, estrago: .desola'0, em q~e e~ muitos lugares tlcou a religião» prtmaZla JJ1onasl. Maus. r. 81. est.
ou 123. novo ed. -desolação de hum reyno u
T. de Agor. 1. I. V. Desolar.
Desoládo, p. p. de Desolar. fi. P. 2. P.
pSD. § "A Igreja _flco~ desolada .dos MouroS' arruinada. Leao, Chr. T. 1. '. 52. "eslá todo o rêÍno destruido e desolado de too.
das as suas grandezas" Coul. Sold. Prato 2.
c.2\. .Dabul desolada" (com guerra). lJiuiz, Nlld. 5.
De.ollldill', R, adj. Que causa desolação,
que desola.i diZ-fie ,das_pesfi~as, ou cousas:
•abominacao -" SeITa o, Dlsc. I. 123. "estragos - da serra. "monstro - da sua paIria•. § it. subst.
DuoI1l1', V. trans. (do Lat. desolare) Arruinar. assolar, devastar, destruir: "temos
dllolatlo a cidade- "não deixarão coisa que
Dào c/esolassem .. Lemos, (,'erco, p. 41. "a deso/ar tocla a Elespanha" M. Lus. I. 73. 4.
•reino diviso be facil de desolar" Leão, Ch,-.
A(. I. {. 43. T. 1. § Alguns usam de desolar
i maneira franceza. O nosso desconsolai' vem
da mesma raiz de des, privo Lal. e solalium,
que nós tl'aduzimos em consolação. As im
disseram, e não mal, a desolada Virgem,
por ~ossa Senhora, depois da Paixão, em
IOledade e consternação. § D. Fr. Fl'allc. de
S. Lui. no seu Gloss. de Pai. Fl'alLC. diz:
que mãe, esposa, amante desolada, por angustiaela, magoada, a!!licla, amargurada,
ele., são gallicisOlos e metaphoras, no seu
parecer pouco expressivas, por faltar-lhes
ofundamento da analogia, ou semelbança.
DeHolbn,·, V. trans. (I. do Brazil) Tirar
os olhos, que nascem entre cada folha e o
\010, aa planta do tabaco.
DtHollteh·iulo. a, adj. Cheio de nodoas,
episaduras nos ollios. ]t'r. Th. de Jes. 71mb.

r

31.

De.õllulllcntc, adv. O adv. sollamente,
roma preposição de expressa. (V. Adverbio).
Dissolutamente. E/uc.
.~eHolllçâo, S. f. Soltura, despejo em
"CiOS e abusod. Gaes, ChI'. Man. 1. C. 33.
·-de vida e costumes ... da côrte de Roma. ,insultos e desoluções" (em tempo de
D. ancho II). Pina, Ch?'. de Sancho 11. c. 1.
I. Dissolnção.
.De80IÍlI,! p. p. irreg. de Defiolver, e adj.
Dissolvido. Ord. Ar. 3. 113. 10. desatado.
DtIOh·cl·. V. Dissol ver.
Deshllc".,çào, S. f. O acto de desooeru; exonerar.
Desonc ....lr. V. Exonerar. Alv. de II de
1]1ll1. ele 1791.
De,ol'Il11Ção, S. f. Desobstrucção do balO, Dgado, etc.
~~'OPI!lÍllo, p. p. de Deso]lilar, e adj.
IIeSObslrllldo. § IIg. !lNuvem desopilada do
npor. Elegiar/. (. 152 V .
•,~esOplljlU(e, adj. Que desopila, que des""lrue.
lIesopll&r, ou DCIIOPI.llúl·, e derivo
T. tran.. Desembaraçar' da opilação os va:. olllla~o : desopilar o /lgado, o baço;
,0bslnJlr. Rego, Alceil. C. 70.
1ar~.oPllnth'o, R. adj. QUê faz desopi. -rl'medios desobstruentes, e - ".
~Dt~OPI!I'1!'8"iiO, S. f. O estado do que
,,~.hvre da oppre são, alUviado da que
,juna.
:e~OPllre."ál" v. trans. Livrar da op~sao; desopprimir.
'" e.• ~IIPI·eNlIo.' ~, p. [l. irreg. de Desop,,,mlr. d'. oppruUldo.
b~e~oPPI'eN8ilt., n, S. O que, a que desfIi~·lda a oppr~ssão. § Que soccorre aos opItrol.OS. § adJ. Que desopprime: alt3:iho,
lJj}ra'o~:
'a mão desoPP"esso/'a,. daquelles
.~ veis...
'o~:·oPP,'·hlli~o,. p. p. de DesopprÍmir :
j'<j fJI • rl/e 0Plmmulo estado era o i ii ustre»
't'. .

la.

r 226.
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DesO!·lu·lmit·, V. trans. Livrar alguem da sobre as ondas do mar" § Desvairado, desoppressa~; d~saggraval'. ..
I alinado' sem saber o que fazer.
oror. \. Dessorar. Vuwa, Carl.!. Gó.
DC>lo.-icntál', V. tralls. Desviar do rumo.
«sangue desorado".
~ Afastar alA"uma cousa do seu termo, do
DeJ!lOI'delro, n. S. e adj. Que promove lim, a que t nde. lJed. Chronot. L. 13. 694.

.'e..

desord~ns, ou se en~olve n'ellas.
. D_CIlOI'dclll, S. f. Falta de ordem; perturbaçao de cousas, que estavam dispo tas e
ordenadas no mu.ndo physico, ou moral: ou
nas cousas arranjadas por al·te, e conselho
humano. § Desconcerto, desmancho. Vieir.
10. 22!J. 2. § lJesordem; tumulto, molim. Irl.
Lus. 2. L. 3. C. 20. "para aquietar buma deso~dem . ... e~ que algumas legiões obrigarao a Saturmno que tomasse nome de em·
perador" § Fazer desordens; ter rhas, hri·
gas, ser turbulento.
Dcsordenádnmcntc, adv. Com, ou em
desordem, desalinho: V. {J. cabellos sóltos-.
ft!. Lus. t. L. 3. C. 2. "fugindo «esonIBlladamenlell sem ordem; tumulluarJameote.
Desordcrl<ldislollmo, Fr. Th. de Jes.
Trab. I. sup. de
DC~lOrdcnádo, p. p. de Desordenar i e
adJ .. Posto em desordem, desconcertano.
(luell'ós, V. de B. {. 273. 1. "OS nossos esquadroens Ja desordenados- § Que não esta
em <?rdem, desarranjado. § Excessivo, desmedIdo: despezas desordenadas. !'l Soldados
-; que marcham sem ordem. § lig. ileso rdenados desejos; desenfreados. 11T.1. 4. e 7.
.1. "desordenado amor dos parentes. i. é,
lmmoderado, excessIvo. § Vida desordenada'
extravagante, desregrada.
'
DCIlOl'dcllt"1O", u, S. e adj O que, a que
desordena. que desarranja.
Desol'dcm\nçu, fi. r. Falta de ordenança, ou da ordem, e boa disciplina no guerreal'. Ined. 1. [. 509. «na grande de.sordenança dos Chrislaos" § Falta de ordem,~ confusão: "dos regedores sayem as desordenan-

ças".

)Desol·dcltó,·, V. trans. POr em desordem,
desconcertar, physica ou moralmente: perturbar a disposição boa: !lforão desordenm'
os nossos o campo do Ínimjgoll Jom. d'A//'.
Liv. 1. C. 5. § O contrario de ordenar, no
lIg. «metler a alma na cella dos vinhos 'para ordenar a caridade! antes para desordenal' esta virtude, e todas, era muito propria
a ceJla dos Vlllhos" Viei?.. 10.319.
DeIlOl·ll.. u ....·se. V. ref. Sair fóra da ordcm, da boa disposição: v. g.-os balalhões,
os esquadl'ões, e lig. os apeliles desordenamse; i. é, desenfreiam-se, soltam-se.
nCMI:clltàdo, p. p. de Desorelhar. Sanlos, l!:tltwp. P. 2. {. 105 V. Ord. J1Jan. 5.

37. P'·.

nesol'cU:ál', V. trans. Privar das orelha
cortai-as. Andr. CM. 2. C. 44. "o mandou
desorel/!ar" Alçada ele Corregeclotes: .desor~lhar escravos" tronchar as orelha. Ord.
Man. 5.37. pr. § /lg. Tirar a alguem os brinco~ das orelhas.
nCSol'gnllizac:ão, S. f. Acção, ou elfeilo
de desorganizar. § E tado do que esta clesorganizado. § Destruição de um orgão do
corpo animado' e flor. deslruição da organização social; falt~ de hoa orgauização
administralh'a, polifiea, economir.a, etc: v.
g. _ ele uma ad11liníst1'afão, ele Wll i7111Jerio;
a desorganização das finanças, etc.
neHol·g.. nlzndol·, n, S. e adj. Que desorganiza, ou dl?stróe a organização.
UCOIol';;nlllz81', ou -Sál'. e der. V. tr:ans.
Destruir a orO'anização de um corpo a 111 mado, ou de 1I~ corpo social, politico, admi·
nistrativo, etc.
DCSOl·t;.... b,BS·."C, V. rer. PE'rder a Rua
oro-anizaeão: "todos os corpos animados se
defotgan/zão com o tempo" § fig. Tornar· se
itTE'gular. § Di solver-se.
DellOl'lcnhlt'iio S. f. O aclo de se desoriental'. § Faltá de 'orientação ; errado ponlo d' visla com que se observam os facto~;
de. vio da Iloa doutrina. § tlg. Perturbação
do entendimento; desvario.
uellol'lcntil""melltt~, adI'. Sem rumo,
on termo certo. § fiO'. Sl?m lino, alienadamenle.
o
DC"OI' I.., " .....1o, p. p. de Desorienlar j e
adj. Desnado, perdido do r~,?q qUI? s~ le,ava, do termo a que s~ dtrl.gla : .UlJs. e
andou perdido, e deso/'!eI!laao dez anno

"desorientando o horror, que causou aqueUe
fenómenou.
DCOlOl·lclttár.sc, V. reCo Perder o norte,
o rumo. § fig. Pérder a tramontana, desnortear-se: "a filo ofla que não refere a Deus
o poder, e as energias das f;ausas egundas
de todo desnortea; e se desol'ienla na indagação da cosmologia, e da ordem Osica, e
moral do mundo, etc.1I
DC"OI'ltildo, p. p de Desornar. Res. Lel.
{. 47. fig. "vida desomada, e desemparada
de amigos" § Estylo - ' desenfeitaclo sem
ornato, ou adorno. lJ. Man. de POI·t. eh~ Sá
!ttir. r 6.
.0.... 0.·n"1·, V. traus. Tirar o ornato enl
fel te: V. fi. desomar a casa, o loucaao:
e
IIg. - a VIda moral de virtudes; desornar
o sI/jeito da boa reputação .
DCNOIlSádo, ", adj. Que não tem ossos;
que ficou sem o sos.
De"oKt"llUcnto, S. m. Acção de desossal'.
Oeso~,.i"'. V. trans. Tirar os ossos elo
animal: "carne de taçalhos, desossada.
DCfJOS"ClóO. V. Desassoccgo. 1\!. Lus. 15.
6. em briga, conflicto.
De.. oters·ór, V. trans. (anl.) O mesmo
que Desenterrar. Ore/. Ar.
DCHouIO, adj. num. V. Dezoito.
ne"ó~'n, S. r. O acto de desovar o peixe.
§ Tempo em que o peixe desova.
IDc"Ol'ilClo. p. ]lo de Desovar: "está o
pl?ixe desovado» § adj. MaO'ro, mazellado.
EI~rr. 1. 3. "asno desovado de longe aventa
as pegas ll
Dcso.... lllento, S. m. O acto de desovar;
de~ova. }Jil7lentel, Arle de Naveg.
Dcl'lo .... r, V. inlrans. Pôr ou largar os
ovos: diz-se do pelX : e lIg. (,podeis desOVQ7' vo os CUIdados" Palmo 3. '. 149. "hum
navio de Angola, e desova (desembarca
muitidão) no mesmo dia SOO, 600 ... escravos. Vieir. 9.4Jq. 1.
Dcsox,-dnção, S. f. (L. chym.) Operação
pela qual se. tira em parte, ou em todo o
oxygl?nio que contem um corpo: desoxygenaÇ<10. § O estado da cousa dcsoxydacla.
Cod. Pha1'7ll. p. 124. (:c como /cs, e nos
sl?g.)
~esoxyd"~UIC, p. a. de De. oxydar; e
a9J. 2 ~. Que desoxyda. P!m. C. "pela acçao - oe alguns agentes."
Desoxydá .., ou DesoxitMI' e der. V.
Irans. (I. chym.) (do FI'. deso:cyJe7') Tirar o
oxygénio as substancia, com as quaes este
elemento está ligado; desoxygenar. § DesenfrrrlJJar.
De.,,~xygclt"çiio, S. f. Omesmo que Desox.ydaçao.
(jJcsOX~·!ofclltl .. te, p. a. e adj 2 g. Qu.e
lem propnedade de desoxygeuar; que pnva do oxygellI~. Pnn. C.
Desox"3"euer, V. trans. O meRmo que
Desoxy~ar. Pim. § - se, J. reL Perder o
oXTgellIo, de que ~e c0!11poe.
.
Desó,', (anl.) Des hOJe, desde hOJe. Eh!c.
«desoy pera ~odo s. mpre"
DN'p"cbndamelttc, adv. Com desembaraço. Azt!1". ~. 20. § Brevemente: "deseI1?barg.ar os fCltos de.spachae!amente" Otel.
A{. 1. {. 15~. "cou a tao - feita" B. 2. 3.2.
e 2. 5. 7. .
..
Dcsl.nchado, p. p. de Despachar. V!.el1"10. 2M. I. § {fomem despo..chado; actiVO,
J1rest~s. ex.ecu~lvo em serViço, em despachar, m. pelcJar. B. I. 7. II. "Turcos bolUens mUI vai utes, e_ ele~pac"ados" lel. 2. ~.
7. ('1l1 qualquer acçao de embaraçado. ti.
inlrépido.onsado.
. .
UCSllRCltRdÕl', s: m. O que c CUidadoso
de dl?spachar o ff'ltOS, as partes. § O que
df'sp~cha, despmllargador, ou o~tro omelal
de .ll'Iounal. T. de Agor. 2. l.{. ,q. J:aw. S.
I.. f. 90. Amt!'. ChI'. 4. c. 29. "nq.u"1U a cortezia do. despachadores (de servlçoR)" Couto,
5. 7. ~. § Despachador, a, S. O que, a que (;
pre~les em de,pachar.
.
Desp,u'hãote,. S. m. O que despacha
zenda, mercadOrias. nas alfand gas, e t1l1-
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das de ferro etc. ; o que promove o andamento de negocios particulares perante as
camaras munJcipaes tio Brazil. ~ - de navias; o que se ellcarrega de apromptar todos os papeis, li licenças )H'ces~aria para
elles lar'garem do porto. § Oistrahido, desattento. § - adj. Que de. pacba.
Dellpllcbá.·, V. trans. (do Fr. ant. despecher) D'éspejar, desembaraçar: "que despachemos a terra a todolos outros. i. é,
que a desembaracemos de iniOligos para os
outros. Ined. 2. 247. é ant. n'esta accepção.
§ Pôr despacho em algum nel!ocio. § Nomear alguem para cargo publico, omcio, dignidade, etc. § Dar despacho a alguem :
âespachar aLguem com olficio, lençft, etc.,
dar-Ih'o por satisfação, ou em rt:querimento, e pertenções: lig. «Christo despaclwlt
com o ceo ao bom ladrão. Feo. § Despachar
alguem, ou despachar d'esta vida; matar.
Luc. 7. 6. "despachando-o logo» (aos réus)
Leão, Desc. c. 65. Uast. 2. c. JDO. «para de!pacharmos os inimigos mais depres8a» Chagas, 2. r 401. «se a morte não uos despachar d'esta vida. § Despachar a a/guem;
dar-lhe os seus despaclJos : it. envIar expeditamente: v. g. despachar wn p1'O]J1'io, ou·
correio a al(flwm: e fig. «armas que despachão pelIonros perigosos» Cam. San. 210. §
lJespacllal' a armada; apparelhando-a, e fazendo-a sair do porto. Freire, 2. n.· 89. §
Despachar serviços; negociar o seu despacito: it. pór de pacho n'elles. § !Jespachar
fazendas, e mercadorias; apresentai-as nas
alfandegas para serem verificatlas, pagar
os direItos, e tirar-se o competente bilhete para poderem sair sem estorvo. ~ DespachaI' fazendas, e mercadorias para /om ; tirar as devidas licenças para serem exportadas, pagando os direIto . § - canasLras
de vinagre;. (famil. e pleb.) occupar-se em
cousas que Importam pouco.
De8IH.cbiu·, V. intrans. Acabar com alguma cou-a. Uast. 5. c. 75. "dando a galé
por despachada com os liros.. § Despachar:
fig. estar tlistrahido, ou pouco attento a um
objecto, que aliás merecia atlenção.
Dc8pncl....·.sc, v. reCo Aviar-se, apressar-se. F,.ei1'e, L. 2. n.· 80. "r:lesp,{Lchava-se
lentamente..
Desl.i.clio, S. m. Resposta escripta do
magistrado a algum requerimento por petiçáo, ou em autos § Os pa~eis cm que lia
despachos. Vie';'·. 10.244. 'L § Oacto de despachar . v. {I. hoje não ha de~pacl1o. § fig.
"Deus vos dê bom despacho.. I. é, favoreça
as vos as supplicas. § Despacho de {azendas, e mercad01'ias; apresentação d'ellas
nas alfantle~as para pagarem direitos: ii. o
[lapel del'iaamente assignado pelo empre~ado competente, que faça certo i so mes·
mo. § Despacho do navio; os papeis que
contem a clarcza8, e licenças para elle podpr sair do porto. § Fim, acabamento: "outro tal despacho deu ao inimigo que restava.. i. é, matanuo-o tambem. Sagramol',
I. c. 24.. !Jal', ou dm'-se despacho em (azer
algttma obl"a; trabalhar apre~sada, e diligt'ntemenle. li. 1.3. 2. ~Despacho; nomeação
para cargo publico, omcio, dignidade, etc.
~ /10111eI11 de IHatt despacho; que não se sati faz do que lhe dão, das respostas a seus
negocioso propostas, e pertenções. EU/I'. 1.
se. 4. § Despachos, pI. corre.pondencia diplomalica entre lima córte, ou gabinete, e
os seus-milli.tros, ou embaixadores.
De.. pnlhiulo, p. p. de DespallJar ; e adj.
Limpo da palha.
Ue81... lhá." V. trans. Separar a folha do
grão. § Des{olhar a canna de asssucal', tirar-lhe a palha -ecca, para amadurecer;
(phr. da ag-ric. Brazil.)
Desp .. lm ....·, v. trans. (I. de alveil.) Cortar com puxavante a palma do cavallQ, ou
a parte do cu.co, que assenta sobre a ferradura. /leyo, Alveit. c. 68.
Delll...... I... llá,·, v, trans. Tirar os pampanos á vinha.
De8pol.lldo, p. p. de Despapar, e adj.
(I. de alveit.) Cavallo clespapado; que levanla a barba de8composlamente. Galv. Trai.
da Ginela, p. 53.
oellpnpi..·, V. intran". Diz-se do cavallo,
quc, andando, levanta muito a iJarba.

De"pRrofu.á." v. trans. Desaparafusar;
despregar, tirando os parafusos.
Dclll....·u ... entá.·, V. trans. De pir os paramentos.
Dc>ó,".rár, V. trans. Y. Disparar. § Despara1' as armas de molas como as béstas;
o cão que tem a pederneira nas espingardas; o arco, as seltas d'elte; dar fogo com
murrão. § - V. intrans. Terminar: "ex-aqui
em que elespara,.ão as suas ameaças... § Coo
meçar a operar com força: "despara?'ão as
nuvens em trovões horrendos...
De>ÓIIl,,·nt"", e deriy. V. Disparalar, etc.
"este mote com grosas Igualmeute despal"atadas- V. do Are. 3. 5.
Dellpurecel', V. intrans. Desapparecer.
Sá e Mi',.. Egl. Basto, Lw. 4. 75. "mas ambos desparecem num momento...
DesS'll,'ri.r, V. trans. Despa,.rm· as vil1ha.~; (pbras. agric.) tirar-lhes a folha sobeja, para descobrir os cachos ao sol, e não
se consumir na nutrição d'ellas o succo, que
pôde ir para a uva.
_
BC"SlI.rlldlll·, u, S. O que, a que despartel , l?u divide a contenda, e lhe põe termo. ul~s.
~. sc. 5.
nCSI.n.·tír, v. trans. Separar, dividir, pôr
lermo: v. g. dcspartir a {amiliaridade, a conlenda. Eu{r. 1. 3. Bem. Egl. 9. Sagramor,
1. 33. "despal'li1' a contenda ...
De"llIu't;"-se, V. ref. Apartar-se da contestação, briga: "assim se despa1'Liràoll (os
que disputavam uma questão). V. do Arc.
1. 23.
l'eHs.n.·zído, u, p. p. de.
Dellp",·zí.·, v. trans. Esparl?ir. espalhar,
derramar. Ltls. 7. 9. «sois os aentes de cadOlO clespa'l'zidos?1I misso 2. 10.' "os cabelloR
pela testa elespal'ziclos» Lus. 3. 52. "correm
rios de sangue despal'zido" derramado: .rebanho despa'rzido" "das aguas entre a terra
despaTzidas. i. é, os mares, rios, que estãode permeio. Lus. 6. 12.
De8111188árl V. tram;. Desenrolar, desfazer as voltas ae cabo, ou reatas, que estão
pas~adas, ou dadas.
DC8po8tá." V. trans. Tirar a pastura,
quatquer berva de pasto, comendo-a o gado: «as pobres malll.3s de herva, que nacem l1aq uelles arneiros, os gajos as despaslão, e ensecão em poucos dias, e logo
levantão os aduares, e se mudão a outro
calTlpo".
De>ólllu'I.Cl·0l,?iio, S. f. Acção e elfeito de
despauperar.
Dcsp" .. pcl'ilr, v, trans. Empobrecer;
cau ar o empobrecimento, diminuir a riqueza de uma nação;' é usado em economia politica. § - as lerras; e:r.pobrecel-as,
cançal·as; diz-se tambem Depauperar.
neHI."vorído, p. p. de Despavorir. §
adj. Sem pavor, perdido o pavor, livre d'elle: "minha alma rorte, igual, despavorida
dos terrores do vulgo se sorriall. § PI'. Luiz
de Sousa empreím este vocabulo no -entido
de espavorido, cheio de pavor. fi. Dom. 3.
6. 4. "fez-lhe medo a visam (ã freira), espertou toda despav01'ida, todo o dia seguin·
te andou triste".
DC8plu'orit', v. trans. (ant.) Y. Espavorir, EDlpavorir.
DCIiII.ci.do, p. p. de Despear (malll'actar
os pés), e adj. Maltractado dos pés. de sorte que se não pôde andar sem grande pena. B. 4. 3. 6. "os nossos vinham muito armados, e dcspeaclos do caminho». § CavaI/o
despcado; que tem os ca~cos gastos, de sort~ que !!Ie rebenta o..~ang:u~ dJelles. Pinto
1. da (Jmeta, LOO. Bnt. ChI. 6. C. 9. "en·
trou em minha côrte em hum cavallo manco e despeado .. quasi sem pés.
Dcspeádo, p. p. de Despear (tirar apeia),
e adj. Livre, solto da peia.
Despc"'·, V. trans. (de des, pref. privo e
de pé) Molestar, causar mal ao cavallo, com.
que fica despeado.
DC>ÓI,cár, ou DeHI.clár, V. trans. (de
des, prÍ\'. e de pêa, ou peia) Tirar ao cavallo a peia, ou maniota, que o prende de
pé ã mão, ou de mão a mão. § - se, v. ref.
So Itar-sc da peia.
ul'sl.eç...·. V. Despedaçar. F El!Js. 7. 133.
"Querem despeçar a sociedade» lfig).
De"l'echádo, u, adj. (I. Hesp. adopt.)

Desp,eitoso, desesperado, indignado. D. F
M. 0ent. 5. CaTt. 32. -todos seremos nessà
mercê despachados, e alguns despeclUJJtos.
De8pecho, S. m. (do Resp.) Furor sa:
nha; palavras de desprezo, de injuria' 'bra
vatas, feros. CDul: 4. 3. 3. "l?s Castelhanos..:
se lhes olferecerao para ajudar o seu Rey
contra os Portuguezes, lançando seus despechos, promettendo, etc.•
Despi-cto. V. Despeito. Ba,'reiros 211
DC"I•.cdaçádo, p. p. de. De8[led~çar; e
adJ. Feito em pedaços: "ficarão da obra
fragmentos ~espedaçados_. § lIg. nA despedaçada patrla ll n. F. de Port. Pris. e SoLL

p.18.

.

m. Accão de des.
pedaçar. § LaceraçãO.
Despeduc;i.r, V. trans. Fazer em peda.
ços: V. g. despedaçar um corpo; destrono
cando-o, etc. "o mar despulaçou o navio lia
costa II quebrou, destroçou, naufragou. §
Despedaçai" o coração; fig. causar-lhe grande dór: "Presumia Briseida, que com suas
lagrimas o despedaçaria, e desfaria em pó.
(a Achilles) Jf.ieil·. "despedaçar a sua qUIetação. Uruz, Poes.
Despcdído, S. f. O acto de despedir-se'
despedimento. B. Flm·. 2. p. 29. Cam. Son~
4:>. «deseja lograr vida prolongada. P, delia
Esta chorando a despedida. § Oaclo de des·
pedil' alguem de si. § Baixa, v. g. do soldado. § lig. Fim, acabamento, terrDo: -a veI hice é despedida da vida- na despedi/Ia do
inverno, do estio, elas sezões, do a11l1O, da
febre, e/c. i. é. ao acabar, findar. § Conclu·
8ão: V. g. - da canLiga, elc. Lobo, p. 446. §
Por despedida (Ior.. adv.) em conclusão, por
ultimo, ao apartar-se.
De8l'edído, p. p. de Despedir; e adj.
Que se despediu de alguem para se ir. § .l.
que se deu baixa: v. g. suldado de pedido;
licenciado. Uam. Danç. 6. ~ Despedido, diz·
se d'aqueile a cuja amizaoe renunciàmos,
e que não Queremos traclar, nem conversar: "Dens despedido do coração de quem o
oft"ende. Mart. Cato
De81.edlmellto, S. m. Oacto de despe·
dir-se; despedida. Lus. 4. 93. Palmo 2. G.
107. § acto de despedir alguem do serviço;
demissão: «el-rei consentio no despedi'1161lto do (duque regente) infantell Ined I. 259.
§ Arremesso.
Dellpedír, V. trans. Mandar sair da fa·
mUia, e casa: V. g. despedir. um criado. §
Mandar retirar: V. g. despedir U1)la J~IlIa,
um congresso: despedir as c..ór1es; dlssol·
vel-as. Btut. § Maudar que nao acompanhe
mais: V. g. despediu a comitiva, e pO!llpa
que trazia. § Despedi?'; arreme~sar, alirar:
«as seltas que cada um Ule despedia II Ellerd..
9. l\i4. Despedir um tiro; - lima cull/ada,
-Itma repastada, etc. § Enviar com rress~:
V. g. despedir um correio, ~m elllbal3lad01,
- al'maelas. Brachyt. de Pnnc. p. 21. § lJespedir; apartar de si: "damos ~ throno dI
nossa alma ao demonio, e llespelllllloS a Deus
do coração e da nossa amizade... § Despedir
de si; lançar, aparlar, phYSlCa ou moralmente. B. Flor. 2. p. 148 Luc. 10. 17. • despede a China ali d~ si ~ara ~ sul a peOlns ula ... de Côre.. Pawa, S. 1./.24. "pede-lhes
que despiclão de si os mais gostos•. § Des:
lJedir; expedir, despachar.: «depOIS .de des
pedil'em com o Papa as COisas del·fiel> /Ilei/.
I. 97.
d'
cesDe"pedír, V. intrans. Despe J.r-se,
sar: v. g. despedir a febre; ternu~ar / accesso. lu.:; da Med. p. 399.•mas nao espeele a febre.. § Despedir a alma; n:orr~~.
§ _ o navio; partir. § - o caval/o, sa ,
correr.
Ii o· v g
DCHpedír."e,. V. ref. Ir-se em..or de 'àt:
o mest'I'e despediu-se. § Despedu-se bri!!il{luem; pedir licença para se Ir, p~r odes'
ção. ou Ilrbanidad.e: § Aparlar-se·/ov·,g;mdo.
pediu-se das deltel.as, edgosos 1 dOres do
A1'1'. I. I. '<Dão se despe eIT. as r se' -o
meu coração. ir-se, sair-se, p~sst cllmimte
tem po dos gostos he .0 que mais..a pcese despede. Lobo, Pereg.. «despedu-ses~rvo e
cador de Deus. "despedzr-se ae se.u I o náo
vas alio» hlart. Cato t73. r~nunCl:;os'leis.
seguir, não g'llardar .seus foroS, deve dizer
§ Leão na Orlhog. diZ que se
De.peduçamento, S.
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despido-me no indicat., e não despeço·me.
Vieira Cart. T. I. traz: «Vossa Alteza despida's~> Ual1~. EgI. 9. «an.tes que a .alma elo
corpo se despida" ~.as hOJe só se diz despeço-me' despeça· se d ISSO, etc.
De~pcgá"oméntc, adv. Com despego.
Vieira, 2 289.
.
Dellpe(;'tdo, p. p. de Despegar, e adJ. §
IIg. Livre de an"eição: v. g. despel!"ado das
cousas do mundo. § Homem despegado; secco, isento, desamoravel. V. De:lapegado..
DCSPC(;.tD.tmto, S, m. Desapego. Agwl,
Lus. 1. p. q98.
.
DClJpeg.1r, V. trans. Desumr, separar o
que eslà pt';:!ado, grudado, collad~ .. § fig.
Toroar indin'erente, ou menos al!elçoado.
§_, V. inlrans. e - se, v. reCo no .lJg. Aparlar.se, afastar-se com desal\elçao: v. g.
despegar-se das cousas lerrenas; do mlLndo.
H. Flor. 2. p. 77. .Ii. lJom. '2. 5. 2. § Deshabituar-se, desaUlHçoar-se. § .l!espegar do Iraballw; (fallando dos operarIos) suspender,
largar o trabalho. V. Desapegar-se.
Dcspego, S. m. Desapego: no [Ig. desalfeição o contrario de apego. Vieira, l.p.
34.• as'palavra do Baptista prégavão des·
pegos... do mundo» Id. 10. 179.2. "do me5mo despego, e desprezo de tudo, tereis tudo
oneces ario..
Dcspclllido, p. p. de Despeitar (tractar
com despeito). Ord. Af. 5. p. 213. "as (mu·
llieresl que honestamente vIvessem nom fos·
sem despeitadas, nem defamadas» e L. 2. f.
~5.

DeSllcltildo, p. p. de Despeitar (no enlido de extorquir).
Dcspcltlldór, ", S. O que, a que despeila (no sentido dos dois verbos).
DCSlteltftmenfo, S. m. A acção de despeitar (no sentido dos dois verbos). § "O
corregedor lraga homens, que nom façam
dano, Dl'm despeilamenlo na terrall OIYl. Ar
1.23.37. concussão, extorsão.
DeSlteltá." v. trans. (despeilo, e ar, des.
inr.) Traclar com despeito; incitar outrem
a fazer despeitos: «tudo para despeitar os
homens contra o Creadorll.
lICSI.cltíl1', v. trans. (des, pref. e peita)
Extorquir. tirar peitas. Nna, ChI'. Sancho ll.
c.5. 'pera opremlr, e despClJlal' lio povo»
Id. ~111'. Ar m. c. 15. -que' despertára ba
terra. (erro por despeitá1'a ·na l.' ed. ;: 32.
t) tirar contribuições com força de armas.
Ord.2. Til. 20. § Levar peitas, ou extorquir dinheiro, e emolumentos excessivos,
ou indevidos. V. Espeitar. Ord. Ar 5. p.
m.• lendo-as em prisões perlongadas, despcilalle/o·as (impondo· lhes peitas), e defa·
mando·as. (às mulheres, que serviam a cle·
n.go). ~ Exlorquir fazenda, roubar tyranruçamenle. B. q. 7.5. "por os despeilar mui
cruamentelJ. V. Peita e Peiteiro.
~cspeJt"r.se, V. ref. Encher-se de desPello; ter, crear despeito, resentir-se com
alguem, [Icar irritado e indisposto por oflensa, desconsideração, etc.
.DeSIH\lto, S. m. (no FI'. c/épit, ant. elespil; que -egundo (JasellIJUVe, e Menage, vem
do Lat. despeclus, que propriamente signi~~ desprezo) Ira, paixão, indignação. Goes,
,!,r. Man. q. C. 52. «com despeito de lhe fogJllre~ o eus (Iançanqo·se ao mar), 111. U.
q.' 31. P. P. l. C. 15. Bm'J'Cil'Os,
'221. e
.11 V. escrevendo sempre despecto. § Dl's~OSIO, res~nlimento por olfensa. desconsi·
eraçao, e~c. § Desllrezo. FerI'. Epil. «assim
SOberba Vive em meu depeilo» A1'I'. 6. 3.
'que se tenhão em despeilo" «q ue fora feito... em despeito de Garcia de l:;à» (",m desP~zo do que eUe sendo governador mandara, e se revogou logo que morreu) Andr.
Chr..4. c: q2. «pelo despeito, com que a moI"
te piza Igualmente os palacios dos reis, e
as cabanas dos pa tOI'(~s, Vieir. q. 438. 2. e
~ 123. § Pezar. Luc. 5. C. 16. «a ten rle,~}/f,i-.
entraram no porto os iml""osl1 Sá e Mil'.
da~o~ tudo be despeilo> §o Ade.~peito, em
/3pello, (Ioc. adv.) apesar, não obslante,
~lIlra vonta~e. Illecl. 2. 569. "a despeito de
elO I: ~1.U!lIdao de Mouros, estremou hum,
i C. heLl'. 3. 28q. napezlÍr, e a despeilo do
I~rador. Eneiel. 3. 75 . • a teu despeilol1 a
"m mau ll-rado, em que le peze. § «Fazer
-pllloaalguemnlJiar.eI'Ou1'em.4IG.«Lan-
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çar despeilos" P. P. 2. c. 26. «Dizer despeilos» accusando; ameaças desprezantes : feros.
~C"ltcltO"R('O, p: p. de Despeitorar; e
adJ. ~ançado ~o peito:. v. g. as malerias
despeitoradas sao el11as amda. § Com os peitos descoberto~, decotados, "mulheres despeíloradas" B. Flor.
DCS,tCItO"R", V. trans. Descobrir o peito, com decote, ou tirando de cima o vestido. ~ lenço, etc. §. Lança~ pela bocca
mucosIdades: os medlcos dizem ea;peclo1'ar, mais alatinado. § fig. Desabafar: .despeilorar seu queixume" Pinltei1'o, 2. r 90.
~ - s~, v. ref. Descobrir o peito, tirando o
vestido, ou lenço de cima.
DC"I'CitÓSO, OHI1, adj. Que causa despeito; que tracta com despeito: II. g. a {'oro
tuna de~peilosa.
DCSltejúdl1memte, adv. Sem pejo' sem
vergonha. An'. 8. 24 § Sem pór duvida, ou
objecção: «ohedeceudo logo, e despejadamenle, corno a .Ieal servidor cumpre» Incei.
I. 4.15.
Dell,tcjádo, p. p. de DespejaI' ; e adj.
Vasio, esvaziado: v. g. vaso, copo -. § Desembaraçado. Fios Sanet. 124 v. I. "para
andar mais despejado ll "o reino despeJado
dos Mo~oresll Andr. ChI'. 3. c. 1'2. "a alma
despejada de tudo o que a póde sobresaltal'- PfJ.iva, S. l. r 24.8. B. 2.9,2. "ficando
Lopo Soares (governador) dp.spejado do despacho destas Llàos. (por o haver concluido)
Id. 3. l. 2. "para irem mais despejados deixavam as armas" i. é, menos carregados,
mais leves. lei. 4. 9. 17. S "Despejado no
desemharque" livre de re~istencia. B. 2. I.
3. na casta despejada de corsarioslJ de li nem
a defeLldia. B. '2. I. 4. campo-de anlOl'eS,
de vaLlados, de levadas; que não tem cousa, que estorve o andar por eJle bem, marcitar, etc. Eneiel. § Denodado. desl'nvolto,
desembaraçado. Eneid. II. 189. <<lançava
(fechas) muito destro, e despejadolJ § Honestamente desenvolto, como homem de
muita côrte, e convivencia livre. e desacanhada, liberal entre os bons. Res. ChI'. J.
II. C. 17'2. cd. lô22. «e corno era mui ':""com
el-rey" íbid. «muy despejado, e de muita
graçalJ B. Clar. I. C. 19. "formosura graciosa, e despejada ll § Sem pejo de famI1ia,
ou negocioso Ined. l. 106. «o infante por
mais despejado de tudo (pessoas, e Dt'gOcios) (Jcou só com o P. Mestre Francisco"
(na doença de que morreu) Anell'. Chr. 4..
c. '28. § Sem r_jo, acanhamento. Eu{i'. Prol.
e Beja, Parecer. § Spm o pl'jo da pudicicia.
B. UhI'. '2. C. 30. "eJle era desenvolto, e el·
la despejadalJ § Sem olIiciaes, ou servidores
de ceremonial. Res. Chi'. J. li. C. 200. «estando (el-rei) huma noyte na cama ja despejaelo" (o que era depois de dar as boas
uoutes.) ,<lugares -lJ onde não estavam senão pessoas de erviço familiar, e não pessoas d;l ceremonias d'e ·tado. Id. Miscet.
«comeu el-rei despejado> Andl'. ChI'. 3.
C. 89.
nc",tejíu', v, traus. (do pref. privo eles,
e p(jjar) Tirar aquillo, que peja, occu~a, ou
toma al~um logar, ou e torva o cammhll:
V. g. de pejar o cclteiro elo trigo; a casa dos
manlímenlos. Casto L. 2. e. 58. - a casa dos
lmsles; o 1io das arvores, que o atravessavam, e lolhiam a navegação. Andl'. UIl1'. 3.
c. 7. § Vazar, esvaziar; v. g. um barril. uma
gal'rafa, um Ianque, um sacco, etc. !1 Desp~iar o copo; beber até a ultIma golta. §
«lJespeja1'am a nao das obras do cha[lIleo,
e castellosl1 (para poder surdir com "ento
opposlo) Luc. 9. 1.5. § «Todos Ibe despejavam o caminho.. I. é, apartavam· se p~ra
elle passar. Palm,. P. 2. C. !ôô. ~ Despejar
o ponlo ; desalojar d'elle. Leap, Ch!'. N. V.
c. 35. § lig. «- a terra da ma: cublça.. L~lc.
despejat-a de ociosos, d vadIOs: "despqal'
O castello dos Mouros.. B. 2. 5. 3. DespeJaI'
o coração de ofTeelo~, a alll:a de preoccupações. e en·os. Pios. Sanct. I· 24.ô..1. ~clespejal'
seu coração de todo o all!0r, alfelçao, e gosto das creat!!r~sl1 § DespcjC!-1' C! genle; fazel:a
sair: "os mlanles desp9arao tGdos de s!"
Res. r ido 23. § DespeJÇJ-r tLI?ta casa; sair
d'ella, mudando de reSldl'nCla.: V. g. despejei-lhe a casa. § [Ig. «Despejam o logar
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que occupam.. B, 2.•5. 9, largam o posto,
que defendem no combate. § lJespejal' o lagar, o caminho; afastar-se d'elle, retirar·
se para o deixar desembaraçado. Diz-se
tambem fam.: despejar o becco. !1 Despejar
ob/'{}.; acabal-a trabalhando com diligencia.
§ Despejar; fa~er sahir à força, evacuar:
a polw!a despl'Jou O, praça. Despejar o inimigo; ir dando cabo d'elle. {;ast. L. 6. c.
13'2. § Deswjar alguem; fazer-lhe perder o
pejo, acanhamento, fazei-o de pejado, desenvolto; desenvolver.
De"pcJAr, V. intrans. (por ellipse) Sair
deixar a casa, o logar: V. g. roi notificadO
para despejar: subentende· se a casa. Sá e
!tfir. Estr. {. 14.9. "quero despejai'" i. é, sair
'
e deixar só os outros em liberdade.
DcspejlÍ.·-sc, V. ref. Desembaraçar-se
de cousa que peja, estorva, incommoda:
«el-Iley Badur (que ia fugindo aos Mogoles)
por se mais despejm', mandou poêr fogo a
duas, ou tres carreta ... em que levava
muytas joyas" B. 4.. fi 8. "tinham tão aborrecida a vida, que desejavam despeJar-se
della" Palm. 2. P. c. 169. "despeja/'-se de
negocios" i. é, ele tudo o que embaraça,
toma o tempo, e occupa alguem. B. 2. 10.
2. "despejou-se Afonso de Albuq nerque de
todolos outros negocios" "porque de tudo
jà 11Ie não despejo?» Uru=, .Poes. EgI. 6.
q4.. § • FolgueI de me despeJar deste» i. é,
que elle se fosse, ou eu o de pedisse. Sá e
!tlil'. Esl1'. acto 4.
12q. § Perder o pejo,
acanhamento, vergonha; desencolher-se,
desenvolver-se, perder a mode~tia, desavergonhar-se: "mas ainda a isto me desl)~jo mal" Bern. Lyma, Cart. 10. ,dsso tem
o amor depois, que se despeja, contar tam·
bem falsos merecimento~ à volta dos verdadeiros» Pabn. 2. c. 135. e c. 136. «nem
sna senhora queria, ou onsava despejar-sen
"dos que em vão a chegar· vos (ás musas)
se desppjão. i. é, se atrevem, ousam mal.
FerI'. Carl. 8. L. I.
De~llejO, S. m. Falta de estorvo, ou
d'aquillo que peja o caminho, ou a capaci·
dade, o espaço, o vão. UhI'. Ar V. C. 35. §
(Jg. O despejo do ani!no de todos os cuidados humanos. Uat. Rom. 4.4.1. § A acção
ue despejar, desoccupar algum logar: V. g.
a Cd.sa de hahitação, de residencia, o predio rustico, ou urbano, que se tinha de ar'rendamento, etc. § Orde'ln de despeJO; mandado jndicial, pelo qual se intima a um arrendatario a abandonar o predio que oceupa. § Logar da casa, onde se meLLem trastes velhos, ou que não servem sempre, e
pejariam outras casas mais necessarias;
desvão. § lJespejo; desenvoltura, desembaraço no marchar, justar, pelejar, dançar.
ele. Palm. l. C. 2. Trancoso, 11. 2. C. 2. §
Desenvoltura honesta de gente senhora de
si, e bem educada: (<logo com muito despejo, se póz ante el-Ilei, e com bom ensino e
devido acatamento lhe disse, etc.. Pina,
Oh,'. Ar. IV. C. 15. Sa{/I'amor, l. c. 17. li'm'.
BTislo, acl. 4.. sC. l. Res. Uhl'. J II. c, 170.
"mui gentilhomem ... avisado e de bom
elesprjo" e à ma parte: "o nescio tudo decide. sen tenceia com despejo" i. é, com facilidade inepta, irrconsiderada. § "A. quem
falta a voz para fallar-le, e a quem falta o
despejo da onsadia, tambem fallarão mãos
para locar-le» {:am. Ecl. 3. § Des.embaraço,
a boa parte. Cam. San. 35. "despejo quieto
e vergonhoso" Id. 78. Palm. P. 2. c. 151.
-para que contente dellas (suas obra l, me
fica se mais despejo de volo ofrecer por maridolJ. § O contrario do acanllamento: arouteza: -vendo que ja podia servir a princeza
com mais despejo- (por ella saber ja que
elle lambem era filho de rei) Palmo 2. 1;.
66. § Falta de pejo; desconfiança, ma suspeita, receio. e torvação, que causa o temor. ou COU a, que o devia causar, como
o crime. Ineel. l. 398. o infantH leu a noticia da morte e comeu (,com despejo» e Tom.
2. 39. «o alvoroço e despejo do duque» (i. é,
falta de pejo, ou mà suspeita, e receio de
algnem; porlamellto franco de quem não
suspeita em oulrem ma montade, ao contrario do pejado, e qu!' lem pejo em olllrem.
E d'aqui se enlende os róes dospejados da
Orei, do Reino) § ii. Do que não sente dór,
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mágua. cil. 1'om. 2. r. 135. "com esprestaDC!lpenlllÍl', v. trans. Precipitar. JOl'n. 1'azões, palav?'as. H. P: r. § De~aproveitar'
do despeJo- i. é, tingido, fal~a mostra de d·A(ric. L. 2. c. 2. "barbar'idade como foi v. g. ~esperdlçar em. St a Tazào lo que não
estar st::1Il pejo: .·e não refreya temor ni- despcnhar alguns officiaes de justiça, etc.» se gUia pel~s seus dICtames). Barreto Pral.
nhum o juvenil despqjo» Idos que foram a "o dcspenhat'ão da rocha Tarpea».
61. lJe.lperdlçm· o engenho, que lJeus lI;e c/eu
Dcspcnbill', 1'. intrans. Cair despenha- e~.
descobrir a India com Gama) Lus. 4.· 84. §
'
]<'alta de pejo moral, de pudor. Sagramol', do; correr precipilado de alto.
~_c"pc.·diclo,. s. m. O despender sem
1. c. 27. "uão l.he falta despqjo para lho apDC"I'Cllbá'·.!lc'·, v, ref. Lançar-se abaixo uttlIdade, nem ttrar pl'oveilo da.de peza. §
presentar- "o descuido na justiça mãi do de lagar alto e e carpado, de penha, pe- Desp~7:a perdida; esbanJamento: V. g. des.
d~pejo nas culpas» d'issolução, má soltura. nba co, rilcha: "ele amor enful'lada se des- perdICIO de fazenda, de ljinlto, cios tltesollLuc. 3. IG. Oam. Filod. 2. 5. "não quero penha a c!onzella de Lesbo» "em duas se 1'OS, elc. lJmchyl. de. Pl'Úte. 11. 90.
tantos despejos» (cm acções, palavras a uma dcspenha huma corrente» cáe dividida. Ulis.
Dc"pcl·cce.·, v. lnlrans. (allt.) Perecer
dama). § lJespejos deslumeslos; palavras e 3. 27. ,.em fundo salto o rio se despenha» e ~erder-se, falhar, não se fazer. Ord. A/
acções livres, indecentes. Ulis. 1. 1. "abor- fig. "vicio uma Vf'Z precipitado sc dcspenha {'reg. .de modo que nem clespe1'eça justica.
recem·me tanto buns dtlSpejos que vejo em em outros mayores" Vieira.
L. I. f. 127. e L. 2. .80. (como V. rér.)
mulheres, que, se fóra homem, não casara
DCllpenbo, S. m. O acto de despenhar, "deJlas (alg.nmas das egreJa.) se d&pCl'Ceiam
com ellas" ,O/ivre (a princeza) de todos des- ou ser despenl1ado; precipicio; quéda: "el- e.o.s mosteiros om desperecidos assi no es~
pejos, que accendem corações» B. Clal'.:!. Ilei D. João 11 preservado rio despenh.o» "tal pmtual, como no temporaL»
30. ull. ed. (talvez erro por desejos?) Leão, foi o despenho e ruina de um tyrano, que
IJC"llc"cclménto, S. m. (do FI'. déptrisChI'. Ar. V. C. 43. § lJespe;;os; dictos e acções voava sobre as mais atrevidas e"peranças, semenl) Acabamento,. destruição, consumo:
de gente desavergonlJada. EuFI'. 2. 2. e 3. qne, etc.» "no seu dcspenho precipitou Sa- <cem g~ande de.vpel'ecmnenlo dos bees delIes.
2. § Ha despejo IJonesto, e máu despejo; as tanas eom sigo tambem os da sua opinião». (mostCl1'os) Orei. Af. 2. f. 82. destruição
'
IJcsllcnhõ8o, .. , adj. Cortado de despe- perda.
circum tanclas os difierençam e oS' epithetos; os despejos decorosos e cortezãos dill'e- nhadeiros.
De"pc"clIcc,', e - rClllclmento. 1'. Des.
DC81ICnná(10, p. p. de Despennar. Cam. perecer, etc. Elucicl.
rem dos dissolutos e indecentes, e do acanhamento, e pejos villãos. § Aquillo que se Redond. -quiz voar. e vendo-se despennaDc.. perfilár, V. trans. Desordenar o que
despeja; o lixo e immundicies das casas: do".
está perlJlado; fazer sair do perfll do ali.vasar os dtSpejos- "os despejos da cidade..
DcSf.C .... ".·. V. Depennar. DiD'ere de des- nhamento. § Tirar, ou dar figuras ~rredon
DCHI.clbá.·, V. intrans. He'plandecer. penal'; livrar da pena, ca ti "'o, dóI'.
dadas aos perUs da pintura.
Lei/. Mise. 458. :'g-renbas tendes de despeD~spe", ... , s. f. Casa onde se recolhe o
De"l,c"sãr, (allLI V. Desprezar. Elue.
lha/'".
mantimr'nto; ucharia. § A provi ão de viDcspc.·...... ç .. o, s. f. Acção de desperDC"'I,éllo, s. f. Acção de despellar.
veres. Barrcir. 37 v. "as .casas de sua elcs· suadi I' ; dis uação.
DCHI.clliu·, v. trans. PeJlar, descortiçar; pensa- onde tem trigo, farinha, vinho, etc.
DCllllC.·.. lludido, p. p. de Despersuadir'
~ I?azer a despensa; provêl·a d'esses arli- e adj. Dissuadido, desaconsel1latio de algu:
tirar a casca. a corlica das arvores.
DC"'l.cnndora, s.- 1'. lanL) fui heI', que, gos. § Din'ere de dispcnsa.
ma cousa.
por uma llUmanidade mal entendida, sunoDC!lI!Cnsoçào, e UCsf,clUllnr, V. DisDclll.C.·s.... dir, V. trans. Tirar da percava os moribundos, apoiando-lhes o coto· pemaçao,. etc.
suação, dissuadir, desaconselhar. fazer muDcspc"!lCit·o, n, S. O homem, ou mu- dar de parecer: <c- alguelll de alguma couvelo sobre o -peito.
IJc"llcná.·, V. trans. Tirar, alliviar da Iher, que tem a seu cargo a despensa, e sa» § lJespersuadil'-se, Y. reF. Convencer·se
pena, dór. trabalho, tormento, que se pa- dá o preciso d'ella: "elespenseiro mór da do erro em que se estava. E termo modo 1'.
decc: .com pena de penar-me me Elespene» casa real rle Cast lia" de.spensei1'o do navio. Dissuadir, mais correcto.
Cam. Canç. 8.
§ fig. Pessoa que distribue o que outrem
Ucspe.·"' .... "uo. s. f. O acto de desper·
Dcspená.·, V. il1trans. air da dóI' da dá: "sendo eu (o Arc.) mero despenseiro, e suadir, de dissuadir; de fazer mudar de
pena; digemos do mol'ibundo, que morreu não dono do patrimonio de Chnsto» V. do opinião, de pareeer.
no momento: ja despenott d'esla vida. fi. Arc. I. 2~. ,dica endo proprietario, e não
IJC!lp""!ndo, p. p. de Desperlar ; e adj.
lJom. 2. 3. 8.
clcspenseil'o" Ibicl. 1J/aceáo, lJomin . • a natu- Acordado, a qúe se interrompeu o somno.
IJcsl.cnc."·, V. trans. (L do Brazil) Se- reza despensei1'O dos favores do Céu» Vieú'. § tíg. ,.Oh ! desperlada alllm do onho Suas
parar do cacho de hananas as varias pen- I. 98~. "não he senhor dos bens, mas des- maga illusões se desvanecem)) Garrett, n.
cas, que o formam.
pensei~'o" Cam. "dos celestes tesouros des- Branca. 7. 16.
Dc",pcndcdo.·, a, s. Gastador, a.
~ensei1'o» "despensei'ro de esmolas" Anell·.
uc.. pc.·to,,,ur, n, adj. e s. O que, a que
DCSllcudc.·, V. trans. Gastar fazenda, ca- CIt1'. P. 4. c. 62. "sacerdotes despensei'ros desperta. § - s. m. llelogio que a cerla hohedaes; fazer despezas, gastos, que não são dos my terias de Deus» Jllarl. Cal. (que os ra, qne se quer, sóa fortemente para des·
essenciaes, ou de obrigacão. Feo, Q. e fig. ensina a varios, e distribue os mysterio: pertar a quem dorme. § lIg. Cousa, que ex"despender munições contra o inimigo" Frei· da religião).
cita, faz nascer. Lobo, p. 72. "despertador
1'e, 2. n.O 38. -de.spender o tempo, as horas"
DC"llCC.tciu-, v. trans. Desfazer, desman- de pensamentos alias» que esperta, incita,
M. O. 8. 36. - palav1'Os, máguas. Maus. § char o penteado. § - V. rer. Desfazel-o a si estimúla.
Despender 1'azões; dar, produzir, profrril': proprio.
nC!lI.e'·hí,·, v. trans. Acordar ao que
Despentcá.·, V. intrans. (L de alveiL) dorme: "os amoroso corpos despertava (o
"não has·de emrndar o mundo por mais
1'O:;ões que despendas" Sá e 1Jfi1-. Egl. l. § Despt-'gar o cavallo uma, ou ambas as pás, luminoso dia) á cega idolatria. Cam. Ode
lJespendel' do scu; i. é, do seu haver', fazen- quando abre. Rego, Cavai. ?8~.
.
II. § Desperlar o cavallo com a espora : e~'
da, cabedal. §-se, v. rer. com alglt?l1a cousa, _ Dctol.e.·..... ça, . r. Oesc·sneração. F. Elys. parai-o. fazel·o andar. Lobo, p. 41. § AVI'
ou pessoa; fazer de. pezas excessivas (: de- /. 214... lavra no corno a dôr, a desperan 'a, var, f'xcilar. estimular: V. g. de perlar a
masias: "q uando o E$tado se despende todo a I:u~a" (cm uma nota diz ser usado p~ór Bem. memoria de alquma cousa, o desejo, a lelJlem dema ias de luxo c rglarlo, nenhnma R/brim. L. I. c. 3.)
branca; de pei·tar a inoeja conlra alguelJl;
renda lhe abasta, e os povos gf'rnem". § V.
DeHllc:""', V. intrans. De esperar, p 1'- n appclile, ele. -a fruta clespel'ta o gosto.
Dispender.
.
der as e~prranças. Branet. lJisc. Gral. 149. lJern. Llfl/la, Carl. 27. "liberdade solI~ c/esIJCSllClldlo, etc. \. Dispendio.
DC"!-K"'çudoh'o, ou - douro, u, adj . perla o vicio" Palmo 2. O. 133. § AVivar:
Dc"IH"'d .... ó,·, V. trans. Descer alguma (anL) De5pr zlvel : .as .comas despcl'çadoi- •,desperlal' O iogcnllO espertar. t.:~m. L!1s.
cousa, d'onde eslava pendurada: "foi r/es- 1'Os deste mundo" Elueld. (alterado de dcs- 5. 92. e 9~. ma de espedar por. aVlvar,lOpendura1' a carla do salgueiro .. Palmo 3. f. preçacloiro)
citar, pstimular: "quem valorosas ob~as
J l. 1'ep. coi. 2. "despendu1'ou da forca o laDe-'I'C.'çá.·, V. trans. (ant.) Desl rezar. excrcita louvor albeo muito o esperla e 10cita .. e de. despertar por, fazer perder o
Elueicl. (alteraçüo de des7J1'eça1'.)
drão, que clava signaes de vida..
DCSI.Cllbiulllllle.. te, adv. PrecipitadaDc"pCI·ce!.c.·, trans. Desavisar a gente, SOIl1OO. e e~tar desvelado: "os tropheo.s d~
mente, como por despenhadeiro, como o que estava avisada para ir servir em feito Miliciades famoso TIJemistocles despertao so
de armas, etc. Inecl. ? 101, "despe1'ceber a d'inveja"
que se desprnha.
Dc"pc ••t(u·, v. intrans. e - 8C, V. ref.
ItclSl'Cllh,..lêll·o, s. m. Lagar alto e es- gente do regnoll Ras. Ohl'. J. II. e. 92.
carpado, d'onde é facil despenhar-se; preUCSllC"CeRlido, p. p. ae De perceber. Acoruar do sornno. Lus. 6. 38, .os outros
cipicio, resvaladouro de aILo. M. Lus. P. 2. Galo. ChI'. c. 8. "o principe estal'a-ll
ile~7)erlaval/t» § V. Ác.ord81', SYIl.
.
Dc!<pi".'!o, p. p. Irreg. de ne~perta~, c
(. 2'24 '0.
IJC"I'CI·ccblme..lo, S. m. Desapparelho,
ItC!lI'Cilhi.d", p. p. de Despenhar: .lal falta de preparos. Ined. I. 369. § Desaper· adj Acordado do somno. LI/S. 6. 3.9. 0115.5.
o inundantc rio desprmhado saILa com tom ccbimento, contraordem, para não virem, 6. • Fileno sabe mais dellas dormmdo, que
medonho em foz profundall "as despenha- ou fazerem preparativos, os que foram per- estontro desperlo»
éDc.. pê~i1", ou IJc",~e...I\, S. f. (do ~r. q
das galga de peneuos vão tombando, e eebidos por carla d'el-r'~i. Res. CM J. II.
derrocão qnanto encontrão». § fig . • lJespell~e"l'c"411çád"" ente, adv. Prodigamen- pense) Gasto de dinheIro., ~e fazenda. e ff~
nhada a b~nra Portugueza" (na perda ua te, com drsperdicio.
"ele.~peza ele trabalho» V, e!!'. 2. 81. 2. ~ o
batalha lle Alcacer). Jom. el'A/i'ic. L. 2. c.
De.. le.,.Hçúdll, p. p. de Desperdiçar. V. 111'0 de despe:.a ; em gue se faz memorJa ~o
2. "espauto o e despenhado sallo da no a o verIJo. § no senL truns. Prndigo do sru. ii 'Je se elespt:'l1de. § lJespeza; u ~~~IO 'ão
vidall Id. L. 2. c. 9. "a no. sa alma despe- desp~rdiçador. § Desperdiçado por algllem ; qne se 11a de despender. Casl. 3. c. .,'0 p
nhada por cem mil encargos de cO'lscien- perchclo por sell amor: "he o seu despel'di- le avão a despesa neCf!ssal'la u Tral1coso, .
cia. Feo, Trai. S. Uosmo, D. 2. "a suherba, fatio" (eomo subs.) i. é, o seu mimoso.
2. r. 130. ,'acabo.u se-lhe de}odo ~ rlC.çT:.'~:
a arrog-ancia despenhadas de sua aILh'a e
Dc.. perdit'''iilJ', n, S. O que. a que cleE- em acabar a Jornadau Bl !l. Chi. 6.
uriscada em preza, e sacrilegos arrojamen- perclica a fazenda. etc.
.
-seUl provi~ão companhia nen:! desPI/'»~
tos..
DC"I'C,·dl<;;ú.., V. trans. Ga tal' despen- suas ilespe:;as: i. é, cuslas. Leao. § . IJSpe~u
Desilen .....ue... o, S. m. O acto de des- I der prodigamente, e em proveito: V. g. morffl; de qUf! se n~o segue proveito, não
penhar" ou despenhar-se.
i desperdiçar a fazenda, e lIg. desperdiçar be:lellcio, como o dll1llelrO morto que
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mata a divida de quem o dá. CoUIO, Solet.
Dcsl.lntúr·.,c, v. ref. fig. "Por engano
DCSI,ojlltliu', 0, S. O que, a que desdo amor LI .proprio. s.e pinta, ou elesl~inla o poja
I
.
.
.
t
Pra.
De pcsltr OU DCSi·C7.81·, v. ln I'alls. mf'~mo o J<'clo» I. e, loma boa ou má cOr
Dcspojllouento, S. m. (ant.) Despojo;
. uso Gasta ,despelld('I', fazer despezas. segundo.a afreição com que se oliJa pal'~ acção de despojar.
elle. VlInl'a, II. 293. '2. id. 2. 150. nse elesI r t5 v
Jl)Cllp"jÚ", V. lrans. Privar: V. g. de por:e~:'ê~o,
o~ DcspC7.0, p. p. irrrg. de pinlál'ào as desgTaças de S. Roque e se jar_ dos seus bens a algllem. Cam. 3011. 78.
Despender. § adj. Falto de alguma cousa, transfig.urál'ão em bemavrllturanças» p'orque "nao que po.sa despojar-me da gloria de
ue se despendeu: "o Imperador eSlava as considerava como meio de 'uncliücação. re~di(Jo" lJespojal' da .dignidad~ ,. de seu di~ui dcspe~o pelas contll1.uas guerras» COUI.[ § Va?'eU!l-, p. 305. ",\ . prol'zas dos contrarios 'rello, dos vest~dos: nO 111 verno despoja as ar! 7. I. § Eslar despeso; I. é, em desembol- despmlao·se com os lon~es» dar má cOr.
vores das folhas» "ainda que mude a pelle
so de alguma Gousa. § .Despeso;.falto de muDl'Sp~ollllir, e der.. ': Es~iolhal', e der. a raposa, seu nalural não despoja" I. ê,
nições de gente, etc. P. P. 2. ,. 130. "achaD('SP''I"C, s. m. Satlslaçao do que se não despe, não muda. Ulis. 1. 1. § .Desporia Cb~úl despes~» e (. I~I .. "acharia os ca- despica.. S Acção de despicar. § Desforra.
jal'; saquear. .D. F. /Jan. Epanar. p. 31. §
pilães despesos» .1. é, neces. ltados. Çoulo, 4.
DCSI"", v. trans. Tirar do corpo o fato. DespojaI' os membros; corlal-os. Eneid. 12.
7 1 _roeim mUI fraco, p despe~o» I. é, ma- a roupa: v: g. d('spir a camisa, as calras o 7. § - se, v.reI. Privar· se ; separar-se.
~o' consumido, gasto. Palmo P. 3. r 1~9. casaco, ele. § D~7Ji1' alguem; lirar·lhe 'os
DC"I.njo, S. m. O acto de despoja·r. § A
~de;peso d.e sangue do comba\e» id. r 97. vestidos: do. pi-Ih~ '!- camisa; despiralll-n'o cousa despojada, ou tirada por fôrça, e apei DiminUldo em numero. Coulo, 4. 6. 9. 1e ~oçlos os seus vestIdos, e o açoulamm. § zar do senhor em acto de guerra. Goes.
•eslavão já despezos (os Caste:hanos!». § tl. rlrar-Ihe tudo que eile possue. Eu{r. r ChI'. Man. 1. e. 80. § .Despojos; (t. miL i luGasto e eon um Ido dos annos.. Palm. 2. e: 35 § Largar, abandonar: fig ... a serpente des- do que se lOllJa ao inimigo, como armas,
136.•ja era o Imp~radol' quasl Elespe.lO l so pe a pelle todos os a11l10S" ..a arvore des- munições,. elc. § fig. Presa: na lJelleza lIe
do juizo se aprovellava» e e. 15/. nmal o pe a folha, e algumas despem a casca» Avel- despojo do tempo» i. é. cou a que 'os anllos
haveriam por despeso". § .. Criação - em lal'. ChI'. 2li3 V. ~ fJespiT; fig. despojar: V. g. roubam. levam: .. o homem despojo da morvirtudesll Palm. 2 e. 172. ..despeso de sa~- despir a memoTia de Iodas as imagens que te" -despojo da sua amada" (qued'elle triumguell P. 3. 97. exhausto. § lJespeso; SUPI- não forem de .Deus: - o enlemlimento d~ IJha) Cam. Eel. 2. "e em teu triunfn ostenno: _linha já despeso qua~i todolos manti- 1/.ma considemção, de eI'I'OS, de pl'eoccupa- tas as cade)'as, que anojo, ludibrio vil, e
mentos. B. 1. 1. II. e parto a {aze!,da des- ções: ..despi1· a vonlade de vicios e appeti- misero despojo» "as carias, e outras pr npesa,asmllniçõe.v despesas. ~ O SUpl~O é in- tes» qh'!-gas, Carl. 2. p. 131 . ... despir as im das, despOJOs da amante, que o drixitra..
variavelllo slllg. masco V. Oe pendido.
rnundlclas dos peccados» Pawa, S. 1. (. 37. Idos amores que acaharam) § .05 prill>eiDC~pctlllcádo, u, adj. (L bOL) Sem pe- ~ !Jespi1' as armas li alguem; despojal·o d'el- ros despojos do amor» as deleitações, de
talas, apetalo.
Ias. § Despi1' a/quem da gloria que lhe per- que goza a mulher, ou homf'Ill, quando perDC~llêz ... V. Despe,a.
lenee; privaI-o. Vieira. § Despir a natureza; de a pureza virginàl. B. Clar. 2. e. 40. /lU.
Dc~pllldilIlO, ÓSII, adj. Sem piedade. vencer os scntimentos d'ella. o amor da pa- ed.. § "Alma do teu clespojo nua.. FerI'. Egl.
Canç. (. 121. V. Despiedoso.
tria, dos amigos e parpntes. B. 1. 5. 9. "seus 2. I. é, do cadaver. § Os despojos da vida;
DC~lllclldill', ", S. p. uso O que, a que vassallos eram obrilrados despú' a 7lalure~a. o cadaver. Vieir. Da voracidade da morte
despica, ou despicou; desalIrontador, VllJ- (porque o serviço d'el·rei precedia a todos reverenciou aquelles despojos da vula" id.
gador.
os arrectos humanos) .. despi1' os vicios da 1'2. 294. "S. Ânlonio deixon nella (Padua) o
Dc~plclÍc, v. trans. (do FI'. se dépiquer) barbaridade·, Vieim, 15. 67. .. despisles (es- deposito de seus sagrados desp()jos» § Os
Desan'ronlar, vingar alguem que esla pica- piritos gloriosos) esta npssa vil baixf'za» despojoscle u'm leão; o quese lhe tira do corpo:
do por olfeusa.
com a morte. FerI'. Ode. 2. 2. § .Dc:.pil· a V. g. a pelle, etc. Pal1/l. 31 IiI. "vestidos de
Dc~plcár->Ie, V. reL Desaggravar-se. humanidade; i. é, deixar apartar de si os despojos de liões» H. P. Tranq. da Vida, C.
desforçar·se, desforrar-se da injuria com sentimentos da bumanidade. A1'1'. 1. 4. § 15. "peiles, e despojos de brulos animaes»
que o picaram, ou por palavra, ou por Despil' o homem velho,' (pbras. da escriptu- Fer1'. Caslro, C6ro 2. "quem da espantosa
obra, ou por acinte.
ra) pOr-se em eiltado de graça, emendan- caça os despojos ... lhe converte em mimoDc~plcIIUVO, ", adj. Que despica, des- do-se dos seus vicioso
sos trajos de damas" (falia de Hercules vesarrronla; que toma despique, ou vingança.
Dcspir-sc, v. reC. Tirar os vestidos, a tido de mulher entre as donzf'lIas de OmFil. E/ys. FolheIo: ,,- vento..
roupa do corpo. § fig. Deixar apartal'-se: piJale, e despido da pelle de leão, seu vesDe.~pidll, Delll.idlls, nCSI.ídc, varia- v. g. despir-se de seus gostos, das vaidades, tido ordinario.) e Lobo. p.606.
~õcs ant. de Despedir, por despeça, despe- enganos, erl'OS, misel'ias; da sua opinião,
DCSI.olído, p. p. de Despolir ; e adj. A
fG.l, despede, etc.
ele. Chagas, 2. p. 253. § Despir-se lJeus de que se tirou O polido; que não é polido:
Dc.pido, p. p. de Despir. § fig. "Alma quem é; i. é. de seus attrlbutos. Paiva. S. «vidro despolidol>
dllpida de preoccupações.. pri vada: "vides 1. (. 8. ..peja encarnação, a Di vindade de
De"I"'!il', V. trans. Tirar o polido, o po'
dupu/as da sua folha. despojadas. Lobo. Christo se despio dos attributos de Deos ... !imrnto da superflcie; deslustrar.
Dcspolplldor, S. m. (t do Drazil) MachiDeJpido de paixão, de interesse, etc. "pu- o corpo de Christo pelo Sacramento se des·
nbal despido» i. é, tirado da bainha. Fab. pio das propriedades do corpo» Viei"'. 7. na para despol par o café.
dO! Plall. 57. § Pal'edes despidas; núas de 233. § lJespi1'-se ele folhas a planla; perDCSltOlpiu', V. trans. IL do Drazil) Tirar a
rolgad"ras. tapizes, quadros, etc.
dei-as; desfolhar-se.
pellicula que cobre o grão do café, o que
De~plcdádnmcnte, adv. Com despiedaDCOóplllntáfio, p. p. de Desplantar. Tel'- se faz com o instrumento chamado despolpador.
de; cruelmente; deshumanamente. H. Do1/\,. ms desplanladas: V. o v. no fig.
3. 2. 5.
DCHplllllt,'ír, V. trans. Tirar as planDCl!ll'onficriulo, ", adj. Sem ponderação,
Desplcdáde, s f. Falta de piedade; des- tas d'onde foram plantadas. § fig. Despo- inconsiderado: "llOml'm - l I Calvo P.2.l1om.
humanidade; crueldade.
voar dos indigenas, e na.:iooaes : "desplan- 2. {. 33. «reposta desponderada" id. 110m. 3.
DC8PICdádO, ", adj. Crucl, deshumano. lal' huma nação para plantar outra. Viei1·. r. 55. § Tractado sem ponderação: "nrgllY.do Arc. 3. 1'2. 'despiedados açoules; ani- 3. 493. Dedueç. ChI'. rol. p. 23.
cio de tanto pezo, e tão despol1deraclo de.
.
mo-o
DCl!lpla\ntc. S. m. Postnra do jogador de qUl'm o emprendru..
DC"I'OIlSúcs. V. Esponsáes.
Duplcdó81101êntc, adv. Sem piedade, espada, que consiste em cair sobre a perna
DC:'lpoll..órlo, p. uso V. Desposorio. M.
!em compaixão; deshumauamente.
esquerda, que fica no prumo d9 c.orpo, e
dDe.plcdoso, ósn, adj. Sem pil'dade, com um tanto curvada. recuando a direita cur- Lus. P. 5. {. '294 V.
Dcspontildo, p. p. de Despontar: "pos~reta de coração; sem amor de pae, on vada um ponco menos, e firme na ponta ~o
~~~ para_ Olho, e vice-versa: "pai despie- pé. devendo ficar enlre um e outro pé dOIS sam trazer faca, com tanto que sejam desponladas em tal guiza, que com ellas nâo
onu' Leao, ChI'.
il1. '272.
dedistanoia.~Sl'mcel'emonia,descaramenlo,
'106.
Despl~lIéDto, S. m. O aclo de despir, ou au encia complrta de pejo, de acanhamen- possam frrir de ponla» Ord. Ar J.
!er despido.
to com que se faz uma cousa: «respondeu- § arlj. (I. boL) Diz-se das folhas quando lerminam
em
uma
sinuo
idade
obtusa,
ou
caDC8PlnçQc, V. trans. (de espinças) Ar- me com o maior desplanle»
.
ranear o pêllo com espinças: v. q. despinnCSI.lc;t,ir. V. Despregar as bandeIras. vidade mui superficial. Bl'ol. IJ.
Dcspontá,', V. trans. Desfazer, tirar,'
tar Ulli chopéu; tirar com a espinça o pólio ined. 3 308.
~o;~elru, para que tenLta melhor vista. §
DCSI.luwár, V. trans. Tirar as plumas, quebrar a ponta; embolar: v. g. despontar umpl'ego. Viei1' .desponlar rspinho " §
~mçar; (L de tosador). V. Espinçar e despennal·. Varella, 461.
fig. As leltras não clesponlão a lançaI> i. é,
,Inça.
..
D .. "pobrAr, rant.) V. Despov.oar.
.CSPlotádo. VW!I'a, 13. 2'2. p. p. de
ItcSI'OC", V. trans. (anL) .Asslm o ~scre- não servirão de diminuir o esforço, e vali ~Splot8c, y. trans. Desfazer a pintura, viam e pronunciavam os antigos. V. DlspOr. lentia militar. Vase. Arl. .. ainda que foreis
ii!lIll as . § .Dlsfarçar a cOI': «se os lobos § ExpOr. explicar: ~donde o perfeIto ... mrlhor ensinado não desponláreis com isso
b [~~~em lao sagaze~ em despilllar a pel- desp6es-lhe .. i. é. exphcou-liJe. lned. ~e Al- a lança.. B. Clal'. l. e. 18. § -Desponlar a
Ir a a nos lobos no fig.) Vieira, 7. 96 cob. indo T. 3. § Acha-se com aC~c:lpçao de ave as pennas banhando-seI> inhabililar-se
~;I~d.~. 131. .as ideias ... se lhe vão des- depOr de cargo, ou posto, no Nob!!. do Con: para voar. Silvo d~ Lis. Egl. 2.
Dcspontár, V. mtrans. Começar a appaklra II ';.§ fig. Desluzir, abater com pa- de D. Pedro, f. 57. -D. Gonç: Pereira .. fOl
recer: na~cer: despontou a aurora. § Descer;
IJ.rpt Vlelra,.t. 473. -olhai como Aarão o que fez despoer os dous biSpos"
._
t:1Jil~~oll.a acçao.. alterando, calando oirDe"pôls. V. Depois. § Corno preposlçao : fig. H. P. 9l. "por não c/esponlar pm 11Um
~ nClas que lhe mudem as qualifica· .despois Cf'rto tempoD O!,d.
5. (. 380. quilate de sna pompa, dpixaram de acudir
li eÕaçam do ~rime virtude. e vice-ver- (ao modo Hesp.) "e despolS estes (os sacer- ao nf'cessilado.. "não he desponlO1' da honra (abater o pundonor) ser o primeiro em
~~o' s ol!lOs sao .os que pintão. ou des- dotes) os principes.. Marl. Cat .. I. c. 7..
!le ,~~S Objectos» 1. é, as alfriçõl's, com
DCSI.ojildo, p. p. de DespOJar. § ad]. fil\'. bu. cal' os que nos oITrnderão» Galv. S. l1Ili ~s as Cousas, são que lhes dão boa, Privado: v. g. despojado dos. bens; da ale- p, 24. § .Despontar a maré; descabeçar, começar a Yasar. Queirós, V. de B. 320.
Vc r. Id. l. 663.
gl'ia. Palmo 2. O. 168. § DespIdo.
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DC8pouiÍlr-sc, v. reI. Perder a ponta: da Servia, e Valaquia : .0 despole da Servia.
Dcsp.reço, S. m. Falto de preÇo, ou grano
.as setas se clesponlão na pedra" Vieir. 1. 24. Sevel'. Nolic. cios Ual'deaes, pal'ag. 9. § lJes- de abatlm~uto em ql!-e cae a mercadoria e
lJola
é
mais
uso
No
fem.
tambem
se
uiz
uma
§ IIg. "Peito isonto onde as settas de amor
tudo (Iue e. commerclavet, a moeda fallida
.
se áesponlavão. se quebravam as pontas sem aespota.
ou mUI alUuente nas terras, e mercados'
Despútlcnméntc, adv. Com despotismo; onde por ell~ se o[erecem poucos Objectos
ferir. Lobo, p. 133.
DC!lpopulm'lzür, V. trans. Vazer perder como senhor manda a escravos, ou servos: de pen:nulaçao, pouco ou nenhum interescom excesso de poder leg~timo, contra leis, se, ou Juros.: "O despreço a que abaterão os
a populandade, o amor do povo.
Dcspopulno-lI\Át·osc, V. rer. Perder a po- e dll'pitOR.
metaes precIOsos com o descobrimento das
DeHltótlco, a, adj. Que usa de despotis- JndIas, e tr:atos da cost.a d'~rica, onde se
pularidade. V. Depo(1ulanzar-sE'.
DCtfPÔI', V. tralls. (ant.) Acha·se nos clas· mo. Vieir. 3. 330.
re·gatava OIro" .na Jndla veIO o oiro alanDe!i.totitfádo, p. p. de despolisar ; e adj. to despreçg, que o commercio se fazia por
aicos por Dispôr V. § iI. I?or Dep~r : v. g.
despôr o magislrado do olficlO ; o 7'el do t1l1'O- Governado de poticamente, senhorilmente. commutaçao de clfeltos, e não a metaescuno. Feo, ']'1'. 2. r 1i6. l "desposlos dos orn- § Ilg-. T,l'rannizado: ((os despotas tão mal nhados, nem em barra" "o - das COusas
cios. Casto 2. C. 108.• 0 querião desp6r de seguros de si, e de suas cousas como os humanas" Paiv. S. 2. f. 380.
governador" B. C/ar. C. 8'l. Pant. d'Av. c. despolisarJ.os" -leis clespotisadas na pratica".
D('SI"'cgÓtlo, p. p. de Despregar. DesnCSltOtl",át·, ou - Isitr, V. iutrans. (t. frald~do : "ba~deiras d~spl'e!laclasll Palm.273. § Pôr, expôr: «os clesptmllam por isso
us.) Governar despoticamente: '<isso não he C. ~6;). "bandell'as tendldas, e despregadas.
a perigo" Inet/.. I. 169.
reinar, nem I'et;rer; mas clespolisal', ou ty- ~oao, Chr.
DctfpOt·tlll...do, Jned. I. 143. p. de
v. c. 6~. "armada que vinha
DCSpol'tllhÁt·, V. Irans. Derribar a' por- rallisaru § ApplJcar como despota, V. g. as a, véla com o noroeste clesp,·egada. corrida.
tas dos muros. Ined. 1. 520. ~ (t. de al- leis, ordens, etc. ((quando as republicas de- COILlo, 5. l. 5. § .4s balldeLl'as despregadas .
veit.) Desfazer as tapas do cavafIo com os generão, e tendem seus governadores, e che- sem moderação. T. de Agor. 2. l. V. Han:
fes a despolisal', ou t,l'rani ar. § Dominar, dei ra. § //ir ás bandeiras - ; rir ás gar.a,
gaviões das torquezes. Galv. 532.
Ihadas.
o
DC".till'to, S. m. (an\.) Divertimento, re- senhorear, mandar como senhor.
DCSltotisllto, S. m. Auctoridade, po-·
creação. Goes, ChI'. JUan. I. C. 26. "reserDcspt'cgadítl'n, S. f. O acto de desfazer
der
absoluto,
arbitrariamente
c
sem
leis"Opregas. § ii. O acto de tirar pregos.
vando algumas coitadas para desporlo delrei" bred. t. 584. "por seu clesporlo todos os xas exercido; como senhor a servos. § AbuDCtfltl·cgát·, V. trans. Tirar, arrancar o
principaes juntamente comião" V. Deporte. so do poder contra a razão, contra a lei; que e~tava pregado com pregos: V. g. des.
DCSltOsódo, p. p. de Desposar. Concer- arbilrio; tyrannia. § Acção propria de des- pregar a (echadura. § Soltar, separar o
tado em casar; prometlido em casamento. pota.
que estava preso: v. g. com alnnetes: lÚSncsltO\'onciio, S. f. O acto de despo- pregar o veslido,. c/espregal' a cOI·Una. § Des.
§ Casado.
.
DCSllosódo, a, S. (do Lat. desponsalus, voar, ou despóvoar-se.. § Estado de um paiz, fazr:r as prégas da rou pa, fazer as roua) Pes'oa concertada para casar: "o gentil de uma terra despovoada.
pas Iizas,. sem pregas, ~u rugas. Vieir. 3.
De;opovoútlo, p. p. de Despovoar; e adj. 420.•aqUl desprega, alh arruga, acolá redesposado" Lobo, p. 470. -as novas desposadas
os recE'beram com muito prazer- B. Clal·. Privado, ou falto de povoação. § V. Desel'to, cama" (os vestidos.) § lJespregal' SI/as {or3. c. 19. e fig. «clesposarlo com a fortaleza" syn.
ças; usar d'ellas, de todo o seu poder. Pines.to\·oádo, S. m. Logar despovoado. 1IIwiro, 2 f. l44. "despregar suas forças pa·
(o que havia de ser capitão d'ella) B. 3. ~. 9.
DCSltOtfitjns, S. r. pI. (ant.) Desposonos. &pel'l. da Ol'd. 372.
ra aproveitar á republica.. § lJespregar; des·
Dcs(.o\·oltd{u·, a, S. O que, a que des- fraldar: v. g. despregar as banrleiras,. sair
Elucid.
Dcsposar, V. trans. (em Lat. desponderej povõa, que é causa de despovoação.
da praça com as bandeiras despregadas; i.
Promelter em casameuto: V. g. desposar
DC!lIIOVO'''', v. lrans. Fazer ermo o que é, tendidas. Lemos. Ined. l. 78. 8. I. I. l.
um filho, Ullla filha: «Antonio 'da Silvrira, estava povoado. V Ermar. l/ted. '2. 100 V.- "despregar a bandeira da milicia de Chrisque tinha desposarlo com D. Mecia sua filha" .d'ho mandar despovoar, e derl'ibar" (falia lo" § Desprrgar os olllos ; abril-os. § ii. Tide um logar forliUcado na Africa.) § Dimi- rai-os do objrcto em quc estavam fitos, des·
B. 4. t. !l. § Casar o filho, ou a (ilha.
DCSltOSat·-sc, V. reL Contral1ir espon- nuir os povoadores de alguma ciuade, vil- viar a vista. !l lJespl'egar li panno, as ullal;
saes. § Casar-se: .feita esta ... e diligencia la, etc. B. 3. 1. 9. -esl.as mudanças despo- desferir as vélas, tendei-as, dal·as ao ven,
s~ desposaria com seu li bertador. B. Flor. 2. voámm a cidade de Malaca" M. Lus. [. to. Coulo, 10. 3. 4. «despregou os traquetes ;
p. 2'l9. e IIg. unir-se intimamente: Paiva, v. 230.•queria despovoar o rpino de mulhe- que levava tomados. "as concavas azas desS. 1. f. 183 . • desposar-se a alma com Chris- res" H. Dom. 2. 4. 15. • despovoavão o con- pregando" os navios Uliss. 2. 4. e I!. 17./J.
vrnto de rE'lig-iosas" § fig "despovoal'em o Clal'. 3. C. 5. e 26. «despregar as negras azas
to" V. Esposar.
Dcsp0l!llçiio. V. Disposição. Palmo I. e 2. monte de seu arvoredo "corlandoasarvores. estridentes. Eneirl. 7. t31. .despregaasrcaes
freq. e Drposição. Barrei7'os, r. 230.
Panl. d'Av. C. 44. "seus bosques clespovoa· quinas" B. lJedic. da Gramln. •- o vóo.
DCSltOslçôom, S. f. (ant.l Exposição, dc- ra" para fazer navios. Diniz, Pind. § Abau- soltar. § Despregar; desprender: .despredonar o logar da rel'idencia, sair da terra gar as estrellas do Ill':narnento• •despregar
claração : «- dos evangelhos" lJoc. Anl.
DCSposúo-lo, S. m. Contracto solemne de a chegada do inimigo. Andr. UM. 3. C. !-I. 'a voz" soltai-a; começar a fallar. EIl6üia,
casam€nto; esponsaes. ~ FazeI' desposol'ios ; .que as grntes começarão a despovoaI'. Ias II. 54.
DC/ilprcgulçür. V. Espriguiçar.
.
contrahil' esponsaes. § Noivado, casamento: terras de Salsete.' Coul. 4. 7. 13.•todos os
DClll"'cmltir, v. trans. Não dar premLO
.acabado este-" B. Clal'. 2. C. 13. ult. ed. moradores maritimos despovow'ão seus lna
quem
o
merece.
§
Tirar,
ou
anuuUar
preDCSP08Ôttt·OS, (ant.) V. Dasposorios. gares, e forão a corte com grandes pran
Eurr. 2. 7. § V. Corregimento.
. tos; etc." (por causa das cruezas que fez a mio jâ dado.
.
_.
DeHpt'cndádo, ", adJ. Que nao e pren·
DcspossÍldo, p. p. de Despossar ; e adJ. armada de Ant. de Saldanha.)
Dcspovot'açõttt, De"IJOVorÍlr,etc. (anL) dado, que não tem prendas, cultura de esFalto de posses, de bens, impossibilitado:
"velhos e despossados, ou doentes- Ol'd. Af. V. Despovoação, etc. Ol'd. Ar·!. f. 153. «a pirito, etc.: V. g. que não sabe tocar, can4. I. 184. § Falto de bens. pobre, Ol'd. cil. causa por que despovoraçom se fazia ... se tar, desenhar, elc.
._
DCSI"'cudel', V. lrans. So\lar da pn~o;
346 ·sendo a madre pobre e despossada" tornassem a povorar."
«de.lpossado de forças fcorporaes), e de sizo
DC"IJratear, V. trans. Tirar a prata, que desatar, desligar, desamarrar: V. g.-0C!!0'
o cavaUo. § fig. Soltar: v g. - a tOZ, aJm·
(entendimento) por doença" § Privado: V. g. reveste algum objecto.
despossado do 1'eino ; cio sen/wrio. B. 2. 8.
Dcsllrn","w,. S. m. Desgosto, de.agrado gua, as mãos, ~lc.; - os olhos, a allellÇllO, o
2.• 0 qual fora despossado deste senhorio por § Fazer desprazer a alguem; fazer cousa enlevo, elc.; apartar do objecto fixo em que
hum seu sobrinho" Id. 3. 8. 4. "aquelles qUE.' lhe cause desgosto. B. 2. 5. 3. Sá e estão pregados: - as aguas regelarias;. der'
principaes despossados do seu" Goes, Chr. Mil'. Eslmllg. § Dar despra~el'; causal-o. reter: .áesprencle a rosa do botão a leplda
Lobo, p. 435. § A desprazer: contra vonta- aura que o bafeja. i. é, ab~e·a. § lJesprenMan. 2. c. 3.
DCSPOS8Ót·. V. Desapossar: ((despossar um de: «muito a desprazer de Deos" Viei7'a.
deI' o v60; voar: e lIg. partIr.
DeSltrettdót·.sc, V. ref. Soltar·se, desrei do sen reino" 117ulr. Ultr. 4. c. 2.
DCSltrltZer, V. intrans. Desaprazer, desDCSP08Sttldo, p. p. de Despossuir. Tira- agradar. Lobo, p. 612, ,,~em clesP1'azer ao atar-se, desamarrar-se. § "DesP!'e!lrler-s6 de
do da posse: "e se a herdade for despossui- sandeu" «e do contrario me dosprezerüi. deveres" desli "'ar-se: - de af{elçoeJ, de gosda pelo srnhor presente durant.e 5 annos" muitoll i. é, viria muito desprazpr. Elucid. los vaidades' (1as p'risões da came, elc. § IIg.
BI'il. ChI'. 6. C. 9.•fazendas e bées, de que arl. lJespI·ezel'·se (antiq. e obsoleto, por des- Apàrlar-se com dtrnculdadc: .para ChrislO
forão despossuiclos" «Hprodes havia de ser pl'azer. "Ja os vicios comrção a aesprazer. se desprendeI' dos 01 hos dos homens, na as:
- do reino" Vieir. 16. 36. 1.
Paiv, S. 2. f. 324 "clesprazer-Ihe-ha de nos- cenção- Vieim. § lJesprendel'em-se as ar
Despo",,,,uit', V. trans. Deixar de possuir, so razoado" vir-lhe-lia desprazer. Lopes, vares, os p~nedos; das raizes e ca mas d r e
Dcsprcntlido, p. p. de Despren e,
perder a posse, não pORsuir: .quem a sa- @h7'. J. J. I. C. l.
bendas despossuiu suas herdades, e caRaes,
Dcspt·It",lttteuto, S. m. Omesmo que Des- adj. Solto, desatado. J/ieiI'G, 7. 138.•0touparecE' que as largou a quem as quiz occu- prazer, subs. AzUl'. C. 18. para que com seu cado desprendido".
- elfeito
DCllltrcndlmento, S. m. Acçao e/'111m'
par" ~ Tirar da posse, despojar alguem do clespr(jzimenlo não recebamos algum pejo."
seu. V. Despossuido; Desapossar (espoliar,
Dellltrazh'cl, adj. 2 g. Desagradavel. Sá de de~pl'ender. § Desapego: desprelU I
esbulhar).
eMir. Esl'r. f. 169 v.
lo do mundo, etc.
d da peso
DCSllt'eOCCttlt"çiio, ~. f. Esta o
Déspotà, 011 Déspote, s. m. (do Gr. desDel'prcçár, e dp... (ant.) V. Desprezar,
potês, srnhor. dpriv. de despoz6, eu spnho- etc. Ord. Af. 2. r 377. "clespreçadfJr da lei. soa livre de preoccupaçoes. T'rar a alo
Itesprcoccu.tár, V. trans. I va' dosreio, domino) Oque governa despoticamen- de Deos" .despl'eçamelllo,,, e contento da
!!uem dó!- preoccupação em que esla ,
te, com despotismo. § Despola dos mal'es ; justiça. CÕl'les d'E'vora, de 1442.
o qur os tyranniza, faz de senhor predomiDe"prcct1tádo, a, adj. Desprevenido, ImpreSSionar.
r DesproDcsprepósUo, S. m. Erro po
nante n·elles. e no poder maritimo: .0 ne- descuidado.
Dcsprecaiár••c,
V.
ref.
Não
se
prevegro tufão - daquelles mares" (da China.) §
posito.
d Desprestigiar.
DCll."'6tftllfládo, p, p, e
lJéspole; titulo que se dava aos principes nir, descuidar-se.
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Aque se fe~ perder o prestigio; que perdeu o prestigIO
.
Dfspl'eldlglollOl', o, adJ. e s. Que desprestigia.
,
Dcspl'esllglól', v. trans Fazer perder,
tirar o prestigio.
. .
Dcsllresliglo, S. m. Falta de prestigIO,
Dcspl'eleot'iio, S. C. DesalTectação; singeleza; naturãl.idade no porte, na Iinguagem nas maneiras.
D~8prell'lIelóSlllnentc, adv. Sem pretenção, sl'm impo!'tura, com naturalidade.
Dc~prelellçlóso, ÓSO, adj. Desafl'ectado; que não tem pretenções, que não tem
impostura.
Dcsprel'elleuo, S. f. Falta de prevenção,
de cautela, de preparativos. § Estado do que
se acha desprevenido. § Descuido. JJ. F.
Mail. Epan. p. 373.
Desl'rel'coidoméllte, adv. Desacauteladamente, desapercebidamente, sem preparativos.
. ,.
.
De.prel-ellido, 0, adJ. Nao prevellldo;
dmcaulelado: v. g. a (ol'1lliga não é desprevenida para o (uluro: -por não se achar
desprevenida nos rebatesll Queiroz, V. de IJ.
166. § Despreoccupado, sem precOJlI'.eitos.
.lenlar, e indagar a verdade com o entendimento desprevenido de sistematicas ideias,
etc.'
DC~llI'eveuÍl', v. trans. Desavisar.
De.prel·eoíl·."C, v. rer. Desacautelar-se.
Desprezódllmellte, adv Com desprezo.
B. P. V. Desprezivelmente.
Dc.prczlado, p. p. de Desprezar. Não
eslimado, de que se não Faz apreço. Lobo,
p. 614. § Tido em pouca conta.
DC'llI'czudilr, ", S. O que, a que despreza. Lus. 6. 98. "desprezador de sill V. do

sos, e riso» Id. 7.206. § Ter por desprezo (azer alguma cousa; desprezar-se de a fazer.
Lobo, p. 3. ~ JJesprezo; pouco cuidado desJeixo, negligencia. § A seu desprezo' 'a seu
despeito. Ledo, Ohr. J. I. c. 18.
'
DcsllI'lglllçór. V. Espriguiçar.
.n.e8prhllo!:, S. Falta de primOr, de per·
felçao. § Acçao contraria aos primores do
amor e da amizade; Falta de primorno procetlimento, Falta de nobreza de boa correspondencia. fliei1'. 4. 208. e '3. 306. -o meu
general dormin~o sobre a terra ... e eu que
me naJa de deitar na cama I não Farei tal
desprimor» -não ha -que o interesseiro não
obre» Feo, Q. Amaral, 7. -a pouca verdade
e desprimor deI rei de Cambaya. IJ. 4.4. 24:
-desprimores que Eneas usou com Dido•.
ne8p~hllol'ár, v. trans. Tira~ o primor,
ou mento; representar sem pnmnr; dt'slustrar: ,.desprimorar tão nobre feito com
a mistura da crueza. -nrm a calumnia po·
dera de.vprimorar as gentilezas da sua generosidade•.
Deljlll'hIlOl'ár.se, V. ref. Perder o primoI' obrando cousas indignas de nobres
condições; de obras mui nobres, que antes
fizl'ra.
DelllU"lmoró80mélltc, adv. Com despri·
moI'; sem brio.
DcslU"lmoró8o, óso, adJ. Desacompanhado de primor: V. g. despnmoroso procedimenlo. § -, subst. Pessoa que não tem primoI'. Couto, 4. 8. 9.
Dcsp"il'Í1do, p. p. de Desprivar . e aujo
Fóra da privança: -andando David 'despn.
vado de Saul" Feo, Tr. 2. f. 106. 2.
IJc"p"h'iln~lI, S. f. Falta de privança no
que a gozava com alguem ; de ·valia. An·. 4.
18. "livre do perii!o da -ll Feo.
Arc. I. 17.
Despl·h· ... r, V. intrans. Perder a privanDeslll'ezumellto, S. m. (ant.) De..prezo: ça, descair da graça G. Eslaço; e Prestes, r
.em despre~a1llenlo da sancta féu Ord. Ar 3. "vindo a despril'(l1'll.
2. {. 82. e (. 195. e 5. 19. 2.
DC"I,rh·lIe:.;l"'do, p. p. de DesprivileDespre':l\nte, p. a. p. uso de Desprezar, e giar; e adj. A que se tirou privilegIO, pri·
adj. 2 gen. Que indica e moslra desprezo: vilegios. § QUe não tem pnviJeglOs. § flg.
V. g. palavras, gestos, 1'isos, maneiras, ele., Infl'liz, desgraçado..
desprezantes.
Dco'I'I'h'lIer;lór, V. trans. Tirar privileDesprezó,', V. trans. Não fazer apreço; gios a algucm.
não eSlimar, não ter em preço, não Fazer
Desprollíancla, S. r. O acto ou efTeito de
eslimação, nem conta; nao ler considera- revogar a pronuncia de algum ren.
ção, respeito: os sabios desprezam as ?'iqueDcspronlllleliado, p. p. de DespronunlOJ: desprc;ar a VIda; - a.s hom'as; de Ilue ciar; e adj. Absolvido da pronuncia.
re não faz caso por superior a ellas: desesp"olltlllcló,', v. trans. Derogar a senpreiar a honra; não praticando o que ella t liça de pronuncia do querelado; declaral·a
prr.~creve: -o pobre despreza a /wllm, para nulla.
se emendar. Vieim. § Não fazer caso, não
Dcspropor~iio, s. r. Falta de proporção.
dar importancia: desprezou os conselllOs § Desegualdade, difTerença. IJalTeiros, f. 143
que lhe deram. § JJespre.zar !~ma pequena v. "desproporçam da conta. § DesconCurmi(racção no calculo; omlttil·a.
dade.
D~sprez{1I·.8C, V. rer. 'ão se estimar;
nCspl'oIIOI'clollódonaeote, adv. Com
rebaIXar·se, aviltar-se. § Ter-se por des- desproporção, sem proporção; desegualmen·
honrado; envergonhar-se: não se despreza te, desconformemente.
do.spaes por serem pobres e humildes. § DesDC81l1'oporelolládo, p. p. de Desproporpre:al'·se de fazer a/gama cousa; ter por in- cionar; e adj. Falto de proporção; desedigno de si o Fazei-a. § Desyreza/'-se ele al- gual: v. g. gl'ande;;a, meio desproporciona~lel1l; ter asna conversaçao, ou 1I1liança do ao fim. que nos propómos conseguir. li.
por mdi~lla. Eu/i'. 5. 10. "desprezar-se do P. 1. f. 6. § Desconforme; que não esla em
rogro. Casl. 3. c 57. -os que erão seu !'an- proporção ou relação.
l,ue. (~arentes) desprezavão-se delle. (Jesus)
Dcsln'ollorclolli,,', V. lrans. Tirar as
letra.
proporções. que existiam, fazer desproporI ~e.pl'czóvel. V. Desprezível. Ord.
cionado; altdrar a harmonia, a pgnaldade,
. ~9. 10.
a conformidade: .0 sobrepeso de tão p;ran.rsprezer.sc. V. Desprazer, verbo. Elu- des negocios, e mole tias desproporcionou
n.
hum espirito aliás mui adequado a tantas
Desprllzintc, p. a. de Desprezir, e adj. diJ'[Jculdades. -o mao governo despropor·
19cn. (anl.) Que despreza: ,dn qual manei- ciona rendas mui abastantes as despezas
~ os despre;inles Deus caem no InFerno po- publicas •.
Insd~ecadosu Regra de S. IJento, C. 7. nos
DClilPI'OPOI'clollól'-se, V. reCo Tornar-se
I I{OS de Alcobaça, 7'. 1.
desproporcionado; perder·a proporção: deiIJeDesp~ezir, V. trans. (ant.) Desprezar. V. xar de ser adequado: -a ma conducta tudo
sprezmte.
se lhe desproporciona para ganhar honra, e
DeHPr.IlZÍl·eli adj. 2 gen. Digno de des- honrsta fortuna. "por qualquer accidente
~rez~: lDlseravr , vil. § Vestidos desprezíveis; se desproporcionão as veze~ o~ ml'Yos, e plaDnllldes, miseraveis.
nos que parf'cião mais adequados, e mais
D~HPI'ezi'-CI\llellte, adv. De modo des- bem calculados pelo saber e experiencia»
prezlvel: V. g. viver vesti1'-se _. tracta'r-se
De8prollo8ltndllmêllle, adv. Fóra de
~; ler recebido -. '
,
proposi to, com despropositos, desarrazoato:l~spreltho, S. m. Desestimação, pouca' damente.
nen; um apreço, que se faz de alDCIII,roposltádo, p. p. de D~sproposita~;
~~ dda Vida, dos bens, da jurisdicção, das e adj. Que vem fóra de proposltO: V. g. dzfil' s. o superi~r ~ Objecto de desprezo. cIo -. § Homem -; imprudente, desarratoo:a . ~as duas lrmas erão fabula, e - de zoado.
lOi da Cidade. -as azas do Favor, os impulDClIIpropolllltár, V. intrans. Sair do proopoder." tudo para elle são despre- -posilO, do que se tractava; fallar desarra-
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zoadamente, dizer absurdos. § Desproposita?'
com alguem; destemperar-se com elle, desarrazoar· se.
nCSI"'O.PÓIjUo, s m. Dicto ou acção fóra
de proposlto, e desarrazoado. Vieir. 3. 182.
§. Vil' a desproposíl9 ; opp. a vi?' a p1'OposilJJ;
VII' fóra de propo ItO, de tempo. lJo!~lo, 5. 7,
9. -nossa demonstração. que não vai a deslJrOpOSi,lOll § Não será elespl'oposito; róra de
proposllo. ld. 7. I. 1. 'mão será desproposito
Fazermos hum breve discurso de todas as
suas cousa , até etc.» § Despropositos ; jogo,
V. g. segredos que se repetem unin'lo as
respostas, do que esta primeiro com a do
que esla depois na ordf'm dos assentos, etc.
Dt"HI"·Op,·lúdo. V. Detiapropriado. illm··
coso Oh?'. 2. 1J. 275.
Dc"pl'oléc~uo, S. f. Falta de protecção,
desfavor.
DC8~rotegér, V••trans. Deixar de protegel': tirar a protecçao, desamparar.
IJc"I,,'ovello, S. ru. Falta de proveito'
'
desvantagem; desperdicio.
DClIllrovér, V. trans. Tirar. a provisão de
armas, munições, mantimentos, que havia
nas praças, navios; - a casa da despensa,
ele. § fig. Faltar com a providf'ncia: "e cuidão que póde a summa e inlinita bondade,
e sabedoria, desprover a ordem moral do
mundo, e descuidar do homem».
DCSPI'Ol-CI"SC, v. ref. Desfazer-se do
provimE'nto.
Dcsprlll'ldolllcntc, adv. Desapercebidamente. § (ant.) Inopinadamente.
DCSP"Ol'ído, o, adj. Desapercebido' imprOVido. EU(I·. 5. 4. "fraqueza de animó despl'ovido» "velhos creClulos, e desprovidos»
R6S. Lei
78. "lodo o seu gnerrear he de
assaltos e ciladas, para tomarem os outros
despmvidos» Goes, Ohr. ilfan. I. C. 56. de
arrebate, de sobresalto, despt'evenidos
DC8111'ovído, p. p. de Desprover. e adj.
Não provido, sem provisÕl's. § fig. Failo de
ordem, disposições, providencias.
.
J.CHIII'Ovlmcllto, S. m. FalIa de provisões de bocca ou de gnerra. P. P. I. C. 10.
§ fig. Falta do necessario para algum
limo
DCSPlIIIlIlÇi'iO, S. f. O acto de despumar.
Goel. Pllal'm. 97. Phal'1n. Ge,.. 1. 41.
nC"pllllUtl', V. trans. Tirar com a escumadeira a escuma, ou impuridades, qne,
pela ebullição, vem á superllcie de um liquido. Pha1'ln. T.
DeH(llllllbár. V. Deliquar.
DCS(IIl .. UficRÇiio, S. f. O acto de desqualificar. ~ Perda de uma qualificação.
DCH(llIollfie"do, p. p. de Dpsqualilicar,
e adj. Falto de qualidades, que habilitavam
ou 11abilitam cou as, ou pessoas para algum serviço, cargo, omcio, elc.
Dc...qllllllfieodor, 0, S. e adj. Que desqualifica.
Dc,.qulIllficór, V. trans. Declarar privado. ou privar das qualidades e attribuições
que qualificam e habililam alguem, ou alguma consa, por pertencente, habil, e boa
para algum omcio. emlJrego, fim; inhabJlitar, ou declarar inhabilitado, ou por inllabil.
De,.(lllullficúr.... c, V. reC. Obrar cousa
com que se inhabilite moralmente, para
omcio, honra, e tudo o que requl'r cPl'las
qualificações; privar-se das qualidades e
attribuições: "desqualifica-se o fidalgo, o
cavalleiro, elc., obrando acção vil, e priva-se dos privilegios da sua classe•. § V.
Qualificar.
DescllIllllficolívo, o, adj. Que serve para desqualificar.
DesqllBllloeuo, S. r. (do LaL de, e sQuama. escama) (t: pharm.) Operação, que consiste I'm lirar as tunicas, que couro'm certas raizes bulbosas. § (L med.' E>foliação,
ou separação da epiderme em fórma de escamas.
De8qllomór, v. trans. (I. did.) Tirar partes em fórma de placas, ou escamas.
DesqllRrUlliar. V. Descortinar. Vieira,
8. 12t.
DélllqllC, por Desde que. Barb. D. Ltls.
4. 70. Fel'r. IJI'isto. I. se.. 4. _-hora. desque são
homl'lls" Res. V. do Inf. f. 08. LeQ.(), 01'lhogr.
(. 324. uU. eel. nota que é erro escrever c/es-
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de que, e que se 11a de escrever desque, porque desqlte é uma ellipse, por r.les o lempo,
ou eles o elia qlze, ou em que, v. g. eles o dia
cm que lhe fallei no negocio, ou des o pouto, etc.; porém, o u"o tem prevalecido em
contrario. V. Dês.
Descjuei:uulór, s. m. O que desqueixa:
"Sim am elesqueixador de leões...
De..ffuel:<iir, v. trans. Dt' locar as queixadas. Vieira, L 502. e 8. 329. "desqueixa"ei leões". § Quebrar os queixos.
IJcscluel'cl', V. trans. Deixar de querer
bem: deixar de amar. Jlieim, 1. 535. "elesqueria a E aú".
De""lucrlllo, p. p. de Desquerer, e adj.
Não queriLlo, não amado. Vieira, 2. 173. 2.
"se se viu elesquerida, e despresada...
nCS'lulcié." v. trans. Tirar dos quicios,
dos gonzos. § -, v. reCo air dos qllicios,
dos gonzos.
DC;lC1ulétRCiio S. r. Desassoceg-o, tu·
multo, sedlcãó. AZv. ele 17 ele Julh. de 1580.
,,- do reilio, e de toda a republica".
Desquiélá.·, v. trans. (ant.) Desassoce!;raro fazer perder a quietação. Marcos, ChI'.
I. (. lliq.
.
DC"Clulétár.sc, v. reCo Tornal'-se ]llquif'to.
DCSfluiéto, R, adj. Inquieto. Andl'.· CIf!"·
4. C. Iq. I<elesquielo e sobresaltado o trazlao
os receyos" Sagram. C. lO. "natureza desquiela•.
iJesfl ..ítnção, S. C. p. uso Desquite B. P.
D ...." ... UíHlo. Br!l. ChI'. 461 V. p. p. de
Dcy,.uUílJ·, V. trans. Desca,ar, fazer di,orciar; separar legalmente marido e mulher, EU(I'. 5. 8. § Desquilal'; reFarcir, compensar, sati fazer- e de damno, p"rda. Viei"a, Ca,.l. 33. 7'. I. "com a tornada de CastelRodrigo, querião desquilar a perda da Valença.. (OS Castelhanos). Ac. elos Sing. 2.71.
"esla no 5a academia... sáe a desquilal' este damno" e lbid. 182. odesquila,. com usura esta prrda...
. DCSlltlitit.·.sc, v. rer. Apartar-se, fazer
divorcio: e fi/í' Paiva: I<desqlLilal'-se da paz
e amizade». S (no jogo) Desforrar·se, tornar a recobrar o perdido, satisfazer-se da
perda. Ord. 5. 82. 7. "os jogadores ... obriq-ão os outros a lhes manterem jogo, a Um
ue se desq!tilal'e1ll».
DCI;ICitlólC. S. m. Separação leg-al de marido e mulher; divorclO .. § Desforra no jogo: e fig. <mão qUf'ro outro desqui/e ás minhas de. graças» Vieira, T. 2. Carl. 93. (.
306. § (nu lucta) O desar, que se causa ao
contrario em sati fação do que d'elle se rccebeu. V. Divorcio, .1.1111.
Des'·ubí..·• V. Derrabar. B. P.
nC"'I·" ...í"·, V. trans. Cortar os ramos:
V. g. desramar uma a/'vore. V. Decotar, Chapotar.
Desl'lIzolÍ", e derivo V. Desarrazoar, etc.
"se o espaço fosse Dluito grande e desm·
zoado» 01'(1. Ar. 2. r. 286.
DC""'cb'Hlllclo, R, adj. Sem rebuço: filt.
a dissimlilação.. a hypocrisia desrebuça/la;
i. 'ti, de~ma ·carada.
Des"cl;iclo, II, adj. Mal regido, dcsre1;\rado, desgovernado. Pinheil'o, 2. 1). lq. IJ.
Y. C.

2.

DCSJ'cg,'ádu!uentc, ad V. Com desregramento.
Dcsreg"iulo, p. p. de Desregrar, e adj.
Que não segue a re~ra, o ml:'lhodo, a ord'm estabf'lel'ldl!; que vae alem do que é
rf'gular, excesFivo, exaggerado. desconlmedido: despeza desregrada. § (trans.) Que não
se sabe regular bem, extravaganle: v. g.
nas despezas, no cl1idado da saude, no comer, e beIJeI'. etc. "desregrado cm seus appetites" Eu{/·. 2. 7. Ualvo, liom. 2. (. 293.
rrvãos, desreIJl'ados, ociosos» § Dissoluto, Iiberlino: hom~m desregrado. § Costumes
desregrados; dissolutos, licenciosos.
Dcs,'cgruméJlto, S. m. Falta de regra,
de methodo, de ordem; desmanchn, des·
coucerto nos costumes, na economia domestica, no comer e beber, etc. Tacil. Porl.
!l Estravagancia, liberlinagem, licenciosi·
aade
DcsI'cgrúI', V. trans. Tirar, perturbar a
regra, e ordem estabelecida.
IJe!ircg"cll"SC, V. reI. Proceder Í1'regu-
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larmente no comer, beber, despender; ex- 1 IJcsseiJlár, V. trans. Amansar fazer ã
ceder·se. descomedir-se. § Não g-uardar a mão o nnimal bravio, arisco, esquivo
ordem do medico no tratamento, dieta, etc.
DCI'lIolClsll'U'-"'C, V. reCo Debaler-se Com
DCl!l"emcrllúclo, ", adj. Falto de reme- raiva, desengonçar-se.
n
DC,olseU".clo, p. p. de De~sellar (tirar a
dio, de e~eJ1da" irremediave!. .D. F.. iI1a. .
Epan. p. 3/3. § Sem o nece:sano, o IlldlS- seUa); e ad.!. Coulo. t2. t. q.•eslavão com
p·'nsavel: para acudir áquelle inCortul1io, os cavallos dessellados»
ficou de.~l·el1lediado; porrtue deu mais do
Dcsscll..... ~, p. p. de DesselIar (lirar ó
que podia.
sêllo); e ad]. Scm séllo. a que se tirou o
DCS"CHpc!tr~r, V. trans. Faltar ao respei- s()l~o, ou que o perdeu aO logar da cbancel.
to, desacatar.
lana desseUado..
De-... c .... élto, S. m. Falta de respeito,
Ue"'~cllíll', V. tmns. (de eles, privaI. e
s~lla) Tirar a sella: V. g. - o cavallo. Goes
desacato.
DCS"Cl'Cl'llh'-sc, V. ref. IJesreveslir-se o C/I1'. Man. 4. 77.
'
sacerdole; deRpir as vestes sacerdotaes.
Dc....cilíll·, v. trans. (de eles privaI e
Palm. 2. C. t06.
sélto) Tirar o sélIo.
'.
DCHI'lcílJ', V. trans. Desfazer o riçado,
UCHHClJJclh"llcn, Dcs"cDlclluír etc
ou cncrespado do cabel!o.
V. Disse.lllelhança; Dissemelhar, etc.' .
Óc..rugar. V. Desarrugar. F. Elys. l. 126.
DeSHCllhúr. V. Desenhar. Eleg. 216
"desl'ugada fronte., Id. 1'om. dos Verso avuls.
IJc8Hcnlir, V. trans. Não sentir. Eu(J' 2
"vem dá-lhe a mão, desruga·lhe o sem, 5. é p. uso ~ Deixar de sentir.
..
blante..
IJcsscl'ÍIlto, R, adj. (de eles privai e
DC88ubCnça,s.C.(anLlfnsipiencia, igno- sepulla,.) Não srpultado, insepultó. F. Eiys.
rancia.
7. 241. "ossos dessepullos.,.
.DCS"'"bC':, v: intrans. Obrar como insiUC"'~CC1 .. i~so, Ó~ll, adj. (de eles, privaI.
plcntr, nl'SCIO, 19nOl·ante. EV(I·. l. I. r. Iq e sequIOso) Nao sequIOso, que não tem séde
v. "quando havei de saber. então dessa- F. El!:!-I. 8. 277.
.
beis~, (desipere.) "de sabio he dessabel' a proDc!~sé", . S. m. _(t. novo imitado do Fr.
pOFltO"
desserl) Ultima coberta, que se serve na
Ucs.."hcl.·. V. Dissabor. Vieire:, 7. 223. mesa, de fructas, dóces, massas, elc. Usa.
"dessabores.. Sagl'amo/', I. C. t5.
se cl'este termo Callando dos banquetes ou
Ocssllhol'4r, V. trans. Causar di sabor. mesas de luxo, e apparato. Os nossos bons
Sagl"amor, 1. C. 28. r. ll9 V.
antigos diziam sobremesa, póspaslo e tam.
UCl'IslllJo"iclo, ", adj. Sem sabor, insi- bem 1)osll'e, que é de Sousa, V. dó Aro. l.
pido: sem graça, insulso, sem~aborão. § fig. C. 22.
Indiscreto. alis. 3. se. 2. "tão dessl1borido
Desserviço; S. m. Contra o servico' mau
he o juizo bumano, que etc." §" Iguarias eles- serviço que se faz a alguem; damóo,' presalJoridas" Jl'r. 6. 12. "tribulação dessabo- juizo que se 111e causa: opp. a serviço: '0
"ida" li. P. (. 13q. 2.
que 11e grande desserviço de Deus, e de VosDCs>lnl~o.·o",o, õsn, adj. De mau sabor; sa Alteza.,.
ou em sabor, sem g-o lo. in ipido, insnlso.
IJc~sCl·vido. p. p. de Desservir, e adj.
lJellsIlIJJ"Íclo. V. Desabrido. Bril. C. I. C. Mal servido; que dejxou de servir, de ser
27. "reposta tão dessabriela.. i. é, aspera, uti!.
UcsseJ'V Idilr', R, S. O que, a que desser·
esquiva. azeda.
IJCSSIl~l·á.·, V. trans. Degradar um cle· ve: que faz máus serviços. Ord.2. 13.1.
rigo das Ordens. B. P,
rrsejão havidos por máos vassallos e desUc""""I;;uç.uo, S. f. Acção de dessalgar. servidores nossos- Leão, CnU. p. 4. T. 12.
DCS"'lllgádo, p. p. de Dessalgar, e adj. L. L
Que pprde o sal; ensosso, insipido. § fig.
DeNscI'vir, V. trans. Fazer um desserviFalto de graça.
ço. Cunha, li. de B. 2. p. 187. e IIg. - os
IJcsHlllgítr, V. trans. Privar do sat algu- amigos. Agiol. L. 3. 712. § -, V. intrans. Não
ma sub tancia. por meIO de' operação ch)'- servir: "as cou as segundo servem, oudeJmica. CO(I. Pha,.m p. 301. "a dislillação. li se"vem para os fins» Paiva, S. T.3.
congel1ação ão os unicos meIOs de dessalDcsscs..ório, 0, adj. (ant.) Decisorio,
gar a agua, ou tornalla potavel e doce" § deci ivo. Elucid.
_
Fazer certas praticas supersticiosas, rezanDc",.. lcrlçuo, s. f. (t. boI.) Operaçao de
do lima formula especial com o flm de des- dessecar as plantas nos hervarios. § II. de
\'iar de urna casa e de seus moradores os pharm.) Opel'açào, que tem por Om conser·
males de que se suppõe ameacados pela vaI' as substancias medicinaes succulenlas,
algação.
submettendo-as a urna temperatura de 30'
DcssnJlgrál" V. Desangrar. Rib. Resp. a 35 0 cenligrados, ou expondo-as a uma
p. 16.
corrente de ar Becco.
.
UC!!lsi..·, V. trans. (t. da Beira) Tirar o
Dc..sltnúr, V. trans. (ant.) Lançar abalIo
sal, pondo de molho: V. g. dessar a carne. do cimo, do mais allo, da su~ma altelza,
De......arí..·. V. Dessarar.
ou cume; o contrario de usStlnar, vugo
Ilclol" 11 ti '" rrl çii o, S. f. p. USo Desconten- acima,.. Doe. Anl.
.
.
tamento, pouca. satisfacão, que se tem de
D,·..slmllhál', e denv. V. Dlsse!Delhar,
pf:'ssoa. ou cou. a.
011 Dessemclhar, e deriv.. como lllUllO~ es·
Dcs.... ulilrcito, a, adj. Não satisfeito crevem. Pela orlh0í\:raplna el}'mologlCa é
descontente. D. F. 111an. Cenl. I. Carl.
clissimilhar. V. emelhante, no fim.
"porque - da slla vinda, etc.»
DCfolHillrllndo, ou uess~gnnlcido, ~
DCI'ISR:r.ouádo, p. p. de Dessazonar ; e adj. (eles, privo e sinal, ou slynal). Sem SI'
adj. Qlle ainda nào está maduro: v. g. (ru- gnal, não assignalado. F Elys. 8. 22. •deJ·
cl<t, madeira dessazonada. H. N. 2. 'lU. sinalado o trilbo das veredas.:
. .,
Dc..snzoll"I', V. tralls. Tirar da sazão.
DCN...Unódo, ri, ad]. Que nao .esta/o sl
§ V. lJe~azonar.
tio que lhe compete; que está Cora ose u
Dcsscc",', e derivo V. Desecar, etc.
sitio.
V
Dt'l!lscd"lIlú,·, V. trans. (t. poet.) Matar
Dcssoccorr:cl', ou DCS8oc,~I'rer, :
a sede, desalterar. F. Elys. 8. 6q. e 2. 43. trans. (des, pnv. e soccor,.~r). Nao ~~,
dos Versos.
reI', deixar de d~r aUXIlIo. ou so 23~
uCSSCdClItál"SC, V. rer. Beber até ex· desoccorrer. IJ. Ji. Man. Epan. 1. (.
tinguir a séde : "sati~faz-se com fructas,. e rrdessocorrer».
re
dessedenla-se com agua. BispfJ do Grão PaDcs..oct'orl·ilIo, p. p. dr. Dessocrr~
Tá, Memorias, 1). t 9 7 . .
adj. Falto de soccorro, desampara O. 'dos"
Dc..segllrlÍclo, p. p. de Dessegurar' e ChI'. elo Princ. "em paro ?os dessoccor; LUs'
adj. Privado de vig'ia, guarda, seguranç'a :
DCSSOCL'góclo, a, a9.!. Sem sooeg . .
I<a terra mais dessegurada. lnec/o 3. 255 e 8.87. "o mal' - » Eneu/.
oqueDes'
487.
Dcs>locegár, V. trans. Omesm
IJcHscgllrúr, V. trans. Tirar a seguran- assocegar.
Desasça. fazer m('nos sf'guro : V. g. dessegurar o
Dcssocégo, S. m. Omesmo que
po/'Io ; as esl,.adas, e caminhos.
socego.
.
I cão ele.
DCHlileiJlildo, p. p. de Desspinar: figo.
DCSHOIRÇíio, e denv. Vo. Deso ara '(.3.
"aquel1a moça arisca, esquivosa, já está Calasl,.. de Po,.l. r. 5q. r.:. de/~o
~
malS rlesseinada»
"ruina, e dissolação» PalVa,. . ..
•
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.de55olação do seu reino» Leão, ChI'. Ar V. rolha, testos. tapigos. etc. tudo o que tapa; nho com agua: mudar o sabor: v. g. dellc.51. .a - dos seus altares» Ipelos here- abrir. descobrir o que está lapado: .elesta· temprrar a agua com vina!lre ; § (t. de coz.)
gcsl. Vieira.
. lJar abrigos, e curraes" Lus. 1'ransf. § Des- TplOperal' mal; tirar o l.ell1pt"ro. o adubo da
PCHHOldlldo, p. p. de Dessoluar, e adj. tapa?'; fazer desembuçar algurm. Alv. de 20 cou a que se tempera. § DestemperaI' a paDesunido da soldadura; que se separou da agosto 1649.• andarrm as mulheres tapadas 11clla; tirar ao caldo ou á sopa excesso de
solda.
T'
ld d
pelas ruas ... qu rrndo elles ministros fa- olha ou gorúura ; deitar-lhe agua. quando
PC88oldI1 .., V. trans. Ir~r a so aura, zer destapar as mulheres".
tem sal em excc,so. § Desconcertar o insdesunir o que estava soldado. .
Dc..lm·,·uchá.·. V. Desalarrachar.
trumento musico de ~orte, que não de ons
DCHyOld ....·yC, v. ref. DesullIr-se, despeDe8Icccd;u'0, S. r. o acto de destecer. acordes: .lira. que ~farte destemperou com
_ar-se o que estava soldadq.
Dcslccé.·, v. trans. Desfazei' o tecido. sua ira» Bem. fUm. § Destemperar as caio peH8olhol', v. trans. Tirar o soliJo ou Paiva, Caso 6.• Penelope destecia de noite o xas; desapertar as cordas de sorte. que
soalho de uma casa.
.,
qne teeêra de dia» § IIg. Desmanchar uma soam mal, ou tocai-as confusamente, como
DCS8or{..., V. trans. (des, pnv. e ..101'0)- trama, um enredo.
se faz quando se rxplllsa algum militar desReduzir, desfazer em sóro, ou ag:uadllha :
DCôltccido, p. p. de Destecer ; e fig.- o honrosamente. § Destemperar; fazl'r perder
.a humidade esvaece, e dessora mUitos saes» em·edo. a má trama da caluml1 ia. ele.
a tcmpl:'ra: V. g. - o aço. § De~concertalo,
DC88orá"'8C,' V. rer. De lazer-se em sóDe"'cn"'tlcl, p. p. de DesteLhar: V. g. desorganizar: V. g. isto de tl'mpera, ?'elMia
ro, ou aguadilha: ·a fructa descascada des- casa deotl:'lhada.
.
o eslomago. o ventre. § .Destemperal' os aplora·se, e corrompe-seu.
Iteslclh."ueulo, S. m. O acto ou elTelto pelltes» 1'. de Ilgor. § Fazer peccar contra
Dcssolcrt'U", V. trans. Omesmo que Des- de destelhar: .se se fizer 0 - ná fórma da a temperança, e moderação: .deseompõe
roterrar. Onl. A(. 2. 1'. 130. "desenterrassem lei, a morte que se seguir de algum passa- os mais reg-rados, destempera os mais reos corpos já enterrad~s" e T. 94. 8.
.
geiro será de cajão?"
gistrados" 7'. de Agor. 2. r. 47 V.
DeHHo\'ádo, aI adj. U~a-se no adagIO:
Dcstcll....r, v: trans. Tirar as tellJas á
DeJillempe,,{U', V. intrans. Dizer, fazer
.asno dessovada ue longe aventa ~s pegas~ cása: desfazer o telhado do edillcio.
desproposit~s. § Destemperar a aqulha de
Eu/r. \. 3. 'f. 3j v. e (. 15. na sardInha esta
DCHlelo, s. m. (L. da Brira) A azeitona marear; nao rf'gl:'r bem. fi. N. 2. {. 38.
IliJSSouada, e magra" V. Desovado, que é o que cal' com o vento, e que se dá a quem
Itestcmllc,'ó,'-sc, V. rrf. Perder o ins·
proprio. § iI. p. p. de
a quer apanhar com a conrlição de dar ao trumento a allnação. § Rrlaxar-se: V. g. o
DCH80\'ilr, (an!.) V: De.soval:..
. .
dono as duas terças do azeite que ella pro- ventre. § - se com algo ; não concordar, lião
PC8HlljéIlO, 0, adj. i'lao sUJeito. Vt1'Wto, duzir.
se correr bem, despropo-itar: <l\1ão tempe10. I.
Dc.dcmér, V. tran . Não temer. André 1'0 Com quem deslemperalo·se quer comigo"
peH... IIII....·'s...r, ou - z".·, V. trans. (de da Silva Mascar. e Viriato Trag. c. 9..
Cruz, Poes, (. 66.
des privo e do La!. sutphul', enxo[rel (t. de
Uc..tcmílluméll.e, adv. Sem temor; lnDestcmpe.·o, S. m. (an!.) Intemperie,
Chj:1U.ll\partar, sepa!,ar.o enxofre do corpo trepidamente, eorajo~amente..
dI' Irmperança. § fig. IfAmil.) De. proposito,
que o tem, ond<l esta mi turado.
Dcslcmltléz, S. r. (p. us.) Qualidade do desacerto disparate. § Desaflnação.
peu;,", ou D.CH"Ú ....., adv. I~nt.) Jun- que é destemIdo; intrepidez. F. El. 7. I. §
Dc",lc.·,·.. do, p. p. de Df':terrar; e adj.
lamente em sOCiedade, consorCIO, mutua Destimidl'z mais uso
Mandado para fóra da pau'ia, ou logar da
r
.wrrelação: !.il11ultaneamente : V. g. viver de
nc"telllído, p. p. de Destl'mrr ; e a lj. Are. idencia por auctondade superillr, ou juL·
sum (o marido com a mulher); «pagai: ~Ig. que se não tem temor: «vierào os.reis a gado. em ca ligo de algum delicLo. § Que
despeza de SWH» por escote, contnbUlçao: erem aborrecidos de huns. e destenndos de por alg. desgo.to se expatria: V. g. fugindo
.eu sembra nem de sum non talhem (car- outros" (falia de D. Aleixo de ~Lrnezf's.) § ás perseguições vive de. terrado cm teri'a esoe). i. é, não cortem todos tres, ou dois ao Que não teme; corajoso, intrepido. § Que tranha. Cout. 4. 7. 7. § llg. Que põe de parmesmo tempo, que fariam tres talhos. V. denota coragem, iutrepidez.
te, que aparta de si : v. g. tinha de terraDeslIm.
"es'~mo."
S. r. Falta de temor: .0 te- do os c1Ildados, o medo, as suspeUas. etc. §
DCHlneátlo, u, adj. Que não está unido, moI' alheio. e o seu destemor o matarão» Plantas, arvores elestcrradas; transplantaagrupado, solto, separado. § Esta'r deslaca- Viei?'. 15. 198.
das. mudadas para outro paiz.
do; tphr. milit.) estar fóra do qnartel em
Deslempcra, S. r. Desordem. hrin-a, desDcslcrr.;r, v. trans. Mandar al,!!uem paStlrviço de destacamenLo. § Figum destaca- avença, discordia. Couto, 1.3. ti .• para que ra fóra da terra, da resldencia ou da patria
da; \1. de pint ) a que sobresae entre as não houvesse (entre os naires, e soldados em· castigo. § Fel'l'. 111'islo, 5. I. "vó ououlras figuras de um quadro.
rortuguezes) algumas destemperas.ld. 10. tros, filhos. me destel'alles, para vo adquiDCH1.. ~umelllo, S. m. Pequena força, 2. 13.• começou a haver alg'lJmas destempe- rir pão" i. é, obriga. tes a ir ver terras esque se separa de um regimento ou de um l'as entre D. Gonealo, e D. Geron.'·mo" V. tranhas. § lin-. Apartai' de si ; v. g. desterexercito. para ir executar uma commissão Destemperar.
.
rar a ll'iste::,a . desterrar abusos o 'medo, e/c.
de semço, como reforçar uma praça de
Dcstem,"cí'odamenle, adv. Sem tem- "do peito lhes des/crra toda a uspeitalJ Lus.
guerra, proteger um comboio, guardar um perança, com excesso. e immodrração. ~ § Desterrar plantas; transplantai· as em oupresidio, ou qualquer estabeleCimento pu- De modo, despropositado, disparatado. § Lro paiz. Viei?·. 12. 269. 2.•- o coração da
blico, assegurar a ordem em logar onde el- Desafinadaml'nte: sem afinação.
terra" para que olhe. espere do Céu. §la pode perigar, etc.
DcstcmpCl'údo, p. p. de Drstemperar; os bons cos/ttmes. os vicios, as boas al·tes, l1
De8toel.r, V. trans, Desmembrar parte e adj. A que se diminue a força; ou tempe· industl'i~; aflJgrptar, fazrr sair. etc. de al~e um regimento ou de um exercito. para ratura: v. g. vinagl'e dcstemp radoem agua: gum palz. § [J'g. "A aurora desterl'ando do
Ir ,dar Soccorro a outra parte, o~ para ~r destemperàda a Of/ua fervendo. com ag'la el'O as trevas» Enei~/a. § «Des/erl'al' deste
de,empenbar qual'luer outro serviço mlh· (ria. Luz da Aledte. 304 § Destempcrado; mundo" matar. EnelCl. ['l. 72.
ta~, de guerra. ou de guarnição. § Fazer não acordado, de~allnado: v. !I. o instruD('s.c.·.·iu·.se, v. r~f. Expatriar-se: «des!alr de sua casa. Lei d'el-Rei D. Diniz: mento musico. Insul. tO. 183. § Que prrdru' terl'Ou·se da sna patl'la» 11. P. (. 126. B. 1.
.chamom (citam) sem razom alguns, e os a tempe.ra: v. g. aço -. § Louco, róra de 4. 9. e 2. 6. 1. «comcçar~rn de s~ ~Iesterral';
destacom» Nas Ord. del-Rei D. lJuarte. § I!. seu JUIzo. B. Flor. 2. 10. «tedo o que dan- e buscar novas povoaçoes.. Vtel?,. 3. 469.
de arm.) Diz-se do perfil metallico, com que ça parece ter perdido o juizo, ou estar des- ·desterrando·sc a terras estranhas, perdem
!e.debrua uma Ileça de cOr, para a disUn.:. temperado» § Despropositado, disparatado. a ca-a! e ~ patl'la". "se deslclTC ao de~erto"
~Ir ou separar do campo do escudo. § fig. ~ Barrigc., ventre destempcrado; do que an- !lt. BOJe .dlz-se maIs geralmente: clll1gl'ar,
'parar, apartar, distinguir, dilferençar. § aa de curso: ou rlestemperado da bal'rigi!" e expatriar-se..
.
Fazer, lornar saltente.
§ Com caixas destemperadas ; como os ml(Desterrar, ExtermlTlar, Df'g'radar. SlIn.)
DC8111cá,'."c, V. ref. Tornar-se saliente. Íitares usam d'ellas em certas occasiões de lJeMcrr01' é lilleralmf'nte lançar da terra.
DeHlillho, S. m. (ant.) Retalho ou peda- desgosto, de castigos; e fig. mal e di~cor- E.~/ermil1ar é lançar fóra do termo. ou !iço de panno cortado de nma peça. Vem es- dementE'. obrigado: «foi-se com caixas eles- miles. Degradar é decretar (do Lat. decemo
te lermo em um inventario de 1350. Etuciel. temperadas" aquelle, a quem se di seram decrelum, d'.onde, O Portuguez L1egrf'do) .
cousas desabridas. § Ventos destemperados: Deslerrar po~s é lançar algllem da propl'l.a
•hum de.ltal/w velho de lanll.
DeHlnll..qo.., v. trans. (t. naut.) Desfa- mallS para a navegação. Gatv. flesc. p. 3. § terra, ou seJa do log-ar qu~ !I~e deu na C.Iler.as v~lta com que a amarra ou virador Amor destemperado; sem modo, nem tem- mento, ou do lo,!!'ar do dom!cllio. ou do relesla tahngado ao anete da ancora do au- peranca excessivo desordenado. Res. Let. no a que pertence. Ea;tenmnar é lançar fócorole, buscavida, etc.
'
c. 110.' "
r:: de cl'rto termo, ou limiLes. Degradar surBe81o llJ ,"ido, p. p. de Destampar. § HoDê!!ltclllltc"alllen'o, S. m. Desconcrrto: poe que se deeret~ logar certo e determl~~'I destampado; tloc. famil.) desproposi- v. g deslemperamento do estomago, elo ven- nado pa~a resl~encla do .degradado. De~ter
o, Foo, 1'1'. 2. 169. «louco, e destam- tre.'§ fig. Desconto: «são os destemperalllen- mI' diZ JDlmE'dlato respel.to ao logar, d onpado..
los que aC'lmpanhão as boas ventnras des- de ~Ignr~ é lançado fora.: deste/'l'ado da
DeNtallJ"ár, V. intrans. (1: fam.) Despro- te 'mnndo» P. P. 2. 139. § .Deslempera- patl'l~, .remo. etc. Extermwado ~efere- e
IJOsltar com alguem. § TI'eslampal' é mais mento de .neves, frios, e e-eada,,, Ineel. 3. a~s ~lmltrs, dentro dos. quaes lhe n~o é pl'rq~destamp~r.
161. por ex'.:esso, ou fóra aa e taçã.o.
mlLtIdo entrar. ou habitar: ?xtermmado. da
d eMlan,I,l"'" V. trans. Tirar os tampos
Dcstcmpc"iUlça, S. f. lntempél'lr. des· comarc~, d~ córte. etc. Deg/aelado eXP.I'I!D e
otonel, pIpa, etc.
ordem: V. g. _ dos tempos, etc § Falta de determlnaçao do logar. on.de deve l'f'Sldlr :
IleNtamllatórlo, S. m. (I. famil.) Destem- moderação, e temperança no comer, beber' degra{/.ado para Castr~-Mal'l'!1, para Al)gola.
pero, desproposito.
intlilmperança. T. de AB or .. 1. 3. das drspeDcslc.... p, S. m. ~,xpu[>aq da patl'la, ou
l~e81ànlo, ou Dczlànto, S. m. O décu- zas. Leão. ChI'. I. t: 9 . «o luxo, e destem- da terra onde algnl'm hablt~, ~ df'g~f'.do
p'e~u 10 vezes tanto B. P.
pcrança d'agora" (opp. a sobriedade, c tem- [Jara outra em ca"llgo; expaL~lUcao. f'xlho.
\IIr lapan.ento, S. m. Aecão 'de desta- perança anllgas.)
§ O log~r para onde vaI' o dl'Fterrado onde
Dcstempe..áar v. trans. DIminuir a for- elle reside: «naSCf'r pm desterro" M. e ~oça,
.
DeN'ap..., v. trans. Tirar a tapadoura, ça de algum lico~: ti. g. destemperar o vi- I. 21. § Pena ete desterro; a que obl'lga o
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condp.mnado a permanecer no logar, que I inexoravel, e contrario destino» e bts. 4.
lhe é determinado por sentença. § Logor 46. "ajuda.o seI! destino» § Applicação de
ermo, desbabitado. § no fig. ,,0 pcccado uma cousa a um fim designado. § Tem ou·
he desterro da razão, e do Ceo» lJ. F. de tro destino,. i. é, outro propo"Ho, intento,
Porto
Um, que se propõe. awgas. ~ Direcção:
DCHtCtá«lo, p. p. dc·Destetar;.e adj.'Des- partiu com destino á America. § Fim, termo:
mammado, a que já Sl~ tirou a mamlna; "não se sabe qlle destino teve o lilho do goablactado: ng. ,,/lcal'ão e:tes tcnros filIJos vernador. § Fim. applicação : não sei que
da Igreja eles/etatlos, por não llavrr quem os destino tem estas fazl'udas. § Chegar ao seu
fos c'su tentando com o leite da doutrina de destino ,. ao lagar a que se diri&,ia § Ir sem
Christo .. Couto, 5. 6. 2. ~ .. Destetodo da ma- destino; ao acaso, sem se dirigir a ponto
minba de aqnellrs ganhos" privado de ga- determinado.
nho, gozo, logro.
DcsCilllo, S. m. V. Inslincto. Sá I1'/ir. Egt.
DC8tctiu', V. trans. Df'smammar: "pode I. Bern. LlIllt. C. a. fallando dos homens:
desletar mini nos de feva ... he a idade de -todo o animal por destinto natural" B. e
trez annos a em que s'e hão-de de.~/e/ar as outros. \. Distincto, S.
criancas, porque a se lactarem mais.. Feo,
Destl .. to ou Dc.. tí ..eto, p. p. de DesS.~da- Appresent. p. 135. "a qurill Oros não tingir, e adj. Falia de tinta ou cOr natural,
hav.ia destetar- Feo. p. 283. §- SP., v. rer. fig. ou artificial. § -, S. m. Alteração da cOr
"lJestetar·se do amor propno" H. Flor.
natural: "algum gl'an desastre me pinta o
DC.OJII.ro .. ur, e DCSlh,·o..lzár. V. Des- desUnto; Até as minhas uuhas estão amatronar, e Desf'ntronizar.
relias" Git Vic.
DCHtIIln-:iio, e r1eriv. V. Dislillação, etc.
Dcslltulçiio, S. f. ido La~. ~es!itulio) DesDcsUmltlez, e Dc"lImldt'zo, S. f. app. amparo: "segUlr-se-la destttUlJao de toda a
a lillliclez; destrmor, valor do que não é ti- virtude" a destilui~ão de lodos os meios de
mido. V. Destemidez.
viver; de lodo patrocmio, favor, e auxilio, ele.
DcstlllAcílo, s. r. (do La!. deslinalio) Drs- falta, privação, carencia. § Acção e elfeito
tino, fim. iJ. L. e uat. 2. 300. Alv. 25 jan. de destituir; demissão, deposição.
1755.
Dcsllluído, p. R' de Destituir; e adj. DeDCStllllulo, p. p. de Destinar; e adj. fig. miltido, depo to. ~ Desamparado. § Falto:
Vota~o : v. g. destmada á morte. Seg. Cerco v. ,q. destituido ~e /b.rças, saúde,. posses,
de lJIU, rJ. 13. f. 195. § Fadado. Cam. Ode 2. meIOS, talcntos, prtllClplOS, provldencza, cau"desta vida destinado" quP. olJedrce ao seu teta, da graça, privança Queirós, V. ele B.
destino. 00 coração quI' livre andava (pos· 4'25. Agiol. Lus.. «- de força, e eloquencia"
toque já de longe destinado,,) Iri. San. 30. V. Desfallecido, e Carecen te.
§ Determinado; anticll1adarnf'nte rf'solvido:
Dc§tltuí.·, V. trans. (do La!. destituere)
«dia destinado a tanlas mortes" M. Lus. 2. Desamparar, faltar: v. g. destituirem o cor271. 4. "dinhrlro - para al;<uma despeza" po; as {'orças. § Privar: lIdestituiu a praça de
applicado, que estava para servir.
todos os meyos de defesa" oa natureza desDcstl ....do.·, s. m. a que destina, re- titHill e 'te animal de armas" "que Deus, ou
gula os fados. de tinos; detrrmina a ordem a natureza, ou a sua inercia o dpsliluiu de
das cousas. V. o V. § Deslinad()r, a, S. a talentos, de capacidade, de virtudrs, de saque. a que destina, applica, designa.
bel'» "circumstancias que o desliluem do
Destlnilr, V. lrans. (do Lat. deslinm'e) credito. Porto Rest. roto L. 5. p. 297. cc- de
Dar certo destino, lei; rrger por leis im· esperança" Goes, CItr. I1fan. I. c. 24. - as
llrf'teriveis. Lus 6. 33. "o grão-Srnbol', e pmças de presil/ios, guarnições: 0 - os re·
fados, que destinão, como lhes parece, o gimentos da sua melhor officialidade, e calIaixo mundo" fig. lIO triste caso, que o fal- bos" § Destituir do cargo, ol1icio, posto,
so amor lhe linha destinado.. ld. Ec/. 7. dignidade, etc.; depOr, dcmiUiI·.
«mas eu meu fado sigo, que a isto me desUeslltuír.sc, V. ref. Privar se: V. g. destina" Cam. Ode I. "as parcas logo delle mão tituir-se de lodos os meios de. viver.
lançarão, e ás armas d'Evandro o destinaDcsto...., V. intrans. I ão dar som forte.
1'ÜO" (a srr d'ellas vencido. mOl·to) Eneida. § Soar mal, desafinar. § fig. Não agradar,
§ - alguma cousa p'!'ra algum serviço, ou parecer mal. § fig. Desharmonisar; discorfim : applicar: "deslmou essa rrnda para dar.
Dcstoci.do, p. p. de Destacar. Limpo de
manutenção da guerra, para reparo das es·
tradas, etc.» lia Providencia o cleslinára pa- cepas, tocos de arvores, que impediam o
ra o setro, ou para a tiara" "a prudencia arauo; diz-se da terra.
destina a caua um, e não o drstino crgo.
Destoci"', V. trans. - a lerl'a, que se
-quem destinou Catão ao suicidio» § Resot- ha de lavrm'; arrancar, e extirpar as cepas,
ver anticipadampnte; determinar. assigna- e tocos das arvores, e arbustos cortados
lar: V. g. destinar a victi17:a pam o sacl'i- para não quebrarem, ou impedirf'm o arado.
ficio; o l'éu para. ou á morle: lIc/rslinou-a
J)cstohllldo, p. p. de Dpstoldal': e adj.
ao impf'rio" deslinar para o estado ecclesias- A que se tirou o toldo ou tólda; df'scohertico. 1Jara a guerra; I. é. educar.
to. § ng. Limpo, purificado. clarificado.
J)cstlllilJ·.sc, V. rer. Fixar o seu destino,
Dcstold.~.·, V. trans. Tirar o toldo, ou
preparar-se, educar-se: v g. destina·se ás tÓlda. Ooulo, 5. 3. 5. "mandou 101{0 dcslolteltms, ás annas, ao (ÓI'O : e fig. "OS cri mi- ctal' as galés" § fig. - o vinho,' purificai-o,
DOSaS elles de si se destinão á. forcas".
clal'iIlcar o que se tal da.
DCI't1 .. otí.rlo, 0, S. Aqnelle ou aquella
Dcstol,ctcÍlr, v. trans. Cortar as crinas
a quem se destina ou remrtte alguma cou- que o cavallo tem entre as orelhas, para
sa. Annun. do Correio de 28 julho 1853.
que lhe não caiam sohre os olhos.
DChUlIlltÓI'lO, 0, adj. Que assigna ou de·
DCSlo"cêr, V. trans. Desfazer o cordão,
si5tna o emprego ou uso de alguma cousa. ou torçal. § Endireitar o que está torcido.
§ vue é destinado a al~. fim.
§ fig. lJeslorcel' o co1't/'ção elo amo I' ás cousas
Dtlstlll;;:ír, V. trans. Til'ar a tinta, ou a mundanas; apartai-o com violencia da incOr que se deu: e Ug. "destingir as Ilores" tima união, e aprgo.
Lus. Ttans{ § -, v. intrans. e -se, v. rer.
Dcsto,·cí.lo, p. p. de Destorcer. § Vista
Perder a tinta, a cõr: -pannos, que nunca destorcida; othos deslorcidos; fig. diz-se do
deslingem" Amamt, 5.
que não tem inveja: "vê com othos deslorciDc.. U ..gllír, (ant.) V. Extinguir: ase se dos as prosperidades dos mesmos inimigos»
destinguisse a successão Irgitima dos reis § ('aminho destorcicto; a que se tirou volta:
de te rt'ino.. Pina. Chr. Ar. V. C. 14.
e fig. "as vias deslorciclas da virtude, rectiDcstíllO, S. m. Entre os pa~ãos, e poe- dão, desintpresse, lealdade,! § lJeslorcido,
tas, o fado, certa lei, e encadE'amento ne- é opp. a tortuoso, lorcido.
cessario de cousas, que haviam de aconteDcstor"oodor, S. m. a que desfaz torcer ao homem; e a que os seus mesmos rões.
deuses eram sujeitos. !:\ Sorte, ordem de
Dcstor"oamcnto, S. m. Acção e elfeito
successos procurados pelos entes livres, ou de quebrar, ou desfazer torrões da terra.
diril!idos ppla Providencia, e por ella per-, DCHtor"oÍlr, '1'. trans. Quebrar, desfazer
mittidos; fatalidade. ~ Os poptas ChrLtãos os torrões em um campo para beneLi'lio do
usam-no rm sentido não contrario aos dó- plantio.
gmas sobre a liberdade do homem. Cam.
Dcstorsár. V. Destroçar: «deslorsa ma·
Oanç. 10. "as sem razões, que ... me faz o lhas" Maus. Ar.
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Dest01!Có«IO, p. p. de Destoucar § (t
poe!.) Ults. t. 68. "a manlrã serena, e des:
toucada" "a aurora com seu louro cabeUo
eles/oucado.. solto, desconcertado. Bcm. Rim
Destoucilr, V. trans. Desfazer o toucado'
o pent~ado,~ o adomo da callcça. § It. poet.j
Cam. San. II.. "a aurora desloucava os seus
cabe.llos de 011'0" "a furia ... já da cabeça
as VI boras destouca" como arrepella.
Dést,·o, S. f. A mão direita. B. G"all~ r
13. "á elestra de Deos Padl'e" esta 'phrase é
anl. dizemos hoje, á mão direita. ~ CClvol/Q
c/e destm; !? que se leva á mão, por pstado.
Chl·. deIRel D. Duarte. c. 2. !:\ A' dlJ.!lra· i
é, pre.stes para o serviço de aTguem. Eú(l':
I. -6. tt. de reserva, como os caval/os li destra: "o si so esteja á destra para os 60 ano
nos" Eufr. 3. 7. V. Drxtra.
D ..strogú.·. V. Estragar. Luc. 5. 19.
Dcstrllhír, e der. V. Distramr, etc. (como se usa sempre.)
Dcst.·.u.u~.·, Y. trans. Desteeer, desfazer
a lrama: lIg. - as astucias, artes de alg . a
tntl'iga, o enrcdo. F. Elys. 7. p. 7: Ode. .,
DéHh'ollu'mle, adv. Com destreza subti[pza, geilo, manha, astucia de pessoa dêstra. B. Flor. 2. 167.
DcstI'lJllCú,', V. trans. Tirar a !I'anca.
Dcsll'l'"çár. a mesmo que Desenlrancar.
Eneida, 7. 94. "c1estmnçai os cabellos."
Dcst"lllll-{Cr, v. trans. (an!.) Di::tribuir.
"o desl·ranga (O rpmanecente,) V. g. em missas, e esmolas" Etucid. P. da H. Gen.6.p.

159.

Dcstrntúr, e der. V. Distratar, mais uso
Elleida, 12. 75. "farei se não des(rate o pa-.
cio".
D«'slro",',r, V. trans. 'firar ou soltar a
bêsta do travão. § Sollar o q~e estiJ trava·
do. harpoado, aferrado.
DcstJ'll"cs"ádu, n, adj. (an!.) Excessi·
1'0, atroz, enorme, exorbitante: .Se os deIictos forem muito destravessados e muito
graves, poderão os fidalgos. e vassallos ser
meLlidos a tormentos" Ord.
5. 87. 3.
Dcst"cliu', V. trans. Desatrelar, de>jungiro
DcstrCllli;er, ou Dcstrlllgír, v. trans.
(an!.) DispOr, ordenar: v. g. destl'enga DeliS.
Ehlcict. Talvez o mesmo que eleslranger.
Dc..trepúr...c, V. ref. Deslizar-se, V. g.
por urna corda: descer d'onde estava trepado.
De.. h·czll, S. f. A quahdade de ser destro, a~il. § A facilidade, e bom geilo, com
que faz alguma cousa o que estiJ adestrado, hem ensinado, e hallituado a fazel·a;
aptidão. !:\ tip:. "lJestrezcI do ingrnho.. V. do
Arc. I. 4. § Inuustria, habilidade; opp. a
elesmf.lze/o, inercia. § V. flahilidade, SYIl.
Destrllui,', V. trans. 'firar os pés doses·
tribos. V. Estribar. V. trans. § V. intrans.
Perder os estribos. V. Estribar, v. intrans.
DCHt"lbnír, e der. V. Distribuir, etc. (corno se usa.)
D .."t'·ícto, - h-Uo. V. Districto....
Dcsl";llell, S. f. A operação de diVidir o
fóro prlo' âchpgas. ~ Separação minuciosa.
Dc...t.·IIICild .....CIl(C, adv. (an!.) Dlslto·
ctamentc, ápartadamente. Ineá. 3. 533.•declarres as pessoas destrinçadallle~lte"
DCHt,·IIlÇ.ldo, p. p. de DestrInçar. Exposto com individuação, mIudamente § (I'
for.) Diz-se do fOro de um Unto com casa,
que se dividiu pelos difi'erentes achegas ou
forp,iros, que n'plle devem pagar em proporção da quantidade de terr~, que cadf
um possue. dentro da dema~caçao .do casa:
Dcst,'IIlCá.-, v. trans. IJlzer mll!d~men.
te ou com ·miudeza. § Separar, indiVIduar,
considerar de per si as razões, fundamenr'
tflS de alguma questão. .Arle de fll/·t~r, :
329. !:\ lJestrinçar ; It. de dlr. emplnteuhcO),
divid'ir o fOro de um fi~to,. ou casal p,ell~:
dilferentes acIJegas, e fO!'elros quet!d~de
devem pagar em propol'çao da quan I dede terra, que cada um .possue dentro da
marcação do casal. Leao, O~.
tripas'
Dcstrlpár, V. trans. TIrar as
,
limpaI' das tripas.
) Tirar a
DCHtr.lpulá.·, V. trans. (t. mar.
tripulação a um navio.
. .deslruDcstrí..slmo, sup. d~ Dest~. ii 9 .,.
simo no dardo·. (em o J.ogar lIeS ·.nian«homem dest'risStmo» Brzt. O. ' 3. I .
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cebo dos!'l'issillW)) lcl, 6, 27, - nas opera~es cirlLrgicas.
Dê8tro, s. m. por Déstra. Eu{r. 3. 7. e
5 7 Ter manceba a desbro,o á destra, manti'da': .as e~poras .põem-se de d~stro, e d~
sestru. i. é, ela direIta, e esquerda. Ord. At·
I. 63.21. (O livro traz doestl'O, e seestro, por
srr li agudo,. que os antigos costumavam
dobrar.) § 1~'azel' cavallo, .andor, a riestTO ;
vazio para se for neces~ano. B. I. 4. 8. por
eslado.•os cavallos de déstl'o 1elrei D. J.
1.. Leão, Ch/'. D. Duar/e, p. 9. "tumba a·
destro" Luc. 10. 2~.
Di'sh'O, u, adJ. (do Lat. de:c/er, a, um)
Dolado de destreza; agil, desembaraçado:
~. g. a destra mâo. § Ilabil : .Itomem destl'O em tratar nrgocios.. § A destra agulha;
de que se usa com destreza. Ga/h. Temp/o,
4. 99. § Perito, habil: marinheiro de~tro :
olficia/ destro nas armas: "molheI' hade ser
engenhosa, e destra nas cousas de casa))
Ulis. 1. 3. que as sai ba fazer com destreza,
e boa indu~lria; nào atada, nem desmazelada. § Ug. Sagaz, astuto.
.
De.lróclI, S. f. O acto e etrelto de des·
trocar o que s~ trocfl.u por negocio, ou por
engano, e eqlllvocaçao.
Dcslroc,ulo, B. Ft. 3. 395. p. p. de Destrocar.
Desh'oçúclo, p. p. d~ Destroçar. § Ca·
pilão destroçado; I. é, CII.l~ tropa~, ou navio Dcam destToçados. Ullss. I. 40. "o na·
vio destroçado" Elt{I'. 2. 5. § (,as armas defensivas 'do corpo não estavão tão destroçadas" desfritas Palmo 2. c. 1l7.
DC8I,'ocudó.·, ", S. O que, a que destroça: .destl'óçadol' de batalhas)) Hist. de isca,
r. 30 V. § - de caminhantes; ladrão de e Irada. § adj Que destroça: -o tempo destroçador das coisas creadas»
DC8trocn.,. V. trans, Desfazer a troca,
tornar a dar o que receberamos, e receber
o no~so Vieir. 8. 59.
Destroçá." V. trans. (talvez do FI' ant.
desll'ousser) Cortar em troços, separar alguma parte do tronco, ou corpo: "e dest7'oçado em desegual combate, palpitando al"um
membro ja~ por terra" "destmçar malftas"
da armadura. Jllaus. § llg. Dividir com desordem, de baratar o exercito, matando genle. Ar/'. 7. I. «des/roçou doze campos Franrezes. § Desbaratar o navio dos apparelhos:
a. y. a /orlllenta destroçou o navio. de arvores, velame, etc. § llg. flestmçal' a/guem ;
fazer perder bens, passar trabalho. § Fazer destroço; rui na. § Destl'oçar; dividir
em troços: V. g. - a in{anteria ; fI uando os
esquadrões sâem á deslllada. § Destmçal' a
nal'r~fão; não seguir o lIo d'ella, cortai-a,
refem parles da !Iistoria, truncar; interromper. Queirós, V. de B. 271.
Deslroçár, V. intrans. (t. milit.) Dispersar-se uma força, desfazendo as fileiras. §
D~lroça/' ; voz de com mando para mandar
saIr da fôrma, desfazendo-se as fileiras.
DcSh'ô~o, S. m. Ruina. desolação, estrag~: v. g.laze/' destroço nos campos, no e:cercllo, no navio (a tormenta ou combatp). Mal'.
Ap. Dlsc. 8 V. § Os c/es/roços do navio; os
reslos que lIcam do nallfragio: os destroços
da armada; os vasos, que reslam depois
dda lorm~nta, combate, em qu~ houve pera de outros: - do exercito; a tropa quI'
s1 a, ou se ajunta ás bandeiras do exerciodmotado. on destroçado: os - da o/fi~.nall' cio Cl:li{icio arntinado ; os ppd aços que
e.e re~la~; as ruinas. "o - do Ipmplo de
Uehópohs amda mostrão, e atteHão'a malestosa. grandeza do edificio" ii Destroço;
g. rUlOa moral: "Virgem donde soccorro
eSjlf'M~o ao meu dest'roço" (por, peccadosl Sâ
tIl'. § Os c/estroços da {ar tuna; llg. os
~stos, que llcam depois de alguma perda,
osesNraca; «o inimi~o se restabeleceu com
csll'oços do seu poder" o destroço da pes·
~: ~ue foi dpspoJada de roupas. Ac. dos
d g. . 17t ined. I. 379. ((no de. barato e
I~lrefo
sua pessoa. «nos miseraveis 11os o de
de
peccado destroços e rui nas de Adão
la,rr~cado de sua alta, e primitiva grandedulec.• -este que vês quasi cndaver he hum
lu roça dos annos, e dos ludíbrios da for~~ 0d despojo, cadaver. Cam. Ecl, 2. -o
, e Adonis bello moço»
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Dcstroná." V. Irans. Desenthronizar. §
Não se acha nos nossos classico , mas sim
elll Logar d'elle des/hI'onizar; ou elescnthronizal'. GLoss. FI'.
. ~esh'oucádo, p. p. de Destroncar; e
adJ. Desmembrado, separado, cortado do
lronco, ou todo, de que era parte. ELogiada,
r 200 v. "coberta a terra de deslro/lcaeLos
membro,,, fig.• esta coroa ... destrancada da
de Castella.. Jorn. d'Ar &. I. c. 7. separada
como de tronco. § A que se cortam algun
membros. Vieir. I. 1064. «cadaver seco,
triste, e des/roncado» § Navio destrrmcado:
V. DpFtroçado; desapparelhado. § Truncado.
Coutinho, Proem. "vai toda a materia da
narração destrancada.. § Uabicle destrancado;
dpsmanchado. Apo/. Dia/. I. 225.
DeNt"ollciu', v. trans. Desgalhar, separar ramo, ou membro de tronco. de corpo;
desmembrar, decepar. J!JCllts. (. 10 v. Vietl'a:
.as palavras destroncando" Eneida, 4. 17. V.
Destroncado. S Lançar fôra da junla, e articulações: v. g. destroncar um braço. ttJll
pé. V. Estroncar; porque c1es. e es entram
na composição no mpsmo sl'ntido, V. g. espedir· se, esbulhar, etc. V. Ks. § Algnns escrevem destl'ltllcar. V. Troncal', no fim.
Dcstroullllceidu, ", adj. Sem tronco,
~em caule; diz-:;e dos vegetaes. /Ir. C.
DcslrllctlbHidádc, S. f. Qualidade do
que é destruclivel.
DCHtl't.ctlvlIlUimtc, adI'. De um modo
de lructil'o.
DC""'IICIÍl'cl, adj. 2 f(. Que se pôde destruir; qne é sujeito a destruição.
Dcsh'uctil'O, 8, adj. rdo Lat. destructivus, a, um) Que drstroe, tende para deslruir, tem a propriedade de destruir A/v.
Ir. jan. 178~. ti~. "o amor lascivo he e/estruclivo das virtuaes,,· Varel/a, p. 5n.
Dcst"úcto, p. p. (allt.) de Destruir. Nobiliar. f. 321.
Dcstrllctór, adj. e S. Deslt'uidor.
,DcwIJ'ulciio, S. f. (do Lat. destructio) O
aclo de destruir. § A ruina do que eslava
feito: 11. g. a - do edificio: e fig destruição da I'epltbtica, das lor/unas, saúde. § CouFa que a causa. Cato Ram. f. 736. "o traba·
lho de todo o anno, com alguma- do ceo,
ou da tena (de geadas, pedrisco, ferrugem,
etc.) brevemente se [orna em nada" "esses
heroes couqnistadores, ou antes pragas, pestes, e destruicões do mundo».
DCSIJ'uicló, p. p. de Deslruir; e adj. Arruinado inteiramente, demolido, derribado;
desbaratado, estra~ado: "urdia a falsidade
por ver o Nal'eganle riestl'uido.. Lus. 2. 10.
"o mundo pareceu ser destl'Uido.. Lus. 6. 71.
Dcstruldo." 8, S. e adj. Que destroe, que
arruína; que causa devastaçiio. Val'e/la, p.

526.

DES

67-1

informes. ArraSa?' é pór alguma cousa a nivel do chão; rasa como elle ; não deixar
pedra sobre pedra. Devastar é deixar vasio,
deserlo, e red IIzido a solidão, o 10U'ar da
cousa c/evas/ada. Derriba-se uma cO/llmna,
o cal'allo c1el'l'iba o cavalleiro, a fortuna derl'iba o homem do poder, etc. e nada d'i to
é des/l'uic/o, nem arrasado, nem devastado.
1Jestróe-se um edifíciu, uma cidade, a mOl'te
destróe os projpctos dos homen , a sã philosophia destróe os vãos syslemas, e não se
póde dizer com egnal pl'opriedade que os
al'l'uitw, e menos que os an'asa, ou clel'l'iba, ou devasta. Otempo arruina a mais suberbas fabricas do humano poder, e industria: mnitaF obras, quI' pm ontras pdade~ admiravam por sua magnillcrllcia,pstão hoje
arruinadas, e sômente d'rlla,; se conservam
lastimosos restos. O furor da guerra se compraz mUlfas vezes de arraSft7' muros, fortalezas. e cidade, igualando tudo com o chão,
e não dpixando pedra sobre pedra.
DCst"lIIICB", V. Destroncar,
Dcsh'lIuruclo, p. p. de DestrunFar; e adj.
Que se destrullfou; que ficou sem trunfos.
§ (t. bot.) Que não lem trunfa.
Dcstrullral', v. trans. (t. dos jogos de
cartas) Tirar os lrunfos a quem os tem,
obrigando·o a jogaI-os: v. g. - os parceiros.
Destú." S. m. pI. Des/1lres (ant. e signif.
incerta) Os destUl'/!s das galés; para fazer cscadas, e aliás para dar vaivpllJ com elles.
Uou/o, 6. 6. 6. "escadas dos des/w'es dos navias, para commelll'rem a subida" será mastro:, ou ppças semelhantes?
UCHuudi." V. Dissuadir. Costa, Egl. de
Vtl'g. 29 v.
Dcsub"rllllcliHlo, p. (I. de Desubstanciar. Privado da substancia. § fig. Privado
dos bens que pos'uia.
DCNIIHbtlluclà." V. trans. Tirar a substancia: no fig. "desubs/anciar a nolJrrza.. tirar-JJle as posses, I'azendas, etc. Jltani{ de
Port. em 1641. p. 27.
DCHlldllÇilo, S. f. (do Lat. desudatio) (t.
med.) Suor copioso, exce.ssivo, symptomatico.
DcslIUurflciio, S. f. (1. chym.) Acção de
de ulfurar. •
Dcslllfllrár, V. trans. V. Desulfuretar.
DC8ulfu.'ctla." ou - plaU"CtllJ', V. trans.
(I. chym.1 Privar algum corpo, ou substancia do enxofre. Pim. C. "emprega· se a cal,
011 o ferro para - o chumbo.. § Hoje prefere-se Oesnlfurar.
DCNultor, S. m, (do Lat.) (t. ant. nom.)
Cavalleiro que saltava d'um cavallo para
outro.
DC,"lIUÓ.'lo, 8, adj. Que salta de uma
para outra parte, que não é persistente.
DCl!lúm, adI'. (da prep. de com o ad\'o
mm, ou SllÜ; do Lal. stJnut, ou antes da
prep. Grpg. syn ou sltn) Juntamente, em
companhia, V. Desuum. Os antigos dobra- ,
vam o u agudo; v. g. a/üu, ner"!~u, a/QRu,
por atum, nenhum, algum: e a sim o z; V.
g. a/fi':, @/fii, por a/fim, a/fim, e/c.
DesuIIIÍl', V. tran . (do Lat. desumel'e)
Deduzir, infl'rir, conjecturar, lirar por il/ação. Pel'. E/ng. 1. 71. 13.
DCHÍlU, ad\'o (ant.) JuntamPllte, de companhia. P. da H. Gen. 3. p. 393. Em outros
Doc. Ant. aclJa-se desum, ou dcssuum: V.

Destrulmento, S. m. (ant.) Destruição.
Ord. Ar. I. r. 285.
DCl!ltruír, V. truns: (do Lat. des/ruere)
Derribar, demolir o ediOcio: "des/7'uil'ão por
terra" Leão, ()hl'. I. r. 152. derruir. § Arruinar, deitar a perder: V. g. destruir os bens,
a saúde, o es/ac/o, etc. "o tempo destroe as
opiniões» destruir as Leis, a phüosophia: "e
o contrario disto he que dest1'ue· Ceita, S.
da PU7'i{. r. 92 v. "o Filho _do homem I~ão
veyo eles/ruÍ!' alma, ma sa\val-as» Gat.
Rom. {. 727. § Causar grande rui na, assolar, devastar. § Derrotar, de~baratar. ~ Exlinguir, dar cabo: a mar/e deslroe lodos os e~te.
pl'njec/os.
..
Dcsuulaiu', V. tra\ls. (t. vulg.) Arrancar
Dest.'ui.·-sc, V. reI. CaIr em rUI na; e as unbas.
fig. desfazpr-se, desvanecer-se. § ii. E:traUcsuulut"-HC, V. reI. K tralrar o cavallo
gar-se V. § DestruiT-se a si mesmo; matar- as unhas, ou o casco. § O vulgo o u a na
se. § ii. Arruinar-se de bens, sande, etc. accepçào de ser muito diligente, trabalhar
(p. us.) § Este verbo geralmente se conju- muito em qualquer obra, ou mestl'r; parega como subir, e por isso se diz, eu c/es- ce que \la mesma o pmprrga F. E/ys. 1'. 3.
truo, tu des/Toes, etc. comtudo não é ~rrq 71· 199. dos Verso "prompto se nãodcsunha
dizer tu destl'ues, elle destnle, c/c. porem e Filinto. e 1'. 2. 71. 77. nsando da desmediantiquado. e muitos classicos assim usaram. da liberdade que o caracterisa, usa-o em siGram. de Jlforaes. C. 4. Lus. 3.88. e outros. gniflcaçào transitiva, o que talvez se não de(Destruir, D~rribar, Arruinar, Arrasar. De- Vd imitar: "as ode~, e elegiadas dcsunhava».
vastar. Syn.) Des/ruir é propriamente ,d~sDeHtlllliio S. f. Separacão do que pstal'a
fazer a estrnctura ;. desfazpr ,a composlçao, uríido. § fig. Falta de união, ma intelligf'no arranjo as relaçoes, e a forma. Del'l'tbal' cia; desconformidade: V. g. - de von/ades.
é lançar por tprra O que estava er~uido, o § Antiphe!1'
..
que estava ao alto, o que eslava em. pé. AI'DC"uDldllllleotc, adv. Sem ullJao; seminal' é reduzir a rui nas ; deslmt1' de tal I paradampnte.
modo, que só fiquem reslos desordenados e
Dcsunidos; Ac. dos Sing. 2. 48. p. p. de
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Dcsnnír, v. trans. Separar o que estava
unido. e encorporado com olltra cousa: e
fig.. de~ullir pessoas, que conviviam; vontades. que roStavam con{onnes: desunir os COI'pos de excrci/o.
DClolusáll:owCllic, adv. Fóra do uso, do
costume.
Dl's"sRIlo, p. p. de Desusai'; e adj. Que
não se utia inteiramf'ute; obsoleto, antiquado: v. (J es/ylos, palav1'a.s desusadas. §
Desaco lumado: v. g. ca1J1l1lho desusaria.
Vasco Ar·/e. § iJesusodo á guerra; dr<aOcilo:
povos -; dados il paz. Eneicl. 7. 161. § Extraol'(li lIario, sobrcna.t ural, não vul~ar: v. g.
ca.so desu.ado. B. /i lar. 2. 159. 6'am. /las
Ecl. "formo ura desusar/a» "musica desusa·
da.s" "ligeireza desnsada" § supino: "Palavras que o tempo lem desusado" LalJanha.
B. 4. Prol. (po:to em desuso) § Desllsado;
não frrqurntado, escuso. Eneiel. II. 129.
Bt'oS.... i..·, v. lrans. uso só no parto e supino: Deixar de usar. V. Desusado.
nc",ú"o, S. m. Descostume, inErequencia, pouco uso. Vieira, 5. 425. "e cusa-se
cem o desuso. ibiel. 91. "he o as umpto do
sermão mais novo pelo desusa .. § O - dos
espelhos, dos trajos, 7110da.s; falta de uso. ~
Caíl' em destlso; não se UEal' mais; tornar-se
desusado.
Dc,m"ollíto, ou-dicto, u, adj. fant.) Sobrrdicto, jil acima dielo e declarado. Elucid.
Dcsúum, adv. (ant.) Junlamente, em
commuJ1l, em companhia. § Viver de $!tum;
em sllum; de consllttm; todos de sinwl, que
em LaL. se acha com in, insimul, e em
Port. com as prep. de, em, com; e dila
prep. em "de com suttm.. como de sobre, de
sob, a sob, elc. V. Suum. Orll. Ar. 1. 63. 24.
"parentesco que bão de $ltum (entre si) ..
cecommeller algum drlicto de stt'Ul1l» L. 5.
T. 109. Por onde se vC, quI' desumn não é
o contrario de COllsltwn. Elucid.. art. De
6'onslllt1n. (Assim e~creveram demen/res, e
emmenll'e, a mentre.) Desum, e ensembra
(do Francez en semble); ao mesmo tempo,
juntamente: "de sorte que os tres 10 car-niceiro, e dois m9ços ajudantes), nem os
dous en .lembra, nem de sum nom talhem,
mas bum estrrJ1ladamente (só) talbe quando
quizer" Elucid. V Desum.
Dcs"uído, p. p. de Desvair-se; e adj.
Esvaido, esgollado, desangrado: "desvaiclo
de sangue e quasi de~maiauoll Vieira, 7.
449. At. P. c 214. (des. ou es juntos a vanidus, como evanidus) V. Esvaido.
Dcs"ulrádo, p. p. de DE:svairar; e adj.
Diver-o, encontrado, não consonante: V. g
1'um01' desvairado da ar/i1hel'Ía. B. "caminhos desvaimdosll Fl. N. I. r. 32. "desvaimdos a\vidradores" di. cordes nos pareceres.
avaliações. Ord. Ar. 5. 114. 6. § Tempos
desvairados; incostantps. Oas. 5. C. 23. ii.
contrarlos il navrgação: "em tão desvairado
tempoll Cal'la Regia. em Freú'c, L. 4. n."
95. "fez tão desl'atmda viagrm, que em tres
annos não pôde huma vpz chrgar ao orirnte, para onde levava a próall II. N. 2. 3~4.
(ma, por desviada de seu direito rumo, e
caminho) § Golpe desvairado; qnp não vai
bem mandado. Palm. 3. r. 103. § iJesvaimdo; que não falia pela mesma bocca, e ago·
ra diZ uma cousa, 10/10 o contrario; illCOlJerente, desconforme, encontrado, variante: "houverão desl'aimdas provisões" P.
Rib. Rei. I. p. 10 M. P. r. 267. -são os nossos bonzos tão desraimdos no que prégão.
que hoje dizem huma cousa. e a manhãa
outra" .os Judeus dão aos -[rxtos desva'iradas inlrrpretações Jl inconstantes, desconformrs. Arr. 3. 14. § Discrf'pante da vrrdade:
.a historia vai drstrnnrada, e desvairada ..
Coutinho, Prohemio do Cerco de iJitt. ~ Exaltado, allucinado, variado, louco: -desvairados lJensalllen/os do velho caduco ll Em'irla,
7. 102. e 105. ~ Diverso: V. g. (/emanda.s,
pleilos desvairados. Ord. Ar. .. se os feitos
forrffi com d&vai'-adas partrs" "estilos desvairados" cit. Ord. L l' 67. 6. MHomens
desl'airados; de varia qualidades, e sortes,
nobrps, vis, etc Elu~icl.
DCS"ulrllllléllto, S. m. Estado de exaltação, allucinação, loucura.
Dcnáh'(\llçll, S. f. (ant.) Discrepancia,
diJferença. 1fT, 1. 4.

Dcsvnh'lÍr, V. trans. Allucinar, exaltar,
fazer enlouquecer; aconselllar mal: "ambiclo.os, (Iue desvairaes o povo .. A. flerc.
Desvah'á", V. intralls. Olscrepar, discordar. Eneida, t:!. 53. "e os corações descai"aT no sentimentoll V. Desvariar: "os Gre~.os desvaií'ão em alguma coisa da nossa féVlar. d' Ourem, {. 511. (·desvaimnda os alvidradores- discordando na scntrnça; ós
juizes nos votos; os conselheiros nos pareCl'rrs. Orcl.
3. 1'. 114.
Dc",v.. ls·iU'.~é, v. rer. Exaltar-se, allucinar·se, perder a cabeça, disparatar, dizer
ou pratiGar desatinos.
Ucs"oh'c, S. m. Caminho opposto a outro lJ.
Dcs"áh'o, S. m. (ant.) Desavença, discordia. Lopes. "desacordos, e des'va'il'Os, em que
(el-I ei) anuava com a raynha" lned. 2. 18/i.
§ Variedade de votos, pareceres: - das cortes era o ponto mais sustancial, no que
houve antre todos grandes desvail'Os" Ined
I. 21\). § Variedade nos votos de dois, ou
mais jUizes; nas opiuiões religiosas. Ord.
Ar. 5. T. 25. § Discordancia ue opiniões.
Orcl. l. I. 18. § Desconformidade: V. g. desvairo dos consdhos. Obro elelRei D. DltM·te. §
Desvarío, desconcerto de ideias, que produzem incerteza: "estou em tanto deslJail'O,
que nào me entendo comigo .. fd. e Moça,
Ecl. 2. it. no dicto da testemunha, que não
é cuherente. Ord. Alan. L. 65. I. .0 escrivam e creva as ditas torvações, e desvai1'0.1 da testemunha .. variações, variantes. §
.iJesvairo na conlinencia dos homens.. variedade nos semblantes. Azul'. c. 24. § lJesvail'o, no contexlo das cartas. Ord. Ar. 1.
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Dl·I<l'uí.·osc, V. Esvair-se.
Bc..vulc.·, v intrans. Não ter valimeulo,
"desvalerdes com o principeu Paiva, S. I. r.
139. Aulcgr. § Deixar de proteger, de soccorrer; nilo prestar auxilio, soccorro.
DCS"UUlI, S. f. Desvalimento. Paiva, S.
I. r 274. -as desvalia.s de muitos» e 3. r.
2~5. desprivança. Feo, (j. desgraça incornda.
Dcs"lIl1ár, V. tnins. (do pref. des, e valiar) Tirar, fazer perder a valia, o merecimento; avaliar mal.
Dt'S"lIlído, p. p. de Desvaler ; e aujo Que
não tem valimento para com alguem; que
não tem pessoa que o proteja, e lhe valha;
desprotegido, dr.samparado ; sem valedores,
sem fautores; adherentes, bandeiros, ou
bandoeiros § Usa-se subs. pI. : os desvalidos.
DCl'l"lIliJiulo, p. p. de Desvalijar: adeixando desvaliJad(}s os pobres caminhanteslJ
roubados.
DCoS'·III1Já.·, V. trans. (do FI'. dévalisel')
Roubar a mala, a matalotagem, o qne se
leva em jornada, e alforge. Vieira, UaTtas,
128. T. l. {Resp. dcsballjar.)
Dc"' ....Umcoto, S. m. Drsvalía, falta ou
perda de valimento; desgraça, desprivanca. V. do Arc. 1. § Desamparo.
Dcs...dó.·, S. m. A perda do preço, valor
da pessoa, das cousas que o tinham: erO
desvalol' dns artigos de luxo, pa~sada a moda" "o - das obras mal fabricadas" "o - a
que abatem as fazendas pela multiuão que
tia nos mercados".
DC!!Vlllvuli.do, u, adj. (I. boL.) Que não
tem vai vulas: "fructo desvalvulado. "capsula desvallJu/ada...
. DC>lV.lIDCCcdol·, o, adj. Que desvanece:
"hum não - das suas e peranças, e castellos de ventolJ § ii. subst.
DCSl'lIllCCt'.·, v. trans. Inspirar desvaneCimento, causar vanl?loria: V. g. a l)omba
não o desvaneceu. § I'rustrar, baldar: v. g.
dt'svaneceu-lhe os intentos. B. Flor. 2. 81.
"i~to dizia para - as diligencias do prett'ndent.e.. § lJesvanecer a cabeça: fazer pprder
o juizo: fig. era ãlteza do lugar lhe desvaneceu a cabeçall Vieira, 3. 77. "cousas que
desvanecem (sc. os homens) para a soberba..
ld .§ Di~sipar. apagoar; fazer de~apparecer;
extll1gUlr. V. Esvaecer.
DC,ói"lIllccérose, v. ref. e tambem apas-.
siv. Ter vaidadr, vangloriar-se: "Se ostris
depois de vencer os quatro reis se desvaneceu. a tanta soberba, eto.u Viei?'. 11. 14. §
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~rustrar-s~, baldar-se. § Passar, acabar, extlnglllr-se. V. (J. desvaneceram-se COm
lempo a.s el'l'oneas; as dôres ; a g/o"ia a1Il~
mona. § Desappare.c~r, sumir-se: ~que o
corP!l de Chnsto [dIZIam os hereges) subira so até as nuvens, e que ali se resoll'cra
em ar e se desvanecemlJ Viei/'. 5. 387. §
Desfazer-se, dessol ver-se: começa o nevoei?'o a desvanecer-se. § E-qul'cer.
. DC/.;"'Ullccillomclltc, adv. Com desvaneclmen.to: V. (J. falta?', obrar, jactar-se desvanecldamt'nte.
Dcs'·.. ~.ccído, p. p. de Desvanecer. § no
senl. actlV. Homt'JU vaidoso. van""lorioso
Ac. dos Sin,q. 2. IDO. § Baldado f~ustrado'
em vão. Viei/'. 1. 780. ecpara que a tencào
Uq ue desl'alleâda"
.
DC""'lllcclmcnto, S. m. Vaidade van.
gloria. § Erustração.
'
DC""'llntá1!'clII, S. r. Inferioridade no
combate, na disputa, na competencIa ele'
desig-llaldade de uma pessoa, ou cousa'a
respClto de ontra. § Damno, perda, prejui.
zoo Dec/'. de 21 de abrit de 1832.
Dc/.;,'oulujóst>mentc, adv. Com desvan.
tagem; dp modo desvantajoso.
Dcs,'uutnjoso, ósu, adj .. Prejndicial,
desfavorav.el: diz-se das cou;:as qne Ira.
zem, on podem trazer desvantagem, prejuízo, detrimeuto ou incovelliente.
Dcs"iio, ou E,... iio, S. m. (no Hesp. des.
van, entre o telhado e o forro do ullimo sobrado) Espaço esconso sob o telhado da ca·
sa, ou debaix.o das escadas, e que serve
para despejos. Res ChI'. J. /I. c. 51. "os des·
vãos dos paços, que he coi a Ião carregada
que de dia se carrega qualquer pe.soa de
andar só por eJles" g Ug. ltecanto, logar
apartado.
Des"llrli\l1lllllclltc, adv. Com desvario;
com inconstacia, variedades, devaneios de
quem desvaria, e mnda de opi.nião, e desconcerta de si mesmo.
DCS\"Ol'ltído, p. p. de Desvariar; e adj.
Vârio, e diver'o : v. g. os desvariados cann·
nhos de Ulysses (Lobo) ; a.s desvariadas cá·
l'es; chei1'Os - : diversos. AI. e Afaça, Ecl.
2. § eclllaginações liesvariada.s" do que !em
desvarios. PaJ.m. 3. r. 60. 2. § Des~al'lado
do juizo; que tem desvarios.
..
Des"...·llllllcoto, S. m. p. uso Dlversl·
dade, dilrerellça, variedade.
Dcs".. rl...·, V. trans. Fazer variar; mu·
dar eccomo o successo dos tempos desvaria
o que quulquer nos feitos pertendia» Lus.
Transr. r. 1:18.
.
_
Dcs"m'lúr, V. intrans. Tresval'lar, nao
dizer cousa cOJU cousa; drsvairar. § Con·
trariar-se, dizer o contrario do que se havia dicto, ou cousa dIversa. Lobo, 511: §
§ Dizer desacertos, como quem est~ variado, e tem o juizo pouco certo. Bnt. C. p.
386. eccom palavras enfeitadas andou dlJ,lvariando em pontinhos" § Di~cordar : v. g. a
{ama de-varia; i. é, vana. Bem. Lyma,
Ecl. 15. E/egiad. r. 221. .
. ..
DC"",u'h~ildo, ", adJ. (L. boI.) DIVIdido
em muitos ramos longos: t"OIlCO-:DesHlrio, S m. Dpsordem l)hj'S1C~,.pru·
dencial, moral: "os femenlldos fados JO d~l'
xavam do mundo o regimrnto, ou desvano
desgoverno. Uam. San. 195. § Desconcert~
mental do que não diz cou a com cous.a,
d('lirio por doença, ou paixão : tr~svarlo.
(,'am. Ecl. 5. eronue o meu erro vlsle, ou
desval'Ío" Lobo, r 40. ,c/esvarios dos que
amão" (loucuras deli rios l desacertos.) II. P.
r. 497. ecOs nossos desval'tos temos por a~r'
tos" erros, culpas: _pagão os pov~s os ~
varias de seus rei. " Arr. 3. 14. § DI.sçorj :
desvario. Ord. AI. 5. [. 'lil. .. qne seja ese
t'ario entre os ditos regnos (de Portugal,
Castplla)"
d velo'
Dcs"cládlllllclltC, adv. C~l!! os sobr~
V. g. trabalhar, cuidar - ; vlglal'alguma cousa.
V .roda
Dcs"cládo, p. p. de Desvelar; O'rio em
a noite trouxerào a Chmto de audlfl 175 v.
auditorio desvelado. F/os Sancl..
I. § lJesl'~lado adj. V. Uuidadoso, SIU!!:ra 8
,
,
Dcsvclàdo,
a, ad'J. Scm véu . Y,else ,lhe•
470. "quem tirou o veo ao amor. es dtl~.
descobria a cara, porque o mostrou
lado»

r
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o mesmo

De~velnlllenlo,
que Desvélo.
FI'. 11/. de Jes. Trab. 2. 33.
...
.
DCS\'clúr, V. trans. Causar vIg·JiI.a,. tirar
o somno, fazer estar desperto, e vJ~lando
com attenção. ll. N. 3. I· 5. e,rnatel'la que
dest'eloll Uluitos engenhos, a quem a naturela lanto~ an.nos e cond.eo estes selíredo~'
Freire. Daq UI, olhos destelall~s. 111: G. I. J!.
I'icil'. 10. 198. § DesvelaI' o tntl111g0 ; obl'l~al.o a estar desvelado. (juetl'ós, V. de 11.
~12. § Descobrir,. patentea~ ..
DCS\'clúr, v. ~ntra~s: Vigiar para conseguir alguma acçao. V/eI7'. ,~2. 206. ~.
Denclór-sc, v. ref. Nao dormir; perder o som no, por querer, em traba~ho, estudo, meditação: "nem tudo os antigos ?-Ieancarão dado que se dcsvelasSel!t mUito
sobre do. Eu,{7'. 4. 6. "necessarlo he ao
rei vigiár, velar, e des~'e(ar-se _sobre. se~s
ofOciaes, para boa adn:lIl11straçao da JU.Stlça. Afl'. 5. 3. "(~es:vela!-t'vs pela republica
pela riqueza.. Vlelt·.. I. 638. § iJesvelar-se
!In alguma eous~; lIg. fazei-a com todo o
cuidado. e rel1exao:
. .
DencleJá." v. mtrans. (I. nauL). DlmJnuir o pal1lJO para navegar e surdir menos' talvez arriar todo o panno e vélas :
l. USo nos roteiros, etc.
DC8\'élo, S. m. A vigilia, e cuidado, que
lem o que vigia, e deixa de dormir por motivo de estudo, cuidado, llpplicação, etc.
!'ieil·. 10. 138. -os seus cUJdados de dia, e
os eu desvelos de noite.. ~ Cousa que cau~a ma vigilia, e cuidado: "és mells desvé/os meus sonhos, l's meu perpetuo cuidado»
! Vigilancia, cuidado, diligrncia. § Perda
de somno. T. de Agor. 1. 2. "no paço só ha
trabalho, he perpetuo desvélo ; nelle não se
dorme. N. N. 7'. 3. "o desvelo de tantas noite~.

Dcncnellhár-sc, V. ref. Desatar-se do
lenoilho. V. Desenvencilhar-se.
Dcnctl,lór, v. trans. Tirar a venda dos
olhos: fazer abrir os olhos para vêr claramente a verdade, conhecer o engano. §-se,
I. ref. e lambem apa,siv. Cair a mascara,
descobrir· se : v. g. - se a fraude, a malitia, o dó/o, elc. desvendarem-se os olhos
ao cego das paixões, principalmente do
amor.
. Dencnerllçõo, S. r. Falta de veneração;
Irreverencia, desacatamento.
.
Dencncl'ár, v. trans. ão fazer venrra;ào, de~acatar: "dli$venera7' o acramento..
['aluo, fiam. 2. 605.
DC8\'cnóslls, adj. f. pI. (t. bot.) jI'olhas
-; sem veias.
DC8,·enlrcgádo. ti, adj. Agio/. Lus. 3. p.
650. -admirando a' todos o· dest'ent7'ega(1o
modo, com que comia..: o sentido, e o conteltn indicam que vale o me..mo que, soIrt'go, esfaimado; ainda que não seja facil a
elymologia.
.De8~cnlíara, E. r. Infelicidade infortuDlO, ma ventura, fatalidade. § V. Desgraça,
1JI11.

DencnlurndallltlDCe, adv. Desdito apor desgraça, por fa-

m~nle; infelizmente;
~hdade.

De8\'cnhll'aído, p. p. de Desventurar; e
adJ.lnfeliz, desdito~o, desgraçado. § ObserlC-se que nos melhores cJassicos é mais
frt'quen.te clesvcnltt1'ado, que dli$aventul'ado,
lê maiS analogico. VieiT. 1. 451. e 6. 477.
~~nl. 1. 3. 2~. Bem.. Lyma, Egt. 1. Oru;;,
D~8l'Cnlurár, V. trans. Privar de ventu~,dlla; infelicitar, fa7.er desventurado, torar mfcliz, de:graçado: eepóde a cega for-

I~ra desventUl'aT-r.~e, não ja abater-me a
nezas••tu 'poderas aditar-me, só queres
dtsrcnturar-me com desdens com esc!uivan!aS'.

'

t DUvcnluroso,

ósu. adj. (L poet.) DesI:~~urado, infeliz, sem 'ventura. 11. Etys. 3.

l:d~~verdccer,
~lVc.rgOnba,

V.

intrans. Perder a côr

S.

f. Falta de vergonha,

(161l0 , Impudor, descaramento. Flos Sanet.
~It -dli$vel'gonha da meretriz.. -a-

til.. es olhos de cão. "a - da impudici'UJerlonhádo, a, adj. V. DesavergoVOL, 1- FL,
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nhado. F. Elys. 8. 395. "desvel'{Jonhados
dons".
Dcs'·C.'gollllllllll'nto. V. Desavel'!!Onhamento, e desvergonha. Fel'r. Carta 10. L. I.
"com seu livre desvergonhame1lto.. AIT. 6. I.
D':H\'CHlido, p. Jl. de Desvestir; e adj.
Despido. § Que esta em roupas ca<eiras e
não de ceremonia, ou de sair fóra. Ined. '2.
p. 131 .. "o 'principe deceu, e mostrando-se
la el-rel) alDda desveslido •.
UeR.,'cHIi." V. trans. Despir: "desvestindo
a camJsa.. Azul'. e. 40. e,dssvestiT o vestido ..
DesvesUr-sc, V. rer. Deixar os vestidos; despir-se.
DCH\'ládo, p. p. de Desviar; e adj. Apartado do caminho, que se houvera de levar,
physico, ou moral. II. P. t. p. 24. "desviado
da verdade.. «que protervos, e in[jeis não
reprehendeo S. Thomas, que desviados não
encaminhou .. (i .. é, esgal'l'ados, perdidos,
afastados do camlDho da verdade) Flos Sanet.
p. 143 V. § Loga7' desviado; apartado do tracto da g-ente. ~ Desviado; apartado, distante : "a Eto/ia desllUela das nacões barbaras',
§ Não conforme. Eur/'. 4. 6. <~tudo se elreitua despiado do nosso cuidado.. Sagra71107',
I. C. 26. "fim desviado aliso 2. se. I. "moIJler desviada da cOlldição geral das outras"
§ lJaldado, atalhado, não efleítuado: "elesll7'ados poja ma astucia daquelle homem
meus buns, e benelicos intentos.. § Fóra de
all!um negocio: "nenhuma provincia da
Chrislandade se achou tão desviada deste
negocio.. Palm. 2, e. 156. § Dis uadido : do projeclo.
U""\·lé.,, V. trans. Apartar do caminho.
§ IIg, Aparlar do intento, negocios, commercios, conl'er~ação: "0 mayor amigo vos
ha-dr. despiar.. (nas pertencões de me/hora·
mentol Vieim. 7. 219. desencaminhar, tolher o cami!lho, e vias de conseguir: "a
fortuna desviando occa~iões de honra a quem
a bUEcaJJ Couto, 10. 3. 8. Cam. Est, l." out.
28. "se tão longe a fortuna me desl'ia.. (do
que de,Pjo.) ~ Despiar algum mal; apartaI-o,
alalhar-Ihe, baldar-lhe o emprego. DesviaI'
alguem do mal, ou o mat de alguem, Desvia?'
algllem do seu. e7TO. Fe7'T.11l'ist. 4. 3. Desvia7'
a/guem elo bom. caminho, da verdade, etc. §
Os ventos desviam o navio do parlo. Lus. I.
100. § Rechaçar, repellir: V. !lo desviar a
espada, a lança; desviar o golpe; evitar:
"quem deseja ver a ferida, não se empenha
em desviar a espadaJJ i. e, q uem deseja um
fim. não atalha, ou estorva o emprego dos
meios de o conseguir. lIt. L. p. 109. § Evital': v. g. desviar os azos, e as oeeasiões. Sag7'amol', I. C. 15. § Desencaminhar: v. g. desviar o dinheiro da sua det'ida opplieação;
extraviai', não o applicar as de~pezas, para
que esta de tillado. § Distrahir, desencaminhaI' moralmente. ..47'1'. I. 6. "o interesse
desviou alguns da fé.. "causas que desvião
ela lei de Deus.. Paiva, S. 1./.99. § DesJ;1'ar
ah/uem da sua determinação; dissuadir, tirai-o d'ella, Sagram. 1.21. De.svia?' algl~771a
(ortww, ou desgrar-a, t1'Obalho, morte a algo
Ined. I. 303. "a seu irmão desviam ?1lorlc
tão crua...
Dcs"ló." V. intrans. Apartar-se: "onde q
vi rão desviar da verdade" Leão, ChI'. 1'. I.
( 2. "desviaI' do qne manda a S. Igrpja..
Ord.
4. 99.20. § Desencaminhar as cou,as, frustrar o bom exilo. Couto Soldo .e daqui se verá quanto desvia (desencaminlJa
do bom exito) buscarem os vi. o-reis ... homens seus validos e sem as partes que convêm, para tratar os negocios, a que os mandão.. Couto, 8. c. 25.
De""Il"'-~e, V. ref. Apartar-seI separarse afastar-se: v. g. desviar-se aa vontade
de' alguem. Lobo, p. 435. Dest'ia7'-se da virtude da obrigação, do trabalho, da verdade do castigo do mar, do estudo, do assumpto, da obédiencia, etc. 1l'l71~ fljslr. ~,
469. ndli$viando-711e da obedIenCla, desViO
minha salvação...
.'
.
DC8vldrÁdo, 0, adJ. Diz-se do objecto
que perdeu a substancia vflrea que o revestia: louça desvidrada. § fig. Que perdeu
o brilho. o Justre.
Dc..vldrár.sc, v, ref. Per~er a louça,
ou outros objectos, a substanCIa vitrea que
a reveste,

De8,'hacnhór, V. trans. O mesmo que
DesenvenCIlhaI'.
UCS"ío, S. m. Logar desviado, retiro, fÓI'a
da e trada geral: "ovelha que em (lesvio o
lobo encontra.. : fig. solidão. Lobo, p. 45.
"deyxando-me nestes desvios desemparada»
"para desvio da côrte, e dEsterro do trafego deli a.. retiro. Lobo, p. 200. e 6',7. § lig.
~Iodo particular, e não commum de proceder. Ett{l'. .1. !. f. 19. e<idepelo 110 da gente .. , e deIxai essoutros sotis sel!uir seus
desvio~ ... § Descarninho: v. g. - das aguas,
que .nao seguem a levada, o eor7'ego, o cam inho,
o le!l~ que levam para 7'egadios dos adttei1'Os,
ou vmnhos, a quem se 7'ep~l'te, quando al{fuem as eneammha pam SI, ou pam {azel'
mat a quem locava ave::;. Ord. 2. 48. 4. § O
rio, quando rodeia, torce, faz voltas. § Apartamento, erro: v. g. desvio de caminho commum: e fig. da virtude, da verdade. H. P.
T. I. P 24. "conhecer o seu desvio e render o seu paTecer a razão". § Coúsa que
aparta e deSVIa do caminho physico ao que
anda, ou a corrente nos cotovelos e bancos, pu .pedras ~os leitos: e IIg. (Jue obriga, mClta a deJ.xar o caminho dIreito de
obrar, conseguir as cousa' prudente ~ moralmente: "no me.vo de tautos desvios (da
lei qe Deus)>> Pait'a, S. J. 99. § Aparlamento d aqUlllo que f0fte, e se desvia de nós
que nos e quiva. Gam, Ec/.. 5. est. 24. á Sttà
dama; "que podesse nlerecer-te hum tal
desvio" i. é, diminuição de a/fecto: "traclar
com desvio e esqui vanca.. Palm. 3. I 13 v.
"os desvios da fortuná, quando começa a
dar-nl!s de rost~» B. Cla7'. 3. c. 28. § SubterfuglO, e~caputa: -que o Samorim désse
desvio aos qlIe estavão encerrados na forta.'eza. cercad~ .. Couto, 12. 4. 8. § iJesvio de
d!71hel1'o, de lazenda; descaminllu' subtracção !raudulenta. § Desvio; apartaíllento do
caml1!ho que se levava. Elleida, 7. 8. § Oigressao do que se tractava, praticava. Llls.
6. 69. S CO~. a que embaraça, estorva. muda a ellrecçao,. que se levava. Be7'lI. Lima,
Cal'ta, 23 .. "S~ o rio topa no Feu curso algnm desvIO' 111. e llloça, 2. e. 15. "nascem
desvios, que tolhem o Ilm» (alalham, estorvam de lod~): "grandes. esperanças tem
grandes desvIOS" Berl't. Rm!. "desvios, que
o tempo acarretou para estorvar a obra»
y. do Arc. 6. c. 23. "Nãl! deu o pai repulsa
a mercê, mas hum desvIO com que se verificasse no Olho.. "o ma)'ol' amigo vos buscara sulilmente um desvio a honra e mercê
em que occultamente vos rivalisa ou inveja, não ousando encontrai-a as c'Jaras. "a
hypocri .ia não faz rosto, ladeJ'a, arrodeya,
e por mInas faz seus tractos e dli$vios... §
Cou a que balda a execução, frustra o SIlCcesso. Lus. 10. 113. "OS bramenes buscam
desvios CODl que S. Thomé não seja ouvido
prégar.. Casto L. I. "os desvios que o tempo
acarreta, e com que frustra os nossos inlentos.. V. do Are. I. C. 8.• sem estudar dli$vias; .. obedec~sse singelamente» i. é, escapulas para nao obedecer, cumprir o mandado: resposta evasivas, exclusivas, da pertenção e do pertendente. Vieil'. 9. 311. "batesles... a porta fechada, e repo ta desvios•.
§ Maneio de esgrima, com que se desvia a
espada, ou golpe do contrario: v. ri. dar
de vios. B, Ola7'. 3. c. 17. § O fru irar-se
alguma cousa intentada; frustração. Cam.
Es/. seg. J2, mau successo, ou máu exito,
nenhum fructo do intentado. § Ir 1)07' desvios; apartar-se do fio da g nte, não seguir
a eslraúa I:oimbrã; buscar outros nortes e
rumos q~e de ~ommum se não seguem;
a/feclar slllgulandades. § DesvIO; (nas linhas fl'rreas) linha de re"guardo, destinada ao cruzamento dos comboios.
DC""Ia'Culor, V. trans, Tirar a virtude o
merecimento de alguma cousa; desacreditar, deFprestigiar. § Interpretar em máu
sentido.
DcS\'Ia'ln{II'-sc, V. ref. Perder a virtude.
§ Desacreditar-se.
Delilvla'cúde, S. f. Falta de virtude; o
opposto da virtude. Eurr. 5. lO, "se a nobreza é virtude, perder·se-ha justamente
por tndo o que fôr desvirtude; se o não é,
pouco ou nada vaI; o explendor da linhagem seria mais certo se o desse o ventre,
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e não o pai, que mnitas vezes pMe ser
meramente putaLivo...
_.
Desvlrtuiu.o, Ó'IO, :ldJ. (t. poel. 'ao vlrtuoso, immoral, falto ue virtude. ). Elys. 7.
274. "gostos -..
.
Desvllnúr-se, V. a. passo \1. de alvelL)
Desvilual'-se o casco elo cavalto; é um dos
elfeitos do atroamento. Pinto Gin. 100.
Desvl\'er, V. intrans. Cessar de viver.
§ Usado transitivamente por Vieira, 8. 225,
-desandar o andado, e desvivel' o vivido..
DenolvÍl.lo, u, adj. (L bot.) Que não
tem volva alguma bem apparente; diz-se
do espique dos musgos.
Dcsy. Des, e. Y, ou I. (Des. y s.~ deve ler,
e escrever, e nao clesy) DepOIS d ISSO, alem
d'isso: (anL) aiiás des i. Ord. Ar I. Prol.

DET
lu~

lmclando amplamenle; dilatar-se, de uma palavra. N.a ph.rase:
:lo sol, é sol
a palavra delermlnatlVa. § Diz-se prillci.
Ipl'atica,
alargar-se, espraiar-se.
.
.
p. a. de Detergll' ; e adJ. 2 p.almente dos adj. que não são qualiUca,
Deleo'gente,

g. (t. de med.) Que limpa, ou mundlfica : tIVOS.
Det~rmlnÁ\'el, adj. 2 g. Que pode ser
diz-se dos remedios proprios para detergir
as chafl"as, e ulceras, e sobretudo dos que determl nado.
Dele"mlníslllo, S. m. (L pbilos.) Syslese appltcam exteriormente.
Dele"(;ír, V. trans. (do LaL delergere) (L ma de pllllosophia escholastica que subormed.) Limpar, rnundi!lcar, tirar o que adhe- dinava as determinações da vontade huma.
ria: V. g. delergi1' uma chaga, os inleslinos. na á acção providencial. § yslema que
admilte a influencia irresistivel dosmolivos
Pharm. T. I. t. 286. diz, delerger.
Dele,·lo." adj. 2 g. (do comparaI. LaL)
netermiolstll, S. m. (L philos.) Parti:
dario do determinismo.
Peor: V. g. condição deterior.) A!. L. 230.
Detel'silo, S. f. Acção de detergir.
Dete"loraçüo, S. r. Oestado de qualquer
D.,te.·s;\·o, ", adj. Que delerge limpa
cousa, muda~o a mal, ou a peor : V. (J. amundiflca;
detergente. Per. Bibl. 2. 'p. 493'
da casa, qwnla; dos coslumes, elc. § Damno, que recebe alg-lIma cousa.
Rego. Alv. C. 97. "ajudas -. Porl. Med.653:
B. fl'eq. na u/l. ed.
.
De~e"lo!,blllellto, S. m. O mesmo que diZ, delersorio. § -, S. m. 'pl. Os ([elersilJ(J$
IJ•.' ".ymeh·íu, ou DesYllllllet.,.u, S. f. OeterlOraçao.
Dete.·...ó.·lo, adj. O mesmo que Detersi:
Fóra de symmetria. § Falta de symmetria.
Dete"lo"note, aujo 2 f? Que deteriora. vo, detergente.
Detolhúr, V. trans. (do FI'. delaitler) .(L
Deterlor."·, V. trans. Fazer de peor connetestllçáio, s. f. (do Lal. deles/alio) Abo.
novo) Particularizar os factos, e suas CII'- dição, damniflcar, e.trag-ar. §-,v. Illtrans. e minação: "delestação da culpa. Vieira, t 2.
Brit. ChI'. 6. C. t9. "em deteslação de tal
cumstancias, relatar, r~ferir algu!Jla cousa - se, V. ref. D~mni(Jcar-se, est~agar-se.
miudamente, expol-a ClrcumstancladameuDetCl·lo,·ld.. de~ S. r. A qualtdade de ser obra" "mostra de odio, e - do crime. (em
te. § (t. milil.) Distribuir, repartir: V. g. - peorado, de ter ido a peor estado, mais de- odio d'elle).
Delesllllltlo, II, adj. (do p. ful. Lal. em
as guardas, o serviço.
.
_ cadente, ou dsscaido.
.
DetAlhe, S. ~. (~o. FI'. délaLl) Narr~çao
. Determl!.'n~ilo, S. L (do LaL de/e1'l1lLna- andus) (L poeL) Uetestavel: V. g. mons,
circumstanClada, lI1dlVldual, ou por mlUdo ltO) Uesoluçao da propna vontade. Albuq. 4. 11'0-.
DetestAr, V. trans. (do Lal. ([elestare)
de alguma acção, ou successo: V. g. {a:.er I. § lIesolução de animo valoroso, e resuluo - ele um Gel'CO, de uma balalha. § lJela- to; destemor. § Decreto, ordem, mandado Abqminar' prote~tar que se desapprova:
lhes; pI. as. part~cularidades, circumsta:n- do superior. § O ~cto .de lixar, ~ determi.- "fOi tal a efllcacIa, com que lhe clelestarão
cias e indivlduacoes de um caso, negocIo. nar: v. (j. determll1açao do sentIdo propno aquelle custOí<O divertimento. (a uns joga.
ou as. umpto. § -E~te vocabl!.lo, ~ o prece- c/e uma palall1'a. .§ Limitaç.ão doo prázo, ou dorp.s) Vieir. 8. 545. 2. reprovar como coudente são hoje mUI usados nao so na locu- espaço. § (L de CII·.) TermlDaçao. V. § lJe- sa detestavel. § Aborrecer muito: .as guercão vulf{ar, mas lambem nas corresronden- lerminação, (anL) demarcação, acto de de- ras sanguinosas, elelesladas das mães, edas
éias publicas, principalmente militares, e marcar, abalizar os limites. V. ·Determinar. esposas. ~ V. AborreceI', syn.
Dete.. tí.vel, adj. 2 g. Abominavel, digno
até nos papeis do govcmo. V. Alv. c/e Re- § V. Decisão, syn.
Dete"'"I~'ÚdllmelltC,
adv. .l1esolüta- de ser aborrecido. § Insupportavel, intolegim. de 7 c/e jal~. de l797..Não parecem
alheios da analogia do nosso Idioma, onde menle, deliberadamente. § PrecIsamente. ravel.
temos lalhe, lalho, elllalhm', relalhar, elc.; IJ. Flor. 2. 200. ~ A1'olltamente. Lus. 9. 67.
netestAvelmente, adv. De um modo decomtudo as pessoas doutas ai.nda repugn.a .se lançavam dr,/erminac/amenle" audaz, testavel, indignamente. § (I. famil.) Malissia introducção d'estas vozes, VIstO poder dl- resoluta ou denodadamente.
mamente, insllp[Jortavelmente: 11. g. cantar,
zer-se com Vieira, Cart 25. elo 7'. I. "não
Dete"mlontlísshuo, superl. de Deter· escrevei', (altal', dançar -.
posso encarecer a... quauto estilI\pi a re- minado. FI'. J'h. c/e Jes. Trab. I. 14.
IJeteúdo, ad.i. (an!.) Omesmo que Delido.
lação por menor do exercito,,' em logar. ~e
Dete.'mllládo, p. p de Determinar; e Doe. Anl.
,'elação c/e/alhacla. id. 113. (dando notIcia adJ. Hesoluto em commeller. Eu.fr. I. 3.
IJeth,·olliu'. V. Desentronizar,
de uma batalha) «esperão-se as parliculari- «Ului fOl·te. e c/elerminado a padecer. Jom.
Detldllllléllte, adv. Com vagar, minuc/ades no correio seguinte. (hoje se diria et' Afr. L. 3. lO. § Feito com delerminacão, ciosaml'nte.
os delalhes) id. 32. "com as cartas de. .. resolução. V. de Suso, r. 3. § Resposta- eleDetído, p. p. de Deter; e adj. Demorado,
soubemos as cil'cunsluncias (detalhes) das terminada; finai, decisiva, e calegorica; de retardado em al~um logar. § Parado, impecapitulações" Finalm~nte é erro grossei.r0 pessoa reso\uta, e animosa, decidida a fa· dido de andar. § Preso. retido.
dizer: não podemos amda dar o clelalhe clr· zer o que diZ, ou a tel-o por certo. Ined. 2.
IJetnllllciio, S. r. (do FI'. délonalioll) (L
cumstanciado (l'este nl'gocio; que vale tan- (. 63. ~ (Jg. "i\Jonte ... tão delerminado em de phys. é chym.) Huído mais ou menos
ta como, delalhe cle/alhado, ci1'Cumslancias se ir ás uuvens" 17. elo Arc. 2. 33.
forte devido ao abalo súbito do ar, causa·
Ct',rr,w/lslanciadas, S. Luiz, Gios. Franc. p.
Dt;tet·llllllodor,. S. m. O que julga, (1e· do pela formação, ou desenvolvimento ins4\.'
termll1a, sentencela causa, controversla, tantaneo de um volurr:e consideravel de
1lCletordnllclI, S. f. (ant.) Demora, delon- questão, disputa. Fios Sanct. P. 2. {. 3. I. gaz. § I~strondo. estrépito que fazem os mega. JClueid. •
"probo estava por juizo, e delerminador" § taes quando ~e inflammam, e se derretem.
D~teedô", S. m. (anL) Detentor, (porque lJelerminatim' dos aggravos. Casto 3. C. 76.
Detullàote, adj. Que é susceptível de
os 'Cintigos escreveram deloer, leel' ; leedm' juiz, desembargador. § Delerminador.- ora, detonar, de fazer estrondo.
d-é eslradas, ladrão: do Lat, lenere, tirado o s. O que, a que determina.
Detonúr, V. intrans. (1. pbys. e ~bym.)
_ --n medio) EltLC.
Dete"mloàllte, adj. 2 g. Que determi- Fazer estrondo por elJeito de explosao; ex·
netellcu, S. f. Demora, dilação. B. Fim'. na, que serve de detel'Illinar: V. {J. l'azão, plodir. § Estourar: V. g. - o sot ao fogo.
Deto.'ú.·, V. trans. Cortar os ramos das
2. 97. Brilo, U. p 270.
molivo -. § iI. p. a. de
IJeteueiio, S. f. Detença. § l1etenção : V.
Dete"llIh,ú" v.. tmns. (do Lat. delermi- arvores por junto do tronco.
Det"úeeüo, 3. f. O acto de detrair; muro
g. detenção do alheio em nosso poder. Rib. nare, formado do pref. de, e lerminus, mar·Usurp. n.o. ~ .• continuar a sua llljusta de- co, termo; pr,?priamen.te signiflca assignar muração .. Ãl'r. I. 24. Vieira, 9. 210. § lIalenção- p,'/sao.
as demarcaçoes, deslindar os termos; é o ledicencia, dilTamação.
.
Detellcoso, ósu, adj. Vagaroso: V. g. sentido em que se acba nos Doc. Ant. V.
Detructívo, ", adj Que detrae, ou aba'
?1Jal'chas detençosas. M. L. 7. p. 484. § Que Elucid. onde vem no Lat. hal·b. de 938 de- te o merecimento: "palavras -" B. Flo/'. 3.
demora a expedição da marcha. v:- do tire. lermi~avi,,?et.erminei, por, def!?arquei, es- 474. Animo elell'aclivo; espirito -; conver3. C. 6. "caminho aspero, e dentençoso" ~ De- tremei, bahzCJ) § Tomar resoluçao em algu- sações -; insi nuações -.
.
Detroctor, u, S. (do Lat.) MaledlCo, mal·
morado, largo, espaçoso: "conversação - ma cousa: v. g. (Jeterminou que se havia de
com a mulberes. B. Flor.
esperar pela armada. § Rl'solver, fazer pro- dizente, maledicente, dilTamador. Marl. Cal,
IJetellsor. V. Detentor. M. L. 4. {. 158. posilo: v. g. determinar fazei' alguma cou- 22 L. "eletmclora•. § O que, a que censura.
Detellto,', u, S. (do La1.) O que, a que sa. § Assignar: 11. g. determinar o dia,' de- P. P. PI'OI. Anel,.. Ch,. 3. C, 83.
Det"llhedor. V. Detractor. Marcos, ChI'.
detem o alheio: "injusto clelenlor" P. Rib. § terminar a a/g'Uem (;) lempo para algum ne(t. jur.) Aquelle que tclm a posse real, ou gocio. § Delerminal' o senlido de alg'uma pa- \. f. 22.
I t'
Detrlllter, V. trans. (do. L~t ~elra !crj
actual de algum predio : mas sem titulo de lavra; (Jxal-o, tIrai-o da incerteza. § lJelerdominio, como rendeiro, locatario. Per. e minaI' causM; despachar, sentenciar. A1T. (ant.) Detrahir, tirar parte, dlmlllulr: .,delsl'O-,
SO/LSa, Disc. Jur.
5, 4. "o juiz delermina RS causas. § Orde- hendo do seu direito peso" O,.d. A. ..
Dete.·, V. trans. (do LaL delinere) Demo- nar: v. g. V. mageslade determinou, que a 298. (com a cerceal'1nra da moeda). . V
Detrllhldo, p. p. e supin. de Detrablr..
rar alguem, fazer que não ande,.não vá,· mesa consultasse, elc.
não prosiga a cousa começada: "só porqne
Det.ermlllú,·.se, V. ref. Uesolver-se, to- o verbo. § Como subst. B. Flor. 2. 247.•0
o delem de ir morrer (o S. Xavier) ao Mo- mar resolução, decidir-se: Cal1t. Eleg. 2. clelmhida" ,
o
IJelrultír, V. trans. C~nsurar, ~balern'
1'0- L/tc. 4. 8. § Deler o pranlo, as lagrimas; «não sei delerminar-me por mais delermisuster. M. C. 10. 37. § Deler o alheio; re- nado que me veja. delerminarão-se a ficar, merecimento: v. g. detralllndo os {el/:
ter. § lJelel:; .pa!rar.; atalhar: v. g. deter o ou em !lcar no serviço dei rei" i. é, resol- 1'0Sos: de luzir, apoucar, acanhar, es ui.
impelo dos tmm!gos. M. Lus. I. p. 296. § Fa- veram-se a lInal. Leao, ChI'. T. I. {. 17. § trar'- AI'/'. I. 78. Del,.ahir a fam~, ~ l~r V
zer parar: V. g. deter as correnles dos l'ios: lJe/erminal'·se o aposlema, o lumor, o absces- menlo alheio. § Tirai' parte, dlmiDulr. .
"e os rios detiverão suas correntes" Costa, so; terminal'-se, resolver-se.
.
Detraher.
.
I de alo
Virgo
~eterDllnutivo, ,~, adj. Que tem a proDetrllhír, V. intrans. Dizer ma rao do
,
Detér."e, V. ref. Demorar-se: deli$r-se [lrledade de determlOar. § (t. de gram,) guem. Alma inslr. 2. 77.•murmu
em algum logar. §-se 110 assumplo, discurso, 'Qne determina ou restringe a signiflCl\ção detrahindo, e maldizendo'"
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pelrás, ~u Dctráz, adv. N.o lagar tra· anjos da celeste companhia Deosos o sacro guarde de perda e damno, e do homem
seiro antenal' ao que esta dlante: v. g. verso estã chamando:. Nem nega que esse denodado» .fleus não se ([ueixa, mas o seu
detraz de mim. Dobo, r. 257. "nasci delrds nomc prehemillente, Tambem aos mãos se não deixa" "lJeus me dê contenda com quem
daquelle penedo". § lJe17'az da poria, por dã, mas falsamente" V. Deu/emltom. 32 V. me entenda" "lJcus não come, nem bebe,
de/raz das casas, para delraz empuxa, elc. 17. Reg. D. t. c. 28 v. 13. Psalm. 46 v. 10. e mas julga o que entende" "Dws te mate I)
S Esta palavra precedida de prep. em pre- Psalm. 81 V. 6. Joan. c. 10 V. 34. "o deus fIIlJo, e o povo a meu injmigo» "lJeus dian·
ga-secamo loc adI'. Dus. 2.22·. "paradetraz deste mundo» o diabo. Mar·t. Cato f. \7;. § te, o mal' e chão" "Delts paga a quem em
a forte não forçando- e ibicl. 24. ·torna D~'Us; homem heroico e poderoso em mara- maus passos anda» "Deus não fla toucas,
pal'a delraz" "1'1:')'0 por detrás» ,tisso ja véi vilhas e I!randes virtudes: "Deos fez a Moy- que tira a umas -e dá a ontras" .Deus tc dê
âe Iras" § Seguindo-se-Ihe prep. fórma loc. sés deos de huma terra, que era o Eg.l'pto, ovelhas e filhos para cllas» "Deus ajuda aos
prep.: V. g. saiu de detraz ele mim, de de- e deos de um mar" Vieil'a. (V. Exoct. 7. I.) que trabalham» "Detls I:'stã diante dos amiIraz da poria. V. Tras. § fig. Depois.
Elpino, Poesias: "os Reis e os grandes deu· gos" .lJeus sabe o que nos está melhoru
Dell"lciio, S. f. Dl:'composição espontanl:'a ses da Lysia terra" "a Moysés cleos de Pha- ~lJeus te guard;e de parr'afo de legista e de
dos vl:'gétaes; ou tambem o residuo de uma raó" Paiva, S. 3. r 103 V. e 5. f. 112 v. (o mfra de Canomsta, e de etcetera de Escrisubstancia de um corpo qualquer dcsorga- ungido dt> Senhor, o seu poderoso contra vão e de rec:ipe de matasão" "Deus os fez,
nisado. Cod. Pharm. p. 125.
l'haraó, o seu braço, ou o da sua vingança lJeus os ajuntou» diz·se dos que se acham
Delrlmenlo, S. m. (do Lat. dct'rimeJltum) contra o Rei impio. V. Ungido, e Messias). unidos, e te m as mesmas inclinações, ou
Perda, prl:'juizo de alguma parte, diminui- § Deus que bem; (phr. ~ll.yplica) i. é, lJells semelhança physica. "A quem lJeus quer
ção: v. g. pelo uso, nos edificios, moveis, seja louvado, que bem o fez comnosco. Os ajudar, o vento llJe apanha a lenha» ceA
roupas: "a prata com as limpas e escova- medicas se acertam de curai' o enfermo. qnem Deus quiz bem, no 1'0 to Ih'o v~em"
gens tem não pouco -" "o - dos predios "lJeus que bem: e se não; não ha morte sem -Amanhecera, far-no~-ha lJeus mercê» cei
urbanos com o tempo- o que os annos e acbaque» UUs. 2. sC. 7. i. é, foi servido, que quem nada tem, lJeus mantém» "A quem
outras cousas elTeituam nas arvores anti- bem o fez. ou seja louvado. que bem o fez, madruga, Deus o ajuda" "A quem não pegas; a doença nos corpos animaes, nas ou quiz lJells que bem o fizesse eu, curando de, não o ouve Deus" .A Deus e el·Rei não
conchas, pedra.s; o que. o .tempo, as a~uas, bem. Ainda se diz a pbrase por inteiro, lJeus errarei" .A mãos lavadas lJeus lhe dã o
aUritos, etc., tiram e diminuem dos corpos que lê;:; bem, sem admirativa. § lJeus é gran- pão" "Melhor e um pão com Deus, que dois
inteiros. Mon. Lus. § lJetl'imen/o da saude, i1.e; expressão de consolação em alguma com o demo" "Mais vaI quem Deus ajuda,
do 00111 commum, da fazenda, da honl'a. B. desgraça, encomml:'nàando o remedia ao que quem muito madl'Dga. "Mais póde Deus
2. t. 4. § (L. astron.) Fraqueza apparente poder de Deus. ~ Objecto que tem B'rande que o diabo" "Mais pólle Dcus ajudar, que
do planeta, quando se acha em signo did- Influencia, granile poder: o dinheIro é o velar e madrugar" "Da Deus o frio conformetralmente opposto ãquelle em que se deus do mundo. § DeliS o ouça; expressão me a roupa» "Da Deus a roupa segundo e o
mostra em toda a sua força e influencia. § famil. em que se expre ~a o de~ejo que na· frio» "D:i- Deus nozes a quem não tem denV. Damno, syn.
da se opponha ao bom exito de alguma cou- te~" .Das pelo amor de lJous aos que tem
Dell"lwhu\oçll, S. f. (anL) Sentença, sa. § Deus querendo; i. é, ajudando elle. ~ .mais bens que os teusu .Deixar fazer a
Deus queira; oxalá: estimaria ba ·tantl:': Deus lJeus, que é sancto velho" "Ue lJeus vem o
deei ão. Elucid.
Delrito, s. m. Uesiduo, restos de qnal· queira que elle venha; lJeus qlleim que cho- bem, e das abelhas o mel" "La me leve
quer substancia; de um corpo qnalquer des- va. § Deus sobre ludo; locução de q ue se usa lJeus aonde estão os meus» .Não ha presoa
quando se duvida do bom exilo de alguma em que lJeus não reja" ,,~ão fez lJeus a quem
leilo, ou desorganisado.
Delrooá." V. De entronizar.
cousa. § A Deus e li l'enIUl'a; i. é, a todo o desl:'mparasse. -Quem boa dita tem, a DeliS
Delruncár. V. Destroncar. Maus. All'. risco. § lJeus 1:0S guarde, vos ajude, ou 1:0S a agradeça» .Quem não falia não o ouve
acompanhe; formulas de votos benevolos. lJeus" <·Quem se muda, lJells ajuda» "Quan.deirrmcado» .
Delrllsiio, S. f. (t. da anL discipl. eccl<:s.) § ES/a7' bem com lJeus; obrar bem, confor- do Deus queria, do norle cboviau "GuardaCastigo que antigamente se infligia aos cl<:- mar-se com a lei de Deus. § Como lJeus é do e o que lJous guarda» .Homem propõe,
rigos cruninosos, que consistia em serem servido; expres~ão que da a entender que e lJeus di ipõeu "Em pequena hora Deus
mandados para um mó teiro, onde eram alg-uma cousa não succedeu como deseja- melhora» .Quem não busca a Deus na vida,
encerrados e corregidos lemporaria ou per· vamos. § Graças a lJeus; i. e, felizmente, é deixado de Deus na morte» "Encommenpetuamente. Consto de Coimb. paragl'. 29. por fortuna. li Veio-me lJeus t'ér, (o povo dar a DelIS, botar a nadar» "Vel1tl1l'a te dê
.perpetua detl1lsão em mosteiro».
diz a v6r); i. é, deu-me um grande soccor- Deus, filho. que saber pouco te basla» "O
Delrúllo, 0, adj. Que esta, ou é posto em 1'0 em occasião que eu muito necessitava. amor de lJeus vence, todo o mal pereceu
detrusão. Borg. Carn. lJ. Uivo .clerigo - em § Vêr a lJeus pc/os pés; i. e, ter grande con· -Muito bruto cria o pão de lJeus» "Trabasolação no aperto em que se esta: it. sair- Ihemos e roguemos, que lJeus fará com
mosteiro" Toin. 3. p. 20.
Delumeeeneln, ou Detllmeseeoelo, se bem de alguma entalação. ii Com Deus que alcancemos- "Quem erra e se emenda,
1.1. (do LaL. delu1l1escel'e, desincIJar) (I. med.) diante; i. é, ajudando Deus. § J?a:.er alguma a lJeus se encommenda".
cousa com os 'olhns em Deus; i. é, com deDéu80, 011 Deoso, s. f. Divindade femiResolução de um tumor, de um inchaço.
sejo de lhe' agradar. § Leval' lJeus pa7'a si nina do gentilismo. § (fig. e poe1.) Amulher
Delurbár. V. Deturpar. Alma instr.
Ddul"pllÇiio, s. f. Acção de deturpar. § alquem; morrer, passar a vida etl:'rna. § Cormosa, ou a qu\'m se adora. V. Deus.
Ser com Deus; ser morto, ser defuncto Luc.
Dimses, ou Deoses, V. Deus, 8.° paraEstado da cousa deturpada.
9. C. 18. § !tJelhor te ajude Deus; expressão graplw.
DelurpudlU', adj. e S. Que deturpa.
Dcutergíll, S. C. (do Gr. d{Julos, secundaDeturpá." V. trans. (do Lat. detU'rpare) pela qual se da a entender'a outrem que
p. uso A.leiar, corromper, desLlgurar. Lei c/e o que se disse, ou prometteu, e incerto: it. rio, e ergon, obra) (1. med.) Conjuncto de
9de Selemb. de 1796. pamgr. 21. Atv. de 20 expressão que denota mas tenções. § !tfmt elfeilos secundarios, consecutivos dos medid! Maio de 1796. § Manchar, conspurcar. § Deus! interjeição que denota admiração, camentos.
Déutero-ellnóolco, adj. m. (composto
desassocego, ou espanlo. § Praza, on prouViciar: deturpar a linguagem.
Deúdo, S. m. (do Hesp.) (anL) Divido, vera a veus; i. é, oxalã. § Quando lJeus do Gr. dettle/'Os, segundo, e kanon, canon;
não
quer,
sanclos
1íão
1'ogam;
proverbio
que
posto
em segundo. ou posteriormente no
parentesco. Leão, ChI'. J. i. c. 46.
Beus, ou Ueoll, (do LaL. Deus) S. m. O denota que é escu ado recorrer a prote- canon) (L. tbeo!.) DIz-se de qualquer dos
principio creador, causa necessaria de tudo ctores inferiores, quando os poderosos não livros da Sagrada escriptura, que foram
que existe, e que as religiões monotheistas querem valer. § Valha-me Deus! expressão postos no canon mais tarde que os outros,
collocam acima da natureza como Ente Su- que denota certa moderação no enfado, ou I. é, pelo concilio Tridentino; taes são os
premo, illllnito em todas as suas perfeições, desgosto que temos de alguma cousa. § livros .de Esdras, de Tobias, de Judith, da
o~oipotente e sempiterno. § No christia- Vii-se com Deus; expres.ão de enfado, acom- Sabedoria, o Jl:cclesiaslico, Daruch, os dois
mimo: Ente uno e trino, creador do UDI- pauhada d'e IJenevolencia. § Por lJetlS; for- livros dos Machabêus, a epistola de S Pau·
leriO, e que com summa sabedoria regula mula de exhortar. § "lJeus me é testemunha, lo aos Hebreus, a de Sant-Iago, a de S, Juósseus destinos, premiando e ca tigando e Por Deus; (modos de jUl'ar) são huma mes- das, a 2." de S. Pedro, a 2." e 3." de . João
os homens em uma vida eterna de gloria, ma cousa. Cato Rom. 525. § Deus te guie! com o seu Apocalypse.
Dellte,'o""lUíl, S. f. l!;stado do que se
ou. de tormentos, conforme suas boas, ou diz o povo quando vê alguma estrella ca1Ilas obras n'este mundo. § Cada uma das dente, § Pelo amor de Deus; eXllressão com casou segunda vez.
Uellterogàmo, n, S. (1. did.) Gr. deu/e\tiSoas da Santissima Trindade: Deus Pa- que se roga. § De Deus; phrase determina112 Deus Filho, lJeus Espirito Santo. § Deus- tlva, que exprime compaixão. benevolen- l'OS, segundo, e gamos, casamento) O, a que
IMllem; o filho de Deus Jesus Chl'isto. § cia: um pobresinlw de lJeus. § Nem á mão de se casa I'm segundas nupcias.
fJ!us-Menilto; o menino Jesus. § lJeus. é ás Deus Pac/re; por modo nenhum. § 11 .Deus;
Delltcrolo"ío, S. f. (do Gr. deu/el'os, as
~ precedido de artigo, quando se quer V. Adeus. ~ Accender uma vela a Deus, ou- secundinas, e logos, tractado.) (L med.) Traag11l0car algum attributo da Divindade: o tra ao lJiavo; contempol'iza'r com os que ctado sobre as secundinas, sua natureza,
~us dos ea;erci/os. § No polythei mo: Ente seguem opiniões, partIdos contrarias, ser- usos e. connexões.
Dno!Ortal, superior aos homens, e a que se vindo, obsequiando ora a uns, ora a outros,
Dl"lIteronómlo, S. m. (do Gr. deu/eros,
~~ue uma influencia espeflial sobre de- de modo a ficar sempre bem com todos, e segundo, e nomos, lei, segunda lei) NOllle
<Iwmaua ordem de phenoml:'nos da natu- poder assim anferir vantagens do que vier do 5.° livro do PE'ntateucbo, ultima obra de
I!I.I: o deus do vinho; o - do fogo; o - do a ser vencedor. § Adag.: "lJeus casllga sem Moysés, em qne recopiladamenle se repetem
1111'. S Os Deuses; os seres imaginarios pau nem pedra» "Deus não ca liga com os preceitos da lei. Chama-se a este livro
1lprese~tados em (!ualqupr dos. exos, e que ambas as mãos" "lJeus desavenha quem nos cleuleronomio (lei segunda!, não porque con~obJecto do cu to pagão e idolatra: V. g. mantenha» "Deus consente, mas não sem- tenha uma lei di versa d'aquella, que foi da,,~~ Marte, DaccIJo, V~nus. § DeIlses; crea- pre" "lJeus e o que sara, e o mestre (ou o da no mon!e Sinai, mas porque repete essa
"'Ili celestes, ou humanas, proeminentes medico) leva a prata" "Deus te dê saude e mesma lei a favor dos Olhos gerados por
!l nalureza, virtudes, poder. Lus. "Que os- gozo, e casa com quintal e poço" "lJeus te aquelles pais, que a tinham recebido
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no Siuai, e que morreram no deserto. nunciados (que e o que as az JudtCUlJJsj, o cal', vulgarizar. Presles, AlttO clo Moul'o II
DeuterOltathill, S. f. (do Gr. deuleros, que no Report. a esse parag. se diz inquirir fil/. t . § Conhecer, e dar a saber cou i lI~t ~
segundo, e palhas, doeuça) K·tado morbido, (/cvassadCllIl nte, § O feito, em que se con- "eiS o sagaz astronomo devassa as orhftasoa.
que se desenvolve com a iul1ueucia de ou- tem a inquirição, e dictos das testemunl1as : cultas do cometas.' § DevassaI' 11l1'UI1l' ctra doença.
v. g. abrir, tirar; {echar deva.sa. § Pronttr!-- guear ocioso por ella·. C.Oltt. So/.{t Prato §
Deuteropóthlco, II, adj, Que tem oca· ciú." niguem na devassa .. declarar o JUIZ va~sar; alargar oque erajusto, efechava be~
racter da deuteropathia.
que alguem é culpado, e obrigado pelo. de- § IJg. Corromper Olt~ e dissolutamente' .
Deuteo'OI!lCOltíll, S. f. (do Gr. deuleros, poimentos das testemunllas no summario a q. os .cost~mes. Euf,:· ~. 5. "se as delici~
segundo, e sk.opein, ver) (t: med.) AlIucina- livrar-se da accusação : "saiu, ficou prolwn· da ASla nao clevassU1'!l0 a Portugal. -se
ção do espirito em que os doentes julgam ciado na devassa de morte de fnão. § lJar aquelle a quem maudao ref9I'mar ... fosse
ver cousas al'astadas ou futuras.
devassa a algltel/1; ouvi l-o em devassa. Au- c<?m ~rande. excesso de vestl~oS, e pagen!
Deuteról!le, S. r. Voz usada entre os es- to do Dia cte Jttizo.
di nels que la a devassar, e nao a reformar;
criptores ecclesiasticos; o mesmo que tral)eVII>l>lIl~UO, s. f. O acto de devass.ar, Feo, T,r._ '2. t· ~4 I. -com seu máo exemplo
dição. § Segunda lei dos Judeus, fundada ou deitar em devasso os coutos. Ord. At. 2. de~assarao a Cidade" Id. Quadr. § l'ro'lina tradição: "as deuteroses, ou tradições 65.22. f. 417. e 4.19. o parag. 23. "":d!tS hon· tUlr: V. g. mulher qu~ tem devassado alumdos Escribas, e Fariseosu Bem. Ft. I. 83.
ras: mallaclias. § Quebra dos privilegios.
ra com toda a sorte de homens. V. de SWo
Dêuto; Voz de orig. Gr. que serve de
l)en.Hslldi>l>llmo, sup. de Devassado. To- c. 43. § Devassar uma moça; cIJI'I'ompel-a'
prelixo entrando na composição de mui- talmente aberto, ou descoberto.
fazer que s.~ prostitúa: "devassallclo a /flha
tos termos chymicos, e de pharmacia; e siDevII..>li.do, p. p. de Devassai', v. trans. aos fra~cal'los, e perdl.dos. § - a alma; ra,
gnilica, segundo. Assim os prefixos proto V. § adj. Aberto, patente, exposto aos olhos, zel-a dissoluta. desp/ljada em pecear Pro
(primeiro), deuto, (segundo), trito (terceiro), á entrada. á pa 'agem, a ser conversado de Q. 2. 45. 2. "para desenfrear, c devassaI' ~
indicam as diversas proporções, em as quaes todos: "não querião (os lndios gentios) que almasu §./Jevassar os coutos, e hMI'(/'! . des.
urna substancia é combinada com outra: v. suas prayas fossem francas aos Portugue- coutar, tiraI', quebrar o privilegio de'hon.
!l' pl'Oto3JYdo de {erro, é a combinação do zes, e clevassadas de pas ageiro • Vici,'. 15. I'a. M. Ll~s. P. 5." L. 16. C. 79. «as devassaterro com o oxygeneo, na qual este se acha 28. § Logul' devas,~a(to; descoberto, exposto vão" (os pál'amos, ~u honl'aS por amadig~)
em menor proporção que em todas as ou- á vista. § (Jostwnes - ; corrompidos, com e C. 80 . • devassal'ao ... as honras mal intra~ combinações da mesma natureza: dett- que rOta e abertamente se on'ende a mora· troduzidas, etc.» V. a O/'(t. Ar. 'Z. 59. U. e
Io3JYclo de (erro, é aquella em que o ox)'ge- Ildade, sem nejo nem temor: "mulheres-. 2. 65: .2. ~eitar em devasso, nào guardar
lIeo é em proporção maior que no pl'otOJJ!I- dissolutas. Elpino Duriense.
.
os pn vlleg'lOs, encoutos : e 5, T. 40. e de.
do, e menor que no tl'ilo3Jydo. Pim, C.
l)evtlHslido, p. p. de Devassar, v. 10- fesas a f~vor d~ algum lagar coutado, epor
Deutocllrbonádo, ", adj. (I. chym.) Que tran De qne se tirou devassa: v. g. o juiz onde se Incoma nos encoutos. V. oil. Ol'd.
é carbonado no segundo grau.
já tinha d\!vassado d'esse caso.
2. 65. 22. )1. 417. e o Etuc. al't. DevasSai" §
DeutochJot'elo, s. m. (L. chym.) AseDel·asslIdo." ", S. O que, a que devas- Quehrar pri vilf'giJ de devesa; de não dar
guuda combina!)ão do chloro com um cor- sa; que publica, que divulga: v, g. devas- aposentadoria na terra: "outro sim devas.
po simples, quando póde combinar-se em sadora da propl'ia honra; devassador dos saI/lOS O povo da dila cidade (Lisboa) para
mais de urna proporçao.
de{eitos at/wlOs.
apouscntarem rom elles» Coes, Ch1'. Mali.
Deuto>lulf.ll,cto, S. m. (t. chym.) A seDeV">lSlllllente, adv. Sem guarda, de- I. C. 103. (Lisboa pagava uma imposicão
gunda combinação do enxofre com um resa; em logal' aberto. Ineel. I. 1139 . • na pela isp.nção de dar aposentadoria á côrte,
corpo sim~les quando com esse corpo elle )'greja d'Alverca, honde (OS ossos do re- lIuando lá eslava, e depois teve os pacos
póde comblOar-se em mais de uma propor- gente) devassamenle jaziam.. § Devassamen- dos estáos, ou hostão ) Iii. 4.. e. 86. •devÍlS·
ção,
le; com devassidão, sem objec!)ão , ou re- sou todolos fidalgos, cavalleiros, e escudei·
Deu$óxydo, S. m. (t. chym.) O segundo sistencia: publicameute, sem pejo, ou res- ros do rei no para pa(l'arem jugada, o que
grau de oxydação de um corpo, que se pó- guardo do decoro, ou do publico: v. g. và dantes niio pagavão elies, nem seus parcei·
de combinar em varias proporções com o gtol'ia devassamentr. 'Íntrodl.tzida. V. do Arc. ros" § lJevassal' elas Iwnras, e 1;01110.1; in·
oxygeneo. Pim. C , .
.
4.. c. 3. "repou!'ão dcvassamente atolados no quirir sobre a sua Il'galidade. Cunha, V. do
DévII, s. m. (do Sanscnto deva, da raiZ, lodo do peccadoJ> !ct. 3. c. 3. de publico, Arc. f. 5'1. "f(uiz (O presidente da alçada)
div. brilhar) Nome dos deuses e genios bons com despejo, dissolução, desavergonl1ada- devlIssar o couto de Dornella.s em Braga.ld.
na religião iudiana.
mente.
II. do Arc. llO Cato dos Mal't. V. Devassar.
Devllcuo, S. f. Dizem assim Vieira, e muiDevlisSlIlllcnte, adv. (de deva.s~a) II.
l)el'II">lá.·, V. intrans. (I. for.) Inquirir,
tos dos êlassicos, a quem elle imitou es- for.) Em segredo. § Inquirir devassamen- e tomai' informação ácerca de algum deli·
crupulosarnente: hoje dizemos devoção cou- te; é perguntar testemunlJas em segredo, e cto, e peswa, ou pes oas flue o commelleforme ao Latim elevotio.
sem citar a parte, contra quem se inqui- ram' tirar devassa. § Devassar das honras,
Devllgllr, adv. Vall'arosamente. § Sem rem, para as vêr jurar; como se faz lias e coulos; lirar inquirição, e averiguar ll:l
pressa, sem precipitaçao.
inquiri!)ões devassas. Ol'd. Ar L. 3. T. 66. qlJe eram novamente feitas, e contra aproDevlllúto. V. Devoluto: a casa está eleva- I. e Man. L. l. 1'. 44. 3. e V. 24. 2. e L.3. hibição dos reis, e coino não lIeviam ser.
luto" i. é, vazia.
T. 47. I. na Fitip. L. 3. T. 62. I. «inquiri- M. Lus. P. 3." L. 9. e. 6. Id. P. 5. L. 16. C.
BevRnelldo.., adJ., e S. Ii1. Que devaneia; rá devassamente" O/'[t. At. 2. 59. Uep, ao pa- 80. "mandou íel-rey D. Afonsol devassal'das
IlOnms, e al)ural' todos os direitos. ibid.
utopista.
ra{ll'. 43. p, 375.
Devllneú.·, ou DevRneli..·, v. intrans.
DeVII!ll!llllllcnto, S. m. O acto e em~ilo "clevassal' do que se havia inlroduzido, e
Phantasiar, desvariar, delirar; pensar em de devassar, ou ser devassado; devassa- innovado (no accrescentamenlo das l~onr':5
cousas vãs, impossiveis, chimericas; em ção: v. g. o devassamento das hom'as, e e isenções probibidas) depois da L' mqUlvaidades. Maus. 20. est. I. «louco cleva- coutos. V. Ol'el.
5. 50.
rição".
Del·lI>lsá...se, V. ref. Fazer commurn, e
ne'lr de Jlum triste amanteu § Dizer cousas
Devl""sllnl.e, S. m. O que tira devassa.
franco o que era estauque, e privativo: ~cle
vãs, pueris; delirar; desatinar (iutransiti- § it. adj. 2 g. e p. a. de
vam.) § Desvariar, variar com incerteza por
Del'Il>l>lú", v. trans. Entrar em algum vassal'-se o trato da mina, ((Iue era so de
falta do verdadeiro conheci meu to ; delirar. lagar vedado. defeso. Ll:ts. 6. 30. «vedes o Portugal) a todas as naçõesu \. Andl'. t/ir.
~ Phantasiar; divagar com o pensamento, vosso reino devassando" "ir devassar os tér- 4. c. 87. § -se; tornar-se devasso, Jargo, o
P. P. DeeL.
minas do mundo" penetrar, chegai' aos fins que era justo, e fecbava bem: v. g.-se061Devanclo, ou Devllneo, S. m. Ideia va- d'elle, vedados por gelos; ou inaccessiveis tojo, a cai:va. § J)evassal'·~e.: fazer-se devas.ga, chimerica; imagiuação, p'hantasia: de- á navegação; ou encobertos. § Devassar .. so, dissoluto: ,,-se nos VICIOSo Feo, Quad,·
vaneio poetico. ~ Vaidade, desvanecimento. vêr o interior: v. g. deva sal' a casa de ou- P. I. f. 58. despejar-se, perder o temor d~
§ Deli rio, desvano, desalino, disparate. Leão, trem. Lobo, p. 578. "reparte os corredores justiças a vergonha aos bons, e virtuoSOS.
Orig. revir a parar em mil devanéos" V. do mais ligeiros, qne as terras vão ao longe § Fazer~se mais dissolnto no p~ccar, e pe~'
Arc'. 1. c. 3'Z. «era vaidade, e devuneou F. de vassan dou § Descobrir o logar cercado, der o pejo, etc. Fco, 1'1'. de S. Esl. D...
Elys. 7, 161. e t32. «ctevaneios. § Esperan- defeso: "tão alto (o baluarte de rama, elc.) "não se reformou antes devassolt·se lIIalS'
ça vã.
2ue ct~vassa'va toda a fortaleza .. Ancl/'. ChI'. § Devassar-se a alma; dar eutrad~ ao p~~'
DcvlÍ>lsa, S. f. Acto judicial, no qual se
. c. 7. § Descobrir, dar vista de si, de al- cado, ás tentaçõe~; fazer:s~ o I1ldIVldUr01!j"
inquirem testemunhas ácerca de algum cri- guma cousa, que costuma andar coberta: sol uto. § ProstitUIr-se. l'awa, S. I. . O.
me; i. é, se se commelteu tal, ou tal cri- "a sepa do sol aos rayos a raiz devassa" «tu Dlis. 1. sC. 4. "descartai a moça de ~n!er
me, de que as leis mandam devassar; e que devassas não só o rosto impudico ... sações e azos antes que se devl1lse. I. e, se
quem foi o seu auctOl': v. g. sobre pei'ca- mas o seyo mal recatado, e mal vedado até corrompa, despeje moralmente, ou se prosnas e caças defesas, armas curtas, etc.; aos olhos dos Immodestoso § Abrir, tirar a titua.
DevassiI)CVIl88IdlÍ.lc. O mesmo que
syndicancia. Quando se inquire sobre deli- cerca, portas. etc.: v. g. devassar ItIn cascto certo: v. g. se algum fez carcere pri- leito, wna cidade. Lopes, Ohr. J. I. .Devassar dão. Obl'. ctetRei D. J)uarte. In~d. 3. ~IUvado, ou sobre a morte de fuão ; esta é pal'- a porta; abril-a de todo. Prestes, r 7. §
DevIlI'8Ida'io, S. r. Depravaçao de ue se
lif:Ular; e aquellas são geraes. Ha devassas "Devassamos atgttmas malas, para lenhas, mes; publicidade escandalosa,. c~m 1) osas
ex omcio, e por denuncias, e a requeri- e esso meesmo atgumas 1!eaçõe.s nos pãaes u I'azem acções deshonestas, e ln ~coEurr'
mento de parte. V. OI'Ct. Ar: 5. 57. 2. e ju- (i. é, permittimos fazer lenha nas coutadas, obras más; IiberLinaj!'e.m, cor!uP~~e a cle:
dicial. Na Ol'd.
2. 59. 4~. § Inquiri'I' e caçar veaçõe.s cO'utadas sobre os pães, que 2. 7. e 5. 10. "o cublçoso nao s. eom adevassamente; parece que é Lirar devassa a-ndassem destruindo as sementei ras) O"cl. vassictão do seusual, 9 soberb1 na~ dinlfeipor simples ~ellun~ia, ou illrorma~ão, sem Ar I. 67. 7. § Descobrir, penetrar o que é dece o ladrãou "depOIS de gas.t as deque o denunCiante jure, nem nOl)'lele teste- secreto, occuTto, não sabido: v. q. - os se- 1'0 em jogo. e outras del'~S~1 oesS:rdaoamunhas, nem dê /lauça (co~o _se faz nas gredos de Deus, da natttreza, dos 'reis, e Es. masias de Nero, a devaSStdaoLd~ 8. I. .Ie
querélas perfeitas), e sem cltaçao dos de- , tados, etc. § Devassar alguma consa; publi- palo" T. ele Agor. 2. f. 153. u.
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conjuravam para toda :-'~ § Solt.ura, dissolução moral: "s~r CI~l'lstao, e YI ver na dc~
Il/lSsultio de gent.IO:' fteo, Q. § Licença, a ma
arte: .a devassutao q~e corre nas. llIlpres~õeSI onde se estampao semsaboflas" A1'1'.

Diz-se lambem - de (avores, ele benefU;ios; o
que os recebeu, e por el1es está obrigado
reoonbecido.
De védl'O, formo adv. (anL) De antigamente. Eluctd. V. Védro.
Den~utre, S. m. O debulho, os intestinos, e entranha dos animaes ; as visceras.
Sanlos, L I. p. 33.
Den~I', S. m. (o infinitivo do v. deveI' substautivado) Obrigação de cumprir a lei fazendo ou dcixaudo de fazer o que ell~ 01'~ena: " fazer. o ~eu dever" 1'. de rlgor. 2.
/' 86. «funa a JustIça o seu dever. Coul'inho
Cel'co de Diu, r 75 v. Leão, ChI'. A/. Henr:
e J. l. C. 104. flneict. Albuq. 4. c. 3. Lobo, (.
~ 15. § Dever moral; obngação que não é
IInposta por nenhuma lei positiva, mas que
resulla dos principios pelos quaes os homens se unem e vivem em sociedade: o
homem tem o dever moral de acudir ao seu
semelhante, de lhe prestar proteccão e amparo. § Dever de conscicncla; o que o homem cumpre, obl'decendo aos sentimentos
que lhe inspira a ideia de justiça. § Dever
de. /wnm; o que se nos impõe pelas convenções sociaes; v. g. em caso de aggravo,
de injurlas recebidas, ntc. § Deve)' de a11tisade; obrigação em que se está para com o amigo de lhe prestar os serviços, de que ellt1 carecer, em qualquer aillicção, lrabalho, perigo, etc. § Tel' dever com alguem ; ter razão,
connexão, correlação, obrrgação para com
elle; ter attenção, respeit.o; fazer easo: "csta
náo he dei-rei de PPgú, e não lem eleveI' com
armadazinhas.. Uoulo, 8. C. 20. e 10. I. 10.5.8.
"sem ler deveI' com o recado, foram entrando para dentro" «com nenhuma destas cousas lem dcver o mundano" Feo, 1'1'. 2. p. 32.
2. Santos, P. 2. (. 98. Pant. d'Av. C. 52. "não
lenelo o Chrislão dever com elle, nem se
dando por achado" «sem ler devei' com o
devedor, prenderão o seu fiador" Trancoso, P. 2. C. 5. «padre que lem isso
dever com a circumcisão? Paiv. S. I. (.
61 V. «não lem dever a tenção com palavras
amorosas.. Bem. Rim. {'. 128. § Não leI' elever' ; não fazer caso, desaltender : r<nao leneto devcr S. Valerio com as !Jng'uas maldizentes. Fios SalU't. Viela de S. Alei.co, e ele
S. Agosl. I. 9l v. Feo, TI'. de S. José, (. 32.
2. Coulo, 8. 20. e 38. «se1l1 lerem dcver com
o capitão, remettêrão com as tranqueiras..
B. Flor, 5. 243. § -, S. m. pI. em opp. a dil'eitos: Os direitos c deveres do cidadáo. § Tel'
del'eres para com alguem; estar moralmente
obrigado a prestar-Iue serviços. ou dar-Iue
demonstrações de respeito ou de estima:
os deveres dos UI bos para com os paes ; os
deveres dos paes para com os filhos. § Deve'res; certas demonslrações de cortezia, ou
dr consideração, que se impõem na convivencia social, como dar parabens, dar pezames, etc. § V. Obrigação, syn.
Deve"" v. trans. (do LaL elebere) Estar
obri~ado ao pagamento de valor recebido
ou aJustado: devo cem mit réis, cem moias
ele trigo; - a renda das casas; - os juros
do emprcslinw ; - a (eria dos operarias, elc.
§ Ter obl'igação, deL'el': os paes devem elar
aos {ithos 'boa educação e bons exemplos. §
fi~. "Dever injurias a alguem" satisfação
d ellas. Luc. la. 3. § DeveI' ; estar obrigado
por alO'um benelIcio : v. g. devo-lhe a vida,
a sati.dc: devo·lhe amor. ·affeclo. § er obrigado por lei moral, prudencial; por qualquer regra, preceito: haver regra, regulamento: V. Q. esla obra deve-se (azer de ou11'0 modo; I. é, ha razão, é razão fazer-se,
etc. § Olddar que alguem lhe devc; quc o mal'
lhe deve; sc. resp'citos, obrdiellcia, que é
seu devedor. MauoS. 184. ~ Não dever nada
a alguem; fig. ser eg-ual, não inferior. /!,'ulr.
4. l. «não deve nada ao parecer de Eufrosina.. I. é é egualmenle formo~a. ~ Não deveI' nada' a nil1guem; não ter dividas, ou
não ter rect1bido favores de pessoa alguma.
§ I\econhecer-se deveder, mostra,r-se. agradecido: devo·lhe grandes ?bsequlOs {ine.zas,
elc. § Dever a si mesmo ; Julgar-~e obn&,ado a certos perceitos moral'S : sei o que aevo a mim mesmo; as mulheres, pelo qne
devem a si. Ett{r. 2. 7. i. é, segundo os de·
veres que para comsigo devem gu~rdar. §
Dever, ter dividas: eUe deve mUllo; eite

deve lJOUCO. § Dever os cabeltos da cabeFa;
(flfí. e fam.) dever muito, ter g'fandes dlviviaas, dever mais do que o que possue. §
Dever; acol'npauhando certos verbo no illnnito, amrma que a acção que elles significam já succe.deu, ha de succeder ou é natural 4ue succcda: o paquele devia ter partido hon/em, deve chegar hoje, deverá segui r amanhã; o negocio deve dar bons tuoras; o casamenlo deve realizar-se POI' lodo
esle mez. § Ás vezes indica, que a acção do
verbo que acompanha, terá logar em um
futuro IIldelerminado: eUe deve vir a ser
rico; eu devo estar de volta para o {im elo
anno. § Tambem mo tra supposição, quasi
certeza: deve ser el/e o auclor. § SignilIca
egualmente a opinião ou a vontade de alguem de que a acção se realise: elte deve ser o escolhido; o nosso chefe deve ser
elle. § Deve em opp. a Haver; (L comm.) significa em escripturação mercantil o que
a caixa recebeu. § it. Em uma conta corrente, iudica 6s valores recebidos pejo devedor, e que lhe são debitados. § -se, v.
ref. Diz·se de quem tem a obrigação morai de satisfazer algum compromisso: o padre deve-se a Deus § it. (recip.) Os esposos
devem-se muluo af[ec/o ; os homens devemse "esprito, protecçao, amor. § Adag.: «Quem
não deve, não teme" «'ão o tenha e não
o deva" «Quem teme, algo c/evc. «Paga o
que deves, sararás do mal que tl'ns.. «Quem
pag-a o que dcve, salJe o que lue Oca" «O
que deve não repousa como quer" "A
rico não devas, e a pobre não promettas.
«Quem deve, ou pague ou rogue" «Quem deve cento, e tem cento e um, não teme a nenhum .. «O que me deves me paga; o que te
elevo é nada» ,'Quem deve a Pedro, e pa"'a a
Gaspar, que torne a pagar" «Devc os 01110S
da cara" «Deve a capa" «Pedir mais do que
se eleve para cobrar o devidoll.
De"érus. ad V. Na verdade; seriamente,
a valer: é deveras ou a brincar 'I § Deveras?
intl'rrogallvo; é verdade? é serio ? V. Véras.
Devel·th·, e der. V. Di verlir, etc.
Deves". V. Deveza.
Devezll, s. f. Antigamente limite, fronteira. § Logar cercado; tapada. V. Defesa:
·deve:;a cercada de arvol'es. Barreiros; e
Lus. Trans{ f. 12 V.
Devezál, S. m. Logar abundante de arvores, em pastos.
Devi "çilo, S. r. (dO LaL deviatio, de ele,
e via, estrada, direcção) (t. anaL) Direcção
contranatural que tomam em varios casos,
certas partes do corpo humano, e principalmente os os~os e os membros: V. g. da columua vertebral, etc. § (t. de physiol.)
I\emoção, mudança da direcção ordinaria,
seja de uma acção vilal, seja de algum ImmoI' : - ela saliva, das lagl'imas, elc. § (L
astr.) Movimento pelo qual os antigos astronomos ima(l"inavam, que o deferente, ou
o excentrico oe um planeta se aproximava
da eCliptica. § (L naut.) O desvIO, apartamento na viagem.
DevllÍr, V. trans, (t. nauL) Apartai' do
rumo; ~air da linha de viagem.
De"idllllléntc, adv. Como é devido, segundo a lei, as regras, ou os usos; convenientemente: o requerimento foi devidamenla informado. § Por obrigação. § Conforme ii. no so dever. 11. P. 4~.
De"ido, S. m. Deveres, e relações moraes; razão de parentesco: antiq. de amizade, subordinação a alguem. O,.d. Ar. 3.
T. 30. 'mão dever ser juiz em feilo dos que
são de seu (tevúto, e com elte vivem, e servem., i. é, que tem de ver com elle, de sanlfue, parentesco, e seus orllciaes. V. Diviao § Devido; o que se deve, o que é juslo
pa!!ar. 5 O dever de al!!uem. § Adag. "o
promettído é elevic/tJ.. "Prdir mais do que se
deve para colJrar o devicto"
Devido, p. p. de Dever: e adj. Que éjusto. e razão. B. Flor. 3. 184,. § Com manha
não devida; injusta Lus. 6. 69. § Adag. :
"Que monte de trigo, se não. esti vesse d&vido..
DC"llIlento, s. m. (anL) O mesmo que
Dever. Cane. (. 38 V.
DevlnhlÍr. Omesmo que Adivinhar. FerI',
L. 1. Cart, 6. «elevinha a mortell

r
ad'J. L'I vre, e sem deJesa,
ou
estorvo de entrada. fjat. 7. c. 20. "terra
deVIISsa', apaúla1a. Leao, Chi'. J. I. "ficou o
castell o queimado, e etevasso" § Campo -;
sem entrincheiramento, palanques, nem
vallos. InlXl. l.
~'lO. Casto 7, C. 20. "povoação funtlada em .ten:a de~assa .. § Logar,
que ,e avista, e cUJos I~teflor~s se descobrem. § Amizade -; mUI ~alDlliar na casa.
Paiva, S. 3, 22. § Q~~ nao a~u.sta bem ao
fechar: v. g. cslá a caixa dev~8sa. § Dcvasw'!icencioso, deshonesto, dl5solnto: v. g.
m'u/her devassa.. Sagraln. 1. c. 22. P!'· §
Gos/os lIevassos; I. é, ~e. mulheres pro.l1~U
tas. § Dissoluto em VICIOS, estragado. Eu1'1'. U. Paiva, S. 1. 8. "dcvassos e soltos nos
.icios. V. do Arc. 4. C. G. "homens devassos e desalmados. Sá Mil'. Vilhalp. acl. I.
sc.'t. .ajuntei para devassos e devassas.. genle viciosa eom soltura. Feo, TI'. 2. 30.
001. I. e 2. § Devasso; sem escrupulo; lJabiluado: .devasso nos peccados veniars.
Paiv. S. 1. {. 27. Eu(,.. I. 4. "devasso em
praauejar. § SOlto, sem escrupulo, nem pejO: ~os Fansêos tachavão a Christo de de~
l'OSSO na convl'r;;ação, P. amisade dos peccadores. Paiv. S. I. r 1M v. COl'ações -; não
reformados. § Devasso; não coutado. Ord.
AI. 5. 50. 1. c. 3. "os bairros fiquem devas·
soJ. descoutados: asylo -; drsteito, privado d'e;;te privilegio. § 'ão honrado, que
não li paramo. O,.<t. A/. 2. (. 4l3. "se al€fum
filho dalgo for criado no devasso- § Pn vado dos privilegios, isenções, e jurisdicções,
de l/ue gozavam as honras, e os senhorios
d'el as. Ord. Ar. 3. 50. la. "todalas honras,
que foram feitas dos vinte anllos ... a cá
figuem devassas" V. Fitip. 2. 4.8. pr. § PÍ'Ívllegiado devasso; que perdeu o privilegio.
Orll.2. 38. e 1'. 61. "as justiças os hajam
(aos privilegiados) por devassos, e não lhes
Kuardem os dilos privilegios" (quando não
tiverem lança) Ord, Man. 5. 105.2. "c fique devasso.. (o tal privilegiado, que não
lem armasl § Devasso; (L for.) publico, sem
segredo, a que não assiste cilada a parte
lCCusada, ou contra quem se iuquire, a ver
jurar testemunhas: v. g. inquirições devassas; geraes, ou parliculál·CS. Oret. Man. I. T.
U. Geraes, v. g. se sabem que alguem commell~u a.lgum dos deli~os, de que os juizes IllqUll'em ex-ofllClO, a tem~os, por ex.
cada anno, ou semestre. Partwulares, se
sabem .quem matou fuão; ou se fuão fez
um ferunento no rosto a fuão; quando o
réu esta preso. Ord. At. 2. 59. 43. e P. Rib.
Rei. 2. ~3. e 44. 5 Devasso; p. uso cheio de
err~s, v. g. a COpia de algum escripto. E,,(r.~. 17. § -, S. m. -, a, s. f. Individuo
deshonesto, dissoluto. Ulis. 2. 6. "aborrece'me muito o trato das devassas . .. gostrm
de devassos» /cl. 5. se. 8. "homens que deliam dar exemplo de continencia presamse de devassos..
'
De':ás8o, (sc. logarl, adj. e S. m. O logar
ue nao li couto, nem honra. OreI. AI. 2. 65.
0'.'0 IIdalgo que for criado em elevasso" §
IJtllar eJ)~ (!ev/l?so; descoutar, devassar, tirar o. prIVilegIO de couto, honra páramo.
:adl~o: qUl'brar privilegio, isen'cao. Orá.
. prlllc. e Fllip. 2. 83. 32.
DeVllHIllçiio, s. f. Accão e efi'eito de dellllar. § Rui na, destruiçllO vasta, e grande,
~,.g .. de logares, terras, por rxercito epi"'mia, etc.
'
D~VftHládo, p. p. de Devastar. Assolado,
:u:n~do, estragado muito ou completa~ e. 'campos devaslados pela guerra•.
It SeUauadO", R, adj. Que deva la, assoD sa-sc lambem subst
ll..'O,vaalá",. v. trans. (do Lat. elevaslare)
ar, arrumar, estraO'ar·muito·
despovoar'
...
, destruir ,
ciG, I
. v. g. - alguma região p,'ovini4t4 erras.. Gal/eg. 3. ~8. § IIg. ~Sauío devas1jIl. aIgreja.. I'ieil'. 16. (.410. § V. Deslmir,

i,3.
Det"ásHO, u,
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II,

oévlo,
adj. (do LaL) Desviado. § Que
aparta do caminho, que d sellcaminha. F.
Elys. 7. J 78. "orar a Deos as devias catacumbas.. § Intransitavel.
Devi8", S. f. (anl.) Demarcação, divisão,
partilha. § Senhorio de devisa ; era a heraade demarcada, que alguns tinham de seu
pae, ou avós, e se partia entre eJles : n'ellas consistiam os haveres, os algos dos antigos {ilhos cl'alqos, e nobres, bem como nos
senhorios de solal', ou terras povoadas de
solarengos; e nos senhorios de behel1'la,
d'entre parentes, etc. (V. lnsti/uc. dei D6recho de CastlUa : Madl'id, 1786, 4. 0 L. 1. til.
5. parag. 5.) § Fazer devisa em algullt 10gal' ; tomaI-o como ponto cerlo, para d'elle
se orientar, e arrumar, para ir direito a outro navegando: (,vinhão a çeut~ {azer.devisa.. Ined. 2. r 360. como depOIS se disse
nas demarcações {azer peão, para d'esse
peão se&,uir. ou bu 'car os rumo&. AZUl'. Tomada ae Ceuta, c. 35. ,,(azendo devisa sobre a náo capitania.. i. é, segundo a sua esteira, tomando-a por guia.
Del''''Iádumente, adv. Distinctamente.
Demarcadamente.
Del'is;ldo, p. p. de Divisar, e adj. Distincto.
Ord. A{·. I. T. 2. § Ferida devisada; visivel
notavc . DOCU111. Ant. § Pmzos de'visados; termos, eS(laços, dilações distinctas, e não pe§ Dei'cmptonas. Nobil'iar. r 303. Ord.
viseu/o: designado, demarcado: "com marcas
devisadas a cada araby.. Ijuiz. corregedor)
Ord.
2. 81. 25. § LO{la1'es de visados ; onde devem estar (os tabelliàf'sl . .Distlictos - :
de cada juiz, corrf'gedor. Ord. Ar 2.81. 25.
Del'18õo, s. I. DJarCa, demarcação, eslrema, confrontação, limite devisado, ou que
devisa uma terra de outras. Ined. 3. 4087.
4088. V. Divisão.
Devl..ár, v. trans. Vcr, examinar. AZUl'.
c. 14.. § Demarcar terras, as ignar-Ibes de·
visões. § Limitar prazos, ou termo~, em que
se ba de fazer alguma cousa: d'aqui, prazos dcvisados, são dilações, espaços a signados, e distinctos. Onl. Ar L. 1. T. 64. § Limitar, taxar em um regimento: v. g. - salario, emolumento de o/ficio. Ord. eit. L. I.
p. 10'2. g Determinar, ordenar. cito Ord. I.
p. 4086. 5. § Demarcar, dividir: .balizar e
âevisal' o lugar" (do assentamento do arraial) cito Ord. 1. 51. a. p. 290. § Distin~uir, estremar um do outro. Orel.
'2.
500. "lhe seja devisado o que bam de fazer..
repartido a cada um, determinado. Ord. AI'
1. r 191. § .Devizal' prazos pam o."e11.io; as. 1gnar termos, em que se deve VII' hvrar, ou
pelejar, ficando esperado quem não acndia
ao prazo, ou termo. Ol'll. At. e Nobiliar. f.
303. § V. Divisar.
Devlsélro, S. m. (ant.) Oherdeiro de de·
visa, ou behetria : "deviseil'o de mar a mar"
Nobilial'. 78. herdeiro de !:Jehetria de mar
a mar, em que todos os herdados n'ella tem
direito de eleger senhor, e não só certos
parentes, ou famitias. V. Devi~a, e Behetria.
Devlta'IUcíulo, p. p. de Devitrillcar ; e
adj. Privado do que dava o aspecto vitreo :
que perdeu a vitrillcação. § Que não é vitrificado.
Del·U.'IOeú." V. trans. (t chym.) Tirar
a vitrillcação; fazer perder a fórma vitrificada. V. Vitrificar; e Vitrificação.
DCl'Oçõo, s. r. (do Lat del'olio) Oblação,
orrerecimento da vontade, e obras a Deus,
e aos sanctos ; e O!!'. a alguma pessoa. § Ter
pessoas á sua devof.ão ; dispostas ao seu arbitrio, e querer: "á devoção do imperio" M.
Lus. 2. 17. § Os antigos diziam, tel' devoção
em algum sancio : e nós dizemos, ter devoção aos sancios, ou com algum sancio ; tel·o
em veneração e~pecial. § Devoção: o que
não é de obrigação: .. Primeiro está a obrigação que a devoção" § Devoção; no II/ot.
apêgo, amizade; a11'«:octo, dedicação. § !Jevoçoes, pI.; rezas, orações. § V. Amor.
Del'oeloDárlo, s. m. Livro, que contém
rezas, e devoções.
Devoluçiio, S. f. (I. forens.) Direito de
adquirir J10r successiio de grau em grau. §
Restituiçao ao primeiro senhorio; ao antigo estado, e condição. § Remessa devolvida. § (I. de dir, can.) Um dos tres géneros
de vaGação d'urn beneficio.
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oevoluCó.'lo, S.

neficio devoluto.

m, O que alcançou be-

adj. (L forens.) Que faz devolver·se: V. g. Tecebel'á a appellação no er{eito devoluti vo; i. é, para ir á decisão dos
juizes superiores, mas correndo sempre os
termos no juizo de qlle se appella. V. Suspensivo.
Devolí.Co, u, adj. (do Lat. devollltus, p.
p. de devolvel'e) Adquirido por devolução,
quando o inferior, e collator ordinario não
confere, e se devolve ao superior 11 direito
de conferir: V. {I. beneficio -. § QlIe pa sa
ao senhor superior, d'onde procedeu: V. g.
o reudo fir.Oll devoluto ao ~mlJerio; o ducado devoluto ao imlJemdor. § Vazio, drsoc·
cu pado, sem dono (por abandonado, perdido pGr crimes, etc.) (,herdades, que na ilha
tlcaram devoluias com a fngida dos Mouros..
B. 3. 1. 9. e 4. 7. ô. "Como faltárão os des·
cendentes do instituidor, ficou esta capella
devoluta" Sevel'. .Disc. VaI'. p. 9'2. i. é, sem
admini trador dos chamados pelo in 'lituidor. § Casa devoluta; a que não se acha habitada, não tem i.nquilinos. § Sem effeito:
.ficar a causa (da successão no governo)
deuoluta, até se averiguar por justiça.. Couto, 4. 3. 6. § Egua, vacca devoluta; que não
teve cria, e descançou aquelle anno. Leão,
Coil. § Terra erma, e devoluta; não cultivada. Vieim, 12. 226. § Devolu/o; tornado ao
antigo estado. •
De"olutóI'lo, adv. Devolutivo.
. Del'oh'ér, V. trans. (do Lal. devolvere)
Desenvolver, sollar, dar, rolar, entregar,
trazer: "o rio devolvendo ao mar a suas
aguas.. e fig. "OU devolve em ousados dythirambos novas palavras" (Pindaro) deixa
cair com força, e grande tom, como os penedos que tombam ladeira abaixo, e ganham galga. § Despenhar rolando, e tombando. § IIg·. Desenvolver, explicar com
(orça: "devolveI' expressões d'altos conceitos.. "que tudo ... devolve a Portugal grandes perigos.. Vieir. CaTt. 3. 255. § Ilernviar,
ou entregar o 'que se havia recebido; recambiar. § (I. jur.) Referir, dar para arbitrar; e julgar ao juiz superior: "contendas
elevolvidas ao arbitrio deI-rei" § it. Dar,
passar a outro: V. g. a lei devolve a herança aos agnados. § li. Passar ao juiz da superior instancia: "Pilatos devolveo as accusações ao juizo das vontades dos principes
dos sacerdotes" Vieil'a, 7. 6~. 2. .
Devolve"'8e, V. reI. Propender: "o en·
tendimento que se devolve ás coisas terrenas" como que rola, e pl'opende para ellas.
Alma Instr. 2. 318. § Tornar ao superior,
ou áquelle de quem saiu: -estes bens por
sua morte devolvem-se á coroa" M. Lus. 4.
"evoluCívo, ",

p. 118.
Del'oh·ido. V. Devoluto. § supino: "Ten-

do- se elevolvido o di rei to de nomear a outra pessoa.. § I\eenviado, recambiado; que
se tornou a mandar áquelle que remettera.
Del'olllilno, adj. (I. geol.) Diz·se da camada do terreno geologico, entre o siluriano e o carbonifero.
DevorRçõu, S. f. O acto de devorar, tragar, consumir. Per. Bibl. 3. p. 4003. "palavras de devoração)).
Del'orádo, p. p. de Devorar; e adj. Tragadll, enguliao de uma vez. ~ IIg. Destruido, consumido pf'lo fo!!'o. § Ahsorvido. §
Lido com at1nco, apressadamente, de afogadilbo. § Devoreu/o com os olhos; fitado, mirado, contemplado com ardor, com paixão.
Devorudor, u, s, e adj. (do Lal. devomtor) Que devora; que come ou bebe sofregamente, mais engulindo que masliO'ando, etc, sem se farlar: IIg. "chamas devoradoras .. "tt::mpú -" "corpo - de tantas almas" (O de S. Maria Egypciaca quando
peccadora) B. Flor.
Del'o"àllte, p. a. de Devorar; e adj. 2
g. Que devora, que consome rapidamente;
jevorador: "Beelphegor, que he o mesmo
que devomnte, e engoulidor" Feo, TI'. 2. (55. '2. -a devorante chama de zelos, e cruels
ciumes" "espada -)) que faz muito estrago. !Jiniz, Pind. "a fouce - dos annos" §
ido Febre devorante. V. Voraz: "a Igreja
perturbada por lobos -, que comprão o
sacerdocio, e os bispados".

DEX
De"orár, V. trans. (do Lal. devorare
Tragar. comer sofrepamente, engulir. Vie2
m, 9. 71. e 1'2. f. Id. V. g. o lobo devora a
ovelha: "a terra fofa devora a agua. Leão'
e figo •. E.. Flor. 2.. 31. "hum peecadorde
conSClenCla caut~l'I~ada, e faei! em devora!'
todo o genero d excessos, e enormidades,
e p..242 . •devomr um ~bsurdOl) § IIg. Devorar
os lIVros; estudar mUito, e depressa. § DevoraI' leguas; andar muito em pouco tempo. § jJevorar os p.ovqs. VieiTa: "OS grandes
devomo os povos.. I. e, to:r.am·lhes, e estra.
ga~ ·lhes os bens, fazendas. ~ DevoraI'; destrUIr promptamente, consumir: V. g. as
chammas devoraram as casas os pàes' e
tempo devora ttlc/o. § !Jevorar o~ bens, afa,
zemla; desharatar, ou antes malbaratar depre~s~: ."a fo~)e, e a 'pI' te obre a guerra
devoramo as tn. lcs reliq ma daq uelle grano
de povo.. "as cbamas devo1'arãc todo ouniverso, no fim dos seculos, que só Deus sa,
be qnando sera.. "OS Tartaras vinhão devo'/'al' a Polonia.. Vieira. ~ Devorar; drvastar,
a~solar. § Gastar rapidamente: devorou a
herança em pouco tempo. § ligo Aflligir,
atormentar: tem desgostos que o devoralll.
§ JJevorar com os olhos; ligo lItar, mirar com
afinco, com ardor, .com paixão. § DevoI'ar
palavras, o que se diZ; escular com avidez.
"Branca devorava essas palavras. Garrell.
D. Bmnca, 5.2.
Del'otátlo, R, adj. Consagrado. olJerecido, dedicado em voto. F. Elys. Verso 2. p.
84. "sobre a cabeça a magoas devo/adas. e
7. 43. "seus devotados Ore tasios•.
Devót.. m('lIte, adv. Com devoção. § -issimamente, adv. super!. Com muila devocão.
Agiol. L. I. 277. Vieir. 7. 71.
.
DCl'uti"8Imo, sup. de Devoto. Brit. CIII'.
\. 1~. H. !Jom. 2. I. 4.
Del'óCo, R, adj. (Lat. devotus, a, um) Que
sacrificou a Deus sua vontade, que lhe dedica orações, e obras religiosas, e assim
aos sanctos; religioso, piedoso. § fiJ.t. Arrecto a alguem seu arreiçoado. Cam. Filod p.
120. "vós sois muito seu elevoto.. § OlTerecido em voto. dedicado. Arr. 9. 18.• homens
devolos, e dedicados á morte, para abrandar
a ir.a de Deos.. § Addicto : V. {I. devoto da
coroa de Porlugal. P. P. I. C. 25.
DevóC.o, ", S. Pes oa que tem devoção ~
alfecto a todas as cousas concernentes a
piedade, á religião, ao culto, e serviço .de
Deus, e da Egreja. § fig. Amigo; seclarlO,
admirador, cultor.
Del'over. V. \rans. (do LlIl. devol'ere) (l.
poet.) Votar, dar E!l:n voto, oflerecer, dedi::ar. F. Etys. 8. 55. "como quem devóvt a
vida á virtude".
Devúdo,
(anl.) de Dever i e adj.
Devido. Ord. A . 2. 33. "rendas- (!~v~das
de direito" § - S. m. V. Devido, e DIVido;
parentesco: ant.
Dexterldúde (Gallicismo), por Destreza.
Pina, na Rep. Compulsoria: "pintar com dextelidade...
.
DesCil, S. m. (I. astral.) Posição de do!s
planetas afastados um do outro a dist~nCla
Ele 36 graus, ou a decima pa~le do zodlaco.
Déstl08. V. Dextros. Elucld.
_
Déx"''', S. f. (do La!.) (t. poeU Amao
direita. Uliss. 6. 92. "obra Qa - do Senhor.
Luc. maravilha. § adj. r. "A - parte. Galu.
ChI'. c. '28. V. Dextro.
'd
Dext".írlo. V. Adestrado. Elvcl .
.
Dest"ill, ou DexCI'ÍII", S. f. Sl1bstan~la
gommosa, em que se transforma a p.arte I~terna dos Illobulos do amydo sob a Ignu~d~
cia dos acidas, do oxygeneo, etc. aClrte
sulphurico a transforma em gran~.~a IJ
em assucar identico ~o das uvas). Q~e 'd~
Destrinleo,
adJ. (I. cbyn~. á deIpende da dextrina; que se relere
tri na.
t ll'a um)
Dédro, a, adj. (dP. La!. elex el', Iro ou
Direito, da parte dlre!ta; opp. a s~a mão
sinis/7'o: .Iado -» Ultss. 8. 406.• a
aextl'a.. Enei~/a, -7. M.
I') m (t. do
Desh'oehcrlo, (ch corno ,s. do
braz.) Braço direito P!ntadoL~o ~:;rcl', deIDestrolóY"O, R, adJ. (do
. e desfiaá
troo e gyral'e, gyrar) II. phY~,) Qu
direita o plano de polarlSaça~l'
oédrol!l. V. Passaes. EluCll.

P'l' r

u,

DIA
pextrol'OIÍlvcl, adJ. '2 g. (t. bot.) Encaracolado para a direita; diz-se do tronco, e
daS gavinhas. Brot. D.
Pl'y, s. m. (do Arab. dei, ou elai) Titulo,
que se dav.a ao soberano electivo da extinda regenCla de Argel.
pêE, adj. num. cardo pI. '2 g. (do Lat. decsrn) Nove, e mais uma unidade; em algarismos lO, e em conta romana X : elez casas,
d81 dias, dez homens. § - s. m. O numero
dez. § Acarta de jogar marcada com dez
ontos. § A peca do dominÓ, que marca
~ez pontos; os dados, quando marcam dez;
ojoao do passa-dez.

P~E ..oóve, DcznsêlH,

Dcznselc, V.

Dezenove, Dezeseis, Desesete.
Dezào, ou Desào, s. m. Dezavo, ou '/tO·
EII/cid. Onze dezãos, = a 1 e i/tO, assim
como do.:ào ou dosão, = a 'It~. V. Avo. V.
Dozào.
DeEembórgo, - gÁr, e derivo V. Desembargo. etc.
Dezeo'lbro, s. m. O ultimo mez do anno
civil; tem 31 dias: «Dante em Coimbra a
(reze dias de Dezembl'O" Ord. Ar. 5.47.15.
.regalado, seguro, e quieto em noite tempestuosa de Dezembl'O" Apol. Dial.
DeEenll, s. f. (t. de arithm.) Dez unidades, ou um numero composto de dez: v. g.
dezena de milhar; dezena de conto, ele mi11101' de conlo, ele. "dezenas creio que fallassemll Rotim de Mow'a, Nov. do Homem,
I. iD. § Dez numeros seguidos: .comprei
uma dezena de bilhetes da actual loteria ; a
ultima do primeiro milhar." § O numero dez,
ou qualquer multi pio de dez: as dezenas
eslão loilaJ premiadas; i. é, obtiveram premio lodos os numeros terminado. em Zdro,
por ter sido e~sa a ultima lettra do numero
em quc saiu a sOlte grande. § Casa das delenos; a primeira á esquerda da das unidades, e em que cada alltarismo vale dez
vezes mais que o seu valor como unidade: i.
c, quaodo está só, ou quando occupa o ultimo logar à direita de qualquer numero.
DeF.eno, II, adj. num. ord. Decimo. Palmo
2.c.57. "odezellocavalleirou. § klcavala-'
dizima, imposto. Lop. {'h,'. J. / . .
'
Dezenó,'c, s. m. e adj. 2 gen. num. cardinal. Numero que contém uma dezena e
nove unidades: "Tres livras e dezenove soldos,. F. Lopes, CM. de D. Ped,"o /. C. 11. §
Tambem se diz dezanove.
DeF.cn,·cstÍl·. V. Desenvestir.
DezeHéhl, S. m. e adj. ;2 gen. num. cardi?al. ~umero QU~. contém uma dezena e
!eIS umdades: "FOI IStO aos dezeseis de oulubr~, Coulo, 4.. 5. 4. § Tambem se diz deIlLlelS.
D~ze8ehltlt\'lÍdo,

0, adj. Que tem deleseIs lados, ou faces. Esping. Perf.
Dezesel.e , ou - SfoUC, s. m. e adj. 2. g.
num. cardmal. Numero Que contém uma
dezena e sete unidades: «Acabou no bo pi~I real de Lisboa, fugida de certo convento
C~ortugal, áezesete annos antes., Bispo do
G
.l'ao Pará, Memorias, 129. § Tambem se
dIZ de/jaJele.
DeEóllo, ou Dczõnto, s. m. e adj. 2 g.
num. cardinal. Numero que contém uma
dpzena e oito unidades: "Sendo este anno
:m quc andamos o Rey de deZOitOIl Coulo,

..7 7.
~ ~~u{ adv. (ant.) D'onde. V. H\!. Ord.

Ar.

. . . -respondemos, etc., Ii·httu.
DI! Prefixo, do Gr. dis, que significa duas
Tezes, duplo, que tem dois: v. fl. dilemma.
E~'1'3Po_r De i. D'esse logar, d esse tempo.
u,r. : a. B. Clar. etc.
Dia! prep. 01'. que entra na composição
~e mUltos termos La!. e Portug. si "'ni flcano~r, ~Iravez de, paI' meio de. § Na pharl!laCla d~ a.entender que o nome a que se
~la slgOl.fica o ingrediente que serve de
di aomodlcamento: V. g. di~ambar, remeba°',on,de o principal irigredlcll.e é o amneste caso equivale ao e:c Lal. ou de
norp'ortug.
o~~i't s. m. Espaço de 24 boras, em que
Ial
orna. ao mesmo meridiano d'onde
diafl , e se diZ: elia natural.' "no me)'o do
~ 0,0 meyo d~ Palermo não me ouve ninviam. Sá.e Mtl'. Eslr. ao meio dia. ~ Dia
T, ou dta astronomico; o espaço Cie '24,

DIA

DIA

b~ras! contadas de meio dia a meio dia. §
DIa slde1'al; o tempo Que qualquer estrella
leva a voltar ao mesmo meridiano. § Dia
lunar; o tempo que a lua gasta a voltar ao
mesmo meridiano: § Dia ci,,?il; o e paço de
24, boras, que vao de mela noute a meia
noute. § Dia O1"ti{icial: o tempo que dura
a luz do 01 sobre o borisonte' em contrapOSição de. nou~e: durou a {uncçõ,o alé duas
horas cto dIa; I. é, duas horas depois de
amanhecer: "temos ainda tres horas de dia
além do crepusculo" (antes que anouteca'
ou até.que.anouteçal. § Dia claro, chuvoso:
~esab1"!do; I. é, estado da atmosphHa clara,
limpa, chuvosa, etc. § Ao ,:omper elo dia; de
madrugada. § Nascer o dza: apparecerem
os primeiros raios de Sol. § De dia; emQuanto esta o 1:>01 sobre o borizonte.· § De
clia em dia; de um dia para o outro. Lcbo
p. 469. '2. § Com de dia: i. é, antes da nou~
te.. ~ Enl,"e. dia; de dia. § Dia adiado: V.
Adiado. § I!la de Anno Bom; o primeiro do
anno. § Dza de annos; dia em que alguem
faz annosi o anlllversario natalício. § Um
dia .granae; dia passado em fésla, em alegria. § Um grande dia; dia em que se com·
memora o anniversario de pessoa que nos
é querida, ou de facto publico, ou particular que inspira sincera e enthu iastica recordação. § Dia de apparecer; (I. forens.)
dia final do prazo, deutro .do qual o appellante se deve apresentar ante o juiz, para
quem appellou. § Tira,' o appellado dia de
apparecer; i. é, certidão do tal dia, e de
como o appellante não compareceu, nem
tractou da causa appellada perante o juiz
da alçada, para quem appellou. V. Appal'ecer. § Dia critico; aquelle de que pende a
deci~ão de alguma cousa. § /Jias crilwos:
V. Critico. § Dia ecclesiastico; começa às
horas de vesperas de um dia, e acaba as
mesmas horas do seguinte. § Dia de {oml;
(anl.l dia de audienCla. Etucid. § Dia intercala,': V. Intercalar. § Dia de peixe; em
'lue ha abslinencia de carne. § Dia de jejum; em que lia obrigação de jejuar. § Dia
dejuizo: V. Juizo. § Dia de gala; - ele grande gala; dia em que a nação celebra alguma fe$ta publica, e por isso é feriado; ha
recepção omcial pelo chefe do Estado, e
mamfestaçães de rel-tozijo, quasi sempre
tambem só olJlciaes. § DIa de pão por Deus;
dia de finados, '2 de novembro. § Dia saneio; dia em que ha obrigação de missa. e
de ahster-se de trabalho. § Dia saneio dispensado; aquelle em que a Egreja catholíca
celebra certas festividades, mas em que os
fieis não tem obrigação de missa, nem de
se absterem de trab~lbo. § Dia do sermom;
(ant.l a primeil'a oitava da Paschoa. ·Eltwid.
§ Perpeltw dia; vida, fama perpetua: "que
mereceu no templo da fama ter pe"peluo
eliu" Cam. Ode 8. que não acabará. § Hoje
é o meu, dia: sc. ditoso. de vencer, de prazer, bom. Eneid. 12. '219. § Dia cheIO: o
que se passou bem, com grande satisfação.
§ Andar em dia; (phras. modo us.) ter com
regra o que é necessario, ou sufljciente
para passar, sem se endividar( nem despender em largueza e excessos. § Tambem
se diz: que os pa;ramentos andam em dia,
quando e fazem promptamente, e nada fi·
ca em atrazo. ~ it. Andar ao corrente das
noticias que podem interessar. § Dia {e,'iado; aquelle em que estão. fechada;; as repartições publicas, escolas. etc ~ Dza ele semana; qualquer .dia, rxce.ptuando o doming<,>,
ou o dia sautlficado: dia de trabalho. ~ DIa
aprazado' dia combinado, ou destinado pa·
ra alguma cousa. § Um dia: em epocha llldeterminada, de passado, ou de futuro. §
Um bello dia; um certo dia. § Um d'estes
elias' um dia proximo, passado, ou futuro.
§ O;'dem do dia; a Iilat~ria dada r,ara ~i cussão de uma as emblela em sessao dIUrna; se a sessão é nocturna, diz-se:. ordem
da noule. § Dias; pI. o tempo da Vida, ou
do governo de alguem. I?reu'e, I. n:o ?'l.
"nos dias de D. João de Castrou depoIS dos
dias de alguem; i. é, depoi~ da sua morte.
Trancoso 3. Couto, 8. § D/as de sueto; os
em que os e tu~antes .estão dispensado de
ir ás aulas. § Dtas lcc/tuos; ~quelles er:n que
funccionam as aulas, que nao sao fenados.

§ 1J0mem ele dias, ou de bons clias; ancião,
Idoso. Goes Ve4J.I.ice: "viveo bons diasll ld.
"já era de bõs (lias". § Viver aos dias, ou
dia por dia; pobremente. (V. Viver): ii. sem
cuidar, nem se molestar com o futuro. Ulis.
4. sc. 7. S De dias: v. g. de dias eslava 01'·
denado; I. é, de tempos atroz. Palmo '2. C.
t51. § Entre dias; em algum, ou alguns
dias espaçados do mez, da semana. SagramoI', I. 26. "enl"e dias o hia visitar". §
Dias de costume; os que se pagam de custas pes~oaes ás partes por seu juramento;
eram vlllte em cada anno, segundo a Ord.
Af. 1. 44. 8. mas pela Fitip. 1. T.9'2. parag.
12. e 18. são quarenta dias ao mais. § Dias
defesos; i. é, feriados. Qit. Ord. 3. 1'. 36. §
/J/as caniculO1"es.' V. Canicular. § Dias mILritimos; (I. nau!.) começam ao meio dia, e
terminam no melO dia seguinte. § Dias de
demora, ou de prancha; (I. maril. e comm.)
são aquelles dias çoncedidos por uso em
alguns portos, para carga, ou descarga de
tantas toneladas. § Dias de pregões; (t. for.)
aquelles em que os bens devem andar em
praça, por lei e estylo. § Dias de (avor; II.
merc.) os que o uso, ou co tume concedem
de espera para o pagamento de lellra de
cambiOf" depois do dia do vencimento. §
Traballt01" aos dias; diz-se do serviçal, que
não está ajustado, nem por semana, nem
por mez, e só vence salario nos dias em
que trabalha, quasi sempre de sol a sol. §
UI'iallça de dias; a que tem poucos dias de
nascida, que ainda não chegou ao mez. §
Nos nossos dias; na nossa epocha. § Ter
clias; diz-se da pessoa que alternativamente mostra mudança de genio, aspecto. differença, ou no modo de tractar, etc. § 7'er os
dias contactos; estar proximo a morrer; estar
desenganado. § Adag.: "Ao quinto dia verás
que mez terás. "Não. ão todos os dias~~uaes"
"Cada dia peixe amarga o caldo" "l~ão ha
dia sem tarde" "~[ais vale um só dia tio
di creto, que cento do nescio" "O dia de
ámanlJã ninguem o vio. "POI' Sancto André
todo o dia noute é" "Sancta Luzia cresce a
noute, mingúa o dia» .Em bons dias, boas
obras" "Do Natal a Sancta Luzia, cresce um
palmo o dia" "Ao bom elia abre a porta, e
ao máu te apparelha" .0 bom dia melle-o
em tua casa" "O que não se faz em dia de
Sancta Maria, faz-se ao outro diau "Dia de
purga, elia tle amargura" "Muitos dias tem
o anno" "Quem casa por amores, máus
dias, peores noitesu "Vão-se os dias e vãose os bons, e ficam os Olhos e netos de
ruins avós" "Um dia de frio e outro quen·
te, logo um homem é doeutt''' "Roma não
se fez n'um clia. -Quem não tem mais que
uma camisa, cada salJbado tem máu dia.
"Largos dias tem cem aunos- .Algum dia
fomos g-ente. "Trinfa dias tem Novembro]
Abrit, Junho e Setembro, vinte e oilo tera
um, e os mais a trinta e um •• Um dia melhor que outro- "Nada lia como um elia depois de outrou o futuro juslHlcarã O passado.
DllllUlIIIÍlstlos, S. m.pI. Composição
de pós adslringentes, cuja !ase são balaúslias. Blut.
Dlubnlzclllér. V. Diasene. Blut.
DlnblÍsc, s. m. (do Gr. diabasis, de dia,
passagem, atravéz, e basis, acção de ir) (I.
zool.) Genero de dipteros, de conformação
intermediaria entre os tavões, e os chrJ'sop .
Dlnbéllla, S. f. Planta da familia das
tancllagens, tambem chamada ol'elho: de lebre.
Dlnbétc, S. f. (do La!. diabeles, do Gr.
diabain6, eu passo atravéz) (t. ph)'s.) Macbina bydraulica de vidro, etc. com um siphão.
Dlnbétes, S. m. (do precedente) (I. med.)
Fluxão de urina preteroatural, em grande
abundancia; com excessiva vontade de comer, e progressivo emmagrecimento; ~Iy
cosuria. A urina, n'esta doença, é 'ordma·
riamente assucarada, e semelhante a uma
solução de mel na agua.
.
.Dlnbétlco, a 1 adj. Da natureza do diabétps. § Doente ae diabetes.
Dlabetómetro, S. m. (t. med.) lnstrumenta para determinar as proporções do
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assucar nas urinas; é uma modificação do
polarimetro.
DJlIbíllho. Lobo, COl't. D. 10. dim. ue
Diabo. § fiJ!. Diz- e de cl'eança ou pessoa
de pouca coade muito endiabrada.
DIAbo, s. m. (do Lal. diabotus; der. do
Gr. diabolos, delator, accusador, calumniador, e vem de (liaball9, eu calumnio. accuso, etc.) Espirito maligno, genio do mal,
anjo mau, dcmollio: «o nome diabo ... he
grego, e signillca propriamenle malsim..
Paiva, S. \. 103 v. (V. Salanaz) § (jue (tiaboi expressão de enfado, de contrariedade,
ao uso Francez. UUs. 3. sc. 7. § Diabo; fig.
homem mui sabido, vivo. Casto «dizião que
era diabo" (mui astuto pará mal, ou para
bem.) § Bom diabo; fig. homem tractavel,
que se accommoda, de bom gt'nio : v. g.
parece um bom diabo. § O diabo o (la, o
(liabo o leva; diz-se dos bens que se dissiparam, e se julgavam. mal adquiridos. § O
diobo não é tão feio como o pintam; i. é,
esta pessoa não é tão mã como diz.;m; ou
o mal. a desgraça que nos ameaça, ou sobreveiu não é irremcdiavel. § Ser ttm pobre
diabo; ser um coitado, um miseravel, que
nada possue, nada vale. !'l Ser o diabo, ou
um vivo (liabo, da pelle áo - ; s~ muito
mau, muit o travesso. § Dar· se a todos os
(liabos; desesperar-se, enfurecer-se. § 'Ter
o -no COI'PO; fazer grandes df'sordcns. travessuras; ou ter muito ell)!enho, e habilidade para fazer cou.as extraordinarias. §
Fazer o diabo a quatro,. cansar grandes disturbios, desordens, semear a zizania. § Fazer cousas do - contra alguem; fazer-lhe
todo o mal possivel. § fttorar em casa do
d7abo,. morar muito longe. § Do diabo,
ou dos diabos; diz-se da consa extraordinaria, incommoda, custosa, difflcil, muito ma, e corresponde ao adj. diabolico:
faz um frio dos diabos; é um cllminho dos
diabos; é um negocio dos diabos. Diz-se
tambem das pessoas: é um llOmem dos
diabos. § Fez o diabo, disse o diabo; fez ou
disse cousas extraordinarias, que se não
esperavam, que causaram espanto. § Este
vocabulo é as vezes partícula expletiva de
que usa quem está irado, ou enfadado, ou
muito admiradu: que - eslás IIt fazendo?

"Contas na mão e o diabo no coração"
"Quem o diabo tomou uma vez, sempre
lhe fica um gtilo)) "Minha IiILa Tarf'ja,
um diabo a torna, outro a deixa. "Homem
vergonhoso o diabo o trouxe ao Paço)) "Assim anda o diabo as avessas, e o carro
com os bois" «Asno lJor fama o (liabo o
tanja; e pelo pó o diabo haja d'elle dó"
«Quem anda em demanda, com o diabo
anua" «Vem o teu inimigo humilhado, guarda-te d'elle como do diabo" «Da ave do
bico encurvado, guarda-te d'ella como de
diabo" "De ruim homem e dissimulado,
guarda-te d'elle corno do diabo.. « Iclhol'
é um pão com Deus que dois com o diabo" .Quem diabos compra, diabos vende))
«Mulher que dá no homem, na terra do
diabo mora)) • Vã-se o diabo para o diabo;
venha Maria para casa.. "Quem tempo tem
e tempo espera, tf'mpo é que o diabo lhe
leva)) «Viu-se o diabo em soccos, e quiz
pisar os outros)) "Morre o boi e a vacca,
e fica o diabo em casa- "Apanhou-se o
diabo <1e botas, correu a cidade toda))
1t18boo, s. f. (de diabo) (I. pleb.) e fig.
Mulher muito resabida para o mal, e viva.
Enfl'· 1. 4. «he diaboa esta" e 3.7. r 138 v.
Dlabollcál, adj. 2 g. V. Diabolico: "podcrios diabolicacs" lff. V. Sot. D. «enganos
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que -

é islo? § Qlle -

fi;;esle, dissesle?

diz-se quando se desapprova alguma cousa. § Por arle do - i sem se saber como § Anda o- sollo ; I. é, succedem grandes desgraçãs. § Advogado do diabo; o
que é encarregada na curia Romana de contestar os meritos' do individuo de que se
propõe a canonisação ; um dos IDtcrlocutores nas conferencias religio as feitas na fórma de um debale simulado. § PeUe do diabo;
tecido de algodão de muita dura, bombazina. § Nem sempre o diabo eslá atra: da porta; nem sempre as cousas correm mal. !:i ~á
para o diabo; deixe-me, uão me incommode, vã·se embora. § Vá-se CIllIL lodos os diabos; o mesmo. § (jue o teve o diabo I exclamação de indignação, des~spero, impacienci_a,
enfado, etc. § Dar ao (Ilabo; desprezar, nao
fazer caso. § ti. Maldizer, praguejar. § Os
diabos le levem, os diabos le carreguem; imprecações, pragas, que o vulgo emprega habitualmente. § COIl, os diabas; com tTezenlos diabos, com seisecnlos diabos, com mil,
com trezenlos mil, com seiscenlos mil, com
um milhão de -loco intf'rj. que exprimem
zanga, ira, espanto, admiração. § (I. phys.)
Diabos ca7'lesianos; pequenos mergulha-

dores' de vidro que se lazem executar diversos movimentos, tendo-os mergulhados n'um vaso cbeio de agua. § Adag.:
.A cruz nos peitos, e diabo nos feitos.
«Ri-se o diabo, quando o faminto dã ao
farto- «Eu como tu, e tu como eu, o diabo te me deu" «De porta cerrada, o diabo se torna. "De lJae santo, lJIho diabo"
"Ira de irmãos, ira de diáb8s- "Pae não liveste, mãe não temeste, diabo te fizeste..
"O homem é fogo, a mulher estopa, vem
o diabo, assopra" «O velho a estirar, o diabo a arrugar.. «Quando o diabo reza, enganar-te quer ll «Na arca do avarento, o
diabo jaz dentro" .0 mal ganbado, leva-o
o diabo- «Tal é o iiabo, como sua mãe"
ceDem sabe o diabo. cujo fragalho rompe"

diabolieaes.. ld. ibid. 12.

Ulllbóllcamcllfc, adv. De um modo diabolico; com urna maldade propria do diabo. § llig. e famil.) Perversamente, pessimamente.
Ulllbóllco, o, adj. Que respeita ao diabo; que procede do diabo: v. g. arle diabobica. § fig. iIIau, maligno: v. g. espirito -.
§ lig. ln upporlavel. terrivel: uma dóI' diabotica. § IIg. Que olferece dirflculdades: negocio (tiabolieo. § lig. ilIau, desinq uír.to, estroina, eslravagante: rapaz diabolico. § lig. Al'mas diabolicas; terriveis, de etreitos medonhos: o diabolico instl'tl1nenlo; a artilheria.

Lus. 7. i6.

mnbo.'óx, s. m. (t. pharm.) Composição
de pós hystericos, cuja iJase é o borax, que
é certa solda de ouro. 11lut.
U ... bl·ete, S. m. dim. de Diabo' diabo
pequeno. § Ug. Ilapaz mui travesso', maligno, trero. § Talvez uns que se vestiam, e
mascaravam de diabos, e faziam mil despejos, e travessuras. Ulis. 1. 1. «aquelles
lliabreles tão g-alantes, que trepavão nas
janellas per gancbo com seus rotulos de
tenção, etC.ll Paiva, S. 3. 60 V. § FerI'.
B7'islo, 4. 1. (la moça nem estatua nem diabreie" i. é, nem quieta como f'statlla, nem
trefega. § Diz-se tambem em bom sentido,
de pessoa ou animal travesso, mas en,graçado: a pequena é um diabrete; o gato ê um
diabrete. !:i Diabrele; jogo de cartas familiar e innocente; tira-se do baralho uma
carta, ordinariamente um valete, de modo
que fica numero impar; distribuem-se as
outras pelos parceiro, que as lrocam entre
si, tendo-as com as marcas escondidas, portanto ao acaso, e se vão descartando ao
passo que vão lendo pares de cartas identicas, como azes, duques, elc.; o que fica
com a carta sem par é o diabrele.
Ulab.'il. O mesmo que Diabolico. Gil
Vic. 2. 350. «artes diabnz".
DIOb"í~bo, S. f. (I. pleb. e p. us.) fiapanga mm travessa.
Dlnb"Ó!lls, - se, S. f. (do Gr. diabl'ósis, feito dt> (lia, atravez, e bróskó, ell 1'60)
(L med.) Erosão, ou corrosão prodnzida
por humores acres, e causticos.
UllIbróUco, o, adj. (I. med.) Diz-se dos
remedios, ou substancias capazes de produzir a erosão da parte sobre que se applicam. Occupam o melO entre os escharoticos e os causticos.
Dlab"úro, S. f. Acção de diabo. § fig.
Acção maligna, maravilhosa, feita corno
por arte do diabo. Palm; 2. e. 106. -a diabrll7'a dos golpes de seu contrario nenbuma resistencia sofriam- § Cousa inopinada
e desagradavel, que vem transtornar o que
estava resolvido, ou era es~erado. § Travessura, maldade: este menmo faz muilas
diabruras.
Dlob,"yónla, s. f. Unguento chamado
tambem de Agrypa, nome do inventor, cu-
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ja base é a bryonia ou raiz da norça
Phm'm. T. I. 1J. 665.
.
.Dllicll, S. f. (anl.) Dia, espaço de um dia
Lw. ele Noa de. S. Cruz de Coimbra: .demo:
rou-se o Hennque a saa diaca".
UllICilJl."~, S. m. (do Gr. dia, dois, E
aka!llha. esplllho) (I. boI.) Que tem doi!

esplDbos debaiXO de cada folha.
UI:.clil'thllIllO, s. !!l. (L pharm.) Electuano solido e purgativo.
Ulll.cotbol!cíio, S, m. (do Gr. dia de
katholl/ws, ullIversal) .Electuario purgativo:
que segundo os antigos, purgava universalmenle tOflo~ os hUIT!0res. Pharm. T. I.
6~3, «elect uano catholico, ou diaealholi-

cao".

Dlllc"'u~ls. s. f. (do Gr. diakauó: eu ar.
d9) (I. med.) Calor excessi vo, escandescen·Cla.
U1ocóu8t1co, adj. e s. f. (L I:eom.) Dizse da c~rva caustica por refracção. § (I.
phys) Dlz·se das lentes causticas [lar refraccao.
UillCbillllSls, ou - sc, (eh como k) s
f. (do Gr. diaehala6, eu abro) II. anaL) 80:
lução de continuidade nas suturas do era.
neo, ou separação dos ossos que a formam.
Ulllcbéto, ou DI\lchyto, S. m. Esporei.
ra; espora, planta. (DelphiniUln consolida.
Linn.) Brot. U.
DI.ãcho, S. m. (L vulp;.l Diabo.
DIIU'horesc, (eh como k) S. r. (do Gr.
diakhôrêsis) (L med.) Evacuacão alvina
JUllchrómo, (eh como kj s. m. (do Gr.
dia, por, e kl'óma, cOr) (L zoo!.) Genero de
coleopleros pentameros.
Uluch)'liio, (eh como k) S. m. (do Gr. dia,
de, e chylos, SUCCO) V. por uso Diaquilão.
UillClth'iio, s. m. Casca de cidra em do·
ce secco. Gocs, Chr. Man. 4. 10.•açucar
cau dil , diaciclram, e oulras fruclas seecas,
etc."
Dlocódlo, s. m. (do Gr. dia, de, e todeia, cabeça de papoula) Xarope preparado
com papoulas brancas.
Ulncolo(IUíntldos, ou -cynthldoH, s.
m. Electuano purgativo de coloquyntidas,
vulgo cabacinhas. lJtul.
.
UIIICOJIIlllotlco, adj. m. (I. mus.) EpitIJeto dado a um gene1'0 de transições barmonicas, por meio das quaes a mesma nota, ficando em apparencia sobre o mesmo
gran, sObe, on desce uma comma.
Ulllconódo. V. Diaconato.
Ulaconol, adj. 2 g. Que pertence ii 01"
dem, ao officio de diãcono.
Ulncollúto, S. J1l. (do La!. diaeonalus)
Ordem de diácono. P. Rib. Inj. Sue. p. 76.
Dlllconío, S. f. Logar onde a EgreJa estabelecia antigamente um diacono para r.eceber as esmolas, e repartil-as pelos ~els.
UllICOlllilJlo, u, adj. Que diz respeito a
diaconia.
UiUCÓlllco, S. m. Sacristia. § Parte do
sagrado triiJunal em que se. assentam os
diaconos á direita do papa. § Llv_ro tia Eg~e'
ja em que se explicam .as funcçoes dos dlaconos.
UIOCOllí .. lI, s. f. Mulher antigamente ordenada pelos bispos para servIr nas eg re ·
jas accommodando as oulras mulber~s em
seJs 100'areo e no que os diaconos nao podiam decéntémenle traclar com ellas, e servil-as' não tinham con a~ração, mas bencâo e'era grau de muita honra, sem arde:
sacerdotal, etc. n. FiO/'. 2. i8. § l\lulher e
diacono na Egreja Grega.
UI/Ícauo, S. m (do Gr. cliakollOS) Oque
tem a segunda das ordens sacraS, a ordem
immediatHmente superior á do sllbdlOCI!1l 0,
e immediatamente inferior a do presbytero.
Os diaconos antiO'amente tinlJam cerlos
ercicios, cnmo eram repartir as esm°:01
accommodp os homens nas e~reJas ema~lte
logares. HOJ~ ajudam no al!ar o celebr k~
IJlilÍcope, S. f. (do Gr. dia. at~a~éz, ~rte,
pló, eu corto) II. cir. p. us.) InClsao, carliou fractura lonO'itudinal de um o~so, P eo
cularmente fractura longitudinal do e~~~n:
produzida púla acção de um corpo c
dente.
(d' com A'ODlocoprégla, S. f. do Gr. la, hann
pro~, excremento, e ail1J, cabra) (I. de p .

fl-

DIA

DIA

DIA

Preparação medicinal, feita com esterco de
cabra.
Placraull)uo, a, ael'J. (t . anal. ) Que es t'a
unido, pe~ado laxameo.te ao craneo por uma
articulação moveI: so se usa fallando da
maxilla IUferlor..
.
Plucl'Ítlco, a, aUJo (do Gr. dIa, por, e
krincül, distinguil:) (I. gl·a.m.) .o~e serve para distinguir. li SllJ.n~es d!aCl'ltlcoS ; os que
só servem para dlstln~Wlr palavras semelhantes. § Pontos diacl'ilicos ; pontos que no
alphabeto arabe distinguem tellras formadas
exactamente ~~ mesmo mo~o .. § (t. med.)
Signaes diacl'llteOs ; os que dlstlOguem exactamente lima doença de todas as. outras.
Diacústica, S. f. (dO pref. (lta, e de
aClIslica) (L de ph)'s.) Arte de julgar da refraeção e propriedade. do som, que passa de
um fluido a outro mal~ ou menos. dens~.
Dlutléll.hlu, s. f. (do Gr. du, dOIS, e
adelpJws, irmão) (I. boL) A 17 a classe do
syslema sexual de LlIlneo, que encerra as
plantas, que tem os estames unidos em dois
corpus pelos seus filete~.
.
DlntICll.blco, n, adJ. (I. lJol.) CUJos estames são diadelphos
Dlntlélpho, u, adj. It. boI.) Unido em
dois corpos pelos seus filetes, dos quaes um
póde ser sohtario : v. g. estames-.
Dlntlélllll, S. m. (alguns o fazem feru. A7'-

Dlaga"I;l\nCc, S. m. Pastilha de assucar
para a tosse. Goes, ChI'. ilfan. 4. 10. "trouxeram ... amendoas confeitas, diagal'ganle
açucar candil" Ac. dos Sing. 'I. 2.'l't.
'
Dlug11Ó..ls, s f. Conhecimento da cau a
das doenças. § Diagnosis, ou Diagnoslico,
s: m. (t. med.) (do Gr. dia, por meio, e gn6S!S, conl1eclmento) Parte ela medicina, que
tem por objecto a dLlincção das doenças,
o conhecimento dos signaes patbognomi·
cos, que são proprios de cada uma d'eJlas;
em sentido mais restricto, é a opinião que
o medico fórma sobre a natureza de uma
doença conSIderada individualmente. § Alguns dizem diagnose.
Dlug11ÓStlCU, s. f. (I. med.) O mesmo
que Diagnostico, subsl.
IJluguostlclldllt', u, adj. Que diagnostica. § - s. m. O qUI:: diagnostica, o que
abe diagnosticar.
.
Dlul;uostleár, v. tra!ls. (I. pathol.) Fazer o diagnostico; reconhecer o caracter
de uma doença pelos seus Sym810mas.
. Dlu;;uostlcável, adj. 'I g. ue se póde
diagnosticar.
Dln~uô"t1eo, i., adj. II. med ) Que da a
conhecer a causa da doença. § Dizem-se signaes diagnosticos aquelJes com a ajuda dos
quaes o medico reconhece o caracter proprio de uma doença.
Dluguóstlco, S. m. Mais usado boje que
Diagnostica. § Conhecimento da. doenças
pelos sous s)'mptomas. § O conjuncto dos
elp.mentos, que determiuam esse conhecimento. § FazeI' o diagnostico; determinar a
doença pelM s)'mptomas observados.
Dlú3'0' (anl.) por Diacono. Doe. de 1435.
na fi. Dom. 2.. 4. 3.
DllIgoOlcCría, S. f. (de (tiagomelm) (I.
phys.) Comparação das condllctibilidades
electricas de di versas substancias.
Dlu\;ÓlllCh'o, s. m. (do Gr. diagein, conduzir, e metmn, medida) II. plIys.) Apparelho para comparar as conductibilidades electricas de di versas substancias.
Dlogou.. l, s. r. ou adj. 'I gen. (do Lal.
(liagona/is; do Gr. dia, atravez, e g6nia. anguio) A línl1a que se tira de um angulo de
qualquer paraltelogrammo a outro angulo
opposto, e o divide em dois triangulos. Eu-

de toda a costa. § (I. de linguistica) Dialeelos; as línguas diversas d'uma me ma fa-

/e Mit. 17L. M. Lus. I. 38. B. Elog. f. 3t1.
flav. e<l. II.P. SoUI. c. 5. Vieil'. 6. 500. o fazem
ora m. ora f.) (do Gr. diadêllla, formado de
diacle6, eu cinjo) Inslgnia real, ma, fau,

com que os antigos reis e rainllas cingiam a fronte: corõa real. ~ V. COl'6a, syn.
§ Peça emelhante, de m~ta1 e pedras preciosas com que as senhoras ornam a cabeça.
Dlntll'lIlado, a, adj. (t. do brazãoJ Que
lem um pequeno circulo sobre a cabeça:
U.

9. agl/ia diademada.
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milia consiueradas como vaflantes do typo
fuudamental, ou !ingua fonte de que provCm.
Dlalcg1Oátlco, a, adj. (do Gr. diala{lein,
discorrer) (I. did.) Scienclas dialcgmalicas;
na classillcação d'Ampere, as que estudam
os signaes que servem para transmillir as
idéas, os sentimentos, as paixões.
DI"logútlo, a, p. p. de Dialogar; e adj.
Exposto em fórma de dialogo. § Relativo a
dialogo.
Dialogál, adj. 'I "'. Qne se tracta em dialog<;>, relativo a dia10go: v. g. lJI'actica -,o
serao -,o egloga monolo.qa e não -,o poema
-,o i1utrltcção e calechislica -.
Dlalogí.lr11é11tc, adv. Em fórma dialo·
gal.
Dlulogl'l1', V. trans. Conversar. ~ Escre·
ver, fallar, expôr em dialogo, na fõrma de
dialogo.
Dlulogár, V. intrans. lJia/agal' bem uma
scena, uma peça de l!leaI1'0; fazer que os
diversos personagens fallem como convem
ao seu caracter e á situação.
Oi .. log'o, s. f. Fi){ura pela qual a mesma palavra, que tem dois sentidos, se repete em ambos; dilogia: V. g. eu não quero amar, se não a quem senão (deleito) não
tll'er.
Dlalól;leo, a, adj. De, ou em dialogo:
V.

{lo es/ylo, dispula, traclado -.

DlalogisUlo, S. m. Figura, em que fazemos, que a pessoa introduzida a fallar,
falle comsigo mesma: v. {lo mas que faço?
os antigos pertensores irel tentar agora escarnecida?
Dlalolfi"ta, S. 2. g. Pe soa que escreve
dialogos, que põe em dialogo algum assumpto.
.Dllllolfístleo, a, adj. Que pertence ao
dialogo.
Dli.logo, S. m. (do Gr. dialogos, de dialegomai, conversar, entreter·se, o qual tem
por raizes (tia, com, e leg6, eu fallo) Practlca entre duas, ou mais pessoas. § Obra
littPraria em fórma de conversação: V. g.
os dialogos de Luciano, de Fénelon. de Foutenelle, de Leopor~i. § (t mus.) Partes que
respondem uma a outra ou ás vezes 'e
reunem. § V. Conversação, syn.
IJi .. Uil1', ou DlalChé.., !lo f. Unguento
cujl! base é a althéa. Phann. T. Ulis. "$em
outro dialter lhe encoural'ão as entradas,
etc."
IUoIYI.étnlo, a, adj (do Gr. ltialy6, eu
separo. e lJelola II. lJol.) Que tem petalas
distinctas na corolla pol)'petala.
Dlalpuldõr, S. m. (t. clI)'m.) Insl'llmento composto d'um pedaço de papei-pergaminho extendido sobre um arco de madeira, a maneira de peneiro, sobre o qual se
lança o !luido que se quer dialysar, n'uma
camada erum centimetro de espessura, o
maximo, e que se colloca n'um vaso cheio
d'agua, para o qual passa a substancia diffusiva.
DlalyslÍ" v. trans. (do Gr. dialy6, eu
separo) (t. cj1)'m.) Separar por meio do diaIysador substancias dilru~i vaso
ml1ly"c, s. f. (do Gr. dialysis, separação)
(t. chym.) O acto de dialysar. § (t. cir.) Solução de continUidade.
Dlulyséplllo, 0, adi. (do 01'. dialy6, eu
separo, e sepala) (t. ból.) Diz-se das plantas cujas sepalas não são soldadas en tre si,
como na \ilia, na papoula, etc.
DI ..ly"tRminco, u, adj. (do Gr. clialy6,
eu separo, e estame) (I. bot.) Cl'jos est'lmes
não são soldados.
DllImaguéttco, o, adj. (do Gr. (lia, e
magnelico) (I. ph)'s) COl'pOS -; os que se
colfocam equatorialmente, i é, n'uma direcção perpendicular íl IInba dos dois polos
d'um iman.
Dlum..gnctósmo, S. m. (I. phys.) Conjuncto de phenomenos que oJferecem os
corpos diamag-neticos.
Dlumantado, a, adj. Lavrado como o
diamante. § Que tem ar de diamante; adiamantado: "pedras de massili.ba dial7lanla-

D1odõco, ou - d.o (ch como h) s. m.
(do LaL ; do Gr. dilUloch/lS) Pedra preciosa
semelhante ao berJ'1I0. Maus. {. 41. 00. 'I.'
DlndõI1s, S. f. (I. med.) Mudança ou transformaçâo de uma doença em outra, que
dilTere tanto por sua natnreza, como por sua
séde. O. de Palhol. p. '214.
Dlara l s. f. (do Arab.) O que se da aos
lrabalhaclores de mais do seu jornal, no fim
de qualquer obra ou ~rabalho: gorgeta, clides 1'rad!tzido.
DlugouaIUlé11tc, a'!v. Pela diagonal, ou
gralillcação. Usa-se no districto de Li ·boa.
Ol"rnueldode, ou - phll11Cldádc, s. como a diagonaL divide o paraJlelogrammo
r.. A9.ualidade de ser diãpbano: transparen- rectangulo.
))1 .. g1,o1Omll, S. m. (do Gr. dwgramma,
CIa. 1empto ela Memoria.
.olarnuo, ou Dlupllu110, li, adj. (do Gr. de dia, e gramma, linha) (I. geom.) Fig-ura
dlaphaJlês, de (tia, atravez, e pttain6, eu bri- ou construcção de linhas, que servem de
lho) 'frawparente, e[ue da passag-em a luz por demonstrar uma proposição. § L1iagramma;
seus póros, como o vi'dro crystallino, etc. (I. music.) nome que se dava antigamente
I'ieim, I. 294 e (req. Ga/h. 2.. '50. «(lia(ano" ao que os musicos modernos chamam esca§ V. 1'ransparenle, syn.
la gramma, ou systema § Diagramma; peilI~urllll!IlI1CC,"O, S. 111. Instrumento para xe do mar da luuia, de barbatanas o seas
e corpo oulongo, pmtado de preto e branco.
medir a dlaphaneh.lade do ar.
DllIgl'mumíl!lUlo, . 111. Especie de jogo
.olliro.niu, ou Dlupho11ill, S. f. (do Gr.
dd1apM,nt.a, de dia, que indica separação, e de damas, usado entl'e os Gregos.
DloS1·UI.híu, S. f. Arte de de, enhar com
ep/lOne, som) (I. mu. ic.) Nome que davam
os Gregos aos intervallos dissouante .
o diagrapho.
.
Dlol;l'''I'I1O, S. m. (do Gr. (lza, por, atraOlilJO"~I, S. f. Planta graminea.
ol~rOI'Cllls, ou DllIphOl'Cl!llll, s. r. (do vez, e graphêin, desenhar) Instrumento que
Or. c{lUplwrêsis, de llia. atravez, e p/WI'O, eu serve para transportar para papel a I'epreleiO) lI. med.) Transpiração mais forte que sentação dos objecto, sem saber desenho,
anatural. e menos con iueravel que o suor. nem perspectiva.
DI"~I'ytllo, V Escammonea. Afad. Melh.
Dlnrorêllco, 11, adj. (t. med.) Que excila, e promove a trauspiração: sudoritlco. I. 11. 47
. .
(urvo, Polyant. (. 319.
Diá!, adj. 2. gen. (do Lal. dIa/IS) Que se
Dlor"nl,;01u ou DIIII.hráglUlI, e derivo faz cada dia.
Dluléctol, adj. Concernente a dialect9·
s. '!lo (do G~. cliaphl'ágma, entre dois, sepaDlulceCleu, S. f. (do Lal.,. do Gr. dlaleraçao, dc dta, atravez, e pitl'ass6, eu fecho)
(I. anal.) Musculo mui largo e eleloado que gomai, discorrer) Arte de ~Isplltar, 'pa~a
~para transversalmpnte o peito "do baiXO inda"'ar a verdade, por meIO de raClOCIentre. Recop. da Oirul'g. 33. § Tambem se nios~§ Logica, syn.
.
~esle nome a cartilag~m, que, dentro do Dluléetlcamerdc, adv. Segundo os pnnh~nz, .separa uma venta da outra. lJ/ut. § cipios da dialectica; L.ogicamente..
. ..
J)!l.lõetlc9, a, ad.l. Que respeIta a .dla~~/"agma; (I. boI.) partimento. repartiOIilrararnsversal, que separa uma silíqua, ou le~tiea'l§ .- S. m. Pessoa que sabe dlaleructa capsular.
ctICa. hel7'. 1. 774.
DIDICcto, S. m. (do Gr. dialehlos, de dia,
[Dlorr.al;nllltleo, II, adj. Do diaphragma:
'~i vela dlapbragmatica.
e leg6, eu fallo) Modo de fa.llar uma IlOg.ua
lào d~rd~gnI1!lhl, s. f. (\. med.) Inflamma- nas provincias do mesmo remo, ou conqUIstas com dilferença em aecento, ou mudanII .Iap Iragl!1a.
que ~Id·llo, adJ. Alteração de diagalves, ca nas vo"'aes e no variar, e declinar noines e ve~bos' etc. Vieim. 10. 44.8. Os GreDi .11 n'algumas partes do paiz.
~it~.alll\'ell, ~dj. Uva diagalves; certa es- gos tinham, va;'ios dialectos: os dialectos das das.•
Dlomontár. O mesmo que Adiamantar.
tinguas dos Brasis; diversos da llngua geral
c a mUlto estimada.
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DlawànCc,

s.

m.

(por corrupção do Gr.

aclamas, diamante, e que propriamente si-

gnifica jndomavel, de a privativo, e clama6, eu domo) Pedra Uua crystallina, formada de carbone puro crystallizao.o; é de
côr amarellada, preta, verde, vermelha;
aindaque a mais pura é branca, e limpida,
é tambem !3sta a mais rija, e bl'i1hante que
lla. Os diamantes mais estimados são os do
Brazil, e os qne vem de Oolconda e Visapor. § O diamante é a mais cara de todas
as materias conl1ecidas, em consequencia
da sua belleza e raridade; grava todos os
outros mineraes; refrange, e decompõe meIlJor a luz, que os demais corpos transparentes, adquire pela fricção a electricidade
vilrea. Segundo as expcriencias dos clJymicos, arde, exposto a um fogo violento, sem
deixar residuo sensivel: lavra- e com diversos fundos, d'onde lhe vem os nomes,
diamante Tosa; chapa, ou tabla; brilhante,
ou {undo. § DiamlJ.nte bruto; o que não é
lapidado. § Di.:Lmante fazenda; é o miudo,
ou grosso de. qualquer lavor: o diamante
beneficio, é de meia estimação entre o {azencta, e o l·e/itgo. M. P. c.39. menciona cliamantes nay{es de l'oca velha, ti rados de uma
pedreira. § Diamante Tosa; o lapidado, que
pelo lado superior apresellla urna rosa de
facetas agudas, e por baixo é chato. § Dia'II/ante {also, pedra natural ou artificial, que
imita o diamante. § Alguns relogios tem
urna roda, cujo eixo se volve sobre diamante, e se dizem tmbalhar em diamante: e
d'aqui, fig. do bom estomago se disse, que
trabalha MI diamante, e pelo contrario que
não trabalha em diamante o fraco, e debilitado. Tolent. 1'oes. § Diamante da l'odella: V.
Copa: peça de aço diamantada, que e tá no
meio d'ella. ~ Diamante do artilheiro; a
agulha que se mette pelo ouvido da peça
para furar o cartuxo. § Ponta de diamante;
nas facas, ponta mui rija, que passa cobres,
etc. § Cousa de diamanle; (t. poet.) rija,
dura: v. g"1Jeilo de diamante. Cam. Canç. 7.
est. 2. § Dwmante,' fig. cousa muito forte:
"cuidais que amais diamantes de firmeza, e
amais vidros de fragilidadell Viei/'. 2. 382.
·por mais de diam.ante que se vista (o coração) mal se póde defender uas seta de
tão branda vista. Bem. Rim. § De diamante: ng. iusen,ivel. A 1'1'. I. 20... quem será
tão de diamante, que possa son'rer desprezos da verda!lell § Dtamante; peça de pau
triangular, a ponta está entre os eixos da
moenda !las cannas de assucar, a base para
fóra, sobre elle entra, e passa a canna, que
se móe entre os eixos, para não entrar e
passar inteira por baixo d'elles. § Utensilio
de vidraceiro, que consiste Il'uma ponta de
diamante, cravada em um pequeQo cabo, e
que serve para cortar vidro.
Dinmolllifcl'o, a, adj. (de Diamante, e
1al. (elTe, levar.) Que contem diamante.
Dlllmll.lltíllO, R, adj. De diamaute; rijo
como o diamante: ..marmore - l I V. do Arc.
6. 26. fig...coração - l I Vieir. Iq. 221. ELmo - ; tunica - d& marta. § Onde lJa diamante.s: v. g._districto - ; terras -. Alv. 13.
maio, 1803.

DIllmautí!!ltll, S. m. Lapidaria, que trabalha em diamantes. § O que os compra,
ou vende.
Dlowiio, S. m. (ant.) Diamante. H. P. B.
e A1'1'. No pI. diamães. Barreiros, r 6q.
Dliunbc, s. m. Ave africana da familia
das columbinas.
Ulametl'úl, adj. 2 g. Que pertence ao
diametro.
DIllmctl'úlmentc, adv. No sentido de
diametro; trau versai mente. § Diametralmente opposto; i. é, corno o são os extremos
do diametro, que é a maior opposição que
lia, por extremo; absolutamente; completamente.
Dlàwctro, S. m. (do 01'. d'iametros, de
llia, atravez, e melron, medida) A linha recta, que tirada de um ponto do circulo a
outro passa TJelo seu ponto ceutral, e o divide em dOIS semicirculos. P. P. 2. f. 21.
usa d'este termo sig-niOcando a recta em
contraposição da linha curva. § Dlmen ão
transversal: o dia11letro da columna. § O
diamell'o das balas, e pellouros, multiplica-
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do por tres pouco mais ou menos dá a sua
pcnpl1eria: .. pelloll.ros quasi de palmo de
diametrol> B. 2. 7. to. (ou tres palmos de
roda) § Em (liamelro; lIoc. adv. Ug.) em
semido contrario. B. FI07·. 2. 27. «temos
declamado contra Zebub em diamelro de
Luciano».
Uillmól'o, s. m. Xarope de amoras.
Dllllllúseo, S. m. Confeição, cuja base é
o almiscar. Phal'm. '1'. Cw'v. Po/y. r 491.
O.I"na, S. r. (0.0 Lal.) (t. poet.) A lua. V.
o Dlcc. da Fabula.

(do 01'. lli, ou dis, dois,
e anér, gen. alulros, homem) (t. bot.) 11.2."
cla"se do sJ'stema sexual de Linueo; comprcheude as plantas que tem dois estames,
ou orgãos masculos.
Dllllldl'lco, ou RtIl\OIh'o, a, adj. (I. boI.)
Que tem dois estames.
DllIlIgólo, s. m. Nome com que se designa na Arrica occidental a ave deuominada por Linneo 'l'oktts masutus.
Dlitllho, s. m. (t pop.) Diabo.
Dlàllle, on Dcàllte, adv. Na frente, no
primeiro l0e-ar. Albuq. I. c. q5. tomar-lhe a
mão: "vá dwnle a'.agãs experiencia, atlenta ob ervação os passos guia- ..teu bom
exemplo vá diante, e guieu § Dianle é usado pelos classicos como preposição: v. {).
chegancto diante ella. Sagramor, l. 17. Pabn.
I. c. 35. "trazendo q escudeiros, e cada hti
diante si hti lia» .. diante o curvo pinho esparger lloresu Bern. LYl11a. diante l-eis,
diante imperadores; por ante l'eis, e ante
imperadores: diante l'eis, será ellipse com
[àHa de prepo. ição de: .... vai-te diante mimll
FerI'. Caslro, r. 137. talvez por de ante mim,
como ele sobre a lJorla, e lJel', ou lJara ante
mim; elc. ..Deos diante cujo acatamento,
etc.u Vieira, 12. 296... cital·os para (Iitmte
os juizes» 01'(1. Filip. 2. q8. § Nós tambem
ainda usamos como prep. em vez da loc.
prep. diante ele. § Ao dtanle, em diante, para
o diante; loco adv.; depois, em seguida, para o futuro; pelo tempo adiante. Regim. da
Faz. 240. 122 v. "de lJi em dia.nte serão
francosll § Pam diante; loco adv. para a
frente; vá para diante; para dianle é que é
o caminho. § POI' diante; loco adv. depois,
em seg-uida, para o futuro, ou para a frente. § 11' por dia.nte; continuar. § Por dl:ante; representar, fazer natal', reparar. V. do
Arc. I. 2. § Dianle de, ou diante a; loc. prep.
b mesmo que Diante prep. (esta pouco UR.);
na frente, defronte, na presença, em face:
"diante do pai lédo.. Lus. 3. 102. "o cavaI·
leiro da morte se paz dianle a AnguioriJaelOIl Palm. 3. {. 99. 1." ui. r III V. "vem
encolJerto ctianle (pl·Pp.) o natw'al receio
delles·, § Pôr alguem diante de si mesmo;
obrigal-o a ver-se, a conhecer-se a si mesmo os seus meritos, ou culpas. Marl. Cato
§ Diante de; em comparação: dianle d'el/e
eu não sou nada. § Andar alguem diante de
outrem em fazer alguma cousa; auti(}iparse-lhe, tomar-lhe a salva, levar-lhe as lampas. § Diante ele mim; em miuha presença.
Dilll1teil'n, S. r. A parte de diante, que
vae diante; opp. á tm;;eira. § A dianteira
do exerci/o; (I. de milic. ant.) a vanguarda'
opp. á safla, ou Telro{)uarda; hoje l'eta{fUaTda. Sever. Not. D. 2. 8. § A parte que está
diante. § A dianteim ela cabeça: V. Mal/eira.
§ Dianteira do livro; a parte d'elle, que é
aparada, opposta á lombada. § Dianteira; a
agua que quebra, ou sãe do utero das mulueres, que estão para dar á luz. § DaT a
atguem a clianteira: o lagar primeiro, ou
conceder-lhe que primeiro faça alguma
90. "clanelo-Ihe a dianteira
cousa. Lobo,
na entrada de huma portall. § '1'07flar a
dianteira a alguem; .anticipar-se-ll1e, ir
primeiro, diante, fazer alguma cousa. Andi'.
ChI'. 3. C. 5. "dissimulou o desgosto de Marli n Manso 1Ile tomar a dianleira naquelle
negocio de tanta honra... § "Perigosa he a
dianteira» i. é, o fl)zer, commelter, tentar
primeiro cousa ignola e arriscada. Sá e Alir.
Dlillldl'lll, S. [.

r.

EgI. I. est q5.

II,

Dlllntell'o,
adj Que vae diante, primei 1'0 que todos ua serie: "sentião a tardauça dos prelados... de Respauha, que
julgavão que iJavião de ser os dianteirosll
(em irem ao concilio). V. do Arc. 2. 5. §

Que está diante. § Que se offerece e ex õe
primeiro: v. g. dianteiros 1WS perigos. BP 2
5.~. "olferecendo-me sempre dianteiro' ao

p~rlg9" Sqgra7ll01', 1. 28. Luc. I. 3, §, Relo{fto dlanletl'O; o que se adianta, quê dá a
hora a.utes do tempo. § De!tles dianteiros'
os IOclsores; opp. aos cabetros, queixats
molm'es, e ás presas, ou laniares. B. FbJI'
2. 110. § O que se ganha pela porta diantei:
m nos offictos; o ordenado e emolumenlos
que se deve levar licitamente; opp. a parla

é

tm:;eim; lucros indevidos, illicitos. § Tra.

zer ludo na casa dianteira; alardear logo

assoalhar o que sabe, as suas prendas:

Eu{r. 3. 2.

Dlàntbo, II, adj. (do Or. di, dois, e anl/ws, nór) (t. bot.) Que tem duas flOres que

se compõe de duas Jlóres.
'
Dlanúeo, S. m. (do Gr. dia e do Lat
mtx, cis, noz) Arrobe feito de nózes verdes
e de mel.
Dlllpállnll, S. f. Unguento desecca!ivo
Dlapllsiío, S. m. (do Lat. e 01'. diapa:
son) (t. mus.) lntervallo entre o som mais
agudo e o mais grave, que póde dar uma
voz, ou um instrumento. § Pequeno instrumento, que dá uma nota constante, e serve para se afinarem as vozes e os inslrumentos musicas.
DIllpÓ!!lWll, s. f. (do 01'. diapasma de
diapassô, eu derramo) Pós cheirosos, com
que os antigos perfumavam o corpo.
DIIIIlédcst', ou c8ls, S. f. (palavra Gr.
feita de dia, atravez, e pda6, eu faço sol·
tal', ou correr um liquido) (I. med.) Suor
sanguiuolento; eJ]'usào cutanea; transsudação do sangue pelos póros.
Dlapentc, S. m. (do 01'. [lia, de, e ptllle, cinco) (t. mus.) O quiuto intervallo, que
consta de tres tons, e de um semitom menor:
sua razão é sesq uialtera, e é consonancia
perfeita.. § Diapente; na plJarm. é um com·
posto de cinco castas de drogas. Btut.
Dlapbllnlllennc, adj. 2 gen. (I. zoo!.)
Que tem azas transparentes.
Dlállbllno, DIllllbonia, e derivo V. Diafano, lJiafonia, etc.
Dlúpbol'a, S. f. (do Gr. diaphora, ditTcrença) \t. de rhet.) FIgura, que consiste em
repetir urna palavra já empregada, mas com
uma nova signitlcação.
Dlopboràma, S. m. (do 01'. diaplianés,
diafano, e arama, vista) Ilepresenlação em
perspectiva de urna cidade, de um paiz, de
urna paizagem cou venientemente alumiada
para a iII usão optica.
DIllllhól'C8C, S. m. (t. med.) O pheoomeno da transpiração da pelle. § O seu
etreito.
DIlIllborétlco, adj. (I. med.) Sudori6c~,
que excita a transpiração. § - S. m. Medicamento sudorifico.
DIlIIlh ..ágwa, S. m. (I. anaL) Musculo,
que separa o torax do abdomen, § (L baLI
lJivisão transversal, que separa as capsulas
de um fructo. § Membrana, que separa ~uas
cavidades, ou as partes da me~D1a .cavlda·
de. § Qualquer objecto, que pode mterceptar os raios da luz, ou o calor.
DIllplu'llgnllltleo, adj. Pertencenle ou
que diz respeito ao diaphragma.
DlóllllY818, S. r. (do 01'. (lia, .cnlrç,.e
phyô, eu nasço) (t. med.) InterstlclO, diVIsão, partição, tudo o que esta separado p~r
dois corpos, ou situado enlre duas pa~les(.
Dlapnóleo, ou Dlapnól1eo~ a, 3d)..L
med.) Diapl1orico, sudorillco: dlz:se parllculal'mente dos diaphoric9s. mais sua!es:
que apenas excitam urna hgelra transpira
ção.
.
nlal)Orésl!!l, S. f. (do LaL; do Or. tl~
reô eu duvido hesitai (I. de rellJ.) Flg
em' que o orador se interrompe uo que 1zia.
.
) Inlerci.
D'IIIIICÓISI!!l, S. f. (01'.) (I. mus.

d·

dencia, ou pequena q~eda.
d' iêliJ,'os,
Olapyéllco, a, adj. (do Gr. lap era á
de dia, e pyon, pus) (I. med.) Que I
suppuraçào.
t de varias
DlIHltllliio, S. m.. Empl~ 1'0 de ouro,
mucUagens, com azeite, e ezes moreS'
para madurar leicenços, ed.o~tr03et~omma:
- gommacfo; com a. ad. Iyao , . h Ião,
Recop. ela OW. p. 5. "(/JaqUllao. \. DI3C Y

DIA.
Diária, s. f. Feria, ordenado, renda, ou
ração de cada dia. § Febre intermittente,
qoe volta todos ~s rl.ias. á mesma hora. § -,
lorm fem. do adJ. DlarlO.
Dlárlamente, adv. Cada dia; todos os
dias.
. ) L'IvrO de
Diário, s. m. (d O L~.t ~I'La1'l!tm
apontamentos do que sucr:ede cada dia. §
Livro em que o negociante lança todas aR
!uas transacções diarias. § Diario: gazeta,
lolha que se publica todos os .dias, .jornal.
§ Diario; o que se gasta por dia. § Emolumento, que se ~obra ror .dia de qualquer
serviço ou omclO de JURtlça. § VIVeres; o
~ue se 'serve á mesa quotidiana, e ordinanamente.
Dlérlo, a, adj. Quotidiano, de cada dia;
qoe corresJlonde a todos os dias.
(Diario, Diurno. S'1jn,J iJial'io é o que se
lu em um dia, ou pertence ao dia. Diurno li o que se faz de dia: dia1'io refere· se
ao período inteiro de ~4 horas, de que se
compõe o dia natural; diurno refere-se
iquella parte do dia, duraate a qual o sol
iIlumina o nosso horisonte.
.
Diarista, S. m. (p. US.) O que escreve
diarios.
Dlarréa, Dlurrhéll, ou Dla....hélo, S.
r. (do La1. dia1'l'hOJa) Doença, /luxo do ventre, com evacuação frequente de materia
clara, áquea, mucosa, glutinosa, com escuma, biliosa, ou denegrida dos intestinos,
is vezes com puxos.
D,arré,co ou - rhélco, adj. Concerneote a diarr1
lea. § - s. m. Pessoa que padece de diarrea.
Dlarrbódon, S. HI. (do Gr. dia, com, o
rhodon, rosa) (L. pharm.) Preparação tonica
eadstringente, em que entram rosas vermelbas em grande quantidade.
Dlnrtbrodlál, adj. 2 g. (t.- anaL.) Que se
refere, pertence a diartbrose.
Dlarlbróse, (ou - Chrósls) S. f. (do Gr.
diarlhrõsis, de dia, atravez, e arlhl'On, membro) (L. anL) Articulação movei, na qual o
ossn encaixa a cabeça em cavidades mais
ou menos profundas, e se pode mover com
mias direcções.
Dlasee\'ósta, S. m. (do Gr. diaskevaslês)
(I. de pbilologia) Critico que põe em ordem e corrige; nome dado aos cri ticos Gregos, que antes da escola de Alexandria colIigiram os textos dos poemas homericos.
Dlascórdlo, S. m. (do Gr. dia, de, e
!kordioll, escordio) (t. pbarm) Eler.tuario
em que oescordio é o principal ingrediente.
Dlnsene, S. m. Electuario purgativo, cuja
base li o sene.
Dluóstlca, S. f. (do 01'. diasozô, eu con!ervo) Parte da medicina relativa á conserTação da saude: hoje diz-se hygiene.
D"sporo, S. m. (L. miner.) Uma varie·
dade do h)'drotato de aI umi na.
Dlasporomctrío, S. f. (L. phys.l Medida
da aberração de refrangibilidade da luz'
emprego do diasporometro.
'
.Dlasp~rómctro, S. m. (do Or. (liaspeiro, eu disperso, e melron, medida) (L. de
rs .) Inst.,rumento para fixar a proporção
aberraçao de refrangibilidade da luz.
DI.~pr~l S. m. (ltal. diaspro; do 01'. (lia,
de,.e lasp~S, jas~e) Pedra preciosa das maiof1.\, especJe de Jaspe molhado de varia có·
res: d'elles se razem estatuas, vasos, etc.
DI~sl"t1co, n, adj. (do Gr. cliaslaitik6s,
propr!o para separar) (L. anaL.) Anos -,o no·
: dum conjuncto de nervos considera·
.saomesmo tempo como saindo da esp\n~1 med.u.lJa (motore&), como entrando
ne (senslllvos), e como unindo-se atra~!s da espinhal medulla para fazer con tra·
. rns musculos. § Acçào diaslallica' con~~.etn de actos (lue comprehelldem á seni Ihdade nos nervos sensi veis, a reacção
!riOS centro~ nervosos, e a tran 'miRsão mo~~u excito·motriz aos musculoso
icJU 'SID~e, ou -&08Is, S. f. (do 01'. diasJr..:,de dtastíJmi, eu separo) (L. anaL.) Des~o, on separação de dois ossos, que es~.ntoq (L. g~amm.) Divisão. § (L. chym.)
Iaa;llo lmmedtato, achado na germinação
l!Il la, cevada, trigo, batatas, etc., que
lUla por not~vel caracter reagir sobre a fe,nu amido, de modo a tornar mui so-
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luvel toda a sua !iUbstancia amilacea, for-'
mando uma.matena gommosa, que se transforma por SI mesmo gradualmente em assuCal'. .
.
. Dlas.ta~nllleh·o, S. m. (do Gr. diaslasis,
~lstancla, e melron, medid1ll Nome de um
l~strumento pro.posto para medir as distanclas nas operaçons geodesicas.
DI~stol~, S. f. (do Gr. diasloliJ, dilatação,
de dwslel/o, eu separo, abro; de dia, atravez, e siellá, ~u mando) (L. anaL.) illovimento de .dJl!1taçao das. arterias e do coração;
opp. a_ slslole. Quel1'OZ, V. ele 11. 1J. 384. §
Dllataçao da dura·mater e dos seios do cerebro. § (ig. Figura, pela (IUal se alonga. a
sylla~a breve, ou se lhe prolonga o som na
poesia.
. Dln~t"ol.bio, S. f. (do O,'. cliasll'Ophé,
dlstorsao) (L. med.) ~[udança do logar dos
ossos, dos musculos, tendões, nervos, etc.
Ulí.st"3·lo, S. m. (do 01'. cliaslylos, de dia,
en~rc, e slylos, columna) (I. de ar'cbil.) Edi·
fiClO, cujas columnas estão apartadas umas
das outras o triplo do seu dlametro.
DIlltésscrii.., ou DllltésSII"iio, S. m.
(do Gr. dialessal'on, de dia, de, e lessares,
quatro) (L.. music.) lntervallo, que consta
de dois ~ons, maior e menor, e de um semi·
tom maIOr, como de dó a fá, ou de ré a sol;
con iste em razão sesquitercia, como de 4
com 3: é consonancia menos perfeita que
a quinta, e na practica se chama quarta. §
(L. pharm. anL.) Electuario composto de
quatro ingredientes: raiz de genciana, aristolochia, bagas de louro e myrrha.Pharm. T.
DlnlhcrlllllllílóilllO, S. m. (L. phys.) Faculdade, que tem certos mios de calor de
atravessar mais facilmente que outros um
meio dado.
DIllthé.'mnuo, n, adj. (do Gl·. dia, e
lhennos, calor) (L. pb.\, .) Que deixa passar
livremente o calor; diathermico.
Dlathe"lIIín, S. ·r. (t. phys.) Qualidade
do que é diathermano.
DlnChé"mleo, n, adj. Omesmo que Diathermano.
Dlothcsllei'io. S. r. (t. med.) OeueralisRção de uma áO'eéção, que no começo era
local.
DlíttltCIIC, ou -1118, s. f. (do 01'. dialhe·
sis, disposição, de dialilhêmi, dispór) (L.
med.) A disposição, estado do organismo
para ser'atacad~ por doenças locaes: V. g.
- inflammalorta; a -

de cada enfermo.

Dllltbé8lco, a, adj. Que procede da diatbese; que tem caractrr de diathese.
..Intbe..... eo, outros dizem Dlcthe.. t1ell, V. Dietelica. Lu;; da Med. 3.
Dlntónleomentc, adv. (L. music.) No
genero diatonico; segundo a ordcm diatonica.
Dlntónlco, ", adj. Om dos tres generos
do systema mu ico, e é o que procede por
dois tons e um semi tom: V. g. canlo diatonico. § - subs.L. O dialonico, por opposição ao chromalwo. .
nlátono, s, m. (do Gr. dia, ]lar. e 10nos tom) (L. music.) Dois tons que se se·
"'uém.
., Dlnt.·•• gnci\ntho, S. m. Electuari6 feito
de gomma alquilira.
Dlntríhc, S. f. ~do Gr. clialj'ibê, feito de
dialrib6, eu exercito) Discurso, ou escripto
ag-gressivo e injurioso. § Critica amargá e
vIOlenta; satFa mordaz.
Dlntrllí.rlo, adj. e S. (do Lal.) (L. !11ed.)
Nome com que .se designava um~ seIta de
medicos methodl tas. que pertendlam curar
todos os enfermos, sujeitando-os por tres
dias a rigorosa diéta.
Dlnh·n.esc, S. L (do O,r. dia, e lrypan,
perfurar) (L. anat.) Especle de rutura do
cranco.
Dlllt)-póslll. O mesmo que nypotyposis.
Dláulo, S. m. (do 01'. di, ou dis, dois, e
aulas espaco) Pareo, em que os cursores,
depois de ébegarem á meta, corriam outra
vez para traz, até os carceres, o.u baliz~;
carreira ou parco dobrado cspecle de dOIS
e. tadios; ou I :200 pés de compriment~. B.
Flor. I. 276. § Diaulo, S. m. (do Gr. dt, ou
dis, duplo, e au/os, frauta) Frauta dob~aªa
dos Gregos, a sim cbao;ada ~m opposlçao
á monaula, Dome da frauta sLffiples: eram
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duas frautas emparelhadas e presas uma á
outra por uma travessa, ou presilha de latão.
BtIOlllód"OIllO, S. m. (do 01'. diaulodromos, de cli, ou dis, duplo, aulos, espaço em
linha recta c d1'Ome6 cu corro) O cursor
do diaulo, 'ou que coiTe o espaço dos dois
estadios. n. Flor. I. 276.
Dln"thentlcn. V. Dietelica.
DIllZenxi.., S. m. (a; como /r.s) (do GI·.
diazwa;is, divisão, separação; feito de dia,
entre, e zellgny6, eu separo) (L. musico anL.)
Tom, que separava dois tetracordio desunidos. § ~a musica moderna si<>nifica o
tom maior, ou ditrerença da qua'rta ã quinta.
Dlblllltístns, S. m. pI. Hereges Gregos
do seculo IX, que repeliam o baplismo.
Ulbótbrldo, 0, adj. (do GI·. di, dous, e
bolhl'Os, cavidade) (L. de hisL. naL.) Que tem
duas pequenas cavidades.
DílH'n, S. f. (do Celtico di, sem, e bro,
patria, sezando Bullel. Mlhn. sw' la langtle
Uelliq. I. :lo ar/. Vibro) Vibras, pI. Povos errantes, sem assento fixo, ou patria. § Selvagens de corso, vagabundos. N. de Sep.

(. 4.1.

"1IH'áeo, S. m. (do 01'. di, llous, e brakhys, breve) Pé d'um verso Orego ou Latino

composto de duas 3yllabas breves.
DIIH'l\nchlo, .,!l, adj. (t. zool.) Que tem
duas brancIJas ou branchias divididas em
dois folliculos.
Ulbúxo. V. Debuxo.
.
l)Ieneldáde, S. f. (do LaL. dicacilas) Mordacidade, ou qualidade de fallar satyricamcnte provocando a riso, como faz o dizedor de bons, e saborosos dictos. Ac. dos
Sing. 2. 184.
Dlencis81mol o, sapo de Dicáz.
nle,ido, a, alJj. por Dedicado, offel'ecido.
Eneul. I. 103. F. Elys. 7. 8.
Dlo:i'io, S. r. (do LaL. d'llio) p. uso Poder,
posse, dominio. Vida da Rainha Sanla: "dilatando as dições do reino" dominio. § V.
Elocução, syn..

ItlCllrl,cllá." adj. 2 g. (L. boI.) Que tem
dois carpellos.
.
Dlcnsté,'ln, S. f. (do Gr. dikaslerion) Tribunal de jus~iça em AtIJenas.
Dleáz, adj. 2 g. (do LaL. dicaa;) 1\101'daz, satyrico, propenso a dizer mal, a escarneecr dos outros.
1)1 co:i'io, S. f.,(do Lat. diclio) Vocabulo,
]lalavra. expressao, pbrases de qualquer
lingua. Vieir. I. 4.00. § A maneira de dizer,
oü de se exprimir.
DleelollRrlo, S. m. (do LaL.cliclio7lw'iUl1t)
Vocabulario; livro, em que se apontam 'as
palavras de uma lingua com a explicação
do~ seus signific~dos, l:Ia .diccional'ios bistoncos, geograpblcos, poellcos, etc. rm que
se tractam as artes, e sciencias pela ordem
das dicções. ou nomes ~as cousas, terras,
etc. por ordem alphabetica.
.(Di.ccio~ario, Vocabulario, G1oss~J'io. Syn.)
DICCLOna1'10 é em geral a collecçao dos vocabulos de qualquer I~ngu.a, ou d~s t.er1?os
de qualquer arte, SClenCla, ou dISCIplina,
disJlostos por ordem alpbabetica, com as
suas signi!,ICa{(ÕeS, e talvez co.m explicações.
Vocablllano diz-se mais partteula,rmente.da
collecção dos vocabulos dI:! uma Itngua dl~
postos por ordem. Glossano sómeute se diZ
dos qu~ tractam do~ vo~abulos b.arbaros, ou
reregl'Jnos, que sl~_tem lIltl:od~Zld~ em uma
Iingua; dos que s~o de mais dlfficJl t ou menos. vulgar Intclltgencla; dos anllgos, ou
antiquados, etc.
DleeIOllnrí...tn, S. !D. 9 a.uctor. ou colla·
boradoJ' de um ou Il?a!s dlcC1~n3:1'1Os;.o que
tra~a.l.ba em composlçao de dlcclOnanos. V.
Lexlco~rapho.
..
.
Dleelllls, S. f. pI.. (do 01'. úetkél~n, IInagem) Farças. Rcena !tvres da comedia Orega.
Dlcelístlls, S. m; p!. Farçantes, que repre entavam as dece~las.
..
JtIeé~YI.ho, n, adJ. (do 01'. (Ü, dOIS, e (ilr
lyplzos, lIlvolucro) (L. zoo!.) Que tem um 111volucrO' duplo, uma concba dupla.
I;tlcCOHíUll., :. f. ~bra~ ou tra~ta~o sobr~
o J~sto, e. o !nJusto . co~tuma IJmltar-se a
éthlca.e direIto natural.
.
DlcCI.hlllo, o, adJ. (L.. bol. e zoo!.) Que
tem duas cabeças, ou capItulas.

me
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Dícho, S. f. (do Hesp.) Dita, fortuna: «dizer a buena (licha» predizer a fortuna, lendo pelas linbas da mão: «as que go tão de
versos não resi tem á buena dicha de bum
poeta amante. Gal'ção, Assembtea. A fortuna boa dr alguem.
Dicho, s. m. (do Resp.) (I. comico) Dicto, palavras. Eu{r. f. 35. "segundo isso
andamos a bons (lichos» i. é, não me pagas,
senão com palavras, e dictos graciosos,
gracejos.
Dlchol·t'm, (ch como kJ s. m. (L poeL)
Pé de verso Latino de dois chorêus.
Dlchotc, s. m. Dicto, ou expressão jocosa, picante, ou de zombaria. B. Flor. 2.
15. "com risadas, e dicholes».
Dlchótomo, etc. V. Oicótomo, etc.
IUelínlo, ou - cllno, u, adj. (do Gr. dis,
dois, e kliné, leito) (L boL) Planlas diclinias; cujas I10res tão de sexo diverso na
mesma especie; j, é, masoulinas ou femininas; bi-sexuaes, hermaphroditas. Brol. D.
Dlclh.í8D10, s. m. (L boL) Separação dos
orgãos sexuaes na mesma planta.
nlclino. V. Diclinio.
nlcócco, adj. f. (do LaL dicocus) (L boL)
Capsula -; que tem duas cellulas.
Dlcólc, S. m. (L zoo!.) 'orne commum a
al&,umas especies de passaros da Arrica Oe-ciaental.
DlcODl'Ó(I"C, S. m. (L do Brazil) Arvore
do genero artocarpo, tambem chamada {ei-

torial. § fig. Individuo auctorilario, que
qUf'r impOr a sua vontade aos outros.
nlctndúl'lI, S. f. O omcio de dICtador. §
Tempo da duração do governo dictatorial.
§ Exercicio temporario do poder legislativo. rxercido pelo poder executivo.
Dlct"me, ou Dlctàlllen, S. m. Regra
doutrinal, maxima de r.rndenciá, ou moral,
B. Flol'. 2. 157. § Opimão, juizo particular.
Dletulllio, o, adj. (1. poeL) Que é de dictamo, ou a elle pertencente. F. Elys. 7.
16. "cl'ivtamio aroma».
Díetomo, S. m. (do LaL dictamum, ou
dicla11ltls) Planta medicinal; rspecie de oregão, muito apreciada na antiguid~de pelas
~randes virtude~ que se lhe attribuiam.
Eneida, 12.. 96. E contraveneno.
Dlet.ór, V. trans. (do Lat. divla7'e) Notar,
apontar lendo, ou vocalmrnte, o que outrem ha de escrever. § fig. Ensinar, inspirar,
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jão dos caboclos.

nlcórdlo, s. m. (do Gr. di, ou dis, duas,

e chol'dê, corda) Instrumento antigo musi-

co de duas cordas.
Dlco,·e... V. Dicboreu.
nlcótolllíu, ou Dlchotolllía, (ch como k)
(orL etym.) s. f. (do 01'. dicha, por metade,
e lC11lnô, eu corto) (L astr.) Perfeita illuminação da metade da lua.
Dicotómico. O mesmo que Dicotomo.
Dlcótomo, ou ItlchótOIllO, o, adj. (L
astr.) Qll.e está prrfeitamente rnf'io alumiado pelo sol, diz-se da lua, de Mercurio, e
Venus que como ella tem phases. § (na
boL) mfurcado, que se divide em dois ramos. Brot. D.
Dlcotolll('I.hyllo, 0, adj. (L bot.) Que
tem folhas cUcotomas.
Dlcotyledoll, ou - ÓIlC, ou - ónlo,
adj. e S. 2 g. (do Gr. dis duas vezes, e koIylédôn, cavidade) (t. bo!.) Diz-se das plantas nas quaes o embrião é formado de dois
cotyledones. Brol. C. 1. p. 8.
IJlcot"ledóneO!'1, adJ. e S. Diz-se das
plantas que tem dois cotyledones.
nle,·ol'nn.O, 0, adj. (do Gr. dikh1'oos, de
duas córes, e anlhos, Ilór) (t. boL) Que tem
flór de duas cOres.
IUcroi8D1o, S. m. (do Gr. dikhl'oos, que
é de duas cOres) 11. phys.) Propriedade que
tem certas substancias transparentes de
on'erecerem uma cOr diJIerente, conforme
são olbadas por reflexão ou por refracção.
Dlcromotopsíu, S. f. (do Gr. di, dois,
kh"ôlna, cOr, e o)JsÍ5, vista) (L med) Estado da vista em que não se vêem senao duas
cOres, parecendo brancas todas as cOres
claras, e negras todas as escuras.
DlcrotísDJo, S. m. (t. med.) Estado do
pulso, em que cada pulsação parece dupla.
Dlcróto, 0, adj. (do Gr. dis, dois, e kroleô, eu bato) (L med.) Diz-se do pulso, em
que se nota dicrotismo. P07'/-. ·!tt. p. 115. C.
de Pathol. p. t06.
nlctodo, ou Bltáclo, (Barros), S. m. Os
titulos de senhorio, que os reis, e graudes
tomam: V. g. D. José por graça de Deus rei
de PortugaL e dos Algarves, etc. B. D. e
Clf/.7'. J.
41 V. Lop. ChI'. J. I. 2. C. 153.
"o seu dilado era este: eu Nuno Alvares etc.»
§ O que o mestre dicta nas lições. § Adagio, rifão: V. g. lá diz o dictado, e/c.
Dlctlldor, S. m. (do LaL (liClal07') ~tagis
trado extraorcUnario entre os Romanos anLigos, creado por necessidade publica, o
quat suspendia as jurisdicções subalternas,
e era como soberano; não devia durar mais
de 6 mezes, e a principio não havia d'elle
appellação; depoi foi perpetuo. Sá e Mil'.
Sal. I. n. O 11. § Chefe politico, investido
temporariameute do poder absoluto, dicta-

r

su~genr: V.

g. a mzão, o lJl'oprio inlCl'esse

dictam o contl'Q1'io: "o Esplrito Santo o dic/o1.tJ> VieiT. I. 727. "o Ceo a divlou (a sentença). os homens a escreverão» id. C.
Dlcloto"lól, adj. 2 g. Que pertence ao
dictador, ou á dictadura: poder cliclatoriat;
decreto dictatol'ial.
Dlctatól'lo, o. adj. De dictador.
Dleté"lo, S. m. (LaL dicle7'ium) Dicto satyrico, picante, mordaz, maldizente; que fere. orrende, e talvez infama. Vel'gel. 291.
nlelinho, S. m. dim. de Dicto. V. Ditinbo.
níeto, (assim como seus compostos), p.
p. de Dizer: V. Dito. Darl'cil'Os; 1fT. e outros.
§ Alg. classicos escrevem este vocab. (e
seus composL), com c, e hoje é muito usado por ser a 01'1. etym. do LaL dictttS. Nem
póde haver duvida em usar do c n'estes vocabo pois se diz csc'''iplo de esCl'ever, induclo de induzir, etc. por ser tambem orth.
etym. § lJieto, S. m. V. Dito.
nldyite, S. f. (do Gr. diktyon, redo, rotina). (I. med.) Inllammação da retina.
Dlctyocá'·I.leo, a, adj. (do Gl'. d'iklyon,
rede, e kal'pon, fructo) (L boL) Que tem
Fructos reticulados.
Dlet)'óldc, adj. '2 g. (do 01'. diklyon. rede, e eidos) (L de ltist. uaL) Que ó reticulado.
Dletyópslll S f. (do Gr. diklyon, rede, e
opsis, vista) (1. med ) Doença do orgãos da
vi ta em que se vóem sombras raml(lcadas
semeLhantes a uma rede fiua ou a uma teia
d'aranlla.
Dlctyól.tea·o, 0, adj. (do GI·. dilctyon, rede, e ptcron, aza) (L zoo!.) Que tem azas reticnladas.
Dlcty~r"hízo,
adj. (do 01'. dikl,!/on, rede, e rhlza, raiz) (L 1.101.) Que tem raIzes reticuladas.
nhliletlel', S. f. Arte de ensinar.
"lIlóetleoIllCIlI,e, adv. De modo didaclico.
Dldóetloo, o, adj. (do Gr. didaktikos, de
didask6, eu ensino) Que é proprio ou relativo á instrucção, que pertence á arte de
ensinar; que tem por fim instruir: V. g.

II,

lermo. cstylo, genel'o, poema-.

Dldóctylo, o, adj. (do Gr. dis, dois, e
daklylos, dedo) (L de h. n.) Diz-se dos ani-

maes que teem dois dedos em cada pé; como o boi, carneiro, etc.
nldál (do LaL digilttS) V. Dedal. Gil Vivo

2. 41. M. Lus.

nlcloseÁII .., S. r. (do Gr. (tidaskatia, de
didaskein, ensinar) Entre os Grf'gos, i'nstruc-

ção que o poeta dava aos cantores; estudo
critico sobre numero e opocba das peças
representadas. § Entre os Latinos, nolasinha á frente de uma peça dral1laLica, indicando a origem d'esta, a epocha da sua representação, etc. § Livro canonico entre os
Abexins.
Dldn8eóllco, a, aujo (uü Lat. didascalicus) Proprio do enslOO, ou exposição doutrinat, das escbolas: V. g. estyto-.
Dlclceaédro~ adj. m.ldo Gr. di, dois, deca,
dez, e cdra, face) (L min.) C'7/slaes (tidecaedros; aquelles cujas Faces ofTerecem a combinação de dois solidos de dez faces.
Dldéll.bos, us, subsL (do Gr. dis. dois,
e delphys, madre) (t. de h. n.) Animaes da
A.merica da familia dos pedimanos, cuja fe-

DIE
mea tem por baixo da barriga, uma espeeie
de sacco. onde tem as mammas, e onde le,
va, e cna OH Illhos, em quanto estes oão
pódem fazer uso dos seus membros. Cuviel'
l. p. 1'26.

J

J)Idl, S. f. (L do Brazil) Die/i da )JOI'/eira'
planta da familia das commelineas.
'
.n\(I.II.I(.810, o, a<!j. (do 01'. di, dois, e
(ltpiasws, duplo) (1. mm.) Ol'yslal dülip(asio;
o flue é composto de dOIS rbomboides e de
dois dodecaedros.
Uitlisco, S. m. (do 01'. ((i, ~ d'i~co) II. hol.)
Gener'o de umbelllferas onglOanas da Nova
1:l011anda.
Dld"(Jebma, S. f. ou Dld"lÍchnIO,s m
(do Gr. (ti, dois, e d'l'achrné) Moeda Orcgaque
valia 2 dracbmas. ~ it. i\loeda cio Heoreus
do vaLor de .meio slclo. Vieir. 1L. 155. Per:
Bibl. 5. p. 115. An'. tO. 5'2.
Dld.. cção, S. r. (do Lat. diduvlio) (1. pltvsiol.) Movimento lateral executado peloqueixo inferior em todos os berbivol'os, no acto
da m~ tig~ção, e nos rumiuantes, duraote
a rumlllaçao.
Di.... etô.·, adj. m. (t. anaL) Museulos di.
duclol'es,. os que determinam a didueção. §
S. m. pI. Os c/.iduclores.
Dldymólgln, S. f. (do 01'. (liclymoi, testiculos, e algas, dóI') (L med.) DOr dos testiculos.
DI""míte, S. f. (L med.) Omesmo que
Orchite.
DidYlllO, S. m. Metal novo, descoberto oa
cerite.
DiJlymo, o, adj. (do Gr. (lidYlIlOS, dobrado) (t. uot.) Diz·se dos orgãos que são formados de dois lóbulos arredondados, reunidos em um ponto da sua periplteria.
Brut. D.

D)'tUnalllía, S. f. (do Gr. (lis, duas vezes,
e d1Jnamis, potencia) (L bot.) Nome da 14. 1
classe do systema sexual de Linneo, qnese
compõe das plantas cujas lIbres bermapltroditas tem quatro estames, dois grandes, e
dois pequenos. 81'0t. D.
n"IIIUI,mleo, II, adj. (L 1.101.) Diz- ed~s
plantas, ou flOres quando Os estames sao
did'ynamos. Brol. D.
DidYlllàlllO, II, adj. (L bot.) Estamos dy(Unamos,. em numero de quatro na J.llesma
llOr, sendo dois mais pequenos. V. Dldyoamia. B1·ot. D.
Diecésc, e derivo V. Diocese. Vicil'. 1.971.
DIedro, S. m. (do Gr. di, dois, e hC(II'~,
base) (L geom.) Angulo formado, por dOIS
planos que se encontram. Tambem.llte eha·
mam angulo p/ano. § Diédl'o, a, ad). d I
Dlelro, S. rn. (anL) Dinbeiro. Cm'la 8'
Rei D. Diniz, no Elucid.
d' .
Dléreslg, ou Dlél'clõe, S. f .(~o Gr. IUt1'csis, divisão, separação, de dtall'c6, eu di:
vido) It. de gramm.) V. Cimalltas, Aplces.
são dois pontos (.. ) sobre. as vogaes, pa~a
indicar que não fazem dlpbthongo. 1I0J~
sllppre-se geralmEnte com acento ag~d.o J
V. g. saúde, saída, etc. § (t. c~r.) Dtvlsao,
solução de continuidade, operaçao (Iueeonsiste em dividir. e separar certas parteslque
podem ser afTectadas pelas que se ae Iam
em estado morbido.
.
n1erétleo, o, adj: (~. !Ued.) RemedtO pro~
pl'io para separar, dlVldu', que tem vlrlud
corrosiva. § - como s. m. Um - . . , d
DI é .... III a, S. r. (1. bOL) .Madreslha a
Acadia. (l..onicera diel'villa. Lmn'l
l'esa
nle8a, por Deusa. Canc. (. 'lh. oa (I
II ue se adora..
. t
DI('8;,., S. r. (do Gr diesis, propnaJ.lleo ~
divisão (L mus.) Orna das part.es mal~o~'
quenas, e simples, em que se dIVide ocltrQ:
quando é a terceira parte, chama·sed'z-sc
mativa minima,. quando é a quarta, I "e
enhal'monica minima. § A t1o~a que ~~~~:
para indicar a diesis, ou sell!ltom. m onto
sustenido. signal que faz subir IDeIO P
á nota diante da qual se põe.
modo
Dlétll, S. r. (do 01'. diaita, rcgracomer
de viver regrado) A temperan9a no ures:
e beber. Entre medicos, o regtl~~~ ~erlur'
"uanlo ácerca de tudo o que po _c/a. Med.
~ar o recobramento da saude. LII. imento.
3. § A comida para doentes edro r(~groatrona
Couto, 5. 4. 6. "Anna Fernan es /'ela.B.
de Di u) Ibes fazia as diclas1l .comer (I
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1 § Comida mui regrada, e parca, para sus- que ha entre duas cousas ou de uma outer a vida. Luo. ~. !O. "passar com dietas.! tra. Arr. l. 10. "eli{fcrença' que ha dos adude vegetaes, tenulSSlmas : !3 fig. Cam.. Am- I~dores aos verdadeiros amigos" § (t. de lopIl. p. 75.•toda a pessoa dIscreta, tera, se- glCa.) O caracter que distingue urna especie
nhora, assentado, que bUIll be~ mUlto de- da outra, ou o individuo um do outro. Vicí?'.
sejado se ha de alcançar por etteta" ..
1. 422. §. Variedade, diversidade, variação:
Dléta, S. f. (segundo nn~ _do Gr. dtatta, v. g.. a dtlTcrença elas c6res. ~ Divergencia:
no sentido de. sentença, deC:lsao, porque nas a. el.tlTerença ele opiniões. § O caracter, que
d18(1lJ se dec.ldem os negoclos pubhcos : ou dlstmgue nma especie de outra ou o indino sentido de sala de banq.uetes, porque.os viduo um do outro. Vieira, I. 412. § (I. arianl. Germ~nos tra~tavam a mesa os malO- th.) O rest9 na diminuição; o que fica de
res negoclOS publIcos. Conforme DuohlJ:t, uma quantidade. de que se subtrahio ouseguido por M~nag~ vem do. Lal. barbo ~te- tra. § ~'~zer dilTerença; não ser da mesla, feito .de d·t.es dia,. duraçao de um dl.a; ma qualidade, da mesma altura, etc. § it.
com em~lto dtela, diz-se de .todos os !lIas Causar transtor.no. § DiITp,rença ele gemos ;
destinados a fa.llar <!e ne;goclOs, a piei tal', o caracter, a mdole, o temperamento de
elC. e os Alemaes dao amda ao que cba- 11ma pessoa, manifestamente contrario ao
mamas dielas, o .no~e de l'eiohslag, dia im- d~ outra ou outl'as, o que produz graves
perial! Assembleia,. Junta dos Es~ados em dissensões na vida domestica, e dá muitas
Alemanha, n~ Suecla,. etc. para dehberarem vezes logar ao desquite, ao divorcio. § (no
sohre negoCIas pubhco~. Porl. Rcsl. I. p. brazão.) O ,ignal, que faz disLinguir os che140. Viei/'. 9. 464. na dtela de Alemanh" § fes, dos ramos do mesmo tronco. Nobilia/'.
Dieta; a jornada de um dia, medida iti~e- 220. V. Quebra. § A dilTerença de; 10c. prep.
raria dos Arabes. Blut. V. Jornada. § Dtela (ant.) Para dilferençar, como hoje se diz. §
d8 terra; a que se lavra em um dia com DilTerenças,o pI. desavenças, discordias, conuma junta de bois, aliás geira. Etucid.
tendas. M. Lus. "ter elilTerençascomalguem"
Dlctérldc, s. t'. (do Gr. ~ieléris, espaço B. 2. I. 2. "temendo esta visilaçam por parde dous ~nnos). Cyc!o de. dOIS annos luna- te d'elrei de Ml?linde, polas ditrerenças, que
res e maIs 22 dIas, lmaglOado pelos astro· entre elles haVia" e 3. t. tO. "as qnaes difnomos gregos para fazerem concordar o an- {erenças, não sómente lhe cnstarama honra,
no ~olar com o anno lunar.
fazenda. e muito trabalho, etc." e 3. 6. "porDh'téUcu, s. f. (do Gr. diaitétiké, de que entre morLos de fome, sede, doenças,
diaila, dieta) (t: med.) Parte. da m~dicina naufragios, differenças de algnns mal avinque tracta da dieta, e do reglmen de vida dos, e outros desastres" v. Dislincção, syn.
que se deve prescrever aos doentes.
Dlflcrcuçádo, p. p. de Dill'erl'nçar : «os
Dietético, R, adj. (t. med ) Concernente estatutos drstas ordens são dilTerençaclos
ã dieta: diz-se dos meios empregados pe- entre si" Fios, S. V. ele S. Benlo.
los medicas para alliviar, ou curar as enferDltrcl'cnçlu', V. trans. POr, fazer diO'emidades, independentement~ dos remedios ren~a, distinguir: "os sacramentos dilTepropriamente taes. § Botanwos -; os que renção os fieis Christãos dos infieis" Cat.
tractaram dos vegetaes, considerados como Rom. r. 194. nninguem o elilTerençava de
alimentos, e julgaram das suas proprieda- qualquer religioso ordinario" V. do Aro. I.
des pelo cheiro, e sabor, como foram Quer- 17. (o julgava differente.) § Discriminar;
retauo, Nonnio, llehren, e ListeI'.
assignalar, notar para causar differença : poDlctct.,dtls, s, m. pI. Medicos que se zeram-thes laços para os differençar : o meocclIpavam em curár as molestias com o nino já diOerença as c6'1'es. § Ver bem, disunico soccorro da dietética.
tinctamente: eu dilf'erenço as pessoas a
PletlDa, S. f. dim. de Dieta (politica); grande distancia.
Junta parllcular que se formava dos memDlnCl'cncár-sc, V. ref. Distinguir-se,
bras da nobreza de cada provincia na ex:- diversificar-se, fazer dilTerença : V. g. nislo
tincta Polonia, para nomear os deputados se dUl'erenca a mãe ela madrasla. B. Fl. 3.
das dietas geraes.
t84.
Dllfnmacõo, S. f. O acto de dilTamar.
Durcrcuccár, V. Dilferençal': ,,- os preOrd. 5. 8~. L § Imputação que se faz a al- destinados dos réprobos" n - o bem do mal"
guem de facto oll'ensivo da sua honra, e lI/arl. Cal. 168. Guia ele Caso § -se, v.ref.
credilo. § Descredito.
Art. de Furl. r 342. Patm. 3, r. 53.
DllJaRlúJlo, p. p. de Difl'amar. Fel'r.
))Ilrercncloçõo, S. f. (I. de calculo) A
P08ln. I. f. •Maro me deve a honra clilTa- oporação de dill'erenciar.
lIIacla_ ,,- de crime. infamado, accusado
))urcrcnclitdo, p. p. de DifTerenciar, Em
por fa.!lla publica. 01'4. Man, 5. 3. 32 .e que ba dilTerença de outros: "sepulturas
seus VICIaS de todos dilTamaclos" publica- dilTerenciadas das outras- por distincção de
dos com infamia: "homens dilTamados de honra. B. Dom. l. 2. 39.
lodos, por erros, e culgas".
Dllfercnclól, arlj. 2 g. (I. de calculo)
DllJQ~adOr, o, s.
que, a que dilfama, Que procede por dilTerenças infinitamenLe
desacredlta
peqnenas. § Catculo di{!'erenciat;. das quanDllJamuDu'mto. V. Defamamento.
tidades minimas, ou mtlnitamente pequeDllJaRlóDtc, p, a. de Di ITamar ; e adj. e nas. Bezoul, AllJ. § Direito dilTenncial,o .iro~ g. Que desacredita, deshonra; diffama- posLo de importação variavel segundo a
0110: .palavras - , , '
procedencia das mercadorias. § - s. f. Uma
DeDllJlIRlár, V. trans. (do Lat. dilTamare) dilTel'enciat; augmento infinitamenLe pesacredl!ar, public~r alguma falta contra queno de u~a. quantidade vari~vel; t~m
arepulaçao de al15" IOfamar : "avisa-te que por caractenstlCa d,o da; é a dllferenClal
ounca dilTames nlllguem" /l. P. r 231, 2 § de aJ.
.
I Sc, v. rer. Perder a reputação; desacredi- ..Ufel·cne....·, v, trans. (t. de calculo)
ar-se por.seus a~tos..
DilTel'enGiql'. uma quanl'iela.de.; .tomar d'elta
caDllrama.r, V. lntrans. DIzer mal, publi- a parto mllllma, ou parte InfInitamente per.em ma parte; ás vezes calumniar: V. quena. Bezout. Atg. § Ainda que este voca~f'lTamar
honm alheia; dilTamar do es- bulo tenha hoje a accepção particular, e tepeso, ~1I~tçao, e qualidacle oivil de aJ.guma chniqa da algebra, todavia em ~s nossos
.100. dllTamar el'ros, e outpas do seu pro- classlCos acha-se na mesma de ctl{ferençar.
fIllO(po/, má vinganç.a: "o que estes grau- H. Dom. Viei·r. t. 588. "para ctilTerenr,iar o
L~ de Hespanha) dilTamavão da rainha" Deos verdadeyro dos deeses f~lsos"
.
deli ' Ohl'. Ar V. O. 43. § Tambem se diz
))IIfCI'cncioltas S. f. pI. dlm. de Dllfe:~la/', e eler. V. estes; e eleramar, 110 fim~ renças; Pequenas desavenças, e desconlc:nma _If~matnrlo, II, adj. Que contem difl'a- Lallleuto, Presto I: f. 127.
.
paJça~, lju.e tende ~ dilTa'!lar : V. {l. libello,
ItItrer~ntcl ad.l. ~ g. (do La!. dtOercns,
Piri~U1W d!tramalorLas. Bnl. C. l. o. 27. (les- enl'is) Diverso, deSigual, dessemélil!1 nte ,
DI~ asrem~, e dif{amatol'io.
distincto. § fig. Malc9nforme, desavllldo,
Sac/lI:rrençllo! s. r. Ido La!. e17:ITa1'I'Catio) não corrente em amIzade; ~al c.om al,g.
quat'fiCIO para. dissolver o matrimonio, no POl't. R. § ~lUdado, alterado: esla mml? dlfl~
10 lasr· o~ereCla um bolo do trigo mais pu- rente do que era. ~ - pI. Alguns, varIos, di1I1~ Iguld.)
versos: vieram diITerenLes pessoas.
.
Tersided'én ça , s, f. (do La!. differentia) DiDlIlcrcntcmelltc, adv. De modo dia e, dessemelltança ou desigualdade verso.
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ItllfcrcntíSl'IllIIo, II, sup. de Oin'orento.
V. elo Al·C. I. 15. A1T. 10. 13.
))lIfel'h', ou BUOrir, V. trans. (do Lat.
dilTel'rc) DilaLar, espaçar, adiar: v. g. dirrerir a parlida. Lus. 8. 80. Arr. 3. 2l. Dilferir para mais lal'ete. 'Jj~ iN{eri?', ou deferir
as vélas. Sagram. I. . I, 5. 12. (lelilTel'inelo suas velas, § Uliss. 1. sO. I. fig. «rodeão
por ouLra rua que venha clilTel'ir linLrans.) ao
seu intento" i. Ó, ser favoravel, parar em
seu intento.
DltrCl'ir, ou DlfOl'Íl', v. intrans (mesma
et)'m.) Ser dilTerente em alguma cousa, diverp-ir: v. g. - ele goslos, de opinião. B. I.
4. lJ" (lcomo dilTerião na lingua- id. "elilTerem em lei, e crença"
Burlell, pI. Di{ficeis, adj. 2 g. (do La!.
difllcitis) Não facil, trahallloso, laborio o:
v. g. negooio, esluelo, sciencia difficil § Perigoso, arriscado; ou que olTerece obstaculos: em preza dimcil. § Qno causa incommodo, fadiga. can aço: subida difticil. §
Não ter probabilidade de bom exilo; ter
pouca possibilidade: no estada aoluat dos
parlietos é di l'flcil qve a opposição vença as
eleições. § Homem cli{ficit dc conlentar,o ex:igente, que so não satisfaz facilmenLe.
DUfieillhllo, ou ))Irflelllissilllo, II, sup.
de dimcil. ~Iuito di[fJcil. Al'.'·. 7. 6. Carl. de
Guia, 5Ii v.
DiUlcllllll\lItC, adv. Com difflculdade;
com custo, trabalho.
DlfOcllldildc, S. f. (do Lal. eli(ficultas)
Qualidade do que é difflcil. § gmbaraço, repugnancia, imprdimento, estorvo, que fazem as cousas dil11ceis: as difficuldades d'esla viela (A 1'1'. 4. 24.); as dif{jculdades elas arles, scienoias, ela malel'ia, do assumplo : ele
{a'úel' alguma COll a, elo. § Trabalho, r:usto :
V. g. conseguiu-se, fez-se com muita dimcu!elade. § Duvida, objecção conLra alguma OPInião, douLri na, voto, parecer, decisão. ~ I\epugnaucia, reluctancia : v. (T. lenho difllcnldade em {a;el' i ·so. § Scm cli(ficutdaele,o loc,
adv. Com facilidade, do boa vontade.
(Dil'ficuldade, Obstaculo, Impedimento.
S1In.) A di{ficttlelaele embaraça; ella encoutra-se principalmente nos negocios, e suspende a solução. O obslaculo faz parar, oncontra-se propriamenLe diante de nós, o
atalila os nossos passos. O impeelimento resisto; parece poslo de proposito para se
oppOr à ex:ecução da nossa vontade. A palavra di(fioutdaele parece exprimir al15' co.usa que nasce da natureza e das proprlas C/rcum tancias rl'aqnillo de que se tracta; obslacuto parece dar a entender alguma cousa, que procede de uma causa estranha; e
impedimcnlo alg. cousa que depende de uma
lei, ou de uml força superior. A difliculelaele faz a consa ardua, difllcil; o obslaculo a
faz impralicavel; o impedimenlo a estorva.
Em quanLo duram as di(ficulelari.es adiantase pouco; emqnanto snbsistem os obslao.ulos não se adianta nada; emquanto eXI tem os impedimentos nada se concl ue. Para
caminhar livremente, é necessario remover
as difliculdades, superar, aplanar os obstaoulos; tirar, o~ vencer os imp'edimenlos.
BlfflcIIUUJlO, p. p. de DiJ(Icnltar : o despaoho, a gl'aça, a emZJl'eza dif'[jcultada, elo.
V. o verbo: "tbese bem-lI impugnada com
objecção. Vieil'a, 6. 194.
__
IUfUcultlll', v. trans. Embaraçar, e fazer
dimcil, trabalhoso, embaraçado: v. g.:difflcultou-me esle estuelo o mau melhodo, que
n'eUe levei: o amillo difflcultoll-me ~ conseguimento elo negoctO, a emlJ1'eza., o favor. §
'nep~senlar como dimcil: "elrei Saúl di(ficultO!! a David o combate com o gigante"
Vieira. § PropOr argumenLo contra !1 lg1!l1la
douLrina, resolução. id. § Fazer ob]ecçao :
pOr impedimenLo, ou 01 sLaculo: "l'o~tllgal
é quo eli(fiCltlta as condições da paz" (a l1espanha.)
.
nifflcllltilr, V. inLrans. Lovantar dUVIdas, objeções, argumentos sobro alg~m artigo, texto, n~gocio .. Vieir. 1. ~31: .ebflloutlal' sobre tal authondade, seria Irrevorencia...
DIrllcllltõr-;j", V. pron. Tornar-se difflcil: V. g. dif.Dcultou-se a e'l1pre;(t! a conclusão elo negooio. o despacho "scienclas abstractas, que se di{ficullão á capacidade e talen-
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tos vulgares» «a pratiea da virtude pouco,
ou nada se clifTicuUa a quem a ama, e preza deveras" § egar-se, recusar-se: «clifTiculia-se a ouvir e despacbar as partes. -

duos. Gal1wg. 3. 152. eco sangue de Bragança di/Tttso em huma, e outra parte» § FUl110
clifTusn. Eneicl. 12. 71 "o exercito difTllSO»
Arr. 7. 4. espaliJado, desordenado. § DistriIUJS pretendentes, aos amantes, a Iodas as buido, repartido. Insul. 5. 3. § Que tem o
lJrotenções e diligenciaS, a tuelo o que éservi7' vicio da diffusão, prolixo: v_ g. clisc'ltrso,
e lJreslar.

pratica, esl1flo -. Varella, 3/d. § Caminho

ad v. Com difficul- di/{uso; longo, enfadonho. § Ramos diffu<.lade, trabalbo: v. g. dif(lculto~amente se sos; (1. boI.) os que se de envolvem em rosabe o que é abslmelo; di[ficultosamente se da do tronco horisontalmente. § Lll;; difTuachará sujeilo Ião sufficiente para este car- sa; (l. phys.) a claridade, que não procede
go . .. Ba1Teiros, 125. •di/ficullosamenle os dos raios directos da Inz, corno a que receconFessa".
hemos atravez do nevoeiro, e CJue por isso
DIfOcIIUosí8slm0i. sup. de Difficultoso: não aviva bem as sombras.
«conquista -» 11. elo l'ltl. 6. f. 89.
IDill'uso, Longo, Prolixo. Syn.) Eshs tres
DIfOCIIUOSO, ósa, adj. Não livre, não palavras indicam os deFeitos que fazem pedesimpedido, di[ficil, embaraçado: V. g. 7'es- sado e fastidioso um discurso, uma obra,
piração difflcullosa. S Trabalboso ; de difll- ou o est,1'lo de qualquer auctor. DifTuso recil execução: .tão dlfTiculiosa era a edifica- cae sobre o modo; longo sobre a duração;
ção de Boma" § De dlaicil comprehensão : prolixo sobre surperlluicl'ade minuciosa de
lição difTicullosa. § lJifficlllloso ele alcançar, cou as inntei . LOllgo e o sermão que dura
de conseguir, de lJersuadir; dirtlcil, traba- muito tempo. IJifTl!SO é quando o prégador'
lhoso, duro: cousas difTicullosas, e arduas. tracta com demasiada mlndeza a materia, o
DIfO"encla, s. f. (do LaL difTiclentia) ponto ou pontos de que se compõe: sera
Desconl1ança: udifTidencia em povo tão prolixo se pile multiplicar inutilmente os
amante, e tão prestes (desconfiança de fal- t:pi tbetos, ou adjecli vos, se usar de periphrases em logar de definições, se ajuntar
tar a Fél» P. Rib. Deseng. 36.
Dlrlltleotc, adj. 2 g. ue tem dif'(jden- explicações accessorias e inuteis, detendocia, desconfiado, receoso, apprebel1sivo. § se em pequenas e ligeiras circumstancias,
p. uso Falto de Fé, inl1el. V. Dlfldente. § Usa- etc.
.
~e subsL
IJlffol'Ígcl'o, a, adj. Que tem duas flõIJUlindôr, DUIIÍl', DUllr, (anL) V, Defi- res.
nidor, Deflnir.
Dlg'\IIIIIIIl, S. m. (do LaL) Signal 01'10lutOni"ôr. V. Definidor.
graphico : e o F. Romano. Leão.
Dlrorí,'. V. Dilferir. Ulis. f. 20.
nígamo, ", adj. (do Gr. dis, dois, e gãDIJOlleuclo, S. f. Estado ou qualidade do mos, casamento) (1. de h. n.) Que possue
que e diffluente.
ao mesmo tempo os dois sexos.
DUOllcntc, adj. 2 g. (do LaL dilfluens,
IJlgást"'co, ", adj. (do Gr. clis, dois, e
entis) Que dimue; que corre, ou se derra- (lastér, ventre) (1. anaL) Jllusculos - ,. que
ma.
tem como dois ventriculos. § -, S. m: 0-;
UlfOllír, V. intrans. Correr, espalhar-se, depressor do queixo.
derramar-se, (diz-se dos fluidos.)
Dlgcoíll, S. r. (1. de h. n.) Geração que
IJllfórmc, adj. 2 g. Dessemelhante na fi- se eU'ectna pelo concurso dos dois sexos.
gura, que tem duas formas. § DifT01'111e (na
Dígcno, a, adj. (do Gr. dis, dois, e gesignificaÇão de feio): V. DeForme, e disfor- nos, raça) (1. de h. n.) Que nasce ou cresce
me.
por duas sllperficies.
.
DIIfI'ocçiio, S. f. (1. de opt.) lnllexão, ou
Dlgcri"o, p. p. de Digerir. § Ii~. "Estudesvio que sofl'rem os raios da luz, quando dos bem ruminados, e dtgerielos» V. o vertocam na superficie de um corpo.
bo, e Digestir, cujo particípio não é usual;
IJllI'ractú"o, p. p. de Dilfractar. Que pa- e diriamos: V. g. injul'ias digeridas com
deceu a difl·racção.
manso soffrimento. V. Digesto, p. p.
IJUf"IlCtál', V. trans. (1. phys.) Operar a
DlgCl·í.·,· V. trans. (do Lat digel'erc) Fadilfraccão.
zer a cocção, e. trasmu.tação dos alimentos
lJur;'acth-o, 8, adj. que pode dar causa no estomago; a digestao. § Og. Solfrer, lea dilfracção ; dilfriugente_
var em pacieneia, supportaL' : V. g. a dôr,
Dllfl'iol;éntc, adj. 2 g. (do LaL difTrin- alfronta, etc. "o tempo digere os· mayores
genlJ) (1. piJys.) Que opera a dilfracção ; dif- agravos. (transmud~ em outros sentimenfracLivo.
tos) Vieira. Digestir. V. § (1. chym.) Pôr so. ~lIfllu"i"?, p. p. de Dill'undir v. g. a no- bre fogo brando para purificar. § fig. Orde/lcla, a luz dllfundlda, etc. V. Dilfuso,
nar as cousa no seu espirito, dispol-as por
IJllflln"ir, V. trans. (do Lat. clifTundel'e) ordem. JJ. Dom. 2. I. 7.• por que a voz ...
Derramar um liquido: 1). g. - o sangue;- não traz muitas vezes o peso, e substancia
a neve. § fig. Communical', estender. P. do com que a cousideração as (palavras) digeTen'. f. 5q. "antes que difTwula porelle hum re, quando, etc.I>
_
contagio, que elc.» «elifTundilt a mayor no- . IJIgcrÍl-cl, adj. 2 g. Que se póde digebr~za á sua posteridade» § Espalhar, dimi- rir: ti. g. alimentos digeriveis.
nUIr, _propagar, divulgar: difTwulil' a insDigestão, S. f. (do Lat. digeslio) OcoziIrucçao.
mento ou elaboração cllimica dos alimentos
DlfrIlU"íl'-se, V. rer. EspaJhar-s~, dila- no estomago. § (1. de cbym. e de pharm.)
tar-se, estender-se: V. g. - o cheITo pela Cozimento a calor brando de banho de macasa; - a luz,' a noticia; o mal, calamidade; ria, ao calor do esterco, em banho de vaas trduas., elc. § Fropagar-se : V. g. - a sci- por, etc. § (t. cir.) Maturação do pus; sup·
ta .. - a ln trucçao.
puração. § fig. Ordem no dizl'1', e. crever.
DUrllsllmenlC, adv. Com diffusão ; pro- tIf. Lus. P. 6. ~ llommnelemádigestão;dirlixamente. Barl'eITos, r 186 V.
ficil de ClJnversar, e tractar. § Negado de má
D1'1I'1I8ão, S. r. (do Lat. difTusio) O acto diges~ão; dil'ficultoso, escabro. o, mau de
de ditruudir ou dilfundiJ:-se, derramar-se tractar, acabar, ou concertar.
um liquido. § Divulgação, propaO'acão: a
IJlgC8t1bllltlútlc, ~. f. Qualidade do que
diffusào elo ensino, da instruccão. § [lechlO- é digeslivel.dancia, prolixidade no fallar e- no escrever;
IJilcl'csl,Í1', V. trans ~. uso Digeri r: no
falta de concisão § (1. chim.) Mistura de ga- fig. 11. P. 2. 109 V . • as mjurias que (ligeszes de dilferente deu idade. § (l. med.) Ex- lia com sofrimento» V. Digerir.
travasameuto : v. g. do sangue.
Dlgc>ltil·cl. O mesmo que Digerivel.
IJIIfIlSívcl, adj. Que póde dill'undir-se.
Dlgcst,Íl'o, u, adj. (1. de cir.) Que tem
IJllr~18h.o, ", adj. Que se dilJunde, espa· virtude de cozei' as materias das feridas
lha; dllluslvel : V. ,q. o ar, a luz, etc. il/ace- para diminuir o mal, que fazem ficando endo, lJomin p. 15. nO bem de si he difTusivo» cruadas. Rego, Alv. C. 6. § Que ajuda a digeque se diffunde a muitos. Feo, Tl·. 2. {. 17q rir, que auxilia a digestão: • ub tanClas
V. § Medicamento difTusivo ; (1. med.) o que digestivas- § (1. anaL) Que serve para a ditem ulLa acção encrg'ica, mas de pouca du- gestão. ~ A1Jpal'el1w digestiuo; o conjuncto
ração sobre os tecidos do organismo. . dos orgaos que concorrem para se fazer a
Dllfúso, p. p. irreg·. de Dilrundir ; e adj. digestão. § Tttbo digeslivo ,. o conjuncto dos
Derramado, espalhado, occupando largo es- canaes que Fazem parte do appareJiJo digespaço, ou communicando-se a mais indivi- tivo. § -: S. m. ·Medicamento digestivo.
Dlfflcllltósomentc,
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IJIg'éOltO., S. m. (do LaL cligesla, orum) I.ivro das leIS Romanas: pandectas (colJecção
difi'erente dos diversos codigos Ilomanos)
que contém em fragmentos as opiniões e
sentenças dos jur!sc<!nsultos, e seus com.
mentarlos, e amphaçoes dos senatus-con.
sul tos, edrcto perpetuo, e dos pretorios ele
que maIldo~ cOlliJ?ir ,Justiniano, e I.be deu
Força ~e _leI. V. liod!g,Sl § Co.mp,ilação de
prescnpçoes. ou .d~clsoes, pnnClpalmcnte
sobre matena JundICa.
3lgésto, p. p. irreg. de Digerir' e adj
Co.zido no ~s~omago. § fig. Ordenadoem
cnptura. 'J1wu'. 4. 155. 2. § l1g. Concertado
digerido, ordenado: .0. João queria ... que
se lhe levassem os negocios ja digeslosI> pre.
parados na ca~inha pelos desembargadores
do paço, que determinou despachassem se.
paradamente, e não com elle (D. João III).
Rtb. Pref. cllls Letl'. 11. 202.
Dlgcstôl', S. m. (t. de cbJ'm ) Panella ou
va o de metal fortissimo, cuja tampa Fecha
qua i bermeticamente por meio de uma tarracha: serve para cozer e macerar em hreve tempo a carne, e as Fructas no seu mesmo succo, e para extrahir dos ossos todas
as suas partes soluveis. Cbamam-Jbe commummente digeslol' ele Papinio ou marmita
Papiniana. § - ; adj. Que serve para dige.
rir; dige tivo.
Dlgcstórlo, u, adj. Que diz respeito á
operação, que na pharrnacia se diz digestão. Cad. Pilan/t. p.IO. ecvasos-o
mgiclll, adj. r. (do LaL digilus, dedo) Di·
zia-se de uma vara de ouro, ou prata, com
uma das extremidades a Feição de dedos,
que servia de apontar os livros sagrados,
para maior decoro, nos rninisterios ecclesiasticos. M. Bem.
IJ'r;Ullcão, S. f. (1. anal.) Termo de que
se servem os anatomicos para exprimir o
modo, porque dois musculos endentam um
no outro, pouco mais ou menos como os
dedos das mãos quando se cruzam. § (I.
boI.) I\ecorte das folhas digitadas.
D!gitátlo, a, adj. (1. bot.) Di5jJosto, recortado em Tórma de dedos.
DIgitE", adj. 2 g. (do LaL digilalis) Dos
dedos, relati vo aos dedos; que tem analogia ou semelhança com os dedos.
.
nlgUál, S. r. Planta medicinal da Fa!lliha
das escrofulal'ineas; e muito acre, e dlUretica: chama-se tambem digilal pUl'JiUI'OO,
cledaleira ou hCl'va derlal.
DI~U .. lílla, S. f. (1. chym.) Nome.do prin·
cipio activo e toxico da planta digItaI:.
Dlgitlfollit .. o, u, adj. (do Lat. tll!ll/us,
dedo, e (olium, folha) (l. boL) Que tem roo
liJas cortadas, em fórma de dedos.
U1gltlfól'mc, adj. 2 g. (1. de h. n.) Que
lem a feição de dedo.
..
.
IUgitigl·.... o, ", S. e adJ. Diz-se dos am·
maes q ue andam nas pontas dos dedos: V.
g- o cão, a marta, etc.
I
DIgltlnenlí"o, u, adj. (t. bot.) Que em
nervuras digitadas.
.
.
IJlgllll.euniltlo, u, adJ. lt. bot.) .Dlz·sC
das folhas cujos peciolos sao t~rmlOados
por peciolos ~ecnn'darios c~m foholos. _
IJi;çl.t o , adj. (t. al'llh.) Dlz:se dos numc_
ros, cle um até nove: V. (/. clOeo é um llU
mero digilo. § -, s. m. (l. astr.) Cada_ u~a
das 12 partes egllaes, em que se suppoedlvidido o diametro do sol, ou da lua nos
calculos a tronomicos dos ~c!ip es, ~c'ilal
IUgltolcíllll, s. f. (de dIgito Pdor ') ada
e oleo) (t. chym.) Substancia gor a aCI
na digital. purpurea.
. l' ( .)
IJi;;ladla.lIÔI·, S. ~. (do Lat. (ltg.la~lat~~.
O que di/dadia; gl?dlador. B. FtO/ . . USo
Diglulllilr, V. tntrans. (do Lat.) p.
Combater com a espada, corp~_~)c~[g~'lhãO
JalgIYI'hO, S. 111. (1. de.are I .
elhancom duas estrias, ou caVidades sem
les às do triglypho.
l' alio) Con·
Dlgoa~Ho, S. f. (do_ L~l. (~Il ndencia
cessão, mercê, permLssao . con eSC!ldade em
com o inferior, subalterno, humaOldi"nidao
o favorecer cedendo do decoro, eSoo
de propria.' Arr. 8. t2. B. FieI'. .2; J~se. B.
DlgII/I"o, p. p. ou Sllp. de Dignar
Flol'. 40. 12.
o mereciDlgnamentc, adv. ConForme! póde stJ'
mento, merecidamente: v. g. nGO
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dignamente louvado: .corresponder dignametllfJJl Vieil'. I. 90G . • dignamente comparado com Salomão. i. é, adequadamente, jusla exactamente. § ConForme· â dignidade,
ao dever, á honra: proceder eligl~alllente.
Dllloár, V. trans. (do Lal. dlgnal'e, ou
dignari) Fazer digno: "Oeos a queria dignar
da sua vista eterna- V. ela Rainha Santa,
136. .
Dlllnár-se, v. ref. (acompanhado do infinilo precedido da prep. de. ou sem ella)
Mo se deshonrar, não ter por indignidade,
edesauctoridade o Fazer alguma cousa, não
se desprezar de fazer a alguem mais do que
elle merece, e do que pertence, e corresRonde á grandeza, ou condição de quem se
digna de o Fazer: v. g. dignar-sr de {azel'
aIg. cousa; dignou-se De;us de lomal' came
humana. B. Flor. 2. 640..• caso que Deos se
dignasse de as descobnr" § Emprega- e
lambem como formula respeitosa [Jara com
pessoas de elevada posição social: digne-se
V. Ex.' ouvir-me; digne·se V. Ex.' mand6J' lêr os documentos. É termo parlamentar,
etambem muito usado no feclJo de correspondencia principalmente omcial : eligne-se
V. Ex.' acceitar os [Jroteslos da mais alta
consideração, etc.
Dlgnldáde, S. f. Cargo, Lílulo, ou omcio
honorifico, civil, ou ecclesiaslico, de alta
graduação. Provo 5 de ll/arç. de IGqG. «Deos
que nos deu o reJ'no, e suoiu â etignida(Le
rea\o. § Modo honroso de proceder, ou apresentar-se; gravidade, senedade, brio; altivez de caracter: portott-se com dil{nidade; defendeu-se com digOldade. § Merecimento do que tem as qualidades para aflIcio, encargo, llOnra: .amoesta (Deos) o polO, que conbeça sua elignidade, e a I(rande
mercê do Senhor" Cato Rom. 488. § O respeito, veneração devida, a quem tem ofilcio, a magi trado, virtudes, cãs, eh;. § Dignidade; (l. de cabidos, e egrejas collegiae )
Iquelle que é condecorado com a dignidade; e, n'esta accepção, alguns fazem masco
Consl. de Bmg. 155 V. "por morte dos dignidades, que ti verem Ig-reja , etc." Barl'eirOl, 91 V. sómente os dignidades . .. são livres desta clausura", § lJiqnidaele,o (I. astr.)
V. Ooso. § V. Deceucia, sYn.
DlgolOeoçíio, S. f. Acção de dignificar.
DlgoIO~á", V. tra~s: Exaltar, subir, lev~nlar a dignidade. f-elt, Q. I. 225. § Fazer
d~gno, e. capaz d~ honra e premio, para que
nao haVia mereclll~ento adeqnado: "a graça
d~ Oeos nos dtgl~lfiea para a ~alvaçãoll. §
·Nas córtes, a va~la, a adherenCla' e ás velCs'. ~em más artes diqni{icão para tudo"
hablhlam os demeritos.
DlgoiHHlmo, snp. de Diguo: .façanha-".
ür.7. 12. e Viei1'. t4. 230.
Dlgo~tá"lo, s,. m. (1. ecdes.) Dignidade
dos cabidos, egreJa . § Pessoa de alta .it'rarc~la, ou de grandeza na ordem ci vil, ou
IDlhla.r. Cart. elo Alal'q. de Pombal. § Grâu
!Upen.or a commendador, em certas ordens
honorificas.
bi~oo, a, adj. (do L3.l. dignus, a,. um)
l~gOldo da p~ep. de) Merecedor (â boa e
parte): .dtgno de perdão, de amol" de
~nras, OrlIClOs; - de ca tigo, de r prehen~,.elc. § (se!J1 prep.) Que tem, ou mostra
digo.ldade, Imo, 11Onra, elevação de caracter. t U1~ homem digno. § Que é exemplar
no CUIDprlmellto de seus deveres e os des:pen!la c~m intelligencia: é uní empregaI IIIUllo dlgJ:lo. § -, pI. 'l'ractamento que
~m Portugal os Pares do lleino: dignos

:1

lD~o'll 000, a, adj. (t. bot.) Que tem dois
, os, ou gumes.
Dllrà,oo,o, s. m. (do Gr. di, dois, e
lma,lettra) (t. gramm.) Grnpo de letIII '/tque representam um só som como
'.~ ,pll, eh, an, en, in, etc.
'
lerstcHHílo, S. f. (do Lat. digl'essio) Dina;. o do .a~sumpto, tractando eou a eslra[lede é IVlclosa, ou sem defeito, quando a
1Ig. rc areza, etc. M. Ll:Js. 4. 13. C. 1. §
lSt'roldastro.n.) A.partamento de qualquer
~te a e§9umOC~tal, ou de outro pontos
~.
V. Dlstrac.ção, syn. § Passeio,
que se ert~ra
a, logar ilistante d'aquelle em

1:

DIL

DIL

687

DI~ 'cs/illo:uí,', V. intrans. Fazer diO'res- da tu:;; propagação larga: - da electricisão" di ~ertir-se, desviar-se do assumbpto : elacte da atmosp/!el'a, etc. li DilataFão;. (t. cio
no fig. como de caminho recto e direito rur.) Alargaml:lnto de um canal: v. g. da
que se dev~ seguit·; apartar-se, divergir;' uretra por meio de insl rumentos cirurgi"sendo mlJlto censuravel o digressionaI' tão cos; separaçao das bordas de uma fenda
a miude do seu assunto".
pl\ra lhe demorar a cicatrizaçâo, ou o'seu
D1t?"essi 'oménte, adv. De modo di- augmento por meio de incisão para facilitar a
gressIvo .
evacuaçao do pús. ~ fig. lJtlataçào do cora. Dl;;"essívo, 8, adj.. Que se aparta, que ção; larg ueza, magnanimidade, expansão.
faz dlgresso: V. g. 1ll0vtmento - ; tinha - ; Paiva, S. li !Jitataçào; augmento de duraque descreve, ou segue no digresso; di- ção. li Ampltaçao, alargamento. § Crescivergente.
mento.
. DI;;ré.S80 t S. m. (do Lat. eligrcssus) Par-o
Dilutádulllcute, adv. Largamente: no
tida, sahlda ae algum logar. § Desvio, apar- lIg. "religião que no Brazil aitataelamente
tamento: V. [J. do sol, ou de qualquer pla- I\oreccll ~. do Arc. 1. 19.
Dilututlis,slm6. Vieil'. 8. 30G. Sllp.
neta a respeito de outro, ou de um ponto
do céu. B. Ji'1<Jr. I. 287.
DihHUdo, p. p. de Dilatar. lJitalado imDI~yulu,
. f. (do Gr. cti~, dois, gyné, perio; annos -, vida - ; assedio, viagem,
muliler, femea) (I. bot.) Nome dado a or- ele. § lig. ()Ul'to nas palavras, dllatatlo nas
dem, ou secção do systema sexuaL de Lin- sentenças; comção - com prazeI' ; mmos-;
neo, que eompre~ende as plantas dig,rnas. ralzes-. Vieira.
Dillltudô.·, u, S. O que, a que põe dllaItlI,;')'uo, ", adJ. (1. bot.) Diz·se da planta, ou lIór, que tem dois pistl110s, ou stJ'- ções, ou as causa. § U que, a que tlJ1ata,
gmas; i. 6, duas partes femeas.
propaga: U. g. dilatador da {e do imperio.
DII":'IlIl, S. f. (do Gr. elia, atravez e 13 (1. de naul.) Nome de dois museulos do
haios, sol) II. astron.) Nome que se dâ 'aL- nariz, e de tres outros da urethra. ~ tt. cir.)
gumas vezes â ordenada da ellipse terres- Certos corpos, ou instrumentos para ter litre, quand~ passa pelo foco do sol.
vres, e abertos os canaes lIaturaes, ou arItlbeptópode, adj. 2 gen. (do Gr. di, tillcial:ls, ou para os alargar, fazer maiores. '
Dilutlu', v. trans. (do Lal. ditatare) Ueduas vezes, hepta. sete, e poys, pé) (t. zoo!.)
QUI' tem 14 patas.
.
morar, retardar, espaçar: V. g. alguma couIJlbydrlco, .. , ad.j·' (do Cr. di, duas vezes, sa para outro tem[Jo. § Tardar eum o dese hydro, radicaL de lJ'drogenio) (t. chym.) pacho; e-paçar, delongar: V. g. dilatar a
Diz-se dos compostos, que contém duas sentença, o eLespacho da causa. ~·ieil'. J1.
proporções de hJ'drogeuio para uma pro- 284. ~ Alongar, fazer largo: v. g. dilatar o
porção de outro componente.
discu1'iio, a escrviptu1'a: d'aqUl, carta diDij.\mbleo,
adj. Que se refere ao latada § Alargar, estender: V. g. - a ardijambo.
von os braços, as l'aizcs ; - o 1'io o seu curDIJàmbo, adj. e S. m. (do La!.) Pé do sa targo, e sereno. ~ Estender: v. g dilatar
ver o Gr. on Lat. composto de dois jambos os ot/ws lJeWs campos. e vei!las, etc. e fig. peou de quatro sJ'lIallas, sendo a primeira e los seculos v!nelottl'os. § l'rololl~ar em temterceira breve, a egunda e quarta lQnga. [,o: V. g. dilatar a vida; dilataI' a cura;
Pllução, S. r. (do La1. di/atio) Demora, domça a.ilatada; guel'ra dilatada. li l!:stendet~nça. A l11aral, II. § Nos feitos e deman- der largamente: V. g. dilatar as mas; ditadas, é praso de tempo, em que se fazem tal' o imperio. § fig. Propagar: V. iI- dilatar
ill~uirições de' testemunilas, e semcllJautes a (é no oriente. Lus. 7. ;lo «a lei da vida
dilIgencia, o qual é determinado pela lei, eterna cutataisl) e I. 2. • ditatanelo a fé, e o
e a' ignado âs partes (e reformado talvez imperiol) § lJitatm' o nOlfle elo pl'lnctpe,o i.
contra as leis); termo, para provar, razoar, é, divulgar largamente a sua rama renome.
T. ele Agol'. 2. ;lo li Engrandecer. Zus. 7.87.
etc. § Espera, adiamento.
Olloec,'nçuo, S. f. (do Lat. dilaceralio) .onde perdendo-a ta vida), em fama a dilaAcção de dilacerar. § Estado' da cousa dila- taram. § !Jitatar os col'ações; inspirar-IlJes
alegria.
cerada.
Dilutó,"sc, v. ref. Alargar-se, soJfrer
Dlla~e"llllôr, u, S. O que, a que dilacedilatação:
V. g. o ventricuto se aperta, e se
ra, rasga, espedaça.
.
Dlh,cc"iUltc, adj. 2 g. Que ililacera. § dilata. § .A. luz se etitatal) se es~arge longa,
e largamente pelo llOnzonte. Vteira, I. 275.
fig. Aruictivo, angustioso, cruel.
DlIllecl'ór, V. trans. (do Lat. dilacerare) § Prolongar-se. § 1hpandir. se, desopprimirl1.a gar em pedaços. Marin/w, Antig. 1. 51. se. § Demorar-se, retardar-se.
«Hercules dilace1'ando moustros" M. Lus. § Dlluun'el, adj. 2 g. Capaz de dilatar-se,
fig. Destroçar, espedaçar V. g. dilacerar o de estender-se.
Oilullbllldófle, S. f. Força repulsiva das
COl'pO da r'epubliea. Porto Resl. 2. 15. § lig.
Arthgir, morlilicar, angustiar; causar gran- partes de um Unido entre si. SltV. Pinheiro, Prelo phil.
.
de dÓI'.
Dllatleóruc, adj. 2 g. (I. de h. n.) CuDllol"'"'ÇUO, S. f. (do Lal. elilapidatio) O
jas
antennas
olI'erecem
urna
parte
dilatada.
acto de dilapidar, dissipação, desbarate,
Dilatório, u! adj. (dO Lal. ditatol'útS, a,
ebbanjamento, desperdicio : v. g. dos bens,
da fazenda, Forças, saude, etc. § Descami- um) (I. ror.) Excepção - ; que se propõe
nho dos dinheiros publicos. LentOS, ()eI'CO, para dilatar, demorar a demantla do auctOr,
{. 55. diz a cidade dilapidada; talvez por, e curso da causa: opp. á peremptoria, que
arruinada, ou de pesa de viveres, e muni- tende, e conclue a extinguir a acção, e deções? § nonoar, desencaminhar os dinbei- manda. § lJilatorio, a, p. uso Que alarga,
ros pu blicos. § E tragar, arruinar: «ajanel- abre, rasga mais a cisura, golpe, ferida.
Dileccüo, S. f. (do Lat. dtleclio) Amor
la meia abcrta de uma habitação antiga, mas
não dilapidada- Gal'relt.
. com escólha, preferencia do olJjecto, e puro
UIIUI'ldlldôr, u, S. O que, a que dilajJi- beneplacito de quem ama. V. etel S. Joào da
.
da os bens, desbaratadar, esbanjador. li O Cntz, p. 153.
Dilectísslmo, sup. de Dllecto : «fi1J1O - 1 /
que desencaminha os dinheiros publicos.
Olluplll"u', V. trans. (do Lat. ·dilapidare) AI'r. 9. 17. e B. PLol'. 2, 131.
Pilécto, a, adj. Amado, estimado COIU
Gastar mal, mallJaratar, desbaratar os bens,
preferencia a outro.
a fazenda.
.
Dllémmu, S. m. (Gr. ditiJmma, de dis,
DlIlltubllldótle, S. f. Propriedade do
duas vezes, e lambdan6, eu colho, apanho
que é dilatavel.
..
Dllutnçiio, S. f. (do Lat. dttalatLO) Oacto de dois lados) (1. de loll") Argumento forde dilatar-se o corpo, alargando-se os eus mado com urna disjunctlva em duas propopóros, com que vem a ter maior volume: sições, contrarias e oppostas, com tal artiou alargando-s.e a abertura: V. g. _de u~a ficio, que por qualquer d'ellas Iica conven·
ferida; ela pupl1la : opp. a contracçao. § fig. cido o contrario, ou a these impuguada; v.
!Jilalação de um estado.; o estender, .am- g. para convencer um p,"rrhonico, dinamos:
pliar, alargar a~ .suas raias com conqUistas ou sabes o que dizes, ou nào o sabes; se sabes,
novas, ou adqutrlndo _novas terras. 111.. _Lus. logo alguma cousa se póde saber; se não sa5. p. 88. § ~~ijataçao da {e,. da umao, e bes, mal aflirmas que nada se pOde saber, porbandos; dos VlCLOS ; da e~ule:llt!a ;_pro[laga- que não devemos afllrmar aquillo, que não
ção, di[u~ão, extensão. li J)üataçac do som, sabemos de certo, segundo a tua doutrina.
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Tambem se chama aJ'gumento comuto. Viei1'.
Dllucldaçiie, s. f. (do Lat. clilucidaUo) OI Dlmcludonál, adj. 2 g. Que perlence a
1. 774. § Situação dil!lcil de que não é pos- acto de llilucidul'; elucidação: «a ditucida- uma dimensão, ou medida.
sivel suhir senão por um de dois modos, ção desta maLeria depende de outros prinDlmcn8íVClr adj. 2 g. Capaz de dimen.
ambos desfavoraveis ou prejudiciaes.
cipios mais altosll explicação illll-lrando.
são, susceptive de medida. Atm. fru/r 2
DUCllllllátlco, a, adj. Que respeita ao
DUucldádo, p. p. de Dilucidal'. Aclara- p. 105.
...
dilemma: v. g. aTgltlllento dilemmulico; da do, illuslra~o, explicado.
..
_Dhuen8Órlo,.adj. Q~e respeita ásdlmen.
natureza do dilemma.
DUucld8l', v. tran~. do Lat. (ltluclClarc) soes: V. g. cordels - ; mstrumentos -' me.
Dilc'l.ldo, a, aclj. (do Gr. dis, dois, e le- Elucidar; aclarar, explicar, lllustrar alguma thodos -.
'
pis) escama) Dilellante. (t. boI.) Que tem matpri.a. lagar de al;lctol'. ~ fig. ~IUl~iar.
DiIUCI'O, a, ad/·. (do 01'. dis, dois. e me.
duas escamas. Brot. D.
DUucldo, a, adJ. (do LaL. dlluctcl'tts, a, 1'OS, parte) (I. zoo .) Que é composto de duas
DUido, p. p. de Dilir. § fJg. «Leteras li- wn) Lucido: «ditttcidos intervallos do flL- partes, de dois segmentos ou articulos
Uidas, cásy ditidas, e derretidas,) n. Gram. rioso, ou frenetico» Ord. 4. 81. 2.
Dhnch'ia, S. r. (do Lat.I Poesia com. 181. "magoa que não póde ser diticla com
DUúculo, S. m. Ido Lat. ctiluculam) (L. posta de jambos dimetros.
agrimas de sangue.»
poet.) A alvorada, o nascer, ou apontar o
Dimct.·o, a, adj. Diz-se do ver-o Grego
C
Diligência, s. f. (do Lat. diUgenlia) A dIa, o crepusculo matutino. 111. e 1I10pa, r ou Latino, que consta de duas medidas ou
applicação, cuidado, zélo, que se põe em 142. Ecl. Cns{al. "até o tempo, que nós ou- quatro pés. § Dimelro, S. m.
'
conseguir alguma cousa. § Pressa. Sagra- tros os pastores o dituculo chamamos» Lus.
J)lmldlnçiio, S. f. (do Lat. dilllidiaiio)
mOI') I. C. 41. "pór diUgencias" ~ FazeI' di- Tl'ansf. 58.
Partilha por metades entre dois.
llgencia; Irabalhar, empregar esforços para
DII..entc, p. a. de Diluir' e adj. 2. g.
Dllllldládo, ou DlmldlMo, p. p. de
consE'guir. § Serviço extraordinarlo e ur- (t. med.) Que dilúe, destempéra, e enfra· Dimidiar; e adj. Dividido em metade'
gente de policia ou de tropa fóra do qual'- quece: <ca agua de cevada he eliluente da «Deos não quer os corações tlil1lidiados mas
tel para algum !1m occaslOnal : v. g. para acrimonia do sanguell.
sim inteiros" V. de S. I. da U/'ltz. § .Cida.
a prisão de criminosos, conducção de pre·
Diluição, s. f. p. uso Acção de diluir. § della, ou castello dimidiado" aquelle cuja
sos, etc. § Diligencias; busca, pesqui- O estado da cousa diluida·
defesa era conforme á metade do tiro do moszas, quaesquer aclos'de auctoridade judio
Diluído, p. p. de Diluir; e aclj. De&tem- quete. IIle/h. Lt!sil, p. 15. § (L. de h. n.1 Que
cial ou poliCIal para lIrmar ou esclarecp.r perado; dissolvido em um liquido.
está reduzido a metade; que não allinaiu
as bases de um processo. § Acto judicial,
IUlllíl', v. trans. (do Lat. ditttel'e) Enfra- senão um meio desenvolvimento.
o
praticado fóra do tribunal por mandato do quecer a força com agua, ou outro liquido.
Dhnldlor, V. trans. (do Lal. dilllidial'e)
respectivo juiz. ~ O(ficial de diligeneias; em- que se mistura: V. g. diluir a aCl'imonia do Partit' cm metades. § Dimidial' a GOllfissão'
pregado meuor dos tribunaes judiciaes e ad- sangue. «Aquella màssa a clitúen; na agua á dizer parte dos peccado. por abreviar, ha~
mimstractivos a quem incumbe a execu- maneira de polmeu B. 3. 5. 5. i. é, dlssol- vendo os justos motivos, que apontam os
cão dos mandatos, condueeão de presos, etc. vem, desatam, dilem, ou antes maceram moralistas. Pl'ompt. 11101'. p. 424.
- Diligencia. s. f. '(adopt do FI'. cliligence) as achas (do sagum, de que Bal'l'os alli fal- 'Dlmidlo, S. m. (do Lat. dimiltium) )Ie·
Orande carro 'para conducção de passagei- la), para separarem das febras, ou nervos tade. § Pel'lencel' por dimidio; por metade.
ros, que segue por estrada publica em dias o polme, ou farinha do sagú, que assenta V. Dimidiação.
certos e a horas determinadas, pondo em no funtlo delida.
Diminuendo, S. m. (t. de arith.) Ouu·
rapida communicação logares distantes e
Dllnh'-sc, V. reL Desfazer-se em qual- mero de que se subtrahe outro na diminuide impol'tancia relativa.
quel' liquido.
ção ou subtracção. § - adv. (do !la!. dimiDlIIgcncludt'u',
S. O que, a que diliDllúto, p. p. jrreg. de Diluir; e adj. p. IllLendo, diminuindo) (t. mus.) Diminuiudo;
gcncia.
uso Diluido.
indica que se deve passar do forte ao pia·
ItUlgcuclál', v. trans. Fazer diligencia;
DU..v....., adj. 2 g. O mesmo que Dilu- no. e do piano ao planissimo.
procurar com diligencia; trabalhar com es- vian,p: v.. g. épocas diltwiaes. § Chuvas -;
DhnluucDtc, adj. 2 g. Que diminue.
forço: «diligenciar o que he justo, he vir- como as do diluvio, que inundam os camDh..IDUlção, S. f. (do Lal. dillli71lllio)
tude" Domin. illaceclo. § DiligenciaI' a vida; pos, etc. chuveil'Os, inundações diluviaes.
Qllébra, que padece qualquer grandeza,
procurar o seu modo de viver. Ac. dos Sing.
DU ..vlt'no, o, adj. Que diz respeito a corpo, quantidade, ou suas qualidades, Ca2. p. 159. § V. Negocial', no fim. § Procurar diluvio. § Do tempo do diluvio. § !lg. Tor- culdades; reducção a menor dimen~ão, oó
conseguir.
rencial: chuva diluviana.
duração: V. g. a febre vae em diminuição;
J)lIIgentc, adj. 2 g. (do Lat. diligens, enDlhl\"lão, S. f. O mesmo que Diluviano. a enchente do 1'io, a vista, o cl'edito, a (a·
lis) Que faz a diligencia, gue busca, tracta,
DUú"lo, S. m. (do Lat. diluvium) Gran- zenda, os lucros vão em diminuição; dimi·
negoceia com diligencia. ~ Prompto, activo, de inundação de aguas, (\ue alaga as ter- nuição das horas de lrabalho. ~ Diminuição
desembaraçado, cuidadoso, zeloso. § V. Ct!Í- ras; cataclismo. § Por exce lencia o diluvio das columnos; a parte que vae sendo meuos
dadoso, syn.
universal, que segundo a Billlia, alagou to- grossa, medindo-as da base para cima..§
Dlllgcntcmentc, adv. Com dili~encia, da a face da terra, e sobrepujou os mon- Diminuição; (t. de arilh.) operação de dlcom cuidado, com zélo. § Ditigen/wima- tes, e foi um castigo dado por Deus. § fig. milluir, ou subtrahir, a qual consiste em
menle) sup. 111. Cato 353. P. P. 2. 160 v. Vieú', Grande numero; muita ~uanLldade: V. g. 11111 tirar um numero de outro, para se achar a
10. 62. 2.
diluvio (le lJragas. M. Ü. II. 37. «de arma- differença que ha entre elles. § lJimilluiDlIIgcntísshno, sup. de Diligeute: «cui- das gentes hum ditltvio horrendo- -nem pão; na Inljuisição, era calar alguma culpa,
dado - l i FI'. 1I1al'c. Chi'. 2. 3. 17.
chovesse sobre elles rayos, e diluvio de fo- ou circumstancias notaveis.
DJUmento, S. m. O acto de dilir. § Oes- go o Ceo" Vieira, 12. 296. Mar/. Cal. 434.
Diminuído, p. p. de Diminuir..§ Og.
tado da cousa dilida : V. g. o - dos ba7TOS, «- de fogo do amor Divino» «chover no .Quam mingoados, ii diminuidos sao. os
grBe/as, etc. em agua. l~orem. dizemos disso- fim do mundo um - de fogo" Vieim.•di- nossos annos das idades primeiras u Ftlos.
lução das cousas maIS solidas: v. g. dos Ittvio de ancias, e angustias mortaes" id. de PI'inc. I. f. 6. V. Diminulo.
metaes em acidos, etc,
8.453.2. Gath.2. 124.• e um diluvio de san"ue
U1mlnuldõr, a, adj. Que redu~ ameno,
Itllh', v. trans V. Diluir. § fig. Enfraque- as náos alaga" Mal'iz, D. 5. C. I. «- de tra· res dimen ões, ou a menor d~ra~a~.
.
ceI'. A1'I'. I. 15 llO vinho demasiado dlle a balbos" «no meyo desta immensidade, ou
Dlmlnnlmcnto, S. m. DlmlUUlçaO, que·
virtude seminal" § fJg. • Ditimos na prolaçã diluvio de corrupções ... alimpou, e des- bra. falta, Pinheil'. 2. 34.
. .
as vogaes liquidas de manpira que cásy se terrou a corl'1lpção da idolatria» Vieim, 10.
Dimlnuír, V. trans. (do Lat. d!l~Ullllel'e)
nã sentem" B. (}ramm. r 181. § Lavar. apa- 362. Grande estrago na guerra. Eneid. Di- Tirar parte de alguma cousa; r~du.Z1I' amegar: .0 sangue de Christo estilado sobre o niz, Pind, 24. "hum diluvio de estragos (na nos; tornar menor: V. g. dIrDIOU1r O pl'eçJ.
tumulo de Adão, para que dilisse os seus guerra) derramava".
dos mantimentos; - as rendas. o ~I:d8l1Qdo;
peccados" AI'/'. 8. 18.
ItUuvlõso, ósa, adj. (t. poet.) Muito - o numero dos inimlgús. Al't. MIllt. 8J..§
Dllléllla, S f. (t. bot.) Oenero de gran- chuvoso. F. EIIIS. 7. 207. (,qual cbeia en· Moderar, amortecer, abrandar: o r8medlo
des e bailas arvores da Asia tropical, de gro"a em diluvioso bynverno".
diminuiu a (ebl'e, a d6r; tornou-a. meu~s
nóres brancas ou amarei las mui be1las.
Dllu"lum, S, m. (t. geaI.) Terreno, em activa § }l'azer parecer menor:. adIS/aliCia
Dlllcnlácco, n, adj. (t. bot.) Que se as- que ha vestigios de inundações anteriores diminue os objectos. § DiJl.unull' o ol'gufliO,
semelba a uma dillenia. § Ditlemaceas, s. f. aos tempos lustoricos,
a soberba; abater estes senl1mentos; faz~ ·05
pI. Familia de plantas exolicas, dicotyledoDlmanaçuo, S. f. Acção de Dimanar, de moderar. § fig. Abater: v. g. diminUir ~
neas, que tem por typo o genero dillenia. pro~ede_r, de tirar a sua origem; emanação, louvo~es, o ~I'i!'le,. (representando·o men~rl:
J)lIobllládo, a, adj. (L. h. n.) Que tem del'1vaçao.
llquel'1ão dtml1lul/' o cavallE'lro ante as ~
dois lobulos.
Dlmonilutc, JI. a de Dimanar; e lldj. 2. mas» desfazer n'elle, acanllal-~d'adPa~llo~:
Dllo;;i.., S. f. Ambiguidade, equivoco, re- g. Que dimana. § fig. Procedpnte.
C. 144. § Diminuir ~ma qlla1ltl . ~ ~ uipetição de uma palavra Da mesma proposiDlmlln{lI', V. intrans. (do Lat dimana- ITa; subtrahir, dedUZir; proceder adlDlill
ção, e em diverso:" senti~os; dialogia: v, g. Te) Brotar, ou correr algnm liquido. Corl'. ção. operação aritllm.
toré grande semrazao queixar-se um homem ele Ab. 179.• veyas donde dimana o sangue"
Diminuir, V. intrans. Ir a m.enos, indo
sem razão li. é. grande injustiça) § Drama § fig. Originar-se, provir. (,daqui dimanou nar-se menor, minguar: !!. {I. ~Iml~ui é
que se desenvolve em duas peças distin- a idolatria" i. é. teve principio A1'1'. 1. 6.
a e1lchente: os (tias vão dlmlnhlO~Oonté' ~
ctas.
Dimcnsão, S. f. (do Lat. dimensio) Ex- não ha tantas boras de ~ol. no. onsoder 'da
DUópho, ", adj. (do Gr. (tis, dois, e lo, len,ão, medida. B. «a dimensão da sua en- febre diminuiu: e ng. dllmnwr o P
'[lhos, põpa) (t. de b. n) Que tem duas cris- seada" ~ O acLo de mpdir, examinar a grano aristocracia e do clero..
auar.
tas ou p~pas.
...
~eza. 1I1eth. Lusil. 6~6. «a dimensão das Dlml....i... ~c~ V•• reL Pnvar-se, d~'àriti'
DII~lç~I~, s. f. (do Lat. dtl!l"lq) O mesmo al'~as" § As dimensões do sólido, em com- necer-s~: . .«dmllnUlr·~e ~as. !orçf dinheique D!llllÇilo. V,. Comq!1an!o mais conforme p~'lmenlo, targum, e. altura: i. é, a exten- mas. Vte!1'~, 8. 123. Dl1ntnul/-se o, dim;'
ii der!va.ç~o latma dlluçao é m~nos usado sao das suas s.up~rfJclCs. § Tam3;nllo, gran- 1'0,. e mantimentos para a empreza,cessos;
que dtftt!çao, formado sobre clllwl'.
,deza: tl tt11l edtfiCIO ele granaes dtmensões.
nuu'-se de forças corporaes com eI
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de forças m~ntaes com eatudo s, que as ra- pão, eerq, vinho. Elueid. -uma dinhei1'acla
digam e cançam.
de carneIro" (a pesada que valia um dinheiDlftllníltlullcnte, adv. Escassamente, 1'0) § Dinheirama (t. pop.)
pouco: v. g. ouço -.
DlnltelràmR, s. f. (L pop.) Muito diuheiDlmlnuth'nmcnte, adv. (L gramm.) De 1'0.
um modo diminutivo..
. .
D.lnhch'o, s. m. (do Arab. dinaro) Tudo
Dlmlnlltít'o, a, adJ. Que dIminue. § (L aquIllo, que r€presenta o equivalente das
gramm,) Diz-se do nome, ou adjectivo, que cousas, que se com.pram, e vendem, e gydeclara a cousa com diminuição do seu es- ram em todo genero de commercio . das
lado ordinario: v, !lo bomemzinho; pobrete. aCyões ute!s, e serviços, agencias, eté. ou
Barreiros, f'. 188. § Lenles diminulivas; (rue seja e.ste slgnal representativo em moedas
representam o objecto menor do que visto metallcas, que 'se dizem clinheiTo melallieo
a bons olhos apparece: "homens ha que ou em notas com cunho publico, do Estado:
parece que tem nos olhos lenles magmfi.- as quaes são dinheiro de /)apel. Lei de 3t de
catorias para verem as. suas pren~a~, e .dt- maIO, 1800; aliás dinheiro-papel, ou papel
minulivas para as alhelaslJ. § Dtmmulwo, moeda. B. L. 6. 3. «somma de dinheiro
s. m. II. gramm.) V. !l adj.
...
amoedado em ourOIJ contraposto ao que se
Dlmlnúto, p. p. Irreg. de DIminUIr, e representa em barras, etc. ~ Dmheiro; em
adj. Falto de alO'uma parte: "dimimtlo na tempo de D. João J, era moeda, doze das
prudencia. Vare'Üa, 467. "diminulo em vir· quaes faziam um soldo, e vinte sóldos uma
ludes medicinaes lJ . § Obra (liminula; falta Itbra. Houve mais, dinheiros A{onsins. ChI'.
do necessario para sua inteireza: "cronicas D. Fe/'n. c. 55. Sever Nol. D. 4.44. diz, que
diminutas na mai.or parte ~as. circumstan- os sOldos valeram I ceilil menos '/10; outros
cias. M. Lus. 5. 2;>~. 2. § Dmnnuto na con- valeram meio ceitil, e llt2 de real: os di~ão; que enc!l~riu cul~as, ou circumstan- nheiros Alfonsis valeram 1 reaL menos 1/10 da
cias g~aves. Vtctra, 1..46.5. "quantos se ve- presente moeda, e seg-undo o valor que lhe
mo alh confessas e dmnnulos...
deu D. Af. V. valeu I real, e 1/5. Nos Incd.3.
Dlml/jllão, S. r. (do LaL dimissio) acto 445. se diz, que de cada marco de prata de
de demitlir, ou demittir-se do serviço, om· lei de II dinheiros se faziam 158 dinheiros,
cio, cargo, etc. § Renuncia de cargo, orti- que cada dinheiro valia 3 espadis, que são
cio, poslo, etc. § Permissão de recorrer a doze réis. § Moeda que o grande Albuqueroulro superior, prelado, senhor, que dá que cunhou no oriente, e tres valiam um
quem o era do demittido. § V. Demissão.
leal. Comm. P. 2. e. 26. S Dinheiro; titulo
Dlrlllllllllrlo, RI adj. Lellras dimissorias; da prata entre os moedeu'03, bem como o
são as que os pre ados dão aos seus subdi- quilate o é do ouro. A prata de lei é de 12
los, para se poderem ordenar com outro ctinheiros; i. é, considera·se a prata pura de
diocesano; usa-se subst. no pt. v. g. dar uma moeda corno dividida em 12 partes,
dimi sorias, apresentat-as, ele.
ou dinheiros, e quando lhe misturam 11t2 de
Dlmlltlcão. V. Dimissão.
liga, ficará a prata de lei de II dinheiros;
Dlmlttl,:, v. trans. (do Lat. dimiltere) se a ligam com 2/12 de liga, ficará de lei de
Deixar, remmciar: v. g. - o ofTicio, posto, 10 dinheiros, etc. Em cada dinheiro lia 24
c~rgo, etc. B. Flor. 2. p. 211. § Despedir grãos grandes, e 384 pequenos; nos maralguem do cargo, posto, serviço por pena, cos de prata corresponde o clinheiro a 5/d e
ou a requerimento do demittido, ou por 24 grãos " na onça a 48 grãos; e na oitava
desnecessario a quem demUte. P. do Terr. a 6 grãos do marco. Seu. Not./). 196. primo
(.120. § V. Demittir.
cd. § fig. Moeda miuda :.• não lbe deixou
Dlmlltir-.~e, v. rer. Abdicar, renunciar. nem hum só dinhei1'oIJ Fios Sanei. V. de S.
DlmorpbilllllO, . m. Dilferença que olfe- Paula. § Dinheiro ,. moeda romana de pourecem em suas fórmas, corpos, cuja com- co valor: Judas enl'regou a Christo por lrinposição chymica é idenlica, mas cujo esta- ta dinheiros. § Dinheiro de contado; á vista,
do molecular é diflerente. Pim. C. p. II.
pago logo que se ajustou o contracto, porDlm6,'plto, 11, adj. (do Gr. dis, duas ve- tavel (qne o vulgo diz potavel), corrido. §
les, (',11101'phV, fórma) (I. de bist. nat.) Que Fazer dinheiro ,. fig. realizar quaesquer
tem auas fórmas diversas. Pim. O. p. II. transacções l • vendas, etc., para apurar dilOS corpos que appresentão duas fórmas de nheiro. § vender a dinheiro de contado;
chri.I~llzação diversas, e uma diversidade uão fiado,. sem espera; uão a credito. § Dide propriedades physicas, se chamão cli- nheiro de primor,. o que se empresta sem
IlUJrphos•. § Omesmo que Biforme, V.
interesse. § Dinheiro corrente; o que está
DlnnlllnrqllCZ, adj. e S. m. e - e1'8, f. em circulação. § Dinheiro morto; o que esNalural da Dinamarca; que procede da Dí- tá sem applicação. § Dinheiro apurado; renamarca; pertencente á Dinamarca. § Lin- cebido de vendas realizadas. § Dinheiro emg.uadinamarqueza, ou o dinamarquez, s. m. patado; o que está empregado em negocios
Iing~a do ratn<àscandinavo do grupo ger- de difficil liquidação. § - de sardinhas; o
mamco, empregada como Iingua litleraria. que se recebe em mui pequenas quantias,
.Dlon,"cnte, Dlllidátle, Dlno, escre- que logo se gastam e nao avulta. § Dinheiliam g~ralment~ os cla sicos; e Lobo, na 1'0 como milho; muito dinheiro. § Jogar a
Aldea ~lZ, que dtgno era de quem fazia os- dinheiros seeeos; para o que ganha !lcar
lentaçao de Latino; hoje dizemos digna· com o dinheiro, que ganhou, e não para fam.enle,. dignidade, e os poelas ainda dizem zerem algum brodio, ou tomar beberete
~mo, mdino, etc. rimando com palavras em pago do ganho. V. Secco. § Dinheiro de S.
lno, consonancia, que os impressores igno- Peclro,. tl'lbuto voluntario, que se cobra enrantes desfazem, ajuntanuo o y pro~aico, tre os catholicos, e é destinado ao Papa. §
ou onde é contra o consoante, antes do na, Adag.: "Nin~uem seria vendeiro, senão ros'\O"dcomo se vê nas reimpressões mal cor- se o dinhetrolJ "Querei-me pelo que vos
ngl 8$. § V. Digno, Dignidade, e Digna- quero' não me falleis em dinheirolJ -Mais
mente.
abundá o dinheiro que palavras de cavalDloàtnlclI. V. Dynamica.
leiro" «De queLO do seu foi mau dispendeDoloár, s, m. It. AsiaL) Moeda do reino seiro não fies o teu dinheiro" Perdendo
rmuz, sego IJ. Dec. 2. r. 235. cem dtna- tempo, não se ganha (t'Ínhe!l'o" "Paz e aq~ fazem um candil, e 10 candis meio xe- de, dinhei7'O a ([uem o qUlzer" "Quem d~m.
nheiro tiver, fara o qu~ quizer " "Quem dtDld8~1I, e- tíll. V. Dynasta, etc.
nhei'l'o quer cobrar mUitas voltas ba de darlJ
Dlo~lc, s. n1. Nome que se dá na Afri- .Traz trabalho vem dil1hei7'O com de canso"
C&OCCldenlal portugueza a urna ave do ge- .Dinheiro faz batalha e não braço largo>
Dero das rolas.
"Qnem não tem qal9as em in.verl!o, não tl~s
.Oluenlo, n, adj. (do Gr. dis, dois, e d'elle o leu dil1heu'o" "Meu dUlhetl'o, teu dt;:a, fio) (I. zoo!.) Que tem dois filamen- nheiro vamos á taverna.. "Dons costumes e
OOll tentaculos de cada lado.
muito' dinheiro farão o meu filho cavalleiIlrilugUIi\ngllla, S. f. Nome que se dá na 1'0" "Dai-me dinheiro e não me deis conse.. ca occidental portugueza a uma ave do lho" "Dinheiro empresta te, inimigo ga.'~~ro das codornizes.
nl:/aste" •Emquanto ha dinheiro ha amigos"
llnd:belráda, s. f. A cousa, que valia de " elJro é o carvoeiro, branc~ é o seu diroo ,ou s.e da.va vendid~ por um dinhei. nheu'o. ,,0 ol'flcio de albardeiro m.ette p~• U. y. dmhelrada de vmha de telTa cle lha e Lira dinheiro» "Não ha mat tao lastlVOL. I - FL. 87
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meiro, como não ter dillheil'O" _ninhei/'o
tinha o menino, quando moia o moinho"lJinheiro da onzena com seu dono come a
mesalJ 000 dinheiro, e da verdade, a metade da metade" "A pouco ctinheil'O pouca
saúde" "Náo ha gallinba gorda por pouco
dinheiro" ,,0 dinheil'o do avarento duas vezes vae á feira .. "Grande bem me quer minlla mulher se da banda do punbal ha dinheiro que lhe dar. "Mais vai a vellia com
dinheiro que a moça em cabello" "Quem
não tem dinhei1'0, não tem graça.. "Quando a
velha tem dinheiro, não tem carne o carniceirolJ "De ferreiro a ferreiro não passa dinheiro. "Oftlcio alheio custa dinhetro" "Põe
o teu dinheiro em conselho, um dirá que é
branco, outro que é vermelho" "Sobre o dinheiro não ha companheiro" "Amor de rameira e convite de estalajadeiro, não pode
ser que não custe dmhei'fO' "Quem não tem
dinheiro faça do cú um candieiro. ,,0 tempo
é dinheiro•.
Dlnlteh'o",o, Ó.!lU, adJ. (I. poeL) Que tem
muito dinheiro, endinbeirado, rico. F. Elys.
Verso "a indignos dinheil'osoS".
Dlnldáde. V. Dignidade; Dino, e dinamente.
Dlnlgrúr, V. trans. (anL) V. Denigrir.
Elucid. L. p. 421. -dinigrar os feilos do bispo de Viseu, e dar evazom aos seus proprios'J.
Dlnite, S. f. (do Gr. ctines, dança de roda, e ile, designação usada em geologia
para indicar um fossil) (t. zoo!.) vermicular fossil.
Dino, por Di(jno; adj. escreviam os nossos classlcos, e Lobo, Carie, D 16. diz que
era arrectação dizer digno: os poetas o rimam a cada passo com palavras em ina, e
mo, e o mesmo fazem a indino ; v. g. mas
eu creio, que desse amor indino, he mais
culpa a da rnãi, que a do menino. Lus. Os
editores modernos ignorantes IlJe substituem digno, e indigno, sem attenção á rima, e rimam digno, com fino, etc. V. Digno,
que sempre usamos em prosa.
Dlno"'áurlo, S. m. (do Gr. deinos, tenivel, e sau7'a, lagarto) (I. geol.) lteptil de
enormes dimensões descoberto no oolitbo
da Grã-Dretanba.
Dlnothérlo, S. m. (do Gr. deinos, terrivel. e lhérion, animal) (t. zoo!.) Grande mammifero pacbyderme I'ossil dos terrenos terciarios ou dos sedimentos superiores.
Dlutíl, s. m. Verga on barra que fórma
a parte superior das portas e janellas.
DlocetlàDO, 0, adj. Da Diocese, que pertence á diocese: bispo -. Trasl. da Ratnha
S. Isab. p. 104. § S. m. Individuo que pertence á diocese; que está sujeito ao seu
prelado.
Dlocése, S. f. (do Gr. dioikêsis, administração, governo, der. de dioikeõ, eu administro) (anl.) Urna diocese civil constava de
muitas provlllcias l\omanas governadas por
um cbefe: e á imitação das civís, se orga·
nizaram as dioceses ecelesiaslicas subordinadas a alg. exarcba.· § Hoje diocese é o districto de jurisdicção espiritual do bispo, arcebispo, e outro prelados, que a tem. § Esta palavra encontra-se escripla por tres modos nos classicos. Viei!'. I. 971. diz "tlieee·
se" Lus. 4. r 48. e o mesmo Vieít'. 3. 175.
trazem .diocesilJ; o mais u ado é diocese.
Dloetaé.lt·o, adj. l~. (t. min.) (}rJ/stal-;
o que olTerece no conJuncto de suas faces a
combinação de dois octaedros dilferentes.
Dloctonál, adj. m. (L min.) Cl'ystaes oclonaes; aquelles cujas faces orrerecem a combinação de dois solidas, cada um de oito
faces, ma differentes. entre si.
Dlodonte, S. m. (t. de b. n.) Peixe do
mar. (Diodon. Linn.)
Dlogdoédl'lo, S. f. (L min.) Estado d'um
cry. lal fOl'iIlaflllo duas pyramides de ba e
quadrada, cujas faces tem duas a duas o
mesmo modo de inclinação sobre a base.
Dlogdoédro, S. m. (do Gr. dis, dois,
ogdos, oitavo, e cdta, face) (I. min.) C!'J'stal
e'm que se observa o phenomeno da diogdoedria.
Dlólcln, S. r. (do Gr. dis, dois, e oikia,
casa) Nome da 22.' classe do systema de
Linneo, que comprehenue as plantas, que
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dão llMes femininas em um individuo, e
masculinas em outro, sendo ambos da mesma especie. Bl'Ot. JJ.
Dióico, R, adj. (L boL) Diz-se das plantas que pertencem á dioicia. Brot. D.
DloncóOIl8, S. r. (do Lal.) (l. med.) Especie de tumefacção, ou pletltóra, produzida,
seja pela dill'usão dos liquidas em circulação, ou pelo amontoamel~to das partes excrementICias.
Dlónc.. , S. f. (do Gr. JJi6n8, um dos nomes de Venus) (L boLI Seasiti va da America,
cujas tolhas em fórma ue conclta se contrahém ao mais leve toque, esmagando assim
os insectos que se col1ocam entre ellas.
Dlonysíae...., S. r. pl. (L de anL) Fe~tas
Gregas em honra de Ilacclto, denominado
Dionysio em Grego.
DlollY8íudu8, S. f. pl. Sacerdolizas de
Baccho.
DIOJlY8í8C08, s. m. pI. (L med.) Nome
que se dá a duas eminencias osseas, que
saem nas partes lateraes da testa, junto ás
fontes.
OIÓI'., adj. 2 g. (L zool.) Que tem ([uatro
olhos.
Dlóp.ldc, S. m. (L min ) _orne dado a
um mineral do Piemonte, ideutico ao pyroxeuo.
DloptÓ8C, s. r. (do Gr. dia, atravez, e
oplomai, ver) (L min.) Silicato de cobre de
crystaes meios transparentes.
Dlóptl'a, S. f. (do LaL) lnstmmento oplico, geometrico, ·e astronomico, que posto
sobre o astrolabio, ou circulo graduado,
serve de medir, e tomar as alturas, prorundidades, e distancias; é uma regua com
dua~ pinnulas, e buracos, por onde entram
ou SE: enfiam os raios visuaes,· etc. Pimenlet, Arle, f'. 67. "uma declina, ou dioptra"
(sobre a agulha de marear lng-Ieza.)
DlólllrlcR, S. f. (do Gr. dfa. atravez, e
oplomai, vêr) Parte da p'bysica, que tracta
das propriedades, e IClS da refracção da
luz; e ensina o modo de fazer as lentf's,
que servem nos oculos, telescopios, e microscopios, e a graduar as suas concavidades, e con vexidades.
Dlópl:rlco, .., adj. Pertencente á dióptrica.
ttlóptro, (V. etym. de dióptrica) s. m.
Instrumento de cirurgia, que ~erve para
dilatar a madre, ou o anus, para exammar
as molestias d'essas partes.
Dlol'àJllll, S. m. (do,Gr. dis, dobrado, e
hOl'ama, vi ta) (L de phys.) Espectaculo de
illusão optica, que consiste em uma exposição de quadros, ou vistas pintadas sobre
pannos de grandes dimensões, que em lagar de serem circulares como os dos panoramas, são armados sobre um plano dlteito vertical. Os espectadores estão col1ocados na: escuridão, os quadros alumiados,
segundo as dilferentes partes do dia, por
urna luz moveI.
Dlol'àmlco, u, adj. Pertencente, ou rerelativo ao diorama.
Dloré8101, S. f. (do Gr. dia, atravéz, e
"h8ssó, eu fendo) (L med.) Derramamento
de sangue por se corroerem as veias. Cll/'vo, PotyaTlt. p. 426. 6.
Dlol'íle, S. f. (do Or. (tiora6, distinguir)

(L min.) Nome d'uma rocha composta essencialmente de feldspatho e d'amphibolite,
a qual se reduz muitas vezes a uma massa
homogenea.
Dlornál. V. Diurnal, Cane. f. 224.
Itlorrll68ls, S. f. (do Gr. (tia, atravez, e
O/'1'l1os, serosidades) (l. med.) Mudança dos
humores em agua ou serosidade, saindo
pela via ul'Ínaria; diurése.
Dlortllósl8, s. f. (L cir.) Reducção de
um membro fracturado ou deslocado.
Dloscóreu, S. f. (L boL) Nome moderno
do geuero inbame.
Dl08eórlo, S. m. Partidario das doutrinas de Oioscoro, fautor de Eutyches, heresiarcha do seculo V.
DlóOleur08, S. m. pI. (t. myth.)Nome dado aos O'emeos Castor e Poli uxe. § orne
dado peios Gregos á consteIlação dos Oemeos.
01080, Ó88, adj. (anL) Velho, idoso:
"era já dioso, e adôrado» (V. Adoorado) Cal-
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vo, 110m. 2. f. 158. "l1uma mulher depois soas, que, por calculo, não se afastam de
de ser diosCl .•
um~ cer!a linha aristo~ratica, e da obser-

adj. (L boL) Que tem duas vaçao ngorosa d'aqUlllo.a que elles cha.
mam as altas conVClllenClas sociaes § A
DII'hulil.ngul'chíll, (eh como k) S. f. (do ~ciencia dos dip.lomas; .n'este senlido'é ho01'. (tis, dois, phalagal, phalange, e areM, Je maIs usual (liptomahea. V. este.
governo) (l. da mil. Grf'ga.) Capitania de
Dlltlomtl~R, s.~. (do FI'. diplollla/e) O
duas phalanges. AI'le lllilil. p. 154.
que sabe dIplomaCia, ou a exercita como
Olltblél'll, S. f. Ido Gr. diphtera, despojo) membro do corpo diplomalico. § O re re.
Pelle de animal toseameute preparada, on- sentallte de um governo estrangeiro. SPng
de os antigos escreviam, antes da inven- O que tracta com finura e esperteza um
ção do papel.
negoeio dirflcil. § fig. O que mantém no
Ullthtcl·ítleo, adj. Que pertence á di- seu tracto pe~soal as fórmas aristocralicu
e reservadas da diplomacia.
phterite.
Dlllhthel'í(c, S. f. (do 01'. dip/tlera, mem. Dllllo!uátlcu, S. t. A. ar~e, ou sciencia
brana) (t. med.) Doença que - tem por dlplomatlCa, de conhecer, discernir, e encaracter a teudencia para a formação de tender os 9ip'lom~s e documentos publicos
falsas membranas, e que se observa nas antigos, dlstll1~U1ndo os verdadeiros dos
membranas mucosas e mesmo na pelle.
fa:.lsos, o~. duviaosos. §. A. sciencia das rela.
Dlp""'10Ilgllçiio, s. f. (L. gramm.) For- çoes e JOteresses recl procos, que tem as
mação em diphthongo.
potencias entre si' n'esta accepção é mais
Dlltllthollgádo, p. p. de Dip1JthooO'ar; e usnal d·iptomaeia. V. este.
adj. Qlle fórma diphthongo, que acaba em
Dlplolllátlcl1mentc, adv. Segundo as
diphthongo.
regras, ou principias da diplomacia.
I)Iltbtllongíll..l adj. Que fórma dipbtllongo
Diplomático, " , adj. Que respeita a di.
Dllththongál', V. truns. Dar o caracter plom~. § Qu~ respelta.a.diplomacia. § Corde diphthongo, unir em diphtlJongo; modi- po (Llpt~1I1attco; os mll1~stros estrangeiros,
ficar em diphthongo. <cA lingua franceza que reSIdem como embaIxadores, enviados
diplJthongou em ie o e do Lat. ferlls, na pleniQotenciario , etc. § (L famil.) Que le~
mauelras de diplomata; que se veste a ri.
fórma fi~r"
1t1ltlltll0llgo, 011 Ditongo, S. m. O p1"Í- gor; que falia com certa reserva e calculo:
Oleiro é conforme á etymologia; e hoje palavras di plomalicas; veslual'io diplomatimuito usado, bem como os der. V. Ditongo, coo ~ OfTieial diplomalieo; o omcial paleomais uSllal
grapho, que serve nos archivos·e carlorios
Dlltllyllo, R, adj. (L boL) Composto de publicas.
duas partl's, dividido em dois.
Dlplopíl1l s. r. (do Gr. diploos, duplo, e
Dllllllntldlullo, u, adj (L de phJ's.) Oelllo 6ps, olho) (L med.) Alfecção dOll olhos, na
aiplantidiano; em que se observam duas qual vémos os objectos duplicados.
DllllópCcro, a, adj. (L de hist, na!.) Que
imagens do mesmo objecto, uma direita,
outra voltada de cima para baixo.
tem azas dobradas. ~ Diplopler/is, S. m. pI.
Dlpl1l81lÍSOlO, s. m. (do LaL) Duplica- Genero de insectos bymenopteros aculeação. § (L med ) DuplIcação de um membl'o. dos, de azas superiores, dobradas longitu·
§ (t. de gramm.) Troca ue ulDa consoante dinalmente.
Dlltl080mil1, S. l. (do Gr. diploos, duplo,
por duas, na derivação das palavras. Sitv.
Pinheiro, Pret ph'it.
c s6ma, corpo) Monstruosidade caracleTlSaDiltle, S. f. (do Gr. dip/ê, dobradal Si- da pela eXlstencia de dois corpos complegnal «, » com que oscriticos gregos in- tos, mas reunidos por uma 011 mais partes.
dicavam val'iantes, nos versos de Homero, Os irmãos siamezes' eram um exemplo de
ou os versos suspeitos. e qlle servia tambem ctiptosomia.
Dlp1080D10, R, adj. Em que se observa
para indicar as citações das sagradas Esdiplo omia.
cripturas.
Dlplostémouo, 0, adj. (do Gr. diplos!,
Diltloa, S. f. V. Diploe.
Dlltlocepltolío, S. f. (do Gr. diploos, du- duplo, e s/êm6n, fIIamenlo) (I. bot.) Diz-se
plo, e kephalê, cabeça) Monstruosidade cara- da 11M que tem um numero de e~ames
cterisada pela pr 'sença de duas cabeças no duplo do das peta las.
Dlplótego, S. m. (do Gr. diploos, duplo,
me mo corpo.
Dlltloeéphlllo, ar1j. m. ~fIlonst?'o diploee- e légos, tectol (L bol.) Fructo secco, inde·
hisccnte, que se acha dentro do calice..
phato; o que tem duas cabeças.
Dlplletllllonádo, u, adj. (dp Or. dlS)
Dlltloe, S. m. (do Gr. diploos, dohrado)
(L anaL) Meditullio, tecido cel/ular dos os- dois, e pneymóli; pulmão) (I. zool;) Que e
munido
de dois pulmões, ou de dOIS saccOS
sos chatos do cranco, que separa as duas
ta boa , uma da outra. Reeop. de Oir. 23.
pulmonares.
. .
Dípodc, ou o, ", adj. (do Gr.. dlS! do!~,
Ulllloédl'O, S. m. (do Gr. (líploos, duplo,
e ectm, face) (I. min.) Fórma crystalllOa, e poys, pé) (L. zool) Que 'fem so dOIS (lCS,
que resulta da combinação de dois rhom- ou patas.
(Di pode, Di pede. Syn.) Estas duas pala·
bOf'dros.
Dlplo~é"cljlc, s. f. (do Gr. diptoss, du- vras são formadas exactamente do mesmo
plo, e gcnesis, gf'ração) illonstruosidade, que modo, a primeira com elem.entos Oregos, a
coni'iste na duplicação mais ou menos com- sf'gunda com elementos LatlOos: etymol o,
pleta do corpo inteiro, resultado da fusão gicamente tem exactamente o mesmo valor,
de dois fetos mais ou menos completamen- ma- bipede diz-se principalmen!e dos a01maes de uma organisação superlO~, em este desenvolvidos.
Dlplólco, a, adj. (I. anat.\ Respectivo ao pecial do homem; dipode dos ammaes de
diploe.
.
org-anisação inferior.
.
d'
Dlltolycotylcclónco, aj adJ. (~O Or../1:
Dlltlólde, S. r. (do Gr. diploos, dobre,
dobrado) Vestido forrado de pelies, de que duas vezes, polys, muito, e koly/él(ÓII) DII
se Jos ve(?etaes dicot,vledoneos, cUJOs ~~~
usavam os Ori ntaes.
DlplulUlI, S. m. (do Gr. diplóma, de di- ledones sao multladas. /11'01. lJ. traz 'r'
plomai. dobrar) Despacho. titulo, carta, pa- eolyledoneo, no mesmo sentid~li: d lantas
Dlp...ieea8, S. f. pt. Faml a e P es
tente, bulia, edito, mandado, que leva sêllo
de armas do Estado, 011 de persona~em pu dicot.vledoneas, mOl1ope.tal~s, de eslamdo
epigyneos,
e antb~ras dlstlDCtas, segao
blico. BarreLo, V. do Evang. 88. 2. § Titulo
de sacio de qualquer a sociação: diploma o systema de Jussleu. nrol. JJ . d penteaDíI18UCO, s. m. (L boI.) car o
de sacio elff'cti vo, de socio benemerito, etc.
Dlplolllucía, S. f. A sciencia dos nego- dor.
d'
reilo de
Dilt8Rdc, s. f. (do Gr.. tpsa.!,. icada
ciadores politicos, e sua~ f'tiquetas e ceremoniaes; tudo o que é de orflcio, est.vlos e d'ipsa séde) Especie de vlbora, c~a P/h P
usos do corpo diplomalico. § Os diploma- ca usá uma séde mortal. CUJ'vo, ~ Y~scÔr:
tas, aque\le' a que estão alfectas a ques- 454. Pel'. Bibt. I. 530. "serpentes...
tõps internacionaes: a diplomacia eslá tra- piões e ,dipsades"..
d ) Que provoca
I)lpOletlco, a, ad). (L me .
balhando em favor da pO:;. § fig. Finura,
esperteza com que sr I racta algum nego- a sMe: v. g. ,'cmedw-.
d' sa gêde,
Dlpsonlanío, S. f. (do 0r·. lp ui gêde,
cio: andou com 11IIliLu uiplomacia. § fig. As
e
mania,
furor)
(I.
med.)
Del1l"l0
co
palavras e modos convencionaes das pesI)Ipétnlo, n,

pétalas. Brot. D.
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Dlplérltlo, n, adj. (t. de archit.) Que se
refere ao diptero.
.
Diplero, S. m. (do Gr. cllS, duas, e pter6n aza, ala) (t. de archit.) Templo, etc.,
rodéado de duas ordens de columnas, formando porticos, a que os antigos chamavam alas, ou azas. §-, s. m. pI. (t. de hlst.
na!.) Os naturalistas dão este nome aos insectos, que, como as moscas, tem só duas

azas.

pI. (do Gr. dipteque tem duas azas, e km'pos, fructo)
n. boI.) Grupo de plantas, comprehendendo
arvores resinosas da Judia e do archi pelago
indiano, de grandes dimensões, taes como
ocanforeIro de Boraeo.
Dlplcrodontes, ~. m. pI. (t. ichtyol.) Peixes ossosos que tem duas barbatanas dorsaes,
Dlplcrologío, S. f. (t. did.) Tractado dos
insectos dipteros.
DlplerYlieos, S. m. pI. e adj. (t. ichtyol.)
Familia de peil.es, que comprehende os que
lem só duas barbatanas.
Dipllco, ou Dílttycho, (ch como k) s. m.
(do Gr. diplychos, de clis, ~ois, e ptyssó, eu
dobro) (I. de h. aut.) Heglstro onde os antigos conservavam os nomes dos magistrados. § Nas egrejas antigas era catalago ecclesiastico dos prelados das egrejas, e dos
fieis, por quem se fazia oração: "Phocio tirou dos elipticos o nome do papa.. Agiotog.
Lus, l. 389. § Dá-se tambem o nome de diplycilo a quadros ou baixos relevos coherlos por duas taboas em fórma de portas,
cuja lado interior é tambem pintado ou esculpido.
Dlp)'renódo, n, aoj. (do Gr. elis, dois, e
pYl'én, caroço) (t. bot.) Cujo fructo contém
dois caroços.
Dlpyrrltlco, S. m, Pé de verso grego, ou
latino composto de dois PJrrhü;os, i. é, de
quatro breves.
Dique, S. m. (do Arab. daiq!le; do Rebr.
dnick, ou dik, vallo, antemural, obra para
defesa) Defesa, ou reparo artificial, de pedra ou outros mateflaes, para reter, e represar as aguas ou encaminhai-as de modo
que não saiam, ou entrem para alguma parle: .romper, sollar os cliques.. § Grande resenatorio, solidamente construido, ou aberlo em rocha viva, e em c1lmmunicação com
omar, ou com as aguas de um rio, babia,
ele. tendo uma porta fixa, ou uma porta
batel, e sendo as aguas esgotadas a vapor,
afim de ficar em secco o navio, a que ahi
se deu entrada para receber limpeza, ou o
concerto que carece, abaixo da linba d'agua.
I fig. Obslaculo, impedimento: é necessal'io
opp61' um dique ao descalabro das finanças.
Dlraudéllll, ou Dh'undélo. V. Arandêla.
Dir.., S. f. pI. (do Lat. dú're) Poesia, que
conlêm !Ualdições, e imprecações. Cosia, Vidade Vtrg, 1'1'00. das Egt.
DlrCéo, ou - eu, u, adj. (t. poel.) De
Tbebas onde eslava a fonte de Dirce consagrada ás musas. O cysne -; fig. Pindaro,
nalural de Tbebas.
DI~~c~i\o, S. r. (do Lat. direclio) O acto
de dirIgir, guiando conduzindo ou eXf'rtendo auc.toridade,' commando, 'etc. § 00:rcrnop, reglmen de algum negocio, pessoa,
'. Ol't. Rest I. 92, § Maxima do governo,
~glmen, n.orm~ de proceder. Cato Rom. õ.
regra e d!1'ecçao commum de ensinar a fé"
! Cõ~po de directores de algum banco, com\IIn~I~, associação, etc.;. directoria. § Uepartlça~, ~ que preside um director. § Cir~scrIpçao territorial, que tem por chefe
~rvlço um director: clú'ecfão de obras
Publicas. § Inllueucia, predonllnio que altoem e.xer~ sobre os actos de outra pes~ §DlI:ecça.o espiritual' a inUuencia ex.erw ,ordl)lanamente peios padres sobre a
m:SClencla de alguem em relação a sentiOs nlo~ e actos religiosos. § Direcção; IIg.
IUimelos que alguem emprega para conseIe r um fim: F. deu uma boa direcção aos
tioU! estudos, negocios, etc. § Lado, ou silO p~ra onde alguem ou ai "uma cousa se
~n~~lierum~ : o vento mudo"u de direcção;
lIinha navIO ~eltue clirecção contr:1l'Ia. §
mento, seguimento, dlreitura: as ruas
Dlplerotlftrpens, S. f.
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tem a.mesp:ta direcção; L li, são parallelas.
nh'cctórlo s. m. (do Lal. directorius,
§ A dtre~çao de ~tm~ cal'la, ou de qualquer que serve de dirigir) Papel, que contém as

ontro ohJecto; mdlcação do lo"al' e da in trucções para se dirigir alguma pessoa,
pessoa a que~ se remetle. § Di~ecção; (t. 0\1 negocio: "o - dos lndios no Brasil" §
de ph)'s.) A IlI1ha, qne descreve o corpo Livro que ensinll os ordinandos a prepaqlle ~e move, o raio da luz, etc. § Em di- rar-se para serem examinados. § Di,'ecloriu;
recçao a, ou de, Iloc prep.) para o lado de.
nome de alguns tribunaes civis, e militares
. D~rcctamentc, adv. Em linha recta, f'm em certos paizes da Europa. § lJtrectorio
d!reltura, em direcção: V. g. esta casa olha ea;ecutivo, ou só Directoria; junta, ou consedlrectam~nte ao meiodia. ~ Sem paragen : lho de cinco membros, na republica Franceo combotO l)ae directamenle a Cintm; i. é, za, a quem a convenção de 1795 delegou a
sem parar nas estações intermediarias. § supremo poder executivo..~ Corpo dingenClaramente, francamente, sem rodeios, nem te, espeCialmente em partiao politico.
a~bages, nem pretextos: tmtoll a queslão
Dlrcctó,'lo, a, adj. Que dirige; que indirectamente § Sem inlermediarios: 1Jropoz dica a direcção: V. g. ontem directória.
o. negocio direct.ar:n~nte. § arrendeI' algnem Avisamento,
cl~l'ectam~nte; dirigir-lhe oll'ensa pessoal,
Oh'ectríz, adj, ou s. r. íl. de geom). Lidirecta, IUJmediata.
nha, ao longo da qual se faz correr outra
Dlrct'th'o, u, adj. Que dirige: v. g. pon- linha, ou uma superllcie. § - ele uma cato directivo da vista. Atv. 9 dez. 1797.
nhoneira; (plJras de forl.) a recta tirada
Dlrécto, u, adj. (do Lat. ctil'ectus, a, um) do ponto principal do objecto que se quer
fiecto, direito, que está em linha recta: bater, ao meio da abertura interior.
este sentido é p. uso § Que segue uma deDh'eUn, S. r. A mão direita. § Olado diterminada direcção: cstl'ada du'ecta. § flg. reito: elte ia pela direita da l'ua, e eu pela
Claro, evidente, sem rodeios; o contrano esquerda. § Dar a direita a alguem, collode indirecto: "modo -f> 'a contradicção- cál-o á nossa direita por consideração ou
não é o maior meio de fazer entrar os ou- distincção. § A dil'eita do exercito; a ala
tros na razão.. § lntcrvallo -: (t. mus.) o que fórma sobre a direita. S A direila;
que faz harmonia com o som fundamental (phr. parlament.) o grupo polItico conserque o produ?. § Raio -,o (I. de optica} raio vador, que ordinariamente se senla nas
de luz que chega até o olho sem rellexão bancadas do lado' direito da Camara ou esnem refracção. § Movimento -; (t. de as- querda do presidente. ~ Sorte de dois metaes
tron) movimento de um astro, do occiden- no jog'o das presas. § lJireita volvcr; voz de
te ao orientr, segundo a ordem dos signos. commando para o soldado voltar solJre a
§ Linha direcl.a,o opp. a linha col/ateml; os direita. § adi. Fórma feminina do adj. Disuccessi vos graus de paren tesco das pes- l'eito
Dh'ellomenlc, adv. Não obliquamente,
soas, que descellllcm umas das outras; a se·
rie de ascendentes, que procedem directa- ~m linha recta. § Sem digressão, sem romente do mesmo tronco. § Senhor -; (I. drios, em parar: V. g. f'ui direitamente a
for.) o legitimo succes or immedialo. § Se- casa, VOlt direilamente ao asmmpto. ~ Direnhor -, ou-senhor; dono de um fóro ou ctamente, bem dirigida, cohereutcmente:
prazo. § Oração, ou discul'so -; (t. rhel.) .obl'avão ctirei/amente ao fim dos seus inaquelle em que o orador introduz a fallar a tentos.. Vieil'. 9. 52 § Conformemente ao
propria pes oa. § (t. gramm.) Complemento, direito. Barreiros, f. 245. H. lJom. I. I. 3.
Dlrcltezll, S. f. Heclidão: no IIg. v. (l.
ou l'egimen dú'cclo; o mesmo que complemento objectivo, o que ináica o objecto so- viver em direiteza, e boa rama. 01'(1. Ar. 5.
bre que recahe a acção rxprcssa pelo ver- r Il8. "sig-nillcando na vara branca, quat
bo, sem auxilio de preposição; na oração deve ser a di1'Cilezu, e preço da justiça- CaCamões escrevcu os Lusiadas; os Lusiadas é ceres, Doul. C. l4.
nh'cltísshuo, sup. de Direito: regra-li
o regimen directo. § Ordcm, ou COnstl'1lCçãO
directa; a que spgue a ordem anal}'tica: su- Atart. Cato I. 4. e Paiva, S. 2. 12,
Dlrélto,
S. m. O recto, opp. ao obliquo,
jeito, verbo e allributo. Oppõe·se a construcção invcI'sa. § Proposição ou oração dire- ~ Olhal' em dil'eito; direitarnente para o
cla, tambem opp. á inversa; a que está em objecto: "olhal' o sol em direilo, com que
con lrucção directa. § Directo, immediato os olho IIcão deslumbrados"
Oh'elto, S. m. (do La!. dil'ectuml O que
sem intermediario: nE'gocio:-; correspondencia - § P/'ova directa' a que resulta di- é moralmtnte justo: v. g, contra todo o directamen,te de um facto. § Corpo de c/eliclo reito, e ra:;ão. § Justiça: v. g. fazer ra:;ão,
clirecto; (I. de dir. crim.) o que faz a au- e direito a cada um. § Lei eS';rlpta, ou não
ctoridade pl}blica no proprio lo~ar do cri- escripta: v, g. ti contra díreilo lJivino, hu.me, aos objectos ou pes oas soore que se mano, civil, natu.ml, lJOsitivo, ,'euelado,
exerceu a 'acção criminosa. § Contribui- Direito romano, portuguez, brazileiro,
ções directas; (I. Huan.) as que são lança- elc. § Direito; jurisprudencia scif'ncia, das
das sobre as pessoas, ou sobre os seus leis: v. g. estudar, ell"sinar, o direito. § \labens' diz-se tambem impostos clirectos. Opp. culdade moral, concedida pela lei natural,
a coíltl'ibuições indirectas. V,. Çontribuiçã!? ci vil, das gentes, Divina, etc. V. g. os pais
Dh'éclor, S. m. O que dirige ou admi- tem direito sobre os filhos menores; o direinistra; v. g. eNreclo/' de uma ~oTl1pa to de l'cpresalia; o direito da guerl'a; dir.
nhia de um collegw, banco, etc. § lJLrcctor, cte voto, dir. de reunião, de associação, etc.
ou director espir'ítual ou de consciencia' o § Direito; opp. a avesso: o dir. da fazenda;
cnnfcssor. § lJi1'ector; em certa~ sociedades o seu lado princi paI. § Prerogati va, pri viscientillcas, Iilt{>rari~s, a~listicas,. etc.; o legio: dir. de lJ1'imogellitlwa; dir. herectitaprrsidente. § FuncclOuano pl,!bhco, que tio. § lmposiçào posta sobre fazendas, merdirige uma repartição 0\1 dlrecçao de al,ltl}m cadorias, etc. V. g. esta razelUla paga dez
mil1lsterio. § lJirector geral; o que dlnge por ccnto de direI los na alfandega; pagar,
superiormente os trabalhos de uma secre- (raudar os clireitos. § Direitos de mercê; o
taria d'Estado, ou de qualquer delegação imposto que se pag-a por despacho de titulo
superior: v. g. director geral ele correios; honorifico, etc. § Alcançar dll'eito; i. é, que
das al(mldegas, etc. § Usa-se. a.dj.
.. se faça justiça, conforme ás leis. Ord. 3.
nh'cctút'O, S. f. A que dirige ou admi- 39. :lo § Ponto de direito, controversia ele dinistra e fiO'. Porl Rest. 1 33. "a ambiçào era. reito; opp. a de (acto. § lJizer de di'rei/o; i.
é oqlle as leiS determinam no caso, allegar a
a dil'eotora d'estes animos.. V. Director.
Dh'ct'torútlo, S. m. As funcções tio di- justiça da sua causa, as razões e leis, que
rector. § Otempo por que são exercidas es- a favorecem, ou de 'favorecem, rf'gulam,
determinam a qu sIão. B. l. 10. 6. S "Uaja
sas funcções.
_
...
nh'cctot'íu, s. r. A acçao cle dlrl~pr~ § a parte o seu direito, e o mais seja para
As pessoas directoras. § .C~r~as repart.lçoes nós" o seu dil'eito é o simplo, ou outro tancivis encarre"adas de dirigir, e prOViden- lo como lhe foi tomado, ou prejudicado, e
ciar al"nm r~mo de aciministrayão civ~l; talvez alguma parte da coima, quando, v,
V. q. directoria c/os estudos, da ll!lpreS~ao g. se pagava o furto ano veado, o diretlo da
nacional, elc. Dce. de ju( 1802. § ]i uncçoes parte era talvez o sim pIo, e mais a metade
dos oito valures de coima; a outra metade
de director; a sua duraçao.
Dlrcctorl"l, adj. 2 g. que per.tcnce ao para el-rei Ord. A(. 2 T.'60. 11. a porção que
a lei, ou foral manda pagar ao accusador,
directorio, que dimana do dlrectol'lo.
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ou ao vencedor. § Estar a elireilo com ai(do FI'. ant. estre à droil); comparecer em juizo pessoalmente, e por si litigar
em juizo: e as im, pfir-se a direilo. Coulo,
e Andr. CItr. § IJirei/os civis; os que a lei
em geral garante a todo o cidadão. § Direilos potilicos; os gue dão ao cidadão a faculdade de intervIr nos negocios publicos:
v. g. o dil'eilo de vola1', de ser valado, etc.
§ A torlo e a dtreito; loc. adI'. com justiça, ou sem ella sem examinar a justiça,
ou injustiça. § Adag.: «Onde força não ba,
direito se perde" «Não é muito que percas
teu direi/o, não sabendo fazer teu eITeito"Rogo, e direito fazem o feito"
Dh'cito, 0, adj. (do Lat. di7'Cctu.s, a, um)
Não torto, nem curvo; recto: linha di'reila;
a que vae de um ponto a outro pelo caminho mais curto. § Direi/o; em pé, perpendicular, vertical, que não pende para um,
nem pam outro lado: v. g. este muro não
está direito. § Liso, plano, desempenado:
uma /aboa direita. § Direito; opp. a esquerelo: v. g. o lado direito; a mão direita. §
Diz-se por ellipse, a dil'eila, subentenden·
do-se mão: v. g, na direita levava um ramo
de flõ1·es. § Armas direi/as; (t. de braz.) as
do chefe, sem a dilTerença, que trazpm os
ramos do tronco, ou os bastardos. Nobiliar.
220. § Cartas direi las ; de justiça; opp. as
graciosas, ou de graça; as leslemunhaveis,
ou. de aggravos, de {ronlas, proleslos" el~.
01 d. Ar 1. 2. I. e 2. 81. 9. 26. § Acçao dtl'eita; directa; a imitação d'esta é a ulil.
Ord. Af 3. f. 98. § Senh01'io direito; a propriedade; opp. ao dominio util, de usufructuario. § IJireilo; fig. justo, recto, equitativo; sincero, honrado: v. g. coração direito. Paiva, S. 3. f 296 v. § Homem dil'eilo;
amigo da verdade, do bom, do justo e recto. § Pé di1'eito; a altura que vae do chão
ao tecto de uma casa: es/as salas lem pouco
pé direito. § A ala direita de ttnt ea;ercito;
as forças que occupam a direita, em opp.
ás que occupam a esquerda, o centro e a
reserva. § .ti margem clireila de wn rio; a
que nos Oca a direita, quando descemos o
rio. § Ter as suas conlas di1'eitas; tel-as bem
escri pturadas. § ii. Ter os seus negocios
em dia, bem regulados, sem dividas atrazadas. § Direito, adI'. em direitura, directamente: v. g. i'l' direito para casa; sem toro
ceI' caminho, nem parar em alguma parte.
guem

Albuq. 4. 2. § Navegar direilo para algum
pOI'lo; não ir por arribada. B. 4. 8. 8. §
O/hal' dil'et/o ao sol; de rosto e olhos enfia·

dos para elle, encarando n'elle, tltando

n'elle os olhos. Eltfl'. 3. 4. § P6l'-se, ou
estaI' em direilo de alguma cousa; defronte

rl'ella, na mesma linha de direcção, ou laneamento; defronte. Lus. 2. 22. .põe-se a
deusa com outras em direilo da prõa capitaina". -§ Bem, de modo acertado, ou con·
veniente: v. g. {oi direito no que disse. § li
direita e á esquerda; loc. adI'. para um e
outro lado; para todos os lados. § Ás di1'eilas; loc. adI'. opp. a ás avessas. Ac. dos Sing.
l. p. 11. § Homem de bem ás direilas; recto,
de probidade, desenganado, que procede
limpamente, conforme a razão. Sa e Mil'.
Egl, I. n.· 80. § Está direi/o; (loc. pop.) imitado talvez do Juglez ali right) esta bem,
muito bem; approvação ao que se disse, ou
se fez. § A dil'eito; loc. adI'. em frente, sem
voltar para nenhum lado: siga a direito,
que vae tá ter.

DlrclCílra, S. f. Qualidade do que é direito; rectilineo, tanto borisontal, como verticalmente. § caminho, jornada, viagem
~em digressão, desvio, parada, arri bada, nem
11' tocar em outro porto: V. g. foi em direitura a Baçaim. lt'retre, 4. n." 5~. § Facp., lado
direito. § Conlinuação recta, enfiada com
outra: "em diTei/ura d'esla rua, continúa
outra" «entlão-se em dil'citttl'a a bal'ra e o
canal" "na mesma dil'eítura as portas dos
salões". § tlg. Rectidão, probidade no obrar:
«o bom Julgador deve ter uuma dil'ei/um
geral" Obro de E/-Rei D. Duarle; e Ined. 3.
563. "as virtudes (se chamão) diTeitura de
coração" Paiva, S. 2. r. I'i. § Direiteza: aa
direi/um da regra, ou regoa" Ch/'. D. Ped1'o 1. Prol. § Foragens, miunças. § Direitura; imposto, tributo, imposição. 01'(1. Ar.
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1. p. 158. -se lbes levam (os tldalgos aos
lavradores) mayores f6ros, ou rendas, ou
dir itos, ou direitm'as- Etucid. § Em di1'eitum; loc. adI'. em direcção a algum logar.
JUrelturch'o, 0, adj. (ant.) l\ecto, que
pratica direitura, IJrobidade; amigo do direito, e rectidãcr. Elucid.
Dirigir, V. lrans. (do Lat. elirigere) Endereçar, encaminlJar: V. g. dil'igir uma car-

la a alguem. Lobo, r. 12. B. Clal'. 2. C. 10.
"dil'igindo a falia a Taulfo". Di1'igil' uma
instrucção a alguns. § Dirigir; governar,
administrar; ser director. § Di1'igil' uma
jornada, uma negociação; indicar os meios
de a conseguir, guiar bem, ou mal. § Dú-igi/' a conscicncia; ensinar a conserval-a livre de culpa. ~ Dirigir; ensinar a mandar,
a reger: v. g. 3irigir a mão do que escnve,
ou esgrime, § Superintender: v. g. dirigir
ttnla obm. § Dirigir; dar direcção: di1"Ígir
um barco, uma carruagem. § Dtl'i(Jil' a vüta; olhar para algum logar.

Dh'lgir-se, V. reL Tender, encaminharse a algum fim: V. g. os conselhos se dirigiam á paz. § JJiTigil'-se a algwna cottsa;
ter, ou tomar alguma cousa por fim, ou alvo da acção que 'e faz: «a este tlm se dirigem meu projeclos" Lobo, f. 46. Ilhe /1m a
que se podião dÍl"Ígir outras jornadas ma'yores-. § lJil'igi1'-se a alguem; encaminhar-se
para essa pessoa, e dirigir-lhe a palavra.
ou escrever-lhe sobre algum assumplo. §
Essas palavras diriqem-se a mim; são dictas
para mim. § Dingir-sB pam algum /ogal';
encaminhar-se para elle: aquell~ homem dirige-se pa1'a aqui.
Dh'hueute, adj. 2 g. (do Lat. diTimens,
enlis, p. a. de dil'imere) t. theo\. uso só na
phrase : Impedimento clerimenle; que dis
solve, annulla o matrimonio já contrabido.
Pr01l1pt. Moral, 313. ~ Diz-se por ext. de
um impedimento completo e forma\.
Dh'lmido, p. p. de Dirimir. Dissolvido,
annullado: "malnmonio
M. L. 15. C. 10.
§ Apartado, separado; decidido. B. Flor. 3.
-J)
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Dlrlmit', V. trans. (do Lat. dirim8l'e) Soltar, acabar, decidir: V. g. dirimir dúvidas,
conlrovcrsias. M. Lus. 2. r I V. § Annullar,
dissolver: "outros impedimentos tambem
diTimem o matrimonio. § Desfazer: V. g.
- a sociedade: "a dill'erença das cores (dos
brancos, e pretos) não dirime a irmandade"
Viá/'.6. 153. § Apartar, separar.
Dlrlv{u', e derivo V. DerIvar, etc.
Dit'O, adj. m. (do Lat. dirus) ~t. poet.)
Cruel. llJaus. f. 106.
nh'rhomboédrlco, II, (do 01'. Ilis, dois,
e 1'/wmboedrico) (t. min.) Diz-se dos crystaes
produzidos pela reunião de dois rhomboedros semelbantes.
DI .... hyncho, a, (ch como Ic) adj. (do 01'.
elis, dois, e l'hynkJlOs, bico) (t. zoo!.) Que
tem dois bicos, ou dois chupadouros.
Dlruir. V. Derruir.
Dlruptivo,. 0, adj. (t. path.) Que produz
a ruptura. § Uarie denlm'ia di1'!!pliva; a que
se estende obliquamente por baixo do denle,
deixando intacta a coroa, que n'um certo
momento, se separa pela ruptura da raiz
cariada.
Dis (do Gr. dis, Lat. bis, duas vezes). Prelixo, que entra na composição de muitas
palavras, modillcando-as de diO'erente modo.
A's vezes indica diversos, diversidacle, subordinada esta ideia á de separação, divisão,
distrilJuição, disjuncção, etc. V. g. discernimento; I. é, o vêr o bom e o recto entre
diversos objectos, juizos, opiniões. § Exprime tambem negação: V. g. dissemelllaute.
§ Usa-se tambem abusivamente em algumas
palavras dts por eies; V. g. dispamr, por
despal'a1', soIlar o tiro parado, retido; e
assim disvelo, distmclo, dissaboric/o, disperlaclor, e outros por desvelo, cleslracto, eil:. §
Significa em alguns casos dualidade: V. g,
diphtongo, dissylabo. § Antes de consoante
perde as vezes o s, e muda esta letra em f,
se é essa a consoante que se segue: V. g.
diffam.al'.. ~ Dis em vez de dys, pref. grego
que slgmflca mal, mau, é erro; deve escrever-se: dys: V. g. dysentéria, mal dos
i'!-tes~inos, torsão d'eUes; dyspnéa, ma resplraçao, etc.

v,. Disparate, FI. P. /: 156
e valdades...
.
DIIoIclllltár, V. trans. (I. poet.l Cantar em
yerso. F. Etys. 7. 67. e 1.94. e 63. «os herDes
IDclytos que Homero cltscan/oulI.
D~scé~toçii_o, S. L [lo uso (do Lal. c/isccptatlo] Dlscussao, controversia, disputa sobre algum ponto de doutrinal etc.
~Iseel'ucule., .p. a, de Discernir e adj.
Juuo - ; que distingue o certo do incerto
o bem do ma!.
'
nlscCI'llido, p. p. de Discernir' e ado
Distinguido, conhecido, din'erençado' Ue oJ:
troo
Dlscerlllmc~)to, S. m. Facnldade deco.
nllecer o que dlstlllgue um objecto do outro. § IIg. Faculdade de conhecer, e distin.
guir. o ver.dadeiro do .fàlso, o bom do mau.
(1Jlscerllllllenlo, JUIZO. SlIn.) O disccl'llimento olha não sómente a cousa, mas tambem seus accessol'ios, para a não confundir
cOJ?1.outras; é uma faculdade que distingue.
Jtt!zo olha a cousa considerada Pro si mesma, para penetrar a verdade; é um coulJecimento que pronuncia. objecto do discernimenlo é tudo o que convém saber, e se
limita as cousas presentes; distingue o terdadeiro do falso, o perfeito do imperfeito
os motivos belll fundados dos apparenles
pretextos.
,juizo altentle mais ao que se
ha de fazer, e e<tende suas renpxões ate ao
futuro; percebe as relações e as conseqnen·
cias das cousas, e prevê seus eITeitos. PMe
dizer-se do dtscemimento, que é claro, qne
apresenta ideias exactas; que impede oerro e li vra de cair em falsidades; e dojtti:ro,
que é recto, que é sabio, que nos conduz
a proceder com prudencia, a evitar extravios, absurdos e extravagancias.
DIscCI'll.ÍI', V. trans. (do Lal. discerllcrc)
Conhecer distinguindo: V. g. discernir o
bem c/o mal; uma cousa da outra; por suas
dilferenças. B. Flor. 1. 118. § - entro o1'01"
dadeil'o e o {also, entre o bom e.o mau. Paio.
S. t. 3qO. «- no inimigo as culpas dos sujeitos, aborrecendo-as, e amando os culpados, é obra da verdadeira caridade».
nlsccssiõo, S. f. (do Lat. discessio) (I. de
11. n.) Modo de volar no senado romano,
que consistia em se reunirem os votantes
em roda d'aquelle, cuja opinião ou proposta era adoptada.
.'
nlscifCl'o, a, adj. (do Lat. dlscus, d!sCú,
e I'orre, levar) (t. did.) Que tem um diSCO.
DlselOóro, a, 'adj. (de disco, e flo.r) (I.
bot.) Que tem Jlõres com uma espeCle de
disco na base.
Dh.clfól'mc, adj. 2 g. (t. elid.) Queechilto e orbicular, em fórma de disco.
nlsclugÍl'. V. Descingir. Ord..Ar. I.
Disciplino, S. f. (do Lat.) EnsIDo, educação dada pelo mestre ao .discipulo. § Methodo, ordem que se observa na esch~la, em
qualquer estabelecimento, corpora9a~, .etc.
B. Vicias. Ve/'g. /: 274. «nem. a dlSGlpl!lIa,
nem o uso lançou rórall § Arte h~eral, SClencia' qualquer ramo dos conheClmenloshumanos: as (lLsciplinas que se professamno
Iyceu. Lobo, f. 3. Bal'I·8tTOS, r 2, § Respeito,
obediencia ao superior;. observanCla. d.~
principios, regras, preCf'ltos, etc. § /JISCI
pUna milila1' . as re0TaS da arte da guerra,
e os preceitós que 'devem guardar os sol·
dados: v. g. na' obediencia a,o~ chefes, n
investidas, no bater, etc. Vlel.ra, 5..437.
Disciplina esloica . a pllllosoptlJa pstOIl;~, as
re!jras da sua mofaI. Cam. E/eg. .Iq. § Dls~~
plma; a practica eI?lartigos re.hg.IOS.os, eGcult,o, governo, poh~la: v. g. dlsclphn~ !e
~l8borótc.

«ehsbarales,

°

°

°
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clestastwa;-da Egrl'Ja ;talvez,contra~~'a
ao dogma: o:dogma nunca varlOl! Il~ Egdi~
catholica, a disciplina telll ?lludad!!. a _
ci plina aeUáelwra; em anigos nao deS5e~.

ciaes a religiao. §-, pI. Instrumento e ~~a
nas, cordas ou correIaS, com que s.e ac§ 11'
§ Da/' disciplina; açoular por castl~isciplr.
mal' disciplina; açoutar-se com
nas
. r r' e
DISCII.II11ádO, p. p. de ~~IP ;n~8: §
adj. Ensinado, que sa.be,
:; lina :
Obediente, sujeilo ao flgo r Rda d~t~gdido.
exercilo disciplinado. § fig. epr
§ Açoutado.
, que disDlsCl l.liulldOr, a, S.
que, (
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ciplina. que açouta. § O que sabe manter a
disciplina.
DllclpllnoDlenCo, S. m. A acção de disciplinar. § O acto de alguem se disciplinar.
DllclpllnilnCcs, S. fi pI. Os que antigamente se iam açoutando nas procissões.
Dllclpllnór, adj. 2 g. Concernente á
disciplina: 11. g. 71lalerias, e ponlos disciplinares.
Dllclpllnár, v. trans. Instituir nas regras e preceitos de alguma arte: v. g. disciplinar as tropas na arle milita?'; os marillheiros na arle ele navegaI', na manob/'a
lIaulico, mareações, etc. § Castigar com disciplinas, açoutar. fig. § Heprehender asperamente. § fig. Trazer á obediencia, sujeitar ao
rigor da disciplina. ~ Disciplinar-se, v. reL
Açoutar-se com disCIplinas. Vieira, 3. 165.
DII~lpllllorlllentc, ad\'. Em virtude da
disciplina.
Dllclpllllávcl, adj. 2 g. Capaz de disciplina doutrina, ensino. Luc. 4. 8. «menos
_ qu'e dragões" «fazendo discilJlina~eis (á
caçai os caes, onças, leões, e outros animaes" Sever. Disc. 3. doci!.
Dllcípulo, s. r. (discipulo, m.) A que
aprende s~b a. direcção de outrem alguma
arte, ou SClenCla.
OJ8c111U1ádo, s. m. O estado do que é
discípulo, e aprende: «estar ai nda no discipulado, e querer fazer de mestre" Fco, TI'.
p. 2. r 3. "a honra do discipulado"
Dllcípulár, adj. 2 g. De discipulo: v. g.
MIado, condição - ; de quem está no discipulado, tirocinio.
Dllcípulo, s. m. (Discipula, fem.) (do
Lal. discipulus) O que aprende sob a direcÇÃO de outrem alguma arte, ou sciencia. §
Oque frequenta qualquer aula. § fig Oque
eegue os conselhos ou imita os exemplo de
a1guem. gSectario das doutrinas, ou principias ensmados e professados por alll'uma
eschola, ou por algum individuo: os uiscipaios de Auguslo Conle. § Os discipulos de
J/SUJ·Chrislo; os apostolos por eJle escolhidos para a predica e propagação do Evangelho: .a estrema humildade com que Cbrislo mandou seus discipulos ao mundo tam longe, e fóra da ambição das cortes- Luc. 5.
120) § Os modos baixos do cantocbão se di"
rem lambem discipulos, e são 2, 4, 6, 8.
Fm!. Arle ele Mus. p. 4.8.
Dilco, s. m. (do LaL discus ; Gr. diskos)
reça redonda, e furada de pedra, ou ferro,
com uma corda, que os athletas atiravam, e
;anhava o que a lançava mais alto, ou mais
longe. Arle Mit. p. 49 v. e lYam. Eleg. 10.
! Qnalquer corpo redondo e cbato. § Ó corpo do sol, ou lua, entre os astronomos, qual
n~5. ~pparece: divide-se em doze digitos :
dmsao que serve para medir os ech pses :
~. g. de '2 digitos, de 3, 4, etc. § (I. boI.) O
cenlro de uma Ilór radiada.
.8Iseó~0Io, S. m. (do Gr. diskobolos, de
~Ulbkasl',diSCO, e ballein, lançar) (t. ant. Gr.)
eta que se exercitava em lançar o dis~§ (I. zoo!.) Familia de peixes cujas bar. aDas ventraes se acham reunidas cm
àISCO debaixo da garganta.
~o' O"'edólde, adj. 2 g. (t. bo1.) Que tem a
nna e um disco.
8ilcolo, V. DYFcol<1.
I DDelleolllmodldádC, e DlscÓDllllodo.
. scommodidade, etc.
Olleollcordànte, DlscOllcol'dár, etc.
\. De~concordar, etc. M. Alv. Gramrn. Lat.
no BdJ. Absollus: «disconcordanle»
81leDnrórllle, etc. V. Desconforme.
li Illcontinuo, 0, adj. (dis, prefixo, e conI nuo) (I. dld.) Que não é continuo que of;rece~oluções ~e continuidade. § li. mal h.)
lIIU11~o dlSt;onlmua; a que não varia d'um
leodo!nsen Ivel para vaflações inIJllÍtamento pequenas de sua variave!. § Que não é
lin~l~~ua. § Para os derivados. V. Descou• llleobl·~lllellelo. Barreiros, Censo sobre
:holl. \. Descon veniencia.
T n~Obl'e~lence. Agiol. Lus. I. p. 281.
. lII:>IlonveDlente
àe~~b~;~o,.; adj. (do Gr. diskoplwros,
1.) QUe te' wSco, ~ phereill, levar) (L de h.
II
m um dIsco.
Itordàaelo, S. r. Desaccordo, diver-
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ge!1cia: a .disc~rdancia de volo. Ba1'1'ei1'Os.
«dlsconvenlencla, e discordancia entre us
auctores. (Beroso, 6 Josepbo)" Palmo '2. C.
152. "dlscordancja d escnptores» § Estado
de cous~s que nao se combinam bem: discordancLa c!e córes. § (L mus.) Dissonancia,
desharmonla.
DI8C~rt"~lItCI adj. 2 g. (tio Lat. cUscordans, tiS) Discorde, discrepante, divel'aente.
F'r. Afarc. Chr. L I. 17. § Dissonante~ desharmonico.
DI~eordonCelllcutc, adv. Com discordanl'la. § Sem ordem, sem harmonia.
Dl8eordút·, V. intrans. (do Lat. discordal'e) Desentoar cantando, desannar. § Não
confor!TI~r nas.opini~es, vontades; divergir:
.as edlçoes dlscordac neste lugar de Cice1'0" B. Flor. 2. 184. § Não se combinar
bem. '
Dlscórdc, adj. 2. g. (do LaL discors, dis)
Malavindo com alguem. Luc. 6. 11. M. Lus.
5. r ê I V. "estives e elrey discorde com seu
irmão" § Desconforme, discrepante, divergente. Arr. 4. 11. "barbaros discordes nos
ri~~s'" Tc.'Clos - na lição: homens - nas opimoes, no querer. § Dissonante, desanuado.
Ribei1'o, V. do Princ. Theod. 114. «instrumentos discordes".
DlscórtleménCc, adv. em concordia,
com opposição, contrariedade, de união,
d.issenção. § (t. de music.) Com dissonancla.
Dlseórdlo, S r. (do Lal.) Falta de concordia, desavença, desintelligencia, dissensão. § Pomo de discordia; diz-se da pessoa
ou cousa, que occasionou a discordia. § SemeaI' discorclias; promovei-as.
Dlfócorrel', V. trans. I r, correr em varias
direcções, percorrer: V. g. - varias le/'ras;
discorrer as "egiões supernas dos astms.
Eneill. 7. 130. Lu.s. Tra.ns{. 139 V. "fui discorrendo as ondas" «mr fui toda a Italia
discorrendc" EleJiad. § Vagar por varios
logares: ,.nos extasis Phebeos (transportes
poeticos), discorr~ os astros" Bocage, 3. 7?
§ Tractar, examll1ar, expór. LolJo, {. !O;>.
"poderei discorrer o que baste para vos enfadar este serão" "discolTia os meios de
vencer as difficuldades" Brilo. Viag. 156.
Dlscorret·, V. intrans. (do Lat. dis(}urrere) Vagar, decorrer, ir, andar, correi' em
varias direcções. por varios logares: V. g.
- por varias lerras: "discorrer com duas
fusta pelo mar" cruzar. Queirós. V. ele B.
270. B. Flor. 2. 44. «vai, dlSC01'1'e por essas
ruas, e br.cos" "discorremlo ao longo da
costa" costeando. Lus. 2. 63. fig. "de victoria cm victoria o heroe disC01'1'C" 1Jini:;,
Pind. § Ou ir, andar, etc. na mesma, e
constante direcção: "o sol por varios climas (liscorrendo" Silvia de LiJardo. § Correr, ter corrente para alguma parle: V. g.
di~colTem as aguas no mal'. Lus. I. 101.
"frescas ag'uas 'discorrendo da altura dos
rochedos" Cam. Sono 40. § Seguir a ordem
da natureza: "aquella ordem com que discorria o ceo, o ar, e a terra aonde estava"
Cam. Eleg. 3. § Discursar, raciocinar sobre
alguma materia mentalmente, ou fallando,
ou escrevendo: v. g. discorrer por seus estmgos; i. é, fallando d'elles. Freire, 2. n.O
7. "discorrendo por todas as outras cousas»
Arl. Ati/ii. 28 V. § Examinar: "d'iscorrer por
historias e tranhas" Leão, Ohr. T. 1. 1J. 4
DllICOllOIllO, a, adj. (do Gr. diJkos, dis·
co e sÔ71la, corpo) (t. zoo!.) Que tem o corpo' em fórma de disco. §-, S. m. Nome de
um genero de arachnides e de um genero
de polypeiros.
DI8cl'ceiio, S. f. V. Discrição.
))lsCI'célon"rICl, adj. V. Di cricionario.
DllIcrel","cln, S. f. (do LaL dtscrepanlia) Dilferença, disparidade, diversidade:
-declarou as letras desconhecidas sem discrepancia» i. é, conforme o. outro a~ declarára.. Freil'e, I. n.O 57. § UlvergenCla:.v. g.
- ele pareceres. Vieir. 3. 241. § Sem (llscrepancia; (Ioc. adv.) unanimemente; sem voto
algum contrario.
.
.
))lscl·e.ponCe, p. a. de Discrepar; e adJ .
2 g. Que discrepa; diverso, dilYerente. Lobo,
(. 20. § Divergente, discordante. .
Dlscrcpár, V. intrans. (r.'lo LaL dtScreRare) Não ser conforme, discordar: V. g. dis-
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crepar do pareceI' de aJguem: c1lS obras discrepam das palavras. Palm. 2. c. 15t. "em
nada discrepou da vontade de cada hum" §
Contradizer- 'e: v. g. aqui discrepa o allclor
do que disse em outro logal'. V. Desvariar.' §
Apartar-se: V. g. discrepar da verdade: «discrepa do juizo da sua mente. Arr. 5. 18.
))llIcrétameIlCc, adv. Com discripção,
com prudencia. B. Flor. 2. 157.
Dlscrctelldor, u, s. Pessoa que falia
com disc:rição.
DlsCl'ctcár, V. intrans. Fallar discrelamente. De ordinario diz-se por ironia de
q.uem usa más discrições, ou a_despropoSitO.
Dlscrctísslmo, sup. de Discreto: -oração discreUssima" Brit. C. 2. 24. e Vieira,
2.297.

DlscrcCívo, u, adj. Que di tingue, que
di cerne.
Dlscl-éCo, u, adj. (do Lat. di.screltls, a,
um) Que tem discrição; cm que ha discrição: dlz- e das pessoas, e cousas: v. g. dictos, 1'O.:;ões discretas: "estilo discrcto em
avisos» Pinheiro, 2. {. 8. "triste sorte a dos
que se tem por diJcrelos em maldizer, e
praguejar melhor do seus proxi.mos» "porque se não falia discrelo, o que se não diz
honesto" Couto. § fie ervado, que sabe guardar um segredo. § ria math. chama-se, quantidade discreta, os numero ; opp. às quantidades conlinuas, que são a extensõe das
linhas, superficies, etc. § Proporção discrela; aquella em que a relação de dois numeros ou qua,nlidades, é a mesma que a de
dua outras quantidades, bem que nào haja entre os quatro 'numeros a mesma relação; como V. g. 1'2, 3, 8. 2; o 1.0 contem
tanlas vezes o 2.°, quantas o 3.° contem o
/J,.0 ;:; (t. m d.) Variola, ou be.cigas -,o aquellas em que as pustulas são distinctas, e soparadas umas das oolras ; em oppo ição á
VarioLa confluente. § Padre discreto, ou madre -,o nos conventos daya·se este nomo
aos frades. ou freira, que tinham voto em
capitnlo, ou de mais auctoridade, e que como taes intervinham nos actos de maior
importancia da communidade. Provo da /l.
Gm. lom. 4. ,[1. 495. § Adag.: "Acenae ao
discrelo, dae·o por feito. ,iYó um dia do
discreto, e não toda a vida do uescio" _Mais
vale um dia do discrelo que cento do nescio" .Na boca do discreto o publico é se·
creto".
DlscreCórlo, S. m. (1. de Iiturg.) ala
onde se ajuntavam os discretos, ou uperiore de cerlas communidades.
Dlscriçiio, S. f. (do Lat. (liscrelio) O ~i cernimento do que é exacto e verdadeiro,
bom em physica, e nas matorias prudenciae . B. Flor. 2. 176. § Faltar com discrição; usar de conceitos exacto , de boas
sentenças, bem trazida, e bem exprimidas,
com agudeza, e juizo, e não como o vulgar
dos homens. § li. discrição; loco adv. á vontade, em abundancia : lem o comer it di crição: § Render-se á discrição; entl'egar-se ao
vencedor, em condiçõe nem partido flcando á mercê d'elle : «pondo eu eslado florescente à discrição de aquelles, etc." avenV.
turando-o pelos conselhos. Lelio, ('lU'.
V. Mercê. li dlsc/'ição elos 1I1ares, e velllos;
como elles querem levar; á vontade das ondas, e doç ventos. Insul. '1. 101. § Tcr alguma cousa à discrição; á sua di posição. §
Tambem escrevem (liscreção, ele. § Adag. :
J)isc/'ição sem condição dal-a ao demo" Eu{7·.

Ar

I. 3.

(Discrição, Prudencia, e Circumspecção.
Syn.) A prlldeneia é a primeira da .virtudes, que cl1amamos cardeaes, e con 1 te na
applicação da experiencia, da recta razão, e
do bom juizo à direcção, e governo de todas as acções da vida. Adiscrição, e circwnspecção são partes da ]Jrudencia. Adiscrição
e collle com ju to discernimento, e ás Yezes com uma e pecie de tiuo. e sagacidade
natural, os meios mai proprios, mai convenientes, mais [acei', e mais adequados
para alcançar o llm propo to. E a circu~n
specção ex.amina e con Idera todas a ClrGumstancias, aUende ás pe" oa , mede os
tempos e os Jogares, pondéra o que convém, o que é decente, o que é opportuno,
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allm de regular, e proporcionar o emprego
dos meios escolhidos, e chegar' ao llm propo~to pelo caminho mais prano, mais ])reve, e mais commodo.
Dl8crlelonlÍrlo, u, adj. Deixado a discrição; sem limites, sem condições. § Podcl'
- ; (acutdacle - ; a que se concede a alg.
para obrar segundo o bom, recto, prudente, e justo JUIZO alguma cOllsa que não
é explicita, em regimento. instrucção, ou
directorio. a qual se deixa ao arbitrio da
prudencia, e rectidão do executor, ministro, commissario, alçada, etc. «poder - he
sujeito a muitos, e graves abusos, e inconvenientes)).
Dlscrimc, S. m. (do Lat. discl'imell) p.
uso DifTerença. Ccita, S. 1. 61. '<não havendo mais discl'imc (do doido ao colerico) que
a duraI).
Di8ca'lualnu!fuo, S. f. A acção e eJfeito
de discriminar.
DIsca'lllllniado, p. p. de Discriminar. §
(no sentido do raaical Lat.) ::itlparado : «pIa·
nicies discriminadas das outras com huns
montes em meio" God. 115.
DIscrlmlaaól, adj. '1. g. Agulha -; de dividir. retalbar. AI'I'. 7. c, t7.• Uerodias...
eom a agulha-furou ... sua innocentissima lInguaIJ.
Dlllc"'mlnolr, V. trans. (do Lal. discrimi'nal'c) (an!.) Dividir, separar. distinguir urna
cousa de outra; disceruir. F. Etys. 7.29.
ItlSCIIl'Soldo, p. p. de Discursar; e adj.
Feito com discurso, por principias lheoncos e especulativos.
BIscm'sl"lor, ,s. m. O que discursa, faz
discur-os.
Discursá,', V. traus. e intrans. Fazer
discurso; fallar em publico; orar, discutir.
§ Discorrer, raciocinar. M. Lus. «ctisCltrSal'
110S meios. VareLLa: "discllrsei os dictames"
D. F. de POI't. "discttl'sei aggravQsIJ i. é. pensei obre elles: "discursou sobre as causas"
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tidal) debatida com miudeza. Vasco Not. 106. Cellica dis{raes. que significa duas caras
§ Usa-se tambem intrans.
(I'. Bllllet. art. Dis{racs) V. do Arc. 2. 20. li
O"" c .. til'cl , adj. 2 geu. Sujeito a discus- cm outl'OS togares.

são; proposto para se discuti I': "o assumpto
é alOda disclltwet, havendo sido ja mui discutido por grandes tbeologos)).
Di>óentéa'ln, V. Dysenteria, etc.
Diflépalo, n, adj. (t. boI.) Que tem duas
peças dlstinctas; diz-se do calis.
DI!llep ..l<itlco, V. Dysepulotico.
DisCl'tamente, adv. Com faculldia; explicando-se bem, com propriedade, elegancia e facilidade.
DIsca't,ár, e derivo V. Dissertar, etc.
DIséa'to,
adj. (do Lat. disel'tus, a, um)
Facundo, bem fal/ante, que se explica com
propriedade, elegancia e facilidade. F. Elys.

ll,

2.

2'l.~.

DIsrar!flÍdamente,

adv. Com disfarce.

§ llg-. Dis imuladamente.

DI:.. grcga!f~ão, S, ~. (I. de .optica) Dis.
persao dos. raIOs ; a~çao de fadIgar a visla
pelo demaSiado clarao : «a cór liranca pro.
duz a - da vista"
Di~g~~g(lI', V. trans. (do L~t. clügregare, dlvldlr, sep.arar, do pref. dlsjunct. (tis,
e de gre:c. greI, rebanho) V. Desgre~ar. §
(I. de opl.) Fazer que se apartem, e v10 di.
v~rll'entes: «clisgrcgar os rayos visuaes.
Vteu·. 6. 164.. 2. "da cor preta he proprio
ull~r a vista, da branca disgrega-Ia, e des11111-1 aI)
Disgl'CgRth'o, B, adj. Que faz disgregat'. Vicir. 6. 165. "sendo tão - a cór bran,
ca. V. Di~greg·ar.
Dllili>óti'io, S. f. V. Digestão. § fI~. Humor
auimo: «eSlava de peyor disistao. Jom'
d' Afl'. L. 2. C. 7.
.
DI"jnncçíio, S. f. (do Lal. disjllllclio) Acção, ou eITeito de desunir, de separar uma
cousa de outra. § (I. ue gramm.) Partícula
di junctiva. ~ (I. de rhet.r Figura, que consiste em dar a cada membro do discurso
um sentido completo em si mesmo, sem
drpendencia dos que se lhe seguem; asyu.
detono
Di>.júnctn, S r. (I. fiUS.) Movimento dis·
junctivo. V. Di~junclivo.
DI",juueth'ulllelllc, adv. Com disjuucção. separadamente.
Dh'j .. ncth·o, 0, adj. (do La!. disjllllclivus, a, Wltl Que serve de dE'sunir, separar:
V. g. pal'ticula -: assim se dizem asconJuuc,
çõe Olt, nem. § Dizem-se tambem di~lllleli·
vas as proposições unidas por essas coo·
juncções, e em que se arfirma do sujeito um
de dois altri butos com exclusão do outro:
v. g. ou sabes o qu dize". Oll- não sabes:
nem tu descendr.s da formo a Venus. nem
menos vens de Dál'llano preclaro. Vieira, 3.
56. § It. de mus.) Movimcnto cli.\jl!1lClivo; é
([uando se pas8a de urna deducção para outm.
DI",jíaucto, p. p. irreg. de Disjun~ir; e
adj. (do Lat. clisjltnclus) eparado, diStlOCtO,

DI .. rur!flido, a, p. p. de Di farçar, e adj.
Encoberto, mascarado. ~ Fingido, simulado:
modo disfarçado. § Di -slmulado, reservado.
§ Preparado, .arraujado, para que se lião conheça o defmto &m alguma cousa, ou para
que acerte melhor.
DIsru"çá,', V. trans. (de clis{al'cc) Vestir
alguem, mascarai-o, de sorte que se não
conheça. § fig. Dissimular: V. g. disfarçar
as suas inclinações; fazei' que não pareçam
quaes são. B. F10/'. '1.. 12. S Iliogir qlle não
percebe. § Preparar. arranjar, encobrir, para que não se nol1'l a falta ou defeito. § AI·
terar. para que se não torne conhecido:
disfarçar a voz. § Dar apparencia, ou eór
dill'ereule; flngil' o contl'ario.
DI... rll'·CÚ".sc, V. reI'. Vestir-se e mas:larar-se álguem. de sorte que uão pareça
quem é: V. g. soldaclos disfarçados em /laslores: .anjo dis{arçado e'm trajos de homem"
Vieil'a_ § V. Dissimular, syn.
.. ,,,rill'cc, S. m. (do Cellico ctis, duas, e
(racs, face; ou do Gr. ctis, dois, e pharos,
Fl'cir.
_
capa) O acto de disfarçar, ou di farçar-se.
DIsCUr8ívo~ u, adj. Que discorre. e pen- § A cousa que serve para disfarçar; mascasa em alguma matena. Barrcto, Prato p. 3. ra. vestido com qne alguem se disfarça. §
"a natureza humaua he racional, e ctiscur- fig. Fingimento, dissimulação. § lig. COr; ficsiva" § Pen-ativo : "deixando discursivos os ção. dissimulação, rebuço. § Dis{al'ces. pI.
animas da corte" Ericeira, V. de D. João 1. mascaras ridiculas por occasião de fes- ~esunido.
DI"jilllcto, S. m. (do precedentel (t. de
§ Pertencente a faculdade de discorrer ou )'a- las.
DI..ro,·or, e der. V. Desfavor. e der. que log.) Verdade nE'cessaria de uma de duas
ciocinar. Bcm. Lo e Cat. 1. 26'l, ~. § Os dis..
cursivos, S. m. pI. os que pensam e enten- ão mais proprios. M. Lus. 4. 1'1.8. 1. -os clis- propo~ições contradictorias.
1t1l;;j .. "gí,·, V. trans. (do Lat. (ilSJl!llgerej
dem as cousas. suas causas: "não quis ex- (avores.etc.
pOr a honra a cortezia dos diswrsivas)) M.
Dlflrm'i,', V. trans. V. Desferir. ~ fig. F. (I. poet.) Ti rar, soltar a junta de bois, ou
Lus. 7. 107.
Etys. 7. 7. "no monte Ilhome, que disfere o parelba de cavallos do jugo. que os prende
Dlscóa'so, S. m. (do Lat. ctiscursus) Ra- cnme. e em copa azul, dos socios se des- ao carro. coche, ou apparelho, c apelro de
ciocinio, uso da razão. que consiste elll de- pegaIJ e 8. 55. "o divo imperador a saz fir· trabalho. § fig. Desunir, separar: -as ho.~as
duzir uma verdade de outras. comparando meza contra os Cbristãos (odiosos) não dis- disjungem os cavallos do sol. Alfello Cmas ideias entre si. § Oração, falia, arrazoa- fCl'e" i. é. soltar, deseuvolver.
lhto, Poes.
..
Dlslátc, S. m. Disparate, loucura. Vma·
do; conjnncto de palavras com que um oraDls10rmí,,', V. Deformar.
dor enuncia os seus pensamentos em puDiflro,'má,·.sc, V. reI'. V. Deformar-se. § lo, I~. 57. "he da belleza natural di-llale
blico. § Diz-se tambem de uma exposição Tornar-se deforme: "se dis{ormão com as odiar a rival.
Bislocíll', e der. V. Deslocar. etc.
escripta. § Discurso da cor6a; o documen- unturas de aI magra, carvão, e ciozalJ NauOj"memha'l)ncn, ou Dc.~nclllbràDÇlII
to de responsabilidade ministerial, que o {mg. da Na!! S. J. Bapt. f. 12.
monarcha lê as camaras reunidas nas suas
DI",rórwe, adj. 2 g. Desproporcionado, s. r. (ant.) por Oeslembra..nça. § Oacto de
.
sessões solemues de abertura e encerra- irrE'gular, monstruoso: "cara disforme ja de Desmem brar, desmem braçao. .
Di801ll0, ", adj. (do Gr. dls, dOIS, e soo
mento. § Tambem se diz: {alta do lhrono. § nascença (fE'Ia)IJ "mo\llel' ja mui vplha, disma.
corpol
Qne
tem
dois
corpos..
.
O espaço de tempo que corre: "com o dis- {ormc em Ilguran B. 4. Prol. "diS{OI'mc cu01"1.4", adj. 2 g. (do LaL) DeSigual, dls·
curso do tempo" Vicira: "o discurso da ida· tiladall (do homlJro abrrto até a ciutura,
de)) Lobo, p. 8:1. M. Lus. 1. 3. 1'.4. fim. «em Couto. 8. c. 'lO. "golpe dis{ol'lltcll e fig. «al- semplhante. Faria e SOltSa.
.
DI81HaA'iadll, S. f. (ps. no Brazil) Dispertotlo o discu1'SO de sua vida". § Conlinua- mas dis{ormes pela de{01'lnirlaltc da im~gem"
ção. prosE'guimento: .no disCltrSO das obrasll Vieira, 10. 328'. B. FLor. 2. 'l.'l7. «cuja dis- são do "'ado, fugindo repentInamente, eem
B. .D. 2. Pl'ot. (dos descobrimentos do infan- {01'l1tC bocca la do Etna) mostra ter huma varia~ direcções.
.
. da
1)18.""'6110, p. P de Disparar. UIZ-se
te D. Hennque, etc.) V. Decurso. § Hoje, legua de ambitou § Que som'eu alteração de
geralmE'nte usa-se de dccw'so, pam signifl- fórma, que tem dilferença do que era. Viei,.. arma a que se ueu fo"'o, do ti 1'.0: a al1na
cal' o espaço de tempo; e disClll'SO, fallando II. t92. "a igreja não só disforme, mas in- {oi di parada contra 6iles. ~ AlIr~do. co~
do acto do entendimento e de uma ora- forme, dis{ol'mc porque tinha perdido sua violenCla e de repente: a pedra velO dispa
ção.
formosura. Cam. Ecl. 7. "peito tão cti~ror- rada c/a rua.
e .e
Dlspllr,ullu', S. m. A peça co.m qu
Discussão, S. f. (do Lat. discussio) O me" "llcou o doente mui di {ormc, mudanacto de di~cutir. § (I. cirur.) V. Resolução. do o semblante)) § Di fOl'mc é propriamente desarma a besta' os fechos das esplOgardaSd'
DIsc"8slcntc, e DI.~cnssivo, adj. e S. o que perdeu a fórma primitiva; mas vêde V. Gatilho. § Diz·se do animal acostum:e~
a disparar, que foge quando o que
ít. med.) V. l\esolutivo. Cod. Pharm.
lJcfol'mc, e In{orme, syn.
BlscuUdo, ta, p. p. de Discutir. e adj.
Dlllró"mclIléutc, adv. Com disformída- prender (us. no .Ilrazll).
Ihor 01'Reglwl'er a malcria discutida; requerer que de. Lus. 5.8t.
DiSIHlI'áa', V. trans. (Parece mE' dis por
se ue por findo o debate. para se passar a
DisformidAde, S. f. O estar ou ser dis- logr. desparar, por estar o preLO'
ar.
dcs) Soltar o tiro, arrojar. descarreoar ~ a
votação.
forme. V. Deformidade. T. de AgOl'. 1. 3.
DI!lcu~ldõr, S. m. O que diEcute. o que
DIsrra9ádo, p. p. de Disfraçar (ant.) ma de fogo: V. g. disparar a espUlga~a' os
gosta de di cutir.
Andl'. Clt?'. I. c. 38. Leão, Ch/'. 1. f. 16. cd. peça' disparar o arco: .Jove dispara de ~
Discuti,', v. trans. (do Lat.. discutcl'c) de I77<i. V. Disfrace.
do Ólympo. AI. C. 1.'1.. 50. § Allra~ § Og.
Examinar altenta e miudamente por tqdas
DI .. ra'llcá", V. antiq. (de cUs, e fi'ar,s, pa- peute e com viol~l~cl.a; arremessaaensas,
as suas partes, e particulares circumstan-Ilavras Cefticas, que Significam duas caras) Sollar a ling~a, dl~liW a ou~rem o
cias. pnncipalmente por meio do debate: Disfarçar.
.
injurias, ditenos. ,val'elfa, ~~~. r explosãO;
Dlspua'''''' V. lotrans: taze Um anjo
V. g. discutir a ma/cria: "disCl!til' escolasDIsC,'i\cc, S. m. por Disfarce. vem nos
ticamente» M. Lus. 5. f. 28. "opinião discu- classicos, e é conforme á etym. tia palavra dar fogo. § Fugir repentll1amente
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mal' dispersa~·se de repente uma manada.
(us.' no Drazll) § - se, v: jlron. Descarregar.se a arma de fogo. Vznato, II. 4.8. .
Dl8pRratlidamêntc, adv. Despropositadameute, desarrazoadamente; dc modo disparalado.
.
.
Dl8parl1túdo, p. p. de DisparataI'; e adJ.
Que diz disparates. § Despropositado, d~sarrazoado, sem connexao, nem coherencla:
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Livrar, absolver da execucão e obsetv:m- ele Lisb. 24.6. § Posto em fuga; destroçado,
cia da lei.: v. H. - algltení ad lei. 01'(1. Ar. debandado.
1. 'f. 2.~. ~t. plSpenSal' algltem do sel'viço, da
Dlspelliu. V. Dysp pia.
ob1'l!laçao: dlspensitl' do juramento, etc. §
Displicência, S. f. (dO Lat. displiceni'ia)
Distribuir em sorte a algnem. § Ceder, em- De~gosto, desprazer, descontentamento. no·
prestar. § Confcm. Patm. 3. r 89. • dispen- jo, abo~rimenjo, dessali fação de alguem,
sar m~rcês. § Dispender, gastar. § Conce- ~u de SI me~mo, por doença. ou outro moder dispensa em impedimentos matrimo- tivo:. «el-Iley converteo f'm agrado a disp/iniaes. § Conceder permissão a alguem pa· cencla, e em favor o enfado". 111. L. 7. f'.
u. g. mzóes disparat~das..
ra se retirar: di penst::-me 1Jor Itm mo- 497. "displiçencia do peccado" Prompt. l~or.
DI8pRrutiu', V. Intrans. Dizer ou fazer menta.
240.
di parates. devanear, despropositar: (,qu m
DI~pe~slÍr, v. uso intrans. Desobrigar,
Displicente, adj. 2 gen. (uo Lal. displinão gargalhará das friolf'iras em que o tal desat?r, dissolver o vinculo, dever, obrh:ação cenS1lis) QUI:: desagrada, desagradavel: «não
poetaço disparala? (fallando de um poeta da lei, contracto, volo: v. g. dispensar com he cisplicente".
Immora!.)
.
algltem na tei; dispensar com atei; dispenDI"ltDCn. V. Dyspnéa.
Dl8pal'átel s: m. Desbar'!-t~, dlcto_des- sou com elte no voto da pobreza, ela c/austtUlllpondêu, S. m. (do 01'. ctis dois e
apropositado; IUdlscreto, sem JUIZO: acçao de ra, elc.; i. é, su~pender a força da lei, vo- spondeios, espondeu) (L de metl'if.) Dob~a·
tolo de doido. Ac dos Sing. 2.. 86 I. «cu to, etc., a favor d'essa pessoa. ii Dispensar do, ou duplo espondeu, ou pé de quatro
não 'louvo disparates. Lobo: (,dizer dispara· do serviço, da lição, etc.; conceder licença, s~'lIabas longas, ou dois espondeus.
//.l' .dar em d'isparales. § fig'. Opinião er- auctorisar a falta. § Dispender, consumir,
D\liIIOllenle, p. a. de Dispôr e adj. 2
ronea, absurda. Vasco Nol. 80. fall~udo das ga~tar, usar. {}oes, ChT. Man. 3. c. 41. «clis- gen. Que dispõe, que prepara: .'graça - "
credulidades g-entilicas: «disparates da má, pensa o Preste das rendas de patriarca, co- AIT. 10.26.
da falsa filosofia..
mo lhe bem parece".
Dlsponibllldáde, S. f. Estado do ~ue é
(Disparatc, Desatino. Syn.) Ambo se apDisl.ellso,·.se, v. ref. ·Livrar·se, excu· ou esta disponivel: V. g. dinheiro em diSPO,
plicam a todo o facto, ou dicto fóra de pro- sar-se: v. g. dispensar-se ele ce1'emonias; nibilidade; prompto. § Effeito do que s.tá
posilo o razão, ma~ cada ~m d'elles tcm SLJa - ele (altar em a/gU'm negocio. § it. V. im- disponivel. l=i (I. adro. e reilil.) Estado dos
eIlensão, e energia partICular. O 1.0 recae posso Ser determinado, ordenado. Lus. 5. funccionarios e militares que eslão desem- .
sobre acções, ou dictos fóra de proposito, 80. ((a~sim no céo sereno se dispensa".
pr~gados temporariamente, esperando ser
por falta de reOexão, ou por incohel'encia.
DI .. pcnsutá,·lo, S. m. O que concede rellltrgrados nos mesmos, ou collocados
ou disparidade ~e ideias: ~ 2.° por falta ~e dispensas.
em outros empregos.
lino, I. é, de lIltellIgencla, de prudencla,
Dlspcnsllt.h'o, ", adj. Que dispensa,
8lsponÍl'el, adj. 2. geu. De que se póde
de razão.
que distribue. Atv. ele 2.7 c/e.Abr. de 180'2.
dispOr por estar prestes: v. g. dinheiro - ;
DI.pol·ldáde, S. f. (do Lat disparilcu,)
Btlspensatôl'io, S. m. Casa onde se faz tTopa - ; mercadorias - ; pam se vendeDpsigualdade: V. g. - das armas; das con- a di tribuição: V. g. nas boticas, a primei· rem. § Que está desoccupado, sem traba·
diçQBS, lortunas, edae/es, etc. ii Dissemelhan· ra sala, onde se dão promplos os medica- lho que o obrigue. § Que está prompto paça de razão, de natureza, de cil'cumslan· mentos, chama-se c/ispensatorio; e a inte- ra qual'luer serviço.
cias. Vieira, 2. 108. R D'ispaTidaele de cttllo; rior. em ~ue se preparam, la/)oratol'io. Alv.
Dlllpor, S. m. Disposição, ordem: estolt
entre os que são de diver as religiões.
de 27 de SCtelllb. de 1797. Atv. de 2 ele Abr. ao Setl, ao vosso - ; tudo que ten/w eslá ao
DI.pol,tir, V. intrans. PartIr para diver- de 1801. § Livro, que contêm preceitos de seu dispOr; lenho no .banco uma quantia imsos lados. F. Elys. 7. 46. .eli parlião da preparar e compôr medicamentos officinaes porlanle ao meu dlspôr.
campa dous caminhos', § fig. Separar e de- e pl'omptos.
DlllPOI', v. trans. (do Lal. disponere) A.rterminar a cada um: distribuir: v. (I. os oHiDI"I.cll~á,'el, adj. 2 g. Que póde obter ranjar, pOr em certa ordem: v. g. Deus disciaes (c/a repartição) nào tem seus trabalhos di~pf'n~a: V. fi. impedimento, parentesco poz em uma mamoilhosa ordem, todas as
dlsparlidos. § - se, v. impess. Separar-se, dispensavlll. Leão, ChI'. Ar V. p. 275. § Que partes do universo. § Collocar methodicadiYldir-se para di versos lado .
se pódc dispensar; df'snecessario.
mente nos logares proprio~ e convenienDI.pRutf'rlo, S. m. (t. fam ) De propoDIHI.eU"E-lro. V. Despeuseiro. § Og.• Dos tes. § Traçar na mente alguma cou a, c o
sitn. disparate, tolice.
cf'le~tps favores dispenseil'o. Cam. Est. 3. modo de a fazer. § Preparar: v. 17.- as couDI,pcllder, e drr. orl. etym. (do Lal. aliá~ despenseil'o.
sas para algo ser'viço, fim: "na crença das
diJpenderej V. Despender. Vicir. 1. 4.07. §
U1Sllcp... ia, etc. V. Dyspepsia.
rabulas gentilicus dispas Deus os homens
MUitos usam de despene/er, e elespeza; e de
Dispel'lIIátlco, II, adj. (do 01'. dis, dois, para a fé" Vieira. (como as plantas para
diJpenl/io, dispendioso, etc. (do Lal.)
e spé1'1na, semente) Diz·se em botanica da depois se mudarem.) § Preparar o animo
DI.ptilldlo, S. m. (do Lal. dispenci'iltm) plantas, que tem sómente dois grãos, ou de alguem, inclinal·o, moveI·o, resolveI-o
ao. que desejamos, ou a que se porte co°
Despeza, gasto, cnsto: ((dispendio do azou- sementes.
guó. 11. N. 2. 390. § fig. Damno, pe!'i~o,
Dl81.é'·1II0, a~ adj. lI. boI. Que tem duas 010 convém em certos lanços: v. !lo (ui-o
dispondo a (avol'ccer a nossa causa; a
~rda: .com dispendio da saude. da propria sementes, ou graos.
TIda. Vieil'. 16. Lu::;. da lIteel. 407. ((- das I Dhlllérsl1l11ellte, adv. Espalhadamente, ,'eceber com "esi{lnação aque/la desastl'osa no~
forças do corpo..
com dispersão, sem ordf'm alguma.
tiGia. ~ DispOI', (ant. por. dep6r. ou' desp61':
.DllpClldIÓslllllêute, adv. Com grande
U1SI.C1·... ião, S. f. Acção de dispersar. § v. g. dlspôr algltem POI' ex. de ,'co. B. I. lO.
dlspendio de dinheiro, cnstosamente.
O estado do que se acha disperso. § Sepa- 6. l=i DispOr a"vOl'es; plantai-as. ou propria.Dlopelldloso, ÔSII, adj. (do L'lt. dispen- ração, de. união de pe~soas ou cousas, que mente trau portal-as dos viveiros, seminadIOSU~, a, um) De muito cu to. que traz vão para dívrl'sas partps: V. g. a dispersão rios. ou sementeiras. para onde hão de ficom Igo grandes despezas de dinbeiro: V. das genles, dos descendenles, etc. Antig. de car; transplantar. § Plantar muito: "a geng••obra, empre:;a, estabelecimento -. Decret. Us!J. 11. 7. ~ Acçii.o de pór, ou pôr-se em te não se i1ava ao ctispOI' (o gengibre), só8J/llh. ISOl. Alv. 13 maio, 1803.
fu!!'a; desbarato, debandada. § (I. pbys.) O mente hortava algum por verem que os
D~lpellsa, s. r. Dispensação, licença pa- alargaml'nto. qu~ experi!?1enta um raio ~e Mouros folgavam com elle. B. 4. 'lo 3. § No
ra nao cumprir ou observar alguma lei, vo- luz. submellldo a refracçao. § Ponlo de dl_s- sentido de plantar usa- e lambem fig.
lo, regra, preceito, dever, etc.: pediu dis· persão: ponto em que começa a refracçao § DispO,', prelicrever, ordenar. estabelecer.
a lei dispõe cel'tas pl'ovidencias vexatol·ias.
pe~sa da lição; oblcve di. pen a do grau ele dos raios luminosos.,
.
DII.pôr, V. intrans. Rf'gular "onde a
paleli/esco para casar: «bulia de dispensas..
D1SI)CI'''U'', v. trans. (do ~ I'. dlsperser,
M. Lus. 7. 274. § O documento em que se do Lal. dúpergcre, derivo com a mesma si· ley do regno dísp,em, cessam outra leys,
c~ncede a dispe'lSa. § O acto de conceder a gniHcação do Gr. diaspcirein) (I. .mod.) Se· e direitos. Ord. Ar 2. 9. pI'inc. § Legar.
dij/lBnsa. § V. Despensa, que diOere.
parar, dividir, espal/lar por varIas partes: testar: por lei; - por testamento. ou vocalDI~pco.obllld"'de, S. f. Qualidade de v. g. dispersar as tropas. etc. § Destroça~, mente: dispôr elos seus bens. § Determinar o
ler dlspensavl'l; ou de SI' poder dispen~al'. pôr em fllg~, em deb~l~dad.a. § Fazer rell- uso, ou o que se ha de fazei' de alguma
D.I·PéoSIIÇ.io, S. r. (do Lal. dispensa/io) rar ppla força: a pohc"tO dIspersou o oJun- pessoa, ou coisa: v. g. disponha Deus de
mim, e de minha vida o que 101' servido: o
A~çao de dispensar, de isentar da obriga- lamenlo.
\aO, da observancia de al"'uma lei voto
J)lspcrslÍl·...e, V. ref. Espalhar-se, der- testador dispoz de trez mil cruzados a (a·
regra, prcc.eito, dcver, etc~ licença, dis~ ramar·se. § A.fa ta.r-se, .relirar- e rara lon· VO/· elos orphãos. § Desfazer-se de all{. coiPlin.sa.: B. Flor. 2. 'l3'l. § Determinação, dis- ge, e em val'l3s dlrecço~s: V. g. dlspersar- sa a titulo gratuito, ou oneroso. ii Servirse, utilisar-se, usar: dispoz do dinheiro que
PDslçao: V. g. por dispensação Divina. B. r a gente que está l'Cl~nllla.
.
J1or. 2. 6~. § Despeza, distribuição, que faz
DISI)crsÍ1'o, ", adJ .. (1. ph)'s.) Que pro- lhe confiaram. § Ter, possuir: o IhesolL1'O na·
0. dono, o. despenseil'o. V. 8.0 Arc. 2.2. «na duz o phenomeno da dl~p~r_sao. ii pheno- r.ionat dispõe de gl'ande somma; a nação
~Ilpell.laçao Ida fazenda que feitoriza, e mor- meno dispersiv~; df'c~mpo lçao da Tuz bra.u- dispõe de grande ea;ercito; o inimigo di põe
olr.ea)...
ca. § Poder dIspersIVo ele uma sllbs!a~u.;!a; de (racos '·eCUTSOS. ~ Dispór de a/guem; ter
ti DIIPClIlIá.do, _p. p. ue Dispensar; e adj. expressão nl:!mel'ica, que se .obte~ dl,Vldlll- auctoridade ou inl\lleocla sobre elle para
Avre da obl'lguçao; que obteve dispensa. § do a di. persao qu~ s~ ollse! v.a li .s_?- sl;lb- ser obedecido, ou satisfeito em seus desejos,
nnullado em caso particular: V. g. (oi dis- stancia pelo se.u !ndICe ~edlo dlmln~ld~ em sua vontade. § Dispor' ele si; estar dis:sada esta obrigação. § Dia santo dispen- de metade (o Jlldlce medlO de I'efracçao e ponivel; não ter obrigações que lhe causem impedimento ou embaraço. § Dispor;
O. V. Dia.
o que pertence á luz media do espectro).
ODllp~1I8~dor, S. m. Ido Lal. d~spensatOl:J
UISllill'so, /II adj. (do Lat. cllsperslts, a, servir-se, utilisar·se: di,ponha ele mim pa1lIeQoe dISl~l~ue: "dispensactor das jlTaçaS, e um, p. p. de ctl~)Jel'go) E palbado: "a luz 1'0 o que q!t'Ízer; disponha do meu {mco
Oreés. Vletra, I. 974. § Dispensadol', a, s. dispersa por todo aquelle a~ysm.o .. AI1?~.l11SI'1'. preslimo. § Ter disponivel : podes dispOr de
l~e, a que dispensa.
2.. 441. § Lauçado em varl~s dlrecçoes: «as algum dinhei"o? Pódes dispOr da tua casa
.peollár, v. trans. (do LaL cUspensar6) 12 tribus düpersas por \Tanas partes" Ânt. de camZJo por algum tempo? § Alugar, com-
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prar: disponha da casa pelo preço que lhe
disse. § Deixar á disposição: disponha da casat que já a não 9!1:erC!. § Dar destino, a~
plicar, empregar: Ja dl~puz da casa, do dinheiro, etc. § 1Jispór da sua vontade; poder
fazer o que quizer; não dever obediencia a ninguem. § Dispôr da mão ela filha,
pupilla etc.: dar em casamento, obrigar a
casar. § Dispõr da sorte ela vida d'algllem:
decidir do seu destino, julgando, sentenciando. Adj O homem põe e Deus dispõe.
.
Dlllpor-se, V. rer. Preparar-se: v. g. dISpOr-se pam a jornada, para o caminho. §
I'reparar o espirito: dispór-se para o sermão. § Resolver-se: dispóz-se a esperai-o; a
ouvil-o. § l1esignar-se: elispõ;;-se para o sacriflcio; para morrer. § lJispór-se alguem
pam o que elér e vier; loc. famil. estar pre·
parado pa~'a tuelo quanto possa acontecer,
bom ou mau.
Dlspol!llciio, S. r. (do Lat. disposilio) Ordem, que se o-uarda na distribuição: V. g.
a disposição das tro/?a.<, do inimigo, das aI'vores ptanladas, do Jardim, elos membros do
corpo, elc. § Estado da saude: v. g. boa, ou
má disposição. § Compleição: tinha a disposição P~lfcO firme. FI'. L. (te Sousa. § Aptidão, habilidade, talento, Ja desbastado da
rudeza natural, e principiado a cultivar;
tendencia, inclinação, vocação: (V Disposto) v. g. tell~ boa disposiçã~. p'ara as sciencias. Lobo, f. 120. § O artificIO com que o
orador dispõe as partes do seu discurso:
v. g, o exordio, a narração, provas. etc. §
Ordem, determinação: v. g. disposição elo
céu a respeito das·cousas. ItI~manas. B(aeh,l{t,
de Princ. 224. § Prescnpçao, determ1Daçao
legal: disposição de lei. ~ Mando do senl1or,
ou admilllstrador, ácerca de alguus bens,
e sua administração vocal ou testamentaria. § Alienação, o acto de nos privarmos
do que é nosso: v. g. o menor não lem a
.livre disposição elos seus bens, nem o doido;
-a disposiyão da vida é de Deus, não já nossa-. § Uelxar, ou pór á disposição de alguem;
ã sua vontade, ao seu arbltrio. § Render-se,
entregar·se á d'isposição do inimigo; a seu
arbitrio, á sua di crição, sem capitulos, nem
condições propostas e outhorgadas. Amaral, 7. § lJeixado á disposição do t'encedor,
elas ondas, de seus má/Is (ados, elc.; i. é,
ao arbítrio, ao qne elles quizerem fazer da
pessoa assim deixada. Patm. 2. C, 105. §
Disposição astronomica; o aspecto da espbera celeste. li Organisação physica, disposição corporal: tinha disposição para tysico.
§ Disposições testamentarias; as que se contém n'um testamento.
Dlllpo8ltívomcnte, adv. Em ordem a
dispOr, preparar. § Com meio dispositivo.
Vici.I'a, 2. 196. "com acto da verdadeira caridade, ou quando menos disposilivamente".
Dl8p08ltivo, 0, adj. Que dispõe, prepara, apparelha: que ordena, dirige. H. P. 2.
5. 25. Preparatorio.
DlsposUM, s. m. (do LaL) O que dispõe; ordenador. !tI. Lus. § fem.·- ora.
DI81)Ô8tO, p. p. de Dispôr, e adj. Posto
com ordem. § Prl'parado, apparelhado: v. g.
disposto para sonhr o marlvrio, ou a morle, para tomar cerlos rellledws (que demandam outros prlparatorios); pal'a ouvir doutrinas mais di{{iCeis (o que já tem as noções
préviamente necessariasl. ~ Prompto: v. g.
está disposto a quanto d'aUe me cUl117J1'ir. §
Inchnado, propenso: está di-posto a OUVIl-O,
a 7'ecebet·o, a proleget-o, etc. § Preparado,
arranjado com metbodo, com ordem, com
gosto: a me;;a do banquele eslava ml/ito bem
disposta. li De boa presença. de boa (Io-ura
(fallando das pessoas): "Leonardo, solaado
bem disposto" Lus. 9. 75. § Eslar bem, ou
mal disposlo; de boa ou má saude. Res. ChI'.
lJ. J. 11. C. 4.0. § Esta.,' bem disposto; mostrar boa apparencia pbysica; não mostrar
a edade que tem; estar bem conservado. §
Estar bem, ou mal disposto a respeito de atguem; ter boa ou má opinião a seu re peito; estar illclinado a protegeI-o, ou não. §
Arvore disposla: V. DispOr arvores, etc. §
Capaz, com capacidade: "terra a nenhum
fructo dlsposta u incapaz de dar fructos. Lus.
5. 6. § Deposto do officio, cargo, dignidade.

B. I. 10. 6. "Hocem disposlo daquelle estado" p. uso n'esta accepção.
DI"p"OI)OrçUo, S. f. V. Desproporção.
F. Elys. 7. 168.
.
Dl8púto, S. f. Contenda, controversla
vocal, ou por escripto. § Altercação, contenda, briga de paluvrl1s. § Pór em disputa;
controverter, mover questão sobre a certeza, ou falsidade, bondade, ou maldade: v. g.
pó;; em disputa a existencia dos antipodas.
Lobo, (. 119. ~'il. pOr em contestação, ou tel-a
judiciaria.
(Disputa, Altercação, Contestação, Debate.
Syn.) Disputa significa propriamente uma
conversaçao algum tanto viva entre duas
pessoas, que dilrerem de opinião sobre um
mesmo objecto: toma o nome de altercação
quando se lhe mistura acrimonia. Contestação diz-se uma disputa entre varias pessoas consideraveis sobre um assumpto importante, ou entre duas pessoas por um
negocio judicial. Debate é uma conteslação
animada entre varias pessoas; diz-se 110je
principalmente das discussões parlamentares.
Dlsputí.do, p. p. de Disputar: v. g. disputado o caso; averiguado o caso. § Caso
dispulado; em que ha disputa; controverso.
§ Defendido: v. g. disputada a passagem, a
entrada do inimigo, o.terreno; a prerogativa
que outrem nega, e impu~na reconhecer, etc.
Dh.putador, ", S. (do LaL disputalor)
Pessoa amiga de disputar, de questlOnar.
DIl!lputillltC, S. 2 g. V. Disputador. Luc.
10. 8. § it. p. a. de
DlsllII.ár, V. trans. Contestar, pleitear
alguma cousa, pOI·a em di5puta, controvertei-a: v. g. ninguem vos disputa a primazia; i. é, vol·a nega, ou questiona, se
vos convém. § Contender, para ganhar alguma cousa, obtel-a, ou conservai-a: v. g.
6S Romanos disputaram o imperio aos CarIhagine;;es. § Disputat' o terreno ao inimlgo;
procurar ganhar-III'o: e disputar a prc(erencia a alguem, a conquista, o senhorio;
pleitear, no fig. § Dispulal' a queslão, o problema; discutil·o; arrazoar sobre alguma
cousa. Vieira.
Dl8plllár, v. intrans. (do Lat. disputare,
reito da particula dis. que denota di versidade, e de pulare, pensar) Controverter,
sustentar oplllião, ou conclusão contra aiguem em materias litterarias, juridi'.las,
elc. § Altercar, porfiar: V. g.- sobre opiniões polilica.~.
DI.. putoti\·o, a, adj. Que gosta de disputar; em que lia disputas. "paz seja com
elles, Assim como c'os outros disputantes
D'este dislJlttativo por essencia, inquieto
mundo «Garrett, D. Branca, 3. 12.
Dlsputá,'el, adj, 2 g. Sllgeito a disputa, coutroverso. Carta de Gu'ia de Caso Susceptivel de contestação, Ilontestavel. Não assentado, julgado. decidido: "esse que ebamaes axioma é uma conclusão, ou asserçâo,
proposição mui disputada, e dislJulavel"
..18fIUllllçuu, s. f. (do Lat. disqttisiUo)
I!:xame da questão, ou dúvida, indagação.
B. Ftol'. 3 262.
Dl8l1Rbor, s. m. Falta, ou o contrario
de sabor. Brit. C. 330 V. § t1g.. Des~osto,
dpsprazer: v. g. o dissabor com que vwe: "o
dissabor que me cau ou a vossa doença" §
Fallal' com dissabol'; com desabrimento,
com mostras ele desgosto. § A analogia da
lingua pede dessabol', e der; porém dissabor
e der. sào mais usados. V. Dessabor.
DllIlIlIboreár, V. trans. Tirar o sabor.
§ llg. Causar dissabor, desgostar, descon·
tentar. F. Etys. 7. 198. "os vão (tissabol'eando, com motejos (os Gallos aos Germanos)"
§ - se, V. ref, Desgostar-se: v. g.- com alo
gl/em; llg. descontentar-se: d'elle. Agiol Lus.
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DIII....borído. O mesmo que Dessaborído.
Dls8abor080. Omesmo que Dessaboroso.
DIH8eea4,;uo. O mesmo que Dissecção.
Dl8seeár, v. trans. (do LaL dissecare)

(t. de anaL) Abrir, cortar, retalhar o cada-

ver para o examiuar allatomicamente; para
se proceder á autopsia. § (t. dr.) Separar
ou isolar por meio de operação qualquer
orgão atrectado de enfermIdade § fig. Ana·
lysar um assumplo minuciosamente.

OIS
Dlssecç_ão, S. f: (do Lat. disseclio) (L de
anal) Acçao de dissecar; a separação me.
Ibodlca das partes de um corpo' accão ela
qual se divi~em as ditrerentes parte's d/um
ca~avf'r, seja para aprender a anatomia
seja para recon~ecer as causas, ou assento
de uma ~nrero~ldade; ou emfim para veri.
ficar a eXlstenCla de certos deli.ctos, Como o
envenenamento, etc. V. AutopSia mais usado na ultima signilicação.
'
DI8!1CetÕ~, S. ~. (t. anaL) Oque disse.
ca, ou raz dlssecçoes.
V. Dissenbo. Uaminlta PI'"
r Dlsseguo.
63.
'
DI811emclbádo, ou Dellllemclbódo p
p. de Dissemelhar, e adj. Mudado do qu~
era: "estava de feições, e do rosto mui 00'
semelhado. Lobo, p. 83. "nunca se via não
tão tlessemelhada para navegar. (destroça.
da da tormenta) /lo N. 2. (. 52. § IIg. Feio
informe, monstruoso. Palmo 3. (, 102 v. '
DllIlIcmelltànça, s. r. Falta de seme.
Ihança pbysica, ou moral. Vieira, I. m.
DifTerença.
Dl8IIemelltàllte, adj. 2 g. Não semelhante: diverso, dillerente, physica ou moralmente: "fazerem-se buns os que erão tão
des~el1lelhanles na maj.e~tade, e na grandeza.
Patva, S. 1. r 33. Vtell'a, I. 414. «Abrahão
dessemethante a todos" -dessell1ethanle dos
outros- "náos tão - ás suas" Goes, ChI'. M.
I. c. 39. Luc. 3. 17. (,sujeiçam - â com que
Isac offereçeo a sua vida- B. PIor. 2. 32.
"dissemelhante•.
DIl!IlIcmelh.. nteménte, ad V. Uiversamente, desigualmente, com dilTerença: .dessemelhanlemente galardoados. Flos. SaneI.
r. 248. V.
Dl8l1cmelhár, ou Dcsscmelbár, ou
-8Imllhár, e derivo v. trans. Fazerdisse·
mell1ante. Guia de Uas. "as barbas crescidas não dessemelhavão os amos dos criados.
§ - se, v. ref, Fazer-se dissemelhante:
"pessoas que com doenças se dess811!cllião
e desparecem muito de quaes erão dantes.
"dessemelhal'-se de seus avós na nobreza
das acções, mais ai nda que nas fisionomias, e
barbas até á cinta" § Hoje é mais usado
dissemelhar, e der.
DllIHemelhável, adj. 2 g. O mesmo que
Dis.emelbado na accepção (le enorme, reio.
M. P. I. c. 161. -a maIs - cobra".
DI1I8emlnaeã.. , S. f. (do Lat. disseminatio) Acção de disseminar, on disse-minar·
se; derramamento, dilTusão. S (t. )lo!.) Dispersão das sementes depois de maduras, a
qual se faz pela força elastica dos seus pe·
ricarpos, pelos seus corutilllOs ou. alas, oq
emUm, pelas aguas, ventos, e ammaes. _E
por efTeito d'esta dispersão, ql!e ellas sao
semeadas naturalmente, e contllluam a sua
especie. V. o verbo.
.
Dlssemlnádo, p. p. de Disseminar. leI
de 17 de lJe~. de 1794. § Vat:uo -; (L das
escolas) contraposto a coacel'vado. . .
DIsseminar, v. trans. (do LaL d,SSel1l1no.,'e) Semear, dilfundir, e~pall1ar por,~ma
e outra parte: v. g. - a lua; e fig, dlSS/'
minar erros. S Publicar, divulgar, propb/atrar. Decr. de 3 de Set. de 1779. Per. /JI •
3. 73t.
d'r
DllIsemlnár-lIc, v. rer. Espalhar-se, I'
fundir-se, propagar-se.
D1!1l!lenho, por Desenho. No Nau(l'. deSep.
vem assim constantemente,
DI_scn8ão, S. f. (do LaL disscl!sio) Falia
de conformidade nos pareceres; desav~Dça,
discordia. Ord. 3. T. 20. § Eslal' em dlSsen·
são; em desunião. M. Lus. 5. p. 134.• apaziguar dissellsões. -a - e alvoroço em todo
o POVOI) /ned. 1. 238. § Alguns escrevem
dissenção, contra a etym.
Dlssenlàneo, a, adj. Discordante, re·
pugnante.
.
DllIscnlérla, V. Dysentéfla.
.
D!llselltlmcnto, s. m. O.acto d~ dls~e3~
tir, de discordar, de divergir; o nao se eli.
mesmo voto, opinião, ~eita, dOlllfl,na ~54.
gião,. etc.: desa,pprovaçao,' Tac. /011..
-responderão com disSC/ltWlelllo·. d' nJire)
DI811entír, V. intrans. (do La!. I~e !!ir
Ser de parecer diverso' discordar, dlvero ,
desconformar-se nos senti!ll~nto5, parece·
res, votos, seitas, cullo religIOSO, etc,
"W.

r,
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DI••cpulóllco. V. Dysepulotico.
DI"cl'tIlCiio, s. f. (do Lat. disser/alio)

Discurso didactico sobre algum ponto litterario, ou scienti{lc~. § 'a Ullive~s!dade e
ouIras escolas supenores, composlçao que
os estudantes são obrigados a apresentar,
em cerlas epoclJas do anno, sobre algum
onto relativo á materia que estudam: "o
~egundo (exercicio) consiste na composição
ou de huma breve disserlação sobre algum
TextO. ou Que tão ~e direito, ou de úUf!l
commentario Analytlco" Eslalulos. da Un~
cersiflade de 1772. 2. tO. 3.. § D.tSS~l'laçao
inaugural; a que faz o selstamsta, para
obter o gráu de doutor, a qual elle deve
defeuder com as tbeses no acto de conclusões magnas.
DlsHC.'jlldiu-, s. m. O que faz dissertações. Per. Bibl. Pre( geral. § fem. - ôra.
Dlsscrtíll', V. intrans. (do Lal. disser/are) Fazer dissertaçõps (é t. da Universidadei: v. g. dissertar sobl'e um ponl~..
.
DI••ltlenclll, s: f. (do Lat. dtsstdenlta)
Dissentimento, séria dilt'erença de opiniões.
§ Separação em materia de crença religiosa ou politica. § Os membros dissidentes,
o grupo dos dissidentes: aquette depulado
passou para a d!s~idencia; a dissidencia vola com a oPPOStçao.
DI••ltlentc, adj. 2 g.

pezas,l?arecendo á nossa vista serem 11guras diversa das que o quadr(l mostra em
um espelho cylindrico, etc. § Á dissimulada; loc. a~~. úissimuladamente, encobertamente. VWt?'. 16.263. lIá dissinmla([a mettia a mão na manga aberta"
DIs8lmllllldor, a, adj. e s. (do La!. dissimul~lor) Oque, a que dissimula: o que não
castIga culpas. bJar/, Cal. p. 300.
BI8..1"'"lú." V. trans. (do La!. disâmulare, de dis, que denota diversi dade e simulare, fingir, imitar) Encobrir os' seus
pensamentos, e projectos: ou por uma conducta reservada, e sagaz não os deixar perceber. § Occultar, não dar a conhecer alg:um alIecto do animo: V. g. - o seu resenttmenlo, o seu odio. § Fingir que não reparámos, que não tÍ\'emos noticia; que não
recebemos: - os beneficios ; não us confessando, nem agradecendo. Marl. Cal. § Deixar passar sem emenda. Vieil'a: "dissimulaI' hum dano, por não o evitar com outro
maior" § - os maus; não os castigar. lcl. 7.
38. 2. "por que os dissimulasles (os maus),
e os conservastes) § ~ão exigir o que alguem deve dar, ou fazer: l I - os erros a al/ruem- B. 2.2.5. não lhe dar a pena d'elles.
§ DiSS/:mu.Lm' as Unhas; na pintura, lançar
os perfis de sorte que representem figura
diversa, da que hão de rppresentar vendo·
se o quadro de certo ponto, por meio de um
espelho cylindrico, etc. "dissimttladas as 1'Ínhas, parece um monte o que é cabeça ,de
homem" Arle da Pinl. {. 105. ult. cd. ~ Usase tambem intraus. V. g. a prudencta, em
cerlas occasiões, wige que se dissimule:
tambem sii\nj{lca, fingir que se não entende,
que se nao repara no que alguem diz, ou
faz. § i\lostrar que se pensa o mesmo que
se dá a entender, sendo o contrario. V. Dissimulação. § Dizemos: dissimular culpas,
trans. aliás, dissimular com aLguem intrans.
AI'I·. 5. 5. - com os ma/(eilores ; tolerai-os,
não os castigando. Vieú'. 8. 396. 2. ,,- com
os m.aus, he mandar-lhes que o sejão" §se, V. reL Eucobrir-se. § V. Fingir, syn.
nJs8lmulávcl, adj. 2 g. (do Lat. diss'Í1Hulabilis) Que póde, ou deve dissimular-se.

(dó Lat. dissidens,
lis) Di corde, não conforme, que anda em
controversias: "cabidos de Braga e Porto,
dissidentes enlre si" D. F. Man. Carl. 311.
§ lJissidenle; em pelitica, o que não segue,
não acompanba alguma, ou algumas resoluções do seu partido, ou se afasta da opinião de algum de seus chefes. § Os dissidentes, s. m. pI. (por ellipse) os que são de
religiões e crenças dilTerentes da religião
dominante no paiz. (Dá-se mais usualmenle este nome ás diver as seitas religiosas,
que di/ferem da egreja auglicana sobre
pontos de doutrina, seja sobre particularidades de disciplina e de fórmas exteriores;
lambem lhes chamam não-con(ol'1nislas). §
OiJsulente da Polonia; os Lutberanos e os
Gregos scismalicos d'aquelle paiz.
Dl88ídlo, s. m. (do La!. dissidium) Dissensão, discordia, desavença. B. Flor. 2. Tae. Porl.
91.

nl88ímulo, S.

DI81'límllc, adj. 2 gen. (do
dissimilis) (t. poet.) Dissemelhante, que

D1!lsímll,

ou

Lat.
não tem semeUJança, diverso. F. Elys. 7.
~q9. "ao verme tão llissimil de ti mesmo".
Dlulmllí.r, adj. 2 gen. (tlo Lat. dissimi/aI'ÍS) (I. de phys. e med.) De di versa natureza; dissemnlbante: lias partes de que se
compõem os corpos são, ou não dissimila-

resl..

het~rogelJeas.

e derivo V. Dissemelhar.
sup. de Di simile: lIO bom
Consul deve de ser dissimitimo ao bom principe_ Pinheiro, 2. r. 114.
Dl8slmllltÍldc, s. r. (do Lat. dissirnililudo) (t. de rhet.) DissemellJança, que se encontra entre dua , (lU mais cousas confrontadas; opp. de similitude.
.Dlsalllltllnçiio, S. f. (do Lat. dissimula110). Aarte de encobri r seus pensamentos,
p~oJecto : -com a simulação Ungimos o que
nao lia: com a dissimulafão, encobrimos o
que !la_ B. Ftor. 3. (. 24 . § Mostra de que
se nao entende, ou não adverte em alguma
cou. a. § O deixar pa ar sem ca. ligo: v. g_
adi simulação dôs crimes; connivencia.
~18HlnlUlúd ..mímtc, adv. Com di simulaçao.; sem se dar a conhecer; disfarçadamente. Cam. Ecl. ·2.
Dlulnmlátlo, p. p. de Dissimular; e
adI· fig. Encoherto, disfarçado.: V. g. ficou
- entre os paiZianos: "peçonha élissi?nulada
naquelle ramalhete" Guia de Caso Lobo,
116. -admittem melhor as verdades, clissiIlluladllJ com os exemplos" V. D. 1. (, 4.
-guerra -" não aberta' "peçonha ou morte dissilltttlada" Anlll'.' UM. 2. c.'18. § (no
1ent. trans.) Que usa de dissimulações; que é
lomem trMo, que obra com encoberta do
~lie pensa, e com dobrez. ~ Logares, entra(Pó~' jJassos, lJorlas clissimuladas; onde se
e estar, entrar, passar occutto, sem dar
USllella. Goes, ChI'. Man. 3. c. 20, V. Escuso. § Quadros - ; onde os per{ls, e sombras
enCObrem, ou disfarçam monstros, ou torVOL. 1 - FL. 88
IlIs.lmllhá."
Dl88lmíllmo,

r
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vez consolar-se da il;nprudencia comjque
despendeu, lembrando-sE' de alguUJ bem
que fez: o dissipador não tem motivo algum de cOlÍsolaçao. Por isso a palavra prodigo toma-se alguma vez em bom sentido:
dissipador sempre s toma em máu sentido.
DIs811J1ir, V. trans. (do Lal. dissipare)
Espalhar, derramar .. {Ig. De baratar, malbaratar, gastar profusamente, despender
mal, esbanjar: V. g. - os bens; a (azenda;
as (orças ([o reino. Marillho, Apotog. u- a

f<!rças do corpo em vigilia. e exercicios

Violentos" § Desfazer: V. g. o vento dissipa
as nuvens), os nevoeiros, e cel'ragões : e '!g.
B. L. e vaI. I. 280. 2. Arl'. t. ... 4. "assl a
cara triste dissipa as pragas dos que mal

falão" dizendo que aos praguentos não devemos bom 1'0sto. § Fazer transpirar: V. g.
-os humores. § 1
'Jissipa1' o povo; gastando-o com tributos, guerras, etc. § :- se, V.
ref. Desfazer-se; desapparecer. Viei,.. 7.489.
2. lIOS trovões, os relam pagos, os rayos, tudo se dissilJOU"
DI"!lIIJl\vcl, adi. 2 g. Que se dissipa ou
pode dissipar-se facilmente.
nl ....ltloó.·o, 11, adj. (do Lat. dissilus, separado, e {tor) (t. DOt.) Cujas UOres são desviadas umas das outras.
contraç. de De isso.
DI ..8oclabJlldáde, S. f. Qualidade do
que não é sociavel. § Tendencia, incliuação
para não se associar.
DI....oelaçõo, S. f. p. uso Oacto de dissociar, ou dissociar-se; divisão, separação,
desunião dos socios. § (t. phys.) Desal!gregação de molecuJas.
DI....ocládo, p. p. de Dissociar. § fig.
Desunido, apartado physica e moralmente:
"estão dissociados"
Dhl..oelíll, adj. 2 g. V. Insocial. § Cuja
sociedade se'dissolveu : "no estado - desta
companhia" desunido, desharmonizado. (I.
us.),
DI....oclálménte, adv. De modo insocial'
sem união de sociedade: o que se praticá
não comprindo os deveres d'ella.
Bls.. oclár, v. trans. (do Lat. dissoc'Íal'e)
Apartar o que compõe a união, o todo phy. sico, ou moral: -associando, ou dissocianm. V. Dissimulação. Vasco do os atomos, ou elementos a seu prazer»

."81'l0,

r: 155. t.
m ... lo/i"lúr, (ant.) V. Dissimular.

- os socios, os cidadães, os amigos, os conLeão, spil'adol'es; e {Ig. dissoctar os crírnes, as aslucias de muilos (I. us.).
Ofig. c. t8.
DI'Hoelá"cl, adj. 2 g. p. uso insocíavel :
Ui .... lpl1çiio, S. L (do Lat. (t'issipalio) O
acto de dissipar, de desperdiçar; prodigali- é t. adoptado do La!. por F. Elys. 8. 153.
dade. § O acto de se dissi par ou desappare- "o mar dissociavelll imitando ou antes vercer. § O gasto immoderudo e injustilicavel tendo o lagar, oceano dissociabiti, da 3.'
dos recursos de que dispõe a fazenda pu- ode do 1.- Iiv. de Horacio, mais servilmen-

Ch/'.

blica ; esbanjamento.

.
adv. Cam desperdtcio l prodigamente. § Com dissipação do espinto, desregradamente: v. g. viver dissipadamente; engolfado nos prazerps.
Dhu"pátlo, p. p. de DiSSipar. B. Flor. '1.
38. "fazenda -» § Cidades dissipadas; {Ig.
em que os bons costumes estão quasi destruidos. Feo, 'Pr. § Portugal lão dissipado em
suas conquistas (que se deixaram perder pelos reis Castelhanos.) Vieim. § aqj. Consumido, rlestruido, dispersado; desfeito, resolvido, desvanecido. !l Homem dissipado;
distrabido, desapplicado; iI. desregrado,
entregue aos prazeres.
. .
DIs"IIJlldor, S. m. (do La!. dumpalor) O
que dissipa; o que gasta prodi.gamente ;
esbanjádor, perdulario, e fie-. "rei e senhor,
amigo, e nao ([issipador ue seus ~o~os.
PaLmo 2. C. 152. "máos confessores disstpa([ol'es do sangue do lledemptor- § rem. iJtSDls .. ll.í.dlllllcntc,

sipad.ora.

te que o ~lpino Duriense, que na estrema·
da trasladação da mesma ode, usa do epitheto insoeiavel, que tem a vantagem de
exprimir com mais força e graça lia nossa
lingua a ideia do original.
DI ....olubJlldáde, S. r. (t. cbym.l Aqualidade de ser dissoluvel : V. g. em qualquer
liquido. Cod. PharlJt. p. 114.
DI.II!Ioluçiio, s.f. (do Lal. dissolutio) Acção de dissolver. § O corpo dissolvido com
o seu menstruo: V. g. é uma dissolução de
cobre em Mido, ele. ~vaporação, exhalação :
v. g. a dissolução, ou anles ([iSSlpação dos
espiritos vila.es. Correç. de Ab. 290. § Rotura, cessação: V. g. dissolução dos laços conjugaes :-de uma sociedade, etc. § Acção de
dissolver, declarar nuHo: V. g. dissolução

do maLrimonio, elc. § iJissolução do Eslado,
da republica: a ruina immmente, ou que
já teve logar. V. o verbo. § De fazimento :
v. g. das juntas, congregações, etc. Leão,
ChI'. D. Duarle, e. 4. u - do concilio. § DISem o pl'O- solução; (I. poli!.l o acto do poder modera-

(Dissipador, e Prodigo: Syn.)
digo, nem o ~issipadot' conb~celD: a ve~da dor no regímen constitucional, pelo qual a
deira economIa, e a .verdadelra liberalidade: ambos gastam e despendem sem m.cdida e sem termo. Mas os bens do prodtgo
escapam-lhe das mãos, para passarem a outras: os do dissipailol' desapparecem·lhe
das mãos quasi que se evaporam sem se
vêr, nem' poder diz,er, aonde for~m parar,
ou o que foi feilo d elles. O prodlg0 da sem
medida, é talvez liberal com exce:;~o.; ga ta com demasiada largueza. O dtSStp~([01'
despende sem utilidade e sem proveito;
estraga, e desperdiça. O pro(tigo pMe tal-

camara electiva é di.ssolvida, devendo em
seguida proceder-se a nova eleição. § fig.
Devassidão, soltura, licenciosidade de costumes; de delictos. Vieir. 10. 269. 2.
dos vicios- Andr. Chi'. 3. e. 74. - dos d;}linquenles; ([os l'oubos. ld. 4. c. 56. -erros
e clissoluções» Leão, Chi'. I. 79, § Jogos,
excessos no comer, e beber: .e commettem outras dissoluções, e torpezas" Alarl.
Cal 196. i. é, debóches, culpaveis solturas.
§ Dissolução; (t. med.) diz-se fali. do sangue, não para significar a sua decomposi(f-
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ção total, mas a diminuição da sua consis- . voracidade de uma mulher; ral'a dissonan- tal', arredar. § Adiantar-se, deixando outro
tencia, ou nimia lIuidez. § Começo de des- cia!» "concordar a dissonancia dos extre- "ou outros para traz.
Dlstanelá,·.se, V. reC. Apartar-se alonorganização vital: v. g. o doente está em mos" Varelta, p. 565. § Cousa sem proporestado de dissolução.
ção, fóra de tempo: "rezar omcio de PllS- gar-se; afastar-se.
'
Dlssolútlllllente~ adv. Com dissolução, choa em dia de ramos he gran~e d.issonanDIstilntc1 p. p. de Distar, e adj. 2 gen
a
licenciosamente. 11. P. 2. 4. 1.
cia" "tal -. nas rodas do reloglO 1. é, de~- Apartado, al'astado,. que esta um tanto lon~
Díssolnth'o, s. m. O que dissolve os conccrto. T. de Agor. 1. 3. «acha-se em ll- ge. § Remoto, longlquo.
corpos, que desata a união, e eh lace inti- vro tão douto llUma ctissonancia como essa"
Dlstuntlslllmo, a, sup. de Distante fie
mo das suas moleculas, e partes mini mas: Fl. P. f. l66. "A - de palavra aspp.ra, oll'en- motissimo; muito distante: "nações - ~ li
menstruo, na chymica.
siva" Vieir. 10. 316. 2. § fig Ma combina- P. 2. 5. 21. An·. 4. 23.
.
DlllsolítC.o, p. p. irreg. de Dissolver; e 'ão de córes, e tambem de ideias, de fórDlstár, v. intrans. (do Lal. distare; Ser
adj. Solto, desatado: "rio no inverno -. ma, de estylo, etc.
estar distante: Lisboa dista de Coilllbradll~
rapido. Maus. Afi'. § fig. Sólto, devasso nos
DlssonRntc, p. a. de Dissonar; e adj. 2 zenlos e vinte e tantos kitometros' e fig
costumes: "di.!sotulo em ~omm~tter insul- g. (~o LaL dfssonans, tis) Que tem disso- quanlo dista de um 'Ptebeu ~ u,lll. duque; i. {
tos- Casto L. 2. c. \10. Vtda dIssotula; cos- nanCla, que nao faz harmoma, e fere des- quanto vae, em graus, prlV1leRios prece:
tumes dissolulos: V. Roto, estragado. § Ani- agmdavelmente os ouvidos; discordante, dencias e mais attribuiçÕes.
'
1110 molle, e -; sem energia. AIT. 7. 2. § desharmoníco: "frauta dissonanle" Costa,
Dístego, adj. m. (do Gr. (tis, dois ele.
Desfeito, nuHo, irrito, cassado, sem vigor, EgI. de Virgo 9 V. "palavras escabrosas, e gos, tecto) (l. min.) CI~l/stal c/istego . oque
desatado: «sera em todo dissolulo, esse com- dissonantes.. Vieir. L. 39. "que o Bethis me tem dois cumes sobrepostos.
'
promisso, assy como se nunqua Cosse feitou ouça, e o Tybre me levante (com louvores
DlstélllOllO, II, adj. (do Gr. (li.! dois e
Ord. Ar 3. 113. 10. e 12. fi'il'ip. 3: 16. 4. de poeta), que .o nos~o claro T~jo, envolto. stêmõs, filamento) (I. boI.) Que tem dois
"isso he serdes senllOr absoluto, e dIssolulo, hum pouco o veJo, e dissonante. I. é, sem boa estames.
do que vos foi dado em administração» V. poesia. Cam. Ode 6.' "Sallustio usou ternJstende,·, v. trans. Dilatar, retezar.
do Arc. 3. 15. § - o concilio, cártes, parla- mos dissonantes a pureza da linguagem elo
Dlstcnde,"sc, V. reI. Dilatar·se retemento: V. Dissolver.
seu tempo» Vida ele J. J. Prot. (allude aos zar-se.
'
Dissolúvel, adj. 2 g. (I. chym.). Qu~ pó- archaismos exquisilos do pistoriadçr.) §
I!llllcnsíio t S. f. (do LaL dislentio) Dila.
de dissolver·se: v. g. as gommas sao dlsso- "Barbaras dissonantes nas llllguas, dlscor- taçao, extensao, estado do que esta muito
luveis em agua, as 7'esinas em espirilos, elc. eles nos ritos.. AI'I'. 4. 14. § Par/ido disso- estirado, ou estendido: v. g. extensão dos
e os rnelaes em menstruos, ed'issolvenles apro- nanle de 12. jusladores conlra 11. desegual, nervos. § (t. cir.) Torção violenta n'uma arpriados.
.
.
desproporcional. .Lus..1. 61.
.
liculação.
..
Dissolvente, adJ. 2. g. (do Lal. dtssolvens,
Dlssonár, V. Illtrans. (do Lal. dlSSonare)
DIstenso, a, adJ. Dllatado, estendido
tis) (t. chym. e med.) Que tem a virtude de Tel' dissonallcia de sons; soar mal, destoar. estirado: v. g. nervos, vasos, distensos~
dissolver: V. g. propriedade -. § -, S. m. § fig. Ser improprio, ser vario, desconfor- Phal'm. T.
Um dissolvente.
me; ser desproporcionado, etc. V. DissoDl!ôthénc, S. m. (do Gr. dis, duas, e
DlssoIH~", v. trans. (do Lal. dissolvere) nante.
sthenos, força) Substancia mineral assim
Reduzir. o corpo duro, e compacto a fórma
Díssono. 0, adj. (do Lal. dissonus, a, um) chamada porque se electrisa de dOIS modos;
liquida por meio dos menstruas, e dissol- (L music.) Dissonante. M. Lus. 7. p. 214. "a é tambem conhecida pelo nome de cyanile.
ventes apropriados; desatar a intima con- voz que desafina dissona he a em que mais Ualj. T. Atin. 2.7.
textura de suas partes; de1ir. § Derreter: se repara» Maus. 132. - voz; clamor -.
.UstlchÁdo, u, (ch. como k) adj. (t. boL)
v. g. - a neve, o caramélo, os metaes. § fig. § Desentoado, fóra de tom.
Arranjado em duas séries, oppostas ao lon·
Dissolver o concilio, o !Jarlamenlo, a camaOl"'souó,·o, u, adj. Não sonoro: (crio... go de um eixo commum. Bl'ot.
7'a, uma eOl'pomção; levantar as suas ses- em seus vivos penedos dissonóro» Eneida,
Dlstlclllnse, ou - sls, (ch como k) S. I.
sões, e deliberações, ficando os membros 3. 154.
do Lat.; feito do Gr. (tis, dois, e stikhos, 01"
actuaes sem poder, nem direito de se a.iunDlssnoçiio. V. Dissuasão.
uem) (l. med.) Irritação e inllammação da
tarem, convocarem, ou deliberarem. Leão,
OISSIlOllld..lI', u, s. Oque, a (Iue dissua- conjunctiva, e algumas vezes da cornea,
Ohl·. D. Duarte, c. 4. "para dissolverem o de; desaconseJ ha.
causada por uma ordem de pestanas supraconcilio de lJasilea, e o passarem a FerraOIHllIIUdÍl', v. trllns. (do Lal. dissuader, numeral'las, que tem direcção viciosa soraa "el·rei de Inglaterra dissolveu o parla- de dis, que denota diversidade, opposição, bre o globo do olho.
menlo.. "e houve por dissoluto o concilio" . e suadere, persuadir; lilteralmellte, aconDísUcllo, (ch como k) ou oísllco, s.
Leão, L. cito .forão dissollJidas as corles de selhar o contrario) Desaconselhar, persua- m. (do Gr. distikhos, de dis, dois, e slikhos,
Almeirim de 1580 por provisão dos gover· dir a que se não Caça alguma cousa: V. g. "erso) (I. da poes. Gr. ou Lal.) Dois versos,
nadares do reino de 15 de março do dito dissuadir alguem, ou algum,a cousa. Vasco que formam um sentido perCeito; em geral
anno" § No regimen constitucional o dis- Sitio, f. 35. "para as dissuadir (as cousas c um hexametro, e outro pentametro. § Lelsolver acamara electlva importa a imme- introduzida por longo uso)" Dissu.adir al- tras, ou lettreiros, ou emblemas dos escudiata convocação de nova camara, devendo guem de alguma cousa: v. g. dissuadiram- UOS, e das em prezas ou divisas. § Por ana·
para esse fim proceder- se a eleições ge- lhe aquclla ernpl'cza; - o pl'Oposilo que le- logia, lettreiro, rotulo.
raes. Na actual organisação Jlarla~entar de vava; Leão, Chl~. ,1f'. V. c. 1. Arr. 1. 2. "disOls~lc"ú.pllyl~o, a, (C!I como k) adj. (do
Portugal pode tambem ser dissolVIda a par- sttadl1l(lo-lh'o diZIa)) e 4. 24.
Gr. dls, dOIS. sMhos, tIleu'a, e phylion, Co·
te electiva da camara dos pares. No Brazil,
Dls8uodÍl··se, v. reI'. Dispersuadir-se, lha) (t. bot.) Que tem folhas sobrepostas em
ao tempo em que tscrevemos este artigo, mudar de parecer.
uuas fileiras.
Dllllluusilo, S. f. (do Lal. disstt.asio) ElfeiDlstlllucíio, S. f. (do Lat. dislillalio)
a constituição decretada dictatorialmente,
aguarda a sancção da constituinte, e por to dos discursos, ou razões que dissuadem; Operação C11ymica, que consiste em extra·
isso não sabemos ainda qual virá a ser ahi despersuasão.
1111', ao fogo, por meio. do alambique, o
DlsllIIUIlÍl'O, o, adj. Que disslJ8de; pro- -succo, espirilo, ou oleo de hervas, plantas,
o regimen do futuro. § Dissolver; annullar:
V. g. dissolver o mat7'imonio, o !Jaclo, con- prio para dissuadir; despersnasivo.
llóres, ou outras materiag. § Acousa distracto, confedel'af-ão; e fig. - duvidas, objecn1S11uoSÔ", p. uso V. Dlssuadidor.
lillada. § fig. V. Estillicidio, doença: e V.
ções; sollal-as. § Extinguir: dissolter um
DlsllUllSÓ"lo, u, adj. Que tem força de eminação, Iluxo espermatico.
bata!ll.ão. § Dissotver uma t'eunião pu:bljca,' dissuadir: 7'a.;ões, at'gumentos -.
DI stlll....1o, p. p. de Distill~r: «o_cost~COlmclO, ou asse71lblea lJOpulal'; prolllblr a
OISll,·lIúblco. O mesmo que Dissyllabo. do da nau (com a tormenta) vllllJa tao c/uauctoridade publica que ella continue a
Dlss"lIobo, a, adj. (do Gr. dis, duas ve- lillado, e cabido a banda.. 11. N. 2.350. § V.
funccio~ar. lDtimando pa~Hlca~ente, ou zes, e syllabé, syllaba) Que tem só duas syl- Estillado.
..
.
labas. § -, S. m. Palavra de duas syHa-' Dllltllludôr, S. Dl Oque dlstílla: .dlspor meIO da força, a sua dlspersao.
DIHsoh'et·.sc, v. reCo Desfazer-se em al- bas.
lillador de aguas ardentes .• § - S. m. Ap·
gum menstruo. § fig-. Dissipar-se: ti. g. Dllltúcbyo, o, (ch como k) adi. (do Gr. parelho para dlstillacão; alambique.
em fumo. § Desmembrar·se, desorganizar- ctis, dois, e stachys, espigoa) (L bat.I Que
Dllóltlll....·, V. trans. (do La~. dislillal'6,
se. § Despersar-se. § - a alma elo..corpo; tem duas espigas; cujas Ilóres são dispos- feito de di que denota divel'S1dade, e de
separar-se pela morte (L poet.) ~ Fazer-se tas em duas espigas.
slilla, gotta', fazer cair g-otta e gaIta) Fadissoluto moralmente: V. g. -; em lascivias,
DlstilllClu, S. r. (do Lal. dislantia) O es- zer distillação: v. g. distillar hervas. S(ng.)
em bl~phemias. Atart. Cat. E p. uso n'esta paço qne alguma cousa dista de ontra: V. g. Sollar gotla e gotta, V. g. distillar lagl'llllas
accepçao.
.
distan~i~ de dois logal'es; e fig. de dilas IJpo- elos olhos. H. P. r 147. 1. § Ressumar, golo
Dlsso""do, p. p. de Dissolver; em es- caso VWira, I. 1013. elO. 55.2. ,,- entre tejar.
tado de di~soluC!i0 chymic~, derretido: IJ. a vida e a morte» a distancia elos tempos e ))Istlllór, V. intrans. Cair golta, e gotla.
g. melaes dIssolVIdos em. aCIdas; saes - em dos logares. § fig. Vantagem: -que no valor V. Estillar.
a{Zua. § Annullado, des.f~lto: V. g. malrimo- se I.hes avenlajasse com tanta distancia)) i. é,
Dllltlllor-se, V. reCo Sollar Il'0lta e gotla.
mo, contt'aclo -; conc/.lto -, cár!es - ' . excesso.~. .elo Arc. 1. 6. ~ fig..Ditl'erença Cam. Ect. 7. «mudar·se Egena, ~ ~m l?lIle
D1s11on~ncl11, S. r. (do L!1L diss01~anltft) e~tre p.oslçoes e ca~hego~las soclaes. § A clara .. por morte d~ . ~llna c/lsllllIJHe.
(t. mns.) AJuntamento de ~OIS ou maIs sous d~stancla, ou em d/slancla; loco adv. que Vieim: os peitos se d~sttlao no licor Vital,
d~sproporclOnados, que nao fazem ba~mo- nao esta perto, um tanto longe, no tempo que alimenta os flllunhos. deslazem-se,
nla, e ferem desagl'adavelm.ente os OUVidos, ou no espaço. § .G0nS8l:va7'-se a distanCia; vertendo gotta a gotta..
.
mas que se u.sam. na m~s1Ca, desculp~dos (\g..fazer-se respelt.ar; n~o enlr~r ~m famiDlstlllutúrlo, u, adJ. Que serve p.ar~ ~
em consonan.C1"as Immedl~tas. § fJll': pllfe- hal'ldade, e~ conVlVenCla, em ~nllmidade. distillações: V. g. appal'etho, vaso distIlla
rença, Opposlçao, cOlltral'ledade. vzeI1·. 2.
Dlstonclado, ", p. p. de DIstanciar e torio.
157. "que sustente a vida a Elias a vomci- adj. Que fica distantc, afastado de outro
Dlstllllcídlo. V. Estillicidio. Oll/'VO, Podade dos córvos, e que 111'a queira tirar a' Dlllt1lneliu', V. tI·ans. PÓI' distante; afas~ lyanth. p. 155.
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PI.t1De~uo, S. r. (do Lat. distincl'io) O
DI8I1D.g~lldõ.", n, S. O que, a que distll1"
acto de distinguir. § ~CÇãO, C0!U gu~ se gue: "dtStmgutdol' do merecimento verdadistingue alguel!!: '!l. g..fez-me '~n!t dlstll1c- deiro e solido. § lJistinguidO/' das pessoas de
ções § O ser dlstmguldo, e dlllerençado: bem; que as tracla com distincção.
•para distincção traze!U .as tqucas encarnaDlstloguÍI', v. trans. (do Lat. dislinguedas. § O acto de dlstLDgUlr. a~ partes, e l'e) Conhecer a dill'erença, que ha de uma
sentidos em que uma proposlçao é verda- cousa a outra, com os olhos ou oulros sendeira e' admissivel, do sentido, em que o tid!Js, ou mentalmente; diséernir, § lJistinnão é. ~ Signal, ou distinctivo exterior pa- gm1' Ul1.1a ln'oposição IV. Distinccão); dividir
ra se aifferençar uma pessoa, ou uma os sentIdos que ella póde ler, em razão do
cousa de outra. § Honra, homenagem que sujeito, ou pre.dicado, para se conceder o
se presta a alguem. § Maneiras delicadas, que é verdadeIro, negar o falso. § lJistinporte elevado e distincto. § Merecimento guil' alguel1l; fazer distinccões no tractaextremado que alguepl revela. no desemp.e- mento, mais obsequioso, étc. § Marcar:
nho das suas funcçoes: sermu com multa "... 0 lucido planeta, Que as horas vai do
distincção. § Fazer clistincção; apreciar .as dia distinguindo" Lus, 2 l. § Perceber, oupessoas ou as cousas, segundo seu mento vir: distinguiram um certo ruido longiqno.
ou valor. § it (L log.) DistIDguir n'uma proAvistar, divisar: distinguiram uns vultos.
osição o que é verdadeio d'aquillo que o Caracterizar com distincção ; ennobrecer :
~áO é § Ser approvado com clistincção; (L digno de toda a estima pelas nobres quaeschol.) ter n'um exame classiUcação su- lidades, que disl'inguem o seu caracter.
perior ao que é approvado plenamente. § Dlstln(;uÍI', v. intrans. Fazer distiucção:
Pusoa de distincçao; pessoa notavel por "dislinguil' entre as suas virtudes" A1'1' • 3.
nascimento ou merecimentos proprios; que 21. § lJjstinguir-se, V. apass. Ser distincto,
tem algum titulo honorifico, ou posição dilJerençar'-se: V. g. a aguia, distingue-se do
elevada na sociedade. § Não I'azel' dislinc- cysne no collo, bico, ele. § -se, v. ref. Assiçãu' tractar a todos no mesmo pé de igual· &,nalar-se, abalizar-se, estremar-se. § Perdadé, § Não haver distincções; v. g. n'uma ue o l~ na 1.' pess. sing. do preso indo e em
festa' ser livre a todos o accesso sem pre- todo o preso su bj.
cedencias, sem preferencias. § Sem clisl'incD1stln(;uÍ\'el, adj. 2 g. Que póde distincão' loco adv. indistinctamente, sem dilfe- guir-se de outra cousa, por meio dos senBal'ret. V. do Evangel, 211. 72. !l Que
tidos.
iença.
_.
..
IDistincçao, Dllferença, e Dlveudade. se distingue, ou é diverso. § Que é digno
Syn.) Adistineção excl ue a perfeita identi- de distincção.
dade, ou a unidade. A differença exclúe a
DIstíngno, (Lat. distinguo, eu destingo)
perfeita semelhança. E a ditel'sulade exclue Termo d'argumentação escholastica, que se
aconformidade, e suppõe a qua i total, ou emprega para indicar que, n'uma proposilotal dissemelhança. Dois objectos aistin- ção se concede uma parte (concedo) e nega
guelll-se pel~ .simp,tes razão de serem dois, a outra (nego), ou que se faz uma simples
ainda que ahas seJam perfeitamente seme- distincção.
Dll!ltltnh', etc. V. Destituir. Goes, Chr.
lhantes. O numero basta para excluir a perfeita semelbança. Dois objectos, aliás se- ilfan. 1. c. 24, ClDeos ... os distituio".
Dístomo, a, adj. (do Gr. dis, dois, e stomelhantes, e comparaveis, differençall~-se
por um só caracter, nota, propriedade, ou ma, boca) (L zoo!.) Que tem duas bocas. §
accidente, que não seja commum a ambos. - , S. m gene1'0 de entozoarios. § lJistomo
Este caracter particular basta para excluir do sangue; especie de entozoario vulgar no
aperfeita semelhança. Dois objectos diver- homem, no Egypto.
DI"tonn!<iio, DlstonÍldo. V, Detonação,
lifiOOlll um do outro, quando, ou em nada
conformam, ou ha entre elles uma grande, etc. Pharm. T. 2. r. 430.
D1storsiio, S. f. (do La!. dislorlio) Conequasi total dissemelhança.
Dl8l1nelnméDte, adv. Com distincção: torRão, torcimento de uma parte do corpo,
de
um membro,
U. g. conhecer distinctamente. § SeparadaDlsh'ueçuo, S. f. (do Lat. distractio) Desmente, § Com clareza: V. g. {'aliaI' di tinctamenle. § em confusão, nem equivocação; atteução, irrellexão; desapplicação do senclaramente: ouvi distinctamente. § fig. Com tido áquillo que se ouve, que se faz. §
maneiras dislinctas, esmeradamente: por- Estado do e pirito de pessoa desattenta,
irrellectida, que se esquece, que não relou-se distinctamente.
Dl8l1nelh'nlllénle, adv. Distinctamente; para. § Divertimento, desenfado, passatemco"! dislincção. § Claramente, sem equivo- po. § Descontinuação do estndo, negocaçao.
cios. § Desvio de dinheiro, ou outros vaDl8l1ndível, adj. 2 g. Que é susceptivel lores. § lJistracções; pI. actos de pessoa
de se distinguir, que se póde distinguir.
distrabida.
(Distracção, Diversão, e Digressão. 811n.)
.DINtlneth·o, n, adj. Que faz distmguir,
di[ercnçar: V. g. o adjectivo este é distincti- Temos, ou padecemos distracção, quando,
l~;. po~que assignala um jndividuo com ou involuntariamente, ou de proposito,
dlslmcçao de outros da mesma e pecie. apartamos, ou se aparta. a nossa atlenç.ão
I'ieira. §-, S. m. Signal caracteristico, em- do objecto, em que devlamos, ou quenablema: V. g. insignias, e distinctivos das mos empregaI-a, ou a tinhamos empregada. Fazemos uma diversão, quando de proordens, classes, condições, e estados.
Dl8linelo, S. m. (anL) V. Instincto. Cos- posilo distl'3himos a attenção de um objeIa, Geol'g. B. 3. 2. I. "os elefantes são os de cto voltaudo-a para outro, que talvez não
mlioelhor ctistinclo de toda a lndia (os de Cei- tem com o primeiro relação alguma. Finalh)' -o homem por clistincto natural, co- mente fazemos uma digressão, quando de
nece ~ .bem do mal. Bem. Vai'. Rim. r pensado nos desviamQs do caminho q.ue le1!8. -«lStmto, que guia teus versos (de um vamos, ou no di cur"o, ou no negocIo, ou
no passeio apartando-nos um ponco para
pmlaslrgo) a ten criadorJl.
DI'lineto, p. p. irreg. de Di tinguir' e outra consá ou caminho não longe do priIilj. Separado, diverso: v. g. em casas dis- meiro, e que nos permitte torn.ar logo a
~cta.', Arl'. 7. 4. •. distincios em suas cel- elle. A dislracção póde s~r, e !Uulta,s vezes
• § Vo~ distincla; que se ouve claramen- é iuvoluntaria : a dtversao e dlgressao semIe, SIdeias ctistinctas ; que se não eq ui vo- pre se fazem delibera.dam.ente. A c(istmcção
~, nem confuudem com as de outros ob- succede mais de ordmal'lo em obJectos de
~tos. § Notavel, preeminente: actor dis- estndo, de rellexão, de meditação. Acliver~et~; oml/ol' -. § Homem distinclo; que são e digressão tem logar em dlscurs~s es. do com.mum, nem do povo, por nas- cri ptos, ou pronunciados, nos nell'0clOs da
~men.lo, mel'lt~s\ graduação, olicio, etc. § vida hrnnana: nos trabalhos physlCos, etc.
DIIiII,rnetú~, V. trans V. Distratar..
dorecllnenlo. d~stmcto; estremado, abalizaUlstróet.e, S. m, O mesmo que Dlstra,.elc. § V/stmelo; (L bot.) Diz-se de um
~ quando não tem connexão, ou adhe- cto, e Distrate.
.
ncla
Dlliltrnetl\'o, a, adj. Que causa dlstr~c
Ies Com os orgãos visinLJos, semelhanD ;!e\l~,) ou ~e natureza dilferente. /)ro/. ções. V. do Arc. l. 4. (. 6 v. Cloccupaçoes
I' Ile an · Extmcto: v. g. pl'aZO -. Ettteid. liistraeUvas elos estudos" id..L. 1. c, 1~
"negocios seculares, e dist!'actwos" que di'III volut~, Consolidado. '
vertem de outras occupaçoes, e commumItlnglr. ", Destingir.
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mente obrigatorias, principaes, elc. § Ilecreativo.
Dlliltrócto, S. m. O mesmo que Dislracte. V. Distrato.
DIl!ltl'nblduméntl', adv. Com distracção'
de modo distraindo; inadvertidamente;
sem querer.
DII'h'ahído, p. p. de Distrahir. Desattento, esquecido d'aquillo em que houver~mos de cuidar; '!l'. g. a7!da sempre distraludo em, ou com VWUlS, eJogos, de SUIlS obrigações: o que as não cumpre occupado em
jOIf!Js.. etc. § Ap~rtado : "distrahiclo da vida
sOlltar!a" H.. P. /. 158. §.Enlretido,occupado: dlRtraludo com I'estms, com mulheres,
etc. § Forças, ou poder distrahido na guerI'a; dividido, P. P. 2. C. 2.
lDistrahido, Abstrahitlo. Syn.) Estas duas
palavras encerram na sua significação a
ideia de uma falta de attenção ; mas com
esta dilJerença, que são as ideias proprias,
o pensamento do individuo que o fazem
abstmhido, occupando-se elte tão fortemente com eslas ideias interiores, que só attende ás cousas que ellas representam' em
quanto que é um novo objecto exterior'que
faz o homem distmhícto, atlrahindo a sua
attenção e desviando-a do objecto a qne elle a tinha de dar. ou devia dai-a. Ficamos
ctistmhictos, quando, estando a contemplar
um opjecto, mudamos a attenção para outro diverso; quando, estando a ouvir um
discurso que se nos dirige, escntamos outro di verso: estamos libslrah'idos quando
não pensamos em nenhum objeclo presente, quando recolhidos comnosco nos entretemos com o nosso propr-io cogitar, quando estamos em uma partê, e o pensamento
em outra.
DIl!ltrnhlmento 1 S. m. Distracção. § Devassidão, soltura, aissolução nos costumes.
111. Lus. 7. 513. § Apartamento na observancia do que cumpre.
Ulliltrnbír, V. trans. (do Lat, distrahere)
Causar distracção; tornar desattento. § Kntreter alguem desviando·lhe o pensamento
de cuidados, magoas, tristezas, etc. § Causar distrahimento, desencaminhar moralmente: v, g. distrallir d{) camin/w da Vil'tude; arredar, desviar. desencaminhar. seduzir. Queil'ós. V. de B. 512. 2. § lJis[l'ahir
a bateria do 'inimigo; fazer com algum ardil, que a apontem para onde não faz mal;
divertil-a, d'onde apontaria bem pam quem
a despara; fazer-lhe mudar o alvo, a pontaria. P. P. 2. c, 9. § lJistrahir-the as I'orças;
fazer que as divida. P. P. 2. c. 2. "para cUstmhir os Mouros do serviço del·rei. Goes,
Cltr. Man. 3. e. 14. § Aparlar, desviar: Paiva, S. 1. 138 V. "tirar aquellas consolações,
que o distl'ahião da sua principal obrigação" § .lJistrahir o sentido, ou atlençam
das palavras" Luc. § Distralti1' dinheiro de
col'res, etc. Desencaminhai-o, dar-lhe destino diverso d'aquelle para que foi confiado.
Dll!ltrnblr-liIc, V. ref. Não attender; deixar de preslar a devida altenção; ficar
abstracto. § Descuidar-se, esquecer-se facilmente. § Entregar-se a passatempos, di tracções, diverlimentos. § Procurar entreter-se para esquecer desgostos, magoas,
solfrimentos p'hysicos ou moraes : di trahese com a teltum; vae distrahir·se para o
campo.

Ull!ltratá." ou Ulslrnetár, V. trans. Desfazer, rescindir o ajuste, pacto, contracto:
v. g. - o casamenlo, a venda. LtIC. 3. 8. §
Quem escreve tl'acta1', deye escrever com c
este vocabulo.
Dll!ltrúte, ou - neto. Alv. de l3 de ilfarÇQ
de l797. ou
Dll!ltráto, ou DlIltl'úeto, S. m. Dissolução, rescisão do pacto. do contracto. B. 4.
,.. 650. «contratos e distratos".
Dlstl'Jlmlção, S. f. (do LaL dis17'ibulio)
Acção de distribuir; repartição, divi ão de
alguma cousa entre muitos: cUstl'ibuiçào de
premios; - de prospectos. § Di visão de um
todo em val'ias partes. § Aporção que cabe
a quem se distl'lbuiu: V. g. o conego deve
I'epartil' as distribuições com os pobres. § O
dinheiro que em algumas collegl3das e cabidos se dava da massa das rendas aos padres e conegos cada dia na mão. V, eto Atc.

700

DIS

DIT

DIU

e Res. C/w. J. II. c. 191. «cotidianas - It. § instancia. § Distl1.clo marítimo; divisão de tI!- dis~este, ou o que :nós dissemos, eslá
O acto de repartir nos tribunaes o trabalho territorio, priDcipalmente das costas, para dito' 1. é, ha-de cumpl'lr-se, executar-se'
aos juizes e escri vães, segundo o modo pre· o elfeito do recrutamento marítimo.
não ~averá m,:dança de opin!ão. § V. Dicto~
Dlst..lneór, V. Destrinçar. Machado, Ar
scripto na lei, aOm de haver a maior ordem
~Itome, adJ. 2 g. (do Gr. dlS, dois e leme regularidade no andamenro dos proces- l. 59. (vem por erro bisll'Ínça) -que bistrin- nem, cortar) (I. zoo\.) Que é fendido ao
,
sos. li Perder a distribuição em pena; é não ça este murganho a lingoagem de Castel- meio, bivalve.
ser distribuido leito ao que assim fOr puni- la.>,
Dlton~ádo, p. p. de Diton"'ar' e adj
Dlst....bó.·, V. trans. (do Lal. distul'bare) Feito dip~thoDgo. B. Gmmm. r~l'l.' "sYlla~
do. Ord. Ar. 3. (. 15q. § DiStl'ibuição das l'iquezas; em economia llolitica, as condições Perturbar, interromper. § Perturbar, alterar bas ... düongad~1) qu~ acabam em diplt.
em que a riqueza é repartida, ou distribui- a ordem das cousas, e partes de um discur- tltongo, V. g. mao, porao. etc.
da pelos membros da sociedade. § Distri- so; repetir o capitulo de traz, ou do Om
DUon~á ..,. V. _traDs: Fazer dlphthongo:
buição do ll'abatho; a sua divisão por clas- para o começo, ao revez: .em que a sen- v. g. as tél'mtnaçoes lalmas em ano e ones
ditoDgámos em ão e ões. B. Gram;n. f. 12'
ses de operario~, a quem se incumbe a tença se disturba» Res. Vida, c. 10.
DllItÚt'blo, S. m. Reboliço, motim, des- <cdi!ongando peregr!nas dições, faz perder
execução dos difTerentes serviços. § O modo por que alguma cousa se reparte por va- ordem; alteração da ordem publica. Per. mUIta parte da peVlde, em quanto a lingua
é tenra» ..
rios logares: esle quadro lem má distribui· Bibt. 3. 601.
Dlstylo, a, adj. (do Gr. ctis, e stytos)
ção de tuz. § Disposição; collocação por
Dltõngo, ou Dlphtltongo, S. m. e der.
certa ordem: o distribuição das malel'Ías (L boI.) Que tem dois est)'letes.
(do Gr. diphl/lOggos, pron. ongos, de dis, dois,
DllIú.'lu. V. Dysuria.
de um livro. SDistl'ibutção; divisão do tem·
e phlhoggos, som) O concurso de duas vo'
Dlsvélo, é contra a aDalogia da lingua. gaes, proDuDciadas rapidamente em uma só
po para varias occupações. § Fi~ura de
rhetorlCa, que consiste em se porem no V. Desvélo, e derivo
emissão de voz: V. g. OU-I'O, au-lo, ei-do
Ditu, S. f. Ventura, fortuna; commum- pei-lo, pou-co: os poetas ás vezes dividen!
discurso muitas partes juntas, a que logo
se applicam outras tantas correspondentes mente se diz á boa parte. Gatv. (. 43 . • dita os diphl!longos; V. g. a suberba Tu-i, por
em ordem. § Ordenação: "tudo attribuimos e boa veDtura,,: tive a dita de o vêr e abra- Tui: porque quando o sol sá-hi, por sai,
a clisrlibuição Divina" Sagramor, 1. 26. § çar. § Boa dita; um devedor seguro, abo- etc. Tia diphlhongos puros. como os acima
(I. de imprensa) Acção de distribuir, ou re- nado, bom pagador (bonurn 1l0men); um apontados, e outros compostos de vogal na·
pOr nos caixotins as lettras, ou caractéres fiador seguro: "pediu-lhe o Judeu fiador, e sal e pura: v. g. vã-o, cã-o, vê· is, pã-is,
que fosse dita boa. B. FIO/'. peDhor que se- fi-a, Ide u-na); V. Nasal.
de uma forma que sahiu da prensa.
Dlstrlb..ído, p. p. de Distribuir. Freire, gura O. pagamento. § -, adj. fem. de dito.
Dltono, S. m. (do Gr. dis, dois e 101l{)$,
Dltádo. V. Dictado. Lop ChI'. J. 1. 2. C. tom) (I. mus) Intervallo, que consta de dois
q. n. O 20.
.
Dlstrlb..ldo.., S. m. (do Lat. distribulor) 163.
tODS, como dó, 7111:; la, la; mi, sot: tambem
Dltá..lu, ou Dlctá ..lu, S. f. p. uso Col- se chama lerceira maior, porque subindo
O eDcarregado da distribuição, ou entrega
de alguma cousa a diJlerentes pessoas, ou lecção de dictos. D. F. Man. Cart. 9: Cento gradual e naturalmente se tocam tres ve·
em diversos logares: distl'ibuldor de jor- 5. escreve de ambos os modos.
zes; V. g. dó, 1'1!, mi; ra, sol, ta; mi, (a,
DltáIlo, S. m. (do Gr. dis, dois, e taxis, sol.
naes; - de esmolas; - de rações; e Og.
- de mercês, dons, etc. § (I. forens.) O que fileira) II. boI.) Fructo capsular, cODtendo
DltólIRnaente, adv, Com dita, felizmente.
distribue os aU!<lS aos escrivães, etc. § Dis- duas fileiras de compartimentos.
DIt~~í"Hlmo, sup. de ~i~~so: "imperio
Ditc, s. m. (do Lat. dis, ditis) (I. poel.)
Ali. 5. 9.• 00ra
Vlel1. 7. 260.
l1'Íbuidol'a, no fem. na primeira accepção.
§-, adj. Que distribue.
Plutão, deus do Inferno. F. Elys. 7. 320.
Ditoso, ólIa, adj. Que tem dita, ventuDlst..lbUír? v. trans. (do LaL distl'ibue- "para ofTerecer essa hostia abominavel, re· roso, afortunado. Bar/'eiros, f. 2Z9. ·mas
re) Repartir a guma cousa por varios; en· solvam aguardar, que o negro dile ... os foi o duque tão ditoso, que a estocada etc.•
tregar a diversos: v. g. distribuir dinheiro céos enlutte». § -, S. f. ProserpiDa, mulller § Que causa e traz dita, boa ventura. lJatu.
petas pobl'es; - jornaes, prospeclos;- as lis- de Plutão. ld. 7. 65. oorpheu dobrou a dite lJescr. r. 43. Bem. Fio}'. 2. q8. -que â vista
delle (mysrerio da redempção) chamaalgretas aos que tem de votar n'uma eleição. § iIIacrimavek
Dite, S. m. O iDferno. M. C. 1. 75. "nos ja á nossa cul pa dilosa" § V. A[ortunado,
Dislribui'" os reitos; (Ioc. forens.) enviaI-os ao
escrivão, e outros ofOciaesJ ou juizes, a que escuros reiDos, romper de dite, os ferreos syn.
Dltl·achyce..oll, (ch como k) S. rn. pI. (I.
pertence o conhecimento o'elles, ou autuar muros». .
Dltet..aédro, adj. m. (do Gr. dis', dois, e de h. n.) Genero de vermes intestinaes..
as instrucções do processo. § Collocar em
ItU..iIf1yfo, ou - pito, S. m. (do Gr. dlS,
seus logares, segundo a respectiva classi- tetraedro) (I. ·min.l Orystaes ditetraedros; os
ficação. § Levar a di versas partes «caD os que apresentam a combiuação de dois te- dobrado, e lI'z'gtyplws, triglyfo ; V. este) (L
de archit.) Espaço entre dois triglyfos, so°
que disl1'ibuem a a"'ua pela Cidade". § Dis- traedros.
tl'ibuir os papeis de uma peça; no theaDltlteísDlo, S. m. (do Gr. dis, dois, e bre um iDtercolumDio Dórico.
.
DU..ínomo, adj. m. (do Gr. C/is, dois, II'IS,
tro, designar os actores que os hão de re- Iheos, Deus) Systema, opiDião dos que adpresentar, etc. § lJistl'ibuir; dividir em par- mitlem dois Deuses, ou dois principlOs, um tres, e nomos, lei) (I. min) Cryslal-;.O
que é produzido por tres leis de de~rescl
tes o discurso, a materia de um livro, etc. bom, mItro máu.
§ (I. de imprensa) RepOr a leltra da fOrma
Dltbeista, S. m. Sectario do ditheismo. mento que obram cada uma sobre dOIS ponque se desmaDcha nos caixotiDs correspoDDltltlónlco, a, adj. (do Gr. dis, dois, e tos dilfereDtes.
DU..ocbeo, ou - chen, (ch como k) s.
deDtes. § Distnlmir; dar golpes, atirar, ar- Iheion, enxofre) (I. chym.) Acidas - ; acido
remessar, ferir para difTereDtes partes: os do enxofre contendo dois equivalentes de m. (I. poeL) Pé composto de ~ois trochCllS.
DU..opo, a, adj. (do Gr. dis, dOIS, e Ircsoldados distribUlram muila pranchada.
radical.
Dlstrlbullívamente, ou- b ..tívamenDItItY"àmlllco, u, adj. ConcerneDte ao pein, voltar) (I. boI.) Diz-se do ovuto dobrate, adv. Com distribuição; separadamente. dithyrambo. Ac. dos Sing. 2. 72. § Dilhl/- do cujo funiculo descreve ~II.JlJ. v911a de es·
§ O segundo é mais usado n'este e DO se- 1'Ombica, S. f. Poema breve acompanhado pirai que o colloca na pOSlçao dum ovulo
guiDte.
ao mesmo tempo de musica, e dança.
recto.
DUt.ología, S. f. (do Gr. di/los, duplo, e
Dlst..lb.. llívo, ou Dlstrlbttth'o, a, adj.
Dltlty..àmbo, S. m. (do Lal. dilhyl'a'iilQue distribue. § Justiça distributiva; a que bus; do Gr. dis, duas vezes, e /lu/ra, porta, logos, tractado) (L gramm.) ~ome dado~'
dá a cada um o que é seu. Epan. q. 453. § porque a mythologia representa tlaccho Das- gumas vezes á synonymia. § (t. m .
lJistributi'vo; (t. gramm.) não collectivo: v. g. cido duas vezes) HymDO em l1Oora, e louvor philo!.) Estudo das palavras que se desl~o
qualquer, cada.
de Baccllo. Garção,o e Diniz. § Poesia Iyri~ braram em duas ou mais fórmas n'urna JO'
Dlst..lcção, s. f. (do LaL cUstrictio, em- ca de estancias irt'egulares; especie de ode. gua; como o Lat. ptentlS represen.tad~ cm
baraço) Aperto, af1Jiccão, tortura. Consto de
Itítlty..o, u, adj. (do Gr. dilhyros, de dis, Portuguez por cheta e pleno ; capli(~ils reEvora. Reg. de Alcaide, paragr. 17.
dois, e thyra, porta) (I. zoo!.) Que é forma- presentado por caudal, calJedat e capllal.
Itltúa, S. f. (L de h. D.) No.me de. llm~
Dlst..lctál, adj. RelatiVO, ou pertencente do de duas valvulas.
ao districto. principalmeDte ao administraDltínlto, S. m. dim. de Dito. § (t. fam.) ave pernalta pressirostra, da Afrtca OeClden
tivo: estrada districtal; orçamenlo-.
tal.
. .
Mexerico, intriga. Usa·se mais DO p\.
DI.. résc, S. f. (do Gr. diollri~, eu urJO~,
Dlst..ícto, ou DllIt..íto, S. m. (do Lat.
Dito, S. m. (do Lat. dictum) Palavra:
districlus) A extensão, o espaço de territo- "honrar de dilo, e de feito» i. é, com pala- feito de dia, que denota s~paraçao! e eUI~iS
rio dentro de certos limites, sujeita a cer- vras e obras. Ord. Ar 1. (. 397. § Palavras urina) (L med.) Evacuaçao da urma, m
tos magistrados, prelados, juizes, etc., com eDgeDhosas, conceituosas, eDgraçadas, e ou menos consideravel.
..
DI....étlco, a, adj. (do LaL dtu~el~us, o,
as comarcas de lavouras, pastos, bosques, talvez picautes: V. g. - engraçado, discresoutos, que produzem mantimentos, mate- lo, 1,'io, insulso, mordaz, semsabor, memo- um) (I. med.) Que promove a urm~. Vb
rias para vestir, edillcar, para manufactu- ravel, etc. Atbuq. § (anL) A parte das falla~, l'emecUo diuretico. Rego, Atv. C. 5. §.su s.
ras, etc.: .lodas estas cousas as cidades as que diz cada actor; o papel. Paiv. S. 1. /. Um bom -. LllZ da Med. 1~5. ) QIOlidiadevem ter de seu elestriclo» Vasco Sitio, f. 241 V. "distribuir os dilas, e ·0 que caua
DI..rnál, adj. 2 g. (de diurno I A;W'.
145. (opp. ns de carreio, importadas de fóra, hum ha-de represeDtar» (os papeis de cada no, diario: "diurnaltrabalho do sJ.I·rllacs •
dos paizes estraDgeiros); i. é, de seu de actor) Feo, Q. l. 2 V. § V. Dicto. -§ Dilas; C. 67. § Usa-se subst. "em alg:uns UI., o
Brit. C. I. C. 28. sC. liv,.o~ diU1'1laes, com
sua colheita, de si mesmo. § Districlo aclmi- iDtrigas, mexericos.
.
nistl'alito; divisão de territorio portuguez
Dito (do LaL diclus 1 p. p. de dicere) , p. missal é tivro missat. V. DlUr~o.
) Livro
Dlúrno, S. m. (do LaL dlUrIIUIIl fi as
no continente e ilhas, que tem por chefe o p. de Dizer. § .Dilo e relia; phra3e com que
governador civil. § Districlo C'riminat; sub- mdicamos a prestissima execução, cumpri- de reza dos ecclesiasti.co~, que conte
divisão das comarcas de Lisboa e Porto, IJI1!nto da promessa, ameaça: sem demora, horas menores d~ brevlarI°il' 'nus a um)
que tem um juiz especial de crime. § Dis- dilação, ou tardança; em dizendo, ra:;enilo:
ltIúI'no, a, adJ (d~ LaL .lUI eSe re·
tl'iclo commerciat; divisão judicial, a que -com dilo e reito se creoll o mundo" § O De dia: V. g. horas diurn~. ~2 YDe cada
pertence um tribuDal de commercio de 1." dilo, dito; (Ioc. fam.) o que eu disse, o que zam de dia. H, Dom. I. 'J. •
-I)

-I)
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dia: 00 jornal diurno. B. 1. 1. 7. «trabalho
diurno. D. F. Man, Oart. 4.02. § (t. de astron.) Movimento diurno; o que o a.stro tem
cada dia de levante a poente; dlfTcre do
anntlO ou annual: o espaço que corre desde que nasce até que se põe se chama arco
diurno. § Plallela d~urno; em as!ro\, o que
lem qualidades. aclivas, como s..a0 c?-lor, e
Irio' assim Juplter, e Saturno sao dturnos.
§ Âves diurnas; opp. ás nocturnal, que só
SAiem de noute. Maus. Ar: f. 85 .."doave
nocturna espanta-se qualquer ave dmrna"
§ V. Dim'Ío, syn.
"
Dluturnldúdc, S. f. (do Lat. dtuluI'ntlas) A longa duração, longa vida, etc. Ac.
dos Sing. 2. 162. "o bom nome em a - dos
tempos se qualilJca'~ Alv. [, oul.. 1795.
Dlutúrno, Ri a.dJ. (do Lat. dtutU7:nus, a,
um) Que dura ongo tempo: v. g. dlUturna
oida. Arr. 3. 12. "torme~to, lento, e - l I -tolerancia diulurna" lJamf. dc Porto em 16~l.
RISO/ltção diuturna; longo tempo considerada. Feo, TI'. P. 2. t. 215. "5i1encio-.
Dh-a, S. r. (do Lat.) (I poet.) Deusa. Cam.
§ (por ext.) Mulher beJl~, form9sa.
.
Dh'85"eiio, S. f. Acçao de dl\'agar. § DIgressão, êpisodio, desvio do assumpto
principal, de que se tracta.
DIV051ldllr, R, adj. e S. O qu~, a quc
divaga (no sent. IJg. com referenCIa a um
assumpto de que se afasta o que tracta ou
devia tractar d'elle).
Dlv85ànte, p. a. de Divagar; e adj. 2.
g. Vagabundo: v. g. os - dllios: não divaganles astros, mas constantes na traçada
carreira.
Dlvogilr, v. intrans. (do Lat. divagaI!)
Andar de uma parte para outra, andar erraote; vaguear. V. eta Rainl.UI S. Isab. 15~:
.oão Ilade ser o mesmo salnr do convento,
qoe divagar» § Andar, passear, percorrer
ao acaso. § fig. Afastar-se do assumpto,
sair lóra da questão, phantasiar. ~ Divagar,
como transito "divaga o orbe, e do seu nome o aiiSombra, a f~tal guerra, etc." i. ê,
ngueia, corre.
Dhh, S. m. (palav. adopt. do Arab. c
derivo do verbo dana, que na segunda conjugo significa, colligir escriptos, escrever,
ou fazer memoria de tudo o que se passa)
O conselho de estado do Turco. § A casa
oode se ajunta: "no mesmo divan foi apuohalado. § Especie de sofá sem encosto.
§ Collecção de poeRias arabes, cada uma
àas quàes ê chamada ghazel. § Nome dado
por Goethe, e á imitação d' elle por outros
poetas, a uma coUecção de poesias no gosto oriental.
Dlvarleaeíio, S. f. V. Divaricado (I. did.)
Act.ão de désviar duas partes que se juntam no ponto d'onde partem; estado~das
partes divaricadas.
Dlnrlcádl., n, adj. (do Lat. divaricalus) II. bot.) Ramos divaricaclos; os que sem
traosicção se afastam a partir da sua ori~m. § Pedltnctllos divaricaelos; peduncufos cujas ramificações se desviam umas das
outras, sem formar comtudo angulos milito
abertos,
DlvMo, a, adj. (ant.) Parente: "por ser
Iaoto meu divedo» ined. 3. 65. § -, como
subsl. Parcntesco. V. Divido.
DlvclJentc, adJ. 2 g. (do V. Lat. divelle1'/, arrancar) (I. dldact.) Que arranca, aparla. ~ (I. .chym.) Aflinic1ade - ; a que para
reoOlr dOIS elcmentos, os separa de outros,
COm os quaes cada um dos dois primeiros
estava combinado do seu lado.
Dlvergencln, S. f. (I. geom. e opL)
Oapartamento dos raios de luz, que solrreram Mracção, e se vão desunindo uns dos
:ulros, p~ra lados oppostos. § A separ~ção
eduas linhas, que se vão progressl vame~le des~iando, que se alfastam cada vez
IIlIíS, (oppoe-se a convergencia). ~ fig. Diverf/IIC1a de opiniões; de pl'ocede7'; qlte sc aras·
~do ,.ecto, do,iltsto, c do bom; desaccordo,
)!CUr~ancla, dissentimento: as divereen~ ~ estes conselhos, de tacs volos, dos condo tu'Os; pareceres e votos que se apartam
~ outros, e por assim dizer ladeiam, mas
se encontram de todo.
tlrergente, adj, 2 g. (I. de geom. e de
~.) Que diverge, que se afasta. § Linhas
VOL,I-FL, 88 *
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divergentes; (I. geom.) as que partindo de
um mesmo ponto se vão afastaudo cada
vez mais. § Raios divergentes (opp. a convcroentl!S); os que passando por algum
melO, ou refiectidos, se vão desUllindo e
apartando ~os outros; que fazem divergenCI.a entre SI, e se apartam da recla pcrpendICular, ou Ill.edla. § Lenles divergenles; as
cop.cav.as ou bIConcavas; porque tem a propnedade de afastar para os lados o's raios
q~e a,s atrayessam. li (t. boI.) Que se desvia dum el:l:o ou centro commum. § (L
grarrnn.) A/lerações, ou rÓl'mas divergentes'
desdobramento d'uma palavra em duas oú
mais fórmas dilTerentes. V. Diltologia.) § flg.
Que dissente,. q~e .desconco,rd.a, que discorda: V. g. 7'aclOcmws -, optmões -.
Dh'C'·SClltIOó.·o,
adj. (I. bot.) Quc
tem nOres divergentes.
Dlvcl'ger, ou Dll'c..gír, v. intrans. (do
Lat. di, que dcnota diversidade, e vergere,
incliuar-se, eucaminhar-se para diversa
parte) (t.~de opt.) Mastar·se cada vez mais
do ponto de partida; ter, solft'er divergencia: "os raios visuaes passando pelas lentes concavas divergem; pelas convexas inclinão-se uns para outros, ou convergem"
§ (I. de geom.) Partir de um ponlo commum, desviando-se para diversas partes. §
flg. Diz-se das opiniões, ou pareceres contrarias ou oppostos: .0 espelho da verdade
reune os seus rayos sobre um objecto; o
prisnla do erro os faz divel'gil' em todos os
sentidos».
Dlvc"gillcrnido, R, adj. (I. boI.) Cujas
nervuras são divergentes.
Dh'él'sllll..~nC'c, adv. Com diversidade;
com variedade.
Dlvc.'siio, s. f. (do Lat. divcl'le.re, divertir) Desattenção da alma, do pensamento,
que se di verte, e distrahe; distracção. Vieira, L 6~. "vede a força que tem o pensamento para a diversão da vistall § Oapartar-se algo do caminho, que deVia seguir,
dirigindo-se a lagar, que fica a um ou outro lado. id. lO. 333. 2. "não -permillia outra diversão o seu rôteiroll § Distracção das
occupações, e negocias, recreio, passatempo. Freil'e, 1. n.· 7. "sonbe filosofar entre
as diversões da corte» V. Divertimento, corno dilfere. § Fa;;er divcrsão; (Ioc. milit.)
manobra que cousiste em occupar o inimigo com guerras ou ataques em diversas
partes, para o ohrigar a dividir as forças,
ou descuidar-se de alguma parte, por onde se faz o ataque, ou aO'ronta a guerra priucipal: "fazer buma diversão em EI·
vasll Ribei?'o, e Porto Rest. I. p. 28. § JJiversão; (I. med.) revulsão. § V. Distracção,
syn.
Dh'C1'SIÍ", V. lrans. Divisar. Sagra1l1or,
l. 26. «tão alto era, que dalIi podia diver~ar tudou avi tal' recouhecendo os diversos
objectos, distinguindo-os ao longe.
Dh'Cl'slcolor, adj. 2 g. (do Lat. etivcl:sus, diverso, e calor, cOr) (I. de h. n.) CUJa
cOr varia de individuo para individuo.
Dlvcrsldádc, S. f. (do Lal. diversitas)
Dissemelhança, dill'erença, que uma cousa
tem da outra; variedade: V. g. a - das dl'ogas' Vieir. lO. 173. 2. § fig. Divergencia,
opposição: divers~dade. de parecere~, .de s.ujeitos, elc. opp. a tdenltdade, § V. DtSlmcçao,
syn.
_
..
I)h'Cl'slOençiio, s. .f. Acçao de diverSIficar; efTeito d'essa acçao.
.
.
I)lvcrsHlcádo, p. p. de Dlverslllcar: e
adj. Feito diverso: "cZiversificado Adão culpado réo, do que sabira inuocente das mãos
do creador •.
Dh'crsIlICllntc, p. a. de Diversiflcar;~e
adj. 2 g. Que diversifica. Eva c Ave, l.

mttonca, elc. de sorte que não pareça sempre a mesma, e monótona.
U~,:er8l1Jcável, adj. 2 g. Que póde diverslflcar, ou vanar.
Dlvcl'810óre, u, adj. (do Lat. divcrslls,
diverso, e {los, 001') (I. bo!.) Cujas fiOrcs
não se assemelham todas entre si, sendo
umas regulares, outras irregnlares.
Dh'crsUollúdo, R, adj. (do La!. divel'SUS, diverso, e rotiurn, follJa) (I. bot.) Cuja
folhas são disscmelhantes entre si.
DhcrsUól'mc, adj. 2 g. (t. did.) Cuja
fórma está sujeita a variação.
DlvCl'sisl'O,'O, "", adj. (diverso, e sporoj
(I. boI.) Que contém grãos de fórmas diversas.
'J)lvcrsisslmol ~uperl. de Diverso: -mantimentos -11M. 1'. 99 v. ,dnterprt'tações-Il
Bem. Fim'. 3. 290.
Diversivo, (I. medJ V. I\evulsorio.
J)h'él'SO, u, adj. ( O Lat.) diversus, a,
um) Dilferente, que não é o mesmo, vário,
outro: .ir por caminho diversoll voltado a
outra parte, e com outra direcção: -se o
negocio não succedera tão diversou M. LtlS.
l.]J. 17l. q. i. é, desviado do que se e perava, ou desejava; desconforme: "rei diverso na féll Jom. ct'Arr. L. 2. c. 8. ~ Mudado,
alterado, no physico, ou no morar: elle está
completamente divcrso do que era. § Diverso no pensar; que segue diversa opinião.
M. Lus. 2. (. 19. 3. § -, pI. Alguns, varias,
muitos: diversos homens; diwrsas vezes.
Dlversórlo, S. m. (do La!. diversoriu11l)
Pousada, estalagem, hospedaria de camilibantes. Fios Sanct. p. 91 V. V. de S. Paulo. Paiva, S. I. r 71. Pant. d'Av. C. 52. "a
casa de Abraham, diversorio universal dos
pobres ... e se chamou se,"o de Abrallamll
Vieira, 8. 175.
Dlvcrtículo, S. m. (do Lat. aivuticulumj
(I. anal.) Appendice Oco, em fórma de dedo de luva, como os quI:' apresenta algumas
vezes o intestino delgado.
. Ulvc.'Udomentc, adv. Em divertimento:
v. g. passar o dia divertidamcnte. § Com
distracção: v. g. rezar -. Prompt. MoI'.

li,

q5.20.

I)h'cr.. lOcílr, V. traus. Variar: v. g. - o
goslo' di versi flcar o discurso com eleganles
palm;ras, e senlenças. § DivcrsificÇlor o lav~r
da agulha e'11 feLtios, e. com 111 att~es; I?atl'
zar, variar. § Fazer diverso: "dwerSt/icolt
Deos as vozes de tantas aves».4tm. insto 2.
p. ~~5. "di1!ersifica o amor DI\'lno .as g~a
cas e os miuisterios. Vare/la, ~97. L é, dls,
lrilJúe variamente a varias, e di versos sujeitos, e em diversos modos. § Alternar: V.
g. diversificar o tmbalho com o descanço, a
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Dlvcrtido, p. p. de Divertir. Desattento,
distrahido. § Oesattento de outras cousas,
pela attenção que se dá a alguma, que nos
entretem. Vieira, I. 6~0. oestais com o pensamento divertido, ou na conversação, ou
em alg. cuidado., Id. l. 672. "h ião os discipulos elivertictas na pratica» (embebidos,
distrahidos de outra cousa, senão d'ella) §
Que diverte; gracioso, foJgasão: "é um homem divertidol>.
Dlvcrtiméllto, S. m. Acção de divertir,
ou de se divertir, recrear; cousa que diverte os senlidos, o pensamento de rcllexões,
e cuidados sêrios: "as recreações dos reis
sejão diverlimentos, mas não diversão" Val'ella, p. 175. § Distracção, desattenção "tauto vai de ver com attenção e advertencia,
a ver com desattenção, e divertimento" Vi~i·
ra, 1. 64.3. § "Os casos grandes escusao
qualquer etiverti111entOl> (do assumpto) Id.
por, digressão, desvio. ~ A falta de appHcação: oas contribuições para a guerra tem,
ou soITrem grandes divertimentos» Porto
Rest.
DJvCl'tír, V. traus. (do Lat. divel'lerc)
Causar desattenção, diminuir a applicação
a estudo, negocio; desviar dc alguma empreza: v. g. divertiu-me dos estudos; diverti u o inimigo da entmda, que queria fazer:
divertir o pensamento de algum objecto; divertem a atlençào. Vi&inl.: "divertir os olhos
de algum objecto" Id. "diverti?' alguem da
vista, e atteuta contemplação do sagrado
objectoll let. "no mundo onde ha tantas consas, (Lue nos divertem de Dcosll Feo, TI'. 2.
{. 18Z. "os Fariseos divertirão o povo de Jcsns Christo" (fazendo que o não seguissem)
Vieir. 20. 209. Z. "e quanto á nova que o
divertia do seu principal intento, soubesse
que era fal ali id. lldivel'tir-lhes as atlenções de cousas inuteis á das importantes"
§ Fazer di versão, na guerra :. "pel.ejarem pr.lmeiro na reta<>uarda por dtvertwem el-relll
Jom. el'Afr. l:. 1. C. 6. Vie~r. Cart: ~. r. 5.
Ooulo, 8. 20. "para divertu'em o IDlmlgo ll §
iJivertir a corrente de um l'io; fazei-o mu-
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dar de Jeito. TeU. Ethiop. f. 19. § Divertir
Dlvído, s. m. (ant.) Parentesco por san· Y. Ducang-e) Signal, que dá a couhecer o
os homens de cumprir com suas obrigaçõcs; gue, ou affinidade. Ord. Af. 5. T. 23. e 1. posto, ou dign!d.ade d'aquelle que o traz'
distrahil-os. Paiv. S. 1. (. 190 v. § lJiverti1', 63. 24.. "o divido que ham de suum. o pa- espeCIalmente .d~zla-s~ das que costumavam

distrahir, desviar, faltar. á applicação, para
que estava applicado algum fundo, cabedaI, meios, supprimentos: "divertindo para as fabricas do Galinero as contribuiçoes
assinadas para a guerra" S Desviar, evitar:
diverti,/' o perigo. § DIVel'ti1'; recrear,
distrahir, entreter: V. g. - o povo com espectaculos. ,~ Divertir a pena; moderal-a um
pouco. § viverti1' a justiça; não se fazer:
"a huns se divel'tia a justiça, a outros se
alongava. Boes, ChI', Man. 4. C. 84. nesta
accepção é impess. § lJivel'lir o humo/'; (t.
med.) derivaI-o para parte onde faça menos, ou nenJ1UlU mal.
Dh'crUr-lIc, v. rer. Occupar-se em cousa entretida, e de passatempo. § lJivertir-se
do assumpto, ou proposito; desviar-se, fazer digressão. Euf1'. 3. 2. "mas vós divertis-vos mnito do nosso proposito" Sagramar,!. C. 12.
Dlviela.. , S. f. pI. (do Lat. divitire) (t.
poet.) lUquezas. Lus. 7. 8. "gaslam as vidas, logram as divicias" "e assim se veyo
a chamar riqueza impropriamente, o que
erão divicias, e averes" Le'!t. Dial. 18. p. 512.
Divido, s. f. (alteração da desin. f. de
devido, cousa devida) Obrigação de satisfa·
zer alguma somma de dinheiro, ou de ou·
tros bens em geral. § O dinheiro, ou cousa
devida. Diz-se: contrahir, fazeI', pagar, co°
brm' dividas. § Tel' dividas; estar endividado. § Chamamos dividas activas, aquel·
Jas que alguem nos deve; e - passivas,
aqneHas que devemos a outros. ~ Divida
publica; as sommas de que o Estaao é devedor. § Divida {luctttante; a divida publica,
que tEm de satisfazer-se em. praso certo e
determinado. § Divida consolidada; a divida publica perpetua. ou a que é amortisavel
a longos prasos. § Tel' divida a Deus; (loc.
1l~.) estar-lhe obngado. Paiva, S. 1. r.281.
"estou-lhe em divida de muita amizade, de
muito amor, etc." .~ 7'el' dividas a alguem;
i. é, obrigações, ueveres a elle. Luc. 5 3.
oas -, que segundo o apostolo temos tanto
a ignorantes, como a doutos- § .Divida de
honm ,. a que tem por compromisso solem·
ne a probidade do devedor. § Divida sagrada; aqueUa, cujo pagamento se nos impõe
não s6 pelo direito commum, mas ainda por
um dever moral e de consciencia, a que entendemos não poder nem dever faltar. Adag.:
"Melhor é divida nova que pec~ado velllO"
"Quem paga divida, faz cabedal" "Renego
de contas com parentes, e de dividas com
ausentes"
Dlvldnlllentc. V. Devidamente. iff.
Dividendo, S. m. (do Lat. diviilendus,
subentendendo-se nUmel'llS, número) (t. de
arith.) O numero, que se ha de re~arlir, ou
dividir pelo partidor, ou divisor. (do Lat.
cUvidenduJn, subentendido res, din leiro) (t.
comm.) A SOlLma que se ha de dividir pelos que tem direito aos bens do fallido;
aos lucros de alguma sociedade, etc, : V. g.
!J - é de 5 paI' cenlo a cada c1"edol', a cada accionista, etc.
Dlvldhlor, S. m. p. uso Repartidor, distribuidor. V. Divisor.
Dividir, V. trans. (do Lat. dividere) Par·
tir em. <!-i~ersas partes, desunir,. separar:
v g, dIVIdiram os ~oldados tt tumca ~Lo. Senhor: "o estatnano espalma as maos da
sua estatua, divide· lhe os dedos" Vieir.3.
4..'20. § Separ~r.; .limitar demarcar. ~. R.e~artIl': "!. g. d1Vldlr doze por tres; dIVIdir o

rentesco que tem de commum, ou entre si.
V. Devido, s.
Dlvlduól, adj. 2 g. Que é dividido, separado: o contrario de indivicLo. lJ. F. ilfan.
Cento 3. Ca1'ta 1. "partes individuaes, e di-

viduaes"

Dh'iduo, adj. (t. philos.) Divisivel.
Dh'lnll!fão, S. f. (do Lat. divinatio) (anl.)
Arte supposta de predizer o futuro, adivi·
nhação. § fig. Palpite, presentimento.
Dlvlnodiu'. V. Divinhador. V. Adivinhador.
Dh'lnál, adj. 2 g. (t. poeU Divino: "divinal mysterio" B. Cart. f. 57. "culto divinat" Cam. San. e Lus. 6. 25. "sala clivinat"
dos deuses fabulosos.
DJvluÓllllentc. O mesmo que Divinamente. B. N. 1. f. 95. Barreiros, r. 87.
Dh'lnolllentc, adv. Por modo divino.
Vieira, 10. 393. 2. § Intervindo saber, poder divino, ou alguma divindade: omui sa·
biamente, quasi como nm Deus pensaria,
diria, etc." Arr. 9. 9. § Muito bem, excellentemente, perfeitamente: "esta mulher
canta divinamente".
DI'Vlnotórlo, o, adj. Concernente á arte
de adivinhar. § Que serve para adivinhar.
§ interpretação divinat01'ia; feita a acertar,
contra as regras da hermeneutica. Clmha,
Bist. de Lisb. 1. p. 6.
Dlvlndádc, S. f. (do Lat. divinitas) A
natureza divina. § A qualidade de ser divino: v. g. d'este modo se demonstra e prova a
divindade de Jesus Clwisto. § Tambem se
toma pelo proprio Deus: V. g. adorar a divindade. § fig. Partes, attributos sobrehumanos: "se o coração humano tem alguma
divindade inJluida da tua. B. Ctar. 3. C. 16.
"E he tanta a divindade (attribuições divinas), que o Estado Real quiz em toda parle
do mundo attribuir a si mesmo, que tê nl'stas ilhas Maluco cntre gente besllal buscou
fabulas de sua genitura" B. 3.5.5. § Obras,
feitos, elfeitos sobrehumanos e de grandissimo saber. Vieira, 2. f. 226. -todas essas
- decretadas, sem execução, que vem a
ser?" § (I. poet.) Diz-se dos deuses e deusas da fabula. § fig. e por abuso, Mulher
mui formosa; deidade.
Dlvlnhlldo,', 01 S. (do Lat. divinatol') O
mesmo que Adivinuador. An'. 1. 5. "fazeivos - _ e 7. 6. «vendo a Balão divinha-

trazer .os. capltaes, Justadores, principes
para. slglllficarem os se,us projectos, per~
tençoes, emprezas, sen~lmentos partícula.
res l etc.: V. g. lJ. J. li, twha por divisa um
pel'!cano com a tctlm: pela lei e pela grei'
«elle he Sertorio, e ella (a cerva) he suá
dit'isa" Lus. 8 8. 60es, ChI'. Man. I. c. 5.
~ Cada uma das tiras de panno de COr
branca, amar~lla, verde, ou vermelha, se~
gundo os regimentos, que, formando an,
gulos sobre a manga da farda indicam
pelo .seu !lumero, a graduação de um om~
Clal IUferlOr do exerCIto; os of1lciaes supe.
riores tem galões. § Sentença expressa em
poucas palavras, ou figura symbolica que
serve de distinctivo em alguns JlI'llzães
em bandeiras em obras de arte, elc: 1ll0~
te, emblema. Ir. do Are. (reg. Vieira. 1J'.254
1. a divisa do estq.t~ario, do pintol~ do illl:
pressor, etc. "a cltvlsa da garrotea. a insi.
gnia. Leão, lJescr. C. 87. § Senlwno de divisa; herdad~, que vinha a alguns l da par.
te do pae, mae, ou avós, e era diVidida entre elles; talvez este senhorio se conruudia
com o de behetria; d'aqui vem dizer-se no
Nobilial'. f. 78. deviseiro de ma!' a mal'; co·
mo se diz: behetria de mal' a mar. § Raio,
marco, signal que divide, estrema e demar·
c~: "a natureza. co~ outra nobilissima, div'!sa que he o no MLCon ... separou a India
daquella ... região" Catito, LO. 6. 7. lia se·
be .. divisa e guarda da vinha" Catv. S. 1.
f. 89 V. V. Emblema. § V. Symbolo, syn.
Dhlsuçom, S. f. (an!.) Divisa, extrema,
demarcação: "o marco faz moo r divisaçomll
Elucid.

Dh'lsíldumelltc,

adv. Distinctamenle.

Mames, iliec. art. Cão.

p. p. de Divisar. § Ined. t 383.
"tendo ctivisaâo o dia" determinado. Leão,
cito no m't. Divisar. Prazos, e terlllosdivi·
saclos; determinados, assignados ás partes
com espaços convenientes para fazerem ai·
guma acção; v. g. seguir os termos do li·
vramento do repto judicialmente, ou por
duello em campo. § Divisado, é frequeute
nos lJoe. Antig. na accepção de diVidido,
partido, demarcado. H. Dom_. 2. 4.. 2. lJoe:
de l436,. P. da H. G. 1. p. 90. Oart. delRcI
Dhlsúdo,

D. Diniz.

Dlvlstllllentc,

adv.

Não unidamenle.

Vieira. Repartidamente.
.. .
_
dOI'".
Dh'ls"o, S, f. (do Lat. dwtSlO) Acçao de
Dlvlul1omento, S. m. V. Adivinhação. dividir. § A porção dividida.. ~ Acousa que
Mem. lJ. J. i. T. 4. lJoc. do sec. XV.
divide; separação. § Rcpartiçao, dlslnbUlDh'llliHslmo, o, super!. de Divino. An.. ção. § Clasificação, § Ca~a. um dos com~
10. 72. Vieim, 9. 24.5. "o - sacramento" o partimentos em que se diVide uma ca~a.
do altar.
esta casa tem sete divisões. § Discor<!i~,

Dh'llllzoeão, S. r. Acção de divinizar: desintelligencia, dissensão: h.~ grandedlvl"a - dos Imperadores Romanos».
são no partido. § fig. DesuOlao: V. g. -dc
JUvllllzàntc, p. p. de Divinizar, e adj. animos, vontades. H. Dom. P. I. (. 2. "pr~
2 gen. Que diviniza. B. FLo1'. 2. 253.
gar divisão entre o homem, e seus appellDh·lnlzár. ou - si"', V. trans. Conside- teso Paiv. S. I. 30. ~ Signal orlhograplllco,
rar como divino; deificar. llieiTa, 1. 695. que se põe no fim da regra, quando a pa"bonrar e divinizar a celebridade" ld. 7. lavra não acabou n'ella, e passa o resl~ para
239. «estas maravilhas de seu corpo divini- a linba se guinte; cOllsisle em u~, ou. dOlsfls,
zado", § IIg. Ex.altar, engrandecer, ter por cos horisontaes: tambem se diZ dtastaSlS.,§
sublime. § Endeusar, pór no numero dos Operação arithmetica, que consisle em partir
deuses.
ou dividir um numero por outro, par~ se
Dlvlnlzár-sc, V. rer. Exigir cultos e achar quantas vezes o partidor, ou dlvdl.sqr
respeitos pertencentes á Divindade. ~ fig. cabe no dividendo, ou este contém o IVITornar-se arrogante, incommunicaver, in- sor. § (t milit.) Porção de exerCito, rormagtractavel, por se attribuir grande superio· do duas ou mais brigadas, cOlUma°alda
ridade.
por um general de divisão. § Gene!' 16
Divino, o, adj. (do Lat. divinus, a, um) divisão; posto immediatamente supenoHJ
De Deus, concernente, ou relativo a Deus: general de brigada. § (t. de mar. I i
despOJO p~os soldados.
.
v. g. poder, amor divino. ~ As pessoas lJi- Parte de uma esquadra co~p.o~ta \~ j
nh:ldar-8ct, ~. ref. e tam~em lIDpess ..e vinas; as tres pessoas da Santissima Trin- guns navios. § BeneficIO de dWlsao, (ti
apasslv. er <tlVldldo1 repartido: V. g. dl- dade, § O Verbo Divino; a segunda pessoa faculdade, que a lei concede a.cerlos eVue
Vide-se a casa em ~alo~, quartos, camaras; da Trindade, Deus tllho. § Divino; inspimdo dores collectlvos de pagar~f!l so a§ p(fr~~~o'
a comarca e7n. vanas V!llas, concethos) ~ seu.s por Deus: livl'Os divinos. § Omcio dlvmo: V. lhes cabe no raleio da dIVIda. .. ga.
termos: (,dIVIde· se o ~rabalho, e felllo de Officio. § fig. Maravilhoso, sobrenatural, ex- nomia politica) lJivisão elo !rabalho, or
um alfinete e~tre. of1lt:laes de .ta.ntos lavo- traordinario: V. g. eLoguencia divina. A1T. nisação do trabalho por forma que cada
res, etc." § lJwld!l'-se: v. g. dIVIdem-se os 4. t9 "o divino Paulo" id. 9. 12. Vieil'a 10. operario, fazendo scmpre umadmersnc]ri~~J~a~
animas em opimões; diversificam, discre- 1l3. "divino Xavier".
'cão, adquira fi'ella urna gra.n. e la . alio'
p~n,!ll dissentem, divergem:. "OS bereges t:li- Dh'iso, S. f. (do Fr. devise, der. do La!. habilidade. § em geral; lJw/slM CÜJ ~~rure:a'
'jJldwos em tantas. blasfemlas, (a respeIto barbo divisa, empregado n'esta mesma acce- di visão de operações. de. qua ([Ut r só uma'.
da natl~r~za de Chnsto) ~.?mo se.ltas» V~ei: pção nos tempos da baixa latinidade, e fei- de modo que cada IndLVIduo aE~ 'de uUla
1'~. "dwldem·s..e as 0plUlOes" <r.cI.dade d'LVI- to do Lat. divictere, dividir, separar, porque ~ Divisões; as parles em q ue se d~isõeS do
dida em facçoes, bandos" adwidem-se as as devises, que faziam parte das Jibrés ser- materia claSSificada: .v. g..as II etc ou
vontades" Paiva, Cas, 7. discordam.
' viam a separar, a distinguir as familias, etc.. reino vegetal, do remo anuna. .,

r

r

e.

DIV
em geral as partes de um todo: as divisões
lerritoriaes.
.. _
Dh"l8ár, v. trans. Vêr com dlstmcçao,
enxergar: o que se divisa no semblante tJe
magoa, e tristez!1" Vieir. 1. }43. «ninguem
lhe divisou jamaIs. p~rturbaçao no ,semblante. § Conhece,r dlstlllctament~: 0.am . Ode,
6 S DistingUir, vêr cousa dlfficil: «quem
divIsoU nunca o crescimento das plantas
eor mais que .a~tente n'ellas" Lus..T1:ans{.
r 69 v. § DlvlSal'; marcar com dIVIsas o
tcrreno, abalizar, demarca:r. Carl. d'elllei D.
J. na '2 P. da f~. D. §_ Asslgnar, apraz;r: v.
g. divisar o dia. LeaoÂ Chr. J. 1. c. ~6. V.
Devisar. § - se, v. re[.- se um do outro;
distin!l"uir-se, dilfereI!çar-se com alguma
inslgOla, etc § V. AVISlar, syn.
. ..
Dlvl8clro, s. m. (anL.) O que faZIa diVIsas demarcações. V. Divisaçom. § Talvez
morador da divisa, o herdeiro, ou senhor d'ella l da behetria. ~'. Divisa.. § o
Elllcidal'. dIz-se, que era o JUIZ, e avmdor
de todos os pleitos d'entre os moradores
das behetrias.
•
Olvl!llblJldáde, s. f. Qualidade do que
edivisivel: v. g. a - da maleria. § (L. phys.)
Propriedade geral da materia ponderavel,
em virtude de poder ser separada em partes de cada vez mais tenues, até que escapem a todos os meios de exame de que o
homem dispõe.
Olvlslonftl, adj. 2 g. Concernente, que
pertence á divisão.
Ph'18ível, adj. (2 g. (do Lat. divisibilis)
Que jlóde dividir-se;. que .é. s!1ceplivel de
divlsao; v. g. a malena e dlVISlvel em porr~1lS infinitamenle p.equenas. !\ (L math.)
DIz-se de uma quantIdade ou de um numeral que póde ser dividido por outro, sem
deIxar resto; porque o contém exactamente
um certo numero de vezes: «25 é divisivel
por 5•.
Ohí80, p. p. irre/\". de Dividir; e adj.
Dividido, separado. Barrei"os, (. 6 v. «diz
Cesar ... que a Gallia 111' divisa em 3 partes>
B. t 2.2. «grandes imperios feitos, e arreigados se perderam por serem divisos» i. é,
por serem discordes os que os compunham,
por discordias civis: «os Mouros estavão
divisas entre si" i. é, em dissenções. Leão,
Chr. JJ. Duarle, por odio, inimIzade. Feo,
Q. •terceiros, e medianeiros entre dIVisos"
sSeparado, sem conversação. Arr. 1. 4. «divisDs do povo"
Oh'lsor, S. m. (do LaL.) (I. de arithm.)
Parlidor' o número pelo qual se reparte o
dividendo: v. g. quande dividil1WS quatro
IIQI' dOM, quatro é o dividendo, e dois o divisor! 011 partidor. § A casa em que na operaçao da divisão está esse numero § lJivisor commum: o numero que é divisor
e~acto de varios numeros, ou de que esses
sao multiplo~. § -, adj. Que divide.
Dh:18órlo, s. f. A linha que divide ou
~ehmlta objectos que confinam. § Comparlt!Ocnlo separado de outro por tapume, tabIque, biombo, etc.
DIviSórIo, S. m. (L. de imp.) Peça de pau
em qu~ descança o mordente, com que o
romposltor divide as linhas do orig,inal.
Dh'18órlo, n, adj. Que diviae, que
~para, que marca o limite: muro div!sono. § Que respeita á divisão. v. g. de bens
e~lre. herdeiros, ou interessado: acção ditlSona. § Selença - ; juizo - ; acção - ;
e~ que se demanda partilha, ou demarcaÇ{JCs de herdades contíguas, communs,
tonll~aes. § Divisorio; que divide, deslinda
as ralas: «1\ linha divisoria traçada pelo papa Âlexandre VI.
~tiv)oD"~' adj. (do Lat. divus, a, um) (I.
n"
lVIno. Fal'ia e Sousa. A1'r. 4. 8. §
ollJos,.pl. us subst. m. Deuses Distinguiam
s anligos Latinos os deuses chamando d'li
IIJs que reputavam eternas, e divi, divos;
:aquI' ele homens tinham passado a serem
róes erado~ entre os deuses, como os he, os penates, etc. Eneida, 10. 127. AIron~~oetas christãos o dizem dos Sanctos
lOS "lU.. Lus. 10. 82. "aqui só verdadeitil" orlOs.os Divos. estão.
tio §vorclar, .v. trans. Provocar o divorng' ~rOl.lUnclar sentença de divorcio. §
. unIr: v. g. - as vonlades, elc.
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Dh·orcllÍl'.~e, V. ref. S~pararem-se os Proferir despropositos, improperios: disse
c~iados em Virtude da sentença de divor- quanto lhe veio á cabeça. § Rezar: cUsse o
CIO. § fi~. Separar-se, apartar-se das rola- credo; disse um padre-nosso e uma ave-mações s9c'aes, ou de amizade pessoal.
ria. § Celebrar: v. g. dizer a missa. § AsseDh:orclo, s. m. (do Lat. divol'lium) Se- gurar, persuadir. § Contar, referir, narrar:
p!lraçao de casados, em quanto ã cohabita- v. g. e diz a hisloria, ou o hisloriado/·. §
çao: ou quanto a ella, e aos bens em vir- Mandar, prescrever: v. g. a lei diz, que
tude de s~ntença dada pelo juiz competen- será réu de l1wrle. § lJi;;er mal ei sua
te, desqUite. § fig. Desunião qurbra de venlu1'a; amaldiçoai-a, maldizer, maldiçoar.
amiz~de, ~e sociedade, e boa correspon- § it. Queixar-se, amesquinhar-se d'ella. B.
denCla. Btll. C. 1. 4. "manifestando o ditor- Clal·. 1. c. t3. § DizeI' a dila mal, ou bem a
cio ~ue f~zia de su~ conversação».
alguem; ser-lhe a fortuna boa, ou má, suc(D~vorclo! RepudIO, pesquite. Syn.) Di- ceder-ll1e bem ou mal. Palmo 2. C. 143. «se
vorct~ expr!II).e_ separaçao absoluta' l'epudio a dila me disser peyol' do que a minha afi'eiexpn.me reJelçao,. repulsa, acção de lançar ção merece. ,.lhes disséra agueUe dia mal a
de SI, de despedIr, ou antes de repellir da guerra. Paiv. S. I. f. 21. li Di;;el' a vo;;es;
sua companllla. Ambos são termos de ju- claramente, energicamente. Jiieir. 10. 86.2.
risprudencia. IJivorcio é a separação dos "e se Pedro cala, e não diz, plus, plus, plus;
casados, a dissolução do vinculo matrimo- brade Xavier e diga a vozes, mais, mais,
nial. Repudio é o acto do casado, ou espo- mais" § Dizer mal á sua viela; queixar-se
sado, que enjeita( ou rejeita a mulher ou do seu infortunio, lamentar-se. § J)ilfer comesposa, e a lança ue si, e da sua casa e fa- sigo, diz/i'r com os seus bolões; (loc. fam.) fal-

milia. O catlIoJicismo não permilte nem o lar a sós, comsigo mesmo; pensar sem com-

divorcio, nem o l'epudio; mas algumas na- municar a outrem o seu pensamento, e sem
ções catlIolicas tem já estabelecido a lei do mesmo o articular. !\ Não lem que dizcr;
divorcio, pela qual os conjuges ficam com- vae hem servido. § Não lem que lhe dizei';
pletamente separados, podendo contrahir não merece censura. § Di&er adeus; despenovas nupcias. Nós usâmos impropriamen- dir-se. § lJizer-se, v. impess. Chamar-se,
te do primeiro vocabulo, quando os casa- amrmar de si: v. g. {uão diz-se filho de
dos se separam em quanto á cohabilação, Paulo; affirma de si que o é. § Allegar: die administração de bens, em virtude de zer-se leso; allegar q!le está le<;ado. Orcl. 3.
uma sentença, dada por juiz competente, o 41. 6. § Constar: diz-se que vae l'ebenlar a
que é propriamente o desquile, e usamos guerra; diz·se que o mimslerio eslá em crise.

do segundo, quando o marido lança a muIher de sua casa, e recusa viver com ella,
talvez sem legitima causa, e sem esperar a
decisão da auctoridade publica, a quem isso
compete.
Dlvulgoçuo, S. f. (do Lat. divulgatio)
Acção de divulgar. O estado da cousa divulgada: v. g. - do segreclo, da doulrina,
das nolicias. lJecr. 27 {ev. 1801. § "A - do
evaugelho" a sua propagação pela prégação, catechese, etc.
Dhulgádo, p. p. de Divulgar. Lus. • Em
versos numerosos divulgad<J (o amor da
patria). Arr. 4. 9. "historia divulgada, llor
toda Hespanha..
Dh'ul~udôl', 0, S. O que, a que divulga; vulgarizador.
Dhulgár, V. trans. (do 'Lat. divulgare)
Publicar, espalhar al~uma noticia, nova;
vulgarizaI· a. Al'I'. 7. I l. «que divulgassem
pela terra a todos los mortaes o evangelho,
etc.1) "divulgar feitos em historia- Goes.
Dlnllsuo, S. f. (do Lat. divulsio) Acção
de arrancar, ou separar ã força.
Dixel por Disse, preL. perf. do indo de
Dizer. Cioso, 2. 3. r. 1:27 v. § V. Dixes,
Díxemedixeme, S. m. (I. pleb.) Enredinho, chocalhice: «andar com dixemedixe-

mes. Eu{,'. {req.

Díxcs, S. m. Joias, brincos, bonitos, enfeites que atam nos cinteiros ás crianças;
ou que trazem as mulheres, e homens nos
relogios, etc.; berloques. Guia de Caso p.
L04 v. F. Elys. "dixe" § Ornato frivolo.
IJlzctlÔI'. V. Dizidor. O primeiro melhor.
Dlzenbo, e der. V. DesenlIo. Sousa.
DIzer, v. trans. (d~ ·Lat. dicere) Exprimir com palavras aqUlllo que sabemos, de
que temos conhecimento: o papagaio falia
como o homem mas não diz como elle:
"quem poderia dizeI' per palavras os desejos dos Sanctos» 1ft 1. 6. § fiO'. Vieira! 10.
268. «os titulos de senhores âa conqUlsta,
navegação, e commercio, mais dizem o que
eramos do que o que somos" i. é, declaram Lllanifestam. § Dizer uma cousa por
oulra; mentir, não fallar verdade. § Dtzer
algo cousa pela bocca pequena; fallar baixo,
ou em segredo. Coul. 8. I. 35. § lJizer algo
cousa a alguem, ou para alfluem. Lus. 3.
125, "para o avO cmel assi dtzia. § Düer ~
algLtem, a alguma leslemunha o que se qUIzer; dizer mal d'elle, reprovar o seu caracter, conducta, veracidaile. Ord. Af. 5. 56.
4. "e os accusados digam-lhes (ás te, tet;Dunhas produzidas contra elles) o que qUlzerem. § Dizer a atguma muther com algum;
culpal-a de mancebia com" elle. Euf!'. ~. 5.
«dizem-lhe com hum estudante" !\ ReCItar:
V. g. dizer as lwras canonicas. § Declamar:
o aclor disse perfeitamente o seu papel. §

DIzei', em senL intrans. Fallar, explicarse com graça e elegancia: "tão poderoso no
dizer, que, com sua eloquencia, obrigou os
Mouros, etc.> Vieil'. 10.269. § Ter congruencia, conformidade; acertar, ajustar: v. g. dizem as obras com as palavras: "dizem as
mulheres com a vide talhada. (no chorar
facilmente). Vühalp. 4.4. sC. 5. § Detar, matizar bem: v. g. esta c6r diz bem com esl'otlIra. § Convir, concordar; frizar, estar bem,
ser conveniente a alguem. V. Contradizer,
intrans.!\ Dizer com alguma cOIlSa; corresponder-llie, ter relação com ella. Fieir. 10.
5. 2. "mas eslava o Santo dormindo, quando lhe aconteceu (o caso) ... e bem \'édes
que não diz com as vigilIas do Evangelho.
§ Ter boa harmonia e correspondencia uma
peça com outra, ou ellas entre si. V. do Arc.
6. 8. «dizerem umas com as outras (lélas da
armação) no sitio, calidade, cOres e dislancias" ld. 1. 3. "diz com o seu genio•. § Estar bem á feição, ao corpo: "não lhe diz bem
o vestido cOr de rosa á francezal) "não diz
bem a vara branca em mãos sordidas. "mal
diz o setro com o animo tyrannico e inclementel). § Communicar, ter vista, ou sahida: a porla, a janelta, que diz pam o jardim. § Aproveitar, ser util: "porque o estudo das leltras lhe disse bem, cuida que
não ha outra vida segura.. Eu{!'. 2. 3. § Dizer d'atguem, ou só âizer; motejar, censuraro Leão, ChI'. J. I. "o conde Andeiro não
quiz acceitar o annel que lhe dava a Rainha, d'el·Rey D. Fernando, porque, quando
se soubesse do presente, havião cli;;er d'elII' e d'ella .. Sá e Mil'. Egl. Baslo: "hum se
torce, outr? diz: h~ mãu jogo est!l d~ !i~guas». § 1er, ou nao ler qllP lhe dtgam, I. c,
falta que lhe n~tem. § lJ!zer; (L. [or.ens.)
allegar: v. g. dIzer de {aclo e de d!rello. §
.Dizer ás teslemunhas; pOr-llIes ~ontradictas.
Ord. Ar. .5. 56.4. § Duer a.0s dwlos; o mes~
mo. § Dizer e fazer, ou duendo e {az.cndo.
expressões, que mostraI!' a conformIdade
das obras com o yromettldo, ou ameaçadp.
Sei e.JIUr. Esll'.
168. Euf1'. ~ Vac "!lutlo
do dizer a fazer; I. é, c~sta mUIto Jl?als fazer as ~ousas, do qU!l dizeI-as, § Dizer toma-se..as ~eze~ po.r Julgai': 11· g..os l'ar~e
res eslao.lao dWldldos, que nao SC.I que dizer
de ludo tslo: § Usa-se ~am.bem deste mod.o
d!lJallar, dizem, para slgmficar que é a 9pIllIao ge~al, ou a fama que corre. § 1.?,.sse,
lenlw dle.lo; formulas ~o~ que termlllam
alguns discursos: § Digo, termo que se
emprega e~ escrtpluras e oulro~ documentos, que nao podem ter entrelI.nha~,. afim
de eJl?~ndar. um erro s~m se lllutllIsar. a
f0.lha Ja esenpla: V. g; Jo~o, fi!~O .de ~far!a,
dtgo, de J~anna. § POI ~ss!m ~I~er, se .asslt;D
se póde dizer, affirmar. elte c por assIm dl-
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zer o unico culpado. § Para mel1wr di:ser;
loc. que empregamos, quando queremos
aclarar o nosso pensamento, precisando
mais a nossa arfirmativa: elle era rico, ou
para melhor dizer, 'riqmssimo, millionario.
~ Islo não é dizer que . .. ; d'aqui não se segue elue... § Dize lu, direi eu; loc. pop.
que sIgnifica altercação, di puta em termos
acrimoniosos de parte a parte. § Eu já le
digo; eu logo le dil'ei; loc. pop. que exprimem ameaça. § Adag.: "Dize-me com quem
lidas, e di r-tc-hei as manhas que tens». §
Alguns escrevem dice, dicera, e dicel', etc.i
do La!. dice, dicis; comt udo, o uso geral e
disse, dissera, disscr, etc.; do pre!. La!. dia;i.
"Izcr, S. m. Aexpressão do pensamento.
§ No dizer d'elle; sE'gundo elle diz, sE'gundo
a sua opinião. § Vae muilo do dizer ao {azel' ; i. é, não se faz facilmente o que se
diz; diz-se muita cousa que se não faz. _
Dlzere8, S. m. pI. Murmurações, detracções, apodos, dictos, com qna se ridiculiza, ou desacredita alguern. Eu{r. 3. 5. §
AlIegações, razões, que se allegáram : o requerimenlo lem muüos dizeres.
Dlzídõr, 0, S. O que, a que diz dictos
E'ntenciosos cousas engenlJOsas, discretas.
§ ~lotejador. Luc. 7. t'2. "di::.idores, e agudos..
o que diz agudezas, graças, chistes. Ac. dos
Sing. 2. 183. &, Talvez o poeta, improvisador, o que os rrancezes chamam diseur de

a dizima é civil. § Os dizimos foram extinctos em Portugal.
nízlmo, a, adj. Decímo : "a diziJna parte" Ord. Ar 5. /. 304.
.
IJ/zívcl, adj. 2 g. Que pode dizer-se, referir-se: "não he dizivel a estupenda virtude.. Curvo, Observo 94.
D-In ....ol-ré, S. m. Termo musico pelo
qual se denota o tom de ré.
Do, por De O. Contracção da preposição
de, e o artigo o : ajunta-se aos nomes masculinos: v. g. a chave do relogio. § ii. Contracção da prep. de com o pron. uemonstractivo o: elle já se não lembra do que
disse (d'aquillo que disse); tracla-se da venda do predio novo, e do que lhe fica ao
lado (d'aqueLle que, etc.) Em ambos os casos elide-se a prep. por euphonia. § pI.
Dos. V. Da.
Dó, S. m. (t. mus.) Primeira nota da escola. Os italianos pnmeiramente, e depois
d'elles quasi todos os me. tres de canto e
mu ica, principalmente na Europa meridional, substituiram na salmisaçao por e ta
nota a s~'lIaba ui, que até ali a designava,
e que com razão foi jnlgada surda e pouco
favoravel ao canto.
Dó, s. m. (do La!. dolum) 001', laslima,
compaixão. FerI'. Bl'islo, 4. 3. ,,!lei dó delle" Ill. Cioso. 5. 2. "do dó, que bouve (tive)
delle.. M. e Moça, Ec/. 2. "ver Além-Tejo era
hum dó .. cousa que o causa. § Perder o dó
a alguma cousa, V. !lo a di1lheiro; i. é, a
dOr de o gastar. § Dó; lucto. Lobo, t. 587.
2. "de dó cobrio aos seus ... e neste por ...
tambem 'se veste" § Dós; vestidos de lucto.
Andl'. Chr. 1. c. 33. FerI'. BI'islo, 4. 7. r 67.
§ Fazer seu dó ; pranto. lneel.
Ooa, S. r. (do Lat. barbo donam) (ant.)
Doação. Elncid. 2. t. 85.2. P. da II. Gen. I.
(alias boas) Ord. Ar t. r 93. "os procuradores levam das partes muytas doas, e serviços de pam, e vinho, e carnes" no L. 3.
1'. 100.2. (,nom tomem (li Dona, mulher nobre) seus pannos de vestir, nem doas, nem
camas de seu corpo" joias, roupas, e adornos. cil. 0/'(1. 5. 65.5. "OUI'O, prata, dinhei·
ros, ou outras moedas, roupas, e alrayas;
dOllS" (bona, vem no F'uel'o, 11 Jlt;:,go, e donas, Castelh. dons á noiva, joias, atavios.)
V. a manda testamentária Citada no Elucicl.
al'l. Doas: "doas, assi toucas, como algiorar, etc... joias?
nooçíio, S. f. (do Lat. donalio) Acção de
doar: V. g. fazer doação. § O objecto da
doação. § A escriptura ou documento d'onde consta a doação.
Doódo, n, p. p. de Doar, e adj. Dado,
transferido por doação.
Doatlô.., a, s. ILa!. donalor} O que, a
que faz doação de alg. cousa. Ord. 4. 63. l.
Do,,"'o, S. m. (alterado de donail'e) (an!.)
O rosto, semblante, vulto. Leão, Orig. r 202.
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bons mols. lJisl. de Isea, {. 9 V. Alb. Comm.
§ ~ mel boI' dizedor.
DizlfllO, S. r. (de dizimo, adj.) Imposto
da decima parte: v. g. do valor das con~as
que se pagavam na cbanceJlaria: "a dizima do pE'scado... § A dizima nem sempre

era 1/10 da cousa; talvez a imposição começava por ella e depois se dlminuia, ou
accrescentava. Ord. At. 1'.5. {. 176. 4. "qne
nos pague a dizima do (pão) que assy ...
pera fóra dos nossos regnos levarem... a
saber, de (;incoenta !Jün». § A dizima parle; decima. cil. Ord. r 304. "e a dizima
parle se.ja para nós... § Dizima; a arithmelica deCimal; os decimaes, Alelh. Luzi/. "repartir numeros de dizima... § Dizinw periodica; rracção decimal, em que certos a/garis
mos se repetem periodica e indeCinidamente
na mesma ordem. V. Decima e Dizimo,
DJzlmnçiio, S. r. Acção de dizimar. PC7·.
Bibl. 4, 250. § A cousa diz'itnada.
Dlzlfllódo, p. p. de Dizimar, e adj. De
que se pagou dizima, on dizimo, Vieira, 9.
69. "a vileza das verduras dizimadas.. §
Dado como dizima, ou dizimo: e fig. "os
dias da quaresma são como dizimados para
Deus.. fttarl. Cal. § fig. Diminuído em numero. Sever. Nolic. p. 13. .pelo que chegando esta soldadesca já tão dizimada á
Jndia" (pelos muitos faIlecídos na viagem).
§ fig. Desfalcado, a que se furtou um pouco: "chegou-me o vosso presente, mas dizimado» Vieira. -alguns pagão a decima,
mas dizimada., soneganêlo, furtando parte
do que deviam pagar. § Lt'bras di.:;imadas;
moeda antiga, das quaes dez faziam uma
.libra das boa~ fortes e antigas, no tempo
de D. José I. Jf.lucid.
DI.z~J111ldO~,. S..m. O. que cobra dizima,
ou dizImo; dlzlmelro. VW!7'. 9. 69. § -, adj.
Que dizima.
Dizlmál, adj. 2 g. (t. de arith.) O mesmo qne Decimal. Forles, Prol. T. t.
DIzimá .., V. trans. Cobrar a dizima, 0\1
dizimo: "OS almoxarifes ao tempo que diziIJIaI·em... § lJizimar os solelados; castigar de
cada dez um, por sorte, quando são muitos
os culpados. Al'le /lfili/. 63. § (loc. vulg.)
Furtar alguma porçãoj sizar. § Diminuir cm
numero: a cidade {o~ dizimada pela epidemia. § Pagar dizima. Ord. Ar t. M.. q. "se
fOr mercador, e rezeI' certo, que dizimou
esse a!lTlo 'panno em ~lg\1ma das alfandegaS:', .c~l. Old. 2. 58. 'P'. § -, v. ~e!- Pagar
o diZImo: -que todo o homem se d~;;mw.sse".
§ Alguns dizem dezimal' (de dez). V. Decimal'.

nlzílllllría, S. f. Logar onde se depositava a dizima, ou dizimo.
"lziJuel..o. O mesmo que Dizimador.
DízImo, S. m. A decima parte. § Contribuição, que se pagava aos paroclios, bispos, cabidos, etc. O dizimo é ecclesiaslicQ,

anl. eel.

Dou .., V. trans. (do Lat. donare) (t. for.)
Dar, transferir o dominio d'alglllIla cousa a
alguem, fazer doaçã!l. Orei.
DobotleiJ'n, S. f. Mulher que doha o
fiado.
DobndoUl'o, oÍl- tlOIro, S. f. (do Arab.
dauara, cousa que anda á roda) Pequeno
apparelho em que se enfiam as meadas
abertas para se dobarem; volve-se sobre
um eixo.
Dohó,·, V. trans. (do Arab. c/atiar, consa
que anda li roda) Ennovellar o lIado por
meio da dobadoura. H. Dom. 3. 3. t 7.
D4ftle, adj. Dobrado, duplicado. § -, S.
m. Cada uma das peças do dominó, que
tem em cada metade o mesmo numero de
pontos, ou que não tem ponto algum: o
doble branco; o doble seis, etc.
Dohlete, S. m. Pedra falsa emendada sobre crystat ordinario, ou vidro para parecer de fundo, ou pedra fina de cOr, como
rubim, esmeralda, especie de fraude de
maus joalheiros. Barreiros, f. 35,
Dobléz, S. f. Falsidade de caracter; fatta de sinceridade do bomem doloso e hypocrita. V. Dobrez ..
nób.. a, S. f. A volta de uma parte do
panno, ou vestido sobre outra, para se reduzir a menor extensão. § A peça sobreposta a outra para a reforçar: V. g. a.s dobras
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do escudo; eram varias peças de couro cril
ou larruuas acamadas umas sobre oUlras'
Sagramor, I. 34. "escu~o de dobras. § O,;:
Cousa que engobre o ammo ; dobrez: 'lião
tem cOres, nao dobras a rermosa verdade.
FerI'. Carla, I. ?, 2. § O signal que Oca onde se dobra; Vinco, prega. § (an!.) Uma
elobra ele lJapet; i. é, uma folha. Ord. Ar. 1.
4. 16. § lJoul'a (do Hesp. dobla); moeda antiga, e de varios applidos, e valores e cunhos. Orei. At. 4. r 38. dobras cl'uzluLas e
(lob1'as valeclias; e a r 45. dobm valallia 'ou
ele banda: as de banda em t472 vàliam'300
réis. Ineel. 3. 4/15. e Sever. Nol. D. q, 46. P.
da H. Gen. 7'. 4. ChI'. D. P. I. c II. ,Duzentas mil dobras d'ouro da banda. GDe.!
Oh/'. Jlfan. I. C. -:\6. V. "aledia. § Em oUlró
tempo a dobra, era uma moeda de ouro
que valia 1'1;13800, e a meia dobra 6~~OO (a
que mais commummente se chama peça) .
mas por lei moderna tem boje a l.' o valor
de 16~000, a '2.' 81i1000 réis. § (anl.) Certa
joia antiga, cuja fórma e uso se ignora. P.
ela fi. Gen. I. 232.
Dobrátln, s. f. Parte dos intestinos do boi
ou da vacca, que se guizam e comem. § d
guizado, que d'eHes se raz. § No norte de
Portugal chamam á dobrada: lripas.
Dobl'('d,"ueule, adv. Com dobrez. Coso
la, Egl. 3. § Duplicadamente: .prolenloestupendo- Vieil'. 10. 368. 2.
noft,'adeh'n, S. r. Peça com que os encadernadores dobram as rolhas de papel ano
tes de as bater, e coser; cbapa ou raca estreita de marfim, on latão. § A mulher que
"e emprega em dobrar o papel impresso
para bruchura e encadernação
Dobratllçn, S. f. Gonz?s, bisagras, sobre que se volve a porta, JaneHa, etc. § Assento que se atravessa de um a outro banco
da plateia, quando ha grande concurso no
tlteatro.
Dob,'n.líeo, 0, adj. Flexivel, que se do·
bra racilmente V. g. vimc - ; cobra dobradiça. 11. N. 2. 333 «salgueiros - .. ~ IIg. Que
cede: «animos - ao que quereis <follcs [lar
interesses, e comprazimentos>,
Dobrudo, S. m. (ant.) Um (/obrado de
ceta; um rolo. Elucicl. Sltppl.
Dobrátlo, p. p. de Dobrar, e adj. § Que
tem dobras, ou peças que rerorçarn. Sa·
gramo t. 24. "escudo mais dDbrado q~e o
de Ajax" "a dob1'ada couraça rompe mllda.. Eneid. 12. 83. Vieim. I. 563. § Outro
tanto; o dobro: v. g. ctlslolt issso que dizeis, mais dobrado; i. é, e mais outro tan·
to. B. noJ'. 2. 74. § Fornido : v. g. Mmem
dobrado de óssos, ou carnes. Vliss. 8. 147.
assim, cava/lo dobrado' de {erreas c/WJlIlSO
dobrado escudo. § Mui/o curvado: aquelle
velho anda quasi dobrado. § AJ'ma dqbra·
da; l'ornida, e rorte : v. g. arco que nao se
maneia facilmente por isso, por pesado, elc·
l
§ ]i'orrado, não singelo. Ined. 3. 518.• c~
ças dobradas, mongy -:" § Du~s vezes mal?,
mais que outro: "amigo anOjado (olTendldo, agastado), inimigo dob!·ai.!o~ DellG. Ad.
p. 16. Vieil'. !. 547. "a restllUlçaO, que devem não he só huma, senão dDbrada. § ~g.
CaJ'las dobradas' duplicadas, duas COpias.
Coul. 8. 22. § DÍJbrado; fig. dissimulado;
com dobrez. Lus. 2. 76. "palavr~s llobraelas" Id. 8. 75. "minha verdade sll1ccra,.e
não dobrada" e assim: Cal'ladobrada;escnpta com dobrez, dissimulando engano ~~ra
maL da pessoa, a quem se escreve. R. U; 1'.
D. J. /l. c. 4l. "esta carla, que o duque Vira,
que parecia a boa ré, e não dobraria, odes·
carregou, etc.- Paiva, !t. I. 291 v.§-~~P~~Z
são -" dissimulada, nao clara. .,.,11
dobrado; ambiguo, equivoco. § lIo"~el/lt
brado' que não diz o que sente, nao SI
gelo; , refolhado; que. usa de dobrez.. ar
duplicidade: "coração dobrado".
ei
1. «manhosos e dobrados conselhelr05JlIGal~
Jl
1. 364, .almas llobradas e refolbadas
_
vão, S. I. {. 4. § Eslar sobre dobraria deal
'eogllem, ou andar dobrado sobr~ al~UI!III, restender d'elle que não ralla Sll1ccro, e t
ponder-Ihe tambem dobrado. Sagram. ~dô
31. (. 13'2 V. "mas cu que tenho o mg doconhecitlo, e quasi que sDob1b·e.:1/e ~~~cido,
brado» Cam. Sono t 51. §
.;dá.. V, se·
voltado, etc. § Sepultura LW I
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allura. § Torl?-ado, coovel·ti~o, ou multi - dobra?, ~ soldo tres vezes» por, tresdobrar.
tlicado em dOIs : «J~sus s~ .tloha dobrado, § MutJp~lcar: "com beneflcios accrescentão
e multiplicado em Joao» Vtew. 5.4.94. § No- e dobrao a benevolencia, e amor dos seus'
ticia-; que se repete, ou confirma. § Ca- e, dos estranhos» ««obrar o entendimento,;
ma dobrada; de casados, ou d~ .homem, e Can~. Est. 1. 28. Pawa, S. 1. (. 120. "dobrah
mulber. § Passo dob!'ado . (t. ml!Jt.) accele- lagr.lm.as saudosas, chorai José 1, etc.» ~
rado. § (na bot.) Flor d067'ada; aquella cu- Mutlp!Jcar com reflexos: "dobrando o sol
ja corolia dobra de tal !D0do, que todos os seus rayos, nas laminas, nos eLmos ... nas
estames flca!ll. conv,ertldos em pét~las,ou espadas CUl"Uscantes" § Dobrar a ganancia;
lacinias. O plStlllo n estas 1l0re~ ordmana- ganhar dobrado. § Dobrar o passo; apresmente, ou é tr'ansformado assim como os sal-o: - a marcha; accelerar, e andar jorestames, ali aper~ado ~ suf!ocado de mo· nadas dobradas. § Dobrar a voz; cantar com
do, que fica estenl, e nao da sementes fe- quebros de voz) por tempo notavel, como
cuudas. Brot.. C. I. p. 211. § Dobrado, adv. fazem os canarIOs, rouxmoes. § Dobra1';
Dobrado mawr; por duas vezes, dobrada- voltar: v. g.- uma t?'avessa, uma ma. §
mente. Paiva, S. 1. (. 200. § Fallar, ?'espon- Vergar, curvar: tem tanta força CJue dobra
der dobrado; com dobrez, não dizendo o um varão de ferro. § DobraI' a (olha' (Ioc.
que se pensa. P. P. 2. 152 v.
fam.) deixar de fallar, esperando quê acaDobradúro, S. f. O acto de dobrar; cu1'- be outro que se entremette, para depois
valura. ~ O signal amassado que fica na con~inuar no que ia dizendo. § Dobrar
cousa doorada.
.
(L lmgua; loc. fam. que se emprega para
Dobrál, S. m. (ant.) Dolsa. ou carteira: mandar a alguem que faLIa, corrijir os
.dobral de co)'rO" Etucid. Supp.
termos em que o faz, e com que parece fal·
Dol,roDleoto. O mesmo que Dobradu- tal' ao respeito devido. § Dobra1'; repetir:
ra. B. P.
"dobrando sempre este requerimento" B.
Dobrão, S. m. au.gm. d~ Dobra .. ~.locda 3. 5. 6. ~ Encaminhar, dirigir a outro ponlo:
de ouro de 24.tl\000 réls : hOJe tem dlfleren- (,tendo dado cabo de uma náo, "dobrou-as
te valor. V. Dobra. § Moeda de ouro de Hes- sohre as outras" i. é, dirigiu as a accom·
panba, que valia 16 patacas,
meltel-as. B. 3. 6. 7. § Dobl'ar os pés com a
Dobrár, v. trans. Duplicar; accrescentar cabeça; fig. duplicar; augmentar muito em
outro tanlo. § Voltar a porção, ou parte de preço; ser muito mais caro. § Dobrar a
uma cousa sohre outra parte: v. g. - um cerviz; submetter-se, humilhar-se.
ramo de pan/1O sobre OUll'O; - a parle de
Dobrai', V. intrans. Vergar, curvar: V.
uma {olha de papel sobre outTa ; a ponla de g. - com o peso. § fig. Mudar cedendo a 1'0DIli prego, ou arame, sobre o mais; dobraT gos! ao temor etc. V. g.- de 1'esolução.
os vestidos. para os guardar. § /JobTar os SI' FreIre. § Dobrar; voltar: v. g. dobrar sobre
nos; fazei-os voltar sobre o seu eixo, como a mão direi/a. Pant. d' Av. c. 4.9. § Voltar,
no loque a defuntos. § Dobrar o cabo; (Ioc. guinar conlra: «dobrou logo sobre elle"
nau!.) passar alem d'elle navegando. Viei7'. tornou a sair a atacai-o. B. § Accrescen10. 283. e fig. Lobo, t. 628. «ao dobrar de tal': -dobrou sobre estas culpas" commetuma assomada. e fiO'.
g «o rei já dobrava os tendo outra. B. 3. 7. 8. ~ Augmentar em
10 annos" passava d elles. Luc. 3. 1. outros dobro, duplicar: o dividendo da comp. c/odizem: dobl'ar sobre tanlos annos. § Dobrar o b1'OU este anno; «dobTam as lagrimaslI Id
joelllo; curvaI-o. § ii. fig. Fazer vergar, cur- 1. 4. 2. «com isto dobravão os zelos, ciu'ar, como quando se ajoelha. § Curvar: v. g. mes" IIg. Utis. 1. sC. 1. 12. V. «e sendo so-o arco. § Dobrar a singeleza; não usar d'el- berba, dobra em vaidade com trajos vãos.
la, mas reveslil-a de nobreza. Cruz, Poes. f. Dobrar, ou dobTa?'-se o animo. Res. Lei r.
50. § lJobrar atguem com l'OgOS, I~grimas; 73. "dobrou na má vontade qu~ tinha" Sa·
colDlDovel-o, demoveI-o do proposlto, e as- gramo 1. C. 29. § Dorrar; repetir-se: .a nosim com razões, ou medos; com doutrina, va da morte do Soldam dobrou com huma
ele.•quem o ha-de dobTa7' a me remediar" batalha que jJle deu o Turcoll B. 3. 1. 3. ~
Paiva, S. 1. r. 167 "c/obrar os animos dos fig. Fallar, tractar com dobrez: "a mim so
Deis a esta mansidão" Cato Rom. 1. 76 \. «as nao minto, não dobro, não dissimuloll Sá
lagrimas não o dobrarão nem a ouvir-me !tlir. r. 239. ult. ed. § DobTar sobre alguem;
iÓmente' "Deus não persuade nem dobra dissimular, enganar ao que dissimula, cocam razões bem achailas, senão nascendo mo quem dobTa sobre etle. § Dobrar tem a o
do fundo do coração" Paiva, S. 3. 81. § Do- mudo, except. indo eu d6bro, tu clóbras,
b"ar a out1'a opinião, par/ido; demover; elle dóbra, ellcs d6bra71l; subj. eu, e elle
lnunca mo deixou dobrar (O coracão) a ou- dóbre, tu dóbres, elles dóbrem; lfip. c/óbra,
tra fé. 'i. é, mudar de crellça. Lú.c. 4. 1. § d6bre, d6brem.
Dobrar alguem para seI' nobre, justo; incliDobrar-se, V. ref. Curvar-se: v. g. donar, mover. lned. 2. 6. § Dobrar; fazer ce· bram-se (ou dobram, intrans.) os Ta11l0S
der, domar. Ftos Sanct. «dobrar o vicio da com o peso: "aos 70 annos, quando o corpo
carne. fig. Sagram. 1. 34. "amor dobl'o!t se dobra, e derrea" Luc. 8. 18. § Dobrar-se
a bruleza do gi~antell § DobraI' o pensa- ao pal'tido de alguem; bandear· se com elle
mente; fazer muaar. Eneid. 4. 5. fazer ce- por empenhos, persuasões, rogos, medo,
der. Palmo 2. C. 131. «entã, dobrando algü peita. § Duplicar-se, e como razer;se em
I1nto sua condiçã, etc.lI § DobTar; fortare- dois. VieiTa: .Jesu se tinha dobrado, e mul~r,reforçar engrossando, ou multiplicando: tiplicado em João" Dobrar-se a resta da ardil-se d'aquillo que está junto a rousa for- tilheria; as accla711ações, etc. B. 2. 10. 3. §
le, e defensiva. Vieira, 5. 424. "ás escamas Repetir-se, multiplicar-se: «os echos pelos
(de bronze) que dobravão, e fortalecião a montes se dobrarão» Utiss. 9. 4. M. Lus. 2.
saya de malha do gigante» «ctobral' o mu- r. 91. 2. "se dobrarião na terra os tormen·
rol engrossando-o B. 2. 7. 5. § Accrescen· tos, etc.lI § Dobrar-se; fig. moldar-se, ac·
lar Oulro lanto, accrescentar muito: "man- commodar-se cedendo: «homem grave, e
dou dobrar os bateis" indo outros mais. B. severo, que se dobl'a mal a estes artificios
l.6. 3. (para augmento da força) Dobrar a de comprazer" B. 3. 1. 1. § Dobrar·se ao
~rada com outro lanto. dinhel?'O, que se 1'ogo; ceder. M. Lus. Sagram.• \. 22. (~do
ajunta: "a:lém dos repalros feitos, toda bral'-se com rogos ou amoestaçoes" .a JUSlijuella nOIte gastaram em dobrar outros liça de Deos nao se âobra como a do munrepalro~. B. 2. 1. 6. "reformar as estancias, do" Eu/?'. 2. 7. • dobrar-se por rogos, nem
e l!OOl'a·l~s e~ artilheria" i. é, assestar importunações» V. do Arc. L. c. .t 7.
mUlta maiS artllheria. ld. 2.6. 5. e 3. 6. 3.
Dóbre, S. m. O dobrar dos smos . o reiplra dobraI' mais n'estas forças" Dobl'ar os quebro das aves. Fenüc da Lus. f. 32 L. §
I~I a.s lanças; desparar mais, arremessar PagaI' em dobre; em dobro. InOO.. 3.425.
t~llde. Eneid. 9. 195. (Ias hasteas vão doDóbre, adj. 2 g. Dobrado, dupllcado, do"undo. - as aslucias, diligencias, etc. § Au- ble. Eneid. 8. 65.•0 álemo na cõr da folha
~eutar em numero: V. g. dobrar gemi- d6bre" i. é, que tem duas cOres na fo~ha. §
! o C!IOI'O,
o l'iso; chorando, 'rindo Que tem dobrado valor das DJoe~~s slJlgemaiS. Frewe, l. n. O 24. "mandou alistar las do mesmo nome: V. g. ?'ealllt~z dobre,
gefte, e dObrar os presidios" "dobrando. os aliás clízemos dobl'ão ; um dobrão de 6~'100
~ pes duros, despacha a multidão que tem devia ser uma peça de L21$1800.. Al~. de 2 de
I aute» Lobo, r 5~4. ~ Augmentar: "dobrou jul. de L687. V. Dobra. § Ug. Fmgldo "trato
arrogancia" Luc. M. P. c. 183. «mandou dobre" simulado, do que engana a quem faz
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d'elle fiel, e espera que lhe diga a verdade.
B. 4. 4. 25. § Espia dobl'e ; a que trahe, e
ntrega o segredo de quem a manda espiar,
e lhe dá aVIsos falsos. § Festa dobre; a de
maior solemnidade ~ue a semidobre; CeI'.
Sel'a;ph. mas boje dizemos, (esta dltpleJl, e
semuluple:c.
Dohl'él, S. m. (do FI'. ant. doublier, panno de mesa, ou guardanapo) Signir. incerta: "fez encher um dobl'el, que (o ~Iouro)
trazia, de bom pão alvo.. Ined. 2. 3!17.
UO'"'ete, S. m. (an1.) Provavelmente o
mesmo que doblete. Doc. de 1347. nas P. da
B. Gen. 1. p. 258.•com outras pedras pe·
quenas verdes, e outras vermelhas redondas, dobl'etes, e vidraças"
Do'"'CZ, S. f. (ou masco no Cast L. 8. e
An'.) Falta de sinceridade do homem dobrado, e lrédo de dois corações, que nos encobre a verdade, e ind uz em erro; falsidade de caracter, doblez. A1'1'. 1. 23. «os cus
dobre::es, m:llicias, e refolhos" "sem dobl'ezes, sem enganos~ nem cavillaçõesll V. do
A1'c. 2. 32. "verdaueiro Israelita. sem dobl'ez» Paiva, S. 1. t08. § p. uso Dobradura:
-rugas, e dobl'ezas do estomago» Curvo,
Obs. 123.
Do'uoêz, adj. 2 g. (anL) Dóbre. lnfd. 2.
81. "hum tráto dobl'e:;"
Dobl·ez.., S. f. Dobrez, doblez. l"'los Sanct.
p. 93. 3. "em sanclidade, e em graça sem
dobl'e::a couversemos neste mundo" "a Sa·
maritana com alma sin;ples ... os Judeos
com dobreza» Calpo, fiom. 2. p. 4.29. e 394.
.animo sem dobrezall Luc. 7. 3. otanto artificio, e-.
Dõbl'O, S. m. Outra tania somma, ou porção; o duplo: v g. custott-l1Ie não C!1lCO,
mos o dobro: i. é, dez: "em dobro·, Arr. 7.7.
§ Esta palavra ajunta-se aos adjectivos numeraes, para indicar a multiplicação, ou
quantas vezes se toma uma quantidade:
V. g. tresclobro, (quadruplo, ou qUllltuplo)
seis dobro, nove dobro. Orcl. Ar. 2. (i0. 7. e
L. 5. 20. 17 "paguem em doos dobro" parece ser o quadruplo; mas como dobro é tomado por a multiplicação, será talvez o duplo, ou o valor dobrado; como ll'esc/obro é
triplicado; doas dobro, duplicado, elc. -CJlIe
lhe pagareis em cem mil ctobro no Ceo" Paiva, S. 2. 566.
Dóeo, S. f. Espaco mais ou menos extr,nso n'um porto, rodéado de caes, em que enlram os navios para se abrigarem, fazerem
carregamento ou descarregamento, concertarem, etc. § Doca fluctllante ; grande construcção de madeira, de fórma rectangular,
que se abaixa deixando-lhe introduzi I' agua
dentro para poder entrar n'ella uma embar·
cação, a qual depois se põe a secco por
meio de liombas, e fechando as aberturas
por onde entra a agua, para lãzer aessa embarcação di versos concertos.
Docillno, S. f. lntrumcnto mu ico antigo; especie de trombelinba com palheta, e
varios buracos, semelhante á frauta doce.
Barlos; e EIt('" 1. I. !tt. P. C. 69. "doçayna•.
Doc.) 100. Leil. Afisc. V. Docaina.
DOçill, S. e adj. Variedade 'de uva do Minho.
'Doçál', adj. 2 g. Que alrecta de mimoso,
e maileiras ridículas aO'ectadas. Presles, f'.
7. Leit. Misc. -mulher palaciana, presumpluosa, e doçá'rl> § Pera c/oçal' ; especie assim cham'.lda. Leão, DeSCI'. C. 33.
Docllríll, S. f. (t. fam.) Grande quanlidade, e ·variedade de doces.
Dbce, S. m. Iguaria fcita de meJ, ou de
assucar, com [ructas, ÓVOS, etc. Ac. dos Smg.
2. 221.
Dbce, adj. 2 g. (do La!. dulcis) Que cau,,:
sa no paladar uma sensação semelhante á
que o'elle produz o mel, ou o a sucar. §
Agua doce; não salgada, nem salobre ; e no
fig. diz-se do que no seu genero é inferior
e insipido : V. g. ]Joela de agua doce' mau,
insulso. Ac. dos Sing. 2. 90. § Amendoa doee; que não é amai'ga § Que é preparado
com assucar: arroz doce, alct7'ia doce. §
Doce; fig. qllB se move êom pouca força:
machina -. § Suav~, agradavel: 'I!. g. doce
voz; doce memona, ou lembrança,. doce
engano,. doce viveI', doce morte. Ganc. q. 6.
Res. J. 11. 40. •doces Ungidas palavras" § No
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moral: sereis devotos para Deos, e doces pa - Docllísslmo, ti; super!. de Docil. Epan.
ra aproximo» Ma/'t, Cato 210. L. 1. c.
M.9.
genio -, condição palav7'as doces, 11IaDócllmcllCc, adv. Com docilidade, com
neil'as - aITaveis, ))eniR'nas. § Sem escabro- I brandura. § Com obediencia, com submissidade, sem aspereza. S Doce de fazer; i. é, são.
Doclnu'sla, ou J1)ocltnil"Cicl~, S. r. (do
suave. !tI. Lus 1. 4. 2. ~ FerI'O doce; o que
não é pedrez, mas doóra, e corta-se sem Gr. dokimasia, ensaio) (L cbym.) Arte de
quebrar, e faz correia. § Lanfalnenlo doce; ensaiai' em pauto pequeuo as minas, com
o da escada, que é menos Ingrcme. § - o fim de averiO'uar a quantidade de metal
adverbio (por docemente com ellyp e do que ellas contém. DiU'ere da melallU7'gia. §
mente) "doce tanges, Pierio, doce cantas» Docimásia pulmona7'; (L de medo leg.) o
Fe/'r. Egl. 2. § fi'a;;e7' a bocca doce a alguem; todo das experieucias que se fazem com os
afagai-o, acariciai-o para conseguir d'elle pulmões. de um feto, para se conhecer se
alguma cousa. § Adag.: .0 que é doce nunca resl?iroy, e portanto se do ventre materno
amargou.
saulu VIVO, ou se morreu antes do parto.
DÕCe-ll111lÍrga, S. f. II. boI.) Vinha braDoelmástieo, a, adj. Que pertence à
va, vinha de Judéa.
docimastica. Pim. C. 1). 374. "en~aios dociDocclra, S. L de Doceira.
maslicos».
J)ocelt·o, S. m. a2 S. f. Pessoa que faz,
Docissimo, a, sup. de Dóce. O1\SO preou vende d(lces; conteiteiro, conserveiro.
fere dulcissimo, mas docissimo é mais anaDocél, pI. Docéis, S. m. Armação nas 100'ico e regular, c tem por si Vieim, 8. 19.
costas de alguma cadeira; tambem nos al- e 6. 460. Maj'l. Ua·t. I. 14. Diniz, IdUl.
tares, etc.; espaldar. Dorc~t diz D. Nunes:
Dóc.to, Doctt'ína, e derivo V. Douto,
V. Dorsél. § Armação de madeira, forrada Doutrina, etc. Leão, lJesc7'. A7'r. 5. 17. "dode damasco. seda, ou outra fazenda, c 1'0- cio".
deada de sanefa, que fórma como um peJ)oclllUcnti.dllnlcntc, adv. Com docuqueno tecto, e se coUoca sobre o altar, so- mentos.
Doelllllcntiulo, ", p. p. de Documentar,
bre o throno dos reis, sobre a cadeira delS
bispos, nas camas, etc., servindo de pom- e adj. Fundado, apoiado em documentos,
pa, ornamento, etc. § fig. Docêt, ou rnma- acompanhado de documentos: j'equerimenlo
da de pa1Tas, jasmineij'os, e t c . '
documentado.
J)ócelllente, adv. fig. Suave, agradavel,
Docl!."eulál, adj. 2 gerr. Que se fuuda
g-raciosalLente: v g. que dócemente {alia, e cm docnmentos: prova documentai. § Que
dOce 1'i: "as sereias cantam d6cemente» Cam. se faz, ou realisa por documentos: concurSono 2. 2." Cento .d6cemenle lembrão os lJ'a- so documental.
bailIOS passados. H. N. 2. 318. § Com terDoeumenColl', V. trans. lnstru.ir com donura. com meiguice. § Praticar d6cemente; cumentos algum arrazoado, ou requerimencom brandura, sem colera. B. 2. 3. 5.
to; ajuntar tiLulos, provar com documentos.
Docente, adj. 2 geu. (adoptado tio do- Leis Mod. Est. da R. Acad. do Porto. AlV. de
cens, lis) p. USo Que ensina. § Corpo docen- t7 de De:semb. de 1802. "requerimento do·
te; o conjuncto de professores de uma es- cwn/mtados.,
chola; o mesmo que corpo cathedratico.
Documénto, S. m. (do Lat. documenlum)
J)océtes, S. m. pI. Hereges, que julga- Maxima, principio, p'receito doutrinal, em
vam phantastica a encarnacao do Verbo.
physiea ou em mora. Paiva, Caso ll. VieiDocetísDlo, S. m. A seita, as opiuiões m, lO. 226. 2. § Instrumento, que. erve de
dos docétes.
instruir o processo, e provar o que n'elle
Docezínbo, 11, adj. dim. de Dóce, e S. e allega: "ajuntar os documentos, c ilrtruAlgum tanto dóce. § Um pequeno dOce.
mentos aos autos•. § Declaração escripta,
Dôebclo, por DÕIl-cbc-lo, (anL) Dou- (rue serve de prova, ou de titulo. § JJocute-o: "e certo que parece hum jogo de do- menlo anl/umUco; o que tem todas as forcllelo vivo» l':out. 4. 5. 4. e Sold. Prato "dott- malidades da lei. § lJocumento pal'Uculal';
clle-lo". V. Clie e Xe.
o que é escripto por qualquer pessoa, sem
J)ocbnaúlco, (ch como k) s. m. (do Gr. intervenção de olficial publico. § Facto, ou
dokhmaikos, de dokhmê, uma certa medida objecto, que serve de prova. § Documenlos,
de extensão) Pé na poesia 01'. e LaL, com- ou papeis de bOl'do; (t. comm.) o conjuncto
Josto de cinco syllabas, uma breve, duas dos tilulos, in. trumentos, etc., que os caongas e duas llreves.
pitães de navios em viagem são obrigados
J)OClllllíIlCO, (-eh como k) adj. m. Ve)'so a lrazer a liordo, sl:'gundo os reg·ulamentos.
clochmiaco; aquelle em que entrava o pé das suas respectivas nações, e o direito das
chamado dócbmio.
gente.
IJóchmlo, S. m. (do Gr. clokhmios, de
(Documento, c ~lonumento. SUn.) O docuclokhmê, uma certa medida de e~.tensãol Pé mento ensina. O monumento avisa. O pri01'.
e
Lat.,
de
cinco
sJ'lIaJas,
meiro
instrue, descreve, conta circumstanna poesia
composto de um jambico e de um cretico, C1adamente, e talvez prova. O segundo dá
ou de um bacehio e de um jambo.
noticia, traz â lembrança, excita a ideia,
Doelcállo, 11, adj. Guloso, perdido por aponta o facto. Para o documenlo é neces))on bocados. Panl. d·Av. 92.
saria a escriptura, e essa eom alguma exDócil, pI. Dóceis, adj. 2 gen. (do LaL ten ão: Para o monumento ba ta um ignal,
doei/is) Capaz de ensino, que attende à li- e se é acompanhado de escriptura, esta deção, ln Irucção. § Brando: v. g. genio docil; ve ser concisa.
Do~í"'a, S. r. A qualidade de se!' doce. §
que ouve a razão: "animas ciOCltes e generosas» Res. V. do In{- 1. 4 ~ Submi. o, A sell ação que causa a cOllsa doce. § fig.
obediente: ti um mem710 muito lIoei!. § Fer- ensação brauda, suavidade: v. g. a doçu!'a
1'0 dooil: V. Ferro dOce.
da sua voz, elas suas palavras, do seu genio,
DocllillAde, S. f. (do Lat. docililas) Qua- e indole. ~ lig. "Dar na doçura da rabula o
lidade do que é doci!. § Boa disposição pa- leite da doutrina.. B. 3. /:'1'01. -Assim conra ouvir, e receber a educação e instruc- vertia a Lingua de Xavier as falsas e ellgação, os bons conselhos, etc. ~ Brandura de nosas doçuras do apelite nas verdadeiras
amarguras, e desenganos da penitencia»
genio, de caracter; arfabíüdade.
(Docilidade, BranJ.u!'a de genio. SlIn.) Vieil'. 10. Miõ. As doç.'uras de Pelrarcha. B.
Docilidade é em geral a facilidadE}, ou apli- lJial.!,- 2'l1. "doçums, e mimos da forluna"
dão para aprender, ou fazer qualquer COll- § Mimo, brandura alfectuosa para outrem,
sa, segundo a vontade dos outros. Bran- carinho. Elleicl. LI. 129. (,e te amor, nem
dttra cfe genio é a estimavel qualidade que lhe veyo por accesso subita esta doçura somuitas pessoas tem, de folgarem de fazer berana', (de Latonia para Camilla.) § Doçlto que o outros de ejam. A docilidade póde mI, pi. delicias, regalos. "'/lr..:I. 10. "e elles
não ser branda, quando só se contenta com (os senbores) toda a vaidade, lidalguia, O1Usubmelle!'·se; a brandura é sempre docil. é 'íca, doçuras, vestidos, COl.n extremos nos
feliz em submetter·se. Com estudo e refle- vicias» B. 2.6. l. "tras - fanta~ticas perdixão, póde adquirir-se n docilidade; a bran- do» Lus. Trans!,- {. HO. § DOf:uras; p!'esendum é um dom da natureza.
tes, dons gl'atuitos, fó!'a da soldada, c O!'J)oclllluir, V. trans. Fazer doci!: ;,docili- denados. /leso V. c. 13.
sa1' esses naturaes, e índoles inimigos de
Dodccllcó.'dlo~ ~. 111. (t, mus.) Syslema
toda boa doutrina.; ou Dociliza1', e dcriv, I de musica pelo qua! se accrescelltam qna·
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t!'o tons ~ov9s aos oito já existenles no canto eccleslastlco Romano.
Dollecllédrlco, adj; Que se refere ao dodecaedro. § Que tem lórma de dodecaedro
J)odecllédro, S. m. (do 01'. cl6cieka, doze'
e hedra, base) (L geoOl.) Um dos cinco
corpos regulares, composto de 12 pentagonos eguaes.
Dod~cag~nall, adj. 2 g; Que lem doze
ang ul 9s . § Diz-se lambem d um solido cuja
base e um dodecagono.
Dodcci.gOllO, u, adj. do Gr. dédeka doze, e gania, angulo) (L geom.) De doze lados, e doze angulos: V. g. figura dodecagana. § Usa-se subst.
Dollec~,gYllí .. , S. m. (do 01'. d6deka, do.
zoe, e glllle, mulher) (t. bOL) Ordem seplima
da 1L" classe do systema sexual de Lioneo
que contém as plantas cujas nOres tem do~
ze pistillos, ou orgãos femininos.
Dollec"gYllo, a, adj. (L boI.) Diz-se da
nór que tem doze pistillos: fl67', ou planta
dodecagyna. B,.ol. D.
Dodecàndl'ln, S. f. (do Gr. d6deka, doze, andl'os, gen. de anêr, varão) (I. bo!.)
Undecima classe do systema sexual de Lioneo. que compt'ehende as plantas cujas hermapbroditas tem 12 até 19 e Lames.
Dodeeilull.·o, u, adj. (L boI.) Diz-se das
Oóres, que tem 10 a HJ estames: /l61'es, ou
planlas dodecandras. B1'ol. D.
Dollcc"1I01ll0, adj. m. (do 01'. d6deka
doze, e nomos, lei) (L min.) Or.'lstat-; aqoel:
le em que se observam doze leis de decrescimento.
Doalecnl....·tí.lo, 0, adj. (I. bot.) Dividido cm 1'2 partes. Brot. D.
Dodecul.éclllo, u, adj. (L boI.) Que tem
l2 pétalas.
DOllecitstylo, adj. m. (do 01'. dódeka, doze, e s/Ulos, columna) (I. de archil.) 'Templo
-; templo grego tendo 12 colulTIuas sob o
frontào.
Dnllecutcllli...io, S. m. (do Gr. d6dekatos, duodecimo, e mOl'ion, parte) (I. aslr.)!
duodecíma parte de um signo; ou segundo
out.ros, uma trintava parte de um sigilO do
zoeI iaco. Notic. Astrol. p. 56.
Dodó, S. m (L de h. u.) Especie de cysne das ~Iaurieias. Parece ser raça extincta.
Dodóulo, u, adj. Ido LaL dodonius, a,
um) De Dodona : "oraculos-».
Dodrnuhll, adj. 2 g. (do LaL dodranla·
tis) (L de forl.) Cidade, ou casteilo dociruntal; aquelle cuja defesa é a tres quartos do
lira do mosquete. Meth. Lus. p. 15.
D)od"ilnle, S. m. (do La!. dodrans, /is)
Tres quartas partes de qualquer todo, tanto
de medida, como de peso. Eva, e Ave, l. 48.
DoeJlçn, S. r. Estado enfermo do corpo,
de"analljo do organismo; falta de saude,
LOole:tia, enfermiJade. Palmo 1. C. 1. PI'· §
V. Achaque, syn.

. .

Doéucla, S. r. A -da terra; a mahgmdade do cLima d'ella, e outras circumstaneias de asseuto, que a faze\l? doentia. n. t
6. 3. "e finalmente a domcla ela terra, se&,uutlo eUa trata os estrangeiros. insalubriaade.
DOCl]cio, ", adj. (anl.) Apaixonado, com
dOr, paixão violenta: "mulhm: louca, ~u
sandia, ou gulosa. ou ~anhuda, ou aodeJa,
ou doencia, ou brava" Vila ChI'. T. 3. p. 28
v. tal vez doentia?
Doéucc, s. e adj. 2 g. Enfermo, fallo de
saude, que tem a saude acciden~almente.a~
terada, ou ql'e oITre mal c~lroOlco. § 0Jelto a enfermidades. § DoentIO. !tI.. luso t p.
425. 4. "paI' ser terra doenle- § bg. Malsentido: "doenles ambos desta enfermidade (de
descontentamento deI rei)" B. ~. 5: 8. §§Df/o
le de alma; com pezares,.a[l1lpçoes. 1._
que está em peecado. Paw. S. use vós es.
taes doente d'alma.. § Doentes de fidalgos ,
que all:'ectam sél·o, e usam. de traetamentos:
e melindr s como elles. Ulu. 4. sC. 7. §DtDen
le de poeta; o mesmo: ue esse parvo ambem he doente de poela?" i. é, tem a 1J§~I~;,
eiva, de o querer ser,. 011 parecer...;1'

Doente de poureza; de vaidade.; -:--de.aclItlrl
e p7'eguiça paTa as obras espm~uae$. lt!~os'
Cal. - de peccaclos, - de poclrl~ao de VlCme:
e peccados. § lJoente; que se doe'dou ge uni
"VOZ fraca, e - j ) Cam, Ode 1. § A ag.: •

DOG
dia (rio e oulro quenle, logo um homem é

d06nlo- " ão ba moço doente, nem velho
Ião- .0 são ao. doenle em regra o melt~"
•Em casa da panda, ou doente, ~ lo&,ar nao
se aqu.eote~ "Quando o doente diZ aI, o fysic~ diZ dai' "Quando.os doentes hradam,os
(rsICOS ganham)) "Qu"ndo o medlCo é pledoso é o doente perigo '0".
D~CJlCínbo, R, dlffi. de Doente. li. Dom.
2.4. 17.
.
.

adJ. Insaluhre ; dlz·se do lo;
gar onde remam doença.s; que é nocIvo a
laude: v. g. terra ~oenlla; terra, ou IOfl.ar
doentio aos estrangeIros. B. 2. 6. 1. § SUJe!to
adoenças, acbacos9 :. v. g. homem doentIO.
§Og. Diz·se do espmlo abalado por certas
alTecções moraes.
.
Doenti.!lslmO, II, sup. de Doente. AglOl.
DoeuCío,.II,

Llls. 2. 352.

I

DOI

DOL

DÓ"c, s. m. (do II aLI Era o supremo magi trado de Veneza e de Grnova
. Dó!;mn, S. m. (do Lat. e do 01'.) M)'sle1'10, pont~ .doutrinal., que pertence a fé, e
crenç~ll'eliglOsa, e é ludiscntivel. § Maxima,
prec.elto: v. g. -:- daphilosophia. § Opinião
particular doutrmal : v. g. os dogmas dos es-

dim. de Doido. Vieil·. 10. 312. 2. § fig. Imprudente. Eu{l'. 4. 8. "estas raparigas são
cloudinhas...

lrma dogmatwa; em tom dogmatico, para
se crel' como dogma.
Dogm •• llco, n, adj. Que respeita ao dogma: v. g. Iheologia dogmalica. § Technico:~. g. ter1llos dogmaticos. § Medicina clogmattea; a que usa de raciocinio fundado
nas observações; não empil'Íca. Lobo, r
122. § Usa· se tambcm subst. Dogmatico; o
que aríirma a certeza de alguma cousa ao
contrario do sceplico, que nega poder·sé abel' cousa alguma. Vw'eUa. 338
DO!"'!H.ti,,mo, S. m. Doutrina, que lem
pnnclplos certos. § O tom dogmatizante de
quem quer qne lhe creiam, Sl:m exame o
q,ue ensina e inculca: "o - da falsa filosofla, que tantas arrogancias argue a theologia Christã... ~ Dogmatismo escholaslico, pôhtJco, nas SClenCIaS c bellas lelttas. V. Pedagogia.
DogmJllí"IJI, S. 2 gen. Pe ,oa que ensina algum dogma, e parliculal'meute os que
ensinam dontrinas contrarias as da fé catholica. [,iMra, l. !.l74. ,,- da idolatria"
,,- da seita de Pri cllliano)) 111. Lus. 2. p.

Dôldo, ou "ôudo ", e derivo (como alguns pronunciam) adj. e s. Falto de juizo;
louco por doença. § flg. Que usa mal do seu
juizo, por paixão, imprudencia. § fig. Imprudente; leviano, estouvado. § Andar doic/o com atguma cousa; (loc. fig.) úncantado,
embl'lIezado. § fig. A'doida embriague::; in°ana. § Vieim, 10. 304.. 2. "pois saiba agora todo o mundo, que csta oegunda se chamava ficus {alua, a figlleira c/ollda... § Ser
c/oir./o por al{lwna coúsa; ser enthusiasta
d'elIa, Ater paixão por elIa: é doido por dançltr. § doida; (Ioc. aelv.) doidamente, loucamente, seDlrellexão, sem crilerio. § Adag.:
"A pêga no souto, não a tomará o nesclo,
nem o doidoll "Ao doido e ao touro, dá-lhe
o currOn (,De doido, pedrada. ou ma palavrall "Dize ao doido, mas não ao surdo..
"Doidos e porfiados flizem grandes sobrados.. "Guarde-vos Deus da ira do Senhor,
alvoroto do povo, e de doido em lagar estreitoll. "Guar-te do alvoroço do povo e de
travar com doido" .Não percas o sizo pelo
doido do teu vizinboll "So riso é o doido
conhecidoll "O que faz o eloido á derradeira faz o sisudo a primei ra- "Os doidos fazem a fesla, e os si udos goslam d'ella"
-O doido faz doidos, damna a muitos e ensi na a poucos.. -Quem com doido !la de entender, muito siso ha mister. "Tão duro é
ao doido calar. corno ao sisudo fallarll "Zombae.com o doido em casa, zombará comvosco na praça...
Itoido, p. p. de Dolir, e adj. Que tem
dÓI'; dorido. § Que tem dó; compadecido;
sensibilisado. Nau{r. de S(}p. C. 23. "doído
do fim tri te da innocente". § fig. Queixoso,
oíl'endido.
Dl)\lo, S. m. (ant.) DóI', trabalho, desgosto. Eu{r. I. 2: e 2. 4. Ulis. I. se. I. "os
doilos ~empre são meus" "todos os doi/os
com pão se comem".
.... h·Ada, Dolrlldíllhn, Doh'ár, e der.
V. Dourada, Douradinha, Dourar, ele.
Dôis, ou Dôu", adj. m. DÓRS, r. (do Gr.
duó, em Lat. dtlo) Um e mai um individuo
de qualquer e~pecie. § Em algarismo, 2. §
Em- conta romana, II.
(Uois, Ambos. Syn.j lJois refere-se precisamente ao numero; ambos refere-se aos
dois em união; assim: V. g. o querer, e o
poder fazer bem, são duas cousas totalmente dilrerentes, e que nem sempre existem
unidas no mesmo sujeito; mas ambas se
requerem essencialmente para o exercicio
da Dobre virtude da beneficencia. J7ieir·. S.
8. M8. "vedes dOlts homens juntos ... pela
presença, ambos juntos; pela amizade, muito longe um do outro".
DôlIl, S. m. O algarismo que rel2resenta
este numero: o dois eslá Tltal rei/o. § A carta do baralho, que tem esle numero: V. {f.
um dois rle espadas, de copas, etc. § A face
do dado, ou a peça do Dominó, marcada
com dois pontos, § Osegundo lagar de uma
sede. § A pessoa ou cousa que occupa esse
lagar. § A dois e dois: aos pares. § A's duas
por Ires; (Ioc. famil.) quando menos se esperava; d'ahi a pouco, em breve. § Significa em algumas pbrases, numero indeterminado: dar dois bo{etões; alguns: escrever
duas linhas; poucas linbas, ou poucas palavras. ~ N'outras pllra es significa grande
espaço de tempo: V. {f. levou duas /wras a
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DoldisIllmo, II, ou Dondisl!llmo, ",
sup. de Doido. FI'. Th. de Jes. 'l'rab. 2.

33.
Dohlhilnllll, ou DOlldlvilll8S, adj. 2 g.
toieos.
(t. pleb.) augm. de Doido. Pessoa estouva.Do~m •• tle'.'menle, adv. Segundo a dOll- da, extravagante.

Doê.·, v. inlrans. defectivo. Causar dóI':
.fossador vos doe lanlo.. Palmo f.. 4. (.!.ll ·V.
,pancadas, que c/oam.. "qu m nao dá o que
dóe, não ha o que deseja.. Eu{'. t. 3. § 'fel'
dOr, sentil-a em alguma par~e: V. g, dóe1110 llIn braço, a cabeça. § fig. Sentir, ter
pena: "doe-!he perder a glori!l') Lus. 1.~.
.posso doer as dores, e dar CUidado ao Cllldado. Sá Mil'. Esparsas. Qam. Eteg. 3.• muilo dóe a Ipena) que e nao merece" § Doer
o cabel/o; (pbr. fam.) ter receio, suspeita
de mal: V. g. togo me doeu o eabello.
Doêr-I!lc, v. rer. Ter dó, compaixão-; condoer-se: v. g. doer-se da honra de alguem;
i. é, que seja olrendida, manchada. Goes, c 170. 2.
Dclie. Ad. 28. "mal se dóe o farto. e rico do
IJogmllli:T.lldur, R, s. O que, a que dopobre faminto.. § l\esentir-se, olrender·oe: gmatiza.
doeu-so muito qnando soubo o que diziam
IJO~lIIlttlzl)nlc, S. O mesmo que Dod'eUe. § Dóe-se de um pé; queixa-se de dóI' gmalista. Eel. do S. OfT. de (j de Jul~ ele 1769.
n·elle. § lJoer-se da sua dõr; lastimar-se § ii. p. a. de
d'ella. B. 2. 4.4. lJ'ahi se doia; i. ê, d'i.so sr.
1t6;':-JJ111IizÓ", v..tran-. Ensinar como
queixava, como de causa de dóI', mal. § lJoe/'- certa alguma doutrina, al!l:um dogma; es~; lastimar-se de alg. dóI', mal, trahalho. pecia\menle contra a religião: v. g. dogmaLI/S. I. 1. .~em se queixar, nem lioe,." § Doer- lizar l1roPos/:ções, erros, 11Ids doutl'inas. §
II; arrepender-se.
Usa-se tambem intrans.
Dõel!l. V. Dons; no O1't. Dom.
Dõgo, S. m. (tio Inglez dog) Cão grande,
Doéslll. V. Doesto. lnecl. I. 242.
qne se lança aos bois bravos, para o seDoel!llllllOlro, ou - Ilõ",'o, n, adj. (anl.) gurar e cança!'. I1lttl. lJ P. Man. Obro melr.
Que doesta, desbonra. § Digno de doesto, e
Dóg"e, S. m. Ido 11011. c/ogger, nome do
desprezo. Doe. Ant. "a conversão doestaelai- banco onde e pesca o arenq ue) Embarcara dos Judeus"
ção hoJlandeza, para a pesca do arenque.
Docsludô.·, ", adj. Que doesta; que inUógue, S. m. (do Inglez c/og) Cão de uma
jllria, que ofl'énde : v. g. palavras doestado- raça particular e formosa, a que de ordinaras, §-, S. Pessoa qlle doesta.
rio se quebra o focinho: um dógue 11reto;
Docstá,', V. trans. (ant.) Dizer does- são pequenos fraldeiros, pouco maiores que
los, palavras, que desllonram, desacredi- os de manga.
Iam, desauctorizam, infamam. M. Lus. 6.
DôldllUlcnte, ou DôudnméntE', adv.
p. 18. 2. Nobil. "as donas da minha terra Como doido.
me c/oestarão por casar com meu desigual..
..olllll.... UO, onu, ou Doudllrl'UO, 01111,.
·os yelhos prãsmão, e doestão o tempo pre- adj. (I. pleb.) Omesmo que Doidivanas. &1'1'.
lente dizendo, que virão mellJor mundo.. V. IJl'islo, 2. 2. "velbancão ... doudarrão, gasAml'. C. 23. Ord. 5. 8q. 2. IIdoeslauão O Gen- tador...
tios aos Chrislãos de gente inuli!» Peo, S.
Doidejlido, ou DoudeJ,"lo, p. p. e sup.
da Purir. r. 90. Ceila, S. -doeslando Deos e de Doidejur: "se lu tens doudejado" Costa,
la madre.. Orel. Ar. L. 5. T. 8t. e L. 2. r: '1 er. 2. r. :2lI.
507. "do que does/a Christão, que Joi JuDoldej(u', ou UOlldejá.., V. inlruns. Fadeu..
zer, dizer doidices. Cam.. Filod. 2. se. 3.
Doeslo, S. m. Acção desbonrosa, inra- "d ixai-o vós dOlldejan, (narqorando sua
mante; desbonra, infamia: -Ireiçom he senhora). §-, V. tran . Profenr como dOIbum do~ marores erros, e doeslos em que do: edoudlja?ldo finezas a súa Cloris, .e deljos homees podem cair.. Orá. Ar 5. 2. 3. § rando mal-discretos versos. "doudeJar vas
Palavra aO'rontosa, conlumélia, convicio, ameaças...
~oe se diz em desprezo: "defendia-se del.. ollll'Jo, V. Doidice, em palavras, ou
le Com as mãos, e doeslos da lingua.. IJ: 3. acções.
.
8.9. desbonra, injuria. Lei Nov. sobre a cellDohlclc, ou Doudéte, adj. 2 gen. dlm.
Fra dos livros. ~ Cousa verw.0nhosa, que -e de Doido Algum tanto dOIdo. Sá e JIJú·. Egl.
ança em rosto. Maru/to de 1'/'. Narcos, r. 13. Ba lo.
deshonra: "cerlo be a nós grande doeslo..
Doidice, ou Doudicc, S. r. O estado do
A.:tJr. C. 51. "em does/o da lei de Chrislo.. -se- que está doi.do; falta df:l juizo, loucu~a. §
na gram does/o a elrei, e a seu Estado.. ( of - Acção de dOIdo \'erdadmro, o.u desas ~zado
rrer,. que se injuriasse impunemenle aos como os doidos; imprudenCla audaclORa;
magistrados) 01'11. Ar. 5. p. 336. § lJoesto, temeridade: "CJue são arJ'ojament~s de. ~Ie
0pposto a louvor. 111ed. 3. 9. "nom pode re- xandre senão doufllces do valor! .. Vtell'a,
ce~r doesto o nobre sangue donde de"cen- 10. 308. Cam. Amph. p. 76. Pc~r Bris/o, 4..
~els~ !ne~. 2. 235. Orel. cil. p. 226. IIfeitos 5. e fig. sel~1 qn~ "nem ~ ~o~d1Ce da forluas IO]Unas, das palavras e does/os .. "com na nem a InjuJ'la dos JDlmlOOS o mudas~a~de doesto.delles, e de'totla a ortlem dos se;n.. Res. Lei. r 112. !,Sábia doudice". lia
C:rJgos. de.bonra. Ord. Clt. L. 2. r. 13. li e sabedoria. que aos nesclOs parcce eloudtce"
~ar~~ Judeu. ou outro semelhante Cam. lia doudice da fortuna não pMe tanto
e' (o. lbld. {. 507. Res. Lei. r. 63. "doestas, sobre o sabio que o encete, ou ossobre..
III]UnaslJ
lia doudice do mar. quem a nã,o vó cm suas
I DOllédo, S. m. Dignidade de Doge. § O furias e incon tancias?n § ~evlandade, de:bem~o da sua duração.
atino, sem-razão. § Entbuslasmo exaggeraD ogaDO. V. Ogano, e Oganbo. Desle do. § V. Demencia, syn.
.
anDO (opp. a an/ano, ou antanho) Elucid. I '.oldinho, II, ou BOlldinho,' n, adJ.

I

janlar, a vestir-se.

Dollo, S. m. (do FI'. ant. duil, devido)
(ant.) Coslume, uso, estylo: "baver cm doilo" ter por coslume (Pres/es, (. 4.0 v. Aula
do Procurador); ter uso, nolicia, practica.
Lobo diz: em doulo.
Dolnlll'lfórmc, adj. 2 gen. (do Lat. dolabra, secure de tanoeiro, e /ol'ma, feição)
(I. bot.) Diz-se ilas folhas que são'quasi c.v hndricas na base, planas no apicc, Il"rossas
de um lado, e cortanles do outro. Brot. D.
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DOM

adj. 2. gen. Doloroso; Jasli- dons, dadivas a alguem, com o llm de o bencllciarmos; dão-se presenles para bem meD()h~l'illll, s. f. (do 01'. doleros, engana- reccrmos d'clle (J alcançarmos a sua prodor) (t. min.) E~pecie de rocha granitifor- tecção.
me, que faz parte dos terrenos vulcaniDom, s. m. (de dOil!ltus, domnaj que a
coso
baixa latinidade contrahiu de dominus, doDóllcho, (ch como li) s. m. (do Gr. do- mina, senbor, etc.) Titnlo honorifico em Porlikhos, feijão) (t. bot.) Oenero de legumi- tll~al, que equivale a senhor. B. 1. 3. 9. Prenosas, originarias dos paizcs quentes.
ccoe o nome dos reis, principes, infantes,
Dullcbocl-l'hnlo, adj. (ch como k) (do os do alto clero e da nobreza. Escreve-se
01'. dolichos, longe, e krpllaLê, cabeça) Cujo ordinariamente só com a abreviatura IJ. Ancranco é oval.
ligamente este titulo só se dava aos reis, e
Dóllnr, S. m. (do InglE'z) Moeda dos Es- seus desccndentes, aos ricos homens, e a
lados-Unidos; vale 960 réis da moeda por- cavalleiros que tinham privilegio real por
tugueza.
grandes serviços. § Nos livros de cavallaDólmcn, S. m. Monumento funerario, rias vem dom} ou d'um, precedendo a exatlribuido aos povos prrllistoricos, e que se pressão injurIOsa: V. g. oh. dom traido?' ;
encontra na Europa, na Asia, e no Oriente dom falso. B. CLaro r 5 v. como hoje dized'Arrica; é formado por grandes pedras, mos ah só traidor; e ambos equivalem a
coJlocadas, horisontal ou obliquamente, so° senhor. EU/I'. 2.. 7. «vós dom tredo" § No
bre outras prdras verlicaes; ba alguns e)TI fem. diz-se IJo1la. V. § Os antigos disseram
Porlugal, os quaes são tambem chamados dons, significando senhores, prenome de
anlas.
honra: v. g. os dons de CaslelLa; e doens, por
Dólo, s. m. (do Lat. dolus, do 01'. dolos, dadivas. Vie.im, 4. 384.§ Hoje dizemos geralfraude) Engano, fraude, simulacão. Viei'l'a, mente don!; pI. em ambos sentidos: "os
5. 362.. "a oração da sua bocca não tem dolo dons da natureza, e da graça» Leã.o, Ornem engano». § IJolo da guelTa, das armas; /hog. p. 228. tlU. ediç.
ciladas, estratagemas. Eneid. 11. 125. "para
Domn, ou DODJiio~ S. f. (alterado do
hum dolo nas armas hum engano». § O dolo Lat. heMomas) (anq Semana. B. IJom. I.
é contrario a boa fé.
5. I. "doma. IJoc. do sec. XIII. P. da /1.
Dolor, S. m. (do Lat.) p. uso DóI': "arre- Gcn. 3. 387. • donta» .cada demãa. Ord. Ar
nego destes amores, que sempre são dolo- 2. 62. 3. Nobil. r 91.
"'cs» FerI'. Bl'islo, 4. 3.
Domn.óh'o, S. m. (~nt.) He~domadario,
DoloJ'ido. V. Dorido: "anciada e dolori- semanano. P. da fI. Gen. 4. 5/8.
da» Eneicl. 4. 7. "Andromaca dolorida. ld.
Dôm-&Jlbllde, S. m. Os abbades Cister3. 73.
cien-ses, e outros mitrados, e com cruz
DoloJ'irlco, o, adj. (do Lat. dolorificus, episcopal. No pI. IJom-abbades. Orct. Man.
a, um) p. uso Que causa dóI'.
1. 54. II, -os Jlriore~, e dom·abades"
Dolol'óslUllenlc, adv. De modo doloroDomódo, p. p. de Domar: aves, aniso, com dóI'. § ~Iaviosamente. II. de lsea, r maes d0111actos» mansos, domesticos. § Se·
130 v. .cantando dolol'Osa111enle» com voz nhoreado, subjugado. COlltin/w: -rrlUOS
magoada, angustiada, attribulada.
adquiridos, e domados por seus exercitos"
DoIOJ'o... ís ... lmo. !t1a1't. C. super!. de
"cuja cerviz bem nunca foi domada. Lus.
DolOJ'ôso, u, adj. (do Lat. dvlol'OSllS, a, 4. 73. lJa111ada v aUiveza: domado o genio
um) Que causa aÓI'. § Acompanhado de dóI': aILeTaclo.
v. g. operação - ; confissão -. § Que rxDomudôr, o, s. (do Lat domalor) Oque,
prime dóI': grilo -. § Dorido, magoado, a que doma, amansa; o que subjuga, e con·
angusliado, ati ri bulado: v. g. a - nympha. lém os vencidos, dominador. heira, I. 436.
Elcgiad. r 47. Eneid. 11. 15.
"o domador do mar Vermelho» (MoJsés) EneiIJOIÓSRIlIC"lc, adv. Com dolo, fraudu- da, 9. 123.•Messapo clamador de cavallos"
"domactol'de humanos pcilos (o amor)>> .Yaslentamente. B. Flor. 2.. 184.
Dolôso, ósn, adj. (do Lat. dolosus, a, um) co da Gama domador do OCEano» AIT. 4, 24.
Feito com dolo; em 9 ne ba dolo. Vieira, I. § IJomador de {eras; o que amausa e domes100. -petições - ». li Homem doloso; enA'a- tica animaes ferozes; o que os exbibe em
noso. § Língua dolosa; fraudulenta. § IJo- cspectaculos publicos; domesticador. §-,
Toso, (do Lat. dolo, are, polir) p. uso Roliço: ad~. "IJomadores freJos» Seg. C. Viu, (. 49.
"os - bastões» Eneict.
"d esquivas isenções os domadores olhos
Dtlm, S. m. Ido Lat. donum) Dadiva: "a sens, que de tudo são senhores" .favor do
sepulLura (que damos) he o derradeiro dom. Ceo enfreador, e domador dos appetites))
lia vida" !tlen. I. c. 11. § Mercê. Brit. C. 3. Paiva, S. 2.. 148.
c. LI. "de me conceder e51e dom". § Nos
DOlDoníte, 0, S. f. Sclústo bituminoso.
Domár V. trans. (do Lat. domare; que
livros de cavallaria: .conceder hum dom.
i. é, mercê, que se pede ao cavalleiro. B. vem do dr. domaó, cuja signillcação é a
OLaI·. Pabn. Sagram. freq. fI. de Isea. § Ta- mesma) Amansar, senhorear, reter, e ~ubju
lento, parte naturaL: v. g. dom da naltl1'eza; gar o animal féro~ e bravio. Sever. IJisc. 3.
ou sobrenatural: v. g. dom de tinguas. Viei- "domaI' as aves ae rapina, e fazei-as obe1'a, 10. 447.
dientes» "o cavalJo feroz o freio doma» § llg.
(Dom, Dadiva, Donativo, Presente, Mimo. domar nações /erous; domai' as ondas; I.
Syn.) IJom e daclit>a é uma graça ou favor, é, vencer. IJomal' as paia:ões, .os appetile;
que se faz gratuitamente a alguem por eITei- doma?' a came, com pellltenClas, e austeto de liberalidade, benevolencia, ou preui- ridades; i. é, refrear as paixões por aquellccção. IJom é, porém, mais genenco, e les meios. ULiss. Vieira, I. 1089. "domar o
comprehende os dotes, ou boas qualidades corpo com perpetuo jejum)) Cam. Eleg . • hum
que recebemos da natureza, e dadiva refe- tormento domador tão forte, e duro" "dorc-se principalmente a objectos e alfaJas. mal' a terra com o arado" lavraI-a, e obria donativo, ainda qne é um dom gratuito, gal'lI: a dar ~ructos, sendo antes inculta, e
on que como tal se olha, leva comsiB"0 a braVIa. Enelda, 9. 147. § IJomar o rio, a
ideia de um soceorro ás vezes gracIOSO, ?'apida correnle; parar, ou diminuir. Eneimas quasi sempre directa ou indirectamen· da: .Eólo. o vcnto doma as suas furias" dote forçado, como o que os povos faziam mar o (ul'or clas bravas ondas; - os impelos
ao principe para elle os ajudar em casos do mivoso: "ali doma, e rebate de Neptuextraordinarios e urgentes. Presenle signifi· no as ondas furiosas, qne o assaltão» .doca o dom presenle, o que temos diante, o que 11101' as chammas que abrasar intentão as
se presenta como dacliva, o que se da de mão altas portas, ele." li - tOUI'OS, caval/os;a mão; é nma especie de otrrenda, depenhor as {éras; domar os ligres, e p'anlheras:
dos no-sos senlJmentos; é prll1C1palmE'ute El amansar, fazer perder a natural fereza. §
eITeito da amizade, da paixão, da polidez, Fazer brando, para obras: "domão (talvez
do reconhecimento. !tlmlO é um presente erro por dou1'ao P) a prata, e a lavrão de
pouco imporlante em si mesmo, mas qne bastiães, e de cardos, e de outros lavores.
sU[1põe li,vre vont~de, aITe~to, prova de Incd. 3. 448. e (como V. ref.) "o ferro com
amor, an;lIZade, esllma; consIste commum- as caldas se doma a todos os ministerios.
ment~ em c~usas grata~ e novas, que se I Esping. Per[: 23. § J)omar tem os os mudos;
apreCl~m maIs pelo delicado e atrectuoso except.. eu dómo, tu dómas, elle dÓllla, elles
da acçao, que pelo que valem. Fazem-se dómam; no subj. eu d6me, lu dÚl1les, elle
Dolcotc,

moso.

DOM

DOM

dôme). clles .dômem; no impcr. dóma. etc.
§ V. uomesltcal', slIn.
DOlllá"."e,

se.

v. rcr. Amansar-se, sujeilar.

DOlllín'el, adj. 2. g. (do Lat. domabilis)
Que pMe domar-se. § 4'Ves, e animaes (/0,
mavels; que de montezmbas, e bravias se

domam, e alTazem a casa, e amansam' as

domesticas são as que se criam em casa'· as
doma'veis domesticam-se talvez: naturézl1l
-. Vasco Notic. p. 16.
DOllle"~lcnçiio, S. f. A acção, ou eITeito

de domestlCar.

Domcstlclldôr, adj. e s. Que domestica'
que serve para domesticar.
'
DOml-stlcRmenfc, adv. Em casa, deportas a dentro, familiarmente. Córtes de D.
João I V. "servir domesticamente. "criar (m()ços) - a seu baro" V. do A'rc. 3. 6.
Domcst,lcár, V. trans. Domar, amansar
e fazer caseiro, tractavel o animal bravio;
safaro, e feroz. H. N. 2.. (. 257. "domesticar
cator7.e vacas" "a brandura domestica os
brutos» "domesticar as aves de rapina, para
nos servirem na casa" Sever. Disc. 3. I. é,
fazeL·as caseiras, mansas. § llg. Civilizar o
homl'm seivagem. § Abrandar a condição do
aspero, feroz, desabrido. § Domesticar·se,
V. rer. Amansar-se o animal bravio, mono
tez (A/m. Instl'. 2.. p. 109.) : costumar-se a
tornar a casa, e viver n'eJla. § Og. Civilizarse, tornar-se sociavel.
(Domesticar, Amansar, Domar; Domestico, Amansado, Man.so. Syn.) Os animaes
bravos ou bravios podem-se domesticar. i.
é, reduzir a viver na mesma ca~a com o
homrm, e a serem de algum modo seus
criados e companheiros, taE'S são o boi, o
cavallo, o asno, etc. Os animaes ferozes pódem-se amanSai', i. é, tornar submissos e
obedientes: os lobos, os tigres, os leões, ele.
tem muitas vezes deixado sna ferocidade
para render-se a vontade do bllmem, eserem instrumentos de seus caprichos e pra·
zeres. IJomal'é subjugaro animal feroz efira·
vio sem dar idéa que esta manso, como parece indicar o verbo amansar; comludo ai·
gumas vezes se usa um por outro. ChamarE'mos animaes domesticos aos que nascem
na domesticidade, em nossas casas, e po~
sessões: domesticados aos que, lendo nascIdo livres, ou gozando de cerla liberdade,
os acostumâmos a viver comnosco em estado de domestiqueza; amansados aos que
sendo ainda maIs livres e dirliceis de soffreI' nosso jugo, os vamos com arte, pa·
ciencia e manha acostnmando a elle. Manso é termo mais genérico, e diz-se de. ludo
o que não é silvestre, ou bravo: apphcado
aos animaes indica os que no estad~ ~e domestiqueza -ão dotados de !Dansldao,.5C
deixam facilmente tocar, e sao por assIm
dizer, familiares ao homt'm.
Domcl<ílcá\'cl, adj. 2. g. Que se p~~e
domesticar: animaes -; (éras -; cOlldlçaO

- ao bom t1·aclomenlo.

.

S. f. Estado, quahdade
do que esta domesticado, e é manso, ealTavel; Pant. Bapt. Ram. Espir. p. 290. § Co~
dição da pessoa que se rmprega no s.emço domestIco. § A cria~a.ge!D' ~ ConvIVeu·
cia na mesma casa, famIliarIdade.
.
DoméIlUco,. ", adj. (do Lat. domesIlCl!S,
a, um) De casa, caseiro: V. (/. os !legoc,lOs
domesticos. § Guerra domestIca; CIVIl, Jlltestina. M. Lus. 5. p, 56. 2. § ExemplO.l
meslicos; de nossos pare!1tes, de pes~o~s :
família, da patria. § Ammal domestl~. q~a
se cria e vive em casa, que se faml l~n o
com a gente que é manso como o ~o,
O"ato, etc. Lt~. 2. 76, _galinhas dO!IlBStICI1l;
~ il. O que se domesticou; e fig. dlz,se ~~.
homens barbaros, e selvagens: ftestcsdosfres eram os mais domesticos, e arre~oa. rel'1. N. I . {. t 66 . § Economia domestlClJ,
§ Reme·
gras relativas ao governo d~ casa. casa
c/ia domestico; remedio fello elD cscrip:
que se toma sem indicação ne~ p~ s •
ção do medico. § IJeuses.clomc~tlCOS, °defa.
nates. § Tribunat ctomestlco; .trlbtln8~e ceI"
milia que eutre os !tomanos Julg~~a . fami.
tos cnmes domesticos. § DoYT}BS d:.nestica·
Iiar, de casa. Cam. "conversaçaO. e fauli:
alfelçoa'l Viei1'. 10. 408. "domestiCo,
Domcllilcldáde,

(t
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Iiar amigo» § Que habitou, ou tcve entrada:
.soCar como mais domeslico (em Diu) sabia
os cantos da fortaleza" (para a combater
pelos fracos) B. 4.
DomC"Uquez, adj. 2. g. Domestico, fa·
miliar; tractavel: "mansidão -" Potm~. da
Creaç. do /wm. 1. 18. §-, s. r. V. o sf'gumte.
Domc"t1queza, S. f. Intimidade de convivencia, e conversação familiar. § Vizinhança da familia, d'onde se gera familiaridade. Sousa. li Comportamento de pessoa,
que vive familiarmente com outras. 11. N.
2. 286. «os Cafres os tratarão com grande
domesliqueza•.

Domicla, adj. f. (t. de antiguidades:) Lei
decretada no anno de Roma 650 sob os
auspiCios do Tribuno Domicio Ahenobardo,
pela qual se attribuia ao povo a eleição dos
sacerdotes.
Domlrllládo, a, adj. Que tcm residencia permanente; que tem residencia ofíicialmente declarada.
Domiclllár, v. trans. Fazer tomar domicilio, e ter habitação; (v. g. - os selvagens, que vagam pelas brenhas, e não lem
éhoupanas, irem aldeias; aldeiar, etc. § Dar
resideocia. § lJomiciliar-se, v. ref. Estabelecer-se com casa, e de 8ssento.
Domlclllárlamente, adv. Como em doo.
mieilio.
Domiciliário, a, adj. Respectivo ao domicilio. § Que tem domicilio em alguma
casa, familia, onde vive continuamente]' é
menos que commensal d'ella. Lei 19 de ulho 1790. § Visita domicilim'ia; deligencia,
busca, ao domicilio d'alguem, feIta peja
auetoridade administrativa ou judicial.
Domicilio, S. m. (do LaL domililiu1Jl)
Casa de habitação com a família do habitador; morada com animo de perseverar. Orei.
2. 55. I. § fig. Habitação: "a natureza fa·
brica nos corpos domidlios para a alma»
assento, estancia. ~ A familia do babitador,
seus gados, etc. l!olucid. Suppl. § Assen to,
logar de vivenda ordinaria: "a cidade doInlcüio dos reis» camera, ou camara. Leão,
Ifhr. Sancho 1/. § lJomicilio politico; aqucl·
le onde cada um exerce os seus direitos
de cidadão, achando-se inscripto no rf'~i5to
do recenseamento de eleitores. § lJmmcilio
c!vil; olagar em que cada um exerce os seus
direitos civis. § lJomicilio com1Jlercial; Jogar. onde o nf'gociante tpm o seu f'scriptono, o mercador a sua loja, o fabricante
asua fabrica. § f)011tlcilio necessario; o que
tem por origem um ol'llcio § Domicilio voluntaria; aquelle que se escolhe a vontade.
S(l. astroL) lJomicilio; signo do zodiaco no
qual se diz que um planeta tem mais poder que Il'0utro.
.lDo\Uicilio, Morada, Habitação, Residenela. S!ln.) Morada é o logar, em que qualquer pessoa, ou fami lia, se aloja por algum
espaço de tempo. Habilaçã,() é a morada permanente e fixa; é o logar em que qualquer
pessoa tem o seu lar, a sua família, e tal~e~ os seus bens, etc. lJomicilio é termo de
JUrIsprudencia, ajunta á ideia de habilação
ade uma relação â sociedade civi I; é o 10gar, onde qualquer homem ou familia tem
a sua morada legal. Residencia é o logar
e~ que o magistrado, o militar, o prelaâo,
o ornem publico deve fixar a sua morada,
r.mquanto dura o seu omcio, ou ministeII? l/em ~ morada, nem a r'esidencia con1)ltuem, so por si, a habitação, ou domici"0.

Dimlna, s. r. (do LaL) V. Dona. H. Dom.
I. 5.22. "sendo este nome de dominas cor~Dle e ordinario da gente nobre, e não só

~s moças e donzellas ... assim as nomea~ !olgO por dominas, e senhoras todos os
""ri nres antigos».
DbD~ml~.çào, s. f. (do LaL dominatio) Seeupaon~, Imperio, soberania. § Conquista, oc!lU ça?: 8 dominaç/ÜJ estrangeira. § As dolo.":jg~,o anjos da quarta ordem. Vieira,

I Dunlln_dor, a, S. O que, a que domina.
E~~J- Que domina: .noma d~minad,()/'a"
D1U~da, 2. 90. § Dominante: "Adão - do
o•.
iDl··... ln~~ce, S. 2 g, Pessoa que manda,
pera. Vlelr. 5, 312. «dominante sobre o
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mar e os ventos. § O rei, soberano. narre- propriedade dc bens moveis ou immobilialo, Pra/. 61. § Dominanle, s. f. (I. mus.) No- rios. § lJominio directoi O direito de pro-

ta que faz a quinta acima da tonica ou [un- priedade do senhorio dIrecto sobre o predamental.
' d i o empbl'teutico. li lJominio ulil; o do foDonll~ànte, p. a. de Dominar; e adj. reiro sobre o preáio emphyteutico, e que
ue
9 domma, ~ue governa. § Predominante, 1l1e da direito aos seus fructos, as suas
1D~1!ente. § Cidade -; que tem poder, do- v!!ndas, proveitos, etc. § Territorio exteum1DIO sobre outt'as, sobre mares adjacentes 50, pertencente a um senhorio. § Poder,
etc. § (t. de astrol.) Planeia dominanle ; ó mando: "Deus deu 80S Apostolos domin-io
senhor de uma das casas celestes. Not. As- sobre o demonio» Vieira, t. 4.l6. § Auctolrol. § Religião dominanle; a religião jlre- ndade, direito de reger: v. g. viver dcbaixo
ponderante; a reliO'iào do Estado. § (I. do dominio de atguem. § lJominio absolulo;
gramm.) Voz ou vogã'l dominante' chama-se aquelle que o dominador exercita, fazendo
assim a vogal d'um dipbthongo sóbre a qual a sua vontade, sem dependencia de quala voz se demora mais algum tempo; assim quer outra auctoridade. B. Flor. 2. 216. §
em aulo, a é a voz dominante do diphthon- Dominio de vencedor, c sen/wr; o mesmo.
go au. § (I. min.) FórrnfJ. dominante d'um Vieira, 10. 299. 2. § Ter qominio sobre alCl~llslal; o solido geometrlco simples a que guem; influencia em seu animo, por auctoelle póde reduzir-se, não considerando se- ridade, por amor, que nos tem, ou respeinão as suas faces mais extensas.
tOI fraqueza d'esse em guem temos domiDomlnár, V. trans. (do Lat. dominari) mo. § lJominioi in[Juencla dos astros: v. g,
Governar, e mandar como senhor, e sobe- Marie lem domll1io na guerra. § Scr elo dorano. Vieira, I. 356. "Cyro dominava os He- minio publico, ou do pli.blico; ser sabido por
b~e.os» § A fortuna do~nina ludo; i. é, rege, todos; con~lar geralmente. § Compctencia,
dlflge como senhora, Imperiosampnte. § fig. altr.ibuição: esla delibemção d do dominio
Descortinar, devassar f1cando superior, pa- das camar'as. § lJominios; pI. terras de sedrasto,·a cavalleiro: .d'aquella eminencia nhorio: v. g. os dominios de Porlugal.
domina'!:a o inimigo o forte» Brit. Guerra,
Don.lnlô..o, ó"'!l adj. Impcrio~o, altivo,
436. § Vingar acima, e apoderar·se : .a agoa suberbo. Esc. das verd. 1). 370.
(que entrava na nau) dominando ja as priDómlnó, S. m. Trajo de mascara, que
meiras cobertas» Vieir'a, 5. 318. "ja as cha- consiste n'uma especie de vestido talar, ou
mas dominavão tudo com posse tão sofre- longa tuuica, com capuz; é muito usado
ga, etc.» senhorear-se. § No lIg. usa-se in- para disfarce nos bailes carnavalescos. § O
dHferentemente ou como trans. V. g. domi- que se veste, e disfarça I;om esse trajo. §
nar os appeliles; refrear; dominâr os as- Jogo, que consiste em vinte e oito pequelros; Sf'r superior as suas pertendidas in- nas peças em fórma de parallelipipedos, ten·
fluencias nas acções livres do homem. M. do coberta uma das faces por osso ou marO. 4.37. ou como intrans. V. g. dominar ser- fim, com uma divisào ao mrio, tendo em
bre a /ol'Iuna; ser suprrior ii ella. Macedo, cada metade certo numero de pontos, desDom. lJedic. p. I. eNol. Aslrol. p. 7. "o sol de um alé seis, formando as im comhinadomina no coração, e nos nervos» i. é, tem ções de numeros até doze. Ha seis peças,
grande inl1uencia.
que só tem pontos em uma das metaâes; e
Domlnár."e, V. ref. Conter-se, refrear- ha o dobte branco, que não tem ponto alse, vencer as proprias inclinações. ~ Senho- gum. § 001l0ca1' ou p6r um dominó; pOr
rpar-se: V. g. - de alg. eslado, cidade. Leão, uma das peças cío jogo do dominó ao lado
CM. lJ. Duarte} c. 18. apossar-se, usurpar: de outra, que tem na sua metade livre exactamente o mesmo numero de pontos que
n'este sentido e desusado hoje.
Domlnntivo, u, adj. p. uso Dominante: a metade da pf'ça que se lhe ajunta, ou
"podf'r dominativo" "a presidencia deve ser ambas as melades, se esta é doble. § FazeI'
ministerial, e não dominaliva" i. é, com dominó; collocar um parceiro a ultima pepredominio, senhorio, mando senhoril, in- ça que lhe coube, ficando os outr03 com
lIuencia de senhor. Feo, 1'1'. de S. lJom. {. alguma na mão, ganhando assim a partida.
198.
§ Dominó; voz elfiptica com que se annun·
Domingn, S. f. (do Lat. dominica, sC. cia que se ganhou a partida.
dies) Domingo; especialmente se dizem as
Domo, S. m. (do Ital. duomo, do Lal. dodomingas do advenlo, da quaresma, ou qua- mus) Egreja cathedral. Bal'1'eil'os, f. 240.
dragesima, e outras, nos calendarios eccleDOllloca, S. f. (anL) Semana: "pagaredes
siasticos.
cada donioça» Eltwid. V. Doma.
Domingo, S. m. (do Lal. lJominicus) Dia
DOlllllcúncnln, S, r. Pequeua casa. Lci
do Senhor, dia feriado, e de guarda, entre de 9 de Julh. dc 1773. ~ ou lJominicula?
o sabbado, e a segunda [eira; é o {lrimeiro
nOlllzillho. V. DonzlDbo.
.
da semana. Ua varios domingos dlstinctos' Donu, S. [. (contracção do La!. domina) I':
por celel.Jridade, e omcios ecclesiasticos: propriamente a mulher que conheceu varão,
V. g. domingo de ramos, de Lazam, de pas- não virgem. Palmo 2. c. 106. no {ln ."quando
choa, ele. § DO'mingo gordo; O ultimo do· o f'scudeiro chegou, (a q~e ficára virgem, e
mingo antes da quaresma, que precede o houvera no entretanto aluntamento com o
dia de entrudo e a quarta feira de cinza. § cavalleiro seu amo) era feita dona, e bem
Domingo magro " o anterior ao domingo gor- contente» Nobiliar.
9. Lus. 7. 49 .. "velhos
do. § Domingo; fig. dia de festa de grazer. e moços, donas e donzellas». § TItulo de
DOllllngll'clro, a, adj. (I. famil.l e tra- mulher nobre, que tanto vale como senbozer ao domingo' mais asseado, melhor: v. ra. Precede usualmente o nome da pessoa,
g. capa _. vesliÍio domingueIro. Tolenl. S. e e-creve, se com a ahreviatura lJ: arai·
54.• os penhorados dominguei1'os fatos».
nha D. Amelía. § Hoje da-se por cortezia
Domlngllelllo, S. m. Signif. incerL Gane. e~te titulo a todas as se.nhoras de educa20. -mostra-se gram-..
çao. § (L ant.) Avó: "mlDha dona me canDomlnl"l, adj. 2 g. (I. jur.) Que diz res- tava, quando eu era no lavor" Lobo, r .406.
peito a dominio. Borg. Garn. D. Giv. 10m. (abi vem errados conlava e louvor) mlDha
2. p. 142.
avó me cantava, quando eu estava trabaOOllllnlcál, adj. 2 g. (do LaL domini~- Ibando,. ou cozendo, nl? lavor da agulha. §
lis) Pertencente ao domingo. f Lellra domt- Mulher.ld<?sa, que servia nas easas COI,!! canicai' a que pelo decurso do anno mostra pello, a dlfferença das donzellas. ~ VI uva.
o doúlingo nas folhinhas, § Orarão domi· P. da H. [Jen. t. p. lI7. § /)ona de honor;
nicai; a ensinada pelo S!lnhor: o' Padre se!1bora n<?bre, vl1~va, que sen'e no paço a
nos,o. § Dir'cilos domimeaes; os fóros ralllha, prlDceza,}nfantas. § Dona de /wnque se pagam ao senhor da.t~rra. § ii. A ra; o mesmo. Leao, DesCI'. c. 48. § ~onas;
acção que elle tem para os eXIgIr; para re- conegas de Santo Agostinho. lJon.as, jogo
novar os prazos extinctos, para recuperar de tabolas co'!! dados. § (a~t.) JOla, bens
os que se não renovaram a tempo, etc.
doados, doaçao. P. da H. [Jen. 1. 226. V.
nomlnlcàuo, a, adj. Que perten.ce a or- Doas, ou Boas. § Ter algum.a mulher dJma,
dem, ou aos religiosos de S. DomlDg'os. § P, senhora; mantcl-a com mImo, estado, e
_, S. m. (/rade da ordem de S. Do.mlllg'os. hom tratamento. Sagram. t. c. 32. § !Jon,a,
Domlnico, a, adj. Pertencente a ordem fem. de lJono; a mulher que ~f'm ~ propnede S. Doming-os: «canto -» H. lJom. 3. 4. 5. pade de algllma cousa;'propnetana, senhoDominlo, S. m. (do LaL daminium) Ara. § lJona da casa; a que governa a casa.
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res nobres, casadas, viuras, religiosas que
se chamam donas, etc. Senhor exprime'tam_
bem a ideia da dominação, mas ajunta-lhe
a de auctoridacle, e poder. N'este senUdo
dizemos: senhol' de um l'eino, quem o ~o
veroa; senhor de lerras, quem exercita nellas certa jurisdicção e poder; senhor do
campo, q~ero venceu a. batalha; que é senhor de Sl, quem dom ma as suas paixões,
etc.
Dcnõsnmcutc, adv. De modo donoso'
com donaire, com graça, gentilmente. '
U~nõso, ÓSII, adj. Donairoso, que diz
clonall'es, que tem graça no fallar, graciojam-se os sonetos, e rimas do poeta nas so, galante"engraçado; agl;adavel, fallando
edições (lue seguiram a de li'al"Ía e Sousa. de pessoas, ou cousas. Canc. f. 4 V. All§ Adag.: "D'onáe fogo oão ha, fumo não se leg!'. 3. 2 . • elonosas conversaçõesll Ac. dos
levantall .lJ'onde foste pagem, não seras es- Sing. 2. 59. "cabello tão be!I<,>, e -ll lindo.
cudpiro" .D'onde tiram, e não põem, cedo li'. Elys. 7. 16. "danosos... SltlOSll Id. 8. 58.
chegam ao fundo" "lJ'onde muitos co.ppm, "danosas graças"
J)ous, pl. de Dom. !'- de Agor. 2. 3. 1).
lama fazem" "Cuidamlo cl'rmde rás te esqueces d'onde venSll .D'onde és homero? 144. e 6 usual. Os antigos dl'lseram dões
d'onrle é minha mulber. "D'onde vindes, por dadivas; e dons, prenome de senhores;
aranba? de Casa de minha cunhadall .D'onde que tem dom: V. g. os dons de Cas/ella.
te querem muito não vás a miudell .D'ondé
J)onzel, S. m. (do FI'. ant. damoisel) Moperdeste a capa, d'ahi te guarda" "J)'onde ço, que ainda uão era armado cavalleiro.
te querem, ahi te convidam" "D'onde o cle- B. Clar. 1. c. 10. "fazer cavalleiro aquelle
rill'0 canta, d'ahi janla" "Nas unhas e nos donzel, que com sigo trazia" Palmo P. I.
pelO, semelharás d'onde venSll "D'onde veiu e 6. (. 6. 3. Lob. (. 460. Sagramol', (i'eq. §
a Pedro fallar gallego? ~ Observe-se que Alcaide dos donzcis (V. Alcaide); dos moços
em quasi todo estes adaglOs o emprego d'e nolJres, que Ilavendo sido pagens dos reis
formavam um corpo di tincto na guerra, e
d'onde é erroneo, devendo dizer-se anele.
..-õndo, a, adj. (I. Beir.) Fazer elonela al- tinham seu capitao, ou alcaide: ou bem o
guma cousa; pól-a, gastai-a, safaI-a com que governava os donzeis pall;ens dos reis,
criados no paço, e vigiava sobre a sua eduliSO.
Uonc'lr, V. trans. (do Hal. donnea1'e) cação, e comporlameuto. B. Ularim, 3. c,
(alI 1.) Requestar namorar, allrabir com 27. Elucid. arl Alcatde. Os donzeis re~pon
dons, dadivas. tiv. l'el/lO elas linhag. de Por- diam aos moços fidalgos, que se criavam
Lug. 2." 11a1'le: "e porem lh'a hia doneanelo no paço, e córte, e depois passavam a U,
dalgos escudeiros, e accrescentavam-se a
rei D_ Afonso que era seu hospede".
DOllíllb.l, S. r. (corrupção de daninha) fidalgos cavaUelros. Clal'. L. cito
J)onzé', adj. 2. g. Brando, dócil; na alAnimal mammifero, carniceiro digitigrado
daninho aos gallinheiros, e pombaes. B. ten. "falcão donzet" Arle da 'Caça, p. 55 V.
§ Vinho donzél; brando, ou anles puro, e
li'101'. 2. 158. (Mus/eta minor)
nono, s. m. Proprietario, scnhor ; aquel- sem confeição. § Pinhei1'o donzet; variedale que tem a propriedade de alguma cousa: de do pinheiro bravo, que toma menor desv. g. o dono elo )lalacio, da quinla, do ca- envolVImento que o pinheiro ordinario,
valia: '·onde não ba dono, nem dÓll .és o atlingindo apenas a altura de cinco me,
dono da casa (da amiga), e esperas vez co- tros, pouco mais ou menos, e cujo tronco
roo aventmeiro? grandes paciencias tensll direito e regular dá uma madeira branca e
§ (anl.) Avô, ou antes pai. Tmncoso, P. 2. balsamica.
J)onzclínbo, S m. Variedade de uva, de
C. 5. f. 166. "entrai donoll Sá e il1b'. Egl.
Baslo. Dono significa senhor; e os IJIhos que ha varias especies; a saber, o donzcli·
tractavam ao pai e mãe por senhor, e ainda nho branco, o mollJado, o gallego, e o do
tractam cm algumas provincias. Na Utr. D. CastelJo.
DouzéUa, S. f. (do FI'. ant. clamoisel/e,
J. 1. diz a ralOba de CasLella a sua mãe, mulher de D. l,'ern. "assim que a Sonham mãi hoje demoisplle, ou antes dircctamente do
tão cedo me queria deixar viuva, e desiJer- Latim c/umicclla) ~Iulher moça solteira, qne
dada» Setel'. Not. D. 3. 27. § O dono da ca- servia a grande senhora (V. Goes, Ch,.. Man.
sa; o clJefe da familia, o que a sustenla, o 1_ c. 'lG: .p',los casamentos aos tldalgos, e
que a governa. § Dono; fallando de mulher. donzel/as.. J'alJa das do paço). Servem e!"
Lus. l1·ans{. {. 450. §-,s. f. Dooa. V. §Adag.: cOU. as OTan s, ('m lavor. etc. Nes~e senll"Trigo acamado, seu dono levanta. "Carro do se acha nos livros 'dl' ca~allarla, e em
que canta, a seu dono avança" (,Amor, {pga oul ros. V. Ined. 1. {. 481. Lobo, {. 308. e
e tosse, a seu dono descobrell "Qua I é o cão, Cam. chamando a D. 19o' z de Castro dontal é o danaI> "Fuzada miuda a ~eu dono zelia, srudo ja mãE' de filhos. Lus. 3. 134,
ajuda .. <·Grande carga leva a canela, maior Au/cgr. {'. 59. "cllJ1!zellas, e ayas. o m.esmo.
a leva o dono d'ella" "Não caça de coração,' Cam. A111p/i 1/-1'. acto I. sC. 4. I. fantezlas de
senão o dono do furãoll •Yaso novo primei- donsellasn V. Elr(J. r 270. V. de Suso, 2~6.
ro bebe que seu donoll "Tal é o dado, como A.' mulher que fóra donzl'lLa àe alguma seseu dono" "Dadiva de ruim, a seu dono pa- nbora, depois df' casada, ainda lhe chamarecell ,<Fazenda, teu dono te veja" "Sempre vam donzel/a. V. Leão, Chr. J. J. _c. 13.
o alheio suspira por feu dono" ,,~Ial conhe- ,,~Iarlim Ali'nnso mercador, que enta.o era
e.ido, com seu dono morre" "Dinlleiro de juiz, e casado c( m lima donzcl/a da ramha.
onzena com seu dono come a mesa.. "Per- e c. 27. "Inez Botelha, sua dún:::ella, e pade-se o bem gaubado; e o mal, eUe e <eu renta (da rainha D Leonor). ,clue no paço
trazia" § Senhora mimo~a, delicada, que se
dono" "Donos dão, e servos choramll.
(Dono, Proprietario, Senhor,Syn.j OsiJmos tracla grandemr-nte, Olis. I se. 3. (diZ a
algumas vezes d'estl?s vocabulos, como s~' mãe an LJI li o) "não hei mistr,r dOJlzellas.
nonymos, e dizemos (por ex.) que tal su- (para ca~arem com di!'.) ~ Difllncçao entre
jeito é propriela!'io, dono, ou senhor de uma donzella, e 'irgrm. Leão, ChI'. AI. V.. c.5I
herdade, casa etc. PI'0pl'ielal'io refere-se (na carla da rainha) "as donze/{as. vlr~~n_
precisamente ao direito que cada um lem mpnorel< de '25 a 11110S" § Afaça don.el/a, o
de dispOr do que é seu: o }J1'(Jprielal'io de je ~e chama a vir~['::r;, ou a que se te~
uma cou a é o que tem direlLo de usar, go- n'e~sa conta, por ser ~oltt'Íra, e de boa r5Ó
zar, e dispôr d'ella, como bem lhe parecer, putação. e honeslos costullles: _que ao.s to)
dentro dos limites determinados pela lei. annos donze/lasn (ca-o, rara~ vezes VI~
lJono exprime particular e especialmente 7b/ent. Poes. § Domcllas de /lOnor; ~s b~
uma ideia de elevação, superiOridade, e tal- mas de honor solttiras. § DOIue/la, oe a
vez dominação; usa-se no mesmo senlil!o de pau [ornr-ado com lima rod~lIa, sOlb~ r
de propriela1'io, e tambem se diz dos pais qual se põe candieiro, l!.u ~astlç~l; ve a i~~
de faml\ia que são donos de casa, ainda que !:\ it. Ban.9uillha que ~[' poe Juntolla,ca~~ue
não sejam propl'ielarios; dos avós, que an- ao leito ~ adj. f .')emana c/onze a, a
ligamente se chamavam donos; das mulhe- não ha dia ~ancto de guarda.

(Dona, Mulher, Dama, Matrona. Si/n.) vezes sc ache em bons auctores, por aonde:
11Julhel" refere-se ao sexo, e exprime o in- mas correctamente diremos, 100'nei a d'onde
dividuo femenino da esper.ie humana; con- sahíra i i. é, ao lagar d'ondc, ou do qual
sequentemenle, applica-se para significar saíra: "se tornarão para d'onde tinbão saí·
as que ja chegaram á puberdade, das quaes do" N. P. c. 190. i. 6, para o lagar d'onde
dizemos que ji! são mulheres. Dona diz tan- etc. N'uma palavra, quando convém a preto como mnlher ~enhora; é derivo da raiz posição a, ou 11a7'a, é erro usar de d'onde,
dcml, dum, ou don, que exprime toda a que só deve ter lagar, quando o sentido peideia de elevação, superioridade, etc.; pelo de elo qual, dos qunes, de quem' ou por elque e estendeu a sIgnificação de dona a lipse se ajunta a e de, como 110 exemplo
torlas as mulheres, que ão caracterisadas acima. A ult. edição de Cam. e outros livros
por algum titnlo de superioridade, respei- reimpre~sos e tão cheios de adonde, quanto, etc. Na citação de Camões parece que do deviam trazer a onde, ou elliplicamente
donas e donzellas tem a mesma significação onde, imitando mal o Castelhano adõ. Ve-

respectiva que velhas e moças; e d'aqui
entendemos que a significação que depois
se deu a dona, de mulber que ja conheceu
"Varão, foi uma significação secundaria, ou
accessoria, empregada, sem duvida, por
euphemismo. Dama tem a me 'ma origem
que dona; e fallando propriamente, dá-se a
mesma signiftcação de mulher senhora, ou
mulher nobre. "esle sentido, dizemos: damas do paço, damas da rainha, ele.; mas
assim corno dona se appiicou para sigr.lilicar mulller não virgem. assim tambem dama tomou uma significação accessoria de
mulher nobre, galanteada decentemente, e
ainda mais em geral, mulher com quem se
tractam amores. llJatrona diz-se com toda
a propriedade da mãe de familias, que é
honesta como cumpre no sen estado. § Dona, do Latim domina, da mesma raiz que
dominar e d0l1la1', significa propriamente a
que manda, domina, [pm dominio solJre o
qne possue; d'a hi o sentido de proprietaria, que a palavra conserva ainda. "Quem
6 a dona d'este vestido?" .Qupm é a dona
d'esta casa, d'esta quinta'fl> etc. V. Dono.
Donndío, 's. m. (ant.) Donativo.- E/ucicl.
!d. Lus. 5. {. 248. P. da li. Gen. l. 259.

Uonáh'c, S. m. (palavra adopt. do Hesp.)
Graça, garbo, bom ar, elegancia: "com trinta mil d()naires e primores lia bum papel
de amores" Ac_ dos Sil1g. 2. 34. e 175. § Discrição, (E!~(i'. 3. 2.) dictos di~cretos, e talvez picantes, V. Arr. 9. 10. e 4. 10. chanças. /11. P c. 119. ~ Donai!'e; circulo de arame, ou barba de baleia; e ás vezes era mais
dE um, que por moda se vestia por baixo
das saias, para as alargar do corpo, e relevar a roda, o que se rrputava mui airoso e elrgante.
Donnh'cár, V. intrans. Dizer donaires,
graças, chistes. § ~Il.'tler á bulha com gra·ças leves, e urbanas.
DOlllllrósnrnc'ntc, adv. Com donairo,
com graça, com elegancia.
DO""11'080, ó.~n, adj Que lem donaire'
garbo o, gentil. § Que tem jovialidade, di~
cacidade, graça para motejar urbanamente.
§ Emprpga-se tambem subst.
Uonárlo. V. Donaire.
Donutllríll, S. f. Jurisdicção de um donalario.
Donntilrlo, u, S. (do Lat. dona/aI'ius) O
que, a que recebeu doação de bens moveis,
ou de raiz, Orei.
5. r. 408. o doado, ou
doada.
nonntísmo, s. m. Heresia de Douato.
Uonntístns, s. m. pi. Sequazes de Donato. bereje do IV seculo, segundo os qnaes
li f'greja d'Africa era a IIllica legitima e o
Filho era menor que o Padre, e o Espirita
Santo menor que o Filho.
DonllUvo, S. m. (do Lat. donativum) Dadiva, oJ.Terta gratuita, que se faz a alguem
ou ao I!:stado : li'ret'l'c, 1. n.· 58. M. Lus. 4.

Ar.

1). 142. § V. Dom, syn.

Donáto, s.· m. Homem, que entrou por
servente em alg-llma ordem religiosa, e assiste lI'plla vestido de 11abito, mas ~em fazer profissão: "TIOS altos Campanarios a
Donalosll lJini;; ela OI'UZ, /Jyssope, C. 6. § Na
arriem rle ~ralla, If'igo a qllem O g-rão-mestre conferia a meia cruz por serV1ços prestado, li religião. § -, pI. Donatistas. V.
U'ondc, ou Dondc; Palavra campo ta da
prepos. de, e do adv. onde eliminado o e
por eupllOuia. Do qual lagar; e interrogativo: de que lagar? t'oltOtl l)ara a casa d'onde sahil'a; da qual sabira. J)'onde 1,'ens? de
que lagar vens? V. Onde; e Aonde. § De d'ond,; é erro; assim como act: onde, postoque as

s
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S. f. Uancho de donzel- da satisfação que sentimos em o ter pre- ninho, ou toca, onde os animaes e recol/lem
!le d.onzellas. Uano. r 166. sente aq nosso espirito. A constemação não durante a noute. § O pernoutar algnma
.s'a ramha nao viera com sua donzella- é propriamente uma especie de dóI' da al- cousa em logar vedado, onde faz pejo, e
riama, mas sim o elfeito d'ella, quando a pre- estorvo: v. g. lJagar a dormida dos bal'T'i ,
Donllcllíee, S. f. O estado de donzella. sença, ou proximidade de algum grande ou pipas, que ficaram c/'onde deviam seI' leDonllcllính", S. f. dim. de Donzella. mal fere de subito o nosso espirito, de tal vados, e cada nou/e, que ahi estão, é uma
Bem. Est. Pr. 5. 2. "donzelinlw.
modo, que lhe abate totalmente as forcas, dormida: V. a. nas pa/eos, ou alpendres da
Don",éllo, S. m. (anL) Moço solleir~, e prostra toda a sua coragem.
•
casa do ave I' do peso,
criado. P. da H. Gen. 3. 536. lJoo. de t4.28.
DOI'ádo, II, adj. (ant.) Que tem dór,
DOI·mldeh·lI.., S. r. pI. Herva vulgar;
V. Donzel. § (L de h. n.) V. Libellinha.
doente. Leão, O/'ig. c. 17. (aliás adoorado). hortense, on campestre: da familia das paDonllcllonll, S. f. angm. Senhora solteiDÓ"cllda, S. f. (do Or. dorkas) Especie paveraeeas; nasce principalmente entre os
ra de edade ji bastante adiantada.
de antílope.
pães; é um forte soporifico ; lia varias esDonzinho, S. m. dim. de Dom. B. L. e
Dó,'ca, s. f. 'ome de certa fazenda bran- pecies; papoulas. «repousa o Deos do
Cal. l. 243. "donsinho".
ca de algodão, que vem da Jndia, Alv. de 8 somno, coroado de brancas, preguiçosas
DOO, (an!.) O mesmo que Dó.
de Jan. de 1783.
d01'7nideiras., Diniz da Umz, lJyssope, C. 4
Doo", e derivo V. DOr, etc. Ineel. 2. 134..
DO"enao, s. f. (t. hot.) Oenero de plan- § (ant.) Joia, ou guarnição antiga. P. da
.dool'oso pranto. 1fT· I. 4. «door de cabeça". tas umbelliferas, que dão nma espeCle de li. Gen. 3. 188. § Tambem se usa 110 sing.,
D008, (anL) por Dois. Otel. Ar 2. 5. art. gomma rezina.
ma menos frequentemente.
25. {. 79.
DÓ"lco, ", adj. (do Gr. dórikos da Do- . Do.'mído, p. p. de Dormir. Cam. Sono
DO'O, S. m. (t. Asia!.) E tancia, aposen- ria região; ou pertencente i Doria. V. Do- 55. «depois de tantas noutes mal dormidas"
to: .se recolheu ao seu dopo, qne era a es- rio.l § Ordem .Dorica; (t. de arcllit.) uma § adj. Adormecido, dormente, vencido do
tancia onde linha a sua tenda" lI!. P. c. 118. das cinco ordens da architectura, entre a somno. IV. (te Sepulv. e J. 9. lig. «a imagem
Toscana e a Jonica; tem por adorno as m~- de Deos corno dormida, e atordoada com
e G. 149. bis.
DOpo, ou DOIIOY, adv. (ant.) (do !tal. topas e triglyphos, e a suas columoas não os vicios" Paiv. S. r 34.4 V. § Massa - ; a
dopo) Depois. Doe. de 1486.•nado. dopoy os tem base: "doricas columnas" Garç. Cnn- que fermentou, azedou, por estar amassapnncipes herdeiros". § lJopoy é provavel- laia.
da toda uma noute ; e diz-se da mandioca,
mente erro por depoy, poys, e não certaDorídllmenlc, adv. Com dOr, expressão que azéda brevemente, se não é espremida
mente uma fórma tirada do /tal.; uma tal d'ella; dolorosamente: .tornou a ouvir mui n'ella a manipueira, e a massa peneirada
origem é inadmissível para uma palavra - aquella voz" M. e lIJoça, 2. c. 14.•Jasti- das crueiras, e cozida em farinha. §Mag. :
d/esta natureza.
mar-se - n "expOr - suas queixas".
"A raposa dormida, não lhe cái nada na bocD6quc, s. m. Macaco da Conchinchina.
Dorido, u, adj. AcompanlJado, OU ex- ca. "O ciume sentido ás vezes acorda o cão
Dor, S. m. A sensação mole ta, desagra- pressivo de dór; sentido: V. g. doridos áis. dormido" -Quem acorda o cão (101'mido, vendavel, causada por cousa que oficnde o cor- Sagram. 1. c. 35. r 152. ,,- pranto ... ~ ele a paz e compra arroidolJ
po, on inquieta e olfende a alma; i. é, por doroso sentimento" lned. 2. {. 24.9. lJo/'idas
DOI'midoh'o, ou dom'o, O mesmo que
solTrimento ph)'sico, ou moral. § As dóres; lastimas, maguas - , lamentos - , etc. g Dormitório. Ol'd. ·Af.
toma-se, elllre as mulheres, por as do par- Que exclla dOr: "feridas grandes e doridas"
DO"'lJldol', 0, adj. e S. Dorminhoco, que
lo; e d'aqui, lomal' as dóres por alguem; Uoutin/w, 71. g Que se dóe facilmente; dorme muito. B. Pel'.
(Ioc. fig.) sentir as suas deslrraças e traba- sen,ivel: v. g. e mui dorido das canellas,' e
DOI·mldouro. O mesmo que Dormitolhos, acudir por seu remedlO; acudir por no fig. sei' dorido das camllas; oil'ender-se rio.
clle, quando ~ orrendem; del~ndel-o. Be!,~. facillLente, e sentir-se de qualquer leve
DOI'mElno, ónll. V. Dormillhoco.
DormlllhóclIllJelllc, adv. (t. fam.) Com
Flor. 2. 204. ~ lJór; opp. a 7'ISO. B. P. {.:l. oITensa. ~ Com dóI': V. g. tenho os pés do§ Ug. Sentimento, pena, pezar: V. g. dOr de ridos. § Pezaroso, triste, magllado. § ligo somnolencia, com muito somno. B. P.
ole,. otrendtclo. g Hemorso: a dór dos pecca- "Mostrando-se - da fazenda d'el-Uey. i. é,
Do"mh.~iJco, ÓCtl, adj. (t. fam,) Qne
dos. § 1JÓI' de coração, ou dóI' ele alma; má- sentido de sua má arrecadação e despeza, dorme mUlt.o. P. P. J 1. 27. lig. "os nossos
gua profunda, por alguma desgraça alheia. ou extravio. Casto 3. C. 118. § Atormentado propo~itos de emenda são sonorentos, e
§ DÓI' mansa; especie de hydl'Ophobia, ou de dOres: "não serão impassiveis, mas (10- dOl'minhocos. Gatv, S. 1. (. 62 V. § il. subst.
ilisposição proxima a cair n'esta terrivel ridos".
DOI'llIíntc, adj. 2 g. Que dorme. lJ. Camolestia; fallando dos animaes. § Algumas
DiU'lo, 0, adj. (do Gr. dó/'ios, da Doria) lhaI'. VWu Sol. c. 18. § p. a. de
tezes se usou no gen. masco Ac. dos Sing. Da Doria. V. Dorico. § Modo - ; um dos
DormÍl', v, íntralls. (do hal. dormire,
2. 2~O. -tens grão dor". § Varão de dóres; modos da musica antiga. § lJialeclo - ; um com a mesma significação) Deixar de estar
(por antonomasia) Jesus Cbristo. 1I1m't. Cot. dos dialectos da Illlgua Grega.
acordado, e desperto, IIcando vencido de
§ Nossa Senhora àas lJóres; invocação de
óO"naentc, adj. 2 g. Adormecido. Al'r. 9. somno, entregue ao somnu. ~ lJormil' a
Nossa Senhora, em memoria dns sete dOres 14-. Sagramol', 1. c 15. «levarão o cavallei- somno sol/o; profundamente. § lJ0111tir; fig.
que padeceu na paixão de Jesus Christo. § ro as im dormenle como estava- dormindo: Não ter acçao, não se executar, não fazer
MI' de c%vello; (t. pop.) ciumes. § Adag.: e fig. "a alma c/01'l1lenle (com a paixão de seu dever: v. g. dormem as leis. Arle 1Ililil.
•06,. de mulher morta, dura até á porta" amor) sonha" FerI'. Castro, r 134. § Entor- (. t96. "que por aqueJle, dias dormissem a
·/J61' de cotovello, e dÓI' de marido, ainda pecido, sem se poder mover: v. g. lenho o leis" § 1Jormir sobre o seguro; descançal',
que dOa, logo é esquecida" .Como me cres- pci dormente: e no fig. sem acção: "as estar fiado: "ctol'1nindó sobre o segtwo da
ceram os favores, Jogo me crrsceram as potencias da alma como dormenles" (na in- excusa" Casto Lus. 291. lJol"nir sob;'e o cad6res. -Quem não crê na dó,., creia na cOr" fancia) Vieir. 287. § lJormenle na dóI' ; o so; adiar a decisão para ter tempo de re.Leve é a dó?' que o siso encobre" "lJór de !tue a não sente tão viva. Ined. 1. 210. g l1ectir. § Dormir; desleixar-se, nao fazer o
parente, dóI' de dente" "A. mão na dóI'. e o E tao-nado, que não se agita: "dol'menle la- que deve; não ser activo. §Estarqujelo, mui
olho no amor" "Ninguem larga sem dÓl' o go" 'Jiocage. § Ponle dormenle; na fortif. (ao tranquillo. LtiS. 2. lIO.• 0 vento dorme, o
que pos ue com limor" .Quem casa por contrario da ponte levadiça) a que eslá as- mar, e as ondas jazem" e fig. • dormem as
amores, sempre vive em dóresn.
. sentada, e llxa. Melh. Lus. f. 173. § Adag. : paixões" "Cj uando o I'ei he deleixado elormem as lelsll .dorme a indu~lria ; esque.1061', Pezar, Arrependimento, Afflicção, "narriga quente, pé dormente"
Kagua, Consternação. S1)1t.) lJór, não a corDOl'lllentcs, S. m. pI. (t. nauL) Paus em cem-se as boas artes etc ... tudo é somnooral
fi , mas a da alma consiste em um sen- que se fórma a coberta, e vão fechar nas lencia, e Jelhargo alé á morte da republi·
Jmento penoso, nascido da representação buçardas da prOa. § Na atafona, são dois ca" "os ventos dormem, e os mares uescanomal. passado, presente, ou futuro; n'es- paus em que descançam os amparamentos. ção" Vieim. § Estar latEnte: o fogo dorme
te senhdo, dóI' é vocabulo generico, que § 'os engenhos, 011 1D0enda de cannas de debaixo das cinzas. § fig. Esq uecer-se :
?mprehende dill'erentes especies de (l(},'. assucar, paus em que assenta a ponte da "nesta Numancia a gloria dOl'lnell Maus. A{I'.
alIJaI' é uma d'estas especies; é a dór da moenda, a sentam eIles mesmos nos pês § Faz dormir; diz-se d'aquilloquenos aborma, 9ue nasce em nós da representação das virgens da moenda, sobre os miudos, rece, ou enfada. § "J)ol'mir no estado da
dos. maus procedimentos que ternos tido; que n'ellas eslão. § (I. de cam. de ferro) As culpa" E'azer n'ella esquecido de Deus. Marl.
~ltlD~ue-se do arrepenc/t7nrnlo, porque travessas em que assentam os carris;, chu- Cat. § ol'lni?' com alguem ; i. é, na mesma
!! e ajunta ao peza1' a detestação do mal Upas. § Os sele dOI'menles: V. o Flos Sanct. cama. § it. (ant) Passar a noute com alqUe fizemos, e o lirme proposito de o não de PI'. lJiogo do Rosario, que traz a sua bis- guem, acompanhando-o acordado: v. [I.
~armos a fazer. Afllicção é uma dÓl' mais toria curiosamente escripta: «acordarão os dormir com um enfermo. Eluc. Stl.ppl. §
Dormir em o Senhor; (loc. fig.) morrer.lJ.
Tc emente, ou antes um estado doJoro o da dormentes" Pant. d'Alv. c. 91.
lima commovida, e penetrada de algum
Dormlçno, S. f. (do Lat. dormi/io) Modo Flor. 2. 80. § iJormir em Delfs; o mesmo. §
~nde mal, presente, ou imminente, talvez porque a Virgem i\laria deixou a terra pa- lJ01'l1tir; jazer morto: dormem no cemi/eemedlavel, que ataca os fundamentos da ra Ir para o céo, a~sim chamado, por- rio os que mais nos amaram; dormem t7'an~ossa felicidade, ou os objectos mais caros que segundo a tradição catholica, a ,ua mor- qltiUvs sob a lou.sa. § lJonnir acha-se tamte nosso coração; a sua longa duração aba- te não fui senão urna especie de somno, du- bem como transitivo: v. g. dormir seu some ~~as as faculdad~s physlcas do homem, rante o qual ella foi transportada aus céos no cheio; sem JUterrupção. § lJonnír a sés~~
causar-lhe a morte. 1Ilágua é o es- por urna milagrosa assumpção, que a Egre- ta; i. é, depois do jantar. Lobo, {. 572. §
"lJormi1' seu sono" 111. Lus. 1. r. J31. 3.
tectO a nossa alma, que muitas vezes suc- ja festeja a 15 d'agosto.
.eao.da alflicçiio, o qual, segundo a si- . Dormidll, S. f. O estado de somno. § O "dormimos sonos aUleio, os nossos não
~neaçao etymologica, exprime urna no- tempo em que se dorme. § Estalagem, ~ou os dormimos" Sá e Mir. i. é, por servil' a
~na alma, urna especie de sentimento ~ada, em que se pernouta. § lJar dornnda; ambição, servimo a outrem, dormindo s9!Dr tm~ntc melancolico, qne se derrama dar cama ou pousada para a noute. § (t. ~e mente qnanto elles DOS COIl entem, e nao
!$a o a ella, e que parece nascido da sau- caçador) A arvore, onde a ave costuma Ir como pede a no sa neces. idade ou go to :
recordação do bem que perdemos, e repousar á noute. Al'le da Capa, f. 87 v. O "noite ... se a dOl'mimm com repousoll lJ.
Donllcllnrío,

18s;
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2. 3, 5. "aquella noite ... se llouve algum II. H. P. c. 69. Lei Sumptual', em Leão, l1fdes,. gmças. Lob. Egl. l. .a nossa lingua
homem de armas que a dormisse» lcl. 2. 9. Coit. (. 38~. t.
tao nca e bem dotada, como filha primo5. "dol'me a noute, dorme o dia, sempre em
Dorslbrànehlo, a, adj. (L zool.) (ch genita da Latina. Vieira, Censo § Dotado da
paz, e alearia; come, e bebe, e jamais cu- como k) Que tem branchias nas costas.
natul'eza; a quem ell.a deu boas qualidades
Dorsílero, a, adj. (t. bot.) Que tem so- no seu genero; e diz-se dos homens ani.
ra desta vIda, ou da futura (o alarve estilpido)•• 0' quanto melhor, fOra que dol'mis- bre o dorso as partes da fructiflcação: {o- maes, vegetaes: .arvores mais bem 'do/asem hum sono perenal estes meus olhos» lha-.
~ da natul·eza. Vieil'. o cedro, etc.
Cam. Od. I. ~ fig. lJol'nlil' o somno do pecDorsípede, adj. 2. g. (do Lat. dorswn,
DotlldÓ" l ", O. ou a que dota.
cado ; jazer n elle esquecido de Deus. Ma·rt. costas. e pes, pé) (L zool) Que tem patas
~otál, aaj. 2 g. (do Lal. dotatis) Que resCat. 287. «que durma SOl/mo de culpa» § inseridas nas costas.
peita a dote: v. g. conll'acto, pact{), escrip.
Dorso, S. m. (do LaL d07'sum) Ocostado, tum -; bens dotaes.
Estar quieto.: .dormem um momento (os
bellicosos) e chamão a isto paz» § Ser do as costas do homem e dos allimaes. Uliss.
~ot~líelo, s..m. (t. jur.) Era segundo
numero dos mortos: dormem o somno do 2. 53. "quaL de huma negra plloca o o direito GermaUlco uma especie de COmesquecimento; dormir o somno eterno. § /Jor- dorso opprime» § /Jórso-acromial; (t. anato pensação do dote, afim de que a mulher
71ur, faz eu durmo, tu dórmes. etc., como co- veterin.) adj. e S. A porção posterior do podesse sustentar-se na viuvez; é o que
b"i7': V. este; e Cubrir. § Adag-. : «Cobra trapezio, sendo considerada a sua porção em nosso direito se diz arrhas. V. Tral do
fama, deita-te a dormir• • Quem tem amo- anterior como um musculo particular, que casamento de lJ. Brites no T. 2. p. 439. dar
res não dorm.e" .Quem dorme, dorme-lhe a os veterinarios denominam cervico-acro- P. da H. Gen. § -, adj. DotaI, relativo, ou
fazenda» /J. Fmnc. Man. Feim dos Anea;ins, miai. § /Jórso-costai; pequeno musculo den- pertencente ao dote.
1. 5. 9. «Deita-me e farta·me. 'e se não d07'- teado, que prende nas vertebras dorsaes e
Dotllllleoto, S. m. (anl.) Acção de dotar'
mil', mata-me•• Vem-me o maL que me soe nas costellas. § lJórso-escaputar; musculo dote. fi. /Jom. 2. 2. 18.
'
vir, que depois de farto, deito-me a dOl'- rhombóide situado entre as apophyses es·
Dotár, v. trans. (do LaL dotal'e) Dar em
mil-" «DormÍ7'ei. boas novas acharei" «Quan- pinllOsas das ~ ou 5 vertebras superiores dote: v. g. dotou-lhe as villas de CavüMa
do a má ventura dorme, ninguem a desper- do dorso, e a base da omoplata. § Dól'so- etc. Arr. 4. 2l. § /Jotal'; destinar, ou ap:
te...Quem muio d07'me pouco aprende. humeral; (L anaL) que pertence ao d6rso, plicar um fundo ou rendimento para ama.
.Por abril dOl'me o moço ruim, e r.0r maio e ao humero. § lJórso-occipitat; nome dado nutenção de alg. estabelecimento, ou para
o moço e o asno. "Somno de abri, deixa-o pelos veterinarios ao grande musculo com- os encargos de alg. repartição. § Beneficiar
a teu filho dormi7', e o de maio a teu cu- plexo. § DÓl'so-t7'acheliano; (t. anaL) que com dote: V. g. dotou suas filhas; dotou o
nhado" .Manhãs de abril, doces de dormü'" pertence ao dorso, e ás apophyses transver- convento: «dotal' huma herdade ao Abade.
«Quem tem inimigo não dorme» «Se não saes das vertebras do pescoço. § fig. O re- M. Lus. I. r. 350. ::I. «dotão suas fazendas
dOl'me meu olho, folga meu osso" «Sobre verso ou lombo de alguma cousa: V. g. o a sumptuosos templos. B. I. I. l. ~ fig. Dar
comer, dormü', sobre cear, passos dar" dorso do livro. § IIg. A superficie convexa prender, favorecer com algum dom ma~
"Sob a sombra da nogueira não te deites a de alguma cousa: o dórso das ondas.
terial: Vieim: «as prendas, de que o d%u
llormil'• • Moça de Meijão, não dorme somDorstéllla, s. r. (L bot.) Genero de plan- a natureza" Lobo, r 61. «as graças que a
no sem serão" «Se queres ser pobre sem o tas urticeas, vizinhas das IIgueiras.
natureza lhe dototl" «- os filhos de santas
Dorylo, S. m. t. zool. Generos de coleo- doutrinas, e exemplos» V. Dotado. § - se,
sentir, mette obreiro e deita-te a dorrnil'"
"Quando durmo canço; que fará quando pteros.
v. ref. Constituir um dote para si.
ando" «Lenha verde mal se accende, quem
DorY1)horo, S. m. (do Gr. dory, lanca, e
Dóte, S. m. (do Lat. dos, dotis) Os bens,
muito dO/~lle, pouco aprende. «Quem com plwro, que leva) (t. ant.) Nome que os po- que se dão á pessoa. que casa, para
mau vizinho ha de vizinhar, com um olho vos do Baixo lmperio davam aos soldados suster os encargos do estado, e são
lia de dormi'r e com outro vigiar. "Para da guarda imperial, que andavam armados inalienaveis fóra dos casos previstos pela
quem gaohas, ganhador? para quem está com uma especie de chuço § (L zool.) Ge- lei; e fig. os que se dão a mosteiros, hospillcrminâo ao sol"
oero de coleopteros, cujo I?eito se acha ar- taes, e commendadores para supprimento
Dormltár V. intraos. (do Lat. d01'lnita- mado d'uma ponta compnda dirigida para de suas despezas. S IIg, (Ar. V.) tomava em
re) Dormir 1evemente, ou começar a dor- diante.
dote guerra em remo estranho. Leão, ChI'.
mil'; passar pelo somno, despertar, e torDós, por De os; contracção da preposi· § fig. Prenda, boa parte, boa qualidade phy·
nar a entrar o'elle; estar meio adormecido: ção de com o art. o no pI. m. § it. Contrac- sica ou moral; prenda, dom material; v. q.
"passa o serão bocejando, dm'mitando ca- ção da mesma preposição com o pron. de- a formosura, a boa voz, a discrição, o jUibecéa" «penlter com sono, ou quebrar com monst. o no pI. m.
zo, a virtude: «dotes da alma. Ulis. Prol. {.
sono, succede {talvez a quem dormita senDoságem, S. f. (t. chym.) Acção de do- I V. dotes de musico, de poeta; da cloquentado» § fig. Eslar tranquillo, socegado por sal'.
cia, do vaior. § Dote; o cabedal que a reli,
um instante: a procella dormita no seio do
Dosuo, V. Dozão.
giosa levava para o convento onde profesOceano.
Dosár, v. trans. (do FI'. doseI') (L chym,) sava ou ia viver.
J)ormUívo, a, adj. (t. med.) Qne faz dor· Dividir, ou regular a dóse de um medica(Dotes, Prendas. Syn.) Doles parece ser
mir, soporifico: v. g. remedio, poção -. § it. mento, ou de uma substancia para qual- vocabulo proprio para significar certas quaS. m. Um -.
quer operação medica, chymica, ou puar- lidades, que se estimam e prezam na socieDormitórIo, S. m. (do LaL dorl1litorium) macentICa. Pim. C. p. 344. «emprega-se na dade, e de que o homem é dotado pela nat~·
Corredor com celias, ou casinl1as nas Ue- analyse para ltosar o chioro"
reza. Prendas parece que se refere maIS
ligiões, conventos, collegios, etc. Ban·eir.
Dóse, ou Dósís). (o l.0 é mais us.) s. r. particularmente a certas outras qualidades
r. 37 V. § Sala commum em que dormem (do Gr.) (t. med) lJuantidade determinada eslimaveis, que o homem adquire Jll!lo ~eu
os alumnos de um collegio, etc.
das varias substancias, que entram n'uma estudo, industria, trabalho ou apphcaçao.
Dorllll, s. f. Vasilha de aduella, e arcos, composição chymica ou phal'macentica, § A. A formosura; a boa voz, a discrição, O bom
sem tampa, e com maior diametro na boc- porção de medicamento, que se pode dar sem juizo, o agrado natural, a affabilidade, etc.
ca, que no fundo; lI'ella se recolhe a uva prejuizo do doente, havendo respeito á eda- são dotes. As artes de escrever, desenbar,
vindimada, e talvez o pão: «Dio~enes não de, e outras circumstancias; quantidade: pintar, dançar, esgrimir, tocar instrumen·
querendo casas morava n'huma doma. Sá v. g. a dôse de tal l'emedio é lle 2 até ~ tos, são prendas.
itoté, S. m. (L Asiat.) Certo tecido de. alMil'. Sat. ~. est. 35. Luc. 5. II. § O tempo grãos. Eu"', 3. 2. no fig. § Uma gmnde-;
(la dóma; o das vindimas. Ord. Ar. 2.' r. quantidade, porção grande de remedio, de godão, que vem da Asia. Alv. de 8 de Jan.
306. oe tem cavallo. e mostra ao tempo da veneno; e fig.- de paciencia, de ignoran- [783.
Dothleoeotería, ou - Ue, s. f. (t. med.)
eyra, ou doma» (ceifa\, ou vindima.)
cia, etc. § Meia dose; (I. pop.) porção de
Dorllóeho, S. m. requena doroa tam- qualquer 19uaria, que nas casas de pasto Febre contínua, caracterisada por uma eruhem de serviço do lagar.
se serve a uma pessoa. § Uma dose de pan- pção intestinal, muitas vezes por desordem
nas funcções dos pulmões e do cerebro, p~r
Dorlleh'a, S. r. Peça do moinho, onde cada; muita pancada. V. DOze.
se deita o grão, que vae caindo para ser
DoscllmentG, S. m. O mesmo que 00- manchas na pelle, e que é a~aloga, em mUImoído; tremonba. Etuc.
sagem.
tos pontos, as febres eruptivas.
Dóllehelo, s. m. (ant.) AulC!Zr. 2. 6.•e
noróoleu, S. m. (L boI.) Genero de
Doseár, V. trans. O mesmo que Dosar.
plantas synanthereas, da qual uma especie,
Doslmetríll, s. r. lt. med.) Novo sys- minha madrinha he azougue,. e Joga.o douo lloronimml pal'datianches, tem as mesmas tema (thcrapeutico), em que os medica- chelo vivo com quantos llqUl ancoramos"
propriedades que a amica, sendo cultiva- mentos são ministrados em fórma de gra- Dou-te-o. V. Che e Xe, e Doche-Io.
V
DOlldeJár, Doudíce, Doude, ete. .
da nos jardins pelas suas flóres preco- nulos, contendo os principios activos das
ces.
varias substancias, em pequenissimas dó· Doidejar, 'Doidice, Doido, etc.
PeiDorOslllllcllte, adv. (anL) Dolorosamen- ses.
. DOllráda, S. f. ou Dourádo, S. m.
te. Azul'. C. 70. Ined. 2. 478. «dcrosamente
Doshuétrleo, adj. Que pertence á dosi- xe da familia dos esporoides. (Aul'ata c~ry~
soph7'ys) P. Be7'. Goes, Ch/'. Mail. 2. c: .
pedião soccorro..
metria: s,l/stema dosimetrico.
noroso, ÓSIl, adj. Dorido, doloroso: «soDotaeão, S. f. Acção de dotar. Cu.nh. Ha com o mesme nome outras espeCles.
freI' dorosa morte" Azw' c. 52. -magoa do- § Dote, ÚO fig. § Fundo, ou reudimento ap- Dourada; variedade de uva branca, que
7'osa" Ined. l. 509. e 2. {. 249. "muy - plicado para algum estabelecimento, etc. § produz vinho meio maduro.
DOllradUbo, adj. COI' de ouro; vermesentimento.
Verba desti.nada no orçamento do Estado
Dorsál, adj. 2. g. (do Lat. dol'suaiis) Que para manntenção de al~uma pessoa, fami· lho claro (diz-se dos cavallos).
Lobo f.
Douradíoba. V. Scolopendra.
"
pertence ao dorso, ou as costas: V. g. bal'o lia, ou classe: a llotaçao do rei; a dotação
oatana, espinha, vertebra, musculo -.
da familia real; a dotarão do clero.
174.
§ E/adedollDonél, (assim o escrevem varios clasDotádo, p. p. de Dotar; e adj. Que tem
Dourádo, p. p. de Dourar.
l
udia!
sicos, conforme a etym. LaL de dOl'sum), dote; que tem dotação. § fig. Ornado, '[Jren- mda, ou de ouro: V. Ouro. § Tgm[JO!. O2 /PJ,
s. m. Docel. Barreiros, 25. V. Res. ChI'. J. dado: dotado de {01'l110SUl'O" discriçào, vir· dourados; IIg. felizes. M. Lus. _·1· 96..
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f, 309.•tive idade dourada para amor». § A
dourada manhã, ou luz dourada; as dou7'adas espigas; (t. poeL) da cOr de ouro. Ac.
dos Sl11g. 2. 3l "o sol c~m - resplendores lJ
Insul. 2. 31. "nuvens vlstosamente - com
os ra)'os do sollJ Vieira. § Dourado: rico de
ouro: -a - Sofala» Vieira, Sá e Afir. "qne
cada hum de lá (do Brazil) torne dourado»
i. é. cheio de ouro. § V. Cava/leiro de espora dourada. § Dom'ado; (l. de cozinh.) coberto de gemma de ovo, e corado: v. g.
pombos dourados, elc.
DOllrodch', S. m. Omcial, que assenla
ouro ]Jor ornato em madeiras, pedras, metars, enços, sedas, etc.
DOllrndimro. V. Duradouro.
pOllrnd"'ru, S. f. O ouro em folhas assentado por ornato. § Tinta dE'.espirilo de
linho, myrrha, e rom, que, applicada sobre cousa prateada, faz q ue pareça dourada.
DOllrnmcnto, S. 01. O trabalho, ou feitio de dourar. lned. 3. 4.4.8. Ord. Man. 4.. I.
8. § Acção de domar.
Dourá.·, ou Doh'ár, e derivo (como alguns pronunciam) v. trans. Assentar e cobrir de folhas dp. ouro alguma obra por
adorno: v. g. dourar as portas, as guarnições da e..~pada, elc., de sorte que encubram
oqne são, e pareçam de ouro as pE'ças douradas. § lJg. Forrar de ouro, enriquecer
muilo: _alguns a fortuna dou7'a, outros des..
pe, ou atrapalha, nE'm cama lhes dá de palha•. § Oourar a pilttla, ou pi1'ola; cobril-a de
lolha de ouro, para lhe encobrir o máu sabOr:
e fig. acompanhar alguma cousa desagradavelde accidentes bons, suaves, q ue encubram
oseu desabrimento, ou a maldade. Lobo, r
108.•dourando a pirota de sua dis imulada
lencão•. § DOUTa?' um não; fazei-o menos
desãbrido. JJmchlJI. de Prillc.' '.]lUm bom
modo doura um nãolJ. § flg. Dourar elTOS,
vicias, mentiras, o 1:eneno; encobrir' e~tes
deleitos com boas apparencias, rE'presentando·os não quaes são, mas l'om boas
sombras. Vieira, 3. 137. "para dou1'a.r seus
I/'I'OS» .debaixo dos talins bordados anda
dourada a cobardia.. Viei"a, 8. 398. § Dar
cOr de OUro: «as ondas douradas dos raros
do sol. «o sol dow'a as ondas, os horizontes••os cabello com seu rayos o sol vo-los
dourou» Bem. Rim. Al(eno, Poes "molle penu 6e as faces lhe dourava da penuge loura»
§ lig. Honrar, ornar, fazer feliz: «VÓS que o
nosso seculo douraes.. Cam. Ode, 7. e Ecl.
6. -o mundo que doumis. «qual dia raJa...
que o tu nào doires com acções hrilhautes?..
Elpino, 2. 16~. "os heroes com que os deuses dOltrárão a Lizia lerra.. ld. 2. 124. «virá
de novo a paz mimosa com sorriso gentil
dourai' teu clima.. Bocage, 3. 33. § fig. Realçar. Galv. S. I. r 4.l v "dourai' com obras
i1lustres a fidalguia, a noureza do sangue..
§ii. Realç.ar mais. Lobo, (. 4.6. -o dote que
dourava as perfeições da esposa... § Dow'ar
!JS delictos; remir com peitas a sua pena. §
Dizemos PQel. a luz, o sol doura os hm'izontI.!; i. é, dá-lhes cór aurea. M. C.4.. l. "Phe00... a dourar o dia.. Ferr. Egl. 3.
DlIlIs, adj. num. V. Dois.
DOtltnlllcllte. adv. Eruditamente. H. elo
Fui. p. 253. o traz no superl.
DOlltíHHltno, superl. de Douto. Brit. C.
.D'olllh·n, (ou de ouliva) loc. adv. De ouVida, de orelha, sem arte: V. g. sabe musica
de outiva. § POI' informação. sem conhecimento, ou experiencia propria. Lobo.
OOllth·ulIlcnle. V. D'ouliva.
OÓ."Io, n adj. (do Lat. doctus, a, um)
Er.udlt~, instruido, ensi nado em alg. arte,
SClenCIa, e erudições. ~ Que contém ou de·
~a erudição, â Haver em dou'tlJ. Lobo, (.
wc V. Doito. § v. E"lIdito, syn.
DOlltor, S. m. (do Lat. doctor) O que rece~eu o malor grau acadcmico, com o direito de trazer as insignias de borla, e capello, e de ensinar a faculdade, em que é
1°11/01' ; ensinador, me"tre. § Doulor da mudarussa; (plJr. pleb.) diz-se do que perten~ ter sciencia, e sabe pouco, ou nada. §
Ulo/'; (l. pop.) bacia de quarto.
DOu!oro, S. f. Mulher que recebeu o grau
em UDlversidade ou eschola superior. § (t.
Idam.l Muluer que aD'ecta erudição e sabedoorla, que se mette a fallar em tudo.
VOI.. I - FI;, '90

DOlltorác;o, S, m, (I. pop. aUgIDo de Doutor) Toma-se em sentido criUco, e ás vezes
depreciativo. F. Elys. Versos.
1tt>1l101'Í~t1.0, S. m. A gradu~ção, e grau,
o estado CIVIl de doutor, e pnvilE'gios annex~s: (em outros paizes houve cavalleiros
em leis, como foi Pedro c/e Cugnieres em
França, do que talvez nasceria a igualação
em privilegio) "privilegio de fidalguia, cavallaria, 0!l. doutorado.. ardo Af. 5. {. 329.
(. 34.7. Ftllp. 5. 133. 3. "o doutorado nem
sempre é sabedoria.. § -, adj. Que se doutorou; que recebeu o grau de doulor.
DOIIIO""', S. m. Bancadas na sala dos
capE'lIos. na universidade, onde se assentam
os doutores. § /Jou/oral. ou c(}nego _. uma
das dignidades dos cabidos.
'
Douto"ál, adj. 2 g. De doutor; inherenle, ou relativo a doutor. § Tom - ; de quem
falia com auctoridade de mestre; sentencioso. § Conego -: V. o art. antec.
DoutoruDlênto, S. m. A ceremonia de
doutorar. § O acto de tomar o grau de dou-

ca: á má parte quando innovadores insensatos só lem por fu ndamento uma bypothese sem legitimidade.
Uout,·lnl.vcl, aujo 2 g. Capaz de ensino,
e de doutrina; doci! á doutrina. Bracltyt.

r

101'.

Doulorilntlo, (do p. fuL Lat. em andus);
usa-se subst Oque está para receber o grau
de doutor. Es/at. da Umv. 222.
Uouto"ilr, V. trans. Dar o grau de doutor.
.
Doutol'ár.se, v. ref. l1eceber Ograu de
doutor.
Doutrínu, S. f. (do Lal. c/nclrina) Sciencia, s<lber, erudição. Barreiros, f. t. § Ensino, § Os ponlos de fé, e de crença da religião catholica, e assim os preceitos de
mural: v. g. a doutrina Chrislã. § Discurso
moral: v. g. prégar doutrina. § Systema que
cada um segue em sua vida IJUblica ou privada: a minha doutrina tem por (undamenlo o dogma da liberdade e da (ralernidade

/lItl1lalla.

Do .. lrln"çiio, S, r. Acção, e e[eito de
doutrinar; dI': ensinar alguma doutrina.
OOlllrlnútln, p. p. de Doutrinar. § fig.
Adestrado, pnsinado: "dou/rinados cavaUosu

Vasco Sil.

f.

162.

O que, a que doutrina; ensinador. Aut. (. 52. -doutrinado?',
e a)'o•.
Doutrlnál, S. 'm, Livro de doutrina: fig.
-sois hum dout?'inal de cortesão» Attlegr. f.
162.
Ooutrlnál, adj. 2 g. Que respeita á doutrina; que contém doutrina: V. g. pratica,
sel'mão doutrinal. B. Fim'. 2. 34.3. § illagistraI.
-Dolltrlnálmcnte, adv. Dando, ou recebendo doutrilla; conforme li doutrina. V.
de S. J. da Cruz. 4.. «procurar dottt7'inal..
menle a criação».
Douh-Inn ...cnto, S. m. O aclo de doulrinar,
•
DOIII,rlnãnte, S. 2 g. Pessoa, que ensina a doutrina; doutrinador. li. /Jom. 1. 4
v. § ii. adj. 2 g. e p. a. de
nOIlI ..... i..., V. lrans. Ensinar para formar o elltendimento, ou o mora dos ]10mens; instruir em uma doutrina: v. g. doutrinar alg!tem na (é : "pam dOlltrinarem 1tp,
lei do Senhor o porolJ Cat. Rom. 4.85. "doutrinar aos seus Gregos» B. 2. 2. 4.. "muito tem
que doutrinar as lingoas destes prégadoresVieir. 10.4.26. «- os lJeis l1E'ste artigo» Cat .
'10m. 160. "a mãi que afaga, o plii que doutrina os filhos» i. é, que ensina, e castiga
os erros: .doul1'ilwr os animaes feros .. Set'er Disc. 3.
Dou"'hlá,'lo, u, adj. (l. de polit. adopt.
do Franc.) Que é partidario de theorias politicas abstraclas, moderadoras, fundadas
sobre ideias da justiça universal: V. g. ministro, deputado doutrinario; esçhollJ: do~
trinaria. § usa-se subsL Os doutrmarws sao
assim chamados, porque os julgam invariavelmente apegados ás doutrinas flosilivas,
que formam a essencia do eu systema politico. § Hoje em púlitica/dá-s~ o n~me ~e
doutrina/'Ío aO que segue doutnnas JI1f1exlveis, limitadas, pouco favoraveis á liberdade, cercadas de trevas, e em parte b~seadas
sobre instituições imitadas «os palzes estrangeiros. Toma-se á boa ou á má parte:
á boa parte quando a doutrina é c_onfor~e
aos pnncipios, que proclama a razao pt1'blInOllt"luudor, n, S.
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Douh'lnelro, oS. m. (L pop.) Doulrinanle, que ensina a doulriua. B. P.
Douxclo, por Dou-I'o, dou-o a ti : "jogo
de _douxl}-lo vivo, douxe-/o morto. V. Che,
e Xe.
DO~'ldll, (ant.) V. Dúvidp.
Uoxologíu, S. f. (do Gr. doxos, gloria, e
logos, discurso I (L de Jiturg.) Ileza para celebrar a grandE'za e magestade de Deus. §
Nome que antigamente se dava ao llymno
Glm'Ía tn e:IJcelsis. § Ultimo versiculo de um
hymno, CJ.ue é sempre relativo á glorificação da Tnndade.
Uozão, ou Dosão, 011 Doz""o S. m.
Dozavo. Ord.
2. 28. 35. ,,]jum clozáaofJ
de vinho.; uma canada, ou a duodecim:l
parte de um almude. Elucid. V. Dezão. §
Metade da sesma. P. da lJ. Gen. 2. 4.77.
Dozá\'o, s. m. Uma duodecima parte,
fracção: «ao dozavo desse tempo» Apol.
2l2.
Dia/.
IJóze, adj. num. cardinal. Indica o numero egual a UlHa dezena, e mais duas
unidades: equivalente a 6 mais 6; 9.
mais 3; 8 mais 4., etc. § I~m algarismos, 12.
Em conta romana, XII. § Duodecimo : o ?'c·
gimenlo doze: Affonso doze. §-, s. m. As lettras ou os algari 'mos que representam doze: todos os numeros estão claros, menos o
doze: § A pessoa ou a cousa que n'uma serie occupa o duodecimo logar, § Esse lágar.
Dõze, S. f. V. Dóse: _oulra vez a doze»
(p1Jr. proverb.) i. é, elle que lorna a repisar, e bulir no que enfada. Enfr. 3. 2.
Itozeno, u, adj. lant.) Duodecimo. Ined.
2. 9. § Que está entre o undecimo e o trezeno, ou decimo terceiro. § (I. de tece!ão.)
Panno - ; o que leva a ordidura de l:200
fios. Regim. c/os pannos de 1690. c. 8.
Ornchmu, S. f. (do Lat. drac!tma; Gr.
drakh11lé) Peso grego de 3 grammas e 2q
centigrammas. § Moeda Grega de prata, que
pe.ava uma oitava; entre os Romanos valia 4. sE'stercios; reduzida ao valol' de agora,
valia 288. Eutre os Judeus tambem Jlavia
uma moeda com este nome. Vieira, 1. 782.
§ Nas bolicas, era peso de uma oitava, RI}-

Ar

r

copo de Cimrg. 12,

U,'ucina, S. f. Substancia organica descoberta no -angue de drago.
D"llcoci'B.hulo, S. m. (t. bot.) Nome de
uma planta de ornato de grandes flOres
azues e purpureas.
D"nconlt\no, 0, adj. (de Dracon, legisladO!' atheniense que applicava a pena de
morte a todos os delictos) (t. did.) § Leis
d'raconianas; leis extremamenle everas.
Drllcollil;enll, S. e adj. (do Lat.) (I. poet,)
Que nasceu de um dragão: «- cidade. Thebas, a qual, segundo tln~em os poetas, fUIldou Cadmo com o aUXIlio dos ~uerreiros
nascidos dos dentes de um dragao.
DrucoJlUu8C, S. f. (do Gr. drakón, dracuncuto) (I. med.) Doença frequente na
Africa e na Asia, causada pelo dracunculo,
verme.
Drncolltlco, ", adj. (t. de astron ) Mez
- ; espaço de tempo em que a lua, partindo
do seu núcleo ascendente, cbamado cabeça
do dragão, emprega em voltar ao mesmo
ponto; a revolução da lua relativamente ao
seu nllcleo ascendente.
Ol'llcóntlo, S. m. (do Gr. draconl'ion, o
mum dracunclllus) (I. bot.) Genero de typhaceas.
Drncontlsolllo, S. m. (do Gr. drakóon,
dragão, e sóma, corpo) (t. anaL) Genero de
monstros, cbamado assim por apresentarem
analogias com a dispo 'ição dos pequenos
reptis iguanianos chamados dra"'õell.
Drucolltocéphlllo, u, adj. (do Gr. drakón, dragão, e kephalé, cabeça) (t. zool) Que
tem cabeça de dragão.
DI'IICÚllculo, S. m. (do Lat.) E pecie de
vermes, que atacam as ~artes musculosas
das creanças recemnasCldas, e de alguns
animaes. § (I. hot.) Nome de ,arias plantas
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v. (/. -hor/ense; estragão: - dos prados "
Drol{onctc, s. m. (t. do brazão) .Ftgura clr-epanon, fouce, e lJhoros, que leVá) ArmaespilTadeira. Brot. C.
de uiDa cabeça ele dragão, com à bocca do de fouce.
Drindes, ou nrinll ...., s. f. pI. (do Lal
DI'Ag», s. f. (do Ingl. dj'ag.) Argola, pe- aberta, monlendo, ou tragando alguma
rlrljn.rJ,vs) Nymphns dos bo que montes
la qual se passa corda, com que se ata al- cousa.
selvas.
Lobo, p. 200. V. Dicc. ela' Fab
n'·llgolliHUCO. V. Dracontico.
guma cousa. San/os, 2. {. 117. § JJl'aga;

e

macbina para tirar o lodo, marisco, e areia
do fundo dos rios, lagos, bahias, portos, etc.
DI'llgádo, p. p. de Dragar; e adj. Limpo
ou escavado por meio de draga.
n"ogndo,', 0, s. Pessoa que se occupa
no mister de dragar. § Barco que leva uma
machina propria para dragar. § adj. Barco

(/1'Ogador.

nrllgr,gcm, s. r. Acção de dragar; limpar ou excavar por meio de draga o fundo
d'um rio, lago, babia, ou parte d'um porlO, como a barra, a entrada d'uma doca ou
dique, etc.
Drugiio, S. m. (do Lat. draco; Gr. drak6n) Monstro fabuloso, com garras. azas e
cauda de serpente, § fig. Pessoa feia, e de
muito mau genio: v. g. esta mulher ti u'n
dragQo. Ltlc 4. 8. § J)ragào in{e1'nat; na
Sag-rada escriptura, o drm'onio, a erpente,
o diabo. V. Drago, de procis ·ões. § JJragão;
emhlema ou insignia em rórma de dragão.
§ DTagão l1wj'inlw; peixp monstruoso. §
Sangue c/e d1'Ogão, ou d1'Ogo; resina avermelhada, adstringente, e medicinal, que se
exLrahe das ~ragoeiras. § Dragão; entre
alveilares, mancha branca no fundo do oLho,
que ce,!!'a o cavallo. Rego, Alveit. c. 1. § (I.
de astron.) Constellação do zodíaco para o
pólo arctico: a cabeça, c a cauda do dtagão; os dois pontos oppo tos. onde a rcliprica é cortada pela orbita da lua. § JJragão volan/e; meteóro, qne alo'lImas vezes
apresenta a figura de um dTagão. § Dragões; pI. (t. de mílic.) tropas de cavallo, que
sendo necessario pelejam a pé, armados de
espadas. e espillll'ardas, ou clavinas, e baionetas. Ciábra, ExllOl'/. p. 53. § Dragões; peqnenos reptis iguanianos.
n"tll{ill', v. trans. Operar a dragagem.
DI,.il;""', s. f. pI. (I. nauL) Ilarrotes, que
se prégam nos lados dos cachorros, para os
conter na posiçào devida sobre o estrado
da carreira, os quaes apoiados por cunhos,
os acompanham até entrarp.m no mar, conservando assim o navio direito quando está em seceo.
DI'ágmo. V. Drachma. Pail'a, S. 1.
D"ágo s. m. Dra"'ão. Lobo e Cmn. § Fig'Ut'l\ de dragão com fogo na bocca, que se
levava ~as procissões. § Sangue ele dmgo:
V. Dragao. B. 2. L 3.
OI'''gO'', s. f. Femea de dragão, quasi só
uso no sento fig. B. P.
n,'ngoclrn, s, f. (t. zool.) Peixe malacopterJ'gio (pegaslls-volans). É do mar das
Jndias.
n.-ngoêirn, s. f. ou - o, S. m. (t. bot.)
Planta arborea da família das liliaceas (c/racamadraco), de que se extrãe a rezina cbamadas allglle de dl·ogo. B. l. 2. 2. tll/. ed. traz
cll'agoei7'os: e 2. 1. 3. InOO. (reg. Lcit. Jl1isc.

s. f. Pedra preciosa, que
Plinio e l)olino dizem se encontra na cabeca do dragão. Maus. 2. r 40. tlU. ed.
- Drogolllcn, S. f. Planta medicinal, serpenlaria, ou serpentina. Luz da Mui. p. 206.
V. erpentina.
Drngontino, u, adj. Que pertence ao
dragão, ou é proprio d·elle.
1"'AI\'n, S. f. (t. mãrit.) Véla de brim,
tambPIJI c~lamada yéla de 1'6, que enverga
na carangueja do mastro de ré, e cassa na
retranca; é diversa da véla grande latina,
que enverga e cas a no me mo logar.
DI·.)mo, S. m. Ido Lat. e Gr.) Composição
poelica, em que faliam alguma pe~~oas, e
e rcpresenta al,:tuma acçào tra~ica, com ira
ou pastoril. § lJrama (em uma accepção
moderna e menos extensa); peça thealral,
em vcrso ou prosa, de um genero mixto
"'ntre a lragedia e a comeu ia, séria na pssencia. algumas vezes familiar, ou eomica
pela fÓl'ma, admittindo todo o genero de
personagens, exprimindo toda a sorte de
sentimentos, e em todos os cslyLos. § JJl'ama lyrico; opera ou compo ição dramalica,
acompanhada de musica pm grande parte.
~ Drama; fig. aconlrcimrnto extraordinario, que prende a atlenção p<'las cenas
vivas e commoventcs, que n'clle se desenrolam.
DI·tlmndch''', S. f. Escantilhão, com buracos proporcionados aos adárme , ou calibres das balas. onde eutram os botões. Esn"RgoIIUIl,

ping. Perf.

r 25.

Dl·n .....lhuo, S.

nl'~bo,

s. m. Grande m~caco d'Africa.
. D~ll':O, S. f. (do lLal. dnzzC!Te, dirigir endIreitar) (t. naut.) Corda de lçar, e marear
as vélas. Coul. 8. 36. "cortou a driça da
vélall FI. N. 2. 134. -enxarcea, e driça fizerão de huma linha de pescar.
n"ílo, s. m. Especie de coleóptero.
O";lIIln, S. f. (I. bot.) Planta liliacea do
suL d' Arrica.
n,·óg.., S. f.. (~o FI'. dl'ogue) Todo ge~pro de. especl~r.la arom~lica; e tintas
olcos, raIzes offIclllãrs de llnturaria e dos
remedi os de botica. Vieil'. 10. 162. ~ ~[erca.
d,orias lil!eiras de lã, ou seda. § ~Iercado
rIa: ':cobre que pa~sava por dl'oga.. F,.eir.
. Drog.., S. f. (do l'ers. dl'Og.) Mentira, ral.
sldade, embuste: v. g. esta é a verdade e lu.
do o mais ti droga. § Dar em droga" dizemos de pessoa, que tinha bons costumes
e depois prevaricou; como vindo a valer
pouco por mal procedida. § ii. Dizemos
tambem de cousa, fIue teve mau exilo
que se mallogrou, V. g. o negocio deu em
droga. § Droga; flg. cousa de pouca ou nenhuma valia.
'
D"OC;""i .., S. f. Collecção de dro"'as. B.
2. I. 4. "comprar dl'ogarias. --aramlltica.. B.

2. 6. I. Syst. dos Regim. T. 5. {. 575. M. P.
§ Commercio de drogas. § Drol1a, especiaria, etc. § Loja em que se vendem droll'as.
)J,·ogm.)no, V. Dragomano.
Droc;ucil'o, V. Droguista. Pha1'l11. T. I
f·285.
m. Augm. de Drama. §
DI'ognclc, S. m. (do Ingl. dl'uggel) Te-

Drama de acção ridiculamente exaggerada;
é tel'mo depreciativo.
D.'nm.Hlc"llIcnte, adv. De modo dramatico, commovente. palbetico.
DI"lIuilllco, ", adj. (do Lat. clramalicus,
a, UlH) Que respeita, ou é relativo ao drama. § Qne é do genero do drama. § Qne se
occupa do desempenbo de peças theatraes:
sociuiade dramatica. § ChelO de peripecias
interessantes, com moventes, pathelicas: a
sua despedida foi uma scena dramatica. §
Poesia dramatica; em que ha pes oas e dialogos, como nas tragedias e comedias.
DrnllllltlzÍlr, V. trans. Tornar dramaticoo _~ Nanar, expôr os factos com tal vivacidade e colorido, que despertem intere~se superior ao qúe realmente deviãm
inspirar. § Rpduzir a drama, a composição
dramatica: "Shakspeare dramalizou a his
toria de Romeu e Julieta•.
DI'nmlltUl'gio, S. f. Arte de compôr pecas dc theatro.
- DI'»mnlúl'go, S. m. (do Gr. dramatuT{los) Auc[or dc composições dramaticas.
I!)I'í,sUeo, ti. adj. (do Gr. drastikos, feito
de draó, eu obro, trnho aeção) (t. med.)
1. p. 6. «dmgoetTo..
Forte, encrgico: v. (/. pltrganles drasticos.
nl·tlgo!...)no, s. m. (do Gr. modo c/ragOtl- Usa-se subst. os draslicos.
manos, que vem do 'furco leTC[gntmen, ou
DI'nvMlco, n, adj. Linguas clTavidicas;
do Arabe lan?jouman. feito um; e outro do líuguas da [ndia, que nào perlencem ao
Caldaico /argll1n, explicar, interpretar) ln- lronco sanskrilo, e parrcem ser representerprele, que os embaL\:adores Cbristãos, tantes das linguas falladas pelas raças esre.identes na Turquia, costumam manter labelecidas ja n'aquella região, fIuando os
jnnto.a si, para os ajudar nas suas nrgo- povos de origem indo-europea a invadiciações com os mini '1ros do Grão-Senhor. I·am.
§ Tambem se diz drog01'llano.
'
DI'''CtO, abreviatura manuscripta de Dinl· .. ~õn .. , s. f. (do FI'. d1'Ogonne) Peca rei to. S!Jnopse, Cltron.
do uniforme, que os militares trazrm sobre
Do'cu, s. m. (do In,:tl. c/min, fosso de esos hombros; é urna especie de pala, de lã, goto) (t. modo agric.) Fosso, ou vala de drepanno, ou metal, ornada de franja de lã, nagem. § Tubo de barrQ cozido, com soluseda, prata, ou ouro, segundo as gradua- ções. de continuidade na parte que fica paçõe-. Em alguns exercitos são tam5em es- ra Cima, para receber a agua na opcracão
tas indicadas pelo u.o-de duas dragonas, da drenagrm.
ou de uma só no hombro direito, ou esD"cn,"h'u', S. m. O que estabelece uma
fIuerdo. § Di[ere da citaria/eira, que não drenagem.
tem franja.
DI'cllligcm, 8. f. (I. modo a"'ric.) (do FI'.
nrognn'ldos, S. f pI. (t. hist.) Perse- dr-ainage) Enxugamento das lerras demaguiçàes exercidas contra os Protestantes siado humidas e alagadiças,' por meio de
cm França, no tempo de Luiz XIV, nas regos, ou fossos subterraneos, guamecidos
quaes foram particularmente empregados interiormente de pedras, tijolos, telhas, etc.,
os dragões (militares!.
ou por meio de tubos.
Dr"l{onilrlo, ~. m. (do Lal. draconaDI'colÍr, v. trans. Enxugar as terras por
l'Í.U.I) Soldado l\omano, porta-bandeira, cu. meio da drenagem.
ja in'ignia cra IIIll dragão.
I DI'epnllóphOl'O, u, adj. (I. ant.) (do Gr.

cido de lã estreito, e ponco encorpado; alguns o são mai , e dizem-se drogue/es pano

nos, clr-oguele ni.

n,'ogllisl.., S. 2 g. Pessoa que tracla em
drogas, ou as vende.
DI'omnlcctol'cs, S. m. pI. (do Gr. dl'O'
mos, corrida, e alelõr, gallo) (t. zool) FamUia d'aves que comprehende as gallina·
cea corredoras.
nromcdtirl .., S. f. A. femea do dromedario. Pel'o Bibt. 4 p. 440.
DromcdÍlI'lo, S. m. Especie de camêlo
mui corpulento, d'uma só corcova, e mui·
to andador, no seu passo ordinario.
nl·óml .. , S. f. (do Gr. d1'Omos, corrida)
(t. zool.) Genero de decapodos cujo typo é
nm crustacio do mesmo nome, vulgar no
Oceano e no Mediterraneo. § Genero de coleópteros, quasi todos eurolleus, que se
acbam lia primavera dehaixo das cascas das
arvores e debaixo das pedras.
Oromó.'nltho, S. m. [do Gr. dromos,
corrida, e omis, ave) (t. zoo!.) Nome generico das aves que só andam e correm, e
não voam como a gallinha, o peru, etC.
DI'ongo, S. m. Passaro da familia dos
den ti rostros.
DI·OlltC. O mesmo que Dodó.
O.·Oll ..ci/jIllO, S. m. (do Lat.) O mesmo
que depilação.
DI'OI'ÍlI, s. m. (t. pharm.) Unguento depUatorio.
'1'
n"oscrncco8, S. r. pi (I. boto) Fallllla
de plantas berbaceas dicolyledonias, a que
pertence a orvalhinba (drosem).
d
n"osollleC ri .., S. r. (t. Jlhys.) Ar[e e
medir, avaliar a quantidade de orvallJo.
DI'osométl'leo, adj. RelatiVO, ou concernente á drosometl'ia.
O"OSÓIllCtJ'O, S. m. (do Gr. drosos, 01"
valho, e niel?'on, medida) (t. de pbYs.) Instrumento da feieão de uma balança para
medir a porção de orvalbo, qne se produZ
cada um dia.
, "t
n,'r"to, e nr'to. O mesmo que Dr c.o.
nrlldol'in, S. f. (do Hal.) (ant.) ~d.ulleno,
ou tracto de amores iIlicitos. Noblllar. á
nl'údo, S. m. (do \tal). (ant.) Amigo, am.:
sio, adúltero: «baja senhor, drtldo, ou aIDI
go" Ord. ele JJ. Duarle.
d Gr
nl,.. idas. S. m. pI. (segundo u~s .o .
c/iI'ljs. Oti do Celtico d~rv . .quê slgnlflca~
caf\'albo; porem outros o.derJvam d.e d~Y I
palavra Celtica, GermaJ!lca, ou IlrltanOl C8 ,

DUB
que quer dizer sabia, sciente, douto: a
el)'mologia que deriva esta palavra d'uma
palavra CelllCa significando carvalhn, a
qual tem /lO Baixo Bretilo a fôrma der!, ou
del'v, é a verdadeira; o Gr. (lri/s é I'urydamenlalmente a mesma palavra). Antigos
sacerdotcs Gaulezes e Bretões; qne viviam
nos maltas, e celebravam os seus mysterio'
dl:baixo dos carvalhos, al'vol'es que tinham
em grande veneração, porque n't'llas nasce o visco, que elles colhiam com notataveis ceremonias, por imaginarem que era
um dos mais preciosos dons do céu. Blul.
e Leào. Orig. 1J· 72: '"que os clruides, etc.
DruidlcO, u, adj. Dos druidas: v. g. alIaI' druidico.
Druldi"JUo, S. m. Doulrina, ou culto
dos druidas.
Druhlizll8, S. f. pI. Mulberes dos druida' cujo principal minislerio era consultal" o astros, formar horoscopos, e predi·
zer o futuro.
Drúpa, S. r. (t. bot.) Nome commum a
lodo o fruclo carnudo com caroço, como o
pecego, a ameixa, etc.
Drupácco, u, adj. (t. boL) Da natureza
da druJla. § Drupaceas, S. r. pI. Secção da
família das rosaceas, que abrange todos os
generos, cujo fructo é uma drupa.
Drupéolu, S. f. dim. de Drupa.
Drup,'...ro, a, adj. (de dl'upa, e Lat. (erre, levar) (t. boL) Que dá drupas.
Ilrúsa, S. f. (t. min.) Incrustação formada pela ag~regação de cryslaes dill'erentes
na superfiC1e ou no interior de um mineral.
Dryadcll, etc. O me~mo que Driades. .
Dryos. O mesmo que Dryades. (I. bot.)
Genero de plantas rosaeeas.
Dryilc, S. f. (do Gr. drys, carvalho, e desineonia ile) Em geologia designa um fossil.
Dr)'ópbllo, u, adj. (do GJ;. drus, arvore,
ephilos, amigo) (t. de b. n.) Que habita nas
norcstas.
Dú, s. m. (anl.) Duque, general. Elucid.
D'ú, loc. adv. D'onde.
Dúa, S, f. (ant.) V. Adua Elucid.
DURI, adj. 2 g. (do Lal. dualis) Numero
dU41; o que em certas línguas tem os nomes subst. e os adjectivos, e de que se usa
quando se falia de dois individuas, ou de
du.as cousas que se acompanham, como, as
maos, os olhos, as peças da lbesoura, etc.
Sevel'. Disc. p. q65 v.
Duulidüdc, s. f. O numero de dois,
um par, não I:nico B. Flor. 2. 2. ,,- singular. a de uns casados ca tos entre si, sem
uso do malrimonio. § Propriedade do qne é
duplo, ou contém em si duas substancias,
dOIS principias, etc.
Duulismo, s. m. (L phil.) Caracter de
lodo systema philosophico, ou cosmogo·
U!Cll, que admille dois principias, a materia c o espirita, concedendo uma certa
egualdade ás duas ordens de cousas, ou
Suppondo-as coeternas. § Doutrina que ado
IDllle no universo dois principias activos e
OPposlos, o genio do bem e o do mal. em
~rpelua lucta um contra o outro. V. Mauic els~o. § (t. cllym.) Systema, ou theoria
cUymlna, que suppõc que senao os saes compg510s binarios, formados peja combinatao d'um anido e d'uma base, qualquer ou·
Iro Cllmposto tem uma disposição molecular
semelhante.
DU.Olísto, s. m. Sectario do dualismo. §
(ad). Que contém dois principias oppos-

os.

UDualistlco, o, adj. Que se refere ao duaque tem os caracteres do dualismo.
. auo, S. m. Poema dos ant. Dardos, cnJl narração era interrompida por grande
num~ro de ~pi adias, e apostrophes. . .
dDU~Sl ad). uum. cardo Variação femlDlDa
~ DOIS, V. § Conle,. a amarra enlrr, duas
ga~S; (pina. naut ) prender pelo prolonbar ~nto d'eHa, á maneira de boias, alguns
COrtnd estanques, afim de a preservar de ser
Da a quando o fundo é mau.
!odcUb lld or, S. m. (ant.) Concertador: .duI
re.l de roupa velha. Ord. Ar. 2. 67. I.
~:os Judeus forem dubadores. adubado-
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tç ; indecisament~; com incerteza, p'erplc- \
~dade; de maneira dubilativa.
Ih.blcd,ldc, .. f. (do Lat. dI/bielas) Ouvi·
da, incrrteza. Alv. 17 abril, 1789. Alm. Inslr.
2.. 228. "r.~tre o risco.. e t:jllbiedade de opiTIlo\.s e fal~ldadc" he Ilaçao no que se diz,

r

depo.e, pensa.

.
.
ad]. (do ~aL dublUS, a, um(
DUVIdoso, lncerto, amblguo. Ac. dos Sing.
2. J~9. § Indefiniv~l; qu~ não se póde bem
explIcar. § \ ago, lndcclSO. ~ Mesa dubia;
?quel!a, em que era tal a abundancia das
Iguanas, qne o convidado ficava em dU4'ida
de 9ual d' lias deveria servIr-se. 'l'elles,
El/tlop. p. 287. 2. (fallando do luxo dos Romanos.)
Dnhltnç"o, S. f. (do Lat. dubilalio) Fi·
gllr~ de rbel.orica, pela qual o orador finge
dUVidar d'aqu)1I0 mesmo que pertende provar, afim de prevenir as objecções, que se
lhe possam fazei'.
Dnblt..th'ulUélltc, adv. Por modo de
duvida. com perplexidade, com indecisão.
Dubltolho, n, adj. Que ex.prime duvida: .conjunção - I I .
Ih.bltá.'cl, adj. 2 g. (do LaL clubilabilis)
De que se póde duvidar: duvidoso.
Dúbio, (ant.) Dobro. Elucid.
Dub"Ado, p. p. de Dubrar. Y. Dobrado.
~ adj. Em dobro: "pagar dote -11 Ord.
5. 7'. 9.
Ilh.b"á.., (an!.) V. Dobrar. Elucid.
DucAdo, s. m. (do La!. ducalus) Adignidade, o estado do duque. § Estado cujo soberano lem o tilulo de duque. ~ Gran-dt"
clUlo; estado cujo oberano tem o titulo de
gran-duque. § Moeda eSll'angeira e varia
em valores segundo os paizes onde corre.
V. Dicc. das moedas, elc.
Ducál, adj. 2 g. (do Lat. ducalis) De duo
que; pertencente a duque; inherente á dignidade de duque: "coróa ducal" At. L.
Ih'çào, S. m. (t. Asiat.l Quinta. casa de
campo em Malaca. B. "até os duções.
Dllclltiio. S. m. 1Il0eda de ouro de CasteUa: el-rei D. Sebastião mandou lavrar duo
calões de 30~, e 1,.0:$ réis. quando foi a Guadalupe ver-se com seu tio Philippe 11. Elu D~blo, ~"

Ar

ciclo

Ducntélh., S. f. Moeda de Alex.andria,
que valia dez medimnos.
Di'l'''", ou Dócbc, S. f. (adopt. do FI'. e
que vem do Ital. doccia; derivo de duco, eu
conduzo, porque a agua é condnzida sobre
a parte doente por meio de urna calha) (L
med.) Operação que consiste em fazer cahir
sobre nma parte do corpo e de uma certa
altura, como remedia, uma columna de
a""ua mais ou menos volumosa. quente ou
rria, pura ou tendo em dissolução substancia de diversa natureza, como aguas mineraes ou artiflciaes.
Di.ctll, adj. 2 g. (do Lat. cluclilis) Que dá
de si, e se estende ao martello,. ou passado pela fieira, sem quebrar; U.exIVel, elastico: V. g. ouro e melai ductlL. § fig. Que
cede faCilmente: doci!; que se amolda ás
conveniencias. § Scena duclil; enlre os 110manns scenas corrediças, que se moviam
como 'as dos nossos theatros. Cosi. Georg.
lJ. 92.
DIlCtllldá.lc, S. f. Qualidade de ser ductil: v. g. a - do oU'-O. § fig. A - da paciencia: que se eslende a grandes soU'rmentos: "he pasmosa a duclilidad~ ~delon·
ga) de qualquer despacho, e expedlçao (por
antipLJrase) na cu ria»
DucUlilllctro, S. m. (L phys.) Instrumenta para avaliar a ductilidade dos metaes.
Dócto, S. m. (do Lat. du.cltls) (I. ~ed.)
Designação de varias canaes.do organismo;
caminho. via de liquido, meato. .curvo, Polv anlh . 78q. § Duclos, cLJamam as vezes que
o sacerdote incensa com o lhuribulo, meneando·o; e dizem, dar dois ou Ires ductos,.

Dncllistll,

S.

i15

m. O que provoca ducHa.

~ O que se bate muilas vezes em dueHo,

qne tem a mania do dueHo. § Que se bateu em duello.
DIl~1I0, s. m. (do Lat. duellu1n) Comba·
te a que precede desafio entre dois á pi. tola, á e. pada, ao sabre ou com outra arma
manejavel, por desaggravo, em que ha padrinhos, e se observam cerlas formalidades.
Viei/'. 10. 39. 2. Arle Milit. p. 2. Barreiros,
241. § Fazer dueUo de alguma cousa; fazer
pundonor. C/Ulgas.· "faça-se da virtude brio,
d"islo se ha-de !'a:;er duello»
Duendc, s. m. (do Hesp.) Espirita, que
o vulgo crê que habila aI "umas ca as, ou
lagares, onde anda fazcudo travessuras de
noute.
DnÍlo, (ant.) Duello. Elucid. Suppl.
Dué"no, S. m. (t. de impr.) Caderno de
duas folhas de papel: 11. g. a leUra A Ó
durmo, a lellra B quademo.
Ducttiuo, s. m. (do Hal.) Composição
mu ical a duas partes obrigadas, de pouca
extensão.
Duetto, S. m. (I. Ital.) (I. mns.) Composição mllsical, que se canta a duas vozes,
ou é exccutada por dois iu trumenlo". §
(t. fam.) Palavras proferidas pai' duas pessoas ao mesmo tempo em altercação, ou
discussão acalorada. § ii. Cboro de duas
creanças ao mesmo lempo.
Duldádc, s. f. União, companhia de dois,
B. Fiol·. 40. 10.
Dialca, (ant.) Dúvida. Elucid.
Dulçàluo, V. Docaina. Insul.
Dulc""'''..n, S. f. (I. boI.) Vinha da Judéa, vinha selvagem; planta vivaz. (Solanum dúlcamal'a. Linneo. § É tambem cbamada: uva de cão. e doce-amargo.
Dulcidiio, S. f. (do Lal. dulcedo) (anl.)
Doçura. Ifr. Vnl. SoUI. 6.
Dulclflcnçiio, S. f. (I. de cbym.) Acção
e e!feito de dulcificar, de adoçar.
DulclOcádo, ", p. (i. de Dulcificar, e
adj. Aduçado. § fig Abrandado, mitigado.
Dulclficuntc, adj. 2 g. QUi! dulClUca,
que adoça. Gurv. Observo t93. § ii. p. a. de
Dulcificá.·, v. trans. (I. med.) Adoçar;
v, g. dulcificar a acrimol.1~a dos me~icamentos. § fig. Abrandar, mitigar, suavizar.
§ (I. chym.l Temperar a violencia dos acidos mineraes, com alcool.
Dulcifico, n, adj. A~sucarado, que deixa a bocca doce. F. E/ys. Versos, 3. 137.
"bumor dulcifico" § fig. Ameno, suave.
DulciJoquo, .. , adj. (do Lat. dulciloqulls,
g, um) (I poet.) Que se exprime com doçura. com suavidade.,
.
Duldo"", S. f. A herOlna de D. QUlcbo·
te de la lIlancha; o objecto querido de.lodos os seus pen amrntos. § (ram. e por Iro·
nia), Namorada, amante: foi viiI' a sua dul·
cinéa,
_
Dulclnll!lta, .s. m. lt. .de b. relig) Membro de urna seJt~ Clmsta fund.ada por p~l
cln, que annunClava, que a lei do Espmto
Sancto começava com elle (1307): que esla
lei toda de amor e caridade ordenava aos
fieis de pór tudo em commum. mesmo as
mulheres, e que a seita dos duleinislas havia de ser bcrdeira do poder da Egreja Homana.
_
.
DulcíSOJlO, ", ad.l. (do LaL dulcuonus.. a,
um) (t. poet.) Que sõa docemente; !JlelodlO80: v. {}. ver os, poesias frautas - § Qu.e
se exprune doc_emente: "alfectos que dulc~
sonos se exLJalao. versos sonoros, pathetlco, docemente cantados. Bocage. § lIarmonica, suave. F. Elys. Verso T. 2. p. 156.
e 229. dulcisona cabeça. .dulcisono confarto"
.
Dnlci~8"JlO, ", sup. Irreg. de Doqe;.(formudo pela semelhança, do ~at. dulctmmus)
Muito doce: Ino prop. e lig.) "abraço -"
F,'. Marc. ~"7t1'. I. 8. 26. "palavras - I I Arr.
q. 34. "musica - I I n. [:101'. 1. 53 I. 9s - la-

ao presb.lllero celebranle, aos oflicianles, ao vos; -lemUl"as; --: bel/OS -;_m~lodla-; elc.
povo. § Ug. Lisonjas, incensos: .dar, receber "o - nome de Mana- ~. Doclsslmo.
dllclos"
Dlll~õr, S. m. (~O LaL dulcor) p. uso DoDJlctõr, S. m. (do LaL) (L cirur.) Instru- çura, melindre, IDImo: «de ~eros dttlçores
menta de que se faz uso na operação de adoecem» Cam, Sei. p. 17. edlÇ. de 1779.
extrahir a pedra.
Dlll~orár, v. trans. (t. med.) Adoçar.
Dnctlcularlo, Fios Sancl. V. de S. Ata· Pharm: T.
•
. .
lhias
V.
Duodenario.
Duha, S. f. (do La1.) CuUo de dulw, O
DUblamentc, adv. p. USo Duvidosamen·

:,

.

DUP

DUR

DUR

que se rende aos anjos e sanotos, inferior
á adoração de Deus, ou oulto de latria.
011111'"0, s. m. (do Gr. doulianos, esoravo, srrvo) tieotario ariano do seoulo IV, que
pretendia que o Verbo não era Olho do pai,
mas seu servo.
"ulocrnein, S. f. (do Gl'. douTos, esoravo, e kratos, força, poder) Predominio de
esoravos: «aristooraoias, que mai bem mereoem o nome de du/ocracias; e taes são algumas monarchias orientaes".
DIIUé,·lo. V. AduJlerio. Elucid.
Oúm. V. Dom: l<ah dum oão. Pant. d' Av.
c. 8.'i. "ab eltl1n traidor". § fJUln, por d'um,
ou de um. Paiva, S. 1. 268.
n"mll. V. Duno.
nnllnlmll, s m. Nome que os Turoos
dão ás feslas que fazem, ou por uma viotoria, ou pela primeira enlrada que o GrãoSenhor faz em alguma oidade; duram sete
dias e sete noutE's.
0 ..... 118, s. f. pI. (do Flamen(l'o dune, derivad. do an!. Gaul. nu CeltlO. dun, 10gar alto, eminenoia) Montes de areia, ou
arreoires, que aoompanham a praia, por onde a maré ohega: l<são nomeadas as - de
Inglaterra. iltacedo, Paneg. 22. fJ. [<'r. Man.

Vicira, 9. 97. § Por duas vias, meios, 001'rei os : duplicadamcnlc me ohE'garão notioias» Vieira, Cart. 92. T. I. l<duplicadamcnte atormentado".
nuplleádo, p. p. de Duplioar, e adj. Dobrado: v. g. duplioada vicloria, honra: "vozes duplicadas» Freire, 2. n.· 96. Ulis. L. 94.
«de amor e Baooho o - fogo •. !:l Tempo,
prazo duplicado. § Adullerio duplicado; de
oa ado oom oasada. § Em duplicado; phrase que se esoreve ás vezes nos dooumentos
de que se passam dois exemplares. § N'este ultimo sentido, emprega-se subsl: duplioata.
OJlpllelld(lJ", S. m. (t. de pbys.) Instrumento proprio para reunir quantidades de
electrioidade muito fraoas, para serem apreoiaveis ao eleotromotro mais sensivel.
OIlI.lIe.ir, v. trans. (do l,a!. duplicare)
Dobrar, tomar o dobro; augmentar 0000 outI'O tanto: v. g. duplioar um numero: l<as
oonducções por mar duplicão o lucro aos
meroadores" Ac. dos Sing. 2. 32. Atv. de 5

Ourubllldáde, S. f. (do Lat. elul'abililas)
Qualidade de spr de uura; duravel de lou.
ga duração, exi tenoia.
'
Ihll·ltC;.iio, S. r. (do Lat. dumlio) O tempo qu~ algl!ma oousa. dura. § COlltinuacão
de eXlstenOla. § Qnal!qade do que dura,-do
que é duravel; durabll1dade. § De ordinal'io
se toma por longa dura, demora. Frci7'C 2.
n.· '1.7.• antevia a - do oeroo-.
' .
(Dnr:.ação, Tempo. Syn.) O lempo é para a
rlttraçao oomo o espaço é para a extell ão
A dumção mede-se prlo lempo, oomo a ex~
trn. ão polo e~paço. upponhàmos o temPo
oomo uma linha reota, dividida em muitas
partes eg-uaes, a que ohamámos in lantes,
hora , dIas, mezes, annos, ou SE'culo~' o
objeoto que oontinúa a existir, correndo
maior porção d' sta linha, ou maior numero de suas diVisões, é o que tem maior dllração. Assim, lempo pareoe ser uma formula geral, que, applioada á existencia conti.
nuada de qualquer individuo, nos dá o valor relativo da sua duração. O lempo loma.
do em toda a sua generalidade, expl'1me
uma ideia mais vaga, mais indefimda e
ab traota; dumção ex prime o lempo delel'minado e preoiso, em que se verillca o começo, a oontinuação e o fim da existencia
de oada ser.
Ourlaço. V. Durazio, ou Durazo.
Ourlldé)'ro, adj. Duradouro. P. Rib. lJesen(l. p. 26. "titulos sempre injustos e vio·
lentos não são firmes nem ,dll1'acleyros•.
OJlJ·... do, p. p. e supino de Durar.
OurudilJII'o, ", ou - doiro, n, adj. Que
ha de durar longo tempo. § Que atura. Ilue
permaneoe, e lião é passal!eiro. Caulinho, f.
8. «mostrou-se-lbe a fortuna mais dllradou·
ra". § Duravel. Vila Chrisli, Proem.
OUI·........ ter, S. f. (do Lat.) (t, de anal.)
Membrana, que envolve a substancia do
oerebro e da espinhal ,medulla. Recop. da
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de OUlllb. de 1795.

OUI.lIcl'.tu, s. f. (do La!. dllplicalus, a,
um, duplioado) Copia, seA'unda via, traslado fielmente oonforme de um despaoho,
Cart. 71~.
bulia, diplnma, aoto, ou de qualquer esc.riouue... , s. f. (do FI'. dunetle) O Jogar ptura, reoibo, eto.: v. g. a duplJoata d'esse
mais alto da pOpa do navio.
despacho já foi 1'el11cllida peto correio; o la0 ..... 0, Oúno, (anl.) por fJe um, de ttma; beiliào ja me entregou a duplioata do seu
nos livros de cavaliaria, e nos comioos. contmclo.
Ulis. 1. sc. 2. -guardai-vos duna rapariO'a
OIlI.lIco(ívo, 0, adj. (I. did.) Que dobra,
doída. Cam. Ampll. p. 47. e SeI(,;llCO, p. 20. opéra a duphoação.
oÚ", s. m. (do Lal. duo, dois) Peça de
DIII.lIcotúrn; S r. (I. de anaL) A pormu~ioa para dois in trumentos. ou para se ção de membrana dobrada sobre si mesma:
oantar a duas vozes. Ac. dos Sirl.{J. 2. 81. § v. g. a duplioat ura c/a ple!wa, do periloneu.
DÚI.lIee, adj. 2 gen. (do Lat. duplca;, ieis)
A duo; a duas vozes, ou a dois instrumentos. M. Nun. Expl. 1J. 39.
O mesmo que Duplex. § Convenlos dl/pUces;
OnodecRgouo. V. Dodeoágono.
em que moravam religiosos e religiosas.
Dnodéclmu, S. f. (do Lat.) (t. musio.) § Festa duplice, ou duplea;; maior que as 01'Intervallo, que oomprehende onze grálls, dinarias. V.. Dupl~x. § fJia duplice, ou dudiatonioos, conjunotos, ou doze sons. E a piem; (I. ramll.l dIa de festa, dé gala.
oitava da quinta, e a segunda das aliquoOupllcldAdc, s. f. Estado do que é dutas, produzidas pela resonanoia do oorpo pIo, devendo ser simples, ou unido. § Quasonoro. § Fórma fem. de Duoder.i'l1lo.
lidade do que tem dObrez de animo, de oa.Onodcelmál, adj. 2 gen. (t. de arilh.) raoter; falSIdade, má fé.
Que se oonta, se divide por doze; que se
Oúplo, s. m. (do La!. dupllUll) Dobro: "o
conta por series de doze, por duzias. ~ S1/S- - de arco" llteth. Luzít. p. 561.
lema duodecimal; systema de numeração,
0"1.10, 0, adj. (do Lat. dllplus, a, UI11)
ouja base é o numero doze; está hoje fóra Dobrado; duas vezes maior. § Diz-se de
de uso, tendo sido preCerido pela faoilidade doi raetos, ou de duas oousas, qne lem a
dos oaloulos o systema deoimal.
mesma natureza: o Teu commellcu um dunnodi-clmo, /l, adj. num. ordinal (do pIo crime. § p/'opol'cão dupla; Pro que uma
Lat. duodecimus, a, um) Que está entre o das lon/!,iludes é dupla, ou dois tantos da
undeoimo e o trezeno, ou deoimoterceiro: outra. Freire, 4. n.· 106. "o largo da oapella
dozeno.
tE'm quarenta palmos, o oomprimento mais
Onodéeulllo, 8, adj. Que é doze vezes 'de setenta; proporção, a que ohamão dupla•.
tomado, ou multiplioado por doze, que esOlll.oudlo, s. m. (I. ant. Homano) Moetá em razão de doze para um.
da, que valia dois asses.
Ollodcnál, adj. 2 gen. (L de anaL) Que
OÚ'Jue, S. m. (do Lat. dllX, ducis, de dupertenoe ao duodeno. .
cere, oonduzir, .guiar) Di~nidade oivil, imOuodcllórlo, a, adj. (do La!. duodena- mediatamente superior a de marquez. §
?'ilIS, a, um) Dozeno, de doze: "o numero - «Duque oaudilho do exeroito, oargo que
dos Apostolos» Fios Sancl. p. 137. assim se principiou em 550, Justino II. emperador.
Leit. Alisc. D. 18. p. G29. l<aquelle duque do
deve esorever, e não duedenario.
Duodeníte, ou - niUs, S. f. (do Lal.) povo- de Deu" Ineel. 3. 8. e 2. 269. -como
(I. med.) Inllammação do duodeno.
oumpre a todo bom duque, e prinoipal oaDuodeno, a, adj. num. ordinal, p. uso pilão" os de Góa obamaram seu duque a
Duodeoimo.
D. João de Castro. § fJuque; no baralho, a
. Duodeno, ~ .. m. (I. de anaL) Um intes- oarla q~e tem só dois pontos. § O dado que
tmo, que esta Junto ao estomago, e oom- tem dOIS pontos. § A pedra do dóminó que
m':lni~a oom el!e pelo pyloro; tem no. fim o tem dois pontos em uma das metades. §
onfiolO da beXiga do fel. Recop. de OW. 34. fJuques; no pI. diz-se da pedra do clómilló.
ouodenol n adj. Tripa duodena: V. que tem dois pontos cm oada metade. §
Duodeno, SUDSt.
Diz-se tambem dos dados quando lanoados
Oupl.. mente, adv. Duplicadamente; em á mesa apresentam ambôs a faoe que tem
dobro.
os dois pontos, oomo suooede, v. g. no jogo
OUI.J{.r, V. trans. (I. poet.) Duplioar. F. do gamão. § Al'chi-dttquc' Grão· Duque: V.
E/ys. 8. 363. ·duplão esplendidos luzeiros". estas palavras.
'
.oúple.~, (pron. dupleS) .adj .. 2 gen. ~. DuOuqueza, s. ~. Mulher do duque, ou fipltoe. § Fesla duplea;; OUJO 1'Ito é plals so- dalga 00f!1 e~se tItulo, por nomeação real,
lemne que o da seml-duplex e da Simples, e ou heredltanedade d'elle. § Certo teoido de
na qual os omoios Divinos são reoitados e lã.
oelebrados 0000 mll:is solemnid~de. § Dia
O",ro, S. f. (oontraoção de dll1'ação) O
duplC:JJ; (100. ram.) dIa de festa, dlad e gala. tempo que alguma cousa se conserva: "pan~~pl1e~~iio, S. f. (do Lat. d...upliEatio) Ue- no de muita, ou pouoa ciumo M. lus. I. f.
pellçao. VIeira, I. 464. «dttphcaçao de ter- 338. V. da Arc. 2. C. 25. "algum ravorsinbo
m~s".J O a~gmento em ~obl'o: V. g. a du- de pouoà el'ura" Bl'it. Ohl'. 5. r 30L. 2. §
phoaçao elo tmposlo, submeto de 100 a 200. Panno ele elum; que dura bastante. § Vinho
Alv ~e 1~ de fJezemb. ele 1790. § (t. geo.m.) c/e dura; de guarda, que se oonserva bom
fJuphcaçao do ClIbo; problema que oonslste longo tempo. § "Amigos e mulas falleoem a
cm aol1ar um oubo duplo de outro.
d'U'l'as_ nos apertos, trabalhos duros de leOupllcíadltwéntc, adv. DolJradamente. vaI'.

Gil'. p. 23.

O ...·umeute,

mente:

ad•. Com dureza, aspera-

g. ?'esponder, tl'aclar duramente.
Vieim, 10. 202. 2.
'!lo

Ouriln".. , S. f. (ant.) O mesmo que Duração. Gil Vic. 3. 386. § No primeiro período da Iingua eram rrequentes os nomes
abstraotos, oom desinE'noia em ança; pouco
a ponoo se foram antiquando, ou inleinlmente, oomo llwl'iclança, ou subslituindose por outros de terminação mais anal.oga
á oorreoção e indole da IIngua,' oomo criança e durança, ubslituidos pelos termos
criação e d1l1·G{'ão. Por esta razã~ oecorrem
tantos vooabulos oom a deslOencIU em ança
nas obras mai antigas da nossa lilleralura. oomo no Nobiliar'. do Conde D. Pedro,
Vila CIl7'isli, Fem. Lopes, e ontros, e ainda
no período seguinte, e no reinado de D.
Manuel se encontram nomes com a mesma
desinenoia, e~peoialmente nos auct~res que
tinham gosto partioular pelo arebalsmo ou
modo de fallar antigo.
nllràndo, p. a. egerundiode Durar:.illl?'ando os dias, as festas.1I Res. ChI'. f. n e
72 V. M. Lus 2. [. 1. 2. •dtlTundo c!'las cousasll Andl'. Chi'. 3. c. 60. •durando o COIIoilioll Brit. Chi'. 6. C. 4. § it. s. m. V. Darandela.
OUI'õllte, S. m. Droga estreita e rala de
lã, rasa ou sem rri8a.
Our""te, p. a. de Uur'ar, em vez d~du
?'anelo: .elllrante este filho sob todeflo do
pad reli estando ai nda. Ol'el. Ar. 'lo. r· ~79.
" .. r"ute, prep. Denota a duraçao ou
existenoia de alguma OOU a ao tempo ~l!l
que se raz outra "durante o interdlcto. YlOr
ra, I. 1005.; dumnlc a guerra; emquan o
a guerra dura.
. . d arte
nurllntistll S. m. Em /1Istorla a
musioal, partidario das id.ei,!1s de Dura.~e:
ou da melodia, em opposlçao aos parti a
rio do Leo, ou da bar~ollla.
. sal"
OurA.lue, S. m. Estofo semelbante a ialja, porem mais forte ; emprega-~e esp~c de
mente em oalçado de senllOra . sapa os
duraque.
d
,I Con·
O ...·ár, V. intrans. (do Lat. u!'al'e/ duo
tinuar a existir, a viver, .aturar. V. g. uel'rou o combale wn dia inlelro ; dUrO: ad~rou
ra; eslava moribundo, mas ~m a4 3 f.
meio dia; i. é, viveu. Fel'l'. Bmw, . .

DUR
60 Ba1'1'eiros, f· 221 v. § O pann@, que comprei du1'ou muilo: V. Dura. § En{adado de
o cOnfrario lhe durar tan/o; i. é, resistir,
alum a peleja. Palm. 2. G. 69. Leão, ChI'.
Ar. v c. i2. "a afronta que era ... dUTa1'emlhe tanlo tão ponco homens" ~ «1Jurárão
na batalha lluma hora" i. é. batal!l3ram uma
hora- Sog1'amol" I. 25. ~ Estender-se, di latar·se. "ramada que r/tt.!'ava do mar até os
paços» Cas/. 8. c. § É de lavar e dumr; (L
fam.) diz-o e de um objecto, que se con idera de boa qualidade, e lonlla duração.
DUI'{u'cl adj '2 g. (do Lal. dUTabilis) De
dura. não passageiro; duradouro: .que
conlra o duro tempo sao dU1'aVelS (versos)"

Cam. E/eg. 6.
tout·avel. Con tante. Syn.) O que é çlllrarcl é firme pela sua solidez, e não acaba; o
que é cons/an/e é firme pela sua resolução,
e não muda.
DUl'il"', adj. 2 g. ou D ...·o"lo, a, adj.
(do La!. duracinus. a, um) Pecego du.mzio ;
que tem a carne dura, e firme, e é de má
dige tão: nozes, amemloas dlwazes, ou dltrazias; que tem a casea dura ao parti r ;
opp. às mallares. ~ Mulher duro-zia; (loc.
famil.) que é jã reyelhusca, quarentoua, que
nada tem de memna.
DurÁdll, S. f. E pecie de azeitona pe·
quena, um pouco comprida, dura e de mais
tardia maduração. Culto das O/iv. p. 3.
Durtido. V. Duraz.
Dureh'o, ", adj. .DuI·eil'O do t'en/1'e : o
que trm evacuações difficeis. CU1'VO, PoJuallfh. 39&. § Anlla - ; dura dos feellos. §
Vureiro; que é dlfíicil de cool'encer, de
persuadir.
Dure",.., s. f. (do La!. durilia, ou c!urilies) Qualidade do corpo. opp. a molleza ;
rj~eza; resi tencia que as suas partes op·
põem á separação, ou a serem amolgadas;
coherencia de partes. § Constancia : v. g.
dureza da paciencia. Vieira, 2. 367. § .Dúrezado coração: não ser compassivo; obstinação. § Dtweza; rigor, austeridade, crueldade: t'. g. tmc/aI' algo com -. § fig. Perseverança, teima. § .DUI·e:;a; (I. de pinl.)
falta de delicadeza no pincel. que torna a
cnmposição desao-radavel á vi8ta por falta
de gradação das cOres e do claro escuro,
·como tambrm pelas allitulles e siluaçõrs
violenlas das figuras. § .DUI'eza de estylo;
falta d'aquella suavidade e harmonia, que
torna aprazivel e deleitavel aquillo que se
diz; est)'lo inculto e sem graça. § 1Jureza
ds oupi~o; difílculdade.em sentir e perceber dlsllnclamente as dlll'erenças dos sons,
para a harmonia. § .DuI'eza ; (L med.) tumor, ou callo idade que se fórma nos corpos, por causa de alguns humores, que encalham. ou 'e extravasam. § .Dureza do venI,'s; difüculdade em evacuar, cursar. § /Jure;a; (I. vulg.) obstrucção do figado, ou do
baço.
Dt~rlól S. m. (I. Asia) Pomar, que dá os
dUfloes. Cou/o, 8. C. 23.
,!urlõo, S. m. (t. Asiat.) Fructo da Asia
mUito saboroso, que /l. descreve na D. '1. L.
6. C. I. Cost. L. 2. c. t 13. -duriões da feição
de alcachofres como grandes cidras. Goes,
ChI'. Man. 3. C. 1. .dizem que ha em Malaca hmoa fructa da feiçam de alcachofres,
laJ!1anhos como cidras, a que chamam durlOes, que sam de tam delicado e suave gosto; que etc.»
DlIr~'"It\nn, S. f. (I. comic.) Espada.
DlIr'lll!llmo, a, superl. de Dllro. Cam.
fel. II. -~om - pregos se encravaram» "caBI'tt. c, 6. 21. fig. "batalhas -» Puri{.
r. ~. 4. 1. 4.• servidão -» fi. do Fut. 5.

gh-'

n.' 53.

DlIr"'entre, adj. (do Lat. dU1'Us, duro,
e ['611Ier, ventre) (I. zool.) Qne tem o ventre
duro.
. b~rnoe, impero do V. Dormir. (ant.) HoJe. dizemos, dorme teu somno cheio. Bem.
Rlnl. {. 120. "aqui descança' e durlne e te
refresca_
"
dburo, S. m. Herva Indiana, que embebea
V ~or longo tempo.Rui Frei, Comm. p. \52.
. utr~. § Moeda de prata dI' Hespanha,
qUe eqUIvale proximamente a 920 da actual
moe~a portugueza.
buro, a, adj. (do Lal. dw'us, a, um)

DUV

DZ

Firme, resistente a força, que tende a separar e quebrar, ou partir: v. g. pau duro,
7Jedra dura, e/c. e fig. Cam. San. 33. "em
Ião llwra e aspera contenda" e E/eg. 6. c/u1'OS laços" § Que não cede facilmente á
pressão: mola du!a. § fiH' Difíicil: v. g. as
1'odas pequenas sao mats duras de anc/ar.
§ Moleslo, trabalhoso: v. g. duro de sof{i·e/'.
§ .DU1'O de subir; arduo: "Parnaso, cluro monte» Cam. Ec/. 7. est. 5 §. Duro de crêr; custoso, djf(jculloso de acreditar. Cam. Fi/od.
p. 157. § .DU1'O da bocca; diz·se das cavalgad uras, dema iado fogosa, custosas de
governar, que não cedem bem ao fréio. §
lJuro de cabeça; teimoso, casmurro; falto
de comprphensáo. § Duro; rigoroso § fig. Pesado, mole to; a8pero: V. g. traballw, 101'"lento duro. Luc. 2. 19. § Deshumano, não
brando: "d!fn és a ~Jarilia" FerI'. Egt. o. §
DIl'j]CJI, resIstente, repugnante: "duro em
conceder. B I. 6. 6. -duro adversa rio e
contpndor" i. é, rijo. V. (lo Árc. ~. 8. mui
resistente. § Severo implacavel. § .Duro de
coser ou comer; que se não coze, nem come
faci Imente. § Dltm; (I. asc.el.) srcco em ma·
[prias de espirito. Chagas. § Duro (Ie persuadir'. de dobrar, de abrandaI'; diflicil. §
Duro dos fechos; fig. difticil de mover, persuadir, de fazer ceder. Sagramor, I. c. 2'L
§ it. O que é dureiro do ventre. § Verso c/u1'0; o que tendo muitas synalephas parece
ter mais da justa medida, e faz má harmonia. § .Duro de roeI'; (I. pop.) difflcil de acreditar. § A duras; luc. adI'. nas occasiõrs
apertada,: "amigos, e mulas falecem a duI'as" Eu{r. I. 3. i. é, faltam nos aperto. §
PalaVl'as mais duras, que elegantes: mai
asperas. Lus. 4. 14. "a força dura" leI. est.
t9 § Adag.; « .Duro de cozer, duro de comer" "Mas vale duro que nenbum" .M Ibor
é pão duro, que figo maduro" «A pão duro,
dente agudo" "Duro com dum não faz bom
muro" "o qur. é duro de passar é doce de
lembrar" -Duro é deixar o usado" "Tão du'/'o é ao douto calar como ao sisudo fallar"
,,\ós as duras, eu ás madul'as" "Quem come as dU1'as, coma as madura'" "Agua
mole em pedra dura tanto dá até que a
fura"
.
Dú.. sl". S. f. (anL) V. Adnssia, Oussia.
Elue. P. da H. Gen. l 7l!st. ele D. /Jini;;.
Dut'·ó, ou Uulu,'ó, S. m. Planta da India, que dá uns pomos que embebellam
muito quem os come, a ponto de ficar por
espaço de 24 horas sem se poder levantar.
nem estar em seu accordo. Rui Freire, Corli?n.

vidar alguma cousa; pOr em dúvida a sua
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certeza, a sua rxi. tencia; não acreditar.
I ieim" 5. 417. «Saul duvidou a David a vitoria, que este alcançou do gigantl''' -não
lhe duvidou o dominio" leL. « em duvidar
nada este artigo da fé" Luc. 2. 3.• vó duvidais·lhe o seu conhecimento" pondesIb'o em dúvida. Vieir. 2. 379. Carl. 3. T.
I. § .Não duvidava a guerra" Cast.3. c.52.
fim: .não duvidou a emprez3" Andr. ChI'.
2. c. 4D. «uão dtwic/ou a ju 111ada" Ibicl. e C.
3. "não convinha duvidarem os feitos importantes" nestes logares significa escusar,
rccusar. ~ Hesitar. não se decidir logo. §
Barre/o, Prato {. 22. "chegar a duvidá· las»
§ (anl.) Recear: «os vossos não duvidão emprezas duvidosas» /lern. Lyma, Carla, 15.
r. 182. "nenLmm pprigo dtwicla" Lobo, EgI.
4. § Duvidai', seguido de propo:'ição inte"rante. ter duvida: duvido que isso. ucce(la. § it. Não acreditar: duvido que elle venlla.
.
D,u·I.I",·, V. intrans. E seguido da pr.ep.
r/e ou em. Estar duvidoso: v. g. duvido d'isso; não havia quem duvidasse em ser el/e chamado, ou (le elle seI' chamado, ou que
elle fosse chamado. § lJuvidar de si mesmo; não confiar em si para algum commettimento. § DuvidaI' de a/guem; ter sus·
peita, descollfiar. § Não duvidaI' de nada,

julo-ar tudo possivel; esperar mesmo que
succeda o peior.
I)lIvldól!!lllllcn(c, adv. Tncertamente,
com dúvida. sem certeza, sem conUan;a;
com llesitaçãe. 11. P.
DU1'ídôso, Ó"III, adj. (do Hesp. anl. dubdoso, hoje dI/doso) Incerto ácerca da v rdade, ou existencia, intelligencia, po~ ibilidade de alguma cOllsa; que não ~abe o que
ha de pensar, ou obrar: "e vós sobre cruel
Ião duvidosa.) (de qne vos amo! /lemo Rim.

4chei-o mui duvidoso do que creria; no que,
ou do que obraria; incerto, irresoluto. §
Incerto: V. g. successo duvidoso, empl'e:;a
duvidosa. 111. C. l. 35. e 9. 106... caso - l i §
Saúde eluvidosa: não bem segura, lião livrada de todo, § Batalha em que a vicloria ficou ctuvidosa; i. é, nem claramente por uns
nem por outros: «em quanto a balalha esteve duvidosa" Goes, ChI'. 1I1an 3. C. 13, i.
é, em balança, indecisa. Cam. E/eg. 4. §
I'eri)!oso ávida: v. g. com Ião duvido. o mo·
do lhe deram remedio. Lobo, r. 327. § "As
duvidosas ondas do mal'" 11. P. da Tribul.
C. 5. § Tempo duvicloso; de perturbações,

trabalhos. acompanhados de perigos. e in-

2. 4~. H. da lndia Orienl. 1. l58. e {reg. P. certeza. M. Ltls. 5. f. 263. '2. § Mal' duvüloso (Insut. 3. 10.); cuja derrota se não sabe
P. I. 150.

adj. 2. g. Que se refere aos bem; ou porque é incerto, quando está, ou
estará bonançoso, ou pelo contrario. § Luz
Ihllllll""'óto, s. m. (do Lal. duumvil'a- duvidosa; quando o dia não é claro; on está
tus, cargo serVido POI' dois magistrados, toldado. Cam. San. 34. "quando o sol encobei·to vae mostrando ao mundo a luz
entre os antigos I1omanos.
Dllillll\'í"ol S. m. Ido Lal. duumvil') quieta, e duvtdosall § Respos/a - ; ambigua.
§
Acção - ; que se póde tomar a bem, ou a
Mpmbro do duumvirato' um dos dois mamal.
gi trados assim chamados.
(Duvidoso, Incerto, Irresoluto. Syn.) Estas
Dú"hlll, S. f. Suspensão do entendimento ácerca de ajuizar; da vontade ácerca de tres palavras indicam de uma maneira egual
querer ,alguma cousa; he itação. § Objec- o estado de uspensão, ou de equilibl'io, em
ção que se põe, ou faz a alguma doutnna, que se acha a alma respectivamente aos
despacho. expedição. § Estai' alguem em du- objectos que fixam a sua attenção . .Duvillüia; não ter certeza, e tal' besitante. ~ Es- dnso só se diz das CDU as: incer/o aiz-se das
tm' em dúvida o suúcesso; estar incerto: e cousas, e das pessoas; denota de mais a
a 'sim, a batalha, que não é decididamente mais uma dispo ição habitual, e depende
favoravel a nenhum dos partidos: "a bala- de caracter. Osabio deve eslar incer/o a reslha se tornou a pór em dúoida" i. é, se tor- ppito da opiuiões duviclosas, e nunca ÍlTenou duvidosa. 111. Lus. 2. {. 271. 2. § Pór saiu/o na sua conducla. Diz·se de um facto
em dúuida; não dar inteiro CJ·edido. § Pór ligeiramente avançado, qlle é duvidoso; de
dúvidas; qurstionar. § Timr duvidas; des- lIma ventura levem nte esperada, que 'é
fazer objecções, explicar alguma cousa. incerta: assim incerlo refere-se ao futuro,
que se não perceba bem. § Ter dúvidas l!Om e duvidoso ao passado, e ao presente.
DII",iio, ou DIIZ'\'H', V. Dozão.
a/guem' discordia , disputas, controverslas.
Duzentos, ""', adj. num. pI. Ido Lal. ctuM. w/7 lJ. 507. § Sem dÚIl,ida; ou,róra de
duvida; loco adI'. decerto, IIlquestlOnavel- centil Duas vezps cem: duzentos homens. ~
.Duzenlos
; em conta romana escreve-se OC.
mente, incontestavelmente.
Dlll·rd"do, p. p. de Duvidar. § Succes~o § it. em algarismos: 200.
Dú",ln, S. f. Uma duzia; i. é, doze peças,
duvidado de todos; posto em dUVida: "veJo
(Iuvidadas as interpretações. do comet~" ou objectos do mesmo género: V. g. WJla
Viem, Carl. 129 T. 2.• profeclas -, ou nao duzia de pratos. de laranjas. § .Duda de (rade; (I. pop.) ~ollecção de_ treze objectos !ia
cridas» Id.
.
Dllvldlldor, a, S. ou adJ. Que dUVida de mesma espeCle que se dao por uma duzla.
tudo, disputador, que tudo controverte em § ltleia duzia; seis objectos. § it. Poucos,
alguns. § Âs duzias, loco adI'. em grandes
duvida.
Duvltlór, V. trans. (do Lat, dubilarc) Du- porções. § .Dou/ar das duzias; prégador das
DuulIl\'írlll,

duumviros.
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Dyoa.tio, S. f. do Gr. dynasleia) Princicluzias; etc. (loc. pop. deprecia1.) sem valor, medi ocre, insignificante: "sois homem, pado. poder, auctoridade do dynasta. § Dunão ó de dtdas, mas de milhares» i. é, ração do governo do dyna~ta, c seus descendemes, e successores. lla·rreiros. Censo
commnm, sem distincção. VIeira.
N. B. Os vocab. que não se acharem com 15. • durou esta clynaslia dons seculosn §
Succe~são de soberanos da mesma familia.
dy. procurem-se com di.
D)'uíIStiCO, ", adj .. Que respeIta a uma
Dyudu, . s. f. (do 01'. dI/as, dyad(Js, um
dynaslia,
ou governo hereditario. "questão
pa~) (t. did.) O numero dOIS, um par. § (t,
pllllos. 01'.) Adyada; o ser que se separa da d/ynaslican § Partida rio de nma dynastia. ou

monada ou de Deus, no systema pYlhagorico.
DYlll'cltiu, s.' f. (do 01'. dyo, dois, c arkhein., commandar) (t. ant. 01'.) (eh como t.)
Ooverno de dois magi trados soberanos,
de dois reis collegas. § Applica-se lambem
algumas vezes aos têmpos modernos.
Dye,·cllls. V. Dieresis.
))YIIIIlIIlll, s. f. (do 01'. dynamis, força)
(1. mech.) Uuidade do trabalho com a qual
se avalia a forca ntil d'uma macbina, o poder d'um motor, que é o trabalho necessario para elevar mil kilogrammas a um metro de altura.
J))'lIl1mlco, ou Dlm\mlca, e assim dos
seguintes) s. f. (do 01'. dynamis. força, poder. derivo de dllnamai, possuir) Parte da
mrchanica, que telll por objecto os principios, leis, e eO'eitos do movimento dos corpos ~o!idos. § A força mechanica. Mechan.
de Mane.

D)'lIilllllco, a, adj. Que diz rcspeito á dynamica, C. de Path. "agentes
§ (t. de
biologia.) Que diz respeito ás forças. §
Estado dynamieo; estado O[1posto ao estatico; é aquelle em que utn organismo
é considerado na sua luneção. § Eleclricidade dY/lamíca; a que se manifesta em correntes.
D)'oomloloJ(io, S. r. (do 01'. dynamis,
força, e logos tractado) (t. did.) Tractado
sobre as forças consideradas abstractamente.
J))'oomilllllo, S. m. (do 01'. dynal1lis,
força, poder) (t de phys.) Systema philosophico que estabelece, que a materia não
tem exi~lencia por si mesma, que ella é 11
resultado da tendencia em sentido opposto
de duas fórças, urna contracti va, a outra
expansiva, e que se a primeira conseguisse subjugar totalmente a outra, reduziria a
materiá a não ser mais do que um ponto
malhematico.
DynllUlíllto, S. m. Partidario do dynamismo.
•
J)yollmítc, S. f. Substancia de grande
força expio iva.
Dyollmlzllçiio, S. f. (1. med. homeopathico) O gl'au do energia thrrapeutica dos
medicamentos homeopathicos, proveniente
dos processos da trituração ou dil uição das
tinturas primas.
D)'noIllOluetl'ill, S. f. (1. mechan.) Avajiaçáo das forças por meio do dynamometroo
J)yoalllométrlco, adj. Que se refere á
-ll

d~·namometrta.

DYT

DYS

DYN

D)'olllllómctro, s. m. (do 01'. d1Jnamis,
força poder, e melmn, medida) Instrumento de ph.l'sica, que serve de fazer conhecer,
e com parar a força relativa do homem, e
dos animars de carga.
DyoamoIlCOI)ía, S. f. (1. med.) Exame
que se pratica collocando um dos dedos da
mão ctum homem no conducto auditivo;
ouve-se entáo um ruido continuo. muito semelhante a um zumbido, e depois. de intervalios irregulares, crepitações muito distinctas do zumbido, a forca e a continuidade
das quaes estão em reiação com a força e
saude do individuo que se examina.
Dyoalllo... cõplo, S. m. (do 01'. clynamis,
skope6, eu examinol Instrumento que serve
para a dynamoscopia.
D)'oásta, S. m. Principe do Egypto, um
dos quP. o dividiram entre si por morte de
Menes. § Soberano. § Og. Orande do reino.
Vieira, 3. 287. § tlg. Potestade, potentado,
poderoso.

do governo bereditario. § Usa-se tambem
subs.
DYÓIlQ'lo, S. 01. (do 01'. dyo. dois, e slylos, columna) (t. de arclJi1.) Frontaria de
ediilcio com columnas emparelhadas.
Dys, Prefixo OreCTo, que entra na composição de algumas pa1avras quasi todas cientificas significando que a cousa é dillicil,
má.•
DYllllua;;o;;in, S. f. (da par1. 01'. dlls,
dirt1culdade, e anagõ, eu levanto) (1. med.)
DIl'ficuldade de expectorar.
D)'''"III';;O;;O, li, adj. (t. med.) Diz-se da
materia esprssa e viscosa, que se não póde
expectorar facilmente.
DYlla..tbrHc, S. f. (1. med.) Oota irre~u
lar.
Dysa"tltrósc, S. f. (t. med.) Má conformação de uma articulação.
Dysclú'oouitlco, a, adj. (do 01'. dys, e
khroma, cór) (t. did.) Que é d'uma cór má.
§ Que altera a cór.
Dy..clt!,omllt,opsía, S. f. (do 01'. dys, e
khl'óma, cór, e opsis, vista) (t. mod.) Alrecção do sentido da vista que faz que certas
córes, não podendo ser apreciadas, sejão
confundidas com as que ficam pt'rceptiveis.
DyscbrOlUlltOHO, ", adj. (do 01'. dys, e
I.Moma, cór) II. med.) Dermatose ,tischl'omalosa; dermatose caracterisada por uma mudança de cór restricta á pelle.
nysclllclilíu, s. f. (do 01'. clyskinesia, de
dys, dil'ficilmente, e kinein, mover-se) (L.
med.) Difficuldade de se movor.
Dyscolo, ", adj. (do 01'. dyslwlos) Jlal
morigerado, dppravado. B. L. e V. 2. 6. desobediente, insubordinado. ~ fig. Que e aparta da opinião recebida. § Usa-se subst.
DyserullllI, S. f. (do 01'. dyskl'asia, da
parto cly:;; que eqnivale a mau, e kl'asis,
temperaltien~o) (t. med.) Destemperança:
v. g. a d.Y~m'ásia elos humores. Rec. de Cir.
p. 10. § Alau temperamento, ma constituição.
Dyscrosládo, II, adj. Que tem dyscrasia.
DIIlCI·ílldco, II, Que tem os caracteres da
dy-crasia. § -, s. O dOl'nte de d.yscrasia.
J)ysccéll, S. f. Ido 01'. dys, difficnltusamente; e alwuD. eu ouço) (L med.) Primt'i1'0 grau da surdez, ou segundo all/;uns auctores uma fraqueza nativa, essencial o
con tante no sentido do ouvido.
Dyscotél'llI, S. f. (do 01'. de dys. diftlcultosamente, o enlfl'on, intestino, difficuldade
de inte tinos) (t. med.) Curso frequente,
com sangue, por estarem os intestinos inlIammados, ou ulcerados, com dóI' e puxos.
e talvez com malerias, e porções de muco
Sf>CCO, rlespegadas dos intestinos. Luz da
Afect. p. 287. (Alguns dizem disenleria.)
J)yiocotérlco, a, ad]. Que di? re~peito á
dysenteria; que tem caracter de dysrnteria.
~ -, s. O doente de d~'sentoria. Curvo, Polyanlh.

f.

330.

DYSClllllótlco, II, adj. (do 01'. clys, dirocilmente, e epoul6li1cos, que cicatriza) (t.
mrd.) Diz·se das clJa~as que cicatrizam com
diftlcnldade. Feri'. CLI'lt1'(f. P 414.
J))'scHtbcsÍo, s. f. (do 01'. d.1Js, difllcilmf>nte, e aislhêsis. sentimento, derivo do V.
aisthanomai, sentir) (L. med.) Diminuição,
ou privação total das sensações, do semir.
J)Y"'l;cocsill, S. f. (do 01'. dys, má. e genesis, geração) (t. med.) Difficuldade oas
funcções dos orgãos genitaes.
"Y!ilt)'drl~, S. f. (I. med.) (do Gr. d.IJs, e
hyelro, agua) A.lteração do suor; diftlculdade
de suar.
J)Ylllãl1o, S. f. (1. med.) (do Gr. elys, e

lalein, fallar) DifJjculdade em articular as

palavras.

J)YIlIYllion, S. f. (do 01'. dys, e 1/ISis soo
lução) (1. ch.l:I'!l') Sub t~ncia resi.~oide: que
se acha na bllts, e Be dissolve dllficilmente
no atcool a fervei'.
J))·smcllo",·hé .., S. f. (do 01'. d/IS dirJI.
cultosamentc, mén, mez. e 1'h~ó, ei..t.'corro)
(1. mee],1 Falta de menstruaçao, ou menstl'Uação dil'ficil. D. de Palhol. p. 123.
"Tjlllné.. ln~ S. f. (do Gr. d.~s, prefixo, e
mneslS, memol'la) (t. med.) Enlraquecimen_
to da memoria.
Dysódlll; S. f. (do 01'. dys, máu. e ozô
eu cheiro) (1. med.) Nome que se da a to~
das as doenças caracteri~adas por emana.
ções fétidas da bocca, do nariz, do estoma.
go, dos sobacos, etc.
~tYl!OII'"" ou Dysopsill, S. r. (do Gr. dys,
ma, e ops, vIsta) (I. med.) Eufraquecimento
da vista.
D)'Hol'exi,;" ($ co~o ks) S. f. (do Gr. dys,
mau, e orea;ts. appetlte) (t. med.) Falta de
vontade de comer; fastio.
D)'Holllllín, S. f. (do Gr. dys, mau, e osm~
olFacto) (t.lned.) Enfraquecimento do senti~
do do olfacto.
DYIlI)CI)si.., S. f. (do 01'. dys, difQcullosarnente, e lJCp16. eu coso) (t. med.) Oimculdade de diqerir, ou antes digestão peno~a. depravaaa.
D,'...pel.t1cO, o, adj. (t. med.) Que tem,
ou so/ft'e dispepsia.
'D)'lJPCI'lIlllHill, S. f. ou D)·sperm8tl••
11I0, S. m. (do Gr. elys, diflicilmente. e spel'ma, esperma) (1. med.) Emis ão lenta, dirlIcultosa, ou nlllla do Iicór seminal.
J))·sphagi .. , S. f. (do Gr. d.lls. dirticullo·
samente, e phag6. eu como) (I. med.) Oimculdade de engulir, de praticar a deglutição. G. ele Patlwl. p. 168.
DYIlI)hooia, S. f. (do 01'. dlls, dirilcil·
mente. e plwné, voz) (t. med.) 6ifllculdade
de produzir sons; alteração, enfraquecimento da voz.
D)-llphOI'io, S. f. (do 01'. disphol'ia. de
dys, mal, e phoréin. levar) (I. med.) Estado
de má disposição physica e anxiedade.
D)·... plléa, S. f. (do 01'. dys, difficull~sa
mente, e pneõ, eu respiro) (I. med.) Dtffi·
culdade de re pirar.
J))'sSI)Crmlltislllo, S. m. (do Gr. dys,
prefixo. e sperma, esperma) (t. med.) Emls,
são dil'licil do esperma.
D)'IlIl)'mclo'ill! S. r. (do 01'. dys, rrefixol
e s.ll11lelriaj (1. dld.) Falta de sl'm.etl'la:
J)YIl"ymétl'lco, u, adj. Em que nao ha
s,Ymetria, ou não se observa urna sl'Dlelna
ri~roY.

.

f. (do 01'. dys, dl[ficul·
tosamente, e s.IJl1ousia, coito) (t. med.) Inaptidão para o acto venerço.
Dysllta oá"llI, S. r. (do 01'. clys, prefixo,
e lhana/os, morte) (t. did.) Morte angus·
tiosa.
D)·sthclárln, S. f. (do Gr. dys, prelix.o,_e
thêlazein, amammental') (t. med.) Inaplldao
para amammentar.
.
J)ySlhYlUllI, S. f. (do Gr. dys, dtrficultosamente, e thYl1los. espirito) (I. med.) An·
xiedade, tristeza, abatimento da alma. kl
J))'!~to"Ía, .ou DYlltochill, (ch co!no.·
S. r. (do 01'. clys/okia, feito de ~!IS, dlflrClt'"
mente. e /01.16. eu paro) (I. C11'ur.) ar o
traballloso, difflcil.
.
J))'síarlo, S. f. (do 01'. dys, diftlcultosamente, e oure6, eu urino) (t. med.t Dlfficul·
dade de urinar. com dóI' e sénsaçao de ca·
101', mas sem interrupção. Our:ll(), polyan/h.
p. 520. V. Estrangul'la. AngUl'la.
Dy... ín·lco, a, adj. Que tem, ou padece
dy ~úria.
.
Ihar)
Dytlco, a, adj. (do 01'. dyellt, mergU
(t. zooL) Que merguUla; diz-se de dlv~r~
avp.s e insectos. § -, S. m. Os dylZCOS, m
milia de aves, comprebendendo as que tcoo habito de mergulhar. § Oenero de cole
pteros.
DYIlS)'oílsln, S.
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E
E, s. m. Quinta leltra do alphabeto Portuguez : é a segunda vogal, e ·tem tres accentos, forte, ou agudo, como em pé, 1'6, sé ;
outro grave, como em dé, lê, sê; outro em(1m
surdo e mal distincto, como em me, te, se. §
Oa ás vezes como i, na conj. e, e no pri ncipio e meio de algumas palavras. li SOa
tambem em algumas palavras como a mudo ou ai ou ei: v. g. corroo, que tambl'ID
se 'e_creve c07Teia, lenha, ICllha, venha, elc.
§_, adj. Emprl'ga se e~la lellra como quinlo numero de ordem: 111'1'0 E. Sene E.
E, Gonj. copulativa (do Lal. el) Lig-a duas,
ou mais proposições, al'ürmativa5, ou negativas: v. g. elles {omln para a sua ca·
la e eu {ui pam a minha: elles nào vieraol, e ellas não compraram; ou ellipticas:
v. g. elles, e eu fomos para nossas casas; Pedro e João são doutissimos.
E, (do Lal. e; ou do Gr. ek, ou ex). Pre{
que entra na composição de varias palavras
com o sentido de es ou ex, por des, de, privativo: v. g. enervar, tirar o nervo, enfraquecer: emigração, 1)aida de uma terra;
1fl/.uvios, eUiLsào; eleito, escolhido, tirado
d'enlre outros,
.
f:' (do Lal. est.) 3." pess. do sing. do preso
indico do V. Ser.
F:n, interj. Brit. C. 3. C. 19. V. Eia, ou
Eya.
EbnnócenlO, ou IEbenitl'en.., S. f. pI.
It. bol.1 Familia de plantas dicotyledoneas,
arvores ou arbustos, que tem por lypo o
ebano. Sào pela maior parte ind igenas das
regiões tropicaes da ASla e .da Ardca.
Ebnnóceo, n, adj. (I. bot.) Que é semelhante ao ebano.
EbllníHC", S. ID. O que trabalha em ébano, e outras madeiras IInas, embutirlos, etc.
Ebnolzát" ou - !!lór, V. trans. Dar COI'
de ébano á madeira.
E'babo, S. m. Ido LaL. e]JentLln; Gr. ebenos; do fIebr. heben'iln) Arvore typo da fa·
milia das ebanaceas. § A madeira d'esta arvore, que é muito negra, rija, e compacta,
que polida loma bom lustre: o que tem
veias de outra cOr é menos perfeito: hebafia azevichado, e luzidio_ Vieira, 10. 328.2.
§ Ebano de Grela; arbusto da I'amilia das
f1guminosas, que é cultivado para ornato
de jardins. § fig. COI' muito preta: cal/e/los
de ebano.
Ebcnóceo, o, adj. (L. boL.) V. Eballaceo.
§_., S. r. pJ. V. Ebanaceas.
Ellclór, e der. V. Hebetar, ele. Alma
Inllr. I. r. 250.
Iibloníla, S. m. Herege sequaz dos erros de Ebion. VieiTa, 5. 379.
Eborato, a, adj. (L. de pllarm.) Cousa
de marllm, ou que leva marfim na sua compOsição. Phaml. 7'. "assucar eborato"
EhorenHe, adj. 2 g. NalUl'al, ou pertencente ii cidade de Evora. Eslaço, Ant. C. 25.

n.' 6.

Ebtl~co, o, adj. (L. peel. p. us.) Ebúrneo, feito de marfim.
ti Iibrliulco, u, adj. Que embriaga; ebria·
10•

•:brIOlí.'·o, o, adj. Que embriaga, que
lorna ebno. § Ebria/ivo, s. m. Vinho, ou
~~alquer outro licOr que possa embriagar.
InSlr. 2. {. 727. "dai eb7'iative ao pero... e vinho ao animo em que existe
lIIIargura"
.
b~brledáde, S. r. (do Lal. ebrielas) Emna'uez, bebedice. Rec. da Cir. {. 336.
IibrUeslànle, adj. 2 g. (comp de ebl'io,
rellal.ltei (t. poel.) Que brinca no estado
~brledade, ou embriaguez: usa-se na
la dllhyrambica. Dinis;. Dithyl'.
Ii'brlod' D, ad'.1. (o
d LaL. eb'
tmb'
"I1IS, a, um) .
liga o, bebado (L. poel.) § lIg. Que es·

dir'

i

tá com o animo perturbado, exaltado por
grande sentimento, paixão, elc. Vieira. 10.
3t3. (na traducção de uns versos) "Ebrio
da gloria, que em nectáreos versos briudas
a Elysia, ii sua heroica prole, ja no templo
da fama de~cançados,,; ebl'io de amor' ebrio
de sangue. § Emprega-se tambem subs.: um
ebrio; um homem embriagado.
Ebt'loso, ó....., adj. Dado á embriaguez,
á bebedice: "nem os ebriosos, nem os maledicos ... lião de pos~uir o reino de Deus"
(como subsl.) § llesullanle da embriaguez.
Eb"lsnW\lllc, adj. 2. g. (de eb7'io e sa/~
lante) (t. da poes. dithyr.) Que salta 'no estado de embriaguez.
Ebulllçiio, S. f. (do Lal. ebullitio) Movimenlo ·que sob a fórma de bollla~, que
vem rebentar á superlicie, se opcra n~um
liquido, que, sujeito ii acção do fogo, se
transforma em vapor. § Fermentação. § fig-.
EII"ervescencia; excitação, exaltação, de ammo. § Ter a cabeça, o sangue em ebllltição;
estar extraordluariamente agitado. § V. EfI'ervescencia, e tambem o syn.
Eb ..lIIoHcólllo, S. m. (do Lal. ebullire,
ferver, e do Gr. skflJJein, examinar; esta pala
vra ltybrida podia ser substituida por zeoscopio ou bullispicio) Nome de di versos apparelbos imaginados para medir por meio
da ebullição a riqueza alcoolica das bebi·
das espil'ltuosas.
E' ....lo, S. m. (do LaL. ebululll) Planta herbacea, pertencente à familia das madresilvas, alias, el1gos. Cost. Virgo Egl. to.
IElnll'nnçiio, S. f. (I. med.) Formação de
crõsta em cerlus tumores pelos phosphatos e carbonatos calcareos; ossificação das
cartilagens articulares; pa-sagep.l Ii'um os~o para um grau cousideravel de capacidade.
E~ú"lleo, a, adj. (do LaL. eburneus, a,
um) (t. poet.1 De marfim. § fig'. Alvo, e lizo
como o marfim. Lus. 3. t02. "eburneos
l!Ombros., Lobo, (. 4iO. § Espada eb!wnea;
fig. com o punho de marfim. Eneid. lI. 3.
L.IIra - § (t. med.) Exostose eburnea, C(o'.l'/itagens eb!LrneaS; exostose, cartilagens que
padeceram a eburnação. § Substancia'ebul'nea dos dentes; o marfim dos dentes.
E'ÇIl, S. L Especie de estrado mais ou
menos elevado sobre degráus, em que se
deposita o caixão com o cadaver, na camara ardente, ou na egreja; catafalco. § Especie de tumulo honoriUco, de fórma mais ou
menos pyramidal, e cercado de muitos lumes, que se levanta na Egreja por occasião
de exequia , e fluando o cadaver não está
presente: CltI'. J. /. 3. {. 289 I.
Écut,té,s. m. (paI. adoplada do Franc.)Jogo carteado entre duas pessoas, e para o qual
cada uma toma 5 cartas, com a faculdade,
convindo ambos nis o, de trocar ou todas,
ou um menor número: a partida é de cinco pontos. V. Daralllo.
..
Ecb'lse, S. 1. (do Gr. ekbasls, salda) (l.
relh.) snonymo de dig-ressão.
Echóllco, u, adj. (do Gr. ekball6, eu expulso) (L. med.) Diz-se dos remediqs que facilitam o parto, ou cau-am o mÓvlto.
Eccànlbls, S. m. (do Gr. ek, de, e, kanl/!Os, angulo do olho) (l. med.) Excrescencia de came no canto do olbo.
EccatbárUeo. V. Cathartico.
Eeeclçõo. V. Excepção.
.
Eccenc"lcldóde, - tl·lcll. V. ExcentrIcidade, etc.
.
Ecehymosál'-se, V. ref. Co)mr-se de
ecchymoses.
Eccbymósls, ou - se, (ch como k) S. L,
(do Gr. ekch'lf1n6sis, derivo de ek, fóra e
clt1/ntos suc';O, humor) (L. med.) Nodoa amarcllada, vermellla, li vida, ou negra, occa-

sionada por derramamenlo de angue nos
tecidos subcutaneos, por contusão ou outra
cau,a. Recop. de CiTo p, 186
Eccbymõtblco, u, adj. Que é da natureza da ecchymose, ou apresenta os seus caracteres.
Ecclncísmo. V. Eclámpsia.
Ecclc"luscez, ou - tês, S m. Livro sagrado dos do antigo testamento, composlo
por Salomão. Bal'1'eÍl'. lJed. das Censo p. 5.
§ Prégador, propagador da verdadeira doutrina. Agiot. Lus. 2. p. 555 "~aia o apostolico ecclesiasles e, palhal' a Divina palavra" § A accentuaçào usual é Ecclesiásles.
Eccll'slá!lllcumellCc, adv. De um mo-do proprio dos ecelesia ticos; á maueira
dos ecclesiastico~: V. g. vive7'-.
Eeclc>liásllco, o, adj. (do LaL. ecclesias/i(}US, a, um, do Gr. ekklBsia, Egreja, e archã, e~ .governo) Perl~ncente á Egreja, e
eus mlDlslros: V. g. hlsto/'za-.
Ecclcfd"sUéO, S. m.. Clerigo: Um (J(;clesiáslico (oppõe-se a leigo ou seculal'); homem dedicado ao serviço da Egreja. § Titu·
lo de um livro moral do antigo testamento
escripto por Jesus, Ulho mais velho de irach_ VicI/'. 10. 392.
E'cco. V. EclJo. Lobo, { 138.
E'ccopc, ou -I'l-II, S. r. (do 01'. ekkopê,
incisão, fc:ito de kopl6, eu corto) (t. cirur.)
Solução do craneo feita por um instrumento applicado perpendicularmente.
),~CCOI"'ÓUCO, o, adj. (I. de pllarm.) Diz·
se dos purgantes suaves, lentos, laxalivos
ECCÓt'thilllco, 0, adj. (L. de pharm.) Que
desobstrúe, que tem a propriedade de evacuar os humores espalhados pelo corpo;
diz-~e dos remedi os.
Ecerlnologio, S. f. (do Gr. ekk/'in6, eu
separo, e logos, discurso) Tractado das secreções.
Ectlémlco, a, adj. (do Gr. e/c, fóra, e
dél1los, povo) (t. med.) Doença - ; a que
depende de causas exlranhas ás localidades,
e que não ataca as massas, por opposição
á endemica e epidemica.
Ecbocór,'o", S. m. Casto 4.. c. 24. no fim:
"que era verdadeiro embaixador, e não
echac07'vos» i. é, embusteiro, ou impostor,
inculca, mandado talvez por espia, ou a espalhar rumores: taes eram os que, sendo
leigos, alguns máus prelados deixavam prégar aos povos, a quem obrigavam, com cenuras, a ouvir suas prégações, afim de os
taes tirarem esmolas, ou extorquirem muItas, se não iam a ellas. V. a Ord. A(. 2. 7.
art. 55. e a notavelllesposta a el1e lnos quaes
a legi.lação illustra a historia d'aquelles
tempos) ahi se escreve ichacol'vos, mas echacorvos é o direito de echa, fles[J., como encllOtacol't'os: hypocrila, beato fingido; en·
xotadiabos, entremettido a exorci ta, sendo Ipigo
Ecbodíço, a, adj. (do flesp. echadizo)
Noticia, 1'ebate ecluulifo; falso, que se dlvulg~'o- para enganar e IOduzir em erro o inimico. Casto 2. c. 109. § -, S. m. Homem que
se envia a espalhar noticias e falsos rumores, para toma~ lingua entre o.s inimigos.
P. P. 2. { 103. [,ast. 2. c. 110. "nao lhe mandárão mais nenbum echadiço com recado"
e L. 3. C. 55.•vin1Jào echadiços da cidade.,
V. Lançadiço.
Echuluta, (ch como k) S. f. Planla hortense, do genero aspbodelo; tem o cheiro
e sabôr do alho; é muito E'slirnada na economia domestica para tempero das iguarias;
é ol'igIDaria da Palestina (Allium ascalonicum. Linneo).
ECbidul1, (ch como k) s. m. (L. de hist.
na!.) Formigueiro espinhoso da Nova 1101.
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landa' genero de anímaes da familia dos Ilhodo -, § (t. phiL) Que professa o ecle- I brilha pelo lado intellectual, moral. § v·
desdentados. § (t. astron.) Á constellação ctismo: v. g. philosopho, escl'iptol', medico Ellip~e (t. de gram!fl.) § fig. Áusencia reila hydra.
- § Emprega-se tambem subs.
penllna, e temporana.
EchldníuII, (ch como k) s. f. (do Gr.
Eclectísmo, S. m. Escullia illustrllfla e
EClí1ltlcn1 S. f. (do Lat. p.cliplicus) (lasekhictnn viboral (t. chym.) Substancia 01" intelligente das ideias ja conltecidas, de tron.) Circu o maximo da eSJlhera crganica, 'que é o principio toxico do veneno que se faz uso p.ara fundar tlma cienciu. § leste, o qual corta obliquamente o.equador
da vibora.
i\Iethodo de varlOs phIlosophos, medlcos e fazendo com elle um angulo de vinte e Ires
EchíllO, (ch como k). s. m. (do Gr. echi- theologos, que consistia em .adoptarem de graus e meio. Por ella.pa,rece andar sempre
nos ouriço) (t. de arclut.) Ornato de figura todos os systemas, ou doutnnas professa- o sol; e chamou-se echpltca, porque os ecliovai e conv~xai moldura formada por um. das. até elles, o que.nas mesmas havia de pses do sol, e da lua_só tem loga~ quando
quarlo de CirCUlO.
mais raz08:vel, de J?1als bem f~ndado, e que esta na ~ua con.l.un~çao, ou OPI10Slção com
J.chluol1é,·mcs,. (ch como kl s. m. pI. lhes pal:ecla aproximar-se maIs a .verdade. o 01 esta na et;hpltcll, ou mui perlo. Nolic.
(do Gr. echinos, OU~IÇO, e der111f:!, pelle, que § Doutl'lna da e:chola de .Alexandna,. ou. es- Astrol. r. 29. '1tISS. 3. 96. § Orbita qa ler.
tem a pelle ue OUl'lço) (t. ~e IlIst. nat.) Fa- ~hola neoplal~ll1ca, q!1e tlll\1a por (Jflnclpal ra descnpta n u.m anno.a .tronomico em
milJa de zoophytos, r~veslJdos de uma pel- Inte,?to llls~l'Ir o anstotehs.mo e algumas roda .do sol. § Elreo da ecI'LpILCa; recla perle rija armada de espmhos.
maxllnas onenlaes no platolllsmo. § l\llsCel- pendlCularmente ao plano da ecliptica e
ECh'ill"'llhol'n, (eh como k) s. m. Plan~a lanea, que varios escriptores fizeram das qu.e pas a pel~ centro d'elle. § Potos ela eetida familia da omlJelliferl\, de fruclo e '(ll- doutrinas da eschola Escoceza com al- plwa; extremidade do eixo da ecliptica na
nboso contendo duas semenles oblongas. guns principios de Platão e Kant; tentalí- esphera celeste.
Bl'Ot. b . .
ya d!,! conciliação. enlre o sensualismo P..u
.~clíl'C1col ", adj. (~o adj. Lat. ec/iplicl/s,
Echl .... phtnl.... ", (ch como k) s. f. (do Ideali mo. § Doutnna de uma. selta de .pln- a, um) Helativo aos eclipses, ou a echplica.
01'. echülOs, ouriço, e ophtalmos, olho) (t. de losophia creada nos nossos dias por Vlclor
E'clog", s. f. (do Lal.) V. Egloga. G'osl.
med.) lnllammação das palpebras, em que Cousin, e que sem adoptar systema algum, Vil'g.
as celhas sc tornam hirtas e ouriçadas.
bu ca nos e cri pios dos outros philosophos,
EcIÍlSII, s. r. V. Compol·la. Adurra do di.
EchlnOl'hYl1chO'l, (eh como Ir) s. m. pI. o que lbe parece mais conforme a verda- que. Regulam. para o encanamento elo rio
(do Gr. echinos, ouriços, e 1',ljgC/IOS, Ipron. de. § (t. de 11. eccles.) Doutrina de u~a s_ei- Uávado, arl. 3l.
T'y,wlws) focinho) Genero de vermes ill~es- ta de bereges, que adoptavam das oplnloes
Ecmelo, 0, adj. (do ~r. ek, fóra e me.
tinae~ que tem lima tromba curLa, ounça- de todas as outras seitas, aquellas que lhes tos, canto) (t. mus.) Que nao se presta á meda cOln petlli nos gancbos recurvados com pareciam mais verosimeis, e mais bem fuu- lodia.
que se agarram aos intestinos..
dadas..
.
E'c.o. y. E~ho. Etl{I'. t. 105.
Echlu·...... o, Ó'lll, (eh cumo k) adJ. (l. bot.)
Ech,g"lll, s. m (do .Gr. eklelch6, epla!flEco! IllterJ. (t. do lll'az~l) llrado com que
Cheio de pontas asperas.
bo) It. de pharm.) Medicamento da consls- os caçadores açulam os cacs.
g.~chlól"cs, (eh como k) S. m. pI. (do Gr. lencia de xarope espesso, usado lias doenEconoullíto, S. m. O cargo ou ofllcio do
echis, vibora, e eidos, fórma) (t. de hlst. nal.) ça da uocca e do peilo
ecónomo.
Genrl'o de planta, cuja. semente se assemeEcIiIHui.. o, p. p de Eclipsar. § fig. Os
EC~"OlUío, s. f. (em La~. (JJcoltOl1lia; do
lha a cabeça de uma vluora.
olhos ecllpsaclos; por esmOreClDlt:nto, ou pe Gr. Olkos, casa, e nomos, lei, régra) OregiJ~cho, (eh como k) ou Ecco, ou Eco, la morte; i. é, obscurecidos, sem viveza. § mcu, ou governo dos bens, ou da casa de
s. m. (do Gr. échos, som) O som repetido, A gloria eclipsada; i. é, sem luslre, nem cada um. Vieil'. 5. 193. ~ Omeio de ecóno·
relleclido, uma ou mais vezes, e mais ou esplendor, oll"uscada, obscurecida; empa- mo de certas 'grejas. PI'O vis. Reg. 8. .iut.
menos distinctamenle. Vieil'. '10.4.57. e 464.. nada.
1636. § Iig. Parcimonia, moderação lia des·
§ a logar, ou sitio, onde se produz o ec7w,
EcllllslÍr, V trans. Causar eclipse, inter- peza, nos ga tos. § Economia politica;
onde se repetem as vozes, os ~ons. S Echo; ceplar a tuz; ob~curecer : '<eclipsar o sol. sciencia, que ensina a conhecer as riquefig. pes<oa que repele o que ouve a OUtl·t:lTI, Paw. S. I.
304 v. Vieit'. 9. 19. "a terra zas naturaes, e indu Iriaes de um paiz, e
e não diz nada de seu. § Compllsição poeti- eclipsasse a lua, ou a lua eclipsasse o solu § os modos de as aproveilal', e accrescenlar;
ca, cujos versos rimam com alguma palavra fig. Obscurecer, privar da luz, do lustl'C, do e desviar os obstaçulos, quc a isso se opdo verso seguinte: V. g.
esplendor: v. g. eclipsar a gtorla, a visla, pÕf'm. § Economia; (1. med.) Os medicos
elc. AI. C. 9. 4.5. "tanta formosura, que a tris- modernos entendem por este nome o conTal perda é ganho dobrado;
teza eclipsar não podia" "daquelles varios juncto das parles, que con. tituem o homem,
disfarces, com que (o Santo) eclipsava a glo- ou os animaes. C. de Pal/wl. § - animal;
Brado ctt co a d6r que sento;
ria do que fazia" (dizendo que não era mi· economia t'egelal; a organização animal, Q
QHe sento que o mell cuidado,
Dado que me seja isenlo, etc. EH{r. 3.2. lagre) Vieir. 10. 416.2. "ja as sOlnbras da vegetal. § - , pI. O dinheiro que se economorte lhe eclilJsarão as nitidas e lrellas de misa, que lOobra das despezas, e se vae
§ Em outros versos se faz echo, rimando a seus olhos" "eclipsando a paciencia. (per- ajuntando: o que the vateu na doença {ai
penullima palavra com a ultima, mas estas dendo-a com uma palavra irada) Vieit'. 9. leI' algumas economias.
nOl'es de trovar ja murcharam. § Echo; (t. 284. "prometlcndo entre as ~ombras das
Económico. V. Economia. M. L. 4.. 100.
F.conóllllcnmentc, adv. Com economia.
da (<lbula, é fem ) L'lbo, Egl_ 9. «éco formo- ruinas em Gerum eclipsar as sacras quinas"
sa" e os poetas, CHIando u~am d'esta pala- Diniz, Pindal'. "Newlun eclipsando os mathe- Vieir. 8. 224.
Económico, ", adj. Que respeita á ecovra no masculino, faliam philosopbicamen- maticos seus contemporaneos" (subresaír.)
te, e dizem o som reflexo: -ceho namorado- "Descomposição que eclipsasse a festa" V. do nomia. Vicil'. 2. 2., Lob. 121. § Bem rellraUam. Ecl. 2. e Son. 70. «e o ec/w Ibes res- Are. Ô. 21.
do acerca dos bens. ~ fig. Moderad.o nas d~sEclll'SÓ"'sc, v.rer. Occultar-se; obscu- pezas' poupado. § Caixa economua; CaIXa
ponde: pouco te ama" Sá e MiTO. Carl. 7.
«echo em vão chamada" i. é, a nympha.
recer-se: oeclipsando-se o sol com a escu- de depo itus, cm que se recebem pequenas
ti:choúr, (ch como k) v. intrans. Dar ridade, e espessura das nuvens de fumo" quantias, em deposito á ordem, e a Juro
eeho, fazer ecbo; repercutir-se; diz-se da Couto, 5. 4. 4 § - o astro; perder o seu moulco. § Sopa economica; comida que
voz, de um som qualquer: «cste grito res- luzimento, melteudo-se algum corpo opa- se dic Iribue as clas es pobres por Ulfl llretrugiu, e ec/wou, como o estourar de uma co de permeio, on passando pela sombra, ço apenas compensador das desp~zas, e
trovoada distante·, A. Hel'c. E'ul'ico, c. tO. que o corpo opaco lança sobre esse que se até gratuitamente. § Anno econOJIILCO; V.
§ fig. "Aquellas palavras ecllOaram-lhe na eclipsa, e não da luz propria, ou I'Cfiexa. Anno.
Vieira, 9. 374. I. oecctyssando-se, e ve tinEconomlsutlol', ou - zlltlor, R, S. O
alma tristemente•.
Eclt"'ico, o, (ch como k) adj. (t. poet.) do-se de luto o sol, e cobrindo a terra de que, a que economiza.
.
trevas» § fig. "Esses astros de saber, e virEconomisllr, ou ZÓI', v. trans. e Inlrans.
Diz-se dos versos elll echos.
EcboJllctl'Ía, (ch como k) s. f. Arte de tude, que pOl' molestia se furlão, escurecem, Governar bem o seu, ou os bens, de que se
construir edillcios, e principalmente aboba- e ec/ipsão ao .mundo" retiram-se, desappa- é admini trador. § Poupar, forrar ~ despendas onde baja echos.
recem da SOCiedade.
der parcamente. Alv. 12 agosl. 1791.
EC.'hÓnu'h'o, (ch como k) s. m. (do Gr.
(Eclipsar, Obscurecer. S!ln.) Estes dois
Economístn, S. m. O qu~ se occu~a d~
échos, e meiron, medida) (t. de phys.) Re- t I'mos são só synonymos uo fig. e então estudo das questões economlCas c SOClaes. 1
gua, sobre a qual ha varias linhas dividi- dill'erem, porqne o primeiro exprime mais o que professa essa sciencia, o que a ensldas, pal'a medir a duração dos SOIlS, e para que o segundo. O me rito falso é obscureci· na ou escreve sobre ella. .,
achar os eus intervallos e durações.
do pelo merito real, e ectipsatlo pelo meriECÓIIO.íIO, s. m. O admllll~lrador do~
Eclowpsía, s. f. (do Gr. eklampsis, re- lo eminente. Deve-se ainda observar que a bens de algum estabelecimento Imporla§l~e,
lampago, feito de eklamp6, eu brilno, scin- palavra eclipse significa um obscurecimento o que os cobra, arrecada, e despendr...n~
tillol It. med.) Especie de doença, vulgal'- passageiro, emquanto qne eclipsar, que é tigo digllÍlario ecclesiaslico, q~~ a~mlll~a
ment~' chamada convulsão das crianças. § derivado d'aquelle substantivo, significa um trava as rendas de um bene licl 9,. u
Doença convulsiva, spasmodica, aguda, que obscurecimento total, e duravel.
abbadia, etc. § Mordom~, ou admll1ls ra dor
ataca os membros, ou os musculos, com
EclíIISC, S. m. (do La1. eclipsis; do Gr. de casa importante. Viel/'a, 3. 337. . Ble.
perda, ou torpOr dos sentidos.
ekleipein, ter falta) Privação da luz de 21ECllhoneull., S. m. (do. Gr.). (~. 9Id.~ ~x
EcIJ\mlltlco, ", adj. (t. med.) Que é re- gum astro, ou seu desapparecimento appa- vação subita da voz por l~terJelçoes d'allativo a eclamp'ía, ou da sua natureza. § rente e temporano, total ou parcial pela in- pressões imperfeitas, que sa.o o ~tJ'eilO
Que padece de eclamp ia.
tm'posição de outro corpo celeste, que lhe guma surpreza ou paixão vlOlen a. d) ApeEclcctlcaménte, adv. De modo eclectico. oC<lulta a propria luz, ou o priva de ser ilEC.'pb'·lÍldlco, adj. e S. m. (t. me .
Ecléctico, II, adj. (do UI'. ektego, eu es- luminado se o oulro eclipsado não lem luz riLivo, desobstruenle.
I ' ) (t med)
colho) Litteralmellte, que escolhe; que par- propria, como a lua. J1ieL7'a, 2. 428. «o sol...
ti:cl,bysc, S. f. (do Lat. ecp !YSIS lado D'a
ticipa do eclectismo, que fórma o eclectis- se ha de escurecer.. . com o mais assom- E1'11 pção estrondosa do ar accumu
mo : ti, g, philosophia - ; doulrinas - : me- broso eclllPse" § fig. Obscurecimento do que 1 uréthra, ou na vagina.
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EDA
Eeplésu..., S. f. (do 01'. ekpiesma, feilo
de BI.picz6, eu comprimo) (L cu'ur.) E pecie
de fraClura do craneo, lendo muitas esquirolas meLlidas para denlro, que comprimem
e otTendem as membranas do cerebro.
ECI.léxl.., (31 como Irs) s. f. (do LaLl (L
med.) Delirio causado por um terror subito.
t~crhéxh., (31 como ks) s. f. (do Gr. ekrêr
XI:!) (L cirur.) I\otura do utero.
.:CI·)'8111, s. f. (do Gr. ekrysis, e corrimentol (L med.) Escorrimento do licOr fecundante, que não póde formar·se em felo.
t~c",u"eI'lIlla, S. r. (do FI'. cliwrkoma, feito de cl" fóra, e san];, carne) (t. r;imr.) Tu·
11101' de carne esponjosa, que se desenvolve
eln muilas mO!l'stias.
tJcH&IlSe, e EC8&útleo. V. Exlase, elc.
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liLlade do que é edaz; diz-se do tempo que exemplo, fazer que outrem tire virtuoso
gasta e consome ludo.
provei lo das boas obras alheias: "nunca
Edltcíssilllo ", sup. de Edaz,
ninguem vio a Sanclissima Virgem, que
Ellllde. V. Idade. Edaac vem em al"uns se não edificasse» Excet. da Ave Ataria, r
classicos; e hoje é muito usado, e é o )Dais 43. Vieira, 10. 459.
conforme á etymologia (cetas, atis).
(Edillcar, Construir, Fabricar. Syn.) Ecl'iEdãz, adj. 2 gen. (do Lat. edax) p. uso ficar é consll'uir, levantar, {iúJlicar o edillComedor, devorador: -o edaz gorgulho» cio; construir significa materialmenle reuInsut. 8. 104.
ni r materias para qualquer construcção FuJÉdllll, s. f. (do Norsico Écúta, propria- bricar é executar, ou fazer obra. Edifi{;al'
mente a bisavó, e elli pticamente : narra- refere-se ao edillcio, considerado em geral,
ções da bisavó) Celebre collecção mytho- elevado á sua conclusão segundo a planla
logica dos povos escaudinavos, dividida em que se havia adoptado; e conslruÍ1', á opepequenos púemas, cada um dos quaes fór- ração material !.Ia obra, aos trabalhos e opell~a um capilulo, sobre as predições, a ma- rações mechanicas, com que se executa.
gia, os gIgantes, elc,
Fabricar lião só se refere a edificios, mas
EIICIll 11 , s. m. Ido LaL cedema, do 01'. tambem a qualquer obra fabril, a toda a
Calvo, f1omil. 2. (. 580. e 582.
oideõ, eu estou incharlo) (I. med) Tumor, especie de cou'trucção com arle : Deus fa1·:ctR8e, ou - Si8, s. r. (do Gr.) (L med.) ou incIJaço brando, dilruso, com pouco ca- bricou o mundo; fabricam-se relogios, panDistensão da pell!'. § Tensão morbida do lor, sem dóI' e sem vermelllidão, que cede nos.
iris do olho. § Éclasis, (L poeL) V. Dias- á compressão dos dedos, e comerva esses
EdIOcath'o, 0, adj, Edificante, que dá
signaes por algum tempo; é produzido da bom exemplo, que faz aproveitar na virtulole.
EctilHlR, s. f. (t. med.) Nome I,:'enerico obslrueção dos vasos Iymphalicos pela so- de: "a~ção edlficaliva» Vida da Rainha
das doenças causadas por um estarro de di- rosidade infiltrada no tecido ceUuIar. Recop. Sanla: "pratica, exborlação edificativa»
da Cil'. {'. l23.
Edlflclo, s, m. (do LaL cedificium) Conlalacão.
tlethéHe, s. r. (do 1al.) (t. de h. eccles.)
tldelUlltôso, ÓSII, adj. Que tem edemas. slrução de cerla lmportancia, de pedra
Prolls~ão de fé, publicada em 639 pelo im- § 9u: r~spei~~ ao edema ~ da naturez~ do e calou ferro, em geral se diz fallando das
prradur Aeraclio, a favor do monolhelismo. ed~ma. JI1adetl . P. I. C. iil. § -, s. f. Ede- que são notaveis por sua graudeza: V. (I.
Eethéslo, s. m. ectario da ecthése de ma.
templos, palacios, fabricas, elc. Vieir. 10.
Éden, S. m. Ido Hebreu Eden, jardim) 372. 2. e AI. Lus. 2. f. 56. 1. § Composição;
lIeraclio.
t~ctblílUmll, s. r. (do 01'. ekl/uimma, O paraizo terreal, na Sagrada Escriptura. no Il~: V. g. edificio de boa hislol'ia. V, do
contusão) (t. cirur.) Olceração superficial § flg. Logar de delicias, de felicidade; 10- Arc. 1'1'0/. § Edificação, é o tI'aballIo ~ edida pelle, causada por uma grande compres- gar belIo pelas suas paizagens: "Byron cha- ficio, a obra, elfeito do trabalho.
mou a Cintra um Eden, no seu poema do
Edil, S. m. (do LaL ceditis) Magistrado
são.
tJclblil.se, ou - !ils, S. f. (do LaL) (l. Child IiU1'o/cl's Pitgrima{Jc 11. 18.)>> ~Do Omni· I\omauo, que tinha a seu cargo algumas
gramm.) Suppressão da voz, ou s,vllaba na- potente throno, mana caudal um no, o Eden cousas da poliCia, como limpeza das ruas
sallerminada por m. elidindo se com a vo- celesle banha.1) F. Etyis. Atal'/yres. tiv. 2.
e lemplos, obras da cidade, etc. "censores,
gai da dicção seguinte nos versos LalillOs.
Edélllco, a, a!.lj. Proprio do Eden.
eclit~sl) Agiot: Lus. T. 3. p, 673. 2. Ediz, pI.
EdlçilO, S. f. (do LaL edilio) Impressão Anllg. de L1.sb. P. I. p. 16. § (por exL) VeGue/'/'. Vcrsi(. Porto p. I. § it. Suppressão
e publicação de algum livro: v, g. bella edi- reador, camarista, membro de camara mudo s. seguindo-se· lhe consoanle.
.
Ecthymll, s. m. (do Gr.) (L med.) Phle- ÇãO ; edição de bom papel; edição iltustm· nncipal.
gmasia cutanea, caracterisada por pustulas da, a que tem gravuras, etc.: .a edição
Ellllldãde, S. L Cargo d'edil. Cout. Soldo
largas arredondadas, ordinariamente dis· Grega dos setenla» Agiot. Lus. T. I. § To- p. 122. -companheiros na ectilidade. § (por
creias. de base dura e inllammada, ás quaes dos os exemplares de uma obra, impressa exl.) Camara municipal.
Edltál, ou .Edlctál, S. m. Publicação of.uceede uma crosta mais ou meuos es· de uma vez: primcira edição; scgunda edição: esla é a oitava edição do IJiccionario ficial, feita pelos jornaes, ou que se afixa,
pcssa.
EctlJYlIlóse, 9u - !iI"., s. r. (!.lo 01'. eklh!!· de ,1tomes. § Publicação de copia manus· contendo o conl~xto de alg. édilo, ou edtcto, lei, decrelo, postura, aviso de policia,
mos, prompto, VIVO, ferv~nle) (l. med.) Agl- cripta.
Edlcttll. V. Edital, s. e adj.
etc. § P6r editaes ; aIJixal-os.
lação e rarefação do sangue.
Edltál, ou Edlctid, a!.lj. 2 g. (do La\.
Edicto, S. m. A parte da lei, que conlém
Eetlllótlco, u, adj. (do Gr. l'ktilló, cu ar~anco) (L pllarm.) Diz-se dos remedios pro- as disposições a que ella obriga, e cuja Cttictatis) Que se faz por eLlictos: citação,
prios para despojar alguma parte do corpo execução é assegurada pp:la outra parte, denuncia, aviso -. § V. Edito, no fim.
Edltár, V. trans. Publicar alguma obra,
que se chama sancFão. § l!:dito. Marl!lrot.
dos cabellos superfiuos, clue o cobrem.
EClópllgo, adJ. m. (t. de teratologia) vulgo p. 3. Ol'd. A{. 4. 4.4. l. (. 165. -Qoer correndo com as despezas da publicação;
Monslros eclopagos; monstros com poslos de eclictosl) Ord. Fil. 2. 53. l. e L. 3. I. 8. L. 5. fazer urna edição por sua conta. etc. V. Edidois individuos, que tem um umbigo com- 120. 71". Citar por edictos: vulgarmente di- tOl'.
í:dlto, ou .~dic&o, S. 111. (do LaL ectictum)
mum, e que são unidos laleralmente em zem édilos. § Ordem, decr.eto: a l'cvogação
Ordem, mandato do principe, Oll magistrado edicto de Nanles. § V. E!.Iilo.
Ioda a ex.ten ão do thorax.
EdlRcação, S. r. (do LaL ceclificalio, e do, que se affixa nos logares publicos, para
.J.etóplll, S. r. (L cimr.) Deslocação; lu·
laçao.
os deriv.) O aclo e effeilo de edificar. Azul'. que chegue à nolicia de todos. Vieira: -pro.1eh·óplo, S. m. (do Gr. elitl'opion, feito C. 97. B. I. I. 2. Brit. C. I. C. II. § A con· ceder por éllitos, a encartamenlo contra a
de eh, para fóra, e de tl'cp6, eu viro) (t. de strucção do eilificio. § O edificio edificado. LOulber casada, que pecca a .'Seu marido na
~irur.) Reviramento para fóra da palpebl'a § fig. Melhoramenlo, aperfeiçoamenlo no lei do casamento» Ined. 3. p. 470. Eltrl'. 5.
camll1ho da virlude, produzido, causado I. rese quereis escapar dos meus Iii/ilos» B.
Inferior, que a impede de cobrir o olho.
.•Jelrótleo, ", adj. (do Lal.) (t. de pharm.) pelo ex mplo e doutrina da pessoas de 3. Prot. ult. ed. "per édito publico. § ALDlz·se dos remedios, qne provocam o abor- edificação. Porto Rest. § Emprega-se lam- guns escrevem e pronunciam com i agudo:
bem usualmente no sentido de ediücio: "se os meusl'royanos sem licença tua vierão
to. § Ua-se tambem subsL
a Ualia, e contra o leu edito» Eneic/. 10. 8. §
EetylóucO, 0, adj. (do Gl'. dr, partícula, e'tíficaçães UI' banas.
EdlRcádo, p. p. de Ediflcar. § flg. De- Edicto, ediclat (do LaL), são mais corrpctos,
IllIe denola suppre~são, e '!llos, callo) Diz..se
dos rerneclios apropria!.los para gastarem os movido á virtude, e inclinado a eJla (lor e alguns até.tem por erro o conll'ario; mas
bons exemplos: "muito edificado do modo vulgarmente se escrevem sem c, e no fóro
callos, ou durezas. Phal'm. T. I. p. 92.
•:eIYllo, s. m. (do 01'. ektypon, imagem de vida d'aquelles . ervos de Deus» B. Dom. diz-se édito, para o chamamenlo dos ausende relevo) (antiq.) Eslampa, copia, iigura 2. 2. 7. § Ectificadissimo, superl. Bril. C. tes, elc.
EdltOI', S. m. (do Lat. editor, de edere,
eslampada em uma medalha, sinete, etc.
l. 2.
EdHlc.ulol', 11, S. O que, a que edifica. publicar) O que faz a edição de alguma
•~.cúleo. V. Equuleo: -estirados e de,obra;
i. é, o que faz publicar, dá á luz a
~~nJunlados no ecúleo» Vieil'a, 4. l53. elO. Sever. -edificadores da torre» Vieira •. ~. 312.
Pinheiro, t. 251. .Dom Alfons9 I, ecü~cÇLáOr obra de alg. auclor, ou por impressão, OLl
'". I.
.:culo, s. m.Especie de mócIJo.
do reino de Porlugal. § -, ad.l. Que edIfica. por copia manuscripla. § O que tem por in·
IiClllUéulelllllcllte, adv. De um modo § it. gdiUcanle, edificativo'; que dá bons dustria fazer publicações litterarias, sciellexemplos, que inspira sentimenlos 1J0bres ti ficas, elc. § Editor l'esponsavel. o que sc
eculnelllco. Pel'. Pt-c(. gel'. da Bib/.
habilita segundo a lei para re~onder juri. EClllUenlcldálle, S. f. Qualidade do fi ue e moraes.
eecumenico.
EdlllcllUlCU&O, s. m. (anL) Acção de dicamenle por uma publicaçao periodica
.:clnnélJleo, ", adj. (do LaL cecwneni- edificar. Ined. 2. f. 34. "edific;amenlo da ci- nos chamados abusos ou crimes de liberdade de imprensa. § fem. Edilora. § -, a,
:,)a, t~m; do Gr. oikoumenê, terra babi- dade, etc.'
EdlRcàute, adj. 2 gen. O mesmo q~e adj. Que edita: casa editora; empre;;a edi. a UllIversal, geral: v. g. concilio ecnme~IC~; o dos prelados !.Ie loda a Egreja, pre- Edificativo. Pr. da Dec/. ()hr. f. 298. § It. tora.
Edltorár, V. lrans. V. Editar. Alguns pu!Idldos pelo Papa, ou eus legados.
p. a. ele
Edificá." V. trans. Fazer construir, le- ristas propozeram esta palavra para substilier.elUll, S. m. (do Gr. cc;:;êma, ebullição)
(l. med.1 Affecção cutanea, caraclerisada por vantar algum edificio. § fl~. ~ch(Wal' na tuir editar, na supposição de que a ullima
areia; lrabalhar em perua. Ca.mnha, P~es. é um gallicismo, pois em Çrancez se diz ediIX'quenas vesiculas muilo junlas.
lier.en.R&OsO, ÓSIl, adj. Affectatlo de ecze· (. 56. § Edificar; fig. fundar: <1I10VO reIno ler .. mas editar é um derivado regular e
edificaram» Lus. I. t. "hum filho em quem conforme ás analogias da nossa lingua do
Ola.; que lem o caracter de eczema.
.:da, sUff. f. V. Edo.
o pai quer et.tificar toda a sua obra. (fazer supino. Lat. edilum ; ediloml' ao contrario
•.dRcItIRde, S. f. (do LaL edacitas) Qua- casa, etc.) FerI'. Brist. 3. 3. § fig. Dar bom signillca, não publicar, mas sim fazer, toro
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nar editor, como dO!lloral' tornar, fazer doutor, etc.
Editto. V. Edicto, Vieir. I. 176. dobrou
os lt para denotar (lue o i é ao-udo.
tdo, Edu, suIT. de subs. Denota collectividade : v. g. aliJOredo; vinhedo.
Ed080' V. Idoso.
":dllc.. bllhlóde, s. r. (\Ieo!.) Aptidão para ser educa(lo, instruido, ensinado.
E,luellçiio, s. ~. (d'o Lat. eelucalio) e _os
der.) Acção e elfeilo de eduéar. § Cnaçao,
que seJaz em alguem, ou se lhe da; doutrina, ensino de éousas, que aperfeiçoam o
elltendimento, ou servem de dirigir a vontade, e tambem do que respeita ao desenvolVImento physico/ ao decOl:o, maneil:a~,
etc. /Jarrelo, Pml. I. 6\. § Delicadeza CIVIlidade, boa cdação; maneiras tlisti nelas: rJ
senhora de esmerada educação. § Uasa de
educação; collegio. § O ensino que se dá
aos animaes. § O cultivo das plantas para
as aperfeiçoar, etc.
(Educação, Criação. Syn.) A educação recai sobre a moral, e a IDstruçção ; suppõe
outros principios mais elevados, ideias mais
extensas, regras methodicas para illuslrar a
razão, adornar o entendimento, aperfeiçoar
o coração! suavizar os costumes. A criaçã~
é o primClro cuidado que o homem deve a
seus paes, ou a quem faz as suas vezes,
lanto no pbysico para a conservação da vida, saude e robu tez, como no moral para
a direcção da sua l:onducta, e estudo de
suas obrigações. A boa criação, e a boa
educacão dingem-se essencialmente a um
mesm-o fim, que é a perfeição moral do homem : porém póde dizer-se que a primeira
o desbasta, e a segunda o pule por meio da
i nstl'Ucção .
•,due....õr, n, S. e adj. Oque, a que educa' mestrr, perceptor,
Edllcimdu, S. f. Menina, que se educa
em collegio ou convenlo, e aprende as artes, prendas, e exercicios convenientes ao
seu sexo.
Educàndo, s. lo. Menino, que e ·tá em
algo collegio para ser educado; alumno.
Educá.·, v. trans. Criar, dar ensino, educação e instrucção; doutrinar a mocidade;
formar-lhe a intelligencia e o coração; 1'0bustecer-Ibe o organismo, etc. Varet. 74. §
Criar e ensinar annnaes para serviço do homem, ou para exlúlJição publica. § Accümar
plantas, cultivando-as com esmero para
obter os melhores exemplares.
Educár-se, V. rer. Instruir-se, cultivando o espirito, a intelligencia, physica, morai e liltel·ariamente.
EdllCçiio, S. f. (t.. phil.) Acção de.eduzir,
de fazei' sair á luz uma cousa de outra.
Edí.cto, s. m. (t. pharm.) Extracto, sub~tancia que se .tira para fóra, por meio de
um processo chymICo, e sem mudança da
sua natureza, de outra ou outras substancias com as quaes estava misturada. Plta/1n.
Gel'. 1. p. 138. «O)l sublimados ... humas
vezes são educlos, i. é, principios dos corpos, 011 substancia, que sem mudança da
sua natnreza, e conservando a mesma, que
antes tinham na composição ou mistura, apparecem separados c puros pela sublimação" Coet. Pha1"1n. p. 420. «he hum producto da operação ... e não hUIll educlo" Df.
Fl'anco, lJygiene, 2. p. 213. "sera a aguar<.lente bum educlo da fermentação vinhosa.
.E....lcor..çiio, S. f. Acção, ou elreito de
edulcorar.
Edulco.·..r, v. trans. (do Lat. edutcorare)
(I. de cllym.) Adoçar, ou tirar os acidos, lavando em aguas repetidas. Curvo, Polyanth.
8. 10. § (t. pharm.) AdoçaI' com assucar,
mel, xarope, etc.
"~dulo, n, adj. (do Lal. edulis) Dom para comer; IJroprio para alimento; comivel.
Edll..ido, p. p. de IMuzir. Tirado de outra cousa, e formado tI'elJa: amateria uuiversai de que depois forão eduzidas, e geradas entre o ceo, e a terra todas as creaturas corporaes" Vieira, 5. 532. e 156.
I>dll"ÍI', v. trans. (do Lal. educere) (t. phil.)
Dedllzir, derivar, fazer sair a luz uma cousa de outra; criar: aDcos creou de nada,
ou eduziu da materia coetel'lla com elle".
.·:f"'IO, V. Ephl\bo. Insul. 3. 74.
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Efemél'lde,

AI. L. P. 6. {. 47. V. Ephe-

meride.

Efémea'o, V. Epl1emero.
),lféslos, V. Ephesios. Eufi'. I. 1.
Efeto. V. EtreltO. A!a. 4. 2. {. 131.
ElfecUhulIénte, adj. Com eO'eito,

r!J

mente.

v.

real-

EII'eetivel, adj. 2 g. Que póde pOr-se em
en'eito ou elleituàr-se: "nem o protector é
ellecliVO, nem o nego'Cio o({eclivel, senão
por mayores valias, t'! respeitos,,·.
..
EII'eetívo, ti, ~dJ. (do ~al. elreollV.!',.., a,
wn) Real, que esta em effelto : V. fi mlanleria effelltlva ; a que existe, e esta prestC's
para o serviço. Vicir. Carla, 9. 1'. 2. § EmCaz: V. (f. medicina elrectiva. Chago Cart.2.
287. "meyo erilcaz, e elfecUvo" Vicir. ft. 6. §
Amor efT.ec.tivo; que pl'Odu7.. bo.as ob,ras de
amor. V'Ú'lr. 4.322.2. V. AnectlVO. ultagas.
§ Graça -; mais que suJ1jcieute, cujos ll:uxiLios convertem o peccatlor, e com elfcllo
o põe em graça de Deus, e estado de salvação. ~iei1'a. g l10mem -:; capaz de põr
em efYello, actiVO, cumpndor, exactor da
promessa, ajuste, tracto, amea~a, das emprezas, intentos. § l~rova EITec!~~a; que esta nas fórmas, convlllcente. Vw!?'. I. 415.
§ElfccUvo; cumpridor: V. g. lal'go em PI'Omel/el', mas pouco elfectivo. § Qne tem,
ou está em elreito: v. g. mercê ell'ecUva' que se verinque. Vieir. \. 668. "entrou' na conclusão eITecliva do casamento.
1\1. L. 5. 69. § Posto militaI' - ; o que alem
da graduação tem o exercicio ; opp. a gl'aeluado: major -; col'Onet -. § -, S. m. O
que é real; o que realmente existe: o ellectivo do 89Jel'ciIO; i. é, o lutai do que está
em servico acU VO.
E1féctõ. V. Ell'eito. BaI'l'Cir. I. 20ft.
Elfeetnuciio, S. r. O acto de efTectuar, ou
ser eITectuado. 11, elos Tavor. f. 119.
JolU·cct.. udiu', ", S. O que, a que effectua.
EII'cctnulmcnte. O lDesmo que J~ll'ecti
vamente. Ol'd. Dfan. 4. 47.
.·:Ifcctnu.·, V. trans. O mesmo que EfTeituar, e hoje mais usada. Barreiros, I. 221.
Euli·. 2.5.
J~lfectllo8o, ósu, adj. Que faz seu ell'eito, elIlcaz: aa adulação agora não se funda
em palavras amorosas, mas cm ell'ecluosas
dadivas.. etrectivas. 1'. de Anal'. I. I.
Effélto, S. m. (do Lat. elrectum, ou ellectus) O producto de alguma cousa; a conse([uencia da sua acçiio; o acto de um agente qualquer: v. g. os elleitos da nalureza,
ou da ol'dem momt, e suas causas: são effeitos da vossa bondade, (to tempo; por, são
obras, consequencias. § O acto de elrectuarse. Paiva, /Jas. 6. Vieim, 4. 322. § Execução: "o capitão guardou para si o cITei/o
d'esta emprezu.. P. P. 2. 142 V. § Fim, destino: "para elfeilo de dar alcance ao ([ue se
deseja., Lobo, 300. § Pór em eITeilo; executar, cumprir. Cam. "põe, ó musa, em e/,l'eilo o meu desejo .. § Ouserval', pracNoal' alqllma cousa com el/'eilo; ertlcazmellte. § Recebor a apel/ação, ou aggl'avo em ambos os
el/'eilos; (phras forens.) no devolutivo, e no
suspensivo. § Elfeito; impressão, sen ação:
o etiscul'so !J1'Od'u:;iu um (fl'ande ell·eito. §
EITeilos de tuz; combinação de claros e escuros n'um quadro. § EITeitos; na accepção
de moveis, mercadorias, generos, fazendas,
leUras, uotas promissorias, etc. é tomado do
Francez; mas está adoptado na lingnagem
mercautIl, e ja foi usado por Viei!'. Carla,
t5. eto T. I. aOS empenhos das guerras presentes, a que os e/feitos da fazenda real estão divertidos.. "consignastes este na decima parte do rendimento que tivesseis, e em
outros elTei/os dill'erentes.. Proposição do bispo calJellao m61' nas cÓl'les ete 1653 no Invesl.
POI·tug. em iltglat. n.O 12. § Al'mar ao eITeilo; procurar por meios arlilJciaes produzir
sensação. § Com eITei/o, ou em elTei/o ; loc.
adv. efrectivamente. M L. 2. f. 82. 4. § De
elfeilo; de feito, de facto. Coulo, 8. 22. • como de e/I'eito era.
EII'el~ .. údo, p. p. de Ell'eit\:Iar. Luc, Posto em em~ito.
Elfell .. udõr, u, S. Oque, a que ell·ectua.
Paio. S. I. 282. "el/eiltuulo/' das vossas esperanças" .

r

Elfel,tnálmenle, adv. ElTeclivamenle,
com ellMo. Ord. Ar. 4. f. 199.
ElfeU.. ú.·, V. a. POr em etreito, dar á exe.
cução, cumprir, encher; ell'ectuar : v. fi. effeituou a oura traçada, a empn:;a desenhada. AI'/'. 1. C. 1ft. aque lhe eITeituasse certa
cousa que desejava.. Fco, Q. Eulr. 2. 5. §
E/{eitual' a promessa, as esperanças; cumprd-as. § V. Realizar, syn.
Elfell ......'el, adj. 2 g. Capaz, em estado
digno de se elreituar: ..casamento não sÓ
praticavel (de que se podia tractar), mas erreituavet.. Port Resl.
I3lfemlnuçlio, lEII'emlnlu', e der. É como al/runs classicos escrevem ; ma~ V. Areminaçao, etc. Feo, TI'. '2. r. 115. •effell1inadamenle.. Utiss. 3. 47. .. e/,eminculo.. AIT.4.
C. 22.e 7. C. '2. V, (to Arc.
161. ael/iJlnÍllão
os anJnlOS...
• ~If('l·ádll, Uj adj. (tio Lat. el/cralus, a,
um, p. de eITerare, fazer feroz) Que tem I1ma
especic de fereza, ou ferocidade, opposta á
man~idão da gente polida, humana: ..a
&,uerra deix.a os animos eITcl'ados. ae quan.
(lO eITerados se precipitam a fazer mal.. !tI.
Lus. 4. r 22. e 57 V.
ElfCl'cnt.e, (t. med.) V. AIl'erente e Deferente. l~leUo, C. p. 65.
'
F.II'enescéllclu, S. r. (do Lat. effervescontia, de elfervere, começar a ferver\ (I.
cLJym ) Branda elJnllição do liquido expóslo
a calor brando. § Mais ordinariamente, si·
gniflca a ebullição causada pela mistura de
alguma substancia: 'II. g. de acido com alcali. § (t. med.) llarefacção do sangue, e outros humores por jlm calor preternalural,
V. g. o da febre. § Esto das paixões; fervor
das uniões, commoções populares, motins.
(EO'ervescencia, Fervura, Ebullição, Fervor. S.IIn.) E/rervescencia é a branda agita·
ção de um liquido, nascida do calor não
muito ['orte, ou da mi tura de alguma substancia, que produz esse eIl'eiló . Fervura é
a a~itação mais forte e perturbada do liquido, nascida do calor tambem forte, c
ustelltada no mesmo o-rau. tal como se
observa na agua fervenâo. Ebultição diz o
mesmo que lervura, mas é proprio da linguagem scientifica: e envolve (ao que parece) a eXJlrr.ssa circumstancia de :e desprenderC'Ul, e ~oltarem bolhas do corpo fervente. Fervor diz tambem o mesmo que fel'VU1'a, mas exprime com especialidade oelevado, e intenso grau de calor, que a pr~
duz, e acompanha, e emprega-se as mais
das vezes em seutido figurado, para Slglllficar o ardor das paixões, etc.
mrel'Vescellle, p. p. de Elferveseer ; e
adj. Que e tã em elfervescencia. § fig'. Que
está agitado, no ésto da paix.ão
Elfc""cseê.·, V. jntraus. (I. chym) Fazer
elfervescencia : diz-se da C'bullição, que ex.primentam certas substancias quando se
lhes tleita alg-urn acido. Barj. 1'ab. p. 21.
EflIc".clll, S. f. (do Lat. e os der.) A qualidade de ser efficaz, que pro~uz o .seu effeito: v. g. efücacia elo l'emedw. Bnl. C.3.
C. 2. § Que consegue, e sae co~ a sua pertenção: V. q. elllcacia e/.as suppltcas. B. Flqr.
2. 79. ~ Elficacia da graça; (loc. tLJeol.) virtude DIvina real impressa na vontad~, e
obrando com ell~ como princ.ipio efTeetlv~,
para lhe fazer querer o que e bom. § Elllcacia; diligencia, actividade.; V. (J. cmpen/wu-se com erncacia a seu laVaI'. II. Dom.
\. 4. 20. V. Força, syn.
.. O'
EflIcuci ..slmo, ", sup. de Eflicaz . -fooo
- I I AIT. 10. 77. Viei/'. 8. 30.
Ri .
Erfieá.. adj.2 0-. Que produz o seu e elto; poder6so: v. remedio efllcaz conll:a ~
l'eneno. § Gl:aça effiçaz; a 9ue tem, efllea:
cia (V. El'ficacla.) 01elr. I. 2G6. § Almos e/
/lcazes' com actividade para obrar consas
que a demandam. id. 9.525. § Efllcaz; (Iue
eO'eilua o qu~ pron~e\te, cumpre, e execula
com dilIgenCIa, actiVIdade.
.
ef
Efflcúzmente, adv. Com elfelto: com :
ficacia. § E(ficacissimamenle, supel!. Tosca
no, Paral. C. 52.
. ( J (I
F.rIlclêIlCIIl, S. f. (do Lat. elficlBl! ta ti
phil.) A virlude, actividade, força, dos ~~_
produz algum elleito: "a - ~as eaufrivá.
gnndas toda he de Deus, e d elle e e
§ O poder de en'eitnar.

r
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t;rucleute, adj. Z g. (t. phil.) Que pro·
duz o seu cITei to : lJ1 'incipio, causa efiicienle, Vará. 4&.1. e Ac. dos Sino· 2. 16t. § Complcmenlo de callsa efficienle; (Ioe. Il:t'amm.)
ti o complemento qUt na proposiçoes pela
fôrma passiva ignifica o agente da acção,
o qual é o sujeito na propo~ição pela activa: 1'. g. uma casa foi comprada por mim.
por mim é o complemento de causa e/ficien/e. Pela fórma activa dir-se:bia: cu.
comprei uma casa.
loJrliclcnt.,mente, adv. De modo emciellte, efTectivo: "toda a Trindade concorreu
eQ.icielllemenle para que Christo resurgisse"
Foo.
IWlglÁdo, p.. p. de El1lgiar. ReprC'sentado quanto ii elllgie, lavrado. Agio/. Lus 2.
233.•ficou uella ao vivo efTigiada 8ua im gemo (,e(figiado em marmoi'e na sua estalura natural" '0 busto eUigiado em portido•. Dill'ere do l'elmlado e do l'elevado,
ailllla que se tome latamente por estes vo
calJulos.
t;rfI~lór, v. trans. (do Lat. efTigiare) ReIralar, representar a Jmagem ao natural;
pinlal' a emgie, ou em ef(j~ie. Barl'elo, 01'101]1'. 236. -o labaro que o Imperador Cons·
tanlino mandou efTigim' em suas bandeiraso.
tjITlglc, s. m. Ido LaL efTigies) Imagem,
figura.de alguem, principalmente em relevo, ou em v.ulto: "a ~acra efTigie de Chrislo. um cruCIfixo. Sego Oel'co de Diu, (. 289.
§ Iletrato. Vieira, I. 440. Eneiel. 10. 202. §
Iig, A representação de qualqurr materia:
.a e/ligie da religião" Varella, 443. "a vera
ctTl!/ie de Sancto IgllaclO he aquelle livro de
inslituto que tem na mão" I ieira, t. 419.
(~mgie, Imagem, Fi~ura, I\etrato. Syn.)
Elfigie occupa o logar oa mesma cousa, poi
que a representa qual é, real e yerdadeira.
Aimagell1 representa só a idéa de urna pessoa, ou cousa, e assim se diz: rs a estatua
é a imagem de um grande capitão. A figu·
I'a nãl) só desi/roa os ras&,os principaes,
que recordam a idéa do sujeIto, senão tambem tudo o que nos póde dar a conIlt'cer a
attitude e talhe, O 7'elralo é a representação
de uma pe,soa. e se dirige principalmente
ã semelhança. Em senlirlo Iilleral, dizemo
eOlgie e retraio, quando nos referimos;is
pr soas, e imagem e figtu'a, tanto fallando
d'eslas como de Iodas as especies de conIas. No sentido figurado, costumam-se chamar rcll'alos certas descrir,ções que os historiadores, oradores e poetas fazem já das
pes oas, já dos caracteres, ou das acções.
t:rnorCllcencln, s. f. (I. chJ'm.) gspecie
dc crJ'stallisação, apparentemente pulverulenta e semelhante ao bolor, de que são uscc~tiveis algumas sub tancias, pela allsorpçao da humidade, ou por outras causas.
§ (l. bo!.) A formação, on o apparecimento
da.nór nas plantas. 81'01. D. § tI. med.) Erupçao pouco devada da pelle.
.:rnorC8cénce, adj Z gen. Que se converte em ernorescencia. Cod. Pltal'7n. p.
115,
I\morcscer, V. intrans. (l. chym.) Converler·s.e em ertlorescencia; apresentar ertlo·
rescenCla. Coei. Pltarm. p. 316.
tJrnuenclft, S. r. (t. de phys.) Emanação
da materia eleclrica de um corpo actua!mente electrisado.
.:rnuentc. adj. Z gen. Ido Lal. effluens,
11.\, p. a. de e/fluel'e, manar, dimanar) (t. de
~hys.l. lUa/erla e/fiuenle; porção da materia
electnca, que sae ue um corpo actualmenle electrisado, em fórma de ramalht'tes, ou
pennachos postos de raios diver&,entes
.:r~í"'lo. S. m. (mais uso no pI.) (do Lat.
ellluvtIlm) I/tuielo subtilis ·imo..llue ~c exlIa·
lodado.scorpos, principalmente dos viventes e
o.nrcros. § InIluencia attribuida a um fluid,o Imponderavel, ou magnetico. § tI. pocL)
.romas, perfumes.
.•;rnnvloso, ÓSII, adj, Que lança ernu1'10s, exhalantr: V. g. emuvioso {t/'Oma res.
trndem/o.
Ero~siio, s. r. (t. med.) gxpulsão do feto
da cavldad~ do utero, pouco tempo depois
dlboiCOllccpça~:
a ellluxào toma o nome de
rt~, depOIS de tres mezes ue prenhez.
Elrou II, adj. 2 s·en. ~o plur. elfossiles,

Que s~ tir~u, estando debaixo da terra.
Barrel1'os, f. IS&' v.
Elr,'óllco, s. m. Signif. incert. No lJiario
do Ço,nde de OUl'em, que foi ao concilio de
]JasIlea, qU1l:n!lo tr?-cta da visita que fez ao
duque de ~hlao, diZ que estivera com elIe
hora e me~a, e ac.crescenta: "até que veyo
hnm efrl'Olwo, e dlsse que já nom eram horas para fall~rem mais- tall'ez seja mestresala,?u officlal da casa do duque.
.E/ruglo, s. ~. (do Lat. effugium) Escapu.la, subter.fuglO, desvio, meio de escapar,
eVltar, deSVIar alg!lma cousa. JI1. Lus. T. 5.
190. "este elfuolO_ da lei" i. é, modo de
eVItar a sua execuçao, tergiversação.
EII·undíçll. V. lnfundiça.
E1ruu,lír, v. trans. (do Lat. effundere)
p. ·us, Derramar, vertrr algum liquirlo.
Elrusuo, s. f. (do LaL elrusioj Oerramamento:· "a~ effusões de sangue dos anmea·
tros Oentihcoso V do Arc. 6. 19. • elFusão
da clleirosa agua da ~[adalena" Pillhei1'O, I.
(. 71. § Effusão de semenle; seminação. §
EfTttSão de coração; que ~e abre e paten·
tela, e derrama os seus sentimentos a que
o nossos maiores chamaram avondançade
coração, que. cheio de sentimentos, se derrama, etc, ~ E/[asão da cúma; exposicão,
communicação franca dos sentimeDto-s e
alrectos; expall~ão. G/oss. de D. FI'. F. de
S. Lui:::. § V. Derramamento, syn.
EO·...so, p. p. irrrg. de EITundir.
EOlUé,·ldc.. , S. f. pI. Anelr. ChI'. 3. C. 53.
.. conta a viagem ... por efimel'ides tão miu·
damente". V. Ephemerides.
.;:rímOl'O. V. gphimero e gphemero.
t;r'''U1I. 1'. Afu8al. E/ucül. _
Egàr;ra, S. f. (do Or. aigagl'Os) (t. zoo!.)
Cabra silvestre.
E:;IIII:"OI.ilo, S m. (do 01'. aigagros, cabra
silvestre, e pilos, bola de lã) Concreção que
se encontra algumas vezes nas vias digeslivas das cabras e d'outros ruminantes
(;;~érlll, S. r. (do Lat) Nympha, (rUe segundo a tradição, inspirava ~uma. § fig.
Inspiradora.
.~glde, S. r. (do 01'. aig~s, idos, pelle de
c;tbra. derivo de aix. cabra; porque a égide era coberta com a pelle da cabra Amal111éa) (t. poel.) Nome dos escudos, ou cou·
raças antigas, principalmente dos deuses:
v. g. a eglde 'de PtJ,Uas § fig. Defesa, amparo: v. o. a égide da prudeneia.
"~:;Iog;., ou ~,clogll, s. r. (do Lat. ecloga/ Poema pastoril, em que de ordinario
faliam os pastores sobre cousas rusticas,
ou seus amores: á imitação d'estas, se razem eg/ogas, em que faliam pescadores e
srgadóres, faunos, etc., dictas eglogas piscalorias.
Egloguísll', s. 2 g. Auctor, ou auctora
de t'gloo-as.
Égoll~ S. r. e d~riv. V. Eo-ua, elc.
Egolsmál', V. Jntrans. p. uso T~actar só
de si, e das suas cousas, como egOlst.a ; referir tudo a si concentrar tudo em Sl.
Egoísmo, 's. m. (do Lat. egq, eu) .Senlimento de exclusivo amor proprIo, VICIO que
leva o homem a só qnerer o seu bem .estar,
mesmo em prejuizo dos outros, e detrImenlo do seu semelhante. § V. Anwr proprÍG,
syn.
. .
.
.,';;oístu, S. 2 g. Pessoa VICiosa no egolsmo, que só quer, e tracta do seu .bem,.e
com modos, sacrificando tudo a um Ignobll
interesse pessoal.
,.
E~oístlcllmélltc. adI'. A modo d ego!:"
ta; com egoi. mo. '
.
F.goíst,ico, a, adj. Que se refere ao egols,
mo. § Que manifesta, que é da natureza do
egoismo.
.
Ego(.bollíll, S. r. (L med.) Resonancla
lremnla da voz, que certos doentes apresentam ao serem auscultados.
t~gol.bóulco, adj. (t. med.) Que tem o,
caracteres da eg-ophonia.
·~I'·~""'.laUléntc adI'. No~
cell~nte~ente adlniravelmente. Viei7'. 7.

r
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Egri-glo ", adj. (do Lat. lJ{]/'e(lLUs, a,
um) Nobre: excell~nte, admiravel insigne
"os que fizeram COisas e{Jl'egiIJ.S" l'àsc. Arle,
f. 60.
.
J~g"~Jn, ou IgrcJll, S, r. (d~ Lat. e~
:t ~I ~._.I1~""'~""~---,
,A.'1"í~~~
.
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sia) (Hoje geralmente se usa Egreja e a illl
Irios
nos derIv.) Acon....re....ação dos /leis debaixo
seus legitimos pastores: v. {J. - Lttsi-

lana : "a lorqja não é senão ajuntamento
chamado" Mart. Cal. t. c. § Egreja tmit'crsal; todos os fieis catholicos, que reconhecem por seu pastor universal o pontilice,
como legitimo uccessor de . Pedro. ~ O
templo, ou casa de oração. § f1~. Os eccle·
siasticos. § Corporação a re. peIto de qualquer culto: v. g. Egreja Grega, Al'l1lenia,
Ethiopica, Re(onnada, Anglicana, PI'ClJúl/le.
7'iana, Evangetica, elc.
'
(Egrej'l Templo, Basilica. Sylt.) Convem
estes tres vocabulos em exprimir a ideia
genérioa de um logar destinado para o
exercicio publico da religião, mas com suas
difl'erenças. Templo refere-se directamente
á Divindade. Egreja aos fieis. LJa~ilica á magnillcencia, ou realeza do edilicio. 1'emplu é
propriamente o loo-ar, em que a Divindade
habita, e é adorada. Egl'eja é o logar, em
que se ajunctam os lIeis para adorar a Di·
vindade,. e lhe dar culto. Por esta só di[ferença de relações, ou de modos de con idel'ar o mesmo objecto, se vê que lemp/o
exprime uma idea mais augusta ; e egr~ja,
uma ideia menos nobre, que lemplo ê mais
p!'oprio do estylo elevado, e pompo o ;
egreja, do estylo ordinario e commuUl. Pela
mesma razão se diz, que o coração do homem justo é o templo de Deus: que os nos·
sos corações são templos do Espirito Sil'Ilcto,
etc., e em nenl1um d'estes casos se pódo
substituir a lemplo o vocabuIo egreja. lJasilica, que significa propria e litteralmeute
casa regia, e que na antiguidade ecclesiastica se applicou ás e(Jrejas por serem ca as
de Deus, lIei supremo do univer~o, hoje se
diz de algumas egl'ejas principaes, mórmente quando os st'us edillcios são va tos e magnillcos, ou de fundação régia. Taes são as
basilicas de S. Pedro, e de S. João de Laterão em Iloma' tal é cm Portugal a úasitica
patriarchal, a de Mafra, a do Coração.d~}e
sus, etc. Quando fallamo. de outras relIglOes,
damos ás suas casas de oração, ou o nome
o-eral de lemplo, ou os nomes particulares
de mesquita, mochamo, synagoga, llU{jocle,
elc., segundo a linguagem dos l'urcos,
~rouros, A.r~bes,. Jude~s, Oentios, etc. EgreJa, e baslllca so se dIzem dos templos dos
ClJristãos. e o nltimo especi.almente dos catholicos Romanos.
F.g".,jóh''!, 0!1 I:;,·.,jólro, S. m. (ant.) O
que é eccleslastlco de alguma terra, e tem o
direito: V. g. de apresentar parochos, cob1'al' dizimos, etc. Etucid
.
E:l;.r.,júrlo, .s. m. (anL) Pequena egreja,
egrejlllha. Elucld. § - , s. collecL Todas as
egrejas, de que se falla\·a. Elucid.
Egr"jéh'o, ", adj. (L vulg.) Proprio das
egrejas: orna/o -, §- t adj. e S. ~mante dos
templos, .e das funcçoe". ,!ue n elle~ se fazem. § C?ldado~o do as. 10 das egrejas. .
t,grcjmha, S. f. dlm. de Egreja. § hg-.
Cousa armada no ai: § ,Innar 1fma egl'l:cjinha; pre~arar uma IntrIga, urdIr ul~a trama, co.nlU;lo, etc. § [)esmanc~al' a egl'.eJln!ta;
(Ioc. lamll.) desfazer o proJecto, a ultrI"'a,
o con\uio, etc.
.
E;;,r.,jõa, s; f: ~ug-~. de EgreJa, p. uso 1'.
Elucl.el. art. Egl e/lati O.
.
.
t:gr..JOIu. O mesmo que EgreJoa. P1L1'I(.
C. 2. 5. 1 . _ ,
.
Eg~cs~"o, S. I. (do Lat. egl'esslO) O acto
de sair. '. Egresso.
t:g"ésso, a,. adj. e S. (do Lat. egl'l!ssus,
a,. 1I!'l) Que saIU de, alguma cOl~mlJnldade
rehglO a. Declucç. Lltl'On. e LeIS !tto.'l. "o~
egr~s~s de 1759 ~a ord~~ do~ Jes!!ltas" §
Eg/ CIJ.'~' S. m. Salda,. retll ada, partida voIt!nlana. § O que salllo, de alguma commumd.ade, de algum conv~nto.
.
t'.g.rlo, S. m. ~erva sIlvestre do Brazll, da
fan)llia das cl'U~'feras,
Egro, a, ad~. (do Lat. reger, gm, um) p.
uso Doente, enlermo. Tal'al'es, poema.
Egua, ou J':;;.o II , ~. f. (do .Lat. C!Jl!a) A
femea do cavaIl9·.§ E(ll),a de IMla, de .'ançal7lcnlo, de coúnçao, (fe cavallagem; dIz-se
das que são ~e_ boa raça, e por is~o destinadas á cobnçao. § Egua mad7'tnlta; (t.
do Rio Orande do Sul) a que serve de gUla
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a uma manada de cavallos, ou muares, tan- 'egual á tua. Fcrr. bgl. 9. (como no lagar da que excitamos, animamos alguem a obrar
to no pasto, como em marcha, e tra~ ás ve- Lus. 3. 28. transil) «tlleatro que igualava alguma cousa: "eia sus gente forte" Lus e
zes ao pescoco um sincerro.
com as varandas do paço» Port. Rest. l. f. V. de Suso, c. 26. "eia sus»
.
J1guád .. , -s. f. (t. do llio Grande (lo Sul) 113. Lo 00. "O claro amante em partes (pren1m..., s. r. (al1t.) Eiva. A Orá. Ar 4. r
lIIanada de éguas.
das) a igualava» Maus. f. 203. "o trabalbo 107. traz eyba.
• :I{uál, ou '","iI, adj. 2 g. (do Lat. ceqna- igttalou cõs desejos de conseguilo" intral1s.
Elccltá.,. V. Exceptuar. ln. 3.458.
tis) Uoje geralmente se usa eguaL, e assim §-se (apassiv.) F~zer~se egual, tanto ~o pI'.
EicéHSO. V. Ex.cesso. Ord. Ar 1. T.23.
nos derivo Que tem a mesma grandeza con- como no O~. -nao faltou a este tl'lumfo e L. 2. 65. 4.
linu , ou numerica que outro. § Que tem a para se igualar cpm todos os dos Hom~l1os.
mchiio. S. m. (al1t.) Despenseiro. M. Liis
mesma natureza, qualidade, ou sorte, plty- C'oul. 6. 4. 6. Lus. 4. 92. "a branca arca as 5. 4701-" V. chão.
.
sica, ou moral: "os espíritos iguaes ao nas· lagrimas banhavam, que em multidão com
:f.:ido, s. m. Qnintal, horta, pateo junto á
cimento. Lus. 4. 18. "rei tendes tal que se ellas sc igualavam".
casa.
EIó" .. lal·'sc, v. ref. Tornar-se egual phy)",:1110, V. Eito.
o valoç tiverdes igual ao rei ... desbarata·
reis tudo o que q'uizerdes" "assentados de sica e moraLmente; suppor-se egnal. Lus.
Eldo. V. Krgo. (ant.) por excepto. Elite.
igual a igual" como eguaes em condição, 4. 37. "á fortes companheiros, á subidos caElgadll, s. r. (anl.) por I~ijada (enchada)
poder, fJ.ualidades. Vieira, 10.14.•tratar de vallciros, a quem nenhum s~ igttala...
Doc. Ant. • bomens de -» porque oj á Cas19ltal a 19ual partidos de paz» § Conforme ;
"~c;l1l1l.1IlÇaiO, s. r. l\eparl1çao por egu~.I; telhana se substitue ao x, e soa como g an.
exactamente correspondente: V. g. as obras egualamento' 1101' ex. dos moços de serYlI', tes de a, o, a, (gue).
eguaes ás palavras. § Sem excesso, ou di- e trabalhadores, pelo mOl'adores do lagar.
I'::UII, 011 im-lI, por Eis com o pron. pess.
minuição: V. g. 'reparlição -. ~ Em que se Doc. Ant.
a. Vamo Amph. p. 57. reei-la vai.
Egullldladc, S. r. (do LaL. wqualilas) QuaEUo, ou EU-O, por Eis com o pron. pess.
guarda a egualdade, ou equidade. Fen·.
Varl. 1. L. l. -por leis santas, igttaes, e lidade de ser eguaL; ideutidade, semelban- o.. Vamo Selcuco, p. 37... por S. Gil, que ci.los
justas» "são apassionados, e haveis-lhe de ça de grandeza. razão, proporção: extensão, ca vem ..
por nome de iguaes. Feo, TI'. 2. I: 49. § lançamento, altura; de condição, estado,
EhuII, S'uff. de S. r. Kxprime a accão, que
(,Esteve i\larte igual» (phr. poet.) i. é, este- sorte, fortuna, circumstancias: ..a ignalda- procede da qualidaLle depreciativa:que sive a victoria indecisa; a g'uerra sem van· de que Chl'isto tem com o Kterno Padre" O'niflca o radical: assim goloseima é acção
tagens decididas. M. O. 11. 28. Eneidq, 7 Viei7'a. ~ ~ opp. a vm'ied..ade: semelhança, de goloso, teima de teimoso, toleima de to1~6. "i\larte se mostra igual na sangmnea falta de mudança, a\leraçao: V. g. egualda- lo. Denota tambem semelhança com o radl'
guel'l'a» § Que não se altera nem perturba: Lle do animo sempre o mesmo; do caracler cal: bolei ma de bolo.
v. g. animo, semblante egual. AI'/'. l. 5. § nc'io mudando. Luc. l. 16. § (fallando do es·
Eh'n, suff. de S. f. e adj. Denota que O
Dizemos egual a; V. g. esta t'Ma é egual a tylo) ~Iodo de, fallar uniforme, sem ostent~- objecto é destinado a conter aquelle que
aquella (áqnella): mas tambem damos por ção, npm vUl'ledade de UgUl'as. § IIg EqUl- si(l'l1iflca o radical: V. g. cafeteira, mallcomrJlemento outras preposições a este ado dade. Ji'cI'I' Cart. l. L. 2. e Egl. 6. "onde a te·tgtteira, losforei/'(!, charu.teira, elc.; ou a
jectivo : "grangeou para as obras dos seus justiça, onde a igualdade mora?.. '<IlatUl'al produúl·o: V. g. cel'egel:'ra, ginjeira. figltciantepassados fama igual com a que já ti- -» Orel. Ar. 2. r. 209. "Ocos de cujo saber, /'a, pereira, macicim. Exprime tambem ap·
nbão» H. D07!". 2. Adeli]). de Bemfica. .. ~ara c igtLaldade uão podemos duvidar .. Cal. Rom plicação, aptidão para o 11m que de igna o
que fica se tgltal d'elle. B. l. 7. 7. (,am. 48 Ord. 2.35.21.
radical: v. g. II'igül.eira, torradeira, esC/I,
l"i/oel. I. sC. 7. "namorar-se de quem não he
.:glllllll(ulo, p. p. de Egllaldar (ant.)Ord. macieira. Significa empreO'o ou profissflo de
igual d'ella» "e se o valor de vossos ama· Af. 2. 59. 24. "110m som Ifl1taldados com seus mulher: lalJadeim, cnzinr,eira, leiteira, pa'
dores houver de ser igual com vasco mes· VIzinhos" eg'ualados, tractados por rgulll.
ei.eil'a, elc. Tem ainda signincação deprecia·
ma» Cam. San, 32. a lei deve ser egual pa.:~ullhli'luç", S. r. (ant.) Rgualaçãl1, tiva, bebedeh'a, ladl'oeil'a, maroleira. Como
ra todos; i. é, executada do mesmo modo egualdade. Ord. Ar. 2. 59. 22. "por se guar- SitU', de adj. V. Eira.
para todos. § "Estando as cousas em igual.. dar - entre uquelles a que, elc.»
),11''', s. f. (do Lat. m'ea) Terreiro, àrea
(celeris pal'ibus) Palmo 3. C. 32. ~ Por egual;
F.;fllllldiu·, V. lrans. (ant.) Egualar; V. g. onde se põem os cereae a seccar, onde sc
(loc. adv.) egualmente: ..estimanao paI' igttal impondo nntas, sem excepção de pessoa. debulbam, alimpam, elc. § O tempo da eira;
a vida e a morte» § )l;mprega·se tamoem Ooc. Anl. V. Jgualdado.
11 mez de ago to. Ord . .111.2. I. 306, o temcomo subst.: tractar de 'egual a egual ; i. é,
E~n .. lé:r.lI, S. r. Egualdade. § fig. Equida- po da ceifa; alardo, revista de agosto. §
como se fosse da mesma posição social: -oa- de: "sua fó, sim preza, e iguale:;a ... se bou· Não ler eil'a nem beira; loc. provo para exda qual com seu igual" (Ioc. prov.) viva ou ve» Res. Lell. {. 17.
primir a respeito de ai". a exclusão de toda a
tracte cada nm com os da sua clas e.
Eguúlb .. , S. L. (t. vulg.) Condição e po- propriedade, ou bens de qualquer espeeie.
1·:gu ..l"çoo, S. r. Acção e eU'eilo de egua- sição egua\ : V. g. pessoa da S!la egualba; i. Gil Vic. l. 128. «não herdo eim nem beim,
Jar; equiparação. Dec/'. 17 dez. J792. "ig/ta- é, sua, ou seu egual em condição. B. P.
i. é, nada. § Diz-se no mesmo sentido: nào
lação de soldos...
.1:{u .. lIs...·, ou - ",{.r, V. trans. (do FI'. ler eil'a nem beira, nem '/'alHO de ~!llleira. §
EguaIRdõl', ", S. e adj. O que, a que égalizer) Egualar, fazer egual. Carl. Reg. de Valha·le a eim má; é praga vulgar, que
eguala. B. Per.
7 març. 1810.
signiUca, não tenbas pão na eira, ue fome
Egu .. lameuto, S. m. O acLo de egualar,
.'glllllltõrio, adj. e S. m. Partidario do te consumas.
de nivelar. § O ser feito egual.
s)'slema da egllaldade politica e social.
Eh'lIbóh'o, S. m. Ave d'Afriea Occiden·
I,gulllllnçll, S. J. (ant.) Egualdade. PiJiJ~uóhllentc, adv. Com egualdade, de tal da ordem dos trepadores.
n/wil'. 2. p. 26.
modo egual, propol'ciollajo: V. g. repartir
Eh'ódn, S. f. A porção de trigo, cevada,
Egulllár, ou 'gu .. lór, eder. V. frans. Fa- egual1l1cnle; dando parles eguaes áquelles a etc., que se malha, ou trilha de uma vez
zer egual em extensão, altura, largura,llTos, quem se reparte: "illltalmente á dor minha na eira.
sura, espaço, numero, ~randeza : -se 19/ta· ser clJorado não poclla em meu verso o meu
ElrndegR. O mEsmo qne Eiradiga.
lara com a noite aqnelle jogo, té a luz cla, Ferreira» Call1inha, Epist. -o dono do naElrladego, S. m. Medida dos campos de
ra. li. é, se jogasse torla a nout!') Eneida, 9. vio, que linlJa igualmente de nobreza, e Santarem, equivalente a 156 litros. Bl'tt. C.
81. § ~'azer egllal em condição, on estado compaixão» i. é, tanto rle uma, como de ou- f. 298. 2. pr.
moral, e predicamentos: v. g. a nallLTeza tra. Lobo, Deseng. § Mover-se o corpo egual·
Eh'lIdig.. , S. f. Tributo, ou for8(l'elll ali'
cgllalon a lodos nos direitos da conservação, menle; sem se' accelerar, nem retardar o tlga de cereaes; a eiradiga de ll'lgo eram
elc. ".0 _dinheiro igltalo. de a!gum modo as seu movimento em nenhum tempo, dividi· tres alqueires; a eiradiga de villho, era
condlçoes, e estados> FerI'. l.Jarla 13. do L. dos por eguat os tempos, momentos que um almude por cada O'ltO, que o lavrador
2.•ir j?stiça a todos igualando... -Salvador dnre. § fig. Com equidade. § Sem acccita· colhia, etc., havia eiradiga de linho. § Dos
Correa !!Jltalando o animo catbohco ao va- ção de pessoas, ou oOllsas. § Por ep;ual : V. doc~mentos que, al10nta o Ell/.ci(~. se vêJ1u~
101' militar». Porto Rest. § Fazer por eguala~, rJ.. o campo ~eclina, on erg!te-se egualmt::nte: as e!'l'ad/gas val'lavam na quanltdade .. 5 a.
adequar: "lgltalal' <:Js meyos aos com.meltt- fig. "at,Dar 19ual1.ncnle.. "tguall/lenle formo- garadiga era pensão do que se faZIa nOb
mentos. ..- o CUidado aos negoclOs" § sa, e dIscreta.. "tgualmente morrem os reis, lagares.
d
Egtlq,lal'; aplanar; niv~Jar: v. (f. cgualar o e o vulg-o" "Lemia o inimigos igttalmenle
EII'''do, S. m. Logar patente, e esCOo
cammlw que lMI altlbal3JOS § .A!,I'asar : V. (f. que os Cidadãos".
berlo sobre o tccto das ()asas e edificlOs.
egualar os 1Jtonles com a plantCte. § Egualal'
EgulIl'ico, S. m. O que tem a sell cargo Freire. V. Terrado. Vieira, 8. M7. "8Irl1llos
(entulhando) a cava, a valla, Frei,'e. § Ar- a criação das eguas, e cava lias. Cosla Virq. de Llóres".
rasar a medida acugulada. § Assenlar por p. 97 V.
'
.
Eh·.... , (ant.) V. Herdeiro. Elttcid.
egual: V. g. - o mal'fim por lasll'O: ~'mui
E,n'pcinco, ~dj. m. (L. pllarm.) Ung1.tenElro, suff. de S. m. e de adj: 'fel~ a~
bem arrumado, e 19ttalado para servir de lo - ; preparaçao pltarmacenlica composta mesmas significações que o sul" I. ~lra.
~ama" JJ. Nattt. 2, 311. § Egualar, em seuL. de mel, vinagre e verdete.
V. g. assucareiro, cin:;eil'O., palil81!'0, .t.mle.tIntrans. egtlalm' algttem em alguma m'le;
EKYltclàno, EgYltclo, F.gnttilllo, ", 1'0, alJmnitetl'o, damasqueiro, pece,qtteuo: la:ser-lhe egual: "'Íflttalo.lt na pintura aos mayo- adj. e s. ~atul'al, ou pertencenle ao E~Yrto. gareiro, peneÍ'ro, ponleiro, cOI:cloetro, fel/.~~·
res mestres da arte" "no mundo os mais fi. P. D. 2. 4. 3. "eg!lpcio. Mariz, Diat. .5. '1'0, sapaleiro, padeil'O, .tc~ldel"'o, cal'lJoBll
fortes iflualava.. Lm. 3. 28. "l1unca cou~a /l. Flor. 1. 2. 80. Viel1'. I. 507. eg!lptano»
Entra ainda na composlçao de pala~ras clé
(
belIa ... natura produzio que iguale aquelIa
Eg)·tIlIlCIISC, adJ. e S. 2 g. Natural 0\\ signiUcacão mais ou menos analo"a. t': .1,:
fárma, e condição> Cam. Odc, 2. § Ser egual pertencente a Idanha a Velhà, chamada '~n- altJleiro, Lameira, pal'dieil'o, elc: § COIDOél::h~
physicamente. Elegiad. f. 142. "vem·se vai· tigamente Eg'yptania. Eslaço, Ant. 17.3.
de arlj. designa qne ao SUJello cor.lv I I
les c'b tempo igualai' Sf'rras» "a terra de
Ehallgombe, S. m. (L. 1.001.) Ave da Afri- qualidade significada pela ra~leal. ~'Ié~
llenl'ala, ferlil de sorte, que outra não lhe ca. Occidental, da familia dos conirostros./ gtLerl'eiro, estrangeiro, verdadeiro. E, ae~_
'Ífluala. Lus 7. 20. Eneida, 8. 86. intrans.
.;1, por Eu; (anl.) POIM. de Egas llloniz. de outras igniUeações sen!elhantes, o~ivo'
"e ;(lI/ala n dpos em el'ta I!f'nlileza» "frauta Ai'1da hoje se usa nas províncias do sul.
Ipn~ivas, tem ainda o sen.lIdo deprec'~eiro·.
nenhuma lia que a tua iguale" i. é, seja
m .., (do Lat.; cm Gr. eia) Interj. com desordeiro, brqjeil'o, calolelro, panto ml
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t;lró, ou Eh'é"" Iró, ou "'6"', s. f. Pcixe como a enguia, mais grosso, e de focilIilo mais longo, (anguilla marina). E do
mesmo genero, da família dos murenirleos
e da ordem dos malacopterygeos. Leão,
Dccr. r 56 v. diz irozes. Barreil'os, f. 159 v.
,cirós muito g:ossos'~ 110 m.ase. § f1l!je vulgarmenle se dIz no ~lIlg. elroz, ou tro;; e
110 pI. eí1'Ozes, ou il'Ozes; com i é mair·~
EiS, (do l,at. ecce) adv. demonslrali\:
presença do objeclo; ~unla.m·se-lh~ ordJ!,.·namenle os adv. aqut, alu, ou alh, conlorme o objecto está proximo da pessoa que
falia, ou d'aquella com quem se falia, 011
dislanle de uma e outra: "eis aqui trago os
Olhos innocentes. «eis ahi, ou eis alli o maladorll eis·mo, ou eis-me-o: «eis·m'o de prégador em poeta.. D. FI'. Man. Carl Fmll. 95.
~'CIlI I. Ac. dos Sing. 2. 90. § Eis passa por
adv., mas parece a srgunda pessoa do presente do indicatiVO do vrrbo haver, no pI.:
eis· me, por heis-me, ou huveís·me: "eis-me
aqui, que me quereis?" é o mesmo que:
aqui me tendes, que me querris? e anal 0.0 a: vêdes-me aqui, etc.; aliás quem defermina. ou rege o me? Tambem dizemos:
.ei-Io ali i.. -eis-m'o de prégador em poela.
por: tendes-me o homem lransformado de
prégador cm poeta. EU·o, o s em t por cupilonia. Escuso dizl?r que os antigos escreviam o verbo haver sem h. e que ainda hoje
~e diz: nós hemos, vós heis de vêr uma soada; por: havemos, haveis. Conlra islo, parece o lagar dos Lus. 3. 38. «eil; aqui venho
olTerecido, a te pagar, etc... onde eis convém
mal no plural com le; mas nós fallamos á
se~unda IJessoa com o verbo no plural:
.rnhai-me cá. senhora; heis (sc. me) aqui
que venho ofl'ereeido, etc.)' e o uso uni versal do sentido de eis não obsta á origem que
lhe dou; e demais, não é raro faliarpm os
auctore , ora no plural, ora no singular ao
memo sujpito, por vós e por tl/., a que o
auclar da Et'.fr. chama cur/ezia e meia: "eis
se ajunla. etc... (U/s. 3. 34..) é heis que se
ajunta; .hcy,to velho, sáe chorando de prazer» FerI'. CIOSO, 5. 8. !Ielf·lo por heis, abreviado de hat'eis, mudado o s rm t por euphoOla.
.:110, s. m. (do Lat. il1l111, parI. e sup. de
ire, ir) Serie de cousas, que ~~tão na mesma carreira, esteira, linha. direcção: v. g.
eilo c/e espigas no campo; cada roçaelor /'Opa
osel/ eito ele copoeü'a: cada alimpaelor da
monda lome seu eito; leve-o direilo, não saia
110 pilo. § A cito; loc. adv. a fio; i. é. todos
os de uma serie, spm deixar nada de perIDPio. Eneid. l'lo 115. (,leva a cito (mataudo)
'Iuanlos el!contra... § Responder a dois esmplos a euo; seguidamente, sem de~calltaro D. F. Man. Carla. 55. Cento 4. V. Arreio e R e i o . '
th'lI, S. f. Falha no vidro, ou vaso: fig.
rdp.cobrindo na nào eit'as e faltas.. fi. N,
l. (. 2n § Toque de podrillão na frnela
'8 I1g . }'alta moral. balda, defeito, pôc\res.
/1'11. L1I1IIa, Egt. 9. § Defeilo physico' faI~a: .~o Mo;vsés lhe sabia as eivas» éei/a,
~I: p. 267. "dé~tes-me na eiva» Pahn. 3.
~O balda, falta.
.•:Ivódo p. p. de Kivar-se. § adj. Que lem
rlva. § fig. Defcitno!'o: ase Omenino era
lil'ado, mandavão-n'o malar.. M. LI/S. 1. 79,
(aa Irologla dos eit'oelos tem o progno 100 nos os. os.. n. F. Man. Carl. 16. Cento
3. (us. aqlll Como subst.1
•:h·ár."c, V. ref Fender-se rar.har-3e
um.vidro, um vaso: ~ Coml?çar a apodrel'tr. V. g. e.Jvar-se a Ihlcla. ~ Eivar, em
!ent.lrans. Viciar.
.Jh'ege~" V. lran~. (ant.) Diz-se no EluCid. (Iue c desmoutal', de~maninhar; Illas
~r lalvez henwJeeles, o qne alIi se lc: aaa
I, prello (com lal cOlldiçãol que vo-lo
t1ant~des (planteis de arvores de fruclo,
!lU ohvaes,. que ~e chanlão, ou põem de
Pllaea). c ewegedes, (ou hel'veJedes, plallteis
:eher!agen8, hortaliças, legumes, e ludo
qUe e lJerbacro)ll. Pouco antes se lê eigl)
~rcrgo, ~xcepto, onde o i se pOz por',..
~lIé~o, (ant.) \" Enxeoo.
:IICl'l}o! (alll.) V. Excesso.
O IIceulllr, e deri v, V. Execular. etc.
/'d. Ar. (a8i1im escJ'ipto para mostrar a
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pl'onuncia .no ci, e a clJ'mologia no $, do la/eraes, em cujas dcntadura cntl'o~am os
Lat. ea;ecu/lOnem).
dcntes do grande, 0\1 do meio § Ei.1XJ; ti",.
Elxc"dllméulo, s. m. (ant.) O aclo de o ponlo pnncipal do negocio. Lobo, (. 31.
desherdal'. P. da II. Gen. l. 1). 63.
«e forço. e entendimento são como dous
EI~.u~'·q"eh·lI. V. Enxerqueira. Ord. Ar eixos. em que se revolve o maior peso das
I. 28. 13. ".o .almolaceis,. quando nom t!- cousas de Estado «da sua paz, e amizade
verem ~arnlcrlros c paalelros ... e rrgalcl- era o ei:r-o principal.. Inec/. 2. 29. § Tirar as
ras e el!/Jerqueiras ... que ajam de servir o couse~~ dos seus eixos; (Ioc. fam.) desordeconcelho, rcqueiram os vereadores qne lhos nar, e pór em diverso modo dc proceder.
dem ... V. a Orel. 1I/an. cit. no art. Enxer- 1'. ele Agora: (,lirar elos eixos toda a natuqueira: e de louos se coll1e que enxerq/tei- reza" Vieim, 5. 78. fazer os maiores milara, on eixerqtleira, não era oflicio de ven- gres, on transtornos n'ella. § P6,' as couder carne á enxerga, ou a olho, o cllIe a lei sas nos seu.~ ei:/Jos; regular os neliocio ;
prol1ibia, e não havia de mandar requerer trazei-os em boa ordpm. § Eslrt7' lora dos
olliciaes de contravenção á lei. V. Ellxer- ei:cos; estar desarranjado, não funccionar
cal' e Enxerqueira.
regularmente, proceder irregularmpnte, não
Elxc""IItnmélltc, adv. (ant.) Dcspotica- cumprir com os seus deveres. § Eixo e Axe
mente, sem razão, contra direito: (,entrar são qlJasi sJ'n. mas a:lJe, usa-se de prel'erennas casas eixerl'ula71len/e" Elucicl.
cia em materias de sciencia, e eixo na linElxl'lc, adv. (ant.! Excepto. Elucill.
guagem vulgar, e no ent. flg. v. g. eixo ell)
:E1xélo, (ant.) V. Exeepto.
carl'o; axe da rolaf,üo.
tllxídll. s. f. (anl.) Sahida: "entradas e
EJIICIIIIIÇUO, s, f. Emissão do esperma
eimidasll Elucicl.
com certa força. § Emis!'ão, jacto com força
l·lIxido, s. m. Cerrado, horla, quintal de qualquer Iiqnido. § (em phys. ant.) A
prgado com a casa de vivenda, ou per- emi~são da luz.
lo ú'ella, e dos campos para onde se sai
Ejllclllodõ,', adj. e s. m. (t. de anal.)
logo do eixido: (clobo atrevido que até MusC1llo ejaculador; que serve para a eja1)0 eixido
vC'im prl?ar as ovelhas" V. culação do esperma.
Enxido. que é o mesmo. O Castelhano
EJllclllór, V. trans. (do lJat e.iaw/are,
diz exido, baldio perto da villa, ou al- e os der.) I\emessar, lançar, emillir com
deia, o qual se não cultiva, e só erve força. § fig. Diz-se da plantas que ejnpara se fazerem n'elle eiras, elc., e este cltlam o pollen seminal: ((tocadas as al'senli<lo parece accommodar-se: "teem ca- theras com a ponta de um alflnete ejac/l/ão
sas, pardieiros. e ixiclus, ou i:eidos (eixi- o seu pó.
dos)" elas C6rles dc E.T/remo; de 1416.
Ji~jHCIIllllí ... lo, '1, adj. (l. anal.) Canaes
Eluc.
- ; por onde se faz a ejaculação.
"lixo,. m. (do FI'. essiell; do LaL ateis;
.'.icc,:uo, 1'. f. (do Lat. ejeclio) (I. med )
Gr. o..'r;õn) E pecie de vara de pau, ou me- Acção de expulsar' diz-se da malerias ~ tal. que elltra nos ólhos das rodas de toda cars. e da urina.
a sorte de carruagem, e rodagpm, e sobre
I'Jjlttlhl, s. m. (l. do Brazil) Uma arvoque pilas giram. ~ Prça, sobre Clue se vol- re do matlo virgem.
ve alguma roda, ou bola. § No lagar de
j.ll, (do Upsp.) Arti!!o aut. que só se u a
azeite, é pau grosso no meio do mOluho; na expressão: el·rei; o rei: "el-l'eí d'el'ta
encostada a elle anda a galga sobre.o ]1ou- terra.. fi. P. 3. 4. 6. "e et-rei da terra sem
1'0. § Ei:I:o de uma cW'va; na geomeíria, a e.le jugo, que o assombrava, queria pagar
recta, que a divide em duas partps e/1;uaes. suas páreas "Dizemos só el-l·ei. faliando do
e spmelhantcs. § Eixo aplico; ou Ei:r;o vi- de Portugal; dos outros nomeâmos c1'onde
sual: a recta, que vem do objecto. e pa~sa é r.pi: v. g. el-rei de França, e/e.
.
.
pelo centro tia pupilla, e do olho. § Eixo
)'ll, por Elle, pronome. Ord. AI. 2. I·
comnwllt; na opt. a recta, que divíde em 37, -que todo o lhesouro a el dem.. 11. Dom.
partes Pguups a IinlJa conneeliva, e passa 2. 1. 3.• para el, ou a quem el o der..
pelo concmso dos nervos opticas. § Eixo
Elllbo"OClio, s. r. O aclo e effeito dr.
da eUlpse; duas rectas, que se cortam PPl" elaborar, oú de fazer e trabalhar: v. fI· elapendicularmente no centro d'ella. e detrr- boração elo chylo e do sangue. .V. Elaborar.
minam a sua Jongitudr, e latitude: um
E1uho"lIdo,', ", adj. (L dld.) Que elad'elles é o maior, oulro O menor, e ambos bora.
se dizem eimos conjugados. § Ei:r:o dell1l'11limllbo,'ó", v. lrans. (l. med.) Trabalhar,
nado; o segmento da recta intercl?pto €n- preparar com trabalho e ll'radualmente; fatre duas J1yperboll? , o qual mede a dis- zer passar por certa mO,dlficação: elauorar
tancia d'entre ambas: o indclel'111Ínado é o o sanglte; diz-se das parles do corro, em
eia:o commuru de duas hyperboles opposlas, que s'e faz a sanguinação. Bltll. e 01'1'. c1c
o qual se pôde continuar ~uando ((uizel'- Abus. p. 37.• as ~arles principaes e ol'ücimos. § Eixo ela e.lphel·a,. o dlUmetro lI11mo- na, que elabomv(ll) o sangue.. o estomago
vel, sobre que ella se revolve. § Eixo'da elabora os alimentos. § Elaliol'al' lambem se
h1jperbo/e; ou ei,'/Jo da pambota; diamplro diz de outras cousas feitas COIIl artificio r.
perpendicular a suas applicadas ~ Ei.'/Jo elo perfeição. muto e Alma Instl'. 2. 430. «os
cytmd1'o; a rccta, qne unp o cenlro de suas orbps com suas e~tr('lIas forão por Deos forbases. § EiJ;o do cõne; a recta, lil'ada do mados. estendidos. e/abal'ados, para sl?rviponto cl?ntral da base â ponta exlrC:'ma do ço do homem .. o minislro elabol'ou um pl'o.cóne. § Eiwo cio nWlId.o; a recla que se jeclo. qllfl vae aprcsentar ás camaras. § -se,
imagina passar por seu centro, etc e as- V. rpf. Formar-se. operar- e.
sim dos planeias, etc. § Eixo da lJPça ele
IolIIIÇi,", S. f. (do Lat. c/alio) Altivez~. el a7'Whel'ia; a recta imaginada_do e:en1ro da vação lia alma; do estJ'io, de e~pll'ltoti e
.camara, ao da bocca do canhao E.t'. ele Ar· bl'io:. rlc.
til/I. f. 95. § Eixo c/a balança; linha.rccta
EltÍtlo, (do Hr~p.) V. Grlado .
sobre a qual se move a balança. ~ EIXO do
t:Jllli'gOllO. V. Eleá"'o!lo .
I'e/ogio,. o ferrinho quadrado, onde se emElllítl"tc. S. m. (do Gr. elaion, olco,
b~be a cha~e, p~l'a lhe darmos a cor~a. § azeite) (l. ch,Ym.) Genera de saes, qne !' EIXO de osclllaçao ele uma pendIda; lInha sullam tia combinação do acido elaidlco
recta pal'allela ao horizonte. que passa pe- com as hases salinaveis._
lo centro á roda da qual a pendula faz suas
mlló .. lco, ", adj. (I. cll,Ym ) Que parlicivibrações.. Eixo da eolunma; (L. de ar~h.) pa da elaidina. § Acielo etaídico:' acido p.al:a linha recta que passa pelo c(;'nlro. ~ E1JJO, ticular, qnr. resulta da conversao da elaldlou lJel'lW do compasso de parart~so: V. Pcr- na rlll sabão.
no. AzeL'edo Fortes, I. 327. § E,xo ou a/Je;
.;llIÓdlulI,. r. (l. ch~m.) lI~stancia sq(I. boI.) a baslea _alon~ada, e delgada em lida, que resulta da acçao do aCido hypOlIItorno da qual estao fixadas outras partes. trico sobre o azpite de azei~ona, e os olcos
§ O cylindro de pau argolado de fer~o, se de~m~nuoa dóce e de aveia,
...
diz eixo ela moendo. dos engeJl!JGs de assuEI~"~ ..., S. ~. (I. chym.) tlb~tanCla Incocal', aliás são vp~tidos de um c~'lindro de 101', In~lplrla, Insoluvet na agn.a qne. por
feno coado, dicto lamb%~~ : e são tres o do I sua,s combinações com.a 'teal'lna, fórlTla a
meio, ou grande onde estão atra\'essilda maIOr. parti d~s materlas gortla conheClas a pas, que o movem, para elle com sua das; Co~l. l/w.lIn. 1J · 221. 273.
dentadura dar movimento aos pequenos e
1.,luio.... lo, S. m. (t. chym.) Gcnero d
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sacs, formado pela combinação do acido
claiodico, com as bases salinaveis.
.:lllióilleo, Il, adj. (t. ch)'m.) Que participa do eJàiodo. Alguns chymicos.() dizem
tio acido oleoricinio.
• :llliodo, s. m. (t. chym.) A parte fluida
dos oleos volateis.
.;IllióUlctro, s. m. (do Gr. elaion, oleo,
c mel1'on, medida) (t. phy~.) Instrumento
proprio para conhecer a densidadc dos
oleoso
),Inifol, S. m. (t. bot.) _'ome Grego da oliveira. § Nome de uma palmeira da Guiné,
naturalisada na America meridional, e de
cujo I'ructo se tira um azeite bom para comer.
.,:111... 1, s. m. (E, la, mi) O sexto signo
da musica.
t:lllll!)ár-sc,. v. reI'. Abalançar-se, arremessar-se, arroJar-se, arremetter.
.,:llllllóllCh·o, s. m. 'ara em que se enfia
o bacalhau, logo depois de pescado.
.:J .... gllcsecr, v. intrans. e - !fe, v. reI'.
Enfraquecer, debilitar-se, tornar-se languido.
t:hop"ebõlln"" S. r. pI. (do 01'. elaphos
veado, e balló, eu (Iro) (t. da antig.) Festas
Athenienses em honra de Diana. a quem se
immolava um veado, ou se olTerecia um bolo
com figura de veado.
.;Inphebólloll, S. m. (t. de chron. antig.)
O nono mez dos Athenienses, assim chamado
da~ elaphebolias, que então se celebravam.
.:IIlI.ho'Ofol, s. m. pI. Oenero de insectos
coléopteros, de cõres bronzeadas, muito
ageis; acham-se de ordinario na borda da
agua. Ouvier. 2. 258.
•;Iáo', v. trans. (de elo) Segurar-se a vide, ou semelhante:;: plantas trepadeims ou
rasteiras pelos seus elos. § - se, v. 'rer.
Prender, arrimar-se a vide, ou plantas que
tem elos.
t:h'8tcrln. V. Elaterio.
•;lá8Uelllllc..le, adv. Como corpo elastico, com elasticidade.
t;lllstlchlácle, s. r. (t. pll.\,s.) A qualidade de ser elastico. § Elasticidade de consciencia.
.
";IAs~leo, Il, adj. (do Gr. elaslés, de elauno! cu Impello., r.epello) O corpo, que, depOIS de compnmldo, ou amassado por alquma força eSlranha, tem a propriedade
ue tornar por si a restituir-se ao estado e
figura, q~e antes tinha, se diz e~astico. §-,
s. m. TeCIdo de &,utta-percha so, ou misturada com seda, la, ou algodão.
1,;Jllt(-rlo, ou J':lllst,(-rlo, s. m. (do Lat.
clatcl'iwn) (t. phys.) A força com que certos corpos comprimidos, ou dobrados se
tornam a restituir ao seu estado d'ante's da
comrress~o. § Elalerio; (t. boI.) Pepino de
S. Gregono; planta venenosa e medH:inal.
§ (t. pbarm.) ~Iedicamento feito com o ~uc
co de pepinos bravo. Pital'1n. T. l. p. ':133.
]o;lnteróllle&ro, s. m. (do 01'. elaler, agitador, e metron, medida) (l. phys) lnstl'umento, que serve para conhecer o gráu de
cOlldensa~ã<? do ar 110 recipiente da machilia pneumatlca; lambem se usa nas machinas de vapor.
I';l .. till", s. r. Planta, que cresce nas
aguas estaqnadas. Pita1'1n. T. 2. f. 34.. (Antirrhinon eLaline. Linneo). 8rol. O.
t:!lltiIlIIlS, S. f. pI. (t. bot.) Familia de
Illantas !Ieruaceas e aquaticas, da família
tla~ cravlIlosas.
1-:1""'11', adj. m. (t. anal.) Elevador, erector : OflP. a depressor, ou abaixador.
• :líth·o, s. m. (t. de h. n.) Especie de escaravelhl).
Elc"~·. s. m. (do Arab. elgi, de áleJa, passar tle uma rat:,a outra reli,gião) O renegadn; o Chnstao, que se tornou Mouro.
1?crr. 8l'islo: "coisa lJe essa parA fazer um
h~melll elcite. qrll. 4.. 11. 4.. Ord. Ar 2. r
9:>. ,,'e algum leIgo reuegar a fé, e se torIlar Mouro, ou elche.

. 1':lclol'ádo, s. m. Logar imaginario de
nquezas.
i,:le, por Elle; (ant.) .e por a fiuza grande, qne en ele heYJJ Elucict. art. Fiusa.
":Ieagollo, s. 111. Arvore do Paraizo, ou
0.liveir~.da .Bohem!a. (Elwagntls allgusl'í(o·
lws. Lll1n.) Brol. C.
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1·:Icetlvlllnc.. te, adv. l" escolha. § Por "beneCicel1cia, o dom mell10r dos den. es'
eleição. § (I. med.) Com remedi os electivos, tu que ~s almas celestes elcetrisas. § - se;
lllle pódem usar-se uns, ou outros. Lu:; da v. rer. l';(7,er excitar em SI, ou que se Ih~
comml1nique o l1uido electrico. § (Ig. Kn,
11. 123.
J>Jeeti>'o, Il, adj. (do Lat. e/.eetibilis) Que cher-se de fogo, .energia para as cousas
se faz por eleição .' v. g. principe, ou rei- . que demandam Virtude, esforço, intrelli§ Reino electivo; cujo rei se faz por eleição, dez, eothnsiasmo. § (t. fam.l Embriagar-'e R
~
e não o é rOl' successão. Vieir. 2. 130. gga- Algnns escrevem e/.eel1'i:;ar, e O' der.
,Iectrl!<ú"cl, adj. 2 g. Que se pôde ele.
mara eleclma; camara nomeada por elelçao ;
sal'.
oiJp. a camara de nomeação regia, vitalicia
i"'l(~eto'iz, fem. V. Eleitor.
ou hereditaria. § Remedio electivo; (t. med.)
1~léch'a, S. m. (do 01'. Blelill'o/t, ambar
o que obra brandamente, como o maná, a
amarello) Alambrc amarello, especie de becannafislula, o rheubarbo, etc.
Eléeto, (ant.) V. Elpilo: "hora elecla" B. tnme precioso, que f'sfregado tem alt>uma
força attractiva, por elfeito da electr~ida
I. 7. 5.
loJléet"'cIllllimtc, adv. Com electricida- de. § ~Ietal composto de ouro, e uona quino
ta parte do seu peso de prata. Encida, 8.
de, como cousa electrica.
Eleeto'leldAdc, S. f (do 01'. élektron, 96. tnmbaca. § Palavra componente de ml'i·
ambar amarello; porque esta substancia, de- tos termos sClentiUcos, e que significa c/Gpois de esfregada, atralle os corpos ligei- etriM, electricidade.
Eléetro-clIl.llIo-chYlllie.., S. r. OCOII·
ros) (t. de phys.) Propriedade, que tcm certos corpos, sendo esfregados, aquecidos, ou juncto dos phenómenos eléclro-chymicos
postos em conlacto, de atlrahiJ', ou repellir modificados pela innuencia das paredes dos
os corpo.s leves, de faiscar, ou lançar espa- tubos capillares.
Eléetro-ch~llllell, s. r. (t. didacL) 8,\'sdauas de fogo, quando tocados por conductores de metal, ou I elos membros de peso tema de CllYlI1lCa, em o (lual a theoria dos
pIJenómenos
cllymicos (Irma·se sobre a
soas electrisadas, de despertar com moções
mais ou menos fortes no systema nervl)SO, applicação das leis conhecidas da electricide produzir efleitos análogos, ou ainda iden- dade.
J~lectróde, S. m. (t. phys.) O fio conduticos aos dos raios, e de decompõr varias
substancias, que haviam resistido a lodos ctor, que nne o dois polos de uma pilba
os outros meios e processos da analyse chy· electrica; rheophoro.
l"éeh'O-d)'oU)llllll, s. f. (L de p1lys.) 1'1'0,
mica, § il. Agente especial, ao qual são devidos todos esses phenomenos, e que se priedade que os corpos solidos, que serviconsidera como um l1uido expan ivo. acti- ram de conductores á electricidade, adllui·
vissimo, imponderavel, e invisivel. § O con- rem, quando são po tos em circumslancias
juneto de pl1enomenos electrícos, qne se fa\'ora veis de dar logar a uma corrente ele·
produzem quando um corpo estú electriza- ctrica.
I':leetro-imllll, S. m. (t. de p11ys.) Ferro
do. § - medica .. applicação da electricidade á medicina. § - positiva, e neqaltL'a; se- macio, que se tran~forma em magnete, quan·
gundo Franklin, que foi o primeiro que in- do por elle passa uma corrente electrica,
mcct"OI)'sl\çiio, s. r. (t. de phys.1 Ana,
troduziu estas denominações, a electricidade negativa é nos corpos a rarefacção do I.l'se, decomposição de um corpo pela ele·
tluido electrico, que elles coutem natnral- ctricidade.
ElcctrolYllÁ." v. trans. (L phys.) Demente, e a electricidade positiva, é a con·
densação d'esse mesmo lluido cm um cor· compor ou analysar 11m corpo por meio da,
po, ou nas suas superllcies. Segundo outros correntes electricas.
Elcctl'l.I)·sc, s. r. (t. pbys.) Decomposi·
ph,ysicos, essas duas especies dc elcelrieidade são de uma natureza totalmente di- çãq ou analyse por lUeio das correntes elever.a: elles dão o nome de 'positiva á ele- ctl'lcas.
mcct.-oll'to, S. m. (do GI·. élelilfolt, e
clTieidade do vidro, composto. dizl'm elles.
de partes acidas; e de negativa á eleclrici- lyon, eu dissolvo) (t. phys.) Corpo c~j~s eledade da re,ina, formada de partes alcali- mentos Fão decompostos pela electnclllade.
F.léeh'o-mn:;netc, s. m. (t. ph)'s.) O
nas, e d'ahi vem denominarem uma 'vilre,],
mesmo que Electro-imau.
e a outra 1'esinosa.
J;:IceJ.o·o-lIlllgnétlco,
adj. (t. plI)'s.) Que
Electrlcislllo, S. m. ystema de electrise refere ao electro-magnete.
cidade.
EléctrO-IllIl;;netislllo, S. m. (l. ph)'s.)
.lléeto·lco,
adj. Que respella á electricidade; que a pORsue, ou communica : v. COl1junclo dos phenomenos magnelicos, que
(J. macitina, tltbo, fluido electrico. § Conda- são produzidos pela electricidade, ou pela
clol' elecl1'ico .. haste metallica collocada per- acção mutua de corpos electIlsados, e de
.
pendicnlarmente cm altura proporcionada, imans.
J'lcct"omctl'Ío, S. f. Partr. da ph)'SIC3,
pára dpsviar os raios do edIllcio em que é
I:ollocada; invenção de Franklin: quallluer que tem por objecto mrdir a electr~C1d~de.
1':leet"ólllctt·o, S. m. (do Qr. clek~'ou,
(lo met~lIico, ou cousa, que communica li.
materia f'tectrica, e seus rll'eitos de IIn: cor· amuar amarpllo. e 111etrol1, mrdlda) lnslr~
pos a outros, a que o conductor está junto. mento de ph,Vsica para medir os graus e
e prAso. § Macitina eleclrir.a; aquf'lla em electricitladc de um corpo.
.i'llcetl'omleillllell'o, S. 01 .. (t. de Qh)'s.l
que se produz a electricidade. § Faisca elect1'ica; a que se separa de um conductor. § Instrumento proprio para mC~I~ as mais peOorren/e e1ecI1'ica; desenvolvimenlo conti- quenas quantidades de electncldade,
F.lcetl'omotõl', _ mot"'i:ll, adj (l. de
nuo de electricidade que segue um (lo conductor. ~ Fluido eleelrico; a electricidade. § ph,Vs.) Que prolluz, ou desenvolve a elrcl~!'
Telegrapho el~clrico; apparelho de trans- cidade: apparet/w electromoto~, subs!a'tcl~
mi são que tem por motor a electricidade. electromotriz. § Eleclromolor, e quasl sero
§ Luz eleclrica; a qne é produzida pela ele- pre usado como sllbst. m. para de;l~na~
ctricitlade. § Ban/w elect1'ieo; applicacão da qualquer apparelho proprio a descnvo v
electricldaa.e a certos doentes. § Choque ele- a electrieidade, pelo simples con.laclo 1~
cinco; a commoção causada por uma des- corpos de dill'erente natureza: a plll1~ ce.
carga electrica. § Anill1aes elecll'icos; os ctrica ou de Volta é um elcctro·molOl me
que apresentam espontaneamente pheno- tallico.
.
I Q e se
.';lécf,"o-ncglltÍl'o, aUJo (l. phys. u
menos electricos, § Carro e1eclrico .. o ameao
'polo
negali
\'0
de
umGa
P!}lk~;'OII,
e
refere
ricano, ou bond, cuja tracção é feita por
l.:lccll'opbOI·O, S. m. (do r. c. e arre.
meio de deetricidade. § Oaminitfl de ferro
eleclrico; aquelle em que a tracção é feita plter6 eu levo) Instrumento physlCO c
,Que se
gado .'de mnteria ~Iectric.a.
não por vapor, lIIas por electricidade.
Elccto'O-pOllitl1'O, adJ. (t. phJ ~.)
Eleetrillll!)UU, S. f. Acção de electrisar,
ou electr!sar-se ; operação physica pela qual refere ao polo positivo de uma plllJa·lOtl1e.lléell'o-pn .. etÍlrll, s. f. 'l'racaall!e~ltrar a
.
se electl'lsa um cGrpo.
)')Iectrlsill', v. trans. (L de phys.) Comml1- rapeutico, que con,!ste em a mllll~rodU.
electricidade
por mt'IO de agulhas I~ Aeunicar a virtude electrica a alp;um corpo;
excitar a virtude electrica. § Carregar de zidas em varias partes do corpo. .
electricidade, § fia. Communicar, inspirar punctura.
li é/eklfOII e
l,;Jeeh'oseóplo, S. m. (do r.
'
energia, fogo, vitafidade, enLhusiasmo, etc.
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3. c. 15. V. Eleilo. Pinheiro, 2. f. ll6. Sagra71'!0r. Orel. 1. 67. 140. "alguns oestes, que elegldos forem».
Eleglrllcnto. V. Eleição B. 3. 10. 8.
Ele~lógl'/lllbo, S. m. (de elegia, e do Gr.
grapho, eu escrevo) Auctor que escreve, ou
escreveu elegias.
1':Iegível, ad]. 2 g. Que póde ser eleito,
por ter capacidade physica, legal, ou moral.
Escol. ela Venl. p. 197.
Elcl!;'"O, s. r. (do Lal. eleclio) O acto de
eleger; escolha que se faz de alg. cousa,
ou de alguma pessoa para algum onJcio,
317.
empreg'o: V. g. eleição dos meios para alI:lerilnte, e der. V. Elephanle. 11. 2. 9. ,qum fim; do dia para algum pra:;o, ele. "o
I. .ele(anle» H. N. T. l. «huma-e(e(anla pe- qual {rei) com a sua eleição ao reinado.. (o
quena..
ser eleito) M. LtIS. 12. C. 26. § Escolha por
fllefilnte, s. m. Cerla fazenda branca de meio de votos. § Eleição d'ireela; aquella
al~odão, que vinha da luclia. Alv. 8. {ev. em que os votantes escolhem logo a pessoa
li83.
ou pessoas que hão de exercer o cargo, o
Eleflllltía. V. Elephancia. Alma fnsi. 3. mandato, elc. § Elr-ição iJlelireela ; aquella
{.813.
em que os votantes escolhem eleitores, que
Elegl\lIcln, S. r. (do LaL eleganlia, e os hão de por sua vez escolher aquelle ou
deriv.j A qualidade de sl~r elegante. § Es- aquelles, que hão de desempenhar o cargo,
colha nas palavras, e no [aliar ; dislincç~o mandato, elc. § Arbilrio, e poder de eleger:
na linguagem e no eslylo. § O goslo deil- v. g. deixar á eleição de algo "na minha e/lJicado no asseio, trajar; em ornar a pessoa, ção está.. Vteira, I. 1071. § Cousa de eleição;
casa, templo, e em qualquer obra de arte. excellente, priruof€)sa.
An'. I. 14. <teLegancia dos vestidos.. § fig. lei.
IHelta, p. p. irrf'g. de Elf'ger. T. de lIgo9,19. -a eleganeia da verdade" e 7. I. <ta ra, 2. ,. 146 v. "eleito em principe" § subsl.
t/tlJancia da virtude" V. Eleganle,
Os eleitos de .Deus; os predeslinados; opp.
i~legailcia, Eloquencia. Syn.J A elegancia ao. l'IJprobos e prescílos. V. Klegido.
consiste na formosura do estylo, na boa
EleUlu', s. m. "r.. , ou J;:leetl'íz, S. f.lUO
cleicão das palavras, na perfeita construc- LaL eleelor, lrix) Pessoa, que tem poder, ou
cão 'das clausulas. A eloquencifl consi te na direito de eleger. § Que eleae alg-uf'm pal'a
energia do discurso, na escolha das razões, algum emprego. Luc. I. e. ?: § Eleitores do
na eflicacia dos argumentos. A primeira sa- impe1'io Gennanieo; principes a quem tolisreila com agradar, só attende á belleza cava o direito de eleger o imperadol' da Alleda elocução: a segunda pertendendo per- manha.
suadir, emprega o vehemenle 110 di curso.
J;:leitOl'üdo, s. m. A antiga dignidade de
Gma faz o bomem bem fallante ; a oulra o eleitor; o terrilorio de um eleitor na Allegrande orador.
manha. § O corpo dos eleitores. § A assemI:legànte, adj. 2 1;. Em que ha eleg-an- blea eleiloral.
cia: v. g. discurso, lJalavras elegantes. Vieir.
J;:leltorál, adj. 2 g. Concernente aos elei10. US. § Que 1'alla com elegancia. Vieir. tores ou ás eleições: reunião eleitoral; as10. m. § Em qne ha bom gosto, discrição. semblea -; corpo -. § Censo eleilotal; a
Vieir. -com elegante juizo" "primorosa, e quota de contribuição marcada na lei para
tltganle Uneza. § Vestidos eleganles; bem· ser eleilor ou elegivel.
feilos, á moda. § Pessoas eleganles. {'eiçõcs-,
ElcUllú.'lo. V. Electuario.
Ilc.; dislinclas, nobres. Ar/'. 10. 14. <tas feiElerne. V. Elemi : e Almécega.
ções eleganles do corpou .era elegante manE1emcntál. V. Elementar: «córes elecebo. Fios Sanei. r 8l. I. (formoso;) e riO. menláe.su as principaes. e puras, sem mesP. 2. bello, 1'ormoso; bem ornado, enreila- ela". que o prisma distingue, B. 3. 5. 6. Ltls.
do, alaviado de louçainbas .§ -, s, m. e f. 10. 80. Vieira, 5. 314. 2.
I'essoa (Iue se veste no rigor da moda: é
ElClllcntá." adj. 2. g. Que re peita aos
uni eleganle; {ai uma eleganle.
elementos, ou principias dos corpos physit:legilDtcllleote, adv. Com elegancia. co~; e fig. aos elementos, ou principios das
I'ip,il'. 10. 448.
artes, e sciencias : grammalica elemenlal'. §
tlegllutísshno, n, superl. de Elegante. Diz-se da cousa, de que outra se compõe, e
Barreiros, {. 247. e Mariz, n.
que é elemento d'ella: v g. os sons elemen!:legedul', (ant.) V, Eleitor. Pl'ov. da IJ. tares das palavras; as leUras elementares;
Gen. 7. ~. p. 503.
são as do alphabeto. Leão, 01'1. {. 3 V. § Cotaegêudo, S. m. (do p. fuI. Lat. em en- nhecimenlos elemenlares; preliminares, rudw) Oque tem de ser eleito.
dimenlares, que são fundamento de outros
t:lec;ér, V. trans. (do Lat. eligert3) Esco- mais complicados, composlos, que se fun"!~~, e dar a prererencia a um de muitos. dam nos elementares. § Classes elemcnlal'es,o
Ileu'. !. 979. § EscoUler para rei, magislra- as aulas em que se enslllam esses rudimendo, prior, ou outro oflicio, ou dignidade; tos. § ()6res elemenlares; V. Elemental.
os elas icos. dizem lambem, eleger em ,:ei;Elewcotiu'lo, n, adj. Elementar. Madei.. eleger para esposa. § Bsco- !'a. P. 2. (. 203.
\~rhc~ seupor.capllão
meio de votação. § Eleger clomiciElemento, S, m. (do Lat. elemenl'ltln, e
lia, (L Jur.) designar alguem o logar onde os der.) Corpo simples, de que se compõem
!cdhe podem fazer as citações e intimações os corpos mislos. Os autigos só consideralU lClaes.
vam elementos, a agua, o rogo, a terra, e o
Volegill, S. r. (do Gr. elegeion, ver os tris- ar' lJoje çor0m, tendo-se conseguido decomIcs) Poema breve sobre assumpto trisle, e pó'r o ar e a agua, dá-se o nome de eLemenlalvez amoroso. § "Das elegias tremendas do lo aos corpos cuja decomposição ainda não
I~esbl'tero aln-uus fraO'menlos que duraram foi deseoberla, i. é, o carbone, o oxygeneo,
ale hoje dizeni' assim ..~. A. /Jorc. Ew·ic. e.3. o hydrogenio, o azole, o calórico o enxofre,
~Iegílleo, u, adj. Concernente á elegia. os alcalis puros, as lerras, e os .metae.s. § fig.
I oe/a -; que faz elegias. ~ Vel'sos elegia- Principio, base~ .0se!eJ.lleltlosp.flmordl~esdas
:; propl'ios da elegia: os elcqiaeos Latinos ~ociedades forao SUjeItos paclficos, e IlldusPu° um h~xámetro; e outro pentámetro; os lriosos. "a liberdade é o - das artes e da iu·
~ug ..sao lercClOS. Ae. dos Sing. 2. 72.
du tria. das invenções uteis, etc.• § Os eLeEI...~g.Udu, S. f. Poema elegiaco. L. Per. 71wnl.os·; principias de algnma arte, ou scien"lIlUda.
cia' rudimenlOS: 'v. II. os elementos da
t:~eglbllldlÍdc, S. r. Qualidade do (lue é graínmaliea, da geomelria, .elc. § Elemento;
~e.lvel.; capacidade para ser eleito.
'Iogar onde algnma ~ousa Vive, ,vegeta, con'.~eg'do, supino de Eleger: <tcomo teve serva-se beni, e hrando:se d alli perde a
Iltglddo o lu/{ar pam a forlaleza andou bus- vida vigor: "a remora lll'ada do mar per~.n oalgu.ma pedra.. 11. 1. 10. '2. e l. 9. 4.. deu' todas as forças, porque a ~iràrão do~mha e/egldo o feitor Gonçalo Gil. e .pon- eu elemento" Viel!'a: «o frascar.tO nos lule de ~lerra_ em que estava elegida a forla- I panares está no seu elemenlo, o vlllhole ~as
til ~ li ado Como p, passo Goes, Cltr. Man. lavernas, o virtuoso onde se lrata das vu·-

skopeó eu observo) lnslrumento physico
propri'o para ~edir a quantidade de electricidade, que eXlsle na atmosphera.
t:léclt'o·tYl,ln, s. m. (t. phys.) l\eproducção de typqs! bllStOS, medalhas, etc. por
meio da elecll'lOldade.
.
ElectlltÍl"lo, S. m. (do Lat. eleclua1'lwn)
(t. pllarm.) l\emedio composto de ingredientes escolhidos, que o fazem excellente
para a saude; são de ordinario pós amassados com mel, xarope, vinllo, elc. em consi tencia de mel, e são purganles, ou cordiaes, dc. Reg. Alv. c, 5. Luz da Med. lJ·
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lud~s. § Logar, ou conversação, ou occupaçao, em que alguem se entretem com
gosto, e a. prazer; V. g. o.iogadol' á banca está no seu elemento, o guloso á mesa; o fi'ascario, e a.eoieiro na i,ianeebia: .tem benção (favor de Deus, o bem que elle faz) cada hum no ~eu elemento> i. é, na sua condição, classe. Vieú·. 7. 99. "estão no seu
elemen/o.. «as (Jra1icas saborosas são o elemel~lo do homem discreto, a lição o dos estudIOSOS» "o praguejar é o - do máo COI'tezão, e dos nescios malinos. § (L de Ch)'lll.)
As partes mais simples de que se compõem
os corpos; principias. § (na geom. transcendente) As partes iu[lnltamente pequenas
ou difl'erencíaes de uma linha recta, de
uma curva, de uma superficie, de um sólido. § (em aslr.) Os artigos prinoipaes da
tbeoria de um planela; os principaes resultados das observações astronomicas; e
em geral todos os numeras esseneiaes em-pregados na construcção das táhoas do movimento dos plauetas. § O humido elemenlo; o liquido - ; o mal'. § Elementos; no
pI. recursos materiaes ou moraes : a revolução conta com muitos elemenlos. § Elemenlos de uma doen~a; (I. de palhaL) os
diversos phenómenos constantes, ou palllOgnomonicos que a compõem, e cuja anal)'se,
ou separação se póde fazer. Segundo os
medicas de i\lontpellier, é uma doença simples, é um grupo de s)'mplomas particulares, congeneres, apresentando causas especiaes, tendo juntamente a sua invasão, o
seu progresso, e o seu teru.o, ataeaudo indillerenlemente talou tal systeilla, estes ou
aquelles orgãos, ainda que podendo afiectar exclusivamente cada um d'elles.
Elcmí, S. m. Gomma resina de que lia
duas qualidades: I. o o eiemi orienlal, fOl'llecido pelo amy"is :;eilonica, arvore da Etlliopia: ~.o o el.ellli baslare/o, ou oecidenlat qnC'
se extralle da elemieira. V. Eterne e Almé··
cega.
Elemle"'u, S. r. Arvore da America, dill
qual se extrahe por incisão a gomma elel~i. Pltarm. T. I. p. 242. (AmY"is elemi{em_
Lllln.) Bl'ol. C.
ElclIlI, campana. V. Euula,
Elenco, ou EléIlCIJO, (eh como k) s_ aJ.
(do Gr. elench6, eu argúo) (I. lo~.) Argmnento. Elenchos diaLeelicos,o Esl. Anl, ela Uniu.
Arr. 3. 1. ~ lndice, catalogo, tauoada. Card.
Agio/. 3. 280. § Elerwlw de uma eOI1)panhia ; a lista do seu pessoal artístico.
EleocRrpo, S. m. Arvore da America.
EleocCl'ólcos, S. m, pI. Emplastros, em
cuja preparação entram a cera e os óleo~. e
que na antiga pllarmacia chamavam cel'o.tos. Cocl. Phal'1n. p. 151.
Elcolátos, S. lU. pI. Medicamenlos /'esultantes lia acção dissolvenle de um óleosobre uma, ou muitas subslancias por meio.
da distillação. Coe[. Pharm. p. 149.
Elcólcos, S. m. pI. Medicamenlos ohlidos por solução directa, maceração, lIigcstão, ou decocção dos óleos com oulras:
~Ilbstancias. Cod. Plta1'llt. 1J. 149.
Eleóltcos, s, m. pI. Preparações phalfmaceuticas, cujo excipienle são os ÓJe6l&.
Coei. Pltal·/n. p. 149. e 150.
Eleosclcnro, ou EleosúcchOl'o, (eAl ct,,mo k) S. m. (do Gr. elaion, óleo, e saktJl'cw',
as ucar) (L de pharm.) Oleo e sencial misturado com as uear.
Elellbaocía, . f. (do LaL elephanlia) (I.
med.) A lepra no eu ultimo grau, e auge..
Varella, p. 318. V. Elephanlia IS.
E1el.hiloto. V. Elephante.
Elcl'hi.otc, ou Elerilllte, e os delr. .:_
m. ),:tepbÍlotn, ou Elcphun, r. (do ILalJ.
eiephans, lis, do Gr. elephas) Animal quad/lwpede e mammifero da familia do probosci~
da , de que é lypo; é mui corpolento, e robusto, com dentes de defe a mui longo",
grande tromba muito flexivel que é um prolongamento do nariz, etc. b- dentes inciivo ão o marfim. § ElelJhante mal'illlto;
e pecie lIe phoca.
ElcplulDtláco, adj. e . Que padece elephantia i'.
JoJlephAlltíUliIls, '. f. (L med.) i\lole.lia.
cutanea, que produz uma inlumescencia. aveze muito volLlmosa, e lorna a Jlellc li u·
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ra e rugosa, sen;elbante á do elepbante. O. estima dos seus concidadãos; etc. § Ficar I sem preposição só pode empregar-se COmo
embebido: v. g. elevar-se no esplendor das sujo ou attributo úe uma oração: elle é o
ElcpbàlltlCO, u, adj V. Elephantino.
,"iljllezas; elevar-se na brandttra e S'uavida- ohefe; o chefe é et/e. § R~gido dé preposiElel'hnlltiIlR, S. r. Frauta Pheuioia, fei- de tiel vuz; na (Ol'lnosu:ra. V. Enlevar, que é çã.o P9 de ser 90mplemen~0 restrictivo, terta de marfim.
I mais propl'io n'este sentido de arrebatar as nunatlvo ou ol/'oumstanclal: a casa d'elle .
Elcphantillo, a, adj. De elephalloia: v. g'l altenções, etc. ~ -, v. impess. Subir ao ar:.o o professllr deu .doi~ premios, nm a mim'
mal, c/vença elephanlina; etephanoia. Insul. aereostato elevou-se a grande altura. §~, ü. outro a elle; fugiU c/ elte; fugiu para elle ~
8.98. § Do elephante; eburneo. § /Jenles elc- Eslar em logar alto, sobranceiro: sobre o fugiu, com et/e. § Não po~e, porem, neDhu~
phantinos; marfim. § Livros elcphanlinos: la- ottleil'O eleva-se 'llma grande lOl're; sobre o ma d estas quatro vam~çoe.s ser empregada
voas de marfim, em que os Romanos esore- magesloso eeUficio eleva-se wna bella cupula. (;9 010 oompl~mento obJectIvo, on regimen
viam os seus deoretos.
§ V.' Alçar, slln.
dll'e~to; sena portanto erre crasso dizer:
E1el,h"'u, V. Elephante e Aléa.
EII.. , s. f. Cova feila na tena, da qual se eu v~ elle; obama elle, etr..; deve dizer-sé:
Eh'~I.ho ..... V. Nilidula.
tira a que ahi estava, pondo-se em seu 10- eu Vl-O; chama-o; etc. § Ás .vezes regido da
Eleusín"'8, S. f. (t. mytJJol.) Festas em gar oulra boa para pOr baoello, elc.
prep. a, acompanha a maneIra de continua.
honra de Eleusis, ou Ceres.
-'"IIi....., u, adj. Que segue o instituto do do o ~ompl~mento objectivo o, a, os, as, ou
EICUl!lioo, u, adj. Que se refere á deusa patriarcba Elias. § Re/.igioso eliano; oarme- o reglmen 1ndlreoto lhe, lhes, como que pa.
E1eusis Oll Ceres: nvyslerios eleusinos.
lita. Ol'isol da Pttri{ BD.
ra dar mais o!areza, ou mais expressão:i
men'Ulé'·IIIS, s. f pI. (I. mythol.) Festas
Eli<'ito, u, adj. (do Lal. elicitus, a, ttm) phrase: v. g. Vl-O a elte; a elta tudo ades.
que os antigos Oregos celebravam em llOn- (I. de phylos.) Aolo elicilo; qne prooede. e é contenta ;·a eltes tudo lhes desagrada' a elo
ra de Jupiter, peja victoria que ganharam feilo pela alma 00010 principio aotivo. Alma las todos as lisongeam, e lhes querem' comem 1'Iatéa contra os Persas.
Insl1'. T. 2.. {'. 83.
prazer. § Tambem ~e junta aos uomes :i
ElenthCl'ogílleol!l, adj. f. pI. (do 01'.
Elldil·, V. trans. (do Lal. elidere) Cortar, n~a~eira dos adj. para mostrar, que é o [ueleulheros, livre, e gynó, mulher) (I. boL.) sllpprimir alguma vogal na escriplura, ou dIV~duo, de que se f~llo11.antecedentelllellte.
li'lõres eleulhel'Ogineas; as de ovario solto, pronunciação; fazer a elisão. Leão, Dr/.. B. L. 3. l. "Jorge d A~ular ... para succenão pegado ao calis.
67 v.
der a elle Jorge d'AgUlar" e Barros usa isto
Elentlam'ól,odos, S. m. pI. (I. lIe h. 11.)
IWgl1ile, S. r. (I. boI.) V. Exoslose.
muito, e talvez oom defeito.ld. 2.. 4. l. "que
(do Gr. eleut/w1'Os, livre, e pous, podos, pé)
Elimlnnc;iio, S. r. Acção e elfeito de eli- elle ma1'l'chal sempre levou na boca" bastaFamilia ~e peix.es ossosos, que tem as bar- lI~illar, de supprimir. § (t. algebr.) Opp.ra- va o m,a·!'Íchal. § Outl'a~ vezes, emprega·se
batanas !Ufenores soltas.
çao pela qual, srndo dado um numero de- I)ara malS olartza depOIS de um possessivo
IJleVllçiio, S. f. (do Lat. elevatio) Acção, terminaclo de equações, ql~e COJllén~ um e ainda em algull~ d'esses casos se lhejun~
ou elleHo de elevar, ou levantar; no pr. e numero C'g'ualmente detel'llllnado de lIlCO- cla o nome propno que o pron. represenla:
fig. v. g. a elevação da hos~ia e do calire na /!;.nilas, acha·se uma equação,. li ue não oon- v. g'. "elle era o rei verdadeiro de Pacem e
missa: "a procellosa e/.evafao das ondas" "a tem maIs que uma só II1cogmla, oUJO valor não o que eslava em posse do reino ... que
elevação da voz" (quando a esforçam) "ele· faz conheoer depuis o de todas as outras.
fôra governador dei-rei seu pai d'elte Gei·
vaçào a honras e dignidades". § Elevação
Eliminado, p. p. de Eliminar. Lançado nal .. (e verdadeiro rei) B. 2.. 6.2.. se dissesda alma; elação. por suberba, ou por no- f@ra do liuúar da poria. §. Excluido. § Ex- se se!t pai d'elle podia entender·se lambem
breZlb fundada em razão. § Elevação do es- pelUdo. § (I. algebr.) Diz-se das incognitas, do pai do rei usurpador e falso. Orel. 3.4.
pirilo a lJl!iUS (In(ancia de JeSltS, p. 2..); que se substituiram por outros valores n'um 2. "dos lugares, onde eltes menores forem
quando se ergue das oousas terrenas á systcma de equações.
moradores" (porque fallára em juües, aque
oontemplação do sen ser, e attributos. §
IJllmillud"r, á~ adj. Que elimina. § Usa- elles podia referir-se) bobo, r 601. "dilatar
Elevação do pólo (Via Asl,'on. l. 43.): V. se lambem subsl.
mais tempo a nossa vida, porem a malícia,
Altnra. § AliTal' 1)01' elevação; na artilhcria,
ElImllll'u', V. truns. (do Lal. elúninm'e) oujo intento foi tirar-Ibe a elta o socego ll i.
lançar as balas, ou bombas com oerto an- Lançar fóra do limiar da porta. § Ilg. Ex- é, li vida: repete o pron. elta na mesma re·
"ulo, de sorte que descrevam uma parabo· pul ar. Pasl. do B. do Porlo ; "devem ser lação, em que empregou lhe, porque lM não
la contra o alvo. § E/.evação de preeo; au- eliminados da Igreja" § Biscar, cortar algum distingue o genero. § lJ' elles, ou el'ellas; el··
/otmento de custo. § Elevação; o logar que nome que figurava, ou devia figurar em do- lipticamente, por alguns d'elles, algltl1lGs
fioa sobranceiro; outeiro, collina. § Eleva- oumento omcial ou partioular: V. g. elimi- deltas: -"levou a mayor parte dos navIos pe·
cão; na oirurgia, fractura do Cl'aneo, que na?' um mauoebo do recenseamento militar; quenos, d'elles para ficarem de armada .. , e
se faz cortando-se a superficie, de sorte elim'Í1wl' um oidadão do recenseamento elei- outros para serem oorregidos ll B. 2.7.6. i.
que uma parte d'elle tique pe~ada. Ircl'l'. torai; elimina?' de uma assooiação o sooio é, uns d'elles; como na /J. 2. L. 5. C. 3.
Oinwg. 8. p. 196. § Elevação ete pulso; al- que se atrazou no pagamento de quotas, "navios de remo que alli estavam, hum
teraçao no seu movimento. § Elevação a eto. § Supprimir : o auctor eliminou alguns deltes uo mar, e outros em estaleiro" (uU.
'uma polencia; (I. de lllath.) 1'. Elevar.
capitulos do romance, ale:umas soe nas do ed. p. 466) P. P. 1. 114. (,apanhando con·
Ele"iadumcntc, adv. De um modo ele- drama', eto" § (I. med.) Elimina?' ma/erias oha8, que deltas são azues, deltas coradasll
vado; por elevação; sublimemente.
nocivas; com purg'antes, vomitorios : elimi- Cam. § Passa?' d'ellas com d'ellas; i. é, ora·
Elcvndíc;", u, adj. V. Levadiço. 11. 4. 6. lUW a causa da doença; expeli ir. ~ Elimi- bem, ora mal; ter ora boas venturas, ora
9. lIU. ecliç.
na?' incognitas; (t. de algeb.) 1'. 1~limina- pezares. Vlis. I. sC. 4. § Quasi todas as fórmas
EleVado, p. p. de Elevar, e adj. B. Flol'. ção.
dos4§ § anteoedentes são hoje desusadas pelo
3. 391. § Elel'adissimo, superl.
Ellomell, S. m. Dai amo da AsiA.
aperfeiçoamento. que tem havidQ na lingua.tllel'lulôl·, S. m. Systema de tracção meEllótll. V. IWano. Blut.
gem, que permitte eX(l~imir c!a!'amente o
cbanioa em plano inclinado, para venoer
Eliót"OIW, V. Heliotropo (ol't. etJUl.)
pensamento sem repellçoes fastlrbosas. Tal·
grandes rampas, e que principalmente sermlsiio, s. I'. (do Lat. elisio) (I. de gram.) vez apenas tenha subsistido a fôrma: o Sei!
ve á oonuucção de passageiros; ascensor. Suppressão de uma vogal, a qual se oostu- el'elle; o seu d'ella; por ser em alguns ~a
§ O carro, ou conjllncto de oarros, que se ma indicar por um apostrophe.
sos obscuro o seutido do pron. possessIvo
empl'egam n'esse serviço: i1' no elevador.
IJlh:uçiio, S. f. (I. pltarm. p. us.) O acto sem o emprego d.o prou. pessoal. § (anl.)
§ Apgarelho wecltanico vertical, que serve tle cozer em agua alguma comida, etc. ou Elte, ella; em vez de vossa mercê, vossa seao mesmo fim, e que se emprega tambem em outro liquido.
nhol'ia, ou mageslade, usava-se fallando.a
nos graudes ediflcios, para levar aos andaEllxód .., a, adj. (do Lal. elixalus, a. ttm) el-rei. B. Paneg. 1. /l'eq. e lia Eu/I'. e UlIS.
res superiores, não só as pessoas, como as (t. pharm. e medo p. uS.) Cozido em agua, (. 130. ii'elT. nàs Com. "V. alteza ... c/le (el·
mercadorias.
ou outro liquido
rei: V... alteza ... ella la rainha)" Res 1'.
EICVllmcllto. V. Enlevameuto. Galv.
.tlIlXllti.,o, R, adj. (I. pharm.) Oozimenlo do ln(. lJ. lJual'le, c. 10. "lill"'ua tem y. ai·
Ch,'. A(. Hen·riq. c. 15. f. 2.1.
elixalivo; feilo em agna, ou outro liquido. teza; elle por si lbo diga" o~. sen.hom ...
Ele"ill', V. trans. (do Lat. elevan) Le- B/.ul.
et/e" Cam. }i'ilod. 4. 6. "elle nao ve aquell e
van tal', fazer subir: V. g. o sol eleva os vaElhí.·, S. m. (do Arab. alacsil', a quinta pastor loução? Cottlo, t. D. Episl. •e e/le
pores (la lerra. Vieira. § Erguer, por em 10- essencial (t. cbYIl1.) A substancia mais subo nestes seus vassallos tem outros RomanoS ll
~ar superior. § Levantar, exaltar a honras, til, depurada, e etl'cotiva de qualquer corpo' (fallando a Phil. II. de Resp. e 1.. de Porl.)
dignidades, á so~erania, etc. § I,evautar em que é como a esse!lcia d'elle. GOJI'ção, lJilhil/ § Encontram-se tambem nos classlCoS Ioga·
preço: o senhorw elevou a 1·enda. § Allra- 2.. § Do Vinho mUIto puro, e confortativo se res, onde pareoe que o et/e ou ella ab.unâa,
hir, erl!uer, lev,antar á oontemplação) e fa- diz, qU~ ~ um elia:il·. § Elixi1' de lonrla vida; ou é redundante: "era elta conta. Ig.ual,lt
zer embeber n ella: V. g. elevar o pensa- composlçao que se pretende ter a virtude quem entrou antes ii vida saisse pl'lmelrO
men/o a lJells; elevar o homem a Deus. de prolongar a vida. § Elür;i1' e{amor . V. Sá e Mil'. f. 60 V• • porém o sangue do 11O~
Vieim, 5. 2.8. "este pão (o sacramento) em Phill·ro.
'
to, cite por si rebentou das veas, sem. m~s
quanto se da do céo eleva-nos a Oeos. ao
Elia, (do Lal. iUa). pron. pess. da 3." violencia, que as do (lropno coragao, o
vosso discurso me eleva e arrebatalt. ~ Ele- pess.; variação f. de Elle. § EUa por e/.la; proprio amor" Vieir. 10. l22.. l. § Tambem se
val' o ponto; levantai O. Macedo, Rel. do As- diz-se de uma cousa que se dá. ou se tro- enoontra este pron. referindo-se ~ um consassimo, p. 5. § !El~var a uma polencia; oa, eto. por outra que. se considera egual. sequente: (,e oo::r: tudo isto nao faltou,
(t. de math.) OIultlplioar um numero por § Faz61' P01' ellas ; pratICar aotos que mere- quem dissesse, que isto das. cell.as separa:
si 'mesmo, ou pelos seus suocessivos PI'O- cem oastigo ; diz·se prinoipalmente dos ra· das era fabul080, mas e/.la fOl veldade aro r(.
([nctos.
pazes, que fazem maldades. § Agora li qlte mada per O'ravissimos auctores» H. P. 2..
.J,,:le,·ór•.,c, V. ref. Subir em posição so° são eltas; aqui é que está a dll'fjculdade.
10711. § fisa-se finalmente na. hnguagCl~
ciat, em oonside~ação, em ore~lito, por esElle, (do Lal. it/e) pron. pess. da 3." pess. popular como sujeito de ve~bos lmpess~ar~.
forços, ou mereCimentos propnos: elevou-se' aquella de quem se falia; f. Elta, pI. Elles, elle agora ohove; elle esta aclarl,an~o 'r~loe
pelo trabalho, pelo estudo, pelo talento; ellas. Tem mais as seguintes variações: está esourecendo ; eUe faz sol; e e az ,
elevou-se no oonceito publico; ete~'Ou-$e na lhe, lhes; o, a, os, as. § EUe, elta, eltes, ell(tS, I eto.
Pal/L p. 2.5.
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.:lIcho"ás(CI', s, m. Droga medIcinaI. I doia,. a qual. Oprende no pé, ou do grilllão; da c3l'idaueJl l'iCir. . 191. § Elol]lwncias;
10U sllD[Jle mente arg~la ,Olla. .Id. P. y. 97. e!ogios, .pasm~~eassombros ão a~. e(oquenUell, ••) ~. f. ~[erva «c~~€'a, muyto. cllF"prlllas que a mane~ra~e I Cla.5 de,la acçno' por,.elogios: !'tetl'. 7. r.
medlcln~l, pareCIda ao IlcllebOl o bl anco. COII en~e, vlnltao lechar no eltos qne tlnhao 533. (O que ella por d enllncla, digno do
(l/ellebol't1w;,
.
nos pes·, Casl. 7. c. 59. "acloba de qualro I encomio , ou dI! ocenpal' os diver~o' O'<'ne1':110110"'''1110, ou II -lIcllo"'>'010, s.. m. elos" P. P. 2. r 240 v. § Cada uma das ar- 1'0', e a sumptos da eloquencia) § V~ E/c(I. med.) M~thodo de tractar as enferm.lda- golas de uma corrente, amarra, elc. § AI- gancia, SJl/l.
des por .melO do helleboro. 9 helttbons1l10 ~uu escrevem i'llos. § ~luito. pronunciam
Elllfl"eutc, adj. 2 g. Dotauo de €'loquC'I1COIlS!ltUla ?ltl d~s pontos capltaes da tbera- elo.,
_
.
cia. ~ Discurso -.; onde ha eloqncn ia. §
peutl~a do~ antigos. .
EloCIl!("O, S. f. (do. Lal. elocullO) A parte Q.ue falia bem: § fig. Coo~incente, persun.:lIcbo,'o, .011 n -lIcl,o,'o, s, m. (do I:a.l. da rhetonca, qne en Ina a fallar com €'sco- SIVO embora nao expresso por palavra : siIIf./lebol'tt1l1, slve vel'alnl/n~ Planta medlcl- lha e boa cal locação. d~ palavras. § O fal- leilcio etoquCltte.
nal, e a. sua ~omma, que e purgante Cort~; lar; o modo de expnmlr o que se quer dlEIIHlnênlclllênlc, adv. Com eloquencia.
d'este remedIO .u. avam para c.urar os dOI- zer: "c. te modo de elocuça1ll artifJcial de §-lissi111amenle, sup. Vieira.
dos; .0 da. Anllclr.as era o mais celebrado leteras". B. 1. .Prot. "eloGttrcio accommodada
F.loflllêlllis"'lmo, ", Sllp. de Eloquente:
para ISSO: .."navegal para Antlclra~, que ten- a lTI,atena. ArllOt. Lus. T. I.
.pratica eloquenlissima" Brit. C. 6. q. Vieides necessldll:de de tomar o el!eboro" es~ars
(Elocu~ão. Di~ção, E. t)'lo. Syn.) O esly/o !'a, 'I.
doido~: lia raiz do ellebol'O c07..lda com VI na· tem mal r~laçao co~ o auctor; a dicção
j,lflfl,:io,. m. (do Lat. eloqlliltln) p. u~.
gre sara a sarna I<'prosa" Grtst. J)eseng. p. c~m a .oura; e a e/ocuçao com a arte orato- [?alla, oração, dicto, discursl1, conversação.
75 v. § na /wlteboro branco e negro
na. DI7.-se que um auctor tem bom esllllo, Vieir. 6. 3H. "Ioda a oulras oracurs são
F.IIC-SII, adj. po.ss'. (t do ludo-portuguez) quan40 abe exprimir .as ua ideias com etoquio. porque em toda- Callamo- corn Deos ;
Seu., com r~Cerencla a terceira pessoa mas- propnedadc e elega!lCla, e de um modo ac· mas eloq/Lio m)'slico ,Ó o 1'0 ario»
cuhna do slOgula...
commouado a matena qu tracta; qUf;) uma
.:I-,·cl. Y. Hei. V. EI.
.:IICS-Sll, adj pOSSo (t. do Tndo-llorlu- abratem boa dicção, quando a pllras~ é cor;~Is,. m. (I. do Indo·porlugu~z) ov('!a.
gue7.) ..'cu, em re~ 'rencia ao .pl~ral.
rect~'l e clara; que ulT.' orador tem boa elo·
F.lllOi.I".~ã~, s _ f. (do Lal. elucidalia, o
Im'I,·~e, S. r. (do 01'. e{{etpsts, falta, de- cuçao, C]uando e expnme com termos pro- o, drr.) DllucH.laçao, explicação. commen.
rei lO) Figura Itrammatical, que con isle em prio., Cacilidat.l.e e elegancia.
tario, illu.lração de uma cou.a obscura.
se supprimir alguma pala\'l'a, que houvera
.~Ioenló.'in, S r. I1hetol'iea. .
. I':h.cldill', V. [rans Dilucidar, €'xplicar,
de declarar-se pura a phrase, ou sent n!,:a
Eloelld'·o,. m. Planta parecida ao 1011- dlustrar com mental' qualqll€'r materia, 00
c lar por inteiro, mas qne do senlido e reiro, e qlll' da f10rcs como a roseira. (Ne- vocab. ou curo. Alv. ele 30 .ftm. ele 1798. 2.
eonlexlo se lira e slJppre: V. g. a D~u.s, on· I'ion Rhodoelaphne.) B. P. § Diz-se tambem 5. "convocar o pilotos mais hab€'is para elude falta, vos deixo; s<'ndo a pbrase inteira: Loendro, e Alandro Y. e te.
cÍllo,l' qualquer ponto ..
•a /)eus l~OS dei:vo". Sá e .~lil'. Vil{t. das do
"~I.()~·illCO, ", ~dj. p. uso Que reslleita a
EI."Oldá'·lo-, s, m. Livro, que aclara, 011
lelllwl' 1mt V&ZGs" 1. é, beiJO as 11ll/.0S do se· elogIO ; laudatono.
€'xplica o -entldo de cou~as ob~cllras, ininnhor mil vezes. Eu{l'. lIO 'J'hracio ... que
Elo:;llIdõ", a, S. O que, a que faz elo- telligiveis; commentario que elucida,
mil potlpa ainda a amada vai chamando" gio, g·aba.
Jo;lncidll(Í\'o, 0, adj. Qne elucida, que
i. é, transformado em ave dicta poupa. Cam. - Elogiá." v. trans. J1az€'r elogios, louvar, e~clarece.
Ecl.7. Y. a Gramm. L. 2. § Lig. Ellipse; gabar. § - se, v. ref. Louvar-se. V. Elof/io,
f:Jll('ub'·llçào. S. r. Trabalho ue estudo
II. geom.) figura plana oval cujo raios, syn.
Iilterario. feito t.l.e Doute, a luz acce, a, fi
lirado do centro, são des€'guaes: a fiO'ura,
Elogio, S. m (do Lal. elogium; do UI'. CI/.. CU:itu de vigilias; Incubração: lia que canque re uHa da secção ~c 11m eónc por qllal- bem, e tegá, eu digo) Discur. o em louI'or til' \ião as eltwubrações e tudiosas.. ,
.
qner plano, que o corte por dOIS lados. algl~em.; enCOnllO, panrgYI:lco' IOa, g~b{)~
..:t .. :ií.·, (~o Lal. ellldere). V. IIll1dlr~
Ma/h. Lus. 278.
(ElogIO, Louvor, Panrg.Yl'lco. S!ln) E/ognl
1':lnll'i:.~ ..o, S. r. (I. pbarm.l Acçao ue
Elllp"ódlco, ", aujo ou ElIIllsõldc, é trstemunho honroso, a liom€'llllill'1Il 1'\'11- ellllriar:: decantação.
adj. 'I gell (I. geom) Da O~nra da ellipse, dida ao merito, o juizo favoral'C'I ljlll' ~r faz
mUI"""', V. fran. (do Lat. ellltl'iarej
ou produzido pela revolução da ellipse: d'elle. LOltVOI' é a honra quI' :i\~ llir fH7.. o lt pltanll.) 'frasFegal' um licOI", para sepaR g. figuI'a - da tum; solido -; de ligll- tl'lbulo que e Ille paga nQs di~CllrS(I~. Elo- rar-III_ o: sedimentos da parte clara e Huira elliptica. V Ellipsoide.
{lio estabelece o valor do merilo ; o 10tlt'Ol' ,Ia; decautar.
EIIII,,,oh'úl, adj. (I. geom.) Que tem a é a sua recompensa; uma bella aCl;ão faz II
I':h'eusc, S. e auj 'I gen. Natural, pcrrórma de ellipsoide.
elogio uc um .ltomem e lhe atlralle louwres. teu.cente â cidade de EII'a·.
Ellillsóldc, adj. (l. g<'om.) O lDesmo que Para louvar basta dizer bem de uma pessoa
&;h'us. S. m. pI. POVl1S antigos da pro·
Elli~ odlco. ~ -, S. Figura, cuja seccão plaem fund<lr a razão, nem o ll1oti\'o ; o elo- vincia Xarbonense, fUl1lladores da cidade
na e uma eliipse.
gio é um louvol' que dâ a lia razão, e pxpli- de [Ivas. /1. Dom. I. 4o. 8.
•'IIII'lSÓidco, ", aelj. (l. boI.) Diz se do ca o eu moliyo : ha caso des~raçado~ ('m
1'C1,·sio..., adj. pI. (I. da Cabula) Campos
~rào, embryão, e de diver~as cspecies de que o bomem mai modr: to é obrigado a E/ysios; logar onde ~e rC'creiam os mortos
frnclos, qnando o seu diametro longitudi- fazet o seu elogio. mp.s nunca os lJa rlll que jnslo~. ~l'gundo o.' Ethnico'.
nal equivale ao dobro do trall~versal.
pja obrigado a se dar louvores; um homem
1':;)'1"0, s m. (do aI' elylron, uainha, rn.míl,lIe'"11cnh·, adv. (I. gramm.) Por faz o seu elogio pela ingela exposição e voltorio, eslojo) (l. ele hi.l. nal.) A7.a anteellipse.
ju lificação da sua conducta, e elã· e louro- rior, ou ant€'s estojo mai' ou menos duro,
.:111 pllchl iltl c, S. r. (t grom.) Fracção, rcs falla~do de i com ja.ctuncia, ga.bando- que se abre e fecha, .e debail.:9 do qual s<'
qne exprime a r<,lação de difi'ereoça do
e.. E/OglO tambem e dll\ de um di·curso dobl.'am as azas propnamrnt dlCta de cel'CIXo~ de uma ellipse, ao seu O'rande. ou recltado, O~I ,9bra estampada, e~ qne e faz tos 1I1secto~, !10 estado de repou'o. V. Copequeno eixo. ~ (I. gramm.) Qualidade de uma expo, 19ao fundaria do mento de. al~~- Icoptero. O.itvW/', 'lo p. 94.
'.
phra e, modo eJliptico,
ma p<,s,oa 1\llIslr~. E/ogLO flln~bl'e, 11l.lonm,-h'~c.cll-, S. m. (dp Or. eI!fII'o.n, ba~F.llíl'lIco, ", adj. (I. gramhl.) Em que co, etc. panegYl'leo e um elogIO exaO'erado, nha, e lidt', lumor) (I. C1rur.) lIernla vagl'
ha eHip e. § (I. geol1J.) :Ja nalureza da elli- uma pro~ucção laudatoria, em IU~ se exal- na!.,
. .
.
pse. § Cytindro elliplico; o qne se produz ta!? mento" qne n"m sempre sa.o v€'rda'ia)·••·oldc, adJ. l: (l. anal.) Diz-se de uma
da revolução da elli[lse sobr o seu eixo. § delros e reaes. QI~em tece u.m elogIO ccnsu- me~lbrana.dos testlculos, tambem chamada
Que tem a rórma de uma cllipse: V. g. fig,,- ra com moderaçao os defe.llos; o panegy· (unlca vagmal.
I'a eHiptica. § 11m botanica, diz-se das fo- l'isla muda·o em virtudes.
.
EJ,'h'ól'ia, ou EI)·Oh'?llln,.s. f. (t. poeL)
Iha;s, pétalas, etc.
Elongll9ào, ' r. (t. a, tron.) A dlst~n. Maps. A{I'. r. 101: V. lIelIoll.'opI3.
. .
•:110, variação anCiga de Elle. Isso: V. g. cia, em qlle apparecem do 01 os plane.as
~;Ill, _ (do Lal. tn) rreposlçao, que l!1d1ca
li' malal', 1l101'1'a 1)01' ello; i. é, por isso, 011 menores, _tIue o acomjla']ham sempr€', e a relaçao do logar on.de alguem esta, 011
Ior essa acção de matar. § V. Elo, 'Iue di[- nunca <'slao em oppo .Içao com elle. § (I. onde algull!a cou"a .e ta, 011 succet.l.e:. V. g:
)erc.
cirur.) Luxação imperCelta, com g'r!1nde ~x· estou e.m .Llsboa; esla nos céus; !ll'eloqw esl~
.:11011'0" 1'111, pron. pOSSo no Indo-por- teosão dos Iigument~s de lima artlculaçao, lia al(llbetra; eUe cas9u em Pans:.e .fig. eslCl;
tuguez, D'€'lIes, d'~lIas.
sem d . locação inteira do membro ollen- cm St; em seus senltdos; em seu Jltti;O; rsla
~llllletc, S. m. dim. de Elmo. lJ. P.
dic\o..
nos s~Us.qnatl·o annos; em .sonhos, § fig.
l:IIllO, S. m. Ido Tudesco helm, cio !lal.
JôJlopc,. m. PeIxe s<:mclhante ao aren· Dlstl'tbull' em pobres, e capltUos; empregar
hI[IIIO, do IIcsp lIelmo) Armadura antiga da que,
.
n'cll~s, Ord. Ar. 2. p.• '124. § O valor; V. fi.
cabeça, usada na guerra, com cristas. penEloqucncln, . C (do LaL eloqllenlla e at'aflado em dez loslf!.cs; em yem llut. réts.
naehos, e oulros ornatos' tinua vi~eit'a, os der.) A arte de fallar bem, e de usar das § 101': V. g. em ?'azao de amIZade. Vwtl'a.
qlle cobria o rosto: "appal'ecem mil elmos razões mai, capazr de per uadir, e ~over, ~ Para: andar de ca a em ca a. § EmC[uan.
reluzindo" Gm'ç. San. § A caspa, ou c(l tra exprimidas de modo agradavel; o conJunc~o lo; e.ntretanto. § Em; com alguns verbos de
ne ra, que se ajunta nas cabl'ças das crean- dos pr€'ccitos e rel?ras parll se con egul r mOVimento, denota o logar paTa onde alç~s, por as não lavarem. § Muitos pronun· e se fim. § A pllrle (Ia rllelOrlca. que e 0.!l- guma cousa s~ ~ovc: v. fi· saltlu em len'a;
aa!ll élmo.
cupa d'esta materia. § Gellero de elocuçao passou. em Ajnca. B. 'l'.t. l. p'. P. ~. HJ.
u.o, S. m. O qlle póde ser aharcado pe- conrormc ao assumpto e ~o logar; eloq.lt~n- «sall\l'em os Mouros na IlIla, Elt{l'. 3. I.
los Index. e pollegar em aro. Etucid. Sup. cia parlamentar; -acad~mlca; - trlbunlcla; "passanelp os segredos dr. hum ~n_l OUlt:ç.
r. g, elo de linlto . meia mão 011 sei' eslri- - aO'rada, ou do pulplto; -do rOro, e~c. Este antigo emprego da prcpos~çao, ahas
., § Elos da.r vides; lios espirars. que so § figOOemoDstracão ilT€'spondlvel, qu, nao usada CO!? poucos verbo'!, e. hOJe cm dC',,~
e~ro:cam e enrolam no tronr.o, por onde a procede. de palavra fallada ou e~cnpta :. a uso, era a..se~elhanç.a do ~,.atlm, c?mo. alll.
lide trepa, e a vão arrimando e abl'açando I e/oquencta dos faclos "a eloquencLa. dr. obl as ~e pód!l dizer. ~um .1I": A{l zea, e 11' Of/CISCfl.1
aellr, ~ (do 01'. Itrilos, prégo) 'Argola de ca. (o que ella. dizem) he a verdadeIra pro>:! 111 A{I'ICalll; a sim diZiam o no,,:o~
1:la;.·IPhatmacop:
.lI.l~ho'·lIlhll,. (ou
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cos: eslive em A{/'ica, e passou em A(/'ica,
Em, pre(. que corresponde á prep. em: I -o dictame do miniuo era emancipar-se' e
como disse B. e Cam. Lus. 5. 46. -triste v. g. empapeflar, (meller em papeis) Muda governar-se por si mesmo- § Libertar-sé o
ventura e negro fado os chama nesle terre- o m em n antes de vogal, ou seguindo-se escrav9 a SI mes~o c~mprando a alrorria.
no meu, que, etc.• nesle, i. é, em esle, por consoante, excepto b, m, p.
~ fig. fomar soIJeja liIJerdade, isentar·se
a esle. Barreiros, Ded. p. 4. «o mesmo fez
Êma, s. r. (do AraIJ.neâma; e não heama, aos respéitos devidos, exigidos.
M. TulHa, que passou em Asia•. § Empre- como traz Leão, Orig.p. '69.) Ave pernalta da
Em.a,·clido,
adj. Com volta de arco'
"'a-se depois de muitos subsL adj. e ver- familia dos casnares; é grande, corpulenta, «espadas .. em-arcadas. B. 1. 9. 3. TJ'Om~
bos, ligando o complemento, que lhes de- de cOr cinzenta, sendo negras as ultimas belas -; § it. p. p. de
termina a signiOc:açao: v. g. douctor em leis; pennas das azas; põe um graude ovo, e
E ...·RI·cá... V. Arquear.
douctor em eloquencia; inspira em mim; dizem que digere até o ferro, que come. § Em all'csá .., (talvez Em·avessar) v.trans
brolou pm blasphemias; 7'ebenlar em lagri- O abestruz do Brazil, ou Rhea americana. (auL) Fazer avesdo, mal, damno : «emavesal:
mas; des{a::.er-se em pranlo; des{azer-se em (Grus.) _Dizem que ad comadres a declará- estes infieis. i. é, induzir em avesso mal
venlo, em chuveiros; lomal./o em cordeiro; rão donzella á l)1'ova do ovo; mas accres- damno. Ined. 2.. 281. V. Avesso. (de lw6ss~
em bem lhe sáe, e lama· se tudo; em venlo centão os maldizentes, que foi á prova d'o- Altemão.)
,
me sahiu minha esperança; em vão. § Ex- vo de ema..
ElUbnbncú.·, v. trans. Enganar iIIudir'
prime o fim: v. g. em punição d~s seus pecEmoclaçiio, S. r. (L. med.) Emmagreei- "embabacados com suas esperanças. f1 p'
cados. B. Clar. c. 6. em cumpnmcnto, ou menta, magreza.
f. 75.
. .
execução das o/'dens; em honra de Deus:
ElUocládo, a, adj. (do Lat. emacialus, a,
E ..... nçadéln, S. r. (L. pop.) Acção de
«diga-se em obsequio da verdade- «em adio um) (t med.) Muito magro, e macilento: embaçar, enganar.
da fé•. § .Ser em desprezo ao povo. Pen. «o rosto emaciado, e descorado. Du:; da
E ... bilÇi..lo, p. p. de embaçar: "Ocou
Castro, (phras. alatin.) "conjurão-se em mi- Med. 1J. 36.
embaçado (de medo) sem poder fallar. asnha pel'dição- em sair a pelejar. V. illaus.
Em .. d .. leál·, ou - d .. g-Ieá.·, v. trans. suslauo. Couto, 9. 23. "embaçado da queda"
r 144. § A mudança de estado, fórma, ser- (t. pharm.) Reduzir a magdalião, a rolos, como sem sentidos. D. CIar. 2. C. 39. e 3.
viço: .Iavram o ferro em vasos do serviço os emplastros para se guardarem. Pha1'1n. T. C. 24. B. /?lar. 2. 2.46. lellcou altonito, ecode casa" Barros. ~cm mi:;es·os pés se vão
E ...• .... CJ·. (anL) V. Enader. Acerescentar. mo embassae/o- § Fica/' embassado o tiro
torcendo. Cam. Ect.7. • entrou em passa- l(f. 2. 1. f. 62. 3._0/'{l. Ar. 4.
16. traz o ou voz, que havia de romper corpo molle'
menlo" Sousa. "distillar-se em (ante" «tam- p. p. em-adie/o.
on ares grossos, e pára, não rompe, não sac
.bem vereis om pedra a ninfa bella" «ainda
JoJllllllI,ár. V. Emmalhar.
fóra: .as IJallas embaçadas no paredão de
agora em he/'va a folha viras" Cam. Ecl. 7.
],;llI-11lbcár, V. trans. (alll.) V. Alhear; lodo, a selta no acolclloado, a ponta da es«rendeu em cima a Leda, em {ogo a Alcme- Alienar. § Fazer alheio, I'urtaudo-o ao se- pada na coi ra dohrada., "a grita, e a lrovoa.
na', (sc. mudando, transformando) Uliss. I. nhor: "a terra que assi quis em-alhear. ti- da da artil.beria embaçada na grossura do
97. «ludo isto abrazado em {ogo do coração rando-lhe os marcos para enlrar pela terra ar, que não podia sahir d'ali, (d'entre os
se rende hoje em cinzas aos pés de Christoll alheia. OreI. Jlfan. 5. 95. /l. Dom. 2.. 3. 16. vapores do rio) e era tudo um trovam de
Vieira, 7. 5n. "se .fundiram as espadas em Dov. de 142J, e P. da /l. Gen. I. 65.
vozes eonrusas" B. 2.. 2.. 8. § (L. pleb.) IlIu[OLtces de cegadores. Luc 4. 9. § O modo
Em.. n"çiio, S. I. (uo La.L. emanatio, c os dido, enganado.
de ser; o estado: vive em fll'andv miseria; der.) Nascimento, origem, procedencia. § (L.
EllIb"CIlCiio, s. r. (L. pleb.) Engano.
eslá em boas condições; eslao os (lmdos em theol.) Acção intelleclual, e immauente, com
.,... boç,..io"l'" adj. e s. Que embaça:
aUa, em baixa; C!JJercilo em pé de guerra; que o eterno Padre gera o VerIJo Divino. § V. g. a - injw'Ia ; o medo-.
{ai em al{eres, e veitt em capitão; elc. g De- Emanapão, ou proces;ão dc amor; tem por
Embnçnmcnto, S. m. Acção ue embasigna o tempo em que a epocha: fOI em principIO a voutade Divina, e por termo a çar, ou ficar embaçado.
1889 que o Brazil proélamott a Republica. ~ pessoa do Espirito Sancto: "com a ordem
"'lUbllcá.·, v. traus. Dar a cor baea, ou
O estado em relação ao tempo: em vida: das emanações, e processões Divinas" Vieir. fazer qué o alvo se mude em baço, -que é
"em vivos (sc. sendo vivos) se enterrarão. I. 403. § (L. plJ)'s.) O acto pelo qual as sub- cOr morena tirante a amarella. Vasco Nol.
Perreira. .em moços (por, na mocidade) Já stancias volateis aIJandonam evaporando-se III. «el1waçárào sua cOr. § Embaçar, é ef·
se forãou Bem. Poes. eUe em 1'apa:; cra os diversos corpos animaes, vegetaes, on feito de uma doença, que endurece o baço,
muilo lravesso. § A causa; o motivo: "pe- mineraes a que pertencem, ou a que adhe- e faz a gente pesada, fraca, e amarc/la: fig.
quei em /l'ahir o sangue do Juslo. B. lJial. rem, pela acção simultanea do ar e da agua, -e a pallida morte embaça as rosas de lao
2.47. § As vezes si&nillca: para, ou por: sem decomposição apparente dos corpos formoso angelica semblante. § Entupir. li.
v. g. disse-o em c/ogtO; o que elle disse, ou qne as produzem: v. fI. lodo o cheiro ti pro- I. D. 4. f. 668. -tinham embaçada a nossa
fez em prophec/:a, do que depois se viu: du;;ido por emanação. § A causa que ema- artillJeria Com ealiça" § lIg. Deixar sem ralpara prophelisar. Vieira. "Ruth coroada de na, el'J1uvlOs, exhalação: V. g. os citeiros são la, sem sentido, sem eór, com a pancada.
espigas em protecia do Sacralllentou .sahir as emanações de cerios corpos.
11. 2.. 2. 8. fallantlo do louro acos"ado de la·
com grossa armada em destruição do nome
F........ õdo, p. p de I~manar. Que ema- bréus, que 03 expede de si : "estripando
Portu~uezll JJ. 2. 4. 5. «ir em l.1usca dellell non; originado, procedido.
liuns, embaçando oulrosll § OITusca.r, e fazCl'
em indica o Llm do intento, acção, a que
.llU .. nàlltc, p. a. de Emanar; e adj. :? g. perder o lustre ao qne é menos bello, e lusse move o conselho, o presupposlo. § (anL) Que emana.
.
troso em comparação. Freire, Etysios. (.253.
Quando á prep. em se seguia artigo, juntaJ'mnná." V. JIItrans. Nascer, proceder, "uma dama bella embaça outra, que o he
vam ás vezes a este um n, por eupltonia: origiuar~se .. !Il. Lus. 2.. r 39 3.•de qual- llleIlOS- § Deixar. alguem perplexo, espanta"dá poder aos Judeos sobre os Christãos quer prJl1ClplO qne o costume emanasse.. do com uma noticia, etc. § (fig. pleo.) I/luem nas suas avenças (arrendamentos) pru- "desse remedia emana o calor, e secura" dir, enganar.
vicaslI Ord. A(. L.2.. 1'. 1. "em no diall "fa- «donde gnla 'la 11 gloria" Insut. «do príncipe
],:... bncá.·, v.. intrans. Ficar assombrado,
zer volla em na llOste.. L. t. p. 300. 45. e ema~la todo o poder, e jnrisdicção para os atLonito, com qneda, pancada; ou com pai~7. Na cito Ord. vem frequentemente; e maglstrados ll li (t. phJ·s.) Sair, proceder xão, por C!JJ. susto, inveja: «embaçolt de
ainda dizemos familiarmente, ou o tliz a de ... § EI!laltar~ diz·se principalmente das maneira (com a queda), que o mataram os
gente que guarda os usos antigos: "quem partes mUI subtiS, e mUI delgadas, que se Mouros á mam lenentell B. 3. 5. 3. Id. IJ.
no virau "olho á choea, e olho a quem na desprendem c _se ~xhala!'ll dos corpos, por 3. f. 1'22. "qnando c~)'o, 'por ir muito arjoga. por evitar o hiato da nasal em com uma transplraçao Insenslvel, ou por outro mado, embaçou" e Dlal. f. 314. "101\'0 embao: "busqltem·no por ahi" em vez de IJus- IDeio semelhante.
ça, e emmudecclI "e c'o bem a'estoulro
(lnem-o, elc. § Hoje nsa-se fraquentemente . (E~anar, Correr. SIII1.) Emanar designa embaçau Sá e lIlir. § Parar, ficar sem força
tirar a em o e por apllCrege, e mudar o 111 proprl,,:me!1te a font,c d'onde as cou~as saem; para ir a~iante :. ".a gente embaçot!~ (com a
em n por antithese, quando se lhe seguem correr llldlca espeCialmente o canal por on- vista suIJlta do llllmlgo) Ined. 2. Jf2. § Fao artigo deílnido o, a, os, as, ou o indellni- de passam. Emanar diz-se das exhalações' zer mudar de cOI' por lllveja. § Embaçar a
do um, uma, uns, 1t1llas, ou os adj. e pron. 'correr diz-se d~s lJuidos.
' bala " perder a força entraEào, ou dando
demonstrativos e pessoaes, que começam . E ... n~c!'H.çno, S. f. (do Lal. emancipa- em corpo molle. P. P. 2.. 101 V. Casto 3. G.
por vogal: v. q. no, na, nos, nas; n'wll, tto) (l. jund.) O acto de emancipar pelo !lO. "embaçavão os lil'Os nas arrombadas. e
n'u11I';l.. n'uns,.nttmllf; n'~sle, n'esse, n'apllel- gna\ o Ol~o sae d~ sob o patrio ~oder. Coulo, 6. 10.3. «emIJay,!,vão os lJeU9uros na
le; n loS/O, nisso, n aqUlllo; elc. V. No. § § LIIJertaçao, alfama: a emancipacao dos náo que lhe í1cava lUalS em batem" B. 2.
Em muitos caso~, cala-se a preposição. em: -escl'avos. § E~)u!,llci[Jação do csptriío; fig. l. 5'. "a nossa artilheria embaça!!O- nas ba·
v. Q. prezar mUIto,. por em mUllo~ esti~ar estadq do CSpl1'1to, que se libertou de pre- las de aI "'adam', "embaçavam os llro!, Id. 2.
mUlto, sc..em l1Htllo preço; sentir mUito, concelto.s..§. A el'wncipação da mulher; 7. 5. e iJàrtillt. (. 389. embaçam ra~oes, SllP'
por em mUtto, ou em nada. M. e illoça:, 2. novo pl'll\~IP.1O pelo 9':lal se pretende dar á plicas, etc. nas orelhas de que~ nao as at·
c. 47. temo tanto, em lanlo mod9; estimo mulher dll'eltos pohtlcos e sociaes eguaes tende; baldar-se, (lcar sem eOetto
tanto, ~tc. § D. FI'. F. de S. Lmz, no seu aos do 1J0mem.
J,)lUbucclládo, p. p. de embaceHar. PlanOloss. dl.z que é notavel o llbuso que se faz
Ellll"~C~~á.do, p. ~. d.e Emancipar; e adj. tado de IJacello.
"
.
Elllbllcládo p. p. de hmuaClal: §. Que
das parllcu,las em, no, na, passando ao Por- Qne esta ja livre,' ex.lmldo do patrio poder
tugnez mUltas ph~ase.s l"raucezas, e empre- ou tutoria. § fig. Livre.
se tornou pallido; Cosia, Vida de Vtrgtl.
lI'ando-se, sem dlscnçao, con.tra o uso da
ElUlmcll.á.·, V. trans. (do Lal. emanciJolmbuciill', V. lrans. Fazer perder o lusli.ngn,,:; por. ex.: fallar c/.n pbllosopbo, em nare) Fazer ~ ílIlJo senhor de si, isento, c tre, e poLido; v. g. IJafrjal)do o e~pelho, o~
Justonador; L. é, como p~lIo~opho, elc.; ser 11VI:e do patl'lo poder, da tutoria, curadoria. aço terso, e polidu. EteglQ.(l. f.. 5~ ,II. «cfua
mandado.em parlamental'lo; J. é, como par- § LIIJertar : V. g. o escravo.
tt'rso ferro qnando se embaCia" \. EmpaJa!!1 enla l'lo, e t c . .
.ElllllUCII.á...sc, v. rer. Livrar-se do pa- n a r . '
.._
.:11I, ad~. (anl.) por A.lnda: v. g. em que tno poder. § Collocar-se em situação como Etllbl.ciá.·, v. illtrans. Ficar pall 1do, ama
lhe lJe:; : alll~a que IlJe custe; a seu pezar, a do que não !em pai, tutQI', curador; e (ler relia. § Perder o IJrilho, tornar·se baço. c.
a seu despeito. P. P. 2. [3.
como quem nao tem superior. Viei/'. II. !lO.
E."bul;állo, o, adj. (l. 1J01.) Tornado su
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culento como uma baga. § Convertido em 'doutrina, n'uma ideia, crença desde o ber- deil'adas" ChI'. Con. RegI'. 34.6.• a canora
J
baga. § (t. pteb.) Que tem bago, dinheiro. ço. § (L pop.) Illudido com vas
promessas. trombeta embandeil'ada ... vai as fulgenta
Embngiu', V. trans. Converter em baga,
t:mbRlodôr, R, S. O que, a que embala. armas incitando_ Lus. 3. 107. § Navio emou em bago. § (L pleb.) Dar dinheiro.
B. Per.
bandeirado; I) que em tempo de guerra traz
tJlllbngm'olfc, v. reI'. (I. pleb.) Alcançar
Embultigcm, S. f. O encaxotamento, em- bandeira, e passaportes de naçao neutral,
diuheiro.
pacotamento, enrardelamento de fazendas para escapar ás que andam em guerra. §
);:mI1l1hit', e der. V. Rmbair, elc.
para serem transportadas sem que soffram Mil/to zabW'1'O - ; eom pendão, bandeira. §
);;mbnhllládo, p. p. de l!:mbahulal'. Met- damno on avaria.
Embandeimdo, adj. m. (anL) Clas~ificado
tido, guardado em bahú.
EmbulRllçátlo, p. p. de Embalançar: entre os omciaes do ofllcio, que tinham bantJmbllhllltÍl', v. trans. Guardar, meUer (,guarde· nos Deos de vermos embatançacla deira na casa dos vinte e quatro.
com certo arranjo em bahú.
.
a ba!auça da justiça por odio, por amor,
~mhlllldclriU' V. trans. Ornat' de bantJlllbnído, p. p. de J~mbaír. Embellezado, po~ Ira, etc.•. An'. 5. 2. i. é, pesada com deiras os navios. § Embandeira)' navios; V.
iIIuso. Eu{r. 5. 4. "tão embaíclo tras o pen- OdlO, elc. Eleglada, t. :19. v.• embalanrada Embandeirado, navio. § Embandeirar' ; alis1amenlo hum amador" II. P. 75 V. Eu/l'. 5. a náo, etc." em balanços.
tar em batalhão, companhia, debaixo de al3.•embaidos com suas pestiferas delrila":mIlRIR~çár, v. trans. Pór, pesar em ba- guma bandeira: V. g. embandeirar os est1'cõcs" _gentileza, ([ue me traz embaülo" Au- lança. § Agitar em balanço, ou redouça.
dantes, os commercianles, etc. § - se, v. ref.
legl'.
t:mbnlullc;iu'-sc, v. rd. Mover-se cm Og. - se o 111 ilho; criar bandeira, pendão,
EmbRídôl', R, S Oque, a que faz embaí- balanços como a pendula: "redouça em quando está para dat· as espigas.
mentos. Arl'. 3. c. 34.• chamárão a Christo que se embatanção" Arte da Cara, 5 v. §
t:mbRrneádRlUcute, adv. Com embara/llIbaltlol''' lei. 7. C. 20. (<!Jarg-antes embaido- fig. Dar balanços: v. (l. o navio no mar. ço, com difftculdade. 11. P.
•
res, que se introduzem a fallar sobre o que Lobo,
235. "e a IJUm u'elles estava atada
":mbRrRçállo, p. p. de Embaraçar. Lobo,
não sabem, etc." Apol. lJial. 213. Bl'it. C. huma barca, que ao quebrar das ondas se (. fl6. "Lisboa he terra grande, e a muita
t 23. § adj. Que engana, fazendo crêr o embalançal'a"
confussão da gente, e traff'go d'ella a Faz
que não é: "mundo lisongeiro, e embaltlol'»
t:llIbnlál', v. trans. Mover o menino no emlJaraçadall Embaraçado com clemandas :
II. P. {. 75 v. Aul. t· lO!). "patmnhas de em· berço para o adormecer; mover o berço discUl'SO, negocio embaraçado: consciencia
baidol'es» LUG. 7. 25.
para uma e outra parte: "emballaaos em embaraçada com cl/lpas. Vieira. § lIg. Ent:mbllíllll'lIto, s. m. O eslado do que não berço'de prata" Vieil'. ü. fl25. "porque quan· leado, atalhado: "Aval ar- ficou el11bamçado
fdrma verdadeiro conceito das cou~as, mas do por acaso me embalaram, se tle amor com este pedido" M. e Mora, 2. 16. "a prinengana-se com mrntiras, embustes, e ap- doces versos me cantavam, logo me ador- cesa embaraçada do que via" Palmo P. 2. C.
parencias. § O engano, embuste, embeleco. mecia a natureza" Cam. Canp. tI. § Emba- 165. § Mulher embal'arada, ou que anda em·
Impostura Era enganar; "os dons embai· lar' alguem com alguma lllQ.XlJlta, doulrina; baraçacla; i. é, menstruada, assistida.
melllos de \ espasiano (falsos milagres) Luc. ensinar-lh'a desde os mais tenros annos. §
Emhna'Rçodôr, R, adj. c s. Que emba10. 7. Santas, 73. 4.
(fig. e pop.) l~nganar alguem; e fazeI o des- raça. IJ. Pe)'.
I':mbnllllllido, p. p. de Embainhar. lIlet- CUIdaI' de alguma pertenção com promes":llIbnrRCllmcllto, S. m. J~mbaraço, oblido na baiuha. § Uuo tem a borda dobrada sas, boas palavras.
slaculo, dirfIculdade. B. Pel'.
ecO,ida, remalada por bainha para não se
t:llIhnlár, v. trans. Procedei' a embalat:mborRcál', V. trans. Causar embaraço:
desOar; diz·se das obras de coslura.
gem . fazer balas, fal'dos ; en fardar.
V. g. emlJaráçar atguem com negocios, cuidaElUblliuh/ll', v. trans. Hecolher á bainha.
'Embúhle, loc. adv. Debalde. Sá e Mil'. dos, ilm'idas, objecfões. Utis. 3. sC. 7. § EmI'ieil'. 3. 477. "quando (o ClJerubim guarda· Estl'. 3. I. e 4. 5. V. Balde.
baraçm' um negocIo; impedil·o, frustrai-o.
dor do parai o) embainhou, ou apagou a esI>mbulêtc, S. m. (t. naut.) Peca da bom· ~ Embal'Ofar o Caminho; pór estorvo. § Empada. Id. 7. 259. § Embainhm' a costura; ba, em que se Jlf'ga para a tocár, diversa baraçar o sentido, o discurso; tornar obscufazer-lIle bainha. § Embainhar os bi(lodes; dos gualclropes? ou aldropes; parece ser ro, complicar; não ter a consciencia soccdesfazer-Ihrs a fórma retorcitla, dando-lhes uma pendula de barra de terra, que abala- gada, tranquilla. § "Embaraçar a conscienadirecção perpendicular em vez de os tra- da, ou oscillada faz subir o embolo da bom- eia com peccados" Vicir. I. 1003, não ter a
zer lateralmente estendidos. ,,'e tem que ba, e lirar agua acima.
consciencia socegada, tranquilla. § Enlear a
pmar pela rua dos Fornos ha mister ...
IiJmbillo, S. m. O allto de embalai' ; agi- pessoa com pejo, temor.
..Jmllllrllç/u·-HC, V. ref.Enlear-se cor·
embainhar os bigodtJs." SOl'opita, Poesias e tação: V. g. - do mar', das ondas. Elucid.
prosas ineclitas, p. 66.
"o em bailo que se fazia na foz do Douro- reI" se. Lobo, t. 652. "ViaJante he encolhida,
com qualquer cousa se embaraça- cmbarat:llIbnil', v. trans. I nd uzi r em erro com Vieir. S. de S. Joanna.
cmbaimentos, e imposturas; embrlecar, em":mIlIl18ó"0, p. p. de Embalsar. ~Ietlido cal'-se dizendo, ou Iiz;;endo algulHa cousa não
Corrente, nem facilmente. § Travar peleja,
buslear. Arl'. I. c. 23. M. Lus. "amor he o em balsa. § Formado em jangada.
tJllIbulHUlUUçiio, s. L II. Embalsama- ficar pelejando. Ooes, Chi'. Jl1an. 3. C. 3. C.
m~smo cantico das serryas para el1lbaíl'''
31. "os outros se embaraçavão com a gente
U/IS. 5. SC. 2. "embail' os corações pouco fun- mento.
IiJllIblllHnllládo, p. p. de Embalsamar: e de pé dos ~Iouros. ~ - em, ou com alguma
dados em amor, e temor de Deos" Paiv. S.
cousa;
intender n'elTa : il. ppj~r· e comella:
I. (.6. Autegl'. f. 167. Al. L.' l. 88. "el1lbaú' fig. "fé morta, mas cm balsamada» (a dos
aos ouvintes de suas mentiras" enganar com que em {leccado incensam os altares, e a V. g. embaraçar-se em ne-,qocIOS, casamento,
boas apparencias. GOl/v. Jom. do Al'c. Prol. Deus) Vieu'a. § adj. fig. Secco : caclavel' - ; etc. § Embaraçal'·se com alguem; ter tracto~,
ou razões com elle. § - com alguma muamumiado.
em~u5tear, .illudir. V. EnganaI', syn.
EllIbIIIsRc111, ou t:mllu:uídR, e der. s.
'~mbRlsllllllldill', S. m. O que embalsa- lhel'; ter elllrada com ella, tractal-a. Eu{r.
l. li. e fallando das mulheres; ter tracto
_
l. Â funcção, o cargo do embaixador. § A ..]11a os cadaveres.
"lmbnI8RllllllllClllo, S. m. A acçao ou com' homem: "eisaqui a rainha, que casou
commis.são, encargo, ou negocio, que leva
oell)ba!xador, para propOr, ou tractar eom e(]('ito de embalsamar um cadaver; embal- com um, e depois se embaraçou rom outro,
opnnCI'pe, a que é f'nviado. Fieil'. 1.616. § samação. § O estado do cadaver embalsa- e com outros" Leão, ChI'. Ar. I. 80 § Embal'açaT-Se, ou antes estar embaraçada; ser
Oempalxador, e o seu sequilo. § Palacio do mado.
"lll1bulsllllllil', V. trans. [!;xhalar bom assistida, menstruada.
embatxador. § fig. e famil. Qualquer recad0, flue se leva; aviso, commis.ão, men- cheiro, e communical-o ; imprrgnar de aroElllb..rilco, S. 01. O enleio, atalho, que
mas: v. g. as fl61'es embalsamam, ou per/it- causa o baraço, ou cousa, que enreda cosagem entre particulares.
.:WblllxndÓl·, s. m. (do Hebr. bishal', ou mam o aI': "nova fragrancia os ares embal- rno elIe. § lig. Impedimento, obstaculo, ou
basilar, annunciar, d'onde vem mlJas!lal', sama" ~ Preparar um eadaver com substan- dirnculdade, que estorva, e detem, ou atameD~ageiro, nuneio, e d'ahi mbashera, men- cias bafsamicas, ou outros preparados, pa· lba a operaçao, seja physico, ou moral. §
~gCJra. Gloss. dos ~oc. Oriento 1)or' S. Ltd:;) ra que se não corrompa. § fig. Corroborar, Enleio, perturbação do animo. § EmbaTaços
.representante diplomatico, o nuncio ou vigorar: "embal.saI1Wl' o peito co' doce mos- pecuniarios; falta de dinheiro, de meIOs. §
mll1l5tro, que da parte de um governo vae catel e malvasia- (V. Balíamo) Diniz, Di/h. (fallando de doenças) Principio de obstrucjlrOpór, ou traclar alguma cousa com ou- § - ~ sanglte; fazel-o balsami.cC? com elixi- cão. ~ Embarapo gas/I'ico; (L med.) superãbunaancia, aJuni~mento acci1l.ental de. sa!ro, c~traordinariamentc, ou para residir res bebidas ahmentosas, espll'ltuosas.
..:mbnIHRlllêllto, s. m. Acção de embal- burras, ou matenas mUCOEas, provelllenJunto.a .sua pessoa. Os embai:vadores, entre
mllllst.ros, que levam tacs. commis.õe_s, sar o mosto ao vinho. § Estado do mosto tes da alteração, da secreção dos folículos mucosos da membrana interna do estoem a maIOr graduação; e mais quando sao embalsado.
";mbnlsúr, v. trans. ~Ietler em balsa o mago, e mesmo do intestino, pelo que tamextraordinarios. § fig. Qualquer pessoa envinho o mosto. § a. ~'ormar jangada pam bilm se diz embal'aço intestinal. (I. pop.)
carregada de uma missão particular.
EIIIIII!I~lldôrR, S. f. e adj Nuncia, que contlu'zir pipas, lenha, madeira, etc. pelos Gravidez. § iI,. Menstruação.
ElIIburllçÓsRmcute, adv. Com embara\rJaz noll~la: "a fama embaixadol'a» E/lcicl. rios. § -sc, v. reI'. Metler-se em ~alsa: "hum
: 33. Vieira: (,a pomba - l i (de i'íoé.) ,ola- marinheiro se embalsOlt para Ir tomar os ço ; de modo embaraçoso.
t:mbnruçôlfo, ÓSR, adj. Que causa emgrlmas embai:xadol'as que vão ao Ceo nego· rombos do navio" Amaral, c. 6.
t:mblllscmár. O mesmo que Embalsa- baraço: V. g. negocio -. Vasc. Arte, {. 127
cla~ com Oras» &0, Q.
V. "o arcabuz de cortla he embaraçoso a
dO·'Rlblllxlltl'Íz, s. r. Mulher do embaixa- mar, Vieil'. 10. 351. 2.
r.
Embnllár, V. trans. Albanar, sacudir, cavalloll "presa mais rica, e menos e'líbaTaçosa.• 111. L. I. 197. Viriato, 10.70. "o esElIlbIlIRdeh'R, s. I'. Mulher que embala agitar. § Embalar o berço.
ElUbnndár-sc, V. reL Bandear-se, ou cudo embal'açoso lança fóra»
o~enlJ1o, Gil Vic. t. 317.
EllIbarlllhár. V. Baralhar em todos os
J;~bllllldch'1I8, s. f. pI. Peças curvas de Bandear. Elpino, jJoes. "vês como o t~lo c'os
~~delra sobre que asseula o berço, a ca- risote s'embanda., e mofadore , CUIdando signif. Eneida, 9. 9. "já as portas fechão,
tuilo se embaralha, mas em redor guarned'escapar o seus apódos l»
.
eira, e 'tue lhe dão balanço.
'~mbnlHlclr"do, p. p. de Embandeu'ar; cem a muralha» (pôr em confusão).
bet:llIbIlIAdO, p. p. de Embalar. Movido no
Embm'atÁr, V. trans. Nos "!Ctl. 2. I·
rço; acalenlatlo. § fig'. Instruido n'uma adj ... Embarcações tod3s pintadas e emban-
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41ft. par ce que 'ignifica, aventurar-se a mandou o j!ti:; enlbargar as béslas, seges;
cummrlter, e pelpjar com maior força, ra- as casas de alg/l~1l!; a li:w;l!da que se ia
zrnuo de si bom barato, ou facil prrsa ao 11/"(tl!sporlam/o, saindo C07l1 despacho, elc. §
inimigo; se lião é rr1'O por' mbaraçal'.
Embal'gur o dinheiro na 'mão do devedor, ou
1')llIbol'ulcccl', v. intrans. aixar de pre- deposilal'io; para quc o não entrr~ue ao
ço' diminuir de valor; baratear (v. in- dono. § Embargar o 1)0. so, a cal'al!laua; ataIhar a marcha, cOllducção da presa. Ined.
tran .)
I':mblll'bildo, p. p. de Embarbar ; e adj. 3. r 30. § fig. l1epriUlir, atalhar: v. g. em(t. de carpint.1 Encasado. Planla para a bargar a t'OZ, o pranlo. § Embargar; (t.
edificação de Lisboa, 1'755. "e os rigamentos .1ur.) pOr rmbargo á execução de alguma
clIlvarbcu:los nos frechaes..
sentença, rrquere:Jdo que se mande soEmblu'bilr, v. trans. Encasar.
breestar em sua excução. § - se, v: rer. e
EllIbIU·boNc.-ÚI!O, p. p. de [mbarbascar; impessoal, Embar!lal'-se de algum {el.lo; toe adj. B. P. 'fonto com o cheiro ou bebida mar conhecimrnto d'elle: «nom se embargue
da agua do rio onde se pisou barbasco, de aggra\'o» i. é. não tome conhecimento
trovisco c hervas, cujo sumo enlontece, e d'elle. Ol'd. AI. I. T. 5. 23. e li'cq. L. 4. 7J.
mata o prlxe. § fig. Iltrvado, e padecendo 227. "nOI11 se elll/Jctl'gtlcm de nossas carIas
os efl'eitos da herva venenosa. § fig. «L\I· de rogo.. i. é, não lhes d6em rxecução, não
mas embarbascadas de más doutrinas, l1u- façam caso d'ellas.
cluando sem governo ao som da rr:a fJIosoEmblll';t""el, adj. 2 g. Que se póde e111lia." «e1llbal'bascados com o venenos das bargar: v. g. senlença -, decisão -. § Dizpaixões deixão se ir srm governo nem ti- . e de tndo aquillo, cujo uso pode ser
110 ao som da sua agllasu
tolhido por reqlli::irão puulica, a requeril'mb~lI'b"NCál', V. intrans. Entontecer mrnto de parte, ex·omcio de certas auctoricom o peixe com coca, ou barbasco, na dades, e omciae , etc.
troviscadas, ou tinguijadas. V. Rarbasco, e
I'lmllnq,;o, S. m. Estorvo a pas"ada, toos seus l'll'CltOS no Nauf. de Sep. c. 6. f. mando a porta, a aberta, tolhendo a pasEa104. e n. \. \. 14. "começaram alguns lios gem; impedimento, obstacnlo, dil'llculdanossos a embarbascar, e cair (frcchados de, Lobo, ChI'. J. I. c. 115. § fig. Detenção
com frechas hervadas).. § (lo Hesp. u'onde por ordem de auctoridade :- decal'l'Uagens,
póde dl'rivar-se, tambem é embaraçar·se carros, clc , de navios no parlo; prohibição
cm barbas, barballlos, raizame de arvores, ue saírem po ta pelo go\'erno. § Embargo do
ou planlas, como quando o arado sc embar- membros; impedimento, tolhimento. § E111basca com ellas lavrando. § Ficar como prc- bargo; empacho. o que impede fazer alguso, prgado em raízames, sem pod l' dar ma acção. Ord. Af. 3. f. «embargo de doen·
passo; sentido que o Jogar de 8a/Tos ca.. cil. O/'(l. l33. p". § Emba.rgo; Il. jur.)
admilte IV. acima) : não se podendo os quc srque.tro: v. n..- de dinheiro, na mão ue
iam na embarcação suo ter Ilas pernas, e quem o deve. ~ Impedimento, ou suspensào
mover-se ~obre pila. como o l'eixe ue"go- da execução ue alguma rntrnça; do Iro
vernauo, e aLoiado pelo barbasco vai ao line de alguns bens As razões, com que
som da agua.
.
se requer o embargo: v. g. reio com em1·:mlJa,·becc." v. intrans. Crear barba, bargos; i. é, allrgaçõcs de faclos, ou direibarhar.
los, que devem obstar a rxecnçào da en·
1':lIIbu"ell~iio, s. f. O acto de emharcar: tença, mandauo, provisão de tribunal, etc.
v. g. occlIpado na embarcação da gcnle, e os quaes se oppõem, alll'gam, recebem,
manlimenlo. (V. I~mbarque). § Q.ualqller admmem, impugnam, contrariam, susten·
barco, ou navio, que transporta gente, ou tam, elc. § Embargos de lerceiro; os flue
lllercadorias, etc. a réla, a remo, ou a va- orpõe um que não é auctor, nem réu na
por; vaso nautico em geral.
causa, m,s leFado por cau.a sua, ou dirC'i1·:lllblU·C,"I.iço, aujo e s. m. Costumado to, que .vem a diRputa, ou em que se faz
a andar embarcado: diz·se dos hOLl1ens do eXE'cução. § fig. I\azõcs em contrario de
mar.
cousa, que passara por arerignada, e \'crI>m!JRI'cudll, p. p. de Embarcar. Que vai dadeira; ou estava resolvida. Lobo, r 102.
a bordo de barco. navio; marilimo, mari- § Desisti/' tios em/largos; não os prose~uir,
nheiro. g I'oslo a bordo ue barco, navio. § nem sU5ten!ar. § Receber o~ embal'gos oJlIiz;
Eslar emba1'Cado; diz-se do maritimo. quan- haveI-os por relevantrs, dignos de attenção,
do tem navio,.em que sirra. § Anelar cm· e de se dlscullr asna materia, com suspen·
barcado; ser marilimo, e anôar em via- .~ão da sentença, a que oão oppostos, ou sem
gemo § fig. Empenhado ll'algum Ilrgocio, snspensão, e tlllvrz se reccbrm, e julll"al11
empreza.
logo provados. § Sem embargo lIos emvor~
. l'll11hlU'codillll'O, ou - doll'o, S. rã. Lo- gos: (phr. jur.) drRaltcndidos os embargos.
íl'ar, e commodl.dade de caes, etc. para em § Sem embargo de; (phr. vulg.) não obstannarcar. Coes. 011'. Man. 2. C. 4<Í.
do. Attlegl'. {6'l.
.:lIlborcumi'nto, s. m. Oacto de eml'1mborqIlC, S. m. O aclo de embarc.ar.
barcar-sc; embarque. Ord. Ar 5. 85. 5. ou embarcar-se. § Generos de embarque;
.. tempo do embarcamenio.. embarque.
os que se drslinai:n ao fornecimento dos natlmho"cál', V. trans. ~Ielter, carregar a vios, ou a serem rxportados por via maribordo de qualquer barco, ou navio. § Em- lima. Leis Mod. I. ele out. de t776. IIpolvora
bal'car-se, v. ref. ou
para embarque" IIvinho para embarque» Alv.
.~mbl"·cill·, v. intrans. Metler-se a bór- de 21. de sei. de t802.
do do barco, do navio para seguir viagem. §
F.mblH'rádo, p. p. de Embarrar; e adj.
Entrar o marítimo para a tnpulação de Tapado com barro: paredes ele sebe embarq~alCJuer navio; pertencer a sua tripula- radas, ou barradas.
ç~o. § fig. Embarca1'·se em olgum negoa'1mhlll'rá(lo, p. p. de Embarrar-se. UouCLO; entrar-n'elle. § - se em algum disCltr- linho, r 40. "pelos muros, e torres vimos
sv; comcçal·o, ou cl1lprehendel·o. .
subida, e cmbarl'alla muita gente. B. D.' I.
.~mhllrgildo, p. p. de Embargar. § /fo- § Vinho, ou vinha de embarrados; que não
melll embargado na {alia; gago. fned. 3. na mi ter cavas.
13. § ElIIbal'!lado dos membros; baldado,
1·:... bIU·"IlDcitr, V. [rans. 1letter, fazer
1~lhido quando é total o impedimento cair em barranco: fii!". emLaraçar § - se,
ti elles.
V. rer. Metler·se, cair em barranco. § fig.
1':lIIbllJ'l;~ldill" u, S. ou a Jj. Que embar- Embarrancar·se no erro; no pcccado.
ga, detem, Jlnpede: .deteedores, e embm'Embllr"llllcá", v. intraos. Fie"r atalha.
{fllllores u Doe. Anl. Eluc. art. lJeleeclores.
do, c embaraçado, não podendo começaI' 011
";mbllJ';;IlIllCIIlo, S. m. (1Inl.) Impedi- continuar algum discurso, on acção, nrgomento: «cmbargamenlo das cousas por fa- cio {tc.
z~··r •. Uni.
I.
285. dúvida, oppo.ição.
Emblll"'ill" V. trans. (de barrol Cobrir,
lf.fucul.
ou Illlar com barro; tapar com barro rebo1':IIIIH1r~,)ulc, adj. ~ s. 2 g. Que põe rm- cal'; V. !lo os vãos que se deixam na' parcbargos; que retem e Impede o u [] de al- des de sebe, ou esteios, e enxemeis cruzag'l!ma cou~a. § como p. a Obstante: v. g. dos de ambas a faces com varas, on ripas
J!ao embargantc a razao aflegada.
I alauas com cipó, ou pregadura. V. Uarrar,
I>JlIhllr~i.." V. tran~. Pór embargo, rc- de barro.
ter, impedir o u o dc alguma cou~a: V. g.
1')II1I,"rriu', V. inlrans. Topar CIO algu-
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n!a cousa: "hum ramo de coral, flue (lor
dIla embarrou no meu tresmalho. Uem.
LYl1la.

• ;lIlbon'á",sc v. reI'. Subir oe em barreira, ou logar a1to; trf'par : embal'l'aram_
se em penedias d'onde faziam seus arremeços" B. t. I. II. lncd. 3. 243. "e foram.se
embalTaJ' por nma ladeira, que alli ba. §
§ Embarrar· se ; (t. milit. ant.) acolher·se a
castello, ou logar forte, e não Ollsar sair
d'eJle. V. Lei de 27. T. n. Pariida 2.
Elllblll·.·ch·lÍl·•.'le l V. ref. 'Subir a cima
'CIe barreira; defeD<1er-se por detnis, em
cima ~e barreira ou logar lIlgreme, pouco
accesslvel.
J'1mho'·I'cli.." V. trans. ~Ietter em barrela.
Emhll .... lcá .. o, p. p. de Embarricar. ne.
colhido em JJamca: V. g. lrigo, bacalhau
embarricado. Regim. elo 1'erreiI'0.
Embu.'ricú", v. trans. Metter em barrica para transporte generos srccos: V. rI.
embarricar Farinhas, peiJles, cames curadas. Embarricam-se tambem generos mo.
I Iiados: mas a barrir.a ó menos estanque
que o barril de azeit , vinho, Nc. \'.1':01barrilar. § (I. mod.) Fa:\['r barricadas; del'enuer com barricada . ~ - ,c, V. rer. Deren·
der-se com barricadas.
1>"'b......II" .. 0, p p. de Embarrilal':
"dllas arrobas de polrora cmbarriladas.
ilJarÍ'nho, Dise. e Decr, de 30 ag. de m4, ~
(I. pleb.) Enganado, logrado.
l~mIHu"'iil\gem, S. r. Acção ue embarl'ilar.
I'mblll'rilill'. V. trDns. i\lelter em barris.
Decl'. de 30 de ág. dc 17:i4. 1'. Embarricar. §
(L. pleb.) Engana,'. lograr.
1:1I111",.hoc.-('do, p. p. de Embasbacar.
Ac. rios Sing. 2. p. 27.
.~lIIhll"'bocill·, V. intrans. (I. fãinil.l FicaI' como um basbaque, totalmente enlevado, embeJlezado r!ll algnma cousa. § Duvidar, Iie·itar. B. P.
.:mb08.'lá.·. V. Embaçar.
.:mbustáclo, p. p. de Emba-tar: .Iaudeis embaslados d'algodão" Barb.
",1111,,'8"'''', v. trans. Encher colchões,
ai bardas, etc. de lã, algodão, pai ha, ele. ;
pondo IJa.tas para o enc.himento uão correr
a um lauo; ba 'tear, acolchoar.
J'lIlbu;'tcc.-c.·, v. trans. Fazer basto, es·
pesFo o liquido. Garcia cl' Orla, lJial de p.
18 ale ~ I v. § Embaslecielo. p. p.
I>mb"8ti", v. Irans. Fazer conchegado
como a bastida. § V. ~~mbastar.
EmbAlc, S. m. O choque, pancada, eucontro, que um COl'pO movido da em outro,
quer est(~ja parado, qller lambem em mOVI'
mento: v. !lo embate das ondas no navIO,
ou conlra os penhascos; do reli lo nas relas;
ela agua cO/Tenle . ele um navio com outro:
-este vento nam é geràl, mas embale da ter·
rau B. 3. 4. 7. «na vela dianteira dá-lhe o
embale do veoto contrariou ibid. e Luc. ~.
c. 8. "embale de dous cavalleiros na jusla,
B. Clm'. L. 3. r 166. § fig. fCE1llba.lesdeva·
rios accidentes.. Maus. I. 10. "a Vida passa
n'estes embales" "teve-se a este embale.
Paiva, S. I. f. 230 V. «pór-se, e~pór·se aos
embales das tentacões" Id. T. 3.{. n. -mu,\"
to mais embales téve por isso (Albuqnerquc
em povoar, e Consel"\'ar Goa) do que combates pola conqui tal''' B. 2. 5. li .. O(lpOSI~
ções, I'esiuencias. § Embales da {OI'IUI/.ll,
contratempos,. pelos quaes nos não deixa
consrguir no sos intentos. Ros. V. do 111(.

I. 3.

'Embóle, S. m. (I. Asiat.) Arr..nz com ca ca, na India. Coulo, 9. 28. p. ;;66. -e rluc
possa lirar embale, qne he arroz com casca, daquella Cortalrza".
., _
~lIIhlllcr, V. intrans. Ir de embale, cho
cal" se . i r de encontro uma cousa con!ra
oulra:' lias ondas embalem conlra a pr~I.~'
§ fig. Estar cm oppo. ição, Iucta, conlra IC:
cão: ,·ha paixões que embule/II constante
mente, uma contra as outras,,;
r c
1~1II1."locildo, ", p. p. de IImbatoca 'm
adj. (fig. e por.) Que.licoll embuchado, se
saber o que lia de dizer.
bato
S>lIIbllloclÍ", v. lrans. Tapar com rn=
qne ~ (flg. eram) Fazer calar alg oem me.
leando·o com razõe , Oll causando lhe .
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do. g-, v. illtrans. (I. fam.) Calar· e por
lião saber o que ua ue dizer, ou por não
se atrever a fallar.
";mbnlll<'41', O mesmo que Embatocar.
t:lUbílúcndiu-, s. m. a que anda engaIhando, ou engajando homens para entrarem a serviço de outrem, ou militar, ou de
colono, e agricultor, com a tucia de rxaggerar as vantagens que vai ter; enganador.
t:nlbllúcúr, V. trans. (do FI'. Embauchel',
engalharj Enganar com artH]cio, e apparen·
cia; ailucinar. II. P. (. 428. coi. l. embair.
t:lUbníalfu', V. Embahular.
Embllltádll, e derivo V. ~mbaixada.
t:mbebccádo. Cane. 114 V. "moucarrão

733

EMB

menle. Coulo. § Embcber lempo; consumir; bem podera ser presou 11100. 2. 275. i. é,
demorar. V. do Arc. 2. 3. § IIncobrir. B. 2. 4. envolvido. § p. p. de Kmbilecar.
I.Affon.so de Albuquerque «no trafego ue dar I ),;U1beleclldór, ", S. f. a ('(ue, a que faz
carga as ~áos qlli7.era encobrir, e embeber embelecos. ~
o apercebImento das cousas, para dar em I Embe1t'cá,', V. trans. Embalr, enganar,
Cal cut" § - as logl'imas; encobril-as. § illudir. Ulis. I. sc. 3. _cuida elllbelecal'-me
E.H?bebcr; fig. imbuir: «embeber em sru es- com tuas parolasu Leão, Orig. r 203.
ptrlto a brandura, a pureza, a mansidão de
.'mbelecár, ou - ~ár, (anl.) v. trans.
Ocos" Pawa, S. l. p. 239. Embebei' o espi- Aturdir: "deu-lhe huma feriua (ao Mouro),
r{lo em doul1'inas virluosas: embeber a mo- com que o fez embe/ecal', e recolheu a lanCIdade em bons coslumes. "em1eber nos ani- ca a si e toruou a elle de mão tenteu Illetl.
mos tenros estas doutrinas. "cmbebem em si 2. 613.' ((lcar como embellezado, pasmado,
aquelles vicias" § -se, v. rer. Ficar embebi- estupefacto?) e 3. f. 74. -huma ferida com
do, ensopar-se; e fig. ficar enlevado, absorto, que o ~Iouro embelecou».
suspenso: v. g. -. na pinlura. Eleg. C. 4.
.~JIIbelceo, S. m. Embaimento, seducção,
§ ~Ielter-se muito em alguma cou~a, em- ardil, rmbllstt': v. g. o embeleco do dellWfmbebccado" emba~bacado.
prf'gar-se, occupar-se todo com e1la. B. L. nio. B. Flor. 2. 236. Leit. Mise.
502. "o
Em~ebcccr, ou Embe"eccr, V. trans. e Cato I. 274.• deixão de dar logar ao espi- rei!iceiro ainda occupado nestes embelecos.,
(do Ilesp. embebecer) Fazer ficar como be- rito de can.dade, por se embeberem no da embustrs, acções, com que eiles ilIudem;
bado. Cam. § fig. Fazer que fique enlevado, pobreza" lJnl. C. l. 18. f. 36. "de tat modo imposturas.
absorto.
se afervorava, e embebia no amor da senhoEmhcllcce." V. lrans. Fazer bello, afort:mhebecc." V. intrans. (,'icar suspenso, ral> § Introduzir-se, melter-se, penetrar em mosear, adornar alguma cousa.
enlevado, arrebatado, rxta iado, ou rxlati- alguma cousa: o ferro embeblnt-se todo no
Embellczúdo, p. p. de Embellezar. 1'.
lieo, esqurcidõ em algum objecto.
corpo do animal § - Em desleixos, e irreso- de Agor. I. 4. «embellezados no jogo- -os
Jlmbehel,c,·.se, V. rel'. Ficar como eslu- luções se Ihl's [la sa, e embebe o lempo util, traz embellezados sua gloziual> (. 'lOS.
pido, srm sentido, enlevado, absorto. ou e naua se conclue, ou eiTritual> consumir.
.~lIIbellezllllléllto, S. m. Acção e e[eito
deixar-se pór, e ficar n'esse estado. F. EI!ls.
Elllbeberódo, p. p. de lJ:mbrbcrar: "e de embe1lezar; aformoseamenlo.
7. ln -com taes portentos, tanto cu me tu, farto, mimo .0, deliciado, f'xtorses, (i. é,
Embdlczãr, V. trans. Allrahir a allenfmbeveci...
rxtorques) a fim de caridade, o pão do po- ção; enlevar, pncantar, inebriar com a belt:lUbchccido, p. p. de Embebecer' e bre, embebcrado em lagrimas".
.
leza, formosura. § amamentar, abrilhantar,
adj. 1/. de Isca, f. 113 . • embebecido cm 'ala,:mbl'bCI'"r, V. lI'ans. Dar de bebei', ra- aformosear.
gum objrclo" enlevado, transportado. Casto zer beber. § Embeber em al~um liquido:
.>mbellezilr-sl·, V. reL Torna~~se bello;
3. c. 106. ,·embebe.:idos na ~eleja. Cam, Sono - as ovelllas; - o pão em caldo. § Embebe- aformosear-se, embellezar-se. § F!cal' eule107. -no exercício embeL'cculas (as nympha) mI' os licores; fazer· se uma sopa n'elles. ~ vado no que é lJello, ou o parece: V. (l.
das telas de ouro puro matizadas" Id. e Egl. Embebem}'; ensopar: fig. -embeberar a es~ embellezar-se no jogo, ou outro e,cercieio
6. "n'huma apparencia falsa embevecido- pada da vingança e tia sofrrguidão con- agrarlaliel; na contemplação da nalltl'eut, c
.-cm amor" Cosia, Ter. 2. /. 2ii. (hoje qui (adora 110 sangue de muitas geraçõrsll. de seu iJil'ino auetor: «e nas venu la' gradizemos comlÍJummentc embebido) «estil to- ~ Embebel'al'-se, v. ref. Ensopar· se. § fig. ças, que Ilorryão quanto mais me d!zes cado no amor embel'ecidol>.
Educar·se, instruir-se: "e s' cm/Jeberas- riuho a, e terna me transporto, m enlevo,
Enabl'hechllento, S. m. Eolevo encan- sem nas doutrinas da alvação». 1' .. Abe- e m'embc/lezo»,
to, suspensão de animo attento Cril algum beral'.
),;mbellezo, S. m. us. a eslado de quem
objecto.
.~mllt'hl..,ão, S. f. Acção em virtude da esta emurllezado; encanto, embcvecimento!
. tJmhcbedí',do, p p. de Embebedai' e aLlj. qual os diver. os tecidos animaes, ou vege- suspensão do animo attento a cousa mm
Embnaqado, bebado: fig. "a fortuna o ti- taes, se peuetram dos liqnidos com que cs- bella e maravilhosa. § Cousa, ou pessoa,
nha enwebedado» l/r 16. r 12. -!.
tão em contacto. Pltarm. T.
que embelleza. § Embellezamento. § 1'.
t:mbebedár, V. trans. Causal' belJedice
Emhebidnlllcule, adv. Com embrbição. Altractivos, syn.
embriaguez: V. g. o vinho, o 111el novo em~ V. Embebido. Ae. dos Sing. 2. 178. ,dllealro
.~mbel'izll, S. f. Passar~nlll~ ca.no~o.
~~beda. § fig. Embriagar: "embebedar o que cmbebidamcnle o spguian (rnleratlo e
f:mbcl'I'lgi.do, ", adJ
Ignlf. IIlcerla.
JUIZO, a à/ma (com carinhos)" Eltrl'. 5.6. r altrahitlo com mnita força).
Uanc. (. III V. «m.as a cachaça de Abreu
193. -a fortuna sóe embebedar aos ditoso»
Embebido, p. p. de Embeber: "setta que vemos emberngada.. _
Leão,.Ch/':
V. "a fortuna. que em seus embebidas no arcaI> lieim, tO. 300.2. Cam.
ElIJbeslllnl.llir-se, V. reI. (t. vulg.) IrarnegoclOs tivera, o embebedara» (ellfatuáraJ Oflaras. § Embebido em algum licôl'; euso- se, assanhar-se como a bespa, ou vespa;
n. 4. 8. 12. Vieil'. 9.85. «cmbebeda a ober- pado: V. g. a esponja embcJJida em agua: abe ·pinhar-se.
ba, embebeda a ambiçãõ, embebeda a cubi· fig. "tinha embebido em si a doutrina do
Embésll.do, ", adj. (an!.) Parado e'promça, embebeda a luxuria, embebeda a ira, em- Apostolo. l?eo, TI'. 2. p. 8. § Encaixado: pto; por ex.: para começai' a peleja, ou
!Jebflla a inveja, e até os que não tem que "hum pedaço de taboa embebirio no seu eo- talvrz com as bé tas armadas e encaradas;
InvPJar embebeda a sua mesma fortuna»
caxe, ou encasamento". § Enlevado: v. g. d'aqui, desembéslar. Lop. ChI'. .I. I. c, 109.
Embcbednr_...e, V. rer. límbriagar-se, embebido na musica, no ,jogo. § Levado,
ISO. I. «e'estiverão embéslados huns COIltornar·se bebatlo_ § fig-. • Embebedal'-se em encarniçado: embelJido no alcancc do ini- tm os outros...
os a~pctites» fig. pel'der o u,o da pruuen- mi"'o. § Absorto: "alma embebir/a eru enga.>lIJbctc"gúdo, p. p. de Embetesgar, c
ela nelles. Eu/r. 5. 3.
nos e l'aidad(lSu «embebido em suas lira- adj. B. 2. 7. 9. "embelesgados em hum cuEnabebé.·, V. trans. (do La!. il1lbibere) nias» M. LlIs. l. ~ I. -embebido em hUIll lon- bello .. encurralados em lagar apertado e
Ue~er, metter no vão, nos póros; sorver: 'g-o esquecimcnlo" Cam. Ecl. 6. 7.• 0 en- pouco capaz: fig. «embelesgados em seus
'naoemvebe tanta Rgua a grossa terra" Fel'l'. tendimp.nto embebido" V. de Suso, C. 4. enganos,,·/J. P. r 1[, V.
Egl. iO. § Sorver ]l los póros : V. g. o asStl- «embebi(lo no sono. (mui entregue a elle).
),;lIlbele~gill', V. t!:an~. Melter em b ~
rarbembebe a agua, a esponja, clc. e fig. A1'1'. I. C. 8. "os onorentos, e embebidos no co, betesga, rua stm sahlda. lJ. 2. 4. 1. "as
I~m eber em si a doutrina" /?eo, 1'1'. 2.
dormir.. embebido em vaidades e deleites. vezrs se Irem embelesgal' em Jogar sem sa1~8 v. § IntrOduzir abrindo: V. g. embeber Lobo, r. 5. "embebido em sua grntileza».
llidaJl.
11II1.a I~npa no 'peito, a espada em alguem.
flmbehodu', V. Emlleberar, que é o proEmbcles~ú"-8e, v~ ref. Meller· se, eo·
Paw, Las. 6. ~ En opar: ,.cmbebel' as sellas prio: -sopa embebol'ada" Ene{d 5. 203.
traI' onde nao ha senao urna bocca, uma
r~:a~lgue. Ala.rt. (-'at. embeberal-as: -em·,
fJmbclçúdo, II, ]l. p. de. I~mbf'içar, e entraúa, sem .sahida por outra parte.
~e""rCI ~o teu sangue a espada da minha adj. AttrahiLlo, encantado, apaixonado' pre.~lIIbl'IIIIUIII', V. trans. a mesmo (lue BcIra, e vingança» fartar de bebida, inebriar: so pelo beiço.
,.
tU!11ar: '~o embelumamm com breu e alcalembebel' as lanças nel/os" Oouto, 5. 3. 4. §
Embelçál', v. trans. It. nau~.) 111'ar toda lrao" Leao, iJescl'. C. ~l. {. 99.
,
llellel' alguma cousa em seu vão: v. g. eUl- a madeira ii al'lilheria de sorte que fiquem
.~lUbe'·ecêl'l e denv. O mesmo que Emileber um al'mal'io, ou caixa: "csla a cal- as peças com a bocca 'encostada oa batente bebccer, Emu~Decido, elc: Cam. F. Etys.
~a embebida na parede" II. Dom. I. 3. 3. s!lperior da porta, e depois se atracam bem
f.:mbezcl·I'lIdo, ", adJ. (t. vulg.) trad~
I. Ernbeberar ou Abeberar, no fig. "EI/e com as suas talhas e verguc:iros, e se re- taCitamente., com o semblante carrrgado ,
bem (Iue embebido, e repas~ado nos dicla- cham as porlinbolas; isto se fuz na occa- amuado. § lt. p. p. de
,
mes Socralicos" "ambeber o pen,amento em sião ele temporaes. <l (fig. o famil.) Prender
Embczerl'ill', v. tra~s. (I. vulg.) ~azer
I\gulrna COusa.. Mal/S. 181. (empregal-o todo pelo beiço: allralJir fort~meu~e a symp~- amuar, zangai'. § -, V. Intrans. Amuar-,c,
neJa, esquecer-se n'el/a de outros objecto.) lhia: elle embeicou o palrao. § It. Faz('r apal- zangar-sc; embirrar, teImar em alguma
~ mbeber un,a seUa no al'co . accommo- xonar alguem:;a I'apal'iga embeiçou·o.
cousa.
.
al·a na corda para a desparar: n. 2. 2. O. . .'lIIbelç(u', V. intrans. (l. vulg.) ConseIJmbc~e~·I'III'.S~, V. reI (t. vulg.) Amual'LII~. II. 43. 11. N. I. 271. ~ EmbebeI' Ulll 0,1'- gnir a protecção, os bons olflcios de alguelll; se, pe~slsllr ob. tlIladamc!,te ~m algu~:a
ro, o lllrsmo. V. elc iJ. Paulo de Lima, C. m. inuar-se no animo. na g-raça, oa amlza- cousa; Irar-se taCitamente, mosll ando .en/a;12. § EmbebeI'; absorver, ga,tar encoberta- de de uma prssoa. § EmbeiçaI' com algue111; do no ~emblaute carregado, e sombno. ".
~entc: -no provimento dos navio' embe- (toc. vulg.) ficar attrallld~, encantado por EI!Js. 1.2. p. 41. ,!a nola.
. .
Ida tod.a a parte, que elrey havia de ha\'er 'essa pessoa, ou, como diZ o vulgo: ficar
Em blúrll, S. f. (t. do nr: e do IJI az )
do renàHnento de Dia), n. 2. 2. 9. "as cus- preoo pelo beiço.
,
a que se colheu na pesca, na caça, ou na
las das mantenças embebem ma,Yores somas
J':m 1H'lcc" ri ", ll. p. de lEmbeleear. Eu- guerra..
.
das que se "'astarão no edi[JciolJ «o "'o lo "'anado illudido. Lanc. f. 14 U.
I "~mlJlcll~lelro, ", adJ. Que em I a; pmde falar nis\o"me foi embebendo as ho~as, o I b Emh'eleçilllo, ", aelj. (an!.) .E hUIJ! de bicador; (dIz-se (l~S ca:~lgadllra~ ('anr {.
da, e a 1I0lte» i. é, ga tando in ensivel- cavallo aodou embeleçado antre os de pe, e 118. -a mula emblcadwa"
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)o;mblcádo, p. p. de Embicar. Eu{l'. 5.5. da co~la; arvore do malta virgem, de cujo I Embocaãr, ou - boccál', v. inlrans. \ln-já não se usa 'lOje chapeo embicado no pa- tronco se fazem canOas.
.
traI' p~)a e!Dboccadura: '0 navio emboco"
ço" Y Cuscuzeiro. § Ficou-lhe a cabeça emEUlbíl'o.i1l1bn, S. f. (1. do Brazll) No- pelo no" (-aula, 6 f. L50 v. "embocar pela
bicada para cahir do pescoso com um gol- me de uma planta linhifera e medicinal.
bahia" fi. N. 2. 325.
pe que a cortou. Casto 8. O. 139.
)':mbíl''''l'cl'''ndclr .., S. f. (l. do JJrazil)
Emlloçál', V. trans. (t. de pedreirol Pór
J-Jmblcodor, ", adj. Que embica, ou tro- Arvore do malta virgem.
embaço.: V. g. emboçat' a 1?areele. § El1lbopeça, embicadeiro, ((aliando de cavalgaduEmbl"I''', S. f. (t. pop.) O mesmo que Çal' a pmlt.ra; dar-Ih.e a prImeira tlllla cm
ras). B. P. § il. subst.
Embirração.
que a senla o colando. Arle de Pi71Ú1Ta
Emblc.... ilro, S. f. (t. nau!.) O acto de
Emblrl'oçuo, S. f. (t. pop.) O acto de {. 73.
.
,
J?lIIl1ilço, s. m. (t. de pedreiro) Apri.
se chpgar o navio para a amarra a pi- embirrar. § A cousa com que se embirra.
que,
Embh'riulo, p. p. de Embirrar; e adj. melra camada de cal com areia, ou ar"aEmblcál', v. trans. Erguer a ponta ou Emperrado, obstinado.
m~ssa que se assenta na parede, que de.
pontas, dando-lhes a fórma de bico: V. g. )·:mlll ...·')II.c, adj. e s. 2 g. (1. vulg.) Que pOIS é rebocada. § O acto de embaçar: v.
um chopeo; lcvanlar-Ihe as abas de modo embirra, que imiste, PI1l alg. cousa com g. andam lrabalhamlo no emboço.
que quasi terminem em 'pontas. Elegiaela, obstinação, e enfado; teim050. § ii. p. a de
)·:mbo"egá." V. lrans. Sujar, lambusar.
I· 234, § - se, V. ref. DIrigir-se, endere- )o)mbh'I'ill', v. intrans. (L. famil ) Aleimar )':mbóflil, S. r. (l. burl.) Logração, emçar-se. Sá Mil'. Estl'. • a moça não vos ha- pertinazmente com ira, enfado, paixão, re- beleco, artificio para enganar alguem. ~ Imde ser outra, senão esta Lucrecia, para provando alg. cou.a : atei mar em fazer, ou post1lra, suberba. §-, s. m. Suberbo, inlposquem ~gora toda a cidade se embica" per- deixar de fazer alg. cousa: V. g. embirrou tOl:. V. Empofia.
tendendo· a, se aponta, dirir.;e.
n'isso: en.birrou para alli. Eu/I'. 3. 5. § Fi":l1IilOIIl, s. f. AmimIa. Cane. (. 24 V.
Emblci"', V. intrans. l'ropcçar, ir a cal' birrento: "se elle embil'1'ar, e te deiI,:mll ... o, S. f. lI. pleb.) Engano, embuscair. Eu{l'. 5'. {. t83 vã. embiCai', e não cair" xar a' boas noitcs, e se casar 7. Atilegr. 148. te. Gil Vio. 2. 41. ~ D'aqui, emboladeim'
lJern. Lyma, Carla, 26. "não me deixes .se embirrão estas raparig-as, ou morrera o embusteira, embaidora. lei. 3. L75. «ouvi:
cair, inda que embique" T. de Agor. l. 2. asno, ou quem o tangel1 Dlis. 5. se. 7. § Em- vos, emboladeim',
{. 112. u/t. ediç. "tropeçar, e embicaI' a birrar com alguem; antipalhisar com elle. §
":mholllçuO, s, r. AcLo de embolar os
mula" V. do Aro. 3.5. § fig. (,Embicar em a. [r ao seu encontro, aproximando-se, e touros, que tem de ser corridos n'uma praalgum descuido" tropeçar. II. P. t. p. 201. dirigindo-lhe allusões olfensivas, dicto~ pro- ça: lui t'ur a embolação.
"embica'I' em alguma culpa" Dlis. 1. sO. L. vocantes, elc. : aqllelle homem t'eio embirrar
];mholádll, S. f. llalcarriada. IJ. P.
§ Ter pejo em alguma cousa, ter que dizer comigo.
E:mboli...o, p. p. de Embolar e adj,:
alguma cousa, que notar, reparar, com
Emllh'rll.h'o, ", adj. Díl'l'ento. § Que "louro elllboladol1 ~ adj. MarraI' embolado;
razão, ou sem ella: (,males, e faltas com- causa embirração. § Antipathico, embir- fig. diz-se do que faz acções de uma colera
muns ningllem embica n'elles" Galv. S. rento.
impotentü, e br:J.veja, e não faz nada do que
I. f. 108 v. querem-se mostrar letrados
Embh'l·en.o, ", adj. JJirrenLo; embirra- ameaça, e não póde damnar.
em embicaI', e reprehender" Paiv. S. l. tivo.
)o,mbolill', V. trans. POr aos touros, que
I· 134 § EmbicaI' em alguem; ter rixa )o;mbhlcál', V. Empiscar. B. P.
se hão dE: correr, bolas de pau ou de ehumcom eHe, tomai-a, pmpeçar. 1116(1; t. 371.
EDlb"~m .. , S. m. ldo 01'. emblema, orna- bo nas pontas para não ferirem o toureador.
"começasse de embicar neUe, em tam pe- mento de alg. obra) Figura, jeroglyphico,
.'mboldl'lill', v. lrans. Sujar, emlambuquena contia" (insistír em a pedir, e co- ou symbolo, que allude a alguma moralida- sal'.
b~ar) "desejava. de embiCai' com elle, porque de, a qual de ordinario se declara por alEmltolhll, S. f. (anl.) I~specie de ódre
nao era seu amIgo" CoUlo, 5.9.2. B. 4. 3. 17. guma,.\rllra, mote, ou rotulo a figura; em- para vinho, feito de couro, tão grande que
"e que ficando naquelle cargo tão invejado... preza, divisa; o emblema contem mora Iida- era carga de bêsla cavallar, ou muar. Etusempre aviam de embioar nelle como géOtp de geral; a em preza, 01.\ divi, a, partículal'. cidal'. -e que o havião de vender (o vinho)
magoada; que elle queria anles rppouso" § I~m ~eral, !igura symbolica, allegoria. § nos ódres, ou nas embôlhas" e não em to§ Achar pstorvo, impecilho: no fi&. "onde V. SYlnvolo, syn.
nel, nem lalha.
F:mbolín, S. f. (do Gr. embolioll, emboquer que o demo jaz, para haver oe cmbi-' Emblcm,..lo, p. p. de Emblemar. § adj.
cal' nelle" Sá Mil'. iiI. P. c. 168. "para que I~slampado com emblema, divisa, ou lenção. lo) (I. med.) Olistrucção por coagulaç.ões ~I
no derradeiro bocejo da vida não embiques Alv. ele 8 ele dez. de 1797.
brinosas, que, formadas n'uma artena, vao
em li" i. é, não te aches com a consciencia
Emblemár, V. trans. Indicar, designar aLterar uma al'teria menor,
E:mbollslIlI-", adj.'l g. Intercalar. § A~lIlO
embaraçada. n. Cla/'. Concordo do 1'rasl. alg'um objecto por meio de algum signal,
"duvida, em que possa embicarll ~ Adag. em emblema: «- o Espirito anta na flg'u- em bolis 111 ai ; o qne consta de 13 lunaçoes,
"Quem embica e não cae, caminho adranlall ra de uma pomba.
ajuntando'se uma ás do anno lunar, para
.ElIlblgódll, s. f. (I. famil.) Embate, que
ElllblcmátlCllmeU.e, adv. A modo dE: o ajuslar com o solat'.
da uma pessoa em outra, tocando umblO'o emblema' em sentido emblemalico.
Emholí!!lllllco, II, adj. Intercalar..
com umbigo, como se pralica na dança :Ia
EmbIC~lIiltlco, ", adj. Que respeila a
Embolismo, S: m. (do 01'. el11bO~lSIllOS,
fand~lI1go, e lundú. § Embigada; (L. pleb.) emblema.
intercalação) (I. chronol.) Inlercalaçao,.ou
barl'lga. Cano. f. 206 V. "não diria do seEmhlemll(ógl'lIl.ho, S. m. Auctor de acto de entremetter, ou ajuntar alguns dIa,
nhor vigario nada, nem da sua embigada" emblemas. AD. dos SI:l1g. 2. 73. "o engenho- ou mezes para ajustar os annos lunares, ou
ventre muito /\,ordo.
so - I1oracioll
. civis com os solares.
'
Embigo, ~. m. (muito usado na linguaI;mhllco, S. m. (t de maL. med.) EmI')mbolo, fi. lU (do Ol'. cmbolonJ.Peça me·
gem popular,) V. umbigo, mais confor- blioo ofTioinal; o mesmo que o myrobolano chanica de fórma c 'Iindriea mUllo curIa,
me á elymologia (do La1. umbilicus),
menor (pltyllanlhus emblica)
enchendo exactamente uma parle da C3p~Emblocádo, p. p. de Embiocar; e adj.
Emboilb.. , S. f. (I. do llrazil) l\ome de cidade d'um tubo, no qU:l.1 opera um mOVIQ~e tem a f(,lção de biOco. § Jllullter em- uma ave que tem pennas até aos dedos.
menlo de vai vem. § Embolo de uma bom.ba,
blOcada; com bióco.
)~lIIboborál', V. Embrberar, que é o pro· seringa, clo. ; é um c~'lindro moveI, qu~ en·
Emblocá.·, V. trans. Dar feição de bió- prio. Eneida.
volvido em couro, rstopa, etc. se aJusla
co : - o mania, a mantilha (sobre a cabeça
EmboCildill'j s. m. Ueb.ocadol' . pedreiro perfeitamente ao cano, e serve para fazer
e rosto). § l/azer que ande embiocado : "a que faz o·lraba ho de em boçal' a 'parede.
aspirar e elel'ar a agua, e expellll.-a com
boa educação não é embiocá-las (às filhas),
Emboclldúl'lI, S. r. Bocca, entrada: V. força. V. Nabo. §. Embolo, na~ maelunas de
mas dar-lhes a doutrina de honra e virtude, g. - de 1'io Pim. Rot. § - do (reio; a parte vapor; é uma peça analoga a d~s bom j)a~,
etc."
d'elle que entra na bocca do cavallo. Rego que lran~mitte ao volante o movimento que
)o:mblocár·sc, V. reI' Tapar o roslo com Caval c. 43. ~ - do inslrumenlo; a parte dó recebe da força elastíca do vapor. § Alguns
o manto, como para fazer bióco.
in trumento de sopro que se põe na bocca dizem embólo.
. )o;mbir.., S. f. II. do llrazil.) Nome gene- para tirar os sons. § 1'el' boa - ; embocar
1':mllolo, S. m. (do 01'. .embolos) t. anl.)
n.;o das fi_bras vpg~taes! que servem de lia- bem o instrumento, lit'ando d'elle sons cla- ~~sporão da prOa ~os nal'los. § Satyra que
l1Ie) ou sao matena pnma de cordoa lha e ros.
no thealro dos anligos se apresentava na
tecIdos grosseiros. § ~orne de algumas arElIlboelllllclI.o, S. m. O aclo ou efl'eilo scena como peça principal.
d' I .
vore.s que produzem essas fibras; V. g. a de em boçal'.
)':mbolsildo, p. p. de Embolsar: //lle:embzra branca, ou jangadf'ira, a embim t'er),:mbocá." (ou - boceill', e der.) v. trans. 1'0 embolsado; estou -; pago.
.
melha, etc. § ma das especies a que dão Entrar pela embocadura: V. (J. emboccar o
).:mbolsilr, V. trans. Mellel' na bolsa, ~
esle nome ~ a chamada guaehillla, ou gua- estreito, (/, ba/'ra. § Embocca.,. a bola 'P"lo al'- fig'. receber dinlleil'o. § Embolsar alguell/,
$U111a, e d esta .s!ltec~u em Hollanda para DO; fazeI-a eutrar, enfiai-a : ~ Embocca/' a pagal'-lhe.
. 'd~
amo.stra, por dlhgenclas de um omclal da rua; enlrar por ella ; e semelhante-menle :
Elllllolsiu'.sc, V. ref. Pagar· se de ~!Vlell:
l1!arlllba portugueza. /l. N. I. 376. § Alguns "embocwr a caravella por entre as estaca:
Embolso, S. m. Pagam~nto, e receli~'lh
d~zem e escrevem enuim. § Eslar nas em- das" li. 4. D. Viei", 7. 318. "fazendo-o en'- lo de alguma sornlDa deVIda. Decr. J .
~was; (phr. pop.) estar sem vintem; estar canal', e emboecar direito pelo olho do ar- t799.
C erlOIlO
a dependura.
co" - pelo caneil'o, pelo olhal, elo., .emboJ;lIIbollildll, s. r. (L. nau!.) onc
Elllblrn-nrllllc.lIlU, S. 11!. (I. do. Brazil) cou ã bala: pela peça do inimigo» § Emboc- costado do navio.
,
. fi .ei.
Arvore do malto virgem, cUJa madeira ser- cal' um mslrumenlo de t'enlo; metter na
)o:mbolládo, p. p de Il00bonar. la~' emve para tabo,ado.
.
bocca a parte onde se assopra para lirar os la embonada d'anquiuhas, e.ro m~D
el
Elllblrll~lI, S. m. (t. do Brazll.) Arvore sons: V. g. embocou o cornelim, a I'aula, pavpzada, emperlada de eontll1has, oU!' p ,
do malta virgem, de cujo fructo se colhe elc. § ElIlboccar a ave; melter-1I1e o comer e tudo nada» Saly/'. tis mOdas.) Acrescen.
nma es[\ecie de lã fina pardenta, com que pelo bico. § Emboccar o cavallo ; pOr-lhe o I E~lllbollál', V. trans. (t. nauf' c ais bos~ enclJém colchões, ~ 'cuja madcir~ tem freio. § Emboccar um copo; pOI-o a bocca tal' o costado do navio, que f que n~,
dIversos usos em carpll1tana. § ElIlblraçu para beber o seu conleudo.
judo, para aguentar melhor o panll
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S. m. (L do llrazil) Dirnculda· da: cilada. § fig. Ardil insidioso. B. Fim'. EIIlIU'ocodí..·o, s. f. Correias por àefrnz
,2. 77. § (anL) Dosque de arvoredo. Palmo P' do escudó, por onde se enfiava o braço para
Embonec~do, p. p. d e .
3. C. 6.
10 suster' braçadeira. Palmo P. 3. 103.
Em~onec'u> ou E~nhonlellr, v. ~rans.
E~nllo~eIHlo, p. p. de Emboscar, e adj. § Acção de enfiar o braço no escudo.
(I. faml!.) Eufellar mIlito como se faz as bo- Mellldo em bosque: fig. «fontes emboscadas
ElIlllroçlllllcnCo, S. m. O mesmo que
necas. B. P. .
..
. em ale%l~es arvoredo.s.. Lobo, r 302. § Og. Embraçadeira, ou emuraçadura. 11. N. I.
EmholleCIl'··."C, v. ref ~ufl'ltar-se mUI- II. P.. ': 062. «os maos homens emboscados 112. -embraçamenlo da rodel1a..
lo. Embqnecar-5e parece prr.l~nv.el a embe/le· em VICI~S~' (com<:> ~ettidos em um uo~que,
)o'mb,·o..,á'·, V. trans. Segurar o escudo,
car-sC vI.ndo de voneca. § HOJe dizem algun;; ou bastldao de VICIOS). § Lagar emboscacLo; ou rodella, a adarga. metlendo o braço pcimpropriamente, bonecra, embonecrar-se.
colwrto de bosqup, e disposto para n'el1e las embraçadeiras. Ined. 2. 262. "embraçanEmboDO, S. m. Augll)ento de bojo, que se f~zer embo cada, encoberta, cilada. Pi- elo sua adarga. B. ClaJ'. 2. c. 7.• - o esse dá ao costado no navIo, p~ra que possa nheu'o, I. 8~.
cudo" BrU. C. 3. c. 2. § ElIlbraçar a capa.
agueutar melhor o-panno; faz-se sobre o J!Jmbo>iCIl", V. trans. Pór em emboscada: ou capole; enrolaI-os no braço para faz r
antigo costado ou pondo· lhe outro.
v. rI. mandou emboscar dltzenlos homens. d'elles escudo. B. Clar. C. 5.
EllIb~(Jnc, S. m. O acto de emboccar o § - se, v. rer. Pó~-se ~m emboscada, cilaEml...áce, S. m. Laço com que se apaaro no Jogo do. truque.
.
da, encoberta. Bftlo, Gt1C1'I'.: p. 3ltO.
nham, par.a que não caiam soltas, as cortiEII.,boqullllllr, .v, trans. F~zer encaues . Emllo>lt.,,·, V. trans. Untar d~ bosta, suo nas da Janella, da cama, etc.; braça·
em forma de boquilhas, em dllTcrentes pe- lar com ilosta. Coulo, 5. 6. 4. "emboslando deira.
ças de madeira, como portas, janellas, etc as varamJas, como se foramos feri,los (os
Eml"'''Dcá,', V. trans. Branquial' torEmbó,''', adv. Compo"to das palavras Portuguezes, que entrámos nas dos naires nar branco; embranquecer.
'
1111 /io~ h~ra- ~em el)1 geral implicí~amente e bramanes) de algum mal contagioso •. Y.
Emb,'olldecé", V. trans. Fazer, tornar
essa slgOlflcaçao : va-se embora; va em boa Desempolear.
brando, tenro; amollecer: "embrandecer
!Iora. "vós podeis ir em boa hora.. incri. 3.
J;J'~'bo>lCclll'llo, ", p. p. de Embostellar, nossos membros» Ined. 2. 543. § lIg. Abranl27. llquaudo .wo boa hora fezer v9lta" c.am. e adJ. Coberto .de bostellas.
da\: V. g. - a (tII'ia; - o lJeilo dtlro, as..
/liloel. •nessa Ide vós, Senhora» nessa; 1. é,
Embo~tcll",·, V. trans. Encher de bos- qUlvo.
lI'essa hora boa. V. Hora. § Embora, mui- tellas, de pustulas: e fi$' emporcalhar, enEmbrllndccer, V. intrans. Fazer se
lo em/iol'a; seja assim, não me importa. xovalllar. § - se, V. ref. O mesmo no pr. e brando. § -, transito fig. "Emvraneleceu o
Com. Filoel. j. 5. (Solin) "ficai-vos, Se- fig. F. EI!ls. 2. p. 29. "de que vossos escri- seu ventre, e fez camara" Luz da Meti. p.
nhor, embora... § Vá·se embora; imperalí- ptos se eniboslellão...·
'l9. ceder o tenesmo, ou a tensão.
iam.ent.e, saia d'aqui, relire-se~ § Embora;
EUI~ot"déh'nH, S. r. pt. (ant) Peças de
EllIbr"lllllí.·. y. EmbrenhaI'. Inecl. {reg.
conJ. amda que, apezar de, nao obstante: lençana, como boccaes de mela, que se
EmbranqucccI', V. trans. Fazer branembora murmure a gente; embora elle queí- calçavam por baixo do cauhão da bota, e COo branquear,: v. g. embranquecer a pra·
13, não quero eu.
cobriam os calções até acima do joelho, la. ~ El1llJranqueeei'-se, V. ref. ou
Embóros, S. m. ou r. pJ. (1\ mesma forma- para evitar que estes se sujassem.
J';."bl·lIllquccér,. V. intrans. Fazer-se
çàoque o antecedente. V.) Parabens. felicita.;mbotitdo, p p. de Emuotar, e adj. Do- brando, crear cãs. Sá Mil', Eslr. {. 173.
çôes: dar os emboras: v. g. da victoria. N. to, rombo, sem fio, sem gume. § fig. Gasto, «não de balde embmnqueci sobre os livros..
dos Tavoras, (. 117.• dar a boa hora da sua cançado.
encanecer. § "Ir·se·ha embranquecendo com
chegada- B.4. 4. Freire, Palmo P. '4. {. 6 V.
EllIbot"do,·, adj. Que embola~ que cau- a frigida neve o secco monte.. Cam. Ode 9.
uiz, as emboras. Lavo, r 486. «com tão no- sa embotamento.
tornar-se branco' "começa a embrallqueíOS em/ioras o festeja...
EllIllotndú"n, S. f. Acção de se emuo· cer-sc o mar incllado» (com a carneirada,
t;,uborozélro, adj. Signil'. incerta. Cane. tal', ou fazer-se rombo. B. P.
ou llór em que se desfaz) Eneida.
(.173.•se la vem ser máo toureiro, e ficar
.Jmhotllmcllto, S. m. Omesmo que lim.Jlllbrnllquccído, p. p. de Embranqueemborazeiro".
botadura. li. P. § lig. Hebetismo; o-estar ceI'. Eneiel. 7. 121.
Emborellçiio, S. r. Acção de emborcar. boto, sem agudeza de espirito, incapaz de
.'lIIbroveá'·'Hc, V. ref. V. Embraveccr8o~. Aeção de eutornar. § El'I'lborcação; (I. penetrar; o ter alguma faculdade enfraque- se. Virialo, II. 71. "o toiro tornando atráz
meu.) hanho que ;;e dá em alguma parte do cida: "embotamenlo do entendimento, para escarva, e se cmbravea"
corpo, a qual se cobre depois com estopas entender cousas espirituaes.. Mar/. Cal.!.
Emb,·ol·cCet·, V. tram. Tornar bravos
embehidas no liquiuo do uanho.
231.
os homens, ou animaes; enfurecer. AJ. C.
ElIlhorcár, V. trans. Vollar o vaso com
Embota"": V. trans Dourar, ou gastar o 7. 5~. § - se, V. rer. Tornar-se bravo, feabocca para baixo. Leão, Orig. 203. 1?los fio e gume do' instrumentos de cortar; des· roz: «as abelhas embravecem-se" Sego Cer&lIIcl. (.158 V. emborcou o fra co; o venlo afiaI-os. § ii. Fazer rombo: -embotar os in- eo etc {)iu. Arr. 7. e. 16.
emborcou o navio, a jangada. Altcll·. ChI'. 4. strumentos de furar" V. de SI/SO, C. 1 . §
Elltb.·..,·ccé.·, v intrans Embravecer-se:
c. 105. § fig. EmborcaI' wn copo de vinh'J; fig. Embolar os fios da lingua corladora: -~Iarte de espada armado embl'avecia" &1'1'.
esgolal-o avidamente.
"as leLLras não lhes embolarão as lanças. I. r 97. "Eneas embravecendo; !tual agua
ElUboré>l, S. m. pt. (L do Drazil) Nome Sev. Disc., i. é, não os deshalJilitaram para da torrente ... ou tufão fu'rioso" Eneid. 10.
de lima antiga tribu de indigena:.
tractar as arma. § Embalar a aerimonia 148. "os elefantes quando embrave~emu
t:lUborllhiulo, etc. V. Emburilhado. Casl. dos venenos; privaI-os d'ella. § Embalar a /1.3.4. 6. • embravecer o mar.. embravecem
11. C. 66. e 2. 13!.
agudeza do jlli;;o; tornar estupido. Ac. dos as ondas» Bem. Rim. "lagOa ,j'agua estant:lUbo,'nál, EmbUl'núl, ou ilmho.'nitl, Sing. 2. 16. "embolão os fios do en:E"'cnho que, que quando ha temeestades embravece
s, m. aceo, em que se dá cevada, ou mi- com as interpolações do estudo". § 'mbo- corno o mesmo mar- Lcac. DeSCI'. c. 9. (fallho, as beslas, mettendo-Ih'o no focinho. § lar a visla; tOl'llal-a menos aguda. \. elo la do cume de um monte ingreme, especie
II. e lambem Bornal, (I. miliL \ Sacco de Arc. § Embolm' os denles: V. g. com acido, de tubo communicante com o mar?) -emmarcha para a tropa. § EmbOl:naes, lJ01'- de sorte que se não póde masligar: -os bravecwa furia das cllamas"
naes, ou Bul'naes; (I. naul.) uuracos no páis comerão o agraço, e aos filhos é que
J;mbrlll'ccido, p. p. àe Embravecer:
toslado do navio ao nivel das cobertas, se lhes embalão os dente !Jl. § Embolar o fig. "a tormenta embravecida" Uliss. "em·
jMJlonde c escóa' a agua, qur' cahe u'el- C!l1~1l0 das leis; tornai-o menos severo. Arr. bravecido fogo» Sego Cerco de JJiu. 105.
las; lem unias mangas de panllo alcalroa- 5. 1. § EmbolaI' o palladar; fazer-lhe per- Eneul. 8. 59. "lIercules cmbravecido.. Cam.
do, ou oleado, pelas qual' sabe a agua. der a delicadeza.
Ecl. 3.
AllIal'tU, 51 V.
),mbotá"'>lc, V. ref. Tornar se boto, esEl1Ib,'ul'cclménto, S. m. Acção de se
f.mbol','nchiulo, p. p de T~mlJorrachar, tup!do. § Embolar-se o vinho:. V. Dotar-se embravecer; irritação] furor. agastamento.
o vmho; toldar-se; perder o vl~or.
Emlll'ealdo, II, adJ. Breado, coberto de
ead]. (I. vulg) EmlJriagado, bebedo.
~llIborrllchár. V. trans. (I. vulg.) EmJ':mllotcllu'u', v.·trans. llecollJer, guar- breu.
bnagar, embebedar. Ulis. 3. sC. 7. Ac. dos daI', conservar cm 1J0telhas, em garrafas;
Embt'eál', v, trans. Brear, alcatroar.
SllIg. 2.398. § _ se v. reL Emuebedar-se. engarrarar; V. a. - os vinhos.
I'JntlJl'échádo, p. p. de Embréchar; e
8.1. 9. 1 0 . '
.lmllotij ....·, . v. trans. Melter em botijas. adj. Adornado com embréclJãdos. B. Flor.
f.mborrlllhúdo, p. p. de Emborraluar § (I. naut.) Fazer botija uos cabos, ou en· 'lo 3. "salão esferico embrechádo por toda
ead]. Mellido no uorralho: V. q. o bolo em~ grossal-os em um logar dando-lhes fórma a pa!te com a riquissima, e luzidissima pe~rralhado; i. é, sujo do borraiho, ou aque- p)'ramidal cónica. Eslal. dos Guardas AJa- d.rD:na das estrellasu §-, S. (I. fam.) lI<?spede,
~do ao borralho.
rinhas do 1." abro 1796. "os modos de amar- VISita, ou qualquer cousa, que nos mcom.:RlbOrl·RlhlÍ", V. lran . Cobrir com bor- rar, dar. nós, fazer costuras, forrar, emboU- mo~a, e ~esa.grada. § Entreacto, e~tremez.
rt!ho, para aquecer, ou cozer: v g. o uo- jar, etc."
,
Elllhrecllodoló, s.. m. pI. PedaCinhos de
\o; de soborralho. § Sujar com borralho.
Emh"lIçlldéit·o, S r. El1Ibraça~ura, bra- lo~ça, de crystal, VIdros, pednnhas. ~onI. F:Rl~orrál', V. trans. Dar a primeira car- cadura. Pinlo, Cavall. § Aro, cmta forte CUlnhas, co~ q!'e se formam, e enfCltam
'Ia la, depois de escarduçada Reg. de pan- de couro crú por uetraz da rodella, por on- grutas nos Jardms, ou se adornam as pa~.de 1690. C. 5. "e tanto, que as im fOr de se enfiava a mão, e o braço para a segu- redes. .
.
lIe1lada a cardarão, fundindo-a muito bem raro § Aro de ferro para a cabeça da estaElllb,'eebõr, V. tr~us. Ornar, enfeitar,
IOllllbo··rar".
ca uão afrouxar quando a cravam, ou On- adornar com embrecllados.
~elllho8eádlt, S. r. Tropa que se escon- cam a macaco; diz-se tambem braçadeira.
~1II1"·enbád .. , p. p. de Embrenhar; e
, para assaltar o inimigo de repente, ou Tambem forra os eixos da porca do SIOO; adJ. Coul. 4. 6. l. ~emos, CeI'. -embrenhado
IJllrprehendel-o na sua marcha' é um dos e em geral tudo o que abraça em aro.
nos matos. flg. "tmlta os olhos embrenhal~ de guerra. AJ. Lus. I. 3.' 8 ~ Gente
EmbrltçlÍdo, p. p. de ll:mbraçar. Seg. do~ debaixo das sobrancelhas.. Lobo,. t: 358.
oceulla, para surpreltender alguem C. de Dili, f. 338. "com adargas embl'aça- "vl~a s)'lvestre e embrenhada- Ftl~s .. de
lIr SUa passall'em, para roubar, ferir, ma- elas" "o escudo embraçaclo" hum. P. 3.91. Prutc. 1. {. G6. -embrenhados nos VIClOS.
,ele. § OIogaI' onde se faz a embusca- ~ V. [ALS. I. 86.
I II. J. {. 234. 2. § V. Emboscado,
IllllbOnllo,

de, embaraço..
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Emhl'cuhlU' V. traus. ~reller, e3conder' um negooio, uma causal ou demanda. En-' emlJl'lltio toma o nome de (olo. Embryiin
por dentro da brenha, maLLo, ou bosque. redar, 'intrigar : embru hou locl(t a cidade. § no sentido llk' diz-se por cousa não desell~
lne(l. l. f. 513 . • ellllJl'enhalJão as mulheres, El/lbl'/J.lJlar o eslol/lago; nauseaI-o: e fig. volvida, e lelo só se u a no sentido proP. fllhos nos matoso § - se, v. ref. Elllbl'll- rlar d~sgosto. fazer nojo: ·u. g. clir; pal'voices prio.
nhal'-se no bosque; metter-se por elte den· que embrulham o eslomago.
";1Il1U'yoctouía, s. r. (Je cmol'lfão e do
troo Leão. ChI'. J. 1. e B. I. 1. I t. § ng Em.~IIIJU'lIll,,\r·"C, V. rer. Envolver-se, mis- Gr. klónos, assa sinio) (I. med.) 'Acc'ão de
IJl'Cnhal'-se nos vicios ; engolfar-se.
turar·se. § Emb1'lllhal' se (alland.(): o que cau-ar a morte do feto po utero.
.
.;lIIh.'etído, por Embutido. Provo da 11. pronuncia, ou se exprime mal. § Emant.'lIlh,''}·ogcoía, S. r. (de cmbl'llào e ,lo
Gen. 3. p. 41!l.
.
Ihal'-se.o lempo; toldar-se, qu~ndo quer Gr. gené, ge~'auo) (I. de biologia) ~'ormação
.·JIIlh"'lí, v. trans. (I. do IlIdo-porluguez) muJar a chuva. 11. N. t. 3G·2. § Embl'ulhar- e despuvolvlmerlto dos seres vivos deSfie
Bmbrulhar.
.
se o nel/ocio, elc; embaraçar-se, dirticultar- o ovulo até ao nascimento. § Estudo d'essa
";IIlIH'IIIQ'lÍdIlUltmtc, adv. Com embria- se. V. EmlJUrilhada, emburilhar.
formação e desenvolvimento. N'esle senlido
guez, no estado de embriaguez. § IIg. Com
.'",h,·4.lho, s. m Volume, ou cou a en- é ml!lhor embryologia.·
enthusiasmo, com paixão.
volvida em papel, panuo, etc; pacnte. §
Emhl'yo;;élllco, a, adj. Que se refere
";lIlb"'agÁdo, p. p. de embriagar. Beba· fig'. Intriga, enredo, embrulhada. § Cousa pertence ã embryogenía.
I
do, embebedado: "a Noite empreg·a·a Em que se não apresl'nta elal'Umente, que se
J~mbl')'ogral)hin, S. r. (do Gr. embrllDIl
vis, Obsceuas Orgias embriagae/as., F. Elys. euvolve cm U1,)'sterio. ~ Cousas mi turada, feto,- e graphõ, eu descrevo) II. med.) Parlé
~ lig. Tran;;portado, fóra de si por excesso confunJidas. § Itmbl'ltlll'J elo cslomago ; Cig. da. anatomIa, qne tem Jlor objecto a descri.
de paixão, inebriado..
,.
V. EmÍlrulhamento. § Papel dc emlJl'ul/w; pçao do feto .
.F.IIlJu-llIgntlol', ti, adj. e s. V. Embna- papel ordmario destinado a empacotar.
Emlu'yoJugill, s. r. (do Gr. elllbl'llOIl e
l!JllIb,'usc'Í1', v. intraus. ou - se, V. ror. logos, discurso) (I. med.) Discurso tracla'do
gante.
.
.
.:mlu'ltlgiílltc, adj. 2 g. Que embnaga, Fazer-se brusco. § fig. CalT('g·ar-se. Diario sobre o feto. § Propriamente, o estudo da
emuebeda, inebria. § il. p. a de
ele Ourcl/!, f. 597. "começou o bispo de em- formação e desenVOlvimento dos seres viElIllu'luglll', V. trans. Embebedar com bruscar... § Embruscar o (tia; escurecer-se, vos, desde o ovulo até ao nascimento. \'
excesso de bebidas alcoolicas. § Dit-se das aunuviar-se. Sá e Alil'. Cal'la, 7. '!til. etliç. Embr)'ogenia.
.
paixões, como fazrndo perder a razão.o .ql~ando o mur,uo esclarece, e quando cmI':mhl')'ológlco, ", aujo Que s') refere
amor CIIlbl'ioga·' Vieir. 10. 313. Il. "'101'.2: Im/sea... § Embruscal'-se o lcmpo: fig. so- pertenee ã embryologia. "OS estudos el/l~
202. "embriagar com a saudaue de hum rei brevir Irahalllo, iuforluf!io, mudar-se a máu bl'yolol/icos re.velamm que em certas épocas
amado.. ld. Palav. I Ill8. "emlJria.'lal' a es· o _estado uas cou as. Eufr. 5.4. "n11lnde O:os do desenvolvlI~('nt~ do embl'yão, este apre·
p~da da sua ira, e viugança 1.10 sangue dos nao se emlJrusque o Lempo". § ElIIlJrusoal'-se senta extraordlnana analogias em classes
mlseros sedUZidos" V. 11Iebnar. § - so, V. alg'.lem; carreg'ar-se, enfadar-se, entriste· animaes muito di5linctasl>.
rer. Embebedar-se. § fig. Exaltar-se por en- cer·se. CasL. 3. e. 1'l4. • de inveja do favo·
.·Jmb)')'olo:,;ístl1, S. m. (I. med.) Auclor
thu. iasmo, alegria, paixão. etc.
res, que virão fazer, emlJl'useál'ão-seo.
que tracta cm especial dos embr·yões. Met"JlUhJ'iugllCZ, S. r. .Bebedice. (Ai. C. 6.
F.lIIIH·Uhí.) V. traus. Fazer tomar a na lo, C. p. 28. e 413.
30); bebedeira! debóche. l'iIJira, 3. 486. 2. fureza e coudição bl'Ut~1 das fera .
J~mb")'oJllÍdo, Q, adj. Confeccionado com
..tomarão os ca Ices, e vasos sagrados. ap":IIII"'"t~Cel', V. trans. Tomar semelhan· bryonia. Curvo, Polyanlh. p. 381 ..
plicá-los-hão a suas uefandas cmbl'iaguezes" te ao bruto; tomar JJrutal, estuflido, desar.'lUbl'YOllál, adi. 2 gan. Que pertence
" - do calis do Senhor.. hL.
ruzQado: v. {l. as pai..cões embrulecem o !to· ou diz rêspeito ao embrYão, ouJeto. C ri;
F.mhJ'1iio, e der. Y. Embryão.
mcm; o villho o embruteceu: .. ill'norancia Palhol. «moleslias-o.
Emb.'lcll, V. tralls. (do lndo·portuguez) , que o embrutecia, ou cegava a desconhec r
ElUbl')'OIHíl', V. lrans. Fazer germinar.
Tornar confuso, confunuir ; embrulhar, em· a ua mi eria". § Elllbl'ulecel'-se, V. ref. ou § fio{. Ebboçar, dar os prirneirJs traços.
baralhar.
Emlll'/J.leccl', V. intrans. Fazer-se como bru·
.,:... IH'you/Í)'lo, n, adj. (I. de his!. na!.)
EmbrldlÍ.lo, p. p. de Embridar. g adj. to. 1'. -Bmbl'Utecido.
Que se refere, pertence ao embryão.
fig. "Aos .maiol'es, e mais ellllJl'iclados de Ju·
~';U1~H'lItecí"u, p. p. de EmbruteceI', e
.'lU1H')·ooítc.·0, ", adj. (I. d~ hisL. naL.)
deoso Cetla, S. 1). 13I..or1,'ulhosos.
adJ. 10rnado bruto; semelbanle ao bruto Que tem, ou eontém um embryao.
Embrhliu', V. lrans. POr a brida ao ca- em desarrazoamento, e tupidez, e cegueira
Embl'yóparo, n, adj. (de elllbryão: e do
vallo, enfrear. § ElIllJridar-se, V. ref. ou
de entendimento, de paixões: V. g. embru- Lal. pa,l'el'e, parir) (I. zool.) Que dá á luz
EmlH'ldál', V. intrans. Tomar' bem a bri- .tecido alé des(Jonheeer o Cre.:ulor.'
simples embrJ'ões.
da: V. g. esle cavalto embrida lJem; i. é, er1':IIIbl'utcclmenlo, S. m. E·tudo de uma
";mbr)'opJáLlltico, a, adj. (de embl'yã~, e
Gr. pLassein, rormar) (I. anat) Que perten·
gue a cabeça, e chrga a barba ao pescoço: pessoa embrutecida' eslolluez, esturidez.
(como V. rcr) .. s'IJlIlb,'ida (o ginete) e aneiJmbl'llXár, V. trans. Fazer o ma que as ce a constituição do corpo do embr)'ão.
ra mais do que costnma. 11lalls. A(. (. '7.7. bruxas \srgunno cre o vulgo) f~zem com
Em'H'yothlásto, S. m. (do Gr. embl'yo/l,
ull. 00. e fig. diz-se das pessoas: "emlJri· bruxarias. Vaso. NuL. "estes feiticeiros os e tl/w6, eu quebro. despedaço) (L cirnr.)
elar a barba sobre o peitú.. FerI'. BrisLo,1J. embl'uxão a cada passo... § f1.('. Enrciliçar, Instrumento para quebrar os ossos do félo,
68. § Embl'idal'-se; fig. fazer-se sulJerbo, encantar, seduzir: V. g. lous linelos olhos me e facilitar a sua extracção nos partos labo·
insolente. B. Per.
embruxaram.
rio os.
Embl'oclIcão. S. f. Y. Emborcacão, CO°
";mb")'uu, (do Gr. cmbl'lfoll), .OU EmEmb)')'otocíl1, S. r. (I. anaL) l'iascimento
mo se diz. • ,
•
b"ii'O e ueriv. S. m. Gennen fecundado, d'ul11 féto com outro féto no seu seio.
JiJll1hl'OCÁl', V. Emborcar. Canc. f. 87.
ou ru Jimentos do f(lto, quando começa a
ElIlbr)'otomíll) S. f. (do Gr. embl'yoll, e
EIl1IH'oll1ll1cnto, S. m. (anl.) Bordadu· formar-se no utero, ou 110 ovo, e apena~ lemn6, eu corto) II. med.1 Dissecção an~to·
ra. Ord. Af. l. f. 176. Cuido dever separar- tem un lineamentos mal distinctos. § E~lal' mica do embrJ'ão,operaçào que conslsle
se o elll, e lClr-se bl'Olan··enlo.·
cm embr.lfão; li"'. diz-se de qualqner cousa em cortar o féto em bocados quando esLa
.'lIIh.'omndó." S. m. e adj. (I. do Bra- apenas planeada, ou com çada, para a qual morto no ventre da mãe, para sair por p.arzil) Oque embroma; ellgauador, trapaceiro. Rln,la o· materiaes e acllegas não estão tes, quando a rórma da bacia não permllle
I'Jmh.'onui." V. trans. (L. do Drazil)' De- junto, ou estão sem ordem alguma. § fig. que saia inteiro.
morar propositalmente a 'olução de um ne- "Portugal, antes de o ser (reino), e eslanelo
.~lI1b")·ÓtODlO, s.m. ln trumento qnesergocio, dando mostras de o querer coucluir; ainda em embrião·, (no conde D. Henrique) ve flara operar a embrJ'otomia.
Vieira, Pai. r l!ll. "as artes e manufactui'Jmh.','Ótl'Ollho, S. m. (de Dmbl'yão, e Gr.
enganar, illudir.
":m'"'ul1ci,,lo, n, adj. e p. p. de Em- ras esLão ainua em emlJl'ião.. i. é, rudes, lrophos, que alimenta) II. boI. e zooLl S~b
bruacar. (I. do Drazil) illetido, guardaJo em muito alrazadas, muito em principio. § fig. stancla que serve para alill)entar oembrJ'ao;
bruaca; o milho está todo embl1taclUlo.
·ElIlbl'ioêlls ainda nào informados com a é o albumen uas plantas; a clara e agem·
Emhrll11Cál', V. trans. iI[etler, ~uardar alma da ré.. f/.icira, la 3!l3 por neophJ'tos. ma do ovo nos anrmaes.
em I.Jruaca: Embl'ltaqltei todo. o leijão. _ ~ ~$. Emp~eza mallograda. Chayl!'s: ~em
EI!lb"YI~lkíl\. s. f~ (do G.r. emlJl'!I0II ,.e
"~Il111I'nlluidl1, S. f: (t. famll.) Confusao, Dl'lao de chuneras, aborto de abomlnaçoes... helko, eu tIro) Exlracçao do fcto com o fOiperturbação, desordem de palavras, razões, § Projecto, plano. Vieira, CtLl'l. ['i3. 1'. I. ceps (a ferro.)
.
ou nos ne~ocios. § Intriga, enredo.
"andavão entre mão~ embrioens de tal ex·
Emhuó, S. m. Insecto dó DrazJl,. curldo,
Embrulbódlllllêule, auv. Confusamen· pectação, que, se chegarem a sahir a luz roliço, com pés muito miudos, e mllltosl e
le, sem distincção. llJedina, da Oração, O. etc .. § Em botanica, dá-se este nome ao que se faz massa qne cauteriza, e queima
3. p. 9. "imlJrulhadalllwle"
.
corpo organi ado, que ainda não sahiu dos quasi como a pedra infernaL.
.
• :Ulbrulbúdo, p. p. de Bmbrulbar e adj. germens das sementes e dos 1J0tõ.es das
Elllh.u;ãdllmcntc, adv. Á escondldas~
§ fiO'. "Tempo revolto, e em.brulhado.. 11. N. arvores; é elle que deve dar ol'lgem, pelo a occultas, com dissimulação. § OOlll!!I'-,
I. 1. 36'2. li Intrigado. § Eslomago el1lbl'u- seu desel1\'olvimcnto\ a um vegetal seme- por palavras dissimuladas: ii. que nao ofl/rado ; pert~rbado por não poder digerir, e Iha~te ãq~lelle de onae provém..
fendam o prjo. Luc. 3. C. 9:.
a' de
parecendo diSpo to a vomitar.
(Embryao, Felo. Syn.) ConfundIram-se
";mbncn.lete, S ou adj. '2 g. IJIl.
EmlU'1I1hutlu." u, S. O que, a qne faz talvez por al8'\lm tempo estes dois termos JBll1buçadõ. Uam. Selcuc. Pl'ol.
.
.
embrulhadas; revolvedor, ou enyolvedor; de p!rysiologra, mas hoje em dia dill'erenEllIJmçádo, p. p. de Embuçar, e a:Jintrigante.
çam-se, e nao deve um IIsar·se indistincta- Coberto com embuço. § Coberto com "s:~
EllIh"nlbamelllo, S. m. § Acção de em- mente em logar do outro. Chama-se em- com C<1pa, com capote; !file tcm o 1'0 $brulhar. § Embrulhada, intriga. § illovimen· IJryão ao corpo iufurme do animal, aos coberlo com a capa, capote, elc. ~ fig. N8a
to, ou inquietação nallseosa do estomago; ~eus primeiros rudimento~, ao producto ce o sol embuçado; milito nul.Jlad0'r ~es oe
engulbo. 1'. Embrulhado.
Jmmediato da conceição, ao que não tem "Diz parvoices em~uçada$ em em ab onEmbl'nlblÍr, V. trans. Envolver alguma a ligura correspondente á S\la especie. my terios.. "a arte anda embuÇOlJa n~~~atla
cousa em papel, panno, etc. § ng. CO\lfun- Quando se apre entam já clara e distlncta- selhoso Pinlttil'. 2. 1'l. «a manha clII 'dis,
lIir, perlurbar, embaraçar: 'v. g. embrulhar 111ente as partes que compõem o animal, o com a capa da nuvens" § Emllllf'1tln,

EMB
rarçado, dissimulado: v. g. desafio embuç&do. Luc. 5. c. 16. «embuçados treições" D.
F. de Porto Ve,·s. 147. «.as suas palav~as sempre ~ão embuçadas. 1. é, tem sentIdo, que

não mostram Jogo a primeira face: «andanda estas cousas sempre embuçadas entre os
Parseos" (opiniões,religiosas) B. 2. 10.6. §
lncoo-nito, occultb, ou disfarçado: «veyo
omb~çado a cidade dar-lhe conla do negocio" B. 4. 5. 14. § Embuçado, a, S. O que, a
que anda embu~ado, que traz rebuço:
.quem sera o embuçado" Lobo, f· 653. Ac.
dos Sin(J. 2. 406. «por onde tantas emlJ!/.çadas (meretrizes) andão" .Sá e Itfi,'. Ca7'la
Guodalquivi7', ele. por isso diz Leão. DescI'.
O. 88 ... as mulheres Portuguezas não andarão soos, nem embuçados, sob pena. de as
terem por infames".
Embucalór, V. trans, (I. do Rio Grande
do Sul) PÔr o buçal no animal. § ligo Ellganar.
Emlnaeúr (a parede). V. Emboçar.
EmbuçAr, v. trans. Cobrir O rosto com
embuço, ou rebuço. § fig. Di~simular, disrarçar : V. g, - a sua tenção, o pen.samenlo.
Patm. P. 3. (. 142 v. «-a pobreza" Luc. 9.
5, encourir. § nos lned. 2 579. "OS Mouros
embllçarom. parece erro por embaçá1'am,
pararam como embaçados.
EmbllçÁr-'ll", V. ref. Cobrir o proprio
roslO com o embuço. Lobo, r 653. «embttça·fe com a manga do capote" § fig. Encobrir-se. dissimular·se, disfarçar-se. Ohagas.
T. 2. 209. "o amor proprio se embuça COpl
o amor Divino".
Embllehíldol p. p. de Embuchar; e adj.
Que tem o bucho cheio, farto. § Farto de
cousas que enfadam, ou de enfadamentos:
.eJle se escandalisou, al/egando mui e11lbuchado. que não era zabulTo» D. F. Man.
Feira dos Anexins. 3. 5. § (fig. e fam.) Que
anda com penoamento, ou agastamento secreta; que não de;abafa, que não diz o que
pensa por não po.der, ou não querer.
EmbuchAr, V. trans. (t. pleb.) Metter no
bucho: v. g. embuchou duas gaLlinhas ; i.
ti, comeu. § Encher o bucho, fartar. § Causar peso, ou oppressão no estomago : V. g.
embuchou-me o jantar.
Embllehiír, V. intrans. ou - sc, v. ref.
ambos fig. Anojar-se, e dar signaes de enfado sem contudo desabafar. Sl'm dizer o
que sente. ou o que pensa. § Ficar calado,
por não querer ou não poder responder.
Emhúço, S. m.. A parte do capote, com
que se cobre o meIO rosto, quem se embrulha n'el/e, e quer disfarçar-se. § fig. Disfarce, dissimulação. Port. Rest. t. 156.• sem
embuço respondeo ao vice-rei" Ae. dos Sing
2. 82. § Cair o embuço; i. é, a mascara, o
disfarce do bypocrita. etc. Sá e Mil'. § Embuço; fig. encoberta dissimulação: «são
emblLços dos danos. qne traça» «embt~ços de
suas torpl'zas, e devassidões" .as coradas
mentiras embuco de tão Ceya aleivosia, etc..
Embullllmento, S. m. O estado do peixe embudado.
Emblldílr, V. intrans. Diz-se de alguns
peixes, que ferram a l';cca nas pedras. e
assim estao mUlto tempo.
Emllúdc, S. m. (ant.) Funil. § Planta da
ramilia das umbelliferas. § O mesmo que
AmblLde. V.
Embul, S. m. (1. do Drazill Arvore do
malto virgem da familia das anonaceas, de
que ha duas espeeies, bmnco e amat'ello.
ElllbullllÓdo, a, p. p. de Embuizar e adj.
Curl'ado em arco.
Emblll7.úr, V. traRs. Curvar como arco
de. buiz, ou aboíz. B. 2. 2. 8. «em a nào
oalDdo entre as estacas, que ellas foram cor-'
rendo ao longo das cintas do costado meyas
elllbuizadas, quando huma (estacaI veyo ter
ao lugar da bombardada barafustou pelo
baraço, com que a nào ficou retidall (as es/acos estavam embttizadas ou arcadas pelo
Costado da nau entalatla accommodavamse il yolta do costado, porque eram de varas.tao brandas. que davam o logar necesh fiO par.a a passagem dos navIos; como
n
~r,.os diZ ahi mesmo: não eram pois as
CIntas da nau, que estavam embuizadas : e
porlanto embuiza1' não signillca a/ocltar,
nem embuti!': quando a estaca embui;;ada
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encontrou o buraco (e não o baraço como
traz a tlft. ediç. de B.) que a bombardada
n'ella fizera, endireitou, e enfiou-se por elle,
e reteve a nau. V. Darafustar: e V. o mesmo successo da nau D. Lourrnço de Almeida, referido por Casto 2. C. 80. «os c'ldaveres lJUns jaziam tendidos ... outros com os
corpos embuizados. apertando com seus punhos a roupa" Azu,·. P. 3. Tomada de Ceulo" C. 91. f 254. 2. (de abuiz) Aqui tambem
embuizados. é encurvados' oppoe·se a tendidos. ou estendidos ao longo.
Embulo. V. Embolo.
Emburl\J1a, S. C. Arvore do Drazil da familia das terebinthaceas. § \-Ia com o ruesmo nome outras rspecies : V. (J. a embm'a-

na bl'al'a; a - mansa; a - de' chei1·0.

EllIllUrel'cllIbo, S. m. Planta do Drazil
da familia das convo!.vulaceas.
l~llIl1111'IIIIÚdll, Emhurllbór, etc., por
Embrulhada, Embrulhar elc., vem nos classicos: v. (J. rmburilhar-se com uma muIher; o que tracta com ella. V. Embrulhar
etc., como hoje se diz. Uast. 4. C. 48. "os
inimigos se forão embttrilhal' com el/es às
frechada» envolver, misturar: e L. 5. e.
75. "mandou emblwilhar o cadaver n'huma
manta" § Emburi/har-se com mulher; ca~ando mal. Fel'r. Bristo. 4. 3. § Utis. 3. I.
Vilh. 5. 2. "embuTilllOcla. (subst.) como con·
fusão, enredo.
Elllbllrllhitdo, p. p. de Emburilhar : V.
Emburilhada. § ligo Implicado contra direito, e comprehenilido em pena: ..som emburil/Lac/os dos corregedores)) Ord. Ar. 5. f.
218. §-, s. m. O que se amancebou; o que
casou mal. FerI'. Bris/o, 4. 3.
Emb",'III,,·,,·. V. Emburilllada.
Emburlllll. V. Embornal.
Enlbllra-íldo, p. p. de Emburrar; e a(lj.
Parado como bnrro. acuado, emperratlo. §
fig. Amuado, agastado.
Embllrrúr, V. intrans. Ficar parado co°
mo burro, acuado, emperrado. B. Per. § fig.
Amuar, aga tar-se.
Embul'l'leíulo, p. p. de Emburricar ; e
adj. Enganado grosseiramente.
Emblll·rlc ....r, v. trans. (t. vulg.) Enganar alguem, ou tentar enganal·o grosseiramente. como a tolo rematado.
Emburllíbílr, e der. V. Embrulhar, etc.

Vith. J. se. 3. "emburulhada.

EmhÍl'ltc, S. m. Mentira ~rtificiosa para
enganar e enredar. por palavras, ou com
obras tambem. B. Flor. 2. 169.
Embu!Otcíulo, p. p. de Embustear; ou
sup. Feito, dicto com embuste. § JIIudido
por embusteiro. impostor: historia - . eon·

/0 - , jogo de passa passa - pelo mundo.

Embustcílr, V. trans. (I. us.) Enganar,
iIIudir corno embusteiro, com embustes;
embair. impOr, inventar. embelecar falsamente: induzir em erro com mentiras, imposturas, patranhas.
Elllhll!Otclro, a, S. O que, a que usa de
embnstes; embaidor, impostor. § adj. Em
que ha embuste; que engana, iIIude. «Buscam os embusteiros e torpes deleites que
além da morte lbes prometleu o propheta"
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EmblltldÍlra, S. f. O trabalho de embutir. § A obragem embutida.
Emblltir, V. trans. Introduzir, embeber,
entalhar, marchetar, metter à força, atochar,
em peças de madeira, pedra, metal. em fórma de lavores, ou de liguras, outras peças
da meSllla ou de differente materia e de diversas córes, formando mosaicos. Tambem
se embu/e collando folhas de madeira umas
sobre outras; e algnns barbaros embutem
no rosto pedras. etc.; os Botucudos, por
exemplo, embutem no labio inferior uma
grande rodela de madeira. § Este termo deriva talvez de ambude, embude, ferrolho,
p'eça que entra e se embute em outra. V.
l'auxiar, ~Iarchetar, e Matizar. § (lIg. e fam.)
Embutir menli,'as, noticias falsas. etc., divulgai-as, repetíl-as.
Embll7.1íldo, a, adj. Aborrecido, enfadado.
Embu7.lúI·, V. trans. (I. pop.) Sujar com
excremento. § - se, v. ref. Sujar-se em excremento.
Em111l7.lÁr, v. intrans. e - se, V. rer.
(1. ramiI.) Enfadar-se muito, mostrando no
silencio e no gesto carregado a ira do animo.
Embl17.lnlÍtlo, a, adj. Que tem som parecido com o da buzina.
Emcapucbíldo. V. Encapuchado,
Emelmádo. V. Encimado.
Emcomls"ár. V. Encomissar.
Iftllentlu, S. r. Acto e a1feito de emendar,
ou emendar-se' correcção, reforma de falta, ou defeito de entendimento, ou moral'
mudança para melhor. § Toma,' emel/da;
emendar-se. § Não IomO/' emenda; ser incorrigivel. § Emenda; a correcção dos erros da impressão. § Peça que se ajunta a
outra, para lhe dar o comprimento. ou largnra necessaria, em panno. madeira, etc.
§ O logar onde se ajunta. solda, péga o que
se accrescen ta. § Sati fação de Justiça por
injuria. O,·d. Afan. 5. l. 21. «seja o accusador revel lançado de parte. emenda, e cor·
L. 5. T. 58. 14. e 16.
regimen. Ord.
satisfação da lesão do co-olfendido da pena
apphcada para elle. Ord. Afan. 5. t. ou a
que o particular toma. B. l. 4 "em deCensão da sua pessoa, e por eme'1da do que
Ibe era Ceilo" «tornou por emenda delles
varejar a villa com artilheria" (castigo,
vingança) «emen.da do damno feito aos romeiros de Meca" fd. 2. 2. 6. § Fazer emenda; indemnizar. B. t. 7. 4. 4. § 'fomal' emenda de alguem; tomar satisfação, satisfazerse, indemnizar-se. fcl. 1. 6. 4. • tomal' emenda d'esta traição" e 2. 3. 7. lama-!' emenda
de alguem em alguma cousa sua; tomandoIh'a, ou fazendo-lhe mal n'ella: vino-al-o,
castigal-o. ld. 2. 4. 4. "em emenda d'rissoll

Ar

Fel'l'. 11l'islo, 4.. 5. § Dat· emenda de alguem
a outrem; castIgb. o pelo que fez a esse, a
quem se dá a emenda. B. t. 9. 4. § lJa1' a
emenda da olfensa ao offendiclo; vingaI-o
com castigo dó offensor. Palm. I. c. 36. §
Emenda; satisfação de pec1:ados. Nobil. f.
57.• por emenda de sua alma fez hum mosteiro". § ~Iulta. § Emenda; (I. naut.) o ma-

deiro que esta no meio dos tre.>. que forou EmbllHtice, S. f. (t. mam a roda de prOa. § No jogo da pella, o
us.) Embuste; o habito de fazer embuste~, resareimento que se pede ao qne ganhou,
levando partido excessivo.
de embustear.
Emcndád"méote, adv. Correctamente;
Embustice, S. r. O mesmo que Emcom emenda.
buste.
]';mcmlódo, p. p. de Emendar. § adj. A
EmbutlClÓr, V. trans. (anL) Hypothecar,
obrigar por hypotbeca. ou penhor. Doc. de quem se deu castigo: "fossem de armas fe1505. 1'. 5.· das PI'. da H. Gen. p. 504. «o mineas emendados" Eneida,. II. 165. casticonde de Portalegre ... obrigou e embuti- gados.
Ementlador, a, S. O que, a que emencou para eUe o seu reguengo de ,vaI/ada.
E'Í1butldéh'a, .s. r. (I. de O.UflV) t:eça da, corrige.
Emcntlór, V. trans. (do Lat. emendare)
de metal com caVidades de varIaS felçoes,
sobre as quaes se carregam as c~apas de Mudar em bem, ou melhor, o que estava
prata, ou ouro, para Cazer os botoes rele- erràdo, mal feito, ou defeituoso: V. g. emenvados por dentro.
.
. dar a materia mal escripla, os erros do se"
Embutido, p. p. de EmbutIr: «hum tOl- livro; o 111áu costume. Luc. I. c. II. «a mui1'0 com cobertas de coiro embutidas de ar- tos emendou com brancias reprebensões» 11.
tificios de fogo". V. do Arc. 6. C. 19. § - , S. N. I. 96. -practica reprehensoria, que bem
m. Cousa embutIda, entalhada, marchetada: pouco os emendou. «eu os que amo emenV. g. obra de embutidos. 5Cada u,ma das pe- do e castigo. H. P. f. 131. § Castigar. B. 2.
ças, que formam o lavor ao mosaICo. V. Em- 7.2.•não podia emenda,' este dano (de lhe
matarem os homens). i. é, vingar, punir:
bulir.
EmlUltldór, S. m. O que faz obras de -que lhe prouvesse de emendarem (os prelados) os clerigos, que assi dissolutamente
embutidos, mosaicos, etc.
«A. Bere. Eur. c 9.
Emb1l8leria,
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vivessem" Ol'd. Ar 5. T. 121. «emendaI' al~uem dos seus erros" Leão, Chi'. 1.
70.
§ Corrigir, reprehender: «se vos a fortuna
e cacea, todos vos emendão» Aulegl'. r 42.
§ EmendaI' a mão; fig. emendar o erro,
a imprudencia, fazendo melhor em outra
occasião, mudando de proceder. Couto, 12.
c. 12. § Tirar a má qualidadc, entre os medicos, corregi r: v. g. emendar a aCl'imonia
dos humol'es. § Remediar: v. g. emendar com
a industria a má /Ol'tnna. Lobo. § Sanear,
ou resamir: -para cmene/ar o máo successo
da arremetida. Amal'al, 52 v. -emendaI'
os lanços da má forluna,' .emendar o seu
abatimento, o Ele credito, desar. Eneida,
10. 168. «emendaI' tão grande ahatimento..
remediar, melhorando·se. S EmendaI' uma
graça com outl'a; pagar, recompensar. Azul'.
e. 33. indemnizar: "cu ,"os emene/al'ei o ga·
nho que hi poderes havcr.. le vos cessou
por minha causa) i. é, refarei. Ined. 3.319.
V. Fazer emenda. § EmendaI'; atar, coser,
ou pregar uma peça a outra, 'para a accres·
centar em tamanho ou largura, e tambem
atar o que está qnebrado: emendar a cor·
da. § fig. Continuar, ajuntar cousas que
costumam ser distínctas: "enwnclão as noi·
tes aos dias e~ seus banquet.es'~ «e1l'lendO:l'
o /lo da hi tona» que se haVia mterr0!Dpldo com digressão: «emendaremos mais ao
certo as épocas e annos da nossa chronologia".
..
EmcndÁr-sc, V. ref. Corregi r-se a SI
mesmo de algum- defeito, de algum erro
seu em sciencia, ou falta nos costumes; to·
mar emenda. Luc. 1.~. "ouve Jacob, ajuntou como emendando·se, Isracl o mcu chamado».
EUlcndá"cl, adj. 2 gen. Capaz, susceptívet de emenda. Pasto elo B. Porto.
Emcn,lIciu'. V. Mendigar (lig.): «todo
emendical'ão a luz d'este sol» Feo, '1~'. 2.

r

r:

231.

EMI

EMI-I

EME

r:

ElIlentn, (ort11. etym.) ou Emmêntn,
e derivo S. r. Ido LaL e. prep. e mens, /'is,
memoria, lembrança) Breve apontamento
por escripto, lembrança breve, rol (Ol'd.
Jl1an, I. 6. I.): ou para depois se fazer e criptura mais larga da cousa. Ol'el. Man. I.
59. I. § Apontar por ementas; opp. a notar,
fazer escnptura por inteiro, com toda as
clausulas solemnes, na nota. § Livl'o ele
ementa; de memoria, ou apontamen~o , em
que se faz memoria de algum acto. ~ Ementas; apontamentos em resnmo. Om. Ar: I.
47. 2.. "e crever por emmentas». § nes~~q,
summario do que contém a carta, provlsao,
alvara, lei, que se escreve por baixo do
contexto, para el-rei vê r, e a~lrovar, despachar, ou assignar. Ord. A: I. 67. 10.
«carta passada por emmenta el-Rei» Ol'd.
1. 19. 6. "ponlla nessa em111enta todas as
forças da carta.. i. é, ret'J.ma o pri nci pai, o
substancial; e o me mo nas subscripções
de que falia o L. 5. T. Ilo Ol'd. Man. t. 13.
6. e 7. § Livra"lJOr ementa; despachar vendo a ementa; í. é, a subscripção. Ord. Ar
l. 1', 2.. e 1. 67. 10. § Vir á ementa; a recebcr o passe, segundo a ementa. ibid.
d'ellas parece se faz menção no dicto L. I.
1'.4. 17. V. T. 10. 1. p. 75. § Ementa; conta breve de receita e despeza, lembranças.
Res. ChI'. C. 53. "cujos nomes e somas (a elles distribuídas) por suas ementas ~e acharam» (de quem as pagou). § Ementa; com·
memoração por defuncto.
Emcntúdo, p. p. de Ementar, e adj.
Lembrado, memorado; assentado: -elnentado nas escrituras» Azur. p. 3. c. 38.
Emcntóh'o, (anl.) ou Emcntódo, S. m.
Livro de ementa, de lembrança; inventario, rol. E/uciel. «acbou-se por emental'io,
que lbe pertencião dés massucas de ferro».
Emcntitr, V. trans. Apontar por ementas. § Nomear, para fazer lembrar, commemorar: -eu nom quero emmentar, nem especificar os feitos de cada um destes nobres homens- ined. 3. 158. V. Amentar.
EUlc"~éDclo, S. f. Acção de emergir. §
Occorrencia, incidente, successo fortuito.
P. da II. Gen. 4. lJ. 14. ~ Resultado de successo precedente. § (L de phys.) Sahida de
um meio. § Ponto rie emergencia; ponto pelo qual um raio luminoso sabe de um meio

que atravessou. § (L astron.) Apparecimento, nascimento de um astro.
Emc"gênlc? adj. 2 gen. Resultante: "dano emergente da demora do dinheiro emprestado» "lucro emergente» B. /t'Ior. 1 217.
~ Casos emel'gentes; que acontl'cem, occorrem. Ol'd. A{. Pl'ol. ~ LIlc/'os cessantes, e
lfamnos emel'gentes; (plir. jurid. e merc.) os
interesses, ou lucros deixados de perceber
por culpa de alguem, e a diminuição de
valor, ou qualquer prejuizo, que se dér na
cousa de onde hajam de provir. § Emergente; (L phys.) que sahe de um ~leio, depois de o ter atravessado: V. g. mtas emergentes. § (I. de min.) Diz·se de 11m cr .'sta
composto de seis prismas rbomboide , dos
quaes cinco tendem a produzir um prisma
unico, e o sexto parece sahir d'esse coojuncto, fazendo angul.os reintrantes com o
dois pri mas arljacentes. § Anno emel'gente;
(I. de chron.) epocha, da qual se principia
a contar o tempo. § Terl'eno emergente; (I.
de geol.) terreno, que na maré baixa se
acha descoberto.
Emcrgé", V. íntrans. Occorrer, acontecer. lJoé. ele 1428, nas P. da li. Gen. I. p.
524. "se por ventura acontecer, occorrer,
ou elnel'ger alguma questam•.
Emc"gir, v. intrans. (do Lat. emergere)
Sahir de onde estil mergulhado, ou occnlto.
§ fig. Sahir de onde parece estar mergulhado; elevar-se: emergir o sol, os astros do
horizonte das sombras e nuvens, do ecli·
pse: "as sciencias emergindo da mais dcnsas trevas da ignorancia. § (I. phys~) ~ahir
de um meio, depois de o ter atravrssado.
§ ~Ianifestar-se, apresentar-se cou a que
até ahi estava occuHa.
Ewc,·ltéllsc, adj. 2. gen. Pertencente á
cidade de i\lerida, ou que é d'ella natural.
Bal'l'eiros, 17. Estaço, Antig. 26. 6.
Elllé,·lto, ft, adj. (do Lal. e1l1el'itus, a,
wn) Aposentado, gosando as honras e proventos do emprrg'o, depois de ter prestado
bons serviços. J11. Lus. . 184. 3. «soldados
velhos e emel'ifos. ~ Pl'o{essol'es emel'iLos: V.
Reformado, Jubilado.
Émero, s. m. (L boI.) Arbusto da fal)1ilia das leA'umiuosas de Jussieu, (Coronilla
emel'!lS, Linneo).
Emc,'suo, S. f. (do Lat. emersioJ O acto
de sabir de dentro de um Iluido em que
estava mergulhado. Pasto elo B. do Porlo,
126. "as tres elnersões do baptismo» o tirar
a creança para fóra da agua tres vezes. §
(I. aslron.) A ahida de um astro do corpo,
ou sombra de outro, que o eclipsa e encobre. § V. Immersão, qne dilTere. Elllel'são
é sahida da agna, e immel'são, erJ!I'ada na
agua; e. assi m os seus verbos.
Emêtlo, ou ElllCti 11 II , S. f. (do 01', eme6,
eu vomito) Alcali vegetal, descoberto na
ipecacuao]la, de onde parece lira esta a sua
virtude vomitiva. Pim. C.
En.'cllcldAde, S. f. (I. med.) Virtude
emetJOa.
Elllétlco, o, adj. (elo Or. eme6, el1 vomito) (I. med.! Que provoca a vomitar: v. q.
tal'taro emetico. § Emelico; S. m. RemedIa
emetico ; vomitaria.
. lEmétlcq-clltllliJ·tlco, adj. e s. Remedio
que excita o vomito, e as evacuações alvin.eas; i. é, que purga por baixo e por

Cima.

Emctlsár, ou - z{u', V. trans. (do Gr.
emetos, vomito, e iz6, eu ponho) (L med.)
Curar com vomitaria. § Pôr, ou deitar emetice em alguma bebida.
El11ctOJOlõi~, s. f. (do Gr. eme/os, vomi·
to, e logos, discurso) (I. med.) Tratado 'dQ
vomito, e dos em éticos.
Emrlltlótll, loco adI'. T. de Agora,!. 2.
«que se casem e1l1{atióta com o descanso .. i.
é, para sempre (tirada a trasl'ação dos predias dados em phateosim).
Emrêsto. V. Enresto. Incd. 3. (. 258.
Emrim, adI'. Finalmente, por fim, cm
summa, em uma palavra.
Emriuto, S. f. (anl.) Fingimento. lned.
ele Alcob. § Finta. PI'. da H. Gen. 3. lJ. 501.
talvez erro por em finta.
Emlltco..c, ou - ClIse, e derivo V. Empheteose, etc.
Em-hllstlido, ou - tCildo, u, adj. Ar-

varado em bastea : «bandeira am-hastada.
P. Pel'. L. I. c. 5. D, F. Man.
Elllbc':'·á~o. V. Hervado : "setas emite/'vadasll PmhCtl'O, 2. 167. Cas/. 3. C. 56. 'zaravanlanas cmhel'-vadas"
Em~c"'\nlOo V._ Ilemicrania, etc. PluJI'Ill.
T. e i Ol't. Med. 4:> I.
EIllI%,'nçuo-, s. f. (~o La!. emigraLío e
os .del'lv.) Acçao d~ emigrar;. saida volunt~na da ~ua patna, pa.ra eVItar persegui.
.çoes politicas, ou. para LI' procnrar fortuna
em palz estrangeiro. § (I. zoo!.) Pa~ a"em
an!lIIal e regular de certos anímaes d'ulIl
palz para outro.
);:mll;,'lld.o, p. p. de Emigrar. Que emigrou. § EmIgrado, a, S. O que, a que emigrou por mo~ivo politico, reIJgio o, etc., .cn
e tantos en~lgl'aelos p.ortug~Iezes somos de.
vedares de IlIlpagavels obngações. Garrell
n. Branca, notas.
'
Em11õ,oj'utc, adj. ou S. 2 g. Que emigra
o que vae emigrar. § il. p. a. de
'
!;:"'!Iõ~·",·, ~. trans..Sair da sua pallia
vo!unlal'la.me~,e, para 11' viver cm outro
!alz; 01' hnanamente para procurar melhor
ortuna; expalnar·se. § mudar de terra
temporariamente, sem assentar vivenda em
outra.. para evitar perseguiçõps, etc. V. Oest~rrar·se, e Tr?-nsmigrar. § Mudar de paiz;
dlz;se dos ammaes .que fazem emigração.
Emlun, S. f. lmedlda anL) Quarta e meia
de grão.
.
Emlnlád.., S. f. Terra que leva uma émina de emeadura. Eluciel.
),JmJncll('lu, S. f. (do Lal. eminentia] Lo"'ar alto. § t1g. O poderio eminente. Paiv. S.
§. f. 270 v. «a - do reis foi introduzida por
Deos, para que 'com a obediencia ficasse
hum o entendimento, e as vontades de lo·
dos» celsitude: «a eminencia do imperio>
elevação: "a eminencia do cspirito. altiveza. Viril'. G. 174. «a eminencia de suas virtudes- V. rlo Arc, 2. 18. «grande emineneia
em leUras" Id. C. 30. «- dos talentos" Vici/'.
7. 47. § Titulo que se dil aos cardeaes: vos·
sa eminencia; sua eminencia; mas ps adjectivos attributivo , e o pronome el/e usam·
se no masco vossa cminencia convencIdo;
diremos tambem: esta eminencia, por esta
cardeal.
Emlncnclól, arlj. 2 g. (I. phiL) Que póde l~rodnzir um etleilo, não por ter conlle·
xão forrual com elle, mas por uma virtude
que o abraça: V. g. causa -.
Emlllénlc, adj. 2 g. (do Lat. eminellS,
tis) Alto, clevado : "alojado em silio cminellte" JI1aeeelo, Domin. 150. § Eminento a 011tro; mais alto que elle : eminenl.e no solio,
no assento; com as ento mai alto que outros, por maior dignidade. Enewa, lO. l.
Id. II 16t "o collo ti nha a todos eminente» ·"eminente sobre o mar" Leão, Chi'. J. I.
C. 98. § Excellente: «a virtude em que foi
mais eminente" Vieil'. l. 380. "os medlCos
eminentes que l1avia· no reyno" Lobo, {. 80.
§ no ligo "Pessoas eminentes em digllidad~,
saber, valor, virtnde» «virtudes altas, eel/ll'
nentos.. -dignidade - (dos baylios)>> V,. do
Are. 3. 15. § V. "Imminente: v. g. perigo
eminente. VieÍ1'. 5. 312.
Emlnelltcmentc, adI'. De modo excel·
lente, extraordinario, abalizadamenle: V. g,
aIJplaudido - . § Possttil' atguma cousa - ;
sem defeito, nem limite: «nos quaes exem·
pios se comprehendião emillent~l1lelltc os
que ditou um politico» § Supenormentc:
"são eminentemente abbades, e curaso"(dOS
bispos) V. (lo Arc. r n 4. § Em senti o
philosophico, diz· se, que uma cousa se contém, ou está eminentemente em ontr.a, qn~n
do se acha n'ella a causa da sua eXlsleoCia,
Alm. instr. 2. p. 1,30.
. t
Emlnentc,', adv. Lat. p. us, Emlllen emente: «onde eminenter todo o ser estava.
Rolim de Moura, Nov. do Homem, ~. 1,6. §
Emlncntisslmo, n, sup. de Emllle.ote..
O Eminentissi11l0 patrim'cha; o:- cal delÚ •
epithetos honorificas, que se dao aos cardeaes, e ao patriarcha.
d
Emir, S. m. Titulo dos descend.cnl.es ~
Mafoma. ~ Governador d'urna provlOC1a, o
d'uma tribu considera~el, en.tre os Arrbi~:
Eml..rérJo. V. ITemlsphel'1q. ~~~. Oaclo
Emlssuo, S. f. (do Lal. 11lISStOO/
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de publicar, de fazer circular no publico
qualljUer lei, decreto, etc~ § 9 actq àe_ emitlIr, de pór em. clrcula~ao tnscrlpçoe~ ou
apolices de dlVlda /lubllCa, papel moeda,
acções de companhias, etc. Lei de 31 de
maio 1800. parag. I. «as emissões" § Acção
mediante a qual se lança róra de si alguma
cousa: "emissão de angue na sangria" B.
Flol'. 2. f. 312. § Acção de fazer ouvir:
•cmissão da voz.
.
ElllitlsÜI'lo, ", - s. (do Lat. emLSSanus)
Pessoa, que é mandada c~m cartas, recado,
ele. § Prssoa,.ql~e se envIa e.el)carrega de
alguma commls:'ao, ou negoClo 1m portante;
ou que se envia secretamente para observaI' e sondar as intenções de outras, espaIhar noticia, dar cou. elhos, corromper
pessoa' do partido adverso. elc. §-, adj. Bodc - . o que os Jndeu lançavam no de 'erto dépois d~ o terem carregado de maldlções. PCI'. Btbl. c. 16. Levtl. Verso 8. ela. §
Ocopro - ; bóde pae do fato, da cabrada.
(Emissario, Espia. Syn.) Emissario, do
Lat. cmissarius, mandado de, ou por, indica
aquella pessoa que é Incumbida de uma
commissao; difl'ere de enviado, ou de embaixador, porque estes tem uma mis ão publica, e auctorisada, de que ão incumbidos,
emquanto que o emissario não tem poderes: o seu orticio é espalhar boatos, rebate
falso, instigar, fomentar sublevações, rebellar' é por sua via que se revolta um acamparnento, uma cidade, um paiz; é por Cl!l~sarios que se explora, sonda a dlsposlçao
dos animas. Espia, ou espião é aquelle cujo
acto é espreitar; do Lat. ea;ploralor, que
vae â descoberta, que anda por aqui ou por
alli espreitando, observaudo o que se faz,
ou o que se diz. lia e pias nos acampamentos, nos arsenaes, nas córtes, etc. tanto em
tempo de guerra, como em tempo de paz:
a politica IIlquieta os assalaria em toda a
parle. O clllissario deve ser dotado de habi·
Iidade e de certa eloquencia, elle apresenla·se, e fal1a.
espia deve ter astncia, e
per.picacia; só precisa observar, elle esconlIe·se, e cala-se.
emissario semeia, os
aconlecimentos que elle preparou são a resposla qne dá aos que o mandaram. espia
vem colher, leva a furto o que elle achou,
e põe-se em relação com aquelle que o empregou. que quer promover, incitar, serle-se de um emissario; aquelle qur quer
saber serve-se do espia. § V. Vigia, syn.
E~lIi" ..h'o, a, adj. Que tem a faculdade
de ernittir.
~1U1~~llI', ", adj. Que emitte. § Bal~eo
OIl1ssor; aql1eJle que trlm a eu cargo a clrculação fiduciaria; que emitte notas garanlidas em parte do seu valor por depositas
em ouro, ou por titulos inalienaveis da divida publica.
E"'IUir. v. trans. (do Lat. emiUere) Faler sabir, mandar para fóra. Fazer circular
no publico; pór em circulação; usa·se parIicularmente ni( linguagem linanceira e
bancaria:. v. g. emiltir nolas, inscripções,
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"O quando al~ueUl procura a magreza: v, mastos: "emmasl1'Q1' a ma)'or náo do reig. -se, v. reI. Procurar emmagrccer, tra- no (madeiros capazes de elllmaslral')" 11.
ctando-se mal de proposito etc.
N. I. I. 44.0. V._ Mastrear.
~mm"gl'ccidn, p. p. de Emmagrecer.
Feito magro; que perdeu a gordura.
ElII ..... gl·echucnto, S. m. Acção, e elTeito d~ emma~recer . emaciação. § U emmagl'ec!lllenlo dllTere da magreza. que indica o
e~tado do que é magro, .'('.ia 011 não precedido de u~ estado opposto. 1i11111lagl'eei11!e1l10 consiste principalmente na dindnui.
çao da gordnra: precede a emaciação;
bem como a magreza precede o marasmo.
V. Emmagrecer.
E ...... lI>;".·cntíu·. V. trans. Reduzir a magreza, /Ir 37. I. EmllllllRdo, p. p. de Emmalar. Posto,
accommodado na mala.
ElIlIllulilr, v trans Pór, accommodar alguma cousa na mala, ou nas malas; fazer
as malas, dispol-as para viagem: já emmalei tudo.
.
Ellunltlhá." V. trans. Fazer as malhíls:
v. g. elmnallJar a rêde : llcoutra vós (peixe)
se emmalhão. e entralhão as redes .. Vieira.
~ Metter em malha defensiva. § lt'tmna[har-se, V. reI. Armar-se de cota de malha,
armadnra defen iva.
.
Emmnlbet.itlo, p. p. de Emmalhetar .
e adj. Ajuntado por malhetes. § Tâboas em:
mallwladas; adunadas, juntas por junturas,
e encasamentos.
Emlllnlhe(,"ncuto, S. m. Travameuto
das madeiras para malhetes,
ElUmnllu~lilr, V. trans. (t. de carpint.)
Unir. ajuntar as madeiras por malhetes.
EUlIIlURCI"ccê.·, V. trans. Fazer manco,
coxo.
Emm'Utll"eoc'lI'. V. intrans. Fazer-se
manco, ficar coxo·: v. g. o cavallo emmanqueceu. Patln. P. 2. c. 104.
EJIIUU1Utitllo, n, adj. Coberto com mant3, enxalmado. Rerlo, Alv. C. 91. llestando
(o cavallo) emmanlado"
EnuII'"·... t10, p. p. de Emmarar-se. Coul'inlw e. 147. I. 40. 111. P. e. 47. o livro (cd.
de 17'25) traz emllta-reallo. V. este.
EmulllI·.. nlllido, p. p. Emmaranhar: «cabeBo emlllaranhado. Fios Sancl. llmato cm71laranha([0" Eneid. II. no.
ElUlIlllrnllbnménto, S. m.
estado da
cousa emU1aranhada. § fig. l<A crespidãu,
c - dos silvados, e balselros da filosofia
escolasticalJ.
Emmll"llohía_l', V. trans. Embaraçar, enredar, traI'ar entre si: V. g. emmaranbar

°

°

as madei$as do eàbe/lo, as áunas do mallo,
elc. e fig. - o processo, as ra;;ões. § -se.
v. rer. fig. Embaraçar-se envolver-se: v. g,
- se em enredos, demandas, intrigas.
Elllll,"..i1r.",e, V. rer. V. Amarar. (Joct. e.
9. «nos cmmal'âmos 8, ou la !L'guas da ter-

ra, por ser a costa pouco limpa" fazer-se
da costa a la mar.
EmmllreiHlo, ", adj. Corrupto de anàar
no mal' muito tempo: v g. o manlimenlo
-, etc. B. P. V. i\lareado.
apollccs, bllheles de banco, aCfões de compaEmmnrcllecc.,. V. ilmareJlecer. Arr. 8.
nhias, ete. Leis Moei. Alv. 24 Jan. 1803.
12. l<enllr,al'cllccer o rosto"
t:lIllbcllÇào, S. f. Alheação. Orei. A(.
E mllllU' I ot.•Íl·. V. Amarlotar ou Amarro·
(1'(1/.
tal'. B. P.
Emllçolll. \'. Enliçom ; Eleição.
Emmllsc'""'lII0, p. p. de Emma carar.
Enm'"çnr,' e deriv. V. Emma sar, etc.
V. eto Are. 6. c. 22. "e11l11tasearado engano"
Eonllndelrado, ", p. p. de Emmadeirar, L. Trans(. 152. Arr. 1. c. 3.
ead]. Guarnecido de madeiras; que tem o
Emml"'c,u·lÍ.'·, V. tralls. Illascarar. § fig.
emmadeiramento.
Dissimnlar: "emmascaral' o mais fero coraEllnnlldelrllmeuto, - .,a.·. V. Madeira- ção .. di imulal-o em manso. Lobo. {. 292.
menta, e.tc. lIg. "quem quereis que torne a «- com rosto amavel, terno, e parecer bee"u}Jallc~1'ar este reino, rerormar o que se nigno" «- com hypocrisias o seu animo
vai arrumando, ou está decadente. Coulo, desalmadolJ § Emmascal'ar-se: V. MascararSoId. fl. Dom. "em11ladeirammlolJ.
se. B. Flor. 2. 192.
p. p. de Emmadeixar, e
Emlluu.sÍltlo, p. p. de EmlDassar, e ~dj.
ad~mlulldelxado,
J. Feito em madeixas.
Unido, ajnnta~o em masso. § tl. lleduZldo
EmuH~dclx"'r, V. traus. (1. poet.) Fazer a massa, empastado.
..
em madeixas. em pequenas divisões: diz-se
EUlUlllssÍlr, V. trans. Umr, ajuntar em
do cabello. Fab. dos Piem. p. 15. Blul.
mas o: v. g. émma~sar papeis, Lobo, f. 13.
t:nuulIgotár, v. traus. Juntar em mago- -papeis emmasseu~os. ~ V" Ammass~r as
les..
cartas, no Jogo. § II. RedUZir a lllassa , emElQwogrcccr, V. trans. Fazer magro. § pa taro
Emlll«greeer-S6, Y. ref. ou
Enunllste,·u',. V. tra~s. Pór mastros. COttElQwllgreccr, V. intrans. Fazer-se ma- lo, 5. 2. 4. "a nao Sel'l'lllcto de cabrea, para
perder a gordura: "o gado mais flue emmasleal' as outras" .,emmaslear as galés
II alta de herva se emmagl'ecell Cam. Ect. I Aml. O/zr. 2. C. 69.
. e 2. Usa-se commulDmeutc illtrans.; salElllmllB~,'iu', \'. truns. róI' mastros, ou
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Emm'lfOll"cí ", (como se diz hojl'), V.
trans. 1'ór, ou arvorar mastro no navio. V.
Ma trear. Leão, 01'1. f. 263.
Emméc:'ílr. V. ~Iechar.
EmRlcd"'"0, p. p. de Emmedar.

to em méda .

EUlIuell.il·,
V.

V.

Di. pos-

trans. Dispór em médas:

g. emmedar o 11·igo. Al'auJ. Sucesso Milit.

p.3.

Elllm ... liu·, on JElIlIllellÍlr, V. trans. Untar de pÃel ; atloçar com me!. § fi·r. Adoçar,
tornar agradavel. § - se, V. ref. Untar- e,
enviscar-.e no mel. B. PI01'. I. 387. «dirlicil
era deixar de clJ!l1wllar·se os colll1eeiros"
fig. "quando cuidai qne 'vos cmme/láis nas
torpes doçuras amorosas. entào VOo Ilviscili-, e atascáis no lodacal mais immundop
§ El1l1nelal' é mais uso EmUleuu~ór;o, u, adj. e s. (do ar. emlJ!êna, menstruo, e agõ, eu expul:o) (I.
med.) Diz-se dos remedios que provocam
as regras, ou menstruação.
Emmcllllgolo,;i .., S. f. (I. med.) Tractado, ou dissertacão ácerca dos emmenago~os.
EIIUllC'nnlogill, S. f. (do ar. emmêna,
men tmo, e logos, discurso) Tractado sobre
a menstruacão das mulheres.
Emmcucill, e derivo V. Emenda, rtc.

FerI'. Egl. 5.

r 83 V.

intrans. Tornar ao
estado de menino. Cam. Se/euc. "me sinto
Emmculuecér, V.

emmcninecel''' Leão, Urllwgr. f. 263.
EmUle"I .., e derivo V. Ementa, etc. 11.
Dom. 1,6.5. "emllwnlw'"
EUlUléllte.<J, adv. (do Resp. 11lienlras)

(de us.) gm quanto, em tanto, entr tanto:
«a viuv.. e 'perando que cresção os Olhos,

e11!menles vive ella em muila tristeza. /i'l.os
Sanei. p. 134. I.
!o:mmcutreB. V. Em mentes.
EmUlc8ós10IllO, ", adj. (do ar. cn, cm,
mesos, meio, e sloma, .boca) (t. zoo!.) Que

tem a boccu no mOla do corpo.
ElUmoldú.·. V. Moldar. 11. P. 2. 116. «emmoldado·, § fig. "Os que cmmolclam sua alma em Deus, conformam-se com seus mandaàos. /1. P. f. e. 9.3. v. !:l Servir d n:oldura. F. Ely.v. 7. 203. «quadrG vasti imo que
o mar d'llID lado cllwwlda, d'outro as brenhas"
.:lIIllloltlllrúr, V. tl'al1 . Encaixilhar, engastar; metter em moldura.
- EUlIIIO,·dllÇá.·, V. trans. Tapar a Docca
com mordaça: ,,- os blasfemos de Deusfig-. fazer emmudecer: "se vo fóra liCItO,
vos emmorclllçaricis o proprio zelo po bem
publico, que ousa revelar as vossas usurpações, os vossos abusos, a vossa inutilidade" "o medo do castigo os emmordaçau
JEmmo,·phó" ... , S. f. (do 01'. en, em, e
mOl'plw6, eu dou fórma) (t. zool.) Modo particnlar de metámorphose de certos insectos.
Emmorteeér. V. Amortecer. F. Elys. 2.
p. 15.

Enlluost.ldo, ou - 1,0íI(IO, p. p. de EmmOStal", etc. § adj. ilumedecicto de mosto:
V. g. as mãos erumostadas. § Posto de molho em mo·to : v. g. uvas emmostadas; feitas em mosto pisando-as no lagar.
ElUlIlostür, ou - t .. ü." V. trans. Adoçar o succo das uvas: «sol tépido o agraço emmosla" § - se, V. ref Adoçar-se em
mosto. § Abebcrar-se d'elle.
Enllnoll'Jllcccr, V. trans Fazer lkar
mouco; ensurdecer. (Jalv. Desc. f. 91.
Arr. II.
.
EUlllloll'Jlleeér, V. il1trans. Ensurdecer;
perder o ouvir.
EIIIUllItlecé.·, V. trans. Fazer mndo ; fazer calar. Paiv. S. r. 32. "ellLlHudecer a
língua» cesse espirito, que vos em11ludcceo"
ibiel § - o inslrumcnlo; não o tocar. § fig.
- o pranlo; cessar. ou fazer cessar d'elle:
«não mais triste elegia as mestas vozes
emmudcce, e as lagrimas enfreya: não sejas irrisão de meus algozes alei voso ,e audazes sem refreyou "a lisollja emmudcce a
verdade, e as razões dos bon con elheiros" faz que não appareça, que fique con·
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fundida. § Convencer, ou confundir com· Impedido: .homem empachado da falia» na
Elllpúfin, S, f. Embofia, impostura, suo
taes argumentos, que os adversarios não lingua, embargado, gago. Gatv. ChI'. C, 19. bêrba. § -,_s. Pessoa suberba, impostora.
possam replicar: v. g. emmudccer o aradaI' § Repleto: "o f'stomag-o emp'achado. sobreEmpnlolnr, V. trans. (L do llrazil) Metiutvcrso.
carregado de comer. "As naos empachaclas ter, guardar no paIOl, ou arrecadação da
Enlluudeeer, V. intrans. Perder a falia; de carga, que as peja. Casto 4. c. 68 . • e~- casa, ou da fazenda, os productos da lavou.
tornar-se mudo, calar-se. § fig. "Emrnllde- pachado o sitio com penedia» "os naVJOS ra, etc.
cem as aves, os instrumentos musicas. i. empachados com fato, com doentes. sobreElllltnlnção, S. f. Acção de empalar ou
é perdem a voz, não cantam, não soam: carregados Andr. CItr. 3. c. 66 . • e'!1pacha- ser empalado.
'
e:nmudecett a lingua á vista do tyranno» fi- dos de muitos feridos., ~ ObstrUIdo: "a
Elllltuli.do, p. p. de Empalar. Enfiado
cou em silencio. § Emmudecido, p. p. Ele- bomba empachada com a pimenta, que I.he em pau agudo, ou caluete, pelo anus de
giad. r 39. Vieú·. 7.325. l.
entrára no cano. H. N. l. 52. § "O exerCito sorte que fique espetado n'elle até ás e~paEmmudeclmellto, S. m. Acção e effeito empachado de bagage» com bagagem, que o doas, ou garganta.
de emmudecer.
e81baraça. § fig. Que encobre o seu agas- . Emltl.l~mlído, n, adj. (t. do Brazil) AsElllmurcheccr; V. trans. Fazer murchar, tamento. § Atalhado, enleado com con- sim se diZ vulgarmente; mas veja-se Em.
seccar, perder o viço, e frescor: fig. A·rr. 9. tratempo inesperad~: "el·lI.ei. fi~0l! empa- palemado. Empatlamado é o que a deriva.
10. "o corpo quebradiço, cuja gentil figura citado com lhe sahlrem mais 1Dlml~OS dos ção pede, de em, e 7Jellame; como os cou.
qualquer febre emmurchece. Elegíada, 271 que esperava.. Jom. d'Afr. L: 1. C, J.
ros no pellÇ1.me incbam, ficando esbranqui"a matutina graça emmu1'Cltecendo.. (tirada
Empnclllnnenlo, S. m. PeJo do estoma- çados, assim el1lpetlamado é o homem pai
a metapb. das flOrES, que o sol forte em- go, inquieto com peso de comeres não di- lido, descor~do, opi!ado, de uma gordura
murchece) § E,.nmurchecer-se, v. ref. ou ge~idos; crueza, indigestão, empacho. Corro frouxa, quasl lJydroplco. V. Edematoso Ry.
Enll.... rchecer, V. lntrans. Murchar, per- àe Abtts p. 18. § O estado, o pejo do empa- dropico, Incbado. V.' Empellamar.
der o viço a planta, a nOr: "as rosas con- cbado.
Emltn"',r, V. trans. Enfiar um homem
doidas ... se cerram, e se em11lu,·checem.
E"'IH.ehõr, V. trans. (do Fr. emp~/ter) em pau agudo, ou caluete, pelo anns de
Cam. Ecl. 5. e San. 128. "ella se emnltW- Impedir, embaraçar. Lop. ChI'. J. I. e AZUl'. sorte que fique espetado n'elle alé ás e~pa.
chece, e se descora. (a fiOr) ou emmttr- freq. "acbem quem lhes empache o dano que doas, ou garganta; supplicio usado na Turchece.
podem Ctlusar" Illed. 2. 225. estorvar, ata- quia. Gmnd. de Lisb. (. 177.
E ... m .. rehccido, p. p. de Emmurchec.er. Ihar: 'a força do vento os empa~hou no
E ... pnlemi.do, ", adj. Omesmo que Em§ adj. Murcho, sem viço, sem graça, sem o tornar das vélasll B. I. lO. 4. § PeJar, em- palamado.•Cá tenho outrp empalemado ...
verdor proprio das plantas em bom estado. baraçar o movimento e acção: v. g. do na- que d'aqui a muitos annos não serál:ente.
Etegiada, Canto 3. "Febea aràente luz em- vio com carga de mais, e mal arrumada; a emplastrado, cbeio de doença. D. FI'. A/ali.
1Ilu1'chectdau
edificação e fabrica: "penedia, que empa- Cart. 93. Cento 3. p..313.
Em nn, Em no, por Em a, Em O: v. g. chava o sitio onde se queria edificar
§
E"'ltnlhnçiio, S. f. Acção de empalhar. §
em na casa, em no anno; por euphonia. 'Empacha7' o eslolllago; embaraçar a sua (lig. e fam.) Pretexto, demora proposital pa,
Ord. Ar: e /)oc. A711. {req.
acçao e digestão, sobrecarregando-o de ra ganhar tempo. V. Empalhar.
E ..... el:...r, e der. ou Ennel:u.r, antiq. alimento.
E ... pnllllído, p. p. de Empalhar, e adj.
V. Annexar, etc.
E"'IU.chár.8e, v. ref. Obstruir-se. fJ. N. Que está mettido, acondicionado em paUla.
Emnolt..r, ou Emno .. ,i.r. V. Ennoutar, 2 221. "elllpacharão-se as bombas. com a § fig. Propositalmente demorado. § -, s.
etc. posto que F. Etys. usa as vezes com pimenta, e licarãG de nenhum serviço. V. m. Um teCido de palha.
mn.
de SIlSO, c. 37. § Embaraçar-se: .cada hum
Empllllllír, v. trans. lIecolh~r em pa·
Emoção, S. r. (do Lat. emotio) Motim, al- cumpra com o que Oeos quer, sem se em.-. Ibeiro para sustento de gado a palha triga,
voroço, união do povo. Gaz. de Lisb. de pachar com o que fazem os outros•. § Em- etc. ChI'. Pedro I. c. 5. § Forrar com capa
Memlarroio. § Commoção, agitação, turbação pachar-se; sobrecarre~ar.se: v. g. empa- de palha, ou vimes tecidos, algum vaso de
do únimo, abalo;' n'este sentido é Gallicis- char-se o eslomago. § lVão se empachar; não vidro para não quebrar facilmente. § Encarno, porém hoje geralmente usado.
fazer caso da representação, ou opposição, mar sobre palha: v. g. em~alhaT vidros,. em·
EmoJllção, S. r. (I. med.) Acção de moi· e fazer o que quer contra o que se lhe pe· palhar frucla, etc. § lig. § Empalheirar. § Oelincar. Pharm. T.
de, ou requer, ou representa. Elucid.
morar alguem sobre despacho, ou execução
EmoJllcnte, p. a. de Emolljr; e adj. 2. g.
Emltácho, S. m. Embaraço, obstaculo: de promessa; entretel-o com enganos, ou
(I. med.) Que tem a virtude, a propriedade de .até na voz teollO empacho» M. e Moça, Ecl. delongas futeis.
abrandar, amollentar as partes muito du- 2. "sem torva, nem el7lpacho. Azul'. § V.
Empnlheh·ádo, p. p. de Empalheirar, e
ras, ou entnmecidas. § Hervas - ,. as mal- Empachamento. § Pejo. ']'. de Agora, l. 3. adj. Recolhido no palheiru: palha - . Ord.
vas, malvaiscos, parietária, etc. ~ Falinhas .se os Sodomitas cometerão seus peccados Ar I. r 500.
emollienles; as de linhaça, centeIO, cevada, com algum empac/w, e os ~ncobrirão, etc.»
Empnlheh'lÍrJ V. trans. Recolher no pa'
etc. § Usa-se tambem subsL os emollien- An·. 8. 8. "sem empacho, publicão suas ne- Iheiro a palba (\OS trigos, cevadas, o feno
teso
cessidadesll sem pejo. Utis. 5.. 5.
para alimento dos animaes e quaesquer ou·
ElUollír, v, trans. ((\0 ·LaL el7lo11i1'e) (I.
EmpnchoMO, 08n, adj. Que empacha, tras forragen~. Galv. TI'. da Ginela, p. 30.
med.) Abrandar, mollificar, embra'ldecer, peja} physica. ou moralmente: "a estada § POr palhinha em moveis, como cadeiras,
amollentar: v. g. - 05 abcessos. Madeira.· (assl~tencia do procurador dos feitos) seria canapés, etc.
E ... ohnnento, S. m. (do LaL el7lotu·men- empachosa ao desembargo d'l'lles. Ol'd. Ar.
E ... pnlJeeer, V. intrans. Em logar de
lum, que feilo de e71lolel'e, ou molere, moer, l. p. 74. T. 9. (faria pejo aos juizes, que Empaltidecel', é Gallicismo escusado, e con·
signific.a o lucro que o moleiro tira do seu desembargam). § Logar empacltoso de fi'aga. trario á analogia da língua.
moinho.} O rendimento casual de um em- InOO. 3. 332. pejado com fragura, onde se
Empnllldecêr, v. intrans. Fazer-se pai·
prego, ou cargo, por opposição ao ordena- não anda bem, 011 que não é desembaraçado. lido, enfiar: v. g.-de medo. Bal'relo, 01'1. §
do fixo. § -. s. m. pI. os próes, percalços,
E"'I.neotumento, S. m. A acção de cn· - , v. traos. Fazer amarellecer.
Enípulmnciio, S. r. Acçüo de em palmar ;
e benesses alem do ordenado: os - do offi- fard'elar, ou empacotar fazendas; enfardecio. Vieil'a, 10. 396..§ ii. (por ext.) Qualquer lamento. lnstr. ela Comp. de Pemamb. pa- subtracção industriosa feila com agil.id~de
outro lucro, .proyelt~. M. Lus. 6. 224. "os mg. 27.
de mãos. § Sorte qne fazem os prestldlglta·
- que os reIs tlravao dos Mouros deste
EmltRcotá.·, V. trans. (L uso no comm.) d...res escondendo um objecto na palma da
reino»..
Enfardar a fazenda, accommodal-a em pa- mão; escamoteação.
Emoto, n, adj. (do LaL emotus, a, um) cotes, ou fardos. Atv. de 5 de Jan. de 1785.
Empnlmi.do, n, p. p. de E!npalmar, e
p. uso AgItado, alterado.
Empádu, S. f. Especie de pastel de mas- adj. Escondido na palma da mao; escamo·
fJm-ourlçlÍr. V. Enouriçar. Aulegr. {.22. sa, que contém dentro carne, peixe, ou teado. § (fig. e pop.) Furtado.
lnep,. 2. 363.
. marisco; a massa é sovada, e mais grossa
Empnlmudilr, adj. e s. m. § EscamoteaEmpo, S. r. O trabalho de empar as Vl- que a dos pasteis. fl. lJom. 3. 3. 17.
dor. § (fig. e pop.) Que empalma, que furta.
nhas. § (por ex~.) ~ vara, canna, ou estacll,
Empudezádo, p. p. de Empadezar. C/t".
Empulullír, V. trans. Levar ~ma carla
que sustém a Videira. § Fazer a empa; pOr J. 1. I. c. 113.
por baixo da outra. que só deVia levar o
as estacas} cannas, ou va,ras, que 11ao de
EmpndezlÍr, V. trans. Cobrir, armar de que vae á casca ou á cascarra.: fraude dos
suster a vlDha, ou a parreIra; empar.
padez. § - se, V. ref. Embraçar o padez.
maus jogadores: .Ievou ae~pad"ha,eohaslo
Empncúdo, p. p. de Empacar, e adj.
Empá~lo, p. p. de Empar. S fig. Encos- e.l71pal771ado" § Tirar subtilmente uma c~rl~
Empacotado. ])ecl'. de 10 de Mm·ç. d,e 1755. tado, arrimado, escorado, esteJado: "amor de jo"'ar escondendo-a na palma da mao .
•fazendas empacadas". § (L do Brazll) Em- empada das boas obras. i. é, sustido. lJ. F. ou esconder subtilmente qualquer cousa na
perrado; que não quer andar; diz-se dos bJan .. Um'tas.
palma da mão. § Escamotear; esconder na
aOlmaes cavallares,. ou muares...
~mpn.lrol~" V. trans. Escrever em pa- palma da mão, que s~ con~erva aberta, um
Empncndilr, adj. (L do BrazIl) Diz-se do drao, 0l! escrtplura authent!ca. § Escrever objecto que se fingIU passar para ~ .oul ra
cavallo, ou da besta, que tem o costume de nos reglstros, ou róes das Sisas, ou do cen- mão, ou pOr em alguma outra parte, e uma
empacar.
so: "os pintores... não sejão empad,·oaclos... sorte de prestidigitação. § Ilg. Furtar com
ElUltllcár, V. trans. Empacotar. lJecr. de nem estejão sujeitos a tributos.. A,'t. da destreza, surripiar. § it. Furtar documentos,
10 de Marc. de 1755. "fazendas empaca- Pinto r 10. (arrolados para contribuirem papeis etc.
das... § -,·v. intrans. (I. do Brazil) Emper- avaliados, aconliados),
'
E ... ~n ... pnUlído, p. p. de Empampanarrar o cavallo, o}l a besta;. parar,. firmando .Empad,·oár-se, V. ref. Hecensear-se, se; e adj. Coberto de pampanoso
aas patas no cl13o, para nao camlOhar; pe- alIstar-se, contar-se: "se empadroou cidadão
E ... pu... p ...... r••IC,V. rer. Brptar p~m~is
gar·se.
de Roma" empadl'oa1'-se entre os juriscon- nos cobrir-se, enfolbar·se d elles. 'on'
E.upnebadamcllte, adv. Como cousa sultos, entre os Jitteratos' na classe na fro~dente 'todo o bosque, vergontca o tr _
empachada.
ordem dos privilegiados dá sisa: na tIdal- co annoso, e o bacello desfr°f)~1·~sollbel/l
Empllchádo, p. p. de Empachar, e adj. guia de outros
pampana, e já cache)'a, etc.. II1a1 .
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EmpoDac:iio, s. C. (t.. tbeol.) A eo-exisleneia do corpo de CLJrJsto com o pão, no
Sacram. da Eucharistia: é erro dos Lulheranos expressameute condemnado pela
Egrcja.
EmpuDa.da, s. f. Empada grande.
,
EmpaDlldilbo, s. r. Massa de especies
da f~ição de empada pequena. Couto.
.
EmllauÓdo, p. p. de Empanar; e adJ.
Embaciado: espelho empanado. § n~. «Engano tão empanado de innocencia» dIsfarçado
com cõr, ou sombra de innocencia. Pinheiro 2. 126. § Envolto em massa.
EmpaDuUlcuta, s. m. A escuridão do
espelho, do aço, da prata bem brunida causada pela humidade bafejada n'elle, ou paI"
outra causa que lhe embaça, deslustra, desbrilha a superllcie. S IJg. Diz·se dos olhos
enfermos, por desmaIo ou por outra cansa,
e dos do moribundo.
Empauiar, v. trans. Escurecer, embaciar com o halito ou bafo o espelho, ou o
DCa limpo e terso, a prata humida, etc., e
fig. «a reputação he espelho cristalli no,
qualquer toque o quebra, qualquer bafo o
empana» Guia de Oas. p. 109. § Pór empanada na janella § Envolver em massa: v.
9 _ pedaços de lornuo.
. IJmpauÓr-sC, v. reC. IIg. Ficar sem lustre embaciado: «tão éristallinas costumão
se~ as majestades, que até dos halitos dos
pertendentes se empanão. n. Flor. 2. 200.
Empaudeh'udo, 0, adj. Inchado. § (L
pleb.) Levado de roldão; preso.
lJaupaudch·umcuto., s. m. (de panda,
bojudo) Inchação. (Inflatio.) n. P.
Emllnudclrai.·. V. Inchar. IJ. P.
Empnndllhur, V. trans. Fraudar com
pandilha : V. g. - algllem.
Empnn.lllhur-lJc, V. reC. Entre os jogadores, unirem-se alguns para enganarem,
efurtarem no jogo, V. g. entregando o parceiro: .empandilhado com os outros o seu
proprio parceiro» § IIg.•No jogo onde dos
mLeros soldados o sangue se esperdiça, e
alaga o mundo, empandi/hão-se os fortes,
geme e chora a viuva, o orCão, a donzella»
I. é, fazem liga para utiJizar-se á custa dos
desgraçados.
EmpaDdloádo, a, adj. V. Empanzinado,
por uso. IJ. Per. «cortaram a relinga da véla da galeota e ficou empandinada» Coulo,
12. 10. § ii. p. p. de
Empandlnár-llc. V. Empanzinar.
Empnnoalda, S. f. (anL) Caixilho ou grade que se punba na jane/la, tendo em vez
de vidros, pannos encerados, ou papeis
oleados, etc. semelhantemente aos actuaes
transparentes ou estores.
IJmp .. nuor, V. trans. Cobrir com pannos, envolver n'elles. § Quem escreve pano,
deve escrever empanaI'
EUlpantunádo, p. p. de Empantanar.
lIettido no pantana, ou no atoleiro. § adj.
Em que !Ja pantanos: v. 1). sitio -; terras
empantanadas; i. é, apauladas, brejosas.

Arle da Caça.

Elllpa ..tllnár v. trans. Converter em
pantana. § Metlido no pantana. no atoleiro.
Elllpanta....·.sc, v. reC. Metter-se no
pantano, no atuleiro. li Fazer-se pantana,
apaú\ar-se a terra embebendo, e ajl1ntando aguas, que não seecam, nem correm.
EmpoDturádo, p. p. de Empantufar-se.
§ adj. fig. Incbado : o - couro; o borrachão,
Õdre cheio. lJiniz, lJithyl'. tal vez por empanturrado, de palUlo alterado em panio, e
de pa/ldu'1'I'a, pantul'ra, o I no d sua amm.
§fig. Inchado de orgulho. suberbo.
Empontnrár.se, V. ref. Calçar pantufas.
n. P. p. 218 v. ~empanturand(}-se para parecebe r mais alto» § IIg. Elevar-se, ensubercer-se com vaidades, e falsos meritos.
Empanturrádo, p. p. de Emllanturrarse; e adj. Mui cbéio de comida, Carta, emPIChado, empanzinado, Pinheiro, 2. 95. ~em
panlurrado, e cru de indigestão» § fI~. lnebehado: «empanturl'ado de vaidade, de surba•.
Empanturrar, v, tram•. Fazer que al~em coma muito de modo a ficar empacuado, empanzinado.
.Empanturrár_.e, V. ref. Comer demaSiadamente, a retesar a barriga' a ilcar emVOL. I-FL.
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pacha~o, empanzinado. § IIg. Inchar de desvanecllllento, e suberba.
~IIIIUlII7.lnado, p. Jl. de Empanzinar. §
adJ. (\. vulg.) Atestado, muito farto de alimentos, rmpanturrado. § (lig. e pleb.) A
quem s~ embutiu petas, mentiras: logrado,
que callJU na logração.
Empun7.l .. ill·, V. trans. (L vulg.) Fartar
com excesso, atest.ar de comida; empanturrar. ~ E.1111Janzl7!ar; (L pleb.) embutir,
fazer ellgulJr mentIras cousas falsas ou
incri veis: dizemos, - atgutm com as proe-
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16. «empal'a!' da artelharia» Allnlq. I. C. 4.7.
§ fig. - alguem; dar-lhe estado, modo de
vida, sustentai-o. § - alguem, ou a/g!tm 10gal'; fazel·o franco de imposições, iseuto

das justiças reaes, etc. privilegiai-o, como
os páramos. Ord. Ar 2. r 412. 10. • p.mparão os amos (que crião fidalgos), e depois
que som mortos emparam o lugar, poendolhe o nome pâramo e quantos moram ao
redor d'elle, e por ali fica honra para sempre. (o que era fazer especie de honra,
couto, ou malladia) § -; protege~l acolher,
zas de Fulano.
defender: V. g. - os malleitores. urdo Ar. 2.
EIII~un"","alr-sc, V. ref. (L pleb.) Ficar 60. 13. «obrigação de os não acolherem (aos
demasla.damente farto, empanturrado, por malfeitores), nem empal'arem (os prelados
ter comIdo com excesso.
nos seus contos)- Ord. Alan. t. 54. 12. § IIg.
E.lllpllpúdo, p p. de Empapar, e adj. Em- - as musas; Bem LI/ma, Cm·l. 32. - os
bebido, enso'pado: «os campos empapados desvalidos, e 'perseguidos: ser-lhes arrimo,
de sangue» li IIg.•- em mas doutrinas»
encosto, esteIO: «emparar os pobres. Coul.
Elllllllllair, v. trans. Embeber, ensopar 4. 10. 4. e Luc. 10. 25. favorecer: ,«empabem algum corpo poroso em liquido, que mI' orfãos. Pinheiro, Summar. 7. «- os fifique lentejando, e marejando como papas: lhos dos que morrem na guerra» Arte Milil,
«- huma esponja em fel e vinagre" - o r· 68. V. § - a paz da Europa; sustei-a,
pão; embeberal-o, repassaI-o em agua, cal- que se não rompa. § - a vida. n. 3. 2. 3.
do, etc. § IIg. Imbuir: «empapar as almas § -; cobrir, abrigar, resguardar: «as arvoem doutrinas de salvação» .empapá-Ios em res a emparão do sol» «o monte onde quedictames pueris, ou necedades vulgares".
bra o vento dominante, empara a terra,
EIII1 1U lliu'-8C, V. reCo IIg.I~mbeber-se, ce- etc.»
va!'-se, embellezar-se: «empapal'-se com aleI:lOpm'úr, V. intrans. (deriv. de pa1' a
gl'la» V. de Suso,l. 29. «olhinhos, geitinhos, par) Ficar, ou estar a par de alguma coumeIguices, mentiras com que os mancebi- sa. B. Claro C. 59. .0 batel empal'ou com
nhos namorados se empapão, ou as namora- elles» «quando emparavam (as balsas de fodeiras passadas pelos bancos de Flandres go) com o nosso junco» B. 2. 6. 5. unam
os empapão, e embebecem, e talvez aos ve- ouveram vista da ilha, senão quando empalhos, e presumidos de cadimos, e averigua- raram com a garganta do porto» Id. I. 4.
dos em amores._
5. e 3. 3. 5. ue tanto que os" navios empaElllpalJClúdulIICDlc, adv. Envoltamen- 1'assem com a cancella•.
te, como empapelado.
Empurúr-sc, V. ref. Cobrir-se, defender·
Elllpapeládo, p. p. de Empapelar' e se: .quem se me empararâ?» se livrará de
adj. Guardado, envolto, embrulhado em pa- meus golpes? Pahn. 2. C. 139. «emparar-se
pel: e fig. «vida empapelada» Feo, Q. «vos dos encontros, e dos golpes com o escudo"
trazeis empapeltidos, e viveis descuidados Palmo P. 2. e 3. Ireq. § Cobrir-se, livrar-se,
(da vida rutural» acauteléldo, resguardado. resguardar· se : V. ri. - com nuvens cOlllm
§ fig. Que não falia claro.
o sol; - com sombreiro, com pal'aliJgo, do
),;mIUIIH'lár, V. trans. Envolver, embru- mu'ito calor,. - do sol; da chuva; com calhar em papeis. II. lJom. I. 3. 21. § IIg. pa, ou ciJapéu de chuva, ou buscando abri·
Guardar com muito resguardo, e recado. go; - com as sombras da noute; para fugir,
retirar-se. § -; acolher-se como a arrimo,
Pl'estes, 106. -empapelai o tal moço».
Elllpapelár-",c, V. ref. fig. Forrar-se, bordão, esteio; e fig. como a abrigo, deacautelar-se, resguardar-se contra perigos, fensivo, refugio, asylo. B. 3. 10. 3. • empararão-se a bumas arvores muito bastas»
etc.
Elllpalllle"d~, u, adj. (do Hesp. papuja- «emparar-se em diversas colbeitas» Alaus.
do) (us. no llrazll) Incbado, opado, dos que «empal'ar-se dos valias» Mm. Bisl. «empamr-se debaixo da manta dos tiros que lhes
tendem á hydropisia.
Jo:mpllllllçú.·-Sc, V. ref. Inchar-se; opar. apontavão, etc.» «emparal'-se debaixo da
Empár, V. trans. Suster as vinbas direi- protecção que Deos promettell Paiva, S. I.
tas acima ou as parreiras com estaca vara, 50 V. «com esta confiança se afrontava Daou canna, que se linca junto ao pé; fazer vid de lhe dizerem, que debaixo de outras
azas se emparasse de seus perseguidoresa emLla. § IIg. V. Empada, Ilg.
Eml)a"ádamc.. tc, adv. Com amparo, Vieir. 10. 20 I. 2. § - de alguem; bnscar o
seu amparo, soccorrer-se a eIte. 1'. de Agocom abrigo; coberlamente.
ElOparádo, p. p. de Emparar. § Ce-ber- ra, I. 2. r. 125. ~ Ampa)'ar, e derivo são as
to. Sâ e Mil'. Estr. Pml. «- de suas pro- fórmas hoje usadas. V. Amparar.
Empurech'ár, V. trans. Dar parceiro.
prias armas. Luc. 2. C. 7. Ii. lJom. 3.4.21.
Emlulrcclrú..-llc, V. ref. e reco CombiEmparudor, ", adj. ou s. (anL) Que ampara, protege: «ponta emparadol'a dos ven- narem-se duas pessoas para serem parceitos. Casto 2. C. 43. Sâ e Mi'r. EsM'. § «Os de- ros na dança, no jogo, etc.
Eml....·dcildo. V. Emparedado e Empafendedores, e emparaclores das igrejas, e
redar. Ord. AI. 2. I. 198. Eltl1'. 5. 9. e"d. de
mosteiros. lJoc. Ant. V. Imperador.
Eml)aruíllár, v. trans. Meller no parai- Lobo.
Emparcdildo, p. p. de Emparedar: V.
so: causar as delei.taçães, e gozos do p~
raiso: .se me sorns mnndas-me em dlh- o verbo. uque a tem o pay encerrada, co°
mo
emparedada» Eurr. 5. 9. (empardeada)
eias' o sim de um hem te quero me arretraz por erro a edição de Lobo, r 207. En·
bata; e a minba alma de todo elllpamísa•.
"~mplu'amelltár, (anL) V. .Paramentar. cellada. Bl'it. C. 6. C. 33. AI. Lus. 12. C. 36.
no fim. «freiras, que mais se podem chaGoes, ChI'. Man. I. C. 58.
ElOpnrlllucuto, S. m. (anL) Amparo. fa- mar ernpa1'edadas que encerradas. Leão,
vor, protecção. Elucid. § -, S. m. pI. Em- lJescr. C. 88. § -, adj. Navio empm'edado; o
paramentos de alarona; ta boas largas as- que por ter pouco bojo não aguenta bem o
sentadas em dois dormentes, no meio das panno, e ha mister embono. /
ERlpllrcdamcDto, S. m. Encerramento,
quaes anda a mó.
Empllrilr, ou Amparalr, V. trans. (Nos acção de metter eDtre paredes. Ii. lJom. \.
5.
2 t.
classicos vem de ambos os modos; mas
Emparcd'r, V. trans. Cerrar, metter en-o
emparal' parece mais conforme a empor, ou
emporen vocab. Allemães, dos guaes pro- tre paredes; clausurar.
Emparcdar-llc, V. ref. e fig. Ficar sólido,
vavelmeúte se deriva, e se derivou o LaL
barbo empal'are) Defender de rui na, damno, alto e perpendicular como formando parede:
mal, tomada, conquista, cobrindo, protegen- «as ondas se empare(Mo, e alcantilão, o podo sustendo: amparaI' uma parede que vo fiel vadea o lJégo, etc.» § Encerrar-se
ameaça cahir ; «emparâl'ã{) os paráos (pos- nas clausuras religiosas: d'aqui, emparedatos em terra) com grossas tranquelras» das, por reclusas em cellas~ou entre qua·
And,'. ChI'. 3. C. 38. «o alcaide mór deve tro paredes, com alguma anertura pequeemparar o castello até morte» Ol'd. Man. I. na, só para receber sustento, e para. des55. pl'inc••empal'a1' da morte. Luc. 3. c. pejos. Ii. lJom. 2. \. \. descreve estes reco-
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Jhimelltos, ou cellas. Elucid. ul'l. Empal'e- vo, tolo, idiota: "não ba. coisa que mais obstaculo, topar, par~r n'eLla: "a ambição
dada. Bril. C. G. c. 33. lhes cbama elllpal'e- cll,parvoeça, que as cegueIras do amor" § as vezes empala na vIrtude dos mini tros.
dadas, ou eneelladas; i. é, que viviam em fig. Ficar allonito, !lcar como parvo. § 'for- "as suas seducções empalal'ão numa caslirecolbimentos, a que chamavam cel/as, sen- nar-se outra vez creança; remenillecer.
dade á prova de totlas as tentações.
do entre estes nntavel o conventC) perto de
EIllI'''''''occído, p. p.. ~e Emparvo~cer;
EIIlI.átc, s. m.. Embaraço, obstaculo.
Coimbra, chamado antigamente das eel/as, e e adj. Feito parvo, tolo, IdIOta: "de tnnca· § Demora em soluçao de um negocio Con.
JlOje de Cellas. Ulis. 1. se. 2.
•
do fica empal'voecido» Ceit. S. ela Inv. da tra nossa vontade. § Applicação de dlUheiIi:mporelbódo, p. p. de Emparelhar; e CI'UZ, r 170 v. § fig. Feito, ou tornado 1'0 em negocio de dil'llcilliquidação ou.que
adj.Junto, a par de outro, bombro com hom- creança pela muita velhice; sem tento, nem não dá interesse immediato. § Entpate de
bro: v. g.1JOcWm i/' pelo caminho dais hOnIMS juizo; remen.ioecido.
valas; quando ha t~ntos por uma, como
emparelhados; dois eaval/os emparelhados
Eml.llseour, ou - cboá.·, (eh como k) por outra parte. LetS. Mod. Alv. 17 março
em til'o. § Irmanado, egualado formando um v. iotrans. Celebrar a Paschoa.
1757. t3. abl'. 1790, ele. § No jogo diz-se'
par: eslas duas jarras estão empal'elhadas .§
Eml.áslllo, s. m. (do 01'. empasma, de qtte ha empate, quando o número de va!as'
fig. Acompanhado egualmente : "como se c'o en, em, e 1JQssein, polvilllar) (I. pharm.) PÓ ou pontos é egual dos dois lados.
'
sangue andara emparelhado entendimento, perfumado que se espalha sobre o corpo.
Eml... vczAdo, p. p. Empavezar' e adj
e VIrtude» V. Al'e. 1. 9. § Empal'elhado, a, par?- absorver o suor, ou disfarçar-lhe o ,,~.canoa emp,avezada de pennas de aves;
adj. (I. boI.) Folhas - ; duas a duas.
cheJro.
Vtel.1'a, Carl. 1. 2.
EJIlI.urclhomento, S. m. Acção, ou ef·
.EJIlpustu~i'io, 8. f. O mesmo que emE ...I....·CZÚ .., v. trans. (I. nauL) Cobrir
feito de emparelbar.
pastamento:
co.m paveze~ as bordas ~os navios. § EnEJIlI.....clbill·, v. trans. POr a par, junEJIlI,"studo, p. p. de Empastar: V. o fettar o navIO com bandetras, galhardetes
gir : v. g. empal'e/har dois cavai/os em tiro. verbo. § Pinlura empaslada; aquella cuja etc. § Usa-se tambem intrans. §-se v. rer'
§ Buscar boi, ou cavallo, ou macho, que tiuta não foi desfeita em óleo ba tante, e Cobrir-se, escudar.:.se cem pavezes. § En:
possa servir bem com outro: v. g. para por isso apparece em pastas. § (,:abello em- fcitar-se com bandeiras, galhardetes, ele.
emparelhar esle boi, ou a junta. § POr ao.s pastado .. em pastas; em madeixas pega- ChI'. J. I. c. 28. § {jg. Ostentar·se vaidosa
pares: v. g. os vasos, os castiçaes, etc. \1'- das, colladas em virtude de certas gOl!lmas, orgulhosamente; pavonear· se.
'
EIIlI....·oná ..·se, V. rer. Apavonar-se,
manar, formar um par egual. § Emparelhar que usam as pessoas qne tendo o c1l;bell~
alguem com oul'J'(;; fazei-o egual, te\-o por crespo o querem apresentar corredIO. Ii pavonear-se; mostl'ar-se ol'gulhoso de si
egual em talentos, etc. Paiva, S. 3. 45.
adj. Di;~-se, bem empaslado, o pasto onde ~omo o p~vão: "como vai. empavonada.
Empu,·elbú.·, V. iutrans. Ji'icar ou ser ha muita herva para o gado; os alagadIços LDchada, vaIdosa dos seus enfeItes, vestuario.
egual: Cldesfazer nos outros porque uão pa- que criam á 1l0r camadas de vege.taes, que
1~1Il1",vo"ír, v. trans. Encher de pavor
reca que {lcaes abaixo d'elles, ou que vos o gad~ alagadi~eiro come priucipalmente causa!' pavor a algnem.; espavorecer, es~
eniparelhão" § Passar defronte: .empal·e· no estIO do Urazll.
pavonr, apavorar: ClIllUt pengoso é empa·
lhanelo as galés com o baluarte» Casl. 2. e.
EJIlI...stumento, S. m. Acção, ou e[dto vo1'Ír, e assustar as crianças» V. Espavo78. "617'parelhando com Jlum morro, (lue de empastar.
rir.
e tá na barra" Ae. dos Sing. 2. 202. Cljá he
Empustó.·, V. trans. uir papel em masEmpclÍr, ou EIUI.llÍr, V. trans. Melter
aceita desa!lo, e já com ella ... e-mparelha" § sa sobre molde, ou forma para mascaras, os bois na eira, para debuLllarem os cachos
E'I1l,p01'e/har com algnem no jO{IO; entrar de e outras fJguras de vulto. § Empaslar; ge- ou espigas, que /lcam depois da primeirà
jlarceria a perdas, e ganbos. § Emparelhar; ralmente signilJca, fazer pasta, reduzir a debulha
contender com egual, ou egualar-se : ClAle- nasta, cobnr com pasta; ou cousa semeEIUI'e~o, ElUpé~llS, - eUlllos,-elÍ('8,
xandre ... respondeo, que o faria (que en-' hante; assim dizemos: cmpaslar lã; i. é, - ÇUIU; Variações do coufllnctivo dê Em·
traria nos jogos Olympicos) se tivesse reis, reduzíl-a a pasta para se fiar: empaslal' pecer. B. Gram. f. 12. Palmo P. 2. e. 107.
com que empal'el1lal' na contenda. V·ieir. 10. um liVl'o; i. é, cobri I-o de papelão, para As variações de impedi!' são, impidl1, das,
255. li Egualar. Bcm. Flor. 2. 153. use na depois o encadernar em [órma: empaslal" ele.
retribuição do beneficio, só chegarmos a o panno, ou chapa, em que se ha de pintar;
EIllPC~ádo, p. p. de I\mpeçar; e ad!·.
emparelhar com elle"
acafelar·Jhe a super/lcie com o óleo, e al- Embaraçado: V. g. eabel/,o - ; e !lg. estilO
EWI.Rl·clbil...sc, V. rer. Ser egual; equi- vaiade. para ficar lizo, e não sorver as tin- empeçado. Vieil'. 1. 36. Lobo, r 521. e 224parar-s~. A1'r. 9. 9. "a arte nunca se empa- tas; empastO!' as c61'es; dar muitas m~os «Dlar empeçaclo e revolto»
relha com a natureza" "mal se emparou, e da mesma tinta, para ficar mais encorpada.
Eml'c~ó", V. intrans. Enredar: «cubiça
peyor se e1111~a'relhou a dama com esse rica- ~ Empastar a ptntura; Empastar o cabel- tudo empeça» Sá Mil'. § (do hesp. empezar)
ço tão tacau lO, e tão mesquinbo»
lo: V. Empastado.
Começar: desuso
Emp'"'entád~, p. p. de Emparentar.
EmpAste, S. m. Acção de empastar. §
EUlpe~ár, V. intrans. 'fopar, embicarem
Aparentado:_ "erao el1l1Jarentculos na terra» Estado da cousa empastada.
alguma cousa. Lus. 9. 71. «Que sobre ella
Casto 2. e. 7;).
Emp"stelódo, p. p. de Empastelar. (I. empeçaRclo tambem caía." V. Empecer. §
Empllrentár, V. intrans. Contrahir pa- de impr.) Que forma pastel; diz-se d'uma Tropeçar, embaraçar-se. B. 1. 1. 6. -outros
rentesco; aparentar. M. L. 2. r 238 v . • se [ôrma ou caixa, em que o typO saiu dos empeçam neltes" «andamos a cada passo
veio a el1lpurentar com hnm poderoso ho- logares respectivos, achando-se em con[u- empeçalldo na morte, e cuidando ~ue nun·
mem da Arabia» Id. 4. /. 92 v. "deUes ouve são.
ca nos ha-de chegar» Paiv. S. § Embicar;
descenuencia, que empa'renlou na casa dos
Emp"stclúr, V. trans. (I. de impr.) e fig. reparar reprovando. V. elo Arc. I. 6.
de iliba de Visela" e IIg. lJ. PI'. JJan. Epan. ConCundir, misturar o typo n'uma fOrma, "haveremos os satrapas de empeçar na fal·
452. "porque a republica não emparenla já- ou caixa.
ta, que o arcebispo tinha de sangue iIlu.·
mais com os reis»
EIll I..it II , S. f. (I. Asia!.) Embargo, con- tre, e de avoengosl! § Empeçar nas palaEml./u·u, ou ."IllI'lÍ'·O, S. m. Cousa, que üscação da fazenda. Sanl. I. 2. C. 9.
vras; ou razões; não fallar corrente por
empara, que cobre, abriga, defende. Lus. 2.
Emlll.t•• do, p. p. de Empatar; e adj. torvação, etc. Peo, TI'. S. Estevão. § .Em·
96. "com hum redondo emparo alto de se- Que está parado, demorado, sem fazer o peçalJ(lo em casos que o cbegavão a estada. Men. e j}Joça, r 28 V. «emparo, que to- que queria ou devia. § Negocio empolado; do de se não saber dar a consellio» (enconlha o sol» {. 33. ull. ccl• • hum panno para indeCISO, por votos em egual numero. § il. trando casos de consciencia que eram
emparo (da fresta) que tolha o ar, a vista" Que está demorado por motivo albeio á dilliceis de resolver) V. (lo An. 3. 13.
ld. L. I. e. 22. - do sol, da chuva, das cal- nossa vontade. § Eleição empalada ; em que
Empéeer, V. trans. Fazer damno : .sem
mas, neves, ele. § ReCugio, asyl0, recurso houve empate' cm que ninguem venceu o foO'o empeeel' nada aos Mouros, qne esta·
contra alg. mal. Leão, DesC'/·. e. 9.• elles por ter bavidó egualdade de votos. § Jogo vão o em cima" Coulo, 8, 36. (sem prep.)
(monges) se acolhem como a castellos ... em empalado; o quc Llca indeciso por ter cada Viei?.. 4. 8. "se em nada me empeceo o peco
q.ue tem amparo» § fig. Protecção, apoio, ar- um dos parceiros egual número de vasas cadol! Paiv. S. I. {. 49. v. "nenbnm geneI'Imo: «quer Deos que pen.damo~ só do seu ou {lontos. § Dinheiro empalado; que est~ 1'0 de mal vos poderá empeeer em ~ada.
empato, é protecçao., Pa~vtJ., S. 1. 49 v. § apphcado em negocio demorado, que não "levantaram buma revolta com desejO de
Dere~a: I'Ó emparo da mluha honra» (que dáinte!esse immediato, ou é de dil'llcil li- emp'~cer os nossos I! B. 1. 7. 6.. ,,~~ores~~e
quel'lam roubar a uma donzella) Palmo 2. e. qmdaçao.
mais empecerão, que aproveltar.ao". GUIa
106. II. Dom. 2. I. 2. «empal'o das empareEmpullÍr, V. trans. Embargar, elllbara- de Caso lJelie. All. p-- 8. "berva ma nao em·
dadas» _" - da paz. Are. I. C. 13. «são po- çar, suspender, demorar: V. g. empatar as péce a geada» § Causar estorvo damn~so;
br~s, nao tem emparo» § Amparo é a fórma mercadorias na al{andega: eslão os navios damnar. Sá. Mil'. «hora achaques mIl te
bOJe usada.
empatados no porto çam o mau lempril, ou empéeem. Eufros. 2. 7. «tudo que empeEml""'ródo, p: p. de Empan·ar-se. Co- po/' {alia de despacho. § Empalar o a1'!.zol ce á limpeza da almal! V. de Suso, ç.
berto de pa,rl'a : vmha -.
na linha; atal·o e enleal-o de sorte, que 37. ua justiça não empeceu a c!lrtos homlEml,"rrar·se, V. trans. e ref. Cobrir-se se não escóe pelo cabo. § Empalar a elei- ziados" i. é não os prendeu, .nao os estor, de parra: V. g. emparrar·se a vinha.
ção; fazer que u'eUa haja empate;. i. é, vou. V. do 'Are. 6. c. 16. § FICar atalhado,
~m"RrJ'~h·.ódo, ", adj. Coberto de par- egual numero de votos pal'a ambas as par- estorvado: .achasse outra cava para os ele·
relra, de vld~lras. ou de outra semelhante teso § EmlJalal' dinheiro; empregaI-o em fantes empceel'em. «(fcarem atalhados com
cobertura. Ptl. El,1/s: 2. p. 4~ .•vamos sen- negocio de dilIlcilliquidação, ou que não seu damno) Coulo, 10. 10.7. _comguerra,
tar-nos 110 emparl'etl'ado abrIgo"
dá lucros immediatos. § Empalar as vasas' e armas. Goes ChI'. Man. 1. e. 73. § - a
Empo""el~'i',:, V. trans. Cobrir de par- no .jogo, fazer numero egual ás dos a<!v~r: aiguem; causa~ damno atalbando·o.
7
re!ras, de vldelr~s, etc. § - se, v.. ref. Co- sanos.; e /lg-. oppOr-se, ataLllar.
Empéeldo, p. p. de Emp~r. § B. I. .
bnr-se de parreiras, etc.: cobnr-se de
Eml.lJt"lr, V. intrans. Fazer empate; /l- 4. ceelles foram os empécielos» I. é, lesados
parra.
cal' empatado; ter o mesmo numero de vo- com mortes e feridas.
. Eml.~rvoeeer, ':. trans. Fazer parvo; tos, do que outro: elle não venceu, empa-I Empecílbo, S. m. Obstaculo, estorvo.
Irar o tll1o. § - , V. lOtrans. Tornar-se par- . tou. § Empalar em aig. cousa; achar n'rJla Au/egl'. f. 158_
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Empeclnaento, S. m. (ant.) o acto de
empeccr, fazcr mal: .empeGimenlo aos inimigos" A':;lW. c. 5. ined. 2. 290 .• fazem algum cmpecimenlo" perda, damno.
ElIlpccil'el, adj. 2 "'. Qne empece, prejudica, da~Hl~, serve d~ empecilho: "heI'vas ell1pecwe!s ao crescImento das plantas"
B. Gramm. f. 271. "eu sou empecivel a todos. lJ. F. Man. Carla, 73, Cento 5. -sendo
um só usurpador empecivet á paz de toda a
Europa".
t:lIlpecÍl'o. V. l~mpecivel. Elllcul.
ElIllleço, S, nt Empecilho, estorvo. Sá e
NU'. /tsparsas. lf,sLr. ac. 5. §-, (ant.) Começo. Eludd.
ElIlpcçonhúr, v. trans. (de peçonha) Corromper com peçonha, dai-a, envenenar: v. g.
os poços, a geme. § (poel. e fig.) Fil. Elys.
Vers. -que impia furia empeçonha os manso· ares" let. Mart. 1. p. 1!J6. e 2. 302.
EUlpeçonl1entádo,. p. p. de Empeçonhentar: - - toda a Hespanha com a falsa
doutrina Ariana" Leão, !Jescr. {. 116. Cou-

10,5. C. 9.
Empeçonhcntúr, V.

trans. Envenenar.
V. de SllSO, C. 27. "empeçonhenlar as fontes". § fig. Empeçonhenla as orelhas, a menlira, ou a adulação: "empeçonJwnlar com o
veneno de suas maldades. Arr. 5.2. e I. 24.
T. de A,gora, l. 2. f. 93. § lig. Corromper,
inncionar com podridão: -empeçonhentava
o ar o fedor dos cadaveres. Fios Sanct. f'.
23~ V.

ElIlpcdel'nccer, v. trans. Convcrter, tornar em pedra, ou duro como pedra; petrificar. § IIg. Fazer duro e insensivel: -empedernecer tanto huma alma com a continuação de hum vicio" Prtiva, S. I. r. 176.
ElIllledernecer...c, V. rd. Tornar-se de
pedra, ou rijo, e insensi vel como pedra:
empedernecer-se o coração; obstinar-se na
culpa, ou fazer-se insensivel às paixões,
aos remorsos; é mais que callejar-se. A1T.
5. 6. Paiva, S. I. f. 2G8 v. e f. 262 v. "elJ1,pulemecer-se a alma na culpa" fazer-se dura, cruel, insensivel, deshumana, obstinada, etc.: empedernecel'-se na tyrannia, na
iniquidade, na ignorancia, na teima, no
esquecimento dos deveres, etc.
t:Ulpcdc.. necido, p. p. de Empedernecer, e adj. PetriUcado; duro como pedra. §
fig. Duro, a~pero, i~sensi vel: 11. g. coraçãe
~mpederneCldo. Pawa, S. I. f. 291. e f.
083 v. "amollentar tão empedernecidos peItos•.
Empedcrnido, p. p. de Empedernir.
A!,'. 3. 35. aempede17lido e desditoso fruto"
Eneid. 3. 146. "condição empedernüta" N.
de Sep. (. 106.
.
ElUpellcl'nir, V. trans. Tornar em pedra, ou duro como pedra; empedernecer.
§ fig. Tornar duro, insensivel, de humano:
lempedemir a alma» oempedemiu-a o seu
peccado» B. Flor. 4. [. 58. § - se, V. reL
Tornar-se de pedra, ou rijo e insensivel
como a pedra; empederneceNe. Per. Bibt.
&:000, 7. 22. unão se empedernitt o seu
parlo" B. Flor.
EUlpedlmênto, Empcdía', e derivo V.
Impedimento, elc., que são mais usados.
Ar/'. 4. 11. uempedido•.
2 Em~edrádo, p. p. de.Empedrar, M. Ltts.
. p. 505. li. Dom. 2. 2. 3.
Elupédr..dõr, S m. Oque empedra; cal\ ça Com pedras; calceteiro.
Empcd"lldúl'll, S. r. Doença do cavallo
no ca coso Pinlo, TI'. da Gineta, p. 100.
d Empcdl'"nlénto, S. m. Acção de emperaro § Estado da cou a empedrada.
Empedrá r, v. trans. Calçar com pedras:
~. g. empedrar as n!as: empedl'al' o poço ,.
~rral-o de pedras, para não se ir a agua.
CmlIO, 9. C. 23. e lIg. Leit. Misc. "poderamos
~er as nos as ruas empedraclas com cruzao I, § fig. Tornar duro, insensivel, como
~e pedra; empedernir. (V. Desempedrar).
mpeil1'a1' a alma, o coração.
EIUpCdrár_"c, V. ref. Petrificar-se, empedernecer-se. Arr, 1. 7. § fi1\'. Ficar mnito
duro, como pedra, ou calloso, como certos
lructos; V. g. os bicos das tetas'de certos ani~Iaes, que, n'esse estado, não dão leite,
C.

EmpégádO,
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Fernandes, que hia mais empegado» i. é, ao
larg-o da cosIa, a-la-mar. B. 3. 6. 7.
.~mllegál·, V. trans. Metler no pégo, engolfar: "o vento fUI'ioso'os empégOl! em poucas empulhetas". § Ug. E!tr,'. ~. 5. "empégou-me a alma em hum mar de receios».
Emllégi"'-8e? V. ref. Engolfar-se, metter-se ao pégo, Ir da costa para o alto, elllmarrar-se, ou amarrar-se. B. 1. 5. 2. uempegou-se muito no mar» Casto 2. O. 99.
EUlI.cloríu', ou Ellll,eol'ál', V. trans.
Fazer peor; fazer ir a peor. Val'eUa: ,,8mpeiorando os máos». § - se, V. reCo Fazerse peor; de peor condição, physica e moralmente, na fortuna, etc.: "mal inclinado
já conversando os màos se empeY0l'a».
Eml'Clo ..ál', ou - eorár, V. intrans. Fazer-se de peor condição. Eurr. 1. 3. A1'1'. 1.
9. "o governador elJlpeyora da sua enfermidade» Andr. ChI'. 4. c. 28. "o que nas competencias empeyora, fica mal" Lobo, 425.
Empcládll, S. f. (anL) Empurrão; acção
de impelJir. Ined. de Alc.
EIIlI.ellumádo, p. p de Empellamar; e
ad.l. V. Empalamado.
Eml,ell,"u.ir, V. trans. Lançar as pellcs,
ou couros no pellame, ou corlume, para
largarem o cabeUo, ou peJlo. B. P.
Emllclllcildo, p. p. de Empellicar. g adj.
Nascer o men'ino elllpellioacto ; i. é, dentro
de uma das tunicas, em que anda no utero,
que se rasga cá fóra: o vulgo diz que são
ditosos no decurso da vida os que assim nascem. § na Asia : Pagode empell'icado; violado.
Eml.elllcór, V. trans. Dar o preparo
pellica aos couros, como acamurçar é dar o
cortimento da camurça. § Cobrir com pellicaso B. P.
a'JmllcIO, S. m. O pedaço da massa informe, a que depois se dá figura de pão para
ir .ao forno.
Enapelótll, S. L (do Lal. ampulla) Ambulasinha, garralJnha, frasquinho. D. fí'. hlan
Apot. Vial. p. 39'2. "cura atégora não achada na empetola elo olio de Clodoveo•.
Emllenll, s. L A volta, ou lortura, que
toma a madeira nova, ou com humidade:
d'aqui empenar. § Empenas ou paredes da
Innpena; as paredes lateraes tia casa, do edLlJcio, elc. Alv. 15 de.iun. 1759. V: Tacanica.
ElUllcnlldílbll, V. Empanadilha. Coulo,

em penho.!'.: hypothecar : V. g. empenhar a
casa ,. as )o!as. § tlg. Empenhai' a l1alavl'a,
a rJ; obrigal-a a alguem por prom"i) a. §
Empenhar; fazer contrahir empenho. gran~e . divid~s. l' de Agora, l. 3. uos coches,
IlteLras, gll1etes e outras cou as d'e te tuque são as que empenhão o morgado', e
arrendão as commendaso ~ Obrigar: .eu
vos empenho minha ré» V. de Suso, C. 38. §
Empenhar alguem; penhorai-o .. pól-o em
obrigações, deveres de rcconhecimento, fazendo-lhe boas obra.; constiluil-o em
obrigação. Vieir. Cart. T. I. 33. "obrigaçõcs
com que V.a S.a me empenha, e cativa. V.
Penhorar. § Empenhar alguem em alguma
cousa; fazer com que a tome sobre si, se
encarregue d'ella, se metta n'el/a: V. g. empenhei-o em /avol', ou para /avore~er alguem. § Empenha/' sua pessoa em alguma
empreza; expól-a ao successo d'ella. Fre~re,
f. 7. fi. (lo Fut. 74. "a lei natural me obriga a empenhar a vida pola patria" arriscar,
Porto Rest.
Emllcnllllr-sc, V. ref. Endividar-se' con·
trahir dividas dando penhor ou hYPOlheca.
§ Empenhar-se com algllem; i. é, obrigarse-lhe. § Empenhar-se em razões; dizer razões, por qne fique obrigado a fazer alguma
cousa. l1isl. dos Tacoras: "porqup. o duque
se não empenhasse em razões" § Empenharse em alguma cousa; ter desejo, empenho
em a conseguir; negocial' o seu con~egui
mento: 'v. g. empenllou-se na guerra contra
os Romanos. § Empenhar-se (~or servil' aLguem; encarregaç-se, e traba bar por is o,
como de obrigação, para tirar a limpo a
promessa. § Empenhar-se contra alguem,
~u contra alguma cousa: "empenhão-se os
Ignorantes contra os doutos" -se como Lnimi"'os se empenhassem conlra a i~no!'ancia"
ChiJ.gas. § Empenha/'-se; metter·se em cousa diftlcultosa, perigosa, arri cada, trabalhosa : v. g. empenhar-se na guerra, conquista, empl'eza ,. - em alguma negociação,
conciliaçe'io . em pleitos, em navegação; - em
uma revolta, sectição, elc. "empenhal'em-se
em huma tão larga, e arriscada viagem"
Viei1'a. § Empenhar-se um ea;el'cilo em aLgWlla empl'eza, ou racção ; intentai-a.
Empenho, S. m. O dar bens em penhor.
§ O acto de obrigar a sua palavra, § Caso
de circumstancias melindrosas, e arri cadas, e em que um homem não póde deixar
de tomar algo resolucão. B. Flor. 2. p. 181.
"metler-se em algum empenho enfadoso. §
Contmhir empenho; dividas, obrigações. §
Ter empenho em alguma cousa; i. é. o desejo empenhado em conseguil-a, ou estar
empenhado cm consegui l-a, fazei-a. VieÍl'.
10. 28~. 2. ocom empenho, ou resabio de
interes eiro. «sem um particular empenho
da Providencia... como poderia prevalecer
no mundo mais polido a religião de um Deus
nacido na miseria, e morto na ignominia't"
§ Tel' empenlw em alguma cousa: o desejo
.de a conseguir, ou de a fazer. § Empen/w;
valia, valedor, que terça por alguem : Fuão
foi o seu empenlw.. foi quem serviu de empenho. §Mell!ll'empenlws. Aproveitar a influencia de alguem para conseguir alguma graça,
merce, exito de ncgocio. § Carta de empenho;
de rogo de pessoa de respeito ou de importancia que se interessa por negocio de outrem. § Fazer empenlw por consegltir; diligenciar empenhando alguem para esse fim.
§ Empen/w amoroso; tracto, liança amorosa. § Empenlw; lIg. porlla, calor, ardor na
peleja; reque ta, pertenção.
Empenhol'lllllento, S. m. (anl.) O acto
de dar em penhor. Etuci(t.
Empellhol'ó,', V. trans. Dar em penhor,
empenhar. P. da li. Gen. T. I. {. 63.
Empcllnllclllido, adj. Que tem pennacho; que traz pennacho.
Empcunúllo, p. p. de Empennar ; e adj,
§ (anl.) 3dlla, ou /recha empennacla; flllcada, pregada. P. Per. 2. 139 V. e 69 v. ,,{recItada empelutacla no rosto, na cabeça» -tinhão os e::cudos lodos empennculos de settas. I. é, cravados. Casto 4. C. 37. -todas as
adargas farão empennaclas. id. L. 3. C. 19.
-lIcarão os IlOSSOS tão empennaclos, que parecião ouriços cacheiros. Coulo, 10. 3. 12.
§ -Ave nova bem empennacla" guarnecida
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6. 4. 6.

p, p. de Empenar. (v. trans,)
.
Empcoíado, p. p. de Empenar (v. lOtrans.) e adj. Diz-se da madeira que por effeito da humidade ou calor adquiriu uma
curvatura defeituosa. § lJg. Que se ueteve
contra uma difficuldade; embaraçado.
Empenllménto, S. m. O acto de se empenar a madeira. § O estado da madeira
empenada; empeno.
EmpeoÍlr, v. trans. ImpOr pena. B. Per.
§ Causar pena. Cam. Filod. a. 4. sC. 2.
"amor me tem mais empenado".
Empeoár, V. intrans. Ir-se curvando,
tomando empena, ou torcendo a madeira
nova, on humedecida, ou com calor. Feo,
TI'. 2. (. 224 V. "antes a deixão seccar (a
madeira) Que d'outra maneira empelwl'á" §
lIg. Ir de encontro a um estorvo; embaraçar-se.
.
EIllI,enl111, s. f. (do FI'. empeigne) A peça de couro, ·cordovão, elc. que fórma a
parte superior do calçado. os ined. 3. 512.
e 518. parece significar o couro que leva
um par de sapatos: -em duas pelles nove
pares de empenhas..
Empcnhádllmentc, adv. Com empenho;
com perseverança.
.
Enapcnhlldo, p. p. de Empenhar; e adJ.
Endividado. § Hypothecado: lJg. Freire,!.
n. O 9 "por haver el~ei D. J. ~mpenhado na
facção o poder, o lOf. D. Lwz. a pessoa"_§
Travajo pelejando: "a cavallana estava tao
empenhacla.. POI'I. Rest. § Mnito int~ressado
em conseguir alguma cousa para SI, ou para outrem.
ElUl.cnhlllllcnto, S. r. (auL) O ac~o de
empenhar empenho. § O acto de se mleressaI' por ontrem. § Promessa qne alguem
faz, compromisso que toma.
Empcnhrá, v, trans, Dar alguma cousa
p, p, de Empégar: .Nuno
Emllenlldo1

§ V. Empefl.naao, que dill'ere.
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de pennas. Vilh. Prol. § "Mancebos empen- empérro, empé/'ras, empérra, empérram; no
nados» enfeilados, emplumados. Sá e ilfil'. subj. empél'I'C, empérres, empérrem; no imp.
T. 2. f. 6q. 1d. EslI' . • não lhe ha de fallecer empérra, empérre, emperrem. .
.
Emperrár-lle, V. ref. Obstmar-se; teioutro melhor empennado com quem logre
(a viuva maçaI o que lhe o velho (marido) mai': V. g. emperrar· se no vicio. li P. condeixar» § Vim'io d'Om'em, /I'eg. e 592. tinuar com obstinação. § Enraivecer-se.
EIIlI.cno, S. m. (I. vulg.) Emperramen"empennado de pelles» forrado, vestido.
Empcouár, V. t~ans. Pór pennas : v. g. to; perrille, obstinação: v. g. ha lal empernas frechas, nos vlrotes, seltas, etc. Cam. ro 'I viu·se já lanlo emperro? lão duro no
Filod. q. sc. 2. "amor me tem mais empena- seu emperro I
EIIlI)e"tiK,.do, p. p. de Empertigar. §
do, <Iue nenhum virote seu- onde o poeta
faz equivoco entre eHlpenado, e empennado, adj. (de pérliga) Que está d!reito e teso,
que se subentende: e IIg. "empennou as sem se curvar, nem torcer; (llzemos do hoazas ao pl'nsamento» Lus. Trans{. 256. § mem que assim auda.•Vai o juiz da festa
Guarnecer de pennas. Goes. C/w. Man. q2. m~is el1lperliglUlo que a pértiga que leva na
I. "o pintão, e empennão de pennas de mao". § fig. Soberbo, alllvo.
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EJOI)euoár, V. trans. Crear pennas ; cobrir-se de pennas: v. g. o pombojá vae empenando: e lJg. enfeitar·se. § Enfeilar: .a
quem o mundo empenna» Feo, TI'. 2. {. 166
v. § (anl.) En;pennal' ; cravar seltas e fre·
chas atirando: "muitos soldados com fre·
chas empennlUlas por algumas partes do
corpo. Andr. ChI'. q. C. 102.
EmpellolÍr'llc, V. rer. Crear pennas, cobrir·se de ~ennas: e IIg. vestir-se atavia·
damente. Utts. I. C. t. "quem se empenna,
e não tem penna, depois ~e depenna, e vive
em pena- i. é, a quem galeia, e triumpha a
vida com o alheio, tempo v('m que Ih'o tomam, e que vive em dóI', e artlic.;ão. § (anl.)
Cravar-se, pregar-se: -só de longe os frécheiros lhe disparavam alguns liro. que se
lhe empennavam no escudo. AI. llel'c. Eurico

C.

11.

Emlu~llo, S. m. Curvatura d('feituosa que
adquire a madeira por elli'?ilo do calor, ou
da humidade; empenamento. § fig. Embaraco, dil'ficnldade, estorvo.
ÊlIlpeorár, V. inlrans. Omesmo que Empeiorar. Cam. Redond. -pois meu viver empeora. lJelic. Ad. p. 9. "máo anno has de
guardar, por não emlJeoral'.
Empepluúdo, u, adj. fig. nijo, teso, duo
1'0 como o pepino. § Que tem a fórma ou
sabor do pepmo.
ElIlpcplnlÍr, V. trans. V. Empipinar.
EmpeCluetúdo, u, adj. (I. do brazão)
Enxadrezado, enxaquelado. M. LttS. q. (. 95.
Empequlultor, V. trans. (I. fam.) Diminuir, fazer pl'gueno, reduzir a menor corpo,
ou volume. Fil. E/ys. Verso 1. p. 5q. no/a.
Emperudor, ou - t,'lz,. V. Imperador,
etc., como hoje se diz, e mais conforme á
etym.
ElIlperllÍr, V. trans. (t. poet.) Adornar
de perolas: Ilg. "emperla a aurora as tranças» com orvalho.
Eoapéro, conj. (anl.) (do Hesp.) Porém,
mas, comtudo. 11r. q. e 9. P. da H. Gen,
Tesl. de D. Affonso V. e {reg. llempero s'eu
primeiro fallecer. Azul'. CM. J. 1. e M. Lus.
5. (. 322 v. Doc. de 16qO.
EmperrlÍduméllte, adv. Obstinadamente. M. P. C. 46. -deixando-se assim morrer

emperradamen/e» .

Emperrádo, p. p. de Emperrar. Que está perro. § Obstinado, teimoso. Aulo do Dia
de Ju'izo: -o villão he emperrado. M. P. C.
21 t. V. do Arc. 3. c. 13. -os mais duros e
Clnpel'rados corações tornava de cêra. Cas/.
3. r 83. "os inimigos estavão tão emperrados contra os nossos, que antes ql1Jzerão
morrer. -rustico emperrado nas coisas de
seu proveito, e que não admitte conselbo"
H. N. 1. 419, -a mulber emperrada, quer-se
quebrada" Ulis. 1. 3. Cam. Se/euco, r. 51.
"emperrado no peccado" Luc. q. II. duramente, obstinado: -emperrados nos vicias-
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r. 50 V.

m. Qualidade da
cousa que está perra. § fig. Obstinação,
teima, perrice, B. P.
EIIlI)errár, V. trans. Tornar obstInado,
teimoso, raivoso. Presles, r. 2. -isso me
emperra» § Obstinar na teima, cegueira do
erro e da culpa: "Deos endurece, obstina,
emperra a quem 'tuer•.
Emperrár, V. 1Otrans. Tornar-se perro.
§ Ficar parado: V. g. emperrar o arado, ou
o animal de liro, ou de carga, que não acoEmltCrroménto, S.

de ao aguilhio, á espora, e/c., e não q1f.er
andar. § Emperrar tem é agudo no JUd.

phyteuse. ". Emphileose. De ordinario se
usa no masculino.
. Empbllctl811l. ~. E~phiteose: -em cuja
Vida cayo a el1lph~/eusta em comisso» Na-

varro, OomJn. /lesol. 123. n. o 30.

EmpbltetltleRdo, p. p. de Emphileuti.
cal'. (I. jur.) Dado em phateosim. Alo 12
. .
Eml)bltc:ntleár, <?u Emphr - , ou E.u.
o -, e assIm os denv. (t. Jund.) V. trans
Dar, alhear o dominio util segundo a natu~
reza, e condições do emphyteuse. Leis Mod
llemphileulicar umas terras. aforaI-as, emprazal-as.
EIIII)bltel1t1eárlo, o, adj. (L jur.) Da nalurez~ da .em~hyte}lse, V. g. predios, lerras
Empe.'tll;lÍr, V. trans. Endireitar, ente- empblteutlcanas; J. é, aforadas, empraza.
das.
sar: V. g. empertigar o pescoço.
Empe"U~ár-lle,
V. rer. Endi reitar-se,
Eml)blténtleo~ a, adj. (I. jur.) Pertenentesar-se como a pértiga; talvez a cobra cente a emphyteuse, ou a este contracto.
se empertiga sobre acolia. V. Empertigado. Alv. de IZ de maio, 1758.
EmJtesgodúru, S. r. Acção e e/feito de
Elllltlu'áetleo, adj. e S. m. (do 01'. elllempesgar.
phraklikos, feito de Emphm/tô, eu obstrúo
Empcllgár, V. trans. Untar de pêz, pór lapa) (t. pbarm.) Diz-se das substancias'
pêz nos ódres, etc.
ou medicamentos, que tapam os póros'
Emltéssivel. V. Empécivel (de empecer'): como a cera, gordura, etc. que mais com~
"professamos ser empessiveis á gente. Apol. mnmmente se chamam emplastícos.
ElIlphrllxíu, ($ como /is) S. f. (do 01'.
Di.lIl. r. 230.
Empessoomcllto, S, m. (anL) O acto de emph!'a:cisj (I. med.) Obstrucção, embaraço
empessoal', ou empossar, o que se da, ven- ou replecção de um canal, ou cavidade por
de, traspassa a outrem, em quem se enca- uma materia( que a sua abundancia, ou as
beça a herdade, em quem se faz pessoa, suas qualidaaes tornam morbida.
a quem se (az pessoetr'o, ou propl'le/ario.
ElIlpbYNému, S. m. (do Gr. empltysêma,
Elucid. V. Pessoelro.
feito de en. dentro, e physahô eu as opro)
EmpesMoár, V. trans. (anL) Empossar. (t. med.) Tumor mail e, branco, mais ou
Jjlucid. arl. Galos. V. Pessoeiro, Posseiro. menos elastico, e crepitante, causado pela
Empéstildo, p. p. de Empéstar. § adj. introducção do ar no tecido cellular. C. de
Ferido de peste. § Pestilente, pestífero
Palltol. p. 99.
EIIlI)êstál', V. trans. Causar pesle, ferir
Eml.bY8emuto8o, Ó8U, adj. Da nalurede peste: "as immundicias e exhalações za do emphysêma.
que empeslão a cidade.. § fig. Infeccionar:
ElllpbyteolCe, ou - teuse, e derivo V.
"os máos exemplos e grandes escandalos Emphileose, etc. empesltio a sociedade v i. é, são con tagiogt)s,
Elllltlllr. V. Empear,
e lavram, ou grassam, como a peste.
Empleádo, adj. Picado, pungido, estiElIlpetl'lieeus, S. f. pI. (L b0t.) Família mulado. Ulis. 3. sC. 6. -e não quero morrer
de plantas d.icolyledoneas, a que perten- empicado como soldado.
ce a camarinheira, ou urze (tas camariEIUI)leotllllléuto, S. m. (anL) Oacto de
nhas.
expOr o condemnado preso li picota, ou ao
Empetrár. V. Impetrar. 1ff. 1. Prol.
pelourinho.
EmpetrlolÍr, V. trans. (ant.) Apertar a
Empleotár, V. trans. Pór no pico, picopetrina, enfaxar. Oane. 22q.
to, ou cnme da picota; encumear. § PrenEmlu"yorár. O mesmo que Empeiorar, der na picota, e expOr a vergonha como se
ou Empeorar. H. P. f'. 131. "outros se em- expunha no pellourinho, ou pendurar nas
pe!Joram. -máo amo has-de aguardar, com argolas d'elle para enforcar, ao uso antigo.
medo de empeyol'a'/·•.
Ord. ilfan. L. I. T. 49. 5.
Empezár, V. trans. Cobrir, polvilhar, ou
ElIlpldoMO, ÓllU, adj. Embaraçado, todefumar com pêz, para preservar da cor- lhido. B. Clar. C. 51. 1ned. 2. 316. "lugares
rupção. § IIg. M. P. r. 110 v. 2. 'Chacinão, empidosos para os de cavallo" § Impedido,
empezão toda a sorte de carnes e aves. i. é, retardado: "aos quaes o caminho foi mais
seccam ao fumeiro.
emlJidoso, com o basilisco, e artilheria grosElIlpezlobádo, u, adj. Sujo, negro, tis- sa, com que lhe tiravam, e detiveram-se
nado, de tractar o pêz, ou do seu fumo. em subir, etc.• 8. 2. 7. 6.
.
A7T. 3. 3.
Emplému, ou Emp)'élllo (01'1. elym.
Êmpbulle, ou i:mpbollls, s, m. ou f. no sego voc.), S. m. Ido Gr. en, dentro, e
(do Lal. e do Gr. emphasis, sentido, derivo pyos, pus) (I. med.) Ajuntamento de mate·
de en, em, e phainô, eu mostro) Figura de rias em alguma cavidade do corpo. § (I.
rhetorica, que consiste em pronunciar al- cirur.) Abertura em baixo do peilo, para
guma phrase, de sorte que se deixe enten- dar saída ao sangue derramado na sua cader que as palavras significam mais do que vidade.
.
Eml)leouiUeo, u, adj. Que tem empiesoam, ou que se não diz tudo o que houvera de dizer-se: -manifestando com em{asi ma. Cw'v. Polyanlh. 1!. 338.
os avisos.. Varella, Num. p. 3q3. "o emphaEmltí;ocm. V. hnpllsem.
Empllbádo, p. p. de Empilhar: _eslase destas figuras- Corogr. Porl. T. 2. p. 5.
§ Exaggeração na expressão, no tom, na vão os soldados empilhados, sem se podevoz, no gesto.
rem desenvolver em lugar a[1ertado v Ca~.
.E.mpblitleo énte, adI'. Com emphase 3. C. 82. § Balas empilhadas; postas em PIV~etra, 10. 191. 2,
lha junto ao canhão.
_
.
Empllluuuéoto, S. m. Acçao de empIEmpbátleo,
adj. Em que ha emphas~. Vieira, 3. 191. -razão tão emphatica e lhar. § Estado do que está .empilhado..
.
Empilhá." V. trans. Dlspór em pilhas.
discreta- 8. Fl07'. 2. 62.
. ElIlllblh~o8e, ou - lllll, ou EmpbUêu. v,. g. empilhar, laboado, bala.s, II'ue/a, sal'·
se, ou - sls, ou EmPby - , etc, ou amhas, e/c. B. Fio!'. 2. 118..
d'
Empluádo, p. p. de EmplDar, e a J.
Emfi - , etc. s. m. (do La1. emphy/eusis ;
do Gr, en, dentro, em, e phy/enô, eu plan- Levantado: V. g. cavallo - ; posto em g~.
to ; e assim os deriv.) Phateosim, contracto meas. § Mon/e, serra empinada; alta e dipelo qual alguem toma algum predio, para reita, sem ladeira. V do Are. 5. C. 17· ra
o aproveitar tendo d'elle o domimo util ; borda do rio era empinada, e dava J!la sa·
e paga certa porção ao senhor principal, ou hida aos CJ valleiros com o que na~ po·
directo em conhecimento de senhorio. e dendo vingar a cima se afogarão mUItos.
o laudemio: aforamento, emprazamento, .penedos soltos uns dos out~os e mUlt~
prazo.
empinados. . .. parece que estao ame~çan
ElIlpbUéota, ou EmpbUéutu, etc. (V. do ruina. Leão, DeSCI'. C. 10. V. A.lca~tJl.ado.
Emphiteose) S. 2. g. (t. jur.) Pessoa, que § Pltebo, ou sol empinado ao melO dia, e~
tomou o dominio )Iti! do predio por em- cumeado no meridiano. Palmo P. 3. I· LI 3.

r
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EMP

EMP

EMP

745

Cam. Ecl. 2 e 7. fig. II. P. 68. v. -empina- ign!lra.ncia a objectos de arte, a preciosasv. § Metler cm póça, ou lamaçal. § - , v. indo no mais alto cume da gloria do mundo. anL~gUldades, e!c.
trans. Formar poça : v. g. a agua eOlIJoExallado em virtude.
N. 2. 328. «a
Emllln~tnlllellto, S. m. O mesmo que çou.
~omranhia ~ andava la mui crecida! e em- Emplaslaçao
.,llllpoch·ádo, p. p. de Empoeirar; e adj.
pinada" encumeada: «homem mUlto emEml'lustár, ou Ellllllll"trár~ V. trans. Coberto de pó, ou poeira: -no empoeirado
Ilinado em hUJ:!1a vi,rtud~, e descuidad.o Appilcar, pOr empia ·tos; cobrir oe emplas- portico sentado. F. Etys. 8. 417.
lias outras. Pawa. S. § fig. Suberbo, altI- tf?s, de pannos, em que se estenderam meEmpoch'{w, v. trans. Encher, cobrir de
vo elevado. Eneid. 1'2. 93.
dlcameutos emplaslicos: v. g. emplastar o poC'ira ou pó ; empoar.
Elllplllill', v. trans. Elevar ao pináculo, COliJO, a cabeça, elc. § Estender ás camadas,
Empon.., S. f. (I. Asiat.) Pretexto, cór pa0\1 pino. ao cume, ao mais alto: no fig. B. como se eslenue o emplasto. § fig. Fazer ra tomar o allJeio; e era o que os ChrUãos
Clar.c.82. "a forlunaempina alluns no cume cbato como emplasto.
na Asia usavam com os Mouro dominados:
da mayor altura. lel.,t.. 3. c. 4. ul/. ed. H. P.
ElIll,lilst.leo, u' adj. Diz-se dos remedias, v. g. a ent1'ada de uma gallinha de Mouro
.se a fortuna empma alguem, lJe para o qu.e se apphcam em emplastos, que são pro- em clJ-'Sa de Chrislão. era empóna pam se haderribar••a piedade dos cidadãos te empi- pnos para elles: medicamenlos emplasticos; ver 1'01' chtislianizada, e pertencia ao Ch1'isna sobre todos os principes. i. é, te eleva, 1JzI'ütde emplastica. Rego, Alv. c. 58.
Ião s6 por esse li/ttlo : se o Chl'islão dava 10levanta com louvores. Pinll~iro, 2.. 5~ §
~mplásto, ou ElIlplástro, (e assim nos pacla a lJorla do Motl1'o, em empóna para
Empinar alg. cousa; pól-a a p1l10, a dll·elto. derlv.) s. m. (do Gr. em7JIIJ-'S/?'on; de en, den- este lhe pagar a cU'ra, ou damno á vonlade
P. Per. 11. 27. (. 76. § Empina?' o cOIJo ,. t~o, e pllJ-'SSô, eu unto) Medicamento de va- do ofTendido Sanlos, L. 5. c. 2. e I. c. 13.

a.

~

emborcaI-o, bebendo o seu conteudo, esvaziando·o.
tJllIlllulÍl·.se, v. ref. Eleval'·se ao pináculo: opp. a abalel'-se. AIT. 10. I. !tt. e Moça, L. 2. c. 12. «onde sobre o mar s'empinava
hum erguido rochedo" § Empinar-se o sol;
subir ao meridiano. Alaus. "ao empinaI' do
sol>, Lobo, (. 129. § Empinar·se o caval/o;
lel'anlar-se sobre os pés. Eneiel. 10.219.
• _ se, o animal" "a~ ondas paradas se forão
empinando, e alcantllando a grande altar.
(as do mar que deu pas.ada aos Judeus fugindo do Egypto.) § Empinal'-se; fig. ensuberhecer-se, ufanar-se, elevar-se.
EIUI,IIIO, s. m. O acto de empinar, ou
empinar-se. § O estado da cousa empinada,
elevada ao alto, ao ar: -ne te empino do
cavaHo cahio polas ancas fóra. -no mór dos a.lros. ,,- da suberba mais altaneira.
§ lJeber saúdes (I'empino ; empinando os có
pos, e vasando·os de todo, a vêr-lhes o
fundo.
tJmpll'illár, V. trans. (t. pleb.) I1\udir,
5e~lIndo a Tab. Gloss. das obras de G'il Vic.
e Tom. I. p. 133. "quem m'ha a mim d'empipinal'•.

Elllpireo, e der. V. Empyreo, etc.
ERlplrcumu, - .lUCO. V. Empyreuma,
elc.
EIllI'irhlIUlleute, adv. De um modo em·
pinco; só pela praclica.
. .
Ellli'irlco, u, adj. (do Gr. empetnkos, sabio pela experiencial Que segue o empirismo. § Conc rnente ao empiri. mo: .remedios e1ll7Jil'icos que se usão no vulgo. Luz
da Med. p. 398. § - , subst. ectario do
empirismo: um empirico. § Medico sem esludos, sem meLbodo, sem lheoria: hoje
lambem se da este nome aos charlatães, e
curandeiros, qne vendem remE'd ios secrelo,. § (I. T,hi!.) PlJilosopbo, que faz derivar
todas as nossas ideia da experiencia. § ii.
Oque attribue a experiencla uma imporlanma exclusi,a. § Os empiricos são o opPO'lo dos iclealislas.
t:lIlplrismo, s m. A practica de medicina fundada sómente na observações, sem
Idmittir raciocinios, nem theorias ph)'sicas.
nem conhecimentos theol'icos da arle, e da
q~e a auxiliam. como a ch;vmica, plJarmaela, etc. § (l. phil.) S)'stema de phi losnphia,
110 (IUal a origem dos no. sos conhecimenlos é attribuida unicamente a experiencia,
e mesmo só á experiencia dos sentidos. §
Toda aquella pllilosophin que se applica
fxclllsll'amente em colhêr factos, sem traClar de hgal-os entre si por uma synthese.
Emph·Ugál·. V. Empertigar.
Emplscllr, v. trans. Piscar os óllJos. B.
f· - se, V. ref. Empiscarem-se os aUtos;
Irem-se cerrando on cerrarem-se e abrirem-se a miudo os oll1os do que tem somr~' ou vinho, que o causa: «empiscão-see os olhos. e quebrando a caheça, que
rndendo esté. com o vinho da ceia dilataIalé a aurora do novo dia.
tar~mlll,,"tál" lnef.l. 1. 280. V. Implant;mpla~tnçi'ão,
1C10 de em pia tal'

ou - truçiio, . f. O
; de applicar o emplasto .
ernpla.;lamenlo.
'
beEmplastlido, ou - h·... do, n, adj. CoPI~ro.de emplaslos. § Estendido como em!e~IQPlllstágeD1, S. f. Revestimento gros1'0 de gesso, cal, tintas, etc., uado peja
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nas drogas amassadas, encorporadas, e liElIllJófo, s. m. Animal semelhante ao cade ordinario com oleo : é um tanto vai lo. porem maior i, acha-se nas mal'~ens
solido e consistente. amoJlecendo com o do Cuanza, rio da (l,thiopia. Sanlos, iJ. '2.
calor, o que o faz adherir facilmente á par- c. 5.
te do corpo a que é applicado ; emprel!'a-se
EmpiJlu, S. f. (t. de phys.) Bolha, que se
e.xteriormente estendido em pannos ou pel enche de ar sobre a supC'rficie da agua ao
licas. § O panno ou pellica com o medica- ferver, ao chover, ou Cõrrendo o rio. Sego
menta .emplaslíco. § (fig. e pop.) Ilemendo Cerco de lJiu, f. 283. Lobo, (. 283. "fonte que
mal deitado ou de panno dilJerente. § il. levantando em empolas de crislal a saboroConcerto mal feito de algum objecto, des- sa agua- § Bolha, follr de ar, ou aguadilha
toando da peça principal, de modo a dar feita na pelIe. § Fallm' empôllJ-'S; loc. fig.
desagradavelmente na vista. § ng. Pessoa usar de palavras empnladas. Lobo, Côrlc. §
que anda sempre doente, e a medicar-se, a fig. "Povoado em empõ!1J-'S de terra. partes
mezinhar-se. § it, P~ssoa moJle, indolente, VIçosas, proprias para lal'oura, com valles,
sem vigor, que não tem geilo para nada, e coJlinas; e d'aqui talvez, ler/'a empolada.
que é uma inutilidade. § Escreve-se esta (V. Empolado, e Empolar-se.) "Me RE'guenpalavra de tres modos diIT~rentes, empllJ-'Slo, gos. § E11tpôla; (na fndial quinta, pomar.
el11plasl1'o, e empl'as(o; o primE'iro é mais B. I. 3.8. "oulros andam buscando as emusado, o segundo mais conforme á et)'m.
põlas, C(11e dissemos que ficam em lugar de
Eml~la8h'uçiio, S. f. Omesmo que Em- pomares. § Ell:póla (do Lat. ampuUa) ,. (an!.)
pia. taçao.
ambula, redoma: "empola de prala" P. da
ElIll.lustrár, V. trans. Omesmo que Em- B. Gen. T. I. § Alguns escrevem ampoUa,
plastar; menos usado, porem mais confor- confoqne á et)"m.
me á etym.
ElIll,oliulo, p. p. de Empolar, e adj. FeiElIll,luzár. V. Emprazar. Elucid.
to em empOla. § fig. O mal' empolado; túEmplócla", S. f. pI. (do Lat. emplocia, do mido, inchado. Uliss. I. 25. ondas empolaGr. emplekó, eu entrelaço) Festas alhe- dlJ-'S: «ser aqui o mar empolado e de fervunienses em que as mulheres appareciam ra" B. '2. 8. I. e fig. "cOl'ação - com lIluicom os cabelIos entrançados.
tos e varios desejos" Paíva, S. 2. 355. §
EIllII11lluuci'ão, S. f. Oacto de emplumar, Terra empolada; alia, coJlinosa, não alagaou empluma(se.
. diça: -terra emeolada com algl!ns cabeços"
Emplullludo, p. p. de Emplumar' e adJ. B. 2. 5. 1. § Empolado; creSCido e gordo:
Ornado de plumas. B. Dom. 2. 6. tão "ca· v. g. o bese/Tinho empolado. Sá e Mír. EgI.
beças emphtmad{1s, rostos, e corpos alma- 8. e EsI'l'. 1. 4. § Medrado em fazenda: v: g.
~rados. § NIJ-'Scer -; com pennas. Corog. de hoje eslá empolado. § Estylo empolado, paCal'v. T. 290. e [jg. com descernimento,'bom lavras empoladas; inchada, que oão ão
entendimento, com ideias que não são da verdadeiramente grandes, ou, endo-o, são
mal applicadas, e não con,ém ao objecto
edade tenra.
EIllI'lumár, V. trans. Empennar, ornar de que e tracta, nem ao logar. B. Paneg.
de plumagens: empllt1nal' IJ-'S selllJ-'S; com 2. "as palavras empoladas de Demostheplumas no cabo opposto á farpa ou ponta. nes".
§ -se, V. ref. Crear pennas a ave, empenEmpoli.r, V. trans. Fazer vir empOla :
v. g. empolar a agua de sabão assoprada,' a
nar. '
Emplulllár, V. intrans. Emplumar-se. § a.qua quenle escalda, e empóla as mãos onde
Og. Cre ceI'. Ac. dos Sing. 2. 20. "quando chega. § fiO". "A ondas drsiguaes, que o
enfurecem os mares, emplumão as ondas.. vento em]Jó?a. «o Sul empóla a onda', li.
Empoádo, p p. de Empoar. 1'. de Ago- N. I. {. 285. § Og. Inchar, ensuberbeccr:
ra. I. 2. «o trabalho já d'empoado ninguem "uem a riquE'za o empolava, nem a pobreza
o conhece..
o dE'primia.. Fios Sancl. lJ. 131 v.
EmlJOlllJuiuto, S. m. (ant.) O acto de coEmIIOIIl", V. iutrans. lnchar-~e, empo·
brir ou cobrir-se de pó branco para enfei- lar-se: e 1Ig:. "se o vcuto pica, o mar w/póte. § Og. Marcos, ChI'. I. p. 90. ~a. pré<>ação la. Naus. )f;!l{I'. I. I. -por mais que o mar
de um empoamenlo dos pó~ e p~ntuaesu.
empóle. Dlls.. 1. 4. (, e o mar ~mpóla com
Empo"r, v. trans. Cobrir, sUJa~ de pó. § ve!1to contra.no u Lobo, f.20. dIZ, que proCobrir de pós brancos para enfeite: V. g. pnampnte dlzeI?los: ,,~htar de aves, balar
empoar o cabelto.
de gado, bramtr de leoes, empolar de ma·
Empobrecei', V. tr·ans. Fazer pobre i r~- re., encapeI/ar de ondas, etc." e AIT. 8. 16.
duzir á pobreza. § Fazer perder os prlllCl- § fig. Enriquecer.
eios activos. V. g. do sangue, do solo, ele. . Empoláo:-se, V. rer. Elllpo!ar-s~ omar;
~ _, V. intrans. Cair em .pobreza; estar des- Inchar: salur d.o e tado de qllletaçao, e do
caído do estado de nco. Arr. 8. 7. Dette. seu ohvel. Pawa, S. 1. (. 6. «empolar-se
Alt. 20. Vieim, 10. 246. § Perder a terra a em ondas o mar. Dliss. 8. 81. § Empolal'sua parte util, productiva.
se ale/Ta; levantar- e em empolas. V. l~mEtullobreelmento, s. m. EHtado de po- ~Ola !\ Ir para o pólo, ,encber a altura naubreza l'm que alguem cae. § Perda d~ cer- llca. H. N. 1. I 44. § En uberbecer-. e.
tos principios activos: v. g. empobreclmenEml,oleuçuo. B. Flor. 3. 174. EJllI'Oto elo sangue; - da lermo
. leiulo. JOI:n. do Arc. I. 19. EmIIOleullu\llEml'Oçúdo, p. p. dc Empoçar; e adJ. to. B. P. Eml'oleál" V. Apoleamento, ApoMettido em poço, ou póça: V. g. empoçado leal', etc. .
em lama; e 00". - em sangue: Ijeg. Cerco t:!-e
E'.'lllolcnr-se,.v. ~ef. Tocar-. e com li
Diu, r. '193. submergido. § DIZIam llns plll- potea, do. que o oalre fica contamlll?-do, e é
losophos, que a verdade eslá empoç4da, al- necessano desempolear·se: V. Polra e Dcstamente escondida como no fundo de poço. empole_ar-se. § t1g. Contamlllal'-se cpm conE III I) oc....· V. trans. Melter, encerrar em ver açao, ou lra~to, de pes oas bal~a., qu
poço: "áo basto José _se cri~o os irmãos a que c.bamam v~s: "esse lJualgarrao nao
matar, empocem, e vendao» Cella, S. 1. l13 I querera empoleal·se nas vossas merendas e
ga~as
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bailes; mas assenai-Ihe com portuguezes de
oiro. veremos se os aceita das vossas mãos.
EIllI)oleh'{ulo, p. p. de Empoleirar. Poslo em poleiro; subido ao poleiro. § fig. Poslo o'um logar, ou posiçao social elevada;
elevado a um cargo. § fig. Trepado a objecto alto, principalmente por diabrura, travessura.
Empoleh·á.·, V. trans. POr em poleiro:
e fig... tudo sofro por empoleil'ar o fJJho no
desembargo. fazer subir á di~nidade, carI!~. § - se, v. ref. POr-se, suuir-se no pofeiro. Presles, 13 V. § fig. Collocar-se em posição elevada. § fig. Subir aos trastes, ás
arvores, acima de objectos altos, por diabrum, travessura.
EOlpolgndelra S. f. Buraco em cada
t
um dos extremos ao
arco da bésta, ou da
frecha, onde se enfiam as pontas da corda
Empolgádo, p p. de Em!?olgar. Tomado com a mão; agarrado. ~ Mettido na
garras. § Tomado com violencia, injustiça;
roubado. § Estirado nas empolgueil'as; dizse da corda.
Empolgodúro, S. f. Acção de empolgar;
no pr. e fig.
Empolgár, V. trans. (de po/gar, ou pollegal', dedo) Tomar com a mão. segurar.
lançar mão de uma cousa. F. El!l5. ~ ~s·
tender, e estirar a corda, para armar a besla na nóz, ou arco com a frecba embrbida
para desparar. § fig. Aferrar com arpéu. B.
2. 3. 6 .. querf'ndo empolgar huma d'estas
tres naos... § (fallando das aves de rapina)
Agarrar. Al'te da Caça. «Qual a que arro.ta
o sol, empolga o raio" (a aguia que miuislra a Jove os raio). Bocage, 3. 37. (e intrans.) «empolgar no gamol>. § IIg. Tomar
com violencia, ou contra justiça: empOIQal'
o poder. fl. Dom. 2. 4o. 24. (intrans.) '"os
b_en em que os reis mnpolqão, não ps soltao facilmente" "empolguet logo o firmal"
Vi/lla/p. 4. 3.
Empolguel ..a, S f. Empolgadeira. § A
nóz da besta. ~ A parte da corda, onde a
sella esta embebida: "como huma sella tinha
sahido da empolgueira, logo lhe punham
outra- B. Cla·r. L. 3. f. 208. § Empoloueims
do eixo do carro; o Jogar cavado, onde elle
anda entre os COCÕf's.
Empólho, S. f. EmpOla.
Eml)olbádo, p. p. de Empolhar. § adj.
Ovos empolhados; que já ~stiveram dias debaixo de gallinha chóca, parà os tirar, e
que os criadores tiram, vendo que não ennegrecem, signal de serem infecundos,
pa ados oito ou dez dias.
Eml)olhi.r, V. trans. Empolhar a galNnha os seus ovos, ou qualquer ave; cobril-os
para sahirem os pintos. P. Bernard. lJi?'ecç.
l. 1. 3. "os dias alcioneos escolhe o maçarico, para empalha?' os seus ocos junto do
mar".V. Ampolhar, Incubar. § -, V. intrans.
Crear pinto o ovo.
Empolmú." V. Imns. (t. poel.l Fazer
em polme, amasssaof § - se, V. reCo Fazer-se
em polme. F. Elys. 7. 276. cepio farra se
empolme"

EIIII)ólos, (ant.) por Em pós os. Elucid.
EOIllOI\'o.. lsú .., ou- n.· .. lsRr, ou (ambos) - ZR", V. trans. Fazer em pó, moer

em pó. § - se, v. reL Empoar-se, ou cobrir-se de pó o corpo God. c. 50.
Eml)Onde"ár, V. trans. Encarregar: V.
g. - o cargo, oflicio, diligencia. !daus. Afr.
Eml)Ór, V. trans. lmpOr, em todos os
signif. Bal'I'Cil'OS, r 98 v. «e lhes em1Jos tributos, que se obrigaram a pagar,) Vlis. § 1.
sc. 1 -as vaidades e doudices, em que VÓl\
ides empondo vossas tllhas" acostumando.
§ Fazer crer com engano. P. P. 2. f. 128.
"os con elheiros o empunhão superior em
ludo" i. é, diziam-lhe, e faziam-lhe crer
sem razão) que era snperior em tudo: e a
r 157. «empond41-os cm não dixar passar occasião, que nnnca lornarião a ter"
persuadindo-os. § -Assi nos vai empondo o
mundo, de. hoje para ~!Danhã, até que vem
a derradeira hora" hlh. I. I. enganando,
entretendo.
,
.
Emporcalha .., V. t~ans. (t. pleb.) SUJar,
manch~r, fazer porco, Immundo. § - se, _v.
reL SnJa~-se. § fig. Manchar-se, fazer acçao
torpe, aviltadora.
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adj. (do Gr. el11pol'6ti- graças nunca vem,. sem deixarem outras
empra;:;adas, para virem apoz ellas» dis.
postas, promptas. § 11. P. /' lI9. I. "porco
emprazado" que as bJlscas do caçador levantaram, c se escondeu, e amontou flcancado, feira) Cidade, ou porto, oude concor- do ~s llUscas em vigia d'elle. Res.IC/;r. 208.
rem a commerciar muitas nações: ceCOU- ceahl estavam porcos emprazados para
corriam como a empol'io, ou feira, onde se monte"
achavam todalas mercadorias. B. 3. 5. 1.
EmprO"'tHliu', n, adj. e s. Que empraza'
ceOS grandes emporios, ou praças mercan- que cita para comparecer em juizo. ~ Que
te~" Viei?'. 10. 36. e 2i9. ceaquelle grande cerca e acantoa a caça: cães empl'azaaores
emporio do oriente" § lig. Logar importan- da caça. ~ E11lprazadol', s m. Omcio dos
te como centro litterario, scil'ntifico com- montes reaes, e coutadas. Let de 21 demal'ç
mercial. etc.: Vieir. 'ceneste- das I('ttras» (a de 1800. •emprazadol'es da caça, e lobos dà
univer~idade de Coimbra Id. ceO realemporio real coutada de Salvaterra» Lei ele 1805. §
das obras de misel'icordia" {a casa onde (fig. e pop.) O que está n'uma casa, n'um
f'lIa e faz ao: pobres) Fieil'.8. 191. '2. "se estabf'lecimento. sem fazer nada, só para
ublime acções cantar de ejas, não he Ly- passar o tempo; ás vezes aborrecendo e
sla de lleroes suberbo emporío ?,) lJilliz, até prrjudicando os oulros; maçador, tillPi/ld. 2.
porluno.
Empós. Y. Após. Brit. C. 3. 27.• hum
Emp,·u"'llnH~ .. jo, S. m. Citacào para comempós oútro. P. da li. Gen. 2. p. 89. !tl. L. ~arf'cer em certo dia e logar. Ord. Ar. l. T.
I. 540. Canc.
99. v.
64. 7. "carta de emprazamento. Ooes, ChI'.
El!lposlsHiio. V. Imposição. Ord. Af. 2. Man. 1. c. 14. n(}mpl'azamenlo (feito a el-rei
145. "emposissões novas"
pelo Iiuncio). V. Emprazar. IlIed. 2. t. 53. §
iJml)Ossá'io, p. p. de IJ:mpossar; e adj. O acto de emprazar proprirdade, fazenda,
Que e:-ta de posse. Barreiros, r 29 V. § Que rtc.; aforamento; emphyteuse, (talvez vcl'sta possuido, posto em poder, ou sob po- nha de plazer; aprazer, satisfazer pelo
der de outrem: ,dlompm tão empossado, e m~ltuo contentamento ela' part~s que negocativo do demonio» Galv. S. 1. (. 104 § crIam; ou do FI'. p/acer; pOIS ainda hoje
~Ieltido de pos,e: cecidade de que estava dizem, placer son argenl, dai-o a ganho, e
empossado.
d'~hi emplazar, empra;:;ar a lerra, por certo
Empossá r, V. trans. V. Apossar. § Em- ganbo, ou renda ?)
passar-se, v. ref. V. Apossar-se. Correa a
EmIH'uziu', V. trans. Citar al~uem para
Cam 10. 16. «não achando resistencia na comparecer em juizo em certo dia, ou pra·
cidade se empossou d'ella. M. Lus. 1. 2. 20. zo; para comparecer ante eJ-rei, ou suas
"empossQ.1'-se do seu patrimouiol> Pinheiro, justiças. Ord. L 5. T. 129. "o nuncio elll2. 3. "empossar-se de nomes divinos. usur- prazou a el-rei (D. João), que por sy ou seu
pando, anog·ando-se.
procurador parecesse na cOrte de Roma.
EnJllOSSUgí.do, a. adj. Mellido em pos- Ined. 2. f. 53. ChI'. lJ. J. II. "Certos cavalsilga: fig. Sim. Jlfach. f. 55. "empossilgado leiros emprazarão a el-rei para ante n Di·
na choça.. ~ il. p. p. de
viuo tribuoal dentro de 30 dias dar conta
EmpossllgÍlr, V. trans. Melter em pos- da semjustiça, que lhes fizera" Leão, ChI'.
sil!!a: no pr. e no fig.
D. lJílliz, f. 5'2. § - algumn; loc. fig. abri·
Eml)ÓsCn, S. f. (t. de archit.) A ullima gal·o a ficar em ca a, em al~um logar, por
pedra assentada sobre pilastra, ou pilar, e mal, ou por cortf'zia, e obsequio involuntada qual se começa a formar a volta do arco. rio § Rl'querer alguem para fazer alguma
§ Consa, que fica de permeio entre outras: cousa dentro de certo prazo. M. Lus. 3. {.
v. g. um monte, uma matta. Arle da Caça, 19. coi. 4. • emprazám a CIdade de Leão pa11. V . • por mettrr o caçador entre si e a ra lhe ser entregue se não tivesse soccorro
ave, alguma emposla de matas, ou pedrasn dentro de certo t mpo" .empl·o':;OIt o gr.nee fig. nentre o bem, e o desejo, quanta em- ral inimigo, e os cercados que se rendes·
posla, qnanto pejo !" i. é, estorvos. ~ Aju- sem sob pena de serem mellidos á espada»
da. B. Per. § (t. do Alem-Tejo;1 Porção de intimou. § Intimar; exigir que alguem diterra que produz uus tantos moios.
ga o que sabe a respl'ito de alguma cousa
EmIU)sto, p. p. de Empór. § t1g. Levan- grave que se insinuou: emprazo-o a que
tado. arvorado. Ul'is. 4. sC. 7. "outros ha prove. § Emp1'Ozar ; (no trmpo das provas
muito perros empostos em graciosos"
judiciars por desafio) desafiar, e reptar paEml'O",Io'II'O. V. Impostura.
ra certo dia, ou prazo. ou prazos divisados.
Emposhll'ár, V. trans. Fazer empostu- Leão, ChI'. Ar. 11'. p. 170. !lU 00. § Dar em
ras para enganar, como quem põe posturas prazo bens, herdades. OUllha, Bisl. dos B.
no rosto; mascarar, disfarçar. enfeitar pa- de Lisb. Ord. 4. 48. 8. V. Aforar, § Empra·
ra enganar. II. P ({ucare.) § Easofiar, alar- zar a caça, porcos, elc.. cercal·os, e acandear. § Pescar com em postura. § Fraudar ai· toaI-os com cãf's, e monteiros, nas moutas,
guem, lograi o com ml'nliras, appal:enc!as de sorte que não po sam fugir, e venham
de cousa boal, bom negocIO, conveOlenClas air nas esperas, onde os matem. M. C.8.
falsas: cecom bem te quero e casarei 55. (falta de pessoas) e Sá Mir. -outros...
se e7111JOslu?'ào as meninas" ~ V. Jmpos- feito cão que empm:;a, e cheira" ~ (como v.
turar. V. Embustear, como difi'ere.
ref.) cejunto do Itio dos bauhos sempl'aJolI
EDlltOtrádo, p. p. de Empotrar' e adj. monte de porco I> Ine(l. 2. l88. Imonl<:, ~or
Feito duro. scirrboso; diz-se dos túmores. monteria, caçada, cerco.) § E?I1pra:;or, w,
EIIII)ot)·ú .., v. intranb. (l. de alvelt.) transitivam. (fig. pop.) Estar habitualmente
Fazer-se o hnmor scirrhoso, duro como n'uma casa, n'um estabelecimento sem fapedra: cealifaCes hião chegando a impolTal'" zer nada, e só para passar tempo: voe po·
Galv. Alveil. 580. (corrupto do Italiano im- 7'a ali emprazar lodas as lardes. V. Emprapelrare, petrificar-se, ou empedernir-se, zador.
Rego, Alveil. c. 56.
Em.U't1",ár-se, V. ref. Ajustar com ouElllprautR" V. Jmplantar, como e diz: trem prazo limitado, em que se haJa~ .de
«se emprantal'ão no coração" Ine(/. 1. f. vêr, concorrer, comparecer: ceempra.:;al'ao280.
se os dous amantes para se falarem uma
EmlU'ósto, e der. V. Emplaslo.
noite. Emprazar-se com alguel1~ para
Emp)'n21údo, p. p. de Emprazar; e adj. pio, desafio " para lraclal' negoclOS, elc: .
Citado com prazo certo, assignalado para Emprazado. § E11Iprazar-se; (aDL) pre.lte:
comparecer na cOrte, tribunal. etc. Ord. 1. jar-se, capitular: v. fi. - com o UUlIugo.
26. 1. -emprazado para comparecer diante "5e emlJ1'azott (a Torre de ~Ioncorvo)d el~~~
d,e Deos (o. rei. que fez injustiça)" Pina, arrefenas ao Castelh.anos" Doo. A. e
ChI'. D. Dmtz, t. 406. "morreo ... e11tp1'Uza- (de pla:.o, 1JI'azo, plaClto). ,
.. ado
do" ~ Emprazado lJam enlra?' em balalha;
EmIH'e;.ttído, p. p. de Empregar, e /
desalfado para certo prazo. V. do Arc. l. c. Occupado em serviço de alguell~. ~ Da g,
9. Goes, ChI'. Man, I: C. l~. «vimos empr-a- confiarIa bem ou mal. V. do AIO. • c'Oc:
z~dos para nos açutl!arn J. é, de~aflados. § «quão bem el?lpregado e t~va o ca~go':"§eslá
AJustado: ceOS dOIS amantes flcarao empra- cupado, applIcado. Lob,~, f· 219. "tao. do'
zados para se falarem uma noite" Lus. no que imaginas" ~ 7tro bem elldl/nego I '
TrallSf. f. 450. § Sim. Mach. f. 30. "as des- . que deu feriu o alvo, o objecto a pon a·
Elllpo..étleo, a,

llOs, pertenceute a mercadores) Papel emporeltco; mataborrão, passl3nto, e de embrulhar. CU?'VO.
Elllpódo, s. m. (do Gr. emlJ01'ion, mer-
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ria, ou ferio por acaso, a beneficio de quem
Emprehcndimento S. m. A accão e ef- adiantando os fundos para ellas. § Emprl}odesparou. § fJarpor bem empregado; achar I feito de emprehender: ~mpreza. za; o que alguem se propõe, e trabalba de
que o be~ que se comegu.1Il v~leu o que
IJml"'ôltu, S. f. (t. de esparteiro) Tira de conseguir com traça, astu~ia, dilligencia a
roi despendido em tempo, dinheiro, ou fa· esparto, que se cose com outras flara fazer bom, ou mau Um. § Sociedade pam alguma
zenda para o alcan!;ar. § - ,s. m.. O que um. e~leirão. M. P. e. t I't «empreitas para exploração de commercio ou industria. §
exerce um empre~o Eubhco, ou particular: e telroes" Ined. 2. '217. «empreila de espar- O, em prezarias, ou os gerentes de uma em·
empregado da Aliam ego,; empr~gado da ea· to, ou esteira de junco..
preza. § V. Symbolo, s.yn.
lIIara; empregado no eommerclO. § Empre- . Empl·clli.dn, S. f Obra de empreitas
Empl'cliládo, por b:mprazado. Pinheiro,
gado pu,bl!co; o que exerce emprcg'o em Juulas .umas nas outras para flcar mais lar- T. 2. 144. «porcos-"
reparllçao ~o Estado.
..
ga; teCIdo como o das empreitas: ((fazem bu·
Eml"'CSIU', por Emprazar. Pinho 2. {. 17.
EIUJII'CgIU', v. trans. (do Lat. !mpllCare, ma empl'eilada de palhas de cocueiro para «as sentenças, que empresei, e apartei" Geimplicar, envolvei'; do Gr. emp/elio, eu uno.) cobrir as casas, e palhoças. § Empreilada; ralmeute se diz el11pmzal', de prazo (cor·
Occupar: v. {J. empregar o lempo em a/gll- obra que alguem se obriO'a a apromptar rupto do FI'. p/ace), lagar do encantoamenma cousa; empregai-o no esllUla; empre· por preço e em praso convencionado: opp. to dos porcos, ou logal' do repto, para que
gal-o bem,. ou mal; emprel?llr as (orçqs, o a obra l'cita a jornaes: lomar, dar, adjudi- se emprazava, ou citava alguem.
lalenlo, a vlsla em algum obJeclo. Lob. f. .41. cal' uma C:'mpreitada. § Og. Occupar-se de
Emprcsúl'lo, ou -'Zllt'lo, S. m. (t. uso
§ Ga 'lar, despender em ~ous!l commerclal, alguma cou a com fervor e diligencia, co- mod.) Aquelle que emprehende por si, ou
bem, ou mal: v. {J. - dtnhe~ro. § IJg. Em- mo quem não trabalha a jornaes. Lobo, f. com outros a saciados, algllma negociação,
pregar. o golpe, o 111'0 ; .a~t'!Lar ua pt' ~oa ou III. «em sabendo a sala do valido, lama-la ou estabelecimento de commercio, de in.no objecto a que se dll'lgla a pantana. M. de empreilada, ser continuo no passeo del- dustria, ou de utilidade\ e gozo publico,
C. II. 56. § Empregar sellas . .ou dare/os no aJo la» «ns padres da Companhia tem lomado a fazendo os ediflcios, e aaiantando os cust'O, dar no alvo, acertar, e fig .. em]Jregar em empreilar/a de prégar pelas praças» Leão, tos necessarios: v. (f. emprezarios de um
alquem, ou algo cousa a sua tra, a sua (!t- DescI'. § Empreilada; tarefa, V. g. de cos- llteall'O, de uma olficina, ou (abrica: dilferia. M. C. ~. 84. o seu amaI'. ÜJbo, f. 48. § tllra. Eu(r. 4. '2. § Obra de - ; mal feita, ou re de em]Jreiteiro, V. § Empl'eza?'io, de ordiDar, confel'lr, oCCllpar : v. g. empregar a/- menos perfeita que a de sobremão e de vaI nario só se diz dos theatro~, e outros esqum orricio, ou dignidade em qlguem: kdey- g a r . '
'pectaculos publicas. § no f. Empresária,
IOU bem empregada a esm~lal'la, em O. Mon·
.E1Il(lrcltádo, n, adj. Ajustado, contra· ou - zária.
SOl M. Lus. 5. 194. § floJe dizemos: empregar ctado em empreitada: «trabalhador-I) Bern.
Eml.rCHcntádo, p. p. de Empresentar.
a/guem em olfi.cio, c01?l1nissão, serviço, ele., E:cere. '2. 6. 10. 4.
(ant.) Olferecido de presente, em mimo. Gil.
eneMregal-o, lI!cumbll-o. § Empregon SilO,
Elllprcltêj.,o, S. m. O que se encarrega Vw. 2. 442. «mandarão "empresenlados 300
filha bem n'elle; casou·a bem.
de obras por empreitada; i. é, por sua con· fórros de arminhos» mllS na Tab. Gloss. da
JolRlI"'Cgitl""'C, V. rer. Occnpar·se: "se ta, e riFco, seg-uudo ajuste previa com o mesma obra se diz, que signHica, apresentadasas pennasseempregárão a(ou cm)escre· proprietario, ou com qupm manda fazer atado.
ver, Vieira, 1. 709. § Empregar·se em a/gu- trabalho. Jl1elh. Lltsil. 259. Orei. 1. 67, 39.
Emprcscn&ár, v. trans. (ant.) Apresenma cousa; ter oecupação, fazer serviço, etc. opp. a o que as ('az a jol'1laes. § V. Empre- tal'. Gil. Vie. 2. 393. «e com esla concru·
v. g. "com goslo me emprc/iuei cm cousa de zario que dilfere.
são vamo-lo empl'esenla1'l' V. Empresen16U serviço. I) Chago Cal·l. 7'. '1.. 177.
Emprcmldõl', (ant.) V. Impressor.
tado.
Emprego, s. m. Acção de empregar, de
Empl·cmír. V. Imprimir. Ined: L 39'1.. Sá
EIUPt'ossádo, n, adj. (ant.) Parece ser
comprar: V. g. tez bom emprego em espe- e lfUr. f. 130 v.
asslgnalado com divisa, em preza, symbolo,
c!Qrla; i. é, compra. B. § O objecto d'essa
Em;>rcndcl', e derivo V. Empreltender, etc. Attlegr. 3. 1. r 34. V. -como vós poacção; as acções (l'este banco são um bom etc
rem estaes, assi empl'essado com essa Vl\DIllIJre!JO de capilal. § lig. Applicação : "emEmprcnb{ulu, p. p. f. do verbo Empre· rinha"
pregos da ri ta, ou altenç[lO" V. do Arc. 4. nhal'..' adj. f. V. Prenhe.
ElUl,,'cstódo, S. ·m. V. Empreslimo.
c.30. -as cOllsa do mundo não são di~nas
.'lllllu·cnlllído, supin. de Emprenhar: Mal'cos, ChI'. '2. p. 2Gl.
nem de hum emp,'ego de olho'. «na Vista, depois de ella leI' emprenIJado; ficado preElUprcHtódo, p. p. de Emprestar; e adj.
e rama de Aleramo achava tudo o que po· nhe: lendo e/le emprenllado a rapariga; Recebido de empre~timo: V. g. es/e livro
dia desejar para hum emprego amnroso. i. é, Feito prenhe.
não ti meu, mas emprestado. § Dado de
para empregar o seu amor. Lobo, f. 74. §
Empl'cnb{lr, V. trans. (do Lat. praJgnans, emprestimo: V. g. lenho a minha earOecupação: V. g. pa1'a oull'os, e mais a/los anlisl, Fazer, tornar prenbe. § fig. - o «ese- rllagem emprest'\da; ou eslá emprestaemprego fe:: Deus. os nos.;os euid~os. Pari. jo; appetitar, fazer concebei-o. Cam. Fil. 2. da: «tão contrarIa nos be sempre a alen~t ..1.1). 3. § omCIO, car",o, emplego, com- sc. 2. p. 1 3 0 . .
gria, que inda toma Jagrimas empreslamI sao, etc. Varella, p. 4';)7. § O acto. ou o
Emp,'cnhár, V. IDtrans. Conceber de al- das á tristeza» FerI'. Caslro, aelo L e IJg.
elTeito de empregar os tiros. Coulo, 10. lO. guem: V. g. a veslal que emprenhou de Mar- Lobo, f. 2Q. "a.pr!?prieªade das palavras na
t «lodos os em]Jl'egos (tiros) a sim da náo te. Cosia, Egl. lO § Emprenhal' de uma me- sua proprIa slgmtlcaçao, sem serem em·
e fustas, como da terra se faziam nelle nina; ficar pejada com ella no utera ; con- presladas, por via de translações para oumuito a custo seu', Luc. 5. e. I7 "o frechar ceber uma menina. § Emprenhal' de alguem; tros lagares, etC.ll § D'empreslado; loco adv.
das arcos, o emprego das settas" ((fazer a ficar prenhe por elle, conceber d'elte. § (na Jlrecario: «o viver é d'empl'eslado" Cam,
artelhal'ia m'lpl'cgo,,' M. C. 7. 35. § FazeI' cbym.) V. Impregnar. § Emprenhal', por San. 23'2. Casl. 3. C. 77. § Adag.: ..Quem coemprego na fama; adquirU·a com o mere- impugnar, ou por empunhaI'. erro dos edi· me empreslado come de seu sacco. "Mais
ci!Jleolo. M. C. 9. 'l4. ou com trabalbos, que tores dos S. de Paiv~, T. I. f. 31 v. e 3~ .. § quero pedir á minha peneira um pão aperahram a conqlli tal-a.
Emprenhal' pelos OUVIdos; (fig. pleb.) PossUlr- tado que á minba visinha empreslal/o»
ElQllI'e~ .. lçlÍ", v. trans. Causar pregui· se de q~anto lhe dizem, fazendo obra por "Se queres saber quanto vale um cruzado,
Ia.Jazer preguiçoso, lerdo; é opp. a espre- isso; dar ouvi elos a intrigas.
busca-o emprestado. "IJá vas empreslado,
OIl/Ç/ll', ou despreguiçar; es por des: "não
Empl'cnhlduo, S. F. Prenhez. ined. 1. d'onde venbas melhorado. «Quem ama a
ha ~oisa que assim empl'pguice como o máo 144. M. LIlS. 1. 6'2. Goes, ChI'. Man. I. C. mulher casada a vida traz empreslada"
hahIto, e sestro da ociosidade, e da vida 3'1.. Leão, Desc. 0-. 45. E desusado.
EmltrCstnd4'u', a, O que, a que empresmoUe..
EUlpl'cusár" e der. V. Imprensar, etc. ta dinheiro; ou outra cousa.
Elllprchcndcdõr, n, S. O que, a que
);;mp"cH", ou - :o;a, s. f. O acto de emEmpl'cstlu', V. trans. (do Lat. praJslare,
emprehende. 11. P. 2. 2. 8. § adJ. Que em- prehender algo cousa; ou a cousa que se dar, prestar) Oar de emprestimo; confiar
pre~IPnde.
emprehendeu. Viei·I:. l. 699: .«to.m.ei por en~· alguma cousa a alguem, para usar d'ella
ErnprChcnder, ou Eml.rcndcl', e der. presa escrever a Vida- Pl'lnClplal', conlt- temporariamente, com obrigação de resti·
V.lran~. (do Lal. pl'elldel'e, ou pl'e/tendere) nual', proseguir, levar dianle a empreza. li. tuir a mesma, ou outra equivaleute, quando
~termmar-se a fazer alguma acção labo- Dom. "continnar com a empreza" J11. L. 4. é dinheiro, ou cousas, que se não usam sem
rl~, e difflcil: v. g. em[lrebendeu a con- [Ii Sair bem, ou mal de uma e,.nJ?,'e;:;a.· dI}- se consumirem: «livros que letrados e11tquisia, o. descobrimento, a guerra da Asia; sislir de uma empl'eza~ elc. § 011'1 a nos es- preslam \luns aos outros a breve uso" UNt.
-ulll~Jol'nada: "emprender qualquer jus- cndos, que o cavallelro tomava po,r em·
3. f. '2'28. Delie. Ad. p. 17. «dinbeiro
lo perigo" Freire, 2. n.' 63. expOr-se:.o bJema; V. g. a flgur~ da s~a dama, cUJa f!?r- empl'eslasle? inimigo ganlJastel) § Prestar:
estado (de sacerdote) que emprendiam" V. mosma emprellendla delender por ma!or se se mette nessa empresa, trabalhos lhe
do .Ai·C. l. 17. § «Emprene/er uma praça" de todas. Palmo P. l. .e: 25. e 26. «o Hell.o- empl'eslo" i. é, alfirmo que os terá. § Empól·lhe cerco. 1lelaç. elo eslrago de S. Felice, trópio, empreza, e dlVlsa do amor" Vletl'. preslar a mão, ou a lingua; auxiliar alguem
p.t § «Emprendel' o desalio da justa. ac· l. 577. Ined.2. 152. § PIDtura e esculpt~ra de obras, ou com palavras lá ira). Marl.
~ellal~o. Ined. 2. 127. § E111prehencler, é ho· symbolica de façanhas, e actos, ou Facçoes Cal. § Empreslar-se; reciprocl<m. e fig. «as)e.a forma mais usada.
iIIustres, que as pessoas nobres trazem nos pide, e vtbora se empreslão a peçonha»
\Emprchender, ou Emprender; e Entrepre- escudos, acompanhada de alguma .IeUra ou «Alm. Inslr. i. é, os maus ajudam-se a fahender, ou Entreprender Slln.}-Envpre/ten- mote' o corpo da empl'eza é a pintura. a zer males, auxiliam· se para maus fins. §
der, é determinar-se al~uem' a fazer alguma lettra' se diz alma tfella. Lobo .. Cõ.rle. § Nos - com al!Juem; prestar se com elle, serCOu~a; começai-a; e diz-se qua i sempre das Ined. l. 443. empre::;a parece, 19l1lfical' pre- vir-,.e recI,p.l'<?campnte, fazendo, e receben~
lCÇoesgrandes, das que encerram dilliculda- mio, preço: «propostos grados. e elllprez~ do bons O,{IClOS. Fco, TI'. ~. p. 5 V. §. Adag..
deou P~l'Igo. Enlreprclwndel" é aco01etter de mui ricas para que.m mais g~lante I'!es e a «Quem empresla: suas .barbas art ep.ell~"
Im~r~vISO, sobresaltear, tomar por interJll'e- tea, e assi mellJor ,1usta·s.e', Jj HOJe dlZemos «Quem me empl~sla, aJuda·me a Vlvel»
1a,I.e, por uma acção militai' subita e impre. empreza, qualquer ncgoClaç~o ou estabeIe-1 «Emp!eslasle, e nao cobrast~, e se cobras~!la, uma praça, uma fortaleza, uma cida- eimenlo, que ai "uem tenta a ua custa ~ara ~e,. ~ao tanto, e se tan~o nao ta!, e .s~ t~l
e, etc. Por onde se vê, que não são syno. lucrar; V. g. edificando para outrqs, !evan- lDUDlgO mortal. "Quereis do amigo ~nlI~ll
nrmos estes vocabulos.
'tando fabricas, traçando negoClaçoes, ego, empreslae-/Iw o vosso,.e pedl-lh o»
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«Quem empresla, não melhora» «A. quem não
traz calças em janeiro não emprcs/es o teu
dinheiro.• «Dinheiro emprestaste, inimigo
ganha te»
EJUltréstJdo, s. m. (anL) V. Empreslimo.
Orei. L. 4. (Jonspir. Univ. f. 33. 2. Leão, Orig.
45.
Eml.réstlmo, s. m. o acto de emprestar.
§ A. cousa emprestada. § Contracto pelo quat
alguem concede a outrem de graça o uso
temporario de alguma cousa, com obrigaÇãO de se restituir a mesma cousa emprestada: e ng. tambem chamamos empreslimo
ao que em rigor é mutuo. V. Mutuo. ~ Hoje
diz-se empl'cstimo, a somma emprestada que
l'ecl'be o governo, ou qualquer corporação
do Estado, companhia, cmpreza, ou individuo particular, com obrigação de a reslituir em uma só vez, ou em varias, vencendo juros, ou não, conrorme se convenciona:
v. g. fiz um empreslimo a Fldano sem ju?'VS; comprei algw1S titulos do emprestimo
municipal; as apotices do 1.0 empreslimo (do
governo) venciam 6 por cenlo de juros. §
'lYempl"eslimo; loc. adv, d'emprestado; i. é,
emprestado por favor, em quanto o dono,
ou senhor con enlir, quizer, e preca·
riamrnte. § ii. (loc. ram.) Por ponco tempo.
(Empreslimo commodato, e Emprestimo
mutuo. S.I(I1,) Emprestúno é um contracto,
pelo qua concedemos a outrem, de graça,
e por tempo limitado, o uso de alguma couFa nossa, a qnal, /lodo o prazo, nos deve
ser re tituida. ~ termo generico, e abrange
as duas especies de empresUmo, significadas
pelos vocabulos commodato, e mutuo. Vieir.
8. 181. 2. «e que dilTcrcnça ha entre o eml)1'estimo, qne se chama muluo? a difTerença he, que no conwlOdato heide pagar, restituinclo aquillo mesmo, que me emprestarão; pedi ovo emprestada a vossa espada,
lJei dc vos restituir a mesma espada: porém no muluo não sou obrigado a pagar
com o mesmo, senão com outro tanto; pecli'Vos emprestado llUm moio de trigo, não vos
heide pagar com o mesmo trigo, senão com
oulro".
EtulH'éstlto, s. m. V. EmpresLimo. Ceita,
S. I. 82. e 2 v.
E 111 ItI'cS liu', u, S. (do r. ant. presteur)
(anl.) Oque, a que deu de emprestimo; mutuante. ard. At. 4. f. 64.
ElllltreZa, - z'lt'lo, etc. V. Empresa, etc.
Eutl'rl~lllçó", V. tran,.
Empreguiçar.
Elllp'·imi.r. V 100pri mar.
Eill'tI'Íl', v. trans. (anL) Encher: «o rouçom da Cava emprio de tal sanhau i. é, o
foreador de Cava enclJeu de tal ira.
EDll"'O't1!o, p. p. de l~mproar. Com a
prõa dirigida a algum rumo. ii A al'macllL
emproada; ancorada. Maus. {. 94. § adj. IIg.
«Em]Jl'Oacla (gente) em aIfeiçoar ao Ceou que
se dirige a eucaminhar á salvação, ou a IUspirar alTeição ás cousas do Céu. Feo, 1'1'.
2. r. 241. «gente caminhando emproada com
o desejO na terra da promissão» com o fito.
ld. Q. I. p. 134. § fig. Homr<m emproado;
orgulhoso, suberbo. § (t. da gineta) Oavalto
empl'Oa.clo; o que ergue o fOCinho em boa
proporção.
Emlu'oõr, V. Irans. Pór a próa a alrruma
parte: v. g. emproar a cosia, a ?11a1~ein;
pór a próa a cssa direcção; abalroai-a, chegar-sc·lllc. POI't. Rest. 4. 176.
Em.llt·oár, V. intrans. ~ór a próa, ou ir
de proa bn cal' algum navIO, ou logar, e alcançal·o. Freire, 2. n.O 37. «remando a voga urda, e ell1proantio com a náo» § Prolongar ou prolonO'ar-se um navio com outro, Icvando as prOas ao mesmo rUmo: «humas com outras empl'Oárão as náos» .Maus.
92 v. e.st. 2. e r 11.. 0. (66. na 2.- ed.) «e
com os primeiros baixos ell1proavãoJJ § EmproaI' com algum porlo ; chegar a elle, dar
fundo n·elle. Agiol. Lus. 2. 687. «em lugar
<1 emproar a nao, que o levllva, na rica ilha
de Ooa, se foi a pique» «as quaes (zavras)
vendo o bragantim â cerca de si, emproa?'ão em lerra» (varal'am de proposito) lned.
2. 447. "em.proar para a ilha».
EIUI.rolÍt'-sc, V. ref. IIg. Eusuherbecer·
se. tornar'-.C orgulhoso.
Emiu'oslholónlco, ", adj. Que diz respeito ao emprosthotooos. (Jurv. P.
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Emprosthótonos, s. m. (do Gr. empl'os- phantastica; creação phantastica do espil/um, para diante, e tonos, tensão) (t. med.( rita.

Especie de tétanos, ou espasmo do cerebro,
em que os nprvos, e musculos flexor s da
cabeca, pescoço, tlJorax, etc. se contrahem,
e se -encolhem, ficando a barba como pegada ao peito com curvatura do corpo para
diante, sem o doente se podei' endireitar.
FerI'. (Jir. p. 275.
Empt·ovíso. V. Improviso: de repente,
sem demora. Res. eh!'. II. C. 168. «responder emproviso» de improviso.
Empsycbósc, ou - sls, (eh como k) s.
f. (do Or empsycll/J6, eu animo, infundo alma) (t. phiL) Acção de animar: união da
alma com o corpo.
Empliclo, o, adj. (do Lat. emplitius) (l.
jur.) Que se pode comprar.
ElUlttólco, o, adj. (do Or. empty6, eu escarro) (l. med.) Que lança sangue pela bocca,
I!JlDlmhcscer, V. intrans. e - se, v. ref.
Criar pellos, cobrir-se de pellos. § Entrar
na puberdade.
Emltuhcscído, u) p. p. de Empubescer,
e adj. (t. bot.) Que e guarnecido de peltos
macios.
EmlHlchúr, e deriv. V. Empuxar. lned.
3. 25.
Emlmlgllelro. V. Empolgueira.
Empulhádo, p. p. de Empulhar § adj.
Fica'r - ; corrido da pulha, a que não soube responder.
Em(mlblÍr, V. traos. (t. vulg.) Dirigir
pulhas a alguem. § Euganar com dictos e
gracejos carnavalescos.
Empuob"do, p. p. de Empunbar. B.
Ftor. 3. 387.
Emltllobudíll'O, S. f. O punho da espada. lança, manopla, etc. l)Or onde se lhes
pega apertando na mão: «empltnhadttra
da espada. p. Olal'. I. c. 20. Brit. U. 6. c.
10. «espada ensanguentada até a-»
Empno"',,', V. trans. PC'~ar, tomar pe·
la empunhadura, pelo punuo: v. g. emRunbar a lança, a espada, o sa-ptl'o. Ac. dos
Sing. 2. 232. «embraçando o escudo, e empunhando a espada" «- a lança com alguem" brigar de lança. Eneida.· «quem
lança em.plmflara c'o fero Achilles?» fig.
ecestes sabios empunharão, e enrestarão
Idisputando) um contra o outro as suas
melhores lanças» i é, os mais rortes argumentos. § - o seeptro ; fig. subir ao throno,
começar a reinar. ~ - o bastão; tornar commando militar superior. § -a penna; pegar
n'ella para escrever para o publico, em assumpto grave, importante.
Empnnldom'os, S. m. pI. (t. naut.) Cabos fixos nos punhos do garolil, e que eoleados contra os cllnlJos das vergas, segu·
ram rortementc o panno.
Empnoír, V. trans. (t. nauL) Amarrar o
panno aos cunhas das vergas, ou mettelldo·o nos rizes.
Empúrro, S. f. (L fam) Sécca, practica
cançaLiva, matante, fastidiosa, que se ouve
constrangidamente e de ma vontade: «aturar as empuN~as do linguareiro» § Jo.qo do
emp11lrra; acçao de mandar alguem a uma
pessoa que a torna a mandar para quem
Ih'a dirigiu, óu para outra, com o fim de
se livrar d'ella e não dar despacho ao que
pretende.
Empn",'nçiio, S. f. (l. fam.) TrabalLJeira,
canceira, que alguem lança de si, e carrega sobre outrem.
Emltur"iio, S. m. O acto de empurrar'
impulso que se da para arastar alguem oú
alguma _cousa de si, ou para o fazer cair;
encontrao. M. P. e. 192.
Empnr"Il", V. trans. Impellir, empuxar;
dar imllUlso a alguem, ou a alguma cousa
para a fazer mover. § Dar empurrões, empuxões, cncontrões; imJlellir violentamente, e a mal. § fig. Empurrar uma historia
a alguem; contai· a a quem a ouve conslrannO'idamente: e assim, qualquer cousa dc
traba 10, que se lança sobre outrem B.
Fio?'. '2. 253. ceemptl1'rando huma mentira
com outra»
EmpÍl~u, S. f. (no Gr. em/lOY·la, espectro enVIado por llecate sob mil apparencias di versas) (t. philos.) Ideia falsa,

Emlmxútlo, p. p. de Empuxar.
EmltllXllIJ(U', n, O que, a que

empurra.

Emlmxoo~éo(o, S.

rar ; pmpllrrao.

empuxa,

m. Acto de empur·

EmllUXUO, S. m. Empnrrão, encontrão'
impulso para afastar alguem, ou alguma
cousa de si, ou fazel·o cair; o acto de empuxar. lff. 1. 8. ecelllpwxões» § fi~. «Abalos
e elllpucftões qne Deos da para abalar, ar:
rancar a alma arreigada no peccado» FIlO,
impulsos fortes da Divina graça.
Empnxár, ou Empucbiu', e der. v.
trans. (do FI'. pousser) EmpUl'rar, impellir;
dar impulso a alguem, ou a alguma cousa
para a fazer mover: ecassi se foram eucontrando, e empuxando» i. é, os que vinham
por uma encosta abaixo, caindo uns sobre
os outros. B. V. do ATe. 3. 5. Sego Cerco
de lJiu, r 67. «grandes pedras que empu·
irão, as qllaes vem dando saltos" (.96. •empuxa o homem. para que va de pressa" {.
123. ecempuxa a lança» (da bote com ella a
ferir.) V. de SUJO, c. 15.•furia com que os
algozes o empuxavão» «os \'entos a empu.'Xárão para la!> fi. N. 2. 346. il l1epellir;
arastar : •os rorão ellllJwEanclo (aos acomettedores) para fóra» Andr. G'h". '3. c. 65.
«empu:Eou-O (o espirito a Chri to) para o
deserto" Paiva, S. I. 98. ecempU:Eá"ão os
inimigosu Incei. 2. 246. e 3. 25. "empuchárão os inimigos d'ante si» i. é, impelliram,
rechaçaram, rebotaram: «elllpu,xávão as
balsas de fogo» i. é, moviam, dirigiam.
Goes, Ch/'. Man. 1. c. 91. e- P. 3. c. 72.
"d uas vezes os empll:Eá?'ão para dentro, e
outras tantas para fóra" § Arrostar, impel·
iiI': fig. ecO espi"ito das concu[Jiscencias
nos induzem, e elllpu:Eào a todo o genero
de peccados» «a necessidade elllpllXa ao crime inrame do furto e latrocinio" [; A. ortll.
mais usada, é empuxal', e der.
I~'upúxo, s. m. (t. de archil.) Repuxo,
botarco.
Elllpyemo, e derivo (orth. etym.) V. Empiema, etc.
Empyocélc, S. m. (do Gr. en, em, P!l0ll,
pus, e hêlé, tumor, hernial (t. med.) Abceso no escroto, ou nos testiculos, especie de
hernia fal~a.
»}mlt)'omphulo, s. m. (do 01'. en, 11yon,
e omphalos, embigo) (I. cirur.) Especie de
hernia umbilical, que contém pús.
Emlt)...CO, ou Elllltlreo, s. m. (do Gr.
elt, dentro, e 11.111', ro~_o, para designai' o esplendor de CéUi Regmo CJ.ue os autlgos astronomos imaginavam eXistir para alem das
e trellas fixas. § Ilabitação do deu es da
mytbologia. § (entre os cl1ristãos) Morada
de :)eus, dos santos e bcmaveoturados, .0
empyreo fica sohreeminente, ao ceo das
arruas e ao firmamento, que sPguouo os
c~lculos de lliccioli, e Clavius dista da terra mai de 49l:818:000 leguas" Vieira. D.

F,.. Man. Carl. p. 3' I. «imIJyrio".

Emp)"'co, ou - II·CO,. ", adJ.. Que pertence ao empyreo, ao ceo uperlOr: -acorte" "a IIl? -» Ar!'. 9. c. I.• templos em11Yl'oos. F. Elys. 8. 58.
.
EmltY"Cllmn, ou Emlt\l'cmllo, e denv.
s. m. ,do 01'. emp.l(rellma, br:azas, para tor:nar a accender 11 time; del'lv. de emp!lroo ,
eu queimo) (t. chym.) Ogosto, o cheIro das
aguas, e óleos ardidos, ou qneimados ao
fazerem-se, dislillarem-sc. .
1~'"ltyrcunuitlco, o, adJ. Que tem em·
pyreuma.
.
EnUlullUto, conj. Ao tempo em qu~,
durante o tempo: emquanlo elle _dol'm!a,
velavamos nó~; elllqllanto elle nao vel_o,
estivemos a contar historias. § Em re!aça~
a ; no que diz respeito a: emqllanlo a ISSO,
não digo nada. § Por elllqualllo (loc. adv.)
I\lItl'etanto, por ora, por agora, até agora.
V. Quanto..
) O'd 2
EIIUIUC, por Alllda que: (anl.
I.·
33. 14. Sá e !r1ir. "cm que lhe peze" a seu
pezar, a seu malgnldo.
.. _
Emcluc,'lméoto. V. Inqull'lçao..
O'd
Em.!lellls. V. Insidia: "pararellselas • :11'
Ar 3. lJ. GI. pal'ag. 4\. na p. 219. vem e .
sejas, traições, (Insidias pa"are.)

EMU
EDI!!ICmbrll, adv. (do FI'. ensemble)(anl.)
Juntamente. 01'C1. Ar. 2. 1', 529. -em seem/)/'a com meu filho rei D, Sancho, faço carta, etc,» Carla de D. João 11. na P. 2. da
H. Dom. e 110 Nobil.
EfII!!IÔS;;O, adj. V. Ensosso (parede).
Emtilnto, adv. Entretauto. § No enüanto
Iloc. adv.) Entretanto; todavia, ainda assim.
Emh'nv(scúdu, V. Entruviscada e Trovi;cada.
EIDUllJ!;ão, s. r. (do Lat. (Emulatio) Sentimento uobre, que excita alguem a querer
egualar-se com outrem, ou avantajar-selhe em alguma parte. e cousa louvavel §
Gompelencia, rivalidade, estimulo. Vieir.
10.2'20, 2.
IEmulação, Hi va~idade. -?yn) Emu/ação
indICa concurrcncla; e ?'lvalldade denota
compctencia, choque: ha emularão quando
se segue uma mesma carreira; e rivalidade <Iuando os intere:;ses se combatem. A
elllulação é u:na paixão nobre, é um sentimento generoso e vivo, que nos il1lpelle a
razer os maiores esforços para imitar, eg'ualar, e ainda sobrepujar as acções dos outros, principalmente se são nobres e heroica·. ,\ I'ivalidade é um sentimento de com·
petencia, de oppo ição, e como de certa
Inveja, que nos obriga a esforçarmo-nos
de qualquer modo que seja, para vencer e
ainda exceder a outros, que aspiram a lograr uma mrsma cousa. A emttlação excita; a rivalidade irrita: a 1." é uma chamma que aquenla: ii. 2.' um fogo que aparta, separa e destróe, A emulação contribne
a rormar os varões abal izados ; a ?'ivaLidade produz inimizades e 3ccende odioso
Emulado, p. p. de Emular. Alaus. Afi'.
Ded.
EmuludilJ', li, s. Compelidor; que tem
emnlação com outrem, e forceja por imital·o,
emparelhar com elle, ou tàll'rz excedeI-o.
F. Elvs. V/ws. «que ao cantor Tracio, emula·
dor d ,\pollo. Vleir. 2. 2u6. «gloriosos elllttladores dos passos do seu amor. (de Deu.).
1~lIlul.iJ·, V. tJ'ans. (do Lal. amtttLare, ou
amlUlal'i) Ter emulação, competIr, emparelhar-se com alguem : "a Pindaro emulaI'.
oulros dizem inl rans. com Pindaro emular:
.cmular com. 111aus. "pal'lI emu.lar seu imnlacro raro. Dliss. 4-. 112. "Lemos, e Villalobos o emulárão. Ai. O. 1. 110. (,e 'nu/ando
a noresta o ceo sereuo» (competindo com
elle, eUlpanlhando) § recipr. M. Lus. T.
~_1. «emulavão-se os desejos e todos quetlao exceder.
fJlIlul1;êllt-e, adj. 2 g. (do Lal. emulgens,
/is) (I. anal.) Diz-se das veias ou al·terias
q~e co;nmunicam com os rins. Recop. de
GIl'.

p. "6.

s. m. •',;IU.. lu, S. f. (do Lal. mmulus) Pessoa que tem emulação a respeito de
oulra, que compete com outrem, ou pertende o me mo; compelidor. Freire, 2. n.O
6.• saneando o odio dos lmm/os» "a fortuna, e inveja, emulas da virtude. UUs' 2.97.
.planta emula do solo Vasco 11'01. 252. "Carthago emuta de noma. 11. Jl. da Trib. c. 5.
M. Lus. 1. 8~. § Emula; rival; invejosa em
tractos amorosos: "cmulas da esposa sanla. allrspanha a quem foi mai emula que a
ROl)la foi Carlha,\!o" Afaus Ar: e Feo.,O.
(E.mulo, Competidor, e Hlva!. S!ln.) El1lttlo slglll/lca precisamente aquelle, que. reputando·se loferior a outrem em qualquer
grnero de merecimento, faz esforço por o
egualar: ou talvez que, julgando-se egoua!.
trabalha pelo exceder. Competidor é o que
adcha~do-se, ou reputando-se em egualdade
e C1rcumstancias a respeito de outrem,
aspir.a á mesma cousa, e esforça-se a conErgllll a. Rival é aquelle, que não só entra
em competencia com oulrem sobre o mesmo objecto, mas combate, e neces ario é,
e emprega lodos os meios para supplanlar
o .eu contrario, e /leal' senhor do objecto da soa ril'alidade. Cicero e 1I0rten io
rora!!l C/IIU/OS na carreira da eloquencia. Os
candidatos na eleicão de algumas magi lral,uras I\omanas erãm C01111Jetidol'es. Cesar e
ompcu roram rivaes.
E!"l1l1ijio, s. f. (do La!. e111ulgcre, mugir
olelle) (I. p harm.) Preparação de cOr leiEmulo,
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tosa, feita com o oleo de amendoas, pevides, etc., e cuja mucila"em tem aproprie·
dade de se mi. turar com a agua.
E",u~l!li .. ", S. 1'. (I. chym.) Principio albumll~olde das amendoas. que favorece a
emul. ao do oiro que ellas contém.
E ..... I!llon .. do, p. p. de Emulsionar. Dizse de .uma emulsão, que se ml-turou com
uma tisana, on uma poção qualquer.
),; ..I1II.. lon...., V. trans. (t. pilarm.) ~Iis
turar uma emulsão com uma tisana, ou
uma poção qualquer.
E ..... I!!Ih·o, u, adj. (t. pllarm.) Proprio
par~ fazer emulsão. Diz'se das sementes,
pevldes_ e plantas de que se tira o oleo por
espressao.
•
lEmuuc:'Íl'lo, ", adj. (do Lal. enmnclol'ium, orgão destinado a expulsar os lmmores superlluos) (I. anal.) Diz-se do orgãos. 'I ue servem para a descarga de cerlqs. humores, ou excreções su prrll uas, nas
vlfIllJas, sobacos, atraz das orelllas, nariz,
etc.: v. g. g/andulas emunctorias. Afadeira,
P. 2. p. t24. I!ego, Alv. C. 74. § -, uso subst.

Enamor4'lI'.sc, V. rer. Namorar-se, apaixonar-se. Ar/'. l. C. 8. T. de Agora, 2. r 1(15 v.
"enamorou se Tarquinio de Lucrecia•.
EIli\no, e Euiio, por Anãu. Sagramol',

Os enwnclonos.

JI,lllltl ..d .. !;ão, s. f. (do Lat. emu.ndalio)
Pllriticação, expurgação, recuperação da
pureza. /)eila, S. I. 91.
En........... , En"usil"", (anl.) V. Vasi-_
lhas e TanOa; vasos de barro de adégas.
JEm,'orf'llltill', v. trans. (anl.) gmbruIhar. Ined. de Atcab.
Ems.ltou, S. f. Matagal; terra bravia de
malta, maninhos; terra sem cultura, a que
hoje chamamos charneca. ElucÍll. «as terras
que soião jazer em mOllte , c emxáras, ao
presente todas erão lavradas•.
Emxe.·c"'·' V. Enxercar.
Em)'da, S. r. (do Gr. emys) (t. zoo!.) 'orne generico das tartaruga:; de agua dOce.
EIII)'dóide, adj. 2 gen. (do Gr. emys, tartaruga, e eiclos, fórma) (t. zool.) Que se assemrlha a uma tartaruga.
En, por Em, prep. anl. tirauo o e, quando en vinha com artigo: v. g. en a casa, por
na casa. Outras vezes aclJa-se em na casa,
em nhas casas. V. No, Na, Nos, Nas, e Nilo,
Nha. etc.
En .. dêr, ou Etludir, V. trans. (aul.) (do
Ele p. aítadir) Angmentar, accrtscentar. Log.

Chr. I. c. L. P. da U. Gen.• ena~Lio» InOO. ~.
16. ccEnaderiaeles" Orei. Ar 2. 59. 30. "enader- Id. 'lo r 201.
Enlldlção, S. f. (anl.) Addição, accresceutamento. P. ela H. Gei!. 3 p 637.
Elllldido, p. p. de Enadir. '8. P. 2. c.
8. e de Enader.
ElllIgcnuçíio, S. f. (do Resp. enagenacion) Alien.ação: "foi enagenação do meu
amor" Ohnsl. ela Alma: é deslls.

Enllgcnádo, ", adj
(anl.) Alienado,
allJeado, fúra de si. Agiol. Lus '1'. 2. r 52i.
e 558. "totalmenle enagenado do sentidos...
Enlll"eamcllto, S. m. (I. juro anl.) Alie·
nação por venda, etc. Ord. Ar 4. 11. 5. e

fi·eq.

J,)u.. lllcíll', (ant.) V. Alhear, ou Alienar.
Leão, Orig. Ord. Af. fi'eg. Enalienal'; o

mesmo.

Ellalleullmcnto, S.

Ena\lleamento.

m. O

me~mo

que

O mesmo que Enalhear.
s. r. (do Gr. all.aLLagé, mudança) Figura grammatical.. que consiste no
emprego de uma regencla, ou concordancia, que par 'cc coutraria as regras e uso
COll1mum da língua. A enciLLage é propriamente UUla ellipse; e os exemplos, que
aponlam os gramlUatico , não .ão. rI!ais do
que pllra es ellipllcas, que, suppl'l!!1ld~s as
palavra, {lcam regulares; as que nao lIcam
correctas d'esse modo, ,ão incorrecções e
elTos.
I1nllllculÍl', (anl.) Y. Alienar, Enalhear.
Enllllcllá."
EIlÍl1II1(,;C,

Elucid.

749

I. fi'eq. n. Olal'. "enão. Guia de Oas. p. 76.
Enllnthemll, S. m. (do Gr. cn, em, e anthein, fazer erupção) (I. med.) Erupção. que

ao contrario do exanthema, se dá na face
interna das cavidades naturaes, taes como
a !Jocca, o estomago, o intestinos.
Enàllt .. o, S. m. (t. bot.) Planta umbrellada, de follJa semelhantes as da cenouras.
EIlIlUtI •• p"thíll, s. f. (do Gr. enantios,
coutrario, oppooto, e palhos, doença) Systema de medicma, que consl te CID tractar as
doenças com medicamentos proprios a produzirem symptomas oppostos aquelles que
apresentam as doenças que e prrlend m
curar; é opp. a alLopalhia e a Iwmmopalhia.
Elllllltlollíotlco, o, adj. (I. med.) Diz- e
do" medicamentos que curam uma doença
obrando so!Jre o organi mo n'um sentido
inverso d'essa doença.
Ellllutló.se, s. r. (do Gr. enanli6sis, oJ?posição, contrariedade) (I. gramm.) EspeclC
de antithese. § (I. philos.) liame de cada
uma das dez Opposlções, que, segundo os
pyLhagoricos, eram a origem de todas as
cousas, Laes como os principios masculino
e o feminino, o par e o impar, o bem e o
mal, a unidade e a multiplicidade.
Enlll",pêz, s. m. (L. do Brazil) Especie
de grande perdiz, de !Jico comprido.
I;Il-arçíodo. V. Em·arcado.
J,)llll"IUOlliu, etc. V. Enharmonia.
EOIl .... n"iio, S. f. (do Lal. enarl'alio) Exposição, narração, interpretação. Cei/a, S.
L. 2'2... Pel'. BLbl. 3. p. 23l. ed. de 4.°
E .. u...·"r, V. trans. (do Lal. enar1'are) p.

uso Narrar

Elln.·thl'ó"c, S.

r. (do Gr.

M,

em, e

Q1'-

lhl'On, articulação) (I. ana!.) Cavidade, onde

encaixa a cabeça do osso, e onde joga.
Euuo','o,·à." V. Arvorar. Sá M. r. 50.
j,:nhollll!!l, V. Ambula. Elucid.
j:1l Çll , suff. contrahido de eneia: v. g.
detença, licença, sentença.
Ellcubá.·, V. Encavar.
Eucllhe!;"1I0, p. p. de

Jl. P. 2. 26.
Encabeçar; e adj.

('. o ver!Jo.) § Lavradol' encabeçado em heI"
dade alheia; que a lavra, e aproveita, e b~

hita, e com eus fructos governa a sua VIda e se mantem; i. é, mel tido na herdade:
-as terras... assi como eslavam encabeçadas
(a varios rendeiro, ou foreiros)" B. 4. 8.
10. Ord. Ar. L. 2. f. 206. Fitip. L. 2. 1'. 33.
30. § ILhas encabeçadas em as maiores; annexas ao governo, e direcção das capitaes.
n. 3.3.7. "terras - nos gentios descendentes do" primeiros povoadores" (como em
herança de juro, das quaes o cabeça pagava
os róros, ou rendas ao senhor) B. 2. 5. 2.
§ Encabeçado; onerado com o cabe<jão das
sisas, impo tos, sub idíos, capitação por encabeçamento. L. Noviss. "os povos -» §
Atonte encabeçado; o 'I ue tem casas na corOa. § Pães encabeçados; os que tem boa
pspiga. § 7'aboa encabeçada; (I. de carpinl.)
que tem os topos encaixadOS n'outras transversaes. § Encabeçado o quarto do caL'allo ;
soldado, bem, eguro, e corroborado. !l fig.
Encabeçado; enca~quetado, per uadido.
Eu/r. 3. 7. § fig. Encabeçada a 111enli?'a em
verdade; po la em fOro de verdade. ..
EncubcçulUcnto, S. m. Acto leglllmo,
pelo qual se encabeça alguem e~:n algu~a
herdade, predio, ou outro enhono. § A'Slgnação da porção, que cada um deve pagar:
v. g. elll:abeçamento das sisas: i. é, avaliação, estimo, lallçaOlento. § A matricula, o
reltistro dos vizinhos de alguma cidade,'
villa, elc para imposição das sisas, e gabellas. ATI. elas Sisas.
Encuhe!;ú.·, V. trans. (ant.l Fazer algnm
predio, 011 ontra propriedade, principal caheça de morgado. § Encabeça" um morgaelo em afgltell'; fazei-o morgado. § Encabe-

trans. Elevar, engrande~er.
adj. Namorado, apaixonado. § Usa-se 8ubsl. jlfalls. A{r. c. 6. "qual çar um co-hel'deiro na hel'dade commum
mil queixumes de enamorados" (amorosos, impal'lívet; dando eUe aos JIIais parte dos
fructos, e renovos, ou rendas. § Encabeça?'
namorados).
E"Ulllo"'lr, v. trans. Elevar, en~antar, um 1'ellLleil'O em. alguma hel'daâe . dar-Ih'a
apaixonar. n. L. 4. 5. "posto que a \"Ista da de renda por ração, ou quoLa dos fruct~s,
para moral' n'ella, e grangeal-a : os asslll1
Cidade enamorasse a todos·.
EIl .. Uecc.·, V.

Enu",o""tlo, II,
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dilTerem dos que andavam de Ol'd. Af. L. L. 22. «encadeiar os presos»
Encnh:ár, ou EncllxÁ." e der. v, trans.
cavaUal'ia, e dos sea'l'ei1'Os. Ol'd. 2. 33.30. §' Encadear os navios com c01'l'enles, pal'â es- (do III': e.ncaissel') .I1ecoLher,.meller, guardar
Encabeça?'; alistar os vizinhos de algum lm'em unidos, e formarem tinha de bala- e~ calxao, ou ca.I:I::a; encaixotar: v. g. culogar, a signando a porção de sisa, cabeção, lha. Casl. e Coulo, 4. 5. 3. e fig. «arte caixa!' aSSllcar, hvros, elc. § ilLcller a força
qualquer imposição, ou capitação, que Mo prendI', e encadeya o bravo iIlarte» FI'. Carl. o que não entra, ou não cabe bem. § fig.•
de pagar. § Encabeçar uma taboa,o (t. tle 1. t. 2. § Unir entre si algumas cousas, illelter alguma cousa na cabeça de algnern'
carp.) encalxal-a pelos topos em outras como os fuzis da cadeia: e lig. «por serem fazei-o acreditar: v. g. encaixou-lhe uma
transversaes. § Encabeçar bolas; pór-Ihes (ilfrlrao, e Timoja) lJum fuzil, que encadeya mentira. § fig. «Encaixar a todos os prorostos, ou pés. § Encabeçar meias; pór-Ihes o feitos da no~sa historia. lJ. 2. 5. LO. § posilos alguma cOllsa» Paiva, S. I. r. 209 v.
pés novos § Encabeçar camisas; refazer a Encadear razões; - as parles de Itm discul'- dizeI-a, inculcaL-a a proposito, ou f6ra d'elparte superior d'ellas. § Encabeçar; t1~. so; ligai-as, pól-as em seguimento, dedu- le, ou todas as vezes que vem a proposilo.
meller em cabeça, persuadir alguem. Eu/I'. zindo logicamente os raciocinios, os argu- § EncaixaI' al!luem na opinião de outro, cm
2. 7. e 3. 2.
mentos. § Encadear as l'iJl1as: V. Hima.
swjui:;o; abonai-o, acreditai-o. Pinheiro, 2.
Encllbcc.;ár, V. intrans. (I. de alveU.)
EnClttlcaa',sc, V. ref. Ligar-se a outros; 119. § Encai3:ar,o fig. meller a proposilo
Soldar alguma [Jarte dD casco.
envolver-se com outros. Cout. 4. 8. II. alo-uma cousa em conver a, (liscurso, etc,
]!:Ilcubcc.;ur-sc, v. rer. Meller-se em ca· «Os Mouros se encadea'l'am buns com ou- § Fazer que al~uem metta em cabeça algubeça, formal' tenção de fazer alguma cousa, tros. B. I. 9. 4. § Encadeiam-se as desgra- ma consa, talvez de cM, sem a perceber: o
e não descançar sem a levar a efi'eito. § P. ças, os erros, abusos, vicios,o atam-se, se- e:/iplicador, com. gmnc/e dilficllldadc, lá lhe
Per. 2. 67 v. «encabeçarão-se alguns solda- g-ucm-se uns dos outros, ou cóm outros. § encaixou o mais essencial para o C$ame. §
dos com paDE'las de polvora de sorte que Encadeiam-se os montes; contiuuam, se- Encctia;ar; metter no encaIxe, ou encasaquebrarão muitas" i. é, tomaram sobre si guem-se, formam cordilheira.
mento; encasar. § Encaixar a barba; aperfazer aquella sorte de damno ao inimigo.
EllClltlch·tado, p. p. de Encadeirar. Col- tal-a com a mão.
EncuIJch'/ltlo, adj. (t. de carp.) Encabe- locado em cadeira de Ínagisterio, ou de juEIlCUh:/u', v. íntrans. Enlrar no encaixe.
çado.
risdicção, e governo. Feo, Q. P, I. f. 93 § Vir aproposito. § Toar, quadrar: v, !l.não
]<JllcobcUátlo, p. p. de Encabellar; e adj. v. "os primeiros encadei1'aelos" (d'entre os me encaixa; i. é, não me tóa, não contenta
Que ja creou cabello, ou pcllo: .a cicatriz apostolos.)
o meu modo de pensar. T. ele Agora, 2. {.
da matadura ja esta encabeLlada" § lJg. Bcm,
Ellclltlch'Da', V. [rans. Pór em cadeira; 136 v. "não me encaTa o que dizeis•. §
ou mal encaúeUado; de bom, ou mau ge- enlhronizal'. PI·imaz. 1I10n. -os Santos, que Agradar: «tudo o que lhe encaixa em g-o nio,
a regra de . IJrnto encadeirou na gloria". to» DUs. 5. se. 2. «nada lhes encaixa.. \. é,
EncllbcUár, V. intrans. (t. vulg.) Crear
Ellcotlca·"I1c.;uo, s. r.
trabalho de en- nada lhes serve, agrada, merece approvacalJello sobre a cicatriz da ferida, ou mata- cadernal'. §
modo por que o livro e tã ção: agábão coi a estrangeiras, coisa da
dura: «já encoirou e encabellou".
encadernado: uma encadernação de luxo. sua nalW'eza (terra) não lhes encaixa» id.
Encllb,'csflHhírlls, S. f pI. (t. de alveit.) § Eiu:aclel'llação inl~i7'a,o a de couro, e 4. sc. 7.
Chagas, golpes, nas quartellas, que se fa- quaudo cobre todo o livro. § Meia encadel'Eucllixóa'.sc, V. ref. flg. Fechar-se, metzem embaraçanuo-se os cavallos nas ca- nação; a que tem só a lombada coberta ter-se em casa. § Intrometter-se. § Encaideias, ou cordas das prisões, cabrestos, sol- de couro, sendo as capa forradas de pa- xar-se uma cousa na cabeça de algttem; pertas, travões, etc. Rego, Alveil, c. 59.
pel. ~ Encadernação (lig. e pop.) Vestuario suadir-se d'ella, acreditai-a; tcl-a persislen·
Encoba'c"t,uwéuto, S. m. A postura do completo.
temente na ideia. § (apassiv.) Entrar 00
cabresto. B. P.
EucutlCl'llátlo, p. p. de Encadel'nar. encaixe. § ii. iIletler em caixa.
Encuba·csta"', V. Irans. Pór o cabresto. Vieir. II. 299. § adj. II' encademaclo aos
Ellcúlxc, s. m. Acçào de eucaixar algu§ fig. Subjugar. § fJ~. Encabl'fslal' uma autos, capitulos, culpas, que ele at!Jltem se ma cousa; ensamblamento. § Logar onde ie
mulher o amanle,o tel-o preso, sujeito il dão; ir com ellas, acompanhar os autos, e encaixa; encarna, encasamento, vão regusua vontade. Sá lIfil'. Vilh. 2. sc. 4. r 195. -capitulos: "os govel'lladores flcão nas co- lar, para n'elle se encaixar, ou embeber al«encabl'eslou-o com uma filha, que lem bo- Jonias, e não podem ir encademados ás cul- guma peça lavrada, ou que tem a feição de
nita. subjugou-o, tem-no atado, e preso, pas, que IlJes dão, ou formão» juntos, ap- outra: 'v. !l.-de taboas, os os. F. Elys. vers.
coII)o a bruto pelo cabresto. § - se, v. rer. pensos. Gou/. Soldo Pl'al. § (flg. pop.) Ves- T. 1. 61. Pel'. Bibl. I. 247. 111. LtLS. 7. p. 558.
Prender-se a cavallo, e embaracar-se na tido, fallando de fato: elle vinha hoje lodo
Encnlxllhiatlo, p. p. de Encaixilbar. Metprisão. Rego, Cavo c. 95.
encadernado cie novo.
tido em caix.illJo. Aulo da Acclamação de D.
Encllba·U"a'-!lc, V. ref. Alçar· se. Canc.
I<Jnc,ulca'uotlõ." S. m.
que tem por João i V.
f. 20 V. aencabl'ilar-se na praça" § Pôr-se omcio encadernar livros.
Encnbllhár, ou EnclI:dlbár, V. trans.
ás cabritas. § Empinar-se (diz-se do cavalEllcotlca'u/ll', V. trans. Coser em ca- Guarnecer de caixilho, ou moldura; mcller
lo e de outros quadrllpedes.
dernos as folhas que estão avulsas, coser no caixilho. AI'le da Pinto r 101. V.!l. eoEncllba'untlo, ", adj. (t. pleb.) Pertinaz. esses cadel'Dos uns aos outros, apparal-os caixillJar um debuxo, quadro, lJilllw'a; emB. Per.
pór-lhes capa, ~ fazer outros trabalhos em moldurar.
EUCIIChádo, p. p. de Encachar-se. Coulo, alg. Ilvro, para que elle flque consistente,
EIlCllixotádo, ", adj ..\leIUdo em caixo4. 7. 8. Andl', Chl'. M. P. C. 160. "encacha- e se possa conservar.
te, em caixa.
iúJs com panuos de seda..
EIlCnCuádo, p. p. de Encafuar. V. Enca-' Encubot/,,', V. trans. illetter em caixoEncllchúr, V. trans. e
furnado. "Orac"Jo encafuado em sujo sotão» te. V. Encaixar, v. trans. primeiro signif.
Ellcllcbár-sc, v. rer. (do FI'. se cachcl', F. Elys.
EncaIIlCl'Ilc.;ão, S. f. Acção e effeito de
esconder-se) Cobrir o corpo rla cintura paEIICJlru/ll', '. Encafurnar.
encalacrar, ou encalacrar-se.
Eucnlllcrill', V. trans. (t. pleb) A!~ller
ra baixo com pannos ; é trajo de homens, . Encllturnádo, p. p. de Encafurnar. Mete mulheres, e uso dos barbaros. Couto, 4. tido em cafnrna, cafua.
mallciosaml'nte alguem em negocIO rUJno'
10. 8. fim: «se despirão, e encacharão.. Id.
Encut""DJlr, V. trans. Metter em furna, so; em difficllldades, em traballJos, de que
5. 7. 9. V. Encaixar, que diJfere.
ou cafua. § - se, V. rer. ~Ietter-se, acolher- não poderii sabir sem muito custo. § - sc,
Encácho, S. m. l'anno sem feitio, com se em furna, ou cafua. § tio-. Acantoar-se.
V. ref. Envolver-se em negocios ruinos~ ,
El.culba'áa·, V. trans, PÓr os cail;Jros em em diftlculdades, etc., por cnlpa propna,
que os negros, e outros selvagens se
cobrem da cintura para baixo; tanga. que se assentam as ripas do tellJado.
ou desleixo.
Per. B.
Enculbrill', V. trans. V. Eocambrar.
EnCl:l:uuc:'Il', v, trans. Signif. incerla.
Enclldua'roádo, p. p. (do ant. cadarEncoJllo"ádo, p. p. de Encaiporar, e Canc. (. 6. -que nos encalameaes outras
1'ão) V. Encatarroado. Eurr. Vi/h. Prol. «do- adj. (t. do llrazill Negocio encail7orado; que verdadeiras obras...
.
cl.ores encadar1'oados.. que faUam rouco por corre mal. § Casa encaipo1'tlc a; onde alEnclllllJUéntos, S. m. pI. (I. naut.) Pcg:avid!1 de afl'ectada, ou por velbos, dellu- g~em é infelí.z. § Andm' encaipomqo; sa- ças de madeira, q~e atravessam ~s braços,
XLOnanos. AIT. 5. 4.
11Ir.lh~ tudo as vessas do que deseJa; es- e posturas do navIO, para as .forllflcar.
EncJltlua','oIlOlénto, S. m.
habito, ou tal' calpora.
EUClllllllJ;sta'ár, V. Calamlstrar.
defeito de fallar encadarroado. Coulo, 5. 3.
l~llcllllloa'ú,', V. trans. (t. do Brazil) 1'01'EUClllllJllOllCÓr, V. trans. (t. pleb.) En9. "aquella soltura, e encadal'l'oQmento de nar caipora; inUuir para mal na sorte de ganar cm contracto, calotcar.
)
Encolçár, V. trans. (do Hal. incalzal'c
fallar, que... he quasi natural aos mais alguem.
dos .'oronhas. talvez por fallar censoriaElIcnixútlo, p. p. de Encaixar, e adj. ilIet- (anl.) Sl'guil" o alcance muito de perto, por)
mente, e com suberba, e ,despejo.
tido em caixa, ou em encaixe. § Que tcm terra, ou por mar; ir no encalço. .§ (ant.
EnclItl/ll'rfuir·sc. V. Encatarroar-se
po~ habito ir emprazar para algum estabe- Alcançar. ined. 2.266. e 1).3.11. «nao po~é]<JllclldcIlÇUO.
mesmo que Encadea- leClmento, ou Ir para casa de algucm, rão encalça1" a albetoça... tngarom ua Ida
mrnto.
e não sair de lá: está scmpl'e encaixado (apressaram) com a qual encalçarom os
Encotlcátlo, p. p. Eucadear: "peccado em casa dos visinhos. § ilJl'ttiJio por favor, iIlouro" id. 332. «os Mouros vendosds~IICIl)
que sempre traz outros en.;adeyados apoz talvez com escandalo, em algnm Jogar, que calcados (alcançados). (o c se!!.l cc_ I la.
de si.. Viei-ra. § (I. boI.) Diz-se das glan- não em preciso prover-se, ou para que o Ined. 3. 101. "Aos mesqulllbos_nao dao foldulas, quando eão globulares, e postas individuo não tem habilitações.
ga os trabalhos que os el1cl!lçao». d
to
urnas immcdiatamente depois das outras.
EnclllxlllUénto, S. m. Cavidade, onde
EUClllco, S. m. O segUlmel~to e per
EnclltlctJwéllto, S. m. União, connexão se introduz alguma peça Pant. d'Av. C. 75. de quem 'foge, ou vai diant~: «lr,nl~ ~nc~!;
de cousas travadas. e connexas. § Serie de § trabalho de encaixar, ou melter em cai- ço" Casl. 2. c. 57. e 8. C. 12J. Non lal. I i
consas. § lIg. União de raciocinios, razões xa qualquer mercadoria: v. g. - do assu- pelo encalço.. e fig. f. 49. ,~ornalldo-ds~ ~uo
(Azw·. Fmi.); de causas e ell'eitos; de vi- caro § As caixas em que se exporta o as- ledo do encalço», § O vestlglo que el~ fIcios, e euos, e desgraças.
sUCllr, e o beneficio que se IlJe faz nas ca- que anda. Presles, f. 39. «ergue-se ca da
EllClltlcá." ou EJlCRtJclá,', e der. V. sas onde elle se encaixa, e se chamam ca- dalguia debaixo dos pés, e.encalçot" pé~~va'
trans. Prender com cadeia, ou em cadeia. sas de encaixamenlo.
Encalldch'j do, a, adJ. Que em
,
encalJe~ados
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ou caldeira, para ajuntar ao pé da planta a
agua da rega, ou da chuva.
IlDcllldeh·....., v. trans. (l. agric.) Fazer
ao pé da planta uma cova larga, ou caldeira, rara .ajuntar em redor agua, que chegue as raizes.
Ellcnll;l"', v. trans. Subir, encavalgar,
alçar. B. 3. 5. D. • teve muyto trabalho em
subir costa acima hum bom pedaço por encalqar o allo".
Enclllhn1,'iio, s. f. Acção de encalhar;
tropeço, encal he.
Encalhúclo. Vieim, 10.288. p. p. de Encalhar, e adj. Varado elll terra; que ncou
cm secco na praia, ou sobre um baixo, Oll
entre pareeis. § Negocio encalhado; /lg. parado, empatado, sem solução.
Ellcol"alllcnto, s. m. O mesmo que Encalhação.
Encal"Á." v. trans. Fazer varar, ou dar
em secco o navio. Casto L. 2. na aguas O
farão encostando á outra banda, até o encalharem em secco. Coulo, 5. 3. 3. Eneida,
10. 167. nventos ... nas syrtes crueis a encalheis».
tJnclIl"ál', V. intrans. Varar o navio, dar
cm ecco, ou n'um baixo; ir li. praia,-ou
ficar entre parcpis: «encalhaI' entre penedos. Ii. N. 1. 466. Vwim, 10. 368. «encalhando em JlUns penhascos. onde be desfez. § flg.• 0 esplrito do Senuor encalha,
para não poder morar em vós- Paiva, S. I.
22 v. •quando a palavra do enlJor pcnetra
no coração, e não encalha nas orelhas" ld.
3. 137 v. § Ficar parado o liquido, qne ia
correndo; os medicos dizem encaJ.har o sanguc. § Encalhar wn negocio; fig. 1Icar parado, empatado, sem andamento, por obstaculos que solJrevieram, ou por impedimento de alguem.
JoJncnll1e, . m. Oacto de encalhar, e sen
e[pilo; encalhação. (L med.) Obstrucção ou
estagnação do Ouido; parada, ou falta de
escoamento, e circulação de algum humor
DOS seus vasos, ou canaes : v. g. encalhes
do sangue, do humor lymphatico, etc. § fJg.
Estagnação da circulação commercial, paralj'sação na venda de algum genero : el/e
tete um g1'ande encalhe nas razendas de verã{) que mandou vil'. § Demora, empate,
obstaculo nas pertençõe , requerimento~.
despachos, providencias; etc.
Encillho, S. m. O logar, onde encalha o
barco, o navio. § O acto de encalhar, licar
parado. § Encal/w na ci1'Culação dos humores; collll1lercio, elc. V. Encalhe. § (t. de alveil.) Parte da ferradura, onde descançam
os cascos do cavallo. Galv. Alv. p. 533. V.
Ferradura.
EncnllecE:I', V. intrans. p. uso Fazer-se
oalloso.
Encalleci"o, p. p. de Encallecer. § adj.
Callejado : p. uso
EncnlUr, V. trans. (do BebI'. .kali, assado, tostado no forno, do V. kalalt, as ar,
tostar) Não assar de todo a carne, para a
pre ervar da corrupção, e assim se conservar por alguns dias, [1ara depois se acabar
de assar, e comer. É uso na provo do !IIinbo. § (no Brazil) Fazer passar por uma
fervura os intestinos do boi, para os limpar melbor.
. Encollistilr, V. trans. Fazer perder o
JOgo. § -, V. intrans. Encavacar; dar o cavaco.
EncRlmu"í90,
adj. AfTrontado de calma; encalmado: V. g. como vem encalmadlço. § - , S. O que, ou a que se aO'ronta
de calma faci/meute.
Enclllmá"o, p. p. de Encalmar ; e adj.
Alfrontado pela calma; ~ue d'ella e afTronla facilmente; encalmadlço : «sequiosos cncalmados. Cam. Ecl. l.
EneulmRlllt'lnC,O, S. m. (anL tal vez errado por ençalmamento) Provisão de mantimentos. Lop. Chr. 1. C. 111. e 116. V. Açalmamento, AçaImo. § (L us.) All'rontamcmo
de ~alor ; impressão causada por calor ex-

a,

cessIVO.

Ençallllomcnt.o, S.

Açalmo.

m. Y. Açalmamento,

EDculmó.·, V. trans. Aquecer, fazer cal·
moso. B. Flor. 2. 141. !i fig. AO'rontar, caular calor, paixão. Aulegr. f. 75. «-, e
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alB'uem" fazei-o esquentar com
palxao. EU/l·. 3. 2. "só o nome de poeta me
cn~aI11la" § Acalmar} pôr em calmaria: «e
ale cncaJ.ma as ondas" Elpino Duriense. §
- se, V. ref. Sentir calma; alrrontar-se do
calor.
Encllhnúr, V. intrans. Sentir calma: .na
calma esfria, e no frio cncalma" Lusit.
Tra?ls(. r 152. A1T. 5. 6. § Parar como o
navIO cm calmaria. Pinho 2. 1&6. «encalmei,
e me deti ve" nencaJ.mou o ven to" i. é, acalmou. A;;ur. C. 53. Coulo} 6. 9. 21. § fig. Ficar sem acção, atalhado, cortado. Presles,

Encamlnhál', v. trans. Guiar alguem por
algum caminho. § Ensinar, ou melter no
caminho, o que se perdeu, ou vae desviado
d'elle: «que desviados não encamillhou»
Fios Sanct. V. de S. Thomaz, {. 143 v. V.
Desviado. § Encaminhar; moralmente, dirigir. ensinar, persuadir: V. g. encaminbar
as filhas a serem mulheres de casa, e govel'no. V. do Arc. I. 26. «encaminhar â olJservancia da lei Ge Deos, e â pratica da virtude" Eurr. 3. 2. § Encaminhar o negocio a
bom exilo: -- bem, ou mal: «ensinará o rey
a orar (um mestre de principes frade). e
quando ~aya grande rezador, para - o seu
re)'no será cego" Vieira, 10. 482.2. § Dirigir: V. g. encaminhar carias a alguem:
"A polia as seltas encaminha ao alvo" «a natureza encaminhou os rios para o mar" B.
2. 8. 1.:- os anill~os ao bem. § Endereçar:
«encmmnhar o dlscurso ao povo» Ulis. 3.
54. «a quem o moustro a voz encaminhando" § Dar} contribuir para dote, modo, e
estabelecimento de vida, para mantença:
nel-rei lhes encaminhara tall mantimento,
por que possam soportar a cnsta. etc." COI'tes de Lisboa de 1434. cit. no Elucüt. § Dirigir, inspirar: V. g. Deus encaminhe. Elucid.
ElIcamln...."·, V. intrans. Caminhar, fazer
camlJ1ho : «encaminhlil'ão (as naus} a Chaúl»
B. 3. 6. 7. navegavam n'essa direcçao. § «Encamin/wu logo a SOccorre-los» Freire; marchou, dirigiu ·se.
Encllmlnh"'r-se, V. ref. Pôr-se em caminlJo, dirigir-se pDra alg. siUo. § Tender
a algum 11m: «a isso se encalJdnho!t o di curso dos conselheiros.. AI. Lus. 5. 519. "a
este 11m se cncaminhãrão os casamentos"
ld. ib. § Dispór-se : V. g. encaminhar-se a
bem viver. Ord. Af. 1. ( 9.
ElIcamlsa"a, S. f. (anL) (t. milit.) Assalto noclumo, em que as tropas iam vestidas de camisões sobre as armas, para se
distinguirem dos contrarios. Jorn. d'Arr. C.
5.• dar hnma encamisada aos Mourosl1 M.
Lus. í3. C. II. § Mascarada. § Fazem-se tambem por festa com tochas, passeaudo a cidade a cavalio com capas brancas.
Encllllll8údo, p. p. de Encamisar-foe. §
adj. ColJerto com camIsa. Arle da tapa. «esteja o falcão encamisado com um panno
de linho" § Provido de camisa. Ulis. 2.

af~o~tar
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Ellcllh'eccr, V. illtrans. Calvejar' ir ficauda calvo. Fil. Elys. 3. p. 112. "ja desque
espera encalvecco BarrOco"
I!Jncnh'cci"o. ", adj. Que perdeu o cabello; que está ·calvo.
EllCai)'pto, S. m. (do Gr. cn, em em, e,
kalyplein, occuHar) (L boI.) Genero de musgos vivazes de hastes ramosas que crescem no chão, formando uma especie de
relva.
Encllnuí ..o, p. p. de Encamar, e adj.
Posto ás camadas; acamado.
Encllmár, V. trans. Acamar, dispôr em
camadas.
J::ncaillUl'Út~O, n, adj. (t. de artilh. anL)
Pectreiro encamamdo ; o 'Iue tinha a camara, ou a alma mais estreita para o fundo
metade ou dois terços do que na bocca.
§ Ocanuão que era ôco na culatra, e se fechava atarrachando-lhe camaras. (Enchambré. Francpz).
Ellc.. m ......·, V. trans. EnOar o pescado
110 camlJo : «são mãos de encambm' en~uias"
no ligo occasião de negociar com proveito:
phr. uso em CoirnlJra. § V. Cambo.
Er.cIIUlhrál·, ou Enciilbrnr, V. trans.
p. ns. Tolbpr de dôr de eãilJra. Gil Vic.
«cambra venha que te encambre"
Eucambnlbó"", S. f. O mesmo que
Cam bulhada.
Ellcllmbnlbndo, p. p. de Encamblllbar ;
e adj. Prendido, encambado § Travado, enredado. § Cursivo encamlJulhado; escripta
cursiva em que as leltras parecem formar uma cadpla confusa: ncá está uma nota de algum Scalig'ero ou Casaubon de cogula e cercllho, escrípla em cursivo cncambulhado á margpm da nossa chronica vetusta e amarelleuta" A. lierc. Monge} C. 2.
l~llCllUlblllblÍr, V. trans. (L vulg.) Prender, encamlJar: V. g. - enguias. § - se, V.
ref. Travar-se, enredar-se: .traspassou-nos
o frio de sorte, que encambulhando-se-nos
os I és, e as mãos, não podiamos dar passada" § Encambulhal'-se o cão com a cadclla;
110 coito.
Euci_me, S. Ul. (L de caçad.) Amalhada,
onde se recolhe o javali.
EncllUllnbúclo, p. p. de Encaminhar; e
adj. Posto a caminho. § o.,.. Posto no caminho da verdade, da virtute, dos 1J0ns acertos. Cruz, Poes. «8 illagdatena foi - (por
Jesus) para a salvação" Sono 16. e f. 36.
fallando de um que se fez religioso: «folgar de te ver encalll inhado" § Prestes para
seguir jornada, ou viagem. § Dirigido, levado : V. g. loelos os seus lJens.amentos são encaminhados a cousas de honra, e bem commum. Lobo, (. 276. «em bum successo tão
mal-lI § Dirigido, governado: «vi o feito
bem encaminhado- nencaminhado á sua
perdição. § Provido de modo de vida.
Eocltmlnhatlllr, a, S. O que, a que encaminha, guia e dirige: «elle foi o encaminhador do negocio das minhas per.tensões"
i. é. favorecedor; que prove encamillhando,
dirigindo.
ElIclllJIIlnhamcnto, S. m. (ant.) O aclo
de encaminhar, pôr no bom camiuilo ; guia,
ensino, direcção para se fazer bem, ~ conse"'uir al"'uma cou~a. Ord.
I. 6~. 6. §
fig~ «O encaminhamenlo de um pecca.dor errado» Pinho 1. 32. "vem ende (do boa conselho) prol, e grande encami1!ham!lnlo aa
sua terra. (adiantamento, ou dlrecçao para
o bem) Orei. Af. I. (. 341. ~ Direcção, conselho: .per - d'Aires da Cunua- lned. 3.
65. § Modo de vida, estalJelecimento : «ajudas, e encaminhamenlos de ilIbas, e 1Ilhas
de fidalgos» Goes, 011,1'. Man. 1. c. 26.

Ar
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Encamlsl'tr.8e, V. ref. Vestir uma camisa sobre as armas, para distinguir-se dos
inimigos nas surprezas nocturnas que antigamente se faziam, chamadas por isso encamisadas.
EncII.noroIl9lÍr, ou Encomoron9ár,
V. trans. desuso Pór sobre, ou em cima do
cômoro; sobrepôr. B. Per.
Ellclllllorollçól·.>;e, V. rer. Pór-se no cómoro; e fig. encumear-se, exaltar-se.
ElIcallll.u9iio, S. f. O acto de encampar.
Ord. Jlfan. 2. 29. 11. At. P. 2 V.
Encllllllui ..o,_ p. p. de Encampar: ,,- o
contrata- § P. per. 2. 102. «lhes havia por
encampad~ as cazas (que tomára para defender" por lhe faltardlll com o SOCCOI'I'Ol1
deixadas, abandonadas, por não ter possibilidade de as defender.
Encnmp....õr, a, S. O que, a que encampa, ou encampou.
ElIcnlllpnnádo, a, adj. (L de arL) Pedreiro encampanaao; o que vae alargando
do fogão para a bocca, como as campas, ou
sinos, de sorte que em chegando ao rogãO estreita 2fs do d:ametro pri nci paI, ou
da bocca: arunilado é mais estreito, e
agudo.
EncoUlllár, V. trans. Restiluir ao dono,
ou senhorio a cousa arrendada, ou os contractos, por nos acharmos le ados, e enganados no contracto, ou mui pensionados. I,.
27 março lf.82. e 22 der;. 1771. tit. 2. 3~_
Sousa Barros: "foram encampal' as tauadarias" e no IIg. 00 piloto lhe encampou a
náo" Couto, 4. I. 9. § Ltenunciar solemnemente, e com protestos de perdas, e damnos: v. g. encampar o prazo ao direito senlwrio, e/c. «me foi encampar o cargo de
secretario. (da lndla) Ooulo, 4. 4. 8. «os capitães das fortalezas as encampão, ou entregão a quem as manda governar, quando
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lhes não sllccorre, etc.» Andl'. ChI'. 3. c. 43. I ]'Juc"l1ecc.·, v. trans. (do Lat. encanes"se Ih'o não mandasse, lhe encampava a cere) § Fazer branco, cano, alvo: v. g o
fortaleza» abandonava-a a quem respondes- sotlo vento as ondas encanpce. ~ I,'azer criar
se pela sua defesa. § Renunciar, restituir, cabellos brancos, cãs: "os trabal!wsme encafazer deixação de alguma cousa a qucm a neceram.'
deu, como lesado na acceitação d'ella, ou
Enc.... ece.·, V. intrans. Ficar branco.
impossihilitado para dar boa conta d'ella: Utiss. 5. n. "encanecia o mar de branca
e fig. "Elias encampava a Deos a vida. Cat- e cuma.. § Fazer·se a alguem a barba, o
vo, Hom. 2. 'P 407. "lhes encampa1:a toda a cabello branco: "encanece o velho.. "encafazenda, que l1ia nella (náo) por el-rei. etc. necéra a barba, e se lhe tornára a fazer
11. N. 1. 235. § Desobri/l'ar-se do recado, e preta» Couto 5. I. 12. § Envelhecer. § Adquiresponsabilidade por elle, ficando respon- rir a expe~iencia, que ordinariamente só
savel esse a quem se engeita, ou encampa. dão os annos.
Ord. ll/an. 2 29. 12. "os nossos rendriros
EU"ancci,lo, p. p. de Encanecer; e adj.
CODI medo d'ameaças e injurias dos qnõ re- Que trm cãs. § Que esta enfraquecido, e
qnerem pam lhas pagarem possam encam- debilitado de muita idade. envelhecido. §
lJal' ao ameaçador a renda no estado, em fi'!. "O impel'io jâ encanecido» Freil·e. 2. n.·
que a tiverem, etc... "lhe encampol.l. a arti- 181. que perdeu a força, o vigor, o lustre.
lheria dei-rei, e a fazenda da náo para a todo § -, ou EncaniJScido, adj. (t. bot.) ji'othas-;
O tempo dar conla della ao viso-rei da In- cobertas de cotanilho branco. Brot. D.
dia.. Couto, 10. 3. 4. § Passar por venda,
E"cllncládo, p. p. de Encauelar; e adj.
troca, on qualquer negocio, uma cousa por Utis. 5. sc 5. -se com o bom sangue não
preço, em que fica lesado esse, a quem ou- me dais obras da me ma estofa, logo o hei
trem a encampa. Feo, TI'. 2. (. 241. "gaban- por encanetadoll i. é, por mau P. para nada,
do-o para o encampal' a outrem.. e Q. I. 145. como o panno que tem canellas, e é mal
B. Ftor.2. 1'2. § (us mod.) Chamar a si, as- tecido. § (t. de tecelão.) Diz·se encanetacto
sumir a responsabilidade de npgocio até ali o lecido que leva fiados desicruaes em grosencaminhado, ou dirigido nor outrrm.
sura; ennovelado. Reg. dos J3annos, c. 39.
Enc.... ódo, p. p. de Encanar; c adj. Que
Encanelú.·, on - annclá.·, ou - lIá.·,
vai por canal: encanado l'io; ou por ca- V. trans. Dobrar fio, fazer novelLos. Paiva,
no: agua encanada. § fig. «Jnstiça en- Caso C. 2'2. § Metter no tecido trama de
canada por entre as balizaslJ P. Rib. Ret. prior qualidade. § --, V. intrans. fig. "A virI. n.· 12. "negocios encanados por seus tude do hypocrita meltida em experienvalidos, e amigos, dirigidos, expedidos, cia encaneta logou (mostl'a a sua falsidade,
encaminhados. § Braço - , osso --; poslo ruindade, como o panno encanelado) Ulis.
em direcção, e concertado para se soldar, 5. sC. 1.
sendo qnebrado. § Encanado; entrado,
E .. cllue/ilce.·, V. Encanecer.
e nadando entre o canal. ou caneiros. V.
E .. c .... gátlo, p. p. de Encangar: "]Jois
g. gado-§Cotwnna-: ·V. Enca:nar. V. encangados.. jungidos por canga, em um
trans. § Tl'igo -: V. Encanar. V. mtran. jngo. V. Cancrado.
Encnnulh·....·, V. trans. Contl'lbuir para
E .. c .. nglllhádo, u, adi. Diz- e de uma
alguem se acanall1ar. § - se. v. ref. IIre- cousa <[uo se prende n'outra, sem se poder
quentar, procurar a companhia da g'ente separar. § Preso, embaraçado um navio com
vil.·§ Tornar-se canalha.
outro por casualidade.
E"cllnalllento, S m. Acção, ou elTeito
E .. cn .. glllhór, V. trans. Prender, embade encanar. § Canalisação; encanamento raçar. § -, V. intl·ans. (t. do Brazil) Arrear
de agna, de gaz, etc.
com a cangalha a besta.
EIICI.ná.., ou Encnnllur, V. trans. MetE .. c .... S'nliuir.se, V. rer. Prender-se, em·
ter, e encaminhar por canal alguma a~ua, baraçar-se 11m navio com outro por casuaribeiro, rio c assim o gaz, etc. ; canali'ar. lidade. § Diz·se por extensão de quaes§ Guiar, dirigir, eufiar pelo canal, emboc- qurr cousas que se envolvam e embaracal' pelo caneiro. pelo olho do arco, pelo cem. § Ficar o cão preso com a cadeJla no
olhal da ponte. Vieir. 7. J 18. § Encanai' o coito.
gado pflos canaes: que o não leve a corEncan~'Í1', V. trans. Cangar, jungir_
rente, indo por fóra d'elles. § Encanar
Enclluhas, S. r. pI. (t. da giria) illeias.
uma colwnna; abrir-lhe raias a modo de
E"ci,nho, S. m. Embaraço.
canndo; fazer-lhe crácas, ou estrias. § Encnnlçádo, p. p. de Encaniçar. Cerraum braço quebrado: V. Encanado.
do, fechado com caniçada. Patm. P. 3.
E .. c .. n ....·, ou Ellca .. nú.r, V. intrans.
Eac.... lçÍlr, V. trans. Cercar com caniCrpar canna : "o trigo encanott..
çada: V. g. encaniçar o craveiro.
E ..·cll .. nstródo, p. p. de Encanastrar,
E .. cn
i..., e derivo V. Encanar, elc.
e adj. Entrancado como a canastra. §-, S.
E .. c
rIÍl.·, e derivo V. Encanelar, etc.
m. Tpcido como o da cana tra.
Enc .. nul!:'..·, e derivo V. Encaniçar, etc.
Encunnstl'ár, V. trans. Recolher em caEncano.. ,', V. intrans. (t. do Brazil) Emnastra: 'D. g. - fl'ucta. § lo'azer o tecido da penar-se a taboa no sentido transversal, a
canastra ou semelhante; enastrar, entre- modo de canóa.
laçar, entrançar.
.
E"cllntnçiio, S. f. O acto de encantar;
Enc.\Uce.·ádo, p. p. de Encancerar; e encantampnto. Ftos Sanct. Vida ele S. Jorge
adj. Canceroso: «cortar o braço - .. VieÍ'r. e de St." Jutiana, p. t'l8 v. Lop ChI'. 2. C. 41.
7. III. 2.
Eocnntútlo, p. p. de Encanlar, e adJ. SuEnclmcm'ór, V. trans. O mesmo que jeito a força de encantamento, obrigado por
Cancerar, V.
palayras e artes de ~ncantamento, por arte
E .. cn"deór - dclór, ou - de~'á"l V. magICa: 'v. g. putactO encantado: e [18" "a
trans. (de caneléa, etc.) Deslumbrar os Ohos tristeza - d'estas palavras fugiralJ V~eira,
com a luz que lhes da de repente: fazer 6. 356. § Casa encantada; fig. cuja familia
perder a vista, e ver cadeínhas como faz es~a. encerrada com silencio e recato. § ii.
a embriagupz, a febre, golpe na cabeça, SUjeIto a eucantamento, onde se suppõe
etc. : - o peiJ;e, os siris, que se pescam ao Ilaver encantamento. § fig. Encantado: mys·
candeio, de lumbrando-os a borda da agua terioso. li Homem enca'ttado; o que foge ao
com fachos, ou candeios. § fig. "Assim os tracto e conversação; que não apparece,
vislumbres da falsa /IIosofia encand61Jão, e mettIdo, recolhido comsigo: "o ministro
pescão a mocidade ignorante, e desaperce- encantado, sem se saber se esta em casa..
bida, que cuida ver nas luzes dos seus so- Vieira, I. 542. § Thesouro encantado; esIIsmas os luzeiros das verdades.. § - se, V. condido por encantamento, que só se póde
rer. Deslumbrar-se. "t. C. 12. 33. fallando de ~obrir por arte magica. § Enca.ntado;
de um moribundo: «ja neste tempo a vis- che~o de amor e maravilha; attrahido.. emta se Imcandea..
be~ldo, enlevado. Arl'. 9. c. 1. Lobo, I. 605.
Eucllndl.'cer, (do Lat. incandel'e, ou in- «VIm encantado de um moço. que alli cancandescerc). V. Escandecer.
tava em disputa»; encantado da praclica da
Enc"íulll'i." V intrans. Fazl'r candil, vista de cousa mui bella, maravilhosa;' do
ou cande: V. g. encandilar a catda de as- espec~aculo, do sitio, etc.
sucal' ; fazei-a ~oalhar em crystaps ~ - se,
JEncllutndiu-, .. , S. O que, a que faz errV. rer. Encalldtlar-se em catda; coalhar em cantamentos; que encanta. Ol'cl. Ar 5. 84.
cr~'staes_
I 5. Dt. Lus. 2.. {. 38. I. § adj. Que encanta,

que seduz, que arrebata. § fig. Que enleva:
"belleza encantadora- Cam.
E .. cant..mento, S, m. Elfeito maraviIhoso e sobrenatural,. feito por feitiços, artps, ou palavras magicas, de que ha muitos
exemplos nos livÁro~ d.e c~vallarias e poetas.
B. Ftor. 2. 231.
Imltaçao dos fabuloso e
perten.sos .e~'eitos de encantadore. e magico; diZ VWl1'a, 9 30~. <rue Deus hca ligado
e atado para no castigar, por encantal1lenlo das uossas supplicas, orações e todos os
meios propicialorios e excitanles da sua
misericordla sujeita a elles, c d'elles dominada. § Encanto, serlucção, enlevo. § Por
encantamento, ou 1JOl' encanto; loc. adv. como por milagre; com muita rapidez.
EGcall""', V. trans. (do Lat. incanlare
seduzil' por meio do canto; e assim os der.)
Fazer encan:amento por arte magica em aIguem, ou alguma consa, para fazer parecer
o que não é, ou para fazer-lhe maleOcios.
Barreiros, r 35 v. § fig. Enlevar com admiração, ou pl'azer; arrebatar, deliciar: v. g.
a sua modestia me encanta' esla musica encanta. Ferr. Egt. 6. r 86. § Produzil' em~itos
extraordinarios quaes se attribuem â arte
magica. Vilh. 3. l. FerI'. Egt. 7. {. 91 v. §
Encantar as penas, c/lidados; lormenlos; fazer cessar a ua acção. § Encantar; esconder: "encantou hum thesonro» Lobo, f. 601.
§ - se, V. ref. Ficar encantado, maravilhado. § E conder-se; tornar-se invi ivel.
Enl'"llteh'átlo, p. p. de Encanteirar. §
Pipasencanleiradas; postas nos canteiros
das adégas.
Encnllteh'ó,', V. trans. Pór as pipas nos
canteiros. A/arte, 115. "encanletl'/fu-se as
vasilhas... § Encanleiral' a terra; lavral-a e
reparti l-a em canteiros. § Encanleirar a
hOI'tatiça; semeai-a, ou mudai-a a canteiros, onde se dispõe.
E .. cónthls, S. m. (do Gr. en, em, e kanlIws, allgulo do olbo) W med.) Tumur causado pelo augmento de volnme da caruucu la lagrimal do angulo do olho, que algumas vezes apresenta um caracter canceI'o O.
IEncllntlllá.·. V. Envenlanar.
E"càllto, S. m. Encantamento. § Cousa
que encanta, enleva, maravilha: "a vi la
deste palacio é um encanto.. ',lcm a musica
encanlos, com que adoça as mortaes dóres»
fig. "dpixando-se Ueus vencer dos encanlos
(qua i pod~res magicos) da oração.. Vieira,
9. 387. -os encanlos da formosa virtude».
§ V. Attractivos, syn.
Enc.. ntoódo, p. p. de Encanloar. Poslo,
ou metlido n'um canto. § fig. fletirado do
munno; apartado da sociedade, empal'~dado. V. do Arc. r 13. • hum pobre fradll1ho
encantoado.. "viverão encantoadas e pobres.
Ctmh. Bisp. de Lisb. 16'2. "os Aposlolos medrosos ... e encanloados.. Feo, TI'. S. Eslev.
§ adj. fig. Retirado a logar apertado, como
a um canto: "a no sa gente, pers~guida ~e
los Mouros. estava encantoada na pralUt
Casto "os Apostolo encanloados com fuedo
dos Judeus" Feo, TI'. 2. 267. 1. § Fóra do
serviço; posto para um canto. T. de Agora,
I. 160. "o que adúla tem omcio , o que merece esta encantoado.. (sem omcio, emprego).
.
EIICUlltoi..·, V. trans. PÓr. metter num
canto, logar estreito e apertado. § lIg. Pór
em retiro, e encerrar, apartar do traclo,
conversação.
.'
Ellcantoi..·.se, V. ref. Ir viver rellp~do
por desg-osto: 'D. g. em Religião, sohdao,
ermo. T. de Agora. I. 2. "tornaram-sena
encantoar no alpendre, onde comeram.. .
4. 9. 4.
.
E"CIl'l1l1llldo, p. p. de Encanudar e adJ.
Que tem ou tomou a fórma de oanudo; en;
canutado: cabeUo encanudado. § Que esla
metlitlo em canudo.
E"l'fln .. dilr, V. trans. Recolher, metle~
em canudo: V. g. a polvora dos foguetes. ~
Dar figura de canudo: 'D. g. encanudar pa
petão para cartu:.os, pal'a ocu/os de alcance,
etc. § O cavalto encanttda as orelhas ql~a~
do as cerra de maneira que se_asse!"e !~_
a dois canudos. § (t. de teceiao) Co:/d~çaO
2..' das approvadas pelo Atv. de 3 deJa~S
de 1788. "se lhe fará entrega de lo os
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teares... existentes nas mesmas fabricas, poeíra: V. (/. encapoci1'ar gallinhas. § - se, coalhado, on regelado de todo. ~ Que tem
suas oUicinas, e escolas de encantldar, e V. ref. (t. pop.) Encantoar·se. Eu/i'. 5. I. cabello revolto, crcspado, á cmellnnça de
/Iarll § - se, v. rer. Tomar a figura de caEnCJlI.otútlo, p p. de Encapotar-se. ne- carapinha.
nudo.
go: Ca~. C. 7. § Coberto cnm capote. Sá e Eu".. rlll.lnhi.r, v.trans.11azer carapinhaEIICIIIlIlCi..lo, II, adj. Encanudado. ~ Mil'. Vllh. ac. 4. sC. 3. § Pinlo - ; doente, da. § Encarapinhar o cabcUo ; cncre<pal o,
Orelhas encanutadas do cavallo ; as que são com as azas frouxas, c como afastadas e lar- frizal-o com ferro qucnte.
mais redondas que largas. semelhantes a gas do corpo.
);ncll.·.. I.lnl..it··I<C, V. reI'. EncarapiUU! cauudo. Galv. Alv. p. 3tl. § V. EncanuEUC"I.OCftl', V. trans. Cobril' com capa nhar-se o cabello ; fazer-se crespo.
dar.
ou capote. § IIg. Cobrir, esconder, disfar1-;IlCUrlltlll.ítlo, p. p. de Encarapitar-se.
EOCUlU:I,,'"lo, ", adj. lt. famil.) Teimo· çar.
Posto no alto, no cume; subido ao allo. ao
so obslinado, emperrado: v. (/. - no seu
E"CIlI.otál··I<C, V. reI'. Cobrir-se com cnme; subido. trepado a cou,a lIluito alta:
el'l'o leima. § As ·anhado. § A"'a lado: "es- capote. § fig. Cobri r-se, toll.l:lr-se o ceo de -cram os dou;; armriros d·elrei ... encarapita voce bem incanztnádo·, D. 'l? Mwt. Feira nuvens. Ac. dos Sing. 2. 4~6. llembrave- lados no alpendre dI) soportal de uma nodos Anexins, 2. 2. I. § it. p. p. de
cem-se as ondas, encapota-se o ceo». § En- bre ca a·, A. /lerc. Monge, C. 18
)<)lIclI ..zl ......·, v. trans. (L fami!.) Em- capotar·se o cavallo; abaixar muito a caIo:llCll'·III. 1tU '··I<C, V. reI'. (L fam) Pôr-se
perrar, tornar obslinado, raivoso. § Assa- beç~, e ajuntar a bocca aos peito, o que é no cume, no alio. lJlut.
nhar.
perigo o ao cavalleiro. Pinlo, Cinela, p. 88.
EJlc.. rlJllJJ~udo, p. p. de Encarapuçar.
Ellc .... zI ......··se, v. rer. (I. famil.) Teimar negn, Oao. c. 20.
se. Com a cabeça cob_rla com carapuço,
obslinadamentc, emperrar-se. § A sanharEIlCllIU'iChfttlo, p. p. de Encaprichar. chapeu, etc. "encampltçados por causa da
se. § (L pop.) Agastar sc, irar-se, esquen· Feito capriCho_o: "encaprichado na vã em- chuva" Ined. 2. 412.
lar-se.
preza de me render".
EIlC''''''(HJ!;'nr, V. trans. pus. PÔ!' cara·
EUCllIII.chiÍdo, II, adj. ~Ietlido, recolhiEIICllllJ'lchiu', v. trans. VazeI' ter capri- puça, chapeu, etc. na cabeçl d·alll'uem.
do em capacho: V. g. as pernas encapacha- cho em alguma cousa: inspirar algum câEIlCJlI·IJI'"çór.se, V. rrl'. Cobnr·se com
das.
pricho, meller, empenhar alguem em ca· carapuça, chapcu, elc.
EIICIlI""', V. trans. Pôr capa, cobrir, en- pl'lcho.
Enc ......"·, V. tran . Olhal' dirl'ilo para alvolver alguma fazenda em um envoltorio.
EIlCIlIU·lchá.·, V. intrans. Caprichar, fa- gucm. O.U alll'uma consa; filar. V. do Are. §
§ fig. Dar apparenCla, que encu bra : V. g. zer, ou ter capricho em alguma cOU. a.
fig. Enca/'fll'_ o wlvel'sario. os pel'igos; ato
encapar menliras em capa de verdades.
J~IlC"IU·lchá.·.sc, V. rcr. Eneo,prichar·se frontal-o- ; nao os lemer. § Lcvar a arma á
EllcIIIH;lIndo, p. p. de Encapcllar. Lob(}, ele alguma cousa, em)Jreza, opinião, moela, cara e apontal-a ao all'o : CI1cal'avão ncll('s
(. 26 . "encapelLaclos os mares.. "as encapei.. estudo, applicação, elc. lêl·a 'por capricho, as e:lpingarda ou frechasll li. 2. (. ~Ol. Cast.
ladas ondasll T. de Agor. L. (. 3. § fig. (~Com fazer o capricho de a ter, segUir, usar: "cn- ..encarou·lbe a espingarda, e derribou·o
os males tão encape/lados, e sohresegllldos, capl'ichou.·se de fazer valentias, e de pos- morlo" 11rcil'e 2. n." 153. ~ Mirar, no fig.
que huns a outros se alcançavãon Lp.llws, suir cousas de luxo".
"meus desenbos encarão a algo" Aul. {. 24.
[)crco, (. 52. ~ Envolto nas ondas, ou rolo:
E"CJlI'"Chi.do, u, adj. Coberto com ca·
EIIClll·li." V. Intl'aus. Olhar direito olhar
.oulros naufraganles encapel/ados do mar, pucho; escondido: fig. c:scuro, euygmati- filo, com allençã.o para alguem, ou a"guma
com que hião dar pelos rccifesll 11. N. 1. coo Cane. f. 1~9 v. "fallar -».
cou a: "C0010 VIO que Jorge da Silveira en42~. § fig. "Trabalhos ellcapeUadosll Coulo,
EIlC"I... zádo, ", 'ldj. Vestido, ou cober· cal'al'a nella (na esposa)" IJ. 2. I. 2. .. cnca9.31. (como as ondas).
to de capuz, que cra vestido antigo. Elc- 1'avam o~ gigantes nl'lIe" /J. Clar. 2. e. ~5.
EIICIlI'l'lIutlo, p. p. de Encapellar (bens.) giada, r. 278 v. De C010mum usal'a-sc por lJ. FiaI'. 1. 77. /J. 4. Prol. "a arlilheria dos
Bens encapeI/adas; obrigados á salisfação (ie lucto. ~ iI. p. p. de
juizes (dos maleJicosl, que semprc encarolt
alguma capellas, admini trados por pessoa,
Encupllziü', V. traos. (anl.) Cobrir com em nossa face" este\'e em frente, apontou
que come o resto do fructos, e não os pó- capuz.
para nós. § Encal'al' com o inimigo com os
de alhear. § - ,'s. m. Vinculo de capella :
EIlCIlI>t.zá,·-se, V. rer. Col.lrir-se com ca- pel'igos; ligo afrrontar, avistar. . ,
.nessa casa ba um encapeI/ado».
puz.
Encnr;lI·,sc., ~. ref. Arroslar-se: V. g.
EUCIlI.cll .. dú,·", S. r. (t. mari!.) Acção
ElICII,·.. colúdo, adj. Que tem a fórma de - se com .0 mmngo, COlil os pel'igos; arrron.
de encapellar ou encapellar-se.
caracol; torcido em espiral: V. g. cabeUo-. tar·se, aVl~lar-se com elles. § V. ArrastaI',
EuCI\I.cll .. d ....·us, S. r. pI. (t. naut.) Lo- ~ (I. bot.) Oa feição de roscas: v. g. colyle- sl/n.
g~r na face sunerior da romã, e na inferior danes, gavinhas, scmenles, vagem -. § it. p.
EncllI·<"CJ·i.do, 11, p. p. de Encarcerar
do calcez, onde a sentam e encapellam os p. de
e adj. Mctlido em carcere, preso. § Usa·se
E ..cnrllcoliÍr, v. trans. Enroscar, enro- sub-.
seios das enxarcias.
EIICJlI.cllftr, v. trans. Levantar. encres- lar em caracol.
Enc...·ce.·.. lIlclJ(o, S. m Acção ou erreiEJlcu,· .. colúr-se, V. reI'. Formar-se em to de encarcerar.
par, e fazer dobrar o apice, ou lingua da
onda sobre si mesma, como succede andan· roscas, ou caracol; torcer-se, formar-se em
E"cllJ:ccr.í.·, V. trans. Met~er na prisão,
do o mar mui gro-so : aO mar encapel/a as espiral.
na cadela. Oret. Ar. 5. r 341. "encarceraI'
ondas» Maus. f. 35 v. "assombra as terrrs,
E ..curlítlo, p. p. de Encarar; e adj. Diz- seu servo, ou filho» § Prender em casa. ou
encapelia o mares" /Jarrelo, V. do Evangel. se do a pecto, da physionomia: v. g. bem, qualquer sitio seguro. Ord. Afan. 5. 68. 3.
181. § Lobo,
20. diz, que o encapcl/ar é ou mal encarado; que tem boa, ou má ca- "o governador o mandon enuarcerar em
profJrIO epitheto das onuas. V. Empolar. § ra, aspecto agradavcl, ou physionomia anti- huma casa" V. de Suso. c. 27. e (]g. ((-nos
Cobrir de ondas: a maré vem fazendo quan- pathica como que rcveladora de um mau infernos. Lus. 8. 28. (c1~010 os vento cncarcera- cncerra nas cavernas, faz ccs ar.
do enche, um macarén tão medonho llque caracter.
EncllI·tI;'·, V. lrans. Sujar muito a roulla
E"clll·.. mclátlo, p. p. de Encaramelar.
parece que qucr encapellar toda a cidade"
Caulo, 6. 4.3. M. P. C. 214. "ollde o enca- Feito em caramelo, congelado. Arr. 10. 4. repassal-a com iml11uudicia, óe modo flue
ptilou hULDa grande "erra (l'agua por cima "encarameia.-Io pelo gelo, ou frioll as anuas custc a.IavaI' c a .tornal· branca. § - se, V.
da pôpa. § lIg. Accumular: llenuapel/anclo - ; o Tio encaramelado; regelado. M. L. 2. ref. SUJar-se mUito como acontecc ás roo
dilhas da coziulla, custando a lavar, e a tormares d~ miserias, e calamidades 11. Dom. 140. § AsSltcar -; feito em caramelo.
I. 3.9.
Enc",· .. ml'!iÍ'·, V. trans. Tornar em ca· nar-se branco.
ElJcllreccdo.·, u, S. O que, a quc enca·
EOCltl.cllár, V. intrans. Encapellar-se: ramelo ; gelar, congelar, regelar.
E"c",· ..mclill·, V. intrans., e - 8e, V. rcee ; cxaggerador.
las ondas vinhão de longe encapcllandoll II.
EIJCllrcce.·, v. trans. Fazer caro, encaN. 2. 106. Coulo, 5. 5. 6. -os mares sober- ref. Fazer-se a agua em caramelo com o
bos ellcapcl/árão sobre ella (a náo\, e a en- frio' gelar, congelar. regelar: ll'aqui, aqlla, rentar. V. g. as fazendas, viveres. § fi§'.
costarão sobre a coroa de areia do banco» § e lagoas encaramcladas. lJríl. C. L. C. 28. -o Exaggerar: V. g. encarecer a culpa. a fl(I. nan!.) Vir caindo a enxarcia, ou cabos frio encar6l,mela os tanques»· V. llegelar; nt!za; elc. Paiva, Caso C. 4. § Dar, vender,
conceder caramente: lig. "porque o olharpelo ealcez, até assenlarem sobre os vãos. Congelar.
E"Clll·umo.. útlo, p. p. de Encaramonar; me tanto me encareces?1l Cam. Sono
Y. Encapelladuras.
.
ElJc'"'cce,', V. intrans. 'fornar-se caro
•'nCltl.cllill·, V. trans. Instituir uma ca- e adj. (I. pleb.) Melancholico, tristonho .
EIlClll'llllluJlur, V. tcans..(t. pleb.) Cau- subir de preço:. V. (/. encareceram os
pella. ~ EncapcUar uma hcrdade, /azenda;
generos
de primeira necessidade.
fazer <1"ella, ou instituir nos seus redditos, sar tristeza; fazer o rosto tl'lstonho.
Enclll'ccCI'-sc, V. ref. Fazer-se grave
EIlClu·umoni.r.sc, v. ref. Fazer cara
uma capella. V. Capolla, e Encapellado (2.").
diWcil; fazer· se valer, rogar. Casto 3. e. 30'.
)JnCltl,clli.r.se, V. l:ef. Levantar-se, en· tri tonha, e de amuado, cara de mono.
"as molheres encarecem-se', VUs. 5. sC. 2.
crespar-se, dobrar·se sobre si mesmo, falEncu"llllgádo, '" p. p. de
E"c",· .. ngá.·, v. intrans. (t. p~p.) E~tar § V. EJiuggerar, syn.
Iando do mar: "OS mares huns sobre ou·
EJlCIlI'ccidIlJUCIJCC, adv. Com encareci.
Iros se ellcapellãoll Diniz, Pind. § fig. Accu- tolhido sem movimento na arLIcnlaçoes,
mular-se: ((meio de se não irem mais en- em con'sequencia do frio, de rheumalismo, mento. § lIg. Instantemente, al'llncadamente:
V. g. rogai' - ; asseveraI' -. Vieil'. Ia. 485.
capeUallcio as dividas» (accumulando outras etc.
ElJcllrccldo, p. p. de Encarecer. Brit.
E"cu'·1l1.cllÍr.se, V. rer. EncapelJar-se:
as atrazlldas de cada anno) Couto, 5. 9. 5.
'oS negocios se vão encapeI/ando li dobran- "com vento -por d'avante começou a encara- C. 3. c. 14. Que encareceu, ou fez encare·
d~~ccre centando uns sobre outros. Couto lJCUar-se o mar» Casto 7. c. 76. M. e Moça, L. cer. § (no senl. act.) Que u a de encareci·
2. e. 1'2. aO mar vinha la do pégo encara- mentos, encarecedor.
ElJcarcdmclICo, S. m. Ac 'ão e etreito
)J~Cllpo('lrntlo, p. p de Enca~oeirar. pellando-s'c, como que se armaya para se
Melhdo, recolhido na capoeira. COlt/O, 6. vingar dos penedos, que lhe faZIam estor- de encarecer. § Exaggeração. Vieil'. I. 6~6.
§ Pedir wm encal'ecimenlo : cum iu tancia,
1.0. 3. ((erão cocorins (os soldado) ou gal- vo" fazer fola.
.
EllcIlrlll.lnltlÍtlo, p. p. de Eocaraplll.har; com empenho, exaggerando a necessidade,
hllhas, que estavão encapocirados" (sem
e adj. Nem de todo congelado, nem tlUldg: ou vontade do crvlço, favor, ou dom. Leão,
sair. aos cercadores).
141.
EocOpoclrár, V. trans. Metter cm ca- v. g. sorvcle -; crr.spo dc gclo, mas nao Oh/'. Ar. IV.
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Encnrentúr, v. trans. Fazer caro. B. I. cerrando. Recop. da Ci1··. (. 238. "póde usar se a gostar d'ella: "os leões encamiçan_
lavatorio para ajudar a encarnar».
I do-se nos cadaveres, que ficarão mal enI. 4. • encarenlar o mantimento da terra»
E"cl,,·nlÍr.se, V. rer. ~Ictter-se pela car- ; terrados, assaltavão os homens dentro das
Encflreti.do, p. p. de Encaretar-se. M.
ne: V. g. encarnar-se a espada, a lança, o povoações" H. N. 1.{ Uil. Coulo, 12. 5.5.
Llts. 7. p. 272.
E"clIretór-se, v. rer. ~[ascarar a cara; elmo, ou armas amassadas no corpo. § Ce- "corpos IDOrtos, e nelles se encarniçavão
var-se em carniça: e fiO'. rcSC andarom alli cruelmente» § AssanIJar-se em lUCia o 110cobril-a com mascara.
encarnando no sangue dos infieis. InOO. 2. mem. ou qualque'r animal; enfurecer-se. ~
E .. clIrl!íi..·. V. Encarregar. Maus. 187.
E .. ci,,·go, s. m. O que uma pessoa tem 550. § flg. Cevar-se, aferrar-se: v. g. encar- fJ~. Tomar paixão excessiva, violenta pm
obrigação de fazer por amizade, ol'ficio, de- nar-se no somno: .cllcamar-sc no peccado» dlscus~ão, disputa, etc.
Ellcllrochilllo, p. p. de Encarochar e
ver, etc. BIt/l. § Obrigação de fazer, ou Paiva, S. I. 264. "entregão·lhc o mando,
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prestar al{l'luna cousa que grava; gravame, e elles enca1'llào-se nelle de modo, que.
pensão. Imposto, peita; tributo, pedido. quando se vem mudados. não conhecem
Leão, ChI'.
V. c. 8.• por novos - ao po- rei, nem roque» Palmo lJial. 2. rcas im se
vo ...encarregar seus povos com novos en- lhe cncarnou o amor da vida mona tica.
cal'gos illicitosll Orel. Af. L. 2. § Desconto, Paiva, S. 2. 396. § Encamm'-sc o medo, a
má consequencia anncxa a alguma cousa, concupiscencia, a aval'er;a, clc., em olgucm;
ou acção. Paiva, Caso c. 7. rcO encf!:.l~qo da entranIJar-se. § Encamar· se, no ventre: V.
desconfiança he falta de umão. § Encargo Encarnai', intrans. § Encamàl'-sc, (t. med.)
de consciencia; remorso de ter praticado V. Encarnar, intrans.
EIIcúrll"s V. Encarna.
alguma acção, que não parece justa. § CaE"cIII·n .. tivo, ", adj. (1. cirur.) Diz-se
demo de encargos. V. Caderno.
do
medicamenlo que se applica sobre uma
E"CI·im .. , S. r. Abertura feila em uma
peça, para encaixar n'ella outra, e aju~ta cnaga, para lhe fazer crear carne nova.
rem bem as duas peças; encaixe, entalh~. Phann. 1'. escreve incarnaliJ:o. § (na cirur.)
§ Encaixe quc se faz nas pedras para as Ligadura cncarnativa; a que se faz para
liar sem cal, llem betume: rcsomente feitas unir os labios da ferida, e soldal-a. Recop.
homas encarnas no meJo de cada pedra cm da Cil'. p. 158.
E ..ci,,·ne, S. m. Acção e em~ito de enigual distallCla, com hnmas mechas de páo
ferro. Cottlo, 4. 7. 5. § (1. de ourives:) O .::arnar. § Encarna. § (I. de caçad.) A parte
vão onde se põe cada uma das pedras das do sangue e carne que se da ao cães para
joias, como adereços, brincos de pedraria, o treinar e cevar, e dar-lhes gosto de prear
a sna ralé; carniça.
etc.
), ..c ...·..eh·il..o, ", adj. Diz· e do mar
JoJ"c,u'nnçiio, s. f. Oacto de encarnar. §
O mysterio chnstão que consiste no acto quando se encrespa, e fórma muitas ondas
de ter o Filho de Deus tomado carne pequenas e espumo a . 1". Elys. 7. 207. "enhumana, e ter-se feito homem: a en- cameimdas ondas.. em fórma de carneiracarnação do Verbo Divino: «quiz Chris- da. \r. Carneirada. § Diz-se tambem da nuto fazer huma como encamação das suas vens, quando ha muitas e mnilo proxilDas,
chagas em duas creaturas ... e as cha- todas pequenas e muito braucas.
g-as de sua alma encarnou-as no corpo de S.
E .. c ...·llch·i..·, V. intrans. e - se, V. rer.
Francisco» Viei1'u, I't 247. 2. § Omesmo acto Encre par-se o mar, formaudo-oudas peguerelativo a seres a que alguns povos attri- na . mas muito proximas e espumosas.
buem a divindade. § (t. de pint. e esculpI.) A EUCll'·DlclÍd ..... cnte, adv. Com encarcor de carne, que se dá ás figuras humanas. niçamento. •
§ (1. medo ant.) Cicatrização de urna ferida.
Enc.. rnlçlldo, p. p. de Encarniçar, e
Encarlládo, a, adj. De cór de carne, adj. Que persegue com encarniçamento a
vermelho como carne viva. Maus. Af. r 161. presa, ralé, o inimigo; pertinaz. B 4. (.
§ Encarniçado. li Usa-se como subst. V. g. 129. "cães encamiçados nelle... § EnfurecIo encamado : «toaos vestião de encarnado. do, assanhado. lIt. Lus. I. 12. "encarniçados
Lobo, f. 155. e 156. § il. A encarnação das huns com outros- .encarnipado na brig-a»
imagens.
Coulo, 8. r 127. e IIg. "encarniçado no odio»
E ..ca,·nádo, p. p. de Encarnar: .en- Caulo, 4. 7. 3. Lobo, r 553. 2. "a genle encamada de vós (S. Virgem) o Verbo Divi- carniçada .na vingança ll . § Altento na preno» Exc. da Ave María, {. 44. V. o v. in- sa, ou rale, com ·sanha: "o tigre, os olhos
trans. § adj. IIg. Encarniçado, cevado; mui revoll'endo encal'lliçados.. Sego Cerco de Di!t,
meltido: .cncarnado no sono» mui ferrado. r 8l. § Cevado, a11'1" it o, e acostumado a ce(Joutinho. r 69. «andava o medo tão cncar- var-se: .tigre tão en.camir.ado cm sangue
nado Ilellesll entranhado. Carl. 3. C. 26. humano" II. N. I. r lü4. ,·cães, que inda
«tão encarnados na peleja.. encarniçados. não forão encamiçactos.. i. é, aco tumados
Ined. 2. 421. e f. 550. Goes, Ch?'. Man. I. C. a caçar. Azul'. C. 21. e fig. "mui cllcamiça5l. rc- em ll.eccados» (em uma edil). vem do nos roubos» B. 2. 6. 9. e 3. 5. 2. "enpor erro encravados.) li Encarnada a ferida; carniçados no despojo» (corno o animal féro
eurada de todo. Fios Sancl. V. de S. Poo1'O: cevado em carniçal. § Untado de sangue, e
.flcou o pé tão - como se nunca fóra corla- signaes de se haver cevado em carniça. B.
do».
Clal'. 1. c.. 9. "v~ndo o leam tão cllcamiçaEncnrnador, S. m. Arlista que encar- do». § Irritado, mllammado. § Olhos encarna imagens, figuras, etc.
niçados; que se fazem vermelhos com saEncl..·..á.·, ou ... c ...·..Ar, e der. V. trans. nha, com a muita raiva. COttlo, 5. I. 13. ii.
(do Lat. inca1'nare, de caro, camis, came) os qye ameaçam grande mal. § Og. "ln verDar cór de carne á pintura, ou imagem, no t?-o 8ncarniça.do e cruel» Coulo, 6. 2. 3.
applicando polimento ao rosto, etc.: e fig. contmuado. pertIDaz e tormentoso.
.qu'importa que te abrilhante de pedraria
),:"c,u·nlçlIlDc'.lto, ·S. m. O acto de enum chuveiro; ella não te encarnou a faces; carn.lçar~se o animal na presa. § Aferro,
és caveira com dinheiro». § Encarnar a pertIDaCla com que se persegne alguem, ou
gallinha os ovos; cobril-os bem, de sorte alguma presa; despojos, na batalha. § fig.
que se vá desenvolvendo o embryão, co- Excessiva animosidade, paixão violenta conmeçando a apparecer cór de sangue. V. tra alguem.
Empolhar. ~ Encarnar os cães; (1. de caçad.)
EncarnlçlÍr, V. trans. Fazer que o aniceval·os no sangue e partes da caça, para mal, ou homem se encarnice, ou assanhe
lhes dar fome e goslo de caçar; encarni- contra a presa, ou na briga. § Cevar e acosça-o .
tumar a gostar da carniça, para desejar ca.,.
Encor.. Ar, V. intrans. Tomar carne, çal·a; diz-se dos homens que ensinam a
crear carne. § Tomar carne humana; diz-se caçar, e das féras que levam os seus cado mysterio da encarnação: o Verbo encar- chorros comsigo a prear, e caçar ontros aninou. § Diz-se do m)'sterio da Eucharislia : maes, em que se cevam. § IIg. Excitar, irri"corpo de Christo Racramentado ... corpo tal' alguem contra outrem. § Encamiçar os
de Deos enCal'lladOll Vieira, 7. 232. ~ fig. olhos: V,. E_ncarniçado: flcllcamiçào os olhos,
Aferrar-se: «onde o temor encarna, o com- emmadelxao os cabellos» Blul_ e Fab. dos
meltimento he incerto" Palmo lJial. 2. § P/anel. 15.
Encarnarem os ovos; desenvolver-se-Jhes o Encarulçi..·.Hé, V. ref. Cevar-se, af aembr)'ão, começando a apparecer cór de nhar-se o animal contra a presa, e fig.
Fangue: "os ovo já cnca1'lw1-ão, e poucos .entranhas que sc encal'nição no sangue
gerarãoll. § Encarnar, ou Encarnar-se; (1. dos pobresll Pafv. S. f. 118 V. § Cevar-se
ciruJ'.) crear-se carne na ferida, e ir-se na caruiça, ou rez degollada, e acostulDar-
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adj. A quem se poz carocha ou mitra ele
papelão, que a leva na cabeça.
EIIC...·och:"·, V. trans. Pór mitra a alguem; e fig. encarochar de tolo a alguem.
"poderas enca1'Ocha-la de abbade, mas darlhe ·leUras, e \'irtudes não he da tua alcada. § Pór -por ignomínia carocha ou mitra
de .papelão na cabeça de alguns reus
fIuando iam som'er a pena, a que haviam
sido condemnados, o que foi principalmente usado pela inquisição nos aulos·de-!'e. V.
Carocha, e Encoroçado.
Encllrocl..i.·, ou - .·o..cb.·..·, v. trans.
Embruxar.
E"Cll"PO, s. m. (do Gr. en, em, e !.'al·PDS, fructo) (1. de arch. ant.) Grinalda composta de IIOres, folhas e fructos.
Enc.....I •• llluido, p. p. de Encarquilhar:
"rosto encol'quilhado."; F. Elys. cheio de
rugas, de pregas ;. engelhado, enrugado.
Enrllu,"llhilr, V. trans. Encolher com
rugas' enrugal~ § - se, V. ref. Encher-se
de rugas, de prégas; enrugar-se.
E .. c .. '·.... pltiu·, V. trans. Pór cm carrapito. § Pór em lo~ar alto, a que diff1cilmenle
se póde chegar. § - se, V. rer. Collocar-se
em log-ar muito alto, e de dll1icil accesso;
empoleirar-se.
Enç ·ra'·. V. Encerrar, como se usa.
Enc r ..",cn'·-l'Ie, V. rer. Embebedar-se,
emborrachar-se com vinho carrascão. lJiniz, Poes. 3. {. 111.
E .. car.·e~..lda...c .. te, adv. Encarecidamenle_ § lIfanda)' alguma cousa muito 8/1cal'rcgadamenlc; com gralJde recommendação, e com minando castigo, ou pena,
por falta de execução da parte da pessoa
encarregada. Anelr. ChI'. 3. C. 75.
EUCll""cgúdo, p. p. de Encarregar; e
adj. Que tem sobre si qualquer encargo, a
execução de alguma cousa. § I~ncommen
dado, recommendado: "negocio que leva·
va mui cllcarr!JUado» FI. N. 1. '.57.• Ihos
entregou muito cncarregados> § 'leNa en·
ca1Tegada; obrigada a pagar, v. g. a jugada, a oitava, ou moiação. Ord.2. T. 33. 23.
"reguengos encarregados d'outros maJores
tributos» teITas tribulaes. § -, S. m. Oencarregado dc wna obra; empregado (Iue
vigia os operarios e o bom andamenlo do
trabalho conforme as instrucções, que recebe do engenheiro, empreiteiro, etc. § O
que tem sobre si qualquer encargo, a execução de alguma cou-a. § Encarregado dc
negocias; agente diplomatico em cõrte es·
trangeira, com carta de crença, ou sem ella. Ê menos que embaixador, e minístroo
E .. cl..·.·egR.·, V. trans. Encommendar,
dar, impOr a obrigação de f~zer excc~lar
alg. cousa: v. g. encarreguei-lhe o cltl~ado de meu filho; encarregar as alcaulal1os,
a guarda, ou ele{esa da IJl'aça a algllCln. §
Encarí'cgal'; deixar encarregado, lior IJJJ.
no testamento. M. Lus. 6. 206. • deiwu.elJ.e
encarregado no testamento se desse. I. e,
ordenou. § Gravar: V. g. ~ncarregar a
aonsciencia: .officiaes dei-rei que lhe el~
carregàoa consciencia servindo mal •.•ofilciaes, e ministros, que na má gerenCla encarrcgão a consciencia de quem os promove, ou não pune os seus erros, e culpas>
Ord. Man. l. 76. fllilIJos, escravos ellca!'I'C!lam a consciencia de quem os nom cadsll~f.'
~ Onerar com encargos, tribulOS. O;. .
2. 24. l. «encarregaI' seus po~os doutros
encarregos illicito sem necessldade»b .
E .. cart'e~ill·.He, V. ref. Tomar 50 re SI
encargo, obrigação, cuidado: ~ncarreg~~se da embaixizda, d'eslc negocIO, das dlVldas do amigo, elc.
.
Encnrl'ego, S. m. Encargo: .dar ~o dlabo as peças com tantos cncarregos (dlh~e.~.
cias para as cobrar).' Fe,·''. Oioso, 3. 7. /(.
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3. p. 8. § ObrigaQ~o por cargo, ofqcio. Ord. do a lenha estiver encal'voaela de vez em cnstellos. '§ fig. Amontoar, acculllular objeAt: I. 27. 14. § Inbuto. Ord. A/. 2. 24. L. quandq s~ esborralhe a larada,' para arder ctos, pondo uns sobre outros até formar cas-

.;uc...·.·ch·i.do, u, p. p. de Encarreirar, até se lnClllerar tudo perfeitamente',
e adj. § Estar encal'rei7'a(w; fig. ter uma colElIclIl'\'oúr, V. trans. Reduzir a.carvão,
locação social, que prolllette vantagens Cu- ou braza accesa. l; Sujar de carvão. § - se,
turas.
v. ref. Fazer-se carvão. § Sujar-se d·elle.
EnclIrrclrár, V. trans. PÓf a caminho. §
.:ncllI·,'oiç"do, p. p. de Encarvoiçar.
IIg. Acostumar a algum trabalho quem na- Coulo, 7. B. 5.•tão enca'l'voiçados da polda sabia d'elle. § Alcançar a alguern em· vara"
preg~ que prometta melhona; abrir-lhe
E"ClI,·,'oiçú.·, v. trans. Encarvoar. P.
carreIra.
P. 2. f. G6 § - se, V. ,·el'. Fazer-se negro coE"Clu'rch'úr, V. intrans. Seguir sen ca- mo carvão, etc. Casto 2. c. 88.
minha direito. § Prosrguir com vatagem,
F."CllSÚtlO, p. p. de Encasar. § adj. fig.
adiantar-se no estudo, em qualquer arte, B. L. e t,'at. l. 258. 2.•contra a soberba,
ofllcio, etc. § Fazer carreira; censeguil' que temos - no centro do coração"
emprego que oOerece vantagens futuras,
EnclIllIlUlcnto, S. 111. Encarne; encaixe,
adiantamento em posição social, etc.
Casto (fallando nos castellos nadantES do SaEucu.·.·ctiulo, p. lJ. de IJ;ncarretai·. Pos- morim, que o immol'lal Duarte Pacheco
lo em carreta: V. g. artillwl'ia encarreta- destroçou) e no L. 2. c. 123 . • encasamentos
da. B. 2. 4. 1, .cem mos4uetes encal'reta- feitos em paos toslados, onde se exerião
dos- Alui,.. Ch1·. 3. C. 80.• bLmbardas en- farpões. § 1'arte genitaes da mulher: v. g:
can·etadas. Inecl. I. 4'n. -berços -. Goes, dar agua ás mulheres pelo - ; até o pente.
Citl'. Jlfan. I. c. 88.
E..cus r, V. trans. i\Ietler ou recollrer
Enclu"'cl{U', V. trans. Pór nas carretas, em casa. ~ .\Ielter no cncasamento, ou encaiou reparos: V. g. encarretar a artilheria, xe, encaix.ar: 'V. g. - o osso destacado, ou
bomval'das, elc. And,'. Chi'. 4, c. 34.
a peça, qlte se embebe em outra. § - se, V. ref.
lCullllrl'llár, V. trans. O mesmo que En- Metter-se em casa sua, ou alheia.
carrilhal·.
Encllscado, p. p. de Encascar; e adj.
Ellcnrrllhnmellto, S. m. Acção de en- Que creou casco novo, ou endureceu em
carrilhar: "depois do comboio descarrilhar casco sólido: a unha do boi já eslá - ; ovo
lcm que se proceder ao enca/'rithamenlo"
- . § Parede-; engro sada. ou egualada com
•;llllnl'rllhúr,. v trans. Melter, lJór nos pedaços, ou testas de telhas, para depois se
cmis ; lias calhas' e fig. na estrada direi- rebocar, ou cm boçal'. § /lego - ; cujo funta, diri"'ir bem a algum flm: .somos maos 'do esta secco, e sem frescor da terra aberd'ellcaI'Uha/, a tomar os sacramentos. Pai- la. § Saragoça bem encascada; a que está
va, S. 3. G8 V. § Levar por diante com bem tinta. V. o verbo.
acerto algum negooio, pertcnção, ou disEncnscúl', v. trans. (L de pedreiros) Facurso. Ac. dos Sing. 2. 69. § Acertar, ali- zer como casca com cacos de telhas, etc.,
lIar: o menino nunca dara boa conla das para forrar por fóra, ou engrossar a pareliçiíes; mas ago/'a encarrilhon, e 11M bem. de. § (I. de lanif uso na llcil'a) Dar cOr esEnen,·tllçuo, S. f. Acto de encartar. Uhr. cura ao panno de aragoça com tinta feita
J. /. § (ant.) Proscripção da pessoa.
da casca da nogueira.
EncnIH'ú,', V. illtrans. Crear casco, casEncn"làdo, p. p. dos dois verbos Encar'tal'. § Pl'oscripto. Leão, Ch/'. IJ. lJini::..p. 57. qnear o animal que o perdeu. § Crear cas§ Encarlado em af!icio; que entrou de PDS- cão: "a terra aberta ao arado, se dá o sol
se d'elle por encarle. § firr. Que tem uma nos regos, encascão, e seccão. entijolar. §
profis..ãu, uma arte em que é perito; ou lima Crear ca,ca a arvore, onde lh'a tiraram; ou
qualidade, que se torna um caracteristico o ramo novo depois quc engrossa, e se liessencial: v. g. "botanico encartado. "as- guifica.
no, paleta encai·tado... § Env(trlado, a, subst.
Eucns.... ct..,·. v. trans. (I. vulg.) illetter
p. uso Pes oa a qnem vae diri~ida uma car- justo na calJeça: V. rrum casco, casquete,
la. V. do Arc. 3. 21. .que se nesse (a cariaI barrete, etc. /les. Vida, C. 9. "paz-lhe o bnrem mào do encal'lado.
rete... encasquelando-Iho bem. § fig. EnEucn"lnmcnto, S. m. Encartação. Otd. cabeçar, "persuadir, melter nos cascos, em
5. ln 2. "proceder a encartamenlo da pes- cabeça. Dlis. I. sC. 4. diz- e a má parte. §
soa. "annotaçam e perdimento de bens, en- - se, v. rer. V. o trans. § IIg. Capacitar-se;
carlamcnlo, e proscripçam da pessoa.. O,·li. ob tinar-se em acreditar alguma cousa.
Man. 5. 44. 15. § Condemnação á revelia do
EncIls••ul!lu·..·, V. trans. Engastar. craréu, que não compareceu, depois de citado. vaI' em metal. § (I. us.) -se, V. reCo Enfei§ Asua sentença.
tar-se como casqui lho.
F,ncIl"llir, V. trans. (anL) Banir, proEIICllScádo. V. Encastoado. Luc. 1. C. 13.
screçer. Ar/'. I. II. .i\Ieca, sua patria, o en- V. Enga tado.
cariou.
Encllslelládo, p. p. de IJ;nca tellar. Cal'Enellrl"r, V. trans. Dar carta para algo regado com castellos portateis: V. g. elefim. § Encal'lal' atguem Wt omcio ; dar·JlJe phantes encastellados. Arl'. 4. 13. Elegiada,
carla, para que elle o exerca corno proprie- 18!l v. § Ilg. Recolhido, acolhido, asylado;
t~rio. ~ - se, V. reI'. Encétal'-se no o/lido; "quanp.o che~avão visitadore~ a egreja,
IIrar carta ou diploma para.o poder exer- achavao·no encaslellado,(defendldo c~m genceI', pagando os respectivos dIreItos de mer- te de armas, para te lIvrar do ca tlgO)>> V.
cé, etc. Blut.
do AI·c. 3. 16. "alma em que o diabo estava
Encllrtár, V. intralls. (L de jogaI Fazer encasleUado, tantos tempos havia. feito for·
vasa, mostrando carta do mesmo naipe su- te, ibi~. (fallando de ~m pec,cador devas.o
penar as dos adversarias.
de mUItos anllOsl "a IdolatrIa encaslellada
Eucártc, S. m. O acto de encartar-se em em custosas, e inexpugnaveis fortalezas.
ofilci.o publico, tirando a respectiva carta, (i. é, os idolos em ricos, e fortes pall'0des)
ou diploma. Alv. de 'l.7 de abl'it de 1802. 17. 11. N. 1. 203.• onde estam encaste/taao' es§ (no jogo) Acção de encartar. § Carta de tes inimigos dos reys? Viei1·. 4.. 2~!i. "Â
maIOr valor, que outra do lllesmo naipe.
soberba dos graudes - em suas oplUloes, oe
Encnrtuchá,', V. trans. O mesmo que erroneas. illusõcs do povo. § Encastellado;
EnCl!l·tuxar.
fig. fundado, apoiado, e tribado. § fi"'.
EncII,·tllxl\.lo, n, p. p. de Eucartux.ar, e Âmontua~o, accumulado. § Casco encasle/"
adj. Mcttido em cartuxo.
lado. V. Encastellar-se.
Eucn,·tnxár, V. trans. ou E"cIl"CUEncustclllldiu'u, S. f. (t; de ~I veit.) DOI'
ehar, e derivo i\lelter, envolver em cartu- muito viva, que sobrevem as maos uos caIO, diz-se particularmente da polvora; é valias, e que os faz coxear. causada pela
envolver em papel a porção necessaria. pa- contracção do casco encastellac!.0.
.
ra um tiro, com a competente bala: tamEllcuHtellumellto, S. m. A,cçao. ou elTel~em se envolve em pequenas bolsas de to de encastellar·se. § Encasle/lamento;
hnhaRem para tiros de peça. Estat. da AclU/. (I. de alveit.l defeito do .casco das b~stas,
dO$ Guara. lIJa,.. de I. de abl'. de 1796. § que consiste e~ ser .mals largo a raLZ do
Encarltlxar dinheil'o, amendoas, elc.; met- ca~ello, .do que Junto a ferradura. Rego, ALIeI' em envolucros de papel, que tem a rór- vett. C. 67.
ma de cartuxos.
Encuscellúr, V. trans. Carreg~r de casEneanoádo, p. p, de Encarvoar: "qnan- tellos, V. g. -as antigas náus; fortificar com

tellos.
Encustclli,r-sc, V. ref. Ilecolh r-se em
castello, ou em lagar Corte, como castello.
fi. fJom. 3. 4. 16. AIT. 9. 3. "qne cousa he
a sepultura senão hum castt:llo forte, em
que nos encasleUamos» § (I. de alveit.) Enc(jstellm'-se o casco da btlsta; ficar-lhe mais
largo em cima a raiz do cabello, do que
em baixo. Rego, Alv. C. 67. § Encasleltal'-se
a pel'cliz; (I. de caça) elevar-se depois de
ferida subindo notavelmente em linlla recta. 'contra o seu costume de voar. § V. o
p. Encastellado, e alJi os sentidos fig. em
que se I'óde usar este verbo.
EUCllst•.,ído, u, adj. Eugastado; encravado. § Que tf:llll castão: bengalla encas·
toada.
IEIlCIlStoíu', V. trans. Engastar, encravar, encasqnilhar: V. g. - pedras pl'eciosas
em aUTO, praia, elc. § POr castão.
lE..cutll,',·oirdo, p. p. de Encalarroar ;
e adj. Ooente de catarrho, ou delluxo : endelluxado. lJospit. das Letlras, r 325. PI'CStes, JOl'ge Ferreil'a, Coulo e outros dizem,
encadal'I'oado. V. este.
E"culnnoumcnlo. V. Encadarroamento.
EucIlCur"oilr, ou - .·.·hoú'·, V. trans.
Causar catarrho, delluxo.
EncllturrolÍ,·.se, Ou-nhoúr-sc, (ortll .
etym.) e der. v. rell. Adoecer de ca.tarrho,
de del/uxo : V. g. - com /rio; ficar com a
voz algum tanto rouca.
Encúumll, S. f. (do 01'. enkal/l1la, queimadura) (t. med.) Icera profunda que COfroe a cornea.
EUClíustlcu, S. f. Ido Gr. enkaysliké, sc.
lekhné, a arte encaustica) Piutura prep<1rada
com cera derretida: essa pintura era li ada
entre os Gregos. § Preparação feita com essencia de terebenthina e cera para tornar
luzidios os moveis de madeira. § Reboco
que se da aos objectos de gesso para elles
!icarem com a ~uper(jcie luzidia como a do
marmore, ou com que se abranda a brancura brilhante do marmore.
Encllvlllládo, p. p. de Encavacar. (I.
pop.) Que deu ou dá o cavaco; que se mostra il'ado, agastado com algum dicto que se
ll1e dirigiu, ou acção (Iue se lhe fez.
Ellcll,,"cur, V. intrans. (t. pop.1 Dar o
cavallO, mostrar-se irado, agastado por algum dicto que se lhe dirigiu, ou acção que
se lhe fez.
EnclIvildo, p. p. de Eneavar: .machado
encavado. com cabo pelo olhal, ou alvado:
.foices encavadas com seus cabos. § adj.
Que tem cavidade: rrOS dentes dos palras
até os quatro annos são encavados. lnell. 3.
510. Rcgim. 4 ab,'. 1645. § Que está metlido
em cava ou cova.
Encllvll'gádo, p. p. de Encavalgar:
agente bem encavalglUla. montada em bons
cavallos. Anelr. Chi'. 3. c, 42. rrencavalgados
em eguas.. IJ. 4.3.14. § .A artilbaria encavalgada (em reparos, cepos, carretasl e assestada.. P. Pcr. 1. C. 13. .lambem se diz da
que é lllontada em cavallo . § Provido de
cavallo. Ord. Ar l. f. 517. "como estam encavalglUlos. § tlg. "Encavalga.do na suberba
insnlta, atropella a humildade, pisa-a•.
- EncllvIllglldúru, S. f. Cavale-adura. Ord.
Ar § Cavalleiros montados: rrJO~ encavalglUluras, todos de loba, e capellos.. Res.
Entmda delRei fJ. Man. em Caslelta, f. 9'l V.
Encn'·Il'g.í,·, V. trans. Montar, cavalgar:
V. g. - o cavallo. § Montar; pOr nos reparos: v. g. encavalgar a artilheria. Freire, 2.
'Ro." 100. § Fazer subir: rrfoi-Ihe a maré, CJ ue
era lesa encavalgar o batel sobre a amarra.
B. 2. 2. 7. § Subir a cima, trepar, galgar:
V. g. encavalgar o muro, a terra, o monle,
a eslancia da artilheria. B. l. 8. 7. e 8. Id.
2. 'l. 1. Vasto 6. c. 160. rrpara encavalgarem
a rocha.. V. Cavalgar. § fig. Encavalgar a
{usla; abordai-a, e entrai-a, como quem escala, e ~ncavalga o muro. Casl. 3. C. 31. {.
62. e 4. c. 67. § fig .• 0 pegaso encavalga vaidoso. aencavalgão a vari nha da bruxa, e
correm numa hora todas as partidas do
mundo. § Provêr de cavallos : "aos Jldalgos
encavalgou cada hum de seu cavaUo. Ined.
2. 506.
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EUCll .... lloI"ár, V. intrans, Montar. B. 2.
5. !l. t<at encavalgar junto do muro"
EUCll .... Il;úr-,sc, v. rer. Prover·se de cavallos: .0 dito senhol' (rei) voo manda,
que os que não estaes encavalgados, e arInados (providos de cav'\lIos, e de al'mas)
de vossas pes oas, vos encavalgttees de cavallos, e armees" fned. 3. 510.
Enelll'IIUildo, ", adj, O mesmo que Aca·
vallado.
.F.ncIIVIIIIl'r, V. trans. O mesmo que
Acavallar.
IJlUCII "ú", V. traos. ~!eller o ferrão, ou
cabo no olho, encasamento, na cavidade,
ou alvado dos iostrumeotos : v. g. ellcavar
li espada nos copos, e punho, e m'açá; eocavar um rnarltJIlo, machades. rouGes, chuços, dardos sem cabos. clc. fi. N I. t1.5. "levavão para resgate ferramenta por encavar•. § MeLter em cava, ou cova.
Encul'crllll", v. trans. MeLter, guardar
em caverna.
i EllClIl'iII"is', v. trans. (t. nauL) MeLter
as cavilhas nos seus competentes furos;
apertar, ligar com cavilhas. § Encavilhar
a am arra; meLter a caviIl1a rla abita para
não escorregarem as voltas, que aUi se dão
com a amarra.
lJluc'l\'o, s. m A parte cavada o.u concava, em que alguma cousa se encaIxa; encaixe.
.F.nclIxá.·, (e der.) 1'. de Agora, '1. t. 136
v. Luc. 3. c. 4. V. Encaixar, ele. § Encachar,
diOere.
EUClIxllhúr, V. Encaixilhar, de cai:ci·
I1w) (meth. orLlL)
.F.uccódll. V. EnsE'iada. Eslaço, c. 7.
.F.ncérlllo. V. Eocéphalo.
Encch'lImento, s. m. A porção de ceiras necessarias para o serviço de um lagar
de azeite.
.F.ucclrÚr, V. trans. Recolher, metter em
ceira: v. g. eneelrar figos passfulos § ~[et
ter em ceiras de esparto a azeitona ja moida para soll'rer nova pres ào.
Euccllúr. V. Encetar. Pallll. 2. c. 138.
«eneei/ar à carneo
Encclliado, p. [I. de Encellar. Recolhido, mellido em cella; encantoado. Brit. U.
6. c. 33. "que chamavão encelladas, ou emparedadas" mais abaixo 1l1es chama as beatas; e bealas encelladas (a (: 459.) 111. Lus.
P. 1.. L'lO. I. 129. 2. «assi vivião emparedadas ou encelladas. (reeolbidas em alg-uma
casa voluntariamente a fazer penitencia cm
clausura.)
.F.llccll'u· l . v. trans. I\ecolher em cella ;
emparedar. v. Encellado.
.
Ellcclleh·i.do, p. p. Encelleirar. Luc.

d'Afr. L. 3. c. 1'1. "o espirito encendielo·'
ilfellts. § Bocca encemUcla; muito vermellla.
At!. dos Sing. 2. 171..
.
.F.nccndhn,;.. to, S. m. lncendlo. g Acór
afogueada, e vermelha, que cau a a calma,
a paixão, a illnammação. n. Ular. L. I. c.
11 encenelimenlo que veill ao ro-tou (de
amor) n. Clar. all'rontamento : o rosielE'r.
Enccn,lt'áda, p. p. de Encendrar: V.
Acendrado. § IIg. Apurado; provado, limpo, purillcado como o ouro defecado. Paiveto S. 1. r. 28'1 V. "amor encendrae/o..
I~nccnd,·cí.·. V. Acendrar; Purificar; Apurar (ao chr)'sol).
I~ ..célll."", s. f. pI. ou .F.ncénlos, S. m.
pI. Festa da dedicação do templo, entre os
Judeus; solemnidade annual da me ma dedieação. ""ei/a, S. I. 78 ti. "achou-se nas
encenias, comeo o cordeiro .. "chamada festa dos encenios, pOI'que de camon, paI. Grega, que significava novo, se chamava encenio qualquer dedicação nova.. Eva e Ave,
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.F.ucelleh·ú,·, V. trans. llecolher, depositar, guardar no celleiro, entulhar: v. g.
encelleirar os pães; - pllnenla. Anrlr. Chi'.
4. c. 1. § F'lzer deposito de cereaes; armazenar. li ll~. Knthesourar, ajuntaI' : «encetleirar virtllues.. Ualu. S. I. ,. 6. (para a vida futura).
.F.uccl1de.·, v. trans. (do Lat, incendere)
Accender, incender, inl1amar-se, fazer arder: e Ug. a im. ou oulm paixão encende
o 1'0s/0. § Ug Excitar, incitar; accender (no
IIg.) : encene/eu-lhe nos peitos honro a presumção u Cerco cle Viu, r ll7. "encendia o
animo vendo as e tatuas dos seu mayores»
Sagramor, Pml. "encene/er em desejos»
Ulis. 5. 5.
I~ .. ccnde.·.sc, V. ref. Accender-se, iollammar-sc, arder: e ligo "a alma encendese em arnOI'" Pa[v. S. I. r 433 v. "as aves ...
se incendiam.. Uam. Uanç. 8. § ligo Atear-~e :
«- se crueL guerra. Leão, ChI'. Ar V. § Encenlleu-se em ira; fig. irar-se muito. Fios
Sanct. 115. C. I. "encendeu·se o Santo em
ira saota.. B. Clal'. L. I. C. 16.
Encendl ...·lo. V. Incendiario, como se
usa. Feo, Trat. 2.
Eoccodldíssillln, ", sup. de Encendido: «desejo -o J!ieir. 7. 1;'7.
Enccndido, p. p. de Encendcr; e adj.
Que esta vermeluo como ferro; acceso, inllammado; cór de fogo, ardente: o roslo
encendido de ira. J\1aus. 26. "o rubim, carbunculo encendido no coracão" V. ele Suso
I. 30't "encenrlido no amól' Divino.. Jom.

r

'1. lIL 3.

Enccn8"'·' V. Incensar. V. elo Arc.
1~"cé"HO, S. m. (anLI Censo. Elucid.
-pam de encenso.. V. Encensoria. § V. Incenso: «naos breadas com encenso bravo»
Goes. Chi'. Man. I. C. 57.
Encc"só"ln, S. r. (anL) Censo. Ord. Ar
2. (. 412. "pagam alguma rem por encenso7'ia"
1'l1lceIlSIl!'lá,', ou - ",·Iá.·, V. trans. (ahl.l
Constituir censo. Etucicl. O primeiro é mais
conforme a raiz censo. ou encensol'ia.
Ellce....·ár, V. trans. ~[etler no centro;
concentrar'. § As entar em um ponto, que
se toma por centro: .eneentm uma ponta
do compa. so, e circulando a outra traça a
orbita immensa, que o sol g.na..
EllCCI.údo, ", p. p. de Encepar, e adj.
Posto no cepo, ou reparo. Dast 4. C. 67.
«achou 60 tiros encepados»
'Enccp,'u', V. traos. Collocar no cepo ou
reparo
I;nccphnll;íll, S. r. (de encephalo, e Or.
alqos, dóI') (I. med.) DóI' nervosa do eocephalo.
,Enccl.IIl·'Il;lco ", adj. Que tem o caracter da encephalgia: .dôres encephalgicas..
Encel.l..illco, ", adj. Ilelativo ao encephalo, ou que entra na sua composição: V.
g. orgão - . § Verlnes - ; especie de lombrigas, que se criam no cérebro
Encephulitc, ou - fi .., S. r. (do LaL) (L
mer!.) Inl1al11mação do encephalo.
Encél.h"lo, S. m. (do Gr. en. dentro, e
kephalé, cabeça) (t. anaL) Ma sa cerebral
que enche a cavidade do cranco ; comprehende o cerebro. o cerebello, o mesocephalo, e segundo alguns ainda o bolbo rachidiano.
Eneel.hnlocéle, S. m (do Or. en, dentro, !tepltaW, cabeça, e !tdlé, tumor) (t, med.)
Hernia do cérebro.
l~nccl.hllI03ill, S. f. (de encephalo, e Gr.
logos, tractado) Tractado soure o encephalo.
EIICCI.hlllõldc, adj. 2 /{. (de enctphalo e
Gr. eiclos, fôrma) (L anat.j Que apreselÍta
sinuosidades compara Js as do cérebro. §
(L anal. pathol.) Substancia - ; uma das
materias morbidas que fÓI'ma na maior parte dos casos os tumores chamados cancero os. § - , S. m. (L min.) Especie de madrépora fossi I.
Eucel.hulopnthill, S. f. (de encephalo, e
Gr.. palhos, doença) (I. med.) Nome dado a
accldentes nervosos graves, taes como o deIirio, o coma, e a diversas doenças nervosas.
Ellccphnlozoúrlo, o, adj. (de el.'ICephalo, e Gr. 2.6arion, dim. de zóon, animal) (I.
zool.) Animaes - i os que tem cérebro.
Usa-se tam bem suDOI.
.Jnce.·cído, p. p. de Encerar. Coberto de
cera; untado com céra. § - , S. m. Lençaria grossa, lonna ou panoo alcatroado, ou
coberto de alguma outra preparação, que o
torne impermeavel; oleado. V. Encerar. §
(I. pharm) Tafeta ou sC:da coberta por um
lado de composição g-ommosa e resinosa,
que se emprega para unir os labios da ferida recente.
EI1Cerlldíu'lI, S. f. Acção de eocerar.
I'luce,·á.·, V. trans. Uotar com cêr'a para
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tapar o póros: v. g. encerar linho, lalelá ele

§ Pam dar I~stro : el~cerar o chão, as PO;'las'
elc. § Para lazer mais corredio: V. g. ellcc~
ratO a linha. § Para não desCiar: v. g. encerar a batela do lJflltHO, etc. § - se', V. rer.

Encerar-se o 7'os10: tornat'-se CÓr de Cera
enfermo, e moribundo, no cadaver.
Encerc.ir,· V. trans. Andar a cerca, em
redor, fazer o gyro; co~toroear. H. N. I.
386. "corremos, e encercamos o mar e toda a redondeza delle- dar volta inteira.
Encé.·,·u, S. f. (L do Drazil) Especie de
curral para apanhar baguaes ; são muito se.
melhuntes aos cercados, queJazemos pescadores para apanhar peixe. E usado princi.
palmente no IUo Orande do Sul.
Encc"rúclo, p. p. de Encerrar; e adj.
Que vive em encerramento, encantoado'
que não se cOlllmnnica, nem apparece. Eu:
/1'. I. 1.
16 'V. "mosteiro -" (onde a
clausura é mui observada, e rigorosa) Leão,
De.lcr.
Encer.·...I ... r, ", s e adj. Que encerra.
E .. cc.... lIdú.·II, S. f. p. uso O acto de encerrar; enCE'rramento.
EIICc""umimt,ll, . m. Acção e en'cito de
encerrai'. § I\ecolhimento, recato. clausura
retiro. H. P. p. II. "jf'jum, di ciplinas en~
CC1Tal11enlo·, § O não sair freqnente a 'passeio~: v. g. "o encerramento em que secriam
(as c1nnzellas), qllt~ se não 6 para as egl'tlias
a nenhwna parte vào.. Leão, DesCI'. c.' 88. §
O acto de encerrar, fechar, concluil' : v. g.
o encerramento do livro . i. é, a palavras
que declaram no fim d'elle as folbas que
contém, etc. § O acta de fechar ou encerrar
uma assembléa : o encerramento da sessrio;
o encerramento das córles; a sessão final do
corpo legislati 1'0. § Encel'mmenlo rle conlas
com o socio, ou correspondente; remate, conclusão; comparação do s&.1do do credito e
debito, para ajuste de contas. fned. 3. {. 453.
afaça encerramenlo de quanto cada nao (estrangeira) trouxe de mercadoria, e qnanto
leva·, i. é, calculo resumido em duas, 011
breves addições faceis de comparar por
avaliações dos e/feitos, para não levarem
retorno de ouro,ou prata, mas de etreitos
commerClaveis. Lei, 15 de dez. de 1472.
1;11 ce.','",', V. trans. (do LaL seral'e, fechar) Fechar em clausura, cella, cercado, vaso; etc. : V. g. encerrar uma dcn;el/a n'ulll
eonvenlo; enclausurar; encerrar osanimaes;
- a agua em vasos; - o porlo, ou ecUrwio, 110
7-ecinlo elo muro, ou cidade. § llematar, pOr
termo: «encerrar hum discurso., 8. Flor.~.
190. aa noite encerrou o dia" (termillou)Cam,
(<nisto Pbebo encerrou o claro dia" (fechou,
acabou.) § Encer1'aI' dóI' no peilo ; - segredos, 1JenSamenlos. 71lysterios; guardar, conter:
«o peito encerra paixões, segredos- (encobre, occulta.) § Encerrai' o pão, e oulros viveres; demorar a venda, e exposi~ão nos
mercados para lhes levantar os preços, e
encarecei-os. Goes, ChI'. Man. 1. C. 21J
EncCl'1'ar' limitar estreitar: .Deus nao
encerra á sua misericordia em suas iras.
(as misericordias são mais larg-as, e ampias.) § Occultar: «encerrar o Senbor exposto na custodia" e fig. rcencel'J'ar lia modeslia, e humildade o explendor das suas
virtudes- § Encet'rar o livro; fazer deçlaração no fim d'elle das folbas que cont~"!.
§ Encerrar o rei/o, ou processo, ou i/lgumção; cerrar, coser, e lacrar para se nao ver
o conteudo. § ii. (Ioc. anL) Fazer concluso
ao juiz' levaI-o a conclusão. § Encerrar;
fecbar, 'dar por conJluido, por acabado: o
presidenle encerrou a sessão; levantou·a; o
rei encerrou as camaras, o parlamenlo, a
sessão da assemblea legislativa.
EUCCrI'.'II·'SC, V. ref. Fechar-se: v. g. em
casa; occultar-se, não querendo apparec~r
em publico, enclausurar-se. Arr:_I.. C. 33.
«encer1'avão-se os gados, recolhlao-se a~
aves" § Encerrar-se tl1/l si; metl~r-se so
comsio-o: «ditoso aquelle que cm St se eltcerrauo§ Encerrar,se; Cig. ser cor:nprehendido: V. g. na jusliça todas as Virtudes s.e
encerram :. -os dez mandamentos se enccl7-ão em dois .. i. é, se compreuendem, res.umem, reduzem a pequeno es~aço, numero,
relação, computo, lição, doutnna. § Gooter- ,
se, resumir-se, V. g. nas despl>zas.
00
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EucerrO, s. m. Acção de encerrar ou
encl'I"rar-se. § Encerramento, clausura; prisãO." (I. poel.) F. Etys. 7. 219. "a nossa hoste alagou o encerfO franco» Atll. L7 agosto
176\. § Ilecolhimento ; retiro.
Ellce.·tá." V. Encetar.
tll1ce..tlllllcllto, S. m. (t. do llrazil) O
aclO de encestar, de metter em cesto.
Euccstíar, V. trans. Melter, guardar em
ceslo.
Ellcctádo, p. p. de Encetar. Principiado:
.licou o negocio encetado» P. Per. 2. f. L53
v. •teve menos que fazer com o gigante
porque já vinha encetado dos golpes de seu
pay- Patm. P. 2. C. 158. ,,- com a morte
dc alg. dos seus» 8.2.3.9. "fui - em Fernão Pereira" (com algum desastre no começo da acção.) "as armas não encetadas ainda de golpes» Patm. P. 3. r. L5. "elrei nunca quis, que os Mouros fossem encetados
com entradas. e saltos que os espertassem.
8. 1. I. 2. § A que se tirou alguqla parte;
que j~. não e:tá Intpiro, ou compl~to : v. ~q.
o qltelJo, o vmho encetado. Lob. f. ::117. "pao
encetado...
Eucctlldúra, S. f. Acção de encetar. § A.
parle, ou porção que se tira, quando se en·
ceta; o que se faz por principIO ou começo.
Euceta.', V. trans. (do Lat. inveptare)
Principiar; toc.ar t~rando a primeira porção,
do que estav~ Inteiro: v g. encelar a taça;
beber pJ"lmelro que os outros, e pequena
porção do liquido que ella contém. Tem'.
JUn. c. 17. encetar um. PÕJJ, um queijo: e
Iig. IIencelOlt o neetar, ou ambrosia da virtudc, que rega, e delicLa as almas nobres»
•nunca o almirante quiz mandar encelar a
uao- i. é. Liral' nada d'ella, da presa. 8. I.
6.5. § "Sempre encetão \JS mais '(elhos, e
enfermos- (principiam por elles para os comerem em fome de mantimeutos) (Jouto, 10.
G. 14. § "Encetolt Christo em si a profecia"
Fro, Trat. 2. f. L83.v. começou. IJ. I. 5, '1.
'0 oceano naquelle dia encetou em nós,
dando ceva aos pei x.es daq uelles mares"
subvertendo os primeiros navios Portuguezes. § Encelar Louvores de aLguem. P. Per.
Vedic. principiar, tocar de passada. e L. 2.
{. 141. "cujos merecimentos lIão encelamos.
e(. 1~1: "encetaI' alg. negociação. propoL·a,
prmclplal-a. § «As armas com çavam a descobrir as carnes, os fios de suas espadas as
tnceilavam por muitas partes. dando golpes. Palmo P. c.89. «o primeiro. que ence!ou esle m.artirio, foi o nos o protomartir.
I. é, o pl'lmelro que soll"reu esta sorte de
marlJfío. Feo, 1'rat. S. Eslev.
Eucet':u"sc, V. ref. Ser o primeiro a fazer alguma cousa: «não parece razão que
me encete eu com o que sey» i. é. que seja
oprimeiro a fallar. Lobo, (Jál't. § E trear-se.
Euccvíado, p. p. de Encevar. (Jouto, 12.
2. -para os encevados de novo».
Eucc\'ár, V. Cevar, e Ensebar.
Encbllbcllnc, S. m. Chaveque, ou chaveco de ~Iouros. Ined. 2. 560.
t:uchllcotíar, V. trans. (t. de oleiro) Metler a primeira vez no forno, e cozer a louça que ha de ser vidrada.
Ench4du, e derivo V. Enxada.
Enchllrnrdá." V. intrans. O mesmo que
Chafurdar.
EnCbumél, S. m. (t. de carpint.) Pau lavrado que enche o vão das paredes tapadas
Com tijolo, ou barro amassado.
t:UCbllpllládo, adj. m. Cascos enchapinados; (t. de alveit.) são os que estão mui
dufros e apanhados, e mais estreitos junto
a erradura, do que na corOa do casco. Re·
go, Alveit. C. 1. 66.
Enlldbúr, V. trans. (adopt. do Hesp.) (ant.)
Emen ar. Pl'ov. da fl. Gen. T. I. p. 28~.
eiD que dizia que compl'ia de enchar o dio.estromeoto a algumas partes •.
EnCllftrCudlço, u, adj. Diz·se da agua
encharcada, não corrente, represada em
Char~o, estagnada. 8rot. C. "as plantas que
ie dao em aguas -, ou LagOas".
Encb.Hrcádo, p. p. de Encharcar, e adj.
Convcrtldo em charco, em pantano: lerreno
;?eharcado. § Agua enchal'cada; represada,
t:lagnada; balselra, e taL vez corrupta. § Esvi~I~? etncharcado; muito cheio, v, g. de
I . - u que a pé seco o estomago - no
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dOce mosto o Oronte alcantilado e o Hydas- tos. § Encher a edade; chegar a grande vepe vadeaste. (IJaccIJO). § Encharcado; mui- lhice. Viei1'a, 5. 330. § Encher os seus dias;
to molhado: "panhei mttila chuva no cami- cllegar ao ultimo dos que havia de viver
?lho, venho encharcado' encharcado em suo/·. naturalmente. § Encher a alguem as medi~ IIg. l!:ntranhado: "enéharcados no lodo das das; deix.al-o satisfeito.
Euche." V. intrans. Encher gradualmeumaldades, como em banhos suaves. V. do
Arc. l. 'U. «enchat'caclos nas sensualidades.. te, ir ficando mais cheio: v. g. encher o 1'io,
§ Aguas encharcadas; represadas, estagna- encher a maré: V. Maré. § Encher a lua; ir
das: fig. materias dilllceis, obscuras. Sá e apparecendo maior a parte do seudisco illuMil'.
minado.
Ellcbllrclír, V. trans. Represar em charEncbcr-se, V. ref. Ficar cheio: v. g. enco, converter em pantano. § Alagar, cobrir cheu-se a garrafa, a sala de gente: e fig.
de agua, molhar: "encharcou a rua. ala- encher-se de gosto, de vaidade, de inveja,
gou-a, e ficou represada n'ella: encharcou de medo, ete-.: "teu peito só de Deos se eno fato. § Encharcar o estomago'de bebida; che, nada mais o farta; riquezas, mandos,
tudo é vento, ou nada•. § Encher-se; (t. pop.)
beber muito.
EucbareÍlr, V. intrans. Represar-se: "a adquirir bens, fortuna, por meios illicitos;
por ex.: roubando o estado, etc.
agua encharcou» ficou represada.
Euchido, p. p. de Encher. V. Oheio.
Eucbu,·ci.r.se, V. ref. Ficar cheio de
agua represada: v. g. encharcaram-se as
Eoebllllcllto, S. m. Acção e elfeito de
terras baia;as com as grandes chuvas. fl. P. encher. § Cousa com que se enche: V. g. a
I. 2. 5. § Ficar muito molhado de suor, de palha, Lã. pennas, são euchimento de ellxel'chuva, etc. § fig. Encharcar·se o estomago gões, colchoes, almofados, de varias acolchoade bebida; Ucar muito cheio: ..alague-se, dos, estofados, elc. § Enchimento do eslomaenchal'que-se em ponche» lJini;;, OithlJr. § go; pe.io, que se ente, quando estã calTeMelter-se ~ charco, atolar-se Em lameiro: gado de comer indigesto: "enchimento do
e fig. em vicioso § Ilepresar-se, não correr: esLomago, que perturba o cerebro com fu"encharcárão·se as aguas naquelle valle.: e mos. B. Flor. 2. 209. § Enchimento; copia:
fig .•alma onde se encharcál'áo todos os vi- v. g. enchimento de sangue. Lttz da AtecL.
CIOSIl.
L. 5. C. I. § Bolsa de couro, em que os raEochcdelru, S. f. Espccie de funil, com pazes levam os seus papeis á escola; pasta.
que se enchem os chouriços.
§ Peças de madeira da construc~ão dos naEocbely!ôomo, a, (ch como k) adj. (do vios. fl. N. 3. f. 42.
Gr. enkhetlls, enguia, e sáma, corpo) (t. de
Ellcblquclrair, V. trans. (1. do Brazil)
ichtyol.) Que tem o corpo comprido e cy- Metter no chiqueiro, ou pequeno curral os
Iindrico como a enguia.
terneiros, porcos, etc. V. Chiqueiro.
EIICbclUião, Palavra composta, só usada
Euchlquclrlír, V. intrans (t. do Brazil).
na 10t;. adv. ramil. de enchemão, que signi- Ficar o peix.e preso no chiqueiro.
fica que uma cousa é grande, perfeita, ex.- \ .;ocbh'idlo, Pinho l. 87. ou
cellente, ou que uma pessoa é insigne, inEuchlridloll, S. m. (ch como k) (do Gr.
clyta, egrel('ia: V. g. el'aln umas peras de egcheiridion, de eg, por en, em. e chei1' mão)
encllemão; Jwmem de -; sancto de -. Feo, LiHO, manual. Ohris. da Pllrif. «no seu enTI'.
chil'idion dos tempos- "foi o famoso Epicteto
Ellcbellte, s. f. O acto de encher: v. g. excellente stoico, cujo enchiridião temos
na enchente da ma1~é. da tua. Veiga, Ethiop. traduzido do Grego» fl. P. 2. 3. 21.
f. 27 V. 5 Superabundancia, inundação, corEIICbo,:ád~, p: p. de Enchoçar. Mettido
rente, torreute: v. g. a enchente do rio, que em clloça. PmhelTo, 2. 93. «enchoçado em
trasbul'da: enchente de mercadol'ias nas f'ei- huma lapa •.
1'as, de fi'uctas nas lJl'aÇas; grande copia,
Eor.bo,:úr-se, V. reI'. p. uso Abrigar-se,
fartura d'ellas, Leão, Desc. C. 33. "trazendo recolher-se na choça.
diante de si aquellas - dos que lhe vinllão
Eucholldrolllo, (ch como k) S. m. (do
fugiudo» Couto, 4. 9. 4. grande numero: no Gr. en, em, e khondl'os, cartilagem) (t. med.)
fi::\". o me"mo que no prop. "grossa - de Tumor formado de substancia cartilaginosa.
vicios a terra alaga, e afoga os costumes.
Euchotár, V. Enxotar.
"enchenle da graça, e consolação celestialll
Enchou.'I,:á.·.sc, V. tef. Ouriçar-se; enLuc. 5. c. 5. "tudo coberto de - de pecca- crespar-se o animal, e levantar o lombo pados. (no tempo de D. Sancho II, dizia o bis· ra se defender, ou remelter, e avançar: v.
po do Porto). 11. Dom. 1. 3. 9. ..enchentes de g. - o mto com sanIta.
riquezas» kl. P. I. Dedic...enchentes de gosElleltOtlvil', V. Enxovar.
tos» l' de Agora, 2. 137. "enchentes ae neEnchulUo.çÍlr, V. trans. O mesmo que
gocios. V. do Arc. § Na Acad. dos Sing. 2. Chumaçar. .
82. vem no gen. masco "a madrasta do dia
EllchulUba." V. Chumbar.
os rayos repetia aos endtenles» (se não é
I>:lIcburrai<la, Eocbtlrro, V. Enxurl'ada
erro de impres.) § .Enchente, uso adj. mare etc.
'
enchenle.
EuchYlllósc, ou - sis, (ch como k) s. f.
Ellcheo, (ant.) V. Cheio. § Pedir a divi- (rIo Gr. de egcheá (eg por enJ, eu derramo)
da, pagal-n por encheo ,. por lI1teiro; o total Elfusão repentina do sangue peLos yasos
d'ella. (Jei/a, S. p. 230.
clltaneos. V. Echymose.
Encbe.·, V. trans. Occupar, pejar o vão, _EIIClu, suO'. de S. ~. A mesma significaou capacidade de algum l.ogar, ou vaso: çao que a!lça, o.u ancu~, ou ença: opulenV. g. encher as lalllas de t1'lgO, WIl copo de Cla, maglllllcencta, 'etc.
vinlw: e fig. B. PLol'. 2. 76. "olhos no céo,
Euelcl~pédln, e derivo V. E.ncyclopedia.
vai animo o, e enche a casa desse t'yranno
EncUbar, V. trans. (t. do RIO Grande do
de vergonha e confusão". § fig. Encher de Sul) Arrear o cavallo, pól-o em estado de
espel'a~ças,. de 11,91'1'01', ~IISLo, aLi!Yria, pavor, ser mo!ltado.
_
medo; msplrar, IDfundlr: § ~atl fazer: V. g.
EIICI.lllll, adv. Sobre. Lob.o. f. 24:1. -aonde
encher bem as suas obl'tgaçoes, o seu Logar. de enwna de Ilum loureIro falava huma
T. de'Agora, 2. O 2. f. 75 V. «en.cher a l~i. avell V. Ci.ma.
.
.
Eocllllllllo, p. p. de EnCimar; e adJ. Acaobservando-a: «encher as profeCias" verlflcal' as predicções: ..encher os profétas- o batIo. § Eleva~o, alçado: ..como encherá
mesmo. Mart. (Jat. r L18. Feo, TI'. 2. f 14 V. este cargo en~t11lado. a elle? P. Rib. netac.
"hum Senbor que não viera senão a - a I. 40 ...os maIs enctmactos montes» Id. M.
lei antiga». § 'Encher o vatfvinio; cumpri~. "atee que ?- torr~ foi a cima do sobrado ...
§ Encher os ouvidos de mzo~; allegar ~~I- e como fOI enC!11lada, logo se começou tl
tas. § "Lá me Levão, e de tI todo enchlaoll cerco. do castelloll Inet!-. 2. 16 § Que tem
FerI'. EUl. 8. «Só Deus, e nada de3te mundo por Cima, ?a parte supenor. § V: Encumeado.
é capaz de eucher, e fartar o ho.mem u saEoe~lIlllr, V. t~ans. (de cima) Ac~bar,
tisfazer os seus desejos e anx.ledades. § conclUir. 8. P. ~ Ele_vaI', alçar. § EIlCl1na1'
Cousa que enche .os olhos; 9ue agrad~, sa- o espudo; (t. do brazao). pOr-I,he a peça s~
tisfaz; que inspira maraVilha, respeito, e penor, o remate. §. EncL1llar estar por CIimpressiona os olhos d'estes sentImentos. ma, na parte superIor.
V. do A1'c. l. C. 2. V. Cheios (oLhos). Vieir.
EIICillb~, V. Ensmho..
.
§ Encher a vista; o mesmo. M. Lus. 7. L9!.
Eocl~tado, 1? p. de Encm.tar; e adJ.
§ EncheI' de presentes a alguem; dar mUI- GuarneCido, reforçado com cmtas. J!,obo,
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Des. "cofres encintados de ferro dourado". sa de maternidade, ou ao servico parti cu . d I, ~ lrte traBira) (L naut.) Encodar-se o

Ellclntú.·, V. trans. p. u~. Cingil', gual'- lar de uma IIartcim, qlle :;;-uarda inviolavel
necer de cinlas.
,seO'redo e a quem na maioria dos ca$OS é
EII 'Iuziu', v. trans. Sujar, cobrir de enlreg'lc o recem-nascido.
cinza.
Eacobertlido, arlj. O mesmo qne AcoEnclllll!jt"á,lfl, p. p. de Enclaustrar: berlauo. L~ão, Chr. Af. V. C. 58. Vieira:
"vi vem o sacerclote3 gentios enctaustrados "sentada sobre um monstro encobertaio de
em seus templos" (Jouto, 5. 6. l.
purpura. § -, S. m Anima! lio Bl'azil enEncl.....~t.·iar, V. trans. Recolher em couracado d~ concllas: ta!'!t ua ling'lla lio
claustro. Uarção, Poes. § Clausurar, encer- paiz; -lIa tattís guaçús, ou lalLís grandes, e
ral' : ,d.lolo enctau~lra os ventos. retem.
meris pequeno de ca 'ta.
EIIClllll'''''''iado,
adj. O mesmo que . Encobél·t.. ménte, adv. Occultament~,
Clau 'urado.
escondiuamente: v. g. caçar - ; clanJ.estlEncl .... s.. ,'{u', V. tl·ans. e - se, v. ref. O na mente.
me mo que Clausurar, -se.
.
EIICol),;,,·t,i," V. Acoberlar.
.
Enel .. "llIhiu·, V. tran,. Travar entre SI
Encobel·to, S. m. Ellc'Jberta-1o (a:nuual).
os dedos, meltendo uns pelos outros a ma- ~ O encoúertçJ.. chamava.m. os Sebastlal1lstas
neira de dentes de pente. 11. P. e Cal'd.
a D Sebastlao, flue UlZl:lIU alluar VIVO, e
Ellcllnómcno, S. m. (do Gr. enklinome- iucognilo.
.
nos, p. p. de enktinõ, eu inclino, apoio soEl1cohél'lo, p. p. irr. de Encobrtr; e
bre) (t. "'ramm. ant.) Nome dado ás palavras aujo Oeeulto. Vwi/'. 10. 2. .. a-saltos encuque pelo seu pouco corpo se juntam a berLos.) c (Janc. {. 81. l. «encubel'lo, nem de
outra palavra perdenuo o seu accento co- praca, nem em jogo. nem por graca, m~o
.mo o prou. se'nos v. re.f. v. g. lUz-se, conl(J- ~oraçãq quer, que mi!1ta.. § De~co.nl1ecido,
se . enclise como se diZ hoje.
Incognlto: v. g. cammh9s, destgntoS, oLlLOS
Enclise; S. f. (t. gramlO.) O mesmo que encobertos ;-ericobertas 1./lI·tmr;til1'- Sego CuEnelilica.
co de Diu, r. 326. § Veio encoberto a esle
Enelitic", S. f. (do Gr. egktitikos, eg por reino: sem se dar a conhecer por quem
en sobre, e kLinõ, eu inclino, apoio) (t. de era; incognito. § Barros, Gram. p, 140.
ú'ramm.) Parlicula ou palavra monos)'llaba, "emcubel'to.
que se ajunta á qne a precede, formando
Eucobrlcléis'l1, S. r. Mulber que encocom ella, como que um só vocabulo, e per- bre, e serve como se diz usualmente de
dendo o accento pl'oprio. ii São enclilicas capa a alguem. Utis. 3. sc I. "se quereis
na Iingua portugue~a, unindo-se a verbo~, dar conselheira, e encubl'icteira á vossa
as flex.ões dos pron. pess. me, te, Lhe, nos. molher...
vos, Lhes, o, a. os, as, se: V. g. disse-me,
El1c/OIU'ldiço, 11, adj.· Cheio de eneoberlalLou·te, 1'efel'iu-Lhe, mandou-o, di.:,-se; e tas, ciladas, esconuerijos. (Lateúrosus). B
tambem a pI·ep. (te, ligada ao verbo haver: Per.
ha-de. § Juntam·se a' vezt's na mesma paEucobl'ldiU', 11, S. O llue, a que encolavra duas enaliticas, fazeudo-se então a eli- bre fazenda, ou pes'oa, em ca os der,~~os
são no primeiro dos pron., se se IllC seltue pela lei: V. g. - dê (Ltl'tOS, delinquentes,
vo!\,al: v. g. contaram·m'o, d'isseram-l'o, l1~alreiLores: «ha ... Civil, encobl'idora de
af{irmal'allt-lh'o; mudando-se o s em L nas ladrõeslI &1'1'. Cioso, 4. 5. Ord. e T. d~
lll'xões nos, vos: V. g. 1'e{eriram nol·o; tesLe- Agora, I. 3. "a soluade,ca sa tornou encu·
l1wnhaJ'allt-vol-o. Aforma Lhes, não só perde brido/'a de males, e defensora de lalirõas..
o s, como ainda soO"re a elisão: mudaram- "elWltbridorll Tranc. P. I. c. 18. § Usa-se
lh'os. § Juntam-se ainda em alguns casos como adj.
lres encliticas: V. g. de-se-vol'o; di{la-se-lh·o.
Encohrlmento, s.m. AcCão de encobrir.
Sendo porém desagradavel esla fórma rol'
Encob"i,', ou E'UlIll)l'II', e deriv._ V.
ex.tremamenle esuruxula, convem evita ·a, lrans. Occultar á vista qualquer pes oa, ou
empI'eg-ando o verbo na 3.' pesso:l do pi., cousa. Vieit·. 8. 202. "lhe encobrio a sepul.o que faz desapparecer uma das encliticas: tura. § Acolber, e favorecer: v. g. encov. g. dêem·vol-o; (ligam-lh'o. § .'ias oracõe~ bl'ir ladrões em sua caça; occultar, guarsubordinadas e na negativas, as enclitica- dar do dono, da justiça; - fiJ,rtos, 7'oubos,
collocam-se antes do verbo e não se unl'!m a muther rapLacl<.t. § Guardar em si: .enpor traco de união: quero que me digam; cubrir o, acbados. M. Lus. 5. 99. § Dissinão me digam isso; isso não se diz; não se mular, disFarcar não declarar, não manifesfuz. -§ Qualldo n enc!itica tem logar depois tal': "encubri'l' os pezares. M. [I,s. 7. 538.
do verbo, se este esliver no futuro ou con- "encubl'ir a jornada.. Freú·e. Encobrir a paidicional, faz-se a tmese, dividindo a pala· :vào; - o de{eiLo do corpo com al'li/lcio; os
vra, e collocando no meio a flexão ou fle- vicios, elc. § Não deixar ouvir: .. bombardaxões prOllominaes: V. g. louvar-Le-hei; das, que encobriam as gritas uas, e nosamal'-!e-hia: enviar-Ift'o-Itei: l1UJstrar-lh'o- sas. n. 3. 9. 4. abatiam, ou antes apaga/tia.
vam, ..soando mais fortemente, o outro som
EneHtlco, 11, adj. Que pertence, ou diz menos forte. ~ - se, V. rer. Occultar-se. §
respeito a enclitica..
Disfarcar-se. Vieir. 1. 156. "encobrir-se deEncludit', (anL) V. InclUir. Ord. Af. 1. baxo de algulna flgura visivel.,
Elleobiwtn, ou EllClllté.·ttl, e derivo S.
(Encobrir Occultar E·conder. SI/n.) Enr. EW!Jnderijo, as)'lo. § Montt;, bosgue ou cobrir é lançar um véu, ou cobertúra sobre
cousa Interpo ta que tolhe a vista. B. 2. 2. o objeclo, de modo que a nossa vista se
1. "hum campo estava entre os Mouros,.e não po sa empre6'fJ.r n elle. Occultar é não
buma encuberl(t, .ond.e os nossos nam qUl- apresentar o objecto aos nossos olhos, não
zeram chegar ll (CIlada). § Cousa que ellco- o deixar vêr, tel-o ou conservai-o relirado
bre. B. 3. 8. 7. "vede-o, que com a encu- ua nossa vista; não permrttir que se veja.
berla dos pannos graves, qner-se'nos ven- Esconder é tirar o objecto de diante dos
der por gra~e, e chumbado" § IIg. Valha- nossos olhos, pondo-o em Iogar reser vado.
coutq, expediente Arr. 1. 20. "para ter a ollde o não possamos alcançar com a vista.
sua .Ignorancla alguma encubel:ta,) "o ~i- Encobre a verdade, quem a di farca com
tenclo talv~z ue encuúerta da IgnoranCla, estranhas ap[larencias, quem lança sobre
!l ~a. estupidez; c.om que n~m sempre he ella o véo da mentira, da lisonja, da imposlOUICIO de modes~la" .el-rel que busque tura. Occlllta a verdade, quem a não quer
oulra encubel't~1) 1. é, ~ousa! qne enc~b~a declarar, quem cala o que sabe, quem não
a sua_verdadeIra tencao; disfarce, dISSI- re 'ponde á pergunta, quem nega a instrucmulac ao . A.:;/tr. C. 53. pretexto, escusa: ção, que se lhe pede, e póde dar. Escow(;J
.rasoada;-" flled. I. 386. _"encubert~, em a verdade, quem a tira de dialite de nossus
que el-re.1 ~e Cana_nor se nao ~escobrlu qe olhos, quem nos priva dos meios, e instrutodo" (dlsslmulaçoes, ou accoes, qne nao mentos, de que nos poderiamos servir pamostram a tencao claramente) B. 2. l. 5. ra aleancal-a.
icl. 2. 10. 7. "para com esta encuberta (falEncod'ldo, p. p. de Encodar-se. Náo enso rumor) por bom. mo~ .Ihe haver (lo: co~lacla; que vem mais baixa de põpa: "a
mar-Ibe) quanta artllhel'la tlOha" (a el-rel nao vinha encoelada" (com o peso da agna,
de. Ormuz.) § Cilada .. B. 4. 4. 9. Pi.los. (Le que lhe entrava por um rombo de bombarPrtnc. 1. f. 58. § l'artul'lente, CJue preCisando dada junto do leme) B. 2. 2. 3.
occultar o seu estado, recorre a uma ca- I EncodlÍr-lIc, V. ref. (do Hal. coda, cau-
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navt~: melter ele pópa, ou IIcar com ella
debaixo da a~ua. Casto 2. c. 80.
Encodeiado, aujo Que lem codea ou
l:rOsla.
'
Encodenme.. to, S. m. O aclo de encodear, ou ser encodeado.
Ellcodc,·..·, V. tmns. Fazer, ou Ilõr côdea
a alguma consa: "o calor que encodêa ou
to~ta o pão" ii - se, v. reI'. Torrar-se, cobrlr-se de cóJea..
Encollei,r, v. lll.trans. Crear códea. Re-

go, AtveL/. C. 99.

~ .. coJrúdo, .~dj. Que tem coifa. § (t. de
artllh.) y.. Eneollar.
.
. El1co,rl1", v.trans. Pór (lolfa. § (t. de ar.
tdh.) Pór a cOifa na espoleta do canhão.

Ex. de Bomb. 149.

El1coln~li.·, v,. tran;;. O mesmo que i\coi.
mar. P. .1M. Pref· lJ· 202. § Accusar,.requereI' a cOima. f!t8d. 3. 448 .• se o rendeiro do
couceluo encotntal' as ui tas penas.. i. é assentar, autuar a coima acbada. Alv. dc'SILe

novo de 1577 ..

EllCoh·"çtlr. V. Encouracar. P. Bibl.
El1coh·tl.,. V. ~~ncourar.
EIICOUia." V. Encoutar.
EllCUItO. V. Encoulo. lI/IXI.
Ellcol"nrár, V. trans. (t. do Brazill For-

mar uos rocados pilhas de lenhas, ramageni
etc. para lhes lancar fogo, e reuuzir a cin·
zas, afim de se semear depois o terreno.
Tambem se diz coivaml'.
Encolet'llludo, [l. p. de Ellcolerisal·.
Agiot. Lus. 3. 198.
El1colcl'izi,r,

cólera: irar-se.

ou -

zá." V.

lrans. Causar

Encolerlzá"-",e, V. ref. Encher-se de
cólera; irar- e, a::pslar-sc.
EllCOJltll, S. r. líncolbimento. § Md/ter-se
nas encolhM; (Ioc. famil.) I\eco'[lter-se ao
silencio. retrallir- e, não manifestar opiuião, calar-se.
Enclllltélto, p. p. irreg. de Encolher.
(ant.) V. Encolhido. Sá e Mil'. B. 2. I. 2.
"gente encolheita"
EncolheI', V. trans. Retirar, colher, encurtar contrahindo: V. rI. encother a pcrlla,
o bl'aço, as azas: "as cabras ... as tetas aos
cabritos encolhendo" (por qne não mammem) Cam. Evl. Z. Vieira, l. 706. -quando
encotheo as pennas ou quando as eslendeo.
"o fogo lhe encolheo o~ nerVosll B. 2. 1.·2.
§ fig. Dar pouco eSllaco, ou deixar livre pouca terra, não dar largueza de territorio: .0
Toscano rio de huma parte nos encothe aqui
muito" Eneiá. 8. 113. § ~'azer relirat', recuar. mclter por dentro: -pura os tornar a
encolhel'lI (a UIB atrevidos, e sollos em com·
melter desordens) 11. 3. 9. 3. "mettelldo lamanho terror. e espando em todo o ~ala
vaI', encolheo todos aquelles reis.. CouLo, 47. 12. § Heprimir, refrear: v. g. encolhera
avare;;a. Res. Lei. {. 124. Vieir. Carl. 1'.2. (.
124. "Ile o que encolhe a Ininha incapacida·
de., Leão, Desc. "vergonha as encolhe.' _a
culpa encolhe a todos" Vilh. ao. 5. se. 6. §
Encolher' occuHar: "o Verbo ·encolheo, e
sumio em si os attributos DiviDOS", Vieü'. §
fig. Encolher o animo, ou o coraçao; desmaiar, abater. Pinheil'O, I. 219. "o pouco
favor nos tem encolhido• • desfavor qu~ CIIcothe os talentos, e talvez as mesmas Vll't~·
des., "a força e poder fez - os outroS" nao
usar do seu direito, obrar o q e deve, ou
póde. B. 2. 5. 2. Co/tto, 5. 8. 5. «no cabo de
tantos servicos vir a morrer degolado ...
caso foi para encolher mnito o JUIZO do homens, e não fiar de merecimentos, saber'
edade, etc." COttto, 9. c. 26. § Encolhe: agLtma cousel: cortal·o u'~ a fazer: "110 dllcollw'ia dos trato;, e proveIto dos bomens.
e ren·limenlo; do E,tatlo" encllrtal'laID,
Coul. SrJl.i:l -(falia da g-ur.rra com o TIl!C~ 00
eslreito ue 11 aco 1'<'1) § E,tCoLhel' a mM, no
fig. não ues(IJn.ler com largueza. haver·s:
illiberalmentc. T. de Agor. I. D. 4. § E,IlCO
lItel' os hombros; no fig. mostrar que .!1aos~
faz caso; ou que não está em sua m~o re_
mediar; que está atalhado; que se n~o.~o
de resistir. Corro de Abus. p. 49.•veJo
encother os Iwmbl'os, sem terem respos
que darll
, iEncolher, V. inlrans. Encurtar, e.lre
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lar; diminuir em dimensões: v. g. o pan- sa que se manda comprar, trazer, levar,
Ellcomml!l8ár. V. Encomissar.
no encolhe em se molhando.,
para uso, 0!1 commercio, por ordem de alEllcomo.'ocõr, e - roucár. V. EncaEnllolher-se, V. r~f. .ACanhar ·se, apou- g.ueIT!. § Vem de encommenda; i. é, por pe- morouçar.
• .
•
car-se.: "de qu~ vetI! a vlltude encolher-se? dltono, ou ordem, para alguma pe soa. §
Ellcomllrldár, V. trans. (I. do IUo Grande a nrem a SI, e pIsarem- FerI'. Poem. 2. Dar encommenclas; dizer que outrem se de do ui) Fazer mais comprido: v. (l. enr 17 e IIg. ~ncol/wr-sc a alma de terror, de e~commenda em a mercê, favor, ou graça compridar o 1'abicho elo anima/,; - os lol"Os
susto: .entl e nós en vergonhadas se CltCO- d aquelle a quem se hão de dar as encom- dos estl'ibos.
f/iem as artes boas- Lob_o, r. 605. § fig. "Nos mendas. EU/i'. 2. sc. 5. Arr. 1. c. 3. § Cal"
EncolUllllbár, V. trans. (ant.) Emprazar
bens alheyos se recre)'ao, no.s males s~ en- tas dc encommcndas; de recommendação, ou antes aforar. Elltc. art. Enco'11tmhas.
coI/tem" abatem. Rcs. Lesl. /' 41. § Enco- para se dar omcio etc. ao encommendaEncolllúllhllll, R. f. pt. (ant) FMos e
//ier-se; (I. naut.) oppõe-se a bojar, fazer do. Orel. Ar. l. T. '2. 18.' "afvarae's de en- peno ões, que se pagavam dos prasos. Elltc.
volla para dentro: "segundo as enseadas e comenda para escusar de fintas pelo seElleollchátlo, p. p. de Enconchar, e adj.
cotovelos se eILCo~hem, 011 bojam .. B. l. 4. 7. nJlOres das terras. Oret. Man. i. 26. 55. § Que tem concha., coberto de conchas; fpito .
e L. 8. c. 4. "vaI-se a costa cncolhendo e lincon-.mendas; commendas: "tem as igre- forte com a defeza das conchas. Elegiad. r
bojando, peróque a gra~d~za della faz pa~ Ja~, e rendas tlellas em encomenda, e como 'l40 v. "das rica- pJ'noteres enconc'lwdas•.
recer que se e tende dIreita ao norte,). § feitores deli as.. (e não como senhores ou § IIg. Que tem casca assea, dura. Elegiad. f.
Encolher-se, ou 1'ccolher-se em clespezas; res- proprietarios). V. do Arc. 3. c. 7. Res. 'ChI'. 59 v. «o enconchado frucLo das pinhas.. : o
tringil-as, diminui l-as. § Encolher-sc; o que l(lão II. c. 52. "a encomenda de Cezimbra.. enconchado ja?W'B, o rhinocel'Onle, elc. §
vae seccand.o: e 119" "Cjlle a terra róra abun- ~ Obra de encolHnienda; a que se mauda Recolhido na concha, ou na ca ca: o caradante e rertll, e aer,ols s~ encolh~ra, como fazer exp~essamel1te, ou por medida; opp. col enconchado: e IIg.•Cuidão que - na
correya 110 fo&:,o .. nao dera mais fructo_s. a obra {olla, ou de {ancaria. § Adetts, mi- sua innocencia, e solidão, não o póde esTCII. C. 3~. § J!,ncolher-se; occultar-se, nao nhrs encoIHmendas; loc. interj. agora é que magar a iniquidade e tyrania dos prepose mo, trar no ser, na grandeza: "a modes- o negocio está perdido' lá vae tudo por agua tenLes•.
tin encolhe-se, a vaidade inclJa, faz rnda, e abaixo; não pensemos' n'isso.
Enconel""', V. trans. Prover, guarnecer
pavonea-~e. acanha-se, encobre-se, apou.EncoJllJllcndaC}lio, S. f. Encommenda; de concha, ou conchas: «a natureza anoonca-se a SI mesma: encolher·se dentro em SI; encommendamento. G. Estaç. Ang. C. 25. § chou os mariscos e varios peixes, e animaes
concentrar-se.
(farta de encommendação; a que se pas a terrestres...
EucolbidlllUClllc, adv. De nm modo ao clerigo, a quem se encarrega o munus
EneoJlch""-sc, V. ref. Recolher-se na
encolhitlo. § fig. Acanhadamente.
paroclJial de alguma egreja, durante o imo concha, fechar-se n'ella: V. q. enconchar-se
.JllCOlhitlo, p. p. de Encolher, e adj. § pedimento, ou vacancia. Alv. de I de Out. à caracol, elc. e fig. "nesta cabana m'enconfig. Acanhado, por vergonha, modeslia, etc., ete 1786. § Orações funebres, que os sacer- cho, como caracol no poço ...
por timidez: "hum encolhido ousar. Cam. doles recitam, ou cantam, deprecando pelos
EneoJlchon,uido, u, adj. Cercado como
Son. 35. "a encolhida covardia. id. Sono defunctos, nos orllcios de corpo presente. o conchouso. Elucia.
131. «a encolhida pobreza.. D. F. Man. Lobo,
ElleolllllleJldi.t1o, p. p. de EllcommenElleollllli." V. trans. (allt.) Signif. incerEgt. 10. "VioJante he encolhida. Coulo. 4. 7. dar, e adj. Feito por encommenda, ou or- ta: "Vede bem se os crrconhamos (aos reis),
120 .0 Çamori esLava encolhido com ver adem: sapalos encommendados. § /lecom- pois a Deos lhes pedimos saude e vidagovernador em ClLalé» «mansa e encolhida mendado ao cuidado, protecção, favor. B. Ceita, S. p. 339. será singularisar nas suppacien.cia" Bem. Lyma, Carta, 26. § A~as (}la/'. r. !40. "os Anjos tem seus encommen- plicas a seu fayor'! V. Inconho.
mcol/ndas; fig. acanhamento: «quem VIVC dados.; J. é, pess'üas encommendadas a sua
Encout"lI, S. f. V. EnconLro. Goes, VeCOOl as a~as tão encolhidas neste deserto» guarda. Vieira. "Feitos - á immortalidade, lhice: "que utilidade tem por vossa fée esta
iIJIJo. § O refluxo do mar' encolhido; retra- em verso e prosa» Jlfariz, Violo § Que teve vida, que a encontra não Lenha muyLos móhido na resaca do rolo. Sego Cerco de iJiu, r. ou vae ter encommendação (o morto): o res trabalhos».
~6. § Mão encolhida; fig. iIIiberal, mesqui- corpo vae para a egreja para ser encomEllcont.·... t1a, s. f. Encontrão, pancada
nha. B. Rim. ~ Animo encolhido; apoucado, mendado; já {oi encommendado: já se ce- dada de encontro. 1'rab. de les. 'l. 34.
sem o justo despejo e desembaraço; aca- lebrou a encommendação. § Vigario en- . EnCOlltl'Rtli!}o, R, adj. Que se encontra.
nhado. § /1omcm de pensamenlos encolhidos; commendado; o que não é collado. § Vida § Fa~er-se encontratliço; ir encontrar como
acanhados. § ii. netrahido, solapado, pro- cncommendada aos venlos; entregue. Sá e (lor acaso. Lobo, 72. Palmo P. 3. r 113 v.
fundo, fechado, não franco.
"fi-r. 2. p. 4,
§ Enconlradiço; U~. que se encontra e acua
EncolblUlc'mto 1 S. m. Contracção: V. g.
EnCOUllllelltlalllento, S. m. (ant.) En- a cada pa~so, ou de acaso.
de nervos. § Timidez, acanhamento; falta commenda, guarda, cuidado, ou mando, e
Encolltrílllo, p. p. de Encontrar, e adj.
de despejo, de desenyoltura. Agiol. Lus. 2. direcção: «astem·te das persegnições da Junto: wn 1'io - com oulro. B. l. 9. I.
113. FerI'. Eleg. 3. r. 52 v.
pes oas, das quaes o - te deu Deos, para "está - pela parte do Oriente com outro
Encolhido, .p. p. de Encollar. Arte da h'mra de seu nome. Ord. Ar 2.. r 30. § grande rIO... § ng Opposto: V. g. coslumes
Pinl. r 94. "encollado o páo, dai-lhe uma Ordem, preceito.
I"ncontrados. V. dc SI1SO: "esLyJo - aLada
mão de gesso..
Euconllllclldar, ou ElIcolllcnd"'r, e a arte oraLoria- Vieira, I. 37. "a morte e a
EncolllllllelltO, S. m. Acção e eITeito de derivo V. tl'ans. (do Lat. col1lmendan) Man- l'esurreição, duas cou~as tão enconlradas"
encollar. .
dar fazer alguma obra, commls~ão; alguma !<l. § Din'erente em opiniões, desejos, perEncoll"'r, V. trans. Dar uma, on mais compra: V. q. encommendei·lhe um par do tenções. Ulis. 2. sC. 2. «sabei que enCOlll1'amãos de colla, para pintar, dourar, etc.
bolas; ou que me comprasse um cavallo. § dos estamos. (não servimos a mesma dama,
~:ncullch'iar, V. trans. Pór colleira a /lecommeudar alguem a outrem, pedir lhe mas a duas diveroas, ainda que irmãs). §
algum animal.
que o agasalhe, favorrça, proteja; e assim Ot'Clens enconlradas' contrarias, oppostas:
Encóll.lo, S. m. (do Gr. enkotpion, de algum negocio, que o tracLe, ou favoreQa: "encontmdas leis com a razãoll. § EnconkoIpos, seio) nelical'io, que, ~usJlenso do "encommendava ao socorro do cavallelro lrado; muito unido, sem separação: v. g.
pescoço, se traz ao peito. B. Flor. 3. 389. do tigre- Pa171l. P. 2. c: 1~3. § Encarregar sobrancelhas encontradas. § nesi -tido, im~ncollritc, S. l'. (do Gr. en, em, e kolpos, de alguma cousa; commls IOnar. § Encom- pugnado. T. de Agora, I. I. "a mentira, aduseiO) (I. med.1 Inllammação da vagina.
mendar algwn sagredo na (é de a/gLlem; con- lação, odio, erão enconlrados, abominados.
Encolnwb.'lu ....lo R, adj. Canhão en- fiai-o. Lobo. § Encolnmcndar; mostrar que "começou a virLude a ser enconlrada.. ataooIll1llbrinado; de 25 até 26 diametros de é digno de estimação: V. g. encommen.dara cada (como o justador, Cjue leva encontro).
Iongor, e cuja bala pesa 30, 40, e mais Li- na oração que fizer. Est. Ant. da Unw. ~ />'eo, 11'. S. Eslev. • faz damno ao erwontrabras.
Encommendar o de{unclo; o corpo, a alma, 110, e desfavorecidoll P. Rib. Rel. I. § EnEncomendn, e derivo V. Encommen.da. practicar o acto ªe encommendação. § ii. contrado com; contrario, opposto: V. (l. enEncomlár, V. trans. Louvar, elogIar. nezar pela salvaçao de alguem que morreu. contrado com o serviço de m-rei, e bem puB~alldão, Conselho e Volo, p. 17. «cnco1llia- § Encommendar algu.em a V"-'!:s, aos san- blico; com as 1I1a'Cimas do chrislianismo e
vao o Inrante D. Pedro (o regente)". § En- clos; rezar por sua IIlterces ao, para que da lwnra; incompativel: "enconlrado com os
Cllmear, dilTere.
seja feliz, etc. § Encommendar; entregar: g.)stos da carne" Arr. 3 29. contrario, em
Encomlástn, s. m. O que louva; o que "sementes que lhe encommendamos (a ter- oPJlosição de rivalidade, querendo cada um
faz louvores discursos ou escriptos lauda- ra) por agriculturall B. Doe. 1. Prol. § En· a cousa para si só. ULis. 2. sc. 2.
lorio . "
cOl7l11lendar a/,guem á memoria; fazel·o me:
Encolltrão, S. m. A pancada que dão as
J::ncoml"'O(lco, D, adj. (t. de rhe!.) Lau- mOl'ave.1. § Encommenclal: alguma CO!tSa a cousas, que se encontram; empurrão de endativo, laudatorio que contém eloO'io ell- memoria; tomar de cór: ~t. fazer memora- contro, choque, embaLe, tópe. Ac. cios Sing.
comio. Agiol. Lus.'7'. 2. p. 140. ((encomlasli- do, lembrado. Leão, ChI'.. 1..f. 39. ~. "En- 2. 391. § Aos enconlrões; loc. adv. aos emCQs lou\'ores» «genero cncomiasticolI B. Flol'. commenclou. seu nome a .!mmortalIdad~- purrões. Vieira, 1. 638.
t 12.
Pinheiro 2. 6. "encomendavao sua memona
EIICOlltl'á." V. tran . Dar encontrão, tololncôllllo, S. m. (do Gr. egkómion (eg, á eternidade" /1. P. r 170. 2.
par; chot;ar por acaso, ou dê proposilo; e
por tnj Louvor, elogio. gabo. 1'. de Agora,
Ellcollllllentlár-Olc, V. r«:f. Recommen~ talvez com lança, ou alabarda a ferir de
t D. 2. (. 67 V. Jlfcm. de Lili. Porl. 4 40 V. dar-se. § Encommendar-se a {é d~ alguem, justa: "enconlrarão-li'le o cavallo com as
§ Em geral, pronuncia-se enc6mio (ó agu- entregar-se, confiar-se, esrerand,o ~ elle bom alabardasll M. e Moça, 2. C. 56. Lus. "o endo).
acolhimento e bons omclOs. Jil'cl1'e, I. n.O conlra denodado, pelos peitos a lança lhe
lolllcOlIIlsllár, V. intrans. (t. jurid.) Cahir 47. "se enco;mnendou á fé e clemencia do atravessa" Palmo P. 3. -o encontrou pelos
em commisso: ((não paO'ftrão a renda, ou Estadoll. § Enco11l71l.enciou-me em vossa mel'- p~itos') "aqui o arroyo torse e tremecendo
pcnsão da quinta pelo qJ'e encommissárão- cê' i. é ao vosso favor. Eu{l'. 5. I.
d enconlral' J1Um r.enedo, que o atalh~1I
(,4~linha, de Lib~llis, Annol, 4'l. p. 95.
'Elle~m."'~llllelro, D, S. Pessoa que to- (chocar, embater n .elle). § Ac1Je~a...., e ul!-Ir
EnrolUlIlêndll, S. f. Acção de encom- ma comnllssao de encommendas, e as exe- uma cousa a outra. V. (l. a na/,wc..a havlamcndar: f'a::cl' uma encommenda. § A co\1- cuta. H, lJom. J. 3, C. 32,
I lhe encontrado as sobrancclhas, com que o
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afeiou assás. § Enconlral' conlas, dividas ;
compensai-as, descontai-as entre si, os que
mutuamente são credores, e devedores de
parcellas. § OppOr-se, ser contrario, oll'ender: v. g. encontrar a alguem os ~nlenlos ;
o goslo : cousas que encontram as lets, a consciencia. Paiva, Caso c. 5. «encontra a razão.
V. do Arc. 1. c. 3. "encontra as lei .. "não
houve homem, que II1'a não encontl'asse (contrariasse, dissuadisse a jornada a Oarroso)
com mnitas razões.. ht. 3. c. 5. «doutrina
(do evangelho) que tanto encontra a carne..
os maus aflpetites. Paiv. S. \. 242 v. contrariar, repugnar. § Desajudar, desfavOJ·ecer.
V. do Arc. 1. c. 3. § Encontrar a vontaele de
quem se, ama; adivinhai-a. preveni I-a. Guia
ele Caso p. 10. § Enconlral' alguem algttma
cousa; ou (intrans.) com algwna cottsa; conseguil-a por acerto, e encollt,ro, a.cl!al-a por
fortnna, acaso, sem bnscar, IllquIrlr: v. g.
encontrei muita genle. Luc. 3. 15. «mais
encontral'am acaso (as ilhas) do que acharam por arte. Ined 2. 477... que cada hum
devia possUir aquello, com que o a sua boa
fortuna enconlrára. o que a sorte lhe deparon.
Eocolltrlu', v. intrans. Ter repngnancia,
ser contrario: «acção que encontm com ~s
leis da honra. "interesses que encontrao
com os de outros pertendentes.. chocam,
oppõem·se, luctam (tras\. dos encontros das
lanças dos que pelejam, pugnam, relnctam).
§ Encontrar alguem com algwna cousa; fazeI-o chegar a elta. V. o v. trans.
_
EIlCOllt,'ár-/'lc, V. ref. Dar-se encontrao,
cllocar-se por acaso, ou dp. proposito. § Encontral'-se com a/guem; jnstar, cOll1b~ter-se.
Eneilt. e fig. contradizer-se, contrariar-se:
"contão as coisa - mil vezes, e encontriUJ·se
a cada passo., Ulis. 3. se. 7, .esta testemnnha encontra·se nos seus depoimentos.. §
Encont1'aI'-Se; ter sentenças, dispo~ições
contrarias, conter antinomia: v. g. estas
leis se encontram; encontram-se nos volos,
opiniões. § Concorrer no mesmo desejo:
ter as mesmas pertenções, e por consequencia rivalidade. Utis. 2. se. 2. "se nos encontra1'l11OS. (em servir a mesm:l dama.) § /1'
encoRtrar-se com alguem em algum sitio; ir
ter com elle. Vieim, \. 632.
Eucolllro, S. m. O acto de encontrar,
cllocando; de topar alguem, ou alguma
cousa no caminho, qner esteja parado, quer
em movimento, etc. "encontl'O das ondas no
rochedo- IJlaus. § Dar um encontl'O; topar.
Lobo, (. 41. "deu com a testa hum grande
encontro na esquina.. § Encontro; acaso: v.
g. feliz encontro. § Por encontro; por acaso. § Recontro, choque militar; e nas jus·
tas, em que os caval1eiros corriam a encontrar-se. Res. ChI'. J. II. c. 1"'l8. "deram-se na
justa muitos, e grandes encontros, sem haveI' perigo algum. § ErraI' encontm; cra
desar do justador, quando lião encontrava
com a lança aquell~, contra quem corria.
Palmo § Pó r-se ao - do inimigo; resistir-lhe,
oppOr-se-lhe com armas. Couto, LO. 2. 15.
Daqui, tel' o encontl'O; resistir ao ataque.
Couto, 6. 9. 16.•que fossem ler o encontro
ao Madunell Vieil'. 5. 444. 2. !l Ter encontro
com mulher; cópula com ena § Sa[r, ou
correr ao encont7'o de alguem; a encontrai-o:
-sái ao encontro, e destemido arrosta as coIlortes, as setas, e as lanças da sorte, que o
buscavall § it. l1esistir, oppOr-se. B. 2.6. I.
e lIg. oppOr-se com razões, impugnando. §
Objecção, impugnação, contradicção, dissensão. H. lJom. 3. \. 1. "sem nenhum genero de -, nem altercação ... se conrormavão no seu parecer" § Obstaculo contrario,
opposição, estorvo.- Sousa. Fios Sanct. r 6.
P. 2. "fortaleza contra todos os encontros, e
difl1culdadesll r 8 V. -encontros e torvações..
«á promulgação do evangelho não faltão
ainda seus encontl'OS. /i'eo, Trat. S. Estev,
§ Contrariedade: «apparentes enconl1'os, que
acbão na historia evangelica. Viei/'. 5. 455.
.encont'ro do segundo evangelho com o primeiro. § Encontl'o de dividas; desconto,
compen ação de uma a outra. L. Nov. "sejão pagos do que fornecerem por encontro
nos direitosll i. é, abatendo-se os direitos á
proporção do que deviam cobrar pelos objectos vendidos. § Encontros contral'ios, v, g.
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pobl'eza e riqueza, saude e doença, Viei1'a, 5./ Conspir. r 244. Est. ant. da Univ. -encorpo60. "todos estes encontros se concilião na rar-se nesta universidade. Ord. Ar. 2. {.2
vontade de Deos, d'onde saem .. § Encont1'Os Man. 2. 4.5. pr.
.
no jogo " duas cartas semelhantes. § EnconE'~corrl'ádo, n., ad.i: Que tem a appat7'OS; as espadoas, os hombros. (Joulo, 7. a. rencm, ou a conslstenCla de COuro ou de
10. § Ü. (I. do Rio Grande do Sul) O peito correias.
'
do animal. § Largo dos encontros; loc. fam.
Eoco,'rcndill'll, S. r. Armadura de coudiz-se por ironia do individuo que é Fona, 1'0. § O conjuncto de correias que se destisovina. § Os encontros etas 'a::as da ave; a nam a alguma cousa: a CIlCOITeadtll'a das
parte superior d'ellas onde vão fazendo a esporas; o armado d'ellas; as tiras de couvolta, e onde nascem as pennas maiores. § ro quc as seguram.
Enconlros; (\. archil.) os massiço que susEncol"'C'IIIlCllto, S m, O acto de cn·tentam uma ponte nas suas extremidades e correar, ou encorrear-se.
EIICOI'rCtll', ou Eocorrclár, v. trao
servem de apoio a toda a con~trucção.
Encolltl'o, S. m. (l. do llrazill Nome de Prender com correias: V. g. enCorreal' bois:
uma ave que canta e póde viver em gaiola. prendei-os, ajuntaI-os coiu correias enlla:
Encootl'oõr, V. trans. ou - Sc,- v. rer. das nos buracos das pontas, de sorte que
Dar encontrões; andar aos encontrões.
vão juntos; e ainda encangados se encor.
EoCOplÍl', V. trans. Fazer pando, enfunar: reiam pelos furos das pontas.
V. g. o vento as brancas vélas encapava. Lo·
ElIco,'rcár, V. intrans. ContralJil'-se c
bo, f. 555.
enrugar-se, como o couro ao fogo. § IIg.
ElIcoqulllbádo, a, adj. (I. pleb.) Encan- Não se fazer tenro; tornar-se duro como
tado; mellido na cozinha. Gar·ção. Sono 31. correias: V. g. acame encorrcou.
Eoco,'rctlr-st', V. ref. Tornar-se duro
-não esteja em casa encoquinhaclo ll
EUCO"lljill', em vez de animar, esforçaI', como a correia, ou o couro: a abóbora cnalentar, elar animo, melter brios, etc., é Gal- correou-se, etc.
Iicismo escusado: comtudo usa-se coragem,
Euco,'rc,', e derivo V. Incorrer, etc. (orlh.
por animo. V. CoraO'em.
etym. e geralmente usada).
Eocórdlo, S. m. 'bubão gallico, mula, tuEocorrllbúr, V. trans. Meller em corrimoI' duro. Madeira. 33. L.
lho. § - se, v. rer. Ajuntar·se em corri.
Encol't1oilllo, p. p. de Encordoar; e adj. Ibos.
A que e puzeram cordas. § Endnrecido, enEIICOI'lclIlIíl', V. trans. V. \lucorlilhar.
tesado. § fig. (I. vulg.) Que ficou desconflaEucortlçátlo, p. p. de Encortiçar, e adj.
do ; encavacado.
Duro e a pero na superficie, secco e poroEIlCol'dollméllto, S. m. O acto de en- so c.omo a cortiça: v. {lo {rucla encorriçada:
cordoar. § lIg. O acto de desconfiar, de en· cra IJn~ua neg-ra e encortiçaelall. § "OS liucavacar.
dos pés, torCidos em raizes, na terra se lhe
E'ICo,'dotír, V. trans. POr cordas ao ins- arrelgão; e o peito, mimoso e delicado, se
trumento musico; pOr corda ao arco. FerI'. torna aspero, e bronco encortiçado. (tirada
Sono 25. L. I. crseu arco d'ouro, o amor a metaflh. das arvores, que se encorliçc,lIl,
encol'doa.. § Endurecer, entesar, corno al- ou rc\'estem de cortiça, ou casca nos tronguns tumores fazem: "dores no pescoço, cosI B. P.
que lho encordoavão todell Andl'. Ch/'. l. C.
Eur.ol'(.Içór, V. trans. Metler em corli,
64. V. Encordio. § (t. de med.) POr cordão ço. § Revestir de cortiça, ou casca de arna moeda, rodeaI-a com certa cercadura na vore: v, g. encortiçar o clvio, a cova. § Faorla. flara evitar o cerceio. Lei ele 14 elejun. zer duro, sccco, aspero, e poro o, como
de 1688. <ccn"'enhos para sc encordoarem cortiça.
(as moedas), e cunharem com nova orla..
Euco,·t1çill', V. intrans. e - !IC, V. reL
EOCOl'doó,', V. intrans. Dar com a lança Crear casca ou cortiça: "se descascais uma
na corda, e não enfiar a argolinha. Pinto Gi- arvore, e 'cobris a descascadura. encortiça
neto 145. § fig. (I. vulg.) Ficar desconfiado; em poucos dias; se fica ao ar, não se cnencav;lcar; ir á serra.
casca ás vezes em muitos mezes•. § TorEIlCOI'uclbódo, a, adj. lanl.) Escornado; nar·se como cortiça.
Eucortllbill', V. trans. Encurralar o gaaviltado, desbonrado. Oh/'. do Condest. (.
62 V.
do, meltel-o na córte, no cortelho. Leonel
Eucoroçádo, a, adj. Encarocllado. Dizia- ela Cosia, Egl. nas noto pago 3'27.•dc huma
se dos réus. a quem se punha a carocha pa- parte era con trangido tornar a casa a elt·
ra irem so[J'rer a pena a que por sentença cortilhar os cordeirosll.
EUCO/'llllIlCnlos, S. m. pI. (I. de calaraeram condemnados Gil Vic. l. 240. "cada hora encoroçacla.. falia de uma alcoviteira que te) Peças, que atravessem os braços e poso
muitlis vezes róra mandada açoutar. § Bene- turas do navio. para as fortificar; talvez
licio encoroçado; aquelle que é servido pe- encasamentos.
lo apresentado, comendo abnsivamente a
Eocosco,'lado, a, p. lJ. de \Inca corar,
renda o apresentante. Consto àe Evol'a, Tit. e adj. Crespo, enrugaclo, cncarquilhado. §
13. C. 2. V. Coróça. e Carócha. § Abbadia Encodeado, encrostado.
encoro,Çacla; cujo abbade usa de baculo com
Ellcoscorár, V. trans, Fazer encrespar,
ju.risdlCção quasi episcopal. Etucid. al't. Co- como os coscorões: V. g. encoscorar o ca1'0 ça.
bello.
Encol'oçÚl', V. Encarochar.
Euco/'lco"fÍr, V. intrans. e - /'lC, V. rcr.
Eucol'ocbór. V. Encarochar.
Crear codea, crosta. § Encrespar-se como
Encoronluido, B, adj. Cava/lo encol'O- os Coscorões: .com o solo COiro se encasnhado: que é defeitlloso na corOa do cas- corall "o cabello do mulato encoscora-se•
co, GatviUJ, (. 10'l. § Que é doente dos cas- i. é. não assenta lizo. § Eurugar-se, encarcos
quilhar-se.
Eut'orlllído, p. p. de Encorpar e adj. Que
EucóspaH, ou EnCOl'lpía/'l, S. r. pI. (lo de
tem corpo bastante, não mui delA'ado : V. g. sapateiro) Pecas de madeira, que os sapapapel, panno - . § Homem - ; alto, grosso, teil'os melleÚJ no calçado, para o alargar.
cheio de corpo.
.
§ A1eller nas encospas; (Ioc. famil.) fazer caEucO"I,"dú,'n, O mesmo que Encorpa- lar. B. P. "meller estes Judeos nas e/leosmento.
pas, a vêr se alargão o animo a dar alg~EllcorpnlUcuto, S. m. p. uso Qualidade ma coisa ao E tado, e a fazer algum semda cousa que encorpada: encorpamento ço do que furtão nas suas onzenas•. § Metdo panno. ~ Corpulencia.
.
ter-se nas encospas; calar-se.
.
EocorlUlr, V. trans. Dar maIs corpo,
EIlCIÍStll, S. f. Terreno dechve de um
grossura, espessura, V. g, ao panno, papel, monte.
.
Eucostndélll, S. f. Favor ou ser~:ço
etc. § - , V. intrans. Deitar corpo; crescer,
ou engros ar.
prestado contra voutade, depois de mU~ qs
Eocorporamcnto, S. m. (I. pharm.) A. TOgOS e iIlsistencias d'aquelle que o sol.ICImistura de varios ingredientes em um com- ta; diz-se principalmente de emprdesllll':t0
posto.
de di nhei 1'0 : tevet hqie ullla encosta e a e
Eocorpo,'ár, e derivo V. Incorporar, etc. cinco mil l'eis; encosto.
d'
"as almas encorporadas espiritualmente em
Eoco/'ltado, p. p. de Encostar: e a, J:
Christoll Fios Sanei. P. 2. r. 4 V. 2. Port, Rest. Arrimado: V. g. encostado a uma arvgl~s
Castilho, Elog. de D. J. 1lI. M. Lus. 5. 206. n'l; lança no colovBlo. Lobo, 2'l2. <ce o
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pastores com as mãos na face encostados
),ncoll"I1!<iu', ou ElIcoh·ncá." V. trahs. ram-lIo. Fcrr. Cioso, 3. sC. 1. e lIg. "os essobre a do penedo, as ouvião" fig. Chega- Armar, ve~tir de couraça: lIg. «·alg. inse- birros encovão aos que prendem na cadeia"
do, pegado: «na Arrica, a que a ilM jaz ctos, e anlmaes que a natureza encouraçou ~ Os cães encovam a caça; obrigam-na a
cncoslada" Luc. 1. e. t3. § fig. Encoslado a para se valerem de seus contrarios" § En- [ng'ir para os seus covis. B. 4. Prol. «cuialgllem; que está á sua sombra. Luc. q. c. cOtWaça1' um navio, uma f01·lale::.a; reves- dando que 11le tem encGvado hum coelho, e
4. «encoslados a pessoas devotas" it. acosla- til-os de couraças, blindaI· os, couracal-os. acha um lagarto. § fig. Esconder, occuttar:
do, que subsiste de sua mercê, ou á conta
EncoUl'lI!<i.r-sc, V. ref. Armar-se -de con- V. g. encovar os lalenlos. § Encovaralguem;
d'ella. Luc. 2. c. 5. -o collegio de S. Paulo raça; e fig. <r- da 101'iga da fé" § Preparar- (Ioc. Dg. e famil.) fazei-o retirar vencido,
esleve como encoslado ao dos estudantes se moralmente pam resistir a grandes dó- calar-se convencido. Bocage, 3. 9. "encovar
uaturaes da India" Pinheiro, 2. 23. «- na res, solfrimentos, etc.
toda huroa rua» (os moradores d'ella.)
lua pruuencia" confiado: «minha honra
EncoUl'údo, p. p. de Encourar, e adj.
l':lIcol'ill'-"e, V. ref. Estar encovado:
eslá encoslada sobre elle» ineel. 3. 90. -es- CoLJerto de couro. § (I. do norte do Brazil) .os olhos se encovão', 1Ilaus, 29 V. § Eneo·
perança - a Deli..» § Enccslacio; (t. LJot.) Diz-se do que se veste com fato de couro á Val'- se; fig. retirar-se, esconder-se ~ encoOiz-se das folhas quando tem toda, ou moda dos v.aque,iros do ser\ão. § /t'eri.da en- vando-se S. Dento aos oll1os do mnndo» Feo,
cluasi todas, a sua face superior applicada coumela; clCatl'JZada. § adj. Catxas ou al'- Tral.2. de S. Benlo.
ao Ironco, ou ramos: tamJ)em se diz dos cas encoumclas; loc. lIg. segredos: v. g.
ElIcl'Otíte, S. m. (do Gr. ogMalés (eg
pedllnculos. Brol. D. § Ser encostado; (Ioc. não sou de caixas encouradas ; encobridor por en), casto) Nome de uma seita Christa
fam.) aLtender de má vontade a um pedido do que convem dizer-se. § Coração -; in- fundada pelo anno t50, por 'faliauo. Seus
que nos incommoda; diz-se prillcipalmcn- sf'nslvel, duro, impenetravel, como forrado membrQs sustentavam que Adão não se
le do que importa acrificio de dinheiro: de couras: callejado, forçado de dureza.
tinha salvado; tractavam o casamento de
/iii encostado com um bilhele de beneficio; JIolncolII·i.r, ou Encoh'll", V. trans. l/orrar corrnpção e inconlinencia, d'onde lhes veio
{!li enco tado com ciois mil nUs. § Eslal' en· de couro,' ou pelle. H. P. 2. c. 16. -man- o nome de encl'aliles, ou continentes; abscoslado; (Ioc. fam.) diz- e das pe soas que UOU enco!t1'aI' a cadeira do juiz com a pelle tinllaJ?l-~e de carne e de vinho, que elles
se deitam para repousar um momento.
de seu pai» aenCOU1'a:r as arcas» H. N. 2. f. snb titUlam por agua na Encharistta.
EIlCOllltlldi..., '. m. (t. pop.) O que pede 237. "mandon se encoltrasscm os bambazes,
ElICI'ÚVO, S. f. Erro que commetlem enhabitualmente dinl1eiro emprestado, e é em qni ia a polvora". § Enr.ourar-se, V. rer. cravando as bestas. § A acção on effeito de as
remisso no pagamento.
ou
encravar. ilego, Alv. c. 68. no fig. Au!egr.
Ellcostlllódo, p. p, de Encostalar. ReduEUCOIII'IÍl', V. intrans. (a ferida) Cicatri- {. t4.. v. -que lhe hei de tirar a encrava,
zido a costaes capazes de se carrf'garem zar-se, crear couro, ou pelle nova. ilego, e. vingar-m~ a poder, que eu possa. motesem carga 'de animal. Arligo das Sisas, c. Alvei!. c. 20.
.
tIa, manquelra.
59. 7.
Encoua,do, p. p. de Encoutar. Bens-;
Enc"lll'Oçiio, S. f. Encrava,lura. § ConEllcosCnlll"t v. trans. ít. us.) Itednzir a leslemunhas -. V. o verbo.
.
sa falsa, peta c/ue alguem melte na cabeça
coslaes; enfaruelar, pOr em costaes.
EDcouCiIl', V. trans. 'fomar o omcial com- a outrem, e la vez para o levar, como.IJuem
IF.IlCostUIIlClICO, s. m. Acção de encos- petente, e apprelJender a cousa, cujo uso é enganado se encrava em estrepes. § O estalar, encosto.
defeso pela lei: v. g. encoutar al~nas, bês- elo, ou situação do predio entremetlido nos
tJllcosCúr, v. trans. Arrimar alguma las muares (a quem devia andar de cavallo predios de outros donos. Leis illod. V. Encou a a outra, qne a sustente; apoiar: v de marca, ou permittido pela lei). § lleque- cravado.
g. encostar o baslão, a lal!:pa a unta arvore; reI' o encouto, quando alguem e acIJalio
ElICl'IlVlido, p. p. de Encravar; e adj.
-o colovillo na mesa. § J!jncoslar o úaslão, em contraveução de lei. Ord. Af. 5. 1'. II!!. Pregalio: .ClJristo encravado na cruz» B.
arara; lIg. renunciar ao cargo, dignidade, 25. V. Coutado, e Coutar. Quem encoulava, Carl.
39. § Atravessado, furado. "l\otléde que são jnsignia; dar baixa. § Encoslar on tomava, eram os meirinhos, e offlciaes las, vélas, mastros, gente encravados de
a informação á vonlade do 'infbnnado; ac- de justiça: § Avaliar e fazer pagar o valor frechas, e seltas" II. f1'eq. V. /Jec. 3. 7. 3. §
comUlodar, afeiçoar. /neet. 3. 35. § Encos- da cousa defesa por encouto, quanuo o do· Qne tem Cl'avo mellido pelo casco: V. g. o
(ar atauem; (Ioc. fam.) conseguir por jl1- no não a queria dar, e entregar aos olliciaes cavallo encravado. § Coberto de cinza, tava:
'istencia calculada e artiliciosa, que al- a8prehellsores: aencoulem-Ihe a bêsta em «os maltos encravados_ ChI'. 1J. Seúasl. c.
guem preste, ainda que de má vontade, um 5 §l libras" cito Ol'{t. § Encoular úens; filhar, l06. V. Acravado. § lig. Que está logrado
serviço, ou um favor, que o iucommoda, ou aprehender por execução de demanda. Orei. com peta, que se llie melteu, ou de qnalempreste dinl1eiro que não será decerto
3. 106. 2. § Encoular as leslemunhas; quer sorte enganado em prejnizo seu; ellre tiluido: (utano encostou-me com esl(/. notificar-ll1es, prolJibir-llies que fallf'm, ou cravilhado. B. L. e Cal. . 280. § Culpado.
lIlassacla; v. g. de levar alguem nm paco- conversem com quem as nomeou, ou contra Vieil'. t. 778 "OU dissesse si, on não, semte, um recado, uma carta, etc.; encostou- quem o nomeado, ou coutado por testemu- pre ficava el/cravuelo» atalhado, colhido,
me com de;; loslões ; lledio-m'os, emprestei- nha deve depôr cm juizo. Ord. Ar 3. T. 62. convencido, § Pregado; lHo: «os olhos enIb'os, e fiquei naturalmente sem elles.
2. "dos que faliam com as leslcmunhas de- cravados 1)0 crucillxo» Lus. 5. C. 17. ~ 1'erras,
t;lIcostól'-se, v. reL Arrimar-se: v. g, pois que som encouladas» (nomeadas e to- ou predios encravados; são os predios me- a uma parede. § IIg. Dnscar o amparo de Ibidas de fallar com a r.arte nomeante (V. nores, que ílcam em meio de outro maior,
alguem : encostou-se ao conselhei1'o. § Acos- pararjl'. 3. iúi.) ; ou nollficadas para jnrar, ou outros de outro dono, e senl1orio. Leis
Mod. § Unha encravada; onyxis. § Omçlio
tar-se: v. g. enco tar-se a alguma doutri- debaiXO de certa pena, e encolltos.)
ElIcouteh'o, S. m. (aul.) O que cobrava, escravada; (loc. gramm.) a que esta no
na. opinião; segui I', abraçar. § ít. fam.) Deiou requeria os encoutos. Ord. de /J. /Juarle. meio de outra, envolvida em parenthesi ,
tar-se para repousar por um momento.
EncouCo, ou ElICOUO, e der. (comu alg. ou separada por virgulas.
Ellcõstes, s. m. pi. (t, de pedreiro) AvanElIc.'avlIdi.rn, S. f. Cravo, ou hastilha
çamentos, obra a que está encostada, e con- pronunciam) S. m. Multa, on pena pecuniaIra a qnal forceja o arco. ou abobada. § fig. ria imposta antigamente por certas leis, que mettida no casco da cavalgadura. Rego, Atveil.
c. 68. § Cravação: V. g. - com /,I'echas.
de
armas
defesas,
de
bésprohibiam
o
uso
.Homem de grandes allianças, arrimos, e
encosles na republica, raça o qne quizer, tas muares, sedas, etc. e com que tambem e sellas: "a·- das portas, e mnros" Counão o denibaes" esteios, protectores, sus- eram punidos os que entravam C0l110 não lo, 7. 8. 5.
EllcrnvlIménto, S. m. O acto, ou e,tadeviam, ou faziam o que era defeso, nos
lenlaeulos.
l~ucosto, s. m. A parte do banco, ou ca- contos, e coutadas, e infringiam privilegios: do de encravar, on estar encravado. § IIg.
deira, onde encostamos o corpo para traz. -sob pena de nossos encoulos de 6$ reis» Encravamenlo cios predios. Leis Mod. V. En§ Cousa a que outra se encosta, arrima: Carl. /leg. 20 11lal'ço, 1452. B1'il. C. 3. C. t3. cravação, e lIncravado.
ElIC"IlVá." V. trans. Pregar com prego,
2. 59. 7. 8. e 1'.. 62. 6, «condemnar
,cama de encoslo" § fig. Amparo, arrimo, Ord.
nos encoulos, por não guardarem os privi- ou cravo: V. g. encrava-lhe a cabeça com
apoio, auxilio. § Encostadela.
um
cravo. Fios Sancl. V. ete S. Jorge: "enEllco8Crilllo, n, adj. Coberto ue costras: IC'gios a algum dos ditos moedeiros« e L. 3.
f'.348 . • peitarmês os meus emcoulos» (pagar- cravarão a Christo na cruz» idem. •Amol'
cncrustado.
EIlCOllChilllo, p. p. de Encouchar. § adj. me-heis os meus encol!los) V. Ined. 3, 568. que n'essa dura crnz vos encravOtt ... elle
Encolhido, acanhado. Euf1'. Prot. "a lingua Ord. Ar 2. f. 477. "eneoulos que pagam os me encrave a vossos santos pés esta alma
l'ortugueza, que até aqui esteve encouchacla que quebram privilegio de foro dos Juden " triste. Bem. ilim. p. 2. "cravos que encraSCm poder snrgiT" § Mettido em casa com «sob pena de pagarem a nós os nossos en- varão as mãos» lei. Val'. Rim. f. 69. V. Cracilr de doente, ou outro pretexto, para I 'io coulos" Carta de /J. J. 11. na /-l. /Jom. 2. 3. var (seltas). § OITender com cravo o pé da
16. P. da /Jed. Ch1·on. f. lJ· .14. t. Ord.. ~'ilip. besta, quando a ferram. § IIg. Fazer enG"aapparecer qtiando não COI1 vem.
~:ucouchú."
v. trans. (do FI'. coltcher, L. 1. 1'. 8. 7. Ol'd. Af. 1. 1 II. 18. Ftttp. 2. no, burla molesta, e de t?erda, e lograçao,
-os embusteiros encravao os que crcem
50. 7. e 8. V. Couto, e Coima.
dCltar) Abater, deprimir. § Curvar.'
ElICOl'údo p. p. de Encovar, e adj. En- nelles" (os alcl1ymistas) ,,- uma moça» §
tlncOllchill'-st'I, v. rer. Pór-se de cõcaraso § Fazer-se curvo. B. Per. "engoltchar- terrado em c6va, ou em boraco. § llehrado, Dar a entender uma cousa por outra, engale•.
escondido, encantoado. Pinheiro, 2. 40. "en- nar: «este velho não se deixa encravai'» §
~:llcolII'n!<"do, p. p. de Encouraçar ; e cov(/.do nas cboças« 1'. de Agol'. 2. D. I. r Melter prégo no ouvido do canl1ão, para qne
adJ. Armado de conraças, ou couras; e lIg. 55 V. «o encovado monge" § lIg. Ol/ws ellCO- não possa servir: .encravar a artilheria»
olaltí-; o escarabcl' -. § (j0". «Encouraça- vados . sumidos debaixo das sobrancelhas, M. C. 9. l40. § Pregar frechas, virotes, etc.
do clc grandes pal1'ocinios. § llg. Moralmente afundidos. § Ficar encovado; (Ioc. fig. e Nau(,.. de Sep. r 88. V. § Culpar accusando ; encravillJar. § Encra1:a7' os olhos em alpreparado para resistir a grandes dOres, fam.) V. o verbo.
Encol'ú,', v. trans. Enterrar, metler em gum objecto; pregai-os n'elle, fixai-os.
1ll1ortunios, etc. § Navio encoumçado ; blinEncrnvár."e, V. ref. l/erir-se com as
dado, couracado ; qne tem o costado reves- cova ou em boraco. Amaral, 11. "as emas
tido de chapas de aço de gl'ande espessura põem e encovão os ovos na areya» .as fOfJpi- proprias armas; e fig. licar con vencido, '
para resistir á artillJeria inimiga, § -, S. gas encovão no verão, pa~a comer no m- refutado com as suas razões, respostas. lJtut.
verno» i. é, recolliem mantnnento, e enter- § Encraval'-se no lodo; atolar-se milito. BlUl.
m. ~avio blindado, couraçado.
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p. p. de
trans. Compromcller,
enlalar alguem . m tlel-o em lrabalho , ou
envolvel-o em responsabilidade pecJJniaria.
§ - sc, v. ref. Comprometter-se, entalar-se,
metler-se cm dil'flculdades, em trabalbos.
§ I.\ndividar- e.
Encriavo, S. m. A ferida, que se faz eucl'Uvando a b6sta. jJrcsles, t: 13. V.
lóJIlCl'CCC", ou - '"CC", V. tmns. (ant.)
Crescer, exaltar, exaggerar, levanlar. P. da
11. 6en. '1'. 3. p. 338 "lanlo clwrectkào os
1l11tigoS da onlem da cavallariall
1':"CI'éo, ", adj. lant.) Jncredulo : V. g.
o judeu, o herege, o pagão-.
.~nc.·cscl... é .. to, s. m. desuso Augmento: V. g. -ele clespe;as. Cou/. Sole/. I. 34.
"não chega para as desprzas ord i narias,
quanto mais para encrescimenloll aecre cimo.
F.nc"'~slllí"o, p. p. de ii:ncre par; e adj.
Crespo, revollo emmaranhado : cabcllo encrespado. "gadelhas encrespadas" Cam.Canç.
8. e Lus. 5. II. § Pinheiro, 2.100. "eslatua com cabeças encrespadas de raios de
ouro" § Mar encrespaelo; sóm nte agitado.
de hnma viração branela e g-alerna» Vieir.
5. :lI I. Eneida, 3. 150. "aguas cncl'Cspaelas ll
/lolim, Nov. I. 30. ~ Encrespado: fig. irrilaelo, alterado, abespinhado. "roupas - a ferro quenle» (Ilrespas) "peixe - el'e-camas»
Ellc...nlll"ldo, n,

Enc.. nvllhú..,

V.

Vieira.

E"c"CSIHldill' s.
frisar o cabello, elc.

n,

DI.

lo'erro de encrespar,

r. ou
S. m. O acto de encrespar, ou encrespar-se; eSlado do que e .
lá escrespado.
.a:;"CI·CSII iu', v. trans. Fazer crespo, annelar, frisar: V. g. encrespar o cabel/o; - a
?'OUIJa engommanclo. § ~'azer rugas, eTIl'ugar : V. g. encrespai' a vestido cum pregas. §
Ag'ilar levemenle; tomar crespo: V. g. as
cOl/chas, e seixos encre pam a branda veia
ela correnle; i. é, fazem parecer rugosa, e
crespa, não liza: a leve aragem encre pa a
superficie das ag'uas; e fig. Cam. Elcg. 6.
.os roclledos que encrespam a co tall as
alabal'aas, os canhões, que encrespam as fileil'as, as ameias, as muras, elc. § Encrespar
a ligrc a lomba; ouriçar. Seg. Cerca elc lJiu,
/'. SI. e assi m, a javali as ceJ'das, a leão as
comas. Eneicl. 12. 2. V. Encrespar-se o animal {era;;. § Encrc.~pal· o nal'i;; ; erguei-o, e
arrugaI-o, de commum sigual de desapprovação, e censura.
],;uc,·cspA... sc, v. rer. Fazer rugas, enrugar-se: V. {J. encrespar-se a vesliclo com
pregas, as anelas com o vcnlo, ou embale: "as
llandeiras se enCrCS!JãO (ondeando) com o
vento" Voltlo, 10. O. 8. § Encrespar-sc a
mal' ; alterar-se, agitar-se: itencrespào-sc as
aguas com a viração. Palm. P. 3. r II.
J1cncrespa-sc o mar com o veuto» Cal/la, 10.
lO. 8. Y. Encapellar. § Encc1'l'QI"sc; fig. allerar-se, irritar-se, abespinllar-se, indignarse. M. LtIS. l. 131. -não sc cncrespcm os leilares» -encrespar-se alguem com soberba.
§ Encrespar-sc a avc; abri~ a' "pennas;
ouriçal-as' - o animal {cro;; ouriçar-se,
quando quer acommelter. Encid. 10. 179. e
lig. diz-se dos homens ameaçando: IIcomeçon S. Bernardo a encrespar-se contra elle,
P. dis. c-lhe" Fios Sancl. V. S. llcm. Abbarlc. M. P. c. 150. IIcomeçando os 13ramás da
guarda a se encrespal'em contra nó li· Viriala, 17. 83. § Encrespar-se; dar mo')tl'as de
esqnivança, 'e desanior, oU'desdem, fazer-se
dil1icil a mulher. 11. ele Isca, /' 33 V. § Encrespar-se cam alg.; não se lhe acanhar'
fazer mostra de querer brigar, resistir. '
a::nc"initc, S. r. (t. geaI.) Encrino petrificado.
Enc"lnitlco, ", adj. (I. geaI.) Que conlém encri nos: "lerreno cncl'inilico"
I::nc.-ino, . m. (do Gr. cn, cm e "finon
I)'rio, por callsa da fórma) (I. zool ) Ilspecié
dc zooph)'lO.
1':nc.. l'"t ....Jo, 0, adj. Ornado de crisla, ou
etlas ele cava 110 : V. g. capacete -.§ Que lem
a cri ta I vanlada. § lig. OrgullLOso, arrogante. ~ ii. p. p. de
l·liUII'lst.i,·.sc, V. reI'. Levantar a crista.
§ fig. Tornar-se arrogante, altivo, orgulhoso.
En("·csll ..d .....
S.
.a:;nc,·csIHOUIC.. to,

ENG

EG

ENG

adj. Que tem ou formou põem a cruz. § fig. "Ao - ~e hum valle.;
1 I. é, ao atrav ssar. Loba, f 057.
E"CI'O!ltiar, V. trans, e - st.·, v. r I'.
E"CI'uzlllll'ulll, S. r. Encontro I1e camiCrear, formar crosta.
nhos, que se cl'llzam. § Al{aiala de cnc/'UúdO, p. p. de Encruar e arlj. Que :.ilhada; loc. fig:. a que faz bom barato lIo
se não pôde cozer; on cozeu mal; endu- seu serviço, ou preslimo. Eu/i'. I. sC. 2. § ii.
recido. ~ fi~. Insensivel, duro, obstinado; A pe soa, que todos occupam, c serve ue
IIlrazia o animo encmado, e soberbo.. B. 2. graca, c põe alguma cousa de seu, e u
2. 4.. (fallando de um, qne ('C'z pazes [lar for- quein ningnem fica obrigado.
EllCI'uzllh""lo, p. p. de ~;ncl'Uzilhal·. §
ça, e desejava quC'bl'al·as) 110 tirano mais
Imm'uado" Cruz, Pocs. r Il,j,.
a Ij. lUares enc1'ltziUlaelos; cruzados, bl·avos.
1,"cl'lInllu~nto, S m. O aclo de encruar, Sá e Mil'. Estr. 2. sC. 1. r. 9'2. e Vi/h.
ou encruar-se; o eSlado da cousa encrua.·lncl·nzill""·' (ant.) V. Encruzar.
da; crueza.
EllCI· ..zllhi..·.'w, v. rel'. ~Ielter-se C'm
.':IlCI·II"'·' V. tran . '1'01'11111' a fazC'r cril, e encruzilhada, perder· se 110 caminho. F.Elys.
enrijar o CJue estava quasi cozido: v. g. a 7. 176. lIentrei em senda falsa, e encru;iagua {ria Fez encruar 8 gui.laclo; encruou- I/wi-mell.
l1ic a eslomago. !'; fig. Endurecer, callC'jar : EUCllhádo, p. )lo de ii:ncubar. llecolhido
"parece que as prl'gações encruiio mai al- nas cubas: V. g. vinha encubaria II. /Iam.
"'uns peccadores" Ciosa, 2. sC. 3. palavras I. 2. 35. § fig. Occulto, escondido profunboas, conselhos, amoeslações, encl'uão-no damrnte: .Iá dentro da ua alma, onde a
mais" § EncruaI'; ('azer, ou tornar cruel. § paixão andava cncubada, e secreta.. Palmo
ii:xa peral', irritar, inuignar. 11. 2. 7.6. IICIt- P. 'I. c. 79. V. Encovado.
cruaria a vonlade do Hidalcão» (,as más paE .. Cllh...·, V. lrans llecolher o vinho, ou
lavras danão, e encl'uão o coração daquel- oulra cousa nas cnbas. Cunlla, 1/. c/as IIrc.
le, que querClmos emendar.. Gaivão, S. I. (: dc Braga, 7'. 2. § fig. Occultar. § Incubar,
IIG. § 'fran tornar a boa dispo ição de a - dHfere.
guem para fazer acção boa: ,,- as moslraz
EllClIltél·tll, 1~IICllhl'il', e derivo V. Ende arrependimento, o pezar do que obrára coberta, I\ncobrir. etc.
E .. ÇIl;;Cllti..·. V Sujar. P. ela II. GCIl. I.
imprudente"
.
.a:;"CI·lIill·, v. inlrans. Encruar-se: "huns 457.
corações abrandão, oulros ellel'/Iãu" Fcrr.
EllcúlclI, S. r. O e [lia que se traz em
Eptlhalamw.
lerra de inimigo, eu e manda a dar, 011
EIICI·......·."'c, V. reI'. Tomar a fazer-se trazer noticia'; esculca. Ined. 1/. 4.81. e lll.
crú o que eslava quasi cozido: e fig. lIen- 21. "esta sabia clle, porque trazia antl'e elCl'UOU-SC a nego(;Ía\;ào entre Afonso de AI- Ics (Mouro) suas cnculcas •. V. Inculca.
buquerque, e o vice-rei" i. é, ficou como a
Io:llculcill', e derivo V. Inculcar, elc., copriucipio, Casl. '2. c. 105. § Encl'ltal'·se: rn- mo se usa. Inect. 2. 481. e 3. 21. -se le Cl)'
cruecer-se, fazer· se mais cruel, encarniçar- culcar o que llnscas (onde se vendC'm perse. /lisl. elc lsea,
109 v. "cllcmál'ào·.w; os dlzrs). Ferr. Bl'isl. 4. 6. Ol'el.
I. 51. 56.
combatentes uos g'olpes que se atiravão" V.
J·lncllmc....lo, ", adj. Poslo no cume, ou
Encarniçar-se. § - a oeho; exacerbar-se: uo cimo.
IImnitos males CJ1cl'uão-sc mais com aspe.JIlClUncill·, V. trans. Pór no cume. § • ireza, e remedl'ão-se com di Silnlllaçao., luar no alto, cimo, ou cnme do monte, ou
Paiva, S. I. /. 'l55 V. ~ -- u Iyranno ; ficar '1'1'1'0; no pico.
mai duro. § tI. med.) Tornar ao eslado an.,:"culUcill·'SC, v. rer. Elevar-se ao culigo ã doença ou mal que ia sal'alldo, 011 ,11r': rrmoutar-se. li. P.
diminuindo: V. g. encrual'-se a lasse, a clla1':UCUI'I'IIIl\do, p. p. de Eucunalar: e
ga que ia a melhol', clc. Encrual'em-se as fig. "para ·ter o t)TallnO melhor eJ1cttrralahumores, as incitações; não cozercm, en- cio" como preso. em lagar que não po sa
Cfuecerem- 1'. COI'I'. ele Abus.Il/l.tl.
escapar. Coulo, l'l. I. 18. "encll1'1'maelo nos
.a:;IICI·IIÜt.·lc.· ... ,··.~C,. V. ref. (allt ) I~nfure- arrayaesll po lo em cerco n'elles. Lemos,
Cel'-se, agilar- e; deixar-se levar de sanha, Cerco ele Mulaca, tJ. 49. diz: opor se verem
ou crueza. § Ellcrudelecielo, p. p. Pdm c O('III'1'(dados, e mellidos entre paredes».
l1om'a, L 14.
s·:"(·IIrl'III.\,·, V. trans. Melter no curral:
1::IlCI'II('CCI', V. lrans. Encruar, fa~rr L:rú: l' (I "ncnITa1ar as gaelos. § fig. Encanloar,
e fig. crurL
raZI'1' recolher, e encanloar em posto, de
1::llcl·lwce.·, V. inlrans. Encrllrcl'r-sr; olldl' lião ha sahida. Coulo, 4.2. 3. lIen/:urencruar·se; fazer-se crlÍ. § a. 'l'orllar-sr I'ulu!' 110 castello» "os Portug'uezes encurl'acril, cruel. Fel'l'. Eleg. 3. IIquunto o moço ldl'Cio os Mouros em Arrica. fizeram que csencruece, a mãy abranda...'
tivessem lã como presos.
.
EIICI'IICCC"'sc, V. rer. Encruar-se: v. g.
EIlCUI·I·lIlú.·,sc, v. reI'. Me\ter-se cm Slencruar-se a cslomago, quc ift co:;enclo as ali- lia de onde se não póde sahir: V. g. encurrumenlos. § ii. Fazer-se crú, cruel: IICI/CI'UC-. lar se nas pl'aças e {ol'lalc:.as, deiltUndo 011cc-se () amor quem ha que o abranl1e'/" Pcn'. tras forlilicaçôes mais largas por con.lranOdc, 8. L. I. e Elr(f. 7. 59 V. -qllandó mais ~imenlo: eslal' encurralado na praça. rorlalllanso eslã. mais se Cltt,/·uccc" IIcncl'uccia-se te:;a, o que não é senhor do campo. dos ara guerra.. Lcüo, Uhl'. Af. V. § [Iazer- e duro redores. Coulo, Solel. "perdeu a villa, c se
como o qne eslá crlÍ, e se atenra sendo co- enC'UITalau 110 castello...
zido.
Ellcurt.ído, p. p. de Encurlar. § Abre"~llc'·lIclccc.·, v. il:lran . e - SC, V. rer. viado: lIoh encurlacla viela! (do qne morreu
Fazcr-se cruel. § Encl'ltclecel'-se conlra al- moço na guerra)" Cam. Ecl. I. Res. Mi~c.
guem; tractal-o com crueldade. An·. 3. 23. IIClwlu'lalla a negociação com os termos tao
"Diocleciano e Maximiano se encruclccião urgentes qne se propozeram u •
conll'a os Chrislãos.. Leão, 1)escr. c. 73. §
EIlC,"·tllclÕ,·, ", S. O qlle, a que el!CUI:Encl'lwleoer-sc; tornar a avivar·se, e fazer- la. Pinhciro. 2.3. "ellew'ladores ela bel1lglllse mais cruel: III'eio a - a guerra., 111. Lus. daele de Vossa Alteza".
2. 11. 70. lia forluna se ia cJ1cruelecenelo conJ';lIcurtllmellto. S. m. O aclo de encurtra a princezall Anclr. Dial. t7. p. 48'2.
lar. § fig. Diminuição: "cIW/Í7'la1l1enlo do
F.IlCI'UCllt,la·, V. trans. Encruar. l/T. 23. real patl'lmonio. Incet. I. 4t9.
. .
.'lIcrustár, e derivo V. l!1crustar.
I:: II CllI't i •., V. traos. Fazer curlo, dll1l11':IICI'uzAtill, S. f. Encruzilhada. Loba,
nuindo a exten ão, o longal': V. (/. encnr137.
tal' ajo1'11aela'-a cadeia. § AbreViar: V. ri·
J::ncrnúlIlo, p. [lo dI' Encruzar. § Os bra- encurtar a Ictllpo. a negociação. §á c !~I!:.
ços cncl'ltzados; cruzados. § adj. (t. bot.) EsM·. ac. 4. r 1'l8. encurlar razoes, CSvllOpposlo cm cruz; diz-se das folbas, cujo plura. II. J)um. I. 4. 10. e Luc. G. O. II: ,.a
par superior cruza com o inferior em an- huns enwrla os dias com doença•. § 011111gulas recto, etc. Brol. D.
uuir: V. g. encurtar a gloria. 1/. Dom. I. I:
Enc"lIzlUnenlo, S. m. Acção de encru- 2. lIencurtal' as esperanças. Paiva, S. I. f.
zar; disposição do que eslá encruzado. § 165 v. § Encurlal' a manlença, OI'denatl~,
Lagar onde as cousas se cruzam; cl'riza- elc.; diminuir. V. de SltSo, O. 37. ~ El1clt!menta.
lal' as 7Jalav l'aS; abreviai-as. 1/. DOIn. 1;.1.
I::.. cl·nz....., V. trans. Cruzar, atravessar O. § Encltrlw' o jui:.o; enfraquecel·o. Sae
uma peça sobre outra, como as que COUl- Alil'. 97. § Encurlar' a mão; fazer havcrE"cl'o!lllitlo, 0,

crosta.

.;..c.·..
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se fracamente, ou portar-se. com fraqueza:
-o temor lhes encurla a mão" ou "com temoI' cncurlou a l1/ão..
.·:IICIII"IIl".SC, v. ref. Fazer-se curto. Cam.
Filolt. p. t85. -sc lhe começou de encul'lal'
o vestIdo» (sendo a cau a de se lhe fazer
mais curto, o avultar-~e-Ihe o venlre, por
eslar preohe.) § Enctwlal'-.Ie o IOltro,o !'Juando quer arremetter; recolher-se cucolller
o corpo, e abaixar a cabrça. Jl1alu.
§ V.
AbreVIai', S!J n .

.~IICII ....ádo,

Ar

p. p. de Encurvar: c adj.

Feito curvo. Sego Cerco de IJiu, r 318. -mcurvados feITOS» ancora : .. a encurvada C~'conia costa", Dtiss, I. 2~. <dica a cosia mais
cllctl/'vada com hum anca, que faz o cabo
das Correlltcs" B. I. 8. Ii. .. as prayas CIlCltI'vadas·, Uliss. 2.89, <'cncw'l'odo arCOll Lus. l.
86... ondas cnwTvadasll let. I. V'!. Icavadas,
e dOÍlrando a mareta enrolada.) § Dobrado:
ramo com o. pomos cncurvado.; Utiss.

.0

I. 85,

"~lIe'Jr\"ltlí ... o, S. r. O a 'to de encurvar,
ou dobrar. § Curvatura, arqucamento. encurvamento, ou a dobra, por onde se diz a
cousa curva.
1';IICIII"""lténlo, S. m. Cllrvatura. arqucamenlo. II/arcos, ChI'. "t'I1Clt)'l'amclllo arcnal das pontas dos craVOSll,
Eoe",'\""', V. tralJs. Fazer curv<) : v, g.
encurvar tlma vam, l'amo, tálJoa. § Dohrar
com peso, acurvar: v. g, os (i'uclos cucurvam os mmos da arvore. § I~mborcar: v. g.
encurvar o vaso para vcrlcl' o licor. l!.lcgiada, (. 157. § Encun'or o corpo sobrc o ara(/0, sobl'e a cnxada: .alli o lavrador o corpo
CI!CIU'~'all curva, dobra'. § Sellar, dolJrar: n.
II· encurvou a cumicira, a lel'!!u.. ~ - a (Ol/.cc; dar-lhe fr.ição curva. § Enclln'ar; fig.
d~brar, humilhar: -qlle opprimem. c encm'mo ao de polismo os espirilos mais clevados, e ereclosl) § Abater, humilhar: "nalIhazar foi encttrvallo por o rci dos llomão
A~llI'. c. 103.
t~lIe"l'l""', V. intrans. "ergar, fazer-se
curvo, curvar-se: "já enCltrvou com os annosl> (de velhice, ou de velho.)
I>IICIII'\'á'·.IiIC, V. ref. luclinar-se, vergar,
dobrar: v. g. - a arvo/'c (C0m pesados rrucios). ~ Fazl'r cavidades: V. {I. encurvaD1-~e
a.1 ondas. Cam, -encurvando-se o pégo.
Encula, 3. 127. § Fazer volta côncava: opp.
a b(!ja/,: "encurva-se a terra com enseadas"
n. 2. , . 1. - a cosia, a praia: V. Encurvado. Lus. 10. 125. "tornando a costa, a cynosura s'cncuna, e para a aurora s'endireila"
§- o lavrador al'mulo, mondando .. - o carregador com grande. peso, ou de (i'aco.
.l>lIc,-clla, S. r. (do Gr. en, em, e k!lklos,
Circulo) (t. phys.) Nome dado aos circulas
concpntricos, que se formam na agua, qnando n'ella cae uma pedra, ali outra cou a.
1:IIC,'cllco, ", adj. Circular: v. y. a Cltrla cnc!lctica. § como sulJst. f. Uma encyclica.
(t. de h. relig.) Carla -, ou (subst.) uma
cnc!/c/ica; carta que o papa dirige ao clero.
c aos fi('i quando elle quer dar a conhecer
a ua opiniao sobre al&um ponto de dogma,
ou de dIsciplina ecclesla tica.·
t;lIc"clog""nJlhía, S. f. (do Gr. 1m, em,
kyklos, circulo, c g/'aZJh6, eu escrevo) Coll cçao, aggregado de tractados snbre lodos os
ramos dos conhecimenLo humanos, ou sobre Iodas as divisões, e subdivi ões de ullla
ciencia : V. g, eno!Jclogl'0'1Jhia medica.
Enc.)'cl"l.édltl, S. f. (do 01'. en, em. k!/k/o.s, CIrculo, e paide-ia, instrucção) Enc~rlclamento de conbecimentos. § Corpo dldaclico de toda as artes e sciencias, que
sc !,nsinam : v, g. a enc1lctopcctia 1/tel/todica.
§ E lima enc!/clopeclia vira .. loco fig. diz-se
dc (IUCm tem muitos e variado conhecimienlos e os revela de qualquer modo, falando, escrevendo, ensinando, elc,
IlllcyclOI'édlco, ", adj. Que prrtence ii
(·!lcyclopedia. § Que contém noticia', e ('nSIIlO ele loda.. as artes, e <ciencias ; que abc.o.s principias cl'ellas : V. g, diccional'io,
I)
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EUC)"III'OI"I'O, o, adj. (do Gr. cn, em, k!l- cripta). Vieira, Carl. «Deos cndcrcça o efpros, cobre, e I!JIJo) (I. did.) Que é gravado feito da tençam ao fim !'Jue lhe aprazu B.
em cobre.
2. 5. 10. Patm. P. 4. f, e P. 2. C. 13V. "cn":lIdc. Palavra ant. que equivale a d'e/- clercf.anclo as palavras a ella.
te, d'eltes, d'eltas: v. g. ganham herda- Eodercci'l". v. intrans. CamiulJar direimenlos I~OS. meus l'egucngos, e (a::,em ende to, em direitura. Nobil. f'. 3~. PaiOL 3. {.
honras; I. e. adquirl'm herdades nos meus 10. v, -mandou endcreçar para llllm sitio"
reguengo., e fazem d'cllas honras. AJ. Lus. endireitar. Inec/. 2, 26'2. crcndcreçou contra
7'. 4.
31!J. "e nom dom a mi os meus ro- Luis Alvares"
ros, que en(le ei de Jiuver» i. é, que d'ahi,
T;lIdercç'II'-sc, V. reI'. Dirigir-se, encaou d'.ella hei de, ou devo ter. ~ Por cndc; minhar-se: "alvo, a que sc endcrcf.ão uas
por ISSO. Lci de
II. III. Lus. 1'. 4. (. obras. Eufl', Prol. "os grandcs espirito'
107. -sem (luedar cnde por contar hi rem" sempre se cndel'cção acoisasallas" Eu(l'. 3. I.
'enl ficar d isso por contar ahi cousa al"'uEu<lereco, S. m. (uo ~'r. ad'l'cssI)) p. uso
nla. Fel'I'. San. em Ling. ant. o 34. do L~ 2. Indicação de nome e morada posta em so~ 1l/l(Ic,o d'ahi, d'~s:a 'causa. Nobit.
67. § brescripto, bilhete de visita, etc.
.~rOlra lior cndc» I. é, morra por esse feito.
Eo<l .. ,'"u<;'ulo, p. p. de I~nderençar. DiOl·cl.
5./1. 15. "ca~trem-no paI' cllde" co- rigido. Barreiros, '22!J. JR'. t. 8.
mo por cito.
En<lc,'ençi..·, V. trans, (ant.) o mesmo
1~lIdcllt'ltIO, s. m, V. Adiantado, subsl. que Aderençar. Interpôr u seu valimento,
Livr. velho. das linhagcns .dc POI·ll/g. "D. Paio negociação, V. g. para razrr pazes. Nobit.
Golterres era endealado d ri· rci».
n § O mesmo que Endereçar. IJ. dc Iséa,
IElldeeúgono, e .:III1.. ell .. ,II"lIo, V. {. t II, "as razões se cnclel'ençaviio para eLlIf'nLLecãgono; f1endccass,rllaho.
leu B. Cal't, 59. «cnclcl'cncc o meu curso
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bot.) Classp. do de vida" i. é, dirija.

de Linn. que comprehcnde as plan·
1~,,<I{"'lIIlco, ", adj. (do Gr, en, dentro,
ta cuja l1ôrrs tem II rstarnrs. /Jrol. D.
e dcrma, pelle) (I. med.) Que obra sobre a
JJ.ltiéehll, s. r. Composição poetica fu- pelle, ou penetrando atravez da pelle. §
lIehre: "Iroca as lamrntaçües, ou endechas ,Ifclhodo -,o dâ-se e te nome a um meio
(,lll canticos» J ieir. 9. ~5. Ac. dos Sing. 2. de administrar certos medicamentos, que
I~O. e lJ. 20G.
consiste (,Ol applieaL·os sobre a pelle des1':lIdel'l1l1etÓ", ", s Pessoa que canla. pnjada da sua cuticula. t-'ocl. Pharm,

va enr!('chas ; carpidor.
1;lIdecl1'''', v. intran . Canlar elldechas :
D. FI'. de Porl. 150. § Lamrlltar em canticos Iristes, funrre0:.
.
1':lId(·nll,,,i.·-~.·, v. rl'l'. (I. pop.) Constipar·sc, aooec('r cip. r1,.l1l1xo.
I:udclxa, V. Endeclia fi'. Elys.
Elldclllíll, s. f. Ido 11,'. ell, cm e clcmos,
povo) (L rued.) IEnrerlllidnJp partículal' a
um povo, a um clima, a lima localidade,
dl"pendente de cansa' puramente locaes,
como um pantana, ('xr:rssiva humidade,
mudanças rapidas de temperatura, etc.
Endémico, a, adj. (do Gr. cn, em, e
demos, nação, povo) (t. mecl.) Diz-se das
doença~ particulares a certos paizes, como
a plica na Polonia, o escorbuto na regiões
maritimas, humidas e frias, o bacio nos
Alpes, as febre iutermiltentes nos lagares
pantallOSOS, etc.
I':n.lcmollllllll'do, p. fl. de Endemoninhar; é adj. Possesso de demonio, Luc. 2,
c, L4. H. Dom. 1.4. 27. ~ fi/? Traves o. ~-,
a, s. Pessoa endemoninhaaa. Viei/'. 8. IG5.
457.

I~.)(.elllolllllhill', V. tmns. Introduzir o
demonio no corpo de alguma flessoa. §sc, V. reI'. fig. Enraivecer-se, eufurecer-se;
ficar como possesso do demoli ia ; to1'Oarse um demonio.
EudcnCnci'io, S. r: O aclo, ou e[eito cle
endentar,o éngrenage'l11. § União de duas
prças denteadas, para ficarem mais seguras, Cuvier, t. 27. "as juntas dos ossos fazem-se por elldcnlações immoveis etc."
Elldcnli..lo, p. p. de Endentar. ~ adj.
(t. do brazão.) V. ArL ntado, Nobilial'ch.

Porl. p. 312.

ElldculiU', V. intrans. (t. ele mech.) TravaI' dilas roda' dentada, de modo que
po la lima d'ellas cm movimento, essa faca girar a oulra; engr nar, engrazar: v.
q. a roc/a maior endenta na l1W1Wl': «cn([cnla a roda nos ('uselos, e os fuselos engrasão-se na roJa dentada. entrosar.
.~u<lculccé,', V. intrans. Crear d ntes,
crescerem os dentes. B. Per. aTI. Dcnlio.
§ Adag.; "Quem cedo enclenlecé, cedo emmanquece.
I:ndcosár. e cleriv, Y. EndeusaI', etc
l':ndc""o;'ulo,
p. de Endereçar. Dirigido. 11. 3. 3. I -caminho cndererado a
erviço de Deos» «n~vio cnc/cl'cçaclo âquelle
portoll Ol'(t. 5. 107. 10. «coisas endel~eçadas
e encaminhadas ao fim, que dctermlllavall
Coulo, 1'2. 4. 1.
espl1'!lo, cnutiçâ.o -.
.';udc,·cçtlméulo, S. m. Acto de eude,
l,ucYclOllcdiljmo, S. m. S,ystl'ma dos en- reçar. § Direcção de cousa endereçada; en~1'!Clopedistas'. § Conhecimentos cnc,\'clopc- dereço.
IICOS.
I Elldcrcçill', V. inLrans. (do Ilesp, cncleElle,·t'lol.Cdi"tll, s.7. g. I'es oa, que Lra- rc;;ar) Dirigir, encamInhar: ~. g. cndcrebalba na composição de uma cneyclopedia. çar a carla a algucm (por melO do sobre-

8'

.'"dCII8,idllmélllc,

adv. Divinamente.

J'ir.;,.. 9. 228. 2. "quam divina, e clulcosadalllcnlc a pratica IS. Peuro a Divindade)"

corno alumiado de Deus, COUlO qUl':1U conv rsou com elle.
1':IIdclI",,',do, p. p. de Endeu ar; e adj,
Convcrtido cm Deu" divinizado; como
oens, ou o falsos deu es: "manjar, que
comeudo-o os homens uão só fi'luem cncleosactos, Lllas immortaC's» Vicir, 7. 2G!'l. '2,
~ ln 'pirãdo de e, pi rito Divino. § fig. 8uberbo como se não tõra humano, mas Divino, deificado. Vieir. 9. 115. 2. "fidalguia
cndcosada de PortU!!al» Cicando endcosaclo
pela tlei{jcação. let. 1''2. 243. V. Deuses.
EndclI~llmclllo. S. m. O acto de endeusar, ou endeu ar-si,: dritkac;ão.
I:ndellslÍ", ou Entlcos'II', e der. v,·
lI'ans. Deiticar, põr no nnmero dos deu es.
Lobo, (. 602. «deidades, que os homens enganados endeosarão" "e crem que a pahlJa
Elea os cru/ellsa entre os nume do universo. «doces beijo , igneos beijos, que me
endBltsão, divinizão"
1~I"tCllzi..,.sc, V. reI'. Altribuir-se 'lualidades Divinas, arrogar· e, e exigir hauras devidas a Deus: "os rcis, e priucip s
se endeusárào com a vaidade, tomando
muito na cortezia, do que era devido a
Deos» Lobo, f. 89. § ]lazer-se como Deu
por bondade : -se pobres fez, fez ricos que
os soccorrão, que s'endcuscm tomanclo o
ameio, e vezes da bondade infinita providente" -tal se triunfa, talo heroe se eJUlclt~a por bem fazer no templo da memoria
inaccessivel da fortuna aos golpes.
Elldcz, adj. e s. m. Ovo, que se cplloca
no sitio oude se quer que a gallinlJa vâ põr
os óvos. § Impecilho; cliz·~e de alguem que
embaraça, principalmente das creanças.
F.ndlo;"·'ldIlUlcntc, adv. Oe 11m modo
endiabrado.
Entllnlll'litlo, ", adj. I~ndemouinhatlo, §
fig. ~rau; rurioso, tel'l'iveI. Alllc(f. (, 153. ~
Que é mau. desinquieto, cavalião ; que raz
maldades, que é levado ua bréca, que parece ter o diabo no corpo; diz-$e principalmente dos rapazes travessos, § O que
auiviuha como os endemoninhados, ou diz
conhecer e saber por meios obrenaturaes as
cousa' occuHas. Fen'. Cioso, 4. t. «não ei
quem a fez Lão cndiabl'acla, parece que teLll
algum espirita familiar, que Ibe diz quanto
eu faço" ~ Usa-se subsl.. um - , ttma - . §
J1Jachilla cndialJl'acla,o é uma barca, muito
forte, c n'ella um corredor entre paredes
gro sa , como camara de mina, cheia de
peça de ferro carregadas de paivara, rocha
de enxofre, bombas, carcassas, granada, ,
etc,; é destinada a fazer explosão. Ex. dc
Bomb. r 388. e 389, V, Infernal.
I:ndl"ço, S. m. Endro bral'o.
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END

END

adj. (do Gr. endon, strumento por meio do qual se tornam sen
siveis, e se pódem medir os phenomenos da
endosmóse .
• :ndlnhch·áclo,
Enclosnlósc, S. f. (do 01'. eneloll, para
tem dinheiro: v. g. eslava endinheirado na
Endocbrómo, S. m. (t. boL) Dão este
occasião. § Pessoa andinllai"ada; qne tpm nome ás articulações ou entrenós tubulares, dentro, e 6S1110S, i. é, acção de fuzer entrai')
dinheiro, que tem fortuna. § Razões endi- gcralmente corádos no seu interior, que (L de phys.) Dá-se este nome, e o de c,cosmósa (de ex, e ÔS1110S, i. é, acção de expellirl,
nhai/'O.das; acompanhada~ de dinheiro, pei- compõem as algas maritimas articuladas.
El1dodél'mc, S. m. (do Gr. andon, den- a duas acções physicas oppostas, conbi tindo
ta. Presles, 67 v. Raquarl11wnlos, ,'equabros
- ; o mesmo.
tro, e dmna, dermc) (L boL) Camada utri- a 1." em uma corrcnte de introducção, e a
Endh·Óltn, S. m. Algebista.
cular situada entre o liber e o systema le- 2." em uma corrente de expulsão, que se
estabelecem entrc dois IiqUldos ou gazes
Endlrcltílr, V. trans. Pór direito o que n11oso.
cslava torto, curvo, dobr~do, pendendo p~Endoónc;ns, S. r. pl. Dôres, pa!xões, ptl- separados por nma divisão membranosa.
ra. um lado, com tortuosidade; v. fl. pndi- decimcntos, tormentos.: v. g. qumu:" sexla Mel/o, C.1J. 93. "nota-se a enclosmose da agua
rei tal' a eslaca, a eolumna que pcnd~a; o 00- {ei'ra de endoenças; 1. é, das palxoes, ou para dentro do tnbo, e a C$OS1l10se unicaminho que ia em envollas; a asl,'ada (rago- dóres do lledemptor, § Semana cl'endoe~ mente do ruibarberinoll.
En.lusmóllco, a, adj. Que se refere á
sa, a'11 aUi·baixos ; aplanar. § Fazcr emen- ças: das paixões, em que se recilam as paluar-se: v. g. o que nao procede bem. Eurr. xões de N. S. Jc~. C. «sexta feira de -)) fi. endo móse.
EncloSI)ét'lua, S. m. (L bot.) Corpo, ou
3. 5. «emUreilar o coração)) Paiv. S. I. r Dom. '2. 1. 21. And,·. C/ti'. 3. c. 78. Ras. ChI'.
183 V. § Rec~ificar, diril7.ir bem: "endiraila,' J. II. e. 111. Pina, Dhr. J. 11. e. q,1. Paiva, massa inorganica, uniua ao cmbryao CID
as iutcnções)) Vieir. e lJ1·il. C. 3. e. 14. "an- S. 1. r: J 1. V. do Me. JJ1m'iz, D. q,. e. '20. muitos vegetaes; concorre ao seu desell-.
eUreilatt huma mão secca a huma moça que Ined. 1. 536. B. 1. 7. 5. Coulo, 7. 6. I. lhe volvimento. fornecendo-lhe a nutrição.
);uclo!ll.é'·llIlco, 3, adj. (I. boI.) Que es'c poz deante de joelhos. § Dirieir a bem: chama tambem quinta (ail'a c/a paixão, e
"o bom saber endi'raila o coração á virtu- 10. 3. 16. «que as nossas - vinhao perto. tá unido a nm cndospérma.
El1dósl.oro, S. m. (do Gr. allC/on, dentro,
de, os pensamentos á verdade" «encaminhar solemnidades da semana sancta, das paixões.
direito, e bem - a vida)) "endirailar nossos Ras. Enl,'ada elel·rei JJ. Man. em Cas/al/a, e spoml (L boI.) Membrana interna das
caminhos ao fim para que Deus nos criou. p. 91. 2. «mosteiro aonde teve endoanças, esporas, que tem interiormente 11111 ténue
"-os caminhos ao Senhor)) proceder recta- paschoa, e oitavas ... e ahi ouviu os o[ficios involucro.
Endo!fslado, p. p. ue Endos ar, e adj.
mente. Marl. Cal. § Apontar ao alvo: "fui das andoenças, e paschoaJl os offlcios da secu uo arco a seta endi'reilandoJl Lobo, r mana sancta, das paixões. Paiv. S. 3. r 73 (I. comm.) LaUra andossada; que traz CIl·
133.
.
v. • vem a monção das enc/oanças» Vieú'. 3. dos o, ou cessão, e traspasso do proprielaEndh'I,Unl', V. intrans. Caminliar direi- 392. § As endoenças; a visitação das egrejas rio a outr 'm, qne fica sendo dono do seu
to : v. g. endireitavam para a p01'la da ci- em quinta feira ~ancta. Uliss. 2. 2. -acertei valor, e este se diz: anclossala,-jo. § LeUra
c/ade. Leão, 0/11'. J. 1. e. 28. -mandou endi- ver esta senhora nas andoençasJl (orncios da anclossacla; cedida e traspassada. Leis Alor/.
rcital' para a ilba. Palmo P. 3. e. 1. .eneli- semana sancta nos templos.) Os antigos cha- § -, S. m. O endossaclo; a pessoa a quem
1'cilanclo com o capitão, matou-o a punha- mavam-ll1e semana penosa, pelas penas e se eudossa uma lettra: endossatario; cha·
ladas» Coulo. 8. 16. id. q,. 1. 2. • endireilou tormentos que Christo n'ella padeceu (se- ma-se tambem porlaclor.
com a terra)) para desembarcar. lei. 5. 5. \. mainezJeneltse, em FI'. anl.) O P. Simão Abril
Enclosslldol', 11, S. Pessoa que endossou
«endireilou com elle as cutiladas» "endl:rei- traduz enclolaneias por indltlgencias, com er- a lettra; endossante. Le'is Mod.
leJU a mim)) "e1uJ,i1'eÜOlt hum pelopro para 1'0 manifesto, olhando para a raiz dolencia,
Endossameuto, S. m. Endosso. Leis
eUe, e o tornou pelo liombro» Cou.lo, 9. 8. e outros derivados, todos de dolor, e não !llod.
Endossi\ntc, S. 2 gen. (L comm.) Pesfoi direito a elle.
de indu/gera. § Anc/oanças é erro.
Encllrellítr-sc, V. rer. Pôr-se direito:
EndocsChéslo, S. f. (do Gr. endon, den- soa que endossa uma lettra. § ii. [l. a.
v. g. endireitar-se a pessoa que anda COl'- tro, e aislhêsis, sensaçãol (1. physiol.) Sell- de'
covada. § fig. Endi,'eilar-sa o negocio, a em- sibilidade interna.
Encloss'la', V. trans. (do FI'. andosscr, de
preza; perdpr o man aspecto que tinha, e
Enclogéncsc. S. r. (do Gr. endon, deu- an, em, e dos, costas) (L comm.) E crever
encaminhar-se para bom resultado. §-; tor- tro, e genês, gerado) (L plJysiol.) Desenvol- nas costas de nma lellra, conta, ordem, ele.,
11ar-sc direito. bus. 10. 125.• tornando a vimel1to de cellulas no interior d'outras cel- o nome da pessoa a quem se lia de pagai';
costa á c~'nosura se encurva, e para a au lulas.
i. é, traspassar o documento a outra pesrora se endil'eila. § Endil'ei/ar-se algtl61n;
Endógcno, 0, adj. (L boL) Diz-se dos ve- soa. § Lançar nas costas de nm titulo de
.fig. melhorar ue sorte; sair da má posição em getaes em que o crescimento, ou angmento commercio o perlence, transferindo a ouqu.c estava, obtendo recursós, etc. § Endi- do tronco tem logar pelo centro, de manei- trem o direito e ac.cão. § l/azer alguma de-rf-tlar-sa pa"a alguem; fazer-lhe frente, op- ra que as partes da nova creação vão re- claração nas costas -de um recibo, Leis Mod.
pór-se-ILJe com deci~ão e energia.
calcando de deutro para fóra aqnellas da § fig. Passar a alguem uma responsabilida.Endh·o, ou - ~'Ia, s. f. (em Lal. inlu- formação antiga.
de, um trabalho, um incommoelo, etc.
bus, inlu1Jum, ou inlybum; em Arab. honEndõgono, a, adj. (do Gr. andon, dentro,
Endossol....·lo, S. m. A pe soa a favor
deba; cm FI'. l!indive) Planta das compos- e gonos, que gera) (L boI.) Suco sporifero de quem, por via de cndosso, se transfere
ta ! ~ambem chamada chicoria h~rtellst:l, al- dos musgos na épocha da 1I0rescencia.
uma lettra; endossante.
Endolclccér, ou Endondccél', V. trans.
melrao. Rego, Alv. e. 6. "endev~a» B1·01. D.
Endússe, S. m. O mesmo que Endosso.
Fazer doido. Sá e li/ir. Eal. 8. asl. 32. Cam.
traz indivia.
Endosso S. m. Ordem escripta nas coso
Endhldíàdo, p. p. de Endividar; e adj. Amph. Sim. Maeh. (.67. (;Otl/o, 6. 9. 2'2. 'dsto tas de nma lettra, conta, ordem, etc., para
Que tem dividas: "são endividados a nós> acabou de endouc/eear ~Januel de Sousa».
a transmiltir a outrem; endo~samento, ennoss9 s. devedores. Ord. Ar 3. 98. \. § Cheio
Endolcleeél', V. intrans. Ficar doido. § dosse. § O acto de endossar a leUra, ou o
de diVIdas, alcançado.
fig. Ficar como doido por a::cor, ou ontra titulo commerciaL § Enelosso em branco; o
J.Jncl.h.ldéar, v. trans. l/a~e~ que outrem paixão. Viai". 10. 312 .foi seu amor o ql1e que consiste na simples assignatura do ense endiv1de: .0 filho me endlVldou com sen. o andol/eleeeo (aqui v. trans.)... entre os San- dossante com um espaço, para se cscrever
calo_tes.• § fig. POr alguem em divida, obri- tos, que mais perdidamente ando'lldeearãon depois, ou o recebido, ou o nome da pesgaçao; penbora. M. e illOfa, .28.• com cou- (intransiL) .talvez é discrição endoudeeer» soa, a cuja ordem se deve pagar. lJccr. de
sas que fez por elle o ~ndtvlc/ou tanto nas Vieira, 7. 153. «endoudaeerão de repente»
2D ela Oul. ele 1796. FerI'. Borges, [J. escreve
opra~)) L. 1: e. 13.• - outrem com obras
Endoldccldo, p. p. de Endoidecer. Cam. indossaclor, inclosso.
d aJllizade, d amor))
Am.1Jh . 5. se. 5.
Endouclccél'. V. Endoidecer.
Endivl~l~r.s., V. ref. Contrahir divida:
Endoncpbl·ítc, S. f. (do Gr. endon, denEnclônto, ", adj. (antiq.) Costumado. Lobo
V. g. .end1vldar-se !l, ou com a/guem;- tro, e nephrile) (L med.) lnnammação da Primo .porém, eu era cndol/lo a outras con~
a lI~a'!Or <:lu e1l1 mawr somma; e fig. con- membrana interna da cavidade dos rins.
dicões mui dilTerentes». § /laveI' cm cloulo,
tral~r obl'lgaçoes por favores, obseqnios reEnllóphol'O, S. m. (do Gr. endon. dentro, saber as cousas que succedem Ire~luenle e
ceb~(los, etc.
.
.
e lJhoros, gne leva) (t. bot.) Pellicula inte- ordinariamente. Lobo, r 402. "no·me de
Endo, sulf. desIDenCla verba~ dos parL rior do grao.
vós, porque não haveis em. dcu/o o que aqUI
e gerund.. do verbo da 2.' conJugo : V. g.
Endol)hr.lgmo, S. f. (do 01'. endan, den- cada dia acontece" (I. rusl.)
fazendo, ,dIzendo, et~.
.
tro, e phragma, reparlimento) (L bot.) DiaEndl'ão, S. m. EspeCle de endro. (AncF:l1dolldo, a, ad]. (ant.) ClielO de dór, phragma, repartição transversal posta entre lhum segelum. Liuneo). Brol. C.
dondo. /l'ar,.. Sono 35. L. 2. "Mdoado grita" as cellulas de que as algas marinbas são
ElId,·ccó.·, V. Enderecar. indo 2.412.
(de doo, anL por door, boje dó).
formadas.
rrand'1'açarom traz el1es". J~ndobrflDcblo, II, (e/~ como k) (do Gr.
Endollleurn, S. r. (L boL) rellica inteEndro, S. m. Planta da familia das umendon, dentro! e .brane/uas) .<1. z<:l0l.) Que rior dos grãos.
belliferas, semelhante ao fuucho, e de l(U~
tem as br~nchlas Situadas no !Dtenor.
Endólltllll, S. f. (t. boL) Embryão de ceI'- ha duas especies: o /IOI'/ensa, e o SIlVCS!'C
Endoelll'dln, S. f. ou - .dlo, S. J!l. (do tas plantas, cujo gOlllminho está intcira- (Ane/hum gmveolens, anclhum segelum. LwGr. emdon, dentro, e kardI,!-, co!açao) (L mente contido na cotyledone.
neo). /11'01. C.
C' I' do
anl) llerulJrallu, llue forra o InterIOr 110 coEndorbfzo, ", aLlj. (do Gr. andon denEUlh'Olllíclc, s. f. (L ant. Gr.) a Ç3 ~
raçao.
.
tro, 1'hiza, raiz) (L. bot.) Diz-se dos vegetaes. proprio para as corridas, e para a (la~a ~
E!.'clocuc'dltC, ou - dítls, s. r. l!lnam- cuja radicula qua;:i que não se estendl3 ma (1. anl. Itom.) Tunica para banhos, fOlrada
!liaçao da membra!la, que forra as caVidades dá nascimenio a radiculas simples. '
de pclles de pêllo comprido..
I'a
1Dt~rnas ~o coraçao.
.Eucloscólllo, S. m. (L med.) lnstrumeuIlnc"'óminlt, S. f. (I. pop.) ~lentlra pa 1_
l>ndoClll'I'O, S. m. (do Gr. endon, e lim'- I to com que se faz a observação ocular de illudir' invenção ardLlo'a, jJara lograr ai
pos [ruct~) (I. boL) Mem.brana, que reveste algumas cavidades do corpo.
guem;' embu~te, enredo. § Usa·se g~ra
a parede luterna do pencarpo dos [ructos.
EndosmómcCro, S. m. (I. de pbys.) 111- mente no pI. § Alguns dizem Anclrolll l1lOS .
Endll\ntro, S.

.'ova Hollanda.

m. (L boL) Loureiro da

Endocepbalo, a,

Identro, e kaphalé, cabeça) (t. zoo!.) Que não
,aelj. Adinheirado, que tem cabeça apparente.
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Endúo S. r. Ave africana da ordem dos
pas ere~.
..
t:ndomflo, . f. Ave.afncana da famlha
dos barbudo_.
I>I!dlll·a.~UO, s. f. (~. med.) Augmenlo dtl
conslstenCla da denslclade de um corpo'
qu~_ de moUe e torna duro, pela malor
umao .das uas moleculas: v. g. enduração
do le~l~o cellulal~ Atello, C·1). 138. «e faz !Omar a IOl1ammaçao o caracter de enduraçao»
Elldll~umeD'o,
.' m. Dureza, .callo,
obsllDaçao; endurecImento: .a perfIdla e
DJu/uramenlo dos Judeos em sua crença»
Ord.
~. 94. 3.
Endllrlll', V. tran . Endl;lrecer. Fel'l'. Caso
l'~o, c6ro 2. aei. I. "a razao mata, o cora·
çao, endura»:
,Endm'':cCl' v. trans. (do Lat. clurescere)
faze.r duro: v. g. endurrcer"o bl:l,'ro ao sol,
ou {O(/o: «endureceI' o mar» PlUra, S. 2.
320. § Prender, fazer duro o curso: v. (l. as
sorvas endurecem o ventre. § fig. Fortificar:
t': q. endurecer o corpo com /raba/llo e e.rer·
CICIO: -a lucta endurcce os ~embro~» V. do
Arc; 6. c. 19.. § Fazer obstm.ado. co~tra a
razao, on ~Ictame .da con":c~enCJa, msenslve[; callejar, ohstlDar. IIC1ra, 7. {. 1540.
-peceados mais cllclw'eCC'ln, e obstinão ao
1e~cador» ~Deos enqurecia o coraçã,o del\el para. moI' confu~ao na» Jq,Tn. d A{ric.
/,.3. C.;l. aganhar alma, e oao endurecelas» V. lIo ..1l'c. 3. J I.
t:n,lllrccc.· v. inlrans. Endurecer-se,
no pr. e fig. • endurece a alma mais nos
peceados. Feo, Q.
t:,."tu.'cce.,. c, v. ref. Fazer-se duro,
elJrJJ~r: e fig. v. g. endurecer·se ao lraba·

Ar
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lho; as pancad~,
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tro._casti(lO, e repre/lImsão;

aos ':emol's~. § hg: tiao que~er ceder. § fig.
Obstlllar-se llDpemtepte: «nao os perdoa tes
por.que se endurecemo e não converterão»
PaIVa S.
tJUdlll'ccído, p. p. de Endurecer; e adj.
.enrlltl'ecido na ua tenção. Pallll. P. 2. c.
153. e IJ. 152. • endurecido naqneUe propo~ito. B. Clar. I. C. 4. obstinado, teimo o,
emperrado.
f:ndllreclmellto, S. m. Oestado do cor·
lia, ou animo eodurecido callejado; callo;
obstiuação. § V. Enduração, . r.
EndurclI(á.. ~ V. tran . (al!t.) Endurec(l',
callijar. Elucid.
Enduzer V. tran . (anL) Intentar. persuadir·se, ou resolver· e' julgar. Elucid.
arl. Consiguidoiro: oendu::;C1J1oS de neces·
sldatle remover as iojurias, e as roubas
do PObOOD «C1ldu::;emos todo o direito, que
avemos em esles logares ao dito moesteiroo (por, damos, trazemos, ou enveslimos)
Elucid.

EneldlJ, S. f. Porma de Virgilio, que
conlém a hi toria de Enéa .
EncHemo, S. f. (I. bot.) Membrana in·
terna do grão.
EneUlll, S. m. (do Gr. enainwn, de en,
em e aÍ/na, ~angue) (I. medo ant.) ~ledicamenlo que se applicava ás feridas em sangue.
t:ncmig-o. V. Inimigo. Bri/o, M. Lus. 2.
{. 46. 4. e {req. e outro classicos.
Encml8tndo, p. p. de Enemistar. FI.
iJom. I. 2. 38.
t;nCllllshÍl' V. trao . ~Ialquistar, tornar
em. adio e inimizade. V. Inimistar.
t:ncll, .. adj. (do ),at. amClls. a 1lln) De
brOllze. TeU. ElhiClp. c Maus. 37. § IIg.
0111'0 como o bronze.
.En~oreDla, S. r. (do Gr.'en, dentro, e
U/ól'cm suspender) lt. med.) ubstancia le.ve e esbranquiçada, f'm susprnsão no meio
da unna den orada na hacia. C. de Pallt. 179.
En~'luíDl S. m. (do Ca. leI. anequim,
IORqU!a por aju~te de lanto cada ovelha
lo qUtada, e não a jornal?) Cam. Filod. ac.
5. sc. 3. diz (jue aa menina o era tanto
no~ annos que, inda não tinba feito o ene'11I1lIlb que não tinfla ainda no JJUlJis, ou
pente, que lo quiar, ou signae c pu berdade.
FoUCI''';' , S. r. (do 01'. elt, cm, c ergcn,
o.bra, aCção) A actividade, força, acção, que
sao allnbutos do corpo, ou da alma. § O
Vigor na palavra lallada ou escripta lall.a
ClJ/ll eu rgia, escreve sem energia. § Os ler·
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Il!0s, e e~pre, ões, com qu~ se altribue
vida, e acçao a cousas, que a nao tem, como
quando per onificamos as virtudes, vicios,
etc. ti. g. quando dizemos, o peneclo vinha
'/'ola.n«o, e parou-se: voou a (I'echa: a lanÇll aVlda de sangue : onão parou aqui a enel'gia da repre enlação. I'ieil'. 7. 7.
Accão
ener"ica, forte, decidida: procedeu cõm
grand~ ener~ia. § Força, viveza: v. g. a
energIa da pm/ul'a. Viei.,.. oa si"niflcacão, e
energia d'aquelle si» Viei1' . • dl·lo tnis vezes para mais efficacia e energia» li. P.
123. 2. § V. FOTÇll, syn.'
Ellérl;lcnmentc. adv. Com energia: v.
g. {ollar, obrar, cónvl'Ilcer, e.rprimir, ou

Enradôllameo(e, adv. Aborrecidamente, incommodameute.
Enrado8o, ó8a, adi- Enfadonbo, trabaIhoiO. Lobo. Col't. 178. 'ediç. de Ii22. -vida
tão en{adosa. B. F/m. 2. I I. "empenho - .
EDrahár e der. V. Enfaxar, etc.
EnramlÍr. V. Infamar.
Enrarádo p. p. de Rnfarar; e adj. Enfastiado do faro, ou abor de algum comer.
San/os,
3'! 11.
F.nrn'·ár, V. Irans. Fazer tlcar enfarado.
B. P. § Ter fastio: 11. g. enfarou o peix~, a
carne; entejar.
EllrardlÍdo, p. p. de Eofardar ; e adj.
Feito em fardo; enfardelado: v. g. {a=endos,

/iJ:primir·se -

arroz. lama1'as _.

r

Enhl;lco,

a,

r

adj. Qoe tem energia:

Enfardador,. m. O que enfarda (azen-

Ellcrglzíll', ou - ..úr, v. trans. Dar
energia, vida, acção: .se o vivifico espinto el!ergisasse sómente o lJarro, e alma
sempJlerna ao fragil mortal corpo não juntasse»
EncI'gúmcllo, 11, s. (do Gr. energeJ, eu
trabalho interiormente) (t. theol.) Eodemo·
ninhado, posse soo B. F/m'. 2. 3. § IIg. Peso
soa qUe dominada de paix.ão violenta, pratica desatinos.
F.ncrvaçuo, S. f. (do Lat. ene/'valio) (L.
med.) Drbilitação, fraqueza, abatimento oecasionado particularmente por exce sos de
vinho, elc. § • upplicio em que se estropiava o padf'cente applicando·lhe fogo ao loe·
lhos e tornozellos. § fig. Acção de enfraquecer moralmente; o seu efTeito.
EIICrvi.do, p. p. de Roer,ar ; e adj. Enfraquecido, sem nervos sem vigOl', sem
forças.
EIlCl"'owênlo S. m. O mesmo que
Enervação.
EncI·"i..., V. trans. (do Lat. C1lerl:al'e)
Enfraqoecer a forças: no fig. enfraqueceI', debilitar os animoso Vici/'o ã. 67.•i to
1Je eltel'va,' a efficacia da oracão. "el//!rl'ôo,
e jarretão a actividade, a effieacia- B. FIm'.
2. 169 § ~o sentido de forlalecer. é mellJor
escrever elmelTar: y, e_te.
EDC,'oá.,. V. Ennevoar.
Eorodadíço, n, adj. Que e eufada facilmente.
Eoradudíssilno. B. Flor. up. de
Enradódo. p. p. de Enfadar; e adj. De gostado; abórrecido, cançado.
Irado,
agastado.
Enrlldalhenlo, S. m. O me~mo (Iue Eofado. Eu.fi', 2. 3. Arl'. I. 18. Jorll. d'.1(1'.
L. I. c. 5.•deu bem ~rande n{adamenlo.
moleslia, trabalho. LeiiD Clir. A{. r. C.
63.
1':nrn,loI' V. trans Cau,ar enfado. cançaço, molestia, trabalho ; 3o"3~tar, aborre·
ceI', incommodar: .todo me C11(ailarão,
e cansarão» Fel'. Cioso, 3. 7.
EDfadár'8e, V. ref. Des"ostar-se, enfasliar-se, aga lar-se, cançar·se de fazer ou
sofIrer: V. g. - de alquem, de algum lrabalho. § (intrans.1 .Tão afflicto que lbe en(a·
clava o viver» B. FIO/'. T. 2. p. 12<\.. Adag.:
« e caçares, não te gabes' e se não caçares, não te en{ades- .Xão ba prazer que
não enllUfe, e mai
houver de baldeRQuem mais fadas Dão acha das boas se
en{ada» «Xão lJa manjar qoe não enfastie,
nem vicio que não enrade~..
Enri do, S. m. Mole tia fadIga trabalho, sécca que se dá a al.guem. CanÇ3ÇC!.
fadiga: V. g. enfado da Jornada do caml'
nho. Ounlla, V. do AI'C. Agastamenlo com
outrem, enfadamento, zan~. Incommodo pur qualquer causa: mau e tal'. aborl'ecimenlo. Eneid. 8. 13 .
.Jututlonbo, 11, adj Que causa e~fado:
diz-se de cousa, ou pe oa. ' ~ en{adon/ws; molestos, pesad.o-. cançati"o-.:
omestre en{adon/w aos disClpul~_. ~. fi·
da, f. 10. § lJom8l1t en{adoll/w ;lmpef!lD~nte; «as fortalezas dão- e a quem m;us Importuoo ... será bom aprender a requerer
na cscola dos en{ado/l/ws, C!Jul.
ri. como
subst.

Enrardár, Y. tran . Recolber, e fazer
em fardo : v. g. enfardar as mercadorias,
o arroz, as lámal'as elc. fig. Encapar;
dar apparencia, que encubra: . g. eofardar mllntlms em capa de verdades. (Jquto.
Enr,trdclúdo, p. p. de Enrardelar, e adj.
O mesmo que enfardado.
Enrardclúr, v. trans. ~leUer no fardei,
o que e ha de levar para a jornada. Eofardar, Oarros: -sacos, em qoe se en!ardeIa lodo o cravo» Envolver ,~mo fazenda
em fardos; empacotar: enfarde/asse a arliIharia miuda. (para a embarcar e.."COnd.idamente) B. 3. 8. 4.
Enrarelaído p. p. de Enfarelar·se. adj.
Cheio de farélos.
Eorarclár, v. tran . Cobrir de farélos.
ou mi torar farélo em alguma cousa.
EorarlnblÍdamenCc, adv. DissimuJadamente, não claramenle. Chagas, T. '1. '.13.
oque meno - mo escreva.
.
Enrarlnhádo. }l. p. de Enfannhar; e
adj. Coberto de ránnha. fig. Enfarinhado
de varias scit1lcias. \". Enfarinhar-se. • en/arinhado no costumes estran~iros- .dpol.
lJial.
216. Pinluras en/anilhadas; cojas cõres são sómeute claras..
.
EnrartoblÍr, '. tr.lD~. C{)bnr, po~.il.har
de farinba, por u. a massa para se nao toslar, ou por brioco de eotrudo as pessoas
umas ás ontras.
....rar1DbÍlr·
". ref. ~ujar-se de farinha.
fi". Enfarinhar-se (Ú alguma arte,
ou sciellCia; apre:oder alguma cousa d'ella.
tomar uma le"e tinlura.
Eoráro, . m. O fastio, tédio de algum
comer; eotejo.
Eofarpela'ido a, p. p. de Enfarpelar e
adj. (t. pap.) lcstido c.om (alo 00,0.
.
IEnrarpelár '. trans. (I. pop.) \'esUr
com falo 00"0. - se, \l. ref. \"1' lír-se de
fato novo: ve til' alguem o seu melbor fato: d/e enfarpeloo-_e todo ptJra ir á fulnEnrarrapád
adj. Y. Esfarrapado. 11.
: I. 1M. • mfarrapad ala"io_- En,ollo
em farrapos.
Enfarru.seád • p. p. de Eufarrn.-c:ear
e adj. !Iascarrado, sojo com OOllSl negra:
enfarru..o:cado de carrão. fia..' ! m ) es:uro enlroviscado: o dia esta enfarruscado.
'r.rI'lL'! rãr '1'. lrans. "ujar com ronsa negra, . g. tinIa, carvão, fumo, fuli!reID. etc.: "com a isca o lO o me en{arTusl.'â.• .4c. dD$ ing. '1. t68. Eneid. 6. 6,.
- SI! ' . ref. ujar-se com cou..<:a nl'!ml ;
ma..oocarrar--. fig__ 'ublar-se o cm, entro\iscar-se: o Irmpo es/á a en(arru.."Car-~ .
DfeNe
Infarte etc.
r.sl e derk l. Empha.se. Pairo, ,
L (. t. -denota !m1lldissima tn(asi. nf n ..d
ên! ad•. Com tédio. com
nOJo; com.aborl1lCJmento. r. do. .drc.!.. :!~.
Df
ia~
p. p.!le Enfal;liar ;.~ adJ.
Que te.m fastio, alM!rrecunento: 1'. g. Ja alou

homem energico. § Em que ha energia. das, algodão etc.
.
vonlade - ; forte, efficaz.•Agora, porém,
Enrurdumento, S. m. !cção de enfarestas palavras proferidas em lom ellllrgico dar, ou eofardf'lar alguma fazenda. Tral. de
mas com voz tremula troaram·lhe nos ou~ Comm. com a Russia, de 1787. ar!. 33. "envidos» ..1. /lere. EUI'. 'c. 16.
fardamentos ca"illoso »
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e~Ia..qjadotfmas nand«.s;--:-do.rtJSSO proct:~
dlm.enIo. A qu~ - ~em f~~: ii. ~~ causa
f~lJo: v. g. mallJarlaoquolidumo eJaenfi _!lado de Ioda a rompanha. li. AborreCIdo, caoçado: li. g. -de alguma prssoo., 00

rousa.

Dr.

1'. g.

enf;

.

. ..
tran . Cau.."al' fastio tédio:
a cuID aJllIer: e fi .•0 pouco

i~.".

aceio enfastia>! "tambem as delicias en(asEn rclCI tlft I', V. trans. Maleliciar, fazer
!iÜ()>! .0 campo me en(asliou>! J\1. e Moça, mal a algüem com feitiços. Vieil'. 6. 356. §
Ecl. 1. § En(asllar o auditol'io ; al)orrecel-o, fig. Elll'edar em alguma paixão co!Uo por
can~al-o; cau,ar-Ihe enfado; r1esagradar- artes e meios sobrenaturaes: V. g. olhal'
lhe.
.
brando, que enfeiliça, encanta, prenc/e, en.':Ufll"tl.íl'·"C, v. reI'. Cancar-s', desgos- laça como se diz elns feitiços com eleleitação
lar-se, aborrecer-se: v. g. ....:: ela leitura elas do m/ei/içarlo. § it. Para bem: "Christo havia
lIovtJllas; - o goslo li alglle-m . - algwlll ele de en/i;i/icar, e encantar os homen ., (paalguma cousa, ela vida, elc. J'ici/' "ellfasliou- ra o ama'rl' 111 , e servirem religio, amente)
sc do prazeres viciososu
Vidl'. 9. 363. § En anlar, captivar : V. 1/. a
Enrll"li.).. o, ", allj. Que caUtia fa:lio, té- /or1ll0sw'a enfeitiça os corações.
dio.

Ullf"lli~ill' •."C, V. rer. DeIxar-se vencer
Bl1lphitcutico, aelj. 1'i- tio fCilico, encanlo: c fig. - dos olhos d~
nlwil'. I. Sumo c/a Pl'cgaç. p. 36.
uma bel/a, ela (ormosura ; encantar-se: 'ISO
EurnCllhill', V. trans. Enfardl'lar.
com oiro se en/ei/iça.. "té Cupido feiticeiro
Ellrnhuítlo, p. p. de I~nfatuar e adj. com ella se en(eilifOlt..
t:nfci'l.lído, p. p. de Eufeixar, e adj. Fei"quantos reino se perJem por onsC'lhos
.prudeutes en{'aluaelos>! (desvaneciu!ls) I·ieil'. to 1'111 feixe, "alem ad.ormecido nm mrnino,
3. 476. § Fatuo, vaidoso, presumido.
no berço, á Cereal sombra <.la cn(ei,IJaila pa"1nrllCui,,', e der. V. Infatuar : "peço-vo , vea" /i'. El!ls.
,.
eubor, llue iII (alueis o conselho tle AchitoI·:urcl. i\l', V. trall . Alar em lelxe .
fel.. Viei/'. 2. 228. I. ib. col_ 2. "q ue en/aEnfcllljill', V. lmns. Sujar de felugelll,
luasse o conselho dr vanecrndo a execu- tisnar.
Eufcnccel', V. intrans. Fenecer. /i'. Eílls.
{:ão delle>! /do 71. 22!J. "en/al!Ulr.. e fi'cq.
F.urnxlldiulto,
adj. elim. de I\"faxado. 1. 151. e 8. 8f>. " ... e a virgrm que ellfiJ11. /i'IOI'. I. 198.
nece por Iludoro,
tiÓ qlIer esposo a I~u
J,nrllxitclo, p. p. de I~nfaxar
adj. En- uoro"
.,.. fell:;llllénCo, S. m. (ant.) V. Fingimen1'01 ido em faxas. Paio. S. l. r 37 V. "cn(axaelo com hüs pobrt's cueiros.. e lig. -en· to. Elltcül.
{'axada a rrcemnascida trngrdia, com rouEnfel'n,,'ll', V. lran. Fazer' rnferlllo.
pus e trajos rusticos, trocou depois os soc- adoentar: .. a allllosphcra hUlllida, e quent
cos em cothurno. , e as mascaras e"fezadas rrlaxa, l' en/iJrma o corpos.. '·não ha cousa
dos vi lião , elc...
que mais nos en/erme que o' l'xcessos ua
Enrnxi.." ou EnroblÍ,', V. tran . (de gula, e da luxuria" M. L. '1.. r 25ft V. ".- a
{'axa, ou (ai'l'a) Envolver nas faxas. manti- alma• .Mart. Cato 203. commettenuo culpus.
lhas: V. g. enfaxar o lIWIli/!/J : "linha tania
1':nrel'llI""', V. intrans. Adol'cer. üclic. Ad.
força que não o podemos enf'aa;a,.. /llut.
2. "deita-te a enf~rllwr, suben\~ quem te
EurclnÍt', V. trans. (t. fum) COm\ll'ar na quer bem. § Adag·.: Se qurre: el/reflllar, lafeira, fazer nl'gocio n'ella compram o, [1'0- va a cahcea e vai-te deilur" .~Iais vale snar
cando. It'. Elys. (jua1'esma cll!lrolada. Tracl qne en/erina]'" "Não me prsa ue m('u lilho
ele Gl'esset: «en/iJiralll[o oculos, folhinhas>! cn{'ermar, senão pelo co lUlUe, que Ibe ha
§ Comprar em qualquer parte, e ca lIalmen- de ficaru .Com o qne sara o figado, 6n{'el'ma
te, variedaue de objectos, qne as veze não o buço.. «Quem de doudice en/cl'nwu, nllUprecisamos, mas que no, convieram pelo ca ou tarde sarou>! ,,~Iulher se queixa, mupreço, ou por outro motivo. § Usa-se intrans lher e dói, mulller en/erma quando ella
V. g. /'oi ri feil'a e enfeirOll.
qurr".
Enfeltlído, p. p. de Enfeilar; e adj. LoF.nfel'llllll'in, . r. Logar de tinado ao
bo, {. 19. «a carla e a mulher en/citadas em tractampnto dos doc'ntes nos ho~pitaes, colcerto modo erão dcshonesta .. 11. Flor. 2. legios, e oulros estahelecimentos em que
212. § Frucla m/ei/ada; a que tem alguma ha internatos. § Casa, accidentalmente desboa misturada, ou por cima, para enganur tiuaua para traclamenlo de enfermos por
ao comprador. ~ lil/'anlla en{'eitada; a l1ue occasião de epidemia. § Casa em que se rp.anda para pOr. § Jlientiras en/eiLadas; pa- collJf'm animaes doenles para serrl11. trara parecerem verdades. Lobo, /. 602.
elados.
Ellfeltlltlor, o, S. O qlle, a quI' enfeita:
l~nrcI'mélt'o, II, ' . Peso oa, qne tructa de
«muitos enFeitadores estragão a noiva.. Eu- doentes, no llospitaes, ou em casas parti/i·. I. 6. t: 4,9.
culares.
IiInfeltill', V. trans. (do FI·'sp. a/eila'l')
J~nfel'lilíço,
adj. V. 1nFermisso.
.
AtaVIar, adornar o corpo, etc. § En/iJítal' as
EnrcI'mldiul~', S. f. (rio Lat. infirmilas)
mercancias, para as vender; ornai-as, dar- K tado enfermo; doença. Arr. 9: 13. § V.
Ihrs melhor apparencia com algum artificio. Acha.que, syn.
.
§ EnfiJitar o rliscl/.rso; orual-o com artir."·llI ••,,<!tIlO, sup. de Enfermo. 1/. N.
ficio. § Enfeitar de/cilos, lJCccadr!s; rl'pre- 2. r "12
~rntando-o~ não quaes são, desculpando-os.
IoJ .. f",'mí,!'-'lo, II, adj. Doentio, achacoso;
l'ieil'. I. -'173. "olhai como Arão ell(eilou o diz-~e das pessoas: ,.('reira -" lJ. FiaI'. su]Je~c!1-ªo>! Id.
509. "quaJ.llo defeitos se jt:ilo a adoecer facilmente, frequentemenle.
ell/eücw com luma pennada" § En/citar o
Enfel'Ulo, ", adj. (do Lat. infinnlls, a,
mau ;cLo; córal-o. § En/eital' b louro; met- tIIn) DOl'nte. Bal'/'eiros, (. 3 V. § Doentio:
ter-lhe furpas.
«1'01' aqllelle rio ser en/erlJlo aos nOS~OSl) B.
IEnrelClÍ,·.se, V. reI'. Alaviar-se, ornar-se: 3. '1..8. § fig. «Alma én/crma com peccados"
e fig. "biocos, e carrancas mascamdas, com l_cão, lJescr. "espi ri to de I risteza todo enque se en{'eita a h)'JJOcrisiall r'ieÍl'. (lristezas /enllo" Caminha, Poes. § Não firme: Coutirigorismos afl'ectados para enganar. coo' nho, f. I v. "as mercés que fazia eram de
mo as vendedeiras en(eilam as suas versas pouca dlll'a, e en/ermas" § -, s. m A pessoa
c fructas, para as venderem melhor). § (fJg. doente: o en/crl/lo recebeu os sacramentos.
e fam.) A, pirar a qualquer cOllsa, pC'rlen- ~ AcJag-. : "Tempo cura o en/ermo, que lião
dcl-a: eufeila-se pll.1'a depulado; enleitava- o unguenlo ...
se para casal' com a filha elo consellleil'O.
I': u rel'n",,', V. trans.V. Jnfl'1'Ilar. ~ fig. Dp.sF:nrelCc, S. m. Adorno, atavio. § Ornato atinar alguem, atormentai-o. Simüo Man~ . di cur~o; e toma-se a má parle, pelC1 chado, r 4.6 V.
VICIOSO. Lobo.
l!l. B. Flor. 5. III. § EnEnrcrnch'll, V. Inf.:rneira.
feites_ das mulheres; todos os adornos com
IEnfernls;ãl', on (:t,nr) V. trans. (I. fam.)
que costumam enfeitar- e. mut. § En{'eiles : Inquietar, all)rmeutar alguem, como se esli·
V. Affeíl(}s, s!lll.
vesse no infemo.
Enrculç... do, p. p. de Ilnfeiliçar , e adj.
Enf""I'lIj'Ído, p. p. de Enferrujar. § adi.
~ lig. "Todos os po [;1 assim são enfciliça- Ferrngento. coberto de ferrugem
.
c/os com sua. cou-as.. Vilh. liclo 3. sC. 2.
F:nfcI'.'ujlÍI', V. trans. Fazer crear ferm"en{'eitiçados do doce veneno da lihrrdadell gem: v. fI- os acidos enfel'l'lIjam o fCl'ro.
(de conscienciu) Vieir. 10. I~A. 2. "todos
Enfel'l'lIj.íl', V. intrans. Crear Fel'l'ugem.
somos en{'eiliçados com os olho " (á ma par.':nfel'I'lIjÁI·."':, v. rcf. Crear fCl'l'ugem,
te) Sâ e Afir. Estr. "~vemos tanta' velhice' enlllier-se, colJri 1'-, e de I'errngcm.
decrepitas en/'ciliçarlns das paredes do paEnré"tn, S. r. (do 11r. en {'aist} (l. rust.)
:()u (lJ ue lião q IIl'rem dei xur o servico, a Alto, a somada. Lnbo, r G35. "assomão dois
cOrte) Vieira.
• pastores pela enfesla>! V. Enfesto, e iufesto.

.'nfnCcóllco, V.

II,

II,

s,..

I)'

r
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EnfcsC.ado, Il, adj. Diz-se do, pannos
dobrados ao meio na sua largura, e assim
cmolados na peça.
.':nrc!'lc.íl', V. trans. Dobrar os panllOs ao
meio lia ua largura, e enrolai-os assiluua
peca.
J;:nfé"Co, II, adj. (do FI'. ant. en (aist; ou
llesp. ei1hiesto, erecto, alto direito) (anl.) Ladeirento, com lançamento de ladeira, dccli.
ve: "como o lugar he in{'eslo para baixo"
Inccl. 3. r 285 . .'ia Etucitl. se diz, que siguificou pum cima ou acima. § -, S. UI. I,altci.
ra assomada. V. l~nFest:l c Infesto.
),lnrclltlllçào, S. r. O aclo de enfeudar. §
O litulo d'esse contraclo.
I>nrentlilllo, II, p. p. de Enfeudar, e adj.
Consliluido em feudo. § fiO'. Que Se enlregou a ulgnem, a UlTl pari ido, a ullla seila,
abdicando da sua lilJerdade, e seguindo cc·
g'amente um chere, uma opinião.
Enfcndá." V. tran . DUl' em I' udo algu.
ma terra. § fig. V. o p.
Ellri--:t,tãdo, p. p. de Enfézar, e adj. Cheio
de fézes: "a natureza cnfézactau ChO{Jas,
Cart. 2. 131. ~ fig. Mancharia: "o coração,

°

animo en/c:;actos pelos vicias, pelos appe/ilcs,
pelo amor jJ1'oprio, etc." A(tiot. Lus. 3.54.6. §
(t. fami!.) Que não e tá desenvolvido: V. II.
criança enl'ézada ; arvore rnl'ézada.
.'nfézill', V. traus. Encher de fézes o que
estava limpo. § ntar, mascarrar com fezes.
~ fig. (l. vulg.) Jl:nfadar muito, fazer CIICOferizl\l'. § fig. Mauchal', contaminar: -enfr,·
:;al' o e 'pirilo, para cuidar em coi -as iudiguas do racional.. "doutrinas, e pralicas
que en{'ézão os corações, os costumes> i. r,
quP. os tornam impnros,. querençosos dI:
cou 'as impuras, sordielas, lesboneslas: .cs·
tie peccado que enfezou a geração bumana
de toda a raça de mas concupiscencias>
.en{'é:;olt a iuade J'oil'o" me clon de malcs.
§ fig. Impedir o desruvolvimento, o cresci·
menlo de (lC'tisoa, animal, ou planla. § Usase lambem intrans.: esla criança enfezou.
EllfillÇíio, S. f. Acção de enfiar.
Enl..·. .lo. S. I'. Série de cousas enCiadas:
uispo, ição de llluita' cousas que se scgucm
umas às outras. § lJe enfia{lrJ,; loc. adv. a
seguir, seguidamente.
Ellllodíssimo, super!. 'de EnCiado. And/'.

Miscel. 14.

r

4,0.).
E"lIúdo, p. p.

Em lia. § "rl'l'
iiI!'. Pallido, 11IudaJo de cOr, desmaiado de Ira, ou
de meuo. Cam. Eleg. 4,. "todo enfiadJJ> .c
Apollo de lurvado IlUm pouco a luz perdcu
como en/iarlo" Lus. I. 36. "Enfiaclo de amor.
Etl/i'. 2. 7. "Oquei infiaclo como mo~lal,.e
ibicl. ,ia rosto enfiaclo" § li'icar a art.!I!IC!,W
enfiada contra a bateria inimiga; dmglúa
em recta. E.1'al/le de A,'tilh. § Os ol/ws enfiados cm algum nbjeclo; cravados, ou enc~a'
vados direita11lcnte n'elle. filos. Lobo, {. 3~8.
"o sabujo com estrauheza de vel' gente tinha os ol/ws enfiados nella" § EnfiadJJ ;.poús'
lo em linha recta, C'III fileira, um apos o
outro. ou lado com lado. B. Per. 2. 98 v. •a
barcaça infiada com o camcllou. Casto 3. C.
90. § Que seg'ne o mesmo camlllho: .)Ianuel da Cunha que vinha enfiado nas ancas
dulle" i. é, seguindo-o, e de p~rto (V. ~n'
cu ) 11. 2. 6. 8 "não - na esteira <1.0UI1 3.'
de

~nliar.

lha e/'l/iar./a : com fio pelo fundo. ~

lil. 2. 3. 5. § lIa;ões enfiadas a esle 'p ro /lOSl '
lo; dirigidas; endereçadas, encamJnhaú.as.
a. 4. O. 7. § En/iado; (t. milit.) comballúo
por al'tilberia enfiada ao posto que OcclIpa
.0 objecto enfiado.
,
J,,,lIll1lúI'I\, S. r. Acção de enfiar. § 101':
ção com que se cnfia, v. !l: uma agulha ~
"de-me huma ell/ia{lul'a <1.e Imba, ou de re ,

tró " ~ Lagar por onde sr enfia alg. cou'
sa. § 'O fio do rasaria, tia. perolas, o cordão das contas, elc. /1. Dom. 3. ~. 6. , .
.,,,(llImento, S. m. Acção de_ enlJ~:to
enliadura. § fig. A sanha, palxao~ sU;n_
do que e la ell1ia<.l0. Vi/h. 3. sC. fino ',0 '0{iamenlo (\'aqnella dunda.. qne e slal3 c
fiada de paixão.
!mlm a
E II II iu' V. trans. Melte/' fio por a "'IIIC
abcrLura. § EnfiaI' IIIna agulha; metter- nar
fio pelo fundo. § ~'azer entrar: v. (t. CJI Eo _
a seUa por wn annel, a bola pelo aro: .gs I'
traI' : V. g. enfiar a partI)" a rua. nall TC:
Ellfiar-se. § Melter em fio as contas de
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zar, as peroJas, etc § 'F11~ar al[Jllem COll,t Iq,n- na mesma .direeção. § Enfia-se o venlo; enÉlltol'eár, v. trans. Sllspenrler al"'uem
ça, espada; passai-o. #1wLda, 12.117. "C oIcr- cana-se, coa·se por alg. rua, janclla, greta, pelo l?eSCOço na l'or~a, ou n'outro Jogar, paI
ro cnfi.a. ao I\utulo Sacr~nn "enfiaJ' n~ lan- por entre ruas de arvores etc. § Enfiai' se ra o lazer morrer. 13. "quem em hum anno
ça. hl'talo!!l. 70. "en(La os rostosn ~ En- pela lança 011 pela espada; metter-se.
quer ,ser rico, uo meio o en/orcáon lJal'reilial' um!! lmltarlem; dl1.er a or~~m de asISnO ... lonIÍl'. V. Inflcionar. Arr. 7. 16.
1'OS, /. 174 v. e fig. "mandou en/orca I' a vircendente , ou d~scendrntC'" a s~l'Ie das geEllfHeh'ád4" p, p. de Enfileirar; e aujo gem pelos cabellosn i. é, pendurar da forracões. B. 4, ól. 2, «enfiar a lmftagem de Po to, ordenado ~m n/eira: "em cada 11m ca, Fios Sanci. V, de S. Juliana. § u penmis em outrosn flarrei1'os, {. 67. "algumas dos tumulos das monjas antiO'as enfileira· der de algum ramo, forquilha: v. g. - os
linha!lBes Itespanholas que lauto trabalhou elos ao comprido dos muros'" u' :grrjavam cachos. § Entalar. II. N. L. 2,61. "en/orcào'os
por enfia1' do tempo dos l\omãos té nossa apenas uma dala e um nomen 'A. /ferc. Eur. elefantes entre dois pans lJara amansarrnl»
Id:ide.. ,,- a suc~e~, ão d.os ~els, dos govet·- c. 12.
§ fig. En/orcar esperancas : malal-as pl'rnadores.. ~- a ~cl'le de IdeIas, c sentlmen- ,)'!nflleh"íl', v. trans. ilfettcr, ordenar em dei-as. Uam. § - an'ec/o.s ,. dar-lhes de mão,
tos que lao rapldamen~e se uc~edemll dl- f1lcll'a, ou fileiras. Reg. ,\fi/it. {. 19, § - se, apartaI-os de si. Paiva, S, I. r 247. § fig.
zcr por ordem succes lva, segUida. ~ Urllr v. reI'. Metter-se em fileira.
/tn/orcar. algllrn~; 9xploral-o, deixa/-o sem
o fio do discurso interrompido eom digrcsJ~lIlfím, adv. V. IIJllfim. Arr. 4. 18.
real; (diz-se pnnelpalmente.dos jogadores
são, ou com.outra pratica, e negocio, a que
.;Illlnglmcnto, S. m. (anl.) B'ingillleulo, dc jog-o" d'azar.) § En/qrcar; vender por
se ata. V. do Arc. ~GO, I. "toruando a en- ficção. Eltlc. lJoc. de 1287.
necessidade e por baixo preco. Tambl'm
liar aqui a nossa historia'~ "ve)'o a enfiar
)':nlJngi." v. trans. Fingir. 11'c/T. lJrislo, Il'este senlido se lisa reI'.
o que se tratava na materla, em que elles ac. 3. se. 6. I/r 35. 3. "cn/inrlidou
IEnf4J1'clÍl·.""', V. reC, , uspentler-se pelo
eslavam.. B. 2. 3. 5. e 2. 10. I. cousa' que
.~nflllt .. , S. r. (ant.) Fingimento appa- pe coço para se: malar, suicidar·se, pai' e,v.
convem in(ial'l)tos na ordem da nossa his- rencia, engano. NoÚiliaJ'. r 111. "fe~ ell/in- cm uma arvore, grade, etc. Blut.
loria. § Narrar uma cou~a uepois tla ou- la que a amava muito..
E~lfOI'llIiJdo, p. p, de Enformar, e adj.
Ira: v, g. -pa!ranhas. Luc, 7. c. 7. § ConI':nfínto, .. , adj. (ant.) Fingitlo.
Mettldo no fõrno: sapalos - 7lQS pés. ElcHnuar successlvamente, sem saltear, sem 'l>nO"mld/ltle. V. Enfermidade, ill'I'. 9. giada, r (i0 'V. § "A pelte - sobre o o so.· ..
omillir algum entremeio: "enfiaI' esta sua [3. r 249. 3.
Nan/i'. deI Náll S. Benlo, r 144. pegada ao'
herança de herdeiro em berdeiro (succesJo:nflHtnllÍl', V. trans Aastular, fa1.er, tor- ossos, auherente. § 110m cm en/onnaclo cm
sores 110 reinado)>> lJ. 3. 5.6. § En(iar; pór nar em fistula. § - se, v. reI'. Tomar-se em cames; grosso, corpulento. Ined. 3, 13.
em renque, Iileira, fio: v. g, fuslas enfia- lIslula. Eufr. p. 167.
Enfol·mi..·, V. trans. 1\leLter na fó -ma
rlllS. § Pór na me ma fileira, estrada, estei.,.. filá.·, v. Irans. Ornar de fitas. T. rie qu~lquer obra que é feita pOl',esse mo o:
ra, caminho, UIIS após. os outros. B. 2. U. A{fora, 1. 3. "enfilanc/o Iiuns elJapins» Viei- en/ormar a bola, o sapalo.
2. "enfiando as vélas, humas na esteira -I'a: • - o rosario),
Enfol·n..·. .·, e derivo I' Informar etc,
das outras, por razão do canal» § Enfiar
l;ulll,íO.'!ii. 1'. EmplJitéosis. Orrl. Ar 5.
E~fOI'I ..idu, p. p. de _gnfornal", e aujo
uma cousa a outra' !lcar defronte d'ella
Eufil'(~(lIl11el1lo, s, 111. Acção de ellfive- Mettlrto no forno: V. g. peco enfornado; luuem linha recta.• tanto que a estocada en- lar.
ça enfornada.
.
fiava a porta, que estava no muro,) i. é,
j·:lIfh·eli..·, v. trans. Afivelar. § Ornar de
J!lntol' II iII', v, tl'ans, Metler 110 fOrno:
a~ria-se, e linha direcção recta defronte avélas, guarnecer cl'E:'lIas o, arreios, etc.
v. g. enfornar o pelo, a louça. II. Vom. 2, 4.
tia poria, § EnfiaI' alguem as coisas a SClt
EuIlOl""', V. trans. (t. porl.) Ornar de 10. Delir. Adar,. p. 5'!. "quem,mal enforna
proposi/o; encaminhai-as, uirigil-as para nõres, enfeitar, engrinaldar com I1Ó1'es. F. tira os pães tOl'los.. , § En/omar tem o mu~
conspguir seus intenlos./J. 2. 10,8 § fig. Di- Elus. !. p. 186: u ... c'o ella en/lol'O a froll- do; ma :is vezes ó agudo, como em enlol'ri~ir: "ellas enfiiio a vida pelo Illesmo tio" te radiante..
/lnr: V. e 'te,
1'11Ift. 2, 149. § lJaleda ele enfiar; a que
":nllol'cccr, ou Jilllllorc.~ccr: v. intrans.
Enrol'IlÍl', V. tralls. (ant.) 1'0rJIecel'. B. P.
ra~a, ou lava torlo o comprimento cle ullla (rio Lat. in/lorescCI'e) Crear nór. JI1. c 1110.~lItÔ'·I'O, S. m. Fórro, peca interior do
linha. Ea:ame rle Arlilh. Enfiál-a, é ati- ça, r 14 'V. "era o 3nno no mez de abril, vestido, etc. Panl. d'Av, e. 61.
rar por toclo o longor de uma recta: quando enflorecem as al'VOreSn Galv. Dese.
I::nfu.,tí.·, v. lrans. (I. de pi-oeil'O) Ilal'
.enfiou o hasilisco no catnr» apontou a ceha ILUma arvore, que como o 01 se llõe, corpo e fortaleza ao pannos no pisão. /leg.
eUe. IJ. 2. 7. 5, § En/iar as l:~las ao venlo; en/lorece, e cae-Ihe como nasce.. fig. "ainda dos Pannos, c. 38. r. 3!J, § (I. de somhreir.),
IM·as de orte, que o vento lhes não dé, que não busques proveito na amizade, elle Pi,' oar, l~aballiar o fc/lro, ou panno do chaem se enfune II ellas de nenhum modo, por si en/lorece della,) i. é, a amizade scm- peu na lulla, apcrlando·o com as mãos e·
IIcando a antenna na me, ma direcção do pre da proveito. /les. Let, f. 79.
.
com o rolete, para Licar bem tapado.
venlo, e uão cruzada, ou angulada, ou forEnfog/lllo, p. p, de Enfogar, Batas enEnf"lI'luecel', V. tl·ans. I"azel' fraco de'·
mando angulo algum com ellc. P. P. L. I. /ogadas; ardentes, na artilheria. Ea;, de AI" lJilitar: "1101' não - o animo do que'com'
c. 32. § Enfiar o rio ele /i'eclta; pór o pei- ttlh. f. 12~, 124.
elle estavao.. B. 3. 2. 6. § Debilitar: V. g..
lo :i corrente, nadar, contra ella ; qnerer
EurOI;'II', v. Irans. En(il[jaJ' as balas; fa- enfraqnecer a /e, que eleve c/ar; a força ilo·
cvrlal·a alra',!essando·o em cruz de borda zel·as ardente nos fornilhos, para abraza- argumento, a crcdiúilülacle das leslemnnftas
aborda em se deixar descair alguma cousa rem navios, casa", etc.
e!c. § Enfraqueccr o partidE dos contrarios';:
ladeando-a para quebrar a maior força da
Eufollll'.." V. intrans. c
LJrando-lhe os que o compoem, ou as pe 'eia. Viei/ 10. 188. "virão in(iando OcaEnfolll/lr-Hc, V. rer. Cobrir-se, revestiroas principae , etc. § En(raquecer; fazer
nal do mesmo estreito... uma frola de se de folhas: diz-se das arvores, etc.
perder a virtude: v. g. os annos me enfram.uilas embarcações» § Enfiar uma t!ez de
EI~to"'·n'liço,. ll, adj. Dignç ~e forca: queceram, e enfraqueceram-me a visla e a
l'mlto; beber (phrase de taberna). § Enfiar; l~drao -:; que taz por onde va a forca. § mel/lOria: "o tempo en/i'aquece os remedi o '
fazer alguem ficar pallido ue medo, ou sns- flg .. lJeseJos - ; dIgnos de se enforcarem. V. en/i'aquece o entendimentoll Cam.
'
.10: .á visla do periO'o o fosto en/ia,' mas Patibular.
.
Eutl'lI'fllcccr, V. intrans. ou - ..e, V. reI'.
o animo asseO'ura
esforco cria" Alaus,
ElIfOl'clldínllo, S. m. Planta para:lta 1.10 Fazer·se fraco, debil, o corpo. {Jam, Eleg.
13~. § En(ia1;:; (~nl.) v. á,- o /e(lo Çlo norte do ,DrazJl, da familia, da orchideas. 11. .agora como humano en/i'aquecelln, §
JIlI~O' remelter fazrr concluso. Elucul.
ElIf')I'cndo, p. p. de Enforcar: e adJ. Fazerem-se fraca, debeis, as potencias da
~ Dar: caução: -faz enfiar aos homen . qlIe uspenso pelo pei'coço na !'orca, § En/orca- alma, as en~açõe~: "en/i'8quectallL os corae,lem a sen juizo» (dar caução de compa- do; pendurado em forquilha, .gancho. 1', çõe:» Incei, 1. 483, § ~'icar fraco, meno' porecer em juizo, ou estar pelo julg.ado, e PeJ'. 1. c. 33. § Suspenso do cimo, ou fun- deroso: ·0 pastor tri te ousa, receia, e,,sentenciado) Elucid. E no mesmo sentido do: entalad? como entre for~ados, ou for- força. e en(raquece" perde o animo, Cam.
parece se deve lomar a phrase : enfiar (o quilhas: "n huma fo sa lllc~nt,lIada .... licou Ecl. 3.
.
mordomo a certo) em 5 moias' obrigar a a nao en(orcada.. B. 3, 5. 4, "LiCOtl 11 nao en)~lIf"II'fllecido, p. p. de Enfraquecer.
prestar cancão do valor ou pdo valor de forcada entre huns pans. II. N. 2. 64. "a 1fT· 1. 5. r 13. 4, "enfraquecidas forçasn.
cinco moios~'
náo en/arcada nas ondas, tão altas que, etc.»
ElItl''''llIcclmcllto, 5, m. Estado do que
.:01l8r, v. intran8. lIicàl' ealiado, fazrl'- aen/i))'cacla n'hum penedo, onue. topou- Casl, está enfraquecido; fraqueza.
se pâllido; turbar-se, de ordinario com 2. L 2. ~. 107. § En(orClfdo : dIz-se de co.u· ,.;lI~.'n'lllellti ..·, ,v, trans. Enfraquecer.
Ulo, medo, cólera, etc. Eu(!'. 3. I. M. G, sa vendida por neceSSidade, e por mUito PL~1/~e.!'1'o, 2. 8. "m/raquenlar a falsa, e vãa
G. 6t noul'indo-o enfiou de perturbaçãon mel~os do seu ~alor.- § r1g. Gasto depres~a, es- Opll1laO n ,
•
V. Ennado. § Enfiar um para oulro: olhar banJado: o dlUhelro que recrben fOI logo
1::llfr"'llIcnlill·."e, v. reI'. Enfraquecerlorvamente. Lobo, Per. cehum para oulro en/oreae/o na taberna .. ~ O caclw enforcado; se: "nom se lhe en("aquentolt aquelle nobre·
mfianrlo mudamos do rosto a córn ~ ii. Olhar pendurado em pal'l'etra trepad.a nas arvo- coraçom.. Inel!. 3. 19. lt-se nossas forças...
tlireilo de rosto a rosto. li Encarar com al- res. Cam: Ecl, 23. § Ol!ws en/arcados; le· II1I1(t. 2. 243.
~Iem; ir·se a elle, Eneida, 9. 7 . "e logo vanta:dos as Janellas. 011,$. I. .sc, I, §. (como
1,:.. fl''''''''',lo, p. p de Enfrascar: e ao-.
mfia, com a e pada na mão." c'o sobel'- s.) Vmha de en(orcado; de Vides amOladas Sei e Mil'. «a gente en/i·ascada... En/h[Sbo e l'antaslico l\hamnetes.. § Enlrar: en· a arvores.
c~clo no estudo, no jogo, nos vicios, Paiva,
~Oll pela porta dentro,
Jo:nfol'cáclo, 5, m. O condemnado qu. e S. I. f 293. "enfrascO;lIo em algum peccas
l:nUá,'-...e, V. rer. Ficar enfiado, pallido, morre na forca. § (I. fam.1 Ilomem .m9 qul· do.. ."enfrascac!o no mau costu~e da deshopor su lo, meuo, colera, etc. § Seguir-se nho, avarento, que antes e deseJal'la ,ver nestltlad~ .. 'pmva, S. 2. UI. § Ellredado em
Um após o outro: v. g. enfiaram·se as /Wlt- enl'orcado que fazer UOla despesa. § Gon-I (rasca; L e, em sarças, arbustos garralli'Ill, e dignidades. V, i.lo Arc. 1.4 § Enfiar- fql'lqs, o.u conl'ei/os efe enl'orcadqs ; o bene!l- cho.~~s e .~ravados: pa'lavra Cast~~h~n.a. §, O
li; rntrar, 011 encaminhar-se a entrar: CIO ll1utll, como o sao os confeltos, ou ~on- nallJ en//ascaqn em,algum çfte~/o, 1111[11 '\'rndo que os nossos se enfiavam para solações ao pal1ecenle; ou que se dao a gnado,. embebido n elle: "en//'ascmi.q em
I~~ ~ervenLias, que elles leixúram para a quem se ha de causal' logo grande damno, contagio de .peste» o q!le t~az em SI, na
nbeira. II. 2. 3.4, e 2. 5,9. !': E/i (ia/'-se, V. g. e desg-osto. EII/i'. 2. 6. § Adag. : "Em casa roupa os mJasmas peslllenclaes. fi. /)0111.
Uma porta com outra; seI: fl'ónteira, acàr de en(orcmlo não fallar em baraço»
2. I. 21. (por haver sepullado um morto de

I

e

peste). S IIg. "Tueologias - em calvinismo»
"mancebas barreiras - nas dissoluções
continnas de pagodes com devassos. pa·
rece a traslaçao tirada dos que entram
muito pelos frascos de vinho, e se embebem, ou embebecem com elle, e se lhe habituam, e entregam. § En{rascado,o (t. pop.)
embebedado.
Eut'·08Cá.·, V. trans. Malter em frascos,
guardar em frasqueira: v. g. enfl'asoar ticores e/c.
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E':tra8cá'·.HC, V. reC. ~mlleber-se, embeberar-se em licores; embebedar-se. § fig.
I\tetter-se, enredar-se, implicar-se, envolver-se, dar-se todo a alguma cousa: v. g.
enfrascar-se em "Legocios, no cstuclo, nos vicios. Cat'la ele GUla, r 130. (ou 9i. cm outra IJIUção). V. Enfrescar-se. § Encarniçarse, cevar-se: ·v. g. eufrascar-'e na peleja.
Sagramol'. L. I. c. fq. 1) .• 9~. "~n/i'ascar-se
em licor» beber mUito. lJml:;, Dlthyl'. e Ilg.
•e não é menos mal reconllecer a nossa
ignorarrcia..e a incerteza vã do saber humano, do qne cn{rascal'-se em tantos erros
e arroganClas da falsa sabedoria".
Entreádo, 11. p. de Enfrear: "a carne
fazia por não estar - do temor de Deus»
Paiva S. 1.
207 v. "en{l'eado do poder
das léis e do magi trados".
Eutrcador, a, adj. Que enfreia; que põe
o freio. Paiva, S. 2. t<l8. § Ilg. Que doma,
refreia: "favor do céo en{l'cyadol' e domador dos appetiteso Pai'va, S. 2. 14.8. § it.
subst.
EnlrealllclI&o, S. m. A acção e e/feito
de enrrear o cavallo. l/ego, Cavo C. 3<1. § IIg.
Repressão: v. g. enfreamento das paixõcs.
Eutrcú., ou Eula'cliu', V. tran . Pór freio.
Uelic. Adafl. p. 52. "cabresto de cavallo não
en/rcya bOlo § Moderar, reprimir: V. g. - a
vontade errada; IIg. - a alguem dc obl"ar
mat: - as paixõcs; a gcntc dissoltita, ou atvoroçada; I, é, domar: - os a(fcc/os; o so{/i'imento. Euli'. 4. sC. I. - os ais, ou gcmielos, queixas: .cn{real' a soberba. li. 4. q.
18. oen/1'cal' n vontade" lcl. Pano 1. § En·
/t'eal'; couter em paz, em sujeição, sem ousadia de obrar mal, sem atrevimentos, op·
posição, resistencia: "cnfl'ear as terras de
Andaluzia" At. Lus. 3. 93. "cnFreal'cm (nossas armadaR) o marítimo de Cambaya" Lttc.
2. c. l. "se a razão não enli'ea a vontade"
li'8I'/'. Cal'/. 1. L. 2.•a graça que en/i'e!la as
paixões, e mãos appelites" Paiva, S. § Enfrear a língua, os vicios, cu;. fig. "para os enfi'car com leis" B. q.9. t6. § E'n{rear; fig.
com temor, com rigor, com leis, com exem·
pios, com rogos, supplicas, ameaças, enganos, etc. "com estas cansas cntrearáo os
inimigos .. , que envasarão as nâos» ()ou/o,
10. 2. 3. § lig, Refrear, moderar cousas
energicas: "o grande ardor do sol l1avonio
enl'l'ea_ Lus. § Fazer parar: V. g. enfrear os

r

venlos; os t'ios, que não corram. Cam.

0-

os mares, que não passem dos seus limites"
"esse, que enlreya o mar, c quebra aos
ventos as azas ruidosas. "os muros da terra. que o mar temeroso enfreão» Loúo, f.
616. §_ a mesmo que em prosa: -em quanto
dura (o tufão), he tal a sua Corça, que I'eprime o curso ordinario do mar, e enfrclla
as marés dos rios, que não enchão, nem
vasem» Coulo, 5. 8. l2.. § .Enfrear o rio, o
gelo; e IIg. o SOllpIO cn/rela (o poeta cantando) ; fazer parar para ouvir. Cam. "Iouvando o cristalino Sorga enlrea. "a véla enfi'iJe ao rudo navegante» Id. Ect. i.
Ent.'eúrt ou .Jnf,·elilr, V. trans. Tomar
o freio, ceder a elle: .en/l·cya bem o cavallo, que .Ieva a. cabeça direita, e não a
move, e agita a mlUdo" R.e{rear, é mais que
enlreat'. V. o V. (rans. Solreal'.
.Jut.·e,lr.~c, !. rer. fig. i\Joderar-se, con·
ter-se em SUjelçaO, DOS Justos limites: 0 a cubiça» Luc. 10. C. 25. •cn/rellal'-sc com o
temor de Oeos» Paiva, S. V. Luc. 7. C. 20.
e 22. onde vem enf1'ca1', Tcfi'eaJ', e sofrou'r.
Entrecbadúra.., S. r. pI. (L. naut.) Cabos, que atravessam os avens, a modo de
escadas. lnsul. 2. 86.
Entrecbátcfl, S. m. pI. a mesmo que
Enfrrchaduras.
EntreBC8lúr, y, trans. a mesmo que
Frenesiar,

.~ul'·CHc,lr.8c, V. Enfrascar-se. Fios SanEnlu!lilá." V. trans. Vasar por meio de
clol'um, p. 13q. "cnfl'cseanelo-sc em muitos f,-!nil algum liquido ~m outro vaso. § Aru·
peccados» talvez cevar-se como cm refres- mlar- e: lIg. enfnmlar as calças, mangas
co, e tomar mais Corças n'eltes.
c/c.; fazei-as mais estl'eitas nos extremos~
Ellti'CStiodu, u, adj. Que tem frestas. §
1'llrU'·cl~e.·, v. trans. (do Lat. (urcre) '1'01'lJcn/es enfl'esta(los; separados uns dos ou- nal' furioso de raiva: "qnando a ira en{ltl'Ctros. Vieira, 9. 185. § Enfrcstado; roto, com cc a alma suberlla". ~ ligo Agitar fortemeD.buracos: V. g. capa enfrestada. Prestes. E5- te: "eis rebenta o tufão, e as llravas ondas
garçado é meuos.
cn{lwece a a saltar as negras nnven ••$0,
),lllt,·Ii..·, v. trans. l1azer arrefecer, tor- prando o vento as cuamas, c/lflll'cce ii denar [rio; es{rial' é penIer o calor, e ficar vararem as colmadas clJoças".
Crio: "a neve cnlria os corpos- "os encalEufUl'cciw, v. intran . Enfurecer-se' li·
mados cn(rião ã sombra" Cam. ·usa-o no fig. car furioso: "enfiwccc, delira, e vaticina.
E/cg. 8. "Uelisa, a chama ... te cnfi'ia tanto Encül. I~. 158.."que - p~ssa (eu) antes
a li, quanto me inUama».
desta funa» "enfurccc de V111 110, e diz que
),lut.'lál'."'C, V. reL llazer-se frio: <c- o he zelo». § fig. Tomar-sr. muito agitado.
sangue" 1l1aus. f.57. <c- o sol" Cam. Ecl. 6. .'Ie. dos Sing. 2. 20. "qnando enfurecem os

11""'uídu, u, adj. (ant.) lnUuido, entrelido, embebido. Dlis. 2. sC. 8. "cn/i·uido».
~.~I,·oi.s... u,. S. m. (ant.) Influencia, in11lllçao. Ganc. I. 8.
Enfa·o.. híldu, p. p. de EnfronlJar, e aujo
Mettido em Cronha. § fig. Que sabe muito
de alg. cousa; que estã bem informado
d'eUa. § lIg. Disfarçado: ,dilosof1as en{l'Onhaclas. II. P. da '1'riú. C. 5. "hum pobre
fradinho, cnfl'Onhaelo em huma pouca de
estamenlta" V. (lo AI'c. 3. a. § En{l'oJlluulo
em /!rlalguia; o que presume e ostenta de
Iidalgo, ou quer passar por s61-0.
Eufa·ouhi..·, V. trans. Metter a fronlta no
travesseiro ou almofada. § Iig. lelter: v. g.

- as miios cm luvas. § Enfl'onhal' as mãos;
loco lIg. dar-se ao ocio. § Enfl'Onhal'; fig.

mares, emplumão as ondas».
),;ur...·ecc.·.sc, V. reI'. Irar-se até ficar
flU'ioso; irar-se muito. § fig. Agitar-se
muito .
Eurl"'ccillo, u, p. p. de Enfurecer e
adj. Enraivecido; [unoso.
'
I:uf....lú .. o, p. p. de Enfuriar. § adj.
(t. poet.) Agitado ele furia; enfnrecido. Elc·
giada. r 65 V. «cn{tlriaela Menade" «revolve-se a gentalua en/itl'iaela em vin·
gança".
En:...·lí..·, V. traus. ~leller em furia; en·
furecel': "o licor e a lascivia en/iwiando es·
tão os cotillJões elas taes bacbantes».
Eurlll·Ii..·.sc, V. ref..Entrar, melter-se
em furia: "quando as paixões se cnl'ul'ia1'~1n». § fi:;-. Tornar-se violento: V. g. enfu·
l'Ial'-se o vcntu, as chammas, o ttl{ão, a balalha, o comúale, d/C.
loJuf."·...·. .·, V. trans. E'1l{urnar os ma.tros; Illettel-os no seu logar. Es/al. ela IIcad.
([os (!ltar(t. Mar. '1'. I. 6.
.';lIrÚsn, V. IMusa.
ll'lnruscillJo, p. p. de 1~l1fu,car. e adj. §
.I\osto enlilscado COLO tinta,,: 110 fig. enruscada em Ll/TUS. lJ. Clal'. c. GO. "lemos - o
couhecimellto da verdade. M. P. C. 60.•in·
femo onde a vos'a en/uscada alma agora
e ·tará g-osanuo'J.
)';nrusc'l", V. lraus. arruscar: V. g. en·
fuscar a mente: "en{lIscam o engenho» B.
Ctal'. C. pcnult. (ou 113. ou 103. cm oll/ras
eiliç.) § Pór fuscas na cara; tiugir em pre·
to; escurecer, ennegrecer: e fig. V. apart.
Enrústc, S. 111. Preparo, que dão as Delles, para as eutumecer. § (l. bolo) Planta da
familia das Jilaceas.
'
;';n;;nç'''', V. trans. Quellrar os torrões
com a grade. B. P. V. Estorroar, e Desengaçar.
),lllg"'ÇO,. S. lll. A parte do cacho de uvas
que resta, tll'ados os bagos. § A parte grosseira, que resta dos frnctos espremidos; o
bagaço.
EUglldllUlultlO, a, adj. (t. pop.) Que tem
as mãos en~'aravitadas, tolhidas, iJirtas de
frio. § fig Enleado, perplexo, irresoluto.
Euglldl~uJull·.se, V. ref. Ficar' com. a
mãos tolhidas, hirta' de frio. § fig. Flçar
enleado, perplexo, irresoluto.
11.."Bdo, p. p. de Engar. V.
.;ugútlo, S. m. (t. de carpint.) Grand. dc
Lisb.
119. "doude se começa a levaotar
hum madeiramento de obra de ellgac/o".
).;ugutec"w, V. trans. Causar gafeira:
"rez gafeirenta cnga{ece as outras". §-. !.
intmus. Encher-se de gafeira. Sá e AIt/'.
Egl. 8. B. 2. 9. 6.
.
EUglllolúdo, p_ p. de Engaiolar, e adJ.
Preso em gaiola: "Dajazeto engayo/ado numa
gayola de ferro". § (t. pop.) Que estã preso.
Eu:;alolúr, V. trans. Metter, prender,
recolher em gaiola. § (t. pOP'). Metter ai·
guem no calabouço, ou na cadela.
.
ElIglllolú.·.sc, V. ref. ilfetter-se em galOla: e fig. em casa: v. g. engaiolar-se no SCII

dar iufonnação, illstrucçiio sobre alg. cousa. AII/egr. r 92.
Eul,·uullll,,·.SC, V. reL Introduzir-se.
Prestcs. fig. "os ministros govemão se~uu,
do sc enFronhão nos governos. i. é, o modo,
porque se envestem u·etles. P. Riú. lle.laç
l. n.O 11. § Enfl'Onhar-se CIll algo couSCt;
instruir-se n'etla; procurar sabel-a a fundo.
§ - C1/1 fidalgttía,' impór-se como fidalg'o,
arrogar essa qualidade, vestir-se de apparenClas, e ares fidalgos, e de maneiras alldalgadas.
Eurnch·í.dll, S. r. Carrada cheia, de modo que não sobeje por cima dos fueiros:
V. (I. enfueirada dc palha.
Entuch'údu, u, adj. Que tcm fueiros;
a que pozeram os fueiros.
Eulueh·.ár, V. trans. Pór fueiros ao carroo § Carregar o carro até ii altura do. fueiros, e talvez pór carga por cima das brochas d'elles. ~ Coucueg'ar aos fueiros por
cima, para pór menos carga, fillando com
isso o carro mais estreito no alto, que no
leito.
EllrulUuc...lu, ", p. p. de EnfuUlaçar, @
adj. Cheio úe fumo, de fumaça.
EUrUUll'Ç.á.·, V. tran . Encher de fumo,
de fumaça.
.;lItuwódo, - máa', a mesmo que Enfumaçado. Enfumaçar.
Enl...uiulo, p. p. de Enfunar, e adj "VéJas -- em vento" cheias, retezadas: "vento
- nas vélas" i. é, que as enche bem. M. P.
.0 piloto varou - na véla" i. é, com as vélas cheias, em as colher. M. P. § n..... Suberbo, cheio de vellto e vaidade. H. P. ,,na gloria do mundo» "hum uomem - na
imaginação de buma cousa impossivel, ou
de hon!a, ou de fazenda, etc.)) Paiva, S. i.
l0i. vamente esperançado por sua cubica
e desejos.
. '
Eul...n'''·, v: trans. Eucuer, entezar: V. g.
o vento - as vélas: "como vento, qne - a
não da vida misera. e importuna» Lusit.
1'rans{. {. 138 V. Nau{l'. ele Sep. {. I~q_ "Cavonio ... cnf'unando as vélaso. § fig. lnspirar suberba. llfaus. 55. § En{unallws roda
como u lJavão; loc. fig. desvanecemo-nos,
inchamos de suberba, ou vaidade. Prestes,
{. 6.
oa vaidade Ule intima incuadas e so- cascbre soUtario.
.
berbas esperanças». § V. ref. En{tmar·se,
Ellgujác2o, p. p. de Engajar, e ~dJ. Que
V. g. o vento nas vétas; enchei-as, fazei-as contl'alJiu engajamento. § Que accellou UllI
pandas, carregar n'ellas. § fig. Ensuberbe- contracto de emigrante.
.
cer-se, desvanecer-se, tomar vento, e vaiEngojlldo." ", adJ. Que engaja. §-, ~ ..IIl.
dade. Arr. <I. Iq. "cnfimar·se com tri.butos» a que engaja. S a q}le se occupa em ahciUr
"jã meu amo começa a enf'unar-sc- 1. é, a gente para enugraçao.
,
inchar, elevar-se. Eufr. 3. 2.
EugujllmclIl,o, S. m. «(lo J1~. eJl(lagc·
Entunlládo, p. p. de jl~nfunilar. § adj. ment) (t. modo us.) Acção_ e etrelto de eu(t. famil.) Cq./ções enfu'f!i/a(los; os (IUe vem gajar; o ajuste, conveJ~çao, ou cOlltrac~~:
afinando mUlto para o Joelho; afunilados. I pelo qual alguem se obriga a algum ser
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ço: v. g. como soldado, ou na mal:inlJa, re- . 2. aquero - meus cuidados, que trazendo- alguem, pegar com elle, trazei-o entre denccbendo gaga, penlJor, dom antlclpado, ou I me enganado tanto a vida me empeceram•. tes «... se esta ladra engar, Nunca nos ]13
em elle, mas por sua vO}1tade. Resol. de 10
EUl;llnár-se, V. rer. Cair em erro; não de deixar Dormir somno assocegado» Gil
de Fev. de 1798. ou acceltando um contra- acertar: enganei-rne no caminho' - na Ji- Vie. Com, ele Rltb. § a. Alfeiçoar- e com incto de emigrante. V. Engajar.
ção. § lUudir-se: enganei-me na opinião timidade, e apêgo.
Engnjár, v,. trans. (do ~r. engager) T~- que formava d'elle. § Desviar-se por enEugorollll'ú,', V. trans. V. Engarapar.
mal' para serVlço por eng·aJalllento. § Alt- gano do certo, do verdadeiro, do que é
ElIg,u·oml.o.llí.·, V. tralls. (do FI'. eramciar, contractar emiOTantes. § - se, v. rer. conforme á verdade à prudencia ou ao 1)on) (ant.) Empolgar, ferrar. § Enganar,
Obrigar-se ~(jr enga.iam.ent~. § Cont~acta~'- bom moralmente. Lobo,
167. e' 302. § fraudar. Prestes, j'. 29 V. V. Oarampanao, ou
se como ellllgrante. § Engajar, e del'lv. diz Adag.: Quando o diabo reza, enganar-te Gramponáo.
lJ. !!!': F. cle S. Lu~;; no s.eu Gtoss. .que são quer)) «Doas palavras e maos feitos, engaEogll"ollhádo, ll, adj. (t. pleb.) EnleaGalllClsmos grosseiros e JOtoleravels, ape- nam sesudo e nescios> .Amanse sua sa- do; que não sabe llaver-se com o (lue faz,
sal' de os ter visto já .em alguns auctores, nba quem por si mesmo se engana» «Enga- nem acabai-o.
em logal' de assa/anar, assoldada!', etc.; naste-me uma vez, nunca mais me enganaEngorlll.ál'. V. trans. Dar garapa, § fig.
entretanto, estas palavras estão hoje geral- rãs. «Quem a raposa ha de engana7" cum- F!!ze,r a.bocca doce a alguem para o rednmente usadas, tanto em Portugal, como no pre-Ibe madrugar" «O tramposo asinha en- Zll: aqllllJo que queremo ; dar mel pelos
Wazil. Tambem ha em Portuguez ajuste, gana ao cubiçoso» «Quem mentiu e jurou, beIços.
0Justal'.
não me c/ufa/Wl!»' «Quem me mente não me .EngDI'lIl'ltúdO, ", adj. lllteiriçado, toJ<Jugol",·, ou EIIl;Ollá.·, v. trans. (de cngana• • Úma vez engana ao prudente, duas Ibldo com frio: «as mãos enga1'avilada~.
.
gallo) Levantar a cabeça, como o gallo. § ao innocente, e tres iw que é demente)) .De Prestes.
Engallar cavallo o pescoço; levantai-o, em- amigo sem sangue, guar-te, não te engane))
J"nglll·chú.·. V. Encarochar.
proal-o, com a cabeça encolhida para os «Qnem te honra mais do que soe, ou te
Engurgniltádo, p. p. de Engargantar :
peitos. § - se, v. ref. no fig. Levantar o quer enganai', ou ver se pMe" «Quem te V. o V. «Caf?na engtll'gantada» que tem garcollo, ensuber~ecer-s~ co~o o gallo, quan- faz festa não so~ndo fazer, ou te quer enga- ganta. § adJ. Preso na garganta.
do canta, depOIS da vlctOl'la, etc.: «assim se nal', ou te 11u mister".
EU;;lIl'gunti"" V. trans. Melter pela8 goecngalão, e cantão a victoria ,le confundir
(Eng'anar, ]~mbair, Seduzir, e Illudir. S!lIt.) las abaixo. § En[J.argantar o pé; (t. de cav.)
ignorantes e nescios".
Enganar é simplesmente induzir alguem mettel-o no estnbo até o peito.
),;ognUlnhá.,.sc, V. reL e reco (t. vulg.) em erro: exprime qualquel' genero de enI,ngllrgllutár, V. íntrans. Engrossar
Agarrar- e, travar-se em lncla.
gano, sem qualificação alguma. Enganámos formar garganta. Engargantal' a canna de
EugolglÍl", V. Galgar.
a outrem innocentemente; enganámos com assueal' ; crear ganta, on gommos novos e
),;ngolh.ido, p. p. de Engalhar. Cano. r malicia, e ue proposíto; enganámos com gros~os perto do olho, ou folha: (t. uso no
30. Ord. !rfan. 5. 14. 3. «ella - se fór da palavras, ou acções, elc, Embair é engana7' llraztl) «a caua engarganta com as chucasa paterna".
com imposlura, com embustes, com menti- vas•.
Jo,nglllllfllllculo, S. m, (ant.) O acto de ras etc. Seduzi7' é enganaI', trazendo para
Engal'gllntár-se, V. rer - a bata, o carengalhar. Obro ele el-1'ei lJ. lJuarte, r. 16 v. o mal com couselhos avêssos, com insinua- tuxo; não descer até á culatra, emperrar
Eo~ollll"', V. trans. (aut.) Enganar, se- ções, com exemplos, etc, lttudi1' é enganar no canno.
Englll'rofúdo p. p. de En"'arrarar, e
duzir. Obl'. Manusor. de el-rei lJ. Duarle, f. com falsas apparencias, enganaI' como Jlor
17. ame pngalhou tres capeIJães, ou musi- jogo e lIom.bana, enganaI' mostrando o· ~b adj. Acondicionado em garrafa. ~ Vin/wencos de mlUha capella» Ol'el. Jlian. 5. 14. 3. jectos debaiXO de cOres enganosas, e alJlelas garrafada; o que está em garrafas por
opp. ao que se conserva em balTis, pipas,
.cllgualhar molber virgem, ou honesta, tia verdade, etc.
com dadivas, para com ella dormir>.
J,;1l:;unchat.lo, p. p. de I5nganchar. Eneict. etc. § /~so ti. espil'ilo engal'rafado; (fig. e
ElIgulhat'detódo, ", p. p. de ]~ngalhar- 12. 163. «e c'os rígidos cornos enganchados" fam.) dlz-se IrOllleamellte da pessoa, que
detar, e adj. Ornado de galhardetes; em- § Pendurado de algum gancho, V. g, ao fu- se mette a jocoso, e não tem graça, antes
bandeirado: V. g. amwda engalllardetada. meiro. § Topado, e parado em sepo, estaca, orrende com seu ditos pertenciosos o que
o escutam.
EIIl;lllho.'detá.·, V. trans. Ornar de ga- que não deixa passar.
Eugo""llfilgem, S. r. Oacto de engarraIhardetes; embandeirar.
F:llgouchlt.·, V. trans. Prender, embaraEngálho, S. m. Engano. Cane. r 24 V. çar, suspender, reter com gaucbo, em ai· far .
.~ugtU'l·oflí.·, V tmn·. MeLter em garraguma parte, ou com um ganclJo no outro;
•Iaços de engalho)).
l;ogá.1l0, S. r. l/éra do Congo; especíe pux:;,r mettendo, e seg:lll'ando com gancho: fa ; enclJer garrafas.
E0f!í0rul.ár-sc, V. rer. (L. do Rio Oral1de JavalI.
fig. «enganchou a barnga do cavaJlo com os
de do Sul) Moutar na garupa.
Jo;o~olli.do, p. p. de Engallar, e adj. Diz- calcanhares".
EUgllSgádo, p. p. de Engasgar, e adj.
se do pescoço do cavallo, quando se levanElIgonch{U'-se. V. reL Travar-se, prenla, ar'(ueando-se.
der-se à maneira de ganclJo.
. .Que esta com alguma cousa na garganta,
t:ug'lIl1ill', V. intrans. Levantar o cava lIa
Eugllngtlllto. V..Gangento. .
. que lll'a peja. § fig. «Impôs silencio a meso pescoço, arqueando-o.
Engouído, o, adJ. (t. da Belr.) Engam- tre Alberte, den:ando-o engasgado com uma
I;ugamheládo, p. p. de ElllJambelar, e do de frio; mui aperlado d'eJle, quasl to- jura que o calor da conversacão lhe trouxera á garganta» A. Here. Moílge, e. 18. V.
adj. (t. pleb. do Brazil) Engallauo, logrado. Ibido, inteiriçado.
.
,,
.ElIgllUlhclodi)l', S. m. (t. pleb. do BraEnló"uíuho, S. m. dlm. ~ Engano. Cam. o verbo § Ficar engltsgado; ficar d.:;sconzll) O que engana, ou procura engauar; Amp/t. p. 47.• nesses engamnhos taes, acho tente com uma cousa, que, por assim dizer, custa a engulir. §. it. ~ ical' enleado,
embusteiro, pantomineiro.
Cl'ueis desenganos».
.
.
.Enlólllllhelá.·, V. trans. (t. pleb. do BraEugilUo, S. m. (e os .denv. do ltaL. m- confuso, atrapalhado, nao podendo contizll) Enganar, lograr, engodar, illudir, em- ganno, ele.) O act9.ol1 etfelto de lluganar, ou nuar no que la dizendo.
ElIgosglllhúdo,p. p. de
belecar.
eng'anar-se. § ArtifiCIO, com que se engaua
Enga!óglllbár. 'e, V. ref~ (t. pop.) Ficar
I;ngllUlbelo, S. m. (t. plcb. do Brazil) alguem, ou induz em erro. Lus. 5. 71. «neBngano, logro, embuste, embeleco.
nhum contentamento,5lue se quer da espe- preso, entalado.
Engosgál', V. traus. on- se, V. rer. FiElIgllni'dolllcllle, adv. Com en"'ano. rança fosse -" § lllusao: pareceu-me ouCalast7'. de Porto 1). 115. «intendendo 'O va- vir bater, mas foi engano. ~ Oestado do que car com a garganta embaraçada por umcortido -, que, etc."
está euganado : v: {I. no dope !ntn! engano. po extranho : V. g. - se com um osso enguEngllnlldíco, o, adj. Faci! de eu"'anal'. § Oólo, logro, falsldad~. § Erro nao propo- lido: fig. Luc. 3. 5. «engolindo camelos, e
n. L. e Cato 513. 1.
'"
sital: houve um engano /la conta. ~ Levar elefantes engasga com um mo quito. Vieil·.
l:lIg'lUádo, p. p. de Enganar. Cam. San. ao engano ': armai: cilada a uma muiher pa- 9. 71. § ~'icar entalado em passo estreito,
31. "não entende o que pede, está engana- ra a sedu~lr, ou lor9ar. § Elllla'Y-_os sanetos, entre ramos, etc. § fig. e vulg. Gaguejar
do. Lobo, ['. t 21. «suspeita enganada». ~ ou pios; erros Ilascldos da rehglao mal en-;- hesitando, ficar parado no meio de um serEnganado, por enganoso. lt'l.
295. «O' tendida: acom Isto, sem 9uerer,. o meltera mão, ou discurso, que se sabe mal, ou de
bens -, rêde dos sentidos». § Enganado (ao rei um mestre, que so o ensllla a orar, que se perdeu o fio.
Engásgo, S. m. O acto de engasgar-se.
com.ligo; o que se não conhece a si mesmo, e não a b~n~ governar) nos ellgan.0s sanotos
P?r falta de reflexão, ou por amor proprio. da hYPOcI'lsla, a~radando·lhe mal~ ~I lJy- § Obsta'lulo ou obstrucção que impede a
Eufl'. 2. 5. § Adag.: aQuem longe Vai ca- pocnta mal vestido, que hil m capltao bem falJa.
Eugastádo, p. p. de Engastar: «esLasar, ou vai enganado, ou vai enganar)).
anuado" Vieira,_ 10. 482. '1..
,.
Engllnlld(U', n, S. O que, a que engana.
Engou6!lomente, adv. Com enbano, tuas engastadas na parede. Dtiss. 1. 71. B.
~ adj. Que induz em engano, em erro: en- dolósamente. M. e Moça, 2. 15. el1!lanosa- Flor. 2. 158. «pedra preciosa - em annel"
.Jngostodõr, adj. e s. m. Que engasta.
ganadoras mosIras de amizade. V. Enga- mente me fez crer)). .
. n
Eugllstnlhár, V. trans. (t. de marcen.)
UO O.
Englluoso, ÓSlI, adJ. Q.ue engana, e ug.
.Engllni,,', v._ trans. Induzir em erro: alegria, espemnças, la.gnma~'l enganosas; Apertar no gastalho.
En;osC.ár, V. trans. (do [tal. inoastare,
Vim mais tarde por que o re~ogio me enga- p,a[avras -; elo. 111. e Jlfoça, _. e. 15. § V.
de easlone, engaste de annel) MeLter, embenau; estava atrazado, e eu nao sabia. § Fa- j'altaz, syn.
.
ler que alguem commetta um desacerto;
ElIgolllllár, e der.\'. Engranzar, etc. Agwl. ber uma pedra Una em ouro, prata, ou qualquer outro metal: V. g. engastar wn diaIlludir, lograr. Lobo, r: 302. § Seduzir: en- Lusil. ~. 536.
.
.
ganal' uma donzella com promessa de caEngu.·, V. trans. (entl e os caçadol es) Coso mante em um annel; encastoar : - pedral'ia
em OW'O, ou praia: «engastando no tesarnento. § Pre"'ar uma peça de entrudo ou tumar-se a algum pasto a caça: v. !lo engou
cto as preciosas margaritas. Vaso. sa. t.
qualquer logro"P0r brincadeira. § Engánm' as favas, os grãos, os ch~c~tal'Os.
_
l57. fig. «olbos negros engastaelos em vivo
as horas; fig. fazei-as passar insen ivel-I En;;~l', V. intrans. (vira do Allemao eng? cristal.
Lobo, f. 303.
menle: e assim en"'anar a saude a d6r, o Blut. diZ, que vem de engos, herva que pega
Eogi.ste, S. m. O trabalho de engastar.
Il·abaJhlJ. Cam. (:eng~n(t1' as. penas" Id. Ecl. com facilidade oude se planta) Apertar com
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§ A peça, cm quc se enga ta, e cmbebe a
pedra. Lobo, f. 88. "bordadura com - onde sc põi pedra preciosa" 11. Vom. 1. 3. 16.
§ Engastes; peça de metal que adornam:
"os engastes de ouro de hum ceptro de pao))
Eneid. 12. 50.

do escolheu. Coulo, tO. 7. 6. "seria o engeitacto dellcu «não quero esse engeitado de
tantas noivas. § ,,- dos peccadosu que não
pecca por não poder já l'ommettel-os. Paiv.
S. § fig. Desprotegiuo, não favorccido: engeitado da fortuna, da s.orte.
.
I;n;;eitudill't, II, adJ. e s. Que cngella:
«varões -" B. 1'. 2. 5. 8.
ElI;;eitomcnto, S. m. O acto de engeital'; repudio; repulsa; abandono; P. P.
J;:ngeUIÍl', ou EnJcitál', e deriv. (a etym.
pede o segundo posto que o primeiro seja
mais usado. B. 2: 5. 1. traz ingeitar, por injeitm', lançar paTa dondc veio: «cenar as
barras com mUlta areyas, que (no tempo
de inverno o mar) IlJe torna a úl,ieital" das
que elles (riosl descarregam n' eUeu lançar
para dentro, como i17,l·ectaJ'.) V. trans. (do
Lat. inJieIJ1'{), ou do lta . geltal'e) Não acceital' o que sc oO'ereceu, ou deu: v. g. engeilar o desafio . .iJI. Lus. 1. 25.) ; - o sel'viço, o presenle, o emprEgo; engei tal' a jornacla, a viagem (que se olJerecia). Coulo,
10. 7. 6. B. Flor. 2. 45. "Ilenllum d'aquelles, CJue forflo chamados, e engeilarào a
minuu ceya, provará lI'ella)) § .Lhe engeilava ua amizade" Leão, CIo'. lJ. lJini:;.
(não a queria continuar.) § Engeilar as
mspira!;õcs lJivinas. 11. P. 2Ul. recusar. §
,<Isto engdta a razão" reprova. P. ela II.
Gen. T. 6.
383. § El1geital' o juiz; regeital-o, recusal-o (dando-o por su"peito). §
Tornar ao vendedor, o que se tinha COIllprado. § Expor na roda, OD em outro 10gar a el'ianpa. o fil/w. V. .l!:ngeitado, S. §
Engeílal' ele /ilho; prival-o dos dircitos de
filho, não conhecer por filho. FerI'. B?'isto,
4. se. 5. "eu o engeito ele filho para toclo
scmlll'c,) «engeilol'-o de parente" Casto 3.
e. 77.
.
«(I;ngeita'r, e 1{ejeilar. Syn.) li: UIU [louco
subtil a uilJercnça entre cstes dois vOt,;abulos; mas parece que ?'ejeilw' é repellir,
talvez com rndeza, a olferta que se nos
faz; lançaI-a (se assim podêmos expressar110:) contra qucm nol-a faz. Engeila}' é
lançar de nós t,;om desamor, com de. peito
com desagrado, o objecto. que j<i Uohamos
cm nosso poder; que já tiuhamos acceitado; ou que cstava á uossa disposição. flejeilcilllos o cargo, que sc nos oll·erecp., e
que temos em pouca conla; o conselho,
que nos desag-raua; o favor, quc nos hunl.ilha. Engei/amos o lilho, que núo queremos reconhecer; engeitâmos ao vendedor a
fazenda, que achamos adulterada: -enjeita
o infeliz a c perança de scr contente"
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Engastoádo; p. p. de Engastoar : «farpões engastoMoS em paou Casto L. 2. c. 123.
Leão, 1JesCI', «engastoadas doze pedras preciosas))
J'lngostoó(", y. trans. ffingastar. Leão,

Ol'ig.

f.

203.

Enl;ostrlmythl/l, s. t. V.
Enl;/lstrím3'UlO, S. m. 00

Ventriloquia.
Gr. engast?'i?nlllhOS, de en, em, gasteI" ventre, e mytlws
palavra) V. Ventríloco.
EnlJOUldo, p. p. de Engalar, e adj. : ,,~al'
pões engatados)) "pedras engatadas com ferro" B. 4. 3. 13. "'aleado com galos de ferro, bronze, etc. ~ Unido a outro por meio
de engate.
ElllJlltl1diu', S. m. O que enO'ata os carros nas estações de caminhos de ferro, de
americanos, ou bouds, etc.
Engutál', V. trans. Prender com gatos
de ferro, ou de bronze: v. g. cllgalar as
ped?'as eto edificio; ajuntaI-as, e seR'ural as
com gatos, os quaes se fixam a'ellas com
chumbo derretido nos buracos onde entram
as poulas dos gatos. § Gatear, mais uso §
(I. de cam. dp. ferro) Ligar, prender por
meio de engate a macIJina, wagons, etc.;
formal' um comboio. § Prender tambem
por meio de engate os auimaes que puxam
os americanos, ou bonds, as carruagens,
trens, carros, etc.
I I;:ngátc, s. m. O aclo e eITeilo ele engataI'. § O conjunct~ das peças com que se engata. § É por meio de engate que se alrela
uma parelha a um carro, a um trem; que
se ligam uns a outros os wagon'5 que
formam um comboio de estrada de fcrro,
etc.
Engatubádo, u, p. I). de Engatilhar, e
adj. Que tcm o gatilIJo armado: arma engatilhada; prompta a dar fogo. § fig. Que tcm
uma palavra, uma phrase, um argumcnto
preparado para emprcgar em occasião opportuna.
Engntllhlíl', V. trans. Armar o gatilbo ;
por a arma prompta a disparar. § lig-. I'rcparar: V. g. um argumento, para o empregar na occasião opportuna.
Engo&lnhódo, p. p. de Engatinllar : -já
anda - " já engatinha.
Engutinhár, V. intrans. Andar de gatinhas, sobre os pés, e mãos, como faz o ruelUno, em quanto se não põe emJjé: "amigo, eu ja leixei de engatinhar" . 3. 2. 6.
§ Tomar a engalinha?'; loco ligo ficar outra vez creança: «velhos babosos, clue tOI'não a engatinhar; não são já para etc." FuI'.

r
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velho. e rolo.. engenfLlJI.l huma jaqueta" §
Maclunar, traçar: "cllgenhar alguma coisa
contra a republica" P. ela li. Gen. T. 6. (
380. § Fabricar ~I'~ficiosamente. M. P. <::
1M.. ,clhe enye1lfLarao armas defensiva~ ele
pelles de leões" B. Clevl'. 2. C. 2 . Engc-

nhal' eastellos de maclei?'a ; um arlificio dc
lo.qo, etc. § Engenhar mentil'as, lisonjas astutas, e engalwsas; idear, inventar. § Engenha1'-se, V. ref. Inventar, buscar para

si algum modo de vida, ou Iraca arti.
ficiosa para conseO'uir alguma Cousa melhoramento de fortuna; assutilar-se :'"Ianto se engelllum, que se alçou a valido do
baxu" § - á cOlUliçcio de oILtrem; amoldar·se. li. li'lOl·. 2. 7.• da condescendencia
quc devemos ter com os nossos proximos
e!~genhanclo-nos as suas ~ondiçües" § fig:
l'ormar-se, travar-se. Eneul. 12. 67. "e por
todo o ceo turbido se cspalha a tempestade de armas, e llUm escuro chuveiro se engenhou de ferro duro"
EllgcllltllrÁlI, S. f. Sciencia, arte, oflicio
estudos, exerci CIO do cng-enheil'o: "artificio:
sissimos modos de combater e defendei' as
praças e cidades, ctc., o que por excellencia se chama engenharia". § egundo o seu
ol,ljec.to. e a sua.applicação, diz-se: engenhana CIVil' -mlhtar; - naval; - de minas
etc. § Anila de engellha?'ia; corp.o do exercito:
que comprehende os engenheiros e as forcas do seu com mando.
- Engellbeh'u, S. m. (do FI'. in!lllnieUl') O
que prol'essa qualquer rumo de engenlJaria:
engenhei1'o civíl;-militar ;-hydraudico'de minas;- de pontes e calçadas ;-de machina~, etc. § no pI. En~cnIJaria: oflicial de
engenhei1'9s. §. En!lenheL'l'o; (I. pop. do Brazll) propnelano, ou senhor de ellgenllO (de
assucar).
Eng'cuho, ou IIl~enho, e todos os der.
(a. etYDl. pelle ingenho) S. m. (do Lal. inllBmUln) A faculdadc com que a alma concebe facilmeute as semelhancas e connexões
das cousas; inventa macliiuas e artificios
subtis; aprendc as artes e sciellcias com facilidade. § fig. Homem dotado de engenho;
que tem a faculdade inventiva, creadora:
«se a Iwllo me ajuda?' o engenho e ar/e.
Cam. Lus. 1. 2. § '1'ambem se diz metaphoricamenle, de cousas inanimadas. Barrci1'OS, r 41 V. fallando do rio Tejo, diz: use
ella (l1:ttureza) por ventura lhe 'foi f5aslando
as areJas de ouro, que aDtes lhe tlOha dadas. .. não perdeo porém suas forças e el!genlw, para lançar por dentro do pego e
largueza do mal' oceano tanto numero de
frota, elc.)) § Engenlws; invenção engenhosa, para bem, ou mal: -por engenhos do
conde orden<ira (el-rei) em desfavor e qucbra do Infaute. ardil, astucia. inect. l. 366.
"uão lia coisa ... que o engen/w da malicia
humana não conlramine" B. 1Jom. 2. l. 6.
lnvenção astuta: "as traças que o GIl{fell/1O
da avareza sabe aforoar, <is vezes bem torpes, para amealhar coisas sem preço•. §
POl'fial' paI' engenho; (Cru::" Poes.) com habilidade, para sustentar a sua opinião. § U
engenho ela d6r; o que ella sabe inve!ltar a
quem a soU're, pal'a se atormentar. a SI IllCSmo. Al'r. I. 5. § Engenho; macluna, V. II·
de fazer papel, de moer cannas, de fazcr
assuc::lr, ele. Lobo, f. 565. "galgas de pedra,
engenlws, tiros varios". § Engenho de eneaelei-nactol'; para aparar livros. § Engenho, e
del'iv. são mais uso que ingenho, et~.
Elll!icnhÓcn, S. f. (I. pop.) Macluna, apparelho. § (I. do Drazil) EnS'enlJo pequeno
de fazer assucar, que é mOVIdo por cavallo)
boi, ou mesmo u mão.
Ell~ellhÓsllmElUte, adv. Com engenho
e boa invenção.
Ellgcnhosíssllllelllcllte, adv. super!. de
En"'enhosamellte. "Gaetano interpreta eIlO!nhgsissimamente aCluella derradeira teotaçao
de Christo" Paiva, S. I. 206.
..
l'lIII;Cllhóso, úsu, adj. ((10 Lat. lIlgCIllg.sus, a, um) Dotado de engenlLO, dotado e
faculdade inventiva' habil, destro: "sOOl~S
liio engenhosos para 110ssa pel'di~O, qusC
zemos dos peccados virtude)) PaIVa, . .
87. "a mulhcr !la-de ser engen/wsa ~ destr~
nas cousas de casau (economica). D/IS. I. s~:

EGgelhódo, p. p. de Engelhar; e adj.
Ilugoso, encolhido com ru"'as, contrahido,
enru~ado, encarquilhado. § ~g. Enleado, eucolhiuo, acanhado. Atllegl·. r 76.
Cioso, 1. 3. § Engat'Ílíhal' em algwlla arte,
Engclllll.·, v. lrans. .l!:nrugar, fazer rusciencia; ser n1UltO novo, principalmente goso: a edade engelha o rosto ; O frio enn'ella. Chagas, 2. ~3. «ainda engalinha no getha as mãos. ~ Murchar, reseccar: o 1'iespirlto" i. é, na vida espiritual.
go/'oso invemo faz engelhar as maçils, as
Enl;ln'clál', V. trans. Atar o trigo por uvas de guarda e 1!enelum, etc. § Enqelhal'
debulhar em gavélas.
os (oltes; compriml1·os, privando· os 'de ar.
I~ngoyoll!l" V. Engaiolar.
§ Engelhar, v. intrallS. c - se, V. ref. J\nEllgnzllpáll', Y. trans. (I. pleb.) Enga- rugar-sc, fazer-se rugoso; contrahir-se. §
nar, iUudir, emb~raçar, lograr.
Murchar, reseccar, epgunhar, crear gelhas;
Enl;ch'll, S. 1. (talvez do Alemão en{l, V. g.-a Imeta, o tl'tgo, etc.
estreito, apertado, obrigado; ou de [Jei1'a,
Ellgcndl'ádo, . p. p. de Engcndrar, e
serviço) (auto) Geira, ou serviço obl'l~ato adj. Gerado, criauo. § fig'. Arranjado) prerio de forasteiros: "e por S'eira, e en- parado: bem ott mat engendrado.
gei1'a 14 homens de eixada... dons hoEllgend.'ál·, V. trans. (do FI'. Engelldl'er)
mens d' engeira de séga, e malha. .. e en- Gerar, criar. Carla ele Glüa : "mata a peso
gueim na viudima da dita quintaam)) soa que engendra" "ell{Jelutra sangue" i.
Elucid. SU1JPl.
é, cria. § fig. Arranjar, preparar, dispôr as
Engeitudínho, n, dim, de Engeitado, cousas com certo calculo, geito, a tucia,
a, subst, Guia de Caso f. 75 v.
. etc.: engendrar wn plano, uma mentimo
~:Il;;eUádo, p. p. de Engeitar e adj. Re"'Cl(;Cllhodiu', II, S. O que, a que engegeitadObrecusado. § Abandouado : «eJllleita- nha, inventa. Usa-se allj.
do de eus" Paiva, S. 1. 110. § Engeitado,
EIl';Cllbúl', V. trans. Fazer alguma coua, S. Criança abandonada pelos paes, lan- sa, que pecte engenho, invenção traballlO~
çada na roda, ou exposta em qualquer lo- sa, e diflicil, por ser a materia pouco apta
Irar; exposto; filho de paes incognitos. § ou impropria; idear, engendrar: "de huRode, dos ellgeitados ou expostos; estabele- ma pedra de afiar engen/wu o guardião
cimento publico dcstinado a creação de huma fatexa" n. N. I. 331. "dos madeiros
crianças expostas pelos pais; o oome vem do naufragio engenhárão huma balsau
de haver n'elles uma roda ou caixa cy- Viei?'Cl, 10. 368. "os homens que engenltálindrica girante, como a dos conventos, em rão a maquina fIlaloria, e a elevaçiio das
quc sc mettem as crianças. § En!]eitado; ag'uas a grandes alturas com maquinas mo.lig. o rebolalho, que outrem não qUlz qoan- Vidas por vapores, etc» "de hum capote 3. V'ieil'a, 10. 380. § Engen.lwso em sell ma,
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que o inventa e procura a si mesmo. Sá e rascas da côrte" II. P. {. 155. 2. "engolf'ado Engol'lllÍ", v, intran . Crear gordura,
Mir. § it. Que se dá a cuidar que é mal pa- em negocioso Id. {, 17 . 2. !ti. C. 10. 103. fazer-se gordo; e fig. nutrir-se: ~engorda
ra eJle, e que lb'o intentam em alguma cou- "engot(ada nos vicios vay perdida" -gente e enriquece o espirito das faltas, e pobrea. § Engenhoso; feito com engenho, com engoltada em came e terra" Paiva, S. 1. t. zas da carne. Sousa. § Adag. : ,,0 OUlO do
artificio, com arte: v. g. as engenbosas celr- 10. "alma engol{ada na terra" t. 123.
amo engorda o cavalIOl> (,Comi papas por
las das abelhas. Cosia, Georg. § J~studado,
Engolf....·, V. trans, Levar pam o g'olfo; engordar; faltam-me por ceia e por jantar"
illVenlivo: «contra os martj'res se desenfa- met~er no golfo: foi vento engolfando o Quem em velho engorda, de boa mocidade
dou a - cmeldade" A?T. 7. 18. {. 203. 'lo § navIo: e fig. «com estas mentiras foi engol- se logra. «Se queres cedo cngordar, come.
Moada do engenhoso: V. Moeda.
(anelo. opa)' delIas, bum animo temerario com fome, bebe de vagar.
Engeo, R, adj. (unt.) [sento, livre d'nma e CObIÇOSO, em desejos ele se vender" fi.
Enl;Ol'llno'lu', V. trans. Sujar, besuntar
pena merecida. ·Doc. Ant. «adultero e 110- lJom. 1. 2. 13. § :Uettcr no golfo; lançar na com gordura; encher de gordura.
miziaes, que a vossa terra veerem morar, voragem: e fig, trengot{a11Clo o~ pés, as mãos,
EnI;Ol'durú.,.sc, V. ref: Sujar-se, bezunsejão livre" e engeos". § Ingenuo, nobre. todo o corpo, e toda a alma nas riquezas lar-se com gordura; encher-se de gordura.
Illad. de Aicob.
daquellas terras. Vieim, 10. 19G.
lI':III1;Ol'gltlu', e der. V. Ingorgitar, etc.
En:;cssódo, p. p. de Enges~ar. llran- ElIgolfál', V. intrans. ou - se, V. reI'.
Enlõ0l'hll', e derivo Y. Engl'olar etc.
queado com gesso; coberto de gesso. §-, ~Ietter- e no "'olfão, a la mar, emmarar-se,
Engorovluhállo, ", adj. ClIeio de dobras
S. m. Pintura de mortacolor: «casas ca.ra- empégar-se, 8esviar-se da costa para o al- confusas: v, g. votla do pescoço engof(~vi
das de fresco, ou engessadas" Porto Jl1ad. tq. A)~lal:al, 5. Goel. c. 9. «engol{ámos para nhada. ~ Empeçado : v. g. cabelto engorovi1ü5.
D!ol> 1. c, fizemo· nos ao mar caminho de Ilbado. § Arrugado.
Eugcllsadôl', S. m. que engessa.
DIU. § fig. lIfetter-se muito por: V. g. engol- Engor.,.í.,-sc, V. ref. (L fam.) dLelter-se
l'.ngcssllIURI'lI, S. f. Acção, ou trabalho far-se no estudo ele alguma malel"ia larga e de gorra com alguem. V. Gorra,
de engessar.
vasta: "engoltar-se em meditações, consldej:ngos, S. m. pI. Herva semelbante ao
f:n;;;cssúI', V. trans. llranquear com ges- rações" V. do Arc. I. C. 5. engot{ar-se em sabugueiro, mais baixa porem, de 3. ou 4.
so: «engessar a tavoa tia pintura» Luc. 8. 16. despezas, elc. «engoltar-se nos peccados. palmos' de talo hervoso, nodoso, angulo(para alizal-a, e pintar-se por cima da mão lIrit. Ch)·. 6. C. 25. Vieira, LO. 282. Arr. D. so, ramoso, medulloso, etc. (Ebutuln.) Rego,
de gesso, que se dá).
e. 3. aengot{ar-se em esperanças" AttlCtJl'.
Ai"veit. C. 7.
Engllbál'. V. EngelhaI'.
Q6. § Engot{ar-se em vicios; em n!ina, 2Jer]o;III;Onchá.,.sc. V. Encouchar-se.
Eoglohódamentc, adv. Em g[obo; ag- dição; em mares ele tra1Jalhos, etc.; entrai':ugrn, S. f. Angulo, canto, quina. § Dizglumeradamente. § A' pressa: v. g. comer nllar-se.
se tambem por Angm. V. este.
englobadamente: sem mastigar JJem. Obl'.
EngOli.,. V. Jingulü'. Viei1'a, 10. 258.
EDg"a9ú'~nDlen(e, adv. Com graça; de
ele et-'rei D. lJuai'le.
EIl~olozluI ..lo, p. p. de Engolozinar, e maneira engraçada.
f:llglohódo, p. p. de Englobar: «os \'al- adj. Ave engolozinada. § fig.• 0, ,,[lOS e vaiElIg"""<;ádo, p. p. de gngraçar ; l) adj.
les, montes, mures, tudo - na terra, que dosas engolo::;inaelos com gabos, não aclião Dotado, acoJnpanhado de graça: V. g. /whoje babitamos e pisamo ') ordenado em sabor nas verdades, Que amargão".
mem, eliclo, riso engraçado; laUa engraçaglobo.
Eng"oloziuill', on]~ngnlozln(..·, V. tmns. da, elc. Lobo, {. 25.• cartas pouco engraçaEn:;lo1)lír, v. traus. Dar fórma 'globosa: Fazer alguma ave de rapina gulosa da ralé, lias. fct. r. 303. «engraçadas sobrancelhas"
ajunlar em um globo: «o piceo fumo en- para que se Jance hem a ella. A?'t. da Caça, § Ueullzido á graça, reconciliado. § (como
globa" ennovella. § lleunir em glebo, em
10 V. § fig. Acostumar alg'nem a cousa subs.) grcr.cioso dill"ere do engl'açado: .ha
um todo, agglomerar, cong·lobar. ~ Orde- gnlosa, de prazer, com lisonjas: .engolozi- graciosos bem mal engraçados» § V. Grar:ionar em globo, na peleja.
nai-a em pre~entinllOs de galantarias, e vós so, S1ln.
":111;0, surr. de subsL masco Indica senli- açarnareis as snas csquivanças» .quereis J~ngrR"';"', V. trans. Acompanhar de grado depreciativo: ?nutllel'enflo, mostrengo. despi-lo, e te-lo atrelado, en'l0loJinai-ll1o ca, galanteria: V. g. engra~al' a 1J1'a~l'ica,
§ it. de adj. Designa pertença, referencia: com ionvamin!Jas que asido'o tendes na ã tarca, diclo com gesto 1iswel. § Dar graabbadengo, avoengo..
costela». § - se, V. reI. Ellgolo;;inm'-se o ça. Cobo, 297.• era JJranco e corado, e o
j,:1I1;0, S. m. Y. .l.\n"'os.
gavião; fazer-se guloso da rale, em que o engracávc10 huos olhos azues" ~ Fazer enEn;;oMulo, p, p. ~e Engodar, e adj. At- cevam e treinam. Art ela Caça, 10 V. § graçaêJo, grato. Agiol. Lus. 2. 3G!b .a fo~'
tral1ido pela isca do pescaáor. § fig. Ath'a- Algnns escrevem com s em logoar de ;;.
tuna o fosse engraçando nos olhos do rev,
hido com dadivas, enganado com esperanEn;,;olpbal'. V. Engolfar (orth. elym.) V. .engracada é ella; mas nada engraça tanto
cas, afagos, mimos. § Engodado lIa presa: Golfo, no fim.
a formosura como a discrição boa, aeomcevado n'alla: «engodados na isca de qualJ<ilO;,;olllodeh':" S. m. Mulher, que en- panhada de modesto, e decoroso despejo»
quer felicidade" ~a gente commmll engoda- gomma roupa.
"engraf,oll,-te a meus olhos, ao meu coraela na prea. B. l. 8. 5. «cn!f0liaclo na victoF.ngomúdo. p. p. de Engomar. § adj. cão a tua virtuosa belleza" fez-te grata,
ria. /cl. 2. D. 2. encarniçado.
Que tem gomnía ue mais: V. g. lJanno, eha- que achasses graça nos meus ólhos, etc. §
-, V. intralls. ympathisar: engrafar com
En;olh..~ôl', a, S. Oque, a CJue engoda. peu engommado, elc.
§ adj. Que engoda.
Engomutli"'R. S r.
trabalho de en- al~uem; engracei com elle, gosto d elle. ·os
' .
tOlOS engmção militas vezes com I)S cho":n:;odlll', V. trans. Attrahir, enganar o gommar.
Engomia;;clIl S. r. Oacto de engommar. carreiras, e com os maliciosos» § -, V.
peixe com o engodo. § lig. Eng'anar algnem
com al$um presente, mimo, boas palavras, § Operação de depurar os vinhos, Umpan- rer. Engl'R.çar-se com a/!JIUJ!n ,. metler-se
em sna graça, e. ~enevolencw .. Anelr. Ch!'.
para o lograr e de fl'uctar, bem como o pes- do-o por um processo especial.
Engomár, ou l;;lIl,;omuuíl', e der. v. 'lo c. 61. "o capltao, por se engraçar maIs
cador engoda o peixe com a isca, para o
pescar: crengodar a g-ente com lucros, com trans. 1'letter em gOl:J.ma, e depois passar com elles, rez regedor hum homem da geimposturas" Art, ele Furt. 13. e :li'?. "en- ferro quente, para alizar a roupa. § Untar ração dos reis" ganhar a vontade, fazer-se
goelar a conscicllcia. Paiva, S. 1.
115. com gomma; preparar com gomma : V. [l. acceilo.
ElIgr".chó." e der. V. En"'raxar.
Ol!ls. I. C. 3. § Enganar com promessas de panno, chapcus, papel. § Eng01nmar caserviço: -a quem engoda com fantasticos brito; deitar-lhe pós brancos. § Engommal' Enga'.ull'ado, p. p. de E'ngradar. § -,
bens e:sa inconstante, variaveI fortuna". § o vinho; dar-lhe corpo. ~ Engom111w' tem S. m. Volume que. se transporta envolvido
o mudo, exc. iDll. eng6mmo, - 617tmas, em grade de madeu'a: wn engradado,
Laa-se lambem ref.
Eu:;otloIÍl·o. o, adj. Que serve de engo- - 6mma ,. - 6mmam ,. subj. engõmllw, eIt- ),;ogrnd'1I', V. t!'Uns, Dar a forma de
góm??ws,-ómme,-ô11Imem,'
imp. eng6mma. grade. § Envolver em grade de madeira
daI': «bocado /-túloso li engociati'l:o" (como a
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pe"ixe, e o biscato, ou cevadouaves).
EUlõOdllhódo, [l. p. de Engodilhar.
Eugodllllúr, V. tran~. gncher de g'oLliIhões. de grumos. § -, V. intrans. 110rmar
godilhões, grumos.
1:Dlõildo, S. m. Isca para pescar. § Cousa
Com que se attruhe alguem, para o enganar; ou com que alguem se engana, se engoda: "em CJue andavam os seus no - do
e.buILJo" 11. 3. 3. 8. § Prcsenles ele engolio;
os (IUe se fazem com esperança do relorno
melhorado, avantajadoi ou pam engodar e
collier algum enianaao com Lladiyas de
j!Cscar outras meLnores.
Ell:;OliuIO, R, adi. ~la~ro, mal nulrido.
fi. Etys. {req. "livros engoia{los" Orilica,
ver.IOs, sabor -. § (L pop.j Enfesauo.
";~l:;olraitlll, p. Jl. de Engolfar, e adj.
lIettldo pelo goll"o dentro: «depois de bem
flgol{ado, achon grandes calmarias" CU};t.
•. O. 27 .hul1la galeota de Malavares, que
la ongol{ada" Coulo, 12. LO. § fig. Embehi~o, entranhado: «enflot{alios no mundo» V.
16 StISO, c. Q3. "el1(Jot(aelos nas ondas e boI'-

EIII;OIl\:ótlo, adj. Que tem eng·onços.
Elll;oucá.,. V. trans. Prender com gonzos pecas' que se retem, e se abrem revolven; dõbram pelos gonzos.
J'~I:;i"lllC ..., fll. Y. Engonço. ülis. I. se. 3.
"refta de engonces"
EUlI;onço, S. m. nião de d9i , ou mais
gonzos, que sustem, e fazem Jogar as pecas de uma machilJa: v. (I. mOtel'-se 7J01'
éno'oncos' l"cilo de engonços. § Faltar P01'
engonços; fig:. fallar com rodeios. § EngOllfO;
ferro especlC de gonzo, que serve de dobradiça nas caixas. § Engonço do espinhrtço' vértebras' encasamenlos do ossos,
quÊ> jo"'am.
'
Engó"<ln, S. r.
acto de engordar os
animaes: a engorda dos porcos; o tempo
da engorda.
.
En:"ol'dátlo. p. p. de
EII~urdiu', V. Irans. Fazer crear gorduI'U; fazer gordo: v. g. engordar lLln caval10,u?nporco: «para me engor4a1' com manjares exquisitoslJ (v. reI.) Bl:tl. U. e. 22. §
Fazer gordo ou "'ordureoto . 1. g. engordar a 2Ja1WUa com"tollcinlto.

°

objectos qne tem de se transportar, como
mobilia, etc. § Pregar em Il"rade de madeira a tela, que tem de se pllltar. § (t. de
artilh.) Ajuntar as falcas por meio das suas
taleiras e cavilhas: - um reparo, ou car-

?'ela.

JoJllgl'Rdár, v. trans, P,ôr grade~: «janellas engracladas" Borg. Cam. lJ. CLV. tom
4, )1. 191.
F.nA""(lIlcecl·, V. intraos,1<'ormar-se grado.; formar-se em grão. 'V. g. engradeceu o
tl'ZgO.

I·lngl':leci>.,. V. EogTadel;er. B. P. 2.
ElllõrRlxúdo, p. p. de Engraixar; e adj.
ota_do de graixa, e!1gorduraqo. 11arrei1'os,
r I::>G.."delxa as maos enm:auctulas» § f!g.
SUJo. mLS. 5.- se. 2.. «ellgrauctutos no traJe..
§ gm que se deu ~r3lxa de lu~tro; tnstrauo,
limpo: tm;; as volas engralxadas; lem o
c01'):eame engraixado ; os arreios toram engralxados Iwnlem.
.
E.ng.'nlx3dõr, S. m. e adJ._Oqueen~raL'{a) o que tem por profissuo engraixar.
Elllõ.'nbnmelllo, S. m.
aclo, ou o

°
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trabalho de engraixar. Inecl. 3.515. «d'en-

Eug.'cnágcm, S. f. (t. de mech.) Acção
de engrenar; encaixamento dos dentes de
uma roda nos de outra. § (t. nauL) Arrumação de pipas, ~tc. no porão de um navio.
EngrcnAr, V. llltrans. (do LaL t:rena, encaixamento) (L de meeh.) Fazer entrar, ou
encaixar os dentes de duas rodas, de modo
que uma d'ellas posta cm movi meu to faça
gyrar a outra; endentar. § .(t. com~.) ~~barear fazeudas cm um navIO que pl'lllClpm
a carregal'.
F:ng.'cnluír, v. trans. Alar, concertar as
grenhas; o cabello. IJ. Per.
Engrifiltlo, p. p. de Engrifár-se. Sá e
Mi7'. f. 95.
.
Engrlfnmcnto, S. m. O acto de engnfar-se; assanhamento. Alt,/egr. (. lU v. UU?
En;;,'Uiu'.sc, V. ref. (anL) Armar as gnfas, ou garras, para brigar, para combater;
uo prop. e no fig. Canc. '2.7 v. 3.• para que
vos engl'ilaes, pois que com vosco não r~
fo?» Encrespar-se; assanhar-se; enounçar-se.
Ellgt'i1Ull', v. lrans. (t. pop.) Endireitar,
pór em pé: engl'i/lott as orelhas. , . .
Etlgrlll.it'.se, V. reI'. (t. pop.) [,ndlreltar-se para alguem ; enfadar- e com "uberba, alterar-se, alTastar-se. Ga7'ção, 71wat7'o:
«Senhor Arthur fiigodes não se engrite; será
o que qnizer" talvez altcr!1do p.0~ engl'ile?
Ii:ng"imjltlCO, S. m.l\lodllho rldlCulamente afTectado lias palavras, ou acções. § Figuras encurtadas, sem a. justas grandezas,
e proporções na pintura. § Engano, artimanha. D. Per.
.·:tlgrlmpIÍJ"sC. v. ref. Snbir-se. remontar-se' ás grimpas; e fig. ao mais alto: "vede que adejar, e surtos de pato, ou ganço
para se engrimpal' no musen de Apollo, a
par desse tão altaneiro, e decantado Cisne
tle Dirce librado na auras de todos os vivas, e applausos iI) V. Encumear-se : Sulllimar-se.
.'Jeg,·huIWtlíor.sc V. IEngTam[1onar-se.
Eug"itlnltló." V. trans. Enfeitar, ornar
de IlTinaldas: «de boninas azues Mgrinalelaao» AI(eno, Pocs. § Og. «Que heroe; ó mua, on semideus meditas engl'inaldm' d'immarceciveis liymnos!» «de que Jlores se
pólle melhor engl'inalllU7' a fOI'mosma, que
da modeslia, da mansidão, e das virtndes,
(fue a fação huma boa mãe de familia, formosa aos olhos da prudencia•.
Eng't'iponú".lIlc, V. Engramponar-se. D.
11. Man. Relo!l. Fallanles, p. 34. anão se enfOI:que o desprezado, n.em o prezado se en-
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Enlórllisár, ou - nxár, V. trans. (EngraifJ;ar, meUlOr orth. do FI'. G'raissIJ, goro

(lura; se bem que em italiano tambcm sc
diga grasso) Ontar, ou dar lustro untando
com graixa § Dar graixa no calçado, arreios, correame, etc. para limpar e lustrar;
dar lustro.
F;ngrnUlponílr.sc, v. ref. I\ncher-se de
vaidade, ensuberbee€r-se, inchar-se com
louvor verdadeiro, ou falso. Paiv. S. 1. r
225.

Engrnndcccr, V. trans. (do Lat. gl'andescere) Augmentar em corpo, volume, tamanho. Arr. Prol. «en.qmndecer o ediOeio"
M. Lus. 7. ::,1,6. "a magni(]eencia com que
engrandecerão as casas tant.o nas rendas,
como nos edificios» .Imgmndecer as alegrias» Lobo, f. 32S. § Amplilieal·. represen-

tal' as cousas maiores do que são com palavras: «ex-aqui como a vaidade humana
engrandece os seus nadas, agiganta as sombras» § Engl'anclc.cer a/gtlma cousa,. ou pessoa com louvores, com hon'ras, nquesas;
fazei-a grande, augmental-a. § EngrandeceI'; augmentar : v. g. - o commerc1.O, navegação, p01Julação, as artes, elc. § Hepresentar maior: v. g. esle espelho engrandece,
ou augmenta os objectos. aA victoria engraneleceu'o dia, que o sol estendeu e alongou»

fazer grande, memoraveJ.
Ei,ªrnlldcci"., v. intrans. e - .~C, v.
reI. Fazer-se grande ou maior, mais notavel; tirar gloria. Cam. "IEsmirna que de
Homero se engrandece" <cJoseph... engraneleceo em honraslJ fez·se grande. Oal.
Rom. f. 779. acom artes bem vis) e críminosas engranelece ás vezes o mimmo, ou o
nada em virtudes, quando a justiça dá ás
cegas"
I'ltlª.'nnclccí.Jo, p. p. de Ilngrandecer.
Arr. 10. 76. Aug'mentado de corpo, volnme,
tamanho. ~ Amplificado, representado como maior do que é na realidade. !ii i'iomeado, contado como grande, exeeTlente. §
Tornado grande, poderoso. Babylonia vio
Cyro engrandecidolJ 111acedo, OI'ienie, 2. 38.
Etlg,·.mdcCitllcllfo, S. m. Oacto e elleito de engrandecer ou engrandecer-se. § O
augmento da cousa ou pessoa en~Tandecida. § Augmento cm 1lOnras, Jortuna,
etc.
EJlg'.'nudli>liO, lÍSl>, adj. (:ln!.) Grandioso, ma~nilico. Obras ({el-flei fJ. nual'le, no

T. 1. aas Provo da H. Gen. 11. 5ci7.
Engt'onzadõ." ", S. O que, a que en- {j1'tll'me".
granza. § Usa-se adj.
V,n:.;rolúdlullCtJtc, adv. De modo engoro·
EII(;'·lItl:f.Ílt', V. trans. Enfiar contas em lado, como aqullto ~ue se coze mal. ~ fig.

fio de metal, cqmp arame, ferro, etc. pren- Confusamente, sem dlstíncção, por se fazer

r.

dendo umas as OUITas por seu elos. muito á pressa. Jlledina, Da Oração, c. 3.
§ Enganchar. § Endentar. § (L pleb.) l!;n- 9. «engroladamenle".
ganar. § Vulgarmente dizem, engl'azar: Y.
)':uc;rolaido, p. p. de Engrolar. utis.
este.
J~ng'roln'.")r,
S. O que, a </ue engro-

II,

tl'llns. Fazer grasso, gra - la maus cozmhados.
sento, ou graxo o óleo, que era bem nuiEllgrolill', ou Engl...li,,·, on J':n:;o.'olá.,
do; a gordnra que estava derretida quan- (mais usado, e derIv.) v. trans. Cozinhar
do quente. V. lncrassar.
mal, não llcando o guizado no fogo tempo
ElIgra"cccr, ou - ,'cscC", V. intrans. su[flcienle, para se cozer. Arr. S. c. '2.. «alAggravar-se, augmentar-se, fazer-se Illais forge de pão engorlado com a pressa da [uaggravant~: -ficava engmvescenclo mais agida» § (fig. c famil.l [lecitar mal i fazer mal
Gulpa» Clnla, S. L 256. v.
as cousas, por palliar: «tapar Duracos, e
FJngrovltál'.llC, V. rell. Vollar-se para engorlando as cousas» Coul. 10. 7 1,. "semcima: V. g.- o ?'amo. § (fig. e vulg.) Ter PEe o penitente será engorlacto nas conaso rosto a alguem; não lhe ceder; resistir, soes» Arr. 7. C. 9.
recalcitrar.
Eng,'o!lsúdo.
L. S. p. I). de
EtJg.'nzltdo, p. p. de Engrazar: .fios de
EIl~rOS!lllmetJCo, S. m. Acção da enperolas engrasac/as em ouro» B. fJom. 1. 5. &,rossar. § Augmento de diametro. § E·tado
22. «rosas engl'azadas, on encadeadas en- ao que engrossou' grossura.
Ellgrossllr, li. trans. l?azer mais espestre i" Vieir. 5. 11,7. «Ilião os 23 Santos
engrazados em lIuma só cadea. B. Flor, 2. so, e grosso algum liquido: v. g. a {annha
147.
engrossa o caldo. § Fazer mais numeroso:
Eln;;'·llzndo." e I'ln;;"llzá.·; assim se v. g. engrossar o ealercilo com recrulas. §
diz de ordinario. V. Ilngranzar, etc. § En- Augmentar a massa, ou volume: V. g. as
gl'azar no gancho o ol/w do colciLele; - con- 107'1'Cnles, e enalurl'adas engrossam os rios:
tas, c/c.; enOar. § 11. N. 7'. 3. "os fuselos «muito comer gordo os engrossa» e fig. «o
se engrasál'ào pelos dentes da roda- i. é, sul engl'Ossa as ondas» 1/. N. L. I, 185. (enmetteram-se, entrosaram-se.
crespar) "as lentes convexas engl'Ossam os
JoJngrcccr, V. intrans. Chegar o grão, ou objectos» C/ar. 2. C. 36. augmentam, e rel)ago á sua perfeita grandeza.; engradecer. presentam os objec~os maiores. § Fertilizar:
Ala!'le. § Fazer-~e grado, graudo..
V. g. nalei'ros, 7'ios que engrossam as terms.
Eug,·cló." V. IIltrans. e pron. DeItar g!'el- Luc. 10. iS. «as neves engl'Ossam as terras"
lo, rebentar: diz-se das planta qne Iam I lei. !l. S. Dan'eiros, f'. 11,5. «as aRuas (['este
rio e1lgl'ossam O" campos" c r Iv3 lJ. «cnsimurchando, e revcnlecem.
Engt'llll8lí." V.

l/r.

nou a engl'ossm' as terras com o beneficio
do esterco" li Fazer medrar, enriquecer
Pinhei7'o, 2. 14.• largueza para engrossa7' os
vassallos» B. 1. 9. 3. «o commercio que
engl'ossava os naturaes» Pinheiro, 2. I. 14'!..
"engl'ossm' o fisco" emiquecel-o. § Tornar
de menor importancia: "3 correspondencia
do amado ( . João) ao amor de Christo era
tam alta, (Iue se lhe não engrossava as fine·
zas (de C IristoJ, impedla' que o fossem»
f"iei7'a, 9. 363. faz r que sejam menos delicadas.
Eng,:oss"ll', V. intrans. Fazer-se, ou 0cal' mais gro so, corpulento, gordo: .os
Chins, os nussianos, engl'Ossão notavelment~" "com o .andar dos annos engrossou». §
~azer-se mais numeroso: "antes que os nossos engrossassem» Fl'ei7'e, ~. n." 10L. § "Cresceu o tronco, e engrossou» o moço engrossou,' i. é, deitou corpo. § Augmentar, crescer em ma sa, ou em volume: "as uvas ellfl1'ossão na terra fertit·· "vcndo que o mar
cngrossa, os ventos crescem» Ulis. 2. ~~.
§ Crescer, augmentar-se em importancia e
riqueza: "engrossou em todas as riquezas»
Luc. 3. C. 10. «o commercio foi eng1'Ossando» Casl. LURi/. 1J. 10. «a torra eng1'Ossava
com cavallos e outras mercadorias» B. L. 3.
6. e I. 1. 1'2.. «engrossavam em fazenda»
«alguns viso reis, qne í1zerão seus negocios, e engrossál'ão bem» Coulo, 12. 3. §
Engmssa7' avos; fazer-se clLeia, passada a
puberdade. § Engrossar; fertilizar·sc: v. (I.
elllTrossando o Egyplo só com as agllas cio
Nilo. § Começou a engross(t7' o m.ar; a fazer
gro. sas ondas agitado do vcnto. (V. Grosso). !l. N. 2. r 136.
J.;1Jl;t'ossíu'·sc, v. ref. Augmentar-se:
-engrossando-se o poder, por9,ue logo aCIIdirão mais de 500. (Joulo, S. :W. § (j~. Enriqnecer: «os que seg'uiam esta carreira (de
commercio), se en.grossavam em substancia
com os retornos. Jj. 1. 1. S. § Fazer-se mais
forte. Luc. 2. C. 23. podiamos temer uão se
criasse e engl'Ossasse alli. .. outro imigo tão
poderoso•. § "Diremos pois, que se lem BI!grossado as antigas finezas, 011 se tem apagado» Vieira, S. 522. tem-se tornado em
grosseria.
EIl(;,·osscnCaí.•·, V. trans. (ant.) Engros·
sal'. l/r. 71. 3. e !lI. 3.
i!:ugr'o4í.do, p. p. de IEngrolar: "ficon a
empulheta engrolacia» i. é, enlupida, sem
correr a areia, ou agua.
Ellgl'Otlll', V. intrans. Entupir-se o ralo
do relogio de areia: «eng1'Olou a em[1ullJeta».
];;llg,'o'·illl..'do. V. IEngorovin11ado.
A.rrug-ado.
] .• Ilg"'IlJlliu'. V. Grumar. PiLarmo T. •a
escamonea e mais corpos gommosos se ellgl'u711cio, e se misturão nas materias, quando estão mui (IUentes» Cod. Phal'm. p. 270.
Eugrlllllcct'll'. V. Grumar.
En;;rtttllCcído. V. Grumoso. Plta1'1n. T.
«sangue engrwnecido».
.
EUgl'llllhído. O mesmo que Engurunludo.
Ellguelrll, V. Engeira e Engar. E/lIcid.
Suppl.
Ellgllín, S. f. (do Lal. anguilla, dim. de
anguis, cobra) Peixe comprido da feição de

cobra, de. peJle liza, escorregadiça, e sem
escamas. 1<; da ordem dos malacopter.vgcos,
família dos ano'uilliformes, e de totlos os
generos da mt>S[U3 família, é aquelle gue
comprehende maior numero de cspecles.
Cttvier d)vide este genero em oito ~ub-gc
ueros. g mais usado do que angma, arrecl.ação et.ymologica. B. Flor. 2. 3L. .apIJeteceo al~uma cobra, cuidando ser engwa'
e a p. 1:1 I. «estava armalldo ás enguias». §
Enguia c/e cabo; açoute, arrebem, que traz
o comitre, etc., para castig'ar, espertar os
manobra , serviçaes, galt>otes:
En:;niçúdo, p. p. de Ellg~]çar. Que tem
eng·uiço. § Enfezado; que nao medra, que
não e desenvolve.
.
Eu~uiçIHH..., ", s. O que, a que engmçaj '''l.;'lliCál'' V. trans. (t. vlllg.) Dar eu"'uico' in'l1uir' causar máu successo a.olllrelu quem tem algum defeito: v. g. ~11;lJm.
'lI/e 0101'10, olhanclo )lQm a/gue1ll, eUg'IUça-o,
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pas.sar a ?~m'!-lJor cima da cabeça, enk\"ui- bOL) Gene~'os de plantas aqualicas in(ligel':llltp,tíltlo, n: adj. (t. cirurg.) Mettido
Ca , elc., 1. e, faz que desmedre, se faça nas da ASla e America. ~ (t. de h. n.) Ge- em kysto; diz-se dos tumores, e aboessos

pQco, pobre; que nao se desenvolva, que
nao cre ça.
_
En~uíl}o, s.. m. O mal que se suppoe ~er
causado por mau olhado: v. g. por ter VJSto um torto, ou outro tal accidcnte. § Cousa
pequena, enfaªonba de fazer. §_Creança enrezada, que nao c!es~e, que nao se desenvolve em proporçao a edade..
Ellgllh·imunl}0' V. En&rlmanço. D. P.
Man.. Çarla, 58. Ccnt. 4. "aai-me novas do

nero de coleópteros pentameros. § Serpen- envoltos em um sacco, ou membrana chate da agua. § (t. de mín.l Especie de crys- mada kysto.
tal, (lue encerra uma gotta de agua na slla
Jenkp,tolUculo S. m. (t. med.) Acçrto e
cavIdade.
em,ito de enl,ystar-se.
Eulglll" s. m. (do Cr. ainigma) ExposiEllJi.YS""', V. trans. e - /!Ie, V. rer. (L
ÇfLO ~e qualquer cousa, em terinos esc.uros, med.l Envolver·se n'um !;ysto. § Tornar-se
amblguos, e metapboricos, que a dlsfar- n'um kisto.
çam, e fazem dirf,icil de adivinhar, ou decii~nl/lbli..., V. lrans. (L pop.l Persuadi I'
frar; adivinhacão. Vicir. 10.210. II. Dom.. ou enganar com labia: rccnlabial' as suas
2. 4. 20. "cnÍlna» § Tudo o que não é facil razões" «enlabia7' a sua pertençãon pintai-a
cngm1'!ma1~ço».
de comprehender, de adivinhar; diz-se com labia.
Engulhl.do, p. p. de Engulhar.
mesmo das pessoas cujos actos parecem
"~"lab"'l:lí.·, e derivo V. Enlamhusar, et .
Engulhamcn'o, S. m. O estar engulha- ouedecer a uma causà desconhecida: aquclE"IIlÇ(ltlo, p. p. de Enlaçar, e adj .• hera
do; engulh?
.
le homem. aquelta familia é 1.t1n enigma. § enlarada pelos nlmeiros" F~)T. Egt. 7. §
Engull....·, V. lDlrau~. Ter englll)lO, nau- Enigma pittoresco; desenho de varios obje- ['reso em laço. Pal1n. P. 3. /. 120 "troneo
sea. com vascas de vomitar. Res: VIda, c. 9. ctos, cujos nOmes ligados formam uma enlaçtUlo d'hera» § "EnlaçlUlo em culpas"
.fol o J~deu para comer o toucinho, e en- phrase ou uma palavra. § Chavc do cni- rcentaçado em incesto" Lcão, Descr. "almas
gul/wu tao fortemente, etc., que o estamago gma; as palavras que encerram a sua ex- cnlaplU/as da vaidade» V. de Suso, r 29 .
I'eyo fórall.
plicacão..
rcenlaçlUlo~ç com os enganos dos; hereges"
Englllhí.r-!le, v. rer. Embrulhar-se o esF.n-lgmlÍ.·. v. tmns lledl'zil', tmnsfor- Fios sem '1. 1). 07. illa'lueado : e fig. «tão detomago, nausear-se, estar para lançar, vo- mar em enigma, obscnrecer como rnigma : pendentes, e enlaçadas sã9 as leis de Deos,
1111 tal'. .
.
v. g. enigmar os simplcs diclames ela l'azào, e as da juslica..que se hao de guardar na
EngúJho, S. m. O mOVlmento para lan- as cousas mais claras: "és capaz de eni- republica" P. Rib. Relaç. I. § "Pensamenlo
çar, que se fa~ no estomago nauseado «8n- gma)' o enunciado de hum axiomall
enlaçado nos cabellosn Vamo Son. 20 .
glllllos (le vomltarll D. FI'. Afan. Relog. FalElligmílUcumcnte, adv. De modo enio
EIl"~endó.·tI, S. r. Accão e effeito de en·
tantes, p. 50. § Nausea, vasca d'enjôo ancia: gmatico. Vicir.IO. 1~.
lacar' el11acamento. § Peça, on peças de enc fig. "s~mpre tem c11gulhos de praguejar,
F:IlIgmMlcn, a, ailj. Escuro como o eni- laéar 'o elm-o. Palmo [lo I. C. 9.
e de tralm.
gma.
F.nlnçamen"o, S. m. Acçrto e em~ilo de
Elllõll1hô.!lo, /l, adj. Que produz engulCulglllllti!!in, S. 2 g. ['essoa que inven- enlaçai'.
lhos.
.
.
ta, ou propõe enigmas.
.
F.nillei..·. V. trans. Prendei' em laços.
~lIgll"do, p. p..d~ Engullr: "Jonas enf:lllléllla, s. m. (do Gr. eneUeilta, de CIt, Cruz, Pões. '99. ,,- animaes" Ac. dos Sing.
glllldo da baleya ll Vzewa.
em, e eilein, enrolar) (I. bo!.) ma das tres 2. 82. § Travar entre si : v. g. enlaçar ?'aEnglllldo.·, a, adj. e snbs. Que eno-ole; membranas do ovulo vegetal; é a secundi- 1110S. § Abracar: enlaçou-o nos braços. §
tragador, devorante. /t'eo, 1'1'. 2. (. 55. 2.
na correspondente ao tegmca do grão.
['render: v. {j. enl~C}ar a liberdadc. D. 11': dp
Eugnlll)~do, p. p. de Engulipar. § ad,1.
Enjaezílr. V. Ajaezur. A1')'. 2. :L
Por/. P1'is. p. 2. § .l~nlear: V. g. enlaça,r oJUITragado. Sz!n. Mach. {. 2 v.
.
Elljull~4tlo, ", adj. uido, travado cq- zo a algucm na disputa: - o cntelUll1llento.
ElllÇulllu.r, V. trans. (L pleb.) Engulir. mo os paus da jangada, ou balsa de rondel- B. Olm·. C. G6. rca vista das quaes cnlaçava a
Engulí." ou Ellgoli,', v. trans. (do Lat. ra. Casto 2. c. 52. "lllmadias c'l1jangadas com alma os sentidos" § Enlaçar as almas; fagula, garganta) Passar pela garganta ao es- suas arrombadas.. § Lcnhas - ; rnac!cil'as- ; zei-as calJir na culpa, illaquear. Fios Sancl.
tomago: v. g. engulir o comer. B. Plor. '2. l1uctuadas; bastida para vir pelos rios, pc· V. ele S. Maria Egypciaca.
1~7. "bum Job nem cnglllir a sua saliva po- lo mar.
Ellllleju', V. inlrans. Prender-se; ter condIa. § fig. Sorver: v..q. as ondas o enguli.
F.lljalll'Il·, V. tl·ans. (do I:lesp. jaulel) Pren- nexão ; ou relação: esle syslema enlaça com
ra~. /l. N. 1. 404.."querendo as oudas cn- der, segurar a. féras nas jaulas, gaiolas, aqueLlc. § (t. do Rio Grande do , ui) O mesguÜl', e sorver a nao de todo» § fig. Absor- ou caixas gradadas, portatcis, on assen- mo (rue laçar.
..
ver, embeber: eca carga das mios engutia tadas: melter nas casas de bichos: ,,-leões,
EllIRC;(..·.S~, V. reI'. e reclp. UllIr,-se cqm
toda a ren~all Casto 3. c. 135. ectudo Guis- tigres, e onça» B. Fio)'.
vinculo moral, de parentesco, matnmon.lO,
carda IJIlgullD de hum bocadoll i. é, todo o
En.jellí,,', e derivo (orlh. etYL11.) V. Engci- amizade. § Abraçar-se. § Enlaçar-se o lClle;
cabedal devorou ao amante. Vilh. I. sC. 4. tal', etc.
coalhar. § Enlaçar-sc o elmo; prender-se,
~ fig. Tragai': ceellgulio-os o infernoll Fieil'.
EIljo.sdo, p. p. de Enjoar. Eur/'. ~. 5. § scgurar-s . § Enlaçar-sc, !lO laço, na rêde ;
I. IO~9. «o inftlrno cngolc o mundoll lei. «os Ug. Ab Tido, com tedio! enfasti2:do. Sá c ficar ilIaqoeado. § Enlapat-sc,. enlear-se:
CllgollO a terrall leI. § fig. OccuHar, olfrer Mi)'. C ri, 5. esl. 44. "bla me cn.70a!10 (da "seus olhos são rede::. de en~anos, em que
em. segredo. dissimular: V. g. engulir um vida) assi : ao som por onde os mai . andão. os sentidos se cnlaçiio .. jJJbo, ('. 644. _
enlqdo, as la.grimas, os oelios, a iJljuria. entejado. Arr. 4. 30. ceenjoados do fedol'll.
»':IlI'.ce, S. m. A ul1lao, concatenaçao das
VICII'. 4. 235. «engolindo as lagl'imas, e
T';lljoRmcnto,. m. EnjOo; vascas. Pabn. cousas cntacada , travadas. § Ovinculo que
afogando os gCIpidosll § Engutil' culpas; P. 2. C. 170. ae/ljoamcnto do redor de hum as une, e -enlaça. § A ~u pensão da alm~
c~lar na conlfssao. § Enguli7'; desprezar, cada:vel'll 11. N. 2. 65. «- do marll A~1l1'. C. enlaçada; enleio. Pel'o qlbl. #.'Cocto, '28. 28. §
nao curai': V. g. eng-ulir ccnS!t1'aS, ea;- 59. E mais que asco.
Enlace, ou cnlace malTlIIwnwt; casamento.
Elllí.dll. ign. incerto 1'cnl'. C. 17. cehuma
oOlllmunhões. 5 EJlgul~r a 2Jilola; loc. fIlJ.
F.tl.i01ír, V. trans. (Lci;iJ), Orig. r 57. diz,
tragar, solfrer algum mal, castigo. § ii. CaIr que vem de ,foio, e que enJ60 é o accidente, porcelana grande enlada do tamanho ile
no engano, comer a peta desabrida. (}ue- que padece o que come pão, em que entrou hl11na rol1a de carrOl).
l';nIR.leh·í.do, 0, adj. Que tem fôrma, in)'01' engulir algucm, ter·lhe odio implaca- joio, ou semente) Causar enjôo, ou nause~;
yel; tel-o atravessado na garganta ~ dese- perder o appetite de algn.m~ cousa; se~lll: clinação de ladeira: caminho enladezJ"O,(to;
Jar tragai-o. Olis. 3. 6.
por ella repu)::nancia : c11,loet acame; cnJoct ingreme.
..
Elllllh'ílllo, ", p. p. de Enlalvar e ad,1.
Englllosill.ír, V. El1golosinar.
os caldos. § fig. Causar tedio, repug~aucia,
Engllnhál', V. intral1s. Engelhar, resec- aborrecimento; enfastiar: o procedimento Que tem laivos; cheio ele .Iaivos.
Enllli1""', V. trans. SUJar, manchar com
cal' a fructa quando começa a passar.
d'aquella gente cnjoou-me.
F.ngúrrill. S. r. V. Angnrria.
EnjolÍ.·: V. intrans. Padecer nausea. en- lai vos; pi ntar aos lai vos. .
.
Enlnh·,·,r-se, V. rer. SUJar-se com .laIvo .
.•1ng...... nhitlo, 0, adi· (!. pop.) Enco- tontecimento, com dôr de cabeça, perda de
IIl1do com f r i o . '
appetite, e um mau estar geral, aquelle ~I.ue e fig. "não sc snjou lodo. mas cI1:1a,wou-s8.
Eng~SCÓI)IO, S. 111. (do GI·. cn{T!ls, perto, embarca, ou por outra causa; so[rer en,lOo. e maculou-sel) (fallando de um I11l1lls1ro.) §
e ~kopco, eu observo) (t. de opl.) 1':specie de ATr. t. c. '2. ecOS flue navegando pelo mal' EntaivaJ"-se em má doulj'ilW, maus CJJsluffilOro.scópio.
cnjoãou .ha pessoas que apenas entram em mes, cm má lil/cml1lm : macular-sc.
F.lll<lmlllljlí.·, V. trans. Anelar á lambuEllluu'llIonill, S. f. (I. mus. an!.) l'assa- um navio logo cnjoamll
Ter cheiro enjoagem gue procedia pOI' quarto' de tom con- Uvo. § Cig. O mesmo que o tl'ans: aquelle gemo
5·;1l1Ilnlhoj.í,·. V. inlrans. e -1<e, V. rer.
secutlVOS. § (t. mus. mod.) Passagem em procedimento cnj6a..
(IUe o ~esmo som é designado por /luas
1';lIjo,í.·-sc, V. rer. Aborre,cel'-se, enl'~ \'. 1':nlambuzar. ·etc.
Y.:lllamblll!llldéla, S. f. (L pop.) O acto e
~las dln:erentes,. como dó sustenido e ré dar-sc, !,!nfasl iar-se: eJle C11JOOU-sc de \Tr
erfeito de enlambusar, de besuntar. § fig.
moi, ml sustenIdo e fa natural.
tanta baixeza.
.•1I1hlll,."ónico, 0, adj. (do Gr. en/za1'11lO1,;.. jOlltÍ\·Cl~ a, adj. (I. famil.) Nauseoso, O ponco que e sabe de alg-nma cousa.
11';"1111111...",.. '10, p. p. de Enlambusar. !:
~.lfiOn} Um dos tres geuel'os do systema mu- que enjOa.
.
..
Sl~, que procede por duas diesis, 011 sem,~lljoliJ.·.~e, V. ref. l'r~ver-se de ]OIaS, adj. fig. Enlambllscu/o em atmana cousa; que
salle
mal. ou superficialmente; apenas ena
ffiltOnos menores, e uma 3.' maior, 011 di- comprar as joias neces. anas para adorno,
farinhado d·ella. (Parece se deriva de lapu:;).
IOU?: ou q'!-e pror:ede por quarlos de tom. etc. Provo ela 11. peno 1'. 4. p. 523.
l';lIll1ll1hll",ndo." R, S. O que, a que en~.n·hllst.ttlo. V. Hmha tado.
Enjôo, S. m. í'iausea do e tomago, e voEllbo, ", adj. (an!.) Meu, minlla: cecnlta milOs, accideute que acontece aos flue. em- lamlJllsa.
EulalllbllslÍ", v. trall .. ujar, besuntar,
esP,o a, cnila mily" Gil Vic. I. 128.
barcam, as senhor,!:s no est~d.o de graVIdez,
•.lIbo, S. m. (do Lat. hinnutus) OOlho do aos que comem pao com .1010 mi turad~, encher de lama, gordura, sebo, etc. §- sc,
;cado e da ccrva, no seu primeiro anno. aturam grandes fedore~, .elc. § AbolTecl- V. reI'. Sujar-se, besuntar-se. § Apremler
n~/. 3. 487.
mento, enfado, reJ1u"'na~cI~: aguelle. pro- alguma cousa mal, ou uperlicialmente.
ElIlllmeádo, n, p. p. de I~nlamear, e
••lIbo, suO'. O mesmo que Anco.
cedimento causa cllJ.60" I. e,.te~lO, nOJo.
adj. Cheio dc lama; lljo de lama. § ng.
1('~"hYd.·o, S. m. (do Cr. cn, dentro, e hyEnjlll·llIt·, C rlrnv. II. lo,)nnar, r:omo s
~Ianchado na reputação, no credito.
0', agua, que lem agua !lO interior) (t. usa.
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adj. dim. de Enleiado.
atado; sem desemharaço. Euli'. 3. se. 5. "sois muilo en/eadi-

m. !\lilho, cousa qae liga, ata·ZJ· 460. "cnlh~al'ell1 os dilas bens« /nad. 3.
351. "entllear as cousas do patrimouio real.
§ Alhea~ burlosamente enl~çaudo. Orll.
Jl1an. 5. 05. pr. vender o alheIO. o que uão
t~m, e diz que espera ter. V. Euliço, e ILIIçar.
Eul"ccll'o~ n, adj. (de enlheal') Burloso
enliçador. O)'{t. Man. 5. 65. pI'. Sá JI1il':
Vilh. 2. se. 1. «esle meu coração enl/weiro
nas proCl'enies dos princIRcs" por falta de em que praticas começa a enlrar comigo~
declaraçÕes e memorias. Goes, 6?~r. Il/an. §
Enliçndill'1 S, m. O que enliça. § EnlíEnteio de caminhos; a modo de labyrintho. çador. a. S. lJ que, a que frauda; engana.
!llaus. Afr. f. 98. ~ Enleio da 7/Cra com o Sá JI1i1'. l. p. 210.
tronco; liame, enredo, travação. !l1alls. «enEllllçál', V. trans. Pór Hços no tear; teleio de razões mal c1igeridas!).
ceI', lramar com o (io, que e desenrola da
I~nlcito. p. p. irr. de Enlegel': \T. Eleito. lançadeira: v. g. - ateada. § lIlicar. Sá
~ s. m. Pal:cce scr bispo eleilo, ou outro 01'- !tii·I·. Carla 2. "se a santa, se a igual justiBcial designado, e ain.da não confirmacLo. 'Ia. não çorta .ou não desempeça o que a
Orel. Ar. ~. 1'. 25. Elttmd. I. p. 292.
rua malICla ellt~çal> tece para fraudar, como
Eoltwdill', v. trans. Fazer lerdo; no os urdinllilas.
.
prop. e fig.
•
!;Jlllíço, S. m. Fraude, que faz o burlflo,
Elllc,·ltc"O, S. f. Acção d'cnle'iar; ele- e enliçador. Orel. Jlian. 5. 65. pr .pesvação da "alma, suspenção d'ella em con- . oas. .. danificada pelas dilas burlas, entemplacão dos sentIdos: V. g. enlevações tiços!) Y. Cane. r. 2. v. § Mau ordume.
de olhôs ao céu, á lace do mundo (i. é, em
Enllçom, S. I'. (ant.) Eleição: v. g. c/c
publico, ao costume (los hypocritas). Eu{r. jlli", ele. Ord. Ir. {req.
3. 7.
Enlodàdo, II. p. de liulodar: .agua e~
Fonlcn',dl', p. p. de Enlevar: apreso, e lodaelal> Brit. C. 3. 2.
cnlevadodas esperanm\s" Luc.!. e. 2. levado,
Enlo.lál·, V. lralls.. ujar dI' lodo; enroubado ao seu bom enso, prudeneia; en- lamear. § Enlor/a?'; (t. pharm.) tomar com
cantado. no fig'. "enlevados ao som do seu barro, argila, ou lodo as junturas dos varabi!." 'Lobo, r 60S. «en/evado em contem- . os distillatorios. Pltal'Jn. T. § Entodal'; (t.
placõ'~" V. elo Are. 1. lJ. 3. Luc. l. e. lI. vulg.) enil'anar, i Iludir. Git. Vie. 3. 267.
~gente enlevada ao interesse!) presa, em- "não cuines de me entodar!) § Enlodar-se.
bebida, que só traela d'cUe. Lus. 3. 13rJ. V. rer. Encharcar-se; cnlamear-se; ato«en/eL'aelo o amaute n'hum falso parecer" lar-se: e fig. "entodar·se nos vicios« V. ele
Ett{r. 2. 7. «olhos enlevados § Enlevall{), Suso, e. 34.
{lor relevado (feito de relevo), vem cm Leão.
)'''1011·'...•• Y. Euloumr.
DilI'. D. Peill'U I. u/l. ectia. do 4.° "o 1'1l1l0
EnloiNál', ou - ",h'. r. l~ulousar.
de D. Tgnez enlevado" lj. 218. talvez ('1'1'0
Ellloixin'. V. l~ulouzar.
de impressão.
E ••lollfluecc.., 'I. trt).ns. Fazer louco. Arr.
J;:nlcvnlllcnfo, S. ui. (do Fr.elllevement?) 2. 5.
Ral?to, roubo dos senti(los, suspensilO, exli;lllt)llIfll('\CC.·, V. iulraus ..ou-sc, v.rel.
tasls, esquecimento, alienação de si:.o Ficar louco. Viei/'.
elcva.menlo de estar absorto ll'aquella visão
EnRoOllllecitlo, p. ]1. de Enlouquecer.
Divina" ChI'. Ar i. § Alto. pen amento Tornar louco. MI'. 1. 5.{. 54. ,,- de medo-

nho".

Ettll'. 3. 2..

EnllllUCluUIl'n, S. r. Acção de enlamear,
ou enlamcar-se.
EnlllUlcitr, v. trans. Sujar de lama. Casto
L. 3. e. 94. -enlamear alguem por castigo"
§ fig. Enlamear a repulação alheia; mauchal·.
Ellh"uc""'-~c, V. ref.
ujar-se de lama;
eDloda!'- e. § fig. Dar-se a prazeres torpes:
«elllamem'-se como o animal immundo revolto nos enxurdeiros fedorentos da scnsualidade e torpeza!).
, Eulllmllllodo, p. p. de I1nlamin31:, e alij.
Forrado, dobl'3do, forcado com laminas de
qna!quer melaI: V. g. õ laudet, ou eonra enlamlDada. ú'ast. L. 2. e. 86. e L. 8. e. 8.
)'"iltJllilll...·, V. trans. Forrar com lamin3s, ou cbapas de metaL.
Elllnll~ .. eet\I', ou - C"'CCI', V. inlrans.
Fazer-se languido; perder o vigor, a força.
~rot. C. "enlanguecem (as plantils) no e:;tIO, elc.!)
),'"inillido, p. p. de Enlapar-se, e adj.
Recolhido na Japa Barb. D.
Enlup,;l', V. lrans. Metter, esconder em
lapa. toe.a, c o v i l . ·
Elllnpál·.~;c, V. rel'. Bscomlcr-~e, recolher-se á lapa, toca, covil. § (jg. Esconder, refugiar-se.
j·:nlnsti·.íl·. V. Lastrar.
J~u"\Ciul(l, ", p. p. tle Enlalar, e adi.
Sustido em latadas, como as de uvas e nimas, que se estendem e alar'gam: "o belele
cria-se entalado; a pimcnta, etc.!)
),;ulnc,ár, V. tmns. Suster cm latadas.
EIIIII'-""" e derivo V. Enlaçar, ele. Palmo
P. l. e. 9. «enla;;all1tl'a"..
ElllelÍl', e derivo V. Enlciar, etc. Arl'. 4.

r

r

e. '16. Lobo,
2iD. FerI'. BI'i·t. 5.~. J 10 V.
"enleado" Lobo, (. 465. "e de enleada assi
minba esperança. Cam.
Ii;nleª,ér, (anl.) V. ELegei'. Ol'c/. /i/. 2. /.
188. •entegerem" "elllegido,) Ol'd. Ar 1.
85. e B. L. l. 1.

r

EIII"ln"iu~o, 11,

~ LJ01llcm ellteiadinho;

Enleio.

S.

§ fi!;". Atám~nto, embaraço, duvida: v. (J.
enleIO do jltlZO en~ se ?-esotvOl'. V. do A?'~. «o
sobresalto o enleIO, o cspanto" Lobo, I· 44.
"no tuaior' enleio e disse~são dos principes!)
«ver-se em !!'randes entelOS!) «andando nesles en/eios« ~ Sá e Jl1ir. 5. 25. «desembal'aear-se dos enleios do amor" Blul. i. é, labyrinlhos confusões, perplexidades: «enlcyo

Eulcln.lísslmo, super!. de Enleiado. §
En~evó.,·, V. trans. (do FI'. enlevCJ' P)
Que causa muito enleio: "dama ataimada e Causal' enlem, v. (/. com musica. gabos,
enleiadissima em seus amores" Au/egr. f. 46. louvores, lisonjas. (Joulo. 8, e. 3~. «lodaEnlell' do, ou EulclÍdo~ p. p. de Enleiar, via o viso-rei o en/evuu (ao embaixador do
etc. Embar'açado, 110 pr. e fi:r. "caminho cn- ldalcão)... tanto qne chegou (o embaixaleaclo" intrineado. Lobo, (. 44 I. "passos en- rIor) a confessar-lhe tudo em segredo,. "a
/cactos!). § Enredadn, [J!!'. "o rico imillac/o na devoção do rosario he o clteiro das rosas,
cubiça" Lobo, f. 618. ~Callt. Ampl!. 7J. 84 e Ilore que tanto en/evão a Dcos" Fieh'.5.
«desembaraçaI' tão enleacla queslão". § Per· 50G. «olhos (da S. Vil'g'em) baslanLes a enplexo, embaraçado, enlaçaclo: v. g..itti:.:o lev(l,1' a Deos" irt. 11. 12. 2. «cantigas que
enleado: «o mancebo lJeou enleado" Lobo, r. o enlevãoll Lobo. § Enloval' os olhos, os sen443. «enleado na dórll Uliss. 3. 100.• uehão- l'idos. Palmo P. 4. r 19. V. § Levantar: «os
se os Momos enleados" (vendo a frota des- defeitos abatem, o que as perfeicôes enlcparar tantos liros). Seg. Cerco de lJiu, 276. l:Wllll B. Dial. 2(i2. :§ Enlevw' ã phanta"eslou enleado com liCl'o (entrcconheeendo- sia., (t i'l1:aginação. (Jam. Fi/ofl. p. 135.
te sem me lembrar ([Uem és), PQI' certo que
S'JlICHll'·se, V. rer. Fiea.r suspenso; eume tens confuso)) FerI'. BI'ist. 5. se. 2. ,din- leado, absorto, extatico na visla de cousa
guagem en/cada" Lus. 1.6'2. (falJando da uos maravilhosa, elc.: v. g. enlevar-se noJo(Jo. no
barbaros da costa d' Africa). § Acanhado. ganho; em al(Jltl1Ja oceupação'; ficar como
L~bo, /. 6J8. § Atllta enleada (com reslitui- absorlo ll'ella: «todos vos seguem tão ellçao do c/ue deve). Gatv. S. I. r 2. it. com tevados em vós IJesus) como esquccillos de
escrllpu os, remorsos: doutrina difficil mal si!) Vieir. Y. E'quecer-se, no fi"'. § «O doce
explicada.
'
imagiu::\r tanto s'enleva n'estas doces vizües!)
~1l1C'iiu', ou J:: .. lciU', ou ll':llle~'ill', e Bent. Rim. fica furtado a si me mo, fóra,
d~rlv. V. trans. Ligar, atai', prender. § 111l- esquecido de si. Cam. Fi/oct. ?J. I. 133. "ue
plIcar, embaraçar, faz.e)' perplexo: V. g. eQ- muito enlevado ~e esquecia do cantur, por
I~ar a/gllem em negomos. § Prender a aUeo-' se enlevar no clllcladolJ
çao: .«peças obradas com tanto primor, que
En!c,'o, S. m. O objecto, em que os 'cn{Juasl querem enlear os olhos" cnlev:i.r; i. lÍ, tidos, e a alma se enlevam, arrebatam. 811Sprendcl os lia contemplaç5.0 do objeclo. 11. pendem: "ninfa adorada! ó men mais cloiJom. 1. 6. 14.. r. do Are. 2. e. 24. "cil/car ce en/avol! § Enlevo; o estado dos sentidos,
os ~enlidos!) Sá () JJlir. 1. 50. «a noite CJue pensamentos, e alma arrehalada, enlevada.
assim me enteyalJ (confunde e alalha). L. Ir. EI!Js. 7. 1J. 89. e 8. 11. 30S. "nesse enle1'rans{ § EU/i'. 5. 1. (referiudo-se a uma vo de assombro"
dama discreta) "nunca fallei com molheI'
1,;.. lbcll~"ÜO, S. r. AcçJio e cObito de enque assim cnleasse!) i. é, atasse o discllrso' ihear: "uem assJ' qualqucr outra ellllte(lou a Iin"'ua: «os senlidos m'entCl/a. a alm:! ção, que por clle seja feila de bens de raiz
m'enleva!). § Conruudir, causar 'embaraço: sem seu outorgamento)) Orel. Ar: 3. 4G.~.
"C1tleava e suspendia os entendimentos mais
Eltlbc,ído, p. p. ue Enlheal·. ~[cltido cm
e~fJe~uJali\'OSIl V. du Are. G. C. '25. § ~ula- enleios, intrigas. inect. 2. 56.
çar, IlIaquear: «cnlear 8. conscienciall (com
ElllhcUUlcnto, S. m. Embal'aco eonpeccados). Pa[va, S. J .. f.. [15 v. ',doenr;a fusão do que não sabe o que ha do' dizer..
q~1C en!mava toda a J))edlcmall. Atlle(Jr. r ajo incei. 2. 372. erO conde vendo o ent/wiamenera razao enl.e!Ja dóce engano" tcce. Dini-, 110 da sua glJia. alienaçflo de elltendimenPoes. '1: 2. f. 287. § - se, V. reI'. EnvoLvel'- lo, turbação, incertc~a.
se, enlaçll:r- e: V. g. enlea.r-se em eCl'lo geElllhei"', ou - iheilÍl', ou -lllcynr,
nel'O de vala; - em negoelOs. 1117tt.
. der. V. tmns. àllIcal', alienar. Ord.
2.

r

r

Ir

Eneict.

F.lllontlue('.imentol S. m. O acto de elllouquecer; loucura; aesvairamento; estado do que esta louco.
I':nlonról', v. trans. Ornar de louro'.
FerI'. L. 2. Carla li. "as im a coroa, que te
PlJebo entow'a" § Coroar de Louro: "as DIUsas DOS enloil'ão" Boear/e.
F., lourece,': V. lrans. :Fa7.er-se louro:
"o sol enloul'ece as seara:"
},~II~oll ..ecél', V. illtrans. Fazer-se louro:
cnlourecem as espi(Jas ; - a moscalet.
';:nlolll'cchlo, p. p. de Eulourecer. Feito louro; que se lornou louro: v. g. SCQms - ; lJollWS - ; cabellos enlourecidos eOIl\

al'lifioio.·

(V. Lousa), ou
Enlollzl!t', V. lrans. Cobrir com lousa,
forrar com ella a parede, o pa\'imento, ,epultura, etc. § Caçar com lousa. § fig. Fazel' cair em laço, engano damnosO: .com
que tua mulher te enloi.m!) (parece erro por
»>1I1008l'tI'.

cluoisa) Garçüo.

_ .

Eulntádo, p. p. de Enlutar. VestIdo, coberto de luto. Ac. lIos Sillg. 2. 79. § lig.
Escuro, tenebroFo: .ns enlutados p'ólo~ll
âl-CS; nuvens cnlllta~as: "de m~l tnsrtes
rece ·os enlulado o polo me negreJa do uturo"
.
Enlllf....·, ou 1':nlncU..·, (ort. elym.) v.
tl'ans. Vestir, cobrir com Into. Dar ocea·
sião de lulo, enlristreer, fazer Lutuo so.
Vieú'a,' «fervia CI1\ festas ... que asegun da
nova enlulou. "Ille C/tlula o peusamento a
alma, o coração" Barreto. Prato 75. "C1l lti:
lando o !Uai f.!'ostoso uccessu" § E,,!lula J
os clias; entristeCEr, e com ell~s a vdlda · a
existencia. § - se, V. rer. Cobl'lr·se e lulo. § fjn·. EnlttlaJ'-se o pólo, o eco com .nuvens, bUldio; (loc. poet.) escurecer, toldaI-Ses
llnuuviar-se: aO pólo a qUP~~l.mll ouveo
enlutavão!) Eneüla, 3. L3'2. ~U'lato, 17. I~.
E"I""'l.io, p. p. de Enlnvar-se; e a4J:
Que tem luvas calçadas; que as lraz ilabl
lualmente.
F."""·IÍl·.SC, v. ref. Calçar luvas..
E llIllllllill1CC...... V. !i;mmanquecCl. 01'1/·
Ar I.

r 48D.

ENN
1~lllUêl1h'ct;,

adv. (ant.) Entretanto. 01'(1. flal'la ela eJJccllenlc Sen/wm: cecnncgl'ecer a
lama, e nobreza da casa real de Castella.
EUlUlIllcciw. Y. Emmndecer.
E .. negl'ccéa', V. intraus. Fazer-se negro.
Ellillldél'idc, s. m. (do ar. cnna(;lel'i$, Ennc[Jrccer o mar, na lOl'lnenla, o cd!! lolrle Cllnca, nO\le, e clos, anuo) (t. do ant. Gr.) dado; parecer IJenTO hOl'l'ivel: «- a cataEspaço de nove anuos. § Festa que se cele- dura do tirano com i'ru',
brava de nove em uove annos.
Enllcgret'c.,.sc, v. ref. Fazer-se negro:
EJlUlIstr"do, 11, p. p. de Ennastrar ; e «o oiro máo, li. alcllimia não sc apura, mas
adj. Oruado com nastrOS. § Enfeitado, ador- se ennegrcce na fornalha. e fig. - no crime:
nado. § Entrançado, encana~trado.
«quando a desgraça nos cmieg/'cce e fuzila"
);;IlUl1stl'{u', v. trans. Enlitar, ornar com
Euncgl'ccimeuto, S. m. Estado do que
nastros :. v. g. ennas!rar os cabellos, ~Tan- enne.gr~ce, escurecimento. § fig. _O acto de
caso Eu/I'. 2. 7. § Ennastral' com flol'es " depnmJr o caracter on as accoes de aladornar. § Entrançar, encanastrar.
gnem; dilfamacão. '
Enuatildo, 11, adj. Cober.to de nateiros.
-'iJJlVichcnúli.CI'o, s. m. (du ar. mmea,
t;lIuutiU', v. trans. Coll1'11', engross~r o nq~e, e!nis!Js, meio] mel'os, parte) (t. de mecampo, as terras com natelros, (P-Je dep?em t1'1ficaçao ant.) ~[edl(la de qnatro pés e meIO.
as aguas, quc as alagam: «o j'ülo sallldo Esta palal'J'a designa as t;esuras que cáem
da madre ennala os campos»
no meio do quinto pé, ou depois de quatro
I!lDJ'Cll, pa!. grega que entra como pref. pé" e meio.
em muitos termos de sciencia e artes, siJ1mleix,~.·. O mesmo que Emneixar e Angnificando nove.
nexar.
Euncucàutho, II, adj. (do 01'. ennea, no!;lUllcI'VÍldo, p. p. dc Ennervar. Fortitive e akanlho, espinho) (t. de IList. nat.) Que cacto com nervo. M. Lus. 4. p. 18l. 1. "natem nove espinhos ou ferrões.
vios grossos fortificados com. couros cnc/'EUlléuda, s. r. (do ar. e111Wa$) (t. did.) vados»
neunião de nove cousas ou nove pessoas. §
),;nucná." v. trans. (feito de en. perf.
Eaneadas; titulo da collecção de tmctados nervo, e ar, des. inf.) Fortaleccr, forrar com
de Plotino.
nervo, on conro crú algumas peças das selEnucudi.et~'ltl,
a(!j. (do ar. cnnea, las dos cavallos. § Encrvc!l', diIT·ere.
nove, e dakly/os, dedo) (t. zoo!.) Que tem
Enucsgi&do, [l. p. de
nove dedos.
Ennc l!>'-"', v. trans. Cortar em nesga;
EIlUClldccucté"!de, S. r. (do Or. cnnca, dar a fórma de nesga. § - v. intrans. Fícâr
nove, deka, dez, e clos, anno) (1. chron.) com feição de nesga.
el'clo de dezenove annos estabelecido por
Eu..evoádo, p. p. de Ennevoar. § fig.
lIeton em At1Jenas para fazer coinCIdir os Escurecido, mal distinclo: "ennevoada vismovimentos do sol e da lua, porque deze- ta» M. e Moça, L. 2. c. 12. Arj'. 1. c. 1. 111'.
nove annos solares equivalem aprox.imada- "ar cnncvoado" § Enganado, cr.go por falmente a 235 re\loluções da lua.
sas noções c mentiras: v. [J. o povo -. 11.
I::llllcugouál, adj. 2 g. lt. geom.) Que P. G v. "os olhos do corpo enganão·se mui·
tem nove ang·nlos. § Que tem por base um tas vezes por estarem -. Ined. 1. 401. cejuicnneagono.
zo -» Id. 1J. 3Gi.
Ellueágollo, S. m. (do 01'. elinca, nove,
Enncvoú,', V. trans. Fazer escuro, ture u6nia, angulo) (I. de geom.) PoJygono de bido com nehrina, ue\loeü'os, cerrações. AI'I'.
Ylados e 9 anguloso
l. 1. Lcão, UhI'. A['. I V. §i lig. Destumbrar :
Enucul;J'Ulu, S. r. (1. bot.) Ordem do V. g. ennevoar o entendimenlo. Arr. 5. G.
sslema de Linneo. comprehendendo as l7. § Dllsluzír a fama, a reputação, obs15uplantas de nO\le pi-mlos.
recer, toldar, nublaI', no lig. "para que o
Enucnl!>~'uo, u, adj. (do ar. ennea, nove, nojo de hnns não cnncvoassc o prazer dos
e U!fllé, femea) (t. bOL) Que tem nove pis- outros" Pinheiro, 130.
tílias.
Eune"oúl"SC, V. ref. Toldar-se com neIJIlDcubcxuédl'O, a, adj. (do Gr. ennea, voeiro: V. [J. ennevoar-se O ar. fin'. 3. G.
nove, e he:caed1'O) (t. min.) 01 !Jslal, - ; crys- 11. ~ fig. Deslumbrar-se, allncinar-s~. J1laus.
lal cubico em que cada angulo.solitlo é sub- (. 154. osl. 2. (,a grandeza desse pello, qne
slituido por sei' faces, o que faz ao lodo nem com septros se cnncl:oa, e cega. § lig.
nove vezes seis faces, ou cincoenta e C/ua- "Cujos conceitos se enncvoárão pelo comIro faces.
mento dos expositores» ApDl. lJial. r 332,
.:uncUlldl'ín, S. f. (elo Gr. ennea, nove, se escureceram.
eand1'Os, gen. lie an(;l', marido) (t. boI.) A EtAuobrcccdól', .u, . O que,.a qu.e en9.' classe do systema de Liuneo, que com- nobrece: V. g. - cl esla casa, ttmver$!cúu/e.
prehende as plantas, cujas fióres hermaphro- § adj. Que ennobrece: v, {j. parles, virlltdes
dilas tem nove estame., ou partes machas. enuobrecedora~.
81'01.
Euuobrceel', V. trans. Dar a qualificaEnuci\ndl'O, u, adj. (t. Lot.) Que tem no- ção de ~obre. § fig. Fazer conhecer, illu~I'e estames.
trai', enl'1quecer : V. g. ennobrecer uma CtEnuClllll,bél'ill, S. r. (t. bot.) V. Ennean- da{le com ccU{icios magnifico$, e noures: os
dria.
escí'i1Jlores ennobreceram os (~ilos dos hemes.
iJunclluthél'O, .. , adj. (1. bot.) Que tem Sego Cerco de Diu, Cal'l~ ao. Leilor. Ban'.
nove antheras ou estames.
Censo sobre Bcroso, (,Semlraml ermobl'eceo
Enllclll.étulo .., adj. (do Or. enneo, no- Babylonia dos sumt.uosos, etc.»
ve, e pela/a) (1. 101.) Cnja corolla oilcrece
EUllohrccer, V. IIllrans. on- se, V. ref.
nove petalas.
Fazer-se nobre, distiuguir-se, abalizar-se;
• :nllcnpb~'1I0, II, adj. (do Gr. ellnea, nove; diz-se uas pessoas, e cousas: "com que a
e phyUon, folha) (L bot.) Cujas folllas se cidade começou a ennobrcccl'> B. 2. 6. G.
Compõem de nove folliolos.
Res. lJísc.
.
ll11ucu•• tc"n;io, ", adj. (do Gl'. cnnca,
R'luuob.'cclmcnt,o, S. m. O acto, e elTelnove, e plclygion, harbatana) (t. zoo!.) Que to de ennobrecer. § Ofazer-se nobre. Ineel.
tem nove barbatanas (diz·se dos peL\:es).
l. 434.
.
Illlucnsél.ulo, n, adi. (do Gr. ennca,
EUIOOdá.·, v. trans .. Dar no; atar com
nove, e s~pala) (t. hot.) Cujo calice é COm- nó. V. Ennodoar, que dlffere.
.
POilo de nove sepalas.
EllllOdoádo, p. p. de Ennodoar, e adJ.
EllnCllsllél'WO, .., adj. (1. bot.) Cujo fru- Maculado: cealma enno(lOU1La de manchas,
elo Contém nove grãos.
de culpas" Calvo Hom. 2. f: 392.
t:Ullcático, ", adj. Que contém aiO'. tan.ElAllOdOÚr1 V. tran . SUjar com nodoas;
;1.5 vezes o numero 9: V. anno - ; tal é o encher de noaoas. § ligo ~.lacular, deshonral'.
:7, 30, 90, que só vem depois de passadas
Ennoiloál'.SC, V. r~!. ~la!!char-se, des3. t 10 novenas de anIlOS. B. Flor. 1. honrar-se, pOl' suas mas acçoes.
~90.
Enuontiu', ou );nnoitú." V. trans. (1.
EUlle~recel', V. trans. (do Lat. nigresce- poet.) Fazer nonte, escurecer, assombrar,
rei Fazer negro, denegrir. § Cam. ceenncgrc- lazer da cór da noute : v,. g. as sombl:as. en·
rendo a vista o ceo superno» escurecendo: uOlItam esle logar. e fi:;\'. /to Elys. «nosJUlzoS,
.tanla cel/ueira lhe cnncgrece a mente" Bo- que os erros ennoularão". .
cage. § ug. Denegrir: V. a. ennegrecer a
"lulloutár.sc, ou Ellllolta.'osc, V. rer.
(ama,rep!Llaçcío. Lcão, Oh,'. At. V. c, 5l. na Fazer-se 1Ioute, escurecer. F. Elys. 7. p. 44.
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"já com 'ombras a e.trarla sc enlloilava» V.
Emnoilar.
Eunontecel', ou - lloitcClll', V. trau .
Escurecer, fazer da cur da !loute. I,'. El!ls.
t. p. 3tl4. "qual fumo espesso ennou/cccl'ãome a alma".
Enno"úr, V. Innovar: .acaba o anno o
solo ennova. Fcrr. Egl. 7. f. 92.
Elluovclúdo. Lobo,
513. p. p. de
Enuo,·cló." on -!lá." v. trans. Dobar,
fazer em novello, enrolar: V. g. a sel'pe ennovella o COl'pO. § fig. Emmaranhar, tornar
confuso: V. g. ennovclar os períodos, com
miudos accessorios, accidentaes, com inci·
dentes sobejos.
Enllcu'clill'osc, V. ref. Ellroscar·se, enrolar-se. § fig, Formar-se em no,ello , em
globos, em rolos: as gottas se ennovellam
«os penedos arrancados se ennovellam nos
ares', Eneid. 3. 130.; ennovella-se o I)Ó, o
/'um.o, o gelo, que devaluc do alio monte, ele.
Enaaublál', V. trans (t. poeL) Ennuvear,
cobrir de nuvens. § fig. Escurecer, assombrar. F. El!Js. 7. t51. "lambem me cnnub/a
as varas do castigo".
J;llmn·cá." V. t!'ans. Cobrir, escUl'ecer
com nuvens; annnviar, nublar. Pe!' Bibt.
Ellun"ciU'-sc, V. reI. fig. Tornar-se sombrio: «toda esta alegria sc cnnoveou com a
tr'isleza da noticia da morte do emperador"

r:

B. Clal'. 3. e. {ln. V. J~!lllevoar.
l:lu-o-comimos, adv. (an1.) :-leste come-

nos.

X;:lloja.ií!t0'

facIlmente.

a,

aujo p.

U·.

Que se enoja

p. p. de Enojar; e adj. OrJ'endido. Dtiss. 2. 45. § Anojado. Lobo,' r 65. §
Agastado. Sá e ll1il'. EslI'. f'. 133. uft. ccl.
Enojador, 11, adj. Que enoja: V. [J. cuidados enojadores.
Enojamento, s. m. Enjoamento; enfadamento: «os -, e vascas, dos enjoados.
Feo, Q.
Enojúl', V. (runs. Causal' nojo a alguem.
§ fig. OlTender, enfadar alguem. E'U(,'. l. 3.
e 3. 2. Lus. 7. n. «a qnem mais falsidade
enoja, e oUcnde" § Causar nausea~, enjóo.
Lobo, r 65. • enojal' o estomag'o" § Causar
aborrecimento, desprazer. Cam. Son, 2il.
«sem ti tudo mc enoja, e me aIJOl'1'CCe" Maus.
Ai:uojiulo,

A/i'.1!J7.

:t;uojál'-se, V.

ref. Estar enojado com

sentimento. § Agastar-se; desgostar-se (Inecl.
2. 453.) ; estar aborrido. Datic. Ad. p. 22.
"guarda da loba, quando se enoja. ,11'1'. l.
G. 1. «cnojão-se os tristes, se lhes falão».
J-JllÚjO~

S.

111.

Nausea, enjOo, nojo.

~

fig'. EnfaClamento. Canto Filod. 2. se. 2. §
AlJorrimento. '1'. elc A(Jol'. 1. 4.•sel'vem-nos
nas festas, e enojos tia vida" (ti rada a me-

taphora do nojo, do lucto.) «sejão mais 0.5
cuidados, e enojos, qne os prazeres" AI'1'. 5.
c. 13. §i Darnno. Ch1'. J. 1. C. 115.•fazer enojo" V. 'Nojo.
Eno.iút'o, ÓStl, adj. Que causa nojo. §
Odioso: Cam. "das g'entes enojosas da Turqnia" § Que causa tedio. fastio, aborrimento.
Enologío, S. r. (do 01'. oinos, \linho, e lo·
gos, discurso) Traclado sobre o vinho, sobre
a arte de o fazer.
Enowollcíll, S. r. (do Gr. oinos, vinho, e
manleía, adivinhação) Adivinhação por meio
do vinho .
F.uómch'o, S. m. (do ar. oinos, vinho, e
me/!'on, medida) (t. de phys.) Instrumento
para fixar o termo da fermentação, a força
do vinho, e a quantidade de assucar contido no mesmo.
Euópbilo, adj. (do Gr. oinos, vinbo, e
1Jhilos, amigo) (t. <lid.) Que gosta de vinho.
EllÓpbobo, a, adj. (do ar. oinos, vinho,
phobos, medo, aversão) (t, did.) Que tem
aversão ao vinho.
Ellopt..omilucia, S. r. (do 01'. cnop/l'on,
espelho, de en, em, e O]Jlomai, eu vejo, e
1nttnleia, adivinhação) Pretendida arte de
adivinhar pela inspecção de um espelho.
Enól'lls, S. r. pI. (1. naut.) Paus de atochar o mastro. V. Po quetes.
EDorchíte, (eh como k) S. f. (do Gr. en,
em, e ol'lihis. testiculo) Pedra figurada, de
fóra:a redonda, contendo uma outra pedra
redonda que parece tev alguma semelhança
com os teslicl.llos,

'~IlÓI'llIe, adj. 2 g. (do Lat. eItO/'mis) Rem
norma, irregular, feio, descompassado, desproporcionado Das feições, e grandeza. §
fig. Culpa, crime enorme; muito grave, extraordinario, atroz. § Lesão enorme; mui
grande. V. Lesão.
Euót"memclltc, adv. Excessiva, descompassadamente: v. g. enormemente grande
- (eio ; -lesado. J/ ieil'. 10. 355.
EuoI'mllh"le, S. I'. (do Lat. enormilas)
A irregularidade, desproporção na grandeza dcscompassada, na fealúatle extraordinaria: e tJg. a enormidaele elos peccaelos.
Paiva, S. 1. {'. 27 V. B. FlO/'. 2. 31.
Euorlllisslmo, n, super!. de Enorme:
lJeccaclos - . B. Flor. 5. 444. ,,- enganos"
§ Lesão enormissima : V. Le ão. .
Ellostóse, ou m_uostllsls, S. l. (do Gl'.
en, em, e osleon, osso) (l. cir.) Tumor osseo, que se forma dentro do canal mcdullar de um osso. V. Exostosis.
Euou .. içádo, p. p. de Enouriçar : ndama enouriçada, e l'uD1osa" Atllegr. 23. crespa, arripiada com esquivança (como o ourjco se encrcspa, e ouriça as púas qual!uo o
acommeLtell1, ou alguem se lhe aproxIma).
EIIO",'lo,,,', v. nans. Fazer aspero, erespo, escabroso: «qual clww'iç(t a t~I'I'a ag-udo gelo» "de ferreas puas ellounça a malha»
EUOlll'iClÍl'-!lC, V. rer. l/azer-se rijo, te...
soo Bal'b. -lJiec. ?'ir/eo, 'ri(leseo) Fazer-se du1'0. enteil'içar-se de frio; ou o~riçar-se o
cabello de hOl'l'or ; enrugar· se, lazer-se aspero, crespo de plÍas, .picos, escalJrosidades.
§ Encrespar-se o alllmal que vc o coutrario, ou se quer arremessar: V. {/. o goa.to, o
cão: vcomeçou o galgo de se elllolU'~çar»
por enoltriçar. ined. 2. 363.

l>ullucotlÍr, V. I~mpacota['.
Eupeuhol·lÍl·. V. Empenhorar.
F.1I1111lulm'ulÍl'. V. Encadernar. B.
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r1ullllelj{11Io, u, adj. Diz-se do leile coa-

ENR

JOS" talvcz artificio, cilada para caçar féras. c.

p. p. de JJ:nramar; e adj.
"depois que (as plantas) sam duras, e bem
enramáclas" i. é, tem CI'eado muita rama.
B. Gran~m. f. 234. § Coroado de ramos:
"S. Pedro Gonçalves em'amado de coentros
frescos" J1. N. 1. 312.• 0 capitolio enramaelo de louros» § A linha ela mão enramacla
ele howras; i. é, indicando futuras honras
(segundo os ledores de buena dicha lêem
para seu ~anho embnsteado uas ramificaçõrs dos traços, e riscas das palmas das
mãos). AI'/'. 1. 20. § Balas, ou meias balas
enl'amaelas: prer,as umas nas outras por
meio úe uma harreta de ferro com ar,"olas
nas extremidades. EJ;. ele Artilh. j2~.
EllI'lllllllmcuto, s. m. O acto de enramal': enl'al1lamenlos de ruas" ineel. 2. 110.
~m'.aullíl', v. trans. Cobrir, ou adornar
de ramos: ccBnl'amão as torres por fóra"
Pant. d'Av. c. 43. Vieir. lCenramavão a
caça" 11. P. 47. "el11'amaram os caminhos"
§ Enmmar {lõ,.es; fazer d'ellas ramo, ou
ramalhete. V. de Suso, c. 14. § Enmmar as bombas; colJril-as de rêde de corda, e camadas de estapas breadas, para
cabercm no morteiro. sentio de muito menor calibre. E,c. de Bomb. r 116. § Enl'amar-se, v. reI'. V. Arramar, Oll Arramar-se.
.~Ill·IlIlClÍtlO, lJ. p. de Enrançar. Feito
rançoso: -"óleos, e >S'0rduras enmnçadas"
([leIo calor e humidaae).
.~m·uuçnl·, v. trans. Fazer-se rançoso.
Elll·llllçúl,• .,e, V. rer. Fazer-se rancido,
ou rançoso; creal' ranço: "os corpos oleosos vnmnção-sc facilmente.»
)·:m'anchál'.se, v. reI'. Arrauchar, metter-se no rancbo, no magote, na companhia de muitas pessoas al'rancltadas. F.
EI!/s. 7. 8ft. "nos atrios de ::iiou ... se enranchão»
J~UI'a!icátlll, S. r. O acto de se enrascarem, embaraçarem os cabos do Ilavio, velas, baudeiras, etc. § fig. Compromeltimento, arriosca, entalação.
J';IlI'useodélll, S. 1'. (t. pleb.) O mesmo
que Enrascada.
Eurllseíbl', V. trans. Apanhar em rasca,
em l'\ide. § (L pleb.) Metter em enrascada,
em arriosca; compl'ometter, entalar alguem; meltel-o cm trabalbos.
EI1l'"seú,'.se, V. reI'. IJ:mbaraçarem-se
os cabos do navio, velas bandeiras, etc. §
(t. pleb.) Comprometter-se, entalar-se; metter-se em trabalhos; § ii. Encalacrar-se;
comprometter-se em negocias de dinheiro.
.I':ltl·astill', V. Ellristar. Jon. elo An. 1.
Eurulluí1l0,

r

guiado, ou em lermos de se fazer o queijo.
Ow'vo, Polyanlh. 5 1 7 . .
.
E'UIUC"él', 011 - 1'1"; v. lIltrans. (subJ.
enqueimlll) (anL) Inquirir. Ord. Ar fi·eq. L.
2. 7'. 65. 23. c 126. "manda eng/tel'eI' 0bre os prelados"
Enll"lctí..·, e der. V. Inquielar, como se
nsa.
J';l1llullllúl', V. traus. (t. mar.) Prer/os ele
enquilhar. Regim. de II ele junho ele 1692. e.
12. parece s('r, de pregar 11 quilha da Clllbarcação.
EUC1.. isll, S. r. (allt.) Inquirição. V. Exquisa. Elucid.
31. V.
EIll'ahlchlÍl', V. trans. Pór, atar em 1'01'iEurcalúdo, p. p. de Enredar; c adi. Ac.
ma de rabicho. § (I. plcb.) JJ:ucalacrar, en- dos Sin(l. 2. q,3. Ug. u- na cegueira do
cravilhar; metter em trabalhos, em dilTi- amor" Oam. Eel. 2 30. Enredado em soculdades. § - se, v. ref. (I. pleb.) Ellcala- )Jhismas, clividas, intl'igas. iltusães eliabolicrar-se. § it. Apaixouar·se.
cas, em el'ros: - nas cadeilLl da sensuatiEnrlliódo, p. p. de Enraiar: V. (I. roda dade, nas suas mesmas perplexidades.
enraíada. § adj. [ladioso.
Em'cd.!ldõI', ", s. O que, a que faz euJ1nrohÍl', ou EUI'U"'IÍI', v, traus. Pór os redos.
.]III'CI1:11·, V. trans. Prender na rC:de : v.
raios a uma roda. V. Desenraiar.
Eurllh'ill', O mesmo que Euraivecer.
(I. enredar o peÍlve, as aves: "a rede com
E ...·oh·eeél·, v. trans. Fazer raivoso. § que Vulcano em'edcu a Venus, e Marte"
lig. "A lascivia, o éstro o enraivece/H" V. Sagramor. ~ Tecer rêde de arame, ou corHaivar. § Enraivecer-se, V. reI'. ou
dei em alguma grade. § fig. Tecer, e traEurlllveeer, V. iutraos. Entrar em cóle- vaI' as partes da fabula, ou historia. § Enra, ira, esbravejar: "de ciumes iosanos en- tretecer os ramos uns pelos outros: V. g.
?-aivece. -com a mania dos versos enraive- no chopo enreda as vides pampinosas. § Enceu e doudejou sonetos, odes, canções, etc." leal': ti. g. enredar o enlendimento, o neEIll'uh'ecído, p. p. de Enraivecer. Met- (locio, a demanda. lJ. Flor. 2. 233. "verdatido em cólera, raIva, ira. F. Elys.
deiros demonio , que veru roubar os morEIII'llizill', V. intrans. Lançar, deitar rai- taes, c enredá-los com mil pensamentos
zes, ou raigotas : ficar pegada a planta, ou loucos, arbitrios supersticiosos> § Prender
arvore pelas raizes. § ::-lo Drazil diz-se, que por muitas partes: V. g. negocios, que o
enraiza a canna de assucar, quando dos enredavam no mundo: ulaeo, onde amor
gommos, ou dos nós lança raizes dentro da as enreda (as naiades) brandámente" Lus. 3.
tClTa, por elf<üto da humidade, ou da chu- 56. unaquelles cabellos a vida me enredou"
va, ou das cheias, ou quando cabe na agua Cam. Od. 2. § Tecer enredo, meller zizacorrente: enraíza a estaca da maniva plan- nias entl'e algumas pessoas, iutrigar.
EUl'cdál'.se, V. reI'. Enlear-se: v. (I. entada, on o ramo dentro da sua muquéca,
etc. § lig. Prender-se por intimas relações: redar-se em alr[u?lla cousa, negocio; eureaquella amizade Cltmizou. § No sento fig. dar· se em seus conset/ws ; ficar preso, e perdido n'elles: confundir-se. Cru:;, Poes. Egl.
u a-se tambem rer. .
EBl'IDmátlll, S. L Cabana de pastor, co- 8.
52. § Em-edal'-se em gueslães; em eser'Uberta de ramos (segundo Btut.) § Ramada; pulos; em negocias dí[ficets; em amOl-es )Jericobertura de ramos de arvores para abn- qosos; no tmcto das devassas, etc. como pei
go, ou para sombra. § V!ei?-. 1. 53l. cce xe, ou ave, que cai na rêde: ccenredm'-se
da maior enramac/cl lhe aeilicava os despo- . cada vez mais em sna perdição" A?T. 10.

r

r

r

Enred.OJr-se; intrigar-se "se enredaem ulpa intrincada rede de infinitos
VICIaS)) Pawa, S. "e1l1'edar-se em abraços.
Maus. «- em contradanças» travar-se de
braços.
\
Enre1lcá... O mesmo que Enred~r.
Em'edicll, S. f. F. Eéys. 7. 239. E a planta que os 'F,rancezes chamam tiane, de que
ha II especles; acha-se na America, id. 8.
329. "herva enrediça" (adj.)
J~nl'ctl'"bo, S. m. dl1n. de Enredo na signHicação de conto, mexerico, mcntira pa.
ra .occasionar inim1zades entre duas ou
maIs pessoas.
J';I1l'cdo, s. m. Tecido embaraçado como
o da r ··de. § Enrccto ele wn dm11la . o tecido das partes entre si, e os varios incidentes, que constitnem o nó da acção. V. elo
Arc. 6. C. 16. § Em-ooo; artificio occullo
afim de conseguir algum intento. Uliss.3.
t 2. "do falso amante o eugauoso enredo»
TeceI', manejaI', desra~er em'ectos. § Conto
para tecer il1imizades entre duas, ou mais
pessoas; mexerico. § Enredos lJam as almas (tecidos pelo demonio, para as enlaçar em peccados); embaraços de consciencia.. V. do Al·C. 1. 24. § Labyrinlho de lal
enredo para os olhos, e enredo ele doulrinas'
gUes/ÕfS illtl'incadas, etc.; confusão, embara~
ço. § V. intl'iga, syn.
EUI'e1l0so, ÓSll, adj. Que enreda: -as
astucias, e IJnredosas maranhas. (traslação
da rêde que prende.) e ligo o - silvado' a
'
- intriga; sophísmas -.
EUI'etlollçál', v. trans. Embalançar na
redouça, na corda, que se ata nos ramos
de uma arvore, ou em duas arvores conjunclas. Leonel, Geol'g. nolas, p. 523. "redouças, onde as donzellas de Atllenas se
elwedouçavão humas às outras"
EUI'cg"lá1l0, p. p.. ~e Enregelar; e adj.
"o pólo -)) «o setentl'lao -e duro" Viei?'a:
"corações enregelados," insensivcis. Fios
Sanct. e V. de Suso, {. 8. FerI'. Eleg. l. "o
moço todo frio, e em'egelacto" "peito -)) insensivel. Alfeno.
Em'egelaménto, S. m. Congelação'
accesso intenso de frio. B. Ftor. 3. 452~
"aos ardores succedião enregetmnenlos» S
O acto de enregelar metlendo no gelo. § O
estado da cousa enregelada.
J::uI'egclál', v. lrans. Congelar. § Res·
friar muito.
Em'egelál"!ic, V. reI'. Esfriar-se dema·
iadamente, congelar-se: v. g. enregelar-se
o ?'io, o corpo; c.om frio, neve, no gelo. § fig.
"Peito a qnem a chama do Divino amor nao
abranda em'ogcla-se na impenitencia, e allim na desesperança da salvação, etc."
EUI'cmlssar, V. trans. e - se, V. reL
Fazer remissas umas sobre outras no jogo
do volLarete. § A.ccumularem-se as remissas.
ElJI'csituído, p. p. de Enresillar. Untado de resina, cheio de resina. § ad.]·. Que
tcn-l resina. resinoso. § Que sabe a a guma
resina. § Que estã duro, resequido, encorreado.
EnreslulÍl', V. trans. Untar com resina;
dar resiua. § -, V. intrans. e - se, V. rer.
Tomar a apparencia ou a consistencia da
resina. § Tornar-se duro, resequido, encorreado: o pão enl'esinou.
Ellrcstá1l0, p. p. de Enrestar. Sego Cerco de lJiu, {: 339 "ccrn lança enJ'aslada»
Coulo, 5. 4. 8.
Em'estál', ou Em'lstã.., V. trans. (En'rislar, vem de ris/e: em'estal', é mellt.
ortb. pois vem de ?-esle, do FI'. arl'est. V.
Reste) Pó I' a lança no riste, para ferir o
inim1go. Eneid. 9. 147. em'islar» cccontra
meu proprio peito em-esle a lança» Lus.
Transf. {. t 11. "em-eslarão as lanças, e ao
moI' correr... encontràrão os Castelhanos»
Leão, Ohr. J. 1. C. 27. [. III. _e enreslando
no gietaute
a grossa lança» Sagl'amor, e.
O
38. r 173. e c. 24. <cC1t1'estai a lança» com
destreza" p D6. Palmo P. 2. c. 138. lClmrestando a' lanca remetteu a elleo CouliJ, 5. 9.
4. e 4. 5. 6: Lus. 8. 19. "por Mafamede enresla a lança» § fig. Enreslar palavrll! ; res·
ponder teso e direitamente, ou dIzei-as.
B. lJial. p.' 319. <ca fórma dessas pala~ras
desejo eu saber, para as enres/ar na vlsla
71. §

?~o.

ENR
do requerente» (como a lança na vista do
elIDo) § EnrlMtar as seitas; fig. embebeI-as,
e encarai-as no alvo, ou na pessoa lJ1!e se
quer ferir; frecbar o arco. § intranslti vam
- com atguem; ir de lança feita, de justa
a elle, aCOl)lmettel-o. lJiniz, Pind. § Enrislar é o maIs uso
Ilm'cvcsíulo, a, adj. Ao revéz, que não
é direito; contrario. fl'. Etys. I. Versos, p.
51. «sentido em'cvesado"
.)IU'lc/il·. V. Enriquecer: .forão enrican(/0, e fazendo suas quinta, e jardins» Ceita, S. da Epip/tania, p. 164.
Ilm·lcn.., V. trans. !liçar: elll'içar os cabollos: cabellos enriçados. Catvo, Hom. 2.
(.86.

Em'ijádo, p. p. de Enrijar: «mocosaos frios, e lIOS trabalhos do sol, -e das
noites amejoadas, e fazendeiras" Atmeno,
Ovid. p. 221. "e de escamas sente a pelle
enrijlUla cobrir-selJ
EOl'ljâl', V. trans. Fazer rijo. § Enrijar.
se, v. ref. ou
Em'ljàl', V. intrans. Fazer-se rijo, tomar
forças: - o (taco, o enFermo; - o arbuslo.
Enrljecer, V. intrans. Fazer-se rijo; enrijar. Res. Vida do 1nf. n. lJuarte, 6.
Em'lIhilr, V. trans. Endurecer a carne'
encorrear. § (t. uso uas Provinc.) Constipar
u ventre.
Em'lqnccel', V. trans. Fazer rico: v. g.
a sua irrdustl'ia enriqueceu-o «a sabia economia em'iquece as nações dos productos
naturaes. e indu~triaes» § fig. «Enriqueceu a bibliotheca com muitos corpos de
obras, e volumeslJ accrescentou. § -Emiquecer a obra com notas, e novas erudições;
augmentar melhorando. § Encher: v. {J.
- a memoria de noticias: "a natureza enl'iquecco-o dos dotes naturaeSlJ Lobo, r 6~8.
Brit. C. 3. c. 1. "promessas com que enl'iqll8clMtes as minllas esperallçaslJ § lig.
Louvar, ou representar como rico de bens
moraes: "egloga onde tanto a pobreza
enl'iquceIMtc lJ Cruz, Poes. § - se, v.ref. ou
EIll'hlneeél', v. intrans. Tornar-se rico.
M. Llls. 2. t. 86. -como pretendião só enriQ1wcer com os roubos" § (fallando da terra) Adquirir propriedades que a tornam
ferU\. ~ Ug. O espil'ito enriquece, fazendose douto, noticioso, sabia, virtuoso; é intrans.: e enriqltecel·. o espirito, a alma; é
l!'ans. llem'iquecer a alma de virtudes"
SOl/sa.
lJu"illllentál', V. trans. (auL) Enriquecer. 11T. c. 2. e 7. e 14.
Eol'islúl·. V. Enrestar. Eneid. 9. 19.1. V.
Riste.
Enl'íste. V. Riste. Rego, Cavalo c. 91.
Eorlxádo, a, adj. e p. p. de Enrixarse. Que anda em rixal em desavenças.
Enl'lxill'-SC, V. reL Metter-se em rixas,'
desavir-se.
Enl'lznmento, S. m. (L naut.) Acção,
ou eO'cito de enrizar.
En.'lzál·, V. trans. (L naut.) Metter nos
rizes: v. g. eurizar as vélas, o !Janno.
Enrobustecer. O mesmo que Robustecer.
Elll'ocádo, ", adj. (t. bot.l Em fórma de
roca. V. Espadiceo. § (ant.) Encanudado. §
Cheio de penhascos, de rochas.
EurOclllllcnto.., S. m. pI. Gl'audes pedras com que se formam os alicerces das
obras hydraulicas.
),;m'oeó,', v. trans. Pór o linbo na roca.
§ (ant.) Fazer as pregas, que se usavam
anligamente nos mantéus. ou voltas do
pescoço; encanudar. V. \loca. § Enrocal' o
mastro estatado; (Ioc. uauL) rodeaL-o de talas, e arreatal-o para não quebrar de todo
por onde está rendido. § -, v. intrans. Fazei' o roque no jogo do xadrez.
flnrodclildO, 0, adj. ~rmado de rodela,
de broque\.
~""odllhàdo, p. p. de Enrodilhar, e
adJ. Torcido como rodill1a; mal dobrado,
al enrolado: amachucado, amalTotado. §
Ig. Enredado; ealbrulhado, enganado.
E."'·odUbúr, v. trans. Dar a fórma de
rodllha. fazendo dobras circulares: v. g.
enrodiIhar o cabetto na clzbcça; - lJanno,
IOl/ca na cabeça. P. da ii. Gen. 2. 309. §
Dobrar, enrolar mal; amachucar, amarro-
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tal'. § -'jg. Confundir alguem numa argumentaçao; atrapalhar alguem com falsos
argumentos. § Enganar com trapaças, intrigas.
Elll'Orádo, n, adj. (ant.) (t. de volat.)
Preso, agarrado. A1·t. da Caça, f. 87.•azelhas que corrão pela corda, que está atada
de longo das varinhas, para <tue, quanclo o
passara der, as variuhas corrao para cima,
e fique enro(ado•.
Jli!1U'ol!,.dnmcllte, adv. Sem pompa. nem
cel'lmonla: -embarcou-se sem rumor eIL'rotadamente" sem cortejo, aforrado occuItamente. B. 2. 10.8.
Ellrol/'do, S. m. Om tecido, ou droga de
lã. Godinho.
E .. rolilllo, p. p. de Enrolar; e adj. Ac.
dos Sing. 2. 3DO. § "Costa brava, onde o
mal' sempre anda em'otatio" i. é, em grande rolo, grosso, sem jazigo. Casto "as em'oladas. onqas" Autegr. r. 163. ~ Occulto, escondido, mcognito : V. g. enr01ado na capa,
no escuro da nouLe.
EIl1'oICl~óllro, S. m. Ocaroço do novello,
ou maçaroca do fiado, sobre o qual se enrola o fio. Reg. dos Pano 1690. C. 101. .
Em'olár, V. trans. Dobrar fazendo rolo,
envolver de sorte que Uque roliço: V. g
enrolar palmos, enrolar papel, filas, etc.;
a ba.ndeim em'otada na hastea; i. é, dando volta ao redór: V. g. enrolar o corpo
com uma cadeia. fl. lJom. I. 4.5. § fig. Envolver, esconder: -a antignidade, e os annos vão em'otando, e envolveudo tudo em
deslembranea" .
lEnt'ol(ll':se, V. reL Dobrar-se, fazendo
rÓlo : v. fi. enrola-se a hera no tronco: "pelas Iizas colunas lhe trepavam desejos 9,ue
como a bera se em'olavam" Lus. 2. 36. § Enrolar-se o mm'; fazer rolo quando está gros~o, picado, ou volvendo as ondas á praia:
-guarda o mal' tal ordem nas ondas, em
que se vai enroLando" Viei1'. 5. 327. e Maus.
{. 96. u.tt. ed. "a rocha firme zomba do mar,
quando se enl'Ota".
lE"l'osciHlo, p. p. de Enroscar. Dan'eiros, r 243. Ac. dos Sing. 2. 390. § fig. Agentf;
enroscada, e encollteiLa em frio e somno"
(em uma noute de chuva) B. 2. 1. 5. § adj.
(I. bot.) Diz-se dos pedunculos que se enroscam como gavinhas. IIrot. lJ.
Ai:DI·o .. caalóIl'a, S. r. Acção de enroscar,
ou enroscar-se. § Voltas que faz a cobra sobre si mesma.
1E...·o..clÍménto, S. m. O mesmo que Euroscadura.
ED1'O"CIÍI', V. trans. Dar voltas com alg-um corpo flexivel : v. g. enroscou uma cobra no pescoço.
Em·oscúI·.se, V. ref. Dar voltas sobre
si espiralmente : V. g. enroscou-se li cobl'a.
Ulis. 1. 2. 81. ou sobre qualquer objecto:
"em'oscou·-se a cohra no menino" § (jg. Deitar-se, ou agachar-se, encolhendo-se, encurvando-se com frio, medo. etc.
IEm'ot!ltilr, V. trans. Dar, lançar em rosto a alguem alguma culpa, falta, defeito, vicio. V. Arrostar, que ditl'ere.
E ...·(mpádo, p. p. de Enroupar; e adj.
Coberto de roupa. § Provido de roupa. UUs.
2. sC. 7.
Em'oui'ú,', V. trans. Cobrir com roupa;
prov6r de roupa. § - se, V. ref. Prover-se
de roupa, fazer roupa para si; cobrir-se
com roupa.
Em'oucluCCC", V. trans. Fazer rouco. §
- V. intrans. Fazer-se ronco; ficar com
voz rouca.
Elll'ollfluecído, p. p. de Elll'ouquecer,
e adj "a voz em'o!lquecidalJ Lus. lO. 145.
EnrollCluccõmeuto, S. m. O mesmo que
Rouquidão.
EUI·8Ilculr-se. ou EnroxIÍlJ'-se, V. rer.
Fazer-se rouxo. 'livido ; denegrir-se. Agiot.
Lus. 1'. 2. p. 410. «enrowrando-se-lhe os dedos" e 1'. 3. p. 50. "e1l7'OXal'-se))
J'~lll'llbeciw, V. intrans. (do La!. 7'ttbescere) Córar. fazer-se vermelho. Ord. 'At· L. 1.
!J. 41. "o 'enqueredor deve esguardar ... se
as testemunhas enmbecem, ou se torvão))
na Man. 1. 65. I. vem enmivecer.
Em·uc.i,·, V. trans. Fazer ruço; fazer que
nasçam •cabel/os brauco . Gil Vic. 2. 425.
"enruça os mancebellJões.
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EUl'llrlÍr-sc, v. ref. Encrespar-se; arrufar-se. § fig-. (t. poet.) Entonar-se, ensuberbecer-se, lIlclJar-se. F. Eh/s. 1'. 11. p. 7.
"se mira no espelho, e se em'ura como os
perus"
Enrngiulo, p. p. de Enrugar, e adj. Luc.
9. 20 .• coiros - " e 7.23. "rosto - »
lE ...·ugit,·~ V. tran~. Arrugar, fazer em
rng-as, prél{as: fi". "OS armos em'ugão a
pclle" "a tristeza e desprazer enrugarão·lhe
o rosto" § - se, V. ref. Fazrr-se rugoso.
Em·"lhal'. V. Enrilhar.
Ellsl1bolldéla, S. f. Acção e e[eito de
ensaboar ligeiramente. ~ Ug. Conhecimentos rudimentares. superficia"s; enlambusadela. § fig. (t. fam.) Ileprehensão aCl'imoniosa, severa.
Ensllboáclo, 3, p. p. de Ensaboar, e adj.
§ - , S. m. Lavagem de roupa, feita apenas
com sabão; {fue não vae á barrela. § Aroupa que se ensabOa.
Ensllbolldúl'll, S. f. Acção de ensaboar,
lavadura. li. .Dom. 3. l. 11. § A porção de
roupa que se ensabOa de uma vez.
Ensahoamento, S. m. Acção e elfcilo
de ensaboar.
EllS'lltoc~I', V. trans. Lavar com sabão:
fig. DI·a. Chr. L. 3. c. 1. "ensaboando-a (a
uodoa) com o torpe sangue d'estes servos
de iIlafoma" § Esfregar com sabão ou sabonete molhado de modo a formar espuma:
V. g. ensaboar a barba pam a !'a:;el':
.barba meio ensalJoada, meio rapada. § fig.
Lançar em rosto a falta de nobreza, c vileza do tracto, e olicio, ou claramente, 011
por algo allusão maligna. § Ensaboar ojuizo a alguem; (lIg. e fam.), enfadar, aborrecer, fàzer perder a pacicncia, fazer desesperar.
EllSoblll'l'ár, V. trans. Sujar, eucher de
saburra. § (t. nauL) Saburrar; lastrar o
na\'io; metter-lhe lastro. § - se, v. ref. SIljar-se, encher-se de saburra, V. g. a tingua.
Enslleúdo, p p. de Ensacar: V. g. cal'é
ensaccado; mettido em saccas. § Carne ensaccacla; a que é metlida nas tripas, c feita
em paios, linguiças, salchichões, etc. § adj.
iIletLido em sacco de mar, porto, enseada,
que não tem enão uma entrada, e bocca,
e não dá vasão por outra parte.
'El1saclldól', S. m. O (fUe se emprega em
ensaccar ; em encher saccaria. § (no llrazil)
N<'r;rociante de café que o compra aos COIllmis arios, de differentes qualidades e proveniencias, e, depois de o lotar, o ensacea
de novo, e vende aos exportadores.
Ensa("cil', ou - s!1ceár V. lrans. Guardar em sacco, ou saccos. Arte de FurtaI', r
6. § Metter em saccas para usos commerciaes. § Ensaccal' acame; mettel':a em tripas, convenientemente preparada para se
fazerem paios, cbouriços, linguiças, etc. §
fig. Encantoar, emprazar, metter em passo
sem saida, encurralar. Couto, 12. 2. 2. "ensacaI' os navios. V. de lJ. Pauto de Lima, c.
7.• forão ensacando aquelle rei até fóra do
sen estado» 1'. de Agora, 1. 1. .pertenrleis
ensacar ITÚnha conílanca" i. é, meltêl-a por
dentro, atalhar. § Coulo- diz {req. crensacal' o
inimigo" como enseccar, exhauril-o, destruir de todo: .ensacar a cidade» debulbando-a, despojando-a de todo. V. Dec. 5. I. 4.
e 5. 5. 9. "se encherão todos os navios, sem
se ensacar a terça parte da cidade» § Ir buscar, averiguar, examinar a flnal : "e ensacando isto, acharão ser a manalJ (o maná
purgante.) Id. 10. 6. 14. "ensacar hum caminho soterraneo» chegar ao cabo d'elIe.
Id. 7. 3. 10.
Ens/lcluir, V. trans. Couto Soldo ]J. 6.
crdilatavão, e ensachavão suas ph~'lacterias"
parece ser o mesmo que Ensanchar.
Enllaladol'l
S. O 9,ue, a que ensaia.
V. do AI'c. L. 5. C. 1. § Ensaido1' de 0111'0 e
prata; o que examina os quilate por toque, ou burilada, etc. § (no tlleat.) O que
ensaia peça de tlJentro, composição lllll ical, dança, etc.
J'~nsalllll1cnto, S. m. (an!.) Ensaio, tentativa. P. da B. Gen. 3. lJ. 46.
ERsalUo, V. Sayão. /J1'ot. U.
EÚSlllár, ou Ensayár, e der. V. lrans.
Examinar os qnilates do ouro, ou da prata,

a,
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o peso, e valor intrinseco da moeda. B.
Flor. 2. 223. § Fazer prova: .linlla Oeos
ensayado (provado) este casti~o em kbsaIão)) ld. 5. 188. § Examinar a Dondade, ou
estado da cousa: v. g. - a polvora. § Ensaiar uma peça de IheaI1'0, v. g. um drama,
uma opera, uma dança; oirigir particularmente em repetidos ensaios o seu desemnllo, para que os actores, corrigindo os defeitos, lhe dêem afinal uma boa execucão.
- Ensülár, V. intrans. e - sc. v. ref.
Os aclores ensaiam-se; i. é, exercitam-se
no que depois hão de fazer, para darem
aos seus papeis uma boa execução. § Instruir-se exercitar-se para depois executar
bem: v. g. ensaiar danças, ou ensaiar-se
na dança. Ac. dos Sing. 2. 170. l. «tyrannamente advertida vos ensaiaes n'este jogo»
ensaiar·se para o governo» Palmo P. 3. c.
32. «ensaiai-vos em mim» exemplai-vos:
«exercicios nos quaes se deve ensaial' o
futuro orador)) Pinheiro, 2. 9. "exercitarse, e ensayal'-se na representação dramatica» V. do Al'C. L. 6. c. 16. «ensaljando as
lutas, as batalhas, que havia de ter com
elles» Vieir. 10. 13. 2. § Instruir alguem
no como se ha de haver em algum negocio, acção. § ligo <la touro dando cornadas
no ar se ensaya para o duro assalto com
outro> Eneida, 12. 24. § Não se ensaiar
pa1'a; não hesitar; obrar com decisão; ser
capaz de.
EJlsúIO, S. m. Prova, que o ourives, ou
chymico faz dos metaes, para examinar os
sens quilates e lei; para examinar a riqueza da mina, ou matriz dos metaes,
quanto aos quilates: a natureza dos que
ella contém. V. Analysar, que ditrere. § Tentativa, com que alguem prova a sua capacidade, habilidade, destreza para depois
executar com segurança cousa maior do
mesmo genero, ou seja em forças do cor·
po, ou do eutendimento: "uaquelle breve
ensayo de tormentos» Jom. d'Arr. L. 3. c.
t 1. (fallando de um mart)'I' á primeira vez
que foi martyrizado.) «iustou el-rei d'ensaio»
(para se ensaiar) lned. 2. (. 119. §. Ensaios
para justal' bem; para l'epresenlar bem al·
gum papel; exercicios auticipados: "no
estado de pastor dar-lhe ensayos de rei»
Feo, Q. § Ensaio; escripto em que se apresenta algum estudo Jitterario, philosophico,
etc. sem grande desenvolvimento: V. g. ensaio so!J.re o enlendimento humano. § Ensaio;
prova, experiencia primeira: "fazer ensaio
das forças» i. é, provar forças: .fazer en·
saio da fidelidade» «para ensaio de novas
desgraças mo ordenou a sorte» "em Bacanal' fará cruel ensaio» (Lus. 10. 59.) i. é,
dará principio de seu valor, armas, castigos. "Em Adão fez a Divina justiça o primeiro funestissimo ensayo á raça humana»
prova, experiencias primeiras: "No ternissimo ensaio· dos prazeres, Com que tu, Acidalia, o fel adoças, Dos despeitos crueis do
deus voluvel» «ensayo, ou noviciado de
trabalhos» L11c. 1. 4. § Ensaio do Sol; imagem. Utiss. 1. 54. "madeixa tão dourada,
(lue do sol parecia novl;) ensaio> § «Ensaio;
disposição para alguma cousa; principias.
V. de Suso, C. 6. «de alguns ensaios de con·
solações, com que Deos o favorecia» § «Ensaio geral; ultimo ensaio da representação
d'uma peça de theatro, na fórma e Grdem
em que ella ha de ser representada perante o p~blico. § V. Experiencia, syn.
Eusols, S. m. (1. naut.) Pecas, que pre·
gam á quilha. Goes, Velho «oútros a secar
e esgotar a quillla e ensais»
Euslllioda. V. Salada, composicão poetica. Gil. Vic.
Eusolmlldor, adj. e S. m. O ([ue diz,
ou faz ensalmos.
Ensollllúr, V. trans. Dizer ensalmos, ou
encantar com ensalmos, e fazer obras maravilhosas, ma~icas; embustes de charlatão, de enganador.
Eusulmeh'o, S. e adj. Omesmo oue Ensalmador.
.
Ensállllo, S. m. Oração supersticiosa
para curar, e fazer outros taes eITeitos,
composta de palavras ordinariamente tirada dos psalmos. § Palavras de conjurado-
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res, magicas, obradores de cousas mila- mastro com a grossura, e enSapl'eallwnto dos
grosas. Lus. 7'rans(. r 155. «que hervas, / mares os sossobrava".
que ensatmos fazem taes milagres- § PalaEUSlí'IIlC, S. m. O acto, o trabalho de
vra', cantilenas de charlatães, embusteiros, ensaccar a c~rne. § O acto, o tl'ab;Jlho de
enganadores. Pl'ompt. Mal'.
encher saccal'la ; V. g. o en. aque do café.
EusulmourlÍ.·. V. Salmourar. M. P. (;.
EllSlu·á.ln I "a bombarda logo loi arma.
24. "ensatmoUl'ando-me as feridas dos da, e ensaracta" será erro, por encal'ada
açoutes"
apontada? fned. 2. 270.
'
Ellsols.ídü, S. f. O mesmo que Salsada.
EllSR,'llblido, ü, p. p. de Ensarilhar.
EnslllslÍl', e der. V. Exalçar. Bern. OU.
Ellsllrilbár, V. trans. Dobar em sarilho.
fins. 2. 3. 5.
§ Ensal'ílhar o cavalto; trocar as mãos. Rego
Eusllmol'rúdo, a, adj. Vestido de sa- Alveit. C. l. § Ensarithal' o touro,. fazer que
marra, samarrão.
não dê a pancada certa, quando marra. § EI!Eusllmm'rlÍr, V. trans. Vestir de samar- sarilhal' armas; (phra . milit.) collocal-as aos
ra. § - se, V. ref. Vestir-se de samarra.
grupos de tres ou mais, de modo a conserEllslllllb<>ultndo, p. p. de Ensambenitar;. varem-se em pé, o que se consegue, !irmane adj. Que traz sambenito por penitencia. 3 do-as pel~s ~oronhas no chão em circulo
Ug. EnsamlJenitados da honTa; os que tra- largo, e IOclinando·as ao centro para se
zem desmerecidamente insignias honrosas. apoiarem nas bayonetas: ensal'ilham·se as
VieiTa. V. Aspa.
al'mas, em quanto os soldados descançam.
Euslllllbenitiu', V. trans. Pôr O sambe- § Ensal'ithar as armas,. fig. depól-as, susnito ao réu sentenciado pelo tribunal da gendendo, ou acabando as hostilidades. § fig.
Inquisição..
. iz-se tambem das polemicas da imprensa,
Eusllmblúr, e denv. V. Samblar, etc. § dos debate parlamentares, ou quaesquer
Outros dizem ensamlJl'ar.
polemicas, que por algum motivo se susEnsàllcbll, S. f. V. Ensanchas, pI. que pendem, ou acabam.
é mais usado.
Enslll'ucecl', V. intrans. Adoecer com
Ensoncbnr, V. trans. Alargar o vestido sarna; ficar sarnento.
com ensanchas. § Deixar na borda largura,
EUsol·titr, v. trans. Enfiar contas.
com que se alargue a roupa, chegando as
EUStlllCádo, Il, adj. Que tem saucos : "os
costuras mais para as bordas. § flg. Alargar, ensaacados cascos» E/egia(la, r 23~ V. é boa
dilatar, V. g. os termos, conquistas. P. Per. parte do cavallo.
2. 152 V .• ensanchou com conquistas a sua
EUSOVOÚI'. V. Ensaboar.
pouca terra, o seu pequeno remo" "ensanEUSllyúr, e der. V. Ensaiar, etc. Vieil'. 10.
cha a garganta da avareza» B. FiaI'. «os hy- 13. 2. Porto Rest. L. 1. 9. e outros.
F.USllYI', V. trans. (an1.) Ensaiar. ChI'. do
pocl'itas ensanchavão suas phylacterias"Couto, Soldo
Condest. C. 2. «o priol por ensayr D. NunaI·
Ens.lncblls, S. f. pI. (do Resr.) Aporção vre~ seu fllho»
que se deixa de mais no vestlClo além da
EUlIC, surro de adj. Denota o lagar donde
costura, para se poder alargar em caso, que alguem é naturaL ou a procedencia de alisso seja convemente. § Dar, ou deitar en- guma cousa: lisbonense, [tuminense.
sanchas ao al'gwnenlo,. loco flg. alare;al-o,
Ellscá.lo, ou EUlICládo, ou - c)'údn,
dUataL-o com razões exuberantes. 1'. de s. f, Curvatura da costa, reconcavo á borda
Agora, I. I. Ac. dos Sing. 2. 181.
do mar formado a modo de sino, ou seio,
Eu"üudlllÍldo, p. p. de Ensandalar; e onde as embarcações pódem estar embora
adj. Empoado de pós de sandalo, para fazer com menos segurança que no porto; sino
o corpo cheiroso. Gouvea, Jm'n. r. 39 menor; golfo pequeno com praia curva.
v. 2.
Luc. I. C. «fazendo a costa hum grande arEuslltldolúr, V. trans. Untar de sandalo: co, a que chamamos enseiada" "segundo as
V. g. ensandalar o COI'pO.
enseadas, e cotovelos se encolhem; ou
Eusllndlllúl'.se, V. ref. Untar-se de san- boiam" B. 1. 4. 7.
dalos.
(Enseada, (ou Enseiada), Golfo, Bahia.
Ensandccer, V. trans. Fazer sandeu; Syn.) Enseada refere-se propriamente á curo
tornar louco, parvo: «teus desprezos me vatnra das praias ou ribeiras do mar, a qual
ensandecem» «quando Deus enfatua, e ensan- faz uma especie de arco, ou seio, em que
dece os conselhos da prudencia dos máos». entram as aguas. Goll'o refere-se mais parEnBÜndccill', V. intrans. Enlouquecer; ticularmente á grande massa das aguas do
cair em insania, em demencia. Cam. Eurr. mar, que entram na enseada, e enchem
3. ~. «querer ensandecer, tendo juizo" Utis. aquelle seio, que lbe abrem as terras, offe·
1. 4. Paiva, S. 3. 255. ccos corações huma- recendo talvez, com sua maior profundidanos, se Deos os não amansa, de cada vez de e quietação, commodo jazigo aos naveensandecem mais» i. é, se enfatuam.
gantes. Bahia. é propriamente a bocca esEusllndcllÍllo, - lár. V. Ensandalado, treita da enseada, por onde entram as aguas
etc. Andl'. Ch?'. 3. (. 87.
do mar; o porto, que a enseada faz com as
EusllDerl....sc, V. ref. Cair em roda co° extremidades do arco, pelo qual entram os
mo sanefas, á maneira de sanefas. F. El!ls. navios para se pôrem em segurança. .
7. 197. «sobre as sellas (de embutido marEnscadínbó, ou - clodíubo, S. dlm.
fim) teliz purpúreo se ensanera».
de Enseada Vieir. 10. 263. 2. Lobo, r. 171. e
EusaugncutlÍdo, p. p. de Ensanguentar; 226. PrimaI' e lIonra, 1. 11 . • enseãdinha.
e adj. Coberto, mauchado, salpicado de sanEllscblÍ.do, p. p. de Ensebar. § lig. Que
gue : l'oupa ensanguentada. § Sanguinolen· tem sebo; sujo de sebo, de gorduras, ou
to, cruento: V. g. scena, Uwat1'O, batalha en- nodoas semell1antes : v. g. chapen - .
sanguentada.
Ellscbftr, V. trans, Untar de sebo: v. g.
EnsllngucnMr, V. trans. Cobrir, man- ensebar o barco para correr melhor no mal'.
char de sangue: ccensanguenlar a lança, a § lig. Sujar de sebo, etc. V. o p. p.
espada ferindo» cc- as mãos na morte de
Ello!lCClldch'll, S. f. Especie de tapu!'1 es ,
alguem» cca ara ensanguentada" ccO leão... com que n'uma obra que tem de s~ Jazer
nao vai sempre bramindo, nem ensanguen- abaixo do nível d'agua, esta se desVIa para
lando as unbas» V. do ATe.!. 19. Viet'r. 10. se poder trabalhar em secco.
366. § Ensanguwnlal' a scena,. (phras. mod.)
Ellsccildo, p. p. de Ensecar ; e adj. Esfazer que haja mortes no theatro tragico.
gottado, exhaurido, concluido, avel'Jgu~Ellsongncntór.sc, V. ref. Manchar-se, do, examinado a final. Coulo,. e vem nos 11cobrir-se de sangue. § Ferir-se em batalha. vros das Decad. ensacado.
Eurr. 5. 4. ccensanguentarão-se os Romanos
EnscclÍ." ou - sccc.ír, V. trans. Esgotcom os Sabinos».
tal', exhaurir, consumir. Goes, ChI'. Man.3.
EusunglllultÍlI·.l;lC, V. reCo Crear sangue C. 50. Coutinho, (. 41 v. Luc. 5. C. 19.
novo q animal. PiTito, Gineta, I. 4.
pois que ensecou os medicas» !,cllsecou 11 JEIlSlltlblír. V. Assanhar: ccensanhar as sica, e boticas" Sousa. cctinhao ensecada a
feras» Patm. P. 4. I. 28. Leão, Orig. C. 17. esperança» P. Per. 2. 103 V. «gor poucos
ccensanlut1'-se a fera, e o homem ainda mais que os inimi~os matassem, e!ll fIm ellsecaferino que ellas».
l'ião todos» Gast. L. ~. c. utt. L. é, maranam
Ensul»relllllcnto, S. m. O acto de fazer todos. § fig. Dar cabo de alguem, de( al gu -)
presa em alguma cousa, Jevando-a debaixo, ma cousa: '<Dão he tempo de ter. parar
e como vencida. 11. N. 1. 56. ccvendo que o mas encecal' estes Mouros até Fez» {Ir dano
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do cabo d'elles até os matar todos.) § EnsecEnslnl1çlio, (anL) V. Ensino. Cf1St.
cal' a embarcação; chegal-a para a terra,
EnslnlldéJo, s. f. (L pop.) Reprehensão
tiral-a do nado, pól-a em secco. B. 4.7. 2t. severa, ceusUl'a, castio-o. § Lição, experien. «anseccando as fustas quanto podel'am, sal- cia adql~irida á propl~a cu ta, com prejuitaram em terra" it. chegal-a para a costa, zo propno.
coser·se muito com eIla. Cast. 8. c, 141:>.
Ensin.ido, p. p. de Ensinar, e adj. Que
«ensacando as fustas quanto poderão. " fi- tem. ou teve ensino; diz-se dos homens,
cou em seco no rolo do mar" <dancarào- e dos animaes: V. g. cavallo, cão ensinado
lhe m'io da appeIlação da fusta, que estava lnOO. 3. 4. «vÓs sois nesta arte (do arador)
no rolo para a enseccarem de todo" ld. 8. c. assas ensinado" «ensinados da natureza"
148. § Enseccar; obrigar a varar, e dar em Cato Rom. 262. "elefante bem ensinado â
secco; fazer recolher fugindo. Casto 8. c. guerra" Goes, Oh,'. Man. 1. C. 58. § llomem
47. "até o ensecarem na praia" Andr. ChI'. ensinado; o que aprendeu, e se instruiu.
1. c. 75. "seguir os paraos até os enseca?' M. e lIfoça, {. 34 V. "era ensintUio a livros
de todo" e 3. C. 47. «o havia de ir buscar de hi$ltoria" § Cavallo ensinado; o que esonde quer que fosse, alé o ensecar"
tá prompto para serviço.
Ensecúl', v. intrans. Seccar-se, esgotEnsllllldilr, 0, S. O que, a que ensina.
tar-se, ficar secco: «Qual o rustico espera Cato Rom. 486. «os sacerdotes que são enembasbacado, Que a grossa veya d'agua es- sintUtol'es dos ignorantes"
gole, enseque" § fig. Averiguar, achar a oriEnsllllllllento, S. m. (ant. p. us.) Ensigem, principio: «huma voz surda ... sem no, instrucção, doutrina. ll{' Vida Sol. C.
saber nem poder ensecar donde fóra, e quem 11. Pinto Rib. Pre{. das LeUras. p. 179.
a levára" Uouto, 6. 3. 7. § Ensecar a emba?'Enslnàllço, S. f. Ensino; antiq. {lreceicação; dar em secco : V. g. ensecou a {us- to, maxima, Orei. Ar. Prol «he insmança
ta. Casto 3. C. 31. e 8. C. 80.• onde elle en- de todo-los sabedores" ensino, doulrina.
sacasse" V. Ensecar, trans,
B. 1. 3. 10. «com alguma ensinança dos
EnséJo, ou - se,'o, s. r. Insidia, cilada. 'nossos sacerdotes"
EnseJlÍ.JII. V. Enseada.
EnsJllí.r, V. trans. Instruir, educar alEnseJo, ou - se,'o, S. m. Seio, espaço guem em arte, sciencia, ou qualquer couclaro, entremeio de outras cousas. M. e Mo- sa que elle ignora: V. g. ensinou-me
ça, c. 12. «!lUm - que entre aquelles pene- philiJsophia; a dançar, a toea?', a .iogar,
dos se fazIa•• hum cnselJo, que por uma a cavalgar, a falla?'; ensinou-me Latim,
parte daquelle rochedo se fazia, e espraia- G'l'ego: «pedia, que o ensinassem ás cousas
va logo com a maré" Bem. Ribeiro, L. 't C. da fé" Leão, descI'. C. 62. (phrase alatinada.)
12. § (anL) Abra, pequeno golfo: d'aqui cn- § Ensiltal' um caval/o a manejar; o cão a
seilUla, ~nse!Jada, ou enseada, continuação (azer habilidades. § Mostrar, V. g. o camide enseIOs; como covoada, tmvoada, e ou- nho, dar as confrontações d'elle, e as ditl'OS em ada, que indicam multidão, conti- recções, por que alguem se guie. § Escarnuação successiva em longor, golpes itera- mental'. § fig. Os trabal/ws ensinam; a c.vdos, etc,
periencia, a observação, a conversação dos
Ensej.ldo, p. p. de Ensejar: "occasião homens ensina; i. é, dá experiencia. §
en.scjada mUIto de antes" § adj. Disposto Educar: "nunca lhe ensinei (ás filhas) a
para servir: «as bombardas forão enseja- ser despejadas" Ulis. 1. 1. § (t. poet.) Insdas em duas partes. lned. I. 526.
pirar. Eneid. 7. 10. § Repetir como quem
Ensl.'jiu', v. trans. Espiar, observar, es- ensina. Lus. 3. 120. "aos montes ensinanperar a boa occasião, a opportunidade. B. do, e ás hervinhas, o nome, que no peito
Pe/·. § Ensaiar, experimentar. § fig. Asar, escri(lto tiuhas" § Ensinar o Padre Nosso
predispór, preordenar, procurar modo, e ao vtgario; (Ioc. pop.) querer explicar ou
occasiao opportuna, ou alg. bom ensejo.
ensinar a alguem o que elle sabe tão bem
Ensejo, S. m. Occasião, tempo em que ou melbor do que nós.
EnsJnár.se, V. ref. Aprender por si,
se faz, on succede alguma cousa; tempo,
occasião l vez opporluna: «era eu ahi no avisar-se: "ensina-te a acudir sempre ao
tal ensr:Jo" Sá Mir . ..o marcial ensl!jo" o mór perigo" Sá 1I1ir. Obras, 2. 131. § Aprencouflicto, acto de pelejar. !II. C. 3. 14. Lo- ':er a custa do proprio trabalho, ou com
bo, 6l3. Cam. Amph. p. 67. !lfaus. 207. § damno nosso; escarmentar-se. FerI'. BrisV. Ellseio, que dilfere.
to. se. ull. «ás proas dos seus galeões se
Ensembro, adv. (do FI'. ensemúle) (ant.) ensmem a entrar a portas do Medlterraneo"
Vieim.
Junctamente. 1nOO. de Ale. V. SÚU.
Ensínho, e Ensinhéh'I1.. V. Enzinha,
Ensenho.'elÍ.', e deriv. v. Senhorear,
ele. Leão, Oh?'. J. 1. C. 19. M. Lus. A1'/'. 7. etc. Viei/'. 7. 493.
Ensínbo, ou - ciu!&O, S. m. InstrumenI. emenhorear-se do coração" Paiva, .S. t.
{. 150. a 270. V. «guarde-vos Deus de o cos- to rustico que serve para arrastar a espiga,
t~me a qualquer peccado se ensenhorear de que fica por debulhar, e de quebrar os torrões para a terra ficar aplanada. Costa,
vos"
J~nsel'l'lÍr, e derivo V. Encerrar. An'. 9. Georg. FerI'. Poes. V. Ancinho.
J1~ .. síno, S. m. Oacto de ensinar, ensiC. 10. e 7. 4. «ensel'/'amenlo"
namento; instrucção, educação. § Ensino
Ense.·tór. V. Encetar.
prima?'io; as primeiras letras; tt. o que
Ensetú". V. Encetar. Lobo, {. 44.
Enséte, S. m. Planta das serras de Ethio- se refere á instrucção primaria. § Ensino
pia, cujo pé engrossa tanto, que dois ho- secundario; o de humanidades, linguas,
mens mal o pódem abarcar: come-se o etc. § Ensino superior; o que se ministra
miOlo d.o tronco cozido, ou fllito em fari- nas Universidades, e outras escbolas sciennha. TeU. Ethiop. L. I. C. 13. E a musa en- liflcas. § Ensino'incliviclual; o que se misetis, especie de bananeira, hoje bem co- nistra a cada alumno de per si, não em
nhecida na Europa, e cuUivada em os nos- classe. § Ensino mutuo; systema, em que
os discipulos dão lições uns aos outros por
sos jardins.
classes sob a direcção do {lrofessor. § Bom
Ense,·í.r. V. Ensebar.
ensino; civilidade, urbaDldade. Luc. 7. 2.
Ense,·o.hl. V. Enseada.
Eufi'. «os. da corte são ~odo o bO!11 ensino"
Euseyo. V. Ensejo. Bem. Riúei?'o.
•~n~lcállde, adj. 2 g. (do LaL ensís, es- «máo ensmo" descortezla. § Ensmos; conpada, e cauda cauda) (L zoo!.) Que tem a selhos, direcções, preceit~s, maxima.s de se
cauda cllata, adelgaçada nas bordas e pon- haver em algum negocIO prudenCIal, ou
moral. En{r. f. 190 V. "os meus ensinos
tuda.
Ensifea'o, ", adj. (do LaL ensi{el', ?'a, em vós, são decoada em cabeça de asno
.
um) (t. poet.) Que traz espada. Lus. 6. 85. preto» Res. VIda, 6.
EnSiPenlle~ adJ. 2. g. (QO Lat. en.rIS, es"O ensifel'o Orionte" que se pinta armado
pada, e penna (L zool) Que tem as pennas
d'espada. V. Orion.
JJU8Uollódo, ", adj. (t. bot.) Que tem voadoras em Ól'Il.la de sabre.
EllSipo. V. Estpo.
folhas em fórma de espada.
Ensh'ol!ltro, ", adj. (do LaL ensis, e paEnsUórllle, adj. 2. g. (do Lat. ensis, esda
e "ostrum, bico) (L zool). Que tem hico
pada, e forma, feição) (L bot.) Da figura
fórma de espada.
da folha de uma espada de dois gumes; o
Ensoí.do, p. p. de ~nsoar ..§ adl· La!).mesmo que gladiado.' V. g. lolhas ensiforguido com calma, ou oao; Uacldo. § Inslmes. Brot. D.
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pido, sem energia. fraco; fallando de pessoa : «ensoado vinha hoje o prégador" Eu-

{r. § Diz-se da fructa colhida, que apanhou

sol, e fica como recozida, e de mau sabor;
d'onde se tiram os senL IIg. (de sol, en..solado, e tirado o I, ensoalUJ; como de solano, soão, de solo, s60, ou1's6;'e rde "ala,
aa; de dotor. door; etc.) § Tocado de
doença. FerI'. Cioso, 2. 1. (se não é erro,
por enjoado da viagem por mar, que fez emmagrecer.)
•
Eusoumento, S. m. Dá-se este nome a
uma doença, que ataca as plantas, quando,
por falta de agua, ou humidade sufficiente,
desmaiam um tanto, mas tornam a restabelecer-se, sendo regadas. Brot. C. e D.
Ensoár, V. trans. Mover, abalar: "roclla
firmissima, que todo o poder bUllJano não
póde ensoa?'" Paiva, S. 3. f. 299. § Ensoar;
dar som, entoar. Canc. «se se ouvem de
ensoal', ou entoar qualquer graça, ou zombaria". § Ensoa?', V. iutrans. V. o V. ref.
EllSoú.'.se, V. ref. on appa iv. Fazer-se
ou ficar ensoado. V. o p. p. e adj.
Ensoberhecé.·, ou Ensllbe,·bece." V.
trans. Fazer suberbo, inspirar suberba. !Ii.
Lus. 7. 515. § fig. Levantar, alterar: «os
ventos ensobel'becerão as ondas do mar" 111.
e Moça, L. 2.
Ensohcl'bt'ce,·.se, V. reL Fazer-se suberbo.
Eusobea'becído, p. p. de Ellsoberbecel'.
n?'it. C. 6. C. 9 «homem ensoberbecido e Ievantado com minha- merces ... ha de desacatar toda a casa realI" (FalIa de S. '1'110más de Cantuaria).
EnsobrudlÍdo, ", adj. Revestido de sobrado, a que se póz o sobrado. ~ Fechado
no sobrado, desvão da casa. Gil Vic. 3. 261.
"OS meninos por erguer, e enha mãy ensobradada".
Ensobrlldú." V. trans. Pór o sobrado'
cobrir de sobrado uma casa, nm pavimen~
to. § jl'echar no sobrado, ou desvão da
casa.
EusoclÍdo. V. Ensaucado.
Emll'l~o. V. Ensosso. V. Sosso.
Ensõf..c, S. m, (L do Indo-porluguQz)
Enxofre.
Eusof.'eglÍr, V. trans. Fazer sofreo-o. §
Excitar à gula: «acipipes e condimentos
p~ra I3nsofi'eflq,r a gula". § Exci.lar ~s pai~
xoes, aos VlCtOS: "e esses enfeItes Iillmodestos, que devassão o que o pejo recata; esses bailes lascivos ... para enso/rega/' as
chamas da impureza e da luxuria ... "
EusoJh,l". V. Solbar.
EusoIví"lo, a, adj. (I. de artilh.) Peça
en.solvada; a que se não póde disparai', por
ter a polvora huITÚda. e por buchas e lafulbos, que tem diante da bala. § ii, p.
p. de
EusoJvár, v. trans. (L de artilh.) P r a
peça em estado dt' se não poder dispar..!r,
humedecendo a polvora, ou arrunllando a
bala.
Ensolllb.,.ír, V. trans. Assombrar, fazer
sombra. P. Etlls. 8. 119. "mostrai-vos dignos
do berço, que ensombl'ou Palma Idomea" e
7. 373. (Este verbo é preferivel a assombrar
n'esta accepção; e assombra?' na de assustarjo § Assustar, cau ar assombro. Barros e
Sousa.
EUSOlllJll'O, S. m. Cousa que dá sombra,
como toldo, ramagem de arvore, etc. § fig.
Protecção, abrigo.
EnsoplÍdo, p. p. de Ensopar, e adj. Embebido em agua. ou outro liquido. § àluito
molhado. § fig. Entranhado, embebido: <,enSlJpado em seus falsos contentamentos" li.
P. 68 v. V. Empapado: "ensopado em vaidade" Auteg/·. I. 154. «ensopados na bebedice do sono da carne" Ai. P. C. 78. ecen.sopado nesta opinião. Aulegr. f. 23. § Came
ensopada; guizada com certos adubos e
mólhos. § -, S. m. O guizado.
EnsoJ.lÍr, V. trans. Embeber em sopa
ou .outro qualquer liquido. § llg. Molhai:
.mUlto: "huma grande JJatega de chuva nos
ensopou" «largamente escançado Jlacho ensopa os aITÚgos de sopa, e picheis fartos». §
Embeber: ecOs nossos não linham outro officio senam fornear e ensopaI' as lanças nelles" (fouros). B, 3. 3. õ. Couto, 5. 3. 4. e
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gar. § Enlabolar o jogo. Paiva, S. 1. f. 130. 345. V. Talhado, e Goes, CM. Man. 1. c.53,
no fig. «enlabolal' o negocio I> M. Lus. 1. 160. § Aberto em pedra, ou bronze; gravado:
"depois de enlabolada a Religião, ou con- V. g. versos, entalhados em pedra. Agiot. Lus.
vento muito em seu ponto» Agiol. Lus. 2. 1. p. 62. l<a memoria, que se conserva en608. i. 6, disposta a sua fundação e princi- lalfiada em marmore" M. Lus. 6. 487. Ac.
piada. '§ Entabolar a atguem; põl-o em ter- dos Sing. 2. 22.8.
Entulbndiu', S. m. ameial de obra de
mos de conseguir alguma cousa. A. de Flwt.
c. 13.
talba, que entalha, e representa em madeiEntnIJolúl'.se, V. ref. ImpOr-se: «enla- ra laçarias, 116res, folhagens, brutescos,
bola7'-se em nobrel> enxertar-se na elasse da etc. de meio relevo. § Enlalharlor ele bunobreza. Aulegl'. 1'1.6. e 157. «cnlalJOláo··se Tit: V. Gravador. § Instrumento de ferro,
que usam os espingardeiros. Esp. Pel'(.
em credito, e opinião, sem merecimentol>
Ent"~mIJil', V. trans. (t. do Rio Grande {. 9.
Entaibndúrll, S. f. Acção de entalaar;
do Snl) Acostumar o garanbão a certo nuentalha; entalhamento.
mero de eguas para formar a manada.
Entlllblllllento, S. m. Lavor de madeiEnt"'dn, s. f. (I. bot.) Planta da familia
ra de talba; obra de 06res, relevos, e 1'0das leguminosas.
Ihag-ens, feitas em madeira; entalhadura.
Entu-Illildo P. ela B. Gen. p. p. de
Entôlipilr, V. trans. Bater, pisar, assen- IJ. F. Man. Espan. p. 252.
Elltlllhill', V. trans. Lavrar madeira cle
tal' a terra entre os taipaes, para a formar
em sebe de taipa, ou parede. § En/aipar a obra de talha, como faz o entalhador. §
casa com laipa de sebe; i. é, enchameis, va- fig. Talhar, afeiçoar: "Deos enlalhou os memras cruzadas, e atadas n'elles, e tudo tapa- bros do homem" Presles, r. 3. § Cortar,
do com barro á mão, ou aos bofetões como abrir, exarar em pedra, madeira, ou metal:
dizem, atirado á parede. § - o assucar; as- V. g. entalbar o nome, uns versos, elc. Goes,
sentaI-o bem na fôrma com um pilãosinbo, ChI'. do Princ. § Esculpir, ~ravar, tambem
para a barrar com o barro formado em teso' ao buril.
.i:ntülhe, S. m. V. Entalho.
to, sobre o qual se bota a agua, ou cevaduEntklho, S. m. a trabalho do entalbara, que pelo tal testo de barro molle se filtra e cõa para lavar o assucar que se pur- dor, ou de entalhar. § Córte, chanfradura
que
se faz na madeira para se introduziga. § Enlaipa7'" emparedar, encerrar em
cubiculo, ou cella. § Ilncerrar em carcere, rem os dentes feitos n'outra peça, e assim
clausura. 11. IJ. L 3.36.
ajustarem-se as duas. § Esculptura e graEntull'''r.se, V. rer. Encerrar-se: «en- vura em madeira. § Ental/W ela {recha, ou
lai1Jando-se na estreiteza das cellas. Sou-sa. sella; o córte, ou chanfradura, que tem no
Eatalaçiio, s. f. a estado do que está cabo empennado, por onde se embebe na
entalado. § ([Jg. e famil.) Aperto, dil-[Jculda- corda. § Enlallws que se fazem na cabeça
de, emharaço : v, g. vi·me n'aqltella entala- da espoleta, etc. § Um enlal/w ; uma peça
457. "ensujenladol>
ção. § V. Entaladura.
onde ha [Jguras entalhadas.
EmmUlngrár, V. lrans. Preparar com su1E"tolúdumcnte, adv. Apertadamente,
Entuligül', (t. naut.) V. TaJingar.
com entalação.
Entallscildo, p. p. de Entaliscar-se. Metmagre: v. g. ensumaU'rar o couro.
EDlsurdcccllcill. fi. lnsurdecencia.
Entali.do, p. p. de Eutalar. Palmo P. 2. tido entre taliscas. B. 3. t. 219. «não acbaI;:Ul'llll'dl~CCI', V. trans. Fazer surdo. JII. C. 100. "cnlalados los que marcbavam) en- ram outro caminho, senam huma vereda
C. 11. 49. Vasco Not. 50. "estrondo que atroa tre os vallos da estrada» B. 2.. 4. 1. e 2. 9. enlaliseada com os penedos de huma parte
os montes, ensurdece a o-ente" "ensurdecc a 5.•ficou com a sua naveta enlalndo Ifecha- e ontra, que hum homem bem despejado
I;ente a catadupa" Seg.llerco de IJiu, f. 188. do) entre os juncos" (navio.) "eniatad~ sem teria que lazer em hir por ella acima I>
Entallsciu'.se, V. ref. Metter-se em ta·
Ilcs. Sonho, r. 92. a ['. 231. .a revolta da esperança de remedio" Paiv. S. l. 140. "cngente enstt'l'decia o lo~arl> i. é, fazia que tatado entre duas mortes do corpo, e da al- !iscas, em logar apertado, entre penedos/
ninguem se ouvisse u'elle com rumor. § Fa- ma" ld. S. 3. "enlalado entre males sem re- etc.
zer que não seja ouvido: ne o fragor das medio" Feo . •enlalado nestes apertos" (de
Entnloádo, ", adj. Ferradura entaloacla.;
ondas ensurdcce do pobre pescador os áis deixar o crime impune, ou desacreditar o a que é mais alta detraz, ou no talão. Resentidos".
réu punindo) V. do Arc. 3. 13. perplexo. § go, Cavo c. 18.
E"sUI'deccl', V. intrans. Ficar surdo por Eslar ou .ficar cnlalado; fig. estar ou ficar
EntllDl;ueccr, V. iutrans. Ficar como
qualquer callsa pbysica. § ílg. Desattender, eompromettido em alguma cousa,
tolhido de frio: encolher com frio.
não dar ouvidos, não se abalar: "ensurdeEntaladiara, S. f. a aperto, do que está
Endllnll'Ueeádo, p. p. de Entanguecer
ccu aos écos do castigol> «ensurdecer ás vo- entre talas, ou cousa, que alfronta, como o (ant.) o uso tem preferido enlanguido, p. p.
zes da razão..
aperto d'ellas faria; entalação. § A.cção de irr. Gil Via. I. 72... o menino enlanguecido D
EnsUl'dcccr-se, V. ref. Fazer-se surdo, entalar.
Enlnnguído, p. p. de Entan!l:uecer. Que
não dar ouvidos: "ensurcieceo-se aos rogos
JEntllião, S. m. (t. pleb.) Aperto em que de ficou como tolhido de frio. Leao. Orig. t·
de todos" Port. Rest. 1. 192. § Ensurctecer·se surpreza se mette a alguem para que con- 203. Diar. de OUl'em, {. 602. H. N. 1. 62.
aos dir.ta71les, aos brados da justiça, da m- ceda, mau grado seu, o que se deseja. § IJe «tempo enlangu.idol> encolhido, de miserias.
:;ão; não querer ouvir acinte, desprezar; enlalão; de surpreza.
Hospll. elas LcUras, r 317. "trajar o entenEnt'Dlúl', V. trans. Af,ertar com talas, dimento pelas medidas do tempo enlanguicerrar os ouvido.
.bu"'Ul'dcchlo, 12. p. de Ensurdecer. Que metter em talas. § [Jg. Metter em greta, em do. curto, mesquinho.
não ouve. 6 Que nao quer ouvir: V. g. en- rua, ou qualquer logar apertado: v. g. enEntànto, ou Emtnnto, adv. Entretanto.
talou o pé na parla ao ['echal-a; ou enl're
surdecido a verdade.
EntRO, adv. (do Lat. lum) N'esse ou n'aEmlurdeclmcnto, S. m. Surdez.
umas ped1'as. B. 1. 8. S. "parecendo-lhe quelle tempo; n'essa ou n'aqueHa occasião;
~ntllbl'\lnénto, S. m. A parte superior que os havia de enlalal' naquellas ruas" B. em ta! caso; talvez é correlativo de quanás colnmnas, e pilastras com[1rehendendo a Flor. 2. '26. l<abertura (entre ilhas) ... que do. Lobo, r. 289. «de enlão atégora. lff. 1.
architrave, o friso e a cornija.
pal'Cce mais para enlola7' navios, que dar- 2. t. 3. 4. "enlão se gosta a brandeza d'este
ElItnboi.u~o, p. p. de Eotaboal'. Cober- lhes passagem" li. 2. 8. 1. § Mettel' em em- sancto jugo ... quando o seo senhorio, etc.•
to de taboas, ou taboado. § fig. Rijo, teso, baraço, entalação. F. Elys. 8. 448. l<aspera § Anles de enlão; i. é, antes d'aquelle temretesado; diz-se de algum membro, ou par- magoa, e horror a enlêvo unidas a voz do po. lned. 3. 5. § IJesdc enlão; desde esse
te do corpo, para onde COITeu humor, e que espóso enlaUão" § fig. Comprometter.
tempo. § Então; refere-se tambem a tempo
por isso lica rijo, duro.
EntBilí.r-se, V. ref. Metter-se em en tala- futuro: .os que se dizem hoje nossos alliaEntaboamcnto, S. m. Coberta de taboa- çàes, no pr. e no fig. l<já que vos enlatas- dos, virão então sobre nós como inimigos.»
do. § fig. ltigeza; tensão do corpo inJlam- lcs entre esses dous inimigos do socego hu- § Para enlão; para esse tempo, para essa
mado, e duro.
mano" Lobo, f. 46.
occasião. § Alé então; até essE' tempo. §
F.utubo.í.,', V. trans. cobrir de taboado.
Eutoleccr, V. illtrans. Crear talo. § Deitar Pois enlão; n'esse caso. § Enlão.; interr~
§ lig. Enlaboa1'-se, V. rer. Fazer-se duro, ri- talo. (Uaulescere).
&'ativa ou interjectivamente sigDlílca duvljo, etc. V. ILntaboados.
II'lntllieigádo, p. p. de Eotaleigar. Ue- aa, incerteza, espanto, admiração, ~lc., senEntoholúllo, p. p. de Entabolar. § adj. colhino em taleigo. § fJg. Repimpado, cheio. do em muitos casos apenas expletlvo: el!fig. «Villãos com inchaçào de más letras enEutllleig.Í,l·, v. trans. Recolber no talei- ião eHe não vem? então que dIzem? eniao
labolados em mando" (impostos nas digni- g~. § Enlalei{lar-Se, v. ref. fig. Fartar-se, re- não comes 'I cnlão que é isso? § Com que
dades, etc.) Ulis. 5. sC. 5. 246 V. (como o pimpar-se, atulhar· se.
então? (loc. adv.) visto isso; á vista d'isso.
jog-ador enlabolado.)
Elltillbll, S. r. Talba, abertura, chanfraEntnl.!c;,l.,. V. Tapizar. Leão, CM..Af· V.
EDl$nbololllcn~o, S. m. a acto de enta- dura, que se faz na madeira quaudo se es- "enlapiçál'ão de pannos ricos. "enla1J!çaclo»
bolar, de encetar alguma negociação, etc. quadra, ou falqueja para o macbado poder Est. Ant. ela Univ.
.
§ it. a mesmo que Entablamento.
lavrar em I'ace recta; ou eaber no córte de
E'ltoplzúl'. V. Tapizar. "Paredes rICaEntuCJoii.." V. trans. Dispôr, e encetar torar, ou rolar.
mente entapizadas. Vieira, 1. 307..•a gruta
EllhllSládo, p. p. de Entalhar.. Esculpi- - de frescos jasmins. "a sala I'Icamente
algllma negocia~ão, ol'(!enal-a de sorte, que
venha a bom eXlto. § fig. Enlapolar a o~u- do por entalhador: "figuras pintadas em - de quadrosl>.
..
.la, ou cl&mancla:_ n~etaphoras tU'adas do .10- quadros. esculpidas em pedl'U, entalhadas
EntRI', suff. verbal, slgDlllcando acção
go, quando se clJspoem as tabolas para j()- Ic'm madeira, tecidas em tapizesl> Viei7'. 7. fl'equentati va, ou inchoativa.
fig. "embeberá-los e ensopá-los em boa
doutrinal>. Guizar.
EnOlopür-se, V. ref. Embeber-se, mo111ar-se: e fig. ens(}par-se na vingança. Ulis.
5. 6. § Ensopar-se em laes doutl'mas e elocumenlos desde os tem'os annos; entranhar-se
n'eUes.
Enso!!!!i,,', ou - c;.Úl', v. trans. (t. poet.
fJg.) lrazer ensosso, tU'ar o sabpr. F. Elys.
2. 51. «que as ideias ensoçal>. (E vocab. novo p. uso e não de muito lucro, nem credito para a nossa ljngua).
Ensússo, a, adj. Sem sal, insipido. V.
elo Al'c. 5. c. 16. § Parede ensossct; i. é, de
pedras assentes, s mirem liadas com cal,
ou argamassa. Coulo, 10. 2. l4. «fortificar o
seu exercito de huma pa7'ede cnsossal> A;;u?'.
c. 92. "parede de pedra ensossal> B. 2. 6. 5.
,r/mm lanço de parede ensossa de tijolo». V.
Sossa. § Passar ensosso P07' alguma cousa;
dr. corrida, e como desligado d'eJla; como
as pedras da parede ensossa. Paiva, S. sem
lhe tornar o gosto. § Não lcval' ensosso; não
fazer alguma cousa sem trabalho, ou sem
castigo, se o merece a acção; solIrer sem
despique. Aulegl'. r. 19.
IEnso,'olhill', e derivo V. Enxovalhar,
que é mais 11 ado, posto que a etymoJ. pede ensovalhar, do Fr. sooi/le'l'. Pre-stes, 105.
"ensovalhal' a fama" "elogios laes, que ensovúlhão o heroe da fabuJa" "mimosa for1lI0sura de Ião rude cabreir'O ensovalhada"
"ensovalhadol> B. Flor. 4. 325.
Emmjádo, (ant.) V. Sujado. Marcos, Ch?'.
2. r 17. "a pureza das consciencias ... ensujadasl> maculadas.
Enslljentiu', (ant.) V. Sujar, como hoje
se diz. fJ. P. «enwjentar ll P. eta H. Gen. l.
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EnturoUlelúr, V. trans. (famil.) Fazer
embaraçar a falia, difficultando a pronuncia
das palavras.
Enlm'lunelúr-8c, v, ref. Embaraçar-se
no Callar; pegar-se nas palavras' não as
dizer com clareza.
Entardecer, v. intrans. Fazer-se tarde,
aproximar-se a noute.
Entavollir, V. ~ntaJJolar.
Ente, stt(f. de subst. e adj.

ENT

ENT
de das Cousas: "a bom enlendedor meia palavra» provo
Entcndente, p. a. de Entender; e adj.
2.g. Intelligente H. Dom. 1. 6. 26. «pessoas
Virtuosas, e entendentes» § - , subst. V. Intendente, como hoje dizemos.
. Entendei', S. m. Intelligencia, que se da
as palavras: .hum falIar, dous entenderes.
Eurr. 2. 3. i. é, expressão ambi~ua, que se
póde entender, ou tomar em dOIS sentidos.
§ N~_ meu enteneler; (loco adv.) na minha
oplmao, segundo o que me parece, <i que
entendo: it. de meu conselho.
Entender, V. trans. Perceber, ter intelligencia, saber: V. g. entende o qu.e di:;. §
Comprehender, alcancar: v. g. dos vossos
corações entendo a vossa 1'Cs1Josta. § Conhe·
ceI': «entender os inimigos, e enganaI-os»
L'!;ls. 8. 89. §,Julgar, pensa!" ter. por conclusao, ou maXlma : V. g. nao é 1SS0 o que eu
entendo: "os homens 'entendem como amão,
ou aborrecem» se!!'undo as snas atreições.
Paiva, S. § Entender; interpretar: v. g. entender a lei de Deus a seu pl'Oposilo ,. dar-lhe
tal sentido, interpretação; o sentido que
convém ao proprio interesse, ou vontade:
.isso é entender como querer» julgar, quali ficar segundo os appetites, e não conforme a boa razão, ou verdade: «prometendo
ao capitão ... que antes de tres dias o filho
viria buscar a mãy, entendendo por mãy a
nao, e por filho o batel" Viei?-. 10. 213. §
Ter intento, tenção, proposito : V. g. nunca
a natureza entende ra:;er suas cousas debalde. Coulin/w, Proem. «neste sitio de Dio,
que entendo escrever» «assumto que entendoo provar» T. de Agora, 2. 3. {. 115 v. Que
entendes fazer? Vithalp. ac. 3. se. ult. § Eu
cá me entendo,. i. é, sei o que digo, o que
ha, e as razões occultas, ou os motivos, que
tenho. § Dar a entender; insinuar, fazer
crer, ou conceber alo-uma cousa, não se declarando muito. § 'lJar-se ri entender,. explicar-se, fazer que o entendam (hoje dizem, fazer-se entendeI') A1T. 1. 7. "saber se
dar a enlender> § Tambem entendo o que
entendo; i. é, estou bem certo, e sei bem
o que digo, ou sei, e não declaro mais. An-.

derivados de
verbos da 2." e 3. a conju~., significando o
mesmo que anle, que deriva da La
Ente, S. m. (do 1at. ens, entis) Tudo Oque
existe, tudo o que é. § Tudo o que concebemos como existente i e a esses seres, que
só existem no espinto, chamamos entes ele
razão. § Pazer seus entes de razão,. (Ioc. fig.
e Cam.) deitar suas contas. § O Ente supre!Ju); Deus, o Ser supremo; que tambem se
diz, Ente necessal'io; i. é, que existe, não
podendo deixar de existir; em opposição a
entes contingenles, que são os que existem,
podendo deixar de existir, como são todas
as cousas creadas. § Ente l)ensante ,. o homem. g Entes, pI. seres, cousas que existem. Vleim, 5. [47. "a todas as criaturas,
ou a todos os entes»
Enteádll, s. r. de Enleado. V.
Enteiulo, S. m. e-a, S. f. Nome com que
se designa a relação de parentesco entre o
n1bo ou filha do pae ou mãe, que contrahiu
segundas nupcias, e o seu padrasto, ou madrasta. Paiv. C. 44. § Enleado da lortuna ;
(Ioc. fig.) o que é mal tractado d'ella, como
os enteados o são geralmente das madrastas. Pinho 2. (. 138.
Entelir, ou Entelár, V. trans. Formar,
dispór em teia, tecer. § fig. Tecer em teada: «mil tristes pen amentos entea. Bocage.
Entedlilr, V. trans. Causar tedio, enojar. § fig. Tornar aborrecido.
Entejítdo, p. p. de Entejar. A que se tem
cntejo, aversão: "vida aborrida, e entejada
de quem aspira a eterna"
En!cjílr, V. trans. Ter fastio, entejo,
aversao a alguma cousa: «e que amem o
justo, e a justiça, entcjando ho adio, e culpa. Ord. Ar 1. 59. 1I. «entcjm' toda outra
molher. Ulis. 2. se. 1.
3. 1.
Entl'jlir, V. intrans. Causar fastio, tedio:
Entendiu', V. intrans. Ter na mente;
.Ceito de fortaleza enleja ao fraco» A~l-. comprehender : «quando digo que na tranD. 5.
quilidade não ha perturbações, entendo das
Entl'Jo, S. m. Fastio, aversão a alg. cou- desordenadas, e descomedidas, e quando
sa de comer. Sá Mil'. 1. 32. "come de to- digo, que as ha, entendo das ordenadas, e
da vianda, não andes nesses enlqjos» "qnan- obedientes a razão» n. P. D. f. 12 V. § Conlo de mimos mais, mais dos entejos» ld. Um cluir; pensar: «do que dizeis fico entend'estes dois JoO'ares vem no Dicc. da Acad. dendo, que ia mal na ordem, que levava"
arl. Antojo: em ambos o poeta rimou enle- •de sorte que entelulia S. Franc. Xavier dos
jD.!, e descjos; e não antojos, que não é con- despachados para a lndia com cargos e omsoante (vem de in tcedio esse, habel-e), e tem cios d'elrey que o mesmo era escreverem·
diverso sentido. Sá MI!'. 1). 231. e 338. re seus uomes nas provisões. que riscaremcd. ult. de 1804. e anteriores. § fig. Ma von- se dos livros da salvação. Vieir. 10. 237. §
lade, aversão: «enle:io a alguma pessoa» B. Ter conhecimento, ou instrucção; ser ver3. 5. 8. «se tornou (Fernão de Ma~alhães) a sado: V. g. entender de musica, de poesia,
este reino com a sentenea do seu livramen- de phlfsica, etc. § En/ender em, ou sobre alto: Ilero sempre lhe elréi teve hum en/ejo" gumà cousa, ou com alguma cousa. Casto L.
·tomar entejo ás outras molhere~» UUs. 2. 2. C. 88. f. 174. trabaillar, ou fazer traba3. "nem sofrerej de Lydia rica e fe)'a os so- lhar n'ella; occupar-se, applicar-se, curar.
berbos enteJos desdenhosos, grosseiras es- Casto 2. C. 53. r 101. "logo entcneleo em sua
qUlvanças» Aulegr. f. 19 v. "quem toma en- carrega. "não tinha, ou não queria enlentejo ao que é bo'm, muitas vezes antoja, ou der nas almas alheias. B. 2. 5. 2. V. do
tem antojos do que é mao" i. é appetile Are. I. 4. Amm'al, C. 1. e B. Dom. P. 2.
«enl.endia com as contas, com o rasaria»
desordenado do que se antolha por bom.
Enteléchlll, (eh comI' k) S. r. (do Gr. en- Luc. «enlerider no melhoramento das almas»
te/cvheia, perfeição) (1. phil.) Segu1?do Aris- " - na canonisação dos 40 martil'es" Viei?'.
loteIes e sua escllola, a força em Virtude da Cm'l. Goes, 20. 2. «foi sempre en/endenda
qual um objecto passa d'um primeiro e'ta- neste negocio» .huns aos outros se vendo a outro mais perfeito; a força conside- dem, e !la muitos mercadores, que nisso
ra~a emquauto ao fim a que tende. § la somente entendem" Ras. Misc.
155.4. «sempllllosopllla de Leibnitz, é s~'nonymo de mo- pre foi proprio dos principes Catholicos ...
nada.
entender nas utilidades e accrescentamentos
EntenD. V. Antenna. Lobo, {. 504.
da igreja» A?'r. 4. 27. r. 135. cuidar, supeEntcnílC8, S. f. pI. V. Antellnál. Aves que rintender (nesta accepção vem em Luc. L.
aPllarecem entre as ilhas de Tristão da Cu- 2. c. 1. e p. 63. 65. e 5. 13. f'. 331. e V. do
nha e o Cabo da Doa Esperança. Pimenlel. Are. 15. 2. C. 10. e {7'eq.J : "entendo na faEntença, S. f. (an!.) Demanda. litigio. brica da feitoria» "entendeI; sobre o governo
Foral de Bragança, no Elucid. «mulher viu- da justiça" Ord. Prol. "O Deos eterno ...
ia, que com alO'nm orne, que nom for da entendei sobre nos" lJlart. Cato 294. § Dar
ios~a vilIa mora~Ol" ouver en/ença, en vos- que entendeJ' a alguem,. causar-lhe inquie~ vllla aia su joizio» (em Castelhano enlen- tacão receios ou duvidas. embaraços. LoDia, alborOlo).
bo: r.' 515. • dà?' que entender ao campo desd Entençár, v. trans. (ant.) Mover pleitos, cuidado» § Dar em que enlençler (sc. negoemandas; ajuizar. Elucid. Canc. r. 15.
cio); occasionar trabalho, CUldado, molesEntendediU', u, S, O que, a que enten- tia. Vieir. diz, "dm' que entender" e outros
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classlCos.l "em que entencler" occupar-se.
Couto, 1:.:. 3. 3. "para dar em que entendm'
ao Geral, e <1ivertl-Io de seu intento» e é a
phrllse mais classica. § EntendeI'; tomar
conhecimento, como JUIZ, ou magi trado.
Albuq. 1. 47. «não quiz entender no alvoroço dos capitães> M. Lus. "sem as justiças
entenderem com elIeslJ «como não entende a
justiçar nos ciosos como nos doudos ! que
doudos ha que não fazem tanto mal» Perr.
Cioso, 1. L. § Entender com algl.lem; (Ioc.
fam.) causar-lhe enCado, fazendo perguntas,
etc. Blul. ii. travar palha com elle "he tauta a gente armada com que entende que nenhum golpe em balde se despende. Lobo, r:
551. 1. § Entendcr, no Nob~liar. do Conde
D. Pec/?'o, p, 241. se acha na accepção de ter
vistas de casar com alguma pessoa, pertendeI-a: "D. Sueyro Paes Sueyro Mouro
era muy bom mancebo, e muyto aposto. e
bom fidalgo assaz, e entenelia em Dona 1'raca Mendes>.
Entender-8e, V. reI. Ter uso de razão c
sentimento; ter conhecimento do bem e
mal moral. Luc. 8. 27.• Iogo que o 1l0mem
se en/ende»; i. é, começa a ter este uso. §
Desde que me entendo; desde que tenho uso
de razao. § Entender-se; occupar-se: "quero me entender com esta minha custura"
Euf?-. 4. 1. «entenda-se nos seus feitos, e
não cure dos meus" por enlenda·se de seu
vagar e vontade (como seja-se, esteja-se). §
Entender-se-lhe alguma cousa a alguem; s~
bel': V. g. a don:.ella, que se lhe entendIa
~tm pouco da physica. Palmo P. 2. C. 154.
"destes casos se vos entende menos, que a
quem os ordenou»; i. é, d'estes entendeis
menos, que quem os ordenou. Sagramor. §
Hoje diz-se: entender-se em aJg!tma cousa:
V. g. entender-se bem em medit;ina; i. é,
saber, ser inlelli~ente n'ella. § Entender-se;
ter motivos, razoes para proceder de algum
modo: eu cá me entendo; et/e lá se entende. § Entendel'-se alguma cousa de alauem;
crér-se, julgar-se. 17. do A?'v. 1. 5. § Entender-se com atguem,. ter correspondencia,
conselho commum com eJle; estar de intelligencia e accordo, conCorme CDm elIe. Luc.
7. 7. § Entender-se, (ant.) por: eslender,
ala?'gar, ampliar, (do Lal. intenc/ere). Doe.
Ant. V. fnM. 3. 549. "esta lei nom se entenda aaquellas». Em B. 2. 1. 2. p. 20. u./t.
ediç. vem: «se enlenderam (os Ar'abes) por
mu)'tas partes. por: estenderam (navegando).
Entendídamentc, adv, Com intelligencia.
Entendldí88lmo, super\. de Entendido .
Guia de Caso p. 109. 4.- OOjç.
Ellt.endído, p. p. de Entender. § adj.
Obra bem enlendida; feita com intelfigencia, boa traça, bom 0'0 to: v. g. bem enle"j.dida architectura. f. do Al'C. L. 6. 26. lei.
2. 6. "ediflcio bem enZendido em toda a reparticão". § Entendido, diz-se do homem,
que fem intelligencia, que não é lerdo; o
discreto; o que sabe alguma cousa. Nobiliar.
f'. 75. «mulher formosa e enlenelida" Eufr.
97 v. "entendida sois, Senhora. Vieira, 7.
415. 1. .hompm bem enlendido» e Cal-I. 7'.
2. /. 36. § it. Diz-. c do que sabe bem de
alguma cou~a, qne é perito n'ella: aque/le
empregado e muito entendido nos negocias
da suà 'reparlipcio,. aquelle caia;ciro entende
muito de I azenâas. § Não se da?- por entendido; dissimular, fazer que se não sabe, ounão
entende; não se dar por achado. § Bem entendida cousa; feita com juizo: e mal enlendida; ao contrario. Lus. 2. 139. "enlevada n'lmm falso parecer mal entendido" de
que não fórma o devido conceito, ma falso e errado.
Entendhnéuto, s. m. A potencia, ou
faculdade com que a alma entende e percebe, conhece, julga e discorre, ou raciocina. § O acto de entender: V. g. deiaJa?' no
entendimento de alguem. Amaral, c.2. «fazer bom - das coisas da fé» adquirir boa
intelligencia d'eHas, tirada de dUVidas. Luc.
7. 2. § A intelligencia, sentença, ou sentido, que ha em alo-uma clausula, ou pllrase, ou [lalavras. EU{7-. 1. 5. Arl-, J. 5. «respostas de dois enlendimentos» dois entenaeres. B. c Albuq. Vieil'. H. do Fui. n.O 284.
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p. 302. «para intelligencia do verdadeiro
entendimento deste texto" sentido. § Boa
correspol1dencia, conformidade: «foi tanto
o - de amor entre ambos (el-rei Adriano
c uma princeza). B. Claro 1. e. 1. V. Intelligencia.
Eutcnebrcccr, V. trans. (do Lat. leneb/'(B, trevas) Cobrir de trevas, turbar, toldar, escurecer a luz, ou corpo luminoso. §
Entenebrecer-se\ em sent. apassiv. escureceI', cobrir-se ue trevas. Paiva, S. 1. f. 1.
«escurecer-se a lua, entenebrecerem-se as
estrel1as". § fig. Carregar-se, entristecer-se:
«a fronte enlenebrecia-se-lhe com um véo de
tri teza» A. Herc. Eur. e. 12.
Enteuna. V. Entena.
Entcnrecer, V. trans. Fazer tenro, molte: no fig. «unguentos, banhos, e outros
taes regalos, que, com sua deleitação, enlem'ecem a fortaleza bumana" Fios Sancl.
p. 73. 2. V. Atenrar.
Enténto. V. Intento.
EntcractlÍsla, S. f. (de enteTo, prefixo,
e eklasis, dilatação, de ek, e lasis, tensão)
lt. med.) Dilatação dos intestinos.
EntCl'adénIl8, S. f. pI. (do 01'. enleron,
intestino, e aclên, glandula} (t. anat.) Nome
das gLandulas intestil1aes.
Entcrndcnoiogín, S. f. Tractado das
glandulas Iymphaticas intestinaes.
Enteralgía, S. f. (do Gr. enteron, intestino, e atgos, dOr) (t. med.) Dôr, que tem
sua séde nos inte ti nos.
Entcrcalár. V. Intercalar. Goes, Chr.
1I1an.

t. e. 98.

Ente,·essá.·,

mo se usa.

e deriv. V. Interessar, co-

EuterlçJÍr, e derivo Ir. Inteiriçar.. Sousa.
Enté"lco, a, adj. (do 01'. enlenkos, de

o

enleron, intestino) (t. did.) Que pertence,
ou respeita ao intestino.
Eutcrlscblocélc, (eh como k) S. f. (de
enlero, e ischiocele) (t. med.) lIernia intestinal pela chanfradura ischiatica.
Entcrítc, S. f. (do 01'. enleron, intestino)
(t. med.) Infiammação dos intestinos; phlegmasia da membrana mucosa do canal intestinal. Cod. Pharrn. p. 412.
EntCl'necér, V. trans (do Lat. lenercscere) Abrandar. § Mover a compaixão: v.
rI- enternecer o coração. A1T. 3. 34. - a alma: e lIg. «os ol11Os o amor mitiga, e enlernece os J1Omens" amansa-os, e amollece-os. Leão, ChT. D. Duarle.
Entcrnecé.·.sc, V. ref. Abrandar-se.
JlIaus. Af. «como branda se enlernece" § lig.
Mover-se á compaixão, compadecer-se. §
por Enlem'ecer-se; fazer-se tenro, mol\e.
1I1aus.
(Enternecer-seJ Compadecer-se. 8.'In.) O
Lo tem signi Ilcaçao mais extensa, pois não sO
significa disposição á ternura, mas tambem
a muitas outras paixões suaves e beneficas.
Compadecer. se é tomar parte nas desgraças
aI heias, sentil-as, aflligir-se com el\as, lastimar-se do desgraçado, Movemos alguem
á compaixão pintando-111e a triste sorte do
desgraçado; enlernecemos a um llomem de
condição aspera e dura, a quem pintámos
com vivas cOres nossa triste sorte para que
a remedeie. A compaixão é commummente
excitada pela presença do mesmo desgraçado; mas não se necessita isso para enternecer-nos, pois um coração sensivel e
bom se enternece do que vê, do que não vê,
do que Ule contam, e do que elle mesmo
considera.
Enterneeldluuéntc, adv. Com ternura:
V. g. amai' -. Galv. S. 1.
140. 1.
Ent.crncci~o, p. p. de Enternecer: -o
pnmelro motivo que representou, e mais
enlernecido, foi o do sangue, que de suas
entranhas (Jesus) tinlJa recebido" Vieira,
5. 189. § adj. Acompanllado, ou nascido da
ternura: V. g. enternecidos áis, ou queixas
enternecidas. Ae. elos Sing. 2. 195.
En&~rneelmento, S. m. Acção ou effeito de enternecer-se; sentimento de ternura.
Entcro; Pref. de muitos voe. medo e
cirur. Vem do Gr. enteron, entranllas.
Entcrob"àncblo, a, (eh como k) adj.
(de enlera e branehia) (I. zoo 1.) Que tem as
branchias occultas no interior ao corpo.
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Enterocélc, S. f. (do Br. enteran, intes- . Entc.'otomia, S. f. (do Gl·. enleron, c
tino, e kélê, llernia) (t. med.) Hernia forma- temnõ, eu corto) (t. med.) Disseccão dos
da sOmente pelo intestino.
intestinos: applica-se mais particu1armenEnterocolítc, S. r. (I. med.) Synonymo til á operação praticada sobre as duas ponde enterite.
tas do inteslino para destruir um anus anorEnteroc)'stocéll', S. r. (t. med.) Remia mal, e restabelecer a saída natural dos excontendo a bexiga e uua porção de intes- crementos.
tino.
Entc"ótolllo, S. m. (de entero, prefixo e
Entcrodélo, 0, adj. (de entero, prefixo, Gr. lemê, corte) (t. cirur.) Jnstrumento, e'se Gr. dêtos, visivel) (t. zoo!.) Que tem um pecie de tllesouras, para fender longituditubo intestinal bem dislincto. § -, S. m. nalmente e com rapidez o canal intestinal
pI. Os entel'odetos; secção de infusorios po- d'um cadaver. § Dá-se o mesmo nome a um
Iygastricos, cujo canal digestivo é termina- instrumento imaginado para a cura d'um
do por uma bocca ou um anus.
anus anormal.
Enterodotblcnia, S. f. O mesmo que
Entcrozoiu'lo, S. m. (de enteTo, prefixo
Dotllienenteria.
e Gr. zoaTion, dim. de zãon, animal) (t. zooL)
Enterodynln, S. f. (de enlera, prefixo, e Nome dado aos helminthos e larvas que viGr. odyné, dOr) (I. med.) DOr intestinal, co- vem no intestino de certos aninlaes.
lica nervosa.
Enterro9ão, S. f. (ant.) Enterrameuto.
Enterog"npbía, S. f. (do Gr. enlcran, e lnecl. 2. 624.
graphfJ, eu descrevo) (t. med.) Descripção
ElltCrJ'iulo, p. p. de Enterrar; e adj. §
auatomica dos intestmos.
fig. Enlerrado no el'mo; occulto : memorias
Entcro.bcl.atite, s. f. (do Gr. entel'on, e anligualhas enterradas nos archivos: «olhos
e épaT, flgado) lnllammação simultanea do entel'raclos no rosto" (encovados) "naviosentre mares cavados" COlllo. § Baleria enintestino e do flgado.
Elltcl'O·bydrflcéle, S. f. (t. cirur.) Rer- lerrada; que tem a platafOrma abaixo do
nia intestinal complicada de bydrocéle.
olivel da campanha; opp. á levanlada. Ex.
Eutcro·bydrõwplJale, S. f. (t. cirur.) de AI·lilh.
Hernia umbilical contendo uma porção de inEnter,·odõ." S. m. O que enterra os catestino com uma porção de serosidade no daveres, e commummente se chama coveisaco llerniario.
1'0.
EntCl'olltIJlasio, S. r. (do Gr. ente1'On, e
Euter"alllénto, S. m. O acto de eoterlilhiasis, doença de pedra) (t. med.) Forma- rar, ou levar a enterrar. Al·/·. Cam. Vieira.
ção dos calculos, ou pedra no tubo intesti- .com lançadas lhe faziam (na va a) o enlernal.
.
mmenloIJ B. 2. 2. 8. 111. L. 2. r 102.2.
Ellte"olítlJo, S. m. (de entera, prefixo, e
Enterritr, V. traus. Subterrar, metter
lil1ws, pedra) (t. med.) Concreção, ou pedra debaixo da terra, sepultar: V. g. enterrar
um cadaver, um lhcsoUl·O. § fig. Matar, cauintestinal.
Entc.'qlo3ín, S. f. Tractado sobre as sal' a morte: "mais o enlel'l'ál'ão ingratifuncções, e alfecções dos intestinos.
dões, que trabalho, e idade (a Nuno da
Entcro.mcrocéle, S. f. (I. cirur.) Rernia Cunha, governador). B. 4. 10.21. § fig. Ilacrural, formada pelo intestino.
zer penetrar profundamente: V. g. enterrar
Entcro.mesentérlco, a, adj. (t. med.) um punhal. § fig. Esconder e fazer inutil: V. g.
Que é relativo aos inte tinos, e ao me en- - os lalenlos. § Occultar : V. g. enterrar ase·
terio. § Febre -; affecção aguda caraCteri- gl'eclo. Eufl'. 4. 6. Enterrar paTtcs, prendos.
ada por um estado inllammatorio, IlIoera- Lobo, f. 605. 2. § fig. Vencer o adversario
ções dos intestinos e incbação das glandu- na discussão, pondo-o fOra de combate. §
las mesenterica correspondentes. Hoje con- Fazer grave accusação ; compromeller mais
sidera-se como uma variedade da enterite o reu com um depoimento bastante esmaaguda.
gador.
Entcrõml.bnlo, S. f. (do Gr. enleTon, e
Ente.... nr.sc, V. tran~. Esconder-se, ocphalos, embigo) (t. cirur.) T:lernia umbilical. cultar-se; retirar-se do mundo, e compaEntcrow)·I ....sc, S. r. (de entera, prefixo, nhias: «a virtude modesta melle-se por
e Gr. myia, mosca) (t. med.) Alfecção intes- dentro, embrenha-se, ente1'1'a-sel> -o esplrilinal caracterisada pela expuJ ão de larvas to ([Ue se enlerra em vil fraqueza" FerI'. Ca$de moscas desenvolvidas no canal intesti- Iro. Ounha, V. do Are. «queria enterrar-se
nal.
de todo" § fig Compromelter-se por suas
EuteropntlJílJ, S. r. (do 01'. enleran, e proprias palavras, declarações, etc. § Rerespalhos, doença) (t. med.) Doença do intes- telar-se em cousa fMa, como cama, etc.
tinos.
(Enterrar, e Subterrar. Syn.) As proposiEntcro·pcrístolc, S. f. (do Gr. enlel'on, e ções en, e sub, que entram na composição
sleUã, eu aperto, e peri, em redór) It. cirur.) d'estes vocabuJos, determinam bem claraEstranguJação, ou contracção excessiva dos mente a dilferença de suas significações.
intestinos, por uma causa que obra seja no Enlerrar é metter na terra; e Sublerrar,
interior do abdomen, seja fóra d'essa cavi- debaixo da terra: o primeiro nem e;qJrimc,
dade.
nem exclue a circumstancia de ser coberto
Entcro~blogía, S. f. (do Gr. enleron, e de terra o objecto que se enterra: o segunflogoã, eu mllammo) (I. med.) lullamlRação do suppõe positiva e expressamente esta
dos intestinos.
circumstancia. Por isso dizemos, que se enEnterupne.....otósc, S. f. (I. medo Des- terra uma planta, um bacello, uma estaca.
envolvimento morbido a'uma porção consi- etc. e diremos, que se subterra, ou enlerra
deravel de gaze no intestino.
o cadaver na sepultura; que se sublel:ra.,
E .. terorbapbio, S f. (do 01'. enleran e ou enleTI'a o tbesouro para o subtralllf a
mphê, sutura) (t. cirur.) Sutura 'dos intes- rapacidade do inimigo, etc.
.
Ente.·.·cirá.·, V. trans. Tl'azer a terre~ro,
tinos, operação praticada para couservar
em contacto o labios de uma ferida feita dizer sollamente: "começou o demomo a
uo intestino.
interreÍ1'al' blasremias. H. Dom. 2. 1. lf!.
JoJ.ntcrorrbén, S. f. (de enlera, prefixo, e (amontoar). § Enlerl'eÍ1'1J1' um negocio; djsl'hem, correr) (t. med.) Synonymo de dia\'- pór com destreza a practica e conversaçl1o,
rbea.
para que se venha a tractar d'elle.
.
Enterosorcocélc, S. f. (t. cirur.) Rernia
Entc.·.·ciri..·, V. intrans. (t. de. agrlC.)
ültestinal complicada com sarcoc61e.
Limpar um pouco a terra por baiXO das
E .. tc,·oscbeocélc, S. f. (t. med.) Rernia oliveiras, quando se hão de varejar, para
scrotal formada só pelo intestino.
que a azeitona caia no terreiro, e se apanhe
Elltcrósc, S. f. (t. med.) MoLestia dos in- facilmente.
testinos.
Enté"ro, S. m. O acto de enterrar, ou
Entero:stcnós.e, S. f. (de enter~, prefixo, levar a enterrar; enterramento. § Apompa,
e Gr. slenos, estreito) .Aperto do mtestíno. o acompanbame.nto, que segue o cadaver
Entcró_l!ltco, R, adJ. (de entem, prefixo, até á sepultura; prestito funebre, salllm~n
e Gr. osteon, o~so) (t. de co~chY~logia) Que to: V. g. passou pela 1'l!'a um enterro, o
tem um ou mUItos ossos no mtenor do COl'- marido fez-lhe um maqmjico ou sumpluOso
pO.
enterro. § (ant.) sepuliura: logar .onde se
l.'.~terOS)·p~lIide., S. f. (t. med.) AII'ecção ,enterJ'a. M. Lus. 5. 156. "Bele!TI, c'hgoo ellsJpllihtlca do IUtestmo.
I leiTO dos nossos reis. Vasco Sll. {. 161.
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e derivo V. Interromper..digna de apreço. ~ Com h é a ort. etym. e
ou Entcrsnelui.r. V. a mais usada. V. Thesouro.
Entresachado, etc. Luc. 10. 23. "banquetes
Enthhuêma. V. Enthymema.
ent!'esachado~ com comedias". .
..
Enlbl{lsls, S. f. (t. Gr. feito de thla6, eu
Ji,lltcrtCUldn. V. EntreteDlda. Vwwa, quebro) (l. cirur.) Depressão do craneo com
Cart. T. 3. t· 136.
fractura dos ossos.
EntcI·t'll'bódo, p. p. de Enterturbal': v.
Enthronlzár. V. Entronizar.
g. lJosse enterturbada: somno en/erturbado;
E~lhu"l.asmlí'lo, p. p. de Enthusiasm~r:
cortado.
.
e ~dJ. CheIO de enthusiasmo. § fig. MUIto
Entcrtnrbnl', V. trans. Perturbar no anllnado com o bom exito de alguma
meio da acção, interromper. Arr. 1.2. "en- cousa.
terturbar os prazeres, o dia alegre" e 2. 21.
Enthuslasmú'r, v. tráns. Inspirar, cau,,6ntertul'ba1' a posse" § Entretu?'bal' é egual- sar enthusiasmo.
mente pr?prio, e menos alatinado.
Entllllslasmú.·-sc, V. ref. Encher-se de
Entcsndo, p. p. de Entesar: "as carnes enthusiasmo, maravilha, admiração de ai·
entesadas, e re~eladas na neve" "pelles c~- guma p~ssoa, ou cousa. § Sentir abalo,
radas e enlesaaas nos adufeslJ as panelas ve- commoçao entbusiastica.
tas -: os entesados cabres.
EntbnshíSlllO, S. m. (do Gr. en/housiasF.ntcsn'h·,rn, S. t. Acto de entesar, esti- mos, furor Divino, der. de en, dentro, e
rar, retesar.
.
7Yteos, Deus) Abalo extraordinario da alma
Entcslír, V. trans. Fazer teso: v a. en- causado por inspiração ou corno o dos instesar a cOl'da, estirando-a: ente~ar a carne, pirados. § O transporte, com que o poeta,
curando-a ao fogo; no gelo. § En/esar os o orador, etc., se eleva sobre si mesmo:
braços! as 1Jemas; es~irando-os com I'orça, •.HYI!ln:~s tão suaves, tão cheios d'uncção,
que nao dobrem. § Entesar avo;:;; fallandc tao mtllllos, que os psalmistas das catheou cantando fortemente.
draes de Hespanha repetiam com enthusias·
EnCcsár, V. intrans. Entesar-se: V. g. a mo" A. Berc. Eur. c. 3.) § Exaltacão do escaça morla no inverno entesa. § Entesar a pirito a favor de alguem, ou lie alguma
maré; correr rija, tesa. § Enlesar a subcrba cousa: "pelo afTecto e enlhusiasmo nos imao que a lem; (lo::. fig.) fazel·o mui su- peUe (a mulher) a quanto ha bom e geneberbo.
rosa. A. Bere. Ew'. 'I1rot.
Entcsar-sc, V. ref. Fazer-se teso, rijo:
EnthllslÍlstn, S. ~ gen. Visionaria, fana- o venlo. § Entesar-se com atguem; ter-se tico, que se enthusiasma; acerrirno apaixoa duras, encrespar-se com elle, não se lhe nado, cego admirador: V. g. os enthllsiastas
acanhar. § Enlesarem-se as orelhas do ca- do governo liberal. § Deu·se este nome a
val/o; levantarem-se, afitarem-se: enlesa- antIgos hereges, que pertendiam ter verrlJ1n·se os othos; ficarem immoveis; bir- dadeiras inspirações. Dá-se tambem este
tos.
nome aos Anabaptistas e aos Quakers. § a
Entcstl.do, p. p. de Entestar. A que se que falia com enthusiasmo, com furor poepoz test~: v. g. coche, parai -; com testo tico. Per. Btbl. T. 3. p. 299. § it. adj. Nação
âe madeira. § Coberto com testo. § A cara enthusiasta.
elo assuca'l; na {ó"'ma bem entes/ada; forte,
Enthnsiilstlcnmente, adv. Com enthuque é bom signal, antes de ir a purgar-se. siasmo.
§ Tel'l'a entestada na valia; qu~ faz testada
EntbllslÍlstlco, n, adj. (I. modo us.)
com ella. ined. 3.472.
Em que ha enthusiasmo.
Elltes&ór, V. trans. Põr testo aos cocbes
Enth)'memn: S. m. (Lal. e Gr.) (t. log.)
de pau, e semelhantes. § Enles/ar um co- Argumento, no qual se declara sómente a
che, ou parai; pôr· lhe testas, ou tapai-os maior proposição: v. g. lodos os homens são
nos tõpos, cabeças, ou extremos. § V. Co- mor/aes, logo tu tambem o és; calando-se a
che, no penuU. § Cobrir com testo.
menor, lu tis homem. insulo 7. 147. "alta
EntcstAr, V. intrans. Fazer testada, freno enlhymema» (fem.) § a enthymema 199ico
te. Casto L. 3. c. 3. r. 6. "valias que enles- ditrere do Ql'atorio na ordem das duas prolavão no caminho" § Enles/a?' com, ou em posições. No logico exprime-se primeiro o
alguma parle; ir terminar pegado, e chega- antecedente, depois o consequente: V. g. és
do a eUa: Lazer testada fronteira com ella, homem, logo és marial; no oratorio, que é
demarcar. ined. 3. 472. «heranças (herda- mais usual, exprime·se o antecedente dedes) que entestarem nas ditas valias» "té os pois do consequente: V. g. és mortal, pornavios enlesta,'em nas tranqueiras. B. 3. 3. que és homem.
ã. § Encostar: "quando (o noete do somEntb)'memático, n, adj. Que é da nabrciro) enlesla no peão» id. 3. 10. 9. A/buq. tureza do enthymema. § Que se baseia sot «o cabo d'esta serra (de Cintra) entesla bre um entbymema.
no mar. Leão, lJesCI'. B. 2. 5. I. "pela parte
EnC.Il)·Ill(,lllía, S. f. V. Entbymema. "Por
do oriente vai enteslar com o reino afixa" que os homens se deleitavam mais em a
.cujos confins enteslam no mar Roxo» Luc. noticia das cousas, que se sabem por exemI. C. 13. Camões: "com Tingitania entesta. § pio, que per enthymemía, que he urna razão
Defrontar, confinar: nHum Monarcha acharás curta, de que os logicos usam, a que Tullio
sabia, e prudente, Qu'bum piloto te dê, que chama argumento, que conclue em huma
a limpa e pura Planicie mi. cortando até só cousa» B. }Jec. 3. Prol.
que entesle Co'os Malabares ...• Maceelo,
Entibliulo, p. p. de EnUbiar. Tornado
Oriente, 6. 45. § Entestar bem o assucal'; fi· tépido o que era quente, ou fervoro~o:
cal' forte, duro, na bacia. na fôrma.
Entlhlllntêllto, S. m. hlta de VIveza,
Entezilr, e derivo V. Ente~ar. Card. de fervor, de actividade; resfriamento, tilJicc. B. P. nen/ezadtím».
bieza: V. g. entibiamento nas elevações, nas
Enthcsolrlí.·. V. Entbesourar.
amizades, na execução dos deveres.
. EnCllc"onródo, p. p. de Enthesourar. §
Entlbiúl', V. trans. Tornar tépiqo! morno
Iig. • Enlhesoul'adas na memoria erudições o que era quente: e fig. fazer tiblO. sem
cxquisitas» "mil dotes de discricão, saber, calor, fervor, ardor; fazer remisso, e dimie modestia en/hesoumdos na almã".
nuir o fervor: V. g. entibiar o catfJl', o (erEnthesollrndÕr, n, S. a que, a que VOI', a von/ade, li devoção. Paiva, S. 1. r.
ajunta thesouro.
6~ V. esfriar qllasi: "entibia?' a alma» VieiEnthcso'll'ál', ou - olrór, e derivo (o ,'a. nesta é a razão que inti!Jia e ~c~varda".
h. é superfiuo n'este, e deriv.), V. trans.
Entlblill'-se, V. ref. Fazer·~e tlbl~, fr.ouAjuntar em (hesouro: V. a. enthesourar l'i- xo, remisso; esfriar do fervor, dlmlllUJr a
quezas. § fig. Amontoar:' v. g. a inclustl'ia, energia.
.
M artes, e o commercio activo enthesouram
EntidAde, S. f. (do Lat. ent'tlas) (t. de
no I'eino immensa ,'iqucza: "jardim em que pbil.) a er da cousa; a ex.isteucia, a reall~ natureza en/hesourou (lS seus brincos" (i. dade: cOS gostos não tem - alguma» FI!!!,
c, producções mais lindas) Palmo P. 3. f. 1'1'. de S. Panlol.eão: "aiuda que Deus nao
132 V. "enthesoumr na memoria» Pinheiro tenha a mesma - com eJles» Alma insll'.
2. 153. "enthesou1'ava nas mãos dos pobres; 2. tJ. 55. § Ente, ser, existenc!a.; cousa que
que era o mesmo que passal-o ao ,geo» V. eXIste: «n~o se hão-cle .admlttir ~nlidaaes
do Arc. 1. 20. • enlhesolt/Y)/I' a salvaçao» Res. sem nece sldade". § A Imp.ortanCla de alamontoar obras meritorias para a obter. § guma cousa. BalTelo, Prattea: ncousa' de
Ilecolher, depôr, guardar cousa preciosa, e pouca enlülade,,; i. é, sem valor.
tJntCrl'Omper,
Entc1'8nehódo,
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tJntiengln, s. f. Om bicho do Congo,
descripto por Dapper, {. 347. V. o Blut.
EOlljoliulo, n, adj. Da feição elo tijolo.
§ Duro como o tijolo cozido: "a terra visguenta, depois das cheias fica - com o
soes". § it. p. p. de
Entljoliu', v. tran~. Dar a feição de lijoIo. § Fazer duro como o tijolo.
EntlJuclír, v. trans. (t. do Brazil) Enlamear. § - se, v. ref. Enlamear-se. § Alguns
dizem Entujuca1'.
Entll"rádo, a, adj. Signir. incerta. Gil
Vic. 1. 133.•porque es, ma dia, enti''1'ada»
ibid. 134. "não sejas ora entú'rade" Catalina minha dama». a auctor da Taboa glossaria interpreta, teimoso, mas o contellto
pede que se tome n'aquelles Jogares por
agastado.
Entlslcár, V. trans. Causar ti ica, fazer
tisico. Viei1'a, 10. 340. § fig. "Tanto querem
adelgaçar, e purificar o amor, que o entisic~o". §.--:-, V. !ntran.s. Tornar-se tisico, hetICO. vWlTa, Gal't 1. 2. 344.
Entlsnol·. V. Tisnar. B. Per.
'Entltlllódo, p. p. de Entitular. Disposto,
arranjado ~ebaixo de. seus titulo~, ~apitlllos respectiVOS, partICulares e dlstlnctos :
.recadacões e ramos - com toda a clareza" "a 'Iegislação bem ordc)Oada e -: convenientemente, de sorte que se achao facilmente as leis, etc." § Que tem titulo de
onde se deriva o direito e accão. V. Titulado.
Entltlllá.·, V. trans. ardénar em titulos,
debaillo de titulas divisados: "livros de recepta ... poe,!-do, e entilulando cada .huma
renda sobre SI. Ord. Ar. t. {. 187. t1,t. 29.
pr. § Dar titulo a pessoas, herdades, livros.
§ - se, V. reL Denominar-se, tomar por
titulo. § V. Intitular e Titular.
E"to, surro de adj. significando abundancia, frequencia, inten idade; é as vezes precedido por euphonia elas consoantes: c, I,
nh, ,.. e, em muitos casos, corresponde ao
surro óso: V. g. ciumento, lamacenlo, lJeaanhento, (peganboso), etc.
.
Entoaeiio S. f. Solfejo, que canta o pnncipiante de musica.
.Jntoádo, p. p. de Entoar: V. o verbo.
FerI'. Cart. ,,- seu nome" cantado. § Em
som, voz alta: "porJj0'fossas contas entoado
reza. (o hJ'pocrila) . L. e Cal. I. 2~0.
EIIColulOl', n, S. Pessoa que entoa, que
da o tom ás primeiras palavras, que se cantam.
Entoamento, S. m. Acção de .ento~r ..
Entoar, V. trans. Dar o tom as primeI'
ras palavras do bymno, antiphona, etc. §
Cantar regularmente: V. g. entoando h!l~n
nos; entoar canligas.1rr. 7. c. 2. § fig. "Enloar as razões e pratIcas, de sorte que pcrsuadào" ined. 1. (. 359. Fen'. Eleg. 1. "e ao
som d'esse teu pranto o se~ entoão" S D'aqui, romances en/oados; dictos,. reCitados
com tom musical. § Dar tom maIs ou me·
nos alto no accento das palavras: "do ac·
cento ClOffi que entoamos as palavras» Leão,
Orlh.' f. 187. § Vor; entoada; homem entoado;
que dá os tons regularmente, sem desaflnar. § fig. Dar tom, direcçào primaria: n5a-·
ber entoar suas cousas» dirigil-a~. Ined. 4.
504. "reforma se os costumes ... levantasse
a religião Ghristam ... e entoasse hum excellente modo de viver» Feo, 1'1'. 2. r II.
Este verbo nos poupa a phrase Franceza:
elar o tom, no fig.
Entolir·sc, v. ref. Tornar to~, prepar~r
se: v. g. - para cantai'. Cammha, Ep'tst.
14. Feo, 'PI'. 2. f. 24'1. «enloava-se todo e~
seus louvores" id. f. 39 v. nentoal'-me-hel
todo em Jouvores de Deos» id. Quadr. §
Descantar alto: .Christo se entoolL tanto na
reprehensão» Id. § Entoal'-se, por Entonarse. Sá Mir. Vilh. 3. 2. V. Entonar-se.
Entocá.·, V. trans. Metter em toca. § - se,
v. rer. Melter-se em toca.
Entocel'llnlo, S. m. (do 01'. enlos, denll'O, e kephalê, cabeça) (t. entomol.) Uma das
partes da cabeça d.os hexapodos.
Entodlscál, adJ. 2 g. (do Or. entos, dent~o, e disco) (t. bot.) Que se acha dentro do
disco.
.
Eutogllstro, S.. m. (do 01'. enlos, dentro, e gasteI', lJamga). (I. entomoL) ma
parte do abdomen dos msectos.

I

EN'!'

EN'!'

Entolçl..·• V. Entouçar.
ElltOjlU', v, trans. Entejar. § Antojar:
(como v. reL) «entojando-se, (imaginandose) defeitos nos Santos" Galv. S. 1. f. 113,
V. Alltojar, e lEotejar, c as djtrereoças d'estes dois verbos.
Enlojo, V. Eotejo. B. 3. 5. 8. § Entojos
de vomitar; engulbos que tem as mulheres
gravidas; nãuseas; ancias, enjôos. V. Antojo, que é o proprio.
Entollllar-sc. V. AntoI11ar-se. B. 1. 10.

EntoJlb)'CO, a? adj. (do Gr. entos, dentro, e lJh'!lton, planta) (1. boI.) Que cresce
sobre as planta. § Enlophytos, S. m. pI. Cogumélos que se desenvolvem no tecido dos
vegetaes, e particularmente das plantas vivaso
EU{OI)byto~énC>le, S. 1'. (t. bot.) Producção das planta:s parasitas internas.
Entól)t1co, a, adj. (do Gr. entos, dentro,
e optamai, vêr) (L physiol.) Phenomenos entoplicos; phenomenos de visão que se observam no interior do olho, estando as palpebras fechadas.
Entoru.:'do, p. p. de Entornar. § fig.
Perdido, alterado: «se jaz o carro enloma{lo» Sá Afir. f. 95. Aulegr. 5. 5. f. 160. -se
me usurpaes a cortezia be tudo enlornado"
Eur,'. "se eucontrão interesses entre amigos logo tudo he entamado» Jl1a!'t. Cat. 177.
~ Caldo - ; negocio deitado a perder.
Enlornlltiittl·.., S. f. Acção de entornar,
ou entornar-se.
Elltol·O:·..·, Y. trans. Derramar o liquido
do I"aso, ou em torno do vaso que o encerra. n. Flor. 2. 159. pr. ~ fig. "Bico orvalho
em perolas enlorna a filha de Hyperionl) AI.
C. 11. 21. § Deitar fóra a carga: "que de
darem todos de mão'ao carro, que esta entllmadol) Sá Mi,·. Egt. \. 63. § Desperdiçar.
Lobo, r 100. "prodi.l~os, que entornão o que
havião de dar» § vaI' prol'usamente. § [lg.
Transtornar, deitar a perder: v, g. - o negocio. § -, V. intrans. (L pop.) Beber demasiado; ser bom bebedor: elle enlomabem.
Entot'nlll'-Jjc, V. rer. Derramar-se o li·
qui do, ou carga do carro, etc. § - o catelo; transtornar·se o negocio. § O o em entoma,' é mudo, exc, indo entorno -amas,
-ama, -ornam; impero entorna, etc. subj.
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5. Arr. 5. 1.
Entolll,

Cond. c, 58.

adv. (ant.) V. Eutão. Clw. do

Entómico, a, adj. (1. zoo!.) Que se refere, pertence aos insectos.
Entorno, Palavra prefixa em diversos
compostos, que significa insecto, do Gr. entomon, formado de en, e lomê, secção.
l;ntomógeno, a, adj. (L· de h. n.) Que
c desenvolve, e vive no corpo de insectos
morto.
Elltomogrupbía, S. r. (de enlomo, e Gr.
Y1"a]Jhein, descrever) Historia, descripção
dos insectos, seus babitos, vida, etc.
.
Eutolllógrul"bo, S. m. O que se dedica
á entomographia.
Enlomóide, adj, 2 g. (de entomo, e Gl'.
eidos, fórma) (L zool.) Que se assemelIJa a
um insecto.
Elltomolítbcll? s. m. pI. (do Gr. entomon, insecto, e l!thos, pedra) Pedras scwstosas, ou divididas em laminas, em que se
ob.ervam figuras de diversos insectos.
Eutomolllho, S. m. (de entomo, e Gl·.
lilhos) lnsecto fossi! § Pedra tendo estampado um insecto.
Elltomologíu, S. (do Gr. entomon, insecto, e togas, discurso) Parte da llistoria natural que tracta dos insectos.
Entomológico, a, adj. Que pertence á
entomologia.
.
Entomolo;;ístn, S. 2 g. Pessoa versada
na entomologia. § Auctor que tracta dos inectos. ~ O que faz collecção de insectos.
,CI/vier. '1.. 274.
.
Entomóvhugo, u, adj. (de enlomo, e Gr.
lJhagein, comer) (1. zool.) Que vive de insectos.
Eutomól)hllo, S. m. (de enlomo, e Gr.
1)hilos, amigo) (I. did.) Amador, colleccionador de iusectos.
EnlolllópbOl'O, u, adj. (de enlomo, e
1Jhoros, que leva) (L de h. n.) Que tem soo·
bre si insectos parasitas.
Entomõstomo, u, (de enlomo, e Gr.
stoma, bocca) (L de conclJ)'liologia) Que
tem uma bocca ou abertura cbaufrada.
Elltomosh'úceo, u, adj. (de enlomo, e
01'. ost"eon, concha) (t. de conchyliologia)
Qne tem uma conchaformadademuitas peças.
Entomost"llceos, S. m. pI. (I. zoo!.)
Classe de animaes, es~abelecida por Blainville, que corresponde aos articulados.
Enlomo,"08r'o, S. m. (de entamo, e Gr.
.:;6(lrion, dim. de .:;60n, animal) (1. zoo!.) Nome dos animaes formando, segundo a classificação de B1ainville, um ramo que corresponde aos insectos e aos vermes de Linneo, e aos annela(los de Lamarck.
Entoluíllo, p. p. de Entonar-se. § fig.
uberbo, altivo, desvanecido. V. de Suso, f'.
20. «o amor caduco, e falo abaixajá o pescal:o e.nlonado».
EnlolliU', V. trans. Levantar a cabeça
com e11tono, com altivez.
E .. "onllro"c, V. reI. Ensubcrbecer-se,
desvanecer-se.
J;;ntonccs, adv. (aut.) (do IIesp.) Então.
N. e M. 2. C. 15.• d então até enlonces» de
uma época remotissima até outra época relati va ao presente, e a ella autecedente. JI1.

f. 75. 2. 1l1'1'. 9, 10, {. 245. 3.
.I!:"lOuO, S. m. Suberba, orgulho,

Lus. 2.

za. G'eit. S.

altive-

trans. Fazer tonto. B.
«quem te enlonleceoP" § -, V.
Jntrans. Ficar tooto. Alma lnst1·. 3. t: 527.
Entol)btulmíll, S. f. (I. med.) Inflammação das parles internas do olho.
Entof)h"lIíno, :1, adj. (do Gr. entos, dentro, e phyllon, folha) (I. boL) Que tem gomos incluidos na substancia mesmo da
planta.
Entontecer, V.

Flor. 2.

73.

ent07'ne, -ornes, -ornem..

trans. (do Lat. torpesceou entorpecimento, retardar, suspender o movimento, e acção de
alg'um membro: V. g. entorpece-me o p6; a
lTemélga, a angttia eiectTica ent.orpecem a
mão ao pescador, em cu:io anzot picam: -hum
temor frio ... os membros enlorpece. «- o
sprito, e brio" JUaus. r 95. est. 4. ul/. ul. §
Cansar fr'ouxidão: V. g. o ocio entorpece os
homens, os sentidos; o mula entorpece (atalha, enleia, ata). Maus.
Elliot'llccer, V. intrans. Entorpecêr-se:
«negocios que deixamos entorpecer ua preguical) Cosia.
Énl.ol'pCCCI·osc, V. ref. Ficar enleado,
atalhado: v. g. -- o espirito. Epan. "entre as
galantarias deste trato não se vos enlorpece
o espirito?" i. é, perder a viveza, energia,
actividade. § Enlorpecer-se o lic-or; não
correr, estar estOfo, e ir-se corrompendo,
embalsar-se. M. U. .negro licor, que em
lago se entorpece..
Entorl)Ccído, p. p. de Entorpecer. §
Dormente: ílg·. "só para o bem te vejo entorpecido» "enlorpecido da vellúce" J11. Ltts.
Entol'l.cccr, V.
Te) Causar torpór,

7. 546.

ElltO'·I.cclmcnto, S. m. Embaraço, impedimento no uso, e acção dos membros
por doença, medo, ou outro accidente; torpór. § fig. Falta de energia; inercia: V. g.
entorpecimento do animo.
EJlto""oál'oSC, V. ref. Fazer-se a terra
em torrõe·.
Entó)'se, S. f. (t cirul'.) Porção violenta
dos ligamentos de uma articulação, á vezes
aggravada por inllamUlacão das partes
moltes; distensão.
:J~nt~.·tudúl'U, S. f. Acção, ou e[eito de
eutortar.
Entortár, V. trans. Fazer torto; dobrar
alguma cousa, dar-lhe volta contraria a sua
posição recta, ou á sua feição, e lançamento: V. g. - os olhos, as pe"nas, etc" e fig.
"enlorta!' ao crime as verg'ontas (moços) innocentes.. Mart. Cal § (fig. pop.) Não ir
direito, nã<? dar boa direcção: v, g. entortal' o negocIO.
Ento,·tál·'SC, V. reL Fazer-se torto: fig.
"o peccador quer que a Diviua vontade se
enlorte conforme a sua» il1art. Cal. § Desviar-se da ~oa direcção ~ Entorta,.-se o ne-'
gocio; (1. pop.l tomar má direcção. § Enlortar-'se; (L pleb.) 1icar um pouco embriagado.

EN'!'
.f1ntOl·CIIbál', (do FI'. V. Enroscar.
Entoncádo, S. m. (ant.) Touca{Io de que
usam as freiras. Tesl. da Rainha Sanla.
ElItoueill', V. intrans. Crear touça. tronco: engl:ossar a arvore. § fig, HobusteceI'.
I";ntollceh'ó." V. intrans. Formar, crear
touceira ; diz-se das plantas.
Eu'.olltleill'ose, V. rer. luchar-se.
Euto,nli'dn, V. Eotuviada. Fallar d'entouviada; i. é, gritando com desordem.

Prestes,

t:

167.

Elltoxlclll', V. trans. (do Lat. toxicu11l,
veneno) p. uso Envenenar.
Entozoá"los, S. m. pI. i\ome pelo qual
se designam todas as especies de vermes,
que vivem no interior do corpo do homem,
ou dos outros animaes; vermes intestinaes.

Melto, C. p. 390.

IEntozoogéncse, S. L (t. zoo!.) Produccão dos entozoarios.
- EutozoogcnéUco, a, adj. Que tem retação com a entozoogénese.
Elllozoologi'l, S. r. (do Gr. enlos, dentro, z60n, animal, e logos, tractado) Historia
dos animaes que vivem no corpo d'outl'OS
animaes.
Entrádn, S. f. O acto de entrar por algUIna cidade, porto, rua, porta, etc. § O10gar, por onde se entra. passo, rombo, quebrada, e tudo que dá ·p:lssagem. § fig. A
impressflO, ou ruptura, que I'az o tiro, ou
golpe de arma, frecha, lança, bala, em
qualquer corpo. eucetando-o: v. g. a lança nOO rI!':; entrada no corpo armado de laminas: "as balas não fizerão entrada !no
castello de madeira" V. Passada; Brecha;
l\ombo. Goes, Ch,'. Man. l. C. 91. § Ganha)'
entmela; passagen .resistida, e a força. n.
3. 9. 4. e 2. 8. 5. "por me,Vo deste commercio viria a tomar hum pé de entrada naquella cidade... e depois podi~ ali fazer
huma fortaleza" § Entrada; porto, por onde entram mercadorias. 13. 2. 5. 4. aent'l'ada do commercio do Decanu porta. (do FI'.
entTée. n'este mesmo sentido.) § lJirei·
tos de entrada; o que pagam as fazendas,
que são importadas. § lJar entrada na al{andega; annotar em livro proprio as fazendas que desembarcaram, ou vieram de
qualquer proveniencia, e se destinam a
despacho, a deposito, etc. § Entmda; (1.
de dir. emph,Vl.) Dinheiro. ou gratificação,
que o senhorio recebe do foreiro por fazer-Ih~ o aforamento, ou a renovação do
mesmo, luvas. Apezar da prohibição que
houve de se cobrar esse direito (V. Ord.D.4.
pOira(J. 41), tem continuado o seu uso em alg.
provlncias. Estai. da O"a, de Chrislo, parag.
14. § Correria, ou corrida contra inimigos.
Not. de Porto "fez-se esta guerra mais por
enlTadas, que por batalhas.. _satisfazendose mais de perseguir o inimigo com entmdas, e saídas ligeiras" M. Lus. T. 1. 275.
l. "nem fazendas, nem pessoas tinham seguras por bum só dia de seus assaltos, e
cntradas. Luc. 3. C. 16. r 2t6. § Entmdas,
pI. o direito de entrar no paço, em cer!as
casas, e camaras do serviço (lOS reIS, e pn~
cipes: "deu-lhe el-rei as entradas da can))sa do principe, como a camareiro-mór ...
fez merce de enlr'adas aI' lhe declarar a
mercê, que llJe e~perava fazer; e as lDesmas entmdas houve por bem, que tLvessem
D. Alfonso, e D. Manuel. Andr. ChI'. 4. C.
38. E estas eram as pessoas, que os porte!ros das camaras deviam deixar entrar ILvremente. Na cito Ch7'. se diz, que aos ~oços tldalgos F. e F. /illJos do amo do pnucipe Imarido de quem o mummentára\ ,,[0rão dadas melhores enlmdas, que aos o~
tros, que não eram on.lcl1udOS, para. serVLrem o principe" VieiTa: "tem as maIs francas, e familiares ent,'adas nos encantado§s
paços do supremo senhor (da CILina)>>
Enlmela ,. o cabedal, com que se entra em
sociedade: V. {J. a stta-(oi dc, ~u C/?m dOIS
contos de· nUs. § A porção de dlOhelro, ou
tentos, com ([Ue se entra para a mesa, ou
bolo no jogo. § Entrada; a somma que se
dá nas irmandades, quando se recebem os
irmãos; joia, § A boa entmda; ?- 9n~ pa ga m
os admittidos a confrarias, a iDlClaçoes, etc.
§ lJa,. d'entrada; o que dão de jOla os que

E. T
entram em

conrr,~ria,

associação, etc.

ENT
~

fig.

daI' (1'~llt/'(!da a ttverdade; logo da prlmeLra. Sa 11ft.". ~ De boa t;nll:ada.; (loc. adv.)
logo. a [Jl:1 lnen'a , ou da .pl'l.m~1I'11 enh'~da;
a pnnclplO, ou por pl'lnCIf1lo. Ba1'tet1'oS:
"dava ele boa enlrada hllm:! fusta .. "ás moça~ quebro· lhes o. focin.lJos de boa ent1'ada"
[]lIS . .1. sC. 4. {. 3S. "111111tas con~as yos dou
de mim logo d~ b~a entmda.. Sa l11t/'. Esll,:
Pl'ot. e ac. 5. I. 1/4. ul/. (j(l. "logo convldel
Cal Ido rlc boa enlrada" § De 11Ial entrada:
V. (J. solelos de mal entrada; os .que paga ~
Jlrcso, logo que entra na cadela. Ord. AI.
I. 34. pI'. § Da?' uma enlraela; (1. de tlJr.a1.)

.'nh·lllllcntrs

I

e Afaça, Ect. 2.

'

(anl.) V. Entremcntcs. M. I

El'\T
F.utroulll',·cl adj. 2 g. Que na_ce uas
entranhas, do intimo do coração: v. (J. 1L11Ii-

Eutl'llnll~uto, s. m. (ant.) Entrada: "en-' :;ade, odio, desejo - ; saudade - . Seg. Cert/'amenlo de villa" (rendida por armas). Ol'd. I CD de Diu, f. /116. B. Fio/'. 4.1). 103.
Af. I.
307.
Eutrlluh"vehllfollte. adv. Do intimo do
.'utl·l'uca, s. r. Principio, entrada. § coração: v. g. amar aÍguem - . AlT. 4. c.
Entrancia.·
34. /imo
.~utrauç{..lo, p. p. de Entrançar, e adj.
Euh'llubinha, s. r. SeI' elltranhillha;

r

Que fórma trança; entrelaçado: "cabellos (phr. vulg.) ter mas entranhas.

enlrançados" Tem'. c. 53. Eu{r. f. 179.
.':nt""llltn~Í1'{.rl v. trans. Guarnecer de
§ -, S. 111. Entrelacamento' a cousa que tranqueira, entrinc !eirar.
tem a rórma de trança.
'
I~nl"·"".l"eh·ill·""(" V. ref. Ilecolhcr-. e
.:nt'·llnçIHlor, II, S. O que, a cLue en· rm tranqueira, forlilicar-se com ella. Contrança.
to, 6. 9. 22. elO. 10. 7. "valias, com qne se
Dar uma senlla ~Ol!l que se cntra gTatultaEnl.,·.. u!)"."·,,·a, S. r. Acção de entran- entranqueÍl'avào» entrincheirar-se.
mente para assJ:t!r ~o. esprctacnlo. ~ En- çar; o modo de entrançar; entrelaçamcnto,
flnh'ànte, p. a. de Entrar. § adj. Angulrac/a; (1. mus.) PnUCI[lIO de um trecllo de cntrancatlo.
lo enlrante: V. Angulo.
musica. § Ent"ada; ag-a. alho, tractamelllo
.':IlCl:UlIÇÓ,·, v. trans. Fazo,)r cm lranças:
.'ut"l\I"i.lo, p. p. de Entrapar; e adj.: V.
ao que chf'g'a de novo. lJ. I. I. 10. "r~zer V. (I. entrançar o cabel/o. § I~ntrelaçar, cn- fJ·pobreentrapacLo. § Uabeçaentrapada;braço-; coberto com palmo ou trapo por feenlmela a <lIguem" § Entrada 1101' 'alnda; nastrar, encanastraI'.

l!!z-se do que se demora pouco n'uma viEnh'"nclll, S. r. Principio de governo.
Ita. § Ter entrada em casa cle alguem : aLi magistratnra. § Lagar de primeira entrancom alguem; dar enlmela em sua casa a cia, ou ele se(Jttnela; ele varia graduação:
alguem; ter, ou dar c.onhrcimcnto ou ac- v. (J. o SOl' juiz ele {óra cla vilta em lagar de
ceoso; ter ou _dar amizade: v: q. .tem en- primeira cntrallCia; o de cidade, e cabeça
trada com {uao;. "lenha o reJ lacil". en· de comana, era de segnnda entrancia. Delraelas para OUVlr todos" .'11'1'. 5. 2. "li- creio ele 23 de Olttub. ele 1759. Lei de L9 de
Ilha com el-rei !,l"raude entrada. e valia" Julho ele L700. § Na actual org-anisacão judiVieir. 10. 235. e fig. nday licrnça para gue cíal do I3razil ha comarcas de primeira, selenha entmela a YOSSOS ouvidos» li. elo l'lt/. gunda e terceira entraneia; e a sim se dep. 157. § Entrada; Ilrincipio: v. g. na en- signam tambem os respectivos juizes.
11'11(la dO anno, ela pl'imavem. § l!:ntraclas _:
l'luCl'àllbn, mais us no pI. .·:llt'·"IlIIl".,
Il angulos f'ntranles, "ue formam os ca- S. r. (do GI·. enleron, de enlos, dentro) Os
bellos na parte ullerior do rosto. 11. lJom. intestinos, as visceras; mais geralmcnte,
1. I. 19. § Entradas; no serviço das mesas, tudo que se contém nas grandes cavidasão .os pratos, qu~ se. julgam proprios u dcs do ventre: v. g. esta rntranlla. ou viscesel'VLrem-se no prlllclplO de cada coberta. va paelece; doença ele entl·anhas. § O ventre
~ E'I~m[la (do lia!. inlrala); (antiq.) rcnda. maternal: "bemaventurada a mãy, que troupcnsao, que se cobra; relldito Elucid. ~ xc em snas entmllhas, e sustentou a sens
Enll'actas, pI. nos combates dos louros, são pcitos tal !ilho" Vieim, 3. 25. 2. § fig. OR
as cortezias do eavalleiro. § Enlra(las ele logarcs mais profundos: v. (J. as entranhas
lcào e sahielas de seacteiro; diz-se do que a ela lerra. Lobo, f. 601. Cam. Sono 181. "cnprincipio se mostra arrogante, ameaçador. LJ'anhas Jos pencdos.. Vie/:ra, D. 150. "da~
capaz de levar tudo diante de si, e depoiR entranhas do naila tirou Deus a exislencia
acaba por se mostrar fraco e pusilanime. e perfeição (le tudo.. ·as entranhas elo mar..
1.:ntr·lulllllllns, S. r. pI. (an1.) Entranha. Ulis. I. tO. -enlranhas da alma.. Marcos,
Canc. {. 39. e 42.
I. 8. {'. [6. lo e 18.2. ChI'. t. I. C. n. "o filHo naturaL, filho das
e a {. 54.. 4. diz enlranhas,' bem como em entranhas do corpo ela mãy, o adoptivo fioutros lagares.
lho das enlranhas do seu juizo. Vieira. ~
1':lIlt'iulo, p. p. de Entrar. Que tem cn- Tel' más entranhas; ter mau coração, ser
tl'ada, admissão. Vieira: "alguns tão intro- amigo de fazcr mal. § As enlmllhas; fig. os
!luzidos e enlrados" (admittLdos a favor).
pensamentos occultos. Sego 6'el'eo ele Diu.
Penetrado, vencido: V. (J. cntl'ado ele lemo 1', e Cam. Lus. "dos faclos as - revolvendo"
de espemnças. ./ol'n. d·Ar1'. /;,.2. C. II. "en- os sf'gredos. V. em Escnllrinhar, o cxemplo:
Irado ela g ntileza de huma dama" "cnlra- esculll'illhal' as entraahas. § Seutimentos
do das razões" persuadido, movido. alcan- alfecluosos: -tem - de pai para os fiIlIOS"
çado. Luc. 2. 20. 1:16. "enlraelo das pala "trouxe outras enll'ctnhas, e veyo transfor·
vl'asl> (penetrado). § Enlrado; alcançado do mado na piedade lia ScnILOP. Paiva, S. I.
lJlIe segue outro, que se desvia c acolhe; 94.
em di:puta. rivalidade, quasi vencido. Luc.
.'lutl'uul,,'ulnlllcutc, adI'. ilfuito no iu9. I. § Apoderado, possuido, no sen1. passo terior: v. g. - no bosque, no scrlão.
Vieim, I. 461. "entrados e penetrados do
r'ut,·nulli.do, p. p. de Entranhar; e adj.
demonio" .. entmelo de Deus" "enll'aelos das § fig. Cacleia, ctlicio entranhado no COl'po:
lcnlucões" Vieil'. (traslação tirada da tropa, "peconha - na alma.. Feo, Q. § 0allo elo saque ãlcança ontra a quem perselrue, e do l)alõ enlrallhaclo ; o que tf'Ul uma vira entre
navio "ne vae alcançando. ou alcançou ou- a sola, e a palmilha. § Clwve como no mais
tro, a que dava caça). ~ Enlrado na eclade, entranhado inverno; L. é, na mór força elo
8U cm uI!lws; velho. § Somos entrados; i é, inverno. VieÍl·. 4. 295.
chrg-ou gente de róra. Ulis. Com. it. enEntl'lIl1hiu', V. trans. Metler nas cntratrou-nos o inimi!?o, passando as fúrtil1ca- nbas: "torna a enl1'anhul' o coração, o fel,
çlies. § Começauo: "entrado o.anuo, etc." e o fígado. no peixe» j?eo, Q. ~ fig. EntmArl'.4. L5. {. 121. '2. "cra - o lnvemo" H. nhal' a Deus em sua alma. V. diJ Suso, e.
/Jom. L. I. 9. pI'. § ii. Adiantado. § Esla,' SOo "achar perdido" para os entmnharem sienlmdo; (Loc. pop) e tal' um tanto embria- Feo. TI'. 2. r 199. § IIg. Fazer entrar, reco·
gado; estar com seu grão na :),za.
Iher para o intenor: -os entra~lhou nos
•':uh·lIj".lo, ", adj. Que traz trajos, ves- bosques». § Dar entrada no coraçao : y. g.
lidos: "homem de boa pe soa, e bem en- "essa cul'ulacle que entranha no CDl'açao do
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Irl!iar/o" V. do Al'c. I. 13. (j(Uç. cle Gendron. o/Tenclido aos inimigos, aos ingl'alos . .. só a
l'. 'frajado. § it. p. p. de
Divina gl'aça a inspira- "e ua alma entra.':utl·lIjiu·, V. traus. Pôr vestidos, trajos. nha o adio, e da vlllgança os sanhudos de§ - se V. rer. Vestir-se.
Sf'jos irritados»
Ió:llt'I·~llh"'.lo, p. p. de Entralhar; e adj. §
ElIt,·.mhú,'·se, V. reI'. Entrar mui denl)eiJ"~ entralhado' preso, enredado.
tro, embrenlJar-se: v. g. entranhar-se no
F.tltl·lIl1ll·Il', ./. trans. Tecer, ou fazer as bosque, no sel'láo: "Mtranhou·se S. Benlralhas tla rêde' enredar. Vieira: "as rotas to em huma cova" I;'co, Trat. de S. /Jento,
lIaças entrall1lL1Ído» lJini:;. lelyt. 9. § Pren- lJisc. 2. e ligo - no estuclo, anligu'id(l(l~s,
Ilel' nas malhas. § -, V. intrans. Ficar f)fl- etc. "no sorriso reverberava o hymno plD,
tl'alhado' ficar prcso enleado. H. Naut. I. II harmonioso, sancto dessa alma, qnando aLe~8. cnrcc1ar, no sentido proprio.
vantando-se da terra se enlmn/w.va nos sol·lutl'itn.ho>!l, contracç. de entl'e e ambos: nhos de um !Dundo mclhor" A. /ler. Eu1'.
-o I!:~pirito ,ancto procede d'enll'ambos, C. 3.) § ArreLgar-se na alma: v. g. entra·
Pai e 1,'i1hol> "amor de hupla parte, d'outra nllou-se-lhe 1tIn ocli~ á VÍ/·llff!.e: elc. § Enodever cnl1"alll/Jos o tinl13.0 preso» B, FiaI'. lranhou-se-lhe a cac/eta, ou cllteta no COI1)0;
3. 185. "elllrambasl> l: expressão lldverb.
metteu-se lllLLito pela carne.
VOL. r - rL. no.

ridas, etc.

"
v.trans. Cabril' com trapos.
§ Emplastrar. V. elo Are. 6. c. 8. ,t!lUns na.
cabeças entrapadas" § ~'azer maL as rOllpag~ns da pintura Presles: "llllm pintor lal
uao enlrapa»
.'luCl·lÍ'·, V. trans. (do La1. inlrare) Pa~·
sal' de fÓl'a para dentro por forc~a ou \'0luntariamcnte: V. (J. entr~r o arl'lL{al: Iii. Lus.
-enll'a'r a fortaleza.. B, I. 8. 5. "entrar a
terra- invadil-a. Luc, LO. 17. "para os taes
irlimigos os não enlmrem» (OS Tartaros ao.
Chins) Freire. "Enlmnelo Antonio a cidade
por força d'al:mas, etc." 111. Lus. '1'.2. f'. 48.
2. "entrol' o sino Persico" VieÍ1'. ~. 140.•
Entrar um navio a 0Itt1'0, quancto o sefl/((' ;
ir-lhe dando alcance, chegar·se bem, ou
q:uasi a eUe. Coulo, 5. 3 6. "indo-o seguindo mui apressadamente, e entranclo o mui·
tal> é opp. a sair se, do que o persegue:
llreconhecerão, que o cassaria a vinha enIrando (a caravela), e ja tão vizinho, que a
tomaria sem remedia» Viei1'. 10. 383. 2.
"a mór parte ela armada os vinha entrando" COlLtO, 10. 1. 10. e 6. \0. 19. "vendo que
os iuilllig'o o yão entrando .. alcançando. Id.
8. c. 3lo "os uossos farão seguindo e cntranelo» § Penetrar: "já em idade de 7, e .
entt'Unrlo 15 dias por 8 aunos. M. Lus. 7'.
'2. r 9. 4. e IIg. "pclos olhos da concnpi cencia entta a morte do peccado a no' a
aLma" "o maL entl'a os nossos rusticos casaes. § fig. Enlrou-o o medo, a magua, a
penacleal(Jlwllt, o I'eceio, asauelacle. on qualquer lembrança, ou movimento ali'ectuoso;
penctrou-o, apoderou-se d'eILe: "parece
que a ambos entrou a magua deste bom pastor» Lobo, P. P. 254. "depois que a deseollfiança os entl'ou" Lue. 5. 16. {. 338. V. de
Suso, C. 43. -ião-na ent1'andoestas palavras"
penetrando e movendo-lhe o animo: "ue
tal maneira o entl'ál'ào as lembranças, que
o jnnocente~ lhe IJzerão ... que amanhec o
morto na cama, sem haver outra cau a a
que a morte Sf' Ibe Ilodesse atlribuir. ()Oltlo, 7. 8. L3. "entl'ou o a Divina graça" penetrou-o,fez-llJe viva impressão. § Ser enlmclo;
(apassiv.) ser penetrado, invadido, occupado: "mas como ao fim, neces itadodasarmas
rtomana, se rf'tirasse á cidade de Jotapata,
foi cer9ado [lar Vespasian.o, e fazeudo bl'ava reslsteuma, ao fim 10t entraclo_ 11/. L1/s.
T. 2. r 70.4.
Enll·l'r, V. intrans. Passar de fóra para
dentro por força, ou voLuntariamente: v. g.
entrar em easa, ou para casa; entl'ar no
lemplo: -tudo casas terreas e antes que ell·
trassem a ellas" B. 2. 4. 1. "outro campanlleiro, que bouvem de entmr com elle :is
terra do Prestes João- Id. 2. 6. 9.. l!:71traI': fazer entradas por terras de inimig-os.
1\1. Lus. 2. 289. "entrou por suas terras fazendo guerra" inett. 3. 267. "que o conde
ja nom entrava, presumindo que era com
mingua de "'ente_ § Penetrar: V. (J. enll'ar
Entrol.i.."

tlln prégo na pal'ecle â [orça: uma estaca IICt
tel'ra, elc. § Começar: v. g. entrar o anilO, o
'inverno. § Entrai'; introduzir-se: "ahllsos,
que com o tempo farão ent1'antlo" Pilllleir(),
1. 220. E}ntrou a morlÇL; en?1'ou o uso c!a ,\'{ttYl'a. Utts. (. 3. § Esla mut ent,.ac(o o tt1ve)'no, o tempo ela campanha, elc. adiantado,
além da entrada. § Estender·se, prolongarse: l'. g. o cabo entra pelo /ltILl' uma Icrl lta •
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§ Entrar ve;;, ou mão a alguem; i. é, o seu guma sociedaclc, ncgocio l cm'e~lo, ÍI~lriga, comsigo. § Amar entre si; e úiz do que é

turno, gFo occasião: e no mesmo senlido, . conjuTação; ser,do~ assoclatlos; lOtCl:vlr, te~
parte ll'ella. Eneul. 10. 18. "que lez.aqUl
1
nossa polencia dura? onde enlro!t aqUI Juno·/. "enlrál'ão ua sua reb0l1ião. Arl'. 4. 16.
§ Enlmr em /'orro: V. Forro. § Entrar no
nttmero; ser contado, fazer parle: "ent!'ando neste numero o martyrio de Cl1!'lsloll
Vieir. lO. 380. § EntTar na posse, ou a posse, no C.'Jle1'Cicio, elc. começar a posslllr,
Senhor no templo, e offerecer hum cordei- exercer. Vicira. § Entrar na Retigião; raro. § Tentar: -que quando quer que hou- zer-se Religioso. § Envrar em si, ou e/enlT(I
vermos de entrar a alguma cousa aspera, de si; consiuerar nos seus deveres, pruclellpnmeiro com diligencia examinemos. 1ft ciaes e morae ; rellectir, conhecer o que
1. 3. pr. § Ent7'ar a Juizo com al{lltem; a lhe convem moralmente; recolher-se ~lentro
dispntar em juizo; e fig. averiguar direitos de si. Luc. J O. 1. Vieira: "enlret em II mesmeritos, racionalmente; contender. § Enl'rar mOIl ferI'. Castro, r 134. Luc. ~. H.. "outros
de guaTda; fazer a puarda d'aquelle dia, ou entravam Il)uito em si, ouvinqo, etc. VieÍl:a,
dias, até ser rendiao. § Enll'al' com alguem,' 10. 213. 2. iallando de uma nao, ([ue se vIra
ir a vel-o, entrar em sua casa. Andr. Clw. sossobrada, usa de entrar em St, por, tor2. c. 72, "o regedor, que coslumava en/Ta?' nar a si o que eslava fóra de si com grancom o capitão a qualquer 1J0ra» B. q. 7. 9. de susto: "os que j~ a linnão por lu~b~ de
«sabendo que estava só, enlTOU com elle. .. todos, como resuscltados da morte a VIda,
e se lançou a seus pés, etc.» § iI. Concluir, não acabavão ele entraI' em si» § Entml' em
acabar com alguem, persuadU·o, rendei· o conSideração: Y. Consideração. § Entrai' cm
com razões, ou á força: "não puderão os suspeita, dcsconfiemca; vir a lcl-a, conllenossos entrar com o iuimigo» Casto 2. C. 99. beJ-a. § En,trar na len/açli.o; seg'und~ o
r 191. § Enlra?' a contas com al.guem; pe- evangelho (S. Malh. 2G. 1.), ~ succumblr a
dir-l1l'as. § ii. Atacai-o de palavras, ou com ella pelo consentimenlo. § Entrar por casa;
violencia. § Enlml' um. hOllwm com uma acontecer: «elue não se devia reputar [lar
mulher; deslloral-a; ter copula carnal com grande maio que lambem cnlrl!:va por ca·
ella: it. procurar uma mulher para ter aJuu- sa dos muy fehces" 041'1'. "andavao em comtamento carnal com ella. Albuq. C0111.7n. fies. petencia com FI'. Berlholameo a honras, e
CM. J. 11. Euf". 5. 8. /' 99 v. UUs. 5. sc, 8. as diguidades, elle a aborrecêl·as, e ella a
f. 276. "en/m com a {ilha de AclJrysio a entrar· lhe por casa" V. do Arc. 1. c. 6. pr.
chuva d'ouro" o ouro corruptor dos seus (a se lhe olJerecerem sem as solicitar.) §
guardas na torre, onde o pai a tinha. Lus. Enlrar pela terra ([entro; loc. fig. penetrar
8. 97. a riqueza corrompe a castidade mais muito: "não llonsinto, que en/reis tanto pela
&,uardada, quando é pobre: Aohl'ysio quer terra elentro nos t'avores, e obrigações)) Loaizer sem ouro, pobre (do Gr. a, S(:!ll, e bo, f. 175. Id. ii. Atrever-se.
chl'!lsos, ouro): a chuva de ouro entl'ou com
)o;ut"'ill">lC, v. ref. A.colher-se, enlrar, rea {ilha do pobre. § Ter amizade, ramiliari- colher-se: ,clã nas covas manlimas se entradade, entrada. ii. fig. Ir ter com alguem mmll (os delphins) 6. 77. "lornar a entrarfamiliarmente, e fazer-se seu amigo: v. fi. "18, ollde não ha sahida" Cam. San. 50. &IT.
caminho elc entrar com DettS. Paiv. S. 1. 37. Cioso, 2. 4. "enlra-se em casa por uma gran§ Enlmr; caír: v. g. - em mortaes acci- ue porta» "aférro !I'elle, autes que se me
denles. Bl'ilo, ChI'. 1. 10. r 20. 3. § Princi- entre" i. é, autes que se me fnrte, ou se
piar: v. g. entrar a l·einar. Agiol. L!ls. 1'. 1. acolha em casa. FerI'. Cioso, 2. 4. § lJeixarEnl'ra?' no govemo, capitania; principiar a se ent'ral' elo medo; não combater essa [laiexercer o cargo. EU/I'. 5. 8. Enl'rar nos 10, xão com boas razões, e virtude. Paiva, S.
ou 12 annos de edade; principiar o anno "deixQJ'-se entrar das paixões" Luc. 1. c. 2.
decimo, ou duodecimo. ii. Entml' cm wn § Enlrar-se elas l'ltzÕCS, das sanc/as admoeselisctt1'so, na l'elação de ttma hislol'ia, etc. ii tações; convencer-se, render-se. l"eo, Q.Enlrar a tallm'; - a comer; - a esletdal', (la brand'ltl'a, carinhos, e/c. deixar-se penee/c. § Entmr na ma/eria, na questão; occu- traI', vencer. Luc. LO. c. 5. § Entrar-se; enpar-se d'ella, não divagar. § En/rar na con- traI'. Eneida, 8.8. "as próas manda pór em
'versação; lomar parte u'ella: Btlt/. § Entrar terra, e alegre se enlra pelo umbroso rio".
na balalha; ter parte n'eIla, ser dos que pcEuta'uvlÍ", v. lrans. Travar, eutrelecer,
lejam: "começou a ferver a cuiJiça, e am· enredar. li. lJom. 2. 2. 3. 56 v. «assento'
bição, e enl'ral' em batalha com a constan- em toda encoslad05 a huma rede de ladricia, e inteireza da rainha. V. do Arc. I. 6. Ibo, que vestem 1Jera~, entmvão mosquetas"
pI'. e fig. "entTar na balalha com os podeEuta'iu'c, por es/o/'co, obs/aculo, embararios espirituaes ll IIT. 1. 5. § Entmr cm uma ço, 'impedimento, é Gallicismo uesnecessario.
peça de lhea/l'o; ser dos que a representam:
~utrúz. V. Antrax. P. Rtb. Ret. 1. n.· 41.
v. g. elle enlra bem, ou mal n'esla comedia; "cntl'a;;es do auimo" fig.
i.
representa bem, ou maio seu papel. §
i;:nt"c, prep.Jdo Lat. i~üer.) Den~la a reEnt'rar em scena; apparec.er no palco para laçao de sltllaçao em melO de vanos objerepresentar o seu papel: 'tt. no fig. prlllci-' clos: 'V. !l. entre umas ar'Vores; enlre Scyl·
piar a faUar; ou p"ôr-se em evid~ncia por la, e Cal'!lbdes. § Sig'nifica Oespaço de temqualquer. modo. § EntTar em cammlw; pór- po med~o: V. g. entre as qua/'ro c cinco horas;
se a cami.nl.lo: "sõem ISSO mesmo os que... eutre dta; entre anno; no decurso do dIa do
querem ir as feiras, ante que enbrem em anno. V'ieira, lO. 2ll. «entre as nove e <Iez
caminho, apparelhar mantimentos" lfi·. 1. 3. horas da mallltau" II. Dom. 2. I. 5. «1~luitos
«estava com aqueUes cavalleiros, para en- dias de pão, e agua entre anuo" "entl'e noitrarem em seu caminho" (começarem a sua le teve dois accesso de febre com pouca ou
júrnada) B. Olar. 2. 9. § Entl'al' na C01l11)0- lIenhuma inlermissão" 11. Dvm. 2. 2. 8. "orasição de alguma c~usa, ~. g. guisado, medi- ção não só eltvl'/} dia, mas a maior parle da
came1!lo; ser dos .mg-recti.entes. § En/rar no noile" § Alguns escriptores disseram, incorcoraçao, ou na tde_ta; VII' ao pens~mento; rectamente, 'v. g. entre 'vós e eu; enlre et-rci.
vlr-llie deseJO, t~nçaa, conselllo de fazer al- e eu; a cOIIJllncção e ref~re-se a en/l'c oc. g:uma cousa: lInao ent~'e em sel!- cOI:ação sol- culta por ellipse, e declarada deve ser enlre
J.lclta!·" 41'1'· 1. 5. I· 6. 2. tt. E'~tl'ar na vós, e enlre ruim, e não eu. § Denota esta
tl.1~agma~o: -o ql}e o me tre e pIloto fa- preposição tambem o meio das partes de
ZIaO, mais por nao..desconteutar a quem um corpo: v. {l. por enlre )tm musgo anlitanta reverenCIa devI.ao, lI.ue por esperarem, go vcrde cscu'ro. § E o estado medio de quan~n:t JJle entral' na tmagmaçam tal cousa. lidades oppostas: v. g. elllre azul, e 'Ve/'de;
Veetra, 10. 2l4. § Ent/'al' nas ent/'anhas da entre vivo, e morlo : lIe a trisle acbão enl're
ter/'a; na sepullura: ~desque sabimos dos viva, e morta" M. C. 12. 27. Eurl'. f. t9l v.
ventres de nossas mays, té que enlramos "o meu animo entre temor, e esperança não
nas entranhas. da, l~r/'a" A·/,r. 9. 3. § !E.nt/'!1l· me asseg-ura" lIenlTe doces e salll'adas" Loem lacltga; pnnClplar a cançar-se. Sa Mtr., bo, f. 627. e 628. "entre fome e desesperaEsll'. 1. .4. § Entrar na graça de alg,!,em; çam" B. 2. 6. 9. § Ent7'e; dentro: "enll'e a
consegUir o seu fav,or. § En/rar o nv no concha amada a tarlaruga tem quieto abrimal'; desemboccar n elle. § Enll'al' em al- I go)) Lobo, f. 604. § Entl'e si; comsigo, para
enlTar lábo a a alguem. Eu/i'. § EnlTal';
(antiq.) obrigar-se: "eu promello, e enll'o,
que âê e pague, etc.• Elucid. § Enlral' a
alguem,! i. é, onde elle está, a fallar-Ihe,
etc. Paiv. S. 2. 98. Lus. Tralls{ "enI7'al' á
rainha. Flos Sancl. p. 136. -se me quizer
abrir, entrarei a elle, e cearei. e p. 187.
"atrevidamente entrou a Pilalosll "entrar ao
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e,

acanhado, que. não ousa declarat'-se a qucm
ama. Lobo. § Ler uma cal'/a entre si; pam
si só, sem pronunciar o que n'ella 'e diz.
AI~ P. c. 132. § $nlre nós fique o s grccto ;
nao se commllrnque a ontros. § En/re si .
(rallando de varios) uns com outros : COIn~
binaram, ajuslaram entre si. § Eslal' entra
a vida e a morte; estar em perigo de vida.
§ fI' ou estar enlre as ele;; e as onze; (loc.
pop.) ir ou estar um tanto embriap;ado. §
lJ'entl'e; loc. prep. do p;rupo de : l'oi tirado
á sorte d'erttre eUes. § PaI' enll'c; loc. prep.
atravez: lJassOlt por entre eUes. § Na composição de outra~ palavras, enlre significa:
algltJn tanto, um pouco, quttsi; V. g'. entra.
abril', entl'evor; ou vale por inlel'. e quer
dizer: no meio de, no in/cI'vallo ele; V. g.
entreacto, entrccasco.
Entrcllbé.·to, p. p. de

1~lllreabrir;

e adj.

Um pouco aberto; meio aberto: "tinha os la.

bios entreaber/osll.

"';ntl'caiu'ia', V. trans. Abril' um pouco'
abrir a meio: "enll'eab"iu os olho. "~o
'
Entl·ci.cIO, S. m. Tempo que corre entre um e oulro acto, nas representacões
theatr'!oes: § Cnrta peça dramalica, de'genero LIgetro, que se represenla ol'dinariamente entre a peça principal de um espectaculo llleatral e nma comedia reg·ular.
Ent"cbllt(W'l!lC, V. ref. Debater-se, combater.
Jlo:uh'cJu'l\nco, ", adj. De cõr branca cnm
mescla, ou declinante. Leão, DescI'. C, 12.
,'palme entrcbmncoll (sedimento de agua
lllermal, ou cousa semelhante).
E nh'ccllI h"", e derivo V. Jnlercalar, etc.

60e.I, Cltr. Man.
rEutl·c "IlUlbiltlo, l'l, adj. (t. do braz.)

Diz-sr das (ig'UI-as, li ue, POI' entrarem em
outras, se pilrtam de cór diversa na parte
que entra. § fig. Enreuado, encambado com
outros. n. 2. 'L 3. "foi surgir tão visinno
que (Icaram as boias entl'ecambaelasll.
'
Ellt"cciIlHl, S. r. (t. de archit.) Espaco
que fica entre as estrias, ou meias canãs
de uma columna.
l';lltrcciel!l~Il, S. f. ou Ellh'cCll!lCO, S. m.
Parte da casca da arvore immediata á mad~ira, que os autigos chamal'am liber. § 1\
parte da madeira, ou dos cõcos, que e"tá
depois da casca exterior, e cobre o miolo
mais rijo tla madeira, aliás o branco, ou a
.fi ne cobre o cóco, que se come, e este el1tl'CCltSCO ás vezes é a~sas rijo. /3m'J'os, 3. 3.
6. Lu:s da !dedo p. q04. V. Estõpa.
.':OIt1'CCCdêl'{ e derivo V. Interceder, ele.
M. Lus. 2. 59..
.
lI';lIh'cch"llo, n, adj. Que lem entrecho,
enredo.
!':nll'ecbo, V. Enredo 10 drama.
Eutt'ccltocá.·.sc, v. ref. Diz-se de dois
corpos, que embatem um no outro, estando ambos em movimento, e reciprocaudo o
seu encontro, ou choque. § A. sna signiucação não é idenlica com a do verbo clwcal',
e POl' isso nos parece llece"saria, além de
nào desdizer da analogia. Gloss. ele Gall. de
S. Luiz.

Eutl'ccllbádo,

,ignif. incerta. Canc. (.

l69 v. "o matou d'entrecilhaétoll falta de

cavallo.

UJll

S. f. (t. naut.) JEspaço
entre uma e outra coberla.
Eut,'ccolíUllUlo, s. m. (do Lat. inlercol1~mniwn) O espaço médio entre duas columnas. OM. dos Coneg. RegI'. 2. 7. 97.
.'"h·CCOllhccé." v. trans . .Não conhec~r
bem, mas algum tanto, como cousa que Ja
vimos. Apol. lJial. r: 337. "que desfigurado
me r.arece que en//'econhcço alli ao conde
de vllla Medianall.
Ent.'cconhccc.'·se, V. rer. Conheceremse mutuamente entre si uns aos ontros: v. g.
os soldados pelos uniformes, senhas, apellIdos ele gnerra. B. Flor.
Euh·cco",·é." v. intl'an . Correr entre.
AI'I'. 4. 2G.
133. 3. "entre nós, que ha~l'
tamOS a parte boreal, e os ... qtte habltao
a austral, enlrecol'I'ia o Oceano nunca navegado de parte a parte ll •
Entl'CCol'tátlo, [lo p. de Entrecol'lar- c.
§ adj. Cortado, dividido, alravessauo cm
varios córtes; interrompido.
Ellt.'ccobél·ta...,
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1:1l~I'C~'OI'{'íl'"!s~, v. reL Cortar-s~ Ull~ ao alguma COl/sa; dar-JI1'a, dar-lJle a posse sem falla. (do Lat. integr&, allteposto'o 1',)
o~tro._ «OS rayos vlsuaes se ent1'cc07'lao» 1. é, I d'ella, satisfação d'ella. Ord. Man. 3. 71. Elucid. Suppl.
nuo vao parallelos, ou eonvergentes, antes 30.. § EnttcgaT; trahir: v. g. - o paTceil'o
Entl'cjún{o, S. f. (t. bol.) Y. Entrenó.
de ~e cortare\?
no .logo; o amigo, o criminoso. ou o que nos
Elltl'claç{ldo p. p. de Entrelaçar; e adj.
Q,•• "C,rccoMC'ldo, S. 111. ,!t. naut.) Obra do confiou o seu segl'ed(); revelando, delatando Enlaçado, enleado, entretecido com outra
l1a~JO, e.ltire"OS co t.~dos J~t~rno.e rxterno, contra a fé empenhada de o não fílZer. § cousa.
F.llh'claçlllllenCo, S. m. O entretecido,
pala o lefor",ar, quando.. e franzlIlo. Ama- E!lt1'cgal' o exel'cilo; sacrifical-o, fazei-o ca-

.
lnr no poder do inimig·o. § EntregD:T o sc- ou enla 'amento de uma cousa com outra.
carreira de ossos (fI'edo,' revelaI-o, dcscobnl-o atralçoada- § O acto de entrelaçar.
que sailem do es- mente. ~ Entl'cgol'; conOar: v. g. entregou
Ell{I'cIIlÇál', v. tran,. Enlaçar, enlear,
pluhago das rezes, carneiros, poreos: "hum os filhos ao amigo. Blul. § EnI1'lJ[fa1' á mol'- enlretecer nma consa com outra.
cnlTcc~slo de porc~». § Cousa que esta de le; abandonar:' "move contra a Guilhelme,
)':n{re,lhill'. V. Entralhar.
permeIO eT?tre dOI como c05tado~: "hum e á mol'ú; o entrega» Mat. eonC[. ,Enll'egar
Enh'clillhll, S. r. E paço entre duas
c~tre pct"CIntado de 90ydas de cairo, que ao esquecimento," esquecer. § Enttcgal' ao linhas. § Palavra, ou palavras, que se hasa~ os - uo cOco» Vlco'a, 10. 100. 2. (II. (ogo; queimar.
viam ue escrever em uma regra, e por alJi
Cairo, e o logar de Barros, fallando d'elle
JRlll'I'e~ill'·"C. V. rer. l1ender-se: v. (/. se omittirem, e escrevem por eima no esna: lJec. 3. 3. 7. e. Entrecasco~) rorque o ao inimigo. § Entrertar-se; dar-se; delxar- paço entre duas linhas. § Diz-se tambem
c.alro e~toj)ento esta entre a prlmeJra casca se ir: v. g. - ao esludo, ao somno, ao pran- das fraudes de antigos tabelliães nas cnl7'elihz~ mais externa do cOco, .e a outra casca lo, á ira, ao a?1Ior, ao interesse. Anclr. ChI'. nhas, com qlle accrescentavam, o que as
1I1a1S dura, que cobre o mIOlo, flue se co- '1.. c. 33. - ao vinho, li comiela. Lobo, f. 81. partes uão diziam, e elles depois 1'esaLme, e da ~ oleo.
.
demasiar-5e. § "Enlregar-sl) todo ás ag-uas vavam. Aulo elo Dia ele Ju~o. § Tambem é
Entl'cdlloba, S. f. (anL) O recoll(1Jto do do mar" deixando·se levar d'ellas. Al. e interpretação, ou tradueção interlineal do
al~imq, o secreto da imaginaliva humana. Moça, 2. c. 1'2. "OS fumos do vinllo em cjue texto. § (t. 1J1us.) Espaço, ou inte1'vaIlo enIR· Vtela Sol. c. 11.
se enlrertara atluella madruO"uda para Jle tre as linhas da pauta. § (t. de imp.) Peça
IEnh'c"!!ênt<l"', Iqc. adv. "àl{~1' entre- dar coragem ao comeller» D. 3.' 5. 3. "te- de metal de t)'PO destinada a alargar e esdcntcs,' nao pronunciar bem. § 'lO/11a?' al- Illeo que os soldados se quizessem cntregal' paçar a composição typographica por maior
qltel~t ~n~l'e-dentes; enga.r com elIe; crear- naqucIla fazenda, em recompensa do seu clareza ou elegancia.
Ille JUlm15ade, e andar as razõo- com elle. trabalho. leI. 4. 4. 7. pagar-se. § Elll1'egarF.nll'cllllhÍldo, p. p. de Entrelinhar; e
V. Dente. .
se a atgl/em' dar'5e-lhe ]101' amizade fazer auj. Que tepl entrelinhas. A'ltlo do JJia de
t:lltl'c-dún, adv. Duranle o dia. 11'1'. I. o qne 'elle quer, e governar-se con10 elle Jlti:.o (alIudindo ás fraudes tabellióas: V.
8. fi. N. 2. 8'2. (~nem !)ehem enlreelia" Pant. dirige. V. c/o Atc. '1.. 30. ase Ule enlregou Entrelinha). § Accrescentado com entrelic/'Av, c. 33. § Nuo comcr en/t'e-rUa; i. " fóra tOllo». § "Enlregar-se nas mãos inimigas» nbas; eseriplo no claro entre duas linhas.
das horas de almoço, jantar, etc. V. En- L1Is. 2. 2G. render-5e-lhe. § Enl1'egar-se em § Composição enlrelinhada; diz-se Das tycaplivcil'O; clei.xar-se captivar, como enlão pOl;raphias da que é espaçada por entrelre,
Ellt...cdíc{o, s. m. It. jurid. e eccles.) V. diziam, em vez de prisioneiro de guerra. linnas.
FJnCrelinhell', V. trans. Escrever 1I0S
Interdlcto, !5. P. da 11. Gen. T. 6. r 387. B. 2. 2. 9. ~ Enlreflar-se de algw7!a cousa,
§ -, p. p. lrreg. de
011 1JCSSOU.; tomar entrega, posse d'ella; se- claros entre as linhas e ·ci'iptas. Os antigos
ElIt~'c.ti"'él', v. trans. Prohibir: "não se nJlOrear-se: "quizcl'U entrertal'-se de sua pes- di seram anl1'elim'. § (t. de imp.) Metter,
cnlredtzelll_os Sacramentos da Igreja a nin- soa (do JJreso). l:J. ~. 2. 2. "a rapariga de· ou intercalar entrelinhas na composição
9'?em, senao por crime, etc.• Gocs, ChI'. ]lois 1,": enlrcgou a mim" EU/i', 5. l. Casl.
typographica.
.
Man. 3. c. 61. \7. Interdizer."
c. 57. (. 77.. "os Mouros se elli1'egaVCto dos
Eiltrclocnçiio, e deriv, V. Interlocução,
Enh'c~scolhill'. v. trans. Escolher de cativos.. Jom. cl' Afi'. L. 'lo c. 10. § Enlre- etc. como hoje se diz.
gal'-se cle alguma rlaulrina; aprendel-a bem.
.~tlh'cI<lIIO, 0, adj. De contrabando. Naenlre vanos. B. Flor.
E:uh'críno, 3, adj. De sorte, 011 lote Filos. dos Pl'inc. 1. r. 25. § Enl1'cgar-sc ele vios - ; que traficam o furto, nas terras
meião, entre o fino e o grosso: clUlpeu eu- al{/uma cousa; pagar-se, satisfazer-~e. Ol"ci. onde lia companbias exclusivas; ou nas
lrelino; eambraia entrefina; panno, galão Ar L. 5. T. 108. "ent1'C{/al'-se das divida" colonias, e maroas das Dações! que não dão
entrefino.
e L. I~. 130. "deve·se enlTegar pela solda- entrada franca aos estrangeIros, e que
Ent,'eEolhc.íeco, n, adj. (t. bot.) Diz-se oa. indemnizar-se.. . pagar-se: e fig. Andr. tem portos vedados, e de commercio excludo pedunculo quando nasce nas axillas das Ohi'. 3. C. 35. "Clu7'Cflar-se dos gastos que sivo para os seus, ou para os privilegiados
folhas oppostas, ma que se seguem altel'- fizera. "enll'egando-se elo somno que 1)er- nacionaes.
dera» Lobo, 64. "enI7'ega/ulo-se então da
Eob'clímbo, e Ell{rclímlo. V. lnterlunativamente.
Ellc'I'CrOlhOs, S. 1lJ. pI. llscollderijos, es- longa ausencia em que o tempo os puzera» nio. Eu(l'. 5. L "foi-me revelado por cercaninhos de algum ellificio~ JJ. Ji'. !Jan. e no JJeseng. P. 2. lJisc. 6. "desejo de mc tos enlrelunhos» i. é, noticias vagas, ohCart. 28. Cento 5. "revolvidos os - desta enlregal' elu vo sa conversação, do que nas scmas.
horas passadas tenho perdido•. § VingarJilllh'elnzir, V. intrans. Principiar a lulivraria..
Eutl'cfõr .. o, S. m. Peça entre o forro e se: "entrcgm'-se em mim cle culpas alheyas. zir. § Deixar-se v"r atravez alguma cousa;
a 1101', ou a l'arte exterior: v. g. o - do Lobo, Pereg7'. satisfazer-se, indemnizar-se. transluzir. § Começar a vêr-se, e distinguirvostido. Arte de FUl'Iar, c. 54. 5 A parte § V. Dar, syn.
se,
entre o telhado e o forro da casa, feita de
I;;ntl'él;ne, adj. 2 gen. Dado: V. g. - ás
Ellh'Clllltdín'o, adj. m. Diz.-se do vinho
madeira, aliás guarda-1Jó. § Entreca ca. elclicias, aos iJra:;cl'c-s. § Habituado sujeito: entre verde e maqm·o.
Lobo,
10. "que J10 o - da cortiça". V. "outros males a que os Jude€ls estavão Ell{I'CmcúdalllCn{C, adv. Pelos entreamo. § Enlre(orros do navio. Coulo, 10. 3. quando Gh!'i to lhes 111 ·\gava. A1'1'. 5. lG. meios.
5. "trazia nos enlre{orros muitos Venezia- 11'l. Lus. 2. r. 43. 3. 11 tendido: v. g. - aos
!>lltl'cmcáelo, p. p. de Entremear. Qne
nos. (diubeiro, zequins).
inimigos. § lJa?' alguma cousa enlrcgue; de tem cousas diversas em meio de outras:
(,:Ilt1'éga; S. f. O acto de eutregal': "el- mão a mão, de contado: "dar-llJe-beis Lui- "carne - de fibras, e gordura» "erudição
Uey os festejou muito, e jurou; as 11a1.es, e tosa cnl1'eglte" ou talvez inteira, como se solida - de t~das as llóres,. e elegancias
as mandou apregoar por ua Cidade, man- interpreta no Elucld. SU1Jpl. § Eslal' enlre- das musas O?als amen~s, e nsonbas».
dando logo fazer - das cousas que esta- aue de alguma coltsa; o que a recebeu: v. y.
F.n{rcmc...., - CIUl', ou -- cyal', V.
vam capituladas" COlt/O, 4. tO. 6. § O aclo estou entregue da caT!a; (ui, eJ~lregue do tl'ans. Pôr de pe,rme!o: entremear as c6de trahl!'.
dinheiro' ))aO'o, satlsfeilo, resltLllldo: - do res; as fl6res no Jal'(l~m; - o eslud() com o
Ellh'egúd!lménte, adv. (ant.) ]o'ielmen- somno pérdi/lo; refeito. § Posto eu? ]lo.der: diverlimenlo; - o 1mbalho COI~t o descanço,
te: V. g. dm' eslas cousas bem e entregada- V. g. - nas mãos da morle. Conspu'. I· 23. elc.
mente. Elucid.
L. '''terras tão enlregucs a superstição 1\lahoEllh'cmcúl', -:- clcír, ou e3'{n', V. trans.
En{l'cgildo, p. p.deEntregar: e ac1j.Que metaua" Luc. 1. e. 12. f. 41:i. "cnlTcgue na Estar de permeIO: V. g. entremeando lanse entregou. § Entregue. Lus. 3.40. "e já-(o vontade oa ventura» Cam. Eteg. 6.•Carres, los m.ares, e lanlas leguas de tel'/'a. Brito,
reu) espera pelo golpe tão temido». V. En-. a quem forão enl1'egues por el-Iley" fi. N. Gtterl'a: «da salla acamara ent1'emeia hum
t~egue, como dinere. Pinheú'p, 2: 70. § Res- 1. (. 32. «depois de ter - a fortaleza» An- (ruar~o, ou antecamar!1_» Vasco Chr, f. 32.
htuHlo do que lhe faltava.
clmd. Chl'on L. C. 51. B. 3. 3. 2. "para re- "naçoes que entTemelao § Passar algum
Enh'egllcluh'o n. adi. (anL) Que se de- cobrar a filha e a fazenda, se ambas junta- prazo, successo entre duas épocas: «dos
ve dar, entregar, réstituil'. Ord. Ar. 2. r meute tivera enll'eg1.f;Cs». § ~(Mostras n.amora· annos de 500 até hoje enI1'C1ne)Já1'~0 mui·
2t "Cousas ent7'egadoiras".
das e enlregues» i. e, rendIdas, venCIdas de los de guerl'a » "ent1'cmeYllndo !J11}I~OS ~u
Ellt~'cl;adôl' .., S. O que, a que ntl'e- amor, olferecidas a seu querer. Palmo P. 2: tl'os. successos que alll' e omltLlrao» lllga. § tl. O que atraiçoa alguem.
c. L48. "estando tão -.a fazer a vontade a terVI!'.
.
~;uh'c~ll.dàlll'O, n, adj. V. Entregadoil'o. came» sujeito, ou babltuado, e como 1'enEnh'clllcchns, S. f. pI. (t. naut.) Tráve~,
Ent.'cgíH' v. trans. Pór alguma cousa dido. preso, captivo: "alguma - aos ]1ra- que COrrem de costado a costado, por ballIas.mãos, ou poder de outro: V. g. entre- zeres sensuaes. Paiva, S. L [. 39. § Gon- xo das cob~rtas da artilheria, .com !5uas
~uel-lhe a carla; entregou-o ájusliça: «en- Liado. FerI'. fll'isl. 5. 2. na fazeuda que lhe curvas, cavilhas, quando o navIO esta allI'Cflando·o do peito, e mimos de mãy nas linha ent7'egue" Paiva, S. 1. f. 154.•A es- quebrado. l}arb. Mem, de JJ .. Seb. L. 385.
Illaos, e doutrina de bons mestres.. Luc. tes homens deLxava enl1'egue a fazenda e
Eutl'cmcelio. V. EntremeIO. Alma lnsl1'.
1. ,2. § Pagar, satisfazer, iudemnizar. Ol'd. vidas de seus vassallos.. Porl. Rest. (parece lnúmneelio, dizem 011tr9s.
AI· 2. 67. 2. "clltregassem ao dono ... tudo devia ser entregues).
'.
ElIta'c uc~:t:I", - ela"', ele. V, EntreII lJue.lllC tomassem» restituir a cousa, ou
Ellh'égllcmén{e, adv. (an!.) "Re~eb.1 em meado, - Clll', ele.
.
o eqUIvalente. § Dar posse: V. g. - o go- dinheiros contados entreguel11.cnl~. 1. e, cl,~ I Elltl·cmel .. ,~. m. O esp~ço medio envenw, a IOl'tale;;a. § Enlrega7' lúguem de mão a mão, .ou á vista, ou llltelramenl0, lre duas cousas. M. Lus. 5. I. 59. 4. "quem
ml,_ 2. ,

J,"hcc;),,{o, .. m. A
c~m carne, atra\'essados)
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tem vi inlJo poderoso no entremeio, deve
~~senlar lianca com os col1ateráes>l Vasco
/I'ot. {. 37. 1'- .neste entremeio de annos»
Jiranclão, Conselho c Voto, p. 3. e Dt. Lus.
T. 4. L. J4.. c. 7.
12G. 2. § Entremcio;
Peça de renda, ou bordada, que se applica
as roupas entre outras lizas: os cnt1'cmcios da camisa; o - da saia, llo lenço,

r.

ENT

ENT

I

mora entre montes: V. g. pOI'los, gargantas, tremeHer l:l1la.s cousas por outras, ficanllo
gcntes aldeias - ; lerm - .
uma, enlremela.s nas ontras altcrnadamenElltrcmostr'll', v. trans. i\lostrar'sú em te, ou sem tanta regularidade. § Fazer couparte ou com reserva. § fig. Dar a conbe- sas divers~s, inteITollll~endo-se.
.

ceI' eÍeixar peroeber.
lI';nh'csctn, On - SC)'O, S. m. CaVidade,
1':lIh'CIIÓ, S. r. (I. boI.) Espaço, (Iue me- sinuosidade de permeio de ontros corpus:
deia entre dois nós da haslea, ou lO lron- "tem Dluitos - I\p cerebrol). § fig. Ilolllem
coo lJrol.
ele l1lttilos cnlreseios nos cascos: que tem
t';ro.
1';lIh'cUllhlúdo, ti, adj. (I. Iloet.) QIIC muita maxima e ,aber recoudito. EU/i'.
F.nt.l·cmclo, ", adj. Que está de permeio, está entre nuvens: v. g. o sol, Ct lua - . F, 5. 5.
Entl'cscllIcill!ll. p. p. de I1ntresemear:
011 110 meio de qualqucr cspaço de logar, ou t/ljs. 7. ,%5.
i,;nh'cOn\'''', V. lrans. Ouvir alguma cou- e adj. «agro de algodões - de legumes...
tempo: -espaços intercalares, e entrcmcyos»
F.ntrC!iemcu.·. V. trans. Semear de per(de festa a festa) l'ici1'. 5. 288. que inter- a indistinctamenle, não perfeitamente.
R~nh'cl.i ... no, S. m. A tá boa da estanle, ,'meiO. § fig. EntrC'mear: «collar de safiras
rompe, descontinlia a série, extensão, prazos de tempos. A/'r. 4. 5. § Cór cnl1'emeia; ou armario, que divide os compartimentos - de pero.las> ll. 11'. I.. 300.
I':nh'csoln, s. f. Peça do calçado, que
a que e ·tá entre duas principaes, ~ue par- de alto a lJaixo.
ticipa de uma, e outra; arloçada. I ase. 11'0Enh'cl'IlHS'Í1', V. tran . Passar por en- vae entre a sola e a palmilha na obra
g-rossa. Arle ele jI'ul'lar, C. 54.
lie. 107.• gerão mulato de cor entremcia» tre.
";nh·cl.nnsu, S. r. Inlervallo, e pnço in-I Enll'csillho, S. lr.. O espaço entre o chão
Id. 113.• causas cntrcmeyas, e instrumentáes" Fios Sanet. lJ. 135 V. V. Antremeio, e termedio. B. Flol'. 4,. 195. «dando-se algn- e o sotllo, ou soalho da casa. § (do iiI'.
ma entTepausa aos negocios»
ell/l'eseuit) Casa baixa acimà da loja. c por
IlItermedio.
)·;nh'cmcntc. ou - tcs, adv. Entretan·
";lIh·CI.ccill·. V. Tropeçar: "o cavallo baixo do primei 1'0 andar; soure-loja. II. Dom.
2. 2. 1. r 205. 4. § O espaço entre dua'
to. Df e Moç. I.' c. 7. "o que havião de fa- 61ltrepcÇltnclõ o derribou» lnccl. 2. 3!l9.
Io:nh·cpecll. S. m. Obslaculo, impedimen- membranas. Gatv. 1Jesel'.
3'.1.. (I'atlando
zer-" let. Ect. '? § Em quanto. § - , S. m.
de um animal, que tem um bolso COUlU ,dTempo entremeio, que mediou. Arr. 4. 19. to. li. Pcr. •
J;;lIt.I·Cpcllilllo,
adj.
[I.
do
!lio
Grande
do
p;ibe!ra,
onde
recol!le
os
lllhos,
e qne .lIO
r. 125. "nostes cntrcmenlcs ..
J·lnh·cmc!<;. \I. Iilntremez.
Sul) Que tem pello de tres cores, preto, llrazJl se chama lJrea): «ueste - lia bal'l'Iga
,·; .. II·cmêsn, ou -Illczn, adv. Em quan- branco e avermelhado; diz-se dos caval- tem Iluma mama". § Tor muitos cntrcsolhos; ser refolbado, retraltido. § Os mlrcsoto se janta, ou ceia. Cunha, V. do Are. "o los.
papa praticava ~ des grandes feitos de arE"II'CI' '1'l1ill', V. trans. (I. !lesp.) ~rettel' lhos elo cOl'ação humano; refoJilo~. onde se
as IJel'nas entre as de outra pessoa. Cane. escondem os seus segr dos: e hg. os semas dos Portuguezes»
gredos. AtllO{JI'. r 103.
":"t1'clllctlél', V. trans. ~lelter de per- r 154 V. «el1.lrepel'lwr tal dama..
.Jo:llfrcl.él'lInll. S. f. 1'11. A parte inlerior
ElIh'csonhilllo, p. ]1. de EnlresolJilar; c
meio, entre, ou em meio. PaioL P. 4. {.4,5.
,·cnlrcl1lcUia por entre seus cabel10s foUJas das coxas.
'
adj. Entrevi to em sonhos, ou vagamente.
de murta, e louro» "elll1'cmctlcr rosas nos
Enll'cpilllsCI'''s, S. m. (t. archiL) O in- § ligo Devaneado.
la{:o , grinaldas» lJem. Sún. Arr. 4.3. "po- tervallo entre as pilastras.
Elltrcsoubár, V. lrans. e inlrans. Sonhar
Jas mentiras que 6ntTcmcUcm[nas hi 'torias),
);lIt.l·cl.ohncnto, S. m. V. Inlerposição. vagamente, conl'usamenlc. § fig. Devanear,
ganlJào descredito as verdades que con- B. Pcr.
idealizar.
tão.. - - estremos nos rosarios" (metter paElIh'CI'O", V. Interpor. AI'/'. 10. h «não
Enh'ctnlhiltlo, p. p. de Entrelalhar. §
dres nossos entre as contas das aves ma- ajuntou fogo com a~ua, mas ent1'e/iijz o ar adj. Que tem enlretalbos. AI·/'. '1. HJ. ,digurias) B. Otar. Prol. 2. "cntrcmcter as cousas entre ambos- lJ. Gramm. r 175. -entn- ras entrelalhaclas nas pedras».
dc prazer em tempo de pezar» § Ent1'cmet- lJüOm-Se outras palavras. Guia ele Caso "enEllh·ct..lbndl)I·, s. m. O que faz obras
ft:r f'citos, digressões; narrando. Chl'. Pcdr. lrcpunhão lluma difnculdadcJl (para eS)laçar de entretalho. Granel. de Lisb. e, II. § lISl. c. 17.
o negocio). V. elo An. 2. 12. r
culptor, debuxador, enlalhador. Carl/. lJ.
J;ntl'cJUcHcl', V. inlrans. (anLJ :EnlreEntrclló.·tos, loco adv. 1\ entrada da Por.
metter-se. Lobo, 28.
porta; no limiar da porta. § De portas a Entl·cf... lbnd .....a, S. r. Esculptura, (lelJu'·;nt.rclllcttc."sc, V. ref. Intervir, tomar dentro. § Tomar alguem cntreporlas; de XO, obra de fi~uras, e lavores. Oal'd.lJ. PI"..
parle, ingerir-se: V. g. - na convcrsação. modo a não poder escapar-se.
Eut.'ctnlbár, V. trans. Cortar figuras, e
111. Lus. 2. f. !lI. 4. '"sem se entremcllcr
Enh'clloslçiio, S. f. V. Inlel'posição. § lavores em meio de algnm papel, ou pelle,
em negocios ... do mundo» § Ter parte, in- I'arenthesis. lJ. Gramm. f. 205. § Ent1'epo- mostrando os vãos, ou claros, o de 'enuo, c
tiuír. lJ. OIar. I. c. 8. "nisto lambem se C/1- sições dc lempo; entre os ajustes e exeiJU- traça d'ellas. § Fazer entretalho, lavor \'alrcmctia a dHTerença das mãys» § Estar cão; espaço, delonga de permeio.
sado, cortado.
de permeio, intervir; obstar, atravessar-se. - J,"tl,'CIII)StO, S. m. (do Fr. entrcpótj Em,
Entl'ctálho, S. m. Lavor, que se fa~ corlJ. l'10'r. 2. 156. § EntremcUer-sc umjttiz na pol'io, feira de mercadores de varios 11ai- tando, e deixando claros em meio, que rejltriscticçào de out1'O ; usurpai-a. § Entrcmet- zes, que vem commercial' soure os o-e- presentem algun1a figw·a. § Nos vestidos se
lcr-sc alguem em algltma cousa; emprehen- neros que alJi concorrem de varias regiões, fazia este adomo, appareeendo nos claro:,
dei-a, encarregar-se d'ella.H. § V. Intromet- entre as quaes medeia o entTcpostO. § V. téla, ou panno dr cõr diITerente; ás vezes
ter.
)l'eitoria.
eram simples rasgos, como se vê lias lJÍII";lIh'cmcttído, p p. de Enlremetter ; e
ElltrclU'CJltlel', ou );lIh'elu'chclldel', V. turas antigas. T. de Agora, lJ. 2. Arr. LO. tl9.
adj. Metlido de permeio: «entremeltidos vat- Inlerprender. Vicira, 9. 465. «entreprender Lei Sumptua1'. de 1650.
les, serras.. interpostos: ,,- mares.. Maus. huma aldeia" tomar, levar ]101' snrpreza, de
Enll'ctànto, adv. No espaço de tempo
"nos de aljofar entremellidos nas tran- sobresalto: e fig. "astncias com que o de- que medeia, em quanto não vem alguem,
ças.. Lobo, lJeseng. e {. 157. «huma grinalda monio nos quer cnh'eprender" B. Flor. "en- ou se faz outra cousa, ou não chega algum
de jasmins e cravelinas - com algtias ro- treprenelcr a alma" ldcm. § V. Emprender, prazo; no enlanto; n'este meio telDpo~§
sas" § 1l0l1wm entremeltido ; o que se intro- syn.
O espaço que mediará, em quanto se nao
duz, e ingere onde não é chamado, no que
Elltl'CP1'CSO, ou - Zll, S. r. V. Interpre- cumpre, enche, verifica algum successo, ou
lhe lião deve imporlar, nem tem de ver com sa. Vieira, Ca/'/' If. 2. r 6. e S. I. 632. e providencia: V. g. mora n'esla casa entr ,as pessoas, com negocio alheio, § Entl'e- lO. 204. 2. "tendo intentado de noite /!:a- tanto que não toma o!ttm; i. é, [lor cm
lHcU'ido; misturado, enlreturbado, inter- nhar a forlaleza por onI1'epI'eza» "resolve quanto. interinamente. N. Lus. 2. f, 4,2. coi.
rompido. B. Claro I. c. 7. «prazer ant'/'eme- et-flei mandá-lo tomar dentro na cidade 4. "mandou a Cuspio Fado governal' por cn,
tido com lagrimas.
por huma entrepresa" SeVCI". Not. 2. lJaragr. t7'elanlo a Paleslina" § -, subst. !'lo entrcElltl'clllciUmcnto, S. m. Interposição, 9. § Sobresalto, surpreza, diz-se agora.
tania. l1ist. elos Concg. RegI'. I. 256. _Qualllo
intervenção; interferencia.
.Jo:ufrclU'CSO, ", p. p. de Enlreprender; durará esse entrelanto> Ceita, (luaclr. 2.71. 2.
Elltl'cmc,'o, e der. V. Entremeio, En- e adj. \I. Interpreso.
Elltl'ctcccdõ.·, S. m. Omcial, que elltretremear, etc. Vieir. e Ceita, Q. 2. 70 V.
E"t1'C~IIChll,do, p. ]1. de EDtr~saclJar; e tece. B. Per.
_
..
Io:Uh'CIllCZ, S. m. (do Hal. inlerme.:;zo, adJ. Mettldo em melO, entremettldo: V. {I.
Eut'I'Ctcccd""'U, S. f. Ácçao e eflClto de
entremeio) Drama pequeno, que se repre- fl?res - com (olhas dc hcra: "arvores de elltretecer; enlrelaçamento.
.
senta entre os actos da comedia, ou trag'e- dIversa espeCles entresac!laclas. .eobertos
Entrctccel', V. trans. Tecer em mCJo oudia, e talvez depois da comedia, ou trage- de 1,al1nq uranco e roxo entl'csachaelos» "ar- lros lavores_: V. (l. entretece!ldo li~tas ele sodia. § 7bmar alguem, ou alguma cousa lJa- voredo SIlvestre - de gTossa e descolDjJos- da no algoelao; côres, e malIzes dlversos no
ra ontrcmez; i. é, para objecto de 1'1S0, ta penedia" Sousa. "demonios - com os palmo, ou seda: entresaclJar, entremetler,
l\ombarias, e ridiculo. Lobo, f. 624. "qual- dançantes. B. Ftor. Cast, L. 6. 11. N. 1. 274. travar: "os ramos da parra se entrclcccm
quer profano nos toma para entreme:;;..
"cores azues e verdes, entl'esacha.das COUl com os do choupo» Elegiada, r 27. «turban1·;lIh'clllczu. V. Entremesa.
outras tão vivas, etc." § Alternadamente um te entrelecido de branco" Vieira. "entr~lc
";utrclllczildn, S. r. Acção, cousa seme- si m, outro não: "mandou lirar das escadas cendo rosas nos cabello > Cam. Oul. /l./·tII!.
lhante a entremez.
tres ou quatro degráos antrcsachaelos" Cou- '17. § í1g. "Entl'elcccndo episodios lia Jabu'';lIh'ClIIczisto, s, 2 g. Pessoa, que com- lo, 5, 4, 10.•trabalbar dias - de outros de la priucipal" entrctecel' mentiras com verelapaz enlremezes.
folga» "anuos - de boas e más safras» -a eles; - cloçlwas com os azedumes, c a1l1ar!JuEntrclllíchu, \. Entremecha. 11. N. 1. campanJla foi - de revezes e victoriasll. § 1'a da vida.
.
:2'~3. e 2'l4. "cntremichas, que cirgião as Promiscuo: V. g. escrevei-lhe por t'lt, c vós
Entl'ctccído, ]1. p. de Entretecel" c adJ.
curvas..
entresacbado, que é corte::;ia o meia. Euf?'. Eneüt. 8. 39. -a clamide cntrctccida de t1.~s
Elltl'CIllOdllhuo, S. m. (t. archil.) Espa- 3.2. "uanquetes - com comedias» Luc. 10. de ouro» Viei/". 10.27. "turbante cntrelec~c4o
ço que ua entre dois modilhões.
23. r 879.
•
de branco, encarnado, etc." lJl'it. C.4. - .
lr4Ellh'ClllontáJ'o, II, adj. Situado, ou que
Eutl'esllchill', V. trans. Ilotremear; eu- «paos c)llreteciclos com vimes".
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I ou junto ao /1m. Regfm. dos Pano C. 10. , jo" Lobo, 'r. 623. mui maO"ras, com os ilIlae:
EU~I'clcl", S. f. hzen~o I"IJa, e forte, que
Ellh'Cléxto, p. p. irreg. (t. poel.) de En- sumidos, e recolhidos: '~outra ovelua, sem

o alfaiate meLte entre o forro, e nór, ou peI:a, ue fóra do veslido. § (l. (le fortif.) Co.n.lrar~lte da I!lura:lha, ou I:e~aro. Succ. Itbtlt.{.
8:> V. "0 lllllTIlgO nos Jazia dano com as balas, que nos mellia pejas frestas, e cntrclc·

tretecer. V. lntertexto.
poder saltar o vallo, vem cntl'c:;ilhada, e
Enll'olí,,: por ElIlrelillha, .dizclH alg. manca".
erradamente, contra a analogia do verbo
)':nh'IRngulâtlo, n. adj. Triangular, em
tcr, que faz tinha no 11. imperfeito do intli- fórma de triangulo: pi,. da 11. Ocn. '1'. 3. p.
caLivo.
287.
las'!,'.
,
.
S'lIh·clí.lo, P p. de EntreLer. § Demol'al';nll'ÍtI.~. 1'. lCnlrila. Pl'csles, r. 36.
Entl'clcl"tlo, p. p. de hnlretelar. :; aÚJ. do: 1. g. enLreLJuo com eUllic1t[daelcs. M.
)':nh·lnchcÍl·údo.
p. p. de EntriucheiQue tem elltrelélas.
Lus. 4. 215. «mulher cntl'ctida com nalavra rar, e adj. Forlificado, defendido com en. E....trctclál·, V. lr~ns. Meller enlretelas; de casamento" N. Lus. 1'. ~. denota eS1)e- trincllclramento.
10r~JliCar com entretelas.
,
~ie de engano, e dólo para demorar, e des·
11nh'lnchclrRllIénto, S. m. O acto de
Ellh'ctcné,', (do lIesp.1 (ant.) V. Enlreter. 1ructal-a a conta da promes. a. § . m. O entrincheirar, ou entrincheirar-se. § FortiJ;1~h'clcníd", s. f. Hazão enganósa, para que l'eceiJe tnantença, sold~ . em exercicio, Iicacão com trincheira.
se nao (azer alguma c.ousa; v. a. a de que entretenido em quanto não vaga po '10 em
F,-nt"hlchch'úl', V. trans. 110rtiUcar com
u:'a o dev~dor, para nao pagar; tergiveroa- que tenha exercieio da ua graduação.
lrincheira. § -se, 1'. rer. FortiUcar-se com
çao, astucia parI!- determo alguem em esEntl·"Uménto, s.m. J;;ntreten.imenlo. Lc- trincheira: «cnll'inc/wil'oa-sc o exereilo" J11.
peranças, ou eVitar que e!le obre, trazen- 1110S, Ccrco, p. 53. § Cu teamento para sus- Ltts. 7. ao.
úu-o cnganl!-do com Bulas, disfar.::es, e cui- tentar, manter, etc. (Goes, ChI'. Jltan. 4. e.
I':"h·;"cú"o. V. !ntri cado, melllor ortodando CJ!le e o.n!ro o Intento de quem faz a S6.): ou pam manter a qnem não esta em graphia.
entrc/cmela. I'wlra, Cart. 3. r 156. «cu es- sel"l'iço ou exercício. Coulo, Solcl. 1). 135.
Entl'l"tcl'êl', Y. trans. Causlll' tristeza.
tou ... que he cnll'clenida" (para que nos V, Entreteuido «para cJ1ll'climcnlo do tcm- fazer tri,te:.a minhas saudades me endescuidemos. de apparelhar a defesa).
pio, e sacerdotes" Gocs, Chr. Man. I. C. /l'isIBCtlll" I1cm. /lim. AI'/'. I. I. lJ. Gl'allt.
l1uh·ctcu.. lo~ [l. p. de Entretener. § ü. US. «- dos orfãos jiohres" Jel. !b C. 85. § 1).160.
p. p. ~e Entreter. Occupado. J llomem cn- Demora. delonga, de conclu ão de negocio,
I1nt.·"'tccél·. v. illlrans. Entristecer-se.
ll'~lcmdo; de boa couversacao, que entre- Coalo, 7. 1. 7. "gastou quatro dias em res- Feri'. Ciuso, 5: 3. Incei. 3. 93. «cn/1'islecco
tem. At.. Lus. 7. 57!. «"Tave sem ~stado, postas, c cn/rclimcnlosn
sua cara.»
cntrelcJUdo sem escandarou § (Jfficwt ~n.';nh·ctí"ho~ S. m. (L de allan.) O pasto
Enll'lstccé"'sc, v. rer. Fazer-se triste. §
tl'ctcnulo; a quem .se da alguma pensao, da ave. Al'lc c/a Caça, I. 19. v.
fig. &Iurchar. Scr/- Ccrco {w Diu, r 141. «se
t!lll[uanto se lhe nao faz merc~ de oroEnh'l'trõplco, ", adj. (I. geogr.) Situa- enlrislccc a fresca frol-.
CiO, ou outro despacho. flcaim. elos 00- do entre os tropicos de cancer e capricor·
1':nh'll.ltccíclo, p, 1>. de Entri tecer, e adj.
110m . . das armas, qO. § it. Sustentado. nio, e a equinoccial; intertropica1. V. g. Que se tornou lriste; que está triste. Cam.
fonqul.'ita lia .pca!Í, e fig. «aquelle 1'~luancão lcrras, nações, c%nil,!-s entretropicas.
. -Pilo{l. 16G. c San. t.'íS. «minua alma cnlrislem uma amiga, ou antes cnlrclenula, para
I~uh·etllrbá,·. \'. Enterturbar.
lacida».
amostra, ou ce\'o de lascil'ia impotente,
Jo;nh'cnlciio, S. m. O acto e em~ito ue
J'lntl'Ítn, ou E"h·í.ln~ S. f. Papas de mi·
baldada e sem exercicio" § Este parto é ir- entrévecer, - de entrévar; de ficar elltré- g-as de pão, ou outra vianda,
reg. e escusado, porque em seu Jogar se vado.
F.nh·ócbo, (eh como kJ S. m. (do 01'. en,
pMe e deve dizer cHtrelido.
Ento·"";"I .. , p. p. de Elltrévar, \'. § JIet- em; e lrokhos, roda) (t. geol.) Pequeno cor1';ntl'ctcnlll1cnto, S. m. Cousa que entre- tido em trél'as. AIT. 3. 4. «cnt/'cvado na po rossi! cm fôrma de roelella, com sulcos
lcm, diverte; V. g. o jogo, conversação, lei- escuridão àa noite" fig'. uentrévado ua igno.. ou estrias divergindo do centro para a cirtura. Eul?,. 4. ~. «~cho cnlrcteni1llenlo n'es- rancialJ § Tolbido; paral}'lico.
cumferencia.
las rapangas do riO" B. Ft01·. 2. 12. e 159.
Enh'c,·úUo, V. lntel'vallo, como se uiz.
Eulrollci"Jo, ll. 1). de Entroncar. § adj.
-alllpllilheatro para - do povolJ § Barrcto,
Entl·en.mcntu. S. m. O m(;smo que Eu- Alliado por parentesco; descendente, oriunPrato «o amor 11e o entnlcni1llcnlo maior trévação.·
'
,
do.
dos anuos juvenis» occupação dil'erlida de
Ent"'e"iu', v. tran . Melter em lréva.
)';nh'on<'tllllcnlo, S. m. O acto de entempo; pas~atempo. § fig. Alimento, man- V. Entrévado. § EscUl'ecer com trévas, en- troncal': lig. "não \'os pareça bastardia mal
tença Intenna. Coulo, 6. 1. I. ~ V. "trezen- tenebrecer: cntréva1' o pólo; o dia: fig.- enxertada o cnlroncamento dos velhacos nas
los mil réis de entl'clenimenlo, em quanto o enlendinwnto; ceRal-o. § - ; v. iULralls. tanchoeiras dos nesciosl> § (t. dos cam. de
não entrasse nos seus de pacboslJ Coulo, 10. Ficar tollMo, e baldado dos membros, pés, feno) Juncção de duas ou mais linhas forS. o. § O artiUcio com que entretemos al- e braço, etc,; ficar entrévado, paral)'- reas. § ii. Sitio onde se faz essa juncção:
gnem, mettendo tempo em meio, deJongan- lieo,
v. g. paramos na estação elo - dc lal. §
do, pairando com alguem sem vir ao que
Ento·""ccê.,. V. intrans. O mesmo que Diz~se lambem das estradas, etc.
cile quer, esperando bom ensejo. Paiva, S. Entrél'ar.
Ellh'OIlClíl', v. trans. Onir a algo tronco
"os cntrctcmmcnlos de "Fabio Alax.imo. (o
Eutre"ccilllCn(O, S. m. O mesmo que de geracão: «o homem de bem póde cncunclatOl', demorador.) Coulo, 6. !. 2. r. 4. Entrévação.
troncw' ii. sua raca nas familias mais ilIus"nll'ctcl', V. trans. Deter alg'uem, fazer
Ellh'C\'él', V. trans. Ver por entre cor- tres" § fig. lnsêrir: V. g. enlroncar 10ttVo,
esperar com prome sas; demorar com es· pos, que obstruem e embaraçam a vista, rcs no 'eliscurso. Euli·. 3, 2. § -, v. illtrans.
perauças, com boas palanas, etc. § Emba- JIlterceptando a luz, ou r.ncobrindo o Descender do tronco: V. g. os dc lal appelraçar, impedir, demorar: "cntrctinhão o objecto; vêr indislinctamt;nte, confusamem- lido entroncam em lall'amilia. § -, trans.
mantimento, a carRa das náos, a chegada te; distinguir mal. § IIg. J'erceber, com- e inLrans. (t. dos cam. de ferro) Fazer endos soccorrosu V. /.Iast. 7. C. 54. f. 88. § En- prehender as cousas apezar, e por meio troncamento; reuuir-se uma linha a outra.
trclcl' o impeto da corrente, e alcanlilar as das djrJjculdades; prevêr, presentir: V. a. Diz-se lambem das estradas, etc.
aguas" ~ Deter o impeto dos inimigos. B. - os projeclos hoslis: d'agui vem, cntrcvis)'nC.rouci,,·.se, V. rer. Cnir-sc a um
fi'cq. § Entrcler a vida; mantel-a. Lobo,
lo, no sentido da Eu{r. ~ - sc, V. reco Te- tronco. § Inserir-se. § nir-se, ligar-se,
214. "e este meio que eu busco, he mais pa- rem uma entrevista, dnas ou mais pessoas concol'l'er n'um ponto commum: "cerros
ra cnlreler a vida, que para remedial-au § de tempos a tempos.
qua i inacccssiveis que se elevam no exDivertir dos seus negocios, ou de tino. § DiEntl'c"ílllln~ S. f. Chegada inopinada, tremo oriental da GaJliza e que passando
I'el·lil·.· V. g. entreter a d6r; i. é enganai-a. imprevista; vinda repentina. Cardo B. Pcr. ao norte da Carthaginense, vão cnt1'onca1'Utiss. 3. t06. § l\ecrear. Lobo.' «a variedade
Elltl'C\'íl', V. intervir. Arf. 1. 7. [. S. 2. se no vulto gigante dos Pyrenéus. A. Hcrc.
ent1'elcm e deleila o animo" § Sustentar. P. «sonhos em que cnlrcvcm os demonios» Ew·. C. 13.
ela 11. Gcn. 2. 544. Tcstam. do Prior do Ora- ter parte, innnencia. Vicir. 10. 3S0. 2. -no
Ellh·oncll'"'. V. iutrans. Fazer-se tronlo. § -, v. iutraus. Demorar propo itada- martyrio de Xavier não cntrcucyo odio" chudo: «couve (IUe entrollcha, e feclla» Et·
mente: anda enh'etendo; mas nào dccide (quando lhe cortaram ao cadaver o braço pino, flocs.
Ilada.
que foi para !loma).
Enh·01lci..·. V. Entronizar: fig. Eufr.
),;uh·cter.sc, V. ref. Occupar-se recreanEllh'c"ístll, s. f. Peça vistosa. que se Prot. «queria·me abonar com vosco; para
do-se; V. g. -, no estudo. Lobo, I. 304. cn- mettia entre o forro, e peça do vesti.do; com minha authoridade admittirdes huma
tretcnelo-sc em vllria Cdnversaç,ão" § Diver- dando-se talbo~, on picando-se a peça, ap- coisa nova, qne procuro cntroncal'-VOSu fallr-se: «ent1'ctem·sc na contemplação das pareciam as enll'cvis/as. Arle dc Pinlura, f. zer re peitar.
!lroducçõe raras, e brincos da natureza. 104. § Ajuntamento, reunião e pratica pouElltroni..Uco, n, adj. (I. Orego adoJlI. c
~ Entfctcr-sc em amores; tel-os. Paiva, Caso co demorada de duas ou mais pessoas n'um t. eccles.) Que respeita a enthronizaçao. §
6. § Deter-se em algum log·ar. Chagas, .111'1'. logar determinado previamente para um Sermão -; o que o novo bispo fazia na
3. J. § Sobreestar, não II' por diante em fim qualquer: «U1na entl'evisla amorosa".
sua cadeira, acabada a sagração.
algum negocio. Bl'it. Ch)'. 3. 14.1)1'. «com
Eutl·O'·ísto, p. p. de Entrever. § adj. De
Entl'ollizuci'io, ou Entlu'ollizoçuo, e
as novas da morte de Lucio sc entl'cleve até entendimenlo Uno, que entende logo as der. S. r. (do 01'. cn, sobre, e thl'Onos, tlirover quem lhe succedia no pontificado" § cousas, sem cuidai-as muito. Eul?'. I. 6.
no) O acto de enthronizar, ou ser enthrolliEntl'cler-se; manter-se. GoC? Chr. Afan. 3.
Eutl'czlÍdo, n, p. p. de E.ntrezar, e ~dj. zado. Pasto do B. do Parlo: «seguirá â cnC. 10. e c. 3. "lhes fez el-rel mel'ce, de que (do !lal. intrccciatoJ Entretecldo, entrelaça- t1'onizacão o mais ruinoso preClpicio u § O
sc cntl'cUnhew llOnradamentelJ "cavalleiros, do. Agiol. Lusil. T. 2. 644. «tunica de cn- acto de" elltbronizar-se.
(IUe se cntl'ctinhão de suas heranças, e sol- 11'czado ciliciolJ.
Entl·onizó.do p. p. de Entronizar; e adj.:
do" Daqui, cntrclcl' t'I'OPas, um C!vcl'cilo;
Eutrcznl', V. Irans. Elltreteccr, entrela- "o re~' entronizado, e a charidade pizada"
cn!/,clel' allliaa, clc. manter de sua mão, sup- çar.
Vicil'.,4. 21 I. 2. «cnlroni:;ados os sequazes de
prllJdo·llle as despezas, etc.
I JjJ1Itl'czllhátlo, adj. (do Cast. tras(ia- Mafamede" Lcão, Ch'l" 1. f. 89. «entronizado
1111i1'ctêstu, S. 1'. (L. de tecelão). Pedaço elo) (l. pastoril) Mag'l'o. Jl1. e Moça, Ecl. 1. na igreja" io bispo) Feo, TI'. 2.
224 V. "o
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vicio na gente nobre Iie o vicio posto a cavallo, e enl·ronizado" V. do Arc. 3. 9. "na
triunfal canoça e~llronizadon.
Enl'l·O<Dlzú,· ou - tbrunl>:!!l', v. trans.
(I'. (!;ulroni;r,ação) Elevar ao tlirono, ao imperio, á 60beraDia. § fig. Elevar a qualquer
dignidade. V. do Arc. 4. 6, "na hora que
os homens se virão enlroni:;ados" «os Irarizens enlroni.:;ados no trovemo l1a republi·
ea» "considerando- e enlroni:;ada na gloria»
Vareila, 1). 531. § Sublimar: exallar: v. ,q.
- o vicio. EalTelo, Pral. p. 14. "que importa que os homens enll'Onizem, o que os
mesmos homens profanãoo.
Enh'olll>:á,"~("
ou - Iht'onlz',r.",(·, V.
rer. Jl/evar-se ao llirono' e Iii!'. a dignidade, pos~o, mando, estabelecendo lHn predominio illegiLimo, não conforme ao direito.
Ai. Lus. I. 305. "para SI} enll'Onizar nesta
dignidade»
Enh'onquCCel', v. íntrans. (l. boL.) Crear
tronco. Erol. D.1Jc.lav. ú'alLlescencia..
Enh'oncluecído, p. p. e adj. (L. 110t.)
Que tem Lronco ; o contrario d eleslronque-cido: diz-se dos vegetaes. Bro/. lJ.
Enl"opéço, e der. V. Entrepeço.
EUt1"opca'cnlo, S. m. (t. anRt.1 rarle
os~ea da cabeça do pei,!(('s, collocada por
dcLraz da matilla infel'ior.
Enh·'ó.llon, S. m. (do Gr. tm, dentro, e
lrcpein, girar, voltar-,e) (I. cir.) IleveJ'são
do bordo livre Ilas pa!pebra [Jara o globo
do olho.
.Entt·ÓHIb. S. f. Uma roda dentnlla do la~ar de azeite, que faz andar outra chamada varanda. § A distancia, e e 'paço enLre
os dentes da roda, ou eixo dentado. onde
entram os dentes lial'll . e porem em movimento, as quaes dis~allcia~ são egnae: para os dentes entl'ar'cm cerlo~, illias se. diz,
que esla a cntrosa errada, quando não estão egualmente espaçullos uns dos outros.
1I;;..I"·0.,,n"':"lto, .. m. A tigaçiLo de duas
ou mais rodas denLadas; engrenagem.
Entros,,,', v. trans. (do Lat. inll'OrSttli1,
para dentro) ilfetler os dr:'ntcs da roda nos
vãos da lanLerna. on rot.lete; met~er os dentes
de um eixo den~ado por entre os de outro
tal.para o fazer volver. § lig. Ordenar bem
cousas complicadas: v. ,q. - serviços val'ios
para a{!Jwn fim; que vão sem falias, nem
e~torvos, seguidos.
Entro.l>á.·, V. intranR. Entrarem os delltes da roda nos vãos da lanterna ou rodete ; metterem-se os tIentes de um eixo dentado por entre os de outro para o fazer volver: v. g. os (lenles (I' eslas rodas entrosam

bem.

. Enb'oul'Íl', V. trans. Ouvil' mal, indistiuctamente. rSubalUlírc.)
I'';ntl'ouxádo, p. p. de l!:ntrouxar ; e adj.
Embrulhado como em trouxa: 00 sacerdole esta como (mll'(J!IXlUlo cm imns pannos,
etc." Pant. d' Av. C, 31. § Com as tr..\l11xas
feitas, arrumallas: "tomara ja a V. i:>. enlrOUlliacloll Coulo, l2. !l. § fig. \<;mbrulllado :
"alba o ne cio enl'l'O'U[J.'ado na loga. ~ Enlroltxaao " mal vestido. DuaTle Barb. f 373.
§ Ovos-em assucOl'; certo doce. V. Trouxa de ovos.
Ent,·ouxá.·, v. traus. Melter na trouxa.
§ Dar feição de trouxa, ou fazer lrouxa de
a!guma rou.pa, etc. § Arrumar o fato para
viagem.. ou Jornada.
Eutro"lsclic!n. Eluc. Y. Troviscad.a.
.E]onh'?"ISCI'dO, ", p. p. de l~ntroviscar
se' e ad,]. Nubloso, ameaçando chllva : a manhã, a larde, o dia, o lempo está - .
),;ntro\·;sc{u·.He, v. impess. Turvar-se o
tempo; nubJal'-se a aLmosphera, ameaçando chuva. § Enll'oviscamm-se os ares; (lig.
e pop.) pal'ecer que vai perturbar- se a boa
harmoni.a, que vae lJaver dissenções, divergenclas graves.
I';n/t'@ydo, (ant.) V. Entrudo. (Quasi inLroiLo da quaresma).
.Ent,·o.... OlD,esmo que Entrosa.
Entt'udilll.l.n, S. f, Brincadeira de entrudo. § A epocha do carnaval. § fig. Cousa il'risol'ia, burlesca, á maneira de mascarada.
Eotl'uuár, v. inlralls. Passar o entrudo,
ou divertir-se pelo entrudo. Eufr. J. 5. "enlruela)' c'os amigos" molhar com agua, em-
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poal' de goroma, ou laIco ele., brincos de ,EIlCm'bádo, ou - \'Iido, adj. Tllrvo,
entrudo' ,dicar bem enl1'tlClado»'
Ilurhado.
Enh·i:do. ou Ilnh'úclo, e der. s. m. (do
m-:.. C... r!u·,.l·, ou - ""1' v. traus. Fazl)r
Lat. inlroi/ílS, cntratla, principio, sc. da turbido. Y. Turbar. Cam. San. 195. "aguas
quaresma) São propl'JamenLe os tres dias que as rapirlas encheutes enltr.rlJal'al!l» torimmediatamente preceileutes á quaresma, naram turvas. § fig. Enturvar a Vis/a, os
em que é 11S0 o [Jovo diverLir- e com brin- olhos. os ares, elc.: escllrecel-os. § - sc,
cadcira~ inojl'cnsivas, mascal'ando-se, Van- v. I'(.r. v. o trans. Lobo, r li20. "cnhl1'vouqudeando- 'e, etc.. carnavaI. ~ Ter enli'lt- se o Tejo brando».
.
(lO lora com al.lJlICnl ; diverLir-. e com eli.
}';"hl!.iá"mo. V.. EnlhusIasmo.
.
Presles, f. 2a v. § Diz-se lambem: bola.r' o
jj,"t"T/iá'l:t, S. 1. (do llesp. anluvlal1a,
clL/l'udo fora; pltlsar 0 - : jOflar 0-; elc. golpe, caehamol'rada) Pa:;er as cousas elc enAl!. elos Sinq. :/.. IG!l. e 40?. § So.nlo enlnt- tuviacia: com [lreHsa, sem ordem, sem sacio: (loc. pop.) as teslas do entrudo. § J dag.: ber como. II. N. I. 120. "davão cinco ou
"Alf'g'rias enll'1ll1o, que amanhil será cin- seis [Ja~sos de enlllviaila, sem Locar c'os
za".
'
pés no chão". § (I. da girig-onça) .Briga,
e,:.. c,,,r.,.!o, "', p. p.de Entul'ar, c adj. Tu- pcndeucia. Eufr. 5. !l.
fado, inchado. § fig. J rrogantc, orgullio 0,
E':uty(lÓSC, s. r. (tIo C!'. enlyp6sis). ft. ele
altivo' impostor.
anaL) Nome dado a caVIdade glenoule da
"'ut;.u,,·, v. tran3. Tufar, encher, eutll' omoplata.
IIIecel', inchar. fr'. EI!}s. 1. 62. nliquor de
lI·;oucGençi'óo. s. f. (do Lat. ellltcleare, tioliva enl1lla plenas peltes» § Enlutar-sc, v. ml'.o ca~oço) (I. ~irnr.) 110do de operar uma
ref. Inchar-sr, ellsul el'b "cer- e.
e~tlrpa\iaO, conSI, LlTldo em fazer salur atrai·:nt"H....do, p. p. de Entulhar. f. lig. lJc,s- vez uma incisão feita prpviamente um tu1Jachos enlulhados; os qne tl~m muitas pes- moI', como quem tira um caroço e presoas provlLlas com alllicipaç:'to, para en~r;~- ml'ndo um rrueto. § (L. did. e lig.) Solução
rem ql1nntlo outros vagarem. (}oulo, 12. I. de Uo1& dif[lculdade.
.
10. c L. 5. c. 5.•dhesouros enlillhacíos de
Enncle,"·, V. trans. (t. cil'ul'.) Exlirpar
vellndos roupas, beijoim. etc." § - , adj. UIT\ tnmor por ,meio da enucleação.
fiasto, edpesso : "per entre a(plclla. pedra:
R':nul»,'. I. (t. boI.) Enllla campana;
e picos tuüo é Im/ul/wtfo de af\'OrfOS de hen-a, qne desde o pé tem folhas I;trande
muytos generos" B. :J. 3. t.
ú asperus; da l1óres largas e. redonuas, co~llth,lbnr. v. IrallS. Dispôr p.m tlllhas; mo semeada de ouro 110 meio. (illllla /{vrecolher nas tulhas. § fig. J~ncIJer alo-um leniulll). lIego, Alv. c. 6.
vão com enLulho: ·v. fi. - ll1n fosso; - com
F."'~'~'e"ll!1iio. s. 1'. .ldo Lal. enumeraliu)
pedras, mina, elc. II. 2. r 16.2. "Rcando a Exposlçao, ou declaraçao do numero de vaCll1':l entulhada mais elos corpo' delles" "en- rias cousa : v. g. a - das sllas victorias. ~
11t1har os paus da madeira. l'lltre hum e ou- (t. de l'het.) A. exposição das partes: é um
~ro, ii maneira de Laipaes.. !l. I. 10. 2. ~ I'e- logar commum.
jar o vâo: v. fi. - os can.os, cova': e fig.
E ,uncl!'iulnmcJltc, a(lv. Por conla, por
,,(;n/ulhar a historia com miuile;r,a~1l Conlo, enumeração.
10. 5.4.
.5::nmUCl'lÍc!o. p. p. de Enumerar. ~ Enu~':lilnlb"u··"'e. v. l' f. e al13ssi'T. Enche\'- merado, por referido. fJecr. de 2 de Junh.
se, pejar-se: "enlulha·!'-sc o navio Lle sol- de 1830.
dali os. Coulo, lO. G: .
i'" .... mm·IHh)r, 1', s. Pessoa que enuS'lJl'l.úlho. s. m. Tudo o que serve de cn- mera.
Euumew'iu', v. lrans. ,!do Lat. enumemcher e entupir vã s, COVil', fossng, como
rama, paus, pec1rl'gulhos, caliças. elc., de m) Contar, llumerar; dizer, recontar por
ruina . Freire. 2. n.o 37. fim: rd'v,zelldo re- nartes. lJiniz, Ode, 16. "enU11lemr os comparas do - que f1ll'tavâo de noite". § fig. bates",
Factos, ou incidentes miudos e de pouca
Emml~,· .. ti,·o.:I, adj. Que serve para a
iln[1ortunc;ia. em obra litteraria, historia, enumeração; que enumera. § (t. graml1l.)
etc. IJ. fJec. 2. Prol. '. ng. Estorvo, O1b[\- Diz-se dos advcrb. que servem para enuraço: "nesta i:J-lina de eo:::lumes, e ~el'Ul es- merar, como: primeiramente, primo, selrago, semelhantes homens süo ma.JS pejo c clludo, etc.
- Lia sociedade civil».
.;;l1ume.. ú,·('!: adj. 2 gen. Que pôde ser
JEut .. nnceel·. V. lntllmecer.
enumerado.
y,;"ti,jllC: S. J'. Caçada, preia: "os velhos
Jl~"UJDeill!iU(), S. f. (do Lat. enunUalio),
leõe5 levão os filhos ás - das allÍlUalias. O acto de enullCiar. § Expressão dos pensapara. lhes fazerem perder o Lemol'. inerl. 2. mentos por meio de palanas. § (I. de Jog.)
501. (talvcz ele llt1la, vida vaga do que an- Propusi 'ão. 7'. ele Agora, I. t. [J. 30.
da pedindo vadiamente, e ás vezes gatuElllnicUuio, S. in. II. geom.l Expo ição
nando, furtando o que pócle, e pedindo es- simples sem declaração ou explicação do
mola com o punhal na m1io).
tlleorerna, on problema, que se ha de deEJI~lIuie<Í.f!o, 8, aúj. (L. JJot.) Diz-se dos mon traI', ou resall'er.
EClUucládo, [1. p. de Enunciar: v. (f.
hulbos compostos de saecos concenLl'icos,
como a cebola' lambem se diz do tronco. palavras enunciadas com fII'anele em.phase.
]';"tn~)ído
p.]1. Je J<:ntupir. § adj. O~.
EncmcindC),', n, S. O que, ou a CJue
Os senlidos entupIdos; obstruidos, ins nSl- ennncia.
J~IIUllClú." v. trans. Declarar com palaveis. Arr. 3. 17.
lf';'lCUpimen!o S. m. Acção de enLupir vrri' - os conceitos. . - se, v. rer. - se
obstruir: obsLrucção, emIJaraço. § (em med: bem,' maJ., com (acilidade, elc. fatlar, exphe J)ot.) Diz-se dos embaraços que se formam car-se, bem, mal, etc.
.
nos vaso animaes e vegetaes, por l1uidos
(Enunciar, e Exprimir. 8.'1n.) EnunCiaI'
mui abnndantes, ou muito grossos, para é fazer conhecer, dar a saber a outrem o
poderem correr.
nosso conceito por meio de palavras. Ex~·~ut"l.í:·, V. L1'al1 . Embaraçar, e encher pl'ilnil' é fazer conhecel~ a outr~11l o no so
o vao de algum canal, cauo, de sorte que conceito por qualquer modo, e ISSO d~ ma-o
não de passada ao que a tinha por elie; neira mais slgniticativa, mais enere-Jça, c
obstruir. Gal/efl. "enlttpitt com cadaveres as mais propria para imprimir-lhe noespll'lto a
fonLes" "tem os ouvidos - de cêra" "os imagem do objecto, que queremos fazer conarizes enlupirlos. de sorte (jlle não póde nilecer. Enuncia.1' p"rtence á arte de fali ar.
respirar». § Entulhar: v. ri. - vaUas, lJOÇOS, E,'&[Jl'imir, pertence á arte de fallar eloelc. Luc. 2. C. 19. t. 128. V. A.tupir. § "Com quentemente, e tambem as outras artes
os pal'aos enlupia os. rios" (por serem mui- cm (rUe é essencial a. ex ress~o_.
.
tos) morlo exaggeratlvoo Cocs, ChI'. },fano I.
lElluneintíva, S. L Propo lçao, 9ue e.~
C. 8. § ligo n. Pior. 2. 189. "o rigor (dos põe, e narra, e naila conLém de di pOSI!IcoU:fessol'csl enlupe dentro da alma os pec- 1'0: -as en'uncialivas dos depl:eto., Da~
cados que fez". § - , v. inh·ans. (t. l'amil.) teema meSlUa aucLoridadc deCISiva CJDe o~
FicaI' impos ibititaclo de respouder.
assentos da casa da Supplit:açilo.• Assenlo
Entul)ÍJ·.SC, V. rer. e apassivo Obstl'o1.r- ele 14 c/c jtmho de 1740.
se a ]Jassagcm, enlulhar-se: V. g. entupirI';nuucllltivumente, adv. Com enunse ~ cano com !l lerra quc a agua traz; en- ciação, c1eclaradamenlc. Alma Inslr. 3. {.
lnplr-se o nanz.
219.

IF.lJllnch~tivo,. ",. adj. Qne enuncia, que
deelara; expressIvo: "pa? -» Agiol. Lus.
2. 540. e 767.
I·Jllu,·c!!l'a, . r. (do Or. eny/'ein, perder a
urina) (t. med.) EscoarneTllo involuulario
da nrina; inconlillencia das urinas.
JIi1 .. ",.cscel··SC, V. 1':svaecer-se, ou Df'svanecer-se. Oalvo, liam. 2. p. 51. n.· 33.
«le envaesees de :;e1' poderoso,)
E ...... ghl.U~O, ", adj.( t. uot.) ilCelli,lo, ou
que parece mettido cm bainha: 1). g. Il'Onco-.
D~'Ql'nginitutc, adj. 2. g. (t. uot.) Que
rórma bainha. ~ Folhas - ; que abarcam
o tronco I'ormando uma especie de húnha.
EU"RiM,,', v. Irau·. Enchcr de vaidade;
desvanecer, enfunar. § - s(', v. reI'. Desvanecer-se, enfunar-se de vão, e vaidoso.
J<'",·aU',r, V. trans. Fortificar com valIas o lerreno para o defender. § - se, v.
reI'. Fortificar-se com valias, vallar-se.
E"l'IISátlo, p. p de Envasar; e adj. Sujo de vasa. Uaulo) 4. 2. 3. f. 24·. 2. !': Atolado na vasa. JI. de D. Paulo de Uma. e. j ~.
"embarcacão envasacla na lama .. 111. P. c.
171. "parão envasado na vasa. 11. 2. n. 2~
"havião de ii' metlidos pela agua. e enva.lados» atolados. Ooulo, 4. G. 2. § BalTO. ou
lerra enuasada; socada entre duas ta boas
paralleJas, para fazer parede de taipa: ou
mettida entre dua' gradcd parallélas de
varas encostadas em enclJomeis ou encha·
méis, e esteios, para fa?er paredes de taipa
de sebe. diversa da talpa de pilão, que se
raz calcando a terra com pilões entre taipaes. Uust. 8. c. 100. f. 160'::l "Envasado;
meltid.o em vaso. § Fundido em vaso 011
fôrma I}e fundição. S fig. Entalado, apertado. Envasado .. posto na euvasadura : 71avia envasado. § UU71hül envasado: V. Bnvasar.
l~il\'lu':Qt!úra, S. f. O conjllncto de patls,
que sustem o navio uo c tateiro, durante a
construcção. Ooulo, Solll. falia de envasaduras, ou obra de malL ira p:ira n'ellas estar a armada fóra da agua em seeco, ou vurada. Envasaduras para galeras, para caravéla , para galeõe . V. Enva~ar.
En'·ll"'l.m,ento, S. m. (L. de pedreiro) A
parte inferior, e' mUI' larga do cunl1al.
d'onde vai crescenc!o o corpo d'elle com
menos largura. V. elo Are. 6. e. 26.
Ennl. i ..•• v. trans. Deitar. recolher em
vasos, vasilha, casco, pipas, toneis, etc.
v. g. vinho, aç'uardente, etc.; e\wasilln1r. §
Dar a fórma ue 'la o. § Ellvasar o ermltal;
dar-lhe mais corpo efi baixo, e ir diminuindo á proporção (fne cte ce. § Em'asar;
rnetler na vasa: llenvasartio as mias em
partes, a que a nossa arm2.da não podia
chegar. Coulo, 10. 2. 3. atCllar o'ella. 5 Pôr,
a,Sl'ntar na envasadura, pór a envasadllra
ao navio 110 e. taLeiro, !:l iI. Recolher o.
navio. , onde e~tejam livrcs de ataques no
estaleiros, envasaduras, caldeiras, etc. Ooulo, Soldo § - se, v. reL )leUer- e, atoJar- e
na vasa. Coulo, S. 37. "se envasárão na
I'asa.•
Eu 'u911Juido, p. p. üe EnvaJlhar; e
adj. ~letlido em 'la 'i1ha , em casco', pipas, toneis, etc.
1;1I\'1l. ilhá.., V. trao" :lLeller em vasilha'; em cascos, pipas, tonei , etc. v. (I,
- asei/e, vinho, ele. Alarle, Per. Bibl. 4.57 J.
lo:lI\·azú.·, V. trans. [to de pisoeiro). Ne·
gim. de Pannos, e. 37. «depois de tal panno estar bem limpo, e lMado, o pisoeiro o
envuzal'á, e cardará do avesso»
f:''''<-jn, e der. V. Inveja, etc. Freire, 1.
n.' G. «tão em:ej(lelo»
l~nn'U"'ciH', V. trans. p. uso l/azer, tornaI' velbaco. § - se, v. reI'. Tomar-se velhaco.
Eu,·elqiecé.·, 1'. trans. l/azer velho : -as
doença, trabalhos, e as ;1I'llicções envel/wcem a qu fi as padece»
"Ul'clitecilJ", v. intraDs. l/azer-se velho.
§ Chegar a er velho: .fui menino, moço,
c envelheci, sem nunca laL ouvir, nem saber" § fig'. Apagur- e : "envelhece em nós a
mrmol'ia dos benef1cios. An·. 3. 3::l.
l.:n,·clhecí.Qo, p. p. de Envelheçcr; e
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adj. lIeito velho. Viei/·. 10. 371. "uão llav!a
mal tão envelheciclo e incur8vel. fig. "OPInião - dos grandes capitães" "culpas envel/wcidas» V. do An. :l, a. "peccadores an·
velhecid/Js em colpas e peccados enormis~i
mos .. Udl. C. 5. c.' ~f). § Inveterado: .ladrão - em maLes" Paiva: S. «alma envelhecilla no peccado» Jlieir. 5. no fim l68 em
vez de 544-.
(I~uvelheciclo, Velho.e Envelhelltado. S!l n ).
I"elho é o (lne lem larga edaLio, relativa·
mente á sua oruinaria duraçào. Envelheeielo é o que se tem feito velhn,o ou e ta como velho: ou tambcm analog' mente, o que
tem durado Jargo tempo em algum exercicio. Enuclhcnlaclo exprime o que esta como
velho, maci rererI1-~e li uma acção estranha,
CJue tem produzido es:se em~ito : V. {I. afl1icções, Irabalhos. ,,0 P. Fr. l'edro de .\Lontemor, velho na idade, e cnvellweiclo em virtude » lJ. Dom. I. 5. 1l. ,'verdade he que
não sou tão velha, como trubalhos e desgostos me avellwnlárãou DUs. 3. se. L.
j(o],weU,enliHlo, p. p. de f\nvelbenlar ; e
aujo j;'eilo veLho antes de tell1po. § V. Envelhecido, SI/II..
!':IllH'iltéulilt', V. trans. Fazei como velho. creando cã:. debilitando, e quebranl0
as forças. etc. DUs. 3. se. !. r. 130. "trabalhos c de~gostos me enl'ellwnlarüo» fazer
velho antes de lempo.
..,;... CikCI."U,'U', ou - ilb'w, V. trao . Atar
com vencelho, ou vcncillio. S Envencclharse, ou - ilhar-se, V. reL 11ar-se, enredar-se.
ll>:"l'cucion',do, \. luvencionado. incd.
2. Ill. Cane. f 54.
U~ .. ve' cioná.·, V. IIl\'encionar.
~~'n'cllcnado, p. p. de Envenenar. A
que l'C deu veneno. § Og. A quc se deu
mau sentido: palavras envenenadas.
JIÜI\·N.eu:~d;U', ", S.
que, a que dá
veneuo.
]l,:ul·euc",ulJéu~(J •.. m. Accão e efTcito
de envellenar. § (1. 'de medo ligai) Todo o
allentado ii vida de urna pessoa por eIJ'dto
de substancias, que podem dar a morte
mai , ou menos prompLamente, de qoaLqner
modo que essas substancias teuham l'ido
em[Jrl~gadas ou propinadas, ou Cjuaesquer
que ejam as conseqllencias, CJue ellas ])1'0(tuzam. Comp. Palhal. 11. 73.
'E,U'cn ' ....,., v. trOous. Dar veneno. i110·
danar com vene 10. § fig. Criminal', interpretar em mal as palavras, ou acções de aLf,!uem. § - 'e, v. reI'. Tomar veneno para se
suicidar.
E'H'eu~r.n:·H·, V. Irans. Jlncaixar a hola
do truque na velltanilhu. § - e, v. reL Engasgar- e na ventaniJha.
I!lUl'CO:':Ú", V. Enviezar. Atu. de 5 el' agoslo ele IG88.
~:n"(wdi det, lO, adj. Dz cOr verde. DIi ·S.
I. 76. 1." ui. "ruas de verdes ulIrtlJo' .lnvcrclaúos" (cd. de 1J0lland. traz enrec/Grdos.)
l·;U~·CI·tlc('<'-'·, V. trans. Fazer vcrde. §
Fazer verdejar, cobrir ue verdura. Cam.
Ecl. G. "ãa ])rallca Oinamene, que (com o
meneio do' olhos) envercleee valles. e 1'0c1lCdos" li Fazer crear, ou cobri r-se d verdura: "o sol el1t;el'dece os valles.lJ Lobo, e
Lus. 3. SO. ucujo prauo cnvcl'cleccm as alrU:lS
do ~londego.
D~'1l'm'deciw, V. iutrans. Tomar-se \' '1'de' cobnr-se de verdura, de herva : .. a,
hCl:va.' aJli mai" qIle em outra Farte parece
qne cnvel·cú;cem. Perr. Egl. \. . GU 'O. Unt:;,
Poes. 81. § Envcl'clecer o II'Ollco s.aco ; tornar a vegetar, e lançai' rama. lolha : "o
cairo feito em cordoalha mel lido na agoa
ent'el'eleeelJ B. 3. 3. 7. § ligo Tomar vin-or :
.enverdece a virtude com a feridalJ II. P. da
1'rtb. e. 4. «não vos Heis na velhice; a sensual(dade envcl'clccc com as lag-l'imas da beLJeza» § Eavel'decielo, p. [lo B. Pel'.
Etn'crelcjtÍl', V. intrans. O mesmo que
Enverdecer.
E'H'C"N""én~;), por Em Vcreafiell~o, ou
Vereacão. floc. A/l.l. Eluvid V. Vereaçao.
lEnve,·e.a.·. V. intrans. Exercer ol'ficio de
vereação. Ellíeiel. § I~nçaminhat· a econo~lia
da terra. V. I'eréa; Vereamento; Vereaoao;
etc.
I:U\'c"cd{U', V. iotran . (t. do llraúl) e-
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guir directamente para nm certo e determi·
uado logar.
En\·c>":;.ada, p. p. de Envergar; e adi. II.
N. I. 85. "véla que estava eltliergaúa» Coulo
6. 9. ~J. • nüo li ouão mui' véla. , f] ue as q
levavao env()1'gaclas. § Vergado, encnrvado.
l~n"e"~uclúl'u, S. f. A largura da vêla,
por onde se enverga. § (ig. A - das aves;
a cruz. V. o sego
lEnl·c.'gamcJlto, S. m.
trabaluo de ellvergar as vêlas uas vergas. § Curvatura da
c~usa vergada. § O envel'ga1tWnlo das a~as,
dtzem alglJl~s naturalbta , por a Jongura de
uma pOlHa a outra da a?us da ave abertas
alia a cruz, porque as aves se diz que Cl'!t~
.:;am as a:;as, quaado as abrem; assim diremos, que as azas tem de cru:;, v. g. dois
palmos.
E'lVCrl:ú,', V. lrans. [L i1aut.) A.tar e enrolar as vélas uas vergas com os envergues. ()oul. G. 9. 21. «C/lverga as soltas vélas e da f~lldOll 0llp. a desfi'aleial', des{el'i!',
abl'tl' as velas, elat·as ao ·cenlo. § Cohrir tapar com verga. § fig. Ve'lir: envergôu o
fato uO. trabalho. S Vergar: V. g. envergar
mn prC{/o.
Envc.·go.. <;,~tio, (aut.) V. Enverlronhado. p,. da li. Gen. 1'. 6. 11• l56.
o
iE:l\'C'·;;o.. lt'ÍlII~, P.. p. de Envergonhar.
§ adj. Cheio de vergonha, confuso. li Pobres
envergonhados; os tlne lião pedem de saccO. c brado, nem a todo', nem com despeJo.
J~u ,'c'·ge..,iIlÍl", v. truns. Causar. fa?er
vern-onb.a. § fig.. Lustral' mais: «na singeleza de seus vestIdos envergonhava os mais
cuslosos enfeite: e gatas)). § obresalr: "as
faces, cujo rubor o cla~ rosas envergonha))
"a destreza e perfeição destes arl i:;tas envergonha os das nações mais adiantadas"
Lobo, r 187.
EII'·c.'go.. há.··..,c, V. reI'. l'er vergonba
de alguma cousa, ou com a pessoa que a
causa, ou com aquella a quem pedimos.
lEo"é"gilc"" s. m. pI. (t. nauL) Cabos
~\U~ fazem fixas, e ata~ as v;las por uns
: ho as vergas. \. GoroU\.
JI';n"cs'mclb<Ol', V. intrans. Llazer-se vermeLho. § Enverlllelha,l' o I'el'ro no f'ogo; fazer-se braza, enrubecer. /Jocarro, Anaeeph.
g -, v. trans. p. u . Fazer vermelho.
E,,,·e,·mcli.cclilJ', V. intrans. Fazer-se
vermelho. B. Per.
Enl·c,·.uclhee'do. p. p. de EnvermellJecer. § adj. YerlllellIO:
I>:",·c,·uá.·, V. ln vernar.
F.,,,·c,·uizódo, p. p. de Envemizar e
'
adj. iii. P. c. 162. "invemi:;;aelos..
E",·crni;r.lÍr, ou - "ii;" V. tran . Dar
verniz, asseutal·o na pintura; polir. B. Pel'o
"envemi.ar,). § (Jg. Córar. di~rarcar: V. g.
eU\'~I:nizar lorpezas;. desfeial-as.- § - se,
V. reL (t. pop.) emlmagar-se.
E .. '·c.·.·.. ;;(.lIo, (l. (l. de EnvelTugar. §
adj. Cheio de verrugas: "race enverrugada.
Azw·. e. ~. D/is. 1. V. "rosto elWerl'1tÓaclo».
Eu'·c"i'ugn.·, v.. Irans. Fazer verruga.
§ - se, v. reI'. ou
· c.·ru'!>.ü·, v. intran . Crear verrun-a , encher-se de verrugas. aI! rugas.
En...::.s. V. Euvez. Sá e Jllir. 1- 97.
Ji~nl·c.s;,;i,,· V. truns. Fazer vesgo, lorcer
a vIsta: "envesga os olhos)) Al{en. Poes. V.
Vesguear.
E'll"eS~lêd"méllte, adv. Ao revêz. Cardo
Diee. § A~ véssas, di versamente do C1 ue
deve Sl'r.
En'l'essádo, p. p. de Envessar; e adj. Doilrado, po-to do avesso. § Do aves~o; ['eito ás
véssas; iuverso.
E .. 'l'css~.·, ou - z'u·, V. trans. Pôr do
aveS:iO, ou com o avesso para fóm; dobrar
ao envez. § Envessar palmos; dobrai-os, enfe tando-os, e ficando a !lar para dentrO,
os f'llVeZeS para f'óra. Regim. elos Pannos dc
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e derivo \". [nve~lida.
p. de Envestir; e adj. "bons
cuvallos ent;eslütos, e cobertos de lil{uras e
côres de alimarias)) /necl. 1. 443. § fig. "E o
havia por - Il'elle» (no reino, de que o
empos ára). 11. :j. 5. 2. V. Jnvestido.
J>uvestidulro S. m. (ant.) Llonpa ue
ve ·tir, camisa, ou por cima d'ella. Elueid'
J~'... e"'tie~ll,

]l,;'lVClÓtido, [lo
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Sltppl. "a almocella nova e tres cnvl'slicloi- tem a ol1'erla. § fig. I~mpregar com empc 'a c/la se rdl'ahiam; confundido entre elle .
Ilho: envielou os maiores esforços para o lJal'ros; e li'rcire. § /)'emo/la; loc. adv. de
I'OS».
1~1"'c",t1d1'lI'n, S. f. Vrstr, veslidura. Viei- conseguir.
mistura: "Herodes d'envolta c'os mais inEu\'ídC, s. r. Parle do cordão umbelicaL, nocentes queria ver se malava a Jesus nas?'a, 12. 153. § No senlido de acto de posse,
elc. V. Investidura. Vieira, 9. 237. M. Lus. qne {lca preso ao recem-nascido, depois de cido- Palm. P. 2. e. 133. § Confusão, mocortada a communicação com a mãe.
tim "n'esta - de 110ma» Sá e JI1il'. 2. 293. e
2.
9.
EIl\·csti.·, v. lrans. Vestir, revrstil', 1'01'EII\'ldilhll, s. r. Beneficio, que se faz ii 204. § Il'azcr algmna cousa na cnvolta ele ouraro Elucid, upara - o manlo, hnma peça vara da parreira ou vinh!1 e!1viclilhando-a. 1m;. no mesmo ensejo, ao mesmo tempo,
de mlstura. Casl. 8. e: 16. f. 23. § EnvollaJ;
tle sendal, flue trago na arca». § No senli- § (t. pop.) O mesmo que ~nvlfle..
EI"·lImh,i." v Irans. (t. de ag-l'Ic. das enredos, mmada. Vllh. 5. sC. 2. ',soubera
do de accommetter. ii. ele 11ll'tler em po~se
V. Inveslir. Pinhei1'o, 2. 51. Lobo,
566 vinhas) ~'azcr com a vara da vide varios tambem das outras envoltas».
circulos, meLtendo a ponta d'ella [101' lenEn\'olto, p. p. irreg. de IInvolver; E' allj.
"com elle cnvesle o mestre sem rrceJ'o".
1~1l\'ez, ou l'lnnlS S. m. (do FI'. cnvel's) tI'O das voltas. Alarlc, f. 63. e GÓ·.
Enrolado. A'I'!'. 1. 13. IG ... huma serpente
fi parte de alguma cousa opposta ao rosto,
"~II\'idl'nclÍdo, p. p. de Envidraçar; e ac1j. envolta em hum bordão" .. envollo em bastas
nOr, ou face; b avesso, ou mau lado: -as Coberto de ·vidros. § Que tem vidraças. § redes- Sá e Mil'. Obro 2. p. 6. l(- em pri(I ue agora erão faces, são ja enve;es. Sá e iiI!'. l~mbaciado, baço: o doente esta com os sões" enlaçado. § fig. Envotlos na peleja.
Jli1'. l. 79. § Virar, ou mlver ao ent:ez; as olhos envidraçados.
travados. Casl. 2. e. 101.
196. § Agua cnl~n\'ld"lIrá,', V. lrans. Pur vidro', vidra· volla; lurva com o pé, ou vasa: e IIg. pcsavéssas: e fig. representar as cousas ao
contrario do que são. Sá e Mil'. § Al1Clal' de ça~: v. g. envidraçar as ja,ne/!as (gnarne- cal' na agua cnl!0/la; na perlurJlação, .clesenvcz eom alguem: não o tractar lizamrnte, ccl-as de vidrosl §-se, V. reL e IInpess. Per- ordem de negoclOs. IJ. 3. 4. 5. "determlllOu
com singr.leza, dissimular com elle. Sá c der o brilho, embaciar-se (diz-se dos olhos naquella agita envolta (perturbações de guerJUL1'. uandava a face toda, ellas de elwez" do doente).
ra), como dizem, \' \1', elc.lI "avantejul'-se
1':Il\'icz, S. m. O mesmo que Viez.
naquella -» Luc. 7. 6. § Envolto; de' COO1(no encantamento). S Voltar aJglwm c/o envez; JÓr·lhe no intenor, conhecer-Ih'o, ou
1~ll\'lczlidlllllculc, adv. De viez, lle fS- panhia, e confundido entre os mais: V. q.
dar a conhecer o seu mau interior, desmas- gueLha; obliquamente.
envolto com as lltl'baJ cios palaciano.l. § Ue
EII\·icz.ido, p. p. de l\nviezar; e adj. mislura: v. g. cntravam na cidadc envolto
carai-o da hypocrisia com flue e encobre,
disfarça, e dissimula as snas mas f1ualJrla- ..Tem as barras envic:::adas abertas llara o com os inilll1(fOs. M. C. 5. 48. ~ "risturado,
des e obras. Cam. Reelond. ulllas cu, que norte» 11. Naltl. I. 855. V. Yiéz. ~ Cal' ar en- encoberto: V. g. hislorias, 1ll0l'alid!lcLes enestou de remolho, com a lagrima no olho, viczacLo; lião corlar segundo a Llirecção do voltas mn Iltblllas. Bal'1'eiros. Brit. G. 3. II.
pelo virar do cnve;:;, digo: lu. ex illis es•. § fio da téla. § IJltraeo enviezado; obliquo. § f'. 146. "elwoltlt em rabulas" li Acompanha·
Envcz; fig. a fealdade que se encobre: opp. Andar -; d'esguelha.
do: v. g. vo; - cm choro. J/í;eil'a, 10. 20"a (aec. Inecl. 1. 392. »porquo, com rsta
1~ll\'lczú,', V. trans. rôr dr. viéz, obliqua- 2. e 380. 2. -cnvolto o mal'lyrio com odio, e
face de I)'ng-ida h011ra, encobr,l'srm ao mente: V. .q. em'iezar a{i vé/as. § Enviezar com o peccado "03 executores- M. Lus. 6.
mundo o - do verdadeiro abatimento».
o COl'pO; andando de ilharga, deClInar da re- ~87.l((disse-se) o primeiro responso-em sauF.n\·cznJUcllto, S. !fi, (ant.) Desvio, cla, I'azer divergencia. § -, V. intrans. An- dosas lagTimas» ..ja vistes a vinganca clll'olla
transtorno, descaminho: ucnvc;:;amen/o do dar de viéz. § fig. Seguir ma direcção.
em pranto" M. C. I. 18. "pelouro-ém morle
qne tinhão começado» Lop. eh1'. J. I. I.
1~"\·i1ccc.·, V. tran . Fazer vil. S -sc V. repenlina" N. elc Scp. "pelouro -em fOgOIl
e. 85.
reI'. ou
"olhos envol:os em morte" (do moribundo)
En\'cz,'II', V. trans. (ant.) (do AJlemão.
1o:,,,·IIl't·(,.,, V. intrans. Fazer-se vil, avil· "a morte cnl'olta em fogo leva o pelouro» ~
abõss, mal) Trazer a mal, a descaminho. tar-se. ~ (lg. Abater de valor, ou preço: "a Occupado: ..a genle cnvolta em sono. AI. G.
desviar a mal. Elueicl. V. Avessar. § Do11l'l\r vulgaridade do oiro o faria logo cllvilecCI'J1. 8.54.. § Envolto cm soecon'o a seus amigos;
ao envez, com o avesso para róra. V. EnF.u,·lh.'cído, p. p. de ~nviLeccr. Pilllwi- i. 6, lodo occupado. Palmo P. 2. e. fino § Ellvessar.
1'0, 2. 131. "a nobreza \\omaua não he in- vollo na sau.dadc; toelo occupado na saudaEIl\'iádn, S. r. Ilmbarcação que recebe o vi/ceiela. "não é a profissão militar tão en- de. Pabn. P. 1. e. 15. "o aposenlo-em
peixe dos barcos da pesca, e o traz ao vilceielall D. [1'1'. ,1fan. Ual'l. 45. [)ent. 3.
choro» Id. P. l. e. 5. § Embaraçado, oecuporto.
F.n\'ilccimcllto, s. m. Acção, ou effei/o pado: "envollo em temores- Jl1aus. § OcaEIl\'illdelro, s. m. (alll.) V. Enviado. de envilecer: ou envilecer-se' aviltação.
valleirlil envolto cm esquccimenlo; esquecido.
Res. Chr'. /). J. II. !nt1'. antes elo C. l.
F.'H'illllg"ítdo, p. p. de Envina:;ral'; e /Jahn. P. 1. C. 9. ~ Envolto em ira; irado l./)Eu\·i.ido, S. m. (de enviado, part.) Mi- adj. Que sahe ou cheira a vinaO're; avina- bo,;: 575. 1. § Toldado: V. (l. o ctia, o polo
nistro, que vai com missão do seu gover- grado. § fig. EmLriagado. § fig'. Olhos envi- envolto cm 11·evas. § Enlaçado: «vivendono a côrte estrangeira; tem I{raduaçao in- nagratlos; vermelhos, chorosos, por motivo em torpezasll M. L!ts. I. 204. "cnvoltos nos
ferior aos embaixadores; são ordinarios, ou de embriaguez.
vicios (homens). IJ. 3. Prol. "envolto em deextraordinarios. Vicir. lO. 203. 2. § Envia),Ju,·lnn~.'.· ..·, V. trans. Azedar com vina- sc'jos de vingança" M. G. 9. 75. § Envolvido:
do c/e Deus; o anjo; o apo~tolo: "o proprio gre § Deitar vinagre em alguma cousa.!l "homem - em cheiros» M. P. c. 197. V. de
Verbo Divino encarnado pedir milagws ao -se, V. rl'f. Ficar azedo como vinagre. § SitsO, c. 5. M. Lus. 2. f. 106 v. "cnvolla em
Eterno Padre para que os JlOmens o tives- (t. pop.) E~llbriagar-sc.
seu proprio sangue" "occupacõps em que
sem por seu enviado. Lue. 1. e 7.
1o:II1'IIICIll"i." O mesmo que I\uvence- estou envoLIo" Fios Sanei. 1J. 104. 3. "dizer
Eu\'lildo, p. p. de I!:nviar. ~Iandado, ex- Ihar.
amores envoltos em requerimentos do galarpedido, remetLido. Lobo, f. 32. uinvia,elo".
Ellvloli..·• V. Violar. Pl'estes.
damll ·Palm. 2. e. 144. -sono - em relJrelJu\'lnmellto, S. m. O aoto de envIar: «o
EII\'lpc,'R,·-,,,C. V. Inviperar-se.
sentacões medonhas» V. de Suso, e. óO. §
enviamenlo do Espirito anto" Conselho e
EuvÍl·... V. l~mbira. Estat. cla Junla do Rodea-do: "Jupiter - em claridaue» Vliss.l.
Volo ela S. D. Fit-ipa, Lisb. 1643. p. 5. I/r. Commcl'cío. C. 17. 9. .
17. § Acompanhado d'encoberta: -a ambição
56. «enviamenlos eSlliriLuaes".
1':II.visebr. V. !nvlscar. IJ. Flor. I. 395. envolta na capa da religião, e da hypoeriEn"J{II', ou lu\'líll', e der. V. trans. (do -envisea1'-sc" 2. 138. uvaras enviscalias».
sia» "torpes desejo' - em finezas de palaLat. inviare) ;\landar alguma cousa a aI1~1I\'i"tÍl', e der. V. I~nvrstir. M. L. 1'. 6. vras que parecião honestas, e de virtuoso
I{uem: V. g. cartas enviadas a el-rei. Lobo; 11. /l06 .. L. Vilia cla lla.inha Sa1t!a,
.
bem querer".
_
12. § "landar alguem a outrem: V. g. Ia
EII"ItC, S. m. Acçao de em'ldar no Jogo.
1o: •.,.o\C.ório, S. m. Panno, em que estao
vos envio () moco: «enviaI' alZO'uns cavallos a li D'envile; loc. adv. por desafio. Prcsles, envolvidas al~umas cousas; Iio, embrulho,
reconhecer o "exercito» M. 1/S. 4. 91. c. 2. 47 V. ucl'envi/e, e de cole mi descanso es trouxa. M. P. e. 147. e 209. A1'I'. 9. 6.
mandar. § Enviar algucm pal'a o 01t11'O mun- pelcal'" § No jogo da pella: o que primeiro 24l. 2.
cloj matai-o. § v. reI'. -sc a alguem pam o faz quatro ve~es quinze, :;an!la o jogo, .que
1:1I\'OitÚl''', S. r. p. us. Envolvimento,
mall1'alar (Leão, Dc'cl'.); arremetter, ata- se chama elwtlc, ou lenlo. § 1'cr os c/wtlcs; acção de envolver.
car, ir contra elle: v. g. o cão, o touro: -en- mandar jogar a quem envlda; e li 0'. lcl' os
1~''''óIIlC''O, \. lnvolucro.
viava·se a mim aos cabellos» Fel'l'. IJl'islo, enviles a alguem;. não se lhe aCan}lar, ou
I; II "oh'cd iII', S. m. Véu, ?u panno, para
4. 4. ligo «cnviou-se a pernda seita. (atacan- recua~, acobard~r a.s suas .provocaçoes. Au- envolver alguma cousa. § /i,nvoll'ecl~I', om,
do, impugnando) Luc. 3. l. § Envia1"sc lefl1'. I· 46. traz '1.nvlles; e e o certo: "namo- S. fig. O que. a que faz enredos. Sa c Mil'.
aos denles; remeUer a elles como arma, radeira ... que Icm os invites e o resto a to- Obl'. I. p. 209. "em poder de ent'o/lJec/OI'~S"
para ferir com eIles. Sá Mil'. Esll',
d!,s os galantes" § Envtle; convite, ollere1':II"oh'cdolll'O, S. m. F~xa, on clOtrll'o
EIl\'llItúrR, S. f. Acção de mandar al- cllurnto. B. Flol'. 2. 35.
de linuo de envolver as cnanç;a : o vulgo
gum enviado a uma côrte estrangeira; misliJlI\'i""R", v. LI'ans. Privar a um consor- diz bolvedow'o.
~ão diplomatica. § O cargo do enviado. te da conviven.cia ç,om o o~tro. § fj~. Privar
1~lIvol\'(',.., V. lrans. (do Lat. involue/'l')
Deer_ 17. ag. 1706.
de alumnos, c~dadaos. Eneula, 8. 137. "nem Cobrir alguma cousa enrolando-a em ~I
f:u\·idado." ", adj. Que envida. IJ. Per. de ~al1tos varocs, de tanta gente, envittVa1' gum véu, panno, papel, etc. com que se dao
§ il. suhst.
a Cidade em tlm podera".
voltas sobre a cousa em'olla. ~ IIg. "A nllEIl\'idíll', v. iutran. (uO lAto invi.1'II.'·hn·"'·.' V. intrans. F.icar viuvo, ou vem do tempo, que tudo envolve em esqu~
111.1'C, oonvidar) (t. do jogo) Parar mais, e vlUva: "eltmuvou da prlmelra mulher aos cimentoll Pmhewo, '1. 6. § Perlurbar 8 Stprovocar ao parceiro, filie acceite a para- 2~ anuos, da segunda aos 30» ; enviuvou renidade, transparencia; toldar: 'v. g. PIId:J, quando suppómos ter jopo forle para alllda mUIto nova.
volver a agua: mexendo na vasa, vascolcIh 'a ganharmos; e fig. Aca~. dos Sina. 2.
EII"h·ch·.iJ·,. v.. trans. l\ec9lher peixes, jando a que tem pé: .envollJei vossas agl~a.,'
83. Cam. A11lph. l. 6. "sobre ISSO cnvidare- aves, para lllultlplJ.car !'lm vlvelTos; plantas Lis, e Lena (rios)>> I.obo, I. 626. Bem. rai.
mos 2 reales mais» § Envida1' dc falso; com e arv.ores, e.m Sem1l1arlOS, ou Viveiros, para /limo e fig: em'o/ver o ctia em. sombras,. anllmrnos pontos, do qne são uecessarios para depOIS se dIsporem.
vial-o e E'scureceJ-o: "a nOIte CI1VO/r1f.11 111ganhar ao parceiro; e fi&,. on'erecer por
EII\'ÓItIl, S. f. Companhia: V. g. enlrar do. i.' é cobriu M. U. 8. 9. -o vento el1l"'/comprimento, sem tenção oe que lhe accei- dc envolta na eidacle eom os ininiigos, que vendo g(.ossas nuvens. amontoando, cngros-
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sando. § ~r!sturar, confundir: "U cubiça cn1·:11:<111;11" ....11·11,·. f. Acção de Javar sevoLve, e mistura» An·. 4. 14..-os h,)'mmeos I gUllda vez. B. Per.
com .prantos envolvesleo Enet~La. "Envolver
Enxal;lIál', v. trans. Lavar em segun~a
mentiras com verdades» cobrir, enrolar. § agua, ou com as ultimas aguas : e rIg. allS.
Jlazer . ter parte, ou accusar alguem com.o 3. sc. 6. I(enmaugua-me o estoma!\"o»
Enxuliio. V. Saião.
cumplIce: v. g. envolv u a 10c/osnoselLcn.·
111e. § Comprchender, conter: v. g. esle conF.11xalçal·. V. Exalçar.
tmclo de. S}ta naturezu envolve ?1llHt~S ouF.11xlllrníu·, v. trans. Pór os enx~lmos.
tras .cond7.ço~s.: "elfelto que envol'!Je mLlagre Carct. verte, dorsualibus tego. § .Cobnr com
cont!!1uo» Vw/1'a. "guantas c~guelras se en· enxalmos. § En:cabnar as (enc~.as; curar
volVlao lIaqu~lIa vista- "delJcto, em que a mal, sem remedias; e fig. palhar o mal
as feridas do Estado»
sel'pente antiga cm;olvcra a todos os ho- Coulo:
mens» Sá e Mil'. Obl'. 2. 1). 10. § Ter parte.
":lIxlIlméh'o, S. m. O que faz enxalArr. 3. 2. "conversação dos qne pro[essão mos.
J~ux"'ll1loS, S. m. pI. Tudo o que vai soerros, e os faz - nelles».
I( -

En"olvél"'~c, v. ref. Tomar parte em al::ruma cousa; 'incluir-se, entrcmetter-se. §
~n~turar·. e: v. g. envolveu-se, com os ini·
17J:tgos. G.hr. Ar. V. (. J15. § Envolver-sc o
lha, o CCtt ,. tolda~'·se irC/T. Son ll~. L. 1. §
Envotvel'-se .. pelPJar : "se envolvemo com. o
nossos. B. 2. 8.4. § Metter-se em negoCiaS
complicados, arriscados; comprometter-se.
~

Envolvel'-se em intl'igas, cnrcdos, elc.;

tomar parte .n'essas cousas, conco!'l'er para
ellas. § CobrIr-se como em defenSIva: v. {l.
envolver·se na sua {i!. probidadc, virtudc,
innocencia, elc, Sá c Mil'. "nella sc ciívolve
(na sua fó), nella se adormenta» «qualldo a
corrupção c geral, o hOl1?em de bem en1:01ve-se na capa da sua PI'obldade, e acollle-se.
E",·.. h·jdo, p. p. de Envolver. § DizeIUOS: esle suJeilo {oi envolvido naqueLLa (lCcllsaçáo, crime, negocio, tl'ansac~ão; j. c,
leve parte com outros. V. Envs>lto.
. ..
l':Il"17hlmel1to, S. m. Acçao, ou efieJto
de el1\'olver, ou envolver-se.
)':uxnbldllmcnte, adv. Com enxauimcnto. Cant. D. art. insulsõ.
":l1x"lIido, adj. O me mo que Desenxabiela. Paiva. S. 3. 21. "a quem o Cco he - I I
insipido. Vasco Sil. 11. P. P. J4. ~"
1·:lIxllbhnénl.., S. m. Falta de graça, falta de sabor. 11. Per.
J.:nxlÍcn, S. r. 1l. iII1arga elo ceirão da besta de carga.
ElIXIICÕCO, S. m. O que falia mal a IinQ'ua estrangeira, misturando-lbe palavras
<Ia sua. TcU. Elhiop. ZJI'. na Cm'la do Pall'iarea. § - ,ad\'. Fallal' enxa<:oco; mistu·
rando uma lingua com outra.
"~lIXÚdll, ou EnchlÍdn, e der. S. f. (do
hehr. shaaad, cortar a terra, quebrar os
terrões com arado) Instrumento dlJ agric.
chapa de ferro quasi quadrada, com gume
opposto a um olho, ou alvado, onde entra
um cabo longo; serve de cavar a terra, amas·
~ar cal, etc. (V. SaclJo, que é menor.) Ei:I;aela dizem alguns. fig. Oque trabalha com
enxada. Vieir. 12. 338. "põe doze cnxadas
no servico" "tem dez enxadas» (por cavadores) § (1. do Bmzil) i'\ome de um peixe do mar.
I1l1xadí,do S. r. Golpe com a enxada
para cavar. § ii. primeira enxadada; loco
Iig. logo, com pouco traballJo, á primeira
ailil1encia: V. g. achar agua a poucas enxadadas' i. é conseg-uir o que se pertende com ÍJouco'traballi'o. Palmo P. 3. {. 150.
Caln. Fitod. 11. 131. "cu vos faço bom, que
tis dl/.us enxacladas acheis aguao Jorn.
ICAli'. L. 2. C. 10. "via á primeim enxada(la as primicias da descuberta mina"
":nxlldii", S. m. augm. de Enxada. 1nstl'umento de abril' a terra, diverso da en.mela: alvião.
I·: 11 X11 (11"'", S. l' Ma truço, ou cardamina,
planta medicinal. B. P.
1':111I1dl'é",. V. Xadrez, como hoje e diz.
Cart. V. P. ela Li. Gen. L 572.
1.:11Xl1tll.CZII .... , p. p. de Enxadrezar. §
adj. (l. do IJraz.) Repartido em quadrados,
COillO os do xadrez: "o campo enxadrezario de prata, e azul. : escaqueado; euxequelado.
10:11 I1lh·c,d..·, v, trans. (1. do llra~ ) Dividir em quadrados como o tabolelro de
um jOl1o de xadrex.
•:ux"ndl'íll. V. l!:nx:ldl'ea. Cardo D. art.
Sisimbl'iutn.

1':nxlltlrí.. Cn, S..2 g. Jogador, jogadora
lio xadrez. Apol. Dwl. {. 68. "lanco de cn-

xUI/risla»

•

p. p. de Enxagnar' e adj.
Lavado Plll segnnda agua.
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":UXIII·cl"'·, v. trans. Pór cordoalha. gllarInecer d'ella o navio. Coulo, n. 4. 13. "enxarceáráo a náo de novo. § Enxamiar;
(1. de apparellJo) guarnecer o navio d'enxarcia; i. C, de todos o' aprestos, e appa·
relho, que não estão fixos no casco. FerI'.
B.org., Dicc. § - se, v. ref. Guarnecer o navia d enxarcia. 11. N. ~. l34. ase enxal'ceárão
o melhor, que puderão.
1':uXIIl'éo. V. Xarco insulo lO. í2S.
J';11:<III'Ollllo, o, adj. ln uI o, sem sabor.

Pel·. Bibl.

.,: 11 XO 1'0111;'", v. trans. Dar xarope; dar
qualquer remedia caseiro ou de botica' dar
qualquer bebida: "vou ~ os teus monges..
bre a albarda, para assentar, e endireitar [rIos Sanet 1). 104 V. AI·I·. 3. 2. "os Juueos
a carga. V. Exalmos. § Enxalmo; cobertor enxaropál'âe a ClJristo Com fel e vina"'rr.»
qlle se põe sobre a al~arda. M.. e iI/oça, {. § - se., v. r~f. Beber: V. g. ellXaropar-se
29 V. «vmha hum matelro em cIma de hu- com. vmhos, /teores, cha, etc.
ma be.ta como deitado, mal coberto com
1':UXtll'Ól'C, S. m. (an1.) Xarope; remedia
hum en:valmo.
de beber. § fiO'. Cousa dl'sabrida, desgostoIo:uxntlláttl, adv. POI' cnxamala; por de- sa. Eu{i'. 5. 10. «consolai-vos com muitos
mais. B. P. verte, per{unctorie.
que já gostarão estes enxaropes»
'
2,uxumlll'ildo, p. p. de EnxamlJrar. §
F.llxlÍr'llle. V. Xarque.
Terra enxam~rada; algum .tanta enxuta.
".:nxnrl·árn. Vocabulo, que Duarle Nunes,
I'll:ullllhrnt·, V. trans. Por a roupa lava- Ong. e. 10. traz entre os l'ortuO'uezes deda a seccar, quanto baste para se poder rivados do Arabe, em explicacào. (Àrabe
engommar, ou passar a ferro mais facil- maraba) e vem no Ganc. {. l73. P. da II.
mente. § Enxngar um pouco: V. {l. - a Gcn. 3. p. 161. e 163.
lenha, a lerra, seccal-a algum tanto.
1';llxn""I~ràdo, tl, adj. Signo incerL "cai1'l1xume,·. m. (do LaL e:vallwn) A xas ellverlllsadas, meas douradas ena:arramultidão de alJelhas de um cortiço. lJelic. {adas Cane. {. 171. ProvaverIDente com
Ad. p. lO. "o enxame de maio quem t'o pe- fechos ('I).
'
di r, dá-lho. e o d'abril guarda para till §
),;l1xal'l'Oco. S. m. Peixe de cabeca refig. Multidão, V. g. de insec~os, d~ gente. dOll;da, espin!lósa, maior que o corpo'; tem
11. I. I. I. "e/11Vame de genl1o~» Couto, 4. mUltas dentes agudos. (Rana l)iscall'ix ou
l. 7. Vieira, 10. t43. 2. «iullumeraveis - ... Bana marina.) M. P. c. 74.
'
de g-afaubotos» «- de meninos» Pinheiro,
)O:nxA"(';;II, S. 1'. (an1.) l1éde grande. ou
2. 57. «cna:ames de Mourosll AIT. llo 20. "en- varias rêdes juntas, para arrastur e colher
:cames de frechaslI B. I. 7. 8. V. lixame.
muito peixe: "barcas, que costumam andar
";llxllmelÍtlo, p. p. de linxamear. § 1'0- de carreto e passagem, c na enxaveqa e aa
voado como enxame; inçado: a terra cn- ardinheira. t-?·d.
I. 1). 467. 2. 'Nó Ehl'
xa111eada de ladrões»
cid. se interpreta pesca de peixes milldo
.;uxlOmclÍ'·, V. trans. Fazer enxames. § que se fazia com as rêdes dictas enxavegas'.
EnxÇLmcul' as abelhus; rec~lhendo-as eU! (do Castelh . .'Vlibega, ou jlive.Cfa).
cortiços. § Enxamear os cortIços; botar-lhes
":llJ:à"Cl;OS S. m. pI. (an1.) Certas l'l~des
abelhas, povoai-os. § Inçar; inundar com de pescar miudeza. V. l~lJxàvega. Elucid.
graude numero, ou concurso: "gente que Suppl,
enxameava a casa II Sá e fiJir. Carla 6. "en";"XÚ"O S. m. Peixe do rio de Sofala
xamea este mundo.
parecido com a choupa. Sanlos, Elhiop. '
EUXlllUCál', V. intrans. Sair em grande
JO:nxa~·iio. \. Saião, Ilerva.
numero, como enxame, que se muda. TeU.
1;;lIx "bl'C, adj. (au1.) Illsulso, in ipido.
Elhiop. t. C. 26. "da Inilia C1t.MIIWOU muita lJ. Per.
gente, e fazendo assento em Urica, etc.1I
.r';l1xcc,i,·, \'. trans. (anL) Pretextal' alO'u)':n umcÍI"-sc, v. reI'. Inçar-se; COIICor- ma causa, para fazer mal, damnar, punir,
I'er muito Ilnmero: ocomeçou a enxumear- avexar a outrem.
se o confuso povo, que concorria para ver
1<1uxéco S. m. (do ~'I'. échec, segundo
a cruel justiça.. SagI'anwr, 1. C. 24. (. 96 Btul.) desuso Damno, mal, incommodo, dev. Alllegr. {. l62. - a lerra ele ladrões; trimento, perda. Sá e Mil'. Obl·. I. p. 198.
de vicios, etc.
.
"não foi tanto. o OulrO enxeeoll. § (anl.) l'eJ':IIXftllllCCII, s. f. (do Arab. xaqmeal He- na. multa, cOima.
micrania, dóI' convulsiva em parle da cabel':lIxeclltúl'. V. Executar. Ord. Ar.
ca. Dtis. 4sc. 5. "Cn:IJfJ.qltequa
J~l1xe.h·óz. V. Xadrez e Enxadrez. li. N.
. 1':lI:Ullltl"tàdo. V. El1xequetado.
2. 245. B. Clal'. I. C. 98.
.~UXál·lI. V. Emxara.
,
..
ElIxelhlll~ill. Y. SiUlaria. Alv. lie. 7 ele
EUXIII'lIvol, S. m. V. Enxaravla. P. da Fcver. de 17;)2.
li. Gen. T. I. p. 570.
J~nxcmél: ou "~llcbem "1. V. Encha·
"~uxuríl\'lu, s. LToucado antiç'o, ou véu, mel.
que cobria a cabeça: "ia a rainna abafada
.t:I1XCllll,IR,·. V. trans. V. ~~xemplar.
com buma "enxarávia. P. ela lI. Gen. 7'.~.
Enxéllll.lo. V. Exemplo. iU'. L 7. r 13.
p. 581. 15eão, COU. p. 387. 7. "veos, beatl- -á. e {req.
lhas, enxa~'avias, e outros toucad?s dú s~Enxcfll1eflido, a, adj. (1. do Draz.) Enda. § DepOIS ordenou·se pela lei a .alcoVl· xadrezado.
.
teiras, que trouxessem sempre polallla, ou
F.nxérclI, S. f. DIZ Leão, Orlhogr.
324 .
e/1a:al'ávia verme.lha na ~abeça. Ord. 5.. 32. que é ~rro, e deve _esc!,ever·se e/1:ce"!lcI:
6. que no Elacul. se diZ ser uma e .a~Jl.ha vender q enxc~'ga,.e nao a enxerea, . V. EI1de seda vermcllla na cabeça. V. Enxlravla. xerga. TodaVIa, e certo que se dizia elL1':llxál'clll, S. L (1. nauL) A. cordo~lha do xercar earnc, ou fazei-a em mantas e tasnavio. Vieim, 10. 'lOS. 2. :s Enxarcta .. de- sallJos, e secca\-a ao sol, o que ainda 1J0je
baixo d'este nome comprehendem-se todo uo nrazil se ehama mal'qu6. Essa came,
os aprestos, e apparelhos .de um navIO, co· quando retalha.da em pequenas porçõe~,
mo amarras, cabos, rio, velas, mastros!ver- ~ra talvez vendIda a ?Iho, e não a peso. V.
gas, remos, e tuJo quanto é necessan~, e Enxercar e Enxerqpelra. "Carn.e de Lalho,
não esta fixo no casco. Actualmente da-se ou de cnxerqua" fioral de et-7'et D. Afanucl.
a bordo este nO~le ,ao .que. se chama ovells "carne de enxerca. Foral de NO}não. «~vi
e en{rexadul'a li d aln velO a comprehel1' tal' a en:cerqu..a" Cal'ta de D. Joao lli. cllader l'estrictivamente a cordoalha para na- dos no Elucul. art. EnTerquu. V. Silnops .
vias, o que aliás se chal1!a propr!amente Chl'On. T. I. 1)· 109. ond~ se cita fIl.verta,
maçame, ou massame,. e Impropnamente do c. 49. dos Art._ das Stsas,. de 27 li' Seenxarcia. lil;rl'. Borg. VICC.
.,. .
. lemb. de l4?6. Le~o, CoUecç. f. 497. 8. traz
)';nxIU'cillllo; p. p. de EnxaI Clar, (,nao a olho, ou a enxel ga.
ClJ..'Varciáda de vélas de ver.de" B. Clf.Lr. 3. I.
~1Lxerciu', V. trans. Fazer a carJ~e de
"navio pobremente enxarcrado» Bnt. C. L. bOI em mantas e retaUlOs, e depOIS le
6, C. 6.
a passar por sal, seccal-a ao sol, ou
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ao fumo; fazer xarque ao sol. Ol'(l, A/. em que. se ell.'.:crta, em uma fendasinha, iLU[Jregnar de [Jarticulas de enxofre, sul2. 74. 7. "carne [Jara seu comer, [Jara que se Ille faz na casca. § Enxerlal' de 1'a- phureas; ·ulplllll'ar. § Erf:Xo{rar a vinha;
vender, ou enxercar". V. Enxerqueira e En- cha, ou (farro; é selTar a arvore, e fenden- espalhar sobre ella, prlUCJpalmente sobre
xerca.
do-lhe o pé pelo meio, enxeril' n'elle um as uvas, enxofre por meIO do enxofrador ou
J:uxerl;n, s. r. Especie de enxergão, que lancamento novo. § Enxerlar de cunha, ou d'outro modo, com o fim de obstar a que
a senta sobre a albarda § Enxerga; eS[Je- d'Clilreeaseo' é melter o garfo entre a cas- o fmcto seja destruido pelo oidium.
ca, e o véu~ que fica para dentro da arvo- . l'Juxof'·... '·.se, v. rer. fig. Agastar-se,
cie de colchão grosseiro eTe palha.
t;;uxerl;u, s. f. (t. de teceI.) A teia do re. § En:cel'lal' de escudo, ou de eor6a; se Il'ar-se.
.
.-:uxõfre,. s. :mo (Lat. .rutlJhul') m. minepanno de lã antes de apisoado. lleg. dos faz nanando o lançamento, e o garfo, c coPannos de 1690. c. 10.
brindo-os com um panno. § En:vel'tal' no ral, ele. ordlllano am~rello, que.se.lDl1amf:uxel'g.., S. r. CompraI', ou vender car- ar' é metler o garfo em rarr:os altos eor- ma facIlmente; é natiVO, on artificiaI. § (t.
ne á enxerga; a 01110, não a peso, nem ar- tados. § Eno;el'la7' ele I~é ele cabra; serrar a chym.) Aparte elementar dos corpos, a mais
robaua. Ol'{t. Le{{,o, Ol·ig. r 57. tltt. ed.. "dos prumagem, quando el a é de1rpda, ã feição ir!t1ammavel. § N,!l pilarm. ant. diz-se d~s
que vendem a caT1W a olho, ou aa enxerga, de pé de cabra com um decllve, para Iile dIversas preparaçoes ~m q~e entra este mlsem peso" Id. l/oll. f. 497. 8. V. Enxerca, pór um só garfo. § Eno;el'lal'; CIg. receber neral: v. g. - de antzmomo. § Enxo{,'e laEnxercar e Enxerqueira.
em alguma corporação [Jessoa que não tem vado; enxofre sublime a que se tirou com.~Illel·gládllmen(e, adI'. Clara, eviden- as condições necessarias para ll1e perten- pletamente o acido snlfll.rico, que contém
temente, a olho vistos. Oalv. Ohl·. lJ.
ceI': "cinu'''ião enxertado em bacharel, e naturalmente, por meio de lavagens repe/len1'iq. c. 42.
uoutor. Correcç. de Abu.sos, lJ. ~57. Euli'. 2. tidas com agua distillada e quente. § Plár
l'ln.xCI'gádo, p. I). de Enxergar. § A1T. 5. «espíritos enxerlaetos em cobiça. (que se de enxofre; enxqfre sublimado. § Enxo/re
5. 8. «representa como .oadas vicios mui fizeram cobiçosos) "enxertado em liualgo, vermelho; arsenlco sulfurado. § Figaclo (/e
enxergados" conlJecidos e visiveis: e 4. I I. etc... § Inserir, introdum: «Romero vai en- en:rofre; combinaçào d'um alcali lixo com
{. 1[5. 2. -sem aventagem - de nenhllDla xertando (nas fabula ) o discurso da vida o enxofre..
das partes".
activa, e contemplativa" B. 3. Prol. e /lg.
.~IUOrl·cnto, l i adj Que tem enxofre.
Enxel'gão, S. m. (do A.ra/). xaI'con) Es- "en:vel'lar virtudes na alma. Viei1·. 11. 330. ChI'. J. I. l!aguas enxo/renlas como caldas"
pecie de enxerga, ou sal;CO grande de pa- § En:verlar vocabttlos; (loc. lig.) introdu- V. Enxofrado.
lha basteado, que se põe nas camas por zil-os na lingua. VareUa, 1). 203. ~ - se, v.
;O:nxo1OlI1'/.... V. Enxambrar.
baixo do colchão. 'as camas gl'andes é di- a[Jassiv. Sei' enxertado: "D'estranho tronco
.·)Ilxol·ádo. V. Axorado. Luc. 5. C. 14. t.
vidido em dois, que se chamam meios en- as arvores s'en:vertão" Alacedo. Newlon, c. I. 334. _foram os navios enxol'aclos de todos
xergões. fi. Dom. I. 19. • enxergão he nome
Enxcl'tál'Ío, S. m. (t. naut.) Aggl'eg-ado os vivos, soldados, e chusma" B. I. lO. 4.
de palha recolJ)ida e apertada entre duas de varios cabos, com que se atracam folga- e 3. 4. L l<Ímigos, que elle havia jáper enmantas de xerga, ou oaceo...
damellte as vergas aos mastareus, conser- o;orados das ca as.. i. é, expulsos, des[JejalEllxe"I;'~", V. trans. Ver de longe, divi- vando-as no senti.do horisontal, mesmo no dos. Id. 2. 2. 3. "foi anilo enxoraeta de tosar, vislnmbrar: "no rosto se lhe eno;erga a acto de as içar on arrear: consta o en.1'er- do".
tristeza do coração". V. Eurr. I. 6. Seg. Cerco lal'io, de lebres, bastardos e cassoilos. Ii.
JO:nxo,'ú,', V. trans. Lançar fóra; fazer
de lJitL' -desta cidade hoje só se IJJ1xel'gão Nau/. 1. 324. "o enxertario do traquete..
despejar algnm po to: "os nossos saltárão
rui nas» M. P. C. 5. e 162. H. P. '>00. Arr. 1.
1-: IlXCl'ti 11, S. 1". O trabalho de enxertar; em huma das fustas, e ell:l:orarom a toda,
8. ÜIS. 6. 92. e 7. 59. e LO. 78. § Ver o que euxertadura. II. N. 2. 382. cta en:vertia do antre os que matárão e os que fizeram salbasta para conhecer.
arvoredo" § Pomar onde ha enxertos.
tal' ao mal'u lnod. 2. 5L7. e 518. cte/txol'al'ào
Enxel·'do, p. p. de Enxerir: ctconehas e
I':UXCl·tO, S. m. (t. de agric.) Acção de a f"u ta até o mastro.. fizeram-se senllOres
pescados encherülos na terra" Leão, lJescr. enxertar; operação pela qual se melte na (I'ella, despejando-a dos que a derendiam,
c. 4.
parte viva de um vegetal uma borbulha, e acompanhavam até ao mastro. Casl. 8. C.
EnXCl'Í!'. V. trans. Y. Inserir, ou Enxirir. lançamento, ou garfo ue outro vegetaL de 2. f. 19. 2. "eno;ol'arM o lugar plallgalor)
Eufi'. 32. âosta, e Barros tambem escrevem melhor ou diversa qualidade, para dar de todo, que não /lcou nelle ninguem".
enxeri1·. "O ferro enxel'ielo na haste" i1. N. melLlOres fruetos, ou sairem do mesmo
IoJUXO"Ül', V. intrans. Parai', encalhar na
2. 336. fig. "en:vel'i o cabo llessa esparsa" tronco rructos diversos. § A planta en- areia, praia. Bem. Ftor. I. r. 65. "o golOVilh. 4. se. 8. Couto, 5. l. 2. " cnxirislcs a xertada. § Enxerlo de lJassarintw; varie- nho enxomndo no arreyal da praia" § B.
religiào Christã nos lugares c corações das dade de parasitas do llrazil da família das Pelo traduz ena;Ol'ar, hwrere vado. (Neste
!tentes remotissimas" enxertar, plantar. loranthaceas. § /lg. ctE/t.ticl'los da nova jgre· sentido virá do lnglez s/wl'e, costa, praia,
Enxel'ir um conto, episodio, em outro .ia. (os neoph.Yto ) Luc. 9. 7. " - do crime" terra, com o o, ou em Portuguez, e termimais largo. Vieil'a.
(lilllos adulterinos.)
nação infinitiva em m' : dritle ashore, dar á
.a-:UXcl·llun. V. Enxerca. Elu.cill.
l;;uslál', V. trans. (t. mal'.) Atar, ligar: costa, encalhai' : ou de inslll'e (iuxure), asEllXC1'CIUéh"1, S. 1". (aut.) ~Iulher que v. g. - alguma ancom, ancm'ela á anta/Ta, segurar a !ilhada do navio, licar senhor
vendia carne enxercada. Or(t. Ar 1. 28. 10. para ficar com o cabo a que está atada fóra d'ella?) V. Axorar.
r 183. e 22. {. 186. onde se manda aos al- do mal'. _
I:luxósínha, S. f. dim de Enxó. Oal'el. D.
motacp.is, qm: constrangessem os carniceiEnxido: S. m. Peqnena terra de vinha, Lat. art. Dolabella. B. Pel'.
ros e enxerqueiras a darem carne de vacca, ou pomar. l"ieir. 8. 76. "hum pequeno enJ~nxótl\ciies, s. m. Homem, que enxota
de carneiro, e de porco, ao povo. (V. Or(l. xielo.. talvez o mesmo qne oxido, de exittls, os cães, das egrejas, etc.
i!1an. 1. 49. 9. II. c 22.): o que certamente quintal á saida do povoado para os camF.nxi.tudl,íbos, S. m. O que se melte a
curar pertensos endemoninhados, ou se faz
não era constrangeI-os a venderem a 01110, poso
(V. Enxercar): e alli e na Af. L. 28. 10. e 13.
B::uxh'u"lu S. r. (do Al'ab.jauareba) óc- exorcista sem o ser' embusteiro mettido a
e 22. (onde se 16 ei.cerqlleiras) parecem cos, escarpills. Ont. 5. 32. 6. "em todos os exorcizar outros taes, ou todos; diz-se á
olIlcios diversos o dos camiceil'os e o das casos, em que alg-uma mulher for condem- má parte.
cnxel'qtleil'as. O das en.mel·qlleims era em- nada por alcoviteira, e não baja de morrer,
Eusot"'ll0, p. p. de Enxotar. Luc. 2. e.
pre~o licito; vender a olho era coimavel, ou ir degmdada para ... , traga sempre po- 23. f. 145. 2.
ou a eno;erga; talvez ellas, pelo trabalho de lainas, ou cnxil'avias"
100nxotudó,·, u, S. O que, a que enxota.
curarem e venderem carnes desossadas, po.-:n~l ..il·, V. Irans. 1\fctler em meio: "a IJ. Flor. 2. 25.
dessem vender por mais pre"o que os car'- qual sentença etle ena;i1"Í1t lia Eneida. Cosla.
Enxo&l1ch'u'n, S. f. Acção de enxotar. B.
niceiros; e excedendo o qne lhes taxassem, Ban'os: ecOS homens enxiriam cm parte.. V. Per.
seriam coimaveis pelo paragr. 22. do cito luserir. Pinheiro. 2. 7. ecescritor, qne preI-:usotá,', ou Euchot.Í1·, e der. V. trans.
1'. 28. L. 1. ela Ol'et. Ar As en.'lJel·qltei'l'(!s g·<,1a.va immortalidade de fama aos (Iue en- (do Lat. exlundel'8, ou do Ingl. shot.?) Dizer
davam carne eontl'a[Josta á de lailw, qne é .cma em ~uas obras..
clJóte ás aves: v. g. enxotar o gailo das sefresca; e dariam talvez as de tassalhos de
Eux",. s.,r. (do FI'. aisceltu) Instrumento 11lenleil'as. § Afugentar, deitar fóra, fazer
fnmo, ou seccas ao ol, bem usuaes nos de carplOtelro com cabo de 'pau curvo sair de algum logar: "hum corvo, que com
povos pequenos, onde só se mata ao sab- e clla[Ja cortante, para ucsbastar taboas. ' as asas en:volava todas as outras aves. Fios
bado; ou porque eUas compravam as sobras
f:uxoí"ln, (t. de AIl'eit.) V. Ajuao-a.
Sanei. V. (le S. Vic. !tlart. B. Flor. 2. 26. "a
dos talhos, para as en!l'enar-em. (V. 'facaI-:m:odt,cil·o. V. Ellxurdeiro. C. Georg. p. estes (aduladores) he que os Alexandres halho, ou 'fnssalho). Consto ete Evo,.. n.· U.- C. 174.
vião de - de si" ~ fig. Afngentar: ecenxolar
4. traz enxerque!l'O, no masco
Eluof.·....lo, p. p. de I1l1xofrar; e adj. melancolias" lJ. F. !tlan. "o rigor enxota a
Enxerflueh'o, S. m. (ant.) V. Ellxerquci- Que ~e1U partículas d'cnxofre : v. !l. aguas confiança" (desvia, aparta) Luc. "acabon de
ra no fim.
enxolradas; sul[Jhnreas, enxofrentas. 1'. ele - toda a gente, que havia nas cercas" B. 2.
Euxertndéh'u, S. f. Ferro para fender Agora. l. 1.. eccall~s cna:O{I'a,dos.. S Pulvilha- D. 1. § Adag. "Vem o demo de fora, enxola
os ramos, com que se lia de enxertar.
do d~ enxofre: Vinha enxo/mda. § Prepara- as ga.i1inhas da casa" "Quem passaro ba de
I;;U:I>OI·U..lo, p. p. de Eux.ertar. § fig'. "I'e- do, fumegado com ellxorr~: toneis, pipas tomar, nào o ha. de eno;ofal'"
lo baptismo somos como g-arfos eno;el'taclos enxofradas. § fig. Agastado, irado.
.-:uxou"ia. V. EnXOVla. Luc. 2. C. 2. I·
em ClJristo" Cato Rom. 248.
. J!:uxof,'ado,' S. lU. Instrumento para en- 67. ecoS presos das enxouvias"
lI>~lxe,·tlldól·, S. !I!. O que faz enxertos. § xofrar as vinila' ; na linguagem didactica é
Enxó" .., S. f. O mesmo que An~hova. 11l'o fIg. tamb~m se diz no fem:,
clJamado thein.ophoro ,. é uma especie de fol- sul. 10. 125. atut. § Prisão, enxovla. V. Ell.'_UXol'tlldul'a: S. f. EnxertIa. Caret. lJ. § I le em que se ltltroduz o enxofre que se lan- xovar, e Enxovia. insulo 10. 125.
Acçao de enxertar.
.
Iça sobre as uvas, comprimindo aquelle. § O a;;uxo"úl, S. m. (do Castelh. ao;ovw1. no,u.'uxCI'tiu', V. trans. (do La\. t1teertal'e~ que enxofra as vinhas.
pas joias ai raias. n. Dom. 3 Z. 19. f. 163.
Fazer enxertos. § Enxerlal: de borbulha." e
Euxorl"l1Ocnto, S, m, Acção de enxofrar Gotls, Ch1'~ Man. 4. C. 68. "e outros ell..'lJ9 vaes »
cortar a borbnlha da tlguelra, peceguelro, as vinhas.
(de homens.' V. P. 3. C. 56. (de arreIOs) 4.
etc., com alguma casca, e mettel·a no ramo
Eu. of",n', V. II n:lS. Cobrir de enxofre ou c. 47. § Iloupa branca feita de novo para
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mull1er, que casa; ou Rara criança, que ha pauuo, elc. IIg. enxuga1' o pranto. Arr. 1. 1.
de nascer. § A roupa. li Enxoval de {I'onlei- Ç!am. Eleg. 8. "da luz, que o choro enlJJltaa
1'0; pouco fato, e roupas, como quem esta a bella aurora». § (fig. e pleb.) Esgotar,
em Irontaria de guerra e só de ""uarnição a bebendo: v. g. enxugou o copo.
praça. U/.is. 1. 9. _ten enxoval (le (mnleim"
1';lIxtlg;,,·, v. intrans. Secear·se: "os olhos
(da filha.)
enxugão logo» Lobo, (. 630. -(o silio apaú.·:lIxo""lhíullt111Clllc, adv. De modo en- lado) enxugou com o edilicio da cidade" V.
xovalhado.
cl~ A1'c. 1. c.. 26. § Enxuga7', diz·se no EluEnxo"lIlhitllo, p. p. ele Enxovalhar; e culal'. que e mnngir, ordenhar as vaccas;
adj. Pouco aceado ; e ligo pouco alinhado. § ~os lagares que cita, parece .flue se toma
Manchado: v. g. 1'C)Jutação enxovalhada. § J nlrans. por deixar de ter lei te, acabar a
Polluido : .. o corpo devassado, a quem quer criação da cria, Oll tomar algum chorume;
pagar a sua deshonra, e ena;ovalhacto..
ainda hoje se diz da carne, que não esta
Ellxo"üllutlnimto, S. m. Acção de en- gorda, que está enxu.ta; e do Itomem, que
xovalhar alguma cousa, ou pessoa. P. Rib. não é omito grosso, e t:nvollo em carnes,
Rei. l. p. 13. -enxovalhamento que se faz a que não é magro, ma elJ.Xuto.
um ministi·o".
I':nx,,~i,,·-,;c, v. rer. Perder a hnmidade
F.nxovalhúl', ou ElIso"nlhíu', e der. v. que tinl~a algllm corpo molhado: '0. [I. o
trans. Sujar sovando muito, manuseanrlo, 1Janno 1UtO se enxngou. § Enxuam'-se a ave;
pegando com as mãos, etc. : v. g. enxova- (t. de volater.) secearem-se os canos das
Jllou-71Ie a costul'a, a saia. Eu/i'. l. 3.~ § fig. pennas, que ainda tinham sangne. Al'te da
En,1Jovallta1' a /a71w" a 1'eputação; manchar. Caça.
§ flg. Tirar o lustre: «[lar que os olhos não
(Enxugar e Seccar. S!ln.) El1lJJu[Ja-se o
enxovalharão» IJ. F. ele Porto «os cabrilinhos que esta molhado, on banhad.o externa e
enxovalhantio as flores" Lobo, Naus.
en- accidenlalmcnte' secro-se o qne tem humixovalha-Ias com a mão» "mão rude en.tova- dade ]ll'Opria, ou esta penetrado d'ella. EnIMm a tua belleza tão mimosa» § ligo Af- aluga-se o corpo, que sae molhado do bafrontal'; insultar: «enxovalhai' de palavras, nlIO; secca-se o madeiro cortatlo ba pouco,
ou com acção de-cortez. B 3. 6. 10. "o que ai Ilda estu verde, e conserva a natural
cossario en,1Jovathava nossas armadas" Cou- humidade. En:llu(Jam-se as lagrimas, de que
to, l2. 1. 17. B. 4. 4. 8. "gente de cavallo, e ·tão molhadas, ou banhadas· as laces; secque os poderia - estando cançados» «não cam-se tambem as lagrimas. quando se esse havia de deixar enxovalha!'» (solrrendo tancilln na sna na cente. En!J:uga-se finalque o prendessem com deshonra.) Lobo, r mente a roupa, porque esta molhada; e
50~. 2. «o Pereira bradando os enxovalha». tambem se secca, l!orque esta penetl'Uda de
j,;llxOVlllbÁ...sc, v. rer. Fazer-se sordi- bumidade, elc.
I':nxirgo s. m. Acção de enxugar. AZardo nos vestidos: e fig. na reputação; na
i 1 in/tas, 110.
conversação de ""ente vil; na prostituição; te, Aq1'ic. ((as
":IIX;,II1,,/ s, L As banhas rrue as aves
fazer acção que 'ãesllOnre. Eu/i'. 3. 5. «lião
cures de te enxovalhar com amores de me- criam depOIS de J)em curaLla na muda.
canicos" «enxovalhal'-se por amor do mun- Aj'le c/a Caça, p. 2.
);;nxínIlUlI, s. f. (do La!. aaJungia) Gordo. Paiva, S. 1. (. 127. "eltxOuaÜLal'-Se em
dura. ou banha das entranhas das aves: v.
negocios baixos" Ulis. '1.. sC. 6. (. 106.
Enxo"'lílho, S. m. O acto de enxovalhar; g. elÚJ:unelia de gallinha. /lego, Alv. c. 3tj,.
.·:m:m·d ...·.sc, v. rer. '[tevolver-se na
ou dicto, e acção com que se enxovalha allama.
guem. Ded. Chl'onol.
F.IIXIII·dch'o,
S. m. Lamaçal, on lodaçal,
F.nxo'·....., ou Encho'· ... '·, V. trans. (anL)
Encerrar, prender: "enxove (o gado dani- onde os porcos se ellxUl'dam. § fig. Lupanho), e o leve a cerca, (curral do concelho) nar de prostituição.
F.nxnl'l·{"in, S. f. (de chol'ro) !J. crescene nom o feira (por (ira)>> Elucid.
Enxo."edo S. m. Tolo. Eu/i'. 5. 2. Cam. te, cheia, alluvião de aguas dos rios. B. 2.
Filod. I. sc. 5. § Enxoveclo, seg-undo outros, 5. L "póde tanto co'm suas enaJu1'radas,
ignilica sujidade, porcaria. [I'. ElIIS. 8. 45 . que a vista do nossos oll1os tem coberto
•homem ... cujo corpo macerado pela ida- mu)'tos edifi;,lios, e huma ponte (Iebaixo
de, anda como envolto em pello, em enxo- d'outra- (o i\Iondego) e Bnl'J'Cil'os, f. 126 v.
§ Corrente das aguas pluviaes. § Rio ele envedo».
1~IIXO"íll, S. 1". (do Arabe, Xauia, provin- XtG1'l'acta; não pen)Jlue, que tem agua só
cia da Mauritania, proxima a ~a16 e [teba- nas grandes chuvas, gl'audes chuveiros.
te. 6'l11·. IJ. J. 11. c. Z7. «com gnnde risco Gaes, CM. Alan. 3. c. 50. § Enxul'rada;
seu Iorão espiar certos aduares de Mouros agua corrente. § EIt:JJ!t1Tada; fig. torrente,
da enxoviao). Parte do carcere, que fica ren- g'l'ande quantidade: «cnxul'l'adas de sangne
te com a rua, ou abaixo do seu olivel, es- sahião do COl'pO" Casl. 3. f. 229. Ulis. 5. 5.
cura, llumida e pouco saudave!. § Enxovia r 21.7. ,devais huma ell.7Jw'I'w,{a de preceide Mouros; aldeia de Mouros enxovios. Leão, tos» Coulo, !lo 2'2. «enxUI'1'ac/a de feitos, e
ChI'. IJ. IJuarte, c. 12. Ined. 2. 77. oa - toda ditos" (que narram os maus escriptores) B.
tomou grande temor e espanto» e r l53. 3. Prot.
Io:u:",,""'''', V. tmns. Prodnzir enxurro. §
.soube que el-Hei de Féz, e el-Rei de Eelez, e cinco enxoltvias ... vinhão no mesmo Trazer d'ellxurro dsco, e immundicias : fig.
"a
immoralidade, a relaxação das leis, a
dia sobre elle" Ined. 1. 153.
F.llxo,·ío, ", adj. (do Arabe, .7Jauíill) Da irreligião en.'1'1u'Tào a republica ele todos os
provincia de Xauia. V. Enxovia. Chl'on. D. crimes, e de Ioda a raça ma de 'l'icios»
J;;nxUI'rn .., V. intrans. 1I m'mar-se, e corDuarte, c. 26 "vierão dos Mouros ... 10:000
de cavallo, e até 90:000 de pé dos En.'Co- reI' enxurrada. IJelic. Ad. '[I. 26. "cerco de
vias•. § 1I10ul'os eltxovios: os que, por l1ave- lua, pastor enxurra, se aos tres dias não
rem babitado e:1tre os llespanhoes, tinham en!VU1Ta» § fig. Apparecer como lixo, e imConservado alguns costume, e alterado a lllunilicias de enxurro: "as torpezas, e crisua linguagem com vocabulos I1espanhoes. mes que e/l.VU1TW·ÕO nas obras, e com o
escritos, dos libertino, e maus filosofas»
lncd. 1. 148. Goes, Chr. A1an. 3. c. 47.
En);ílr"o, ou ":nchúl"'o, e der. s. m. A
.I·:nx'" s. m. (t. do llrazil) Especie de maal'l1uencia de ag'oa, que corre <la CJue .caiu
llbondo.
"nx II 1;11 ti.,.., S. m. Especie de camilha cbovendo. e leva o IL'(o, etc., "ouro mai
redonda, Ieita de circulos e taboas delga- grosso, e d'elle em as veas de pedra, e oudas dc madeira, que erve para enxugar, ro já d~pnl'ado dos en,1JU1'ros do inverno» B.
ou aquecer a roupa, mettendo-se-Ihe bra- l. 10. I. Orei. 1. 68. 2~. ". obre cauos, e enXU1'ros" Coes, ChI'. l11an. I. C, 70. 35 v. 00
zas por baixo.
F.IIXlIl;udl)'·, n, S. O que, a que enxuga, rio Luco cresce tanto de C/1.'vurI'O, que neecea.
tra muitas vezes pela portas da cidade..
1':nXtlglldillll'o, S. !lI. Lagar onde se e -' "limpo o cisco, que deixou o enxul'l'O» B.
/Jec.
2. (. 125 v. "as cidades, píramides,. as
tendem rédes, ou roupas, para se enxugarem. Pel'. Bibl. T. 5. p. 89. "enxugaclattro sete fozes do Nilo, tudo o ell:JJU1TO atuplo»
/l. 2. 5. 1. "a agoa barrenta dos enxurros
das rMes».
•:lUtlglíl·, V. traus. -<do j,at. e.'Csu[Jel'e, das correntes, que traziam os rios" 13.2.5.
chupar) . eccar a humidade ao sol, ao lu- 7. (talvez de .7:0/'1'0, por jorro, o que a tor-;me, ao ar; ou embebendo n'ella espouja, rente, ou atluvião jOlTa, ou arrasta: o c
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affim do eh ou IJJ; e alg-uus escreveram enchorracla. Garção, (. 147) § O cónego, por

onde passou a enxurrada: "pelos invernos
andão pelos enxUl'1'os ... tirão a terra que
levão estas en:JJuT1'aelas» (para faiscarem ouro) Couto, 9. 22. § fig. Grande quantidade.
Ac. c/os Sina. 2.89. "os conceito por enxw'ros» § lig. I'ézes, escôria do povo: «gente,
a que podcmos chamar enXlt1TO de !tomen "
JJ. 2. 5. II.

b~ux;,to, p. p. irreg. de I~nxugar. Não
molhado, secco. Vieil'. 10. 221. IJe17:c. Ad.•
1). 15. ovil\(lima enxulo, colherás vinho puro.. § Olhos en:JJnlos ; não cl1orosos. § Corpo
enxuto; uem secco, nem muito g-rosso ; de
pouca carne. § it. Limpo, sem feridas, nem
t.Ioellcas da pelle, e as que n'ella se manifectmi1. li. 3. 10. 5. § A pé ertxuto; loc. adv.
sem molhar os pés. Viei1'. 10. 224. 2. § 1/0mem enxulo ; de poucas razões desabridas.
§ ii. Homem magro. § Ficar enxuto; do que
se não peja, nem corre: v. a. mentiu, /Ol
convencido, e ficou /lio enxuto, "tc. § Anno
ena:uto; não cltuvoso. Sá if'lir. Lobo, f. 63<i.
<dua enxula .. § Bolsa enxula; sem dlUl1eiro.
t'restes: «casar com bolsa enxuta he morrer
cm palitei 1'0- § Oarne en.7J1.lta; não gorda,
lIem magra, porque a magra se dessora
cm Iymplia. § Adag. : "Não se apanham (ou
colhem) trutas a bragas en:JJutas»
.')lIznlçllmêulo, S. m. (ant.) Exalçamento, exaltacão. Ined. 2. 216. lfenzatçamenlo
da santa fé»
F.nZllm('Cl'lni'I'.sC V. reI. (I. 1l0P.) (de
:;amperini, cantarina j tal. que pelos annas
de 1774, excitou grande enthu iasmo em
Lisboa) Andar louco pela Zampenni, apaixonar-se, cortejai-a, louval-a como fizeram
os poetas (na satyra do entrudo) : «tudo se
cnzampe,.ina, os homens digo que as senltol'a' maldita gmça lhe achão»
1·:IIZéwII. n. Per. V. Enzena.
.·;O:l:éll", S. r. Odio, inimizades.
Enzcnill, S. f. (ant.) Odio capital. Canto

Dicc.

I·;uzill". O mesmo que Enzinlla.
)~ozinhll. S. r. Arvore. Vici1'. 7. 337. V.
t\.zinheim. Lo"'Jo, f'. 182.
J·:nzllll1"l. V. Azinhal. Caret. B. P.
Em>:lnhêh'll, S. f. ou )':lIziuhélro, S.
m. V. Azinheira
F.llziuho. S. m. V. Azinheiro. Ferr. L. l.

Ode 6. !lt. .s'on. 9.

l·:nzólco. n, adj. (do Gr. en, em, e ZÓOII,
animal) (I. geaI.) Que COl1lém muitos restos
fosseis d'animaes: "terreno en::oíco» «camada C1J.::;oica"
,
Enzill, e der. V. Anzol. /i'los Sanei. J!.

213. "enzolos» "enzoleiro". Cant. Dicc. IJ.
Pe/·. Marcos, Ch,..

1':lIzOIIÚ", V. tmn . Intrigar, mexericar.
J':lIzootiu, S. f. (do UI'. en, l'm, e ::60n,

anima) lI. de medo veter.) Ooença end \mica, qne ataca os animaes, rebanhos; dilrere da epi:;ootia, que é epidémica.
1';UZOÓt!ClllllcutC adv. De modo enzoolico : a maneira de enzootia.
F.uzoótico, ", aujo Que tem o caractOr
da enzootia.
~~oêéllo: n, adj. (do Gr. iJós, aurora, e
"amos, recente; termo Ci'eado pelo geolo&,o
inglez Charles Lyell) (t. geol.) Diz-se CiO
grupo mai antigo entre os terrenos recentes .
•·:óllco, ou l;;illco. ", adj. Da J~olia' ou
de Eolo. V. Dicc. da jl·abula. § 1/arpa eolca;
me a ou caixa sonora em que estào cordas
e.tcndidas, que o vcnto faz vihrar, produzindo vibrações melallcholicas. § ~, S. m.
O co/eo; dialecto grego Jallado na Eolia, o
qual foi empregado por Sapho e Alceu em
suas composições. § (I. mns.) !floclo eoleo;
um dos principaes modos da musica antiga.
.·:oliclillS, S. f. Genero de mollllscos gasleropodes, que tem o corpo ser,pejante corno as lesmas, mas os seus orgaos da respiração constam de espeeies de folhas ou scamas membranosas dispostas como telhas
aos lados do dorso. OttVier, 2. 17.
":0110. V. Eolico; Boleo.
J';olípyln, S. f. (do Gr. Aiolos, Eolo, e P!lle, porta) (l. ph)'s.) Esphera oca de melaI,
que termina em um tubo recurvado, pelo
qual lança um jacto continuo de vapor,
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quando cheia de agua, e exposta á aoção me adianto) (L gram.) Um dos nomes da que se embarca) (L de an~i~.) Discurso cm
do fogo.
ApparelhU semelhante, que se figura, que se clJama ordinariamente a1Jpo- prosa, ou verso, que o viajante grego, de
enche de alcool, e serve para produZir uma siçq.o. V. Apposição. .
_
volta de uma longa viagem, pronunciava
ling-ua de fogo continua. § Tubo para imJ':I.I...,.. f. Medlda dos graos entre os na presença dos seus concidadãos, em acpedir, que as chaminés se encham de fumo. Hebreus, tendo a capacidade de 18,08 li- ção de graças aos deuses pela sua reliz chc),:610, s. m. (t. myth.) O deu dos ventos. tros.
gada.
§ lloecas d'Eolo i fendas que se formam nas
";phêlto, ou r,rélto, s. m. (do 01'. epi,
":illblí.~to, s. 111. (do 01'. epi, sobre, e
montanhas, e oas quaes sae uma corren- sobre, e MM, puberdade) ~Iuneebo entrado blaslós, gennen ) (L bot.) Appendice unguite d'ar.
na edade de puberdade, aos Ir., annos pou- forme que guarnece o bla to de algumas
1':óI06 (ou F.óllo~), s. m. pI. Povos da co mais ou menos.
graminea .
rel!ião Eolica. Blul.
.,phé...·u, s. f. (do 01'. cphelll'a) (l. bot.)
EI.lhlemll, s. m. (t. bot.) Epiderme de
F:óo, II adj. (L poeLI Que é do oriente, Planta, a ephellra dislaefl:ya de Linneo, da algumas plantas, que vegetam dcbaix.o
oriental: lIterra eóa» ((região ooa» Vieú'. 10. família das conifera , arbusto de folhas es- d'agua, e não tem estomatos.
<'128. lIaté o mar e60, o ullimo da Asia» § -, camosas, que nasce espontaneamente nas
"1plcul)'cln, s. r. (do 01'. epi, sobre, c
s, m. (L poeL) O 1Jl'imei7'0 -; o nascimen- areias, e cujo fructo é uma pequena baga cal'ljcr.) (L bot) Classe de plantas cujos esta do sol, da aw·ora. Eneida, do luzeiro vermelha e acre.
tao'les se inserem sobre o calice.
matutino.
J,phélldcs, s. f. pI. (ilo 01'. ephiJlis, feito
':lplcamenlc, adv. De um modo épico,
":Itl.ct·ídclts, s. f. pJ. (t. bot.) Familia de de el11:, sobre, e /1.I1Iios, sol) (L med.) ~lan- em fôrma ue epopéia.
),;IJ,càJltltls, s. f. (do Gr. epi/wnlhis) (l.
arbustos dicotyledonios, originarios da Asia clias, pi(1tas, que vem ao rosto produzidas
c Oceania.
pelo ardor do sol. § Kspecie de mancha med.) Doença do angulo int~l'J~o do olho,
.~ltlicC.ll, s. f. (do Gr. IJpaklos, ajuntado, cutaneas, produzidas por qualquer doença: produzida por uma grande laxldao da pcllc.
i utercalar, de cpaf/6, eu ajunto) Numero de ephe\ides /ilJpaticas, /fi' 'OI'bulicas, ele.
F.plciu·!.le.., adj. Que se refere ou pcrdias, que se accrescentam ao anno lunar,
..:I.ltémc.·.. ~l s. r ou -cros, S. m. (L de tence ao epicarpo.
~'ll.leiorlto' S. m. ou I'l ctlr l.ltI, S. r. (ilo
para se ajustar com o solar; d'ella se ser- h. n.1 Insectos. que vivem pouco tempo.
vem para achar o dia de paschoa, e regul'l.hemc,·lii... 1'. ~phemero.
Gr. cpi, sobre, e liarlJOS, carpo do pulso) {l.
lar as festas moveis ecclesiasticas.
":I.hemé,·hltl~ . f. (do 01'. eplulmeJ'os, de pltarm. ant.) Cataplasma de ingrediclI"~pnelál, adj. (L anaL) Diz-se de qual- diario, de. epi, sobre, e hEmem, dia) Diario. tes acres, e picantes, que se applicava soo
quer osso wormiano : osso epacla/.
M. Lus. P. 6.
bre os pulsos, e a que se attribuia. urna ueI'IJtI;;i.mclU's, S. f. pI. (do Cr. epag6,
1':I.hcmé,·ides. S. f. pI. Diarios; livros, ção l'ebrifuga. 1 hal'1H. T. § Eptcal'po (l.
cu ajunto. e men, o mez) Dias accrescidos ao em que se aponta por dia alguma cousa. boL) membrana que reveste exteriormcllte
allno Egypcio, para corresponder ao anno § 1'aboas aslronomicas, nas quaes vão apon- o pericarpo. CO(/. Ph'!'11n. p. 183..
solar: lIno fim do anno accrescentavão ein- tado. os movimento'. as posições diarias
f:plcáulo, ti, adJ. (do 01'. ept, sobre, e
co rlias, que chamavão e'pagomenasll B. Flol'. de cada planeta no zodíaco; e sens eclipses, kaulos, hastea) (t. boL) Que cresce sobre o
1. 288. § ou Epagomenos, adj. e s. m.
etc. § Livros, ou artigos, que indicam os acon· trouco das plantas: v. g. co{]u711éllos epiJ';llIluadll.lósc, ou - 81s, S. f. (do Gr. tecimentos que uccederam uo mesmo dia, caulos.
cpanadiptJsis, duplicação) (t. de rheL) nepe- em dilTerentes annos.
l'I.lcáumu, s. m. (do Gr. epi, sobre, e
LJ :ão da mesma palavra 110 principio e fim
F.l.hCltlCl'ÍllU~ s. f. (L boI.) Planta da fa- /,:ai6, eu queimo) (t. meeU Ulcera que se fórrio mesmo verso, da mesma phrase, ou sen- milia das commelineas.
ma na córnea transparente do olho, antigatença.
F.pltemero, S. m. Planla venenosa, da mente dicta ulcel'a a7'denlc ela córnea.
"ltlmáro.·u. V. Epanaphora.
familia das melanthaceas. § Ao. nol' da mesF'I.icctl, s. f. Pinheiro alvaro
E('tI"lllél.se~ ou -sl.~, S. f. (do 01'. fpa- ma planta, tambem venenosa. (Ephemeron,
.'i.lcécll .., S. m. (do Gr. epikécleios, fune7lalépsis, repetição) (L de rhet.) Repetição ou Hermoclacly/71s niger.) § E/)hemeros, pI. bre, de epi. e klidos, exequias) Elegia, ou
ela mesma palavra depois de um longo pac (L zool.) Insectos nevro(lteros, cnja vida poesia soJjre assu!I!pto funeral..
.
rentlJesis. v. EpanadijlÓsis.
em estado completo é de curta dura),;t.ICClI .., u, adJ. (do 01'. Cpt, cm, ~ kat. l'l'Ultáphortl, S. • (do 01'. epanaplwra) ção.
nos, commum) (t. gramm,) Nome cp/cena;
Relação. lJ. FI'. Man. Epan. li Figura ele
"I.héntCt·.., ti, adj. (do ar. e/lfltlmel'Os, cornmum aos individuas dos dois sexos:
rhet. que tanto signillca como repetição da ele epi, sohre, e /iêmera, dia) Que dura um v. g, o nome aguia, cobra, sardinha. ele..
mesma palavra nos principias do membro., elia sómente: v. q. (ebre epltemera. Viei7'a.
J11.lecl'ÍlIo'Uco, n, adJ. e S. (do ar. eplou incisos ela oracão.
§ ng. De pouca duração, passageiro.
kel'asMos, brando como cera) (t. med.) I\e)·l,,,nu'strol.lté, S. f. (do 01'. epanasf7'0EI.héslo8, adj. f. pI. LeUras - ; antigas medio que por mna humidade temperada
Ilhe, reversão) (L ele rl1eL) Figura pela leUras magicas que estavam esel'iptas so- corrige a acrimonia dos ItI~mores.
.
qual se cotlocam e põem em outl'a ordem bre a coroa, a clDtura e os pés da estatua
K;I.lehea, (eh como k II este e nos cinco
as palavras antes elictas, para fazer rr:ais da Diana de Epheso, e que passavam por seguinte) S. f. (do 01'. epichêo, ou cpicheu.6,
perceptivel a sentença; repetição da me '-Iter a virtude de fazer obter ao que as po- eu infundo, inspiro) In.tel'pretação favoravel
Il~a.p>llavra no fim de um verso, e no prin- Idia ler e pronunciar tudo o que desejava. do rigor ela lei, ou obngaçao, precClto. Luc,
ClplO de outro.
J11.ltlf.ltll. S. f. (do LaL ; do Gr. ephial- 7. c. 17. 5'27. "epique!Jas» § Tempe~'aD1ento,
)·:I'ítn.... n, S. r. (do 01'. epa71oc/os: de epi, fês) Pesadelo. § Demonio incubo.
moderação, meio termo entre o ngor, e a
sobre, ana., outra vez, e a.dos, camll1l1O) (l.
EI.hld"Ó8C, ou Ó"i8, S. f. (do ar. feito frouxidão, Blul. V. Epiqueia.
. .
UI,lchh'éllua. s. m. (do Gr. epwhelre1Jl1t,
rheL) Figul'a chamada tambem regressão. de epi, sobre, e hidl'ós, suor) (t. med,)
Kspecie de repetição que e faz retomando Suor cm gffal. § - ; suor critico, incom- prova, argumelúo) (t. log.) Especie d~ s)'lIo:
alternativamente muita palavras, pam des- p l e t o . ·
gismo, em que cada uma das prenllSsas e
envolver a ideia conlida em caela uma
F.l.hl;r;l'àmm... S. m. (L de h. n.) Nome acompanhada ela sua prova.
que se dá ao opércnlo quasi membranoso;
":lllchh'cmítUco, adj. Que se refere, ou
d'etla .
a,punól'thoNC, ou - 81s, S. f. (do 01'. que certos molluscos tem a faculdade de pertence ao epichirema.
.'
cpanOl'Ih6sis, correcÇllo) (t. de rllCL) Espe- formal' em certo tempo do anno para (eJ~piCltÓl'lo, ", adj. (do Gr. ept!,1u5l'ws,.!ocie de retractação fingida, que consiste em char o ori(jcio da sua concha.'
cal) (t. gram.) lJivinclacles epiehonas ; dll'lIlemendar ou corregir a palavra já dicta, pa.ll.ltitUCl'O. V. Epllemero. .1c. elos Sing. dades particulares a um paiz.
.
l'a d~r mais força, ou vehemencia á ex- l. lJed.
.'plchól'lon, S. m, (do 01', Cpt, sobre, e
[1re:s~o.
Jõ:1.híl'I.lon, S. m. (do 01', ephippion, sel- chorion) (L anat.) A membrana caduca.
"'I,"rcho, (eh como !I) S. J?1. (do 01'. épal'- la) I!. anat.) Synonymo de sella turcica,"I.lchthónlo, LI, adj. (do Gr. eptkhUwk/ios, de clJt, sobre, e arkhem. 9ommandar) porçao do osso ephenoide.
nios, de epi, sobre, c k/ilh6n, terra) (t. ant.
(t. ~e h. anL) Nome do prefeito de ConsEphitd l s, m. (do Hebr.) Especie de cin- 01'.) Diz-se dos denses terrestres, por OPllOtan~ln.opla.
.'
g'idouro dOS sacerdotes Judeus, que se pu- sição aos infernaes, ou aos celesl.es.
"'lmUco. V. HepatlCa.
nha ao pescoço como a estóla e dava I'a)'li.icUuo, adj. m. {do 01'. CP!, s_obre, e
.:p(·nch,'mo, (eh como k) s, m. (do aI', rias voltas pelo 'corpo.
'
/dine, Jeite) (t. boL) Diz-se dos orgaos (Iue
ept, ,?b~e, C71, em, e lihymo.s, suco) (L
EpltO"ílto, S. ID. Cargo de e[1l1oro. § O estão collocados sobre o receptaculo da
boI.) Iec.ldo em. que. predomlllam as cei- tem poque durava.
11M.
lulas, cUJO contendo c de natureza amyláa;:1.hó"lco,ll, adj. Que perlencoao C'phoro
)':plclllítlsClco. 0, adj. (do Gr. epi, so~re~
cea~
.
)'pho,·o. S. m. (do Gr. ephoros, vigiador) e a/mll" vi!!or) (t. meel.) Febre eplClllasllca,
"I,clldymo., S. m. (do Cr. eln, sobre, e Certo m:.gistrado de Esparta que servia de que vae crescendo a pouco e poueo. Lu;; da
me/yma, vestIdo) (L al~at.) lU dos nomes restringir, e contrapesar o' poder de seus Mui. 1). 380.
.
da membrana do ventnclllo do cérebro, e reis.
í:l.lco, u, adj. (do Gr. epilios) D~ e.l1o.pcla.
do canal rudimentar da espinhal medulla.
1':,.1 .. P~ep. 01'. que entra, como pref. lla ~ Pocma épico; C'popeia. § Eslyto cjJ 1c9, pai.':!'ê.~lhcsc, PI.! - si.'!!, S. 1'. (do Gr. epen- composlçao de muitos vocabulos, e 9ue au- lavms épicas' i. é proprias da epopeia, afhests, IIlterposlçao) (t. de gram.) FigUl'a gmenta a força do radical: significa em, tas, levantad'as. ic. dos Sing. 2.. ?2. I ••
de dicção, que consi te em se elltremetler sO/Jl'e, pOI'.
l':ple,Hlco, n adi. (do 01'. ep~, ~ou'.e .. c
'~I.ílllo, ", adj. (ar. êpialos, de épios, colon) (L anaL) Que correslJonde as dll1ealguma leUra ou s~'llaba no meio da palavra para a tornar mais longa.
brando, e alea, ca!qr) (t. med.) Pebre epia- rentes partes do colon.
'.
"I·CI·h)uo. S. m. Pequeno peixe da fami- la; em que ha 11'10, e calor por toda as. l':I.leombos. S. m. pI. (do ar. CI)t, soIJle,
lia dos salmões, tran parente, de um bello partes do corpo. Luz ela 1l1edic.
e /iombos, boi 'aí (L de antig.) llalJJa lIetes enverde misturado de cor de ouro e prata: . El'III';', .ou ."lul1, S. m. (l. me~.) Moles- riquecidos com moedas de ouro e prata; que
é um come tivel mui delicado. (Salmo oper- lia endemICa Amel'lcana; espcCle de maL UIll dos senadores deitava ao povo: ql.lando
lanus.) ú'ttIJier, I. r.,50.
venéreo, pouco perigoso.
o imperador de Constantinopla sallla d<l
.':pc. cgcsf.", S. f, (elo GI'. C1Jc.L'arjlÍ, Cu
"1.lhnCét'lo, s. li\. (lO nl'. epi/JaU:l'ios, rg'l'C'ja.
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t:l.loOIIII)·lo. S. m. (do Or. ept, sobre, e uos inc.ommodar: v. g. lia 2)01' alii agora
lionetylos, condylo) (t. med.) Tuberosidade, uma ep1demia de pianos, que, a Ioda a 11.0eminencia e:.:terna da extremidade cubital l'q" e por Ioda a pal'/e> nos qucbram os oudo .humero, acima da pequena cabeça do Vidos. §.V. Contagio, syn.
.
cond)"lo. § Epicon.dylo cubilal; musculo, que
,EJ.lllemicAmerrlc, adv. De modo e)l1desc estende do cptcond:ljlo até a parte supe- mico.
rior do cubito. ~ Eplcondljlo ?'adiai; mu:),pldémicid ....lc. S. f. Qualidade do que

culo curto supinador do braço, que se estende do epicondylo até a terça parle superior das faces posterior e externa do ra([1O.
~ Epicondylo supra-me/acarpiano; musculo
e~undo radial externo, que se estende do
cp!condylo até a face externa da extremidade superior do terceiro osso do metllcarpo.
§ Epicondylo stlpra-pltalangcciano; muscu10 extensor commum dos dedos, que se
estende do epicondylo até ás llequcnas phaJanges dos dedos, que se segllem ao pollegar. § Epiconclylo sv.pra-pltalangeciano do
dcclo mimmo; musculo extensor do vroprio
dedo, qne se estende do epicondylo até a
ultima phalange do dedo minimo.
1·:I.leoróllcn, s. f. (I. bot.) Estado de
uma planta de nOres epicorollea .
1>1.lcOl'óllcO, ", ad]. (L bolo) Que tem a
corolla implantada sobre o avario.
t;J•.icri\Jlco, s. m. (do 01'. epi, sobre, e
kl'Omon, C1'aneo) (t. anaL) O que cobre o
craneo: musculo occi pito-frontal.
I,plorimlco, adj. (L anaL) Que se refere,
ou pertence ao epICraneo.
,·:•• lcri.sI8, S. m. (do 01'. epikmsis, feito
de epikerannymi, eu modifico) (l. med.)
Methodo de tractamento com remedios, aos
quaes os medicas humoristas sUJllJUnbam a
virtude de modHicar pouco e pouco os humores viciados. ~ (Jtwa por ep!C1'Osis; a que
se faz com remeaios calmantes.
F:I.lcrlÍtlcllmcnC,c, adv. Plwgar epieralicamenle; com intervallos de um, ou mais
dias. Pltal,n. T. 2. p. 202.
'
Jo:plc"áClco, 8, adj. (I. med.) Diz-se dos
remedio purgantes, que se devem tomar
por intervallos, e não no mesmo lempo.

Pilam!. T.

I"plcrísls, S. f. (do 01'. epikrisis, juizo)
(L med.) Juizo qne se rórma de uma enfermidade; applicação dos principio que
conhecemos ás observações ch~'micas, allm
de deduzir d'alJi a orig'em, progresso, e
clreitos das doenças.
t;I.le'''·co, ", adj. Pertencente a Epicuro, ou á sua seita. ~ EpicUTCO, a, s. O que,
a que seguia a seita de Epicuro. § Cig. Pessoa voluptuosa, sensual, dada as delicias
da mesa, aos prazeres do amor.
t;J.imll';'nno, S. m. eita, doutrina, morai de Epicuro. § fig. Vlda sensual, voluptuosa.
t:l.ieurístn, S. 2 gen. V. Epicllfeo.
t~l.ic)·clo, s. ID. (do 01'. cpi, sobre, e
k!l/i/os, circulo) (I. astron.) Circulo pequeno
ima~inado "por alguns astronomos, cujo
centro está em um ponto da circumferencia de algum circulo maior: V. g. o - de
Marle. a circumferencia do epic!/Clo dizia
Ptolomeu, que o sol se movia diariamente
de oriente para occidente, ao mesmo tempo que ia descrevendo a sua orbita de
occidente para oriente uo centro do epí,-

Gyclo.

• ;I>ie)·cloill"l

cycloillico.

adj. O mesmo que Epi-

[·:I.IC)·clóidc, S. r. (do Gr. epi, sobre,
"'!flllos, circulo, e eidos, fórma) (I. geom.)

Curva produzida pela revolução de um
PODtO da circnmferencia do circulo, que
róla sobre a parte concava, ou convexa de
outl'O circulo.
t;plc)·cJóldico. ft, adj, (L geom.) Que
se refere, pertence á epicycloide.
IiJJ.lc,·cmu, S. m. ou "1.lc)·ésc, S. r. (do
Gl'.•epikllíJma, ou C1Jiliyêsis, de epi, sobre..) e
"'!lem, conceber) (t, med.) V. Superfetaçao.
Ii:I.idcrun, S. m. (do Gr. epidema, liame)
II. zool.) Uma das peças do tlJorax dos in·
sectos ltexapodos.
EI.lllclUíll, S. f. (do 01'. cpi, sobre, e
rlemos, povo, gente) Doença, que ataca. ao
Illesmo tempo, e no mesmo logar, IDUltas
pessoas: V. g. epidemia c/e úea;igas; - de I'ebre amal'ella: - de cltolel'a, elc. Bem. LylIla. § fig. Aquillo que, por moda, ou outro
IllIalqner motivo, se generalisa a ponto de

é f]Jidemico, ou terÍJ e:se caracter.
1».lIlo':lIIleo, a, atlj. Que res]Jeita á epidrmia; que tem o caracter de epid mia. B.
/1101". 2. 1(<1. § fig. Diz- e d'aquillo qlJe por
moda, ou outro qualquer motivo, se generallsa.
l"l)hlémio, S. m. Planta refrigerante das
serras da Ilalia.
"l'ldcmlolo:,:in S. r. (I.. med.) I~stllllo
das causas e natureza da e]litlemias.. !'li toria das epidemia mais consideraveis,
mencionadas pelos monumentos historicos,
quer do muutlo em geral, quer d'um paiz
ou região.
ICJ.idélllioIÍl;;ico, adj. (I. med.) Que se
refere ou pertenee ii epidemiologia.
Epidé,·mc. ou Ei>ldér·ma. S. r. (do 01'.
(fpi, sobrei e' clel'ma, pelle) (L anaL) A. camada mais exterior da pelle qne cobre o
corpo: cuticula; membrana, ou jlellicula Cina, tr-anS]1arente, insensi vel, que cobre a
peJle do animal; é li ql1e se separa da ]1elte do cadaver peja maceração, e se eleva
no~ corpos vivos pelos vesicatol'ios. § (I. ele
boI.) Culicula, pelle delg'ada que serve d
tegumenLo geral e exterior ás dilTerentes
partes das plantas.
F.)ldér·mh'o, ", adj. (I. meeU Que pertence, ou tem relação com a epiderme: v.

g. syslcma -.
.,:,.fllcl·mósc, S.

r. (I. chym ,) Producta
d'alteração que se lira da fibrina fresca,
tratando-a por agua acidulada com acido
chlorhydrico, e que llarece analogo á substancia da epiderme.
J':pltlíctlco, adj. m. (I. de rltet. anl.) Demonstrativo: gcnero epit/ic/ico.
I';J>idiIIymilc, S, r. (I. meel.) Illflammação do epididymo.
Ilpiditl)'mo, S. m. (do 01'. cpi, ~obre, e
á'idlll1los, gemeo) (I. de anat.ll'equeno corpo redondo vcrmifól'l1ll', de cür partia, deitado ao longo da parte superior do testiculo.
f;t>i.HscM. adj. 2 g, (I. boI.) Qlle se insere sobre o· di~co: i. " . obre o centro de
uma l1ór radiada: V. rI. estames epüliscaes.
.':I.í<loClI, S. 10. (do Gr. epi. soilre. e (loloS,
dado; cpidolo augmentado, 110me dado por
Hall)' a esse silicato em raz~1O da sua 1.·l.Írma primitiva ter ]101' base um 11arallelogralUlllo. com dois Jados muito mais extensos c/ue os ontrosl (I. min.) Especie de min(;ra que se apresenta sob a forma de agulhas achatadas. e que é 11m silicato.
)'ll.if.mín. V. Epipbania.
1·:I.I;:;" ...í .. , S. L do 01'. epigamia, al'fillidade) (I.. de antiguid.) Faculdade de conlrabir matrimonios, enh'e os habitantes de
duas cidades Orega .
EIIlgash'itlgin, S. r. (I. metl.) DóI' no
epigastro.
.
...
F.1.lgásh·ico, ", adJ. (I. med.) Reglao CP!gas/rica. V. Abdomen.
.I':J>ígástl'lo. ou
)':lli:;;iISh'O: . m. (do 01', cpi, e gaslt;l',
ventre) (I. anál,) Aregião. sllllerior do ~bdo
men, situada entre os dOIS bYllocondnos.
J,:,>ign"'lrocélc, S. f. (I. med.) Ilernia do
epigástro.
.
J'll.i~ci .. o, allj. (I.. geol.) lJeposllo -; deposito de formação recente.
.
)':pigcnt'sln. s, r. (do Gr. Cpl, .sobre, e
gencsis, nascençal _(I. phys.) Doutn ~la contraria á da evoluçao, ou desenvolvlmenlo:
cJla tende a estabelecer ([ue o· corpo 01'&,anizados formam-se por uma a.ggregaç~o
a~ moléculas, e crI" cem por Justa-poslcao.
- ":I>igcuc"Íslll S. 2 "'. O que, a que segue a floulrilla da epigenésia.
Epi~cuíll. ~. r. (I. min.) Pbenomeno que
se dá quandó um crystal muda de natureza
cllymica sem mudar de fónna. .
]·:I.igcuo, n, adj. (do Gr, ep!, sobre, e
raiz gen, g'erar) (L min,) Qne olrerece 01111(nomeno du pigenia.
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V. Epigyno. elc.
m. (do 01'. epi, sobre,
e gcinomai, nascer) (L med.) S)'mptoma, ou
accidente que sobrevem em uma doença,
sem depender da me ma doen 'a' porém
occasionado ]101' alguma causa externa evidente, como Imprudencia do doente, ou negligencia do enf(·rmeiro: cliflere do epi/l/teEJ>lgíuo, - uí.~.
EI.i;;inólllcuo, S.

nO?J1cno. (J. dc Palhol. p. 88. nola, b.
":I.í ... lo, n, adj. (L10 01'. epigaios, de IJpi
sobre, e flaia, terra) (l. lJo[.) Que esta acima
tla terra, ou fól'a ela terra, § lJolylerloncs -;

aquelles que, depois da "'erminação se elevam para fóra da terra pelo alongamento do
eoJlo que os sCJ1ara da radicula, taes são o~
do feijão.
.
.
.
J"I.I~I"(Ct', S. f. (do ar. Cllt, sobre, e giolla, Iingua) (I. anal.) Lingueta, qne cobre a
gloll.e.
Icpi:.:-lóHico." atlj. (I. de anaL) Pertenccnt ã epiglotte.
.':.>iglottlCc,
f. Inflammação da epiglotle.
J'](. Igu
f. (do 01'. cpignosis, conhecimento) 'ucces o novo, e tranho e admiravel, introduzido na fabula da epopeia.
J;:i'I~'·.)mu"l, S. m. (do 01'. epigl'011l111a,
ínscripção, de cpi, sobre, e gramma, lettra) Poesia breve, e conceiluosa, Paiva, Caso
4.3. § -. s. fem. Sego Ccrco de lJin, 8. ull.
ed. § Entre o antigos, e mesmo ntre os
modernos até certo tempo, o epigramma,
como o prova a sua et)'mologla, não era
mais fJue uma méra inscripção, que 'e gr~
vava sobre os monumentos: porém depOIS
tlo secule X\'I geralmente se deu o nome
de epigramma a l~ma palavra, a um di!lto,
que lia cOJlversaçao, ou em um escrlpto
apresenla uma cl'itica viva, e mordaz.
~l'i;);,·,u"múCi .. nm"ut·, adv. De modo
epigrammatico.
EJ.i;;'·"~lIn ..itico, II. adj. Conceituoso
como o eplgramma: commummente e toma
a má parte, por composição de conceitos
falsos, ou desapropositados; ou agudeza vi·
ciosa.
)':('i- "'"11Ulntístn, . , '2 g. O me mo que
Epigrammi.ta. 11. Panco. Man. p. (j.'26.. .
.'lli:';:'·'''llIlHltl7..í I'. V. trans.
atYl'lzar
por meio de epigrammas.
i':lllg.'"n",,''''''', S. '2 g. Pessoa que COIIJpõe, l'az epigl'amma ; epigTammatista.
l·:I"~I·"llhc. S. r. (do Gr. epigmpILti, inseri pção, de cpi, sobre, e graph6, eu escrevo) Inscripção de UIU etlilicio, .que indi~a o
seu uso, e o tempo em que fOl constrUIdo.
!\ Sentença, divisa collocada no frontispicio
de um livro, ou principio de um discurso, de
uma peça de poesia, etc.
f;plgl·nplti'" S. f. ciencia que tracta das
i nscri pçõcs.
l"III;;I"'I'lIieo, li, adj. Que perlence á epigraphe, ou li epigraphia.
IEpl;.:-)· II i li , . f. 1~8tatlo de uma planta,
cujos estames, ou corolla são epigynos.
J':I)iIO'UO, ou - IICO, n adj. (elo Or. cpi,
sobre, e gljnê, mulher) (t. boI.) Que nasce
sobre o 'o'vario, ou por cima d'eJle : v. g.
rslames nccla1'ios epigynos.
.;lli~YUOl.h.il·lco, :', adj. (L boI.) Que
está situatlo debaixo do ovario, no apice (lo
gyno[lhoro : V. g. 111lclario-.
)'ltrilaciio. S. f. Y. Depilação.
;':I.Hlll~~''':Iil'lllll, ", adj. (do 01'. I3pi. sobre, e laJ'!lIlgej (I. anaL) Uue está, se passa
acima da larrnge.
flJ.lIl1(ó,·io: ,!Je),ilatÓrio.
...
1·:llilé;•.~i .. , S. r. Ido Lat. e 01'. C/1I/'PSIU)
(L med.) ~Ial catluco, convulsão ue lodo o
corpo, e principalmente do queixo inferior,
a qual faz cahir repelltinamente o doeote
sem sentitl05, escumando, etc. Lcão, Orig.
20. L1/.~ da JJ1. p. 194, Bril. (J. 412 V.
l!JJ.i1~plico, ", adj, Da natureza da epilep ·ia. ~ Epileplico, a, s, O que, a que padece epilep. ia.
(,:;,uClltiró"IIl(', adj. 2 g. (I. med,) Que é
semelbante aos accidente epileptico', sem
ter a mesma cau a.
E;.mnmleo, ll. adj, ruo 01', epi, sobre, e
li11lnê, pantano) II. geol.) Diz-se do terreno. lacu. tre superiores.
l·:I.ilo:,:,.o:iio, s, f. Acção e ef1'eito dr
epilogar,

i.,,,.,, .
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1~~,1l0g11dcll', li, s. Pessoa, que faz epilo- Cosia Georg. 3. § Derramamento de lagri- enras, e ontros ministros inferiores; e tem
mas, 'que cahem sobre a. fa~es em vez de I um ofílcio, que chamam liturgia.
.
gos. Agiot. L. 3. 787.
i'lQ.!soditldõ.·, ti, S. Pessoa que faz eplF.I.ilogár, v. trans. Recapitular, re!'nmir. passarem pelos pontos Jagnmaes, estando
Lemos. A1'lc da Pinto 1'. 28. Sever. lJ. 2. § estes tal ados. § Delluxão corltinua de la- sodios.
i':lI18.Odl';I·, V. trans. O.rual: de episodio:.
grimas eom inllammação. Btul..
Concluir: elJiloga1' um discurso.
El.II.lu"'l;mu, S, m. (do Gr. ep~, sobre, § ln NII' em fórma de eplsodlO.
111. iJO l(íHURO, s. m. (do Gr. epi/ogis1IIos)
iSl'Z .... óllleo, ", adj. Que eutra como elli(t. log.) Haciocinio que d'um facto sensivel e p/tragma, separação) (L boI.) ~Iembralla
delgada, que se apega ao peristoma de al- sodio em al~. po.ema.: v. g. {olntla episodiinduz para um facto occlllto.
ca; narraçao eplsodlea.
11pílogo, s. m. (do 01'. epilogos, de epi, gUlls mus"'os.
F.I.I).ItI'ngmático, u, adj. Que tem o
D'I.i .... "liif., S. m. (do 01'. cpeisodios, adsobre, e logos, di curso) Conelu ão do discurso, na qual se repetem resumidame~ le caracter de um "pipllrngma.
venticio) l'a1Tação inserida no poema épico,
F.('il.ltra",e, S. r. (do 01'. epi, sobre, e ou dramatico, para seu ornato; a qual posas principaes razões d·el/e. § ma especie
de metrificação. § fig. Resumo, compendio, p/trase) (L de rhel.) Figura de stylo, pela to que não é essencial, deve ter connexão
qual
se ajuntam a uma pllrRse, que parcCla com a fabula do [1oema, e vir a pro[1Ocifra. Paiva, S. I. f.44. "ser discipulo amado de CIll'isto he hum epilogo de quanto se acabada, um ou muitos membros, para des- sito.
]'lp!IõIHidius, S. m. (L anat.) Vicio de
póde ter, e desejar" <ca earidade ... cpilogo envotver ideias accessorias.
]'I'ii.b,·UO, ", adj. (do 01'. cpi, sollre, e conformaçflo das parte
genitaes do hode todos os mais preceitos»
I'll'imanín S. r. (do 01'. cllimanes, de epi, phy/lon, I'olhal (L. boLI Que nasce, ou se mem. caracterisauo pela situação anormal
augmentativo, e monia, doudicl~) DoudICe insere por cima das folhas das plantas..
da abertw'a do canal da uretl!ra, que e lã
furiosa.
F.1.il,"~·lIo8pérmo. a, ad.l. (L. boL.) OIZ- coltocado sobre a parte supel'lor do meml·ll.lmélllo, S. m. (do 01'. cpi1l!ÍJdbm) (L. se dos fétos, porqué a sua fmctificação bro viril: é Oopp. de hypospadias.
nasce sobre o dorso das folhas. § Usa-se
F.l'i"'lli,waico, n, adj. (do Gr. epis]JastilJoL) Genero de plantas herbáceas.
l·ll.lmerismo, S. 111. (do 01'. cpimcl'ismos) Lambem subst.
kos, allrahente) (t. med.) Diz-se de todos os
"'ll,ij.h)>lc. S. r. (do 01'. epi, sobre, e medicamentos, que applicados sobre qual(L rheL) Artificio oratorio, [,elo (Iual no
meio do discurso, o orador recapItula as pltyó, eu násço) (L anat.) l'rotuberancia quer ponlo do orgão cut3neo, determinam
partes já tractadas.
carl.ilagil1o-a unida ao corpo de um os. o,. para ahi a d6r, o calor, e uma vermelhidão
111.ímel·o li, adj. (do 01'. cpimerês) (L de a qual se ossifica com o tempo, e então se mais ou menos viva, em(im todos os phenomenos de uma irrilaçào de que póde rearithm. anL) Numero cplmero,' o que contém lhe chama apophyse. Ouvier. I. '17.
11!.11.1l~·t1", S. f. (L boL) Alteraçflo 0101'- ,nllar o e tado ery"ipelatoso, a separação
um outro augmentado de varias de suas
partes. § -, s. m. (L zoo!.) Nome de uma biua, que ataca grande numero de plantas da epiderme, elc_
1';I,lsl.él'mn, S. m. (L lJoL) Tegumento
da peças do thorax do insectos hexapodo.. da mesma eS]lecie.
.'lpillJon.. , S. r. (cio Gr cpi, sobl'e, e meEpll)lt~·to, li, aelj. (do 01'. cpi, sobre, e propl'io do grão, e que vulgarmente se chanã, eu permaneço) (L de rhpt.) figura, que phyion, planta) (L boL.) Diz-se das plantas ma pclie do grão. Brot. D.
lI·'I,jsl.eo'mótiC'O, a, adj. (L boL) Que
consiste em repetição energ'ica dI;: palavra que nascem sobre ontl'os vl'getaes, St'Jll
ou pbrase.
comtndo tirarem d' Iles i1 sua nutri_ão, o tem relação çom o episperma.
11pinémll, S. m. (do 01'. cpi, sobre. e que as di tingue da- parasitas. Brot. lJ.ifJl'ilfl.be"'''' S. r. (do 01'. epi, sobre, e
némá, fio) (t. lJol..) Parte superior do tilrte
l'll.iIIIN·Ó.~ls, S. f. (do Gr. epi. sobre, sphaú'a, es~hera) liome dado pelos physio·
dos estames das plantas de lJ6res s)'nantlte- além, e plér6sis, repleção) (t. med.) [lople- logicos as clrcumvoluçàes e sinuosidades da
reas.
cão exce si va das arterias.
substaneia exterior do cérebro.
11phlíciaH, S. r. pI. (do Or. epi, sobl'lJ, e . EI.(ploeélc, S. f. (do 01'. epiploon, e kí:D'll IstllÇiio, S. r. (L pharm.) Operação,
niké, victoria) (L. da anL) ]lestas, que se cele- lê, Jwrnia) (L. cil'ur.) H,'rnia cau ada pela pela qual se dcstróe a cIJhesão dos corpos
bra~am em aeção de gTaças por uma vi- descida do epiploon 110 escroto.
molles, pilando ·os n'um almofariz. {;od.
·clona.
D~I.ll.[olco, ", adj. Que pertence ao epi- Pharln. 83.
F.plníclo. S. m. Cantico. ou poema cm ploon. V. este
]'I./"tllJlliniulo. adj. (L boL) Diz-se dos
honra de alguma victoria. Vieira.
E()il.li.ws, . f. (t. nlod.) InOammação estames, que nascem sobre o pistillo.
Ir.Jl.IJ.~·ctlde!!l, S. m. pI. Ido 01'. epi, so- tio epipl.oon.
.1(.i .... tami .. itl, adj. (L bot.) Diz-se das
brp., e nyklos, Iloute) IL med.) 1'11 tlllas inF.1.iplooll. S. m. (ilo 01'. epi, sobre, e glandulas que nascem sobre os estames.
lIammatorias, ordinariamente do tamanho pléo. eu lluctuo) (t. anat.) ZirLo, membrana
]<:p;,;;tIBuíuin, s. r. (do LaL Epistaminia,
de uma rrvilha, que se levantam de noute gordurosa e lIndnlante, que cobre os in- do 01'. cpi, sobre, e slamen, estame) (t. bot.)
sobre a ]leJle. e desappareeem eom o dia. testinos anteriormente, e serve de suspell- Nome com que se clesigna a quiuta claslEl.ioo!íl"ico, auj. (I.. gco1.) Diz-se dos são e união aos orgãos abdominacs.
se do s)'stema de Ju sieu, ([ue compreterrenos de formação posterior ao calcareo
.'lI.iIUi'iio, s. m. (do 01'. epi, sobre e lJO- beude as plautas dicot)'ledoneas apetalas
oolitbico.
dos. gen. de p01lS, pé) (L bot.) Tuhel'culo, de estames ep'ygeno. .
.
JolI.IIJlU·OX'-!ilIlIO, s. m. (cio Gr. cpi, so- 'que em eertas I lauta . nasc·e no cume do
F.!.isC .. !.hylino/!;" S. m. pI. (do 01'. epl,
bl'e, e paroxYf.71lOs) (L med.) Parox)'smo. pedunculo, ao pé do avario. H.rol. D..
. obre, e staphylô, amyg-ualas) (t. anat.) Dois
que a]lpareee de 1I0VO, mais cedo, ou mai:
1;('il.Mase, S. r. (do Oc C]Jlpolll~e7n, so- musculos das amygdalas.
frequentemente do qlle se esperava.
"~pi"t{..., V. trans. (t. pharm.) Destruir a
brenadar) (L med.) Fluetnação. ten~7lo, reEl.lpcdoIllCIt'íll, S. r. (do 01'. epipcllon, dunrJancia de tecidos; plethora, repleção cohesãodos corpos mol/es, pilando· os n'um
superficie, e met1'on, medida) (L. de math.) extroma. § (l. cil)'lTI. anL) Omesmo que força almofariz.
Medida das figuras geometrieas, que assell- epipolica. V. Epipolico.
F.pi"JCa"is, S. f. Ido 01'. epislasis, de epi,
tam na mesma base.
EI.;púllco, lO, adj. Que respeita :i. epipó- sobre, e histémi. pôr) (t. med.) SubstanCia
EI.II.étlllo, 3, (L boL) Que lIasco subre lase. § (L cbJ'm. anL) 'l'cJrra - ; acção pe- que nada, ou Iluctúa sobre a urina: é o
a cOl:olla, ou sobre a petalas: ·V. g. eslames la qllal I~a ~conomia lima ub~lancia se sr.- opp. de hypostasis, on sedimento.
.
eplpetalos. Brot. lJ.
para da lntllllldade ue um teCido ou de um
r,;(.ü't,.t~,., S. m. (do Gr. cp/slales, prefCl~':I.II.hnJlíll,
. r. (do 01'. cpiIJ!lolleia, humor onde era imperceptivel, e vem ao to, governador) (L. de antiguidad.) O prytaapparição, de elli.. e plainõ, en me mostro) extr.rior.
no a quem locava o dia de governar; chcFesta ecclesiaslica, a respeito da apllarição
]1p l l.te,·údo, li, adi. (do 01'. epi, e pi/)- re do senaelo de Alhenas.
da estrella aos ~Iagos, que vieram, ~uiados 1'on, aza). (L bot) Diz·se elo fructo, ou grão
X':l'i"'tlixi", (IV como ks) S. r. (do 01'. epi!
por ella, adorar o l1edomptor, nascido cm quando e f1rovldo de uma aza no seu sobre, e sla:;õ, cu COITO às gol1as) (t. med.)
.Bethleem de Judéa; é no dia G de janeiro. apice.
I/emorrbagia nasal.
. .
§ Dia de Ueis.
.
Ephllli~ln, ou lI'li.i~lIéJ'a. V. 8pichea.
:F.I"HtoJn, S. f. (do Lat.; em 01'. eptslo/r,
F.plph.... ~ nge, -. r. (do Gr. epi, sobre, e lJa7'1'clo, I üla. Luc. 7. 17.
de epi, sobre. e sle/t6, eu mando) C~rta
pharynge) (L zoo!.) Peça da bocca dos inl';I.;rhizo, fi, adj. (do Gr. cJli, e 1'i:a, mis~iva dos antigo!' ~ Uoje é carta poetwa;
secto hJ'menoptero.
l'ai~) (t. boL) Di~-se das plantas para. itas, dedicaloria de um livro. § Os apo tolos e~
1'1.ll.ltenómeJlo, s. m. (do Or. cpi. so- que nascem sobre as rai~es dos veg'etaes, creveram f1Jislotas ao' convertidos á relibre. e phainomai, apparecer) (t. meu.) S,I'ln- a cnsta dos quaes se r[rsenvolvem. 111'01. D. gião Chrisl.a, para os instruir na sua ~oya
ptoma, que 'e manil'esta qnando já esta def:I' Ir·ót.. ,
.~. g. Natural do Epiro, hoje crença: v. g. as opisto\as ele S. Pa.ulo. (tcll'.
clarada a doeuça, e (]ue é como accroscimo chamado AlI>anta.. B. Flor. 'I. 151.
10. '129.2.. § Epislola; parle da 111lSsa tirada
Q
aos que formam o 'ou caraeler proprio e
F.Jli.!l(·!Ie. c,,rch como lo) s. r. (do Gr. epi, as mais das ve~<.'s das c1?islolas dos aposloe~[1eC1flco.
sobre! e. skhcm, uspC?,nder) (L med.) 'u- los, e 'lHe se eanta nas mIssas sol.emnes au111'il.hlogó!ilis, . m. (L mell.) Segundo pre- 'ao iI'uma evacuaçaQ natural.
tes elo e\·angelho. § Ctero etc cplslola; subgniu de phlogosis, ou iullammação.
F.!.i.!l('Olládo, S. m. O bispado, clioce e. diacono.
11p l l.hloHe S. f. (rio Gr. epi. sobl'e, e § A dignidade de bispo. § Acorporacão dos
(Epistola, Carta. SI/n.) Estes dois terroo~,
ploos, pelle) (L boL) Epiderme dos vege- b.is~os. V. g. o episcopado portuguez, bra- synollymos pela commllm ideia que expl'ltaes.
zllelro.
mem, só dill' rem pelas cliversas appltca.'lp11.houcIIISI S. m. (do 01'. c]Jiph6né11la
. ]·ll.lsCOl.iIJ, ~dj. 2. g.. (~o Lat.. 'piscopa- çães, que d'eltes se I'azem. Oeralmente ;alexelamação) (l. de rbel.) Exclamacão sen~ tIS,' do 01'. c}JlsliO)JOS, vlg'tador, ln pcetor) lando, chamam-se cal'las as que se escr~\ern
tenciosa, eom que se eonclue algúma nar- De bispo, bispal: 1). [J •.~é(J.c -. § Epl 'copaes, principalmente em pro a, no com~lerclo ua
ração, ou discul' o: v_ g. tantas iras em S. m.. pI. Deu-se este uome em Ing-Iaterra, vida, e aquellas que foram escl'ljJtas por
allimos celestes! Eneict. Porto L. I. Vicira, no remado de Jacob 1., ao que adllenram auctores modernos, ou nas Imguas v!1lB'a!l. 71.
aos ritos da egreja Auglicalla. Os episco- res: e assim dizemos, as carias de VleJrf'
J;I"phol'll, S. r. (do Or. c)Jíphora, vio- IJáes são de todo os sectarios os menos as de
anla Tllereza, etc. E1Jislolas, pe o
fencia, impetllo idade) Doença dn olhos, aras~ado~, da e.greja Romana quanto a dis- contrario, ui7.- e, fallando d.as carlas ((~lC ~s
provenienle lia abunliancia de ltnmores. cl[1IUJa. Iem biSPOS, presb)'teros, concS'os, crel'el'am os antigos Ilas ltngua' mozlas. c
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assim dizemos, as epislo/as ,le Cicero, de
F.1.ltó>;n, s. f. (t. de antig.) E'pecie ue
S. l'aulo, etc. No uso modema dá-se em ge- capa, que os P,ornanos traziam sobre a toga.
ralo nome de carla a todas as que são es-I a;:I'itoDl:ulõ,·, .., s. Abreviudor, compencriptas em prosa, qualquer que seja o seu diador; que reduz a epitome. Per. Bibl.
assumpto e extensão; exceptuam-se porem T. 5. p. 482. 00 epilomaclor do livro 55 de
as que se põem no principio dos Iil'l'os I Tito Livio..
para os dedicar a alg'uem, ás q unes se da o
EI.ltomá.·, v. traus. Reduzir a epitome,
nome de epislolas. As carias em verso cos- epilogar, abreviar resumi r. Sever. Disc. 2.
tumam cbamar-se epislolas.
~ Encurtar cortando parte do texto, lição,
1·;I.istoliu·, adj. 2 g. Proprio de carta leitura de obra mais louga. § V. Compenmissiva: v. g. o es/y/o epistolar. § Genero diar, s1ln.
epislolal'; a epistolograpllia.
jo'IJitomc, s. m. (do Gr. epilomr. córte,
1'I.istolá1'io, s. m. Livro em que se con- redut:ção) Compendio, resumo, de lJistoria,
lém as epistolas das mi ,as, e que serve doutrina. Leiio, /Jesc, c. 19, diz, a epllome,
para o sulldiacono cantar por eJle a episto- fem.
la na missa solemne; é o mesmo que epis.':l'ít,·UD adj. e s. m. (do Gr. epitl'ilos,
loleim. V. § Livro em que se acllam cOl1lpi- terceiro e meio) Na arillJmelica antiga, diladas varias cartas ou epistola de algum zia-se de um uumero composto de outro numero e mais a 3.- parte d'este: a 'sim /, é
auctor, escriptas a dillcrentes pe soas.
J':I.ll>toleh·o, s. m. ou adj. Livro de can- epitl'Uo relativamente a 3. § (t. poet.) I'6 de
tachão, que contém as epi tolas da missa. verso Gr, ou Lat. composto de 3 s)'lIabas
Brit. G. L. 3. c. 12.
longa e \lma breve. § It. de ml1s. ant.l
EpiHtóllco, ~,adj. Goncernente a epis- RhJthmo correspondente ao pé metrico,
tolas: v. g. escl'''lplores -.
que tem o meSlLO nome.
Epiliótologl'lIllhiu, s. f. Gencm e11i5toEpltl'ochil""'O, (eh como k) s. m. (uo
lar, ou arte de escl'ever carta ou eplsto- Gr. epil1'Ochas11l0s, velocidade, a maneira
las. § (I. ant.) Systema de escripta vulgar de roda) (I. de rhet.) Figura que consiste
entre o antigos egypcios.
em fazer seguida e precipitadamente mui1':pistoltlgl'1I111J0, s. m. (tIe epislo/a, c do tas perguntas p!l:.ra alJalar.aq!1eUes a quem
Gr: gl'aph6, eu escrevo) p. uso Auctor de se falia; exposlçao, enllnClaçao raplda.
uma collecçiio de cartas, ou epistolas.
~;(lltl·ocltlé .. , (eh como k) S. r. (t. anat )
1':I'ísh·o(.hc, s. f. \do Gr. cpisll'Ophê, cir- Aflophyse ua partlf interna da extremidade
cuitol (I. de rhel.)]i igura de dicção, cila- clIMal do humero. V. Trochlea.
mada tambem comple:JJão, e 1'epelição. §
I;llit~opc, S. f. (do Gr. ep'ilmpá, coucesEpisll'ophe' (t. anaL) recaíLia.
são) (t. de rhet.) J!igl1l'a, pela qual conce.;I.llJt~·lIo, s. m. (do Gr. episl!Jtion, tra- uemos o que poderiamos negar, afim de
ve, de epi, e slylos, columna) (t. de archit.) obter o que desejamos.
Architrave, pedra ou peça de macieira, que
!·;.. I>:(I"1'lo, s. m. (t. zoo!.) Parasita o.ue
assenta sobre o capitel da columna. Pel'. vive na superLicie cutunea do homem e de
lJibl, 1'. :lo in q.• p. 6qO.
outros animaes. § ii. adj.
J.:IIU"llhio, s. m. (elo Gr. epilaphion, de
t::plzootill, s. r. (do Gr. epi, sobre, e
cpi, e lap/ws, túmulo) lnscripção sepulcral. ;;oon, animal) Doença epidemlCa dos ga~ iI. ])reve elogio de um morto.
.
uos,
EpítllSC, ou -sls, S. i. (do GI'. epitasis,
!;pizoótico, :t, adj. Que pertence a cpiclesenvolvimeuto) (l. de rbet.) O que segue zoqtia, ou prol'qm d'ella..
a expOSIção de um poema clramatico, e con- a,:(IOea ou D':(JUcbll, (ort. et)'Ul.) s. r.
tem os incidentes que formam o nó, ou ell- (do Gr. epochd, acçüo de fazer parar, reter)
redo. § (t. med.) Termo de que se serve (t. de chron.) [OlltO fixo da historia, acolIF1ipjlocrates para indicar o principio do pa- tecimento' notavel, do CfIlalll0s servimos,
rox.\'smo de uma febre.
ao podemos enir, para começar a contar
EI.ltéto, ou I";l.iteto. Barros, Gmm. os annos: V. g. a epoca do diluvio; a da
{reg. diz epiléto. V. Epitlieto.
fundação d~ Roma; a de Uhrislo, etc. §
EI.UlJlllilmieo, n, adj. (do Gr. epi, so- Om espaço ue tempo em relação a acontetre, e lhalamos, leito conjugal) Feito [Joi' cimentos 'lue n'elLe ,e deram: a ppoca
occasião de bodas.
dos dcsco/lnmenlos dos pol'luguezes. § O tem(;I'H!ullilmio, S. m. (do Gr. epil1wlamion. po em que vivemos: eslamos n'u11la epoca
poema nupcial) Poema por occaoião de bo- ele lransição. § O tempo elO que lIma cou:a
das. Fen·. 1'. 2.
se pas_ou: n'essa epoca amda me!t pae
ESlU.hclil~l) adj. (I. anat.) Relativo ou não linha parlido para a gUC1Ta. § Periollo,
estação, temporada: época de banhos; epopertencente ao elJithelio.
• Epltbéllo, S. III. (t. auat.) Guticula que ca tYl'ica. ~ (t. geod.) Qualquer dos periocobre as membranas mucosas. Metlo, C. 1). dos geologlt:os em' que se deram gran99.
des alterações 110 globo terrestre: v. g.
EI.itbcwll, ou Es.ítlmll, S. r. (do Gi'. epoca ICl'cial'ia, quarlenal'ia. et~ .. § Fa~el'
epilhêma, cobertura) Remedia tópico eon- epoca; tornar-se notavel, adqnJrlr fama,
fortativo, applicado exteriormenle. li. bom. celebridade, grande nomeada: foi W)Ul can2. q. 6. crtlnlimas.. § tiO'. aO de engana.r lora guc Fez cpoca.
.
tambem Iie epilhema» Vila da Rainha SanU,:('Ótlll, S. m. :sentença, ou maxlma moIa. 259. § fig. Conforto, allivio: crepil!lema ral, prudencial. Ancll'. Epódos ..
Poara o coracão.. Porto Resl. 1. 253. !Jus.
1,:,.ótla, s. m. (do Gr. epôdC', de ept, so7'rans(. p. qio. crcpil·imC!».
.
br~, e 6r/d, óde). (I. de poesia )yri,cal,. A terEpltlJétieo, n, adj. p. uso CheiO, carre- celra parte da ode, ou lJymno, diVidIdo em
gaão de epitbetos: v. g. eslylo -.
cstrophes, antistrophe , e ejJódos. § Os epóEplthctí .. mo, S. ui. (t. de rhet.) Figura dos de 1J0racio; os poema lyricos do ultipela qual se modifica urna iucia principal mo Uvro das suas poesias d'este genero.
por meio de outra accessoria.
J;lH;uymo, u~ adj. (do Gr. eponYl1los, de
El.ítbeto, S. m. (do Gr. cpilhelos, acces- CPI, sobre, e onomos, nome) (t. ant. UI')
sorio, adjuncto) O adjectil'o, ou snbst. que Al'chonlc - ; ou s. m. o epon!Jl1w; o prlse une ao nome para lue determinar ou meiro dos nove archonles d',\tl!enas, que
quali(icar a signiOcação, ou por ornato. dava o seu nome ao anno. ~ lJwu.zd.adcs-;
Lobo. B. na Gmmm. e creve epi/élo: e Lus. ou s. m. pI. os eponymos ; as .dlVlndad~s
10. 124. "aurea por epUhélo lhe ajuutaram.. que, dando o seu nom~ a uma Cidade, a tl~ Termo com que se classifica al''''uem á nham sob sua protecçao.
boa ou má parte. § eng'uome; alcunfJa. § V.
.':1.01.6.. , ou a-llloi.éill. S. r. (do Gr. epoJ!cljccl'ivo sl/n.
peia. de epos, verso, e poie6, eu faço) PoeElllth)',no, S. m. (do 1at. 6]1ilhymon; ma épico, cuja fabula é alguma acçaq grando Gr epi, sobre, e lhymos alecrim) ~'lpr, e cle uarrada em esty!o alto, e grandlloLJu~,
hcrva medicinal: especie,dé cuseuta me- com intervenção dos deuses, ou do maraVInor. (Epilhymum) 81'01. U.
1I10S0, que o 110eta inVCl!ta, etc. § fig:. Acon.:pithull. V. Epilllema.
_
tecimentos exlraordinanos e mal~avllhoso~ .
•'l.itímio, S. 111. p. uS. l1eprelJellsao, cou-I ll!lSJli!.lu, S. m. (do Gr. epoplcs, .de eln,
del1lna~:ão infamatorta. B. Irlor. 5. 234. sobre, e oplomai, olbar) (t. de antlg.) As'gravando-llJesepitailos, que mais propria- pirante prepal'ado por mei~ de provas, panlente são e)Jitirnios..
ra ser iuiciado uos mystenos occultos.
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n. adj. (do Cr. e]Ji, sobre, e

alllornai, ver.) (L pltys.) Uiz-se das cOres

que se produzem a u11erficie tias laminas
transparentes e muito delgadas.
EI'os!l·nd,.mo S. m. (do Lat. epasll'acis·
mus; do Gr. epi, sobre, e oslmkon, concha)
Jogo de atirar conchinhas, seixos chatos,
ou outro cascallJo, e testinhos do mar 1)01'
cima das suas applacadas ondas, vencendo
aquelle, cuja llcdri llhé\ cursou mais longe,
e fez mais relletidos' saltos, e chapeie tas
]leia tona da agua. An1wl. ao Manuat d'Epielelo.

J';I.óUdns, S. r. pl. (I. de antiguid.) Duas
traves fixas na próa dos naVlO da Grecia,
nos dois lado' do esporão.
I;ptucó"do, e os mais vaca bulas que
pi'incipiam por Epla, e q.ue não vem 'aqui,
busquem-se com 11, que e 01'1. etym.
J':ll"lidl1, s. r, (do Gr. e.pi, sobre, e oulon, gengiva.) (t. m~d.) Tumor das gengi-'
vas, que vem a cobrIr os dentes. FerI'. Uil'urg. 69. a Phal'ln. '1'. 2. p. 391. traz eplt-

liso

I;lllIIõC,""
S. m. pI. (do Lat. epulones) (t.
de antiguid.) SacerLiotes 110mano . in tituidos no anno 558 da fundação de lloma, para prepararem o banquetes, que se davam
em honra dos deuses. Eram ete, e por essa razão se chamavam seplemvil'os.
I>;l'lllótleo, ", adj. (do Cr. epollI6Ii/ws,
proprio para cicatrizar, de epi, sobre, e ouI;, cicatriz) (t. med.) Que é propl'Ío para
promover a cicatrização. § 'ii. - , S. m.
1>:'llIllbllldútlc, S. f. (do Lat. cequabililas)
Modo ue obrar uniforme, e sempre egnal :

fi. _a equabilida~e elo es/!Jlo; elo anno. ela
eslaçao; sem vanedade. ;lima lnsll·. T. 2.
p. ~1.9. § Equabitidacle do movimenlo; quan-

V.

do o move! não se act:elera, nem retarda.
1':'ltlIlCUO, S. r. (do Lat. ecqualio egualdadel Ac"ção de egualar. § DiJl'erenéa nota·
vel de dia em dia eutre a hora media, que
dá a pendula, e a hora verdadeira indicada pelo quadrante solar. § Pendltlo c/e eguacão; o que aponta a. hora média, e (l verdau'ira: a hora mcdia é a cle que usamos uos
relogios ardina rios, a verdadeira regula-se
pelo verdadeiro movimento do sol, ou antes da terra a respeito do soL § (t. de algebra) Fórmula. que indica egualdade de vaIar entre quantidades expressas diversamente: v. (l. a;a. = cl.
E'ltu.d~),·, s. m..(do Lat. wqualor) (I.
&,eogr.) CLrculo maXImo da e phera, que
aista c~ualmente de ambos os pólos; a Ii~
11 ha equinoccial. § (t. pbys.) Equactor magnelico; linha irregular formada em roda
do globo pela sene dc pontos em que a illc1inação da agulha magnetica é nul/a.
J':'I" .. I.. S. f. Passaro da tribu dos corvideos.
.:Cl"lllli..uí,·, V. trans, p. uso Inspirar
eqnanimidade, trallquillizar.
J"llIioulmc, adj. 2 g. (do Lat. cequus,
eg'ual, e animus, espirita) p. us. De auimo
sempre egual: moderado, contente com a
sua. sorie.
J':(Jtltlulmid(ulc, s. f. Qualidade de ser
equanime; egualdade de animo nos perigos, trabalhos. B. F/o/'. 2. 203.
).;'IUl'utC, 5. m. (do Lat. wquans) (t. astro
aut.) Circulo cujo centro era o dos movimentos rrgulares.
R::'l"utOl'llH, s. m. (I. de astron.) lnstrumenta com que se mede a a cenção recta,
e a decliuação, por meio de dois circulas
que representam o equador e o circulo de
declinação.
";'1 110 to,·..., I, adj. 2 g. Que pertence ao
equador. § ()limas, 1'egiõcs - ; os climas, as
regiões LJue (icam visiIthas ao equador terre tre.
(;'(lli.v('(, adj. 2 g. (do Lat. aJ(/ltabilis) (t.
de pbys.) Egual em tempos e espaços. § 1110vimenlo equavel cto movei; que eLO tempos
eguaes oorre espaços eguaes, sem se retardar, nem accelerar.
ÉqllC, S. f. Planta aquatica que tem 1'0lhas semelhantes ás da acelga, porem avel·
ludadas.
E(JuéHl1'C, adj. 2 g. (do Lat. equestrisJ
Que-respeila a cavallaria. Rego, Cavai. C. I.
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§ E,l'f,l'cicios efluestn's: os qne se fazem a duas dilrerencas, § (t. arilhm.) Proporção
cavallo. § Traúalhos equest1'es; os que os aritlJmelica. J':fl"idllfc"C"tC, adj. Egualmenle di/reartistas fa7.em nos circos sobre cavallos. §
Estatua equestre; a de um homem a ca- rente.

valia.

adj. (do Lat. roqucevus, a,
wn) Da mesma edade que outro: "velho-.
Eneid. 2. 137. "o - rei"
1':f,"I. PrcfJxo que enlra na composição
de muitas palavras: significa egual, ou
egnalmente, e vem do Lat. roqUllS, ou wqw!,
que lem a mesma significação.
Ef,ulilDl;Ulo, 8
adj. (t. de geom.) De
angulos eguaes.
l;;flu1l1ndc, s. f (do Lal.!N)ttitas, de wqtt!tS,
egual) Virtude, que regulando-se mais pelo
sentimento intimo, que nos faz traetar os
outros, como qnererjamos rJue elles nos
tractassem, do que pelas regras da justiça
social, que são de con veução, nos faz dar a
cada um aqui lia que lhe pertence justamente: é as vezt's uma modllicação do rigor da
lei, fundada em boas razões.
(Equidade, e Justiça. S!Jn,J ~inguem dirá
que o dgol' da jusliça (Jl~e nos obriga a eLar
o seu a seu dono, a nao usurpar os bens
alheios, a não ollimder os uos os semelhanles, elc. possa ou deva ser moderado e lemperado pela equida(/e. A equidade e ajl.tsLíça ambas concordam unanimem~nte, e ambas são inOexiveis em prescrever o contrario; e d'aqui vcm, qu~ os actos, que se oppõem aquella obrigaçao, se chamam, com
egual propriedade, ora injustos, ora iniquos. Não póde pois a maXlma vlllgar, que
a equidade tempera o rigor da Justiça, ser
admitlida, senão quaudo e tracla da justiça
legal plmiliva, que impue ao, criminosos as
penas correspolldentes a seus crimrs N'este caso, sendo as dispo ições da lei muitas
vezes genericas, e não sendo passivei ao legislador attender a lodos os casos, n m calcular lodas as circllmstancia, é I'orcoso
muitas vezes temperar a severidade da' lei,
regulando a applicação ria pena pelos principios da equidadc, i. é, pelas maximas e
preceitos da jltsliça universal, para CJ ue a
pena seja proporcionada ao crime. Doude
pal'ece colligir-se: [,0 que a equidadc 'com·
eUeito, algumas vezes, um lemperamento da
jusliça legal punitiva: 2.° qne a verdadeira
e g-enerica noção de equidade se aproxLlJa
muito mais da noção ele justiça univel'sal,
011 simplesmente de justiça, e lfue enlre esles vocablllos é que se deve indagar a dil'I'erença de jltStiça, c equidade. lJebaixo d'estI:; ponlo de vista, a justiça é-a virtude, que
respeita o direito de cada um ; qne da a
cada um o que é seu, e lhe pertence: a
equidade é a virtude, que desempenhando
o seu l'roprio nome, uos obriga a [ractar os
outros homens como UOfiSOS scmelhanlrs e
egnaes, e consequentemeat~ a não s~ lhes
1Iao fazermos o mal, que nao querenamos
que eUe nos fizessem; Illas ainda a fazermos-lhes todo o bem, que quereriamos que
eUes nos fizessem a nó . Assim os Iimiles
da justiça são marcados de uma parte pelo
direito, e da oulra pela obrigação rigorosa:
os limites da equi~aclc são marc~r~os de uma
parte pela neceSSIdade, ou ullhdade, qne
não dá d!reito rigoro.so; ~ da oulra pela
beneficencta, que nno e de ngorosa obt'lgação. São estes vocallu.tos J'nonymos, quando s~ tl:acta de I:egpeltar, de. não ollender
os direitos alheios;. ue praticaI' os orncios
que se c~amam p~rfe.ltos;Jlorque n'esse caso
os preceJl~s da ,]ltSltça sao os mesmo: que
os da eq.uulade~ Den:al!! porem de ser ~YIJ.o,nymos, 1. é, nao se (Iodem empregar IOdllferentel11~nte, quando se tracta de alliviar
as n.ecessldades dos nossos seme.IIJanles, de
jlratlcar .para c9m elles os olfi~IOS, que se
chamam Imperfellos; porque 11 esse caso a
equidade aconsellla, e talvez ordena, o que
a :jltStiça não póde DJ~ud~r. O pobr.e uão
pode, sem offendel: aJustl~a, apro~l'Iar-~e
LIas bens, que sobejam ao I"ICO: o nco uao
pótle, sem oOender a equidade, negar ao poJ)rc o soccorro do seu. Ilperlluo. A,justiça
r.:orrse,rva Illesa a proprJCda~e; a equidade
respelt~ e favor~ce a ~umaIl1dade.
F.fIUldl'O, ad.l. RelatiVO ao cavallo.
I':f..'hli'fcl·éuça, S. f. Egualdade entre
F.f,ué\·o: 8,

I::fluidih't,idO, !', adj. (t. bot.) Que lel?l
a Lnt'srna largura em todo o seu compnmenta; diz-se principalmente do tubo da corolla.
1':flUldlstl'"Cill. s, f. Egualdade de dislancia.
Equld'stànlc adj. 2. g. (do Lat. roquidistans, tis) Que dista egnnlmente. Barnil'Os,
f. 3 v. ,dinhas - e p.arallelas•..
Eqllidi>ltiu': V. IIllrans. Dlslar egualmente.
F.fl"ilutCl·ál, aLlj. ~ g. e
.
I>flullále;'o, u: adj. (do Lat. ceqw/'atel'llS,
a, um) (t. de geom.) Que tem os lados eguaes:

v. (/. t1'iangulo -.

":flllill'...nção,

equilibrio.
F.1Illili'u·àutc,

librio.

S.

r.

_

.

Acçao de por em

adj. Que estabelece o equi-

.'fl"ili1l1·,Gl·, V. traus. Pór, manter em
equilibrio, no sent. prop. e rig. § Equiti/lI'W' a I'eceila com a clcspc:;a; fazer que não
haja excesso de despeza, que não haja deficit.
i,:.lumb'·i.... sc, V. rer. l'ór-se, manter-se
em equilibrio, no prop. e ligo
E1IlliUlU'io, S. m. (do Lat. wquiti/ll'illm)
Eslado das cousas, que lendo egual peso,
não tiram do seu logar o riel da balallça'!
licaudo os pralos das que os tem em egua
altum: quando se põe metade de um peso
di tante do fie1 dois tantos do que dista O
peso dobrado da palita do braço ao DeI,
como nas balanças Bomunas, ele. A cessaçãq da força ou momento, ou potencia, a
que se oppõe oulra egual em mas 'a, ou
gravida1le, ou impulso, acção cOlllraria, ou
resislencia: V. g. o - do q!te se sustem em
mal'Oma", ele. § Pel'c.W1' o equiúbl'io; desviar-se da posição vertical, e cahh. § lig.
I~gualdade. Vieil·. ii. 57. § EquiLíbl'io de (01'ças mitital'es; eA'uuILlade. § EquiUbl'io do
animo; juizo, que Hão se inclilla a favor,
nem tem repeilos, ou acceitação de pessoas. § Equitibl'io 1Jolitivo; - constitucional;
a harmonia do poderes no reg'imcn representativo. § Equiliúl'io cios pal'Udos; dá-se
quando nenllUm é extremamente preponderanle, podendo revezar-se regularmente 110
poder. § Eqldtiúl'io eW'opcl!; estado geral
LIa l~uropa, que resulla do accordo das nações para o cumpl'i.lllento de tractados, que,
emquanlo llelmente cumpridos. são garantia da paz. § (na mechan.) egualdade exacta
de l'or\ia entr.: dois corpos que obram um
contra o outro. § Equitiúl'ios; pt. posições
que toma o que dauça na corda ou trabalha
em qualqucr oulro exercício gYll1nastico, collocanuo o corpo de maneira a Hão caír, a
não penler ~ prumo.
.
"'fl"Hibl·IIlI",·. 2 g. Pes.oa que fa7. eqUlIibrios na maroma[ sobre cavaIlos, etc., ou
equilibralldo objec os, etc.
."I"hutlltíl'Ucc, adj. 2 g. (t. de arithm.)
Qne contém um numer(J egual de veze~. §
Nwncl'os cql!imullípUccs; são os que contém
aqnelles, de cuja multiplicação resultam,
um oumero egual de vezes: V. g. oito e seis
são eq!timuttiptices de 4 e 3, po'rque 8 COlllem 4 duas vezes, e a sim 5 a 3.
i':fluimúltil"O. O mesmo que Kquimultiplice.
Efluíno u, adj. (La!. cqltinllS, a, um) (t.
j10et.) I\elativo ou pertencente a cavallo, ou
egua. Eneüla, 9. 151. «- nervo" "corda de
c9iJ'0 equina. e lO. 213.•leile eqltinotl Vanant. lia Lus. «pruma - t i (de cnnas) Eneiela: "os equinos relinchos o ar atroão» § (t.
d'orthopedia) Pé -; dill'ormidade em que o
pé apresenta llma disposição assas semelhante ao casco do cavallo e não assenta
senão sobre a ponta. § (t. vet.) Vai' laia _.
doença pustulosa do cavallo, qne se com~
ll1unica á vacca e ao homem, lJroduzindo
uma vaccina.
EfilliuocellÍlI, adj. 2 g. (do Lat. wqui..
nuctialis) Do equinoccio. § Linha equinoccial. Vieil·. 10. 333. 2. V. Equador. § A equi1l0ccia/., ou o equinoccia/., S. r. ou m. Oequinoccio, lned. 3. 301.
F.1luluócclo, S. m. (do Lat. ccquinoclium,

de mqltus, cgual, e 1l0X, noute) Ponlo, em
que a ecliptica carla o eq uador: então são
os dias eguaes ás uoutes; e isto succede no
equinoccio vernal, ou vel'llO, aos 20 de março, e no autumnal, ou outonal, aos 23 de
septembro.
E1llllnúnclo, ", adj. Equinoccial: ,c\inIJa -» Perei1·. Eleg. Vant. 10.
»fl,,111";;CIl1, S. r. (do FI'. equipage) O
trem, comitiva, acompanhamento, carruagem, callla , de que se acompanha o exercito, al&,uma pessoa, ou os navios. § Genle
da eqtupagem; a tripulação, não comprehelldendo a ol'Jicialidadc e aspirantes. V. l!:s .
quipação. § Hoje cm logar de esquipacão
usúmos eqltipagem, lomado do Frallcei, e
não só se emprega no senlido de esquipação, como tambem (ii maDeira Frallceza) de
apreslos, e preparos de um exercito; e
alem d'isso de todo o apparato de criados,
carruag'ens, alfaias, etc. que compõe o
lrem e comitiva de alguma pessoa, ou familia. Parece acloptavel em todos esses en·
tidos, e preferivel a esquipação, a que hoje
e dá o sentido de e:JJtravagancia, singulal'idade l'útiCltla, etc. \. Woss.
S. Lttiz.

Prant;e~,

de

S. m. (t. milit.) O con·
jnncto de artigos necessarios para o soldado enlrar no serviço. § O necessario pál'a
equipar um navio. V. IIsquipamento.
'O:IIUII'Rl', V. Esquipar. B. Ftor. 3.6. "equil::flUiIIfU.. élltfl,

pado».

J'IIUII,u"aç/io, S. f. O acto de equi·
parar. § fI. clidact.) Egualação, comparação de duas cousas, ou entidades. Pari.
Medico, ]1. 273.
EfIUII"lI'.'·, v. trans. (do Lat. wqui]JOo1'a1'e) Egualar comparando: «equipa1'ou o pro·
reta as maravil ha com as misericordiasll
Vieim. § Kgualar na sorte, condição. Vieim, 6. 140. «equiparaI' os liIhos, e filhas
nesla parte» iii. Lus. T. 5. 18 V.
IÜJllipOl·8.\'cl, adj. 2 g. Que se pode equiparai', egualar.
a:.:1luil,edc, adj. 2 g. (t. zool.) Que tem
os pés ou pontas de egual comprimento.
l~flUi,'cl1lléuci .., S. r. Equilibrio, egualdade de peso; de valor moral. Leit. Afisc.
570. "bem pesado com este gosto, não tem
equipendencia, nem comparaçüo>!.
J;;flIlIIU:lldéutc, adj. Equilibrado, egualado uo peso, no valor moral; equiponderaute.
EIIUlllOlléuclll. S. r. (do Lat. aJquipofr.
lenUa) (t. 101-':'.) llgual valor, ou . entido das
proposiçõe,' equipollente , equivalentes.
a;;flUII.ollélltc, adj. 2 gen. (t. I.og.) Que
tem eguaL valor emqualllo ao sentrdo: v.l7.
pl'oposições -; ]Jatav1'as --o Vieira, 5. 346.2.
1·:fJulpOlldCl·jUlClll, S. l'. It. phys.) I\gual~
dade de peso, e mais ex'actamente de tendencia de doi', ou mai corpos, pam um
cent 1'0 commum: "o equilíbrio resulta de
uma egualdade de força , que obram em
sentido contrario; a - da egualdade de
gravitação dos corpo comparados ...
r''1UipOlldcl'àlltc, adj. 2 gen. Que tem
peso eguat.
J<;(lu'l,ondCl'ál' V. trao . Egualar o peso de duas, ou mais cou as. § -, v. intrans.
e - sc, V. reI'. Sei' do mesmo peso, eqUlpouderante.
I'qulsctáccas. S. r. pt. Familia de plantas llel'tencentes á primeira cla se colyledouea de Jus ieu, e ás monocotyledonea ,
crY]ltogamas de Decaudolle; compõem-se
nnicamente do genero eqttiseto. Brot. D.
F.1lulséto S. m. (do Lat. equisetltllt) Cavallinha, ou por outro nome, múo de cava/./'o; planta da famiLia da equisetaceas.
Curvo, Po/'yanlh. (. 598. n." 9.
Eflulsonullclll, S. f. (t. music.) Consouancia de dois sons semelllantes.
E1luislllmo, 0, adj. (d~ L!1t. mqltllS, ~,
um, justo) p. uso Observan.tl~slO~o .da equIdade. An·. 10. 5ii. (opp. a UUqu~SSl1110). 1
EflUls"llobismo, S. m. (t. gramm.J 11'0nUl1cia de toda a syllaba n'um te~po. r.gnaI.
1il1lultllÇiio, . f. (do Lat. wqwlatlO) Arlo
de montar a cavallo.
..
I':flultotivo, ", adj. Que tem eq~Ld~de '.
justo) recto. § (t. bot.) Folhas. cq1tltall~as~
quando são dobradas ao compndo, e !"l.CC
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ç9 s, de sujcito, 1)0 uidor, termo, () paF.1·ccUlldlÍdc, s. r. (t. ant.) Propriedade
cl.rute, relações lao diversas contra o ge- de entrar em erC'cçào.
II!O e analogia da lingua maternal! (V. Ellf-I EI'eclo, p. p. irrrg. de Erigir: V. Eri' clcl. arl. Despel·ga1'). Incd. 3. 348. "dlxer~o gido: "igrl'ja el'ecla em metropolitanall
elles, agora já be tarde, e as gent:' hao Agiol. Lus. § fig. Erguido, alto, não abatim~strr tempo para se correger; e 116s el' do: v. g. animo -.
aVIaremos no as cousa como compre ll
EreClor, s. m. (do Lat.) O fundallor
Nós el', será nós elJes? ou, e nós lambem? instituidor creador: v. q. -deunivel'sida~
"~em el' fazia menção no dicto codicillo, de, bispad; elc. Lei de 9·jul. 1760.
que eUe jazia com seu si o. (i. é, )lem aliás,
EI'CCIc'II'; adj. (t. anal.) V. Elator.
ou tambem fazia menção). EltlcLd. Suppl.
F.1·('gC, r. der. V. I-len·ge. Ca1'el. D.
arl. Desapossado. V. FerI'. San. 34. do L. 2.
Erl'gêl" V. Erigir. AI'I'. P/·ol. M. Lus. 6.
imitando a linguagem antiga: <ce el' porque 352.
- a Ires lostões.
Ó fim amor nom lho pagárom o (e tamF.re~ír. V. Erigir Eneida, A'·g. dos ull.
•':IIIlI1'l·'he, adj. 2 g·en. (I. de l!i'St. nat:) berp).
.
.
. . 6 livros: "os que el'egil'ào Iloma" "montes '0Que tem valvas eg-uaes: V. g. mansco eqUl.,;,·a, (d~ Lat. eram, el'al) Voz da !?rlmei- Ln~ montes eregídos» Conlo, 5. 10. 10.
vaLve. § (t. bot.) Que tem valvulas eguaes: ra e terceu'a pc. soa do sll1g. do p. Imperf.
.:'·cll., (do Lat. el'alis). Voz da 2." pessoa
V. g. planlas eguivalv.es. 81'01. C .
. do ,iud. do verbo SCI'.
do pI. do p. imperf. do V. Ser.
E .... h'ocnç..o, S. L (do Lat. reqmvocaltO)
Ern, S. r. (do Lal. rera) (I. de chron.)
.':I·cllll, S. r. Treta u ada dos luctadores,
I~rro, ou engano de toma" lima cousa, ou Certo tempo limitado, celebre por qualquer para derril)arem o contrario levantando-o
pessoa por outra.
. uccesso: v. g. a - elo diluvio; ou conven- ao ar. Sá Mil'. Esl,'. {. 155. ;,não me valeo
E1ltlh'ocitdnmcltle adv. Com eqnivo- cional: V. g. na - rtos meus avós; no tem- com elle el'eíla, nem sopéell
caçào.
.
po que viviam. § Época usada na HespaErél. V. [lereI. Doc. Anl.
•';lllth·ocildo, p._ lJ· de EqUivocar: -o nha. que começa trinta e oito anuos ante
ErelllllClillShl, S. f. (do Gr. crema. poubem e o mal andao - dentro cm uó '" da de Christo; por ella se contou entre nós, co a pouco, e kaLuis, combuslào) (t. chym.)
Vieim, 1. 653. e 654.
.
até que O. João I mandou conlar pela do Oxydação gradual, decomposição tendo por
flllllÍ\'OCIlIlll'nlc, adv: !'or equIvoco: nascirueuto de Jesus Christo; e começou-se causa a acção do ar hUl1lido sobre partes
com E'quivoco. § Com dUVida sobre s~ é a contar desde o anno da era de Cesar, L460. contidas nas materias organicas.
uma cousa, se outra. Ac. dos Smg. 2: 111. aos 15 de Agosto, contando-se este anno por
i:1'cmícolllj S. 2. g. Pessoa que habita
.:'ICllvoeill·, V. traus. (do Lal. requt'l:oca- 1422, porque começou a era de Cesar trinta ermo; solitario. Bem. Flor. 4. 1). 240.
.,.e) Confundir nma cou a com outra, lomar e oito annos autes. 01'<1. Ar. 4._ 66. l.. ~ 2.
EI'cmitn, S. 2. g. (do Lat.; do Gr. Cl'iuma por outra..
.
c Man. 4. 51. a qual lei de D. Joao I fOl.pu- mos, deserto) Pes oa, que vive espiritualE11Ith'oeá.·, V. lOtrans. Equlvocar-"e: LLicada aos 22 de Agosto de 1422. § fig. Epo- mente uo ermo' ermilào.
não poder distinguir. Ac. elos Sing. 2. 2i9. ca. § Já não lem cra, já sc lhe ptlSSOLt a cra;
F.1·clllu4gell;, S. r. ou
"em tal brancura a vista eqnivoeava por I'M é mnit.o velho. Vieira, 2. 33'2. "sedas, qne
EI'CIllUél'lo, S. m. Casa, habitaçào de
se divisava Fitena". § Osar de equil·oco. já se lhe p,asson a el'a" i. é, que já se não ermitães. P. da 11. Gen. 2. 258. e AgtOt.
Vieira.
nsaOl. § Era: V. Hera, 11Orva.
.
Lus. 2. 3lfb "ercmilol'iou e fig. sitio relíra"'quh·ociu'."c, V. I'ef. Enganar-se, con·
(,:"om, (do Lat. el'cml) Voz da terceira do, solitario; descampado.
fundindo uma cousa com outra. Ac. cios pessoa do pI. do p. imperr. do verbo Ser.
.:,·cmhlco, n, adj. 00 ermo: v. g. vida
Sillg. 2. 180. Vicim. LO. 306. § Ser ~om.a~a
f,I'lllllá. (ant.) POI' Hora l~lá, ou má hora. eremitica. 11. P. 2. (. 7. II. Dom. i. 4. .
e confuudida com outra: aqllclla fanILha. V. lIora, Eurr. 2. 4. Cam. l'doel. 1)/'.
"hel'Clltilicoll
qne se equivoca lalL'e:. COIl,~ as peol'es. IJ~I'~I'nlllos (do Lat. el'amus) Voz da prifll·cI1IUóI'iO. V. Er~miterio ..
relo, Pral. p. 6'2. Ac. elos Stn!J. 2. q}. g IIg. mClra pe 'soa do pI. do p. IInperr. do lI1d.
1':I·êo,. m. HerdeIro. EluctCl. § enhorio, ou dono de tel'l'as ; aliás hel'eo.
Dissimular se, disfarçar-se: "equwocou-s,: do verbo Ser.
em peregrino» Vieira, 8. ft74. 2. .
E,·Ílnçll. 8. Per. V. Heranç~,
r,;.·co, tl adj. (do .Lat. wl'eus)'De arame,
EIIIIÍ\'OCO, S. lU (do Lat. wqut'VOCW1tj A
i:1't,rJo, S. m. (do Lal. rel'anum) Thc ·ou.. cobre, bron~e. EneLd. la. 76. e 12. 99.
multiplicidade de significações, qne tem a 1'0 publico; junta da arrecadação dr> con- í l - escudo" «- grevas" TeU. Elhiop.
mesma palavra. § Ojogo de palavras. [un- tos, ou dinbeiros publicos. § fig. TllL'souro.
ÉI'CS, por ~.~, Voz da 2." pessoa do preso
dado na varia significação de uma palavra: Sá Mcn. San. "el'al'io de virtudes». § fig. do indo do verbo Rer. 111. e Mapa, L. 2. c. 13.
V. g. {I.!::; - CO!J~ as palc:vras Iratdi!- e ma- -O crario da,s musas» (l1:s houras e.louvo- Palmo P. 1. C. 2. «soberba, de (lue tu tão
JWÍI'a. Cam. VLeLra, 8. 414. HOJe esta geral res da poesia). § El'uno !te elonlnna, ele servo cresil (desus).
mente usado o termo francez: calemboul'g, erudição; grande copia, riqueza. tbesouro:
Ercthi81110, S. m. (do GI'. crelhisl11os, irjá por alguns aportug~ez~lllo em calembl.l:r. <ccrario de ~nis_im~s virtudes". "t~1U a, m~- ritaçàql (t. med.) enlimenlo de irritação,
li Equivoco, diz-se em direito, de tudo aqUlI- sas de gloria semplterua el'ano lnexhaun- de estimulo local, ou geral. § fig. Violen[o que em uma lei, ou em uma sentença, ou vek § O eml'io (le Aganipe; riqucza' da cia d'nma paixão muito forte.
em um contract!l apresenta ambiguidade, po~ ia. ~ V. Fisco, S ! I n . .
.•;'·liiIS~I"O, S. m. (do Lat. ergaslutum)
ou dobrado sentido.
i:,·tll!ltillllíSIllO, S. m. Doutrll1a dos eras- Carcere l'Igoroso: e tlg. "o corpo, ergaslulo
.'llllÓVOCO, 11, adj. (do L~t. requivocllS, a. lianos.
"
da .alma»
.
.'
um) Âmblguo, que tem dOIS sentldo~. que
.;I·IISUill~O! s. m.. (~e 'Ihomaz Erasto,
":r~o, (I. I;at;) con.!. de .conclulr; Logo;
convém a dill'erentes cousas: V. g. (/tscw'su cbefe da seIta) Sectal'lo Inglez, que negava por consequenCla. Ol'd. AI. 5. Lobo. f. 124.
equivoco' patav1'a, c.clJl'essào equivoca. ~ que a egreja anglicana tivesse o podcr de § Ergo; (ant.) excepto, salvo. Urdo Af'. 4.
Que se equivoca, ou pólle equivocar. § Que excommnngar.
38. I. p. 150. ,mom a pMe demandaI', nem
I)roduz elreitos dilferentes da . ua propria
EI'n:zcgc, S. f. (aul.) lLeran!)a: .quanto aver depoi . ergo se for fóra da terra" §
natureza: V. g. o ~ol é cat~la - das mdes. berdamento c cra::;cge bei nes e logo" Elu- Mas' pOIS. Elucid. Incel. de Alc.
uvas, elc. § Geração ~q!fiv()w; a. do' an!- cid.
.
E'·~olínn. ou - c, S. r. o_u - ° s_ m.
maes gerados da podl'ldao, n~ mau concelE"bábo, S. m. Ilabeca de I1Ula so corda, (do FI'. e!'goILl~e) (I. ch,Vm.) :iome de duas
to de alg'uns pbilosophos al~tlgoS,.
usada entre os Arabes. .
substanc!as diversas achadas na cravagem
.lq"leo. \. Equuleo. fiZos Slwcl. ~I'l.
.,:,·boliU'lo, V. Herbolano. 8. P.
do centeio.
"atormentar no eqtíleo» e Vieira, 7. 4B'!.
.:'·lliulc. V. Herdade. Cardo e Barb.
.
1·)rlOotí811\0, S. m. (do FI'. cl'gol~sill.e) (t.
l';IIIlÓI'CO, a, adj. (do Lat. requol'cus) (l.
fll'dndol', (ant.) V. Herdador, ou lIerdel- med.) Doença causada pelo uso alLmentar
poet.) Do mal' alto: "equol'cos campos.. (o 1'0. Elucid..
.,
do cente~o com cravagem, que opéra como
mar larO'o). Lus. 9. 4.8.
EI'delro e denv. V. Herdeiro. Cw·d. e substanCIa venenosa.
i:llll(~lcO, S. m. (do Lat. equuleus) Caval- J)(t/·b. Dicc. "crdeira» Bril. C. L. I. C. l. pr.
Ergllclro. \. Argueiro. Cardo D.
lete, ou potro de dar tr~to • ou tormentos.
F.1·cbo, S. m. (do Gr. crebos) (I. poet.) O
EI·g.lIcr V. t~ans. Levantar o que estaIII. Lus. 2. 169. e \09. lig. "(o muladar de iuferno: 110 ere/lo fumante".
va deitado, abatIdo: v. g. erguer a lança,
Job) cqtíleo de dóI', de a[ronta, miseria,
EI'écçiío, S. f. (do Lat. arccl~o) O acto de o maslro. § Levantar o que. estava pendende~cmparo» Vieira, l'l .. 10l.
. levantar-~e, e r~z~r: e perpend,~cular o que te: e!'gtwr o VClt. § ConstrUir, e.d!ficar. Arr.
EI', aclv. (ant.) Alias, lambem. df'POIS, e~tava deItado, tIlclmado; ten,ao de metU- 4. I:>. (. 1'20. 3. -dando-lhe SItiO, em que
demais d'is O. Ined. {i·cq. V. 7'. 2. 34~. bro causada, feita pelos musculos cl'e9to- ergttessem hU~lla cidade" ~uc; 3. 5. 169.
-e dus i er acudiram os outros». e depOIS ros, V. g. das orelhas do. cavallo, da_ cnsta 11- huma ol'll1lda" Arl'. ~. 6. f. 110. "ergueI'
d'is o lambem acudiram, etc. f. 346. "c do gallo. § "amem que nlUJ lem el:ecçlUJ: que estatuas» g ErgncI' o peLlo : alvoroçal·o de
uus i el' o outros cançavom .. r 407. ree de,' é impotente, que não póde çobabitar. § fig. alegria. Arr. 7. 10. r 195. 2. § Erguer: lei el' por ser domingo, deixarqm.o navio dos- ll!slituiçào., fUI~daçào, 9reaçao: V. {T. erec- van.ta:r: v. g. -labaredas. §. fig_ "El~qllel'. os
acompanhado" (. 600. "e dos I er de fazer çao ctc unwtlrsLdllde, btSpa(w. elc. M. ~us.
e-pl~ltos" lel'antal.-os; allll1lar. Ptllltel!'o,
cavlflO'ada sobre aldeyas- e T. 3. (. 31. IIe
.~l'cctil, adj. 2. g. (do Lat. el'ecltlts, de 2. 1'12. el'guer o antlno, as esperanças. UlISS.
des /'el' convém-me d'ir a P~rtl1gal» (i. é, cl'igel'e, levantar) (t. med.) Qu~ tem pro- 4. II.~. fi'el'r..Son . .2. 15. "el'guerufl1 a Chrí além d'i o tambem me convem, etc.) Ord. priedade de levantar-se, de sentir,. ou pro- tan le, que fraca Jaz" e Eg/.. 7. f. 91 V. «erAr. 2. f'. 19: "nem er constrange os ricos duzir erecção. Diz- e lecido Bl'cclLl, o que guer o espirito para os céos» e Egl. 9. r
homens .. que delle tem terra.. Inea. 3. r fórma certas partes do. co~po humano, co- !J5 v. reergtWI' a voz" e Od. 2. l~ re- canto"
271. IIl10m sabia, nem er o ousava pergun- mo o do penis, e do clltons,.que quando é e}'guer os olhos; a cabeça, as maos, etc.
tal'» ~ EI' por eLte eltes d'eltes, e lhe, ou, prnetrado por maior quantidade de sanlél'QlIcr-sc, v. ref. Levantar-se em pé,
lhes' 6 um absllrdó em' uma lingua, (Iue gue que no estado ordmario, experimenta ou sobre o assento o que está deitado; sair
tem' o pronome el, e cL/.e, tão antigos; .e; uma sorte de erecção, ou dilataçao activa. da cama o doel)te, ou não doente. COI/}-; f?iservindo a !llesma palavl'3, scm preposl- Mello, C. p. 353.
lodo p. 112. -valme aber, se se quer Ja el··
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hrl)) oulra na sua dobl':L V. Aca.v~lleirado.
.i:1tlllte, s: m. (llo Lat. cq~tCs, tll.S) Cava:lleu·o. Bal'l'cu'os, f. 'Wl. "CaIO l~gI'lO, rlqmlc
Homano" F. Elys. 7. 1'23. "éqwle caçador".
§ ii. Soldado de cavallo. Rego, Cavo C. 1.
.'111lIvlIlcllcl n, .. f. Egualdade de I'a101'; cousa egual: "se ganhana - com que
ho ifaute por ella .aysse ll Ined. I. 179.
Eqlll .... lclllc. adj. 2 gcn. Que vale outI'O tanto, q~e é egual 110 valor. § sa· e
. ubst. O equwalcl~lc.
.
Equh'lIlcr, V. lntran . (do Lat. requwalere) Ser rgual no valor: V. g. um xCl'a(im
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guer o Snr. D. Lusidardo" «quebrarão-se as
campas, erguerão-se os mortos das trevas, e
podridão das sepulturas. § Elevar-se: V. g.
montes que se er""uem ás nuvens, (fallando
do sol) Lobo, {. 2'25. «para me ver, o sol se
ergueo mais cedo" § Apparecer,. surgir. as·
somar fóra: V. g. - se do /w1'!:;ontc. FCrl'.
Eflt. 3.
78 V. «eis se ergue entre elles
""I'ãa referta de quem tange melhor" «c/'·
gUia.sc a manhãa formosa» M. c Moça, L. 1.
C. 2. § Ergucrem·se os vcnlos, as ondas; le,
vantar-se grande tempestade. § V. Alçar,
syn.
E ..",u'do, p. p. de Erguer. § fig. Elevado: v. g. animo erll:uido a lodo o bem; erecto, li'err. L. 2. IJal'ta 3. «aquelle lIeroico
ardor ... naturalmente á fama, e gloria erQuieto. «coracões á gloria e fama erguidos»

medida) (L phys.) Instrumento para medir
E'·óc,. e derivo V. Heróe.
as espessuras das libr~s mUlto ~nas.
I. E,·.ol&~i·, V. trans ..<do Lat. c/'Ogare) Dar,
.,;.. iOlléllllo, li, adJ. (de ena, e pclala) distrIbUIr, dons, dadivas. Vergel da$ Plano
(L bot.) Que tem petalas velludas.
.
tas, p: 8 9 . .
E"1ól'ho,·o. S. m. (L bot.) Car~o ca~el·
ij:.. olco. IJ. B. V. HerOlco.
ludo. § EriopllOl'O bas!ardo; c~rclo Isqueiro.
.':"0", S. m. (L myth. Gl·.) O deu' do
E")'óph)'Uo, n, adJ. (de ena, e Gr. ph!ll- amor. _
.
r
lon, folha) (t. bot.) Q~e tem fo.lhas vellndas.
E."Osno, .s. r. (do Lat. eroslO) (L med.)
('o·!Ól.odo, ", adJ. (de CI'IO, e Gr. poys, Acçao d.o aCido qll:e róe; corrosao, .
podas. pé) (L de IJist. nat.) Qne tem patas,
E"OS'vo) a, adJ. Que .causa erosao. _
ou pedlCulos vellud~s..
. EO'otem!,th,o, n,. adJ. (do Gr. el'otell~a,
I':o'!óptc,'o, n ad]. (de ena, e Gr. plel'On, IOterrogaç.~o) (t: phllos.). Q e é enunclUaza) (L. zool.) Que tem azas vellu~as.
do spb a [orm~ mterrogallva ; que proceue
5,: .. lollllé,·mo, a, adJ
(de erlO l e Gr. por, JIltenoga.çao.
.
sperma, grão) (L boL) Qne tem graos velEO'oticllmcntc, adv. De modo C/·ollco.
ludos.
E"ótlco, ", adJ. (do LaL .erotlCltS, a, um;
lE .. loHtémono, ", adj. (de crio, e Gr. do Gr. eras, amor) Amatono: V. g. erotico
sllimón filamento) (t. boL) Que tem estames vcrso. Cam. Eleg. l. esl. 7. lJ. 250. cd. 1779,
'1. é, altamente aspirantes' a ""loria, elevados velludos.
..
«veIso -:- e elegante"
,
a ella, alçados. kt. Carla 8. ~« obre as onJo:,'lóstOIllO, u, .adJ. (de cno, e Gr. sloEo·ohdla.., S. r. pI. (t: ant. Gr.) Eesta
das erguidas" encre ·padas. Cam. Oelc 3. ma, bocca) (t. de 1I1st. naL) Que tem a boc- em honra de Eros ou CupIdo.
«hum erguielo rochedo" alto, direito, empi- ca, ou. abertura vell~da..
Erótonlllllill: S. f. (L med.) Melancolia
nado. Irl. c Moça, 2. 12.
E"lostylo, D, adJ. (de ena, e est!llo) (L am.orosa.
"~o'h"ntlto, 0, adj. (do Gr. crion, vello, e bot.) Que tem estylete velludo.
lEo'pcs. V. Herpes. fig. «da conversacão
anthos. f1ór) (L boL) Que tem Ilóres vellu·
Eo·isla.é11l, e derivo V. Erysipéla. Rego. das damas, e galantes nascem as vezes cr·
das. .
Alo. C. 3i. B. Per.
pes aos negocio de amor" Palmo P. 2. C.
E .. íCII, S. r. (do La1. eriDa) Arbusto, esIolt'lsipulll, e derivo V. Jkysipéla. H. Dom. 142.
pecie de urze com Iolhas parecidas as da 1. 5, 35. Costa, Gcorg. 638. Macieira, I. 1).
EO·I.clolog-iu. V. com li.
taruargueira. ' .
. .
33. Bl'it. q.. (. 369. Bal'b. Dicc. H. Dom. 1.
E""IUI~ó ..11I S. f. V. Arquitari.a. inecZ. 3. (Erlci'CllllH ·S. I. pI. V. Enclneas.
2. 33. "CI'ts/pulado» Rego, Atv. c. 34. «ltu· 480. OJ1iCIO da casa real: «of{iclal de erqlttJ~ ..ICàdo, p. p. de Eriçar. Uliss. D. 2. «as moI' crisiputoso."
lal'ia» (talvez da llcharia); o que tinha a seu
crines· el'içOOas" B. Flor. 5. 350. «cabelJ';l'istlco, u, adj! (do Gr. crislilios, de car~o, e guardava o pão da casa, e família
lo - . V. Oudcado.
cris, questão, controversiaJ Que pertence a real.
E"IÇá~', ~ ..;'lçá'·, ou EO'lzá,', V. tr~ns. contro,versia..
. .
EO"'ilda, s.. f. Divisão na e trada, ou con(de ericlo) l'azer erguer, amçar, o~rlçar
El'Iudo, n, adJ. (~n1.) Eng!do, levanta- cur~o de ca~lOhos, .que fazp.m errar o. que
com frio, horror, sanha: «a fera el'rtça os do: aprumado. Etucid. «padroes postos, e alguem quel'la segUir: V. g. ule PO)' aht que
cabellosu Uliss. 9. 56. e 67. «c/Tiça as cri- el'iuelos.
não tcm errada, e il'els lã ter anele quel'cis.
nes" V, Arriçar.
.'o·lzú". V. Eriçar. EIleiela, 7. 183. «os § Erro. Canc. (. 64 V. § Erros, peccados.
E,·lclÍ,'."c, V. reL Ouriear-se, ergucl'·se cabellos el'iza!los" Lobo,
477. «errúf},ndo 1fT. l. 8. r 16. 4. § Errata. Etucid.
o cabéllo com susto, ou pór sanha. V. Eri- os cabellos de braveza»
),;o"'ádomeutc, adv. Com erro.
zar.
.';o·",ól1o, p. p. de Ermar. § Casaes, ler."·I·udlcllÇi'iO, S. f. Acção de arrancar,
.lJl'lcinells, S. f. pI. Familia de plantas ms, aldcias - ; despovoados, abandonados de tirar pela raiz.
dicotyledoneas, IDouopetalas, de estames á solidão. § -, adj. Que vive só, isolado;
EI'O'"d~cl"ute, adj. 2 g. (t. med.) Diz-se
perigynos, incluindo as cllamadas urzes, como em ermo: "quaes el'mados misàntro- dos medIcamentos em que se suppõe a
I1l'ut D.
pos eSClnivão as doçnras da honesta convi- propriedade de tirar a doença e as suas
E ..íclo, S. m. (do Lat. ericius) Ouriço, vencia, onde tormento a si, fastio a ellas, o::ausas, i. é, de curar o mal presente, e imanimal. B. Flor. 5. 6.
elc."
pedir que elle volte. § it. p. a. de
E ..lcóldc, aujo (do LaL cricc) (L boI.) Que
E"lllíu', v. lrans, lleduzir a ermo, e des.',·radlc"'·' V. truns. (do LaL ex, de, e
se assemellla a uma urze.
povour: «e/'mar, e dcspobrar as ditas ter- radicari, tomar raiz, pegar, arraigar) Desartl.. lctbónlo, S. m. Coustellação; alias ras» Cartu. dcl-Rei D. J. I.
raigar.
aw'iga, V. Auriga. {)asta, Gcorg.
.l!JO·llllt" V. intl·ans. \'i ver na soLidão, er·
v,;"o'lldlcatÍl'lIméntc: adIr. lladicalmen"~rjdaoo
S. m. (do LaL eridanus) Con· mo, bosques, eremitagem, longe da socie- te; de raiz.PPerr. Luz da Mut. 125.
stcllação meridional, ab~ixo da baleia; ; t~m d.ade, ajUlltamentos, e conviven~iasJ etc.
!F.,·rt,dicath·o, li, adj. Que. arranc.a pela
56 estrellas, e uma brilhante da pnmelra «Ir - nos desertos dcsconversavels»
I raIZ, de todo: e fJg. v. g. purga erradicativa
grandeza, ou magnitude.
I::o'lllcy,'mllos, (ant.) No Elltcict. se in- ela doença.
.
EI'I~ido, p. p. de Erigir. Erecto: «111e- ter[lreta, concordes em pareceres e von ta- ! E,·,·,..ho, ", adj. Que anda vagando ou
tropolitana erigida a esta dignidade" eleva- des; ou irmão : "todos tres erme!ll'ln/ws vagueando: «husque en'adio e pobre' esda, Lavanh. Viag. 4 V. "por ainda não ser en sembra vendemos»
tranbos Larl's" Nascimenlo, pbes. Jl1ed. con(Viseu) erigida em bispado" Leão, DesCI'.
.'o·milll', s, f Capella propriamente em tm Jasan: "Nem vagueyão os astros erl'a.';rlgír, V. trans. (do Lat. erigel'e) Levan- sitio ermo. § Qnalquer capella, ou peqnena elios, Declinando das orbitas traçadas Poto
tal', erguer fabrica, edilicio: V. g. erigir egreja, mesmo dentro dos povoados, e até dedo do Altissimo etc." "pensamentos vaestaluas. § Elevar: v.. g. ~rjgir a 1J1'oV/:neia nas grandes cidades. § fJg. (t. pleb.) Ta- gos, crractios, desvairados, e decli.nantes ao
el1)- !!Stado. § .Funda~, mstltmr, crear : v. g. berna. .
..
maL com .um pendor precipitado».
engolI' I1wsletros, biSpados. M. bus. 5. 2LU.
E ..mÍluuo. O mesmo que Armlsmo.
EO'""d,,,slmo, sup. de Errado, Carla de
V. Eregir, posto que erigir é o Cl'rto. § Ug.
.'.. mit .., . m. O mesmo que EI·emita.
Guia, f'. 30.
Er:~uer: V. iJ· - as esperanças, o pcito, os
.;'·lllitllníll". r. Omcio ou modo de vi·
E.,..ádo, p. p. de Errar. § adj. Mulhtr
an~11Jos caidos, pl'Oslrtidos, abaliclós; - os da de ermitão. § Administração de alguma c/'racla; a deshonesta, que tem falta: «feJ'as,
bl'tOs.
_
ermIda. Alv. 18. dc mal'ço elc t793.
e erradas, melhor casadas" Dlis. 1. .10. 9.
.E"igOllC, s, r. (t. astr.) A. constellaçao da
E .. mltu~, S. m. (de ermo) q que vi.ve no Cmn. Filod. ac. 4. sC'. 1. § -, (como s.)
Virgem; .
.
ermo, e CUida de alguma ermIda. Vtetl'. 10. "~anta virgem ... carreIra dos crrados" perEril, adJ. 2 g. (do Lal. WIi, rorts, bronze) 403. Ai. Llts. 2. I· 18. ~.
didos uo mundo. B. Carla r 57. "os erl'aDe cobre, bronze, Bem: blll/!a, f'. 2LD. "a
EI'mltél'lo, S. m. O mesmo que Eremite- (los, e miseros mortaes" Lus. "el'l'OOos do
eril escoria" (o livro diz erradamente iril) rio.
caminho da verdade" perdidos esgarrados.
11"ino~, S. f. Instr~melllo cirurgico.
.1~o'lLlltilll, S. f. ~rnlllel', flue cuida da er- Mart. Cat. f'. li I. § Vacca e;'raela; a que
E.,'lnRcco, II) adJ. (do Lat, cnnaceus ou ml~a.
não pare todos os annos. § En'ade; Ug,
her!1laceus, o.unço) (t. zoo!.) Que se asse":"1ll0, S. ~l. (~o Lat. cremus) Logar des- culpado: "a consciencia errada sempre temel.ha ao ?unço.
.. ,pov~ado, soll.tano, deserto. M. Lus. 2.
me" FerI'. Caslro. «casti""am os errados, e
J",lllllC,.dcos, ~. m. pI. (t. zoo!.) Famllla 18.3. 11. P. '. 7 V.
.
.
absolvem os innocentesll ~aLm. D. 2. § lil'ode mamm~feros JQSectlveros, que tem por
.:"IllO, a, aUJo Solltano, descampado, ta errada; que perdeu o rumo, e foi a portyP? .o ounço.
"
.
de~povoado de ge,:,te: "as h~nnas oudasll to que. não buscava. FerI'. Poem, 1. '. 97.
),;1·... O)·ll( ou ~ .. lUlly8
S. L (L. myth. UllSsea, «o~ mosteiros estavao CI'l1toS» 11.
JIo~,·o" .... t.c adj. 2 g. Que erra o caminho: e
Gr·1 Nome oas funas, .
. . Dom. 2. '. 2, «os - ares» § V. Descrto, fig. a orbila: «os ermos ceos pereg-rinados
E,·lo •. P~e(Jxo de mUltos termos sClentl- s.'ln.
sempre de nuuca errantcs encontrados aslicos, slgUlflcando velludo.. lanz!1do, cabei·
D-~ .. móles, S. r. Planta hcrbacea hortense. tros, quem la os emeou, quem os dirige1»
ludo, e q.ue vem do G~. el'ton,. vello.
Cal:d. e Barb. B. P. V. ArlUolas.
§ Que erra, e se engana: «por comprazer
E ..loCll'·PO, II, adJ. (de Cl'l?, e Gr. kal'.,;.... Ia, V. I[ernl~.
.
ao vulgo erranle" Lus. 7. 85. § Vagabundo:
pos, fructo) (t. bot.) Que tem fI uctos velluE,'o S. m. ASSim se chamava antlga- v. (l. errantes peregrinos. § EstreUas er,.a~tdos...
.
ment~ o campo, I~e~'dade, ou outra qualquer tes; os planetas, e cometas. ~ E/'rante; nao
J'~ .. locuulc, aUJo 2 g. (de ena, e caule) propnedade dlVldlda por marcos. bico. firme, intimidado: "ja venclão com passo
(t. bot.) Que tem caule,. talo ve!ludo,
. Jur. ele Per. e SOltSa
errante. os medos da escura entrada" Uliss.
Eo:locépholo, a, adJ. (de erl,o, e 61'. ke. E ..odente, ~dj. 2: g. (do Lat. erodens, 4. 25. § Variante, inconstante: "a I~e!'esia
pltale, cabeça) (1. de h. n.) Que tem a ca, tiS) (t. med.) CorroslvQ: «a dor he muyto sempre errada, e sempre errante- VWI)·.!l.
beça velluda.
.
mais aguda, e errodenlell POl't. J}led. 167.
f. 222. 2.
Erlówetl'o, S. m, (de ena, e Gr. mell'on,
E ..6dlo. V. Garça, ou Cegonha,
),; .... Úl·, V. tral)s. (do Lat. e/Tal'e) Andar
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de uma parte para a outra por terras; vagar, ou vagamundear. lJ. Nattt. 2. 317. «andamos errando tantos mares e terras que
elc.J! § Errar; opp. a acertar. H. P. I. 3 v~
nO que errou em meo damno o falso amigo" Lobo, f. 277. «quo lhe aconselhava, que
se jlllzesse mais perto do mar, para que
quando o anno seguinte o viesse buscai'
outra armada a não errasse, por estar lon9.e, etc." Andl·. ChI'. l. c. 37. I. 90. ~. pr.
\~es~ncon.tl'ar·se d'ella) e 2. c. !i3. r i5. «se
tlnba~ felto prestes, para irem em busca
das nl!-0s de Cochim, e as en'Mão por irem
pnmeIro a etc." i. é, não as encontraram.
§ En'ar o alvo; não acertar o tiro n'elle,
ined, 2, 358. «em o arremessando, errott-Oo
i. él não lhe acertou com o arremesso, §
it. fig. Dirigir-se a pessoa ou cousa dilfere~te (!'aquella q~e convinha para conse[rUir o llltento~ o tlm. § E,'rar alg/J.em; não
dar com elle: 21. desenc<lIltrar-se d'elle: «em
!im nem nós o podemos erra'r n'este cami·
nbo" I. é, seguindo este camillbo não po·
demos deixar de o encontrar. Lobo, 206,
«erral1d~ a barrei ra, foi bater etc." Lobo. r
82. § DIz-se: en'a!' o caminho, o útlenlo, o
n017~e, a lJorta, elc.; crrar uma lJalavra; não
a dizer certa; errar a conla; commetter
algnm erro, de modo que não fique cerla.
§ Errar a hora; ir a deshoras; fóra da hora, a que se devOra ir. § Não errar; at)bar,
con~ecer: «a o.velhinha não erra a mãe que
esteja en tre mIl da mesma Cór" não a desconhece; não se engana, lrocando-a por
outra. Luc. O. 15. r 736. § Errar; faltar:
«!lunca virtude pel'deo, nem a maldade erl'OU sua pena" Utiss. 3. se. 2. f. 162. § ErraI' qs lempos ás cousas; não u. ar do bom
enseJo de as fazer a propo ito. Fen' Egl.
10. § Errar' o tiro; fig. não conseguir o que
se desejava, intentava; perder. ~ Errar a
t'erdade; buscando-a, não a achar. Luc. L.
1. § Errar; não acertar: .chama os seus a
con~Clho, e nenhum erl'Q" que seja buma batalha o fim da guerra" Lobo. (. 485. 2. §
Errar a alguem; oO'ender, faltar ao dever
para com elle: -não se iJóde soU'rer rosto
de :Jae, a que tifes errado" Eslr. 4. 5. r. 60
v. "sem que t'o merecesse, nem te errasse..
Lus. 2. 39. Cam. Canç, I. "se por alg-um
acerto (acaso) amor vos erra)) e na Canç.
2. "se em alguma cousa lenho errado ao
amor" Sagral1'lor. P. L. C. 23.1. 9L V. "erral'
a seu 1'Ci em desleal(lade" "CITar' â sua obrig~ção" fallar. P Per. 2. n. § Erl'ar a glona, e a lama; fazer o contrario do que a
gloria, e fama reqnerem. FerI'. Cart. ~. 8. ~
Errar-se, v. rer. Desencontrar-so. V. do
Arc. 4. C. 27.
E,·".i,', v. iotrans. Andai' de uma parte
para outra, por terras, vagar, etc. : v. g.
errar lJela india, paI' paizes esli'anhos, etc.
<tmares e terras, quantas nunca D1ysses imaginou que podia halrer ]Jara se navegar, e
. fITUI'" fi. Naut. 2. 317. (aqui usa-se como
impess.) § Dizemos, Og. a lama erra, POI'
vaga. § Enganar-se, falhar: 1 . g. lodo o7tomelll pode errar: "nunca o máo agouro erra.. Lobo, {. 6~9. "na mão não erra a espada" Eneid. ~ Cair em culpa: «que em estas cousas errar» Ord. Ar. I. 6i. 15. § Peccal': "contra a qual (patrja) se diz que erra,
o que a deseD'parar, trahir, vender, ou lhe
mudar a boa paz em guerra.. FerI'. Cart. 1.
3. r. 131. "e como errou. contra o proximo,
ora dizendo maL d'elle, ora e carnecendo"
Itr. 1. 8. 16. 4. ,mão erraste de todo, pois te
arrependeste" Lobo, r 294. § Esgal'l'ar- e:
.d'elles (alguns novilhos) erl'àrão do fato,
~orque mór pena me dem)) Bem. Egl. 3. (O
livro traz errado uerrárão do rato, cm nenhum sentido. !tU. cd) § En'ar de (azer atgwna cousa; falbar: v. g. lJ01' pouco errou
de o matar, Cast. 3. c. 9. r. 16.2. i. é, pouco faltou para o matar: <mão elTa ele ser
algulll Lauto.. i. é, não deixa. ~ El'rar' o lira, o gotpe ; não ser d(!do em cheio, ou forte. ~ Errar tem ti agudo no indic, êrro, ér!'as, erra. erram: no subj. lirre, érres, érrem: 110 imp. érra, etc. § Adag. : "Não <irra
qUem aos seus semelha)) «Quem a todos
crê, el'm, e quem a nenhum cre, não acerta. "Bocca que el'rou, não merece peDa,
ucm que pão lbe falte.) -Quem perguuta

r

não erra, se a pergunta não é ne cia» «Quem
erra e se emenda, a Deos se encommellda.))
E""/Ítos, S. f. pI. (do Lat. e/'rata) Apontamentos e emendas dos erros no contexto
de alguma obra escrípta, ou impressa por
culpa do copista, ou compositor. Vieir. 2.
Cal't. DO. -en'atas" § Tambemse u a no sing.:
uma errata."
I':rriltlco, A, aLlj. (do Lat. erl'atíclls, a,
um) Vagabundo, errante: V. (I. plmwta - .
Qütade erratiea, ilrein (fallando de um grande numero de embarcações, qlle representavam uma cidade erl'alica) Vida -,. vaga·
bun(la: póvos, diúras erraticas. Avellar,
n v. "estrellas -" § (I. med.) .Fell1'e erl'atica; a que vem ãs mulheres, que tem sup·
pressão da regra. Luz da Mui. lJ. 339.
l,r,'C, s. m. Lance, perigo, risco. § Pór
alguem em ttln erre de fa;:;er, ou padecC/' atgu,ma cousa; chegal·o quasi, ou a pouco
menos d'isso. Presles, f'. 34,. "a besta me
po:; n'hUln erre. e n'hnm praso de trazei'
por el/.a vaso" V. \aso. Aul.egr. I. 4. r 14
1l. • estlve em erre de leval'-Ihe as toucas
nas unhas" lirado da locução, pOlle4J errei
de.o !'a:;er.
g,;.... c, s. m. ~ollle da lettra R. § Deitar
wn erre; lançar na urna a lettra_R, que se
dá aos examinadores; signal que reprovam
o examinado. g Levar Uln erre, ficar approvado simplesmente, ou 1Jela maior lJarte, e
não 1Jlenamenle; i. é. por todos os examinadores, ou nemíne clisel'epante.
El'I'hino, n, adj. (do Gr. en, em, e 1-hín,
l'hinos, nariz) Que excita a secreção mucooa do nariz; que provoca o espirro. § ii.
su IJst.
)0:""1 ç.i ,'. \'. Eriçal': "horrida selva de
erriçadas lanças" lJiniz, Piml. "erri[:cu.las
gr~1I1las do inverno. (fig.)
)0:""0, s. m. (do Lal. el'ror) Oesacerto em
materias de prudencia, ou moraes; apartamento do verdadeiro, e do bom. § Engano
de tomai' uma cousa por outra. § Desacerto
no fallar; no atirar, etc. § Peregrinação,
que desvia do lagar buscado: "uão permittas, que este desterro.. dilatando-se va de
erro em el'1'O" Utiss. I. 14. "fazer erl'o- Casto
§ Erro de contas ,. não exactas. § Erro de
o((icio; omi são, ou acto contrario ao deveres e preceitos da arte 011 omcio ; e fig.
diz·se dos empreg'ados publicos, tabelliães,
cirurgiões, etc. § Erl'os; pI. doutrinas erradas. § EITOS (le imprensa; os que escapam ao compositor, c revisor. § V. Allucinação, syn.
);: 1'l'Ú II ell ,
ou F,"""OOill, S. f. Opinião
errada: V. g. as erroneas do 'vulr]o. IIi. P.
c. lI2. "sna's erl'oneas" Leão, Orig. r 130.
"eIToneas" "tirar-se da el'ronea, em que andava" JI1. P. C. IG2. Res. Chi'. J. ii. c. I!i5.
« - em que vivia"
.
lO:r"óllcumimle, adv. Com erro, errada·
mpnte. Vieil'. 5. L51. lto lim, do vot,
),l,"'Ó n CD, a, adj. (do Lal. erl'OnCIlS, a,
11m) Que contém errq.: v. (J. doutrinas erroncas. § Const:lencia erronea; a que por
ignorancla tem o mau por iJOIO, e vice·versa: divide-se em vencivel. e invencivel.
E""ónico, V. Erroneo. L. 1'ransf. 1J. 4'23.
«as armas do moço crl'OniGO"
I';rl'ô,', s. m. (do Lat.) Os cam i IÜIO. , e rodeios desvairados. Arr. 4,. i. "os errares de
Olisses- Filas de hinc. I. f. 9. RalTeiros,
I. 9'2 1. § Erro ~cientifico, ou moral: «das
causas do error deste nomc" (do Preste
João) 11. 3. 4,. 1. Leão, ChI'. AI. I. {. 80.
«descoberto o eITOI''' Palmo P. 2. C, 74. «po.to que usaI' piedade co mitos ,eja CI'rOI'"
A1'1'. 3. 4. § Cu1lla : "trevas dos peccados, e
errores" Mm·t. Uat. 34'2.
É.·"lc. adi. DiaIeclo erse; dialecto cclLico
fallado 'na' Alta-Escocia, chamado tambem
gaelico, comquanto e.le nome seja reservado por algull' pbilologos para o ramo
das .lingu3s celticas formado pelo erse e o
irlandez, e que se distingné por ter conservado o c (Iii qu primitivo, que o outro I:amo alterou em p, e por outros cal'actenslicos importantes que provam que a separação dos dois ramos elhDicos dos celtas se
operou n'uma epoca anterior Ú mais antig'as noticias historicas, que d'elles temos.
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contracç. de Erguete. Sim. Mach

I~,'uhe"'ccucla, S.

f. (do Lal. enwescere)

(I. did.) Acção de cÓl'ar; estado do que se

acha córado.

E,'uhc,,:cimlc, adj. 2 g. (do Lat. embescens) lt. dld.) Que córa. § Que toma a cOr
vermelha.
E"ultescc,', v. intrans. Tornar-se vermelho.
'
),l"Ílc,"" S. f. (l. bol.) Planta da familia das
cruci feras.
E"IICillll, . f. (do Lat. e1'llca) (I. cl!ym.j
ubstancia que se acha no extracto acre da
mostarda branca.
1F.'·"ctll_çiio, s. f. (do Lot. el'uelalio) Arroto, erupçao de ventos, ou gazes do estomago pela bocca.
100"ulllç"0 o. f. (do Lat. eruditio) O e lado inteUcctual do que tem muitas noções
IiUerarias e scientiOcas. Ftos. Sanct. p. 153.
I, B. Ftor. 2. 100.
iO:"udil .llncntc, adv. Com erudição.
F.rlllliliS8hll0 super!. de Erudito: «commcntarios Cl'udilissilllOS» Irlari;:" Dial. l. 3,
«livro - l I Vicira, 7. 250.
E"ndito, a, adj. (do ],at. erudittLs, a, 11m)
Dotado de erudição. "o erudito Asinipes ...
preparou-se logo para em tudo e por tudo .. ,
ser da opinião do doutor de Pi8a- A. J1el·c.
Jlfonge, c. 24, § Acompanhado de erudiçõe':
v. g. disCltI'so· pr-aclica erudita. § Usa-se
sllb8L V. o s. ·n.
(I~rndito, Douto, Sabio. Syn.) Concordam
estes tres termos em suppOr conhecimentos
adqlliridos velo estndo. O el'udilo e o douto
sabem factos em todos os generos de liUeratura: o e/'l.Ldilo sabe muitos; o clauto sabe-os bem. O claulo e o sabio conhecem com
inteliigcncia; o doulo conhece ractos de litteratllra, quo sabe apJllicar ; o sabia conhece principios, de que sabe tirar as conseqUCJlcins, Uma boa memoria e paciencia 110
estudo bastam para formar um el'll(Ulo; accrcsceutae·lhe intelligencia e rellexão, tereis um doulo; applicae este ás materias de
especulação e ás sciencias, e dae-Ihe penetração, tereis um sabia. O emdilo cita frequentemente auctoridades e factos: o c/oulo
profnnda a doutrina a que se dedica, e discorre com acerto: o sabio investi~a, analysa, I1cmonstra, e da sempre a razao do seu
dicto.
l-:l'II:;lnoso, ÓS/I, aujo (do Lat. rel'uginosus, a, 11m) Ferrugento. § Que participa da
ferrugEm de qualquer metal, porém mais
particularmente do cobre; que tem a cor
da ferrugem, que é esverdeado. Curvo. S
(I. med.) 11itis eruginosa; materias esverdinhadas, que se vomitam, ou são evacuadas
por baixo: diz-se algumas vezes dos e carros cõr de ferrugem, qne se lançam no segundo periodo de certas peri-pneumonias.
F."lIpçíio, S. f. (do Lat. eruplio) Sahida
com impeto: «erupção de matenas vulcanicas" § (na med.) Evacuação subita. e abundante de sangue, de jJús, etc. § it. Apparição na pelie ue manchas, pustulas, ou outros exanthemas.
QO:"lIptil'o, D, adj. (I. med.) Moleslias eruptivas; aquellas, em que se desenvolve uma
erupção de botões, pl1stulas, etc. C. de Palh.
p, H8.
j,:,...., e derivo V. lIerva, etc. Ii. P. p, 5,
r,fel'pão el'vado" iii. P. «el"vaçáes,"
I;;'·l·ltlcnta, . f. Y Hevalenta.
!El'I'UJU S. m. Signo incer!. Provo c/a 11.
Gen. L. p. 573, «d'opas d'eJ'vam pera ellas
oilo" talvez fosse al$um e"lo'fo ou tecido semelhante aos que VInham da India parte algodão, parte filamentos de planta Ilerbaceas,
J;:'·I·jlllÇO. V, Grão.
),lrvecé,·, V. llervecer. Barb. B P.
El'Vcdélt·o, s, m. (I. bot.) Planta da famili~ das ericaceas, tambem cliamada ervodo e medronheiro.
Enilba, e derivo V. f1ervilba.
Ervoiulo, a, adj, Desassi:ado, alienado
do juizo. Barb. D. B. P. •estou ervoado de
caheça» Aulegr. I. 7. atul'dido. V. Arvoado.
E ...·óclo, .. m. (do Lat, al'bulus) Medronheiro, ervedeiro.
Ert·olí,rlo. Car'el. D. 8. P. V. Ilerbolario.
1""'11;;0, s. m. (do 01'. ê1'!lngos) (L boI.)
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Planla cheia ue espinho agudos em muilas
de uas parles.
.·:'·)'/!IIIIIO, s. m. Planta omcinal da familia
uas cruciferas, tambem chamada rinchão;
lem as folhas emparelhadas aos pares, e
produz umas pequenas 1I0res de qnatro folhinhas amarellas em fórma de cruz. (E7'ysi!mb1llO(ficinale. Linn.) 8rot. C.
F":),,,,,,)é1n, s. r. (orlll. ctym.) (do 01'.
eJ'ys!pe/as, de erysos, vermelho, e pelas, ou
pelos, termo desusado, significando pelle)
InIJammaçâo superficial <la pelle, com tensão, tumor, dóI', calor mais ou menos forte, e vermelhidão tirante a amarello; es·
tende-se com facilidaJe, e é produzida pe/0 sangue extravasado entre a cuti: e a cal"
ne. Leào, Oriq. 20. ~ Os melhores classicos
escrevem el'is1pula, V. estp.
.'rys'pe'ill·, v. traus. Causar inllammação erysipelatosa. § -, v. intrans. Crear,
lazer-se erysipp.la. § - se, v. rer. Inllam·
mar-se com erysillela.
J-:'·)·s'.'dnto/!lo, ósn, adj. (L med.) Que
participa da erysipela: v. g. /umor erysipelatoso.
.·:'·)·/!Ii.,eloso, ós.\, adj. Da natureza da
el·ysillela. § Sujeito a erysipelas.
.·:r)·thcmn s. m. (do 01'. crll/flema, vermelhidão) It. med.) l1ubor, ou vermelhidão
inl1ammatoria.
I:r)·thcmilllco, a auj. Do rr.ythema.
• ~r)·t111'C", S. r. (do 01'. el'Y/hmios, avermelhado) (t. uoL) Oenero de p/antas da familia das gencianeas.
.~r,·HII·cmu
S. m. (I. mcd.) Tumor snperfIcial, vermel ho, e liso na sua snperfIcie; não é acompal)hado de febre, o que o
faz di. tinguir da er,Ysipela.
E")'UlI'CO, ou - lIlI'ell u: arJj. Ido 01'.
ery/h1'os, vermelho) Pertencente ao mal'
vermelho, ou rôxo, chamado tambem el'!/lhreu: «ondas-» Luc. 4.63. «agua -»G. 81.
•,,·)·tl1";"", s. r. (tle Cl'1I/hros) (l. chym.)
nlateria ti ncturial, extrahida da urzella de
Cabo Verde, (Noccctta !incloria) que, não
tendo naturalmente coloração, adquire uma
bella côr róxa, sob a inOllencia do ar e tio
ammoniaco. § (t. bot.! Eryll!!-ina Cris/ogatis; arvore que se cobre de formosissimas
J1óres, e de que ha magnincos exemplares
em Portugal.
E.,)·th.·o Prefixo, que entra em muitos termos scientHlcos, significantlo vermolho, rubro, roxo, e vem do 01'. er!llhros.
.;,·~·t1 ..·ocú.·"o, ", adj. (de erylhrn, e do
01'. /cal'pos, J'ructoJ (L boL) Que tem ('ructos
vermelbos.
J·:"~·th'·océ •• h,,lo. ", adj. (de et'JIlhro, e
do 01'. kÍJphate, cabeça) (t. de hist. naL)
Que tem cabeça vermelha.
E"ytlll'úcc,'o, D adj. (de eJ'I/lhm, e rio
UI'. heras, corno) It. zoo 1.) Que tcm anteu·
nas vermelbas.
Eq't,llI·odi.et)'.o, II, adj. (de el'!J/hm, e
do 01'.' dalclylos, dedo) (t. zool.) Que tem
dedos vermelbos.
E,·)·tbI'Odé.·IUO, ", adj. (de el'ylltl·O. e
c/ermo) (t. zool.) Que tem a pelIe vermelha.
J::,·)·throI;/.stro. II, adJ. (de eI'ylh7'0, c
do DI'. gasl{;r, ven(re) (t. zool.) Que tem o
ventre vermelbo.
E",·UII·ólt.c: adj. 2 g. Ido 01', erylhl'oei(ld~, que é vermelho por Jóra) (t. did.) Que
é de cór avermelhada. § Tunica el'ylllroidc;
(l. anaL) nome que e dava ao involucro
IUusculoso e avermelhado do testiculos.
!::,·,·t1u·Ólo.'ho, R, adj. (de cry/hro, e uo
01'. lophos, IJOpa) (l. zool.) Que tem uma
pôpa vermelha.
•",,·lh'·61110, s. m. (tio 01'. erylhms, vermelhol (t. bot.) Planta bulbosa. dos Alpes
c dos Pyreneos, da familia das liJiaceas.
(Erylftronill1n elens canis, Linneo).
i';'·)·lhró.'h,·lIu, S. r. (L boL) Materia
colorante das folhas, que, no momento da
sua quéua, tomam uma cór vermelba. § Ma·
tcria colorante dos f'ructos que apresenlam
uma cór avermelhada.
E"yth"ó'ph"lIo, D, adj. Ide erylhro, e do
01'. phyUon, folha) (t. bot.) Que tem folhas
vermelhas.
J""'lhrc'l)ollo, ", adj. (de erylllm, e do
G~. PO!/S, }JJClos, P \) (t. 1.001.) Que tem pé ,
. ou jled:culos vermclhos.
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adj. (de erylhro, e do de golpe. § Topar com violencia em algum
Qne tem azas ver- corpo: V. rJ. esbarro,!- no nUtro. &Ilrrar,
melhas.
descair com desprop'oslto, semsabol'la. Et!E.·)·tbró ..e, S. f. (do Or. el'y/ltros, ver- fI'· 3. 2. Luc. 7. 2. (. 583.
melho) (t. cbym.) Materia colorante, que,
Esbnnoc:tmcllto)
. m. Esburroudapela acção do ac.ido nítrico., se extrahe tle mento; derrocada; desmoronameuto.
F,/!IhlU"'OCIÍ", v. inlran .. Esbarrondar,
dill'erenles especle de rhl1lbarbo.
F,,·yth,·os.,é'·lIIo, ", adj. (de erylhro, e derrocar, desmoronar.
tio Dr. spel'lJIa, grão) ll. bol.) Que telD grão:;
.,.. hu,·roci,,··se, V. rcf. Lançar-se de alvermelhos.
to a baixo. Coutinho, r 81. "esbaJTOCOU-se
F,.·)·thróstomo, u, adj. (de erylltro, ver- do baluarte. § Desmoronar-se, derrocar-se.
melho, e sloma, bocca) It. zool.) Que tem :t
.~sbnl'l·ondll"ch·o, S. m. Logar <londe
bocca, ou a abertura vermelha.
é facil cair. precipitar-se; despenhadeiro,
E.·,'throthó'·IlCt", adj, 2 g. (de el'iI/llro, precipicio. (}t!l1ha. M. Ll!S. 2. r 378.
e Iho1'Ux) (t. 1.001.) Que tem o peito vermelho.
E"I....·.·o...... do, p. [l. de Esbarroudar.
1"'ythrox,"eRs, S. f. pI. tt; ~ot.).Familia Quebrado em despenhadeiro: "terra
(o
de plantas dicot)'ledoneas, onglllanas ([ua· alfanje de Santarem) Galv. ehr. D. Ar. !lem'.
si todas dos lropicos.
e. 23.
F,,·)'thrÓX)·'o, li, adj. (de el'lfl/!I'O, e do
Esb,u·'·OIl""...cuto, S. m. O acto c ef·
Gr. xylolt, madeira) (t. bot.) Que' di! madei- feito de eslJarroudal'.
ra vermelha.
F,sblll'l'o..dj\r, v'. intrans. Caír de des·
r:JS, voz da 2" p. do sing. do p. do ind. penhadeiro. § Investir, dar com ímpeto: v,
llo v. Ser.
(/.-na cidaele. Casl. 3.
126.
1,>1. Entra na composição de palavras no . Esb .... bllci.llo. V. Embasbacado, mais
mesmo srnticlo de des: v. rJ. es/roncal', es· uso Eu/. 2. 7.
pr.di7', [lor deslroncal', despedil'; eslmlhado,
":ShlltiW, V. trans. Dar relevo a nm trapor debulhado: escampaclo, [lor descampado; balho de pintnra ou de esculptura.
eS/J'7Li7', por eles/l'ui!'; eslayal'/ar a vinha,
1':"bDtlmcllto, S. m. Acção e eflcito de
eslaclroar,. esboceaJ': "espar/ir os arruidos" esbater.
Orei. Ar. 5. lO3. epirJl'.
Esbcltitr, v. trans. (L poet.) Dar atlituN. 8. - As palav'ras derivadas do Grego, de, ou posição esbelta a uma Iigura na I?in.
ou do Latim, que se não acharem com vs, tura. § fig. Elevar, levantar, alçar. F, Elys .
busqnem-se com S.
8. 11. 138. "esbeltai' o lemplo. §-se, v.
.'Sbllhuc/'lill, p. p. de E,lJabacar. Ettfr. rer. ~Iostrar-se com garbo; sobresair.
2. 7. "c lava e..sbabacacla ouvindo. V. Bas.':slleHezn S. I'. Qualidade do que é eshaque,
belto, elegante.
i~!Ibabnci..·• v. intrans. (t. fami!.) Ficar
""hélto, ou f:s"éUII, :t, adj. (do Ital.
totalmente pat:ado elhando com admiração svello) Alto, e delgauo cio corpo: v. g. hopara alguma cou a.
mem ~shelto: "este piutor faz todas as suas
Esbllrorído, D, adj. Anh Jante com pres- figuras esve/lasll Esbelto é mais usado que
sa e aç:odamento de andar, 011 antes falto esve/lo, porém o sl:'g'undo seria mais carde respiração, fazend9 alguma cousa. Car- recto.
la c/e (Juia, {. 15... vclo-me pergllntar hum
F,,'bil"'o, s. m. (do ltal. sbirro) Beleguim.
pagem esbalol'iclo" Eneicl.. 7. 150. § p. p. de Vivi,.. 4. 171. 2.
•':l<hnfOl·h·.se, v. reI'. Ficar sem alento,
a,sBtil"'o"" S. m. pI. [L uaut.) l'ontaletes
anhelar por açodamento de andar, ou ou- empregados na querena, que e escoram
Iro excl's. o, qHe torna dil'flcultosa a respi- contra a amurada do navio, para lhe serração. O. d,) Pa/hol. p. 9'2. "anda e sobe, virem de apoio. § Em geral são paus, que se
sem esbafori/'-se"
põem de encontro a qualquel' cousa para
I'"bnr.;nnhí.do, 11. p. de Esbag'anhar; e que fique mais nrmemente susti.da. .
adj. Limpo da baganha: .. liuho esbagallha<loll
E~hnç""'n, p. p. de Esboçar; e adJ. DeI':~" .. gllllhif)·, v. trallS. I,impal' da baga· senhado em e boco ; de que se traçnu um
nha.
esboço: "um qmidro esboçado por mão de
l;:s"n;:;ns(..'o ", adj. (1]. Pe/'. traJl1Z mestre"
e,l:J1i11altts) Desooberto até o seio, e peitos,
Eshoei..., ou I,:."hoc-cif)'~ V. intrans. Des·
como as lU retrizrs se expõem, on as im- emboccar. COu/o. 10. 5. 3. «csúocal' no mar.
o
modl' 'ta (do Ital. bagascia?). Esmal1t1nam- fl. Naut. 2. r 300. «rio, que vem esbocal' no
lllada lliz o vulgo, das desconcertada no mar"
seio. § iI. p. p. de
a,)shoçill', V. I.ra11S. Fazer esboço. § Oes":1<1111;'11:-"", V. trans. Descobrir até os boçal' é mais [l1'oprio do esculptor; o -raso
p~itos; despi I'. § Esba!laa:a/'-se, v. reI'. 1'. o cunhar, bosqueja/', e delinear do pintor.
trans.
I':shoceto, S. m. Pequeno desenllo, ou
.,,....lIgoi,,·. Y. Desbagoar.
modelo em gesso, barro, madeira ele., pa'~Hbllgll'hlll', V. trans. 'J'iral' o JJagu- ra estudo da obra li fazer em ponto grano
lho.
de.
1,,,,11.. '110 s. m. (anL) Esbulho. Elucid.
F,shoço, S. m. (do Jlr. ebauclle) Bo~quejo
Liv. dc Noa ele S. C/'u::,
11a pintura, primeira delineação, nem pel:tiJ,)S""I1t111lb/..20, p. p. de Esbant1alhar' lada, nem acabada: .. o talento de Sequeira
e adj. Feito em bandalhos; esfarrapado; es~ revelava-se d'um modo particular no esbocangalbado; arruinado.
ÇOJl Ilha esboços que valem quadro" .§ Os
""bUlltlllll..o.· v. tran . (t. pleu). llazer primeiros traço, que o estatuario de.'lllem
em bandalho, esfarrapar; esbanjar.
no toro ou Cl:'pO, eDl que .ha de esculpir, la.•·l~hllll.lill'O, p, p. de Esbanjar; e atlj. vrar a imagem, ou desbastai-a da sna [iguDI slpado, estragaJo, desharatado.
ra nalllral, iuforme, c tosca. V. Esboçar. §
"~"hnlljutlor, II, adj. Qlle e 'banja : dis- Obra litteraria, resumida, ou em tratos .lresipador, gastador. § ii. subst.
l'aes: esboço úiorl1'aphico. , fig'. «~ll1bna9,
":"'llIUlj(II', v. trans. (L fam.) Dissipar, OH eslioço, parto cJ'ursa, informo, e sem feIeslragar, deslJaralal': v. fl. - a lazentla.
cão de cousa humanall § D lineação de pla.·;slulI·lllh{lt'o. V. J:;mbaralhauo.
[10. projecto. § V. !/fJ..Icunho, SYIl .
"l~Il"""~hatl" V. trans. Emparalhal'. COII-'
a,)"hótlcgiItIO, ": p. p. de E'bod~gar, o
fundir. § Esbara/har-se, v.. rel. Ir el11 desor- adj. (t. pop. do Brazill I!;stral\'ado, .dlsslpadem, tlesbaratar·se. Elefl~acla. 14. 73. ('POI' elo. § AndM esbodcgado; andar sUJO, roto,
l1uma, e outra parte se esbaralhall
de3prezivel.
.
Es"u"botlÍ", V. trans. TiraI' COm tenaEsbodeg,'u', v. tl'ans. (t. pop. do Jll'azil)
zes, ou tesouras os barbotes do panno de EstragaI' dissipaI' daI' cabo de: elle esbo-.
lã nas fabricas.
elegOtt a fortuna. '
~Sblll·.'Ado. p. p. de gsbarrar; e adj.
'a,)sborádo, p. p. de Esborar Falto de resA.tlrado, arremessado contra.
piracão com cançaço de andar, ou lJ'alJaJ';shu""IÍ", v. trans. Atirar, al'l'emessar: lhal': III. P. e. 6~. Presles, 8'~ v. Cosia, Te·
V. g. 101llott o menino, e o esbarrou a uma ren. 2. 299.
11al'ecle. Leilão. Frci/'e, Elys. I: 215.•1'01)'I~shorat,.·, v. trans. (de bole) Fazer falLal'
femo espetlaçou os companheiros de UUs· a respiração: v. rI. o andar, o tl'ab~,lI!o, a
se.. esbal'l'l1;ndo.os.a l1uma pa,redell
Ilarc/a pesada esbofam. § - se, v. reJ. lrab~.·,/!Iblll·'·III·, V. IIltrans. Cair tlando grau- Ihar, andar até faltaI' o folego : IluaoVOS esE"yth"óptero, D,

01'. plcron, aza) (t.

1.001.)
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EsbofetlÍr. V. Esbofetear. Gil Vic. 3. 30.
Inell. 2. 134. «rosto esborelado"
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~SCll,. F. (ant.) Isca.

Nobit. do Conde D.
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EsbrnH~ál', V. intrans. Grilar com bravura, sanha. Sá Mir. ados porcos hum e cuma, o.utro esbraveall .brada, jura, esbra1:ea, quelxa-te" Id. Obras, 2. 132.
Eshl""'ecCJ', V. intrans. V. E.brarejar;
e Embravecer: «o trm[lo (trmpnral) cada
vez esbravecia mais" I.:oulo, 10. lO. 8.
J':Sb'·lll·('j,,,., v. illtrans. Gril"ar irado .contra alguem; berrar furioso, urrar; diz-se
dos homens. dos animaes. do veuto, elc.
Eur/'. 3. 2. Couto, 4. 3. 7. 11. 1Jom. 2. 6. 15.
{. 255 v. «o governador esbravrjou conlra os
vereadores" Coulo, 6. 5. !lo e 5.3.3. «o ven~o esbra1:rjavall .. o leão csbrarrja" § Osa-se
IIltrallS.
J'SIIl·"""~Ú,·. \'. Esbraziar.
Es'U'nzll~do. p. p. de h:sbraziar. Feilo
em braza: e IIg. /(0 roslo esbraziado. v. g.
de vergonha. fies. Vida, C. 3
II.
Esb,·Jtzlú,·, v. lrans. Fazer em bl'3za,
encender; e fig. esbra::;iar o 'TOS lo : ,. Flamante nuvem o pulo esbmzeaw, E calOl' suO'ocaute ameacava"
E.~I"'lziu:, v. Irans. (do Ital. sbl'i::::::al'e,
ou sprl;;:;;(tr) lallt.) Sacrifical': "dinheiro porque es/lri::::ei o meu cuidarJo; e o meu sono
escorchado 'I_ Presles, {. 22.
":>lb"oÍlr, e der. V. I\sboroar.
Esbru:; ....·, V. trans. V. Kburgar. B. FiaI'.
2. 26. "deos infernal, que comia as carnes
dos defuncto ,até lhes esbrugal' os ossos" e
1). '110. "tão es/l1'1lgados (dentes) de caroe alé
as raizes. e a p.·2'l3. "terra e pedregulho.
que á força de marrões de ferro esbl'ugal'cto
do carcão, que o encerrava.·;"'bll:;oll.... do p. 11. de EsJJllgalhal·. ~
adj. Olhos esbugalhados; mui saidos, e resallados á 1101' do rosto, com defeito. Palmo
P. 3. c. 7. UUs. '3. se. '2.
";,;lmg-IIlhás', V. truns. (t. ramil.) Fazer
salIir.o bugalho. § ESlJlig-albur, ou desfazer
em \)0 entl'C os dedos. § Esbugalhal' os olhos;
abri -os muito.
l,sbulill', V. lral1S. V. Esl1ulhal' (despojar
da roupa. elc.). IJ. /Jec. 2. r 135. I." cd. cit.

Pedro, p. 313.

Escllbcceiu', v. intrans. Ome mo que Cabecear § De.,cabeçar: «porque como cra preap. p. de Esbofetear. Em
mar, e a maré começava logo a escabeceal',
!fue se deu uma,' ou mais bofetadas. Lue. 7.
ficou toda a lIãu em eco. Coulo, 10. 3. ll~.
c. 25. «rosto esbo/eteado»
ESCllbéchc, ou EscJ...éche, S. m. ConJ':sbolclc,·.r, v. trans. Dar bofetões, ou
erva de vinagre. e especiaria para peixe.
§ fig. Ornatos, enfeites, artimanha, para
bofetadas. Pl'esles, 106. "estlo/eleai-Ihe aquella cara» Luc. 3. c. 7. /' 181.
encobrir defeilo" como urrebil)ues, postuEsboUJbllJ'deiJ,', v. trans. (do FI'. bomras; para encobrir ladroices, elc. Arte fie
bal'delY Atirar bombas a alguma praça, cas{turlm·. 48. c Ulisipo.
rcllo, ou a navios. Casto I. c. 7. IJ. 2. 4. 2.
.:scllhél, veln erradamente por E.camel,
Ltls. L 90. § Varejar com arLilheria. Goes,
em Coulo, 5. 8. 3. itll. ediç. «sem pa sal'
IJhr. Man. I. C. 44. «esbombarelear Calel:ut»
primeiro pelo escabet da demanda" deve
~ fi"'. Arremessar, lançai': «as nuvens esler-se I) escamei da demanda; usado IIgurabOI1l~ardearwo trovões,dl. Dom. I. 4. 2.4.
damente. V. E~camel.
Esborllcár, etc. V. Esburacar, etc.
E"Cllbclllido, p. ]lo de E!'cabellar. Que
Esbo"celliu', V. trans. Omesmo que Estem o cabello solto, desgrenhado. ElegialJol'ciuar.
da, r. 270.
fJsborcloiodo. fi. P. 2. 5. 9. p. p. de
a·;"cILbcl .....·, V. lrans. Desgrenhar o ca..:sbor~lnú'·, V. trans. Quebrar o beiço,
bello, desfazer o toncado. Atllegl'. 23. e
o lavor relevado, ou a' feições relevadas.
talvez cal pll-o com paixão. § - se, V. rer.
Pinlteil'O, I. 93. "os idolos esbureinados. R
Desgrenhar-se. Elegiad. (. 38. v. Aulegl·. r.
Pucaro esborcinado ,. com beiço, ou borda
103... ella escabel/oli-se" (para mover a comquebrada em parte.
paixão.)
E>lbo"d8", ou - tio .. ,', v. trans. Feril',
F.scllhéllo, S. 111. (do La!. escabel/um)
espancar, mallractar com bordão, com pau,
A enio raso. § Eslradillho, que e põe por
ele.
baixo dos pés. /J. 2.2.4. "Deus trouxe a
Esbol'llnOlcolo, S. m. Acção, ou em~ito
potencia deste rei infiel a se sobmetter dede esboroar.
baixo cio eseabt'llo dos pés d'el·rei D. ~laE>lboJ·oÁ.·, v. tmns. Fazer em pó; estorBueh "a lerra he escabêllo dos pés de Deos.
roar: V. g. esboroar a lel'ra com a grade.
Cato fiam. 5:!1.
E>lbOJ'Oú,'-sc, v. reI'. Desfazer-se em pó,
g.:"cllblchndiH', S. m. e adj. (t. fam.)
em lerra: "as pedras atiradas não fazião
Inve~tigador de cousas insigniUcantes.
.
dane, porqll~ erão motles, e esbol'oal'ão-se
'':''Cl.lllI Chill', V. lrans. (t. fam.) tnve tIlodas» Lop. ChI'. .I. I. P. I. c. 114. § I~sbargal' cousas in~igl1ilicanles; examinar com
roildar-se.
paciencia, ~ondar.
F.sb,lJ'úo, S. m. O mesmo que EsboroaR'ic .. hl .... II, S. r. lIerva medicinal. (Seamento.
bicsa..)
EshoJ""'cbiulo, p. p. de Esbol'l'achar ; e
1';>lClIbiO>lo. ÓSII, adj. (do La!. scabioslts,
adj. Que se fez rebeutar, amolgar', aperlan·
a, um, de scabies, sarna) (t. med.) Cheio de
do, como a borracha cheia.
erupções semelhanles ã sarna.
,"SbOO'J'IIChÁJ', v. lrans. Fazer rebentar
I,;sclltlJ'Cllçi'in, S. r. It. pleh.) O aclo de
pisando, apertanuo, como a borracha cheia:
escabrear; aga tamento, zanga.
"elefantes, que em !Jouco espaço os esbol'- no Elucid.
F.>lcllhre,·ulo, p. p. de Escabrear, e adj.
Tae/tavão" M. P. p. ~ 12. 4. ,,- as crianças
l;;sl»lIlhiulo. p. ]lo de Esbulhar. Despoja- (t. pleb.) Agastado, zangado, olTendido por
nas paredes. Gaes, Uhl'. Jlfan. I. C. 102. c do, escorchadó, cspoliado, roubado: l'. {I. zombaria, troça, ctc.
2. C. 33. (Uzeram os nossos na lndia)
- de sells bens: ,diurna boa herança (na.
)o;",cII()I'('/u', V. intrans. (l. plelJ.) A"'asEsbo ......do.]/. p. de Esborrar. M.P. c.137. lerras de Goa) de que eslava IJ.:ibutltado por lar- e, zangar-se, ficar oll'endido por 1.0111I,;sbO"J'lIllllldll, S. 1'. Destroço, e;palhafa- bum seu irmão. IJ. '2. 4. 5. Pinheiro, 2. 'la. bada, troça, ou qualquer ou1ro motivo de
to do que estava junto. tJ apinhoado: "fez "esbulhaclo da mÓr J emaventuranca» ~ V. de descon idel'ação. e afasia r-se de alguem
a artilharia granlle esbal'1'alhnda no inimi- Suso, C. 40. "os ossos esbulhados, limpos" por algum d'es es molivo~.
go.. Casto 3. C. 68. e 8. C. 191.
Pinlt. 2. 81. Lob. r. 521.
~"C .. hl·ÓSlllI.êodc, adI'. Com escailrosiESho"J'lII11Utl/)J', S. m. Vara com que se
D·)shll, .... dÚJ·. II, S. ou adj. Que 0Rilnlha. dade; de um modo dHficil, aspero.
B. Per. . Forçador, e. [loliador: c poliativo.
)';sCJl'"'usld"'dc s. r. A qualidade de
remexem os lições no fomo.
l'sbo,·rJllllllllõ.u·o, S. m. O que desfaz, (kcl. A/. 5. 36. 1.
srr escabroso; a de 'egualdade da super~ varre o borralho, ou varredouro do borI','bnl" ....· V. truns. (corrupção de espo- licie a~Jler1J., escabrosa, que tem altiLJaixos.
ralho.
lial') Desapossar, tirar alguem da posse. §
ESClIl...õso, Ó>lll, adj. (dú La!. s~abl:ostts,
EsbOl"'JllltÁ", V. trans. Desfazer o boro Despojar alg'uem, escorchar, rspoliar : V. g. a. um) Aspero ao laclo, com ai II baiXOS ; .
ralho, ou brazido, que está junlo. B. 4. 10. esbulhar dos vestidos. 11.2.6.7. "comecando não lizo: "a - casca de carvalho.. "roche14. "davam (bateria) aos tições, e brasido. ue o esbulllal'" lao prisioneiro ferido.) "es- do' tO. cos, lapas - .. /Jern. Lynw: "de grã
que ás bombardadas comecaram de o des- bu/hal' alguma casa do que tem .. roubar. II. mui -)) "a - pelle da lixa.. ua terra com
fazer, e esbol'l'a/hal'. § De -troçar o que e - 2. 3. 4. "esbulhar a cidade" "llIuma mere- regel,os -<> § fig. Aspero de condição. § Aslava junto: "hum tiro esbol'ralhou os Mou- triz) esbulholL hum lndialico" Eu/I'. 5. I. "es- pel'o ao ollvid.o : V. (I. nome, palavra escaros, que esta vão apinhados.. «dando o tiro bulhar alg'uma cousa.. Ord. A/. 3. f. 422.
Ilrosa. Vieil'. 9. 16i. e L 39. ~ Estlllo escunas Cestões asborrallwu-os" Cast./I'eg. V. L.
E;;b"'bu: S. m. O aelo de tomar alguma brasa; duro, insonoro, sem harmonia. P.
8. C. 191. f. 264. § - se, V. ref. Desmoronar- cousa a algucm contra ua vonlade, sem Per. Pl'ol. § Escabl'oso: Ug. dil1lcil de lrase; .esbol'rallw!t-se (o entulho sola[Jado) pe- legitima audoridade, ou direito. § Espolio. ctar: V. g. negocio - 1'. ele Agora, I. 2.
lo pé" caiu. Uoulo. 6.2.3.
Otet. f~. 58. § De~pojo do inimigo. IJ. Dcc.2. "lIlUilo havia que dizer sobre isso, mas he
1':sbo"rJir, V. intrans. Xos engellllos de /. f.O. "esbu/ho da cidade" e A~!II'. C. 10.•e picante, escabroso)) § Dil'ficil de audar: V.
a sucar', esbol'rar a caldeira, é ferver n'ella por achar nella (cidade) muito eslll.l/ho Ique g. - camt11/w. § .Ka boI. ulz-se das folhas,
o succo da canna. ou o caldo, e lançar as roubar) .. 8. 3. L 3. «- das n<\os" lei. 2. 3. G. CJIlI~ na superfJcíe são salpicadas de grãos iborras ua esclUna grossa, que trasborda com § Esbttlho da pnsse; o acto ~e desapo:sar.
IIhos, 011 pequenos tuberc.ulos que a.s fazem
a fervura, levando decoada; bota-se logo ele
Esb ...·.. c.... lo.]l. p. de E-buracar. Vasc.' asperas, CúlllO as da II~uelra, amoreira, etc,
osbol'l'al', mais alado, ou forte que o de lra- Not. 120. "andão esbul'acadas pelus ore- I 'J'ambem se diz das sementes e do tronco.
bolhar, que lJ o que suspende o caldo alé á IlIa <>
/Jrol. D. Q (como subsl.) Ponto diCf1cil. arduo :
borda, onde o vão limpando e espanando á
Es IHIl'lI(' iII', v. Irall:. Fazer buracos: 1'. V. g. o escabro, o da collcliçáa, dn negocio. e/c.
eSClll1111deira, ou descumando-o, alé o apll- (/. - a parede. o corpo, com Liro, c:pada,
R~c"hllj"lI', V. intrans. (L. ru 't.) Deba,:arem plra ir cngros ar em mel nas lachas' elc. Coulo, 2.4. 3.
I r-se com pés e mãos, 11ura se ollar.de
limpo lia caldeira, e del!j'ado é nwlado ,. nas
Esbus·clll ....·. V. 1~'bOI'r.inar. Pinheiro, alguem; eslrelJuxar.
lachas, jã gTOSSO é mel ete engenho.
. 4. 9 3 . .
~flclJbllJh{.,., V. trans. Descascar. § EscaE~bo""o""'l", V. trans. (t. pleb.) DCI'I'IEshul'gildo, p. p. de Esburgar. § fig'. As blljar.
bar l precipitar: "que os esbo1'l'ondasse dalli verga limpas e esburqadas das vela" II.
I'>lcnhúlbo, S. m. Ca.ulo, pelle, forro
abaiXOu Albuq. l. c. 2 1 . .
Naut. l. 385. "ossos esbul'gados u "o rosto externo, que reveste as pevide, sementes,
J'~bl'nC(;J""', V. lrans. Agitar os braços; - de carnesu
grilos. etc.
bracejar.
EsbUl'I;Ji,', v. tralls. (do Lat; e:cpllrgare)
E>lcáÇolJlIléJJtc, adv. De modo eRc~ço,
.;~b,·uf,;lJlIltl"do, ", adj. Quc traz a fral- Limpar da ca ca os fructos. pendes: V. g.- com eSC:lcez. § Ilaras, poucas vezes. PaIVa,
da fóra da braguilha.
wna 111açã. § Desl:olJrir, limpar alguma COII- Caso 4. ;; Com dil'llculdade. Al. e Mora, 2. c.
":Sb"IUJfIUIa;ádo, ", adj. Dranco, desIa· sa de tudo o que a cobre. ~ Descobrir da 14. .. escaçalllenle podia colltcr folego" Cam.
vado, e desmaiado; e-xalviçado.
carne o cal'oço ou ossos. Godinho. ~T. Es- Eleg. 6. A1'1'. l. 12.
l4. 3. .. escassamenlc
E~br .. n'llJlçJlJ·, V. trans. 'fornar qna.:;i b r u g a r . '
entrava nos vinte annosu apeua . § ~Iui
branco, embranqup.cer, exalviçal'.
'.':.~bll~"U·, V. trans. D?slocal'; de man- pouco: V. g. elar escaçamentc. § ~rellO do
Est..·..se.. '·. V. Esbraziar.
(;l1ar: v. g. csbuxar o pé. lJurú. D. IJ. P.
justo, da medida uecessaria, curtamente.
Eshofeleádo.
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Eur/'. 2. 7. "por a no sa grammatica nesta
parte não ficar escassa. curta em prectlitos.
B. Gram/n. r 203. § Escaço ele honras; o
que as dá poncas, e mpnos do que é justo
e devido. ~ Escaço ria vida; o qno a poupa,
quando a defeza e honra da patna pedem
que se lhe aventure: "do, viela pouco csca.so" Lus. § Mtio escara: v. g. dar cmn mão
escaca: com curteza; mesquinha. illiberalmente § Escoço: que .nà.o tem o .iusto pes~,
m('diclu, grandeza; cllmlOuto: v. [/. Ites Otlavas es.:aças: Wlla lerwa escaça: ..calça tres
pontos cscaços" lItempo escoro para te 0!1'
vir. Lobo, 6ó.5. ,dJot:a esc:aça par'a voz tao
suave" mui pequena. Lobo, 6~a. § Que
não tem o espaço de tempo clleio, completo: v. g. Ires horas escaças. Pouco: v. g.
/lenlo escaço; e caça lu;. lJ. /i'l01'. ~. 151.
,dIUrna escaca l11cerna.. § .. Tres gni.ns CoSce/.ssos" não' justos por dilTlinu~os. IIl'islo,
Viagem. Freil'c. 111. Uonq. ~ -. subst. Pessoa·escara. lJei'ic. Ad. "o e.~t:Clfo do real faz
eilil, e o li bera I do seilil faz r('<l"'1·:l<c.id .. , s. f. (do Lat. scala) Doi- paus
ullldos, a qíle chamam banzos, COOl u gTâns,
ou dnas coruas cruzadas a espaços com dcgrâus de pau, ou tle corda, que se Hrrimam
para sobir, 011 descer; ou obra de t,iboas.
ou pedra, com deg-ralls fll\ra subir e descer
no: edillcios. § Escada de malhol'ca; é tIe
caracol, va aua pelo meio. § Escada; ag-.
meio de subir, crescer E'm estado, e elevarse: "fazeis de Deu- veniaga, e - para o
mundo" Paiva, S. (falia dos h:ypocritas,
que se alçam as dignidades e renda, por
beato~ falsos). g Sel'vil' elc escada a algtwm;
. er o meio de que al"'uf'm se serve ·para
subir, para alcançar um posto, um emprego, e de orclinario inscientempnte. on por
dolJrez Li·e. ~a llPssoa. § Escadet de Jacob;
(' 'cada mJ'steriosa, que Jacob, o patriarcha, ,iu em sonho. e qne ia da terra ao
céu. § fig. Escada elc Jocuú; meio para alcançar nm supr mo uem' ideal. § (l. bot.)
Da-~e tambem o 1I0me de escada ele Jacob
ao polernouio azul. (Polomo71ium cwntlwn,
Linneo).
I;;sclctlitm, S. m. pI. Escaclães, qne !lcompanhavam os €'nlerros : .eram renques, ou
alas de polires. Elllcúl. g desns.
K"'catl ....... , s. f. pries de degraus, ou de
e~caLlas em difT('rentrs lancos.
Escilll~'", s. r. üm Lios ramos com bag-os, de que consta o cacho de uva. ; e..galha. Agio/. Lwil. 3. p. 71.
[~8C'Hle{ulo, li, adj. (ant.) "L\. medida ele
medir. que nom ror quebrada, nem escadeaela" Ol'et
l. 5 3 . Tructa das penas da.
medida diminutas, não justas com os padrões: talvez erro l,\'pographico por esca·
ceada?
ESClltlcil'{II', V. trans. Dar mnita palll.:aua, de ·ancar.
F.sclIdclcc'ê." v. intran . Ir dormindo,
ou começar a dormir, abrindo, e cerrando
os olhos; dormitar; eslar caindo comsomuo.
EsclIdinhll, S. r. dim. ele I~scada. Pinheil'O, Tmsl. elos Ossos, c, 4.. .
.':~cal!ó,'lo, S. m. Escadaria; eespecialmente a que conduz a varias capel!as. que
repre eutam os Passos claJ'aixão de Christo.
',:scntl.,uo, V. Esqnadrão. /Jarb. D.
.';scucec.,. Y. Esquecer. Eluciet.
Escttrc'lc"-gC, V. trans. (t. pleb.) "air-se
de alg'um logar, c~scondido c a pressa; fugir com medo. Eneida, 12, 103. "se foi esca{edenelo" (I. hoje improprio do est,)'lo grave. e mai ainda do épICO.)
.';dcllgnlhiu·. V. Escangalhar.
:J8.
J:scãlbndOl',-càHulr,-c"àilw. V. Esl'; IiCIÍ 90 , ou .l!:sci,s",o l ll, adj. (do 13retão cambador, Esca!nbar, Escambo. O/'el. Goes.
sca.rs, ou cio Lal. easSllS, vasio, vão, miuJC:~c .. i'Do, p. p. de I~scjiir. § rencido: v.
/!,uado) Parco, acanhado em clar. illiberal. g. di;imos escaídos; quando ü vindo, ou
Epan. 4.458. Palmo P. '2. c. 108. Freire: "os pas:ado o prazo de se cobrarem. Doe. cit.
Heis, por não ficarem escassos, arriscão antes no ElucieZ.
a parecer ingratos" i. é, por não darem. ou
EscnifllclIlo, S. m. Declinação, deeacll'nvremiarem conforme á sua g-randeza: ,,'au- cia, caída: llveyo a eousa a tanto
Coutps desagradecido, que escassa- proverbio. lo, Soldo Prato
Eu{/'. l. 3. c 5. IQ. lljá Deos Ite escasso, ou
F.scnlóln, S. r. Pr paração dr. "'csso e
esquecido ... " (dicto do queixoso do mal cólla que serve para fingir pedra.
JlI'esente, e que lança snas culpas á desElseaiolúr, V. tran~. Cobnr, revestir de
ventura): e fig. llescaço e avarento da lllo- escaiola.
sol'ía» Filos ele..Ptinc. I. r 2l. ~ Curto, I .:sclti." ou "sc;lII;,', e der. V. inlrans.
apertado, lUsulüClentc: "escC'/,Ssa fortuna. (do FI'. ant. cschoil', v('neer-se, cbegar o

D';"cllecúdo, p. p. de Escacear. Dado
com escacez: «o escaceado misero snstento.
«a escaceaela luz da noitc- Eneiel. !l. !lO. V.
Escaço.
F."'C'I(~Cilr, ou - "~Cill', v. trans. Dar
com esca~ez III. Lus. 1). 6. r 8. l. "qnem
era Ião liberal da vida, não havia de cscacear a fazenda. EU/i'. 5. 10... como nos e.scassea (Deu) perde-se a obrigação do hem
paS"ado. (nos favorece menos COm ben~
encurta, aperta a mão!. § Diminuir, aca~
nhar: '·escacear os louvores, o merecimentO?' dar curtQ, com escacez, representar
mlOorando, nao ao justo: -a huns a natureza cscacea os annos. a outros parece quereI' perpetuar-lhe a v('lltice. e a larga vida..
§ Escacear os venlos; (t. nant.) não os aproveitar meltendo todas a' vélas, on levando-as enrizada ; ou de outro modo, que o
v~nto não faça vingar o navio, quanto podera se fosse todo aproveitado. II. N. I.
39.8. § Eseaceal' o lljolo; (t. tle ppdreiro) din~mUlr-lhe a grossura, addgaçal-o com a
lJlcareta.
)·;... cneea'u·, v. inlrans. Ir fallando, 011
abatendo: v. g. - um gencl'O no mel'caelo;
haver falia d'rlle: escaceal' o vento, a luz.
Albuq. 4. 2. Euli·. 2. 5. esoaceam a. forç,as
do corpo; o poder de geral'. Ulis. I. sc. 3.
/'. 27 v. "os velhos, depois de cançados,
qne lhes a natul'cza escacea, ctc." § .'er escaço: .se a fortuna vos eseatea" AlIlI!(/I'.
J\~. § .. Escacca o so/l'rimento" i. é, diminue.
Aulegl'. {. 144.
F.~cncoz, 1':scncezlI, on E.~cn .....éz, etc.
~ ps de~iv. s. f. Qnalidade de ser escaço;
Jlhberahdade no dar, sobE'ja parcimonia,
curteza, cainheza, tacanharia. li. 1"101'. 2.
156. "escassez" Alv. ele 'la ele Agosl. de 1801.
"escacc:" !l. P. e Sousa: .. mal se llonc('rtflo
rnisericordia na alma com eseace;a na boIsa. Paiva, S. l. r t05 v. § fig. Pouquidade.
Ar1.'. 9. tO. 245. 3. e 7.19. '205.2. /o'crr.
lJnslo, 2. 3. "tna CSOllCOZa.,.
E.~cnch{"lo, [lo 11· de Escacllar. li. 2. 7.
8. -aqui fez a natureza a sena tão as ellada e escachada. (rebaixada entre duas allu!'as): "e de quam direila a costa corre com
esta face do ponenle tão curva, e escaehaela he de lel'ante, lançando tres braço".
ESC"Cb upé,'nn... JJe escac/tlJpernas; (Ioe.
adv. e famil.) montado como de ordinario
e cavalga, e não de lado como as TIllllheres.
Escl1cbu." v. Irans. (do FI'. anl. escach~I'.
Plularque d'Al11/lot. t. II. 1). 410. ec/iç. de
1784). Fender, separar nm membro do outro: v. g. - tt1111)áu: "os lagarlos, ou crocodilos não engoliam os bezerros, porqne
a armaçam dos novilhos lhes escacluwa
muito as qneixadas" li. 2. 5. 1. "a ponla
deste granlle calJo ... se aparta da outra
terra, como que a escacháram do cabo das
Agulhas" B. I. 8. 4. «e,~cacllm' UIl1 ramo do
trO!lCo, tirai-o, abrindo-o por onde estâ
pegado. § Escachar as pcrllas; abril-as,
apartal-as, para cavalgar, etc. § floela rle
escachar: V. Roda. , lJe cscacl/a, ou rle escacha ]Jceequciro; ,Ioc. famil.) de arrombar,
de arrazar tudo. Ulis. 3. sC. G. llali lhe estive. fazendo umas trovas do cscacha )Jeccguetl'o".
";~cnchohl": V. trans. (l. pleb.) Bachar,
partir a cachola, a cabeça. IJ. P.
.'l"CllCillo, E.~t,,'cilbo ou .';.~clIs"ilbo.
s. m. p. uso Pequeno pedaço: fra"'mento clé
cousa qucbrada: ,.escacillos de teiha e agudas pedras. (que o Sancto punha na cama
para mortificar u corpo) Agiot. Lusít. 2. p.
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termo do pagamento) Vencer-se. § Ü. Descair. V. Escaldo; e Escaímento.
liJscai,', V. intran;;. p. u . Jr pela veia de
agua, escorrer. Fil. Elys. Gr{eo Despell. ))elos /Jacch. lle a lira em quanto escúho ao lio
de agua"
1,;.. cíaIn, . f. (do Lat. scala, e 'cada) Escada. Inecl. I. 14.6. Leeio, ChI'. J. I. C. 74. c
76. ChI'. A/. V. C. 11. § Letal' a {ol'laleza á
escala visla : tomaI-a cie sobresalto, arrimaLlas as e 'cadas aos muros, e entrando n'ella apezar tios defensores. J"rf. P. C. 16. a saltando-a á escala vista: .. assalto com e~
calas- "na primpira - l J no primeiro assalto. F'reire. ~ Escala; sa'.lo. ou saque, que se
faz, e da ao rer.lleio cla cidade tomada: d'aqui, dar escala li-anca aos soldados; ou todos os despojos, que poderem !Iaver. Andr.
(,hr 4. c. ó.l. "se em AndalUZIa se tocasse
caixa c/ando escala {rallca" i. é, promeltendo toclos os despojos, que cada um podesse haver. JJ. I. 8. 8. "paFsados dous dias na
escala da cidade" Casto 7. c. 90. "dll,a o lug'ar a escala li-anca lJ Em Palmo P. l. c. 28.
"0 imperador vendo a e.wala, que a" damas
rHziam" (Ievalldo da tenda como á força as
s:.ras pmprezas.) § Escala: lt. de cosmogr.)
medida DOS mappas, diVidida em milhas, ou
If'guas; . erve para mostrar as distancias
dos log-ares assill'nados no mappa, com o
ompa :0. § IndICação das proporções de
um plano, carta etc.: e cala de um por
mil; ou de um milltmetro por metro. § Porto de muI', onje vão commerciar os navios,
pOI'que a elle concorrem mercadorias da
terra, ou estrangl<iras ; emporio. Luc. 3. 2.
.. Malaca ... escala de toda as mercadorias»
B. 2. '2. I. -Ormus ... o mais celebre Emporio, e escala uo mllllclo» .. Dauul. .. uma das
principar escalas das mercadorias, que linham entrada, e saída para o DecanlJ 1d.2.
3. 3. "cidade gro-sa em trato ... por ser huma escala, onde concorrem todas as mercaclOt'ias orientae', e occidenlaes a ella" lei..
~. 2. 2... os do portos dtl Gcrú a fazem escala (le toda. a~ mercadorias orientaes, e
occidenlae. lJ Luc. 10. I. § Concurso de navios, que I'ào negocial', ou refrescar a algum
porlo, on emporio. Andr. eh,'. 2. C. 77. "em
Uaç~im havia grande escala de náos, qua
d'ahi levam para Meca muita madeira" B.
I. 9. 6.• para que suas lláos tivessem escala 11aqnelles Jog-ares, para leixar, e tomar

:m J}~!;~.~ob~~:;: ~l~~~il~, e~n:~';rag~~r~:~~
do ue desemiJarqne chegado â terra. 1ned.
2. 3fJ8. O caminho que fn a embarcação:
.. pra mais largo E'1ll sua escala" ib. r 555. §
em 'porto, antes de chegar ao seu
l~ntrada

de tino, ou para onde nal'ega : ..foi fazendo Fuas escalas té c\tegar a Adem" B. 3. I.
3. § Porias de escala; aq llclles em que tocam os paquele', e não são cabeça de ltnlia: v. g. o porlo de Lisboa em relação aos
paquetes que vem do norte da guropa, e se
destinam á America, Al'rica etc., ou viceversa. § aea, salda, rxportaçào : "pimenta,
que Linha grande escala para a Cbina lJ And!'.
Uh,'. 2. C. 7. e 3. c. 78. "mantimento, de
que ha el'aqui grande escala. § Escala prima; (t. de artilh.) ellgenho que srrve de
cxaminar o ladeamento das peças. § Esca·
la; (t. mus.l A serie das sete notas de mu·
sica: dó, TCJ, mi, tá, sol, lá si; a serie de
notas, disposta' na ordem natural de son5
ascendentes on J.lesccndente. ; gamma. § Escala chl'Omatica, ou elialonica; a serie cios
lons e emitons da g-alTIlna musical. § Escala alcoolica; grada,.ão que estabelece a
leg'j lação aduaneira de alguns paizes pa~a
regular o imposto de 'Ímportaçào da jJebtdas fermentadas, segllndo a proporçao do
alcool que contém. § Escala; ordem s)'stcmatica estabelecida para o acccssO c.ntl'c
empregados civis, militares, etc. : esla, na
escala; a pl'omoçlío pe/'Icnce-l/w po/' esc?la
§ Escailt c/o scrviço; distri buição rnetho.dlca
do traiJalho por ordem geralmente escnpta,
em que se determina o qu(' cnmpre a cada
um fazer. § PaI' escala; loco adv. por turno,
por sua vez. § Em g/'anele escala; Cllt 1lU"
(la escala; 10ll. ad v: em [Jonto graude, em
grande quanlidade : negoceia em grnnde es·
cala; com))/'a em grande escala.
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ESClIlúdu, S. f. Oacto de escalar pracas ;
escalamento. Preire, n.· 160. «insistiú na
escalada»
11.~cnlúdo, p. p. de Escalar, e adj. Pei:cc
est:alado,o peixe secco e salgado.
l;;SCllllldiH', s. m. O que escala. B. Clal·.
c. 2.3. «ah d'hum cscalador de ca tellos»de casas. Ord. At. l. 23. pamg. 57. lned. l.
506. - do muro, ela praça. Vieil'. 8. 119.
i;sc....ll-rll."áes, s. m. (t. fam.) Individuo
arrebatado, lmlJetuoso, violento que facilmente se exalta, que dá por paus e por pedras.
,l,lse.a1llr..íos. V. Calefrios.
1':SCIlIIlIUC"10, s. m. O aclo de escalar,
subir ao muro por escadas, para entrar
guel'l'eando. Pina, ChI'. Sancho I. C. 10. «o
que tomou a guia deslc escalamenlo" (de S~'I
ves.) «o escalamento de Tangere" Ined. 1.
q90. e 3. 337. li. 2. 5. 6.
J~,ljeuIQmocãr, e
F:l!lClllllIllOI·ciu·. V. Escalavrar.
ESCllluo, s.':1I. (do FI'. dchelon) Defí!,au,
)lasso para subir, ou descer. Cardo JJ. 11.
Per. e Og. «fazem da sciencia cscalão para
subir ás vaidades» 11. P. 2. Oial. 2. 7. " Em
escallio,o (t. milit.) cerlo modo por que e
di~p('!.e as tropas para combate; {ornwr elll
escalao.
Esc.. li"', v. trans. (do Gr. shalló, ell rasgO) Abrir cortando, alanhar: v. g. - o '[Jci:ce. abrind,o-o pela ban'igli para o cllmr, on
slllgar. 11. Plor. 2. 221. «escalando em huma
só noute a 20:00n Jndeos, em clllas entranhas sllspeita,va estar escondido este deposito (ouro)" •David escalava ursos e afogava leões» Atm. Instr. 2. 357. § Abril' com
ferro em feito de armas. li. 2. 2. I. C/- a
came dos nossos- C/comecaram IJ. escalar
nelles" ld. 2. 6. 4. Coulo, 8. 20.• primeiro
que lomassem armas (os nosso '), os MOIJros os e.scalárlio bem" C/O ferr'o que lhes escalava as carnes» B. 2. 5. 6. C/escatou·o por um
1Iombl'O até o pEilo» Sagmmor, P. I. c. '23.
02. li Escalar com açonles ; rasgar o corpo. § Abrir, fender. Vida de Bastos, 316. c.
2. C/pedreiros reforçados, que com tiros IJH'
escalárão a proa» C/I'a)'os que escalão larres. Vieir. § Og. Talar, destruir: C/a ferro, e
rogo escala os campos i'l!rygios" lJini.;,
Find. § fig. Roubar: C/andava a g-entc f-scalando a terra» M. Lus. L 337. 4. Couto, 4.
6. 9. C/escalárão as casas, que eSlavão massicas de fazenda" C/ontros csr.ala1lllo arcas,
e -arrombando camaras" II. Naut. 1. 4~O. ;,
lig.• Pelos cantos se murmura a honra. e a
vida se escala- Sá e Jl1ir. Egl. 2. 2. § Escalar
os costtllnes " perverlei-os, estragar mui lo. §
Escalal' a cidade; leval·a à escálada, ou á
escala visla, combalel-a arrimando-lhe escalas, ou escadas, para cu\'algar-J/te os muI'OS, e entrai-a, por força de arllla . 11.2. f.
5. "com escadas escalarem a fortaleza" Vici/'o
§ Entrar por meio de escadas por cima do
muro. Seg. Cerco de Dili. 0q. Ac. dos Sinq.
2. 1q9. C/tOlTés lhes põe por terra, escalão
muros» § fig. Subir a grande altura: C/para
escalar os a tras. sulJir li ua altura (na
machina aeroslalica.1 f?ilint. Poas. C/suas torres as nuvens escalavão' "as doença~, e pestes... escatem as slJas muralhas. c de povoem os seus pr sidios- VieÍ1'. :lo H6. 2. C/o Ceo, e o povoar de almas» !lt. II. q85. §
Escalar o serviço; (t. milit.) deslribuil-o,
segundo a escala. § Escalar-se, V. reI'. lias~ar-se a barriga: entre os Japonezes. Luc.
7. 6, "a honra eslá em se escalar com o proprio punhal»
El!lculn\'1'tÍldo, p. p. de Escalavrur. § -,
sub~. Os escalavraelos; como os. acntilados,
os esca/'mentados, de males solfl'1dos.
E!!lcltlav.·lt.I.....u, S. r. Fenda leve, esfoladeIa.
I'scnl""rtlllltlllto, S. III. Escalavro, eHcalavradura.
E!!lculuVI'Ú", V. trans. b'azer e~calavra
dUra. Luc. 7. C. 18. I. 538. ~ l/erir a feno,
Ou com liros, levemenle. Lobo, I. 17. Lemos, UBrc. 58.
1,:sc"lún'o, S. m. Escalavramento, e calavradul'a.
f;l!lcáldtl, S. m. (t. do Além-Tejo) Mólho
de pimentão muito forte. § De escalda; (loc.
pOP.1 Muito forte.
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f. Escaldadura, escal- dizem ser o mesmo que bol'dalo. Cano Corogo 1'. I. p. 247.
EscúHll, -IIi,,', etc. V. Escala, ele.
p. p. de I~scaldar. § Queima-

g;:"'C ••ld,"hiln, S.

dão.

J<:~ctlldádo,

do com calor; que sofIreu excessivo calor:
"com os ventos de levante ludo seria escaldado como nascesse» B. 2. 1. 3. e '). 7, 8.
Luc. 4. c. 4. 242. § Que so[reu a acção de
um liCJuido muilo queute, que se lavou em
agua muito quente: a 10llça loi escaldada.
§ fig. "Escanneutado: «estava escaldado
de.. les desastres» iii. P. c. 144. Uoulo, 4. 6.
'L "ficarào lo' Mouros) daquelles successos
tão escaldados» BI'islo. 2. 2. r 80. "Oquei
lão escaldallo d'hum lalego, que ainda apalpo as costas. - de desast,'es. I?crl'. Uioso, 5.
2 "a carne escaldada da mortificação, e peuiteucia, não onsou fazer nelll' seu omcio»
Fco, 1','. 2.
I 3. "terra, e agros - pola
pra::;a dos gafaniloto..,) li. 2. 3. 4. § Adag.:
"Gato escaldOifo, da agua fria tem medo».
Escaldádn, S. m. (t. do Brazil) Fariuha
de mandi oca escaldada com môl ho de carne. ou de peixe.
Esculd,uló.·, . m. V. E:iquentadol'. §
Escaldador, a, S. Pessoa qUH escalda. Casto
3. C. 6~. "esca/{{ador da deslruição.
A<;scnhludúl'n, S. r. O acto e elfeito de
escaldar; escaldão. ~ A r[ueimadura com
agua, ou qualquer liquido, ou metal mui
quente.
F:..c .. ld"'" S. m. O acto de escaldar, e o
mal que so[1're o escaldado. § Iig. Mal feito
com armas: "se lhe derdes ilum bom escal~
dão, ficarão temerosos» Ined. 3. 274. § fig.
Licção, reprebensão, escarmenlo.
B'se.. ldál·, V. trans. Queimar com agua,
ou qualquer liquido quente, ou com vapor.
li Fazer soffrer a acção de algum liq uido
muito quenle: V. g. escaldai' a 10ttça. li fig.
~; carmen tal'. Euli'. 3. 2. Casl. 3. c. 64. r
134.. ESI;alclar com dCLInno, trabalhos, enganos, leridas. ele:. § Seccar: V. g. o sot ardenle, ou f) 'vento lar/e, li'io, c secco, escaldam
as lerras: "e terras escaldadas polo 01, ou
ventos» Ba/'ras. (,Sol, e cllUva, porclue ambas estas cousa escalelavão aquella pobre
!l:enle da terra" (dhc escaldavam a carnes»
B. 2. 6. 9. Id. 3. 1. 3. "terra escalllpada sem
amparo dos vento nortes, e nordestes, que
a escaldão (a cidade de Judá, Oll Gidá)" §
Esterilizar: "as hervas, que ex:tra/tem muito
suc o nutricio, escalllão a lerra" Oosta, Virgo
p. 20. "a seara do linho, e a da avea escalelão
o campo» ~ O·r. J~squentar: - a imaginaylW,o inl1ammar. S fig. Ser muito caro: v. rI.
n'aqllella lojú os tJl'Cj:DS escalLlam. § -se, V.
ref. Queimar-se com agua muito (]uente, ou
a ferver, com ferro em braza, elc. § ligo
Escarmenlar-se.
~Jscj).lolu"'''Qbo, S. m. (t. pop.) Dl)scompostura. pancada, sova.
rE clIlóiru, S. f. (do llesp. (J,walera) /!:5cada, degrau. n. Per.
JoJ!lCli!êllU, 11, adj. (do Gr.. slmtdnos, obliquo, deseglLal) (t. geoOl.) 1'rtangulo -,o cujos lallns ~ão deseg·uaes. § Cone -,o não recto, cujo eixo não é perpendicular á base.
Escalíw, S. m. Embarcação pequena de
remos, á vela ou a vapor para serviço de
um uavio, de uma reparti'ção aduaneira, ou
de sauLle marítima, etc.
E.~culetádo. V. JJ:scalelado.
ESCLtlêt.. ", S. f. pI. (de escala) (t. de artilh.) Cortaduras que se fazem em fórma de
degrans nas falcas das carretas de bordo,
principiando da conteira.
Es'''Uitdo, p. [lo de Escalfar. § Ovos escatrados; pas ?dos por agua muilo quente.
J<Jl!lclllfudo." S. m. Vaso, em que se traz,
e conserva a agua queute, v. g. para chá,
elc.
ESClllfúl', V. lrans. (do li!'. ant. éschautreI') A(luecer agua no escalfador. ~ Passar
[lar agua quente: «mandou esçat{ar os ovos
da tartaruga n'huma bacineta de latãoll
Coulo, 4. 4. 10. § Aquecer com agua escalfada, i. é, agua muito qnente.
EOlCtllfctll, S. f. 13razeira pequena em
fórma de caixa para aquecer os [lés.
EscuIN.roiO, li, adj. It. pleb.) De má
condição, cruel.
Esci.lho, ou Esc.ilo, S. m. (do 1at.
squalus, aspero no tocar) Peixe da familia
das eyprinidas; é semelhante á bóga; onlros

r.
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~:"cnlJónlu, s. f. (t. hot.) Planla da familia das saxifras.
li: 'Cillo, S. m. V. Escalha.
Escllloná.·, V. trans. (t. mifit.) Dispôl'
as lropas em e5calão.
",,,cIIIIIl,,ocnto, . m. O acto de e calpar.
ESClllpli.·, v. lrans. Arrancar a pelle do
craneo.
J':"calpcllo, s. m. (do Lat. scal)Jcllum)
(t. de anato e cirurg.) Inslrumenlo para sarjar, e dissecar.
I1sci.lpo, S. m. Tropheo de certo. indios
da America, formado da pelle do craneo dos
inimig-os.
EgCllh'lÍcho. V. Esgalracho
.'scllll·;childo, u, adj. (t. [l0p.) Agnado,
sem gosto.
EscnJvàdo, p. p. de Escalvar. Barl'eiros,
139. § Os cscalvados, S. m. pI. Lagares sem
verdura.
ESCll"'''I', V. trans. Fazer calvo, sem cabello : "doenças o escalva'l'ãoll C/cabeça escaivada» Vieira, 8. 423. § fig. Fazer que não
nasça planta, herva, nem arbusto, e acabar
com os que estão nascidos: d'aqui, selTas
escalvada.'! " sem arvoredo. li. Dec. 3. Penec/os -. V. Escalvados, subst.
";"Ci"lIl1, S. r. (do Lat. squama) Casra. ou
cartilagem Oliuda, e dividida, '1111; lJOure O
corpo de alguns peixes. de alguns animaes
amphibios. M. Lus. 2. f. 38 v. "cabindo-Ihe
dos olhos dnas membranas, como escamas
de peixes> § fig. Adorno de armas á imitação das escamas. Uliss. § Adorno do vestido,
que se faz de pão de ouro, etc. "de escamas
(JS ouro o manlo recamava. Uliss. 1. q9. §
Pedaço de lamina, como escama, com que
se tecia a armadura de cobrir o corpo.Eneid,
9. 169. "nem de aurea escama a lamina segura" § Buscar a esca'lla atraz ela. ol'elha a
alguem,o loc. lig. fazer-lhe mimos, afagai-o.
Escllmllo;iio, S. 01. Acção de escamar. ~
lig. (t. pleb.) Zanga, iri'itação, exaltação do
animo por questão, ou outro molivo.
F:scamllO;"cs, S. r. pI. (t. bot.) Moleslias,
que atacam os vl.'gelaes. como as do allélo.
EscalUlIdêh'''' S. r. Mulher, que tem por
oflicio e'camar peixe. GralUl. de Lisb. I. 101'
V.

11. P.

p. p. de Escamar. Aulegr. {.
177. § Velhaco escCl1naclo ,. fino. e cadimo;
talvez escanaelo § fig. (t. pleh.) Zangado,
irrilado.
El!lCnOlllldiU', S. m. O que escama. CaI'li.
t:sctlmúdn,

O. Lal. Oesquama/or.
Escllmlldú.·", S.

t. O lrabalho de esca-

•;l!lcamlllhoó,·, V.

lrans. Fazer os cama-

mar.

IMes.

K"CllIIUIIJIOI'U'o8C, V. ref. (t. pleh.) Fugir,
.
escapar-se. B. P.
t:l!ICllwlir, V. lrans. Alimpar da escama.
fi. DOllt. 3. 2. 10. t: 127. § Og. (t. pleb.) Fazer zangar, irritar, exaltar.
I~sc .. ",ill·-.!le, V. reI'. e fig. Escapar-se
fugir. § it. Zangar-se, irritar-se, exaltar-se:
E>ócllmbndiu', ti s. (llnt.) O que, ou a
que faz escambo, lroca, permutação. Ol'(l.

2. 35.25.
t:.. c.. m .....·,

V. trans. (ant.) (de cãibo,
corrupto de cambio, como hoje dizemos)
Trocar, permutar. Ord AI. 3. 40. 2.
Escill.... O, S. Ul. (anl.) Troca, v. g. ele
effeilos commel'ciaes, de moedas, etc. D. F.
Man. Oal't. 88. Cento 2. Elucid. V. Cambio,
Cambiado r, ele. § /!:screve-se lambem Escãibo. e os derivo
.
ESCllmb"oeh'o S m. (t. bot.) Arbusto da
['amília das rhamnucias. Rhamnus calharlicus. Linn.) Bl'ot. U.
E"Cõ\IIICftdo, li adj. De figura de escama, ou antes coberlo de escamas. Per. Bibl.
vertendo o verso 5.· cio c. 17. elo Liv. l. dos
Reis, tOl'ica squamala: "couraça escameada.
E8cllmechlÍr. V. Eschamejar. Gatvão,
DescI'. 43.
Escllmél, S. m. Banco de espadeiro, em
que calça, e acicala as espadas. § lig. O que
pule: "o ser namorado he o escamet de toda a galanteriall Utis. I. se. 3. f. 29. e 5. sC.
2. 331 V. oe o traz no escamel das virlu-

r
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des" apurac:ão, apuramento, alilamento: "o bem cscancai.lo nas suas emprrza~" Pinheiro, nhar animaes, como raloeira, etc.) Olfensa
escwml do- bom zelo, é rcceyo de errar a 2. Ij6. "uc'ln escançado, ou feliz)) Goes, Chl"j do animo, causada com mau exemplo, Com
justiça, e á charidade proximal)) Can-os. ~ De-llllan. c. 73. "muito qem escançado nas con- p~lavras obscenas, i!Dpias, com obras crilic. Ad. p. 233. "Quem ha de lograr o (foce, sas de guerra. "medico bem escanÇ(lelo nas InJnosas, que d.pse[1Jflcam e molestam as
ha de pas~ar pelos es~ame1.S do amargoso)) I sllas curas)) Arr. t L '24. (..33. "era bem es- pr 'so~s de probIdade. Barros, Pano p..289.
E"Clllllénto a, adJ. Que tem escamas, cançarta aque\la hora)) feliz. V. ele SllSO, c. § Acçao que cau~a essa offensa. § Illjllna, e
eRcamoso. § flit. Qne tpm malhas, a modo de 143. "foi a lIlai~ bem esc;ançoela náo, que o sentimento d~ella. § Escandalo lJhal'is!liescamas: -ceo cscamcnlo, chuva ou vento)) houve na carrell'a da IndHlll Couto, 5. 2. 4. co; o dos que mterpretam mal as acçoes
provo
I § Foi tirada a melãphora talvez do verbo es- boas, ou indilferentes. § Escandalo elos pt!EI<t"illnco.
adi. (do Lat. .çqllamellS) Es- canrar, que é repartir o vinho; e bem es- sil/animos, ou infirmos; o dos que, por
camo~o, que' tem escamas. Cost. Georg. 3./ canrado, o que teve boa parte d'p\le, a ignol'ancia, se escandalisam do que não é
"squameas costas))
qua entre os antigos, assim como das para escandalisar a gpnte prudente e virElfclunlflirllle, adj. 2 g. Da feição de vianda se dal'a f'1ll maior, e melhor por- tuosa. ~ Escanelalo; cousa, ou pessoa. que
escama.
ção aos convidados mais I'rspeitaveis, co- escandalisa: "desta intemperança ... foi fa·
l·:/ilCllmíge.·o, ", adj. (t. poet.) Que tem mo se vê nos [loemas de Homero. V. Es- moso exem[llo, ou escanelaLo o rico avarenquençado.
lo» Vieim. § Pedra ele escanelalo; pessoa,
escamas.
ESCllllllzú." ou E"'clllnl~"'r, V. trans.
(';"cl1nção, S. m. (do .Lat. scanlione. cousa, npgocio em que todos embicam, [laDe~camisar o milho, tirar as folhas da mas- ablaL de scantio, usado na baixa latinida- mm, reparam, porque se all"rontam e olTensaroca, que cobre o grão da e~piga.
de, por lJincel'lla, e no mesmo sentido) O demo Porto Rcst.
E~Clllllonéa. ou E!lCalllmOnéll, S. f. qur. dá a beber, e reparte o vinho nos conEsellndaló""llIéntc, adv. De modo que
(do 01'. skamm6nia, de skarn111a, cova, por vites. !I1. Lus. 4. M. 13. c. 24. § O que dei- causa escandalo.
l':scnndlllosíssllllo, SU[l. de Escandalose cavar a raiz para se tirar o succo d'esta tava o vinho na cOl1a, ou taça. e a ofl"erecia
planta) Herva medicinal. (Scamoneum, ou ao rei. let. 6. L. 8. c. 33. "~r. Fernandes so: "peccado -» 8. Flor. 2. 249.
eliagridium.) § Ord. 5. 8g. p". fig. "escon- SCOlll:ào, que he coppiro» Em 1:116 ainda
ElfClllldl1lõso, lisa, adj. Que causa esder a escamollea)) (o que a COll~a lem de existia este ol"fieio em Portugal.
caudalo, ou que da mau exemplo. Vieim,
má) Paiva, S. A1'1'. I. 20. r 29. M. P. C.
..l!lC.... Ç.II·, v. I.mlls. Escancear. Ol'el.lI(. 10. 303. § Que excita a pecear.
165. Canc. (. 175 V.
3.15.17. "se mede vinlJo, ou o escança ao
IO:~CBlldc .., ou Escnlldla, s. f. Trigo de
lO:/ilramoncíldo, p. p. de Escamoneár-se. bebedorrs em taverna» Brito quer CJue se- mais dura qne o usual, qne resiste as in~ -, adj. Preparado com escamonea. lI/T. ja de orig-em Ooda. M. L1Is. 2. f. 141.
vernadas. e lião apodrece. (AeLol'ewn) CosI. 13, {. 16. "porções escamoneaelas»
.'::Ocitne...·ll, S. f. Descober'ta, estado de la, Ter. B. Pe/'.
Esclllllolleílro>lC, v. ref. p. us. Mostrar Cou~a patente. § Á escancllra, ou tis eseanE"CllUdcCClIClll, ou EXClllldccénclll
ma cara, resentir-se, mostrar-se olf'endido cara.ç,. loc. adv. descobertamente, em re- e derivo ou Escno.lescéllclll, ou EXClllIde alguma consa.
bnço: V. g. ('Iu'lal' ã escancara. Arte ele fl.t1'- deseéucl8, e derivo (do Lat. e:ccanetescellE"C11IIIÕSO, Ó!lll, adj. Que tem escamas: tal', c. 48. § Âs escancams; aberta a porta tia, e os deriv.) S. f. O estar l'eito em bra"dragão escamoso" Maus. r 44. 8. /1101'.2. ou janelia de par em par.
za viva; encpndimento: dizemos: a escan229. "horrenda, e escamosa serpl'nte» § Cou),:seallc'"'údo, p. p. de Escancal'ar; e aujo drscencia do (erro, do b1'On:;e em bra::;a, elc. §
mça ete al'lllaS escamosa; forrada de lami- "porta escancal'arla. tolalmente aberta. Uos- lig. A escandescencia elo sangue, do irado;
nas de metal, que parecem como escamas ta, Uom. Tm·. 1'. I. p. 2l7,
elo encalmado, e.çc[u6Htado cOlh calor; agitaque forram de fóra a pelle de certos peslO:sl·nllclIl·.ll·, V. trans. Abril' ue par em ção. 8em. l. e Cal. l. 266. ~. § Escarulcscad os (t. poet.).
par a porta, janella, r!tc. § fifí. Escal/caral' cencia; lt. med.) au""mento de calor na ecoilSClIlIlOtllÇiio, S. r. O mr mo que 1\ ca- a consr:icncia,. commelter cnmes sem re- nomia 1I.nimal, leva80 a ponto de perturbar
morsos. § Escallcarar a honra; devassal-a a saude. § Este vocabulo é talvez mais usamoteação, e Escamotag-em.
Jõl!1CllUlOtlldi)l', s. m. O mesmo que Es· a todos os qne vierem. como a meretriz de do com es, que com C:V.
camoteador.
porta aberta, on ooncelheim.
fEscandescencia, Ira, Colera, Sanha, e
Fl!1camotí.gcm, S. r. (do FI'. escamolage)
EscilllClIra",. V. Escancara.
naiva. Si/n.) Estes vocabulos parece que
i\rte de escamotrador. § Sorte de esca01OF.scançlll'ía S. r. Casa oude se repartia p.xprimcm a gradação ascendente da paiteador, de prestidigitador; escamoteação; o vinho, e se l'aziam as raçõrs d'elle. M. xão, a que chamamns ira. Escanelescencia
empalmação.
Lus. 7'. 3. r 72 V. E~lava a conta dns e5- é o fll'imeiro grâu da ira nascente; o pri"'scnmotcll~uo. O mesmo que I~scamo- canções da casa real: "devrlll-!l.Ie dar (a mejro assomo cl'esta p1ixão, que de subito
tagem.·
el-rei) ... tres quartas de vinho a eSCallI:([- se excita em nós, e é acompanhado de cor
I'lSClIlllot,cad.).·, S. m. (do lIr. escamo- l·ia".
. '
no rosto, como de braza: "/J$canelcscenlia
leur) O que escamotca, que da exbibições
E~ClI .. ccíll·, V. lrans. Ilepartir vinho a est i?'a nascens; et 1n00Lo ereistelts" Cicero,
de escamotagelU, de prestidigitação.
quem lem ração tI'elle, ou aos convida- Tusettl. L. 4. C. 9. O vocabul0 Grego de que
EIOCllIlIOtcill', V. trans (do FI'. escalllO- dos.
derivou o Latim, exprimI" a mesma ideia, e
ler) ~'azer desapparecer nma cousa por uma
FJ!lCllllChádo, [J. p. de I~scanchar-se: quer dizer: ira erumlJC1ls. Ira é a co:r.mosorte de passe-passe. § (fig. e pop.) !loubar acscanchado u'hum magro siod0iro" ilt. P. ção vphemente do animo, excitada pela
com subtileza, empalmar.
C. 198.
ideia de algum mal, ou injuria que outrem
JoJscltmollcho, S. m. (anl.) (do lles[l. es- \ l'l»Cllllchúl'l V. tl'ans. Alargar, estender, l'ez, e que desejamos punir, ou vingar. Cccamocho) Os sobejos da mesa: "não lhe ar- separar de meIO a meio.
lera é a ira mais violenta, mais agitada,
rendo o escamoucho)) Eurr. 3. 2. r: i 10. não
E"Cl.lJlc!ll·ll""C, V. ref. Assentar-se so- acompanhada ordinariamente de cOr palHlhe arrendo os sobejos do seu prato; ou nâo bre cousa que fique eutre as pernas aber· da no rosto. Sanha é ira assanhada; i. é,
faço caso do que tanto pré?a, e estIma.
tas. lJ. l. l. 7. "sobre cada hüa d'ellas lal- qne se mostra nos gestos, e principalmenP,Ilcampódo, S. m. ou adj. V. Descam- madias. ou canóas) hiam Ires e quatro ho- te nas contorsões dos musculos do roslo,
pado. Palmo P. I. C. 27. B. t. 8. 5. e 3. l. mens mis escanchados, de maneu'a que as laes como se observam em alguns animaes,
3. "terra escampael(tll sem amparo dos veTl- pernas Ihps ficavam (serviam) em logar de quando assanhados. Finalmente, raiva é o
tos, sem arvoredo. lel. C/ar. 3. C. 4. sem remos>! Gotv. DescI'. r: 3. "pálls, CIll que se p.xtremo grau da im; snppõe agitação viocollinas, empolas, outeiros, montes. § p. assentão, ou escanchãoll.
lentissima com l'uror, que talvez parece inp. de
. . .
Esell~ld~llc('(,.., V. trans. (anl.) Escan- dicar desarranjo intel/ectua!.
.
I'lSCllOlI'''''' v. mtrans. Esllar, cessar de descer, lITltar. COl'la elo AI'ceb. D. loul'enf,(J
f:lfcalldecellte, adj. 2 g. (t. med.) DI7.chover.; aclarar o c~u.
ao Ab~. ele ,Atcobaça_,_ 13. 86. nas Memo/'. de se de tudo o que pMe ~ugmeLlta~ demasi~ESCllWPO, p. p. Irr. de Escampar: -es- D. Joao f. T. 2. p. :> 17.
damente o calor, e eXCltar a acçao orga111tá -» estiou, cessou de chover.
E ..Clllldllll>llido p. p. de Irscanclalisar' e ca dos diversos systemas da economia: v. g,
E8Cl\1ll~.la, dim. ~e Escama.
adj. § Maltractado: "escandalisarlos do fogo' e 're/l'wctios, aUmentos escandecentes. § it. p. a.
Eillcllnudo, a, adJ. Ave escanacla,. que do ferro» COtlto 4. 2. 3.
de
lem 3;S penDas grandes vazias de mate ria
E"CI.~dlllls .. dõl', lO, S. O que, ou a que
ESCI111decel', (V. Escandecencia) V. trans.
sangumea, qne contém sendo novas; .Ia escandahsa.
Fazer em braza, tornar candente ao lume,
a~ulta, e no seu mór creSCImento. Arte ~a
EHClllldlllhll'll', ou ~ "'li,', e dpriv. v. ~ fig. Fazer vermelbo; inl1ammar: v. g. CJ:!
~ça, f. 9 V. ~ Vel/!I~co escanado; fig. Ja trans. (do Lat. scanclaLt:;aro) Olfender, cau- (aces de vergonha escandecendo; - os a!nfeIto ~aduro, nao novIço.,
..
sar escandalo, co~ o .mau exem~lo, com mos, ou pai3iões. § .lt. med.) Aquecer mUlt?,
E"CI111Çll, S. f. (ant.) (110 h. alll. uschean- palavras obscenas, Implas, acções Indeccn- au""mentar demaSiadamente o calor a111ce, a~onteci.me~lto ; ou chance, orte) Sorte, tes; e em geral se diz, que escanelaliza a má!.
porçao, qUlOhao escanceaqo. § fig. Andan- atguem, aque\le que lhe faz qualquer oll'en),;/ilClllldece.·, V. inlrans: Apparecer canca, fortuna, sorte, acontecimento. AzUl'. C. sa, ou desattenção. 8. Ftor. 2. 14. e 'lu. § dente, encendido: V. q. na fiJ1;;a se viam es21. (o livro traz esquença) "novas da boa Maltractar, V. g. com tiros, golpes. iii. Ltts. candecer as brasas. Vida da Rainha S.lzaesquença de seus Illhos» V. Esquença.
. 1. 219. "andavão tão escandali:;aetos das ar- bel, p. 367. § lig". Ficar vermelho com caF./ilellllçíldo, p. p. de Escançar; e adj'l mas Portuguezas». § Escanelali:;al', é mais 101', paixão, ira; e mais que e.IQuentar: ,,(JSVlis. 5. 6.. "sou bpm escançado. que ue (l analog;o a etym.
eanetecem-lhe as faces. os olhos ensanguileme da vldU;. § 8em escançado; a q!1rlll
1·:!lclludl1I1H.ír.-sc, ou - z''''-se, v. ref. nhão-se, assanha-se, treme, é todo irall.
tocou bom qmnhao, boa sorte; o que ~ fe- OIJender-se; entn'-se; lel'al' a mal. Vieira
E8calldecído, p. p. de Escandecer;.e
liz, .e prospero em. alguma cousa de pel'lgo, I lO. 307. "correndo-lhe (ao gavião) a mâo adj. Ardente, inl1ammado: v. g. animo, pato
e riSco: V. g. magem bem escançada. § pela cabeça, de modo que se não escandali- :cão ira escandecida.
llem livrado: "os deJjctos, que se acolhem zell Arle da Caça, p. 13.
E'scoodlllÓl'OS, S. m. pI. Povos d~ ~;s
a igreja, sempre forao ~em esc!1'nçados'~ p.
E"CI\lldlllo, S. II!. (do Lat. scandalum, e candinavia, lJUe comprehende a ueCla, a
F. Jlfan, § Bem succedldo, feh~: "capltao do Gr. skanclalen, m. trulllento para a[la- I Noruega, e Dll1amarca.
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)':",cn lllír, v.lralls. (do Lal. .~calldt.weJ ~Ie- }JIJI'; elo Ital. scapal'e) Fugir. evilar, ficar lidir o versos, para vúr se tem as ssJlabas vre de al~um da 111 11.0. perigo, morte, priqnantas, e quaes devem ler: fig. "cscanrlil' são, guaraas; das mãos, 011 poder de alseus peccados pelos dedosll contar, v('r gUl:'m; de alguma doenca o que estava a
quaes são. Nes. Parrul. f'. 119.
morrer d'ella, etc.: escápou de ser preso;
f:"cnngnlhiltlo, p. p. de Escaugalhar' e escllpou de morrer. § Esoapa?' algwna lJalaadj. Desmanchado. anuinado, cstragado~
vl'a; sair-nos da hocca incousideradamen~
)'l'lC'lIIglllhí"', v. trans. Desmanchar, ar- te.: § Não escapar alguma. cousa a algttem;
ruinar, e tragar: v. g. - um livtO, e mesmo .nao lhe esquecer, não deixar de observar,
pessoas: "e~ta febre escangalhou-me-.
dizer. fazer. Lobo, f. 68. "ão homens a
.·:scIlII:;nlilí"·.sc, v. reI'. Romper-se, des- quem llt.io escapa o vel'bo no tlaboll i. é. que
mancbar-se, desconjunctar-se. §-; (t. famil.) nunca deixam de o collocar no fim da phraromper-se pelas ilhargas com riso: v. g. es- se. § Não escapa1' de: v. g. não escapa de
cangalhar- e de '/'iso; ri I' descompostamen- jurista, /heologo. medico; i. é, 6 jurista. mete; rir muito. rir a mai não poder ser. § dica, por mais que se disfarce. Lobo, 124.
V. Desengonçar, e desconjunctar.
§ Livrar: "por meio do qual escapal'ia de
F.scnllgi.lbo, s. m. (L do IL de Jan.") ver a cidade meia assolada> M. Lus. 1. 83.
Parede escarpada pam su ter as terras de 4. § Escapar ao leslemunho, ás más lingllas,
um monte. § (t. do norte do ]razil) Desor- ele. evitar. ficar LiVTe d·rlla~. ~ V. Encamdem, confusão, rui na.
par. Elucül. § Deix.ar. Vieil'a. 10. 396. "nem
Escnll1,;unluuléir·n. S. r. Especie de ta- nor isso escapál'ão de Dcar ao menos aluboleiro com fundo de rOde para escanga- miados» § Deixar de dizer por esquecilllen·
nllar.
to. enleio, etc.: fallou hem, mas ainda lhe
Escnngnnhiu', v. trans. (L da Beir.) e- escapou um argumento C!smagador. § Kão
parar o canganho do bago da uva.
ouvir bem o que alguem disse. ou não aL";"cnn;,;imbo, s. m. lt. da Beir.) Acção, tender 'bem ao que ouvia: eJle tomou muitrabalho de escanganhar.
Las notas do discurso do adversaria; mas
•'sci'mbo. V. E cano.
aiuda Il1e escapou muita cousa. § i'ião estar
E"lc'mbolldc'll' adj. e S. m. O que esca- de todo mau, estar son'rivel: o trabalho não
nhoa; barbeiro.
está hom, mas escapa. § Escapar a mão;
a,sclIuhoill', V. trans. [tapar a barba com fazer alguma cousa inconveni.entemente.
mais minucia alimpando o que ficou da pri- pOl' inadvertencia. descuido, etc.: escapoumeira raspadura, o que a navalha lIão ras- lhe a mão. v. g. deitando sal de mais na
pau bem.
comida. ~ Escapar da mão; cair. ~ Escar
I';"lc(lnif"i.do, ", adj. (t. pleil:) Tão ma- paI' um pé)' não o assentar bem no chão. e
gro, qne não tem mais que os ossos: "um por isso escorreglir. cair, eLc. § EscapaI' a
calcanhar viera ao de leve applicar- e a ti- bocca pam a verdar/o; dizer uma verdacle
bia escanif1'Uda do grande homem de Celo- sem querer, ou quando procurava convenricoJl A. !lCI'C. 1I10nge, C. 24. § 1'. Canifraz. ceI' do contrario. § - se. V. rer. Fugir, sa.;:"lcnníullO, s. m. Repal'limento, ou ga- far- e. § fig. Verter uma vasilha o liquido,
vetinha secreta dentro de caixa, corre, pa- que contém. § Evaporar-se de algum vaso,
pclcira, secretarial etc. fI. J)om. I. 4. 17. r como espirita,' como gazes.
229 V. § Jlecanto, ogar occulLo da casa.
(E capar de; Escapar a. Syn.) Escapámos
.~"lellnncl.ido. ", adj. Que tem a canel- de um perigo, quando c: tivemos mellidos
las finas, delgadas' escanifrado.
n'eJle, e saímos a salvamento. Escal1ámos a
a~'lcilllo, s. m. (do Lat. scall1llum) Esca- um perigo, quando uos anticipamos a evibello. ~ No Seg. ()erco de J)iu, f. 332. cadei- Lal-o. Escapou c/a prisão quem e teve
ra: "n'hum escano real. onde se assentão .. n'ella, e póde salvar-se; do contagio, quem
banco com espaldar, Jon!!o para al'j'O'umas foi d'elle acomellido, e recobrou saúde;
pessoas se asseutarem. § Kos Inecl. . 3ID. elo naufragio, quem saiu das ondas com vise diz, que um cadaver jazia na egrrja em da, etc Escapou á prisão, quem foi procuum escano; éça, estrado alto.
rado para ser pre o, e soube evitar as diliEscnusatlo. V. Escançado. Aulegr, Prol. I;encias da ju. tiça; ao contag-io. quem não
2 v. "sou tão mal escansado, que nunca mi- loi tocado d'elle; ao naufragLO, quem pronhas razões imprimem pera fruito..
ximo a naufragar. arribou a porto seguro,
ESClllltí"', V. trans. (ant) Descanlar. es- elc. § V. Evitar, syn. ele escapar.
Escnl.lI,·i.lc, S. m. Manga de vidro. ou
conjurar. J)oc. do sec. XV, no 7'.4. elas Jlfem.
ele J). J. 1.1J. 361. "nem escanle olllado em cousa semelhante. que dá vista dos objeninguem .. allude a abnsão ainda llfi.o des- ctos que tem dentro, livrando-os de que
conhecida hoje, de rezar ao olhado. ou ql.:e- os toquem com as mãos: armariosinho ColO
hranto.
vidracas para o mesmo uso. lJ. Flor. 3.466.
ESCIIUHlhiio, S. m. (do FI'. ant. éschan- g Bau-quinha de cabeceira. § (t. archiq Eslillon. amostra) Pau de seis ;tté sete palmos. leio ou ruso das escadas de caracol. ~ fig.
para medir a distancia de bacello a bacello. Cousa que da escapúla, desculpa; elrugio.
~ Modelo de regular certas medidas, e pro- subterfugio.
porções em varias artes. ESlJing. Perr {. D.
K~Clll,utó,·llI. S. f. V. Escapatorio.
~ /1'. filgil' ele escantilhão; (Ioc. ram.) ir de
F.SClIl.nt4h·lo; S. m. (L. famil.) Meio, ou
derrota batida, em desordem, em confusão. destreza para sair de um embaraço ou difapressadamente.
ticuldade, subterrugio, tergiversação: v. g.
Escnnzclúdo, ", adj. (t. pop.) Magro buscar escapatorios.
como um cão.
.'seí'l.e, S. m. Evasão, e capúla, occa1·:SCllp,·.du, S. r. Fugiua precipitada para siào de sair do perigo. B. Flor. 1. 57.
evitar algum perigo. § Saída tem pararia llabrir o
dar, Jacilitar a escapúla. e lipara 5e esquivar a alguma obrigação. § vrar-se de mal. 111. Lus. 7. 314. "til:' resteAcção leviana; dicto inconveniente. irrelle- jou ... o escape da raiuha, e o nascimenLo
ctido.
do principell a salvação do perigo, ào risco
F."lCnll/l.lélll S. I'. (t. pop.) V. E5capada. de vida. ~ (L de relojoaria e mech.) Me~llD.I·JSCIlIII.díço. adj. Que tem o costl~me de nismo .que serve para mod~rar. regulal'lsar
escapar- e, de tugir. ~ Que anda fugido.
o mOVimento, e que con Iste em um pe)''"C''llIido, p. p. de Escapar: lia Cantos queno appendice entre os dentes da ulliescapaclos do naurragio> Lus. 10. 128. Eneid. ma roda, de modo que só escape um dente
7. 52. ,,- do diluvio, e grã derrotall (de Ia cada oscillação; escap~..
_
Troia.)
.
";Sclll.clínhl), s..m. l15n. Incert. Relaçao
E"C(lI""" v. trans. Livrar. salvar: v. g. da gllal'da roupa elel-Ret J). llfan. no 7'.2.
r.capar a vida do perigo. LlIs.. 7. 80 .. Lus. das PI'. ela. II. Gen'l1. 3~7. llsessenta e se1'fctnsr lned. I. 435. § EVitar. iIvrar- te escapelhmlws da ~ ourlscao talvez peqnee: llnrlO poderem escapar (os Portugue- no capello.
.
zes) o l)oder de hum só principe. quan.·;scnl.ellúdll, S. r. llescamlsada. desfoto mais tanto'lI B. 2. 8. 6. "escapar os Ilhada.
impetos das tempestadesJl Flos Sanei. ViE"lCnIICllill', V. Irans. Descamisar o mida ele S. Ant. Elcgiad. C. 6. f. 12~. Lus. lho.
.
3. 113. llescapal' o,; 101'mentosll eVItai-os
.·:Sc/ll.himdro, s. m. Apparelho de~ttna/.'los Sanct. V. de S. Jorge.
.
d~ ao mergulhador; é i~permeavel, e per1':"lC/I)III", V. intrans. (do Fr. auto eschap- mltte-Ihe todos os movlmellto para poder
VOL. r - FL. i02.
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trabalhar llelmixo d'agua, e ahi demorarse por muitas hora '.
.~"'elll.hó"lc, S. 111. (l. anat.) l'lU dos
ossos da mão; it. do pé.
F,JlCCÓI.O, s. m. (l. de relojoar. e mech.)
V. E'cape. §. (t. boL) Pedunculo. ou ha Le
de que nas plantas acaules brota a l1ór. §
(L zool.) O primeiro articulo las antennas
dos insectos. ~ (t. archil.) Quarto d circnlo que une o fuste da columna á ba e on
ao capitel.
F..~e"I.(), ", adj. (contracção de 'cscapado) Livre, salvo, fÓI'a de algllm ri co ou
perigo: v. g. eslal' - da doença, da morte.
E"C"I.oln, s. r. Prégo grande com a
cabeça revirada, fazendo anO'ulo com a parle qne se lJxa na parede. § Êntre pedreiros,
é o espaço que ha desde a quma da ultima
pedra do enva amento de um cunhal, até
á quina rJa primeira pedra do me. 010 cunhal. § Escala, empório. Albug. P. [~. c.
2. e {I'cg. § Segurança: "fortaleza para escapola, e segurança do trato seria para os
seus, e para as mercadorias grande segurança.. inee/. 2. 71. 97. d'aqui, escápole? /les.
()hi'. J. II. C. 78.
Jo:SCÁI.olc, adj. 2. g. Livre da obrigação.
'Ficar lima das parles conll'aclanles e capole;
faltando a outra ao convencionado. "Caminha, Conlral. de Frelamenlo, f. l86. uU. eel.
"e não carregando no termo convencionado. que fiq'w escálloleJl V. E-cápola. no 11m.
E"CUI..... lI. S. f. (de escap!tli1') 'ubterrllgio, razão sophistica, pam se isentar de al~uf!la o~ri~ação, e lIvra~ a ~on,ciencia.
I alVa. S. I. 7. llf. Lus. /. 4'2;). "estuda o
fraudulenLo na trapaça, e escapií.la- Eufr.
2. 3. "buscar escapü/a de umas culpa com
a fabrica de outrasJl lJ. 4. 7. 7. §.'J'raça para evitar cousas; engano. Ii. 1. 1. 7. ~ I\azão
illnsiva. Eslaço, Antig. lJ. 11. l<nem vejo e.vcapüla, pera isto nam ser assi .. § Solução
suutil, e ·ophistica. Ettfr. 3 2. § Dar escapúla; dar evasão, deixar !'u~ir. Ettf;·. "aos
mortos sepultura, aos vivos escaplÍla ..
.·:<;cllpulí.,. adj. 1L. anal.) Que pertence
ao bombro.
FoseuIUlI ........ , S. m. (do taL. .Icapnlal'ins)
Tira de panllO, que alglllls HeliglOsos trazem por cima da tunica, pendente do pc-coço: usavam-no o Mouros por signal de
distincção. Ore1. Ar 2. 103. 6. lle ,e quizerem trazer ballandraes, ou c~puzes, tragam sempre com elles esoa)JlIlatl'Os detl'!isJI
V. Almexia.
.,,.cupulír, V. intran . Fugir. soltar-se
das mãos, do poder de alguem. B. I. l. 13.
"o negro escapulio do arvoredo- ll)lor de-.
sastre lhe escapulio hüa nao .. (que fugiu)
B. 3. 6. 7. Eneida, 11. 183. lle das garras
crueis escapulil·-Jlle .. -crime, de que não
poderá escapulir-se com cautelosas palavras..

I
I

Flos Sancl. V. ele S. Alhanasio.
1·:SCllIUllí.,·",c, V.
)'sc.ltlnclido, n,

em escaques.

reI'. Y. Es 'apulir.
adj. (l. do braz.) Feito

.·:scnqllcíu·, V. Lrans. Dividir em escaques, enxadrezar.
R':scIl41"elri"lo, n, adj. Feito em cacos,
cm pedaços.
R~CIUlucÍl'iu', v. trans. Fazer em caco.
em pedaços.
.'scíltIIlCS, . m. pI. (do Pers) (L do
braz.) Quadrados, como os do taboleiro do
xadrez, com côres alternadas,
J·:scá"II. V. Eschara. W:; da Med. p. 4.'l!J.
Rego, Alv. c. G~. II. J)om. l. 2. 31. {. 115 v.
Escn,·ubéo. ou - hell, s. m. (do}Lat.
scarabreus) V. ~scaravelho.
I~"clu·nrllnCbndõr, ... , S. (t. fam.) O quo)
a que escarafuncha: § iI. adj.
1·:SCll'·MlIlICbó." v. trans. (t. ram.) '1'irar
alguma cousa com as unhas, ou comlalflnete; esgravatar: v. g. escarafunchar o nari;;. § fig. Remexer o que esta em algoma
al·ca. gaveta, etc. § EscarafunchaI' dú.vidas,
objccções; (Ioc. pop. lIg.) ir procuraI-a, t1esencantai-as.
.'Sclll·luncultir, e der. V. EscarlllenLar,
eLc. BaI'b.
.'!lClH'OmÚç/l, S. r. (do Fr. escemnoltolllJ)
Peleja começada entre poucos soldado' de
uma, e outra parte, antes que o exercitos
se ajuulem. ou travem a batalha. AI. Llt.S. 1'.

3. r 133. "de e.!caramufa chegárão a halalha» Lobo, r 516.2.. § fig. 1,lIcta. Mr. 7. l.
pr. "adversarios illvi iveis com que andamos em continua - l I e em 1. 6. chama escaramuças, a debales Iitterarios. § No jogo
das cannas, é irem a principio os cavallei,·os emparelh'ldos, formando, e fechando as
suas volta, acommellendo, e fugindo com
deslreza. § (por ext.) Desordem, briga, lucla: "houve entre elles uma cscaramuça»
E"CIlI'IlIIJnçu.ló.·: S. m. O que escaramllca.
1':scllI'lllllnç'il', v. trans. Fazer contor·
near o cavallo, adestrando-o para escaramuca.
•;Sc'"·ltIUnclÍ'·, V. intrans. Fazer escarallluça a gente de cavallo, ou oulra, que principie a travar com o inimigo. I asc. Ar/e: p.
19~. "podendo os arcabuzeJl'os escaramuçar
ú roda dell(;'j;» Casl. 1. c. i. 11. 1G. "escaramuçando a pé com azaga'yas» § Escam1H1tÇa1', no jogo das canna : V. Escaramuca. §
EscaramuçaI'; brigar 'em desordem. Fosca'·RI.élll, S. f. (t. vnlg.) Driga, em
que os .brigosos se arrepellam, e carpem, e
. arranham, etc.
.K'!iC...·lll.clíll·, ou - I'CIJI',,·, ou .>SCll'··
I.cll'll', ou - CU,,,'. e der. v. lrans. Arrepellar brigando, carplr a cara, e cabellos ; arranhar, agatanhar. § Esgaravatar, levantar,
arrancar com as unJlas a crosta de uma feriua, uma bostella. § Descamis.r o milho. §
/lipal' a palha do milho, fazendo-a em tiras
para enchimento de colchões, etc. § - se,
v. reI'. Al'I'epellar-se.
l:scllrul.ctc.í,·. V. Escabujar.
1~ ...cn''Opuçí.do, u, adj. (anl.) Descoberto, desbarretado, descarapllçado. P. da 11.
Gen. T. 3. p. 125.
1,:sciU'us. s. f. pI. (l. de h. n.) Zooph)·tos
solitarios. .
F.sclIl·aVlIlhúdo. u, adj. Que tem escaravalhos. Etc. de A1:lillt. f'. 88.
l·:.~CIlI·Il"íIJho, s. m. (t. de artilh.) Falha
do .canhão larga, e não prol·unda. Ex. de
Arldh. 67.
.1SCIlI·Il,·élhu, V. Caravelha. B. P.
I·:sc",'u~'elhí ..·, v. intralls. Mexer-se, mover-se a maneira do escaravelho.
1':sclll'nvillho, s. m. (do 1at. scarabams)
lnsecto da QI'dem dos cleopteros pentame1'OS, da familia dos clavicol'lleos. § JlJaçã ele
escamveLho: bola de bosla, que o escaravelho faz, e ennovela.
J'!lc/u'çn, s. f. (t. de alveit.) Doença da
palma do casco do cavalJo, 1)01' ter entrado
até á carne algum corpo extranho, Pinlll,
Ginela, IDO.
.
E!iiC'll'çíltlo, ", adj. Diz- se das colmeias,
.a que se tirou o favo, ou a cüra.
ESCOl'Culhildn, S. f. Gargalhada, risada
desentoada com gestos, e tregeitos. Barb.
D. B. Pel'o
.;SClll·ÇÚI', v. trans. Tirar o favo, ou a
cera da" colmeias. Consl. da Gua1'lla, Tit.
3. c. 15. V. ]~ gaçar, e Arnpolhar.
":sclll'cu\'clíll', v. trallS. (t. pop.) Desconjunctar: es~arcave!al' uma pilJa; destampat-a de uma parte, e tlparar as aduellas um tanto urnas das outras, ficando aliás
presas pelos tampos e arcos da parte opposta.
1':>lClll'céUIl, . 1'. (do FI'. éscal'cellej Bolsa
de couro fechada com fechadura. li Parle da
armadura desde a cinla até o joefho. Orel.
ele 7 de agosl. 15!l9. lJI'. Elegiada, f. 251 v.
Uliss. 8. 5U. "e nas arllias ferindo, as escarseUa.1 ruido excitão, quando as vay movenelo" V. Fraldão, Tonelete.
":"cUI'céo, s. m. (do Gr. skari:;o. eu salto, pulo) Grande monte, que o mar faz quando anda mui alterado: .a vaga do escarcéol>
é a mais a1La que rebenta em flOr, quando
o mar anda mui grosso. M. P. c. 132. e 239.
.com hum venlo tão rijo de escal·cdo. e mares cruzados" c. 32. e 79. e 61. "o escal'ceo
rebenlava todo em 001''' (é o cume da vaga
na mar cavado) Luc. e Coulo, 4. 4. 10. "fazer o mar grandes escarceos» Scg. Cerco ele
lJitt, c. 20. 319. "tão bravo escarceo» "tão
cruzados os mares, e tão altos na vaga do
e,c(trcco, que era coisa medonha de ver" O
Ulf'SmO anclor. no fig. diz nescarceode vigas"
c U/ú~. 7. r 257 v. "fez mais escarccos. que
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llUm neroesle. (Em Coulo, 10. 3. 4. uU. ediç. I ESClll'lul~DIl, adj. f. .Febre esc(tl'lalina;
parece estar escal'céo pOl'1nacaréo, aI). 2. OU'j febre eruptiva, cal'acteJ'li;~da por grandes
§ Alto encarecimento: "fazei: escarcéos" § Fa- manchas vermeJlias, 011 pintas pelo corpo.
zer um gtallde escarceo; fig. fazer grande § -, subst. Uma eSCttl'/a/ma.
bnlha para algum fim.
I_SCIlI'IlII'IlIIl, s. f. V. Escarmento. A1'1'.
ES("ll'céu, V. l~ carcéo.
3. 2'2.
~SCíll'cIUl, s. r. Geada, flocos O1'es~os de
.'scUI'Illl'lltiltlo, p. p. de Escarmentar:
neve: "as escarcltas. e neves, que o inver- V. g. escarmentado de, ou com algnn.! caso
no traz nas (lespeclidasl> § Canhão de _escar- ligos, males, e:rempl~s: -c.!cal'menlados de
cha; aspero, nào lizo: um dos canhoes do cruas mortes, e fendas" Res. CI!/". J. 11. C.
freio á ginela. Gaivão,
73. § ~Iescla de 8'2. § como snbst. "Dos escarmen/a10, se
fio de ouro, on prala nas seda. , que as faz fazem os arteiros» prov.
)':SCIlI'IllCllllíl', V. trans. Castigar, oUI'easperas.
.~sclII·chódo. V. Es::arxádo: "c'o escar- pl'ehender com rig-or ao que errou, ouUez
citado bridão sofrea o bruto» D. F. M. § Ter- delicto. Obro de lJ. Duar/e.. P. da II. Gen.
1'a - . creslla de escarchas de neve. § Aniz 1'. 1. r. 531. § na guerra; Escal'1nen/ar com
e.!cal'll/lCIclo; aguardente anizada e salurada, liros, golpes. 1nefl. 3. 130. "escQ1'men/w~c1o.
de assucar.
ao seus com os eng-enhos, e beestanal>
E>lcn"chill', V. trans. (do FI'. ant. éscor.. § Escarmelllar-se, v. reI'. ou
citeI', esfolar) Fazer crespo, aspero, lirar o
.'scnl'mcntall', V. intrans. Emendar-se,
lizo: "e com dentes de lobo o fre~'o escal'- ou ficar advertido, para não caír no mescita. § Cobrir de escarchas de gelo, Jazer mo eno em razãO do damno sorrrido. ou
crespo, e aspero com ellas a terra' dam- do mal, que se vê soll'rer a oulrem; e isto é,
nar as arvores com a escarclla, que lbe of- escarinenlar em cabeça alheia, ou em e.'!;emfende os grelos, e folhas: v. (I. escal'cltal' pLo alheio.. § Esca1'1nenlar-se na ba/alllCl;
o bacello, as varas abrolhadas de nol'o, elc. lr-se sentllldo dos golpe, e mortes, e re- os noved'íos, pimpolhos, c/c.
.
tirando-se. Gasl. 2.. c·Yi. 106. 1Iled.:3. 49 .
l~scál'ÇO, s. m. (ant.) - das colmelas; § Ada/l:.: "Qllem se nao escarmen/a de nma
aqção, trabalho de as escarçar.
vez, nao se cscal'men/a de tres»
ESCIlI'clcíll', V. lrans. Tirar os cardos,
a'S~al'IlICIl(o, S. m. DesenO'ano, ouemenurzes, e outras más llervas d'entre as e- da a custa de experiencia, de trabalho, ou
menleiras. § fi&,. Alimpar, purificar: "escar- castigo proprio, ou exemplo de outrem, por
deal' o povo ae vadIOS, e facinorosos"
crime, culpa, erro. § Dar escannen/o; casEsclll'"enl', V. -inlrans. Vem na El!(r. 1. tigo. Ol'd. Ar. 1. 23. 53. § Servir de - ; seI'
3.
38. "lanto do que en trato me escal'- escal'menlo aos on/ros; servir, ou ser causa
dcão» parece que vem por esquerdear. Pai- que os allarte de obrar o mesmo mal, ou
va, S. 2. 489. "esCa1'Cleal' hum ponto da imprudencia. § Escarlllen/o ; lig reprehellvontade de Deos"§ fig. li. Nattl. I. 50. "lan- são, castigo, exemplo. 1ncd. 1. 362. § Couto que a náo cscardeava de ir com pressa.. sa que serve de -: "escal'l11enlo serás a oudeixava de ir com pressa V. l':squerdear.
lros taes viciosos, ou imprudentes»
F.§cn .... lllJill·, V. lrans. Alimpar a terra
I'SClll'JlIIÇâlo, S. I'. O acto de escamar;
com o escardilho.
operação com que se escarna.
Escm'dílbo, S. m. lnstrumenlo de ferro
ESCUl'llRclol': S. m. Instrumento de escurvo, com cabo, e pecie de bacho: serve carnal"
de escardear, ou alimpar a herl'a dos jarE!'lC'Jl'Jllíl', V. tmns. Descobrir um osdins, elc. (./!;scarculu1H)
so da carne, que o cobre; descarnar. §
Escurllllcnllo, p. p. de Escarduçar. Re- fig. Descobrir, descortinar: "ali i escamagim. 7. Jan: 1790.
ria, e esculdrinharia todos os cantinhos da
. I'SCll.'dllÇlldill·, ", S. O que, ou a que es- lelT~" Fios Sancl.
190. 3. § (1. do Ceará,
carduça; canlador. flcgim. dos Pa1t1ws, C. 102. BrazJl) Preparar as armas, qnando lem de
Esc.U'dnçIÍl·, V. trans. Cardar a lã na se fazer uso d~ellas: escamar a espingarda;
carduça.
armar-lhe o cao: escamar o punhal; desESCIll·C.. di)l', S. m. rnstrumenlo, que embainhaI-o.
J'fóCllI'IICCCllól', ": S, O que, a que esserve para embeber 11as cabeças fendidas
dos parafusos, 11ara os fazer andar, e des- carnece.
ESclII·llcce.·, V. trans. Fazer (' cárneo,
andar, apertando-os, ou desapertando-os.
Esping. Perf, (. 13.
mOfa, 011 zombaria de alguem. 1fT. 1. 8. ['.
ESCIH'cíll', V. trans. Embeber as cabe- 18.!l. Natt/I'. ele Sep. (. 56 v. "cscarnecer alças dos parafusos, de maneira que fiquem guem" e fig. "aquI vereis quanto a forluna
ao nivel da peça, em que se cravam.
póde ludibriar e escarnecer as poteslades e
Escllríns, S. f. pI. (do Lat. cscarius, ~ue grandezas do mundo, e como tudo se lhe
serve para comer) (ant.) Iguarias. Gil J ic. abate e arrasta». § De ordinario dizemos
ESClIl·IDC"çiio,. . f. (I:. de cirur.) 1'e- inlrans. escarnecer de alguem.. 1fT. I. G.
quena incisão feita na pelle com lanceia, 12. 2.. e
12. 3. "eu escarnecerei quando
ou bistori. § Fa:;er escari(icações ; ~arjar.
vier o que vós temíeis".
";scurlllcádo, p. p. de Escari(jcar; e
'ESCIU'lIccído, p. p. de Escarnecer, e
adj. Sarjado.
adj. De que se fez escárneo: "me deixoll
a1~cnl'U1clldill', ~. m. (l. de cirur.) Espe- e~lganada e csca1necida» Eneirl. 4. 4. § Qne
cie de estojo, em qlle e tão di postas algu- !iCOll frustrado, baldado, e iIlndido no que
mas lancetas, que uma mola põe em movi- esperava. Fios Sancl. (. 248. 2. -deixou esmento para fazerem, a:J mesmo tempo, camecielos os juizes".
EsclIl'ncclrnimto. V. Escárneo. Jllarl.
varias e carificações. § (t. agric.) lnst1'umento agricola com que se aore e revolve Cal. "escarnecimenlo sobre o Senhor...
a terra sem a voltar.
F.HClIl·llcch·cl, adj. 'l gell. Digno de es·.
Escnl'lfic ill'. V. trans. (do lat. scarilica- cárneo.
1'e; do Gr. skal'iphos, lanceta, punhal,)
ESCI.... lICO, S. m. (do !lal. scltemo) Zom(t. de cil'ur,) Fazer escarillcações. ~ (t. baria, móra, menospreço, que se faz de alagric.l Abrir a terra com o escarj(lcador.
guem com palavras, ou gestoS, ou ademães.
Esc.U'lólll, V. E~caróla.
Goes, ChI'. /dan. 2. c. 38. "por desprezo <!o
EHCal'látll, ou I'SCl1l'lil(C, S. r. (do Pers. vice-Hei, .. mas o escál'llco lhe custou mais
scar/a/, panno encarnado) Panno de lã, se- do que cuidava" "sceptro de escál·/leo.. que
da, ou ql1alqul~r outra droga, carmesim (l- os .fudeus meLleram lia mão de Cllristo.
no, mas não tanto como a gramo Ac. dos Vieira. § Objeclo de que se faz escárneo.
Sing. 2. 224. Casl. 1. c. 6. (. 13. § -, S. r. Maus. Afr. 1'28. "o Infanle (sanclo) por esou m. A cõr subida do carmesim, ou cárneo da gente q'ue concorre" oaquelle esg-ram fina. § Tomott-se uma escarlala; i. cá'l'nee e ludibrio da cega fortuna» "d'c5é, muito vermelho. § -, adj. De cOr car- cá'rneo o bonrou por Deos" Pinheiro, 2.38.
mesi m.
(por zombaria). § Os escárneos ela ['orluna;
Esclll'laltím, S. m. Panno, seda, etc. cle as desgraças, que ella faz como por escarc r Carmesim, ou escarlale menos -fino. necer; ludibrioso COttlo, 4. 10. 3. Arr. 8. 1.
Cardo D. B. Per. "llUm almofrexe de esCa:l'- e 9.4·. "Claudio, esvá1'lleo da cOrle de !toma,
la/im cramezim" P. ria II. Gen. 1'. 3. lJ. foi depois principe do mundo".
.
416. ~ Oroga de là: "f,sraI'Lalim hrancol> II.
Escilrllhll, (anl.) V. Escárneo. EllIm/. e
D0111. 2. 1. 17.
.
/ncd.
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. E"cltrnlclldélrR, s. r. A mulher escarOInlla, que por habito faz mófa, zombaria
dos outros.
ESCltl'lIlclltlill', s. m. O que é co~lull1a·
do a fazer escárueo; mofador.
1-;.>lcRrnlcál', v. intrans. frequen t. Fazer
eõcarneo frequentemcnte' escarnecer fazcr
mófa.
"
EHCI~t'ní~lo, r. p. de Escarnir, e adj. Escarnecido, 1Iludldo, desprezado. Orei. Ar I.
53. 18. "o que quizesse r.scarnecer tão nobre
cousa como a cavallaria, que ficasse eSCal'niclo della de maneira, que nunca sc pude8se haver" l/r. l. 8. r 17. '2. Sim. ftiach.

Com. 1J. 116.

Io;SClll'nínho

S.

m. dim. de Escárneo.

Aulca r . f· .103 V. Eurr. L. 2. e 2. 4. crosta
de cscammlws" (ue quem faz escárneo):
"fazer escarninhos" Eu/i'. 3. 8.
.:ScRI·lIínho, R, adj. Que faz e8cárneo.
Esc,lrnlo. V. Escárneo. B. Flor.
•';,",C'lI'IIÍ1', V. trans. (do !tal. sclwmil'c)

(ant.) Escarnecer. V. Escarnido.
•'sc"'ro, S. m. Feixe do mar, da família
cios labroides.
.·:!!Ic'lI,óla, S. f. Chicorea vicejante, branc~, por ser alporcada. (Lac/uaa scariola.
LlDneo).
Io;scurolütlo, a, adj. Impudente, atrevicio, descarado, petulantc: V. g. menlira cscarolada. lJ. Pel'.
.,.. C llI'Ó ti C o. V. Escharotico.
.'~!lc.·trlla, S. f. (do Ilal. searpa) O declivc IIlterlOr do fosso, ou a subida d'elle á
praça, em ladeira. Guerra Bra:;il. 393. §
lJalel'ia á escal'pa; a que bate 11 muralha
obliquamente. Ex. de Arlilh. p. 50. ou antes dirigida ao pé, talude, ou alambo!' da
mUl'alha.
.';sC'U'p,ltlO, p. p. de Escarpar, e adj.
Q.ue tcm escarpa; não perpendicular ao ho!'Isonte, mas fazendo como ladeira; declive,
ladeirento, não talhado a pique: v. a. 7Il0nl~, 1Jarede escarpada; ardua: "como os maCISSOS de neve, que se despenham das montanhas escal'paâas da Vasconia" A. flel'e.
Eul'. C. 8, § Com lalude, em plano inclinado.
E;SCR1'lllltl'lI'n, S. r. Córte inclinado de
um terreno, muro, etc.
El.9CUl'I"llllento. O mesmo que Escarpadura.
.il.I!fC'"'PÚ." V. trans. Dar escarpa, ou decllVldade; dar talnde, alambor á muralha:
-esGal'pal' hum fosso".
.':"C''''I'CI'do, S. r. Pão 'de rala comprido
com uns regos no meio, feito com a cóta
da mão: ((os supplicantes são todos geralmente façudos e de umas ca\'as mais lar9.as que escarpeaclasl> SOl'opil'a. Poesias e
Prosas inlJ(liclas, p. 62.

trans. (t. us.) Carmcar,
abrir a lã na mão desfazellClo os nós, ou
caroços, para a pOr em eslado de se cardar.
IJ P. Pito Elys. 7. 347. ((SOU es a ovelhinl1a,
que nos tOjos os véllos escal'pcou, i. é, que
se desgarrou por maltas espinhosos, onde
os véllos Ule ncal'am peles tOjos, coma a lã
cscal'peada [ica pelos bicos das cardas. Parece que o traductor dos Martyres toma e ta palavra na _mesma accepção de cardm',
o qne o uso nao approva.
t:"cllrllcIUu·. V. Escarapelar.
]':SC'll'PCS, S. m. (do Ital. sCal'pe, sapatos
finos) Sapatos de ferro, que serviam de dar
lractos. B. P.
E!!lClll'llím, S. m. (do Ilal. sea/'pino) Calçado de ponto de meia, ou de lençaria, que
cobre o peito do pé, e fórra a planta; l1õese por baixo da meia.
.'lscllrrotleh·o, S. r. A que e can'a a
miudo. § Vaso onde se escarra; escarrador.
•'l!!lcllrl·ádo, '1, adj. Expellido da bocca:
R (fig. e pop.) Desenbauo,' pintado ao natural. § Escl'iplo e escarraclo; lloc. pop.) tal
((ual, exactamente, sem tirar nem pôr.
•·:sclll"'lldor, ", s. O que, a que escarra,
multo. § Vaso onde se escarra; cuspideira.
1·:SC'U'I'lld"ll·'., S. f. Acção de e carrar.
r,:SClIl'l'Ollliícs, S. 111. pI. (t. de COZo e
pleb.) Guizado de picado ele canteiro com
toucinllo, cebola, etc. com certa figura. Ar.'lSCUl·PCal·, V.

fe ele Cozinha, P. 1.

C.
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ESCllrl·"UCh.idnmcl1(C, adv. Com as
pemas muito abertas, indo a cavallo.
ESCll"l'lll1chédo, p. p. de Escarrancharse; (t. vulg.) escarancluuio num jumento
mazelladon
"~SClIJ'rllllCh~ll"SC, V. ref. Abrir as pernas, montando uma cavalgadura. § , cntarse, abrindo as pernas: escal'ranchou-se
no muro. § Tambem se usa trans.
.':Sllnt·l'lIIUlClull'oSC. V. ren. (I. vulg.)
Abrir muito as pernas. § Cahir estatelacTo.
§ Usa-se tambem trans.
.·:SClH'l'UlllcilJlo, li. p. de lIscarrapiçar.
Vlis. 5. sC. /L í'. 241 V. -mais escal'rap!çaclo,
e depeuado, que hum malmequer" § adj.
fig. ~t. pleb.) Que é de dirncil intelligencia
pela sua singularidade, não vulgar. Vlis. I.
sC. 3. f. 30 V. (,não sei se sois marca de entender huma galantaria assi escarrapiçada"
ilscurl'lllllçál', V. trans. Depennar penteando, destrinçar: ,,- as barbas" concertando-as. Aulegl'. r 23.
f;sclIrrlll', V. trans. (do Lat. ea:scl'eal'e)
~allçar com força o e:lcarro, ou cuspo, sa
hva, catarrho, ou o que vem á bocca: v. a.
cariou a linaua com os clenles, e e caJ'l'ou:a
na cara do tyranno: "eseaJ'I'a1' o sang'ue,
quc acode á bocca" § Eseal'l'al' sanalte, IIg.
Procurar convencer com protestos, razões
per uasivas, etc.: v. (l. ainda que escarres
sangue não le acredito; i. é, posto que empregues todos os meios de persnasão, llão
me convences.
I';scá"l'O, S. m. O humor salivoso, grosso, catal'l'hoso, que se cospe, e lança da
bocca. {Jtlc. 7. C. 25. f'. 574..
.';sC.Íl'\·II: S. r. (t. de carpinl.) O encaixe
no puu, pai' onde e emendam duas peças.
§ Escarvas; as costuras do navio, de alto
a baix.o. li. Naul. I. 320.
.';SClll'l·llC"'I', V. Escarvar. B. Per.
.·;scn.... údo, p. p. ue I~~carvar. Cavado,
escavado.
.
r,scllI'l'ndol', ou E"Clll'l'OCllllôl' II S.
O que, ou a que escarva. B. P.
flSCIIl'\'ulluído, O me8mo (rue EscaravaIhado.
.';sClll'l'âlllO, O mesmo que Escaravallio.
":SCOJ'l''''l', V. trans. Cavar: "o cavallo
esearva 'a terra eom as unhas" B. Vlar. r
183. SagraJ1IOI', C. 8. "a chuva escarva a terra, a enchente o muro, e parede" (vai comendo! solapando.) «a fome lhe escarvavaas
entran las" roía. F. Sanei. r 23'2.
.')SClll'l·oiu', . 1'. trans. (I. dc piut.) DesenhaI' ou esbocal' a carvão.
ESCIIl'1iUh;, ", adj. 011 S. m. O escar.rado nos velludos de trlls alias é lavor á maneira de pequenos anneis. Li. fi'1'. JJfan. "sem
ver ]lontas ~scarchadasJ 8alvo a: dos arremr.s8ões" crespas, frisudas. V. Escarchado.
E>lCIlSC.í.'lo, p. I). de Escascar, e adj. Descascado, limpo da casca.
•':sCllsc,í.· V. trans. Descascar, alimpar
da casca: "escasem' arvores nas contadas he
deFeso" Ord. Ar. 1. 67. 5. Pilip. 5. 75. I. ((escascar, nem cernar" § -, V. intraus. Escascal' a pintul'a; cai r a rnasba, ou ti nta aos
boccados.
Esc:>StluclÍl', V. tran.. Lavar bem' de encardir. § - se. V. ref. La\'ar-se bem.
I-;BCÚ~SO, ESCllsscill', e os clCI'. ". Escaco, etc. e ahi exemplos. 8. /0'101'.2.57. An·.
4. II. r 115. Id. 5. 6. "escasse~a" e Lobo,

honre, e aguarde minha 111ulller, e que lhe
nunca bu que escalima" Eluc. queréla, Icmanda, questão, rixa.
f:SClltillllído, p. p. de Escalimar. § adj.
(ant.) Livre de duvidas, questões: .que se
seos [Ilhas contrariassem esta deixa, houve~se o 010 teiro livremente todo o terço, e
qUlllto (em le/?ado) escalilHado de todas as
cousas, que ella bouvesse, etc." Elucicl.
.';scatlmiu·, V. trans. (anl.) (Do Castclhano) Dar com escaceza dar de má vontade; regatear. § Fraudar o alheio. § 'o Eltlc.
se interpreta, apartar, ejJarar, dividir. V.
E cátema e E catimado. § Tambem signiHca reproclJar, doestar.
.'!!IC'" tol II , ou Esc,,! .. I», S. f. (do Ital.
scalola) Doceta, ou caixa: ((escalttla com COI1Ceilos" P. da Il. Gen. T. \.
ilsc.il'lI, S. f. A cova que se faz escavando, para afofar a terra. V, Escavar.
.';sClIl'llcàtlo p. p. de Escavacar, c adj .
Feito em ca\'acos, despedaçado.
E"'Il.. vn~ão, S. f. Acção de escavar.
.·:sCIll'aCÓr, V. tran . Fazer covas no madeiro: V. a. tirando cavaco ; fazer em cavacos; despedacar.
ESCll""'t10, p. p. de gscavar; e adj. Cavado, foro: v. rI. vinha escavada. § Despojado da terra por ter }JJuitas concavidaues, e falto de arvoredo: -sendo a'
serranjas) dos Pyreneos) da parte de 1<'rança escavadas; as da parte de lIe panha eram
clJeias de arvoredos» Leão, fJescl'. c. 22.
ESClll'odol', S. m. O que escava. B. 1'.
I·;S~lll'lltlúl·nJ. S. r. Escava das arvores,
on das vinhas. ua)'{t. Bal'b. D. ll. Pel'.
.·:SClll·....· V. trans. (I. de agric.) Fazer
cóvas ao pê das vinhas, arvores d'espinho,
etc., para alli se ajuntar agua, para afofar
a terra, V. Excavar.
f:"CIll'IÜé ....
S. r. Toupeira; mammife1'0 insectivoro, que cscava a terra com o
focinbo. Barb. fJICC.
IolSCIll'échc. V. Escabeche. Ulis.
.':sCIll'ch·itilo, p. p. de Escaveiral'. § adj.
Que tem o rosto lIlui magro, descarnado
como a caveira. Agiol. Lus. 2. 216. e 357.

r

266. «escassamentc" Sá e Nil'. Eslr. 1. c.4.
cesca sissimo" Eu/I'. '.1. 7. Palmo Freire; ele.
"escasso" ElI/i'. 5. 10. "escassear..

)'l"'Il11/él', S. m. (t. lIant.) Pequena aberlura longitudinal na ]lauta ou extremidade da
cavilha para 8e lhe meltcr a chaveta.
)'",cII(I,li..lo li, adj. (I. naut.) Cavilha
es('(llelacla; furada na ponta, depoi de passacia a abita ; e a cW'va, para se fechar com
a chaveta em cima de uma arruella.
]'sclltcl"r V. trans. (I. naut.) Fechar a
cavilha com a chaveta em cima da arruella.
EscÚtCJUII, ou - Uma, S. r. (anl.) Az.ltl'.
C. 45. "as snas palavras sempre eram ditas
muy man amente, e fórma de Ioda escalema, fazendo muitas amizades.. paixão, cscandalo, referta. § Escalima, em Casto ant.
engano, Fraudc, cautela, com oll'cnsa, damno, e aggravo, de que resulta perda, e menoscabo: "rogo a ma madre, flue 'cmpre

8U

ll,

Vtc!l'. 9. 185.

"~sclll'ch,.íl', V. trans. Esbulhar, descal'nar a caveira da carne que a cobre; e Llg.
os mais ossos. V. de Suso, C. 40 .• as vespas
os acabão de roer, e escaveirar"
.':schllmtti"r. V. Chammejar. GalV.lJBSCI'.
f. 43. Sá c Mi,". Estr. f. 169. ((olhos verdes,
que eschamejavão..
.
K .. ch i..·.. , (eh como k) S. f. (do Gr. esIi/ta.ra) (L. med.) Crosta negra que c fórum
sobre a pelle em re ultado de gangrena, ou
pela applicação d'llm caustico, ou do fogo ..
§ (I. de h. n.) Genero de molluscos bryozoario~.

.'''chlll'iac.~c''io, (ch como k) S. f. (L
med.) Formaçãõ d'nma eschara.
t')SChlll'lllciu', (ch como k) V. trans. Produzir uma eschara.
•·lschúl·ios, (ch como li) S. m. pI. (L.
zool.) Familia da ordem dos uryozoario',
classe dos pol)1Jos, cujo t)'PO é o genero llschamo
.'scbm·6t1co, II. (eh como k) adj. (I. med.)
Diz-se das substancias, que, applicadas sobre uma parte viva, a irritam violentamcntc, a desorganisam, e determinam n'ella a
forl11acão de uma eschal'a; taes são os acidas mi nerae concentrados, os álcalis cau"ticos, etc. § Remedia cscharotieo; que queima, caustica, e faz escharas. § li a-se tamuem sulJst. Os eschal'olicos; remedias cau ticos, que queimam a carne.
I':s~huto!ogí", (eh como li) . f. (do Gr.
eskhalos, ultimo, e logos, doutrina) (L. theol.)
Doutrina das cousas, que devem sllccedcr
depois do fim do mundo.
Ellcbn(ológico, li, (eh como k) adj. Que
se refere á e chatologia.
.'lschédulll, S. f. (do I.at. sehedulai. I'.
Cedula e Contracedula.
r';scblni'mcill, (eh como k). r. Esquinencia. Barreiros, r 216.
fol.!'chólu, ou F.SCÓlll, (ch como /i, e no
dcriv.) S. r. (do Lat. sclwla, e chola, collcgio; do Gr. seltolê, vagar. descanço) E tabelccimento de ensino primaria, secundaria, superior, dc bellas artes, etc. Frcire :
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«desprezou a gloria das cscolas» lel. dos es- que csclarece toda a AusoniaJ> Luc. 5. 87. «estudos escholares, escholasticos. ~ A casa on- clarecer a outrem com a sua eloquencia"
de e cosi na. § fig. A seita; doutrina. Ar/·. Arr. 4. 33.
3. 4. § Di ciplina, creação: v. g. c/a e chola
.~sc"lI·cce." v. iulraos. Tr aclarando, alde tim homem c/ol/lo. § .,flespanha foi a es- vorecer, amanhecer: «e começando já de
cola em que I1annibal aprendeu a arte mi- esclarecer» Leão, Cilr. J. I. C. 50. § De ordilitar... § lig. Semelhantcs casas e companhias nario, diz-se: csclareem' o (lia, a manhã:
são escholas da cor/'u]Jfão, c/a proslilltÍção, «esclarecco a manhã" li. N. I. 5:t «esclaree c/e lodos os vicios: «as caravelas são esco- ceo o dia» (rompendo o sol, ou dissipaudola~ de fugir.• (aos maiores vasos de guerra). se os nevoeiros e cerrações, etc.) Atarl. Cal.
VWLl'a, 10. 383. 2. § lJ. Gram. 235. lJarrei- 287. Palm. P, l. c. 15. "té que a manhãa
'/'os. /Jerlic. e oulros escreveram: «scitola». esclareceo de todo» .quando a lua esclare§ Escholas, no pI. os collegio , ou univel'- cia» alumiava. Palmo P. 2. C. 74. «a esta
sidades, onde se estudam as sciencias: V. g. hom já esclarecia a manham» Anc/I'. Chl'. 3.
anc/aT nas escholas; as escholas dos sabios. C. 11. B. l. 7, 2. "ante manhã ... e depois
Blut.
que esclareceo" i. é, que licou manhã clara.
.'"cholú.·. S. li!. (anL) jl;studante. ChI'. M. jJ, C. 33. «quando o muudo esclarece, e
AI: V. rol. 1'. 13. «o bairro dos escolares an- quando embrusca" Sá e Mil'. Carta, 6. e lig.
tigo em Li 'boa" Presles. 40 V. lVobil. f'. 58. «o acramento... subitamente esclarecesse
«clerig-o escolm'" Oret. Ar 3. r. 57. "escolaT aos homens» Vieh·a. (se mostrasse claramieis» P. JUb. PTe!'er. 71. 199. § Peixe da mente róra do véo das cspecies): «esctareça
familia dos e combrida ; tem o corpo mais ja a gloria e liberdade de vosso reino» (de
r~dondo que a pescada, e ' salpicado de Deus). Mart. Ual. 2!J6.
plUtas.
.'lHcl....cce.··I<c v. rer. Adquirir luzes: e
Es 'holi,,', aujo 2 gen. De l' 'chola, clas- ligo. Elucidar-se, informar-se. § IIlustrar-se,
sico. R Saber esclwla/'; o de quem frequen- ennobrecer-se. Lus. 3. 23. v. g. esclarecertOll o estudos; tomado a má parte por se na guerra.
erllllição com pedanteria, e oppõe-e ao sa(Esclarecer, I<;xplicar, Desenvolver. Syn.)
bel' corle;,ão, ou elo lJaço (porclue no. anti- Esclal'ece-se o que é obscuro, porque as
gos paços dos reis houve esc IOlas de boas ideias estavam mal apresentadas. E::cpUcaarte!'). ATI'. 3. I. ~ Peixe escholar; o auctor se o que é dif[jcil de entender, por não sedo Etucid. (art. Peixe escolar) conjectura, rem as ideias immediatamente deduzidas
que era Reixe miudo, barato, e mesmo ca· nmas das outras. Dcsenvolvc-se aquillo que
çoaria. Orei. Ar l. T. II. lJaTagr. 7. «o encerra varias ideias realmente expres'a ,
meirinho da corte não devia levar cou a mas de uma maneira tão concisa, que a
alguma de lingnados e sermonetes, e lJci:ve primeira vista não podem ser percebidas.
cscolar e lamprea " Para pescado tão vil As elucidações espalbam clareza; as e.l'plicavem em reste e cambo dos melllOres, e ções facilitam a intelligencia; o desenvotviuem acompanhado de peixes, que por bons menlo amplia a noticia, as ideias.
)'lscllll'ccítlo, p. ]l. de l!Jsclarecer' e adj,
parece que não cram para meirinllo. V. Escholar, snb t.
Ainda não tinha esclarecido" i. é, u'ão era
.O:schollÍstlCII, S. r. Philosopbia, que se manhã clara. Palmo P. 3. 125 V. «o firensinava nas escholas de theologia na eda· mamento - com os. astros" (feito claro). §
de média.
fil5' lIlustre, ennobrecido: V. g. vm'ão -pela
•';llcbolústlcIlUleuCc, adv. Ao modo e Vtl'tlule; enteneli111enlo -lJela dOlltl'ina, elc.;
nso das escholas: V. g. discutir alguma iIIustrado. § Elucidado, informado: o caso
consa escholasticamente. M. Lus. 5. p. 38. esla esclarecido.
~ Ao modo de estudantel v. g. vive/o escho.'",clnt·cchueuto,. 111. l.lIustraçào, alulasticamente; i é, sem rausto, e gastando miamento. IJ. Per. § Dilucidação, ou explisó o que é verdadeil'amente necessario.
cação de uma cousa escnl"a, ou de dil'ücil
.·lscltolnstlciSlllO, S, 111. Seita, doutrina, intelligencia, clareza. § Informação.
modo de pensar dos philosophos escltolas)':"'c1""ilgCIII, s. r. (do Fr. esclavage escraviclão) Cadeia, ou fio de perolas, 'com
ticos, ou peripateticos.
.'schohíHtlCO, S. Esl udante. § O que se· que se ornava o pescoço, como signal de
gue a eschola tica. § Em geral. dizem·se escl'avidão. Pcr. Bibt. 4. 1). 242.
escitolaslicos. os que seguiram Aristoteles,
.':scln,·n;;;slllo. V. jl;scravag-ismo.
como pl'lmelrO mestre.
.':llcIIlVIIgístll. V. Escravaglsta.
J<:.~cltoIÍl!jtlco, II, adj. Proprio de escho.':llcIIlVíllll, S. f. Opa de escravo, ou caJas; relativo as escIJolas. § 11wologia esclw- ptivo re gatado, e outros romeiros, que vão
laslica; a que discute os pontos da fé com a ant'lago; ú aberta por diantf', com uma
argumentos e subtilezas da logica e meta- murça, ornada de conchas e vieiras. Sever.
physica. § Philosophia csdwlastica; a que Disc. f. 165 v, Agiol. L. 3.433. Vieil'a. 10.
do mesmo modo tracta as doutrinas philo- 311. «vestido de gloria se reveste de buma
sophicas. ~ Qual'lo esG/wlastico; quarto de eselavina. Lobo, f. 461. 2. «vestindo de aço
estudante, ou como costumam ser os dos armadas esclavinas". § Outra é a ideia, que
de esclavina dá Pant. d'Av. c. 7. r 18. «esestudantes.
.·:",ch6110, e derivo V. l!Jscolio, etc.
ctavinas, .. que são llumas mantas brancas
•~8cíuco, S. m. (do LaL scinctls; do 01'. e grandes, lanudas a modo de bemias, as
skiggos, ou skigkos, crocodillo terrestre) Pe- quaes se fazem em Esclavonia, e de que se
queno Jagarto de corpo escamoso, cauda serve a gente que não tem muito de seu".
~sclc"em~, m. S. (t. med.) Endurecicónica, muito mais curta do que o êm'po;
C[uasi egual em grossura, e de pernas mui- menta do teCido cellular de alguns recemto curtas. Â principal especie acha-se no na!'cido".
Egypto, onde é um arti:to de commercio,
.,:8t!lc..odé.·...os. S. m. p. (t. ichtyol.)
por. e empregar na pharmacia, como res- Família de peixes pleclognatos.
EllClc"óllhlnlmín, S. f. (t. med.) innamtaurante. Ouvier. I. 3~3.
.':sclú.·{·u, S. r. Planta medicinal da I'a- mação da conjunctiva.
mi lia das labiadas.
'.':scICl·'.t1Cll S. f. (t. anal.) ~Iembrana
.':..cln.'cce.·, V. traus. (do La!. claresccre) externa do globo ocular, tambem chamaFazer claro com luz, c;lissipando a noute da comca opaca, branco do olho, ou atva. elo
tréva, sombras: .. a manhã graciosa e ro~ olho.
sacia a - as terras" B. Ctar. l. c. 2. AI'I'.
Ksclú,,". V. jl;clusa, Adufa, Gomporta, etc.
2. 20. Viei/'. 12. 20l. e fig. "fé que esclm'ece
I>sco. n, adj. (anl.) Escuro: encoberto .
o olhos da consideração. Feo. § fig. [I(U5- Liv. de NJa ele S. Cl'tLZ ele Coimb. esol esco"
trar: v. g. - o enlellelil1 l enlo. Ar/'. 3. 3. «a
I>sco, St/n'. de adj. exprimindo a simvirtude tem Jiuma divina luz, com que es· pies qualidade: V. g. principesco. Tem lamcla/'ecc a alma daquelle que buscar a vem" hem sig'~incação depreciativa: V. g. cal'/t'cl'r. Cm·t. 8. L. 2. lCesclq,I'CCel' noss~s tré- navatcsco, pulontesco.
vas:, a. do nosso enten~lmellto. Pm~a, S.
fl"Cl)lI, S. r. (t. naul.) Peça que serve a
t. {. '?3/~. a nossa cegueira de entendlmen- fortalecer as cavernas do navio.
to, ~~ de erros..de vont!lde, alumiando quem
Ellcoúdo, p. p. de l!Jscoar; e adj. Que
COI'l'IJa o coraçao. § F:iz~r nobre, IlIustre: se deixou coar, correr poueo e pouco. §
V. (J. a sua llescendencw: e fig. A1'1'. 5. Deslisado, decorrido, passado: "longas hoI... o perdoar esclarecc/t a Cesar» ((('"soutro ras ('scoae/as na paz (lo e. tndo"
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Eseolldól.. o, S. m. Cano, aberla, valia,
e qualquer artificio para dar salda a agna ,
para que não se encharquem c inundem.
•~scolldô ...·o. O mesmo que Escoadoiro.
.·;scoi.t1,·n. V. Escada. lJ. P.
.':"coútl'·lI, l'8COnd.·uo. V. Esquadra,
etc. li. Per. (Janl.
Io:.scontl.. luhíll·, e derivo V. Esquadrinhar.
CaJ·el. 11. P.
.'"colltlill'n, S. f. Aacção de escoar, ou
de vasal' o liquido, separando-o de outro
corpo. Coei. Plta·l'm. p. t05. "lIuxo, ou cscoaelttl'a do liquido"
I'lscolllllênto, S. m. O acto de escoar,
ou escoar·se, escorrer um liquido : o -elas
nguas 1JOr lac/eiras, sa/'gcntos, j'egos para as
esgotlm': as agtLas d'esle taboteiro, vatle, não
lem escoamento lJ01' falta ele penelor, {crida,
l/ectividade elo tcrreno: «o - é faci! rebaixando o rego para onde entesta no rio. §
fig. "Ectlllisls quer dizer escoamenlo" iJ.
(J1'(L1/,111. {. 164. ]. é, snppressão do 111 fioal
nos versos Lat. (O correcto é ccliltipsis, do
Grego eklhtipsis, elUo)
.'lsCOl)utc, S. m. P. do TCl'rem. p. 20G.
V. jl;scoamento. § ii. p. a. de
.·:..co...·, V. trans. Fazer ou deixar coar,
ou correr pouco e pouco o líquido de algum vaso, talvez separando-se de outro, ou
outra cousa, que está com elle. lJarTos: "escoam a agoa clara, e a maça fica apartada"
"os montes escoão todo o peso d'agua de si,
e toda a força da correu te desce a alagar
os valles" Vicir. 11. 152. § fJg. Escoar, e
cair a al'eia, a cinza, e corpos semelhantes; ueixal·os correr pouco e pouco. Feo.
§ Escoar o cão a col/eim; tirai-a sem a quebrar ao passar a cabeça: fig. «o cati vo
escoando o laço deitou a fugir" Jom. eI'A(I'.
L. 2. C. iO. c lig. escoa/' algttem a colteira;
desobrigar-se, desculpar-se de servil' el11Ilrestando, ~bsequiando. T. de A,qo1'a, l. 4.
§ ESCOO1:; lll'ar alguma cousa de dentro de
outra por passo, onde ella cabe apenas.
AI'le de Ji'lwtar, 338.
.':sco...·•..c, v. reI'. Correr, passar pouco
e pouco al~um liquido de algum va-o. 1/.
P. 7fJ. «o vinbo se escoa, e a agua fica" escoa-se o sangue das veyas" § Escom'-sc clc
sangue; coar-se, esgottar-se, perdei-o. §
Escoa-se o te1111)0; desliza-se, resvala, pa!'~a
insensivelmente. § A alma se escoa da dóp,
choraudo. lJ. FI'. Nan. 632. § Escoar-sc;
fig. retirar-se, fugir occullamente. lJ. 1. I.
6. !Ia goazil sc escoou upilamcnte por huma portinha" Coes, Chr. Aiun. 3. c, 30.
Andr, Chi'. 2. c. 81. .. cscoou-se por entre a
geute. .. que nUllca mais appareceo" (Jouto, 6. 8. 3. e 5. 2. 2. § Escoar-se; soltar-se
da ~arra: «a en"'uia escoa-se da mão" V.
de .)'uso, r 6. na serpente escoa-se da garra da a~uia» Maus. § Escapar com dil1iculdade: v. g. e coa-se a ave cio visco. Cruz.
f. 43. «querendo Chri to desembaraçar-se,
e escoaT-se da gente, que sustentára com
cinco pães, etc.» Paiva, S. l. (. 9t v. safarse, escapar-se sem ser advertido .
ESCÔIlS, s. f. (t. nauL) Pecas, que I'orlilicam as cavernas por dentro -d'avante á ré.
H. Naut. 1. 320.
"~"cocéz, ", adj. e S. Da Escocia. § Xatural da Escocia.
":scüdu, s. r. (t. de canteiro) Especie de
martello, com dcntes, para lavrar a superficie das peelras, já lavradas ao picão.
.,:scotli.do p. p. de Escodar, e adj. Lavrado, alisado com a escada.
l':sco.lú.·, v. tran . !t. de canteiro) Lavrar, alizal', polir a pedra com a escada: c
no fig. aliso 2. se. 7. ~ (L de surrador) ~Iet
ter o carnaz da pelle para dentro, e allzar
a parte de fóra, ou nOr para a tingir:
. Escodcádo: p. p. deEscodear,eadJ Des·
ca.cado: v. rI. a arvore escodeada § lig. "Conversai-o, apal]lai-o - t1aquella tona a~pera,
e gros:ieira; vereis que gentil entcndUllento s'encobre com ella".
flSCOtlClÍt', V. lrans. Tirar a' códca : v. !I·
escodear o pão; a arvore: desca cal'. B: 4.
7. 17. «a artilheria dando nas palmeIras
com as rachas, CJ ue escodeava, os matava".
I>scófJo. s. f. (anL.) Coifa de cabeça. ~ou
lo, 8. I. 5. "carapucinhas a modo de esco{tas~
Ifes. Vida cio In['. D. Ouarlc, c 5. Orei. A{.

r

ESC
5. ~3. 7. onde vem erradamente eslola, e
lia variante esquo(a, nsando o antigos muito o q por c.
I;scoleclldôl', e - ..... V. Escouceatior,
e - ar.
R~colclllhlldô,·, e - i..·. V. Escoueinhador, e -nllur.
.,:"cólco, II, adj. Diz·se dos versos, eujas leltras lidas da direita para a f'squerda,
e da esquerda para a direita, formam as
mesma palavras, e o mesmo entido. 'fal
é por ex. e. te verso Latino: signo, le signo"
lemere me langis el angis. § Escóico, s. m.
EscollllÚdo, p. p. de Escoimar. Livre de
coima. § adj. Que não incorreu em coima.
§ fig. Livre de taxa, defeito, culpa. A1T. 4.
n. "o que maior ladrão he da fazenda dos
pobres innocente . se tem por mais escoimado cavalleiro» B. 2. :5. 9...era tão escoimacio cm actos de cubiça» i. é. limpo d'ella. Eu.{'t·. 2.4. -mercê escoimacla» boa, livre
de censura. Euli'. 4. sC. 8. «homem - uas
coisas da alma.. Paiva, S. {'. 145. «geute tão
pervertida na alma, e escoimada em IlUma
ceremonia de fora» (exacta, rigida observante da lei, e deveres.) § Que sabe aquillo
~ue lhe convem, que tem o entendimento
hvre de erros, f'tc. Eulr. 3. 2. e 2. 5.
5';8colll"'I', V. trans. Fazer livre, e desobrigado de coima, pena, censura fiscali·
sando, rejll'ehendendo, vigiando: "escoimarJbes as Vidas, e gOl'erno com attenta, e ·e·
vera averiguação» «se hOUlTesse homens intciros, que escoimassem e não só recenceassrm es as conta, não as encherião com ado
dições de achega, que nunca chegarão,
nem Juzirão na obra, com serviçaes, e ganhões somente nomeados, e apontados, e
nunca occupados, etc.»
I':~eól,
. m. (ant.) A 1101', os escolhidos,
o melhor da &,ente. Doc. Anl. irwcl. 2.
{'. 50S. "foi desnaratado o - dei-rei nos~o
senhor" ib. I. 509.
.
1;;8c6Ia, e derivo V. Eochola, etc.
E"cohh'illbúl·. e derivo (ant.) V. I~scudri
nhar: «escoldrinhm'" Fios Sancl. p I. 137.
2. AzUl'. c, JO. «escoldTinhamenlo» lIeLaçào
da Elhiop. de Bel'mudes, f. 72. mos SancL,
p. 127, «escoldl'inhanc/o, e bu~calldo a' covas dos hermosJl e p. 190. «escolc/rinhar as
profunda do inferno" A':;lLr. C. 9, «escoldrinhaTJl.
R~cÔlhll. S. r. Eleição, que fazemos antes
de uma cousa, ou pessoa, que de outra. §
fJg. Descel'llimento, gosto, selec:ção: V. g.
lelll boa -- nos seus esludos .. a sua livra"ia
cleila com escolha. § Eleição do melhor:
·v. (1. a - de lJalavms no discurso. § Liberdade de esco heI': .nem liberdade para engritar, nem - para tomar outro exercicioJl
!i'reÍ1'e.
I;;scolhc.lól', a, s. O que, a qne escolhe.
B. Pe)'. § ii. O que tem officio de escolher.
§ O escolhedor de l)'igo; o que o joeira e escolhe das mas sementes. Reg. 29 dez.
1753.

C.

1.

E"l'OlIleitll, S.

1.

r

1. 9l. e 3.

1'. (ant.) I!:scolha. Ord. Ar.

I. 375. 3.

p. irreg. de Escolher: C
ant. V. EscollJido. Sá Mil'. Egl, S. «amigo
escolheito Jl
a,:scolhel', V. truns. (e8, pref. e colhei')
Fazer e colha de pessoa, on cOllsa; separar
11 bom do mau eleger, separar por melhor.
Vieira, 14, 24 .« Deos g'uardou para os poucos, que ha de - dos maos" epamr por
melhores: «escolher o trigo da pallJa» (na
eira) Lus, 7. 23. "escolher o grão do jOJ'o",
(Escolher, Preferil'. S!ln,j Preferir é' ante·
pôr uma cou.a a ouh'a, ou a outms; pOI-a
cm primeiro logar, ou acuna d'f'lIa- ; ter
essa cou-a em maior valor. Escolher' é LoInar alguem para i uma cousa entre muilas, posta de parte as outras. PTel'el'il' rc[pre-se propriamente ao entendimento, ou
ue cel'llimpnto. Escolher a vonlade, ou liber·
dade : lJ1'el'e,'inws o mais digno; escolhemos
o mai ag-radavel. Prelc)'ú' parece que diz
rr peito lUais directamente a estimação, e
avaliação da cousa, c que indica o juizo
especulativo que d'ella fazemos. Escolher
parece que envolve sempre uma relação.ao
liSO que queremos fazer da cousa, e que Indica a intenção praclica de a l'mprrgarmo~
.·:scolhéito, p.
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para o nos o fim. P,'elcrimos o que o nos'0 juizo nos mostra como melhor, e mais
apreciavel enLre as pessoas, ou cou as concurrentes. Se alguma vez pTelcrimos o peor,
é porqne a paixão, 011 outra semelhante
causa tem preoccupado o 1105.0 juizo, e
prevenido o seu exame. Escolhemos urnas
vezes ao aca. o, outras por sentimento; oulras por caoricho; outra' por preferencia,
e outra até" contra a preferencia, i. é, contra o proprio juizo que I'azemos do verdadeiro valor, e inerecimento das cousas. Muitas vezes preliJrimos o qne não esla na nossa mão escolhe,', e então n.ão escollu~mos para no 50 uso o que prelenl1los na especulação. Todo o IIomem que tiver bom juizo
preleri1'á a tranquillidade da vida part.icular aos cuidados, agitações, e perigo~ da
vida publica: mas nem todos podem escoIIwr o modo de vida a ~en arbitrio.
K~colhÍllallléntc, adv. Com e~colha: to.
(1. escol1lidamcnte nomeei POI' mais al'amados. Filos. ele Princ. r 13. Vieira.
KilCOlhítlo, p. p. de Escolher; e adj. Separado do mau, ou vulgar, ou medioere: V. g.
(lenle, 11'Opas escolhidas. § Os escolhidos, S. m.
(lI. V. Predestinados.
Escolhimento, s. m. Eleição: «vaso de
escolhimenlo» Fios Sancl. p. 88 v. f1:;ur. C.
16. Incel. 2. f. ~3a.
I~scôlho, s. m. (do Lat. scopulus; do 01'.
sliopelos) Hocbedo, penhasco no muI', IIi. O.
L2. 79. Eneid. 3. 158. 7. 13t!.
'I':licollátlo, p. p. de Escoliar : "a doutri·
na de Platão - por outros filo oro-"
.';scoliadíl", a, . Escoliaste, Oque cscreve escolios: anílOtações, etc. B. Flor. 5.
I. "o - de " Gregorio ~azia1lzeno»
I':scoliill', v. trans. Fazer escolios. ili.Lus,

.~liIcôl!lIC'.rôr;o, s. f, Planta do lJrazil, da
familia das mela tomaceas.
ElllcondCI', v. trans. (do Lat. abscondcre)
Hesg-uardal', occnltar, tirar da vista. AtI'. J'
I. r 2. "arvore 'I ue esconde do sol uas 110res,) J·ieir. 10. 340. 2. «fazer o ben Ucio, e
esconder a mão, as im como 1Ie maior p; nerosidade, assim he maior fineza» § Escondel'; (lig-. e poet.) embehel', melter dentro: «a t'~llada toda no peito lhe escondeo"
Eneicla. § -se, V. rer. Occultar-se, rctirarse a logar ollde não se possa ser descoberto. § fig. Embeber-se: v, g. - se o punhal
no peito. § Não se me esconde; 10c. fig. não
ignoro. § V. Encobri1', S.lln.
I-:,;;co"de"êlo, S. m. I!:sconderijo, e~condedouro.
1':~colldcl'íjo, ou - dl'ijo, S. m. Logar
onde se e conde alguma cou 'a. ou pes 'oa;
escondedow'o, escondrilho' e tlg·. "o coração
do homem está clleyo ue escondTijos» Paiva, S.
!l';sConllítlllluClItc, adv. Occultamente; a
furto, clande linamenLe. B. I. 4. 10. Vieir.
331. 2.
1';"COIHlído, p, ]l. de Escondei', VieiJ'. 10.
198. «1Ie hum Lhesouro PÓ escondiclo ao. cegos» i. é, Jlatente a todos. § Em escundido;
em logar occl1lto, não publico, sem osLentacão. Cal. 110m. 677. "ora o teu Padre cm
eséonrliclo, e teu Padrf', que vê no escondido
te dará o premio» § - de ramos; o Jaça
encranoso, encoberlo com elle . § As escon{lidas; loc. adv. occulta, secretamente. li.
Flor. 2. 3í. «ás escondidas d'ella» (sem clla
saber).
.';scoullilbo, S. m. Esconderijo, escooderlouro. Leil. JJlisc. Dial. 8.
11scoudimclIto. V. Escondedura. II!. Vi4. 42 V.
da Monusl. c. 24.
I':scoliá"tc, S. m. O que faz escolios,
J':scondI'ÍJo. V. Esconderijo.
annotações breves, e curtos commentos:
.';lllconlll'ilho,. m. Escouderijo, escollV. fi. o - de Pindaro; de lJomero.
dedonro. B. 1:'er.
m>SCalUO, ou f1schólio, e dpr. (eh como
.';scoll.iunctiu·, V. tran~. Descolljunctar.
li) (ort. etm.) S. m. (do Lat. scholitun, e o· § sa-se tambem rer.
der.) J3reve annotação sobre alg. texto, pa.';seoujtll'oçiio: S. r. E conjuro. Pre.sles.
ra o explicar. 11. Flor. 3. 171. ~ Catalogo de Ileso Chi'. J. 11. C. 9~. «lhe tornon el-rei COOl
nomes, ou verbos: V. g. os escólios {lo car- grandes esconjumções a dar o dito ofllcio".
lapacio.
1':sconjul'lIdó,' '. m. Oque faz esconjuEscoliógc, .. 1'. (t. med.) De-vio lateral )'os; exorcista.
do racJÚo.
I-:seo ..j''''ál'. V. trans. (do Lat. ex, e eon11scoltniulo,]1. p. de Escolmar: «a cbol1' jumre) Tomar juramento. M, Lus, 1', 6.
pal1as escolmadas do vento" (es por c/es [Jri, 16. I. «jurará o Judeu na 5ynagoga perante
vativo).
a parLe, e o ambi. que o esconjure" Luc. 3.
"~"colmil1', V. truns. Arrancar, f'gar o c. 2.
160. 2. ~ Esconjurar al,qum mal;
colmo, Sim. Mach. r 56 V. «as cabras tem dizer a preces da egrf'ja para que ces~e.
todo o mato escol71lado» § Descobrir do coI- § Exorcizar; mandar com preceito da egl'eIDO : v. g. - a choupana, a )lalhora.
ja. V. c/e SIISO, C. 41. «eu te esconjuro por
.':9cololll:"I1I''', V. Scolopendra.
Df'oS vivo, que me digas quem és" (fallando
.';lllcóllll, s. r. (do [i'r. escorie) Troço ruili- ao diabo) ~ IIg. Apostrophar, amaldiçoar.
tal', que vae dando g'uarda a alguma pesI·:sconj ....·ll·. ruo \. Conjuro. ii. lJom.
soa, ou cousa; tambf'nt se diz de navios, 1. l. 2. r 5. § Esconjw'os c/a Egreja; exorqne vão dando guarda a outros. Mene::.es, cismos. ~ Esconjuro; juramenLo !irmado
Oh". C. 116. «navegando de escolta com asca!i- com imprecações: .Abraham I'cz ter ri beis
la (de navio.) Vieir. Carl. 2. f. 141. Fa.:;er, esconjw'os, que não levaria com igo, elc."
ou dar escoltas. /i'relre; e Vieira: «escol/a Feo, S. ela Oonceição, (. IL. Sei MiJ'. Obro I.
de eavallaria" «- de tão incxtimavel the- p. 174. § Cousa que se recommenda, ou
ouro,) (êmbareado) Viei'l'a, e fig. B. Flor. tracta com /rrandes intimações, juramentos,
2. 21. «triste castidade, e honra, que ha etc. Fen·. Oioso. 4. 6,
mister de espias, e escoltas"
I;ScÓU.50, ", adj. Epcuso, retirado, e i<:scolfilllo, p. p, de Escoltar: V. g. pre- condido, occulto .•~ Inclinado, em declive,
soo corre -: «navios escoltados por !luJUa ~ Que tem o angulos cortados, rombo.
fragata"
" D i z . e do parallelogrammo rhombo, ou
J;scoltál·. V. tran . (do FI'. escoriar) ~azer, rlHJmbóide; da sala que não é bem quaou dar escolLa.
drada, ou qne não Lem eguae os lados
.':s~omlH,.·óídc. , ou - ".-Idos. . m. VI. oppo tos. ~ Casa esconsa.; a que tem o tec(t. ichtiol.) Família de peixes aCanlholJte- Lo· inclinado, e é de ordinal'lo formada no
l'yg-io .
de vão do telhado. § Esconso de cel'~ello ou
J!':"colllmuuá., atif 2 g. O me mo que do miolo; diz-se da pessoa que não llen a
Descommunal.
bem. qne lião tpm bom juizo. /Jtm. !I'~IO,
g':SCOIIIIll"llltão, .';",c<,mmllu;;á,·, e der
Carla. 23. R Esconso; fig. que é parCial,
V. Excommunbão, elc.
que não é recto. § 11' esconsa; loc. adv. as
!':scondl,.illta, S. r. (ant.) Escol1detlouro. occulta~. g FaltaI' á csconsa ; loc. adv. por
~':scllndcditlltll, S. r. (anl.) ilr. Vicia So- ge. to , por não quebrar o ilencio com pa/iI. c, 5. V. Esconuedouro.
'lavras como faZIam alguns frades J3 'llcdi.'scoudcdÔll'o. 1'. E'colldedollro.
ctinos, e Cartuzianos. Elucld. § -~. m. O
I1s"ondedól', ", S. O que, a que e. con- angulo, ou quina resaltada, irregular do
de, ou occulta alg-uma cousa. Corl'ea, 6'onsp. edilicio:
ligo o escol1so de alguma CifILsa;
lmiv. Carrt. D. B. Pel'.
a irregularidade d·eJla. § Esconso; o quar.,.. ,conde".),"''', ou - ilil'o, .. 1Il. I~scon- to da casa. que tem 6) tecto inclinado, e de
derijo. Sá a MiT. r 125.
ordinal'io c à(lroveila do e paço que fica
EOlCllndcdúl·I!. S. f Encobrimento; ac- 110 dcsvão do telhado, no vão da e cada, etc,
ção ou eJl'eilo de 'cJlt:olJril', ou r~concl r al1':SClllllil", v. trans. ne conlar, compu!ruma ::o\lsa. 11. Pe,'.
: tar. Cal'e/. IJ. 11. Pel'.
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1·;.~cillltO, S. m. Desconto, calculo com· de mui rica fazenda" B. 2. I. /1. C 2. 3. 2.
plltação. Card. D.
' - v i l l a escorchada do mantimentos» e 3. 3.
";!Icóalra, prep. (ant.) Para: v. (I. escon- !l. "c,lcorcitaelo o galeão de quanto levava»
lra o sol ; escontra o norle. AI. e Moça, L. 2. § adj. (no brazão) Animal -; esfolado.
C, l4. "Arima tornou-se esconlra a donzell;;sco"cbJldõl', S. m. Oqlle escorcha. Sim.
la» e EcJ. 2. -escontra Jano tornou· se.. lneel. Afaelt. r 56. ,,- de colmeias».
2. 54.1. "escolllra a serra- § Contra. Jltem.
Q';scol'cilll1llenIO, S. m. O acto de esfoD. João /. 2. 1J. 576. "vimos a Deo [lI:!r no lar, Otl ser e folado, ou escorchado. § fig.
e esconll't), os cismalicos» P. ela II. Gm. '1'. "O - dos povos com tributos mui pesados,
3. p. 515. "demanda escontra o dito leguar» e mais pe adamente exigidos e recadauos»
1'. Contra.
§ - de colmeias; furlo de mel. Leão, ColI.
.'scoll\·é"" e pI. .·:SCOIl\·Í'ZCI<. n. Naul. p. 21. n.· 1'2.
.1. {. á'2l. V. Escouvens.
F."co,·chál· V. tran·. (ue corcha) Despo","col'clrol S. m. (t. naut.) Ilastea com jar da corclta, ou casca: "se escorcl/ardes to·
um pedaço de pelle de carneiro em uma da (a arvore), éca, on apodrece .. Ceita, S.
uas pontas' serve para alcatroar os costa· p. 335. \'. Corcba. § Del'pejar, v. g. a casa,
uos dos navios.
de fazenda, o navio, da sua carg'a; 1'ou";§COllclismo, S. m. (t. de anliguid.) bar. IJ. I. r. 13. e D. 3. {. 74 V. Uoulo, 10.
Crime dos que deitavam pedr'as no campo 3. 14. "roubar, e - tuelo o que podérão»
de algum seu inimigo, para lhe tolher que «foi escorchm' ~lojate Cnn de algum dinheio cultivasse. Era crime capital entre os no- 1'0" impondo-lhe contribuição por causa de
manos.
guel'l'a. 13. 4. 7. 4. § Escorchar o segredo;
F:~copctn S. r. (do lIal. schioppello; do til'al-o, dp.scobril-o por força, ou manha. R
LaL seopus, alvo) Especie de espingarda 'Esfolar, despojar da pelle.
mnito curta usada UOS miqneletes atirado.·:sco,·clonch'n. S. f, Planla medicinal da
res mui certeiros, rias montanhas de Cata- família das compostas, que tem a virtude
lunha. Cam. Canç. 14.3. § (L pop.! Espin- de curar a mordedura da vibora. (SCOI':;ogarda.
Na ordens militares, clas-e infe· ncra lIispanica. LinH.) Bl'ol. C,
rior á dos Freires.
g'lscô,'C;o, s. m. (do ltal. scorzio) (t.. de
t:SC01.ctúdn S. f. Tiro de escopela . es- pinL) Abatimento, ou dimiuuição de um
pingardaua.
'
corpo, que segundo as regl'as da per"pecli.·;!ICOIICI'lI'íll, S. f. Gente armaua de es- va ~e representa menor em ra7.ão da distancopetas. Freire, 2. n.· 73.
cia. § ~'igllra mais pequena que o natural:
1·:8Clll.ctcÚI', V. intrans. (anL) Dar liros "os homens Ilel'oieo do bom tempo aindâ
de escopeta; alirar espingardadas. ["reire, apparecem em suas ~randes eslaturas; !Loje
'2. n.· . l.
não aclJamos que pintar senão escorços, e
!';SCOllctêll'o, S. m. (anl.) Soldado arl1la- pigmeos, ainda qlle os queiraes agigantar»
do de escopeta, que Iem ewopcta. LQuo, f.
l'l,,;cÓ"dlo, s. m. (do UI'. slrorclion) lle1'va
1I7.
officinal aromatica, da família das labi3.das.
.;;"CO[IO, .. m. (uo LaL scopus) p. u . AI· (SCQl'ciium, on lri:ca{]o paluslris.) COIT. ele
VO, ponto, filo, em que se põe.a mira.
Abus. p. 333.
r.:"coItl'O, S. m. (do Lat. SCalpl'llln) Ins11scól'in, S. f. (tio 01'. sMl'ilL, de .11.'61', exlrumento de cortar; de ferro ou aço, sem cremento) A parte gro seira e rézes, que
cabo, do qual tr.>am carpinteiros, entalha- se separam dos melaes, quando se afInam.
dores, canteiros, eslatllarios, fahricantes de M. L.us. 2. G. § lig·. A parte baix.a da rluimoS'ens, em pedra, ou pau: algllns'6sco- be: a escoria elo povo. 11/'1'. '1. 21. § tlg. "A
)1/'Os, para lavrar corpos menos rijos, tem caridad alimpa a escoria e fezes do peccacabo de pau embebido no alvado opposto do» Narl. Cal. -fezes do mundo, e escoria
ao gume: "aberlo na rocha ao escoproJl Luc. de todos os \Iomen~JI Luc. 7. 23. § Vileza,
7.21. Leão, LJes(:r·. c. '2:1.
baixeza. COl'le Reat, f'. 'lU V.
.·;scórJl, S. r. Peça ordinariamenle de nlaI';"col'iaç"o, e derivo \'. Ihcoriação, elc.
deira, collocada obliquamente contra o ob·
";"cOl'i' ,'. V. lrans. O mesmo que Escojeclo que se quel' alllparar, segurar; espe- rificar. § O mesmo que l~xcol'Íar. I'.
qne. ~ (no guinda. te} QualqueL' dos paus,
i1SCOI'.IlECllÇào s. f. O acto de sellarar
que suslentam o hailéu, entre n- Ilasteas a esconliS do melaI.
do pau da grua, e a roda. li fig. Arrimo,
I'~sc .. l'iticl'tr, V. trans. LimpaI', separar os
amparo: -os que põem a escóra em coisa~ metaes das escorias.'
inconstantes, e mudaveis>, Paiva, 8. r. 302
5;~sco,·lfI"llCi)J'lo. S. m. Vaso ou cadinho
V. "a bombarda maimona, em que os cer- para limpar, purificar os metaes, separancadores linllão a sua principal eSCOl'lt" con- do·o uas el'corias.
fiança esperança para combaterem. An(l)'.
1·:1<co".illmclI~o.. m. (anl.) Desmaio, 011
• C/II'. '2. C. 90.
accldenlo. PI'. ela /J. Cm. T. 3. P. 785.
1';8COI'ill[0, p. p. de 1\ coraL'. Sustiilo com
.·:lICO".jill·, V. trans. Torcer por em llose.coras. § lig. Que se firma, runda. § I~spe· lura rorçada, e violenta.'
ram·ado.
E"co"jú,' v. .intrans. fig. Eslalar de dóI':
1':~COI'''lJIêlltO, S. m. O aclp e em~ito ue "minlla alma de dóI' e..lco/;;a" Presles, (. 1~6.
escorar.
"em mCj'O do que escrevo, esc01jo" e eslalo..
l1.~co",á,·, V. lraus. u-ter com escoras. i. é, confranJ.q,-me de .dór. IWaus. r 21 V.
especar. § Escorar-se, v. ref. ou
. "oos que escol;7ClO por maIOres postos, e rner1':I<COI'ill' V. intrans. Suster-se em escó- cesv P. Rib. Luslre ao Desemb. do Paço, e.
r~s: do navio, que tem o bojo despropor- 1. p. 9. anciam, rebentam. confrangem-se.
C10nadamenle pequeno. se diz, qne não lem V. Esgorjar.
em que escon. § lig. Fundar a sua espcranx')"cul'uudn, S. r. Pancada, ou g-ofpe com
ça; razer fundamenlo; arrimar-se, eslri- os cornos; cornada, marrllua. Cal'et. IJicc.
bar,-se.:. v. g. dai·me cá psse 'f'ullio, e es e 1':scol'ulidIlIllClltc, adv. (L lig. e famil.)
QUtnllhanu, em que loctos se escoram. Eurr. Com desprezo, e como escornado.
P!·ol. •el·rei de CoclLim, em (tuem o arceM;;sCOl'lllÍldo, (I. II. de Escornar. ~ fig.
ulago escorara.. {fOltVeCl, f. 53. B. 3. 5. 8. Desprezado: "escomaclo rIo pai, e cios parcn-as cartas, em que elle mais csooravalJ (es· tes" Fel'r. l1,'islo, 5. 4. Paiva, S. 3. 26l V.
lribava disse ante, r-il. c. S.l Paiva, S. L. .buscarem a Deos escomarlas . .. da terralJ.
{. 4'l v "Senhor, de quem pendem as suas
)';liCO"lliu', V. trans. ferir um animal a
esperança', cm cllja misericordia csco,'ão» oulro c:om o comos; marrar. 111. e lJJOÇ. r
«- no favol', e ajuda (ele alguem!lJ Maus.. 31 v. § fig. Fazer arremcllidas. e grstos coSã JUlr. -tão altamente a alma se escora" mo os do boi, que e coroa. S(i e ~lir. Eslr.
«cscorào-se as esperanças de se salvar» Pai- "dá á cabeça escomando". fig. Envilecer;
!'a, S. I. f. S8 V. "escorl~ a nossa consola· abatci- com deSlll'ezo. Sa e JI1i7'. Aulo elo Dia
ÇiLO» ibid. 3fJ'2.
ele .Jubo: «lambem lá no illf'ot'llo se sabe
i·:scllI'bÍltico. \'. ucorbutico.
dar pennada, entrelinhas, e riscadas, fazer
•·:seorbúto. \. 'corbuto, etc.
do torto direito, c ('Sco/'/w,· lfualquel' feito"
K"COI'ciu:. V. tran . Fazer e~corco.
(B. P. lralL. venlüal'e). § Desprezar, escorI·:.sclll·chnd.. , p. p. de ~~scorclJai-; e adj. raçar. § ádag.: "A quell1 dão, não esCOI',·deixou a fortale7.a c,w;o/"Cltcula de! gente, e nam.
munições» Casl. 6. c. 80. r 197. (quasl n~a, I .1'lC01·llcndi.... n, auj. Que escorna, e l'eou esfolada) e G 130. "cscol'oharlas as naos re com a ponta; que tem a manlHt dc mal'-
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raro Per. Ilibl. T. I. p. 23~. "boi cscol'/leadol'».
E~.Clll·"C'''·, v. inlrans. )[arrar, escornear a milldo.
!.lSCOI·ulchúl·, v. trans. ~'erir com os
cornichos; escornar, manai'. § -se, v. reco
Urincar 'm, ferirem-se com oscornichos: IIeseONdcMo SP, os bodes com as cabritas».
}o;sco,·oill·. V. Descoroar: V. 'l· - o inuro
pOI' cima; desmantelar. lned. 3.203.
.·:scol'odóllia, S. f. (L bolo) Planla la·
biada_ (Teucri'U1n sCJl'odonia. Linn.) Bl'ol.
Q·;rlco,,[.éllll, S. r. Peix.e thoracico de que
ha varias e~pecies. Uuv. I. 4.l6.
";scoqlliio, s. m, ((lo Lat. scorpw) Lacrau, animal venenoso arachniueo, da familia dos pedipalpos, tem a caucla longa
terminada por um ferrão, e o ventre é guaro
necido ,de laminas em rórma de pente. Dclic. Ad. p. 13. "Quem do escoryüio está pieado, a somhra o espanta» § Slgno celest<',
que está entre o da balança, e o sagittario.
!í Antiga machina militar de alirar pedras.
§ Escor/7iões, pI. acoutes de abrolhos, ou da
herva c wmadascoipius. §il. Disciplina cheia
de nós, e chumbaLla nas extremidades.
Cunho lJisp. ele Lisb. "que os açontassem
com escorpiões" "cardavão, e ara vão os corpos dos martyres com pentes, e g:arfos de
rerro, a que propriamente chamao esCOI'piões.. Vieil'. 4. 153.
.
K~eol'l)iàll S. f. (L bolo) Planta legull1Lnosa. (Scol'piw'us 1Hll1'icala. Lin.1 Brol.
I':l:lcoqllolclc, adj. (L boL) Que é seme!hante á cauda do escorpião.
fo}scOrl'nçitr V. trans. (L pO[1:) Afllgental', expulsar, pór l'Óra.
"sco ...... ahns, S. f. pI. Fundagens, que
escorrem no Um de um liquido, que 'e esvasiou; ou o pé que fica 110 fundo dos "a·
sos.
1·:SCOl'I·.ililO, S. m. O mesmo (lue Escorralhas.
~1scon'ed""'lI, S. f. A porção l).o \iquido
que fica pegado ás medidas, e se dClxa es·
correr nos funis, on de outro modo: ·as
- rurta o astuto taverneiro, e diz que clã
vertedt:ras, medidas sobre o funil» Eciil. do
Senculo.
!':scol','c:;nlléln, S. r. O acto de escorregar. § Iflg. e pop.) Deseahida; descuido.
§ Lúviandade, f,dla da mulller, que afl'eclou
a sua Ilonra.
.';,;corrc;,;ntlico ou
K~CO""CgJltHõ, '", adj. I\es\'alaclio, facil
de f'scorr<'gar; lubrico. Paiva, S. l. l!l4 V.
"dLe tão escol'rcgarlia, e lão luhrica esta n05S1\ natureza" ~ Estes dois adj. devem dlstlngnil'-se; escol're(lacliço é aquillo, que facilmente escorrega por falta de firmeza propria: V. g. 11(; escorregadiço: e IJ.lcolngadia é aquillo em que racilmente se escorrega, porqu~ tem a superlide oleosa, ou
muito Iiza: V. (I. lagea escorregadia.
..
1·:SCO'·l'Cól·,..lolll·O, ou - oh'o, S. m. Llio lubrico, resvaladeiro. [Jel'. Bibl.!Í. p.
565.
';;seul·,·cg"tl"'·'" S. r. Queda, ou c~ída
do (rue escorrega. § lig. Erro, deSCUido,
inadvertencia. LJ. P.
1·;Sc,,,','cg.. mcnlo. IT. Escorregadura.
ln: Viell' !llon. C. 6. f. 12.
1·:SCI""·,,gÚ,·, V. intraus. Ir resvalando,
deslizando-se, levado pelo projlrio peso, ou
movimento obre cousa lubrica, ou de ladcira plana, nrLO c cabrosa : coner, mover·
se l'acilmente, e depressa: «aguas corrontes, P. fontes pelas pedras escorl'e{]ão, e se
deslizão» "eSCOl'l'ega pola agua o lenho llntado» Eneida, 8. ~ l~ "cscor'I'Bgão pelo gelo.
"escol'rega1'l19-me o pés na ladeira ~e bar1'0 com a chuva., eseQl'rega a cou a Itza, em
que a mão não póde fazer boa presa; OL~ a
cousa, em que não se fez 'presa cOl~ a mo?
por de~altento: "escorl'egou a enguia» -rs.corregou o copo, e caiu'; escorragalll os 1JIJS
nas pellms J-izas, lodosas, nas lJra,nchas ell~
scbadas, ele. - no caram(;lo (JJatlllando) .
fig·.,Fugil': "o tempo eseol're!7a» .A~W:. c. 2.
§ Escorrcgar a tinglla; t1g. prol~l'lr mcol~~
silleraclarnenle alo'uma cousa. § J!,scO/'I'lJflaJ.,
passar: "roi csco,'?/'egemrlo de oiteiro em 01teiro» passando pouco e pouco de um ~ outro. [nal!. 1.. 487. "escol'/'egar na pratica a
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outro propf)sitou O!n'. (/~ D. IJual'le. "Este para a desp')za commmr.. § De escole, por
lIOSSO sel'mao (practlCa, dialogo) escol'regan- de cole; 'Iuoticlianamcnte, sempre. Oalv.
do se apartou das conver 'açõe' do sapien- ChI'. c. 41.
tr.s,! Res. !-~/. f: 61. "cscol'rega pela vida a I 1~ cotch'a, . t. (t. lIallt.) Peça do navio,
allllzade" tbzd. f. 09.
onde se fixam a escota-. Goes, ChI'. Jlfan.
l~s~ol'l'e;;l\l'el, adj. 2 g. Lubrico, escor- 4. c. 78. "a esco/eira" C01/.10, 4. 7. 11. .das
rp.f.I'adlO: "escol'rcgaveis caminhos·, ii!ed. I. escolelras. pI.
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que os arlilheil'os limpam a alma da pera;
lallada.
.~·"eol·I\I11Íl', Y. tmns.• eparar de matC'ria~ estranha a limallia, ou as areias da
prata e do ouro.
l~sco"lIhelro s. m. O operaria, que nas
lofficinas de ourives escolhe, e epara do>'
124.
J""cotêlro, . m. O que viaja sem alfor-I resíduos a prata e ouro que n'elle eneonR~col'rêHo, n, adJ. (L pleb.l • ão, sem a ge e li ligeira' pelo que vae comer, e aga- tra.
.
men9r doença. B,.U. C. 6. 1J. 461 v. § Sem salhar-se pai' seu escote em estalagens e a. F.8col'lllha, S. f. dim. d E·cova. ~ Cadefeito corporal. Eu{,.. 3. 5.
pa-to. God. c. 28.
bello á escovinha; llluito rente. § II na qlle
F.l!ICOI·I'êl', v. trans. (do LaL ex, dE',
Escotilha, S. r. (do FI'. éconlille) (t. naul.) nasco entre o trigo, e dã uma flfir azul
Cltl'l'el'e, correr). Correr a agua, em CJuc al- Espec.ie de alcapão com que se fecha a en- (cyanus) § ii'a.:.el' escovinhas; (Ioc. !l0i'.) mo-o
gllllla cousa estava embebida, ou o liquido, tl'Uda para as 'col:lertas c porão do navio. ver os pés com grande agilidade 1'n1 certa:
que .se vae separando de algum corpo: "pôr Insul.~. 89. ~ Usam-se tambem nos tabla- danças pOjwlares, como no fanoI.lIlgo, 110
as rezes mortas a escorrer o sangue" Vie/:r. dos da scena 't!teatral. § tiO'.•Abl'ir as esco- fado, etc.
F,seo~ill', v. tl·ao-. (l. do Além·Tejo·)
"agoa, que as arvores escorl'em ... engeJan- /ilhas á liberdade" Chagas~ c. 2. 311.
do-se, etc." Luc. 7. 23. !\ (do L:).1. cxwl'reRqcotílhlio, s. m. (I. naul.) Escotilha Alimpar: «agua roxa sarna rs,·U.ca., lJelie.
?'c) (L de naul.) I'ds~ar arem, sem tomar, ou pequena, que fecha abertura estreita, por Ad.
vel' algu;n porto, ou terra, onde queriam ir, onde só cabe um homem, que desce por
Esco7.lmento, S. m. Quei.lludura, acção
ou qne se hana de encontrar. Vwir.~. ao. UOl pé de carneiro. Cun/II! e II. !laul. 1. de queimar, de descccar muito. Coul. ". 7.
"escorreo a Ethiopia" Albuq. ó.. 1'. N. P. e. 325.
.
9. "do meio dos montes para cima não se
61. lJ. 2. 7. 7. "em busca da ilba de Quiloa.
t':s~otí"mo, s. m. Seita, dOu\I'illa de crião os craveiros (arvores que dão o craa qual eSCOlTaO" Goes, ChI'. Afan. I. c. 37. SCOIO, ou Escoto, !tcrc:siarcha do seculo 1'0) pelo grande escosimenlo do vento e frio,
Eneüla, 3. 6S § Navegar ao longo; cos- IX.
.
que lhes são contrario-".
tear: "escorrendo a cqsta.. Vjeil'. J3. (Vo~
1':"~Otístfl' S. 2 gen. Pessoa que segue a
1':SCI'lImcnto e der. Cm·d. D. Y. E carSaudos.) 23. ,dlllma embarcaçao pequena ã doull'lna de Escola.
menta.
vela escorrendo a co~ta.
Ji:'H'otomiu S. r. (do Gr. skolõma, vertiJ~SC"I""", S. r. ~lulher capliva, que não é
l;;"cOrl'cl\ V. lIltrans. Io:,gollar-se: v. g. gem) (l. med.) Desordenado movimenlo dos livre, que tem um senbor.
esco~Te o 1'10; va a totalmento: "espera espiritos animaes nos ventriculos do cere·
K"CI,,,,·.igcm, S. f. Escravaria. Coulo,
neselo té que escorra o rio". § Escorrei' em bro, que obscurece e turva a vista, e fa~ Solil. p,.al.
SUÓI'; (phr. vulg.) suar cm bica.
parecer que tudo anda ao redor. Recop. ela
l':SCl'lll'lIl;buuo, s. m. () '.",l'·llIa da esF..~COI'I'ido, p. p. de Escorrer, c adj. Es- CirUl'f1. p. 176.
cravidão. § Adoutrina do, 'lll(; a ;ustentam.
gollado de todo, sCJl1 !tumidade alguma: v.
l~scOtúlllico, a, adj. (I. med.) Que di~
J'lscl'll1'ugístn, S. m. c f. Scctario, apog. a I'e" escorrida ele sangue: ,.fonte sempre respeito á escolomia. POI'I. Med. p. 285.
\ogista da escravidão. !1 -, adj. Que s rcll~anancial, nunca escol'rida•. § Sopas escol'Io:scon!?il', v. trans. Tirar do couce: fig. fere, ou. }Jertcnce ao escrnvagismo: ideias
?·telas; a que se escorreu o caldo sobejo. • do scu logal'. B. P~r. \'. GOUCE'.
escm!'aglslas.
F.scol'rhucJlto, S. m. Acção de escorrer.
1';~conce"t1ól', ", adj. V. Ewoucinlla.;iiCI·'"'ill', V. E-carvar. IJ. P.
§ O que escorre: v. g. - ela sopa; o caldo dor.
EYCI·1I1·.uío, S. r. (I. co.llecL) Multidão
que e ·coI'I·e.
~'~c(lnccill', \'. Escoucinltar. Per. Bibl. de escravos de venda; quantidade d'escraJ~sCul'I'Olllchlldéln, S. f. (L pop.) O aclo 4." Lív. elos Reis, C. GV. O.
vos; numero consideravel d'elles; escrp.vade escorl'O})lcllar.
k:.. concinh.itlo, p. p. de Escoucinhar. tura. M. P. C. I~. Lobo, 35. Amam/, p. 54 .
.t:!iCOI·I·OI,ichítdo, p. p. de Escorropi- ]rerido com couces. § Ex.tens. Corrido a Leão, DescI'. c. 36.
char. E~gollado; exhausto.
pontapés. ~ lig. AIl'routado.
l~scrlH'utill'"1 s. 1'. O trafico d'escravo,;
K!lcOI'I'OI,íchn-galhótas, S. m. (t. flO}).)
1~.gCO,,('.JllhllclÔI', u, adj. e s. Que e cou- a compra c venaa d'elles. § Numero eonsiSachrislão.
cinha; que dá cOllces.
deravel d'escravo; escravaria. § E craviJ'SCOI'I·OI'ich.il·, v. trans. (t. 1)011.) fieEsconcinh'.r, V. trans. Ferir com cou- dão.
bel'; esgottar até á ultima golla; cxhaurir; ces. Pinl. ilib. Rel. 3. [J. 89.. -com os pés o 1';SCI""'clho, Y. Escaravelho. Cal'd.D.
enseccar.
acalcanlla e escollcinlta•. § fig. "O nadador
"iSCI'1I1'ldiio, s. r. O e~tado ou condição
K~eOI't1l1ildo, n, adj. (L tlc fortir.) Guar- acalcanha e escoltcinl1a o mar" ilib. Relaç. de escravo; llaptiveiro, servidão.
a,sconclllhár, ou E>lcolcln!llil', V. inJ':tulrm'ioho, n, . dim. de Io:scravo, a.
necido de cortinas. Goes, f. 16. «sete reduclos hem escoI'linados". § ii, p. p. de
trans. Dar coucC,. Fil. E/!ls. Vcrs. "dá sa- Card Diec. B. Pel'.
)'''lCol'tlnÁI', V. trans. (L de furtir.) Guar- coens, escoucilllta...
1':""CI"Ul'lzildo p. p. de Escravizar. l\cnecer de cortinas: v. g. - 1!11l1'ccluclo, e/c.
Ji':~co"s"u'" V. Escu ·ar. Elucid.
du~ido á condigao de escravo. § ligo SubjllESCÓl'l'O, s. r. O fogão onde se põe a ])01F:SCOlll'CU!I, Casl. 3. r. 106, ou
gado, supitado, dominado. § il. snbsL
vara, para dar fogo ás armas. Espillg. PCI'{.
E.~ciHn·cs, S. m. }lI. (I. lIaul.) l1uracos
";"cl',u·l7.ál· 1 V. tr::.ns. uso Beduzir ã COII3. § A polvora posta para communicar o .na prõa dos navio, por onde saiem as dição tle escravo, caplivar: v. g. - as nafogo ao interior da arma, ou foguete: ti. g. amarras. Al/J!tq. P. 1. f. 8. "escouves".
ções, os homens; e llg. subjugar, supitar,
mol/wlt-SC a escorva.
I!: !;I ciu' II , S. r. (do La!. scopu/a) I'eça de dominar, senhorear·se: v. g. - os IJOVOS, UI1l
l;;scOl'l'lído, p. }). dc Escorvar. A que se madeira, metal, marfim, elc., em que estão 1'eino, elc. § il. !Ig,: - os entendimenlos, as
pôz a escorva.
fixados feixes dc cerdas, ou sedas de ani- vonlades, as liberdades. § E te vocabulo pa. 1':scol'1'udôl', s. m. Instrumento de es- maes; serve para limpar ouro, C prata: para rece tomado do Francez; em Portuguez liCorvaI' as peças e morteiros.
lir~r o pó do fato, dos moveis: ou do cal- nham.os subjugÇfl', caplivf!r, avassalai', /!I..:SCOI·,·... I·, v. trans. Pór polvora na es- çaao e dar-lhe luslro; para limpeza dos 1'anmzar; c _uao escraVl;;al'. iJ. FI'. F. de
corva: v. (I. - o f'aguele, a espingarda, a dentes, para o cabello, etc.
S. Lui;;. Closs. lJ. 5ó..
peça de artilheria.
U'SCO\'llllélo, S. f. Acção de escovar; caEI!'CI'Úl'O, aI adj. (do LaL harb. sclavus)
};scosedill'lI s. r. (aul.) Queimadura. da um dos toques da escova no objecto que Captivo, redUZIdo il escravidão; que e til
Cardo Barb. D. B. P.
se escova. ~ O acto de escovar li~eiramen- sem liberdade, sob o dominio absoloto de
I~sco"'él', V. tran . (anL) Ferir, magoar, te. § fig. Ensirtadela; rE'prehensao severa. um sonbor, assim chamado .p~la pO~'fi~lia
acoutar: v. g. - o corpo com golpes. V. Desl'scon.dól·, S. m. O que serve para es- humana: e fig. escravo dos VICIOS, palxocs,
cõser. Res. ·Chl'. J. iI. Aulegl'. f, 16.
cavar. ~ Machina para lilllpa~ ~o pó o tril>0' da cubif?U, fia sensualidade, e outros vicios
F.seosên, S. m. Certo g-enero de vibora
F.scol·alho, S. m. UtenslllO de padeIro predomlllanles: "o escravo corpo.. Sagmtn.
peconhentissima. Leão, IJesCI'. c. 31.
com que se limpa a ultima cinza do forno; c. 8. "alma escrava" c. 10. Ulis. 5. 3. -huma
ÉscosítlO, p. ]l. de Escoser (anlo) -unda- consisle n'uma porção de trapos, pregados alma
§ Povo -; que não goza dos direivão escosidos do nosso ferro. li. fi'eq. "náo na extremidade de uma vara, e que se ap- tos, e liberdades, e fóros, que as Jeis do
cscosiela de canhonaços" V. Descosido.
plicam molbados, ã ma~eira de lambaz.
seu I?aiz.lhe co!!ced~m: it. cuja liberdade c
":!lCOSIIllClltO, S. m. O damno feito. feJ':seol'ill', V. trans. Limpar com a escova: restl'lngld~ arbltral'lamente, e em damuo
rindo, açoutando. § fig. Damno, prejuizo: V. (I. escovar o {a/o. § (fig. e flop.I.Dar pan- da .republica, contra o bem commurn, e
.-o - que o veulo taz nas arvores elo cra- cadas com açoute, ou varas: castigar com n.lals ,do, que a este cumpre, ou é nece. savaI) Couto, ó.. 7. 9.
paucada § il. Heprehender severamente.
)'10. § Escravo, a. s. Pe, s,oa escrava: .a me'·:scoslóte, V. Esfusiote.
J·:scon"i1·o. S. m. O que faz escovas;.o Ihor cidade do Gharb e a mais bella das miF.scoto, s. f. (do !tal. seoUa) Cabo com que as vende:
nhas escravas a quem m'o trouxe)' vivo
que se governa a véla, para a virar, e toEscovem, S. m. (L naut) A:bcrtul'a cil'- aqtli" A. flel·c. Eur..c. 15.) ~ fig. "Es~ravo
mal' mais, ou menos vento, apertando-a, cular no costado do naVIO, por onde passa do trabalho· Lobo, f. 302. que se dedica a
ou alargando·a; sai das pontas baix.as da a amal'l'a.
.
elle com amnco c applicação. § - do. sen
véla. l'zei1'a, 10. 218.
F,sco"ílha, S. f. (l. de oUrJvesj Acova segredo; Oque o ooeutta mesmo com risco
":8CÓtC, S. m. (do FI'. anL éscot. hoje onde se guarda o lixo. § Lavar a eseovi/ha; proprio; - do seu dever; o que o cumpre riecol quota parle) A quota parle da despeza lavar o lixo. para apurar a prala, ou ouro, gorosamenle, com prejuízo de outros iuteI'eitá em commum, qne cnda Ilm deve pa- que vai n'elle: na. casas das fundições das resses. ;:; Ser esoravo de vicias, Ctlbif:a; i.
Itar ã sua parle. Eufi·. 2. 3. Aulegl'. 5. 5. r minas o rendimento das escovi/has ])erten- é, dominado, sujeito. § SeI' - elas sllas 1Jai161. "paO'ais o IlScol/lJ. Sá e Mi?'. Obl'. 2. IJ., eia a cl-I'ei. Regim, ele 4 de mal'ço, 1751. c. xõcs; não .as poder I:et'rear. g Ser - ll~ sua
210. "pob assi !te que havemos de entrar 14.
paiavm; J. e, estrlcto observador d ella,
~o pscole" Ar/e c/e FI/rlar, r ó.5. ~ En/ral'
;';''1C01'i1hiio, s.. m. (l. tle artilh.) .Especie exacto no seu cumprimento. § (I. pae!.)
/ln PolCO/I!.: eontl'ilmir com asna qnota parto tio escova c~'1indrlca de cabo compl'ldo com Escl'al'O do amai'; l'xtrelllo~o amante.
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f. lIma c.·J1ccie ue casa para indicar que e,lá por alugar. § para isso dcsLinallos. Leis !I1oel. § Celebrai'
contracto, ajnste. V. o p. p. § ./!,"scj·ijJlurar-sc,
/Jarl'eil'os; "soriplo, sOl'il11u1'a, etc.•

1·:SC1·tl\·o"íllho, a,
. dim. de Escravo
)';"cl'il'to, p. p. irreg. de J::screver, e adj. V. rer. UJJrigar·se a alguem, contractar com
a. flfonl. Arle, 10. 2. "escravasinha"
'(do Lal. SCl'iplus, a, um.) Que se escreveu. elle por escripto, ou eSCriptura: C'CSC)'UU1·;"Cl'cmellto. V. (Excremento.
§ Que c. ta ou foi representado em caracté- Tou-se o filho com o pai sobre tal desisteng·;"CI·Cl.\'t,,·, e ~er. (ant.) V. Escrever, Ires alphabelicos, ou outros convenci?na~~. cia" {co grande tenor Mongini escl'iplw'ouEluGÍcl. "escrepl'amn/ta"
§ llepresentado de qnalquer modo: § lig. E1- se para o theatro de S. Carlos em quatro
1;"C"C"UIl;llhll, V. Escrivaninha. O 1.0 xado, g!'avado: "Aos moutes ensJ?ando, .e epochas IFicas successivas".
F.... CI·;I.IIII·ÓI·lo, S. m. O que escriplllra,
é mais proprio mas o 2.° é geralmente llsa- ás hervll1llas, U nome qne no peito esCI'!do. Casl. 3. c. 'u.
pio tiuhas» Lus. 3. 120". § Diz-se d'arluelle ou I'az escripl.uração cm livros; escrevenl,scl'cvctlor S. m. ~Iau escriplor; Ci"cre- de quem ~e escreve, cllJas faç~nllas ~c ce- te. § (ant.) nomem versado nas Sagrada
vinl1ador: 110rrador de papel, 'U!au auctor. lebram. /ter1'. Oel. 2. 1. "ser~s escrt;J,lo, e letlras, nas S. escril1tnras. Ac. dos Smg. 2.
§ -, adj. Que e creve mal; qlle não tcm em al,lo som. callta~o" § .Ese1'tplo, suplno : 46 .
•'scril>lllrlil·;o, n~ adj. Que pertence. ou
menta litterario.
"tem-se escnlo mUltas Itvros e tractado "
. escripturas. Sete1'. Nol.
g.;,"CI'C'·Clhll''', S. f. O que se escreve. § (tem-se csc1'iplos s~l'ia erro); pos~o por, ou diz respeito as
Composição litteraria de pouco merito.
em lettra. Sever. D/sc. "tendo ~cnlo a v. m. Prol. p. '2. "obras thcologicas, e cscl'iplum•'SCI·c"i.mtc, S. m. O que escreve por van as vezes- § Esla.va esc/'/plo " bavla de l'iasll.
ESCI'il'tlll';"'t1CO, u, adj. Em que se desmodo de vida, lue copia o que outrem di- succcller por força. § Escnplo o escarrado.
cta em cartorios, etc. ; copista.
V. Escarrado. § lJens -; sequestrados, con- crevem retratos; ou estão descri pto.".
IEscl·il.ttll·ilh·o, :I adj. Da Escriptura
ESCI'C"Cl" v. trans. (do Lat. scribere) For- fiscado, perdido , para o lisco. OreI. Ar 2.
mal' os caractéres com que representamos 8'2.. t. encorporados na corôa.
. sagrecla; qlte lhe diz respeito.
IEl'Õcl"Ítn, e der. V. J~scripta etc., confóras palavras: esle meninrjá não escrev.e mal,
ES"I'il~tu~', s. m. Al1ct~r de obras escnescreve já muilo hemo ~ Reproduzlr por ptas, Ittteranas ou . clentlfJcas. § Auctor, ~yn. me a ornlOgr. hoje geralmente usada.
.';sCI·I, ii, ou- "IUI, S. f. A freira encarmeio da rscripta o propri.o pensame.ntc, ou
~sCl'iptOl'U, s. r. ~uclora tle Ouras IJtteregatla da escripturação do convento.
,..
qualquer dictado, ou coplar o que .Ia esta- ranas ou SCI~nLJrJcas:
)';scl'i"llllia, S. r. Omcio de escrivão. §
va escripto, quer se empreguem os caraI;;SCI';I'tIU'lIlhO, dm1. de bscnptono. 1J.
O sen encargos.
cleres commun.. , ou signaes tacliigrapl1icos, Flo/'. 4. 15.
.
.
li';scl'Intllillh:l, S. f. Caixa com linleiro,
ou qualquer cifra. § Escre",!e1' em livros coma'Jsc.'·il.lól'io, s. m.. (do Lat. scnplorms,
11lcniaes; fazer os re pectlvos Jallça!Oentos. que dIZ respeJto a e cl'Jpta) qa~a onde o .I~t e o mai apparellto para escrevar. § Escri§ Esc1'everna imprcnsa, ou para a tmpl'en- Irado, ou advogado, o eSCl'lvao, tabelltao, vania. Casl. 3. a. 47. r D5. A7'le de Furla·r,
338. e. 58. O/'d. Af. V. l~screval1inha .
.Ia . collal1ol'ar nos jornaes, redigindo ar- etc., desllacha, e faz quaesquer outra serI:St"'i\'ào, pI. Escl'icães, s. m. (do lIesp.
Ligos de fundo, folhetins, chronicas, etc. § viços do sen cargo. § - de negocianle; caEsorever ; compô.r alguma obra, c.omo .poe- sa onde elle tra~ta os nego~ios, escriptura, cscriIJano; do Lal. sCl'iba) Empregado de jnsma di~curso historIa, etc. § fig. Flxar, e guarda seu livros, pal1els e documenlos tiça, que escreve o anto d'ante algum maI!ra'var: escre'vel' na memoria, no coração. commerciaes, recebe, acceila e paga leLlras, gistrado, ou tribunal, etc. : escrivão do ci§ Escrever a al!Jucm; dirií5ir-lLJe escri pto, e tem srus caixeiros a trabalhar. li Gal1ine- vet; escrivão do crime' esc1'ivão do juiz de
bilhete carta. etc. § - ,)S vens de a/guem; te em que e escreve na casa de habitação, 'paz, elc. § - ela pUl'idaete; (ant.) i. é, das
tomai-os para o II coo V. Escrito. OreI. AI. uas redacgões de jornaes, etc. li Escrilo- cartas cerradas, não palentes; secretario
2. 8'2.. I. § - genle " alistaI-a para a guerra. l'io; moveI antigo, esp cie de contador, com d'el·rei, de grandes senhores, etc. § Escrin. Dom. 2. 2 19. f. 108.
tampa por fóra, que cobre as gavetas: so- vães da camara; eram os que escreviam
ESCI'C"CI"SC, v. rer. Pôr-se no rol, con- bre a tampa, que as veze é em ladeirá, se deanle tl'elrei, e depoL o fizeram em vato numero; inscrever-se, alistar-se: "Ie es- escreve; e d'al1i lhe vem o nome. ChT. dos rios tribllllaes, como no Desembargo do pav/'eves reo" (com a penna, com que rJrmas Uoncg. 11egr. L. 7. D7. 2. Talllbem serve pa- ço, no Conselho lia fazenda etc.. diversos
um voto iníquo) Vwir. 3. 169. 2. sellten- ra guardar papeis, dinheiro, etc.lJ. Flor. 2. dos judiciacs. Ol'el. ltfan. l. 6. Epigr. lJaciar-se. § Adag.: "Escreve antes que d('s, e 211. <Ia ter no seu cofre ou -, o ouro que mgr. onde vem o seu regimento. § Esc1'irecebe antes que e.çcrevasll
lhe he necessarioll § Da-se o mesmo nome vàes da camam na mesa da Conscienoia e
J;!lcl'c"ido, p. p. desuso de Escrever. V. ao armaria em que e guardam papeis, e Ol'dens elc., estes eram da expedição dos
E cri to, que é o que màmos.
se póde tambem melter dinheiro, etc. B. negocias publicas, em cartas abertas, ou
M':"'CI'c"illhatlt)l', n. S. e adj. Pessoa (Iue Flm'. 2. 229. Preire, L. 4. <lno seu escriplo- patentes. li Copiador, amanueuse. 8al'I'Ciescreve mal, rabiscador, borrador de pa- rio se acharão tres tangas laris, e humas /'os, f. 64. c'auclores Gregos, e Latiuos,
pel. § fig. M~ll e~cripto.r, mau anctor, que disc~p~inas, etc." § Lagar onde se guardam cheios de tantas dicções falsas, que causanão tem menta lltlerano.
escnpLUras.
ram os escl'ivães idiotas, que os trasladavam"
)·:!lcl'cvillltiu·. V. intrans. Escrever mal
J;"cl'iptí"'a, S. r. (do taL scríplum) O § lJom escrivão; o que escreve bem e tem
a lellra~. § Escrever palavras soltas, ou acto de escrever. § Composição por escri- boa lettra. II. Vom. ~. 3. 7. f. 13'2. v. Coulo,
cousas illsignirJcantes para entreter o tCI1l- pto' c/ualquer cousa escnpta. Vicil'. 1.506. 8. 26. p. 401. § Esct'ivão; nome vulgar do
po. § Escrever para o publico cou as de .aque la escrilura fatal, que appareceo a Eumolpo. § Adag.: "Quando a rameira canta
pouco ou nenhum valor.
elrei BaILhasar na parede" Papel authen- o letrado reza e o escrivão pergunta quan),;!lCI·íbu. . m. (do Lal. soriIJa) Doulor, e lico, em que se contém o contexto de cou- tos são do mez. mal vai a todos tres".
];scI'obÍ<'lIiiHl0, n, adj. (I. bot.) O mes·
interprete da lei entre os Judeus. § (t. pop.) sas taes como obrigações, compras, e venEscrivão. Arle de F!tl'ta1', c. 59. Arr. 5. 15. das, contractos, doações, etc., feitas com mo que Escrobiculoso.
diz soriba. (alatinaelo). § Oflicio d'aquelles, certas solemuielades. ~ Os livros scientirJ!':scl'ohit'nlo, S. m. (t. med.) Pequena
que junto a pessoa do rei escreviam edis· cos: «Vejam agora os sabios na esc1'iplttl'a. fossa, ou cavidade. C. de Pallwl. p. 114.
tribuiam os seus decretos. Vieil'. l. 511.
Que srgredos são estes da llatUI'a') bItS 5. "cscrobículo do coracão".
)':SCI'íllbo, s. m. (t. de 'l'raz-os-Montes) 2'2.. § EscrijJttt1'a etc thealm ; a que fa:1em os
E;ocrobicnlt.so, - lISI', adj, (L bot.) DizEspecie de balaio.
actores, cantores etc., para representarem se dos orgãos, cuja superficie tem muitas
.·;!ilcr;lIio, S. m. (do Lat. esc1'inium) Co- em espectaculos publicas por tempo cleter- cavidades pequenas.
fre, escriptorio. deposito de arrecadar pa- minado, e segundo as condições estipula.'scI'oriutl, S. f. Peça de ferramenta, qne
peí . 11. P. 2. lJial. 4. C, 15. § Em'inio; es- das. § Escriplw'a sagraclet, ou sancla; a Di- serve para alargar os furos.
f:revaninha, tinteiro, PI'. da fi. Gm. 1'. 2. blia. 1'. de Agora, 2. 3. f. l36 v. § Barrei.;;scl·ófnln; S. r. (do Lat. scro{ulm, arull~)
45fJ,. «l1um esorin'io ue prata ... com as bor- l'OS <lsoriplul'a, scripto, etc."
Alparca; doença, que consiste no engol'gLEsco·il.tm·açiiio, S. f. Acção, ou trabalbo tamento das glandulas Iymphatica . e se
das, e pés dourados"
1';!lCI';1I0, ou J;;SCI'Íllltlo, s. m. (t. boL) de escripturar. § Tudo o que é coucernen- manifesta por pequenos tumores, e á vc;
Nomes que 8rolel'0 propoz para designar as te a arte, e exercicio de escrever com 01'- zes ulceras, principalmente no pescoço. E
bagas, e drupas seccas, e ainda mesmo al- dem às contas, e liVl'os de commercio. Diz- mais lIS. no 111.
gumas nozes a que Linneo chama pericar- se tambem: esarijJlul'ação C01l111lcl'oial, ,;si1;~cl·oflll",,·;tl, S. r. flerva officinal. (SOI'Opa , e nrlo sementes
oriplttração mercantil. § 1J. escripta de li- filIaria majol').
.,;ocl'il)ta, ou ),sc"ítlt, s r. Aquillo que vros, e papeis de qualquer repartição pu1';"Cl'Orlllul'íIlCIIS, S. r. pI. Familia de
se escreve ou copia. § O que esta escripto. lJlir:a. RC(Julam. para o encano do 1'io Cava- plantas dicot,vledoneas, cujo typo é a E § Ex.ercicio caligraphico, que se faz na es- do, 8.
crol'ularia.
chola primaria para apl'endcr a escrever:
r;;.~"'·il.tttl'átlo, p. p. de Escripturar; e
K':CI'ofllloso, ósa, adj. Que tem esCt·oesle menino f~:; uma boa cscripta ; esla es- adj. Lauçado em escripturação : v. q. nego- fulas, alporcas. § Osa-se snbsL
cripta eslá muito má, eslá cheia ete bOl·,'ões. cio -. § Obrigado por e cnptura' publ'tca
),;SCI'ÓPlIlo, S. m. (do Lat. SCI'Upu/W!l)
§ (t. uso no ilrazil.) Escriptllraçào commer- ou eCJlüvalente ; concertado. ajustado: V. q. Peso de 2fJ, grãos. § O escl'Opnlo de ouro sao
cial.
ficam es cripturados para islo, ou aqt.illO, 6 quilates; o da prata 24 grãos.
Escl'Íl.líllho, s. m. dim. ele Escripto: Bi- v. g. para oasar. § Al'lisla cscl'iptll1'aeto; o
a;;scl'otlil, adj. 2 gen. (t. med.) l'erlenIlletinho, escripto pequeno. 8. Pio 1'. 3. 389. que foi contratado para lrabalbar em espe- cente ao escroto. U. dePalhol. p. 117. "herAv. dos Sing. 2. 394.
ctaculos [JulJlicos POl' tempo determinado, e nias escrolaes".
.'sc"il.tll, . m. nilhete breve. § Com- segundo a condições estiJ1Uladas.
1f':scl'óto~ S. m. (do Lat. scrolum) Q bolso
posição por escripto. § Escriplo ete obl'igaE!!ICI'ii~hll'ill', V. tran~. BS(Jrever COm 01'- em que andam os testiculos, ou graos do
ção; cédula. rapei, em que ella está lança- dom, e clareza: v. g. - as conlas, e livros 110mem e outros an imaes.
da. § ESCl'ílJlo de signa/ raso; a obrigação ete collwwl'cio. § lJançar n05 livros mercan];"cI'otocélc, S. f. (t. cimr.) flernia comparticular. Lei da Deoil/la ete 1643. m. 3. 9. I tis as tran' acções comO?erciaes; lançar a pleta, que desce até o fundo do escrolo.
~ Escl'iptos, pI. pedaços de papel branco, elespeza, e receita nos livros de arrecadaF.sCl·"t1el' V. lrans. (ant.) gxcluir. liDe.
que' Se' põem na porta~ ou villraças de uma ção, de contractos, de administrações. etc, cml. ele 1476. Carla palenle ele D. Ar. V.
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EscrupuJisar.

j':SC"ullUluríu,

rados.

48. n." 38. V.

s. I. Escrupulos exagge-

Ii. JJom. l. 2. 34. Agiot.
Blttl. e
";"Cl·ulluleji..·• V. Escrupulisar.
1':sc,'upuUnho, dim. de Escrupulo. Ceil.
S.l. 253 v.
(':"CI'U!lIIlct'Il"

Lus. 2.

7~8.

";"C"UlU,lIzal",

OU -

SÚ1',

v. trans. (de

esc1'tLpulo) Inspirar escrupulos de alguma
consa: -esC?'U7Julisando-lbe a consciencia
com peccadilhos de seu feiLio» "escI'tLpuli-

::ão-Ihe as coi a~ leves com grande crimeza. se são contra seus interesses)). § Os
classicos escreveram escrupulear.
1':SC1'UllllllzÚl', v. intraos. Ter escrupulo, fazer escrupulo.
j':'~("'i'lllllo, s, m. (do Lat. SC1"l./'7Julus, e
os deriv.) Cuidado exactissimo. § Duvida,
que nos traz desassoceg'ados, ácerca da
verdade, ou falsidade, e assim da bondalIe, ou malicia de ;,I!!uma acção. Viei?'a, 10.

2/,6. 2.

l;s(n·"lH,.ÓI!lUllIcnte,

pulo. l"ieim, 3. 161.

adv. Com escro-

E"Cl·llllllloNldúde. s. f. Grande exactidão no exame, e averiguação das cousas;
t:nillado, diligencia exacti&sima. Per. Bibl.

liv. 1. de Esdms, c. 2. nola, m.
":"('l'upnlosínho,

dim. de Escropulo.

Carla de um amigo a O1.Ll?'o sob7'e a OOiç. de
Oam. de 1779.
E"c"lIlllllóso, ÓI!IU, adj. Que tem escruPlllo; du vidoso, incerto, ácerca da verdalIe, ou bondade. Vieira, 10. 287. 2. § CuilIallo '0, com miudeza uo que faz; ou aeompanhado do cuidado exacto: v. g. - exame.
S Sujeito a ter escrupulos i tímorato. § Que
causa escrupulos. Panl. et Av. c. 46. «tendo
por coisa - e injusta lançar os trinta dinheiros na caixa do templo" Vieira, l. 519.
"que - officio!"
1·:"Cl·llt....lo, p. p. de Escrotal'. Que se
buscou descobrir; qoe se descobl'iu com
trabalho.
":",crut,adõl', u, s. ou adj. (do LaL scrulalor) Que recolue os votos do escrutinio,
e conta o que ha contra, ou a favor; escrutinador. ~ Indagador, ou investigador
do occolto. Vieira, 9. 246. Cam. Eleg. 11.
"a leve fantasia sagaz escmladom e diligente".
I~SCI·"t"'r, V. trans. (do LaL scl'Ulali) Procurar, descobrir o que c occulto e encoberto, ou secreto. Ma'us. "sc/'ulandfl do profundo (mar) a parte interna.. «escrular os
abismos do coração IlUmano.. «CSCl'lLla?' o
mais recoodito da natureza" escrulal' a vontade de Deus; os intentos e segredos de al"'uem; o coração de outrem; o sentido, ou
mente das palavras obscuras, etc. § Inquiri I' os votos, pareceres.
l;scl·ntlllndi..., S. m. (vocab. modo do
Hesp.) Aquelle a quem em eleições incumbe vigiar sobre o escruti Ilio, contando os
votos, lendo os nomes que se contém na
ceduJa , ou listas, fazendo as descargas nos
cadernos. etc. lJcCI'. eLe 26 de Novemb. de
1830. V. J~scrutador e Escrutinio.
),;Scl'lltinà,', V. intrans. II ecolIler os votos
na I1rna, e fazeroapuramento de wna eleição.
Elicl'ntíllio, S. m. (do Lat. sCl'lLliniwn)
raso, urna em que se recolhem os votos,
ou os papeis de sortes. § O acto de se receberem os voto na mesa, e serem recolhidos no escl'ulinio, na urna: vae 7Jroceclerse ao escrutinio ; o escrutinio já 7Jl'incilJiou,
,já acabou. § ESCl'UUnio de lista; systema
eleitoral, em que os eleitores votam por
gl'andes circumscripções; devendo conter
a lista de cada um tantos nome, quantos
lem de ser os eleitOs pela circumscri pção.
~ Escrulinio sec?'elo; aquelle em que os volos não são declarados. recoUlendo-se em
urna, sem signal algum interno ou externo,
que possa fazer recoohecer o votante. § ii.
Oque se faz por espheras pretas e braocas,
ou por outro qualquer meIO oonvencional,
tle modo que 'e não conheca quem voton
111'(1, ou contra, quem approvõu ou rejeitoo.
~ Inuag'ação, exame de eousas occulta , e
t1iIIit;pis: «escl'ulinio da cltronologia» VieÍ?'a,
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""CIlU"O, ou EUl!lcaro, S. m. A língua
do povo da .Biseaia, basco 011 vasconço.
.J8clldÚdn, S. f. Defesa de escodos, amparo, defensão. Carla {to lJuque lJ. Jaime a
JJ. J. /li. sobre a lomada de Azamo?': «que
nos cercassemos da parte de fora de escudada.. Prov. da B. Gen. T. 4. p. 39.
.:8Clldúdo, p. p. de Escudar; e adj. Coberto,
defendido: -escudados de mantas fortes"
para combater a cidade. Pina, Ch?'. Sancho
I. C. 10. § fig. «A si mesmo tinlla por seguro, e escudado do Senhor- defendido por
el1e. Luc. 4. 8. § Livre de cousa má: «a virtude os tem escudados de tuas maledicencias, e calomnias..
1~8clld"'r, V. trans. Cobrir. defender cobrindo com o escudo. § fig. Defender, proteger. B. 2. 3. 6.•a náo estava quasi barreIra como para escuda?' os seus..
• ~l!Iclldá,·.8e, V. reI. Cobrir-se com escudo; e fig. cobrir-se, defender-se: v. g.
escudar-se com mania. Ch?'. J. 1. C. 27. «escudou-se com a mula.. Ulis. I. sC. 5. f. 45.
"por me escuda?' do fogo, cahi nas brazas..
provo § fig. Escudar-se com algo mzão, conset1lO. elc., defender-se alJegando-o. Vieim,
2. 119. Pinhei?'o, 2. {. 3. «escudei-me com o
silencio dos manhosos revézes das linguas
alheias))
Esclldelrádo, p. p. de Escudeirar; e adj.
Acompanhado, ladeado d'escudeiros. B. P.
.;,.clldelrõo, S. m. augm. de Escodeiro
(L depreciativo). Gil. Vw.
Escudeh'úr, V. trans. Acompanhar alguem como escudeiro. § -, V. intrans. Fazer oficio de escndeiro.
);"clldelrátlco, n, adj. Pl'oprio dJescudeiro. § SlLbe?' escudeimlico; discrição de
praguento, mo.tejador, maledicente. Eu{r.

I. 4.

":sclltlelrícc, S. f. Acto, emprego. façanha. ou dito proprio de escudeiro. 1'. Rib.
2. 11ml. dos Til. ela Nobl'. 121. "convertendo
em eSClLdeirices os procedimentos fidal~os •.
J':scntlelríuho, S. 111. dim. de Escudeiro
(L depreciativo) Ined. 3. 253. «com eS~1.111ei
?'in/lOs de sua casa· (do conde D. Duarte).
j':sclltlch'u, S. m. Pagem, ou criado, que
levava o escudo do cavalleiro, em quanto
este não pelejava. § O que pelejava com espada, e escudo a pé, á rlilfecença do cavalleiro, que servia a cavallo. Sever. Nol. Disc.
3.20. Parece que tiveram algum tempo trajll, e habito proprio do seu of1ício, H gra5. n I. § O que recebia
duação. Ord.
salario, e ordenado de pessoa nobre com
obrigação de o servir na guerra, e acompanllal-o, quando o senhor o requeresse. C/l?'.
eto Oondest. Ined. 2. 24!l. "e e ·tes homens
meãos, as i escl/clci7'OS dei-rei, como vossos
(de D. Fernando de Noronha, o neto por .ba tardia (['el-rei D. Henrique de Castella, c D.
Fern. de Portugal) e meus (rle D. Duarte de
~Ienezes. conde de Vianna) ... lIquem com
vosco» V. l\scudeirinho. Ord. Filip. 1. 66.
42. Escudeiro de linhagw', ou da criação
de algum fidalgo, ou outra pessoa, qoe em
sua casa criar, e fizer eswdeiro, trazendo-o
a cavallo, sendo tal fidalgo, ou pessoa, que
costuma ter em sua casa escudeiro, serão
escuso de pagar fintas. lnOO. 3. r 242."escudú7'0 de hnhWlc1lt, que o conde D. Pedro
criara quasi do berço» Ord. Man. 2. 2(j. 16.
e 57. § Homem di tincto, que passava a cavalleil'O: depois deu-se o fóro de escudeiro
fidalgo, a plebeus, que podiam accrescentar-se a cavallei?'os lida~70s; assim antigamente o c6tvalleiro fidalgo cra accrescentamento de escudeiro fitlalgo, e este procedia do simples escudeiro, que fóra 71agem ele lança, ou moço c/c esporas, e vem a
ser filbado, ou tomado por fidalgo. § Escudei?'o fidalgo, dá-se por accrescentamel1to
aos moços 'da cantam: § Escudeiro de linha!lem; o que procedia de escudeil'Os nobres e
honrados. Ord. Ar. 5. 43. 4. O'estes era Camões, e outros que taLvez mantinham. e davam soldos a escudeiros de menor sorte,que
serviam com armas, e cavallo. Leão, Ch,'. J.
I. C. 50. "Afonso Lourenço era homem que
tinha escudeil'Os, e homens de pé... Avia
tambem na villa outro escudeiro ... do qual
se não receyava Ayres Gomes, posto que tivesse escudei?'os, e J)oa casa.. e V. C. 52. r
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219. Ord. N. 5. 83. § Escudeiro granr/e, ou
de grande condicão; talvez os fUlalgos eSCl/dei?·os. § Escudêil'O de rardagem ; o que nas

batalhas se puuha de guarda á fardagem,
por menos valoroso. Eurr. 5. I. § E cudMo rrue acompanha senhoras a oavaJlo,
ou a pe; e é criado de maior graduação; c
assim, o <Iue serve o amo nobre em erviços, para que não servem os lacaios; e d
ordinario sào homens de bem. § Porcos poscudei?'os : (t. de caçador) são os mais novo.
que os javalis reaes, ao sahir ua malta,
mandam dianl'e. § Adag. -Tal é a casa de
dona sem escudeiro, como fogo sem trarogueiro» "Ao esclldeiro mesquillho, rapaz
adivinho" "Assim se faz do escudeiro rapaz»
«O escuclei?'o deita-se tarde, e Jevanla-~e
cedo"
E"clldeh'óte, S. 111. rI. pop.) dim. de I';scudeiro. Git Vic.
F.sclldéllu, S. r. (do Lat. sculelta) lispl'cie de tigella. Vieira, 10. 287. "lIuma - lIt'
lentilbas» «escudella de agua. V. do Arc. I.
2. «cscudelta de leite» Luc. 4. 4. § EsCllcft:/linha, dim. B. Per. § Adag.: «Qoem esmtd,'/ta d'outro espera, fria a come" «Não qnero
escudelta de ouro, em que cuspa sangue».
Esclltlellútln, S. f. Quantidade, lJOrçiio,
quê leva uma escudella.
ESClldcllár, V. trans. Encher escudcllas,
repartindo o comer. !l Adag.: "No escudellal'
verás quem te quer bem ou ma]",
.::"clldête, s. m. dim. de Escudo. 1.\ cudo pequeno de ferro, ou outro metal, onde
estão gravadas as armas de al&:uma familia,
e servem de ornar, V. g. grane, capas de
livros, etc. M. LtLs. 1'. 6. p. 48l. § Esc!l(feles, ou conchas; sào umas como escamas,
qne os falcões, e outras aves tem nos sancoso Arfe da Oaça, p. 3. § Escudele; obm d
metal, lavrada, ou liza, que se põe na gl'-vetas extenormente, por onde entra a have, ou se fixam argolas para abrir esp lho.
de fechadura; tarja. Tambem os ha de madeira.
ESClldílho S. m (I. bol.) Especie de receptaculo, que se acha nas frondes e tl'oncos dos licheus. Brot. JJ. § (t. de hist. nal.)
Tuberculo, que se acha entre as liga 'ões
da azas dos insectos. OlLvier. 2. 7J. !l3'J;scllllllhóso, Ó"" adj. (t. boI.) Que tem
escudilho.
1':SClltlíllhll, S. f. Planta crucifera.
I;"cutlillho, dim. de Escodo. M. Lus. 3.
tO. II. Nobit. Porlug. C. 38.
)';"cúllo S. m. (do LaL sculus, ou scutwn; do 01'. sk!flos, couro) Arma defensiva
de que se usava para cobrir o COl'pO contra os botes de lança, golpes de espalla:
era oval, ou oblongo; enfiava-se no braço
esquerdo pelas embraçadeiras; ll'eJle e
pintavam armas, emprezas, divisas, etc. ~
Peça sobre que se representam pintadas,
00 gravadas, as armas de família, e tambem as de cidades, nações, etc. lia escudos
coroados com coróas diversas, de barão,
visconde, conde, marquez, corOas ducaes,
de illfantes, do principe real, imperial, e
que tem diversas figura e ornatos explicados nos livros da armaria, ou brazào. ~
IJm' no seu escudo, ou no seu broquet; loc.
fig. fazer mal a si mesmo. Cruz, Poes. '
?'o;

Oavalleil'o dc tLln escudo, e de uma lanca,

aliás pique secco; o que ia só á guerra, êm
levar gente de sua obrigação, nem soldados. companha, ou escudeiros seus. Nobil.
I: 270. § Escudos ela balança; os pratos, cm
um dos quaes se põe os pesos, e no outro
o OIljecto ([ue se quer pesar. Vieir. 5. 105.
§ Escudo; pedaço de ca ca da arvore com
1J0rbulha, a qual se enxerta em outra arvore. § Pequeno premio pecuniario que se dava ao soLdado que se distinguia na g'uerra.
§ Moeda de ouro de ef.·rei D. Dual·te. lia:
quaes valiam 54 um marco de prata. R Escudo ele 01L'1'0; moeda anli"'a portugueza,
que valia dezeseis tostões. ~ Escudo; moeda de ouro, ou prata, em varios paizes. !l
Escudo; fig. amparo, protecção, defeza:
"deixo aq ue1les qoe tonlam Jlor - de seus
vicios e vida vergonhosa a nolJreza de seu'
antecessores" Cam. Out. 1. esl. !lo «contra o
Fero amor nunca houve escudo" Id. Ecl. 7.
esl. 24. «escluto da fé, da paciencia» Arr.
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.~;jClll·CCCt· V. trans. ~'azer escuro, ti1. 4. e 4. 20. • no - de sua obstinação re- . vã, Oca, não sólida: gente de baixa maneibatem as inspirações do céo ... » (para os ra, que com suas mas artes, e astucias cres- rando, apagando a·luz, ou encobrindo-a: V.
converter). GaLv. S. 1. f. 40 v. • fez - da ce, e empola como escumas fedorentas dos g. as nuvens, o eclipse, a cerração e curecabeça do amigo, por salvar a sua)) (fazen- cortumes e pellame • .avultão nelles os cem o elia: "a morte de Christo esmt1'eceo o
do-o eleger arcebispo, para se livrar de o titulas como escumas d'alcaçaria; pulões sol" Paiva, S. eclipsou. "Quando Jove addeuser). V. elo Arc. 1. 22. § Lig. O que livra de pezados, que nunca se alcandorão em boa sando negras nuven , Tolda o ceo, e os paalgum mal, preservativo, defensivo: "sois tldalg'uia)) ~ &c'ttlltas de homens; fézes, gen- las escU7'ece» § fig. Envolver, fazer dimcil:
(S. Virgem) escudo da morte)) (como contra te VII. Luc. 7. 14. § Escumas de compri- V. g. escurecer o texto, as 1Jalavras, a qltesa morte). Bem. Rim. § fig. Escudo da hon- menlos; vaidade:. Chagas, 2. 377. § EsCtt- lclo, a verdade. § O[uscar, deslumbrar: V. g.
7'a, da caslidade; cousas que as defendem ma; a baba de anil11aes com trabalho, ou escurecer o enlendimenlo. 117'1'. 5. 15. § Desc preservam: "emparo e - da religião, da sanba; 011 do homem atacado de bydropho- lustrar: V. g. esourecer o nome, a 7'eZJltla·
patria». ~ Escudo dobrado; llg. VieÍ1'. 1. 5G3. bia, ou enfurecido: e üg. "palavras de mais ção: "os milagres de Cbristo escurecião a
"aquelJa.l1osLia consagrada uao he o escuelo escu.mas que as de um javari)) /Jarros. § O honra dos pontifices, e fariseos.. Paiva, S.
elobrado, humano, e Diviuo juntamente, com suor dos cavallos, que se torna espumoso. § Fazer com que não figure tanto: V. g. a
que se defende a Igreja!))
§ Escuma de sangue, ou (lÔl' de sangue; co- presença elo imperaclol' escurecia os consu":"cud"lnh"", ou l:sculcll'lnhú.· e der. ral de baila qualidade. § ESC!t1l1a do mar, les: "as nimphus, que gabar outra belleza,
V. Esquadrinhar. (parece que se deriva de ou só fscmna; maLeria porosa e leve, de que CSCltTecesse a sua, não consentem» Nau/.
scmlinium agem, ou de sCI'ulttri, onde não que se fazcm boquilhas, cachimbos, etc. ; ele Sep. f. 110. (que não luza, como os as·
tros na [lresença do sol). § Escurecer a (ama
entra L) Escudrinhar é o mais proprio, mas magnesita.
V. Esquadrinhar por uso. !lisl. de Isea,
.I!J§CIU. . . . Ielra, S. f. Colhér redollua qna- do 1)l'oximo. Palmo P. 2. C. ult. "e te caval27 V. Eu{r. 5. 6. f. 197. Eu{r. 5. 8. Sento do si cbata, cheia de buraquinllos, para lim- leiro nasceo para eswrecer os feitos dos ouconde de Vimioso: -que laços ármão ladrões par a calda de assucar, e outros liquidos tro.. i. é, lazer que não hrilhem á vista
e são mal esculcll'inhados.. Seg. Cerco de de cozinha, e copa, das eSCU71:as, que se for- dos senso § Fazer esquecer, apaga.r: V. g.
Diu,
21. -com sulís razões inquire, e filam á superficie, quando fervem, ou se escurecer a gLoria, lustre, nobreza, renollie.
escudl'inha as entranhas» Pinhe.il'O, 1. 78. agilaoi. g Nas casas de caldeira dos cnge- A/'1'. l. 5. Palmo P. 3. c. 32. § Fazer esque·
ClcsmlLdl'inha os tutanos dos intilllQs [lensa- nllos tambem as ha mui g-randes. e em au- cer, confnudir, não saber claramente, apamentos» Clnão escuel'/'inhm' sua s·loria. Pai- tras olTicinas, onde é necessario tiej1urar gar: "tem os annos a fama escurecido.. Eneiva, S. 1. r 339. Ar/'. 3. 13. Cato Rom. 18. liquidas, que arrojam com a fervura o su- da. "a graAde antiguidada escureceo todas
a mais particulariuadesl! V. do Arc. 2. 34.
'rnão nos propôz que escuclrinhassemos os jo á superticie.
juizos Divinos» Geliv. S. 1.
101 V. "es~'UI';>lcnnuülo, [l. p. de E cumar; e adj. v. § Esc!t1'ecer alguem alguma cousa; desfaze!'
n'ellaj sendo' de boa Cjnalidade; on negarel·/'in1taelor".
.
g. panelta, calcla escumada.
)·:sc.. u .....·, e derivo V. Escutar, como ge!'JlSclOmlulõ.., a, ad,j. Escumoso, que faz, Ih'a; ou encobrir, e desfeia r sentia viciosa,
contra os testelllunllOs claros, notoriedaue
ralmente se diz: "esc!tila» lneel. 2. (. 315. ou traz e cumas. B. PCI'.
Eneict. Ord. Af. 1. 53. 4. Eufi·. 2. 7. f. 89 V.
1~>lCUUlUlllO, S. m. Escória tie meLaes. tie Facto: "quem lhe pode escu7'ecel' a gloClescuilador entre galantes» (que atlendc, e Corogr. Pari. 1. p. 194.
ria, que nisso ganhou? .. "queres escurecer
falia pouco). FerI'. Eleg. 2. Clestavão as branIEscnm"u', V. trans. Limpar da escuma: um delicto perpetrado na praça, á luz tio
das nymphàs escuitantlo» Clescuilar a terra V. g. escumar a calela, a 1Janetla. ~ Lançar meyo dia?" § "O corpo mais alvo, ou a
se·andão i'nimigos nella)) espiar. InOO. 2. r escuma pela bocca; fig. e transit. Feo'. maior luz escurece ao menos alvo, ou a me315. Clescuilaviio e gnanlavão a terra.. Lus. Poeln. 1. p. 155. CIo porco fero, que escu- Ilor tuz.. i. é, faz que não ap[lareçam. Ser
3. 3. Clpromptos estavam eswiLandol! (ou- mando vem sangtte emuravecido.. Clescwnar comparativamente mais claro, luzir mais
vindo com atlençãoj.
bravatas» lJ. Flor. i. é, proferir vãs amea- relativamente. ÚtS. 2. 36.• pelo colio, que
.·.scnlúl'lo, S. m. (do Lat. csculapius) (t. ças escu11!anelo de raiva. § Sujar com escu- a neve escurecia» "'lomo o resplendor do
de myth.) Deus da medicina. § Lig. Medico. ma; transito e fig. "de meus costumes a sol escw'ece o raJos, e claridade da es111. C. 9. 126.
pureza escwne do invejoso a Iingua presa» trellas» FLos Sancl. 1). 90. Vida ele S. Paulo.
R!:~"Ul·cec." V. i[ltran8. Ficar escuro: V.
I!:s(·uhí.,. V. Escolar.
Bocage, 3. p. 8. i. é, maldizer escummuto de
Escutc"" S. f. (ant.) Vigia, espia; senti- raiva
.
g. escnreceu o dia, o polo: "nadand0!3m
nella, ronda noctul'llu.
,a,;"cumúl', V. intrans. Deltar escuma; fa· morte os olbos escurecem, e se empannaol!
._scnlcál·, (ant.) V. lnculcar.
zer escuma. Vasco Not. 143. Claté que ferva, "a pedraria, sem a luz do sol, ou outra,
E>lCutCll", S. r. {ant.} ELucicl. Y. Enculca escume, e fermente)) § Lauçar escnma da a[lu"a-se, e eSmt7'ece» não reluz, nem brie Inculca.
bocca; v. g. o cavaUo mordendo o freio, ou Iha.o§ "Eswrecco·me o sol, fugia-me o dia»
Escnlcuto, ", adj, (do Lat. csclilentus, a, suando;' o javali comendo, ou assanhado Ji'err. San. I. 56. fez-se noute.
wn) p. uso Dom para se comer, alimentl- (Sá Mi7·.}; o cão damnadQ; o homem Íl'ado.
,a,;sc .. reee.. ·sc, V. rer. Fazer-se escuro:
cio.
Eu{/'. 3. 2. (,escumanelo de braveza» E. CLaro "o sol de dó se esc!wece.. i. é, se eclipsa.
1~",cnHu .., S. r. (t. cbym.) Substancia que L. I. C. 21.
Lobo. 503. 2. "tudo se me escurece" diz o
e tira das castanhas da lndia.
F.~<),unilh",
. f. Cbumbo miudo, para moribundo; tnelo se vai fazendo turbido ti
m~scull)ído, p. p. de E cl,llpir. Gravado, matar passarillbos. ~ Lençaria mui fina, ra- vista. Eneiela. § Perder o brilho; deslnsentalhado: aUguras ... fnndldas em metal, la, e transparente, usada nos mantos de ca- tl'ar-se: "a fama se ia escurecendo.. Lavaesv!tbpielas em pedra, entall.ladas em madei- valleiros, véus, capellos, etc. Gml!tt. de nha, PI·ol. á 4." Dec. de B. "que se escwrem, tecidas nos tapizes)) Vieú'. i. 345. "Ia- Lisb. {. 13.
ça o teu querido Orpben» Lus. "toelas as
VOl' (em pau) tornado em contas, e esculpiiE. clUll;nhn, S. f. dilU. de Escuma. Se- lI'endas se lhe escurecem" COILlo. § ligo "t\
elo em resas,) ld. 5. 3i. 2. "o nome de Je- ver: Pl'ompt. r 93. v.
I1Z que faz o sol escu7'ecer-se.. (dos OIlIOS da
SU' esculpido, e revelado na mesma carne.
I~S<)Ullli>SO, n, adj. (do Lat. spwnosus a sua dama) ficar inferior em brilho, esplenlei. 11. 252. 2. "letras - ao boril" Goes, Chi'. um) Que tem, ou faro escuma. Seg. Cerco' d~ dor. § Escul'ecer-se ao 7ItU7ulo; não a[lpare1I'Ian 4. c. 52. abenas, insculpiuas.
Diu, r. 154. "o escumoso sangne do inimi- ceI', retirar-se.
EscullbldcU'. V. Escultor. (Jard.
go» "javali -> lIiaus. mal' - ondas - 'vaI>sc...·ccído, p. p. ue Escurecer; e adj .
•·;»cnlpír, V. tran·. (do Lat. scuLpere) La- LalJras _ (do raivoso.)
,
'.
Qne ficou escuro: fi)!,. "escurecido com VIvrar com o escopro figuras de pedra, ou
Escúnn, S. f. (t. modo adopt. do Inglez) cias)) desl ustrado. fi. P. r 323. 2. lXl. de IGIS.
made.ira. ~. Esculpido. 11. DOl1~. 1. 2. 11. Embarcação ligeira de guerra. ALv. ele 4 Fcrl'. Dele 4. L. 2.
"tornara !tua pedra ... e esculpIra nella o {eu. 1803. ou mercante; tem dois mastros e
J~sclU'ceív<)l, adj. 2 g. Qne escmece. §
crucifixo» § fig. Lavrar com sinzel, v. g. velas latiuas: "embarcacões armadas a es- fig. Que se póde ou deve escurecer, esqueJ ~t~'as fnndas: "abrir, e escuLpir estampas" vuna" i. é, !~ maneira de- escunas. § Brigue- cer, occultal·.
VWl1'. .p. 16. 2. § Gravar, tal bar, entalbar: esc!ma; navLO de mesma lotação, e qne tem
ESCUl'<)UtiU', v. trans. (ant.) Escurecer.
escltlpLaO estas duas leUras alpha, ~~mega» o mastro grande armado em bl·igue.
I/f. 2. 4. 23. 2. e 25. 3.
M. Lus. 1. 4. e 2. 206. "esculptao estas
t:IolCUI)Ít', (t. provinc.) por Cuspir. (Vira
Escuo'ézu, S. f. Escurielade: V. g. - tia
amoestações em coll!IDna de pedra" fig. "Vi do Bretão. svop?)
noule. Inecl. 2. 385. § fig. ibicl. 386. "os seque amor me esculpIU deutro na alma a /iEscus'lImentc, adv. Não claramente' de gredos de Ocos trazem com sigo tauta esgl1ra illustre, e bella', Cam. Canç. 8.
. modo escurp. § Baixameute : v. (l. escúra- cureza.. "corno Illhos de lnz ... não ter par.':scllHõ.·, (V. o seg.) S. m. O que faz fi- mente nasculo; opp. a ele c/am sangue. § .te em obras sem fruto, de ese!weza» Cal.
guras de pedra, ou de pau: V. g. esculptor COllfusamente: ,,- enunciado"
Rom. 547. "desfeita a escureza dos animoso
de imagens.
ESclU'fltl, S. f. pI. uso adverbial: Ás escu- ·ibid. 664. "IJ.\Cttl'eza da intellig'encia".
l~>lenlt"ll'll, ou ,a,;scul!)túl''', (ort. eb'm.) TaS; sem luz: e fig. ignorando, ou ignorante
ESCll"lclí"le, S. f. Qualidade de ser ess. r. (do Lat. scuLplura) Arte de lavrar pe- em algum negocio' sem as llo",ões prelimi- curo, on sombrio, não diapbano: "a escuritiras, ~~ madeira ef:!1 estatuas, e fiÇi"uras. g nares precisas, para julgar, e proceder com elade, e espessura das nuvens de filmo»
Obra lClta pelo esculptol·. § - ele tellms, e acertO: ficar ás ~CUTaS; estar ás esclwas. Coulo, 5. 4. 4. § Falta de luz; trevas. § li 0'.
/iguras; com sinzel, com buril. V. Inscul- B. Flol'. 2. '19. Vieir. 10. "filosopbavam ás Di[[jculdade em cfuanto'á intelligencla de
ptnra.
esClWas das coisas de Deus, que só a reve- algum passo, ou palavras, ou texto de a~
.l!JScilUlU, S. r. (do Lat. spuma; ou do Dre- lação aclarou e allumiou)) § 11' ás esc!was ctor, ou lei. § Difficuldade de ver, privaçao
tão scum) As bolhas que se fazem na su- sem conhecer as condições, e estado da ter~ parcial. ou total da vista.
p 'rHcie da agua anaçada, ou de qualquer ra, ou do lagar, para onde vai. B. 1. 5. 10.
.:"(·'''·itlão, S. r. I~scuridade. IIi. Lus. 2.
outro liflUido; espuma: v. g. a escuma da il. sem saber bem os termos, e meios ou 5. 2i. "escuriclão tlo carcere. Lobo, r IliB.
]lanella; - da ce.!·veja; - do mar: "já na fins de algl:lm negocio. facção, a que 'vai. Palmo P. 1. r 1. 2. "a escw'ielão da noul.e.
agua erguendo vao ... com argenteil ca.uI~SCI11·ec<)dõ.·, ": S. O tIue, a que escu- § fig. "A escuridão do estilo. Sá IIfi/·.
ua branca escuma.. Lus. 2. 20. ~ Escóna, rece. § adj. Que eSCurece. § fig. Que faz vil. Estr. Prol. lU'. 1. 8. "a -, e rudeza da
v. g. Je ferro e outro metaes § !lg. Cousa n. [1. r: 323.
menLe.. "escu7'idão da vida privada, Otl so-
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Utaria» Pinhcito, 2. 86. § E ta luz he que
arreda a negra escutidão do sentimento)) i.
é, o negrume, fig. Cam. Canç. 3.
Esc ...·is... lmo, a, superl. de Escuro: (mevoa -» Estaço, Anl. c. 37. "trevas -)) Viei-

ou vigiar algulll ponto. Elucill. V. Atalaia.
(Escusado, Desnecessario, lnutil, Superfiuo. Syn.) É desnecessal'io o qne não é necessaria, ou deixa de o ser. E inulil o,que
não presta para o fim que se intenta. E escusado o que se póde orrlittir sem risco, ou
sem ma cODsequencia. E superfluo o que
sobeja além do necessario. Todos estes vocabulas eJ,prilllem, ou antes w[lpõem nma
compa,ração, que o DOSSl? espirita faz ~ntre
os meIOs e o fim que se mlenta. Chamamos
necessal'ios aquelles meios, sem O' quaes
se não pôde obter o lim; mas cessando este, os meios vem a ser desnecessal'ios. CIJamàmos ulil tudo o que serve, O. que presta,
o que aproveita para o fim, ainda que não
st'ja nece <l"rlO' o que não serve para o fim
que se intenta, é inulil. Muitas cousas que
não são necessarias, podem ser uleis e COIlvenientes para eonseguirmos o fim' mas
se essas cousas demandam muito trabalho,
oe. muita despeza, ou trazem comsigo grandes djfficuldades, é escusado empregal·as,
porque não são indispensaveis, e' [lodem
emittir-se sem risco do negocio. ,\[nitas
vezes temos a mão dilferentes Oleias, todos
uteis; se um d'elles basta, e é elJicaz, os
ootros são sltpel'ltuos. É desnecessU1'io vigiar
a praç,a, quando não 1m reeeio de inimig·os. E inulit J;eprehender o bomem, qUE
não tem pejo. E escusado fazer. leis, oude
reinam os bons costumes. E super/lua
amontoar provas de uma verdade, quando
temos dado alguma que seja demonstrativa
e irl'ecu ·ave!.
;;:!ócnsador, s. m. O que vae a jui;r,o dar
razão dI} não apparecer a pessoa, que devia
ser presente a audiencia; e pôde ser qualqu r pessoa, ao contrario lia Pfocuradol' e
do dcl'ensol'. Ord.
I. 04. 8. "nom curou
de vir, nem mandar para ello escusador"_
§ il. O que desculpa. V. Excusar.
EJocú""-l;"ié, s. f. Embarcação antiga:
"dscusagaLés que se flzcrão de quatro parú"
tomados, etc" 11. N. 1. '271. Coulo, 9. 7.
E"cnsnmcII4c, adI'. Em segredo, a parte, lJue não ouçam os circumstantes. Lop.
Ch,.. J. 1. I. C. 10. -dice mui - ao conde".
I':SC",..\ucn. V. E cusa.
1>"0' >lÚI',' v. trans. Não necessitar: V. ,q.
escnsar al'Ju1Ila cousa. § Não se servir de
alguma cousa. § Poupar, evitar: V. g. - algum lrabalho a alguem. B. FiaI". 2. 178.
"deste modo escusarão de incorrer a culpa
da ingratidão'" .§ Di,pensar: V. ,q. escusai-o
da 11ÜOl'ia, tio servifo. § DeEculpar: nescusão
estoutra ou adia" FerI'. Bl'isl. p. l. § EscusaI' (L,m requcl'illwnlo: V. Escusado,
'E'iCIIS''u'·sc, v. ref. Deseulpar-se. § Desobrigar-se com razõe de fazer alguma cou,a. ou mostrar que não póde servir. Lobo,
72. "não 1;OS escusareis de as dizer» (as
razões) i. é, uão vos dispensareis. § Escusar-se ela companhia dc alguem; despedir-se
para ficar só. Nobit.
E!lClIsí,,·cl. adj. 2 g. Que admitte escusa; desculpave!, digno de relevar- e. M.
Lus. 1'. 7. p. 17.
Eo;cúso,
adj. (contracção de escusado)
I euto de obl'lgação:. V. ri. - de scrviço. 01'(1.
Af. aposentado. Fretre, '2. n.O 87.
Escúsu a, adj. (Llo Lat. absconsus, a, wn,
escoudido) Sem uso; por onJe se não serve, nem anda gente: v. (l. sahilt por uma
parla escuse : "welteu-se n'hum quarto escuso" fi. Naul. l. 151. "morava n'hum recanto mui esCUSo)) B. Pior. 2. '213. ~ Saíl',
enlrUj' -; por porta escusa; escoudido, disFarçado, de modo que uão vejam quem sae:
"os pobres sahindo escusas do paço» (iam
receber' e molas da rainlla sancta) Pina,
Chi'. n. nini:;, c. 2.
iE!olc'''t.., s. f. Q acto de escutar: v. g.
pôr-se á escuta. § Pessoa que esta e cutando, v. g. nos locutorios das freiras. V. Gradeira. S Via subterranea, [lura se escutar
onde o llli.migO abre a mlua, ou contramina. Couto, 10. 10. 7. § O homem fronteiro
dos lagares da Africa, que saía fóra, a saber se vinham ~Iouros a correr a praça.
Vasco Silo f. 165. "as esm.ttas vem dar novas. § 1'0 ·to avançado, sentinella avançada.
Ol'll. AI: l. 51. 18. e 1~ 53, 4. § Pessoa que

m, J4. 149.

E ('Ih'o, s. m. EscUl'idade, negl'ura, neg-rume, escuridão. Lobo, 189. "boré, pastor, que he tão grande o escuro, que te não
saberei mostmr o caminllo. § fig. Lagar
occulto, escuso, recondito. § il. riflo cla1'0, ininteJligivel. § [,'icar em escuro; não
se puLllcar não vir ao conhecimento geJ'al de tOllos; licar ignorado. § AJellcr
alguma cousa no esctt'ro; i. é, não fallar
u'ella, e cuidar em que se não tracte, nem
le~bre a outros. § 111eller no eSCU1'0; encoImr. § Jl1eller-se no escuro' i. é, rugir a!/fuem d'aqnillo que o pode'tornar notave!.
í'l Escuro; na pintura, a parte opposta aquella em que o pintor representa dar, e ferir
a luz.
j·:sc....'o, a, adj. (do Lat. oliscurus, a, um)
Sem luz; obscuro. Lobo, f. 299. e ligo .as
alma suspendeo do reino escuTO.. S Não
claro: v'. g. azul escuro. § Dia escuro; ponco descoherto, toldado, anuviado, llnbiado.
§ Pensam,enlo escuro; que se não entende
bem. § As escuras: V. Escuras. § Escuro;
fig. triste: "pensamentos escuros carregados» FeIT. Caslro, ('. 154. -vida eSCU1'a- Lus.
1'ransr .ne te mundo a vida escura faz ale,
gre, e faz ditosa•. § Difticil de enteuder:
v. g. texlo escuro; lJalavras escuras: ii. que
~e ouve mal. &g. Cerco de niu, r 4'25. §
Não nobre; de bumilde coudição: v. g. nascimento e:curo, ou obscuro. § Que escurece, que oll'usca: "cuja lança Escw'a faz qualquer estranha filaria)) Lus. l. 13. ~ Vo;; escura; a que nao se ouve bem. N. de Sepulv.
(Escuro, Obscuro, Tenobro o, Caliginoso.
S.l/n.) EXlJrimem estes vocabulos a qualidade que attribuimos aos corpo, ou lOirares,
segundo os dill'erellles graus de fafta de
luz, que n'elles observamos. Assim, escuro
é o que não é claro; o que tem, ou rellecte
pouca luz. Obscuro, o que é mais escuro;
o que não reflecte luz alg·uma. Tenebroso,
o que é ainda muito mais escuro' o que
esta coberlo de trevas, envolvido em profmlLla escuridade. Finalmente, caliginoso
exprime o ultimo grau da escuridade; é o
lagar em que o homem anda como cego,
ás escuras, quasi as apalpadela ; em que
as trevas são palpaveis. Um lagar é escuro,
quando tem pouca luz; um corpo é de côr
esClt1'a, quando reflecte pouca luz. 001 lagar é ObSCU1'O, tenebroso, ou caliginoso, conForme u gràu da falta de luz, ou a espessura das trevas, que n'elle se experimentam. A noute é escura, obscura, tenebrosa,
ou caliginosa, debaixo das mesmas considerações.
l'sc.. rt'lIId.í~e, s. f. (do Lal. SC1tITiLitas)
Chocarrice, bufoneria. llr V. Sol. 7.
ESc"'s:>, S. f. Desculpa. § Di pensaÇ<'i.o
Lle algum serviço; obrigação. § V. Desculpa) syn. .
.
,
lI'SC"SUCII, s. 1. (an!'.) V. líscusança, ou
Escusallão:§ Escusa. ELucül.
i'sc.. s .. ciio, S. f. O acto de escusar, desobrig'ar alguem de algum ol'ficio: V. g. da
tutoria. § Exculpação, descargo, deswlpa,
razão de defeza: ((nom receberei outra escusaçom» Ord.
5. 203. 1([. 1. q.
.':sc..o;ádllllu':nt(·, adv. Sem neces idade, superlluamcute.
I·:sc..sílllo, p. p. de E cu ar. § adj. Desneces ario, superlluo. § Roupa, qual'to, apparelho escusado; que não serve continuamente Fl'equentemente, que e:;ta de reserva, so Lresalente. § Desculpado. § Dispensado, demittido: v. g. - ltO scrviço. § Preterido na promoção. Pinheiro, 2. ::l9. § Kximido: v. g. - da vintena; i. é, de a pagar.
iii. r 77. 'e r 79. ou de servir 'nas vintenas
00 mar, ou de pagar cavallagem ao dono
do cavaHo de vintena, V. Vint'na. § Sem
despacho, ou concessão do pedido. § Ra(IUcl'i!lwnlo I'scusado; a que se não deferiu,
IlOr não ter lagar. § Escusado, s. lU. (ant.)
Dava-se e te nome antigamente aos atalaias, ou homens encarregados de atalaiar,
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vae espiar nas terra do inimigo; e culca.
i.nculca, e pia.
J.1Hc ..tadi.." n, S. O ljue, a ljue escuta.
Eurr. 2. 7.
JEse"líu', v. trans. (do LaL auscul/are)
Applicar o ouvido, e alleução para ouvi I'.
Lobo I. 605. "mil veze te tenho ouvido c
só aj1,'ora escuitaclo" § fig. Espiar', ob erv;lI',
inculcar. V. Escuta, e Eseuitar. ~ -, V. rE'f.
Escutar-se a si mesmo; diz-se do ljue falia
vagaroso, ou corno que se escuta a si propriO,
e com ar de dizer eousas importante , com
aJfectada prudencia, e pouderação: IIg.
se!?,uir ômente as suas maximas, dictames,
opmiões. § \'. OUVil', syn.
Ese.. tllbi'io. V. Escotilllão. B. P.
Esdl'llx.. l ..du, S. r. Cousa exolica, exlraordinaria.
Esdrúxulo, li, adj. (do Hal. sdl'ucciolo
escorregadio) PaLavra esdrlUcula; a que Len1
o accento predominante na antepenultima
syllaba. ~ Verso -; o que termina por palavra exlfruxula: v. g. "o rosto calTegado. li
barjJa esquálida" Lus. 5. 39. § Esdrú.l:II.lo;
fig. extravagante, extraordinario nos habitas, gostos: qenio esdrú.I;ulo.
Esc'!,u', V. trans. (ant.) Executar, dar- á
exeeuçao: "esedar a pena" Obras d'eL-Rei I).
Dltarte.
EscI'dúda, por Exherdado, ou l)o~luJl'tla
do, (anL) fIloba. {'. 33. ed. de Lavanha.
Esótl'lI, s. f. (corrupto de et celera, e o
mais) "a lIinfa tem mil esell'as de J'ormosa.
e mais de estado» Prestes, f. 30.
.
E;j .... célo , e der. V. Espbacélo. ele.
ERtnhuUdisllilUo, li, sup. de ~sFaimatlo.
Nau{'. da Náo S. J. Rap. {'. 21.
~'sr .. huú,do, ~. p. de Esfa!J!1a.r. § ad.j . .Famlllto. B. MOI'. _. 159. § IIg. AVido. VWlI'a,
7. 4'23. 2. «tantos famintos, ou tantos esFaimados de graça- /(1. 3. 91. «pertendelltes
esl'aimo.d.os" "esfaimado de hOllfa" lnell. I.
104. "desvelados, e esfaimados POl' ler qUI'
comer, e que deixar aos filhos" V'ieü'a, 12.
207.
t:~flll"," .. , V. trans. (do Lat. fame.v, fome) AUligir, atormentar com fome, fazer,
causar fome não dando o alimento: «ali i
esFaimão o eleFante" (para o amansar) Bat'l.
lJicc. lJ. Per. Pr. da FI. Gen. T. 5. p. 575.
(,D0111 poderão fIIhar (o castel/o) salvo se o
esfaimarem"
.}Olf.. lmcíu·. V. Esfaimar. Cardo n.
IJsfulUulo, p. p. de Esfalfar. Ac. dos Sin(J.
2, 197.
I'Sr'llfumellto,

.
. m. Doença, ljue Jlro-

cede do nimio tralJalllo' ou imll1oderado
uso de prazeres venereos.
.,;..r•• lfál', V. trans. Cançar muito com trabalho, correndo, etc. § Debilitar com o uso
dos prazeres venereos. § - se, V. ref. Cançar-se muito por excesso de traballlo. §
Oebilitar-se.
i!:.. rumládo. Y. Esfaimado. 1Jladur.
B;.~r'lIldeg4do, p. p. de Esfanden-ar-se,
§ adj. (ant.) Cançado, aFadigado. B. 'P.
~"f""lldc;;í ..,.sc, V. rer. por Afadigar-se,
UlISS. :l. SC. 8. r 276 V. Sim. 1J1ach. f. SG.
(coluicamente.)
Ii,sr.... lcór, V. trans. Fazer em fanico"
J;Jsf.lIIUcál·, v. tran . Dar muitas facadas.
Esr....chi.do, p. p. de Esfarelar; e adi. Heduzido a farélos.
.
Esf~t'elílr, V. trans. Rednzir a fan~los. i:i
Reduzir· se a pó ; de ·[azer-se. § - sc, v. reI'.
De 'fazer-se em farélos. § Heduzir-se a pô ;
desfazer-se.
.}.Ojrlll·i..·• do , p. p. de EsCarpar; e adj. (I. d
artilh.) 1Jlul'rão esl'al'Pado; o que se de torceu na ponta, para depois o capar.
i::!'lral'l'íu', V. trans. l\asgar em I'arpô("!;.
§ Desfiar; lascar. § (I. de artilh.) Eslar/IILI'
o mU1Tào; destorcel..o, destrança[-o na ponta, para depois o capar. Ex. de ArliLh.
";Srlll'l'alllldíoho, dim. de Esfarrapado.
V. do Arc. I. C. 14.
Esrur"lIltádo, p. p. de gsfarrapllr' e
adj. Que traz o vestido roto, Feito nm fal';'apos, rasgado. V. do A1'C. 2. C. 22. "huma pobre e esl'alTapada mulheril
Lacerado:
"esl'arrapados na came" B. 2.4. 2. A'/'I'. :3.
5. "a religião esl'al'raprula em varia: partes
do mundo> § fig. "Dizia, lJue o orador B1'll-
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to era estal'rapado, sem lombos» P. Per.
Prot. i. é, os seus discursos inconnexos, e
como dilacerados, e rotos.
•'!IIllI-,·üllumellto, S. m. O acto de esfarrapar.
.·;",rU"'·UIU"·, v. trans. llazer em farra·
pos " ra gar, esfrangaliJar: "com as rachas,
e armas esfa1'1'apavão os sacos de especia·
ria, e drogas» Leão, C/l1'. J. 1. c. 92. (no
rOllbo, ou tomada de Ceuta.) § Lacerar, dilacerar: «estal')'apar as carnes com dentes»
,,- com pentes de ferro» Leão, DescI'. c. GI.
('cIst. L. !l, f. 29, «o cão lhe esfarrapava a
carne COIJl os dentes .. B. 4. 2. 20. oa onça
{'sfltl'rapa a prc'a com a unhas» B. 2.7. 3.
I' lig·. "gritos que esfarrapam os ouvidos» §
h'sf'arrapar vocabulos " alterai-os, para os
ul't'aslal' a algum sentido difi'erente dos
uSlIaes. BaITeil'os, f. 146.
.,:",t"'·"IIX'''', v. trans. (t. pleb.) Rasgar
üc sorte, que se arranque, ou fique pendente
lima grande parte da cousa estar)'aaJalla:
diz -'e principalmente dos corpos animaes.
K'Itu".'II""" v. trans. Fazer, dividÍl em
farripas.
.·:",rlltloir. v. trans. Fazer em falias, em
pedaços. ~ 'Fazer em farrapos, em e tilhaI·OS.

. •.:",rUllIcnçll, (aut.) V. Femença.
•':!lríwlI, J'SrCl'lstérlo; Esreróide, Es·
r.·.·oUlllchiu .'src,·ómctro, e der. (ortlJ.

phil.) 1'. Esphera, etc. (ortiJ. etym.)
.';I<tc,'..,clh""', ou - ilb""', v. intrans.
~Iexer. remexer, revolver-se cOl1tinuameuIr. como a agua que ferve; mover-, e rapida e agitadamente.
a-:.. tc,·,·i1hO, s. m, (fam. fig.) Pessoa desinquieta, travessa.
a,:.. riu;.:'c. V. gsphulge.
l·l"lill;.:'itcs, s. f. Pedra preciosa parecida ao jaspe. Vieil·. 4. 190.
..:"t'nt('\l·. V. Espbincter.
1')I'UOrl,do, ", adj. (do Fr. ant. es{leure)
A que se tirou a nór : v. g. CO!t1'O esflorado ;
<'scodando-o. ined. 3. 515. e 521. "sapatos
IJrallcos esflol'ados, e raspados de pedra pome'" (no imvresso vem esfrotaelos, de fi '01,
por fl6'l' ; antlq.) .
•':HrO;;::'U·, v. trans. (ant.) Desafog·ar. Vi?'ialo, 19. 55. • es{oga a ira».
.,;",rólll, s. r. Esfolamento. § -, . m. (t.
plcb.) O que arranca as peLles aos animaes
lJue morrem, ou se matam; o esfolador.
(;stólubaíultll, s. r. Planta da fami lia
das anonaceas.
l;slolllciu'lls, adj. comp. O que mallracta esfolando a cara d'aque1le com quem
hrigu; valentão. Sá Mil'. Fen. Bristo, I.
:~. "Iluns perdidos, vadios, esfolacams, que
desllonrão a si, e aos páes» Lobo, r 175.
1':"loh..lélll, S. f. Esfoladura, escoriação,
arranltadura.
).lHtoládo, p. p. de J~sfolar. Seg. Cerco de
lJilt, t: 112.
•.:" rolll d'u·, S. m. O que esfola as rezes
que se matam, ou os animaes que morrem.
•·:Hrollld..... a, S. I'. O acto de esfolar, esfolamento. § A. parte esfolada, escoriação;
esfoladela, arran.hadura.
•·:,.rÓlllgl'tO, S. m. (t. pleb.) lleprehenão. § Tergiversação. § Dar, esfolagato ás
leis; interpretai-as como nos laz conta; as. im interpretar as palavras como queremos.
!inf'I·. 1. 1. f'. 17. e 3. (. 41 V. e 2. 7. 93.
AlllelJl'.2. 3. r 53.
•'l~tohU1lt~nto, S. m. o acto de esfolar;
c foladura.
•':,.,01....·, V. trans. (do 01'. phloios, pelle,
ou plúoi6, eu tiro a pelle) escoriar, tirar a
pelle, escorchar. § fig. Tirar a fazenda, a
'ubstancia: 1). g. e~folal' os pobres despeittlr([os: - o povo com tribulo. Arl'. 5. c. 6.
"roúbáo, e esfolão -eu proximo» e 8. 7.
"achavão quem os esfolava. vendeudo-ILJe
as cousas por gral1des [ll·eços. B. 3. JO. 7.
"esfola?' com usuras" "as do mundo o esfolariio" § Esfola)' tem o mudo, menos nos modus. e tempos em que bolar o tem agudo.
V. Bolar.
E"f(. la.., clCIl ou Jolstólllvoiecu, S. m. O
vento noroeste, qne no Alem-Tejo é prejut1i(:íal ao g-ado..
.
Il:sf/)I.·~"'·, V. lntrall~. lomar folego,
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respirar. {,'anc. f. 3 e {. 12 V. "poder esfo- /ol'çar-se o enlendimento. ~ Esforçar-se
lega?'»
. em si mesmo; tomar animo de si proprio,
.'sColb.ódll, S. r. O traballlO de descanll- revestir-se d'elle: "em si se esfol'ça, e em
sua virtude envolto as carrancas despeita
sal' o milho; escamisada. escapellada.
E"'tollludiH', n, S. O que, a que esfo- da má fortuna, e da inveja as trama" §
Esforçar-se em alguem; atrever-se u'elle,
lha.
I·)slolhú.·, V. tmns. (do Lat. esfoliare) ousar alguma cousa á íiusa d'elle. Casl.. 3.
Descamisar o milho. § Tirar a 1"0Llla ás ar- c. IlI. 284. "es/ol'çando-se nos armados..
§ Esforçar·se o vento ,. fazp.r-se mai te o
vare.
K'I'0Ih6so, ÓSIl, aclj. (t. boL) Diz·se do e rijo. Palmo P. 4. f. 16. gEsforçar-se mais
tronco, fluando é privado de fulhas, e ca- em hel'va, que em grão,' diz-se das plantas,
que vicejam em folha, e carregam cl.e poumas, estipulas, peJlos, etc. lJ?'ol. D,
8·:"folluc«0. . f. O estado da cousa esfo- co frncto : e no fig. esforçar-se /JOI' ler ?I/.ltis
omatos
que solida ?'iqueza; produzir mai:
liada. § v:Exéoliação.
~·:stoli ... do, u, adj. (\. de cirur.) Separa- cousas inuteis, que uteis. Pinheí,'o, 2.. 17.
do em folhas ou laminas: que perdeu a (trazida a metáphora dos pães vicejantes, e
côdea, ou tona 'por g'angrena, etc. : v. g. mal espigados.)
I!:stó.,!;O, S. m. Força que se faz, para el'óssos esfoliados. § it. p. p. de Esfoliar-se.
":stolh"'·.sc, e l~sColllltí,'''. V. Exfoliar- feituar alguma cousa, em que se põe mai:
actividade, energia, trabalbo, diligencia,
se. etc.
~'stoli ..lulllô.·, u, aclj. e S. Que esfoli- despeza : V. g. (azer todos os esforços ,. 1JÚI' o
uUimo
- em alg!tma aoção. § linimo. valor:
nlta. B. Pel'.
Estollnhadi..u·o, S. m. ln trumento de "nós pomos o - no animo. Vasco Sit. f. 3D.
esfolinhar. !:: Gilbarbeira, planta que se em- Lue. 5. 14. {. 333. -esforço verdadeiramente
Christam', § ~'orça que se faz com alljulll
prega para esfolinhar.
J1lsfolinh,"', V. trans, (do Lat. ex, de, e membro, de que nasce talvez ficar rendIdo;
fuligo, gin"ÍS, fE'rrugem da cbammé) Alim- diz-se das bestas ordinariamente. § Tenta·
par de teias de aranha, e pó os lagares tativaso e traDal hos da alma, para achar a
mais escuros da casa. P. lia li. Gen. 4. verdade, para domar os aU·ectos. § E perança, ou cousa, com que se esforça. Ett/i·.
19l. lJ. P.
I':sfolllcado, p. p. de Esfomear. § agj. 2. 5. § Tel' esforço em alguem; confian~a,
esperança
de auxilio, protecção. e favor elll
Que tem grande fome; fammto, esfaimado;
nece sidade, e trabalho. ined. 1. 374. Ord.
cheio de fome. /I'il. Elys. T. 3. 2J. 234.
)'sromcú.·, v. trans. Fazer padecer fol. 134. "os creligos por -, que ham
me pela privação de alimentos; esfaimar; em estas ordens.. (fiados llas orden , fazeJll
matar á fome (fallando com byperboJe).
alguns maus feito!'.) "em - allte~'o vindes
)':sf~miIlJIO, S. m. Rolo ou canudo de tão graciosos» (fiados em outrem, a. (JlQ)·.
pellica, que é usado para descnbar.
2. C. 40. utt. Cit. "fazei' esforços além da slla
JoJ'lt'''''''"iamcufc, adv. Com esforco. possibilidade.. ~ Esforço ele siso; I'or~a,
A'rr. 4. i? f. l23. 2. ~ &for!:aclissimamen- abuudancia d'el[e. iR'. l. 5. r. 11. I.
te, sup. Gouv. Jorn. cló AI·c. 3. 3,
.ll",r'·lIuglllhúdo, ", adj. 'vestido de rou·
"sro.·çadi.!f>lhllo, ~', sup. de Esforçado: pas velhas e rotas. Gal'ção. § Esfarrapado.
<rdepois irá com peito esfol'çadíssimo" Lus. ~ il. p. p. de
J!Jst'·lIu"lllhú.·, v, trans. Fazer em fran10. G4.
a,:"tol·c.;,.do l p. p. de Esforçar; e aclj. ne- galhos, rasgar um lenço. ou outra cousa de
forçado, fortalecido com alimento, exerci- modo, que os pedaços fiquem mnda pegaéio. § Animado por algllem, por algumbolll dos uns aos outros por alguns fios. e a pesuccesso: cc- d.e um fnlano» Pina (Jhl'.- ça es{rangalhaela cm estado de não poder
em alguem; em lll(l. Sllccesso " esperanças, servir para o seu uso, e até incapaz de
el,;. ccsó em lJens esforçado" cc-nas fl:jullas" concerto.
(que llles eJ-rei prometlôra). ~ Forte, 1'0);st"él;a, S. f Acção de esfregai'; fricbu to, animoso; é opp. a pusillanime. 11. ção, esfregação, esfregadela. § fig. Castigo,
P. f. 14 V. § Callio - ; mui substancial. ~ reprehensão aspera. B. Per. § ü. Coça, tUII'
~ Vo:; - ,. levantada, solta com força. S da: apallhou uma boa esfrega. Esta meSllla
Rio - ; grosso, poderoso de aguas. Leão, phrase se emprega para exprimir um traDesCI'. principalmcnte por. clluvas. e nas balbo excessivo, ou um grande incommocbeias d'ellas causadas, § Venlo esforçado; do que alguem teve.
chammas mais esforçadas ,. maiores. Seg.
)'ll!lr"cgU!;i'io, S. f. A.cção de esfregar. ~
(Jerco de Diu, f. 253. Luc. 5. 14. (. 333. «a Esfre&adü~a, fricção. Ilego, Alv. C. 13. § fig.
voga mais que-" § -, s. m. lnforciato, llepreneusao.
nome de um volume de direito civil, entre
Esr"c:;üdéla, S. f. Oacto de esfregar lio Dig-esto vclho, e o novo. J3lut. "cadeira geiramente; esfregação. § llepreheusão;
de pritpa, em que se lerá o esforçado» Est. esfrega.
da UnlV. p. 143,
Esr"(>gudíll', ", S. O que, a que esfrega.
I;.~rol·c.;"dô,·, u, s. O que. a que esforça. § Esfl'egactor, S. m. Instrumento de esl're§ adj. Que esforça: V. g. palavras, consola- g;ar.
ções, esperanças· esforçadoras; confortado(~st"cglldlll'Ü, S. r. Esfregação, fricção .
ras.
§ lig. lleprebensão..
],;sr.'cgitlho, ou
.,;"rorçoi .., v. trans. Heforçar. dar forças
ao corpo com alimen to, exercicio. ~ Dar
J;strcgmuénto, S. m. Acção de esfregar.
animo, inspirar valor. Cast, 3. C. III. I~ V. Esfregadura.
28:'>. § Esforçar a voz " pronunciar fazendo
J;sf"cl;i'io, s. lU. Objecto com que se esesforço, para ser melhor ouvido: it. cano I'rega, rodilbão. Agiol. Ltts. 2. 54. Rego, AI'v.
tando: "qual o c,Ysne mOITen'do a vo:; esfor- C. 36.
ça em doce melodia» 111. Conq. § EsfOl'çar
EISt"cgiu', V. trans. (do Lat exfl'ical'e) Pa.os espwitos ,. dar-lhes animo. M. e Jlofoça, 2. sal' a mão núa, ou com algnma cousa pela
C. 14.
Esforçar alguem em seu 2JI'opusilo ; superficie do corpo. para excitar calor, 011
animal-o a seguír, e execntar. Ined. 1. para limpar: V. g. esfregar as mãos, os olllos;
253. § EsfOl·ç.al'; accresccntar a força da - a casa com escova; as fivelas com eseovlt.
agua: v. (I. o invemo esforça as fonles. V. § Friccionar: - cum alguma ttnl1tl'a. § Em
de Suso, f. 315. § Corroborar, confirmar: quanto o diabo e frega um olho; (Ioc. pop.)
v, g.- a prova com mais ?·a::;ões.
n'um instante, n'um abrir e fechar d'olhos.
Jl:)stOl'Ç""', V. intrans. Tomar animo: <couEsr.'cgitr·sc, V. reI'. Roçar-se, retonçar.
sa, recea, esforça, e enfraquece- Cam. Ecl. § Friccionar-se.
3. Enfl·. 5. 4. "esforçai" .Seg. Cerco de lJiu.
Esf"hido, p. p. de Esfriar; e adj. Cujo
(. IG3. «sus, bons soldados, esforçai, esfor- calor diminuiu, ou se extinguiu. § fig. Aque
çai, esforçai" Casto 8 c. 53. r 79. § Tomar se tirou, que perdeu o fervor, o alvoroço. o
força: «es/orçar o juizo com os annos» fa· ardor da paixao.
zer·se melhor. ined. I. 401. § Esforçar
Esfrilldô.·, ", adj. Que esfria 011 call n
.
tem o mudo. exc. os casos, em que forçaI' frio. B. Per.
o tem agudo. V. l/orçar.
lIóJ.. r.. I .... ou.·o, ou .~"l',·ill"ill·. S. m, Vaso
•.l"rol·\i....··sc, V. reI'. Forcejar; v. g.- onde se esfria, resl'riatior. HUÍ'b. JJioc. li.
a fazer alguma cousa: animar-se: ccesror- Per.
j:lt-Se a alma mais do que pôde" Luc.' esl,sf.....llIculo, S. m, Diminuição 011 ex-
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tillcçào rio calor: "csfriamcnto do sangue I 1':s~"I~i'do, ", adj. Da feição d.os galE"~lII'ln'''ll\lIl1, s. f. (L do Ikazili Alja!lOfi velhos» Azw': c. 2. § ES(l'iamenlo ela gos. § ~lagro, com a barrig-a no espmbaço: va das settas hervada de diversas hordas
JUl1ta; (t. de alveIt.) de se estirarem os v. g. eSlíalgado ele fome. TranC6SO, P. 1. e. de indígenas do Urazil, feita por duas pe11lusculos preternaturalmente, se segue a 17. f. 76.
ças de pau, collada. com cêra, bem liadas
doença dicta esfi'iamenlo, das bêsta cavalF,,,,gálho, s. r. Um dos pequenos ramos, com tiras da casca de certasJllanta , e for(rUe formam o cacho de uvas; escadea.
mando reunidas um canudo e dez até dolares, e muares.
J·;.. rl'htr, v. trans. Uesfriar, diminuir, ou
F,,,.:;albádo, p. p. de Esgalhar. § adj. Que ze palmos de comprido.
cxtinguir o calor. § Ug. Tirar o fervor, o al- tem muitos galhos, ou ramos: V. g. vC!Ulo
F~"gol'ln'''till', v. trans. Apartar a gallivoroço, o ardor da paixão: V. g. - o animo; com cornadul'a bem esgalhada.
nha a terra com as unJlas, para colher o
"para lhe - a vontade (ao conde tavel) do
El'ôg"UIlI" V. trans. Desgalhar, cortar os grão, ou bichinhos. § fig. Mexer, e coçar
serviço do mestre d'Avis» Leão, Ch?'. J. i. esgalhos. B. Ftol'. 2. 86. ~ - se, V. reL com os dedos nos ouvidos, no nariz, nasre"csli'iar o alvoroço de dar a vida pela pa- Abrir-se em galhos, on esgalllOs.
ridas, etc. §l,impar os dentes com palito, esEs;{i.lho, s. m. O renovo da arvore, (lue garavatador, etc. § fig. Buscar, inquirir,
tria" "esl1'iar o auditorio, e desagrada-lo»
Vicir. 15. r 57. "o amor o tempo o esf?'ia, a não cheg-a a ser ramo llerfeilo, garfo. Luc. examinar: v. rI. anelam esgaravatando eledistancia o apaga» id. 11. 505. "o demonio 3.3. 163. § lloccado, que ficou ao pOdal' manc!as (o~,lettrados trampões). Barrei"os,
para nos -no desejo da salvação» Luc. § no tronco, ramo, ou vam § Hamificações, f. 176 V. AlI. 4. 3. f. 105.4. ,,- demandas»
Es(rial' o (undamento que a/guem taz; di- que cl'Uzam os cornos do veado: e fig. «es- eSl;\'aravatar dividas, defeitos dos OUll'OS. § Ilemi!1uir a confiança: - as esperanças; aimi- las serras são 11I'acos, ramos, ou es{,allws VOlver as brazas com e gravatador ou ounUlI-as. Eu!?'. 3. 1. Oru::;, Poes. "nada me dos Pirinéos)) "esgaJ/ws de ouro como gen- tI'O instrumento.
es{i'iará para vos servir" § Esfhm'-se, v. givre.. Coulo, 9. c. 22. § Esgalhos é divisão
F.S;{R'·"Vlltil, s. m. Instrumento de marrcf. ou
em menores partes, qne os ramos.
celleiro, com o qual se abre a madeira, I'aI;/Cf...ár, v. intrans. e l'sr.'I,I,·-."c. V.
F."'~llh·i.cho, s. m. II erva, ou raiz, que zendo em baixo aberta larga, e estreita em
reI'. Perder o Cervor, alvoroço, esperança; se cria debaixo do chão nas terras de mi- cima.
ardor com que se fazia, desejava, procurava lhos. § Outros dizem escalracho.
Et'lr.:-ll"IlVJJllChiu' - \'IIIIIuír, V. intrans.
alguma cousa. Vieim, 10. 208. "a fé...
1''';';;'''", S. I'. Doença, qne ataca e mata (t. pleb.) V. J~sgaravatar.
nào só se esf1'iál'a com o temor, mas etc.1I os cães. § (L pop.) Tos e convulsa. § il.
E.",gtu·çl"': ou v.... gnçill·, V. intrans.
-a se esfhal'em do seu aceso propositoll ineel. /i;sganação, eslrangulacão. § il. Gana, fome. Abnr, raslj,ar o tecido do panno, apartando
2. 35. "zelo, que se não esf1'iava, ou remi- § (I. agric.) Varicdade -de uva cultivada gc- os fios. § liretar : v. g. - a fl'ucta : -roscialia» Vieim, 10. 329. <"esfriar-se DO amor» ralmente na I~xtremadura.
da, que o doce figo esgal'ça" (rompen lo a
Ipor motivo intrinseco a quem se esfria)
I;"~lln ..cião, S. r. Variedade de nva, casca). § Esgarçm'-se, v. reI'. ou
.
Id. 2. 380. 2. «esf1'ia-se o negocio II Costa, tambem chamada e.lganinlio.
E ..gn'·ç.a'r, V. intrans. Abrir-se o tecido
Ter. 2. f. 221. "es(riou-se o seu amor" «esF."';.;nunçião, S. f. (L pop.) E ganadnr'a, apartando-se os fios a uma e outra partc;
{'riar-se no cuidado da perfeição.. Luc. 7. est.ra~lgulação. § ii. Avareza, avidez, sofl'e- desfiar-se. § Cig, Arregoar: v. g. esgan.:a,
c. 16. (. 522. "derreter neste meu peito a g·U1dao.
ou esgaça o figo.
congclada neve em que me esfrio)) (do amor
.:S:;:'IlIlIÍ.lo, ", p. p. de E ganar. § -, adj.
E"glll·chiar. V. Encarocbar.
de Deus) .Corão eS/l'iando os da parcialida- e S. (fig. e pop.) Avarento, unhas de Come:
J,;"l;lll'dIlJlhlÍr, V. trans. Arranhar como
de de D. Afonsoll M. Lus. 1'. 6. lJ. Luc. I. é e ganado por clinlwil'o; é um; esganaLlo. gardnnllo.
C. 12. r 46. "admira não ir esfi'iando e aca- § Esganado com fome; com muita fome, es.,;,.;.;nrelJ·o, R, adj. Que faz esgares:
llando a vossa seita. -ser ~Iir Bocem d s- fomeado. ~ Esganaito com sPlIc,' com muita "um uugio ligeiro ... tregeitador, momento e esgarei1'oll.
lJaratado, com que se esfi'iou ludo» (a em- sêde, sequioso.
preza contra os Portuguezes) B. ~. 8. 2.
1'J";;1I111,,1l'1I'1I, S. r. Acção e en'eito de cs•.;";{ill'Ct'I, S. m. pI. Gestos (lo rosto, ou
Esrroládo, "1 adj. (ant.) Sapatos es/'ro- ganar; esganação, estrane;ulacão.
ue alguma de suas partes. B. Gramm. Dial.
tados: V. Eslloraao. fned. 3. 5~1. Ord.
ESglllll.;{i.tll, s. m. J'eLxe :icanthoptery- cm lolt'V. c/a Lingua, diz, que os 1Irancezc.,
1. 27. 10.
geo.
para pronunciarem alguns diphthongo sel~:
I;sfruncilltr, etc. V. Oesfl'lJnchar, elc. li.
ES;';UIII',,·, V. trans. (do BebI'. ehhanak) ,,(azem esgal'cs, que podem amedrontar mlPer.
Afog'ar apertando as fauces; estmnguJar: nino» Lobo: <mão areie sua hone~tidade
EsrullnblÍl', V. trans. Limpar, tirar a fu- sull'ocar. § fig. Privar de liquido, matar al- com esgares dos olhos» Escudo dos Cavalligem das chaminés.
guem a sede. § - se, v. ref. Estrangular- leiros, r 55. "esgal'es com que mostra dó~ •
• ~!!fllmllçião, S. r. (L de pinL) Acção e se: e fig. esgana1'-se com sêde. § Esrlanar- (o diabo, de uma cabeçada, que deu) /lnl.
effeito de esfumar.
St com sC:d.e ele ouro,' desejar mUlto o ouro, CIt?'. 1. e. 28. § Gestos d'escárneo. Eufi·.
Esfu ....àdo, S. m. (t. de pinL) Pintura ou as cousas que se appetecEim com ardtk Prol. § Gestos ridículo como de bugio.
de fumo, de lapis, on carvão, sem riscas, B. Ftor. 2. 223. § Esganar-se por dinheil'o, Paiva, Caso C. ull. Esgar, no sing. : "as
como as pennejadas. § ii. p. ]lo de Esfumar. ou 7)01' qualquer cousa; (Ioc. pop.) ser' ava- aves cantão sempre com tal concerto, que
Esflllllodor, S. m. Pincel, que os pinto- rento, mesquinho, miseravel. § Esganar-se; em nenhuma d'ellas se sente beyço, on esres passam sobre os quadros, para adoça- (ig. morder-se de inveja. § (t. vulg.) Diz-se gal'» P. Rib. Retaç. 1. 51.
rem a dnreza das tintas.
que se esganam, ou esgalliçam os que falE,,:,;"'·;.;allulo, II, p. p. de Esgargalar ;
J;:srumi,r, V. trans. (L de pinl.) Hsfregar Iam, ou gritam muito.
e adj. Que traz o pescoço todo descoberto,
de travez com o esfuminho os tracos de um
11,.:.;:miç.í,·, V. iutrans. O lUesmo que o pelo g-rande· decote da camisa ou das oudesenho, ou debuxo de Japis, formando uma v. rer. "esganiçaI' na trella». § fig. Ralbar, tras peças do vesluario.
.
E/il:';llr~ulilr, V. trans. Descobnr o pesmassa de sombra unida; sombrear; dese- cen urar, propór correcções de abusos, sem
nhar, debuchar com o esfllminho, usando pouer executar a emenda, como o cão (fue coco por trazer muito decotada a camisa ou
de cõres em pó, ou de pasteis,
ladra atrellado, sem podei' morder a quem a-outras peças de vestuario.
Esfumár."c, V. ref. Desfazer- e em fu- ataca a casa do senlLOr. Couto, So/(l.
ES:;IIr",.do, p. 1). de Esganar' e adj.
mo; ir desapparecendo.
.:sgll .. içár-liIc, V. ref. Levantar a voz com Que esgarrou; desganado: "afóra as fu F;"rumcá,', v. trans. (l. poeU ·Fumar, tom agudo, como o cão que gane; no sen- tas, que Corão queimadas, e esgal'raclas pefumegar, lançar fumo. Pil. Elys. T. 3. lJ. tido proprio. B. 2. 4. t. "gloriando-se de o lo mar» Andl'. ChI'. 2. c. 43. «veyo dar com
14.3.
cão ficar esganiçando-se com a dór". § fi(l'. Jorge BoteLbo, que audava esgal'rado (em
F:Hfulllillbo, S. m. (t. de pinL) Rolo de Cantar em voz muita aguda com granue terra n'hum combate) dos outros capitãe ."
pellica cortado em ponta, para esfumar.
esCorço e desafinação.
B. 2. 9. 1. § fig. Disperso: «andava esgal'/'aF.srm·lIcár, V. trans. Esburacar, Cazer
ESl;u..ínbo, S. roo Variedade de uva, da a fé em varias partes, deixando os que
furos, buracos, rombos com tiros, etc. B. tambem chamada esganacão.
a proCessavão o rebanho da Igreja» Arr. 3.
4. 1. 10. "navio tão es(ul'acaclo de artiJheEsgill', s. m. V. Esgares, pI. mais u-.
5. § Moralmente errado. ChI'. do Concl. f.
ria».
Esgllrnbulhiio, OJlII, adj. Diz-:e do 67 v.
a;",fusliulu, S. f. Dcscarga, surriada: v. peão, que esgal'abullta. § -, subsL fig. PesE",gllr"iio, S. m. Jogo de rapazes; o mcsri. - (le aI'tilheria. § Es(usiadfL de venlo; soa inq:uieta.
mo que Arreourrinllo.
rajada de vento.
Esgllrllbulhá,·. V. intrans. Esgarabulhar
tJsgllrl'ião adj. m. Contrario, Corte, que
t1l1fll8hlr, ou - zl ...., V. intrans. Asso- o peão dejogm' ,. audar aos saltos, e não dor- faz esgarrar os navios; diz-se do tempo. 111.
hiar, sibilar, soprar aguao e rijo: v. g. - o mil'. § fig. Ser inquieto, trefego.
P. e. 8". "tempo -" e 132. -vento csgal'rão.
vento. 11. Naul. 1. f. 368. § "Tiro de falcão,
ESgOl'1I fU.llbá I', (L pleb.) V. Esgarava- V. Desgarrão.
(lue lhe foi esfitsiando por cima" zunindo. tal', e Esgaravu11char.
F;sgllrrár V. tran·. (do FI'. ésgarcl', ho.'ldllt'lllár, V. intrans. Scintillar, Jauçar
EsgllrlÍl'-Sc. V. Esgarrar-se.
je égarel') Apartar da conserva, e esteira:
Caiscas. B. Per.
Esgarotnjútlo, p. p. de Esgaratnjar. IEm v. g. o lcmpoml esgarrou ll'es navios. § 1"01't:",rllslótc, s. m. (I. pop.) Itepellão, re- que e fizeram garatujas: "Por duas ou tres cal' a correr. And1'. ChI'. 2. e. 61. -trovoaprehensão. § De esf'usióle; 10c. adv. de cor- vezes o omnipotente legista crâvou a unha aa por cima da terra que os esgal'rou para
ricla, apressadamente.
11a margem do papel esgaraltljaclo" A. Hel'c. o mar" § Esga7'l'al' o pOl'lo ; desviar-se d'elt:sfuzl.tr, e derivo V. Esfusiar, etc.
Monge, C. 24.
le por vente contrario, não o aferrar.
F."jõllç.ir. V. Esgarçar.
Esgllrutlljál', V. trans. (L fam.) Fazer
J,;sgnl"-lÍr, V. intrans. (I. nauL) Gar~ar.
1;81;odollb"r, V. trans. Arranbar, arre- garatujas, ou lettras mal feitas; escrevi- § Apartar-se da conserva: "o bergantuD,
que esgarl'ou da armada., B. 2. 8.. 3. § Ir o
pcllar. § - se, V. reI'. Arranhar-se, arre- Ilhar.
lJellar-se.
1';81;1Il'll\'otlldór, s. m. I trumento de navio tcr a algum logar tranSViado dos
E8g11delhádo, - R". V. Esguedelhado, esgaravatar os dentes, ou ouvidos: é de outros. li. 1. 1. 12. <m'buma nâo que lá
- ar.
prata, ou oW·O. § Esgaravatador das (orjas esga1Tou com o te~po" «esgarrou com a alEIIgalvotiulo, u~ adj. "E grovinlJado; ma- ,i:le (el'reil'O; instrumento com que se revol-! madia por esse mar" Casl. 8. C. 17. f. 25.
cilento, descorado. B. Per.
vem as brazas, etc. Esping. Perf. r 9.
<<Daos perdida, que esga1'l'aram contra esVOL. i - FL. :1.03
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ta parte do grande oceano" B. I. 8. 4.
«- com o temporal. Casl. 6. c. 119. § - v.
trans. Fazer garrar. § Transviar do caminha.
Esg:u·.·.ír-sc, V. ref. Perder companhia,
perder-se de outros: «chegou aUi Vasco
Gomes d'Abreu que se esgarl'am da armada. Coes, CItr. Man. P. 2. C. 3. e 20. § Reli rar-se, aeollier-se de alguem: -se eS(lm'roll da frota" ld. 4. C. 60. § fig. Desviar-se
do dever, e ser moralmente mau. G/L!'. do
Cond. f. 64. V. «se os seus feitos se esgm"

1. 41.4.•hum boqueirão, onde as aguas se
apanhão (recolhem, ajuntam) e onde se esgola a terra, e fenece a parte do sul de Samatra" Exhaurir, no fig. «lem-se esgotado
as invenções de afJIigir ao boin Jesus" V.
de Suso, f. 3l9. § Quem escr.eve goUa, deve
usar de II em esgollar e del'lv.
Es;;oto'n'cl, adj. v. g: Que pode esgotlarse, ou ser esgottado.
Esg6tc, s. m. O acto e elTeito de esgottal'; esgottamento, esgotte. Couto, 10. 10. 1.
«o esgote ~a alagôa po.z aquella fortaleza
/'assem"
em necessIdade de maIS gente" a alagóa
1·;lIglllanhá.·, V. trans. Arranhar eomo que lhe flcava em fosso, e defendia o accesso a elIa da parte da cerca.
o gato; agatanhar.
Esg8zcádo, ", adj. Escuro, azevichado:
Eseõto, S. m. Esgótte, esgottamento: "o
«parece o preto mais esgazeado" Paiva, S. esgoto das minas, que tem agua" Regimento
2. 197. (es por des ) § Sem gaz, ou energia; ele 30 jan. 1802. til. 6. § Abertura, cano por
em fogo; esmorecido, deslavado, desmaia- onde se vasa, esgotta, e sai qualquer lido na cór. § Esgazeado, diz-se dos olhos, quido. § Ganno ele esgOllO ;.0 caunl? de desquando se põem em alvo, ou parecem es- pejo. § O esgollo ele uma c~dacle, v~lla, etc..;
vantados por desmaio, ou qualquer pertur- o systema de canalisação para recebimento
bação dos sentidos, como medo, terror, co- e escoamento das materias fecaes, a~l1as
Lera, loucura, etc. 8. ElJ/s. 8. 1J. 236. "aber- pJuviaes, etc.
ta a boca os olhos esga;;eadosu e p. 341.
Es~'·"f1ílllo,
p. p. de Esgraflar; e adj.
llallido o rosto, a vista esgazeada"
Pintura esgrallacia; a que se faz com o
Esgazeíu', V. traus. PÓr os olbos em al- grafio. § fig. «É tal, que o não podeis retravo; abril-os muito como espantado, por tal' senão -I> i é, mostrando côres negras,
qualquer perturbação dos sentidos, paixão, ou defeitos de caracter.
etc.
ESI{"aRór, V. trau~. (t. de pint.) DebuEsgo"jiulo: p. p. de Esgorjar. § adj. xar, fazer IIguras 011 lavores sobre uma suCom o pescoço descoberto; esgargalado. § perflcie, que tem duas capas ou cMes, tiEsgO/]ado á pali{a; com o collarinbo desa- rando cem o grafia a de cima para appabotoado, sem lenço, pescocinllo, ou gra- recer a pintura na que flca descoberta.
EOle"nfito, S. m. O mesmo que Grafia.
vata.
Es(;orjár, V. intrans. Rebentar com deEs~r ..'·atilnll, S. f. Especie de trombeta,
sejas de alguma cousa, desejal-a mui an- ou buzina. B. Ftor. 4. p. 5.
ciosamente: "estou esgO/janelo por entenEsgravntíu·. V. Esgaravatar. Canl.
der que JlOmem he» AIJol. JJial.
225. V.
Esgrnvi:T.Íu·, V. (ant.) Poder contar. FaEsoorjar.
.
ria e Sousa, citado no Eluciil.; mas no 10Esgolítdo,
]1. p. de Esgotar: e ligo gar cito no arl. Mansilha do mesmo Elu<esgotada a misericordia Divina" Paiva, S. cid. parece, que significa al1;gravar-se, por
1. f. 3. ex.haurida, acabada § Eslar a ma- queb:ar-se, lastimar-se: "nem vos esgravileria esgotacla; (loc. usada no parlamento, zeis da mansilba de vossos marteirosl> (lase em qúaleluer discussão publioa) ; não ha- timar-se aggravando-se) Nós temos verbos
ver mais nmguem inscripto para fallar, de- do mesmo sentido, ajuntando-se es, ou a
pois de terem usado da palavra todos que ao radical; V. g. esbwl'acar, ou aburacar;
a pediram.
esclarecer, e aclamr; esconder, e absconder
)<}sgotndõr, 8, adj. Que esgotta. B. Per. ld'onde é ascone!'l),do, ant.); alaimar e es§ ii. subst.
{aimal' ; etc. talvez desfeiar seja abuso, por
EsgotndoUl'o, S. m. Cano, abertura pa- es{eiar, syn. de a{eiar.
ra esgotto.
Est;"imll, s. f. (do FI', escrime) Arte de
ES19oiadÍlrn, S. r. p. uso Acção de es- jogar as armas para atacar, ou defender-se.
gottar, esgottamento.
fd. Lus. 2. {. 33. § Saber guardaI' os temEsgotamento, S. m. Acção de esgottar, pos da esgrima; loco fig. aproveitar-se das
ou esgottar-se. § Estado do que está esgot- occasiões opportunas, para fazer a sua, e
tado.
atacar, ou defender-se; obrar, e aproveiI;;s"otàntc, aujo Que esgotta, que ex.hau- tal' no bom ensejo, e opportunidade. Euli'. l.
re as forças, o vigor, a energia, a vitali- 3. I. 34 V. coi. 2.•e outros vão esglimandade.
do c'os lombos atravessadosI>
Jo}sgot...· ESl;ottal', ou EXl;ottar, e
ES/;"Imldõr, S. m. O que esgrime. §
derivo v. trans. Exbaurir, ensecar, tirar até Que faz vida de esgrimir em publico. como
a ultima gotta, no pr. : e no fig. «tomar a ~os anti~os espeçtaculos llomanos. Rinheisalva ao nosso fel, (provai-o) e não o esgo" 10, 2. 6\1. § Gladiador. B. 1. 9. 3. "dao esta?'I> Galv. S. 1. f. 21. "esgotar o fel de to- pirito ao esgrimidor"
das as ignominias, e opprobrios" "mimosos
Esg"hllidÍlra, S. f. O acto de esgrielo mundo ... que parece querereis esgotar mil'.
todas as delicias ... d'entre ellas vos espeEsg"lmÍl', V. trans. (na M. LtM. 2. 6.
ra a morte em cilada" «- o calis da amar- C. diz-se que este vocab. nos ficou dos Gol:íurau «esgolal' todas as desgraças d'esta vi- dos) Jogar a espada; e quaesquer armas
na. § EsgoUa?' a mina, da agua: ii. dos como lanças, etc.: V. g. esgrimir o a/tange,
metaes, que contém. § fig. Levar tudo: a espada: - a lança; vibrar. Ac. dos Sing.
"duas náos não esgotalião toja a prata, que 2. 171. 2. "ver-vos esgrimir sem erro o fuhavia na casa. M. P. Pereg. § fig. Consu- zil, arma de ferro, e a pedra tiro de raio"
mil', exhaurir: V. g. esgottar as {orfas, o § fig. Esgrimil' a ave as gal'ras; usar d'elsangue, os espilitos, os cabedaes, as dtligen- fas, para empolgar, ferir. § Esgrimir a sercias, induslrtas, al'dis, machinações, ea;pe- penle a cotla; bater com a cauda. Uliss.
dientes ; i. é, usar de todos os que ba : «es- 9. 5? «- o· 'leão a coilal> § Esgrimi?' ; fig.
gotal' a vida" Cru;;, Poes. «Alexandre (o ma- servll'-se de alg. cousa, eomo de arma&:
gono) esgotou a fortuna. teve tudo d'ella. "em vão esgrin-,e ensalmos, e conjm'os» «esPaiva, S. 2. § EsgoUal' a matel'ia; estudan- grimindo em balde a sua Judaica excomutio tudo o que se póde saber; ou traetando nhãol>
d'ella, tudo o que se pode dizer. BmTelo,
Esgrimir, V. intrans. Jogar qualquer arPral. p. 50. "cada sciencia esgola em mui- ma de perto. B. 2. 4. 1. opp. aS missivas
tos seculos a applicação de muitos sogei- ou de arremesso, arrojadiças, etc. ld. 2. 3.
tos» Vieil'. «esgola?' a dimculdade da mate- 6. -nam ousavam os imigos de 'esgrimi?'
riau tirai-a, desfazel-a de todo.
com elles, senam de tiros d'arremesso" §
Ese0tR... V. intrans. Seccar-se, exbau- fisr. Haver-sc com delltreza em qualquer acrir-se. Eur}-. 1. I. -as minas de He~panba çao; ou no discurso. Lobo. § Esgl'imir em
eS{Jolárão ll já não dão metal. Lusil. Transf. vã@; loc. fig. trabalbar em vão,' no ar. B.
100. 1.' ed. «qu~ ... as fo~tes não cessa- 4. 7. 15.•ameaçando (o inimigo) bora aqui,
vam de manar o liquor preclOso ... sem es-,l1ora alli, como quem es.qrime em vão.. §
gotal·em.
Esgrimi!' em secco com palavras; ameaçar
Esgotar-se, V. ref. Ex.haurir-se. IJ. Naut. em vão. B. (}ram. f. 314, "-, e jogar das
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armas da calumnia eontra a-inuocencia iucaula, e desarmada..
Esr,;.'lmista, S. m. e r. Pessoa que esgrime, que sabe esgrimir, que gosta de esgrimir.
Esg"o""látio, a, adj. Alto, e magro.
Euli'. 3. R. "parece picota de villa, segul\do he esgrouviadoll da figura, e estatura,
habito do' grau. § fig. Que tem o cabeIlo
emmal'anbado, não penteado; desgrenbado, esguedelliado.
1I~8gro'·lnh:"Do, ri, adj. Feio, magro, macilento, descorado. B. Pel'. § Esgrouviado,
esguedelbado.
E>lg..m·dá.lo, p. p. de Esguardar. (anl.)
Olhado, considerado, attendido : "esguardadas bem todellas circunstancias d'esta fortuna.. lned. 1. 399.
Esgu.... d .. dór,
S. (ant.) O que, a que
esguarda. A':;IW. "esgual'elad01'"
,
Esg",u·till... ell~o, s. m. (ant.) lnspecçao
ocular, olhar attento. Ord. Ar 2. r 309.
"per aspeito, e esgual'damento de sua pessoa» i. é, olhando para a sua pessoa, para
julgar da edade. § fig. Consideração, altenção, reUexão. lff. l. 3. 5. 2.
E"'t~"lIJ·tiál·, V. traus. (ant.) Attender,
considerar, ter respeito; ter cuidado, cautéla; dar resguardo. a algum pengo' dar
fé d'clle, para o evitar: .. considerando neste feito, podemos esrluanlal' quatro cousasl>
AZUl'. C. 1. n. 1. 4. 9. "es~,.arelando nós as
ditas fraudesll Ord. 4. 1. 33. PI'. Ord.
5. 1). 90. "esgual'darem os direilos muito a
teençom, que houve o dito adultero" §
Olhar com attenção, observar. lnee!. 3. «Ollde esgual'dei mui bem todo o assento da
terra" § Esguare!al'-se; V. ref. Resguardarse. B. 2. 4. 4.
Esg.....·...lo·, v. intrans. (ant.) O meS\l1O
significado que o do trans. Orel. Af. 3. I.
96. «esguardando como etc.» e 2.
378. «a
ju liça do alto Ceeo esguarda.. cil: Ord. 5.
p. 2. § Olhar attentamente : «IlOS smaes que
esguarclou» B. I. 4. 9. «esgt~a?'~ava sobre a
praia, olllal1do qual era mais llmpa de pedras" Azul'. C. 15. §. V. AvistaI', syn.
Esg.. á ...lo, S. m. (anL) Exame olbando
altento. § Resguardo, cuidado, recato, respeito: «sem esgttardo de nenhum perigaI>
lned. 3. ZJ. 156. lff. t. 7. f. 14. 1.
Esglllus,b.,·, V. trans. Vadear o rio, passar da outra banda, salvar. '1'acito POl'l.
124.
)<}sr,;ucticlhádo, a, p. p. de EsguedellJar;
e adj. Que tem o cabello esgrouviado, nào
penteado, desgrenhado, desguedelhado.
)_sg..elle.n..,.·, V. trans. Desmauchar o
penteado, desgl'enhllr, deguedelhar. § - se,
V. ref. Desmanchar o proprio penteado,
desgrenhar-se, desguedelhar-se; ficar com
o cabeJlo esgrouviado.
Esglleh'ár, V. trans. (L plelJ.) Desviar,
tirar com deslreza : V. g. esgueirar dinhei?'O a alguem. § - se, V. ref. (t. pleb.) Helirar-se occultamente, sorrateirameute.
Esguelha, S. f. Obliquidade, soslaio. §
D/esguelha; (Ioc. adv.) de ilharga, por um
lado, não em cheio: V. g. pancada de bola
em outra, que se tocam levemente. Ell/i·.
1. 1. Olhos d/esguelha; olbos tortos, do que
olha obliqnamente; e fig'. Ao invejoso. Aulegr. § Anda?' de esguelha com aJgueln; audar em desharmouia, desconfiado, agastado.
ES~tlelhátiamentc, adv. Obliquawrnte,
de lado, d'esguelha. B. Per.
ESl;lIclJuido, adj. Posto d'esguellJa. S
Gqlpe c~' esguelhaelo É' não em ch ei o, ao S05lalO. § ti. p. p. de I sguelliar.
]';sguclhuo, S. fi. (ant.) Lado, iIlJarga.
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ESr;nclhíu'} V. trans. Atravessar, torcer,
pór de Jado, d eso-uelha. Barb. Dicc. I], Par.
ES;;"tuj"a. Palavra sem senlido, usada
por Momes no aTI. Jnsignificancia. V.
.
Es;;uli'io, S. m. Lençaria fina para cami.
sas, etc. F. Elys. Versos.
Esgulcháll••, S. f. O meSmO que EsgUtchadela.
ES1,;'ulchudéln, S. r. Accão de esguicbar. Ac. elos Sing. 2. 402. -"dar huma esguichadela por entl:udolJ.
Esgulclllír, V. trans. (t. famil.) Fa~er
sair a agua par canudo, ou buraco estrello,
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c com fort:a. § ~rolhar alguem com agua, violento: esmaqou o adversaria com a accu- /'c) (t. poet.) p, u . l1izer, fazer cou a ue
ou qualquer liquido, solto por e guicho.
I sação que lhe 'fez e provou; csmago!t Opar- maniaco: «csmania, enfurece- 'e, louqueja..
J<~SI;1I1ch"u', v. iutrans. (t. famlL) Saltar-I tido contrario com a sua argumentação ir- I
Esmiu', V. tran . Fazer esmo, orçar o
se a agua. ou qualquer liquido em espada- respondivel. § fi"". Vencer na lrU:erra; der- I numero cm grosso, pur a vi ta, em conta!',
IJU, com .Impeto: v. (J. esO'uicbou o .Ianque rotar: os nos os'" csmagaram o inimigo. § avaliar por alto: v. g. e mavam a livr(l1'Iu
ela sanqna; e !Jg. Ac. aos Sing. 2. 403. Gomprometter algnem por depoimento gra- e111 elois mil volumes: « e esmava ter alllu'a
-quando o mesmo céo esgtticha tanto" i. é, ve, ou por quatquer outra forma de accu- de dês moyos de trigo" Al1d1'. Ohr. 3. c. 87.
quando chove tanto.
sação violenta.
§ Conjecturar. At. Lus. 4. L. 13. c. 1t.
Esguicho, s. m. Canudo estreito, d'on-I JEllmllghu'n', V. Imagin2r. Sá Atir.
ESlIlurágdo, S. m. p. uso V. E meralda.
c1~ a agna represada, ou impellida por presEHIIlUiill', lE'Imlllo. e der. \. Desmaiar Fios. Sancl. V. de S. Aleixo.
sao salta com força; r~puxo. Coulo, 6. 10. 16. etc. Galv. ChI'. Ar Jkm'. c. 26. «es1l!ayo.
Esmnl'cI'" V. tran . Orçar. calcular.
:,a?'l!as, fontes" es,qlfwhos, tanques (de um (desalento) 1ft. e Moça, 1. C. 5; "esma~ado"
EtmuU'cUído, 11, adj. Tirante a amarello .
.J":lillm real)>> § Slflnga de entrudo, etc.; Goes, Ch?'. lflan. 3. C. 1l. «calno esmawelo. Azeveelo Forles.
bisnaga. Ac. dos Sinfl.. 2. 402. § !Jg. id. 2. Fios SaneI. {. 193. l. «não esmaye nenhum
Esmul'rído, a, adj. (elo Hal.) p. uso SCl:'l3~. "Vestido em traje de homem por. ca- peccador" tialv. Clt?'. C. 26. uesma!lamm». co, resequido: V. g. campo -, lerras-,
pncho, E de casa salllO como hum - I I 1. é,
EsmlllcUúdo, a, adj.Descorado tias ma- planlas-; secea .
I,smcclilutn, S. r. Ferida, golpe na l:adepressa, arrebatadamente. § TOrno de agua leilas; doente de sezões.
delgado. Palmo 4. r 32 v.
I!!Jlluul!hár, V. trans. (ant.) Desfazer com beça. Cal'd. lJicc. Barb. D. B. Per.
l';tlr,I;ufO, u, adj. Lo~go, e estreito, delga- golpes as malhas da armadura. Palmo P. 1.
Esmcchádo l p. p. de EsmeoJlfll': .csdo : v. g. o galgo esgUIo; esguia vai a mu- e 2. Nobil. "alU se esmalha'IJão fortes lori- mechado na bngall l)alm. P. 3. r l22. LoI/wr que leva 1'Oupa mui chegada ao corpo, e gõs" V. Desmalhar.
bo, f. 68.
•
sem ou.lra por baixo. F. Elus.
Ellmahnádo, a, adj. (1. pleb.) Desleixa·
E"mccluulúru,·. f. Esmecllada. lU. 1'.
...~s;;.íjn. Leão, Orig. c. 16. p. 97. eel. J784, do.
El!Imc"hlu-, V. trans. Ferir a cabeça com
da est~.voc~bulo .como Portng. (mas nao da
EI!lmnltluio, p. p. de Esmaltar; e adj. golpe, ou pancada: v . .fl: e mechar ~,cabc~
a slgmÍlcaçao hOJe IgIJOrada).
Ornado de esmalte. § fig. Variado, matizado ça. Presles. r 33 v. VW(l'a. CarIas, 1. 2. f·
Es~ílUChO, S. m. Especie de pa cavada de varias cOres: V. g. prado esmalLado de 153. "o csniechal'ão na cabeça" M. P. c. la~:
e curva com pequen.o cabo, que serve de fl6res: "biscouto esmallado de bolor verde" ~ Esmechar-se, V. rer. Encravar-se. Lobo, f,
aguar os barcos por fora.
ii. Naul. 2. 35. Ac. dos Sing. 2. 20. § Posto ~l. "se esmeeholt e atolou em hum monte
J';síl'O, S. m. Ido Lat. mSl:1Jll1n) (1. é!.e por adorno como o esmalte: "ouro esmalla· de c21"
pharrq..) SubstanCla ol~osa extra.'llda da la, do sobre o ferro" Palm. P. 2. C. 16l. § 01'A';"IlUCl{"H<, S. r. (t. anal.) Humor c, Cllro,
propna para fomentaçoes. Atadelr. Atelh. 1. nado: "victorias esmaltadas com trophéos!> que cobre o corpo transparente dos olhos
12. n.·~..
Ban'eiJ'os, f. 45.•fama - com triunfos" «os tios insectos, seruelllaute ao da clJOroide no
Esk.sl.o, ou Esclnst,o, (eh como k) S. m. desertos esma/lados de eellas de Santos" homem. Mello, C. p. 285.
(do Gr. sehislos, dividido) Piçarra, pedra ii'eo, Trai. 2. (. 46. ((eJoquencia esma/lada
E'ImOnsul'''ltlo, a, adj. (do !tal. wlisttmolte feita em laminas formadas, e unidas de bellas nOres, e lumes...
ralo) p. uso Desmedido: V. q. amor csmcupor cama_das de sedimentos. .
E"UlUlh~dõ.·, S, m. O que faz obras de surado. FI'. fttal·C. CM. 2. 10. Canl. 34 .
. Eslabuo, S. m. (1. de alvelt.) Tumor na esmalte. Res. ehl'. J. /J. e. 117.
E~Ulen!iul'i\nçu,
. f. (ant.) DeSflrOJlor.Jullta dos jo~llJos d~ besta, o qual afrecta a
)";IlUlultiu', V. trans. Applicar esmaite a ção, excesso da medida. 1<'1'. Nare. CM. 2,
parte antenal', e e causado de pa~cada, alguma peça de metal: e fig. ((hum campo 10. Canl. 39.
qued~, etc. Rego, Alv. C. 10. § Eslabao, ou se esmaltava de esmeraldas, rubins••- o
ESUlc,'ádnmênCc, adv. Com esmero,
eslavao ,. aza, ou gancho da candeia de ga- rosto de rosas, e jasmins.. "e nas rosas ar- abalizadamente.
. .
dentES, que ll)'esmallão as faoes de jasmins
EHIUC!'Ü<lO, p. p. de Esmerar. § ad.!. Dlsravato. B. Per.
"~slntl,'oalUenlo, S. m. O acto de esla- resplandecia o pejo vírg-inab, «- os tEctOS tincLo, abalizado, singular em perfeiçõ s:
droar.
de ouro" ((- o campo de boninaslJ Cam. _rei tão esmerado, que guis que as sllas
. J];slud.'oar, V. trans. (t. de agric.) Tirar Eleg. l. § fig. Ornar matizando: .as (Jór'es coisas todas tiveSStl1l1 perleição c d 'ferCllas arvores os ladrões, gommos ou n:novos csmal am o pradoJl Cam. Eleg. G. <ralli nõ- ça" Jnecl. 2. 196. § Perfeito, bem acabado.
res, alli rosa a natureza eSlYlalloulJ (n'llln Bel'n. L. e Cal. 1. 265. V. Esmerar-se.
inutcis ou nocivos.
El!IlagnrhHlih', S. m. O que eslagarta. § prado) Bern. Rib. Ecl. ((esmaltou as esEsmcl'il!dn, S. f. (do Gr. smarafldfJs)
(t. Lle h. n.) V. Cotinga..
trellas na noite" !tt. P. c. 121. «virtudes lhe Pedra preciosa verde. § Esme1'Olelaplasma;
..;"'I ....al·t:itt', V. trans. Alimpar as plan- esmallão a corõa.. Vieira. • Grecia d'estrel- esmeraLda !Jngida, artificial. 11. Gcn. 1'.2.
tas, e vinhas da lagarta, ou pulgão.
las esmallou Alcides" § Aclornar: «com isto 11. 765.
tJslln-iio. V. Eslabão.
lustrão e esmallão suas pessoas» 11. de Jsea,
a;:l~mcrnlalino, a, adj. Da .::ór de esmeEsleel', 1J6lcido, Estiído. V. Eleger, (. 51. «boas qualidades, que esmallou com ralda. Ae. elos Sing. 2. 117. ((verdor - J I !: De
rtc. Eltwldar.
a honrosa morte. (na g'neITu) Coulo, 8. 37. esmeralda. F. Elys.
]';slíu/;"" S. f. (t. marit) Cabo para le- "esmaltar a nobreza do sangue com obras
EI!l... cr,"" V. trans. Distinguir, singulavantar pesos.
dignas delle.. Galv. l. r 42. ((- o sangue rizar, abalizar, estremar, dill'erençar do
Esllngiu', V. trans. Levantar pesos por de eterna gloria" ((- a historia" (os hcrões commum, apurar: V. g. esmerar a sua IUJnmeio de eslinga.
sublimes) ((Teu graude nome, e inclitas vir- mI vil'luele, f~. B. ClaJ·. 3. e. 14. ((o· verda·
l!:"ntlldl'i~ádo, p. p. de Esmadrigar; e tudes esmallarão meus versos» adornaram, dell'os servidores nas grandes cou~as l!SlILCadj. § Touro, ou J'e;; esmaelngada; que se abrilhantaram. Diniz, Pind.
J'avam s~a. fé" § Fazer que outrem e. ('sperdeu, e apartou do rebanho. B. Per. ou
EI!lmúUc, S. m. (do Allem sehme/[;;en, mere, e dlstlllgado commum : «quem qUlzer
do curral.
fundir, derreter a rog'o;j)rovavelmente do esmeraJ' os talentos, e valores, que a na.'"mn.h-Igúl', V. trans. (de madl'ia) Le- Hebr. hIleschmal. Gloss. Orienl. de S. Lui:) tureza deu, e dispoz. acene· lhes com prevaI', descarriar do rehanho: «as novilhas LQ- Composição feiLa de vidro calcinado, sal, mias, e honras, e verá maravilhas"'time!"'r, V. intrans. Esmerar·oc. [jCWl.
riondas ás vezes esma!I1'igão os almalhos, e metaes, etc. que ao fOg6 e applica sobre
touros" ~ -se, V. ref. AparLar-se, desviar-se obras de metal, como ouro, prata, colire, Seleuco p. J3. «nunca, vemos a natun:za
do rebaullO.
para as aformosear. § !JO'. A cõr viva va- esmerar donde baja que tax.ar»
Esmnccer, V. intrans. (au!.) Assumir-se, riada e lustrosa, v. g. âa porcelana, da
E!HnCrUr-Hc, V. rel'. Distinguir- c, a' irecolher-se em i mesmo. Jff. Vid. Sol. 9. 1101', das azas do pavão. Lobo, (. 53. «a ver- gnalar-se, abalizar-se de outros, por feiLos
§ -se, V. ref. Esmorecer; desmaiar.
dura das ervas, o esmalle da boninas» de armas, ou boas partes, estremar· se. Aulo
Elmmcclmento, . m. Esmorecimeuto; llfaus. "a relva verde esmalle» Cam. Eleg. do Dia de Juizo. § Esrneral'-sc em {'aze!' aldesmaio.
7. ((a violeta es'nalle da verdura» i. é, cou- owna cousa; distinguir-se na curiosidade
Esmngacão, S. f. O mesmo que E. ma- sa que matiza, e realça, como o csmalle faz de a fazer, para que sa1ar bem acabada: e
gamento. •
as obras cm que está. ~ fig. Lu.tre; ador- d'aqui, obra esmerado.'; I!iscw'so, orador e.~l!:smn~ ..cb"u', V. trans. Pisar, triturar. no, realce: "as feridas são o sello do valor: merado. V. elo AJ·,C. í·. 5. «na criação dos
Es .....gádol p. p. de Esmagar. Arr. 4. e o sangue os esmalles da victoria .. Heil'a, noviço se IiSInel"ú,,z frei Bartolomeu!> «es19. «Roma esmagada dos pés do barbaras" lO. 108. 2. § Esmaltes, ou lumes, ou cõres memva-se em me-1>erseguir!> Carias de IJ .
•c·lIlagado dos elefantes» B. 2. D.
do di curso, da eloqnencia; fig. A1T. 10. F. Atan. 430. dinnocentes, onde suas crup.EI!l.iU1~adõr, n, adj. Que esma~a. B. P. Sl. «lumes, e esmalles, de cLue usou e. te con- 7.as se esmerúm" Palmo P. 2. C. lOGo § Diz-sc
§ fig. Que opprime. § Que ê indIscutível, summado orador.. § Ad.orno, ou realce: «a tamhem esmerar-se em cou~a má, em mil
irrespondivel: argumenlo esmagador; pro- discrição csmalle da belJeza" Cam. Sono 140. acções. li'eo, Q. 1. 16'2. V. «se eSl1lerarião cm
va -. § it. subst.
"a modestia, singular esmalle dos talenLos» ser semelhantes a seus antepa sados na itloESIUIlgndílr.., S. f. Acç[w e etreito de AI')'. 9. 19. Ira meu espirita emendado dos latria»
j'>lmcl'il, S. m. (do Lat. sllt!Jris) Petlra
c magar, de pisar. Pcr. Bib. 1'. 5. p. 383. § vicias vejo outras cores, outros lumes, ouCalcadura, apqrto, compressão. Cal"d. D. B. tros esmalles» «formoso esmalle faz a virtu- eseura, e areia fiua, que corta muito, e serP. § A. parte esmagada.
de no oiro da maior dignidad('JI V. elo Arc. 'le de polir vidros, pedraria, acicalar arEsm.. gl mento, S. m. Acção e elfeito de 2. C. 25. «sangue com esmalles de Di\'ino" mas, etc. § Peça de artilheria anli.9'a, pouco
esmagar; esmagaçào; esmagadllra.
Vieira. § A cõr fresca do 1'0. to; o vidrado maiol' CJue o I'alconete. Queirós, v. ele JJasI::.~Ulne"U', V. trans. Fazer em pedaços, dos dente '. § Tinta azul, de que usam os lo, 341.
amas ando, pisando, comprimi nua ; fazer pintores. § -, pI. As cõres de que usam
IEsmcl'lllldo, - ár. O mesmo que Esrebentar por algum d'esses modos. JJ. Flor. todas as armaria.
merilhado, - ar.
2, 2l5. § üg. Opprimil'. "Esmagão-nos o soE!lJUnnliulo, lO, ]1. p. de g ~aniar; e
Esl>tm'lIbnc;uo, S. r. Acção de csmeriberbos com Hem-razõeSll Auleqr. 138. § fig. adj.fJue diz ou faz cousa de malllaco.
Ular. B. Per.
Vencer em discussão, em debate energico,
.11"'016"1".', V. inlrans. (do !tal. smaniaB8mcl'lIhádo, a, p. p. de EsmerillJar.
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I'olldo com e~meril. !: Tornado fosco (o vitiro) flor meio de esmeril. § ligo Procurado,
obscrvado, examinado com minucia; esmiuçado.
E;... lIlcl·lIb.. c26r, ": adj. Que esmerilba.
lJ. PC/'. § -, s. m. a polidor a esmeril.
E:"'lIlcrllbiio, s. m. Ave de rapina usada
lia volateria' é da familia dos falcões. (Smel'il(us,. AfcriÜus, Sme?'inlhus). Aulegl'. f. 173.
§ 1·.splDgarda compnda, e de muita carga. §
aus;m. de esmeril: Peça de artiUlcria.
E:"D1crllbill', v. trans. Polir acicalar com
('~meril. § Tornar o vidro fosco por meio
de esmeril. § (fig. e vulg.) Buscar com miudeza alguma cousa entre muitas: «emw'ililm' o que os outros fazem. Galv. S. P. J.
r 100 v, § lig. Aperfeiçoar nimiamente, com
esmero: «o juiz, na execução das leis, não
deve querer esmel'ilhal', e sotilizar tanto
lIeHas, etc.• P. Rib. Relaç. 3. n." JU1. § ligo
Procurar, examinar, investigar com o maior
cuidallo e minucia; esmiuçar. S. Esmel'iIhal'-sc, v. reI. fig. Polir-se, ahlar- e no
asseio, vestir-se com apuro. § Apurar-se,
esmerar-se em alguma cousa.
1';"mcl'o, S. m. Cuidado por se distinguir, differcnçar do commum, e se abalizar
II'aquilJo que se faz. § a primor com que
se faz alguma obra; apurada industria, diligencia, e curiosidade, para que a obra
saia bem acabada. Regim. 30 jan. 1802. 1.
6. e lig. «o refinado esmél'o de amar almas"
(Alguns dizem esm~rn, mas a simples pura
fali ical é mél'oj.
E"IIlI",lIbádo, p. p. de Esmiga111a," e
aujo Pinheiro, 2. 101. "o membres das éstatuas eSlnl!falhados".
E811111OUI....díll·". s. r. Acção de esmigalhar, de fazer em mi;;'albas, em partes miudas. Per, Bibt. T. 4. p. 9. e 305.
1':"IIII;,;ul"ár, v. trans. Fazer em migalhas' despedaçar. P. Per. '~. 98 v. ~ -sc, v.
1'ef. Fazer-se em migall1as; despedacar-se.
"CSlnigalha1'ão-se os vidros" B. Flol''- '1.. 79.
Esmlláeell8. S. f. pI. (t. bot.) Familia de
plantas herbaceas monocoty1edonias, quasi
todas originarias da America.
)':smloládo, a, p. p. de Esmiolar; e adj.
O mesmo que Desmiolado.
J·;.'IlUlolíar, v. trans. Tirar os miólos, ou
o miOlo; desmiolar.
1';slIIlrriar-8c, v. ref, rtlirrar-se' emmurchecer. § (fig. e plrb.) Esgueirar-se.
ESUllu~ádnmcnte, aav. Miudamente'
com miudeza; com o maior cuidado e observação.
Esmlu~lldõ~,
s. a que, a que esmiuça. § Pessoa nunuclOsa.
Esml~~ár, V. trans. Fazer em pó, ou
partes mmdas. Goes, Ch1'. Man. P. 1. c. 56.
"csllUluçam qualquer membro em que tocam. ld. fb. «esmeuçam (com espadas de
pau)>> .esmeuça os penedos. Sa{l1'amor, c.
...3 . «quebrar, e esmiuça?' a dureza da mit4,ta. vontade. Mart. Vai. 377. § fig. Fazer
perguutas miudas: v. g. esmiuçou a male,.ia, ~ fig. Con 'iderar, ponderar, analysar,
cxammar miudamente. Mart. Cat. 454. llesmi'llcemds- com alI'ectuosa meditação" <,q uebrar e csl'mtLçar o coração com dOr; o que
se chama c0D:tricção" ld. «esmiuear os peccados" examinai-os miudamente. ld. 378.
Conspiro t. 456.
'arrar com miudeza; explicar miudamente; .analysar. Sá e Mil'.

u,

Estr, f.92, uU. ed.

El'llUludár, v. trans. V. Esmiuçar. F.
EI.lIs. T. 1. p. '1.33. "esmiudada attenção" §
Esmiuça?', e mais cJassico; porém esmiudar

não é contra a analogia.
E"lmlonç"r, V. Esmiuçar: "arcabuzada,
que lhe esmiunçou grande parte do homJ)rq. Casto E. 9. f. 213.
.;smo, s. m. Estimação, e timativà, orçamento aproximado. M. P. e. 163. "m\1'ytas
mulheres, que segundo o esmo dos nOS90S
erião mais de duzentas" § Ati?'ar a esmo;
sem pontaria certa. B. '1.. 6. 8. § Fallar a
esmo; sem certeza, ou a acertar, duvidosamente. lJ. F. JUan. Carla 90. Ccnt. '1.. § Sa·
bel' as COLMas a esmo; sem Jundamento, pelo
maior, superficialmente. P. P. '1.. r 34 V. §
Caniar a esmo; sem instrumento que acompanhe, e melta a voz a compasso. Lobo, f.
653. ou como musico de orel1Ja, que não

Esa
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,abe a musica por arte. § qtaal~lo-se a es- "Dramusiando lhe esmonc u elltre a m30s"

mo conlra a larira; pela estllnatlva; a acer- ,'esmoreccr de nojo" (um pae por de 'gostos
tal'. lnect. 2.,478.

trans. (t. pop.) Dar com a
móca; dar pancada em alg~em.
.
E8moebill', V. tran . fazer mocho, t1rando os cbavelho , ou outras armas de de·
feza do animal.
E8mocclor, .. , adj. Que
moe. 11. Pel'. §
iI. subst. p. uso
ESUloi,.., V. trans. Triturar. § Digerir no
estoma~o dos animae : V. g. esmoer o comel'. Eleg. f. 50 v.
.
J'8m~ído, p. p. de I~smoer. /1. P. lJtat.
Es... oc.....

(ta Jusltça,

V.

4.

e sentimentos lIe mim ca 'o do filh.o). FerI'.
E/'ito, 4. 5. § Desf,tllecer, amortecer: v.!I.
esmorece a lavolwa; - a lJtanla; mal na~-

cida, ou falta rle chuvas, ou resfriada de
muita chuva. § Esmorecer por, ou SOOI'C atguma cottSa; Joc. fig. ter-lhe grande amor,
tanto, que o menor maL da cousa amada
lhe causa esmorecimento. Eufi·. 5. 4. e Feo,
TI'. '1..
'1.50. -não nos engane a riqueza,
por que tanto esmorecemos. Cam. Uarla 2
da Inclia. § Esmol'eeer; (ig. perder o al1im~l.
Eufi'. 5. 5.
186 V. "esm01'ecer na adversldadc» "em teu pranto minha alma CSllWl'C-

e

r

r.

B. Per.
JoJsllloltill'. C derivo V. Esmoutar. etc.
cia D •
E"mólll,
f. (do Gr. eleémosynÍ') a que
I;;SmOI'Cei"lIIl1elltc, adv. Com esmoreC.

s.

se da por caridade ao pobre, ou neces Ita- cimento.
'
do, para o remndiar. § O que se da ao paF.slllol·eci .. o, p. p. de Esmorecer. LO/10,
dre, como remuneração da missa que cele396. "se deixava vir a terra eslltorcculo"
brou. § Alguns escrevem esmolla. § Mag.: "correu a elle em altos gritos, e sendo jUIl"Ouvir mi sa não gasta tempo: dar csmola to cahiu esmorecido. Sagramol', 11. e. 'li.
não empobrece" "Por dar csmola, nunca
F:smol'cehllcnto, S. m. a estado do que
fal ta a bolsaI!.
perde o animo, e esta como morto; deESIIIOJilllo, p. p. de I~smolar. Dado, con- maio: ce os esmorecimenlos mortacs na
seguido por esmola, !Jedintaria. ~l' Acudido, despedida" Vieira, 9. 46. Sá e Mil'. Obro
soccorrido com e mo a: «Ah nha dos capli- '1.. lJ. 254. "q11e esmorccimcnlos do telllludos, quem vo não conhece, E toda via sois po tão mal gastado 1.. B. Claro C. 71. e 78.
esmolados polas alminhas do Senhor, que Patm. P. '1.. c. 171. "esmorecimenlos por o·
embelecais!..
seus mortos" ..com outro pequeno esm~K!II.. ol11 ....II·, li, adj. I~ moler, caritativo, recimenlo, deu a alma a Deus" desfalleclamigo ue fazer esmolas. lnect. L. 609.
menta. Res. Viela, c. 17. § Grande susto de
ESIIIOlllIll!llí.lo, li, adj. e S. (1. do Dra- algum leve mal do objecto que se ama muizil) Que anda vestido de molambos.
to: "saber o esposo os esmorecimenlos que
E .. molá.,. V. intrans. Dar. ou pedir esmo- tinha por elle, e os estremos que fazia por
las. Res. CIw'. J. II.Presles, (4. e'1.l V. Tranc. seu amor" Feo, TI'. '1.. 285. aceidcnlcs diz
P. '1.. Conl. 2.
173. "esmola?' por amor de aili mesmo como synonymo.
Deos". § Pedir por esmola. § Esmola?' tem o
a,;SIlIOI"'IlÇ'''', ou E"'IIII1I'I'llÇ""', V. trans.
mudo; ma. é agudo onde o são os 00 de (de morrão, ou mw-rão) Espevitar a vela,
botar. 1'. !lolar. § Adag.: "Esmololt. ão lIla- o caudiciro; tirar-lhe o marrão; esmortheu', esmolou para os cus" "Não mores em raro
despovoado, nem esmoles do furtado..
..,:S... OI·I·...do, p, p. de Esmorrar; e adj.
ESlllolllrin, S. r. amcio de esmolcr real. A que se tirou o morrão; espevitado.
111. Ltls. 5. 17. 9. "deixou bem empregada
1·;1'1110 ......"·, ou )'SIIIUI'I'llJ', v. traus. (de
a - na pe.soa de, etc." § Ca a onde se dis- morrão ou mUlTào) (ant.) a mesmo que
tl'ibuem e molas. H. lJOllt. '1... '1.. l,'. § Quali- Esmorraçar. Testam. do ln{ lJ. l''cman.
dalle de ser esmoler, caritativo. Arr. 5. 8. Iltul.
E'"110I4'h'll, s. r. p. uso BoLsa, ou alforje,
E81110Ileill', V. trans. V. Esmocar.
.;:s",01l&4do, p. p. de Esmoutar: V. {I·
proprio para arrecadar a esmolas. Git Vic.
:i. IUL. e 24.5. «Ieixarei o cbapeirão e o cin- campo e montado. lffontei7'o, Art. L7. 2. (Jato.
to, e a es?ltoleú'a... V. Esmoleiro, no Dm.
S. 1.
9 v.
_
ESIIIOlch'o, S. m. a que pede, e recoJhe
ESIllOlltiU', v. trans. Cortar o malto uao
e molas para ó convento. § Esmoleiro, a, S. rente do cllão. v. Desmoutar; roçar: V. {I·
Pobre, que vive de esmolas.
esmoutar o campo. § Oortar os ramos basE1'lllolcnto, a mesmo que Esmoler, adj. tos, desafogar a arvore de pequeno rar,smolél', S. m. a que di lribue esmola, mos.
que outrem manda dar. § Esmolel'-mál' de
1;;"lIllH'l'll!:lÍl', V. trans. (de murl'ão) V.
et-?'e,:; é omcio de um eccLesiastico da casa Esmorraçar.
real. 1'cst. de lJ. Ar. V.
Esmu""/lciu', V. trans. (de mUNO) 1',
r,smolél', adj. 2 gen. Que faz muitas es- Esmurrar. •
molas; caritativo.
E;smnrl"'do, ", p. p. de Esmurrar: e
Esmolíllh .., S. I. dim. de Esmola.
adj. Que tem a cara quebrada ou escOl'laE"lIlóllll, e derivo V. Esmola, etc. Al. P. da de murros, ou pancada 'lue levou.
C. l84. 11. Dom. 2. 6. 13.
EsnlUrt'IÍl', V. trans. (de rnu?'I'o) nar
E ... nóhul. S. r. (ant.) E mola. Inecl. de murros ou punhadas na cara; bater no rosto
Alcob. 1'. 3. 1J. 306.
com a mão fechada, escoriando-a ou feriuEsmonc'II' v. trans. Tirar o monco do do-a; espancar, sovar.
Es"ulI·riu'."e, V. ref. {j~. En~ontrar-:c
nariz. Dicc. ela AcaEt. aTt. Assoar. § - sc,
V. rer. Assoar-se; é p. uso
com vioLencia, esbarrar. II. Etys. 1.1. 8.
Esmoudll, S. f. Monda, limpa tirando a (<nesse emJ)ate de faLas, que se esmurrão"
ma herva dos semeados, e agros.
§ it. v. reco Sovarem-se, espancarem-se em
Esmondlido p. p. de Esmondar. § Avet- rixa duas ou mais pessoas.
lãs, pevides esmondadas; limpas da casca.
Esmyrneo, li, adj. J'iaturaL, ou perteuEsmonlliar, V. trans. nlondar. § Alimpar cente a cidade de l~smYrlla: "vate - l I (Jalh,
da casca. § fig. V. Mondar.
1er!"plo. 3. 85.
ESlIlontill', V. Esmoutar.
Es-niio.és, loco empregada ora como
Esmortlll~úl', V. trans. lIJorder muito e subs., ora aavervialmente. Um pOL1CO, UI11
a miude; remorder. § Usa-se tambem iu- quusi nada. § Por um és-não-és; por poutrans.
co, por um triz, quasi.
.
Esmol'ceel': V. trans. Fazer perder os
ESAlocitdo, p. p. de Esnocar; e ad,l·
sentidos, fazer ficar como amortecido, 1'a- Quebrado, desgaLhado.
'
E~;nllCál', V. trans. Quebrar o membru
zer desfaUecer, desmaiar: "não ha cousa
que mais esmol'eça as plantas, que os frios de qualquer corpo, ou tronco. 11. 3. ~. I.
desabridos, ou a muita chuva continua.: (fallando do peixe, que cravou o [octnho
fi~. "com leis restrictas matou, ou ao menos na naLl) «esnocDtG por junto das cachagens
esmoreceu todas as mecanicas e arles e boa B. Pel'. "esnoca?' o ramo de hUl!la arvorc"
industria•. V. Amortecer, Desanimar, Des- desgalltar, quebraL-o da arvore.
)'SUI·';.:'lI, S. r. (aut.) ynagoga. 11.
alentar. § - se, v. ref. Perder os sentidos;
esmorecei' (iutrans.): e lig. dimiuuir, perI·:"óe""" .. m. pI. (do Lat. eso.v tucio) (t.
der a cner~~a:, "a mio ha admiração se es- zoo!.) Familia.de peixqs mala~01)terygios abmorece. Vwtra, 9. 5.
dominaes cUJo t.ypo e o luCto.
E811111I'cecr, v. intra~s. Perder os s\Wti-j .}SÓCio' .. , adj. (t. zoo!.) Que é semel1landos, ficar como amorteCIdo, desmaiar,les- te ao lucia.
fa\lecer. B. Ctar. c. '1.1. Palm, P. '1.. C. J69.
Esotlcrm", S. I. (do Gr. csõ, dentro, c
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dérma, relle) (t. 1.001.) i\[cmhrana interior 2. 12. "a sessão espaçada até o dia 15 se
dos inscctos.
transferio aos 20 tlo mez dc fevereiro,) §
. r~"'Ol·hngh\llo. O mesmo qne Esopha- - divulas; conceder moratorias. Ord. Af.
glco.
1'. 37. e L. 3. 1'. 111. § EspaçaI' (do !tal.
.~"Ol.hilglco, n, adj. (t. med.) Que per- spasso: anc/aTe a spasso). V. Esparecer.
lence, ou diz respeito ao esophago. § Ap- Lop. Oh?,. J. i. (ant.) V. Espaço.
pl1cavel ao esophago: "sonda esophagioa.
Espncejúdo, p. p. de Espacejar. Que

IlIslrumenlo cirurgico proprio para explorar o esophago. U. de PaUtol. p. 91.
..:..OI.....gíCc, S. r. (L anaL) fnllammacão
do esoplJago.
. •·:..ol·hngn, ou EsiICugo, S. m. (do Gr.
01S0p/Wgos, de ois6, fut. de oi6, eu levo, e
lJha g6, eu como) (t. de anat) O canal da
garganta, por onde vai o comer ao estomago; as guélas. § Muitos pronnnciam esó-

tem espaços entre, de permeio: "palavras
espacl'jadas.. "Iinllas espaceja(las..
E"IHlcejullu'nt.o, S. m. O acto de espacejar; dislancia entre as palavras on linhas
espacejadas..
Espacejúl', V. trans. (t. de typ.) Pôr
espaços, deixar um claro ou distancia entre as leUras, palavras, ou linhas. .
Espnclúl'"8el V. relo (ant.) neCl'ear-se
phago.
saindo a passeIO, e a tomar ar em silios
K'lÚl·llllgol·,·.... gi .. , S. f. (t. med) Fluxo descampados e espacosos: "folgão de esde 8angue que vem do esophag·o.
pacim'-se fora. B. Ploi·.
.~"ól·hagotOlUíll, S. r. (do Gr. oisophaEspllclo"í8slmo, sup. de Espacioso.
g9s~ f:sophago, e tomê, incisão) (t. med.) In- Bern. UU. fins. 1. II. lJem. 2.
clsao no esophago para d'elle se extrahir
F.llpncloso. V. Espaçoso. Jom. d'Afr. I.
algum corpo estranho.
5. Vasco Sil. 190. "espaciosas aguas.
.·:SÚl·lco, ", adj. Que é no genero das
EIlpâço, S. m. (do Lat. spatium) Extenfabulas atlribuidas a Esopo.
são de logar, de tempo; e fig. B. FLo?'. 2.
JolsOl.O S. m. Persona~eJJl meio fabuloso 61. "nem o encerrão os espaços da caridaa que os Gregos attribUlam a lIlvenção do de. § GTande espaço ha; i. é, largo tempo.
apologo, e que, segundo a tradição, era cor- Lobo, r: 28. «grande espaço ha. que eu pucllnda e disforme do rosto. § Diz-se d'uma dera gosar esta compantJia" § A extensão
iIlimitada, indellnida, em que os corpos espessoa baixa, corcovada e feia.
.·:soté... co, >I. adj. (do Gr. es6terikos. in· tão, ou se movem: os corpos celestes giterior, de es6, dentro) (L philosoph.) lJou- ram no espaço. § Termo, demora, tempo:
/l'ina - ; doutrina que certos philosophos "pediu espaço para deliberar, aconselhar-se,
da antiguidade só communicavam a um dlspôr-se. "pedia d'espaço hum dia, aquelpeqneno nu.mero de seus discipulos; oppos- la llOite para responder a accusação" Viei?'.
lo a exotcnco.
(,nos rapidos momentos d'espaço entre as
.':.. ot,cl'Í"uu., S. lU. O todo dos princi- agonias, e arrancos da morte, lhes concepios d'uma doutrina esolerica.
deo Deos espaço de penitencia" (a resusciEHI.nçlldltwêllte, adv. Vagarosamente. tlldos por virtudes do rosario) Viei1'. 9.387.
§ A iotervallos.
§ Andar 0,-; phr. Ital. ir a passeio diverE"PIlÇiulo, p. p. de Espaçar. § Demorado, tido. FieiT. 5. 270. "sahilt hum dia a espaço,
suspenso: "sera SjJaçada a execução.. Ord. L. como dizem em ltalia. § Espaço; descanço,
3. 1'.41. 4. Sá Mi1'. p. 89. ediç.de 1804. folga: «não tinha-de comer, nem de dor"mas espaçado o peri/\,o da morte que ante mil''' com os combates. B. l. 10.5. § ALLega1'
si vira.. licando o perigo para outro tempo, espaço á demanda; vir com excepção dilàtocomo o réu a (ruem se demora a execuçao. ria, por se haver espaçado a demanda, ou
§ Réu espaçruto; não executado quanto causa para outro prazo, por direito, ou por
a pena. Ord. Man. I. 5. 14.- o CU1'SO da graça especial: ·V. {J. o devedor que alcan·
c;ausa; prolongado. § Casa - ; feriada. V. çou moratoria, espera, ou espaço; o que
I.;spaçar a Casa, etc.
é obrigado a certo dia não vencido, ou dcF.sl.nçIUllellto, S. m. O acto de espaçar, baixo de condição não veri(jcada. Ord. 2.
011 transferir as ses ões de alguma junta, 52. 1. e V. L. 3. T. 38. e 49. dos espaços
trilJunal, etc.; pl'orogação; adiamento. § em causas cI'imes. Ord, At. 5. 85. 2. e 4. 9.
Demora, delonga. V. Espaço; intermissão nas causas civeis. § Um'ta de -; moratoria.
do curso da causa, demanda.
§ Espaço; interrupção das sessões, confe],;sl.açál·, V. trans. Dar espaço, delon- rencias, deliherações dos conselhos, juntas,
gar, prolongar, demorar, prorogar. § En- tribunaes; do curso, e prosl'guimento dos
anchar', dilatar as raias dos dominios, e feilos judiciaes, etc. férias. Ord. Ar. 5. 85.
conquistas ajuntando mais terra adquinda: 7. Maus. l. I. 48. Pitip. L. 1. Tit. l. 46. o
"espaçar, e estender os termin.os dos seus regedor notifica aos desembargadores "qne
estados.. A1'1'. 5, 3. § Demorar, dilatar, etc. he concedido espaço pelos dois mezes seo tempo: V. g. espaçar o prazo 2' - as espo- guintes, e que ao 3.· dia de novembro verancas. Sagramor, l. c. 23. "nao lho espa- nha continuar sens omcios.. "n'al)uelle temCOl! 'Deus o 'castigo- Arl'. 3. 29. "espaçm' os po do espaço" ibid. V. Espaçar. § Espaço; pei·eos.. demorar a execução da sentença pe- ca com que o compositor aparta as palanal de lormentos, etc. Ord. Man. I. 5. 14. vras na composição. § (na mus.) lntervallo
"esse reo foi espacado, e depois alliviado entre linha, e linha: fll(ura assignada no
na pena.. «- as reparlições para outro an- espaço e não na linha. § lJ'espaço ,. loc. adv.
no" Estat. Anl. "o despacho dos outros es- devaO'ar, pausadamente. Patm. P. 4. t. 29
l1açou-o até sua vinda.. B. «espaçaI' os fei- V. Lobo, Primo «cuidar (['espaço em alguma
lOS, e demandas.. Ord. L. 3. 1'it. 37. 5. coisa. medital·a, ruminai-a. Calvo. Hom. 2.
A1'I'. 2. C. 16. -vive o faminto, porque lhe p. 59. Lus. 8. 24. «vão ... e não de espaço..
acodem com mantimento, que se lho espa- correndo: -fallar de - . pausadamente, derão (interrompem) por sete dias, morre" vagar. § A espaços; loc. adv. de tempos a
§ EspaçaI' a casa da supplicação; ferial-a tempos, ou de distancias a di tancias meaté um ccrto prazo, levantar as sessões, didas.
ou relações; prorogar. Ol'el. Jl1an. 1. I. 40.
E!lpaçó..nmclltc, adv. Em logar amplo;
"ao regedor pertence em cada um anno es- dilaladamente; á larg-a.
lJaçar a Casa no derradeiro dia d'agosto...
Ellpaçoso, u, ad]. Largo amplo, dilata·
como a casa lIe espaçada por dous mezes... do, de muita extensão: V. g. espaçoso pOre que venham continuar seos omcios ao Leo, lheatro, campo; área, casa espaçosa;
terceiro dia de nov.' ined. 3. t. 559. Assim ja7'd'ins espaçosos. Arl'. 4. 20. t. 126. «espase dizia: espaçou e/-?'ei as cÓ1'tes, o parla- çosas a~uas do vasto oceano" § lig. «EspamentQ, os trib!maes (lJecr_ 30 de maio 1663) çoso ammo. lJ. Naltl. 1. 92.
alé nova ordem: «- as côrtes para d'ahi
E .. plÍdll, S. f. ([tal. spada; em Lat. barbo
a um anno. Leão, Oh7'. D. lJimz, <l. 3. ou spa.lha; do Gr. spalhã) Arma, que con la de
fallando dos mesmos corpos deliberantes: lamina, ou folha com ponta, e gumes, e de
(como v. ref.) espaçou-se o parLamento aLé copos, ou qualquer empunhadura, por onde
tanlos elo mez, por 11'ez dias, me:;es; i. é, se aperta na mão. serve de oü'ender, e delevantou, interrompeu as suas sessões, que fender. § fig. ,,0 Senhor, escudo de tua delia de reassumir, ou tornar a começar, ou fesa, e espada da tua gloria.. que a copqui continuar ao termo do espaçamento: «que ta, ou defende. § A espada preta; nao tem
e tornasse a espaça.1· (no concilio uma tle- ponta, ou tem-na embolada com nm botão;
Cisão) com dia certo, e preci 'o" V. do .~1·C. I serve para aprender a esgrimir, ou jogar
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branca. V. Preto. §
esIdagrilllil'.
§
de esgrima.)
1. 1J. 229. "sahi com a
Joqar a espada;
Espad!t anteparada; (L.
Git Vic.
espada
rasgada, e que lique anlepm'ac/a_ § Espa(la
virgem " com que nunca se brigou. § AI'?'ancaT da espada, ou a espa{/a; lit'al-a ra-

pidamente da bainha, ao entrar na briga.

Palmo P. 1. e 2. fi'eq. V. Arrancar. § ligo
Uma espada de d6r. que Lhe alravessa o coração: "li. palavra Divina ... espada de foíío" contra os peccados. V. do An. I. C. 4 .
s lig. Assenta1' a espada; usar da jurisdicçào contra alguem : it. censurar gravem n-

le: "a nossa língua seja ling'ua, não. eja

espada.. 1Iial't. Cato não critique o I Hlximo.
§ lIg. Usa'r da espada da aclmoestação. A1T.
I. C. 10. reprehensão forte, avi o, advertencia impressiva, que vae ferindo. § SeI'
uma cspa(la desembainhada, ou estar semlJl'e com a espada desembainhada; lig. eslar

sempre prompto para reprehender, censuraro § MeLter, passar, Lecal' tudo á eSjJada,
ou á ponta da espacla; ferir, matar com ['1la. § LevQ1' ludo á espada; fig. com violrDcia. § Espada nua; desembainhada. ~ EI1lregar a espcula; render· e. § A e.\parla;
IJg. O poder militar em opp. ao civil: dizse que governa a espada, quando ha (UctadU1'a miliLar. § A espada; fig. a pronssão
das armas: a penna e a espada. § Serumn
boa, ou uma grande espada: ser 11m notavel general. § Espada da justiça; a e patla
que tem por sJ'mbolo a figura da Justiça; e
ligo a lei na sua applicação recla e jusla. S
§ 1Ilatador de espada; ou só Espada,' o lourei 1'0, que nas corridas de touros malaos animaes. ~ Timl' a espacla a alguem ,. deixar de
lhe fazer mal e têl-o em grande pcrigo. 11.2.
3.7. § Peixe espada; peixe da familia dos e,com bridas, de que lJa varias especies, e é assim chamado por ter o corpoalon!radoe clJato, e a cabeça pontaguda, assemelnando-se a
lamina de espada. § Peia;e-e.~pada; (Ug. e
pleb.) diz-se da espadeirada, pranchada,
que as forças de poltcia distribuem brutal·
mente sobre o povo em quaesquer conllictos das ruas. § Espada, pl. um dos qualro
naipes. Lobo, f. 53. § Espadas 1'omanas; pellos cresJlos, que dividem os retlomolllhos
dos cavallos pelos lados. Galvúo, 11'. ela Gineta, p. 106. § Os fogueteiros fazem uns como montantes de fogo, com foguetes, e artificios de polvora com que se esgrime por
jogo, e festa, chamam-lhes eS1Jodas de f'oqo.
§ Dança (('espadas: v, Machalins.§ Adag. :
.Mal vai a casa, onde a roca manda :i espa·
da.. • TamlJem nossa espada corta•• ~Iais fcre a ma palavra que a espada aliada. -Dedo
de eSpacla e palmo de lança é grã vantagem.. .Espada na mão do saudeu, perigo
de ([Uem Ih'a deu" -Ou para homem, 011
para cão, leva tua espada na mão...
(Espada, Gladio. Syn.) No sentidQ pr'oprio,
espada deveria exprímir a arma Portugue7.tt
d'este nome, e as armas semelhanles dc
qualquer outra nação: o gLadio deveria ex.primlr a arma que os Romanos designavam
pelo vocabulo gladius, e cuja forma nem
foi sempre a mesma, nem é exactamente
conhecida. E posto que ordinariamente
não faça esta dilrerença, comll!do nlguns
casos ha, em que ella é conveniente, e até
uecessaria: por ex. sc tivessemos dc lraduzir este 10qar de Vegecio, de Be iliiLiI. L.
2. C. 15. Haoent•.. gladios majores, quos
spalhas vocant, el atios minores, quos sitmi·
~'Palhas nommanl,' não poderiamos deixar
de empregar os dois vocabulos gLadio, e
espada, senão usando de um circumloquio

extenso, e escusado. Da mesma sorte sera
conveniente usar de gladio. quando alludirmos aos usos hellicos dos Romanos; e por
este motivo nos parece a proposito o vocabulo gLa.dio na traducção aos illarL!Jl'es por
Fil. Etys. I. 6. "De traz dos Vexillarjos vão
!Iaslatos, Com glaclios na segunda fÓI'ma ...
etc... No sentido lIgurado usamos de gLarLio
para signilkar o poder supremo, o que os
jurisconsultos chamam jus gLaddii. D'este
modo o usou Bal'ros; n. F. Man. ,. Vieira .
e outros: e até alguma vez sera mais conveniente que lJ.l'Pa.da, quaudo fallarmos do
poder esplrilual, ou porque gLculio tem 11111
ar mais :cientiflco, 011 porqne a sua ml'nor
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F;"III.ldú." S. m. (do llesp.) A parte da
F."llf"lclleil''', s. m. O que governa a
c 'padella nas azurrachas. J!,'ttteúl. al't. At- cadeira, ou docel, que fica por detraz das
costas
de quem se assenta: ".,. a carleicaide de navio.
E"I'"dícc, s. m. (do LaL spacli.1J) (L bolo) ra mag-istral ... ostentava .. , o seu espa/dal'
lleunião de muitos l1osculos, rentes, ou pe- rendilhado e erguido em cOt'llclleo» A. /lerc.
duuculados, uasCldos de um receptaculo Jllonge, c. 21. ~ Banco com encosto, ou
commUlll, oblougu, coulido em uma cspa- costas altas: V. fi. um espaldar compl'ido.
§ Armadura para as costas, a que conestha. Bl'ot. fJ.
1J81.udícc.. , ", adj. It. bolo) Qlle tem, ou poudia o peito: «espaldares. e peitos de aço
puro .. Nau/: de Sep. Vil'iat. I•. 11. e 5. 77.
consta dp. l1luitos rspadices.
g,~SI'U"í1hll, s. r. (rio Ital. spailigtia) O az fi. Nau/. 2. 331. Lobo, f. 55'2, V. Espaldeira.
de rspadas eÓl al~uns jogos, como o volE"I...ldeá.·, V. traus. Fazer recuar, imtarete, a arrenegaua. etc.. em que e ta carta é o maior trulllpho, o llrincipal matador; pellir para traz, atrazal'; fazer abater o caa primeira peça da chalupa. Ac. dos Sing. minho, que o navio tem surdido, e vinga2. 81. d'aqUl no ng.: «que na barallJa és a do. lJ. ;lo 1. 6. "os ventos contrarios, e as
vil - da canalha, que a honl'a, fama allleya correntes, que elles faZiam, abateram, e escom ferrp.tes mancha" Gal'pào, San. sat!!l'. palr.leá.1'am tanto a armada, que perdiam do
'''~'''I ... dím,
m. dim. de E pada. I'eque- camiuho...
J'l';I.llldeh·u, S. F. (de espaldar) Panno,
na espada de lamina <leigada, com os copos
omamentados, que faz parte do uniforme que se pendura no espaldar da cadeira, doceI.
etc. Auto (ta Acclam. de IJ. João IV. ~
de muitos fllnccionarios publicos, especie
ele Ilorete. § !-Ia tambrm o espadim curto, - eto col'sotete; armadura <Iue cobre as es]louco maio/' que o punhal, dp, que usam os parloas: espaldar. Casto 3. C. 25. {. 47.
E"'llllldch'íadll, s. r. Golpe de prancha
aspirantes de marinha. § ~[oeda de ouro
de IJ. João II, que valia ~OO róis; outra de com a e~pada, pranchada. Cam. Pilort, 5.
cobre prateado, que valia 4 réis; emfim sC. 2. 11. Naut. I. 458. V. Espaueir'ada.
El!flll.ldetll, S. r. Fazer, ou dar espald/)outra moeda de D. Alfonso V, em memoria
<la ordem da I!:spaua. Sever. Not. Pina, Ch/·. ta; no jogo da argola, dar d'esguelha, lle
sorte
que volte a argola a um lado. § No
J. II. C. 19. «esplUtís ela lei do~ ju tos, e de
meyo preço, e peso delles•. Os de cobre maneJo, é voltar o bombro torcendo o cordo...
mandou lavrar O. Afl'onso V de prata mais po na sella.
.;"1"'"'' "uI, S. m. Log'ar onde na ccm baixa. JiUJlt. 2. 477. E os de prata, cada ";.'1I."lh", S. '2 g. (t. fam.) E' um espalha:
espadanas.
tres espadins valiam I dinheiro de [58 di- diz-se do que tem pouco assento, falia
g,;"I'"dIIlH\I, adj. 2 g. (t. boI.) Que tem, nheiros no marco rle prata de II dinheiros. muito e com alegria; fallador, e ·tonvado.
ESllulbüdu, S. r. O acto de espalhar, esou L1â e padanas. Ctt/'v. Pot!lanth. p. 238 Inect. 3. 1.45. ~ Peixe como sardinlla.
,dinhQ espall.anal...
1·;"I....lí III... , . r. JJ:spada pequena. Bern. palhamento. § ligo Espalha(ato.
1';"'I,"lhíulamenle, adv. Não por junto,
1~"I.ua2,,"i.r, v. trans. Juncar a terra de Ftor. 3. 391. § Peça a modo de espada, que
não juntamente; separadamente. Pinheiro,
cspadanas. CItr. D. Seuost. C. 15. e fig. de as mulbrres trouxeram no tOllcado.
outras hervas, nõres. § I~x.tender, lançar
),;~I.í..... u, ou - <lUII, S. r. (do Lat. spa- \. {. 183. "o qne espalhaJ.lamente em diveruma cousa le modo qlle occupc uma su- th.ala) (L anaL) A parte mais elevada do sos exemplos foi obscuramente figurado.
1')"I,"lblllleh'lI. V. Espalhadoira.
perlicie mais 0\1 llieno extensa: n... dua braço no homem, e do membro anterior
1';"I.ulhílllo, p. p. de Espalhar; e adj. § fig.
vaga encontradas no meio de grande por- nos quadrur1edc'; omoplata, hombro. 11'1'.
cella, tombando uma obre a outra, se que- Ib G. 24. e 9. c. I. r 4. § As espadtlUS; os I!:spargido, derramado: «as entranhas espathaq,as" /1. 4. 10. 9. § Agua espalhada; esbram em cacMes, que esplUlanam lencoes lLombros.
de eS(luma 1Jara ambos os lados" A. flel'c.
~·l"IIlUloílll .., p. lJ. de J~spadoar. § adj. praIada com pouco fundo. 11. N. 1. 76. e
Eu)'. C. 7.
Que tem o osso da cspadoa fóra do seu wirt. "a vista - 1Jelos outeiros. "Alma Esplldunúr, V. inlrans. Sahir em espa- encasamento, deslocado, e por is o mall- pejos sentidos.. V'iei·r. 10. 70. § Oidade es·
palhlUta: derramada em bairros, ruas espadanas qualquer liquido: "o sangue espacla- qupja.
nava da ferida...
1;1!I1",lIo""', ou - dlll·..·, v. trans. Fazer çadas umas das ontras, de edificios não conEllllI.di.neo? ", adj. (t. boI.) Que tem a ficar espadoado. § -, V. intrans. Ficar es- chegados: "o imperio oriental mui dilatado,
IIgura de espaaana, ou de folha de espada, padoado.
e espalhado, por climas mui remotos, como
rllsiforme e gladiado: V. (J. {othas -. El"Ot.
EllllI.d.·... I.O, S. m. (I. pharm.) Pedaço de cidades, reinos, praças situadas de longe a
U. 1. p. 7. § Espaelàneos, S. m. pI. Nome de Iinllo, ou de outro tecido empapado em al- louge, e não cOllcentrados, nem a poucas
lima ordem de plantas, que tem follJas en- g-um cCl'ato, ou emplastro derreti rio, que se di:tancias» C9ulo, 9. C. \.
siformes como as espadanas. BI'. lJ.
applica sobre as chagas. Pharm. T. 1. p. 7la.
E"llftlhlldóh'll, ou - dóura, S. r. (I. de
J;SIIIUluo, S. m. augm. d~ Espada.
.I:"'1,3dll", - "11'. V. Espadoa, - ar.
agrie.l Instrumento' de espalhar a palha.
ESI.albado.·, a, S. O que, a que espa·
E"I"''''.r. V. Espadellar.
.,ISI".~·í.·lc", S. f. (do Gr. spao, eu exg,;spudllrriio, S. m. augm. de Espada. traio, e aggeirõ. eu ajunto) Nome que se lha: e fig. "espalhador de noticias".
G'anc. r 80.
dava antigamente á chymica, porque ensiESIU~lhur,íto, S. m. Peça de artilheria
1')"I,"du.'Ce, S. m. Mammifero cetáceo, na a arte de analy~ar os corpos, e de os antiga, assim clJamada, por<lue fazia granda família dos delphins, e de grandes di- tornar a' compõr. B. Flor. 4. 257.
de esborralhada no inimIgo. Coutinho, f. 5.
1I1ensões: tem uma como espada de OSS0
J':"I'"l;"·lco, .. , adj (L ch)'m. ant.) Que v. § lIg. Desordem, desmancho, confusão. §
no focinho com os gumes armado' de agu- é da e pagirica. § fig. Quc separa o puro Grande ostentação. a]JIJarato vão e ruidoso:
tlos dentes, com que fere para desanCTar do impuro. B. F'lIJ1'. 4. '257. "arte spagirica .. "fazer grande espalha/ato...
os outros peix.es com que lucta, como a V. l~spagirica.
.
g,~SI'"I1'"lõá.·, v. trans. (t. rust.) Tirar a
"hoca e a baleia. § O peixe serra do Bra- lill!fl'lth·("ce." v. intran.. (do ilesp. cspal'- palha ao pão com os forcados.
zil.
GÍI'-se) Divertir-se, n'crear-se; sahir de caF,"lllllh.. ménto, S. m. O acto de espa·
J'''I.lld ....do, ", aeli. Que tem espaduas ~a para tomar ar, rassear, distrabir-se, etc. lhar; espalhada. § Espar,rimento: V. g. eslargas. COttto, 5. 1. 13. "os Usbeques, ho- Trancoso, P. '2. C. 7. Vieil'. 15. '263. li', Etys. pallJamento de ~angue. Azw'. c.. 3. e Ined.
mcns robustos, espadaútios,,'
7. 343. ,c!asso ao campo vou spail'cccl''' ~ 3. 145. ~ Dlspersao. P. Per. 11. /. 75 V.
I,,ep/ldel ...., S. f. Variedade de uva, que fig. Dil1'undir- e, espalbar-se agTadavel. pla),;1!I1.ull.íer, V. traus. Separar a palha do
:e cultiva principalmente no i\[inho; espa- cidamente. f!'. Etys. 7. 343. "jâ pela alma o grão; despallJar. § Espalhar o t'/'iqo; alim·
Jei 1'0.
socego espa~recla" .
paI-o na eira, fazendo que l) venio leve a
• ·;llpí.deh·i.d..J, S. r. Pancada com espaE"•• uh'ccído, p p. de Espairecer. I". palha. § fig. e uso Espargir, derramar, disLia: pranchada. uafd. e Bal'b. fJ.
Etys. "e com novo vigor espail'ecido...
sipai' o que estava alJinhoado, amontoado,
E.OlI"odelrár, V. tl'ans. Dar pancada, ou
El!fp .. h·cclméllto, S. m. Acto de espaire- arrebanhado: V. (J. espallJar a a?'eia, o tl'ipranchada com e pada. DilfeJ'e de acuti- ceI', di~tracção.
go ao sot: "o sol espalha raios aos hori~on
tal'.
r,:"páld .., S. f. 110mbro, e pactoa. VasG. tes.. § - as nuvens, as nevoas, os c/t.uve!1'os,
El!fpu..eh'oi S. m. O rlue faz espadas, e Arte, 28. nas -" as costas. Viei1·. 9. 4'27. a cerração: desfazei-as, dissipaI-as o vento,
as concerta. Granet. de 1.1Sb. 95 v. ~ O rlue "cobrir a -. (do que se retirava) Ac. (tos a brisa, etc.; dar-lhes outras direccões. Luc.
as vende. § Variedade de uva, tambem cha- Sing. 2. 223. 2. § Nas espatdas dos nossos; § Espalhar a gente que estav.t ém bando,
m:l.lla espculeira,
nas costas, por detraz. (Jottlo, 12. 14. ~ "'a- uniào, companhias; fazer apartar, fazer
E"I)/ldélla, S. m. (do La!. ~1)atula) ln- zer espaldas; defender, guardar as costas, a desunir-se. § Divulg-ar, propalar: v. g. -nostrumento a modo de espada de pau, de retaguarda: "fiado nas - que lhe {azia o ticias boas Ott más, novos 1'tt1lWl'es. Vieira.
sacudir os tomeutos ao linho. § llemo, com exerr:iLo.. Ji'l'eim § Uadeim d'espatdas; de "cantando espatharei por toda a parte.. Lll~.
que, em vez de leme. se governam as azur- encosto por detraz, de espaldar. B. 2. 2. 3. 1. 2. § Espalhar palavras: dizer de publIracha. 11. N. '2. I. 46. § Alguns escrevem Casto I. C. 12. {. 25. § Espalcla; (L de forL) co, e a todos. Lus. 3. L02. § Espalhar os
espadéla, e derivo
orelhão em ligura quadrada. ~ Anguto ela ol/ws, a vista; olhar para di versas .partes
),;lll,"dcllalló.·, S. m. Táboa em que se espalcta; o qne é formado pela lace.
por divertimento, espairecimento, dlstra~
lIrma a mão com o linllO, que se espaV."I'"ldão, Espalelões, pI. S. m. (I. de 1'01'- ção. § Espathar susfJiros ao venlo: - tagr/.della.
. ,til'.) São lados da bateria, para impedir que mas: derramar. § Espalha?' o uo/é; (no lIg.
.·;"IIR.lcllú.·, V. trans. Estomentar o 11- o inimigo a veja de revezo E.c. de Artl/h. e pop.) divertir-se, alegrar-se, desafogar: §
nho com a espadella.
' n.· 644.
Espathar tl'isle::.as, cltidlUlos; e:pairccer, dls-

vulgaridade desviara em cerlo modo da
imaf!inação a Ideia de saugue, que é dc to- I
do alheia d'esse poder.
E;"I.udllChílll, s. m. (do llaL spadaccino)
O que auda sempre de espada, e bri~ando
r.om ella. Lobo, /. 100. § fig. Homem f'anfarrão. e provocador.
g,:"I... dlld(lI', s. m. Táboa em fórma de
meia lua, oude se [lrma a mão com o lInho,
lJuP. se quer espadar.
•
I,;"pndll;';uo, S. m. allgm. de E pada' (l.
por.) J\spadão, chanfalho, durin lana.'
1·;"I... "i",", s. r. Planta herbacea, cuja
folha é parecida a lamina de esparla; com
rlla ~e juncam as elrrejas por festa. Lobo,
r :~0'2. § Espadana fie agua (Agiot. Lus. T.
3. 3M), ou de sangue; o golpe, ou jacto que.
sae com força dos repuchos, das vrias (e li
mais qur. esguicho, e que bOl'l'i{o). Etegiada,
1,7 v. Sefl. Cel'co de fJiu,
8'l. «o sangue,
que llie sae em grandes eSCUffiosas espada?tas .. ~ Espadanas de /ogo; labaredas agu·
<las; linguas de fogo. Uliss. 4. 33. M. P. c.
184. § COllla, ou espadana de come/a.; o rasto de luz, Oll cauda d'elle. Couto, 12.3.6. §
Espculuna de peixe; barbatana. Casto 5. C,
3ft. ~ Ponlo de espadllna: o que mostra o
~ssucar quando ao cair se alarga como uma
fila. Arle da (Jaz. 138.
1'll!fI"ltIIUlí.do, p. p. de I!: padaoar. Res.
(Jhr. J. 1/. G. 1'23. • 0 chão todo cspailana-
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trahir-se. § Espalhar dinheiro; distribuil-o
por diversas pcssoas para algum fim.
":8pRllulr, v. intrans.. Distrahir-se espai recer: sahi para espalhar. § Passar o'mau
tempo, de fazendo-se, dissipando-se as nuvens, appareeendo o sol, etc.: de manhã
estava muito mau tempo, ma para a tarde
espal/wu. § Dispersar: o povo espalhou assim que cllegon a tropa § Fazer espalhamento, espalhada: eu arrumo, e elle espalha.
E81... I.....·.8C, v. reI. DelTamal'-se dispersar-se, ir para diversos lados: v. g. cspalhar-se o gado a pastar ou COl'/!, susto.
Uam. Son,o 71. a "'ente que veio do cámpo
espalholt:se pp;la cidade a ver as fc~tas. §v. apasslv. Divulgar-se: v. g. eopalhou-se a
nova. Vieil'. n. 72. «espallwu-se pela terra a
repulsaI> e fig. communicar-sE,: o «coração do
rel deve espallLa7'-st por todosI> e não ter
afTeiçõe particulares. AndT. ChI'. I. 11. Lobo, r: 25. «para nellas (cartas\ se espalhar a
pena e o entendimento..
.
";"'I.ál"o, s. m. (t. de artilh.) Desvio que
uma faLca tem da outra.
ElIp .. lmádo, p. p. de Espalmar. § Que
tem a superLlcie chata, e Jasa, como a palma da mlio; V. g. as aves que tem os pés patados com a pelle: espalmados, como pato,
ganço, etc... § Batido com a mão: .porta, como és espalmada I> Prestes, 66 V. § It. naut.)
«Estava alimpando suas fustas, e as que já
tinha espalmado" B. 4. 8. 13. V. Espalmar,
(t. naut.!
)<';",polmitr, v. trans. (do Ltal. spatmal'e, ou
~'r. espalmeI', dar alcatrão, ou breu ao casco)
Fazer plano como a palma da mão: «o estatuario espalma as mãos da sua estatua- Vieira. 3. 419. § Vasar, abaixar: «a agua ia espalmando para fóral> Couto, 10.6.8. § Aplanar: v. g, - a cem, e applioat-a á vtila.: obra
do cerieiro. Arte de Furtar, r 3'13. § Espatmal' o metal; CGm martello, ou outro artiJieio que o alargue €'In cllapa. §- a massa em
folhcl,S; para capa de empadas, pasteis, etc.
§ Espatmar o navio; (Ioc. naut.) alimpal-o
dos limos, etc. sem descobrir a quilha. Bm'I'OS. M. P. O. 5. «espalmar as fu.tas.. § Es11almar o oavaLlo; tirar-lhe com o puxavante a parte baixa do casco, para o ferrar, sem
ehegar ao vivo.
":'lpálto, s. m. (L anL pinL) Cór escw'a,
transparente e suave, que se appLicava sobre o encarnado depois de enxuta a pintura; boje esta em desuso. A7·te de Pinto

ESIH.t1dlclíll·", S. r. (an!.) Espaço, extensão. Elucid. V. Expansão.
.
ESl.a'ltlt..lo, ", adj. (an~.) ~stendldo;
extenso, espaçoso, dilataclo. EtlJ.eul.
.
E!lI..... éllcu, II, adj. (t. vulg.) Garr~do,
alTectado nos gesto , nimiamen~e espelllcaelo nos trajos e ex pressões: cspane(ioos doutOI'es" /i'. El!ls. 1'. 3. ell. 1802)l. L!.l3.
.'''l.uueju'''''', S. m. I~spallador.
.·:"puucj .. dó,·, ", S. a que, a que espan€'ja.
E"'l..... ejill·. ou ":"'l".u .. ejí..·, e der. V.
Espen nejar. v" trans. acud ir o pó dos trastes com panno, pennacho, mólho de pcnnas, espanador, etc.
E."l... ucj.h·... c\ V. reI'. acudir a gallinha
o lJÓ das azas, debatendo-as, adejando: "já
tt espaneja brandas auras" § Da mulher qne
andando agila as saias. e roupas, ,Iiz-se, se
cspaneja: (t. fam.) § Espanrjar-se; lt. pop.)
sacudir-se, ser a[rectado nos gestos, palavras. F. El!ls. 1'. l. p. 4.0. "e lacedo no outei 1'0 se espaneja»
I·:"'l... nhól. V. I:lespanhol. Cardo
ESlll.uholet.. , S. f. Cma peça, que se tocava na viola.
&':"'l","uá.·, e derivo v. Espanar, etc.
•';SllllUncjá.· V. Espannejar.
ESI.tlut.. diço, ", adj. Que se espanta. facilmente. § fig. ArisCo: "moça espanta(ltça o
Aule{f/'. 65 V. Eufi·. 5. I. '<!le tão espantacyça, que logo foge como a vem., -- és; nao
serves para cavallo de vara'l)
ESlllllttádo, p. p. de Espantar e adj. Assustado, amedrontado: e fig. «aLma espanlaela da enormidade de seus peccadosl)
Paiv. S. I. f. 27 V. ~ Maravilhado, admirado, surprehendido. § Olhos espantados: esgazeados; que se põem cm alvo por alguma perturbação elos sentidos, coler1l, loucura, mel1o, terrOl', elc.
ESI"."tUtlO", 8, s. U que, a que espanta. § adj. Que espanta.
E,"'l.""tálbo, S. m. Figura de -pallla da
reição de um homem ou qualquer outro
objecto, que se põe nas arvores e vinhas,
para espantar e afugentar as aves; e no
corro aos touros. Calvo, 110m. P. 2. r 298.
§ fig. Pessoa sem prestimo, inutil,.que não
serve para nada. ~ Cousa que poe medo
vão. § Comer (i) mtlho debaixo do espantalho ,. no fig. fazer inuteis os meios, de que
alg. usa para acautelar certo damno.
)·:s...... t .. liJl.Q8, S. r. (Planta herl.Jacea da
familia das leguminosas. (Colu/ea).
Es .... ntlllnosc ..,;, S. m. Especie ele rede
com que se Livra o cavallo da moscas.
E,ql... utill·, V. trans. contrahido de espaventa?') Cansar espanto em alguem, grande medo, amedronlar; .uão he reya que espante, nem bella que encante.. "para espano
taTem os inimig'osl) (cuidando que se fazia
contraelles alguma machinal Goes, Ohr. Man.
I. O. 86. «os que rorãoespiar, e... espantárão
o povo com lhe dizerem ~randes medos da
gente que virão.. Paiv. S. "com penas immortaes do reino escuro não te quero es1Jantal'l) Cru:, Poes. Ca7'ta 2. f. J25. «8.
Paulo nos espanta para fugirmos deste viciaI) Nart. Cato § Fazer fugir com medo. M
P. e. 161. "a fim de espantal'em o l1iabú o §
Espantar; maravilhar; causar admiração.
Sd /rUI'. Eleg. r: 117. «visla que espanta" §
&lJantal' a ventum; loco ligo afugentai-a.
Lobo, f. 4.'51. § Espantar o somno ,. fazer
conservar o estado de vigilia por um meio
qualquer; desviar o omno. § Espantar' o
garfo .. fig. fazer desviar. PÓl' de má vontade
alguem de quem e quer obter alguma
cousa.)
Espu.. tt... ·sc, V. rer. l'erturbm'-se com
espanto, ou medo; as ustar-se Casto 8. O.
58. f. 88. Barreiros, (. 98. e 23 V. § Maravilhar-se; ficar admirado, attonito.
ESI..... til\'cl adj. 2 g. Espantoso. P.
Sanet. f. 68. "visam, e figura espantavel"
1':8pàllto, S. 1JI. (de espantw') Terror, assombro, consternação e perturbação do ao imo, com iuquietação, desassocego. e alteração do enliúos, por cou. a que s.obrevem
inesperada, ou causa susto repeu tll1o: "Le·
vantou Deo' em seus exercitas (de Amasias)
hum grande espantaI) B. Paneg. I. "a morte,
espanlo antigo., Sá J1fú'. Eleg. /les. Chr. c.

44. "com espanto (da prisão elo duque de
-espanto dos trovõc II Paiv. S.
I. f. 2L4.. "frio -I) JlJaus. § Cousa que causa medo ou terror: «con trangem ... per
ameaça , on per espantos. Ol'll. A/. 2.. /. 5.
Casl. L. 3. 210. «ter espanto da nos a ehegada.. § Cousa maravilhosa: "aquella peca
(de arLilheria) muito façanboFa, que depois
mandou ao reioo por espanto., (o tiro de
Din) Couto, 6. 4. 5. «nenhumas com mais
razão e podem chamar Bulagl'es, 00 porlenlos. e es1Jantos que os peccados.. Paiva, S.
§ Maravilha. admiração de novidade, ou singularidade: "dama que na cOrte era C~7)a1t
to de formosura, e extremo de aviso" Lobo,
PereY/.·. -nem vestigio·algum daquella HabyloUla, que era hum dos espantos do mundo..
Leão, DescI'. C. 4. cou"a que maravilha por
sua grandeza; milagre, no fig. § Fazer (;S1Jantos; dar mostras de que esta espantado;
maravil hado. § lfazeI' espantos de al{/ttOm,
011 cle a.1g. ~ousa; atlribnir-Ihe qualidades
extraordlllanas, boas, ou mas. B. 2. 4.. I.
"Calecut, de que fazeis a elrei tantos espantos"
1·:SI"... tósuUlé .. ,c, adv. De modo p.spantoso, que causa espanto, admiração: "espantosamente glorioso, e grande.. Paiv. ". 1•
r. 346 V. § Terrivelmente.
":J!lIIUtltOl'líS!lhuo, sup. de Espantoso:
«palavras espantosissimas" Paiv. S. I. r 15D.
.·:Si." .. tôso, ó"o, adj. Que causa eSjJllnto: "nome espanlom entre aquelles povos"
B. 3. 5. 6. § Que é extraordinario, maravilhoso : "com uma memoria espantosa, e não
sei se diga monstruosa" /leso Vicia! O. 10.
Cam. Sono 21. § Que causa, ou inspu'a medo: «espantosos trovões.. <,j';uripo a navegantes espantoso" Nau/. cle Sop. r. 4. § Castigos espantosos; ameaças espantosas; espootros, terremotos, {U1'acões, bmmiclos, eto.
espantosos; temero os, terriveis, medouho .
§ Que causa admiração, surpreza: noticia
espantosa. § Que é muito grande, muilo alto, ou muito fundo: fortuna B.l7Jantosa ; altura espantosa; profundidade espantosa. gMaravilhoso, terrorizante: "o Deos - de tnai"
"o cabo -" (o tormentoso) Goes, ChI'. Man.
,·a - viagem" (do Gama a lndia) Id. 1. O.
45. «fazem espantosas admirações" (do vaIar de Duarte Paclleco) id. I. O. 73. § II.
Borrendo, s!ln.
1'·'lIH'I.nç'ulo, o, p. p. de Espapaçar, e
aúj. Feito em papas, como papas. § üg. cm
g-raça, des nxabido.
I::!ll'"l'''çál', v. trans. Ala traI' como papas. § - se, v. reL Tornar-se desengra<,;ado,
desemabido.
l::sPU)'lÍ", V. trans. Levantar o cavallo a
cabeça para cima demasiadamente, e não
enfrear. /lego, Cavat. o 20.
l'l"I... ruth·i11'O, V. 8paradrápo.
I':Sltlll'ãUlC, (ant.) 'iRn. iocert. ,cleixo
ao meu spritaL (hOspital) de tOd03 os 'antos de Lisboa, toda ... , e a y todas as miIluas cami~as, e asy l:8]Ja1'ames, e al'quilhas"
P. c/a H. Gen. 2. 1). 328.
·nvõo, S. m. (t. de alveit.) TUlTlor
nas curvas do cavallo, que, com o andar
do tempo, e ossillca. /lego, Cavalo c. /1Uliss. 2. sO. 6. r: 102 V. § Espal'avão ele rendimento, ou de !laravansuolo; o qne é interior, e orrende os musculos.
ESl'OJ'uvél, (pI. Esparavéis) s. m. I\specie de folbos, ou franja, cahida em volta
do sombreiro de pé, ou cbapéu de sol. 11.
I. 6. 4. e 3. 10. 9. Goes, Oh?'. Man. {. 27.
-sombreiro de esperavel" Duart. Barb.
320. § Espa1'avel dos leitos de armação; pavilhão, al·quelha. sobrecéu não raso, ou só
meio arqueado. V. Capello, ombreira e 0bl·ecéu. § Pequena tliboa, com que os pedreiros e os estucadores põem a cal e areia
e o estuque nos tectos. § liMe de caçar
gaviões. § !lede de pescar com pesos de
chumbo, que a levam ao fundo.
E.'!Iltlll·",·cllleh·o, S. m. (anLl aroClal,
que fazia esparavéis, ou sombreiros com
folho, ou franja. Gmnd. CÚl Lisb. r: !J5 v.
llospal'avelheiros, que fazem pavilhoellsl> talvez ofliciaes que fazem barracas, a que se
dava o nome de pavilhões.
&':spo,·,... onódo, adj. Que tpm eSjJaravão.
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F.lIl"'O"çõo, S. L
ESI.áuodu, p. p.

Acção de espanar.
de Espanar: prateleira
espanado com seu bacios vidrados« Palmo
lJial. 3.
1El!lI'Huodor, 5. m. Glensilio com que se
sacode e limpa o pó dos trastes: espanejador. Consiste em porção de tiras de panno,
ou de penna ,crina, etc., fixas nas €'xtremi·
dadcs de um pequeno cabo de madeira.
.E:!Ipooá,·, ou F.sp .. uuár, e der. V. Espeunejar. V. trans. Sacudir o pó com pan)10, ou mólho de pennas, pennacho, vassoura, espanador. etc. V. Espanejar. § Espanar
a esoumadeil'a; sacudir a eseumadeira para
cair o IICIUido limpo. Afomes, Dico. art. Esborrar.
J.-:SltR .... sci.r, V. trans. Tirar o panasco. §
fig. Alimpar, despovDar algum paiz de gente vil, que vai a côrte servIr e morar. Prestes: "esta corte espanasea toda a Beirao
.E~8pll .. cádo, p. p. de Espancar. Casl. L.
8. f. 234. «foi espancado.
r,:"PHDcodilr, S. m. e adj a que espanca; o que é dado a rixa; brigao, desol'deiro.
l'lIJI .. nc~r, V. lrans. Dar puncadas, moer
com pancadas, desancar, zurzir. COII/o,4 2.
9. -B.lpanoando-o a eJle, e a seus part1ntes"
Fel'l'. JJrist. 4. 7. «não necessito que me espanquem" 1'. de Agor. 2. 2. f. 73 V. § (lig.
e pop.) i\fugentar. § Espancar o mar; (loc.
1iB") cruzai-I> constantemente, e em todas as
direcções klara afugentar e perseguir os navc[!:antes.Galvão,Deso.(. 71. B. 2. 2.5. (,anáo
anúava mais para se hir ao fundo, que espanea/' o mal'" "gente que audava espancanelo o mal' (como os corsariosl" Id. 2. '1.4.. e
4. 8. 12.
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1': 10 1""'«,;"'1, ou - cél, s. m. V. ParecI. §
Esparpat; (l. de agric.) terra esparcelada.
V. E. flarcelado: "o esparçat de Sacavem até
o marco da Povoa» 1Jcor. etc 10 ele Out. ete
l766.

•;",.,ul·cch'ulo, u, adj. aparcelado, onde
lia pareeI: -com estes mares tão esparcelados e cheyos de baixos. Vüira, 2. 343. §
Terra esparcetada; (na agric.) a que é muito plana e rasa.
ES."lI'cll'tll, adj. 2 gen. e s. V. Esparlano. Cost. Georg. 3.
W::"'.""·dc,lda, s. f. Ord.
5.19. 7. é
CITO notavel, por emparcelada.
I·:........cecl·, v. intrans. Passear, divertiudo-se: "ir - ao campo. lJ. 4. Prot. COI~
to. 10 10. 15. "espm'cccr pela cidade. Bem.
Flor. 2. 205. V. l!:spairecer. § V. Desparecer
c l~sperecer.
1)"IInI':,;c.átlo, p. p. de Espargelar; se
não é erro, por csparcetado.
F."I...r;;clár, v. lrans. (ant.) Derramar,
espargir. Elttcid. Y. o part.
ESI... r;;cr, V. trans. (ant.) Y. Espargir.
Ilr r 82. 4. "esparger Jlóres•.
Io)!.il... rgítlo, p. p. de Esparg·ir. Derramado, espalhado. A!T. 5. 3. llovelhas esl1aryidas Cdescarriadas. esgarradas. ld. 3.
II. .os Judeos forão espargidos entre as
gentes. e rIDO. lle que achando-os espar[Iirlos, I'arião em elles grande dano. e 4. 5.
IIp;enle que andava esplwgida. e M. Lus. l.
24:3. llsan~ue espal'gido" J:'inheil'o, 2. 38.
Enciel. 7. 183. Arr. 5. 13. aespargida a fama. Patm. iJiat. 2. aO regimento e~11al'gido
/las provincias. acadaveres cspal'gidos no
campo" llespal'gido as armas· de Eangue"
llcspw'rrielo das aguas do balismo. (por Aspersão, J<:ITusão).
E'fl.....:.;hncnto, S. m. Acção e efi'eito de
espargir; derramamento, eU'usão: v. g. -de
sangue. Scq. Cerco de Diu, Cm'ta ao Lei/ol',
P. àa 11. Gen. T. 6. f. 386. .espargimento
de angue rea[." § "Espal'gimenlo de agua
sobre os que se baptizão" Cat. Rom. aspersão; diverso de immersào. § Diz-se tambem
uc cousas que estavam juntas: «espargimento dos ossos, que estavão no ataúde), Pinho

Ar
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t: 104.
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ou - "'ÍI', e derivo V. trans.
(do La~. spargere) Derramar liquido; V. g.
csparglr agua. lJ. Olar. C. 80. ou sangue.
A.:;wr. c. t. «c ueclar sobre todos esparzio"
(os d€usc&). Lus. 1. 41. § EspaliJar, derramar. Arr. 3. 15. "o sol e.warge rayos: o seu
explendor c claridade" Pinheiro, 2. 73. «espargir rosas sohre o sepulcro" Arl'. 8. 4. e
lig.: «vai o astuto embusteiro esperanças
cSiJw'zindo, e prom~ssas de dinheiro" «Morrcu mol1es somnos espal'gindo".
J;;"IIlU'gía"sc, V. ref. e apassivo EspaJllar-sc; commllnicar-se: V. (I. - a tuz, o
ctarão,' «este pranto se espm'zio por toda a
<;idade» Palmo P. 2. C. 166. átodoS pranteavam): (,suas grandes virtu es, que se per
lodo o mundo espar{Jiam. P. da H. Gen. 7'.
G. t: 381. V. Esparzir e Esparzido.
1:':"II"'rgo, s. m. (do Lat. asparagus) Especie de plantas, da familia das Jiliaceas,
da trilm da esparagineas, de que é o tJ'po. §
Espargo lwrtense; hortaliça muito apreGiada; flroduz uns talos, do quaes se come
a parle mais delgada e verde; tem propriedades diureticas. Rego, Atv. c. 5. § Espargo
do monlc, ou bl'avo; corruda maior. § "Desamparar como - no JJermo" ou no monte.
Utis. I. sC. 9. (. 69. pJJrase prov. por deixar, abandonar.
1'''I....·'''..du, S. f. Planta 1Innua, da família das caryophylleas, de que se fazem prados al'liliciaes, e que dá boa pastagem para
o gado. (Spergula arvensis. Linueo). Pior.
Lus.
• ':"'I.nl·;;~·I·lco. V. Espagil'ico. B. Flor. 2.
ESI'lII';;;r,

221.

E"'I"ll'ólde",

ESP

ESP

ESP

S. m. pI. (t. zoo\.) Familia

de peixes da ordem dos esquamodermes.

"~"P""I'llgiio, S. m. Qualidade de scda
propl'ia para forrar vestidos.
.:"'I....·'·lllbátlo, a, adj. (t. plelJ.) ES[JaIllaLlo. § l~slirado, estatelado.
J';"llllrl·olh"r v. trans. (t. pleb.) Espalhar, e. tender sobre uma snperfície. § ·8eparar, amachucando, comprimindo, abriu-

E8pnrto S. m. (do LaL. spartull1) Plallla
da familia das gl'amíneas, de cujos canl s
rijos, e l1exiveis, se fazem sogas, estciras,
capachos, ceirões. etc. B. Flor. 2. 161.
E"'I)Ol'1'ão. V. liJsparavão.
Erllllrp;ctlll. V. Samfeno.
F.·liIl)Orzído, p. p. de Esparzir. EneUia, !l.
110... tinha a aurora espa1·zido os seus raios.
.. rama CS'pa1'~ida pelo mundo. Patm. P. l. o.
24. e P. 2... anilava em todos espaniela a
tristeza...cavalleiros, que andavam eSllar~i
dos pelo mundo. Palm. «sangue espar~ido.
..cabellos sollos, e espa1'Zidos pelas costas.
Patm. P. 2. C. 145. § B. L. e Cal. I. 255. "sensuai, e espal·~ido. dissolulo.
EI!lI)Ordmento. V. Espargimento. Jorn.
d'Alr. 2. c. 6.
l;;"Ip .. rzír, V. lrans. Espalhar, derramar,
Galh. 201. I. 4. IIlhe quebrarão a cabeça,
cspa1'zindo os miolos·. ,dluma olaJ'a que cspaJl'Z'Ía so'bre hnma clara fonte roxas 1100'cs"
Bem. Rim. Lus. 2. 36. 1I0S crespos fios dc
ouro se esparziam pelo colo etc... V.l.;s[1argiro
1;;81'''8IU.·,,10, p. p. de l~spasIDar. Ftos
Sanct. V. de S. Ptac'Ído,' II10go seus rnembros tlcavão espasmaclos, e seccos...
38.
EspasmlÍl', V. trans. Causar espa mo. §
Esparl'éllo, S. f. ArmadiUla de caçar Espasmm'-se. V. reI. SoU'rer espasmo, ficar
p~ss.aros : lide molles .juncos tece"huma ~': espasmado. V. Espasmado.
Dmu, idyt. 11. f. 105. ~ Engano, lóoro. §_Cau
EspáslUO, s. m. (do Lat. Spas111US) 0011na cspal'rel/a; fig. no engano, lograçao. § tracção convuJsiva de nervos,quemuitasvcLeme provisorio que se faz com algum mas- zes precede a morte, ou a causa; cOllvultareo, amarras, talhas, etc., para governar o são. Anel!'. ChI'. 2. C. 68. IIferido em hUlna
navio, quando lhe falta o leme.
mão, de que esteve muito perig-oso, Jlor ter
E'fl.nl·rln"úr, V. trans. (t. da Beira.) Es- espasmo n'ella. Luc. 10. 29.
907. 2. "topargir, derramar agua espaIJlando-a por lo- mou o espasmo estando no trabalho (de pados os lados.
rir), de modo que a ciJoravam por acabaLla.
1::81)lÍrso, S. f. (do Lat. spal'sa.) Composi- § fig. Abstracção, extasis.
ção poetica, comllosta de versos de seis
ESI'IlHIUÓdlt·o, a, adj. Da natureza do
syllabas. No Bos)nt. das Lettl'as, 338. se espasmo: V. g. dóres -. § Acompanhauo dc
diz, que é de 10 versos; hoje décima. § Es· espasmo.
l)al'sa de perolas. Vilh. 3. I. IImandar-liJey
ESI.llsmolo;;ín, S. f. (de espasmo, c do
Iluma - ele pertas..
Gr. togos, discurso) (t. med.) Tractado Llos
E8plÍrso, u, adj. (do Lat. sparsus, a, um) espasmos, ou convulsões.
I.;spargido, derramado; espalhado, disperESI"lS"'Ú.·. V. Espaçar.
so ; solto. § Estendido: V. g. unguenlo mais
E ..pásso 1 s. m. Ido HuI. spasso) Saltir a
esparso. § Avulso; que não anda em collec· espasso; a dIvertir-se Res. V~(la, r 13. o. ~.
ção: v. g. obras esparsas do allclor.11', Etys. V. Espaço.
E8).orlál, S m. Campo. ou agro de esEspat.... , s. f. (t. bot.) Especic de catis,
partos.
segundo Linneo, que se rasga ao alio, laleE!ipol'tàno, o, adj. e s. !'iatul·al,. ou ger- ralmente; é diverso das ln-acteas c do pctencente a Esparta, ou Lacedemollla. 1J0st. rianlhio Brot. C. 1. p. 128.
Georg. 3.
.
Esp .. t .. i.cCIlS, s.l. pt. Ordem de plalllas
Espul·tOI·í... S. t. Logar, ou. estabeleci- do rnetlJOdo natural de Lirlneo que dão nómento em que'se fabricam ou vendem cor- res reclusas em uma espatha, como o alho,
das., ceirões, e obras d'esparto. Co1'Cloaria é narciso, etc. B. C. 2. 1). 265.
mais geral. § Obra de esparto, como cor"splltháeco, .. ~ ad,j. (t. bot.) Que é COlidas, ceirões, esteiras. capachos, etc.
lido deu Iro de uma espatha. § Que serve L1e
ESI.o.·teh·n, s. f. Plauta que dá o espar- espatiJa, ou que a RUa se assemelha.
to. Ac. dos Sing. 2. 410.
Espút,ho. V. Espato.
Esp .. rtclro, S. m. O que faz obr!ls de
ESI"l ti fi..10, p. p. de Espatifar, e ad,j.
esparlo. 111. P. C" 1l2. Granet. de Lub. I. Feito em muitos pedaços, esbandaUlado, di95 v.
lacerado, destruido. § fig. Estragado, (lissiE8portcnho... S. r. pI. Calçado a modo pado: tem espatifado toda a (ortuna.
de alpargate, feito de esparto l para homem.
Espatl!ár, V. trans. (t. vulg.) Fazer cm
~ Nos pés espm'tenhas de seaa azul, toma- muitos peõaços, ou porções; eslJandallJar;
aas em laços com bolotas de prata.. Lobo, dividir, dilacerar: e fig. destruir, estragar,
t: 421. calçado, que não é de esparto, mas dissipar: v. g. - a sua casa, os seus bens.
tem a fórma, ou t1gura das espartenhas.
ES1".tUlllÍr, V. trans. (t. naut.) EspatiE",pnrtcolos, S. m. pI. (do Lat. sparteoli) Ihar uma ancom; suspender a ancora no
(t. de antiguid.) Guardas nocturnos insti- costado do navio, de modo que os braços
tuidos por Augusto, principalmente para os lIquem em sentido horisontal, e que o ccpo
fogos. Assim chamados por trazerem sapa- se prolongue verticalmente com o costado.
tos tecidos de esparto.
""'1''''10; ou - tho, S. m. (do Gr. spa/hã)
Espnrtllh..... o, p. 1l. de Espartilhar. Ves- (t. de hisl. nal.) Pedra com folhctas, lJuc
tido, aperlado com espartilho : -os tafues de .costuma acompanbar as minas: "cspal/tOs
primor e as formosuras estofadas, CS1Jm·ti- calcareos, opacos, e transparentes.. ~ EslItadas e perfumadas apenas começam a en- palo adamantino; a amethysta. § Espalo
cher as salas» A. Berc. Mon/). c. 15.
l'lwmbo; pedra constituida pclo carboualo
F.f!lIUlrtllhAr, V. trans. Vestir, e apertar de cal e de magnesia. § Espato de istanclia.;
o espartiliJo. § - se, v. ref. Vestir-se d'es- variedade byalina de carbonato.de cal crJspartilho; atacar o espartilho.
lallisado. § Espato cubico; nome que :e L1aE!lpartllhelro, a, S. O que, a que faz e va ao· sul})l1ato de cal anhydro. § Espato
vende espartilllos.
celtcareo, ou espato fluor; outra variedade
E!iI"II·tíllIO, S. m. Col1ete sohre a cami- hyalina do carlJonato de cal crystallisado.
sa, rijo, com barbas de baleia, ou laminas § Espato etobmclo; espalo calcareo de dupla
de aço, para endireitar, e afeiçoar o talhe refracção. § (I. bot.) Especie de bainha, em
do corpo.
que algumas arvores dão as suas nóres, a
ESI"lrtáa', V. trans. Despartir, separar. qual se abre, e ellas apparecelll, como se
O/·d.
5 t: 302. llesparU·/· arruidos. es- vê nas palmeiras, coqueIros; d'clle sác ti
tremar. Sá 1Ilir. Estr. § Espal'ti?' os quc penca ou cacho dos cócos.
estiúJ conversando, com outra 111'Qctica; (lisF.Ilplilllhl, s. f. (lo Lal. spalula) (I. de
11·a/tir.
pharm.) O.tensilio de piJarmacia, para me-

do muilo para os lados partes de um todo
qne devem eslar unidas: a cl'iada espan'a·
thou a vassoura. § - se, v. rer. Estirar- e,
estalelar.se.
F.slllll·rom"'t1o, o, p. p. de Esparr!1mar,
e adj. (t. pop. do Brazll) Separado, dlspersoo § fig. Oesregrado, estouvado:
F.sIl"l·rlllllár, V. trans. e lntrans. (t.
pop. do llrazi1.) Separar, despersar, debandar. Diz-se principalmente Llo gado 9ue ~e
espalha pelo campo, em vez de segUIr UDldo ao seu destino.
Espllrrilme, S. m. O acto e elTeito de esparramar; espaUlamento, dispersão, debandada. § Grande apparato, pompa, ostentação: fOI uma festa de espa1'l'ame.
Espol'rlÍr, V. trans. ou inlrans. Tirar ou
cahirem as parras da videira.
ESI)Orrc/Játlo, p. p. de Esparregar. COltf.
9. C. 23. IIhervas - com sal. § -, S. m. GUI-.
s(ldo ele hervas muito picadas, cozidas e éspremidas, antes de temperadas: um prato
dc esparregado. V. Esparreg-ar.
Espa....eglÍr, V. trans. (do Hesp. esparm!]ar.) Guisar hervas, cozendo-as bem, e
depois de picadas, e espremidas, lemperal-as com mólhos, et.c. Prestes, {. 15 V. e
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c lirar uuguenlos; é de madeira, melai, I1larfim, etc.; tem a fórma de faca, lUas
sem côrte, e com a exlremidade espalmada. lUar/eira, 1. c. M~. § Tambem se u.a nos
laboratorios cli~'micos, e CID varios oITicios
c artes, para espalmar, estender corpes
molles, elc.
J';"'I'"tlllútlo, u. arlj. (L. hoL) Que tem
fórma de espalula; dir.-se das fol1la . qnando são quasi redonda~, mais e.lll'ilas na
ba,;e e linrare~, rrprrsentando uma espatula como a bonina, elc.
.';"pun~ .. ládo. p. p. de Espavenlar, e
adj. Espantado. § lI. famil ) O mesmo que
l\spaventoso.
.·:"IIl,,'cnlill', V..trans. Causar espavento: so/)resaltar.
.>"1' II \'''111 iu· .... c, v. rer. Espantar-se.. 0bresaltar-se, assustar-se, aterrar-se. Caret.
.Jgiol. Lus, 2. 538. ~ (fJg. e famil.) i\lostrar-.
'e ostentoso; luxuoso; tornar· se orgnlhoso; ensuberl.Jeccr-se; inchar-se.
F.HI.a\·élllo, S. m.' (do Hal. spavenlo) Espalllo, assombro, enleIO, sobresalto. § fig.
(I. famil. e vulg.) Ostentação com pompa,
apparato. § Ue espovcnlo; luxuoso, apparatoso: fOI: -W11 ValJ1isado de espavento.
.';:>IIII"·(,IJIÕ.. o, ó ... n, adj. Ostento~o, luxuoso. § Ensuberbrcido, inchado.
.';"I""·itli.·, V. Espivilar. lim'v.
. 1';"I""·O,'ccido. U mesmo que Espavondo.
.•':"l,"\·ol'ct'er. V. Espavorir. Palmo
J~,.. pn\·orido, p. p. de Espavorir, e adj.
"O tormentoso Cabo he ja passado, Onue
l'al'llva espavorido o Mundo» Macedo, OrienXCI'

le, 3. 77.

r''''l"",o''ir, V. À]iaVOrar, Empavorir,
Amedrontrar, Assustar, A(errar. Per. Prol.
etos Psalmos. § Usa-se tambem rer.
)'''I'''''OI'18àr, (t. poe!.) Y. Empavorir e
Espavorir. F. Elys. 111arl. 8. 2q4,
J':"I'éClído, ", p. p. de Especar, e adj.
Sustentado, seguro por e, peques.
• i),o'péc·lir, v. trans. Su tentar, segnrar
com espeques. §-, v. intrans. e-se, V. ref.
Ji'icar parado; estacar.
EIllI.écln, S. f, (do FI'. épice) Qualquer das
drogas aromaticas, que servem de adubo e
tempero, como cravo, canella, açafrão, etc,
§ E~IJccie) di lfere, posto que muitos llOje
rscre,verp espe~ie (drog-as); mas escrevem
e~IJeCLal'la, e nao espectena.
ESIlcchíl, adj. 2 g. (do LaL specialis)
I'roJlrio da C'specie. § Particular. § Excellenle: v, g, vinho espeeial. § Heservado, destinado a um determinado fim: tl'ibunal espe'
cial; comDoio especial. § Em especial; loc.
adv. principalmente; na especialIdade, parlicnlannente. Casl. Prol. do L. t.
ESl.cclnlidádc, S. I. (do Lat. specialilas)
A qualidade de ser especial; a qualidade
r~pecial de alguma cousa, a que a particulariza de outras. 8. L. e Cal. 1. 282. § Materia, assumpto que se discute por partes:
li. g. por capitulos, por artigos, elc,: aiscussào na especialidade, opp. ii generalidade,
~ Estudo, ou trabalho, a que alguem de
preferencia se dedica: a sua csp~cialiclade é
a musica,
";"pcclaUssímo, n, super!. de E pecia!.

IJ. Flm'. 3. p. 182. I.

J'''I.ccilllistn, S. m. e adj. O que se detlica principal, ou exclusivamente ao esludo
ou praclica de uma ScicDcia ou arte, ou de
algum de seus ramos: eslJecialisla de mo·
lestias de olho .
J';spcclnll"'"çüo, S. f. O acto de eS]lecializar, singularizar, particularizar. § Menção
especial. § Di ·ti ncção.
.';"I.cclllUziu', V. tI'ans, Dotar de qualidade e recia!. § Particularizar. singularizar. GUla ete Cas 21. 116. § Distinguir. §
- se, v, reI. Singularizar-se.
.';"l,ccilllménlc, adv. Com especialIdade, com particularidade; sing-ularmente. /l,
Pior. 3. 178. Arr, 4. 10. (. 111. § Principalmeulc.
J-;"I.ccJ"rin. S. f. (do fr. épicerie, do 1aL.
s[II'.cics) Nome com que se designam as dro·
i;as aromalicas, como caneJla, cravo, cominhos, massas, pimenla, etc. que servem de
adubar; ou as que servem na I'llPilicina. §
Donativo reg'io á patriarchal, ra!nha, e mai
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alg'umas pcssoas rcaes, aos cn~eitado, . vé- di~lincta c illuivitlualllcnte a- CIl1\S:\S, l' 1111dores da fazenda, que sc faZia cm dia de Jllcadamenlc a~ pessoa,. AJ. 1.11.1, '2. r IL~. I.
'. :l'homé pelo Ihesoureiro das. EspeeiCfl'ias. e {. 125. § Jfencionar por partes. , (I. 101'.)
Let ele 1754. e 17fl5. § V. E. pecle. 110 fim.
Fazrr a specllicaçâo.
..
1';"II(~cla"lo, 1'. E~pecjciro. Marcos, ChI'.
E"l'cclllc,,(i\'o ", adj. Qu e~peclflca,
2.
175.
indica, mostra.
.
.
I')"l'(oclc~, S. r. (do Lat. speeies) (l. dc
!';",.cclllcldc'adc. S. f (I. dld.) A. qualidapbjlos.) Class de intlividuos; que convrm dc que constitúc 'c caractcrisa a cspccic.
entre si em ter algum attributo. ou al.tri- Jl1ellu, 1J. p. 18t. "a cada hum (pro.. . e: s~)
lliIlos, commllln a touos: v. g. os homens seria forço o junlar o titulo da c,~pec/ficL
fonnam uma especie, os vais oulm; as la- dacte»
l'anjeiras, os limoeiros, as peelel'neira,l, os
E.GI.ccHlco, n adj. (do LaL. specificus,. a,
111 al'7I1O ra, elc., cada cousa a sua. ~ Espe- um) Que conslitúe, e caracterisa a e,'pnclt':
de; (I. de sciencia naL) di'ii~ão ideal de in· V. g. o caraeler, ou allri/mlo r~'pccili(jo: ~
dividuos, r.ntre o. qllaes se nola algum ca- Ilel/we/io especifico; o que tem acçao c~peclUl
rucler de spmelhança: ;-ulJdivisão do géne- . obre delerminada. doença, prevelll~ltllJ 11
1'0 em historia na(ural. O homem fórma seu descnvolvimrnto, e olJtrndo qua. I sel1\uma cspecie, segundo uns, e um r/énem sc- pre a S1Ja cura. § I'e. o especifico: (I. de ph.\'s)
gundo outros. ~ Casla: 'V. g. não sei que es- a relacão entre o [1rso ele um corpo e o scu
pecie de fr1.tCla é esta. § Sorte, modo: v. g. ,-olume; drnsidade. g E-'pecifico, s. m. Heé uma especie de casa; j. é, cousa feita a mf'dio esppcifico.
modo de casa etc. § Imagem, que se pinla
E-"•• ccillo, S. m. (L. cirur.) T.lIla.
n~. pl1anta~ia, ideia: II. (I. não lenho espec\e
D·;;<I.cciónc S, m. (t. fam. !Uals u 'ado no
li ISSO. Luc. 8. 18. n. Fio)'. 2. G4. § lIg-. ,\Otl- pI.) Bolinho de farinha, Ovo, as 'UCtu', e escia: v. g. esla especie é t'UI(lal'. ~ ~;sllecia- peciarias.
ria, adubo. V. E~llecia. § Especirs; pI. (I.
E"I'I."c1i,,,,,,"êutl.', adv. De um moLto cstheol.) accitlenles Sé1.cramelltaes. ~ II. pilarm,) pecioso Formoso, gcntll. § Que tcm Iio'.!
Pós compo tos, illgredientcs de electuarios, apparcncia, mas eng-;,no'a: que tcm tlpl'agrossriros. S i\!isl.ura ele raizes, Ilóres, se- rencia de verdade.
B,"I.ccioHI!li>d .... S. r. (tio Lal. (\I/JI'cir,simentes ou de ontras .. ulJslancia, , a que e
altribllem propriedades mediCinacs . Es- las) Qualidaue do que é cspecio O. § Forll1opecies amargos: folha d'absintllo, fel rla snra, g-rntiler.a. § Doa mostra, hoa. apparrllterra. cenlaurea menor, OOres de lupulo, cia, mas enganosa: V. g. a - dos }J)'{;lc,vlns,
maceI/a. § ES]l~cies anlhelminlhicas: o alisin- das rozões, elc.
lho, a artemlsia, a atanasill, ~cella. § Es~;"I.~cH~'lo, ""'" adj. (do Lal. spcdosl/s,
pecies apel,,:uvas ou diw'clicas; grama, rai- a, U11i) Formoso, geutil. § Quc lem Iioa apzes de esriarÇ!o, tle morangueiro. de ar.evi- parf'ncia, mas eugallosa, que tem apparC'lInho, de taraxaco. ele salsa, elc. § Especies cia de verd3dp: ra~ões, tI/olivos, prelll.l'llJs C'al'omalicl}s; snnlll1idades 110rirlas elas labia- peciosM: I·ieir. 2. li5. "especioso norn""
das. § Especies adst'ringenles; lorrnantllha,
i:.. pc"'iu:lllo, S. m. (do Lat; ,\'pecl{/~;(/lwlI)
bi torta, rataniJia. casca de carvalho, rosas 'i'UI]O o que attraIJe a allf'uçaO, a vlsla: o
vermelhas, etc. ~ E, peeies ve-clticas. l1óres e.tpcclaculo da natureza; 0 - mcdollho. da
de mall"a, de allh ia, de verbasco branco, tempestade do incendio, etc.: "qne Inste
de violas, etc. ~ Especies emoltienles: folhas especlaclllo
v r arder a cidatlc, os cidade malva. de altlt,'ia. de verbasco, etc. ~ Es- daos coniiternados. etc." /l. P. (. 338. '1 .
1Jecie.~ pei/omes; folhas de aventa, de hera «,'endo c·os proprios olho o especlw;1l1n tla
terre [I'e, de h.l'ssopo, elc.1 § Espccies, ou morle de seus filhos" § Dar espcclaoulo; llarcifras, (nn. musica; sao os numeros arithme- se cm cspcclaclllo; serlJir de especlqClllo: ser
ticos, com que no acompanhamento se 00- ohjecto de mofa. escarneo, r.ombal:la: "fazl'r
tam os dlUerentcs acordes: especies simples de 'j cspeclacu/o", Arr. 3. 1'2. "lr (,I :u~)
são até a 8." c especies composlas [o da 8." pelas ruas de Jo:rusalem feito l~peCla(;Hlt) tio
em diante. Varcl. Comp. de il1us. ;; irludar mundo" Paiva, S I. 277 v. § lispccl(lI;llI'J;
de especie; phra~e juridica, Ou thr.o!ogico- ou e.~pcclacl!lo publico; representaçiio Ih~:L
moral' não ser o mesmo caso, e por coo- trai, 011 ue circo, remunerada 011 g-ralulta,
sequencia ha\'er de regular'Ee por out ro em que se executalll II lIae'q uer IralJal}los
principio. § fJl'égar a I1lguem sob)'e SHlllies- ar li 'Iicos: cspeclaculo I 'rico, (~ral1lalll;O,
pecie.l: di correr-lhe segundo as sllas idciús, equ sU'e, acrobatico, tallromaclllco, clr:: o
principios, opiniõrs. e servir·se d'cllas pa- e.lpeclaculo COI11f'ça as 8 horas, !:! !':specltl!;ura o convencer. Eufr. 3. 2. c accommotlar- lo; aquillo que é objecto da rpprcsCllla1i(l(1 :
se à sua capacidatle. Fa:;er uma cousa es- '. CariO leva hoje um belio cS/JI'claw(f/: o
pecie a alguem; chamar a sua atlenção, dar- cspcclacll/o foi e 'colhido tl'pntre as llIclholhe que pensar. ~ Pagar em cspecie; cios, res peças do reprrlorio. ~ fil'l'a de c.lpl'cl'Lfructos mesmo, e não Oseu \'alor a dinhei- culo. on de grande espedaculo; pf'ça de
ro: "pagão o dizimo do trigo cm especie na grallrle apparato,
.
•.;", cctllc.'!i.""" II. allj. OSl~llloso, POIlleira.. § Umas de cspecie; de o\'os c amend@a. § Em boa cspecw; em boa moeda, CJue poso, appa,alllso; que chama a attcllc;a~.
represenla os preços, e valores de lodo os
Jío;"l.cctndlll', n. S. (do LaL spe 'Ialar) Iestrabalhos, e efTeilos naturaes ou artiliciaes: soa que as!;iste ao espectaelllo. § Trst 1ll11-julga-se terá 100:000 cruzados cm voa es- nhé1. ocCuJal'. , U~a-se aJj.
lJecie» § Sov especie; loc. adv. di farçada.I·;~I.cd"ti\'l" Y. El~pectativa. 1Imltl'...
mcnte. § (I. COllllD. e banc.) ES]lCcie; moe.';l'lllcctÚl·CJ, adj. 'l g. (do Lat sp~cla!JlII.v)
da metallica.
Digno de se vpr, muito para ,'er, iII lI:tr" ,
ESl.ccICil'o, ", S. m. e I. (do FI'. r!.pieier) l1otavel. elc. § IJ. FI'. F. (Ie S. Lu,i::; no S~II
O que ou a quc veude especiaria.
(Jloss. diz Que este vocab. e especlador sao
ESI,ccificnção, S. r. Acção de especificar. conforme á analogia, adoplado!; pelo liSO,
§ Declaracão. rle~cripcão com miudeza, Vasc, e tem origem La!.
Arle, 61: § '(1. for.) Trabalho feito em pro.'Sl.~ch·o, S. m. (do 1al. speclm1H) Ph,~I1
veito proprio obre objeclo movei alheio. ta. ma; sombra. rtgnra. imagem phanlasLJta
ESllcci/icáclnmênlc, adv. Com especi- ue 11m morlo que se suppõc v(~r; vi~ão de
(Jcação; miudamente, com todas as circums- rtnados. dpmonlOS, etc.; duende, ~'fi~. Pcs·
tancias. Ined. 1. 58. «aqnelll muy especifi- soa alta. magra, e livida. E.~peclro ,10101';
cadamenle tudo descllllrio. (da traição COll- (I. de phys.l imagem colorida do sol peja
tra el-reL)
decomposição da sua luz branca.
T';>ll,ccili -i.do, ", p. p. de Especificar, e
m')"I"'~lIluçüo, S. r. ido Lal. spcclllltLio} e
adj. Individualizado; circulllslanciado; men· o deriv.) Acção de r ·peculal'. § U ell'el~o
cionado por partr~.
d' la acção. § Exame, estudo, Clll Illatena
ESI.cclllcudill·, adj. e. S. Que especifioa. donlrinal theoricamente feitl'l; contclllJlla••;"I)ccilicl1... éntc~.arlv.EspecificadanJrn- ção, indao-ar;ão: «uão havemos tle lll'q-ar ao
le. Quteir. V. de fJltslo, 5. i'2. ,; De IGodo es-, entendimento a r.\'/lI!clJlaçiio da v<'rnane" 11.
liecifico., Em rclaç:ão ao pe.o e pecj{j~~.
(J/·amm. f. 212. ".os filosofos cgn~ 'uas {)S:a::SI)ccUlc':u', v. lrans. (do Lat. .specl,fu;a- pew/ltl'ões" 11. P. f. IGlJ. a. 2. fileu'. 10. Iii.
l'e) (L de pllilos.) Con,'liluir o caracter es- I ~ Operação do commercio, feiln. por lcular
pecj[jco: v. (I. a racionalidade e.ppcil'ica o o fruclo, rflle SI' pódr tirar de a!gum ramo,
home111, e o elíslinguc dos vrulos. ~ Apontai' cujo proulll;lo é incerto, e al'l'Iscado. ~ (a
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IJlft flarl(~ Negocio de ma fé; engano, lógro,
eXllloraçao.
•;"I'CC11 hlditr, a, S. O que, a que espe'ula, cOlllempla ou faz especulação. AI'/'.
I. 18. ..especulador do Ceol! § Oque faz especulação em algum ramo de commercio.
S (á ma parlei Individuo de ma fé, qne procura lograr os oulros. ~ Espcculador polit~co; o que entra n~ polItica por especulaçao, para conseglllr vantagens pessoaes,
Jnesmo em detrimento dos grandes interesses publicos.
)·:"I.ée .. lál·, adj. 2 g. Diz-se de alg'uns
mineraes, que tendo em sua formacào 111.minas brilhanles, rrllectem a luz'- § Que
tliz respeito ao espelho. § sa- e subs. B.
FIO/'. 5. 51.
.·;"I.cculór,

V. trans. Vigiar de alio, atalaiar; observar, contemJllar para achar, e
saber alguma cousa: V. g. espeoulando o
(;(lu, e o CIWSO dc seus asll'os: Il(Juando o
lrlllpo fuluro especulamm" Lus. 7. 55. Bm'/'eil'os, lJed. p. 7. e r ~ v. § Pesquizar, inqnerir subtilizar. 1'. do Al'C. 1. 3.
1!:"'I.ecll1 íl.I·. v. intrans. Fazer especulação commercial. § Vieim, Oal'l. '1'. 2. /' 2;>5.
..cspcculão sobre os SI'US portos, e commercios, com tal altençãon i. é. vigiam, informam- 'e, inslrnem-se miudamente. § Procu1'11.1' auferir vantagens, Jucros, interesses
posição, fazendo valer merilos que muitas
vezes não tem, e empregando em suas ma1I0bras a mesma rematada ma fe: espccula)' com a religião, com a politica, etc.
)·:.. I.éeula...... S. f. (do LaL specullllH,
cspelllo) Parte da perspectiva, que tracta
dos raios reflexos. Nunes, Arle da Pinlum.
V Catoptrica.
.·;"I.ee..lnti"", S. r. Faculdade, capaci~
lIade para especular. § ConhecimC1Jlos espcculativos.
.·:l'lpCCulllth·..... é~llc, adv. Especulando,
inquirindo theoricamente: V. g. saúel' - ;
opp. a pmctica111enlc; ou sem principios
th~or!cos. § (a mâ parte) Com especulação,
ma re.
";"I.ee.. loth'o, n, adj. Não practico;
the retico, que se occupa na indagação, e
in ligação da consa, só para a conhecer,
e não a praticar. B. Fim'. 2. 170. § Que especula, examina, inquire miudamente: entClldillleuLos especulat'ivos.. V. do Arc. 6.
25. Uam.. I~il. p. 130. cd. 1780. § (a mâ parte.) Que usa de eFpeculação, que quer 10grar alguem. § como snbst...os especulalivos, que por sna curiosidade.. ou por seu
deseng-allo, combinão os anlllitese das corlusll Calaslr. de Porto p. 115.
.':"I'éculo. S. m. (L de cirur.) Insll'Umentu para observar certas cavidades dn
corpo, como a vagina, o anus, etc.
":sllt'daçudo, p. p. de Espedaçar. Barl'eil'Os, /. 134. § adj. Lacerado: v. g. {'erida
c pellaçada; em que se perde a carne. §
!'ião junto, não nnido : "chegaria oom a armada espcdaçadan Casl. 6. C. 130. § Falta?' -;
com intelTupções, entrecorta<lo. ~l. e /1101'0•. 2. c. !l. § Historia, nal'l'ação eS[Jedacada;
não seg'uida, com omissões grandes;' com
interrupção de successos omIssos.
1!;!lI.edllç..mento, S. m. Acção de despedaçar, ou espedaçar; laceração. <lespedaçamento. (Janl. lJ. Lal. art. Discerplio.
Bal'ú. Diec.
•·;"I.cdllçór, V. trans. Despedaçar, fazer
cm peças, em pedaços. lnecl. 2. 322. "torlIando-se ao arraial, espedacárão-no os ou·
tros ~Iouros. M. Lus. 2. p. 3S4. "o Castelban050 especlaçà1'ão vivo, com quatro cavallos"
Noúilial'...especlaçavão capellinas" M. Ii fI1ora, 2. c. 12. "os penedos espedaçàrão o barco" B. Flor. 2. 222. § fig. Homper, quebrar:
"espeduçar a concordia" Vietl·. ag'uilhões
de cuidados, que espedação o coração"
Alart. Cal.
.'~I.edllc.:ftl··"c, V. ref. Fazer-se em pc·
daços, dividir-se: e fig. "amor verdadeiro
uão se deixa espedaçar" i. é, dividir, repartir a varias objectos. Palmo P. 2. C.
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e todos os derivo V. Expedit',
tio LaL e.ciJalil'e: e se verão abj muitos
exemplos de classicos Que e crevem com
es, como Barros; Ined. ; FerI'. ; Sousa; elc,
)·181.etlil·,
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""I'cdl'cl;ftdO, n. p. p. de Espe~regar, da, c de que ha lIuas varicdallcs, a cspdl(t
e adj. Limpo de pedra ; a que se llraram ma'io/', c a e"pelta mcno/'.
as pedra'.
.
.,;Sl.cl ........, S. r. (do Lal.) p. uso Cova,
.;SI'Cl"·C{;'·Il·, v. lrans. Alimpar de pe- caverna, furna. InS/l,I. ~. 102.. ii lig. Casa
dra : ..anles de pór bacellia cumpre espe- immunda. § fig. CaRa de jogo.
dl-eqar a lerral! (de pedra miuda solta, ou
];lspcl..lll. S. r. Parte da splla, sobre qULl
fun·dada.)
assenla a cõxa. Uhr. do (}ol1(l. ('. 53. 2..
J']"I.eltill·, e <ler. V. Despeilar, elc. 01'{1.
J':SI.c ..lcílllo, ", adj. II. pleb.) Atilado,
Ar L. '13. 37. L. 2. 1'. 18. "110m espeilmn O. enfeilado com nimia curiosidade. Eur/'· 3.
povos" e '1'. 118. L. 5. 77. I. 1. .. e (' to (I.ron- 5. V. Espinicauo. § 'ii. p. p. de
cos, e prisões) fazem os meirinhos mali.''''Ilt'.. 1(' íl1·. V. Espinicar.
ciosamente, para fazerem <lano .na .lerra.
]'''I.c.. lcúr, on E]l.<pclluleíu·, (de l Jen na)
e espeila/'em as gentes... (exlorqmr dll1hel- V. tJ'aLlS. (l. famil.) Tirar todas as penua e
1'0 indevidamente) e rarâ oorreger o mal, e pennugem das aves, e todo o pello dos
o dano, e o espci/a1llenlo. (a extorsão) Cor- animaes, que se matam para se comer.
tes (le Sanlal'C111, cit. no Elucid.
),;SI.cuít.·c, S. m. Om jogo de cartas, cm
";SI.cllll·1110, p. p. de Espelhar. Lustroso Que o dois de paus é a maior; dão-se nove
COI1\O espelho. Ac. dos Sing. 2. ([5.
cartas.
ESI.clhí..·• v. lrans. PÓI: Iizo, e terso co.:SI'CUlIC.i"'·, (de penna) e derivo V. Esmo Ovidro oe um espelho. § fig. l\ellcctiJ', panejar, ou Espannejal', (de pano, ou lJan como um espelho. § - sc, v. rel'. I'êr-se ao no) c derivo Avetl(11', 123. "espennejan,. (Esespelbo, ou ua agna quieta. § I\elleclir-se pannejal' é mais usado, e talvez m~IlLOr
a luz. 011 qualquer objecto. ~ lig. I\ever·sc orlh. com nn).
em alguma COHEa: "a esposa em cuja forl~"I'CUlllcí ..·. V. E. penicar e EspillÍcar.
mosura se e.1Jethava, e comprazia" IJ. FiaI'.
J;lsl)él.ue, S. m. J~specie de alavanc~,
~. 423.
qne serve de mover pesos, V. g. na arlJ.;sl.elltnl'Íll ou - Ihclrin S. r. Fahri- Iheria. § Pau com que se esteia, ou escora
ca de espelhos. § Casa, loja em que se ven- alguma cousa, para não cahir. § f~g. A_rridem espelhos.
mo: "sobre quão fracos espeqltes lundao a
K'fpclheh'o, S. m. Fabricante <le eS1Je- maquina de suas vaidades. 11. P. 219. § lig.
lhos. § \endedor lIe espelllOs. § O que l\emedio para conservar a saude: v. g. pô!'
cnncerta espellJos.
espeques à vida: Ilpór espeqltes a ruina da
USI.elltell(o, ", adj. Claro, transparente; sua casa, atroada com tantas perda.s u (prob:i1han~e: ~ue rellecte como um espelho. curar impedir a ruina total): "C! mister
Canc. /' 38.
mais espeques.. Uhagas, C. T. 2. 287.
1!:"I,eUlím, S. m. Gesso branco. IJecr. de
.>:Sl.é.·o, S. f. (anL) V. Esphera. B. Claro
([ ele aúril. 170(J.
I'l'eq. Res. ChI'. J. II. c. ~6. f'. 31. § Espera;
ESI.clhl .. ho, S. m. Diminutivo de
certa peça de arlilheria antiga, de JJ.01Jl:o
";"I)"lho, S m. (do Lal. speculwl1) .'U[lrr- alcance. B. 2. 6. 5. § Moeda, que Allonso
ficie lisa, polida, que represenla os obje- de Albuquerque mandou lavrar em GÓa. U.
ctos, rellcctindo os Taios luminosos, que 2..5. lI.
elles lhe enviam: .. a snperlicie <la agua foi
.:II10tl1''', S. f. O acto de esperar: v. {I.
o primeiro espelho". § Particularmente. vi- eslou à espera (l'ellc. § Demora, dilação. §
dro, ou crystal, com aço, ou aço polido, J~spaço, respiro ao devedor em diviila vcnencaixilhado, que representa o objectos cida. § Logar onde se espera alguem, ou a
que se llie põem fronteiros; a parte que os oaça. § Fa:e,' uma espera a alguem; eS[lereprE'senta se <liz particularmente ltl1Jl~ c/o ral-o em lagar onde ha de passar, ou aOIlespelho; o espelho é plano, e é esle o mais de 11a de ir, para o atacar traiçneiramentc.
vulgar, ou concavo, convexo, parabolico, § Eslal' li esp/Jl'a; esperar por alguem, conustorio. V. estes artigos. § Espelho grande tando qne ha de vir, ou esperar que algudc pareele, ele veslú', ou ele armar; de maio- ma consa 'succeda: eslou à espera â:elle l Ja res dimen ões, que os munuaes, e os de ra ,janlal'; eslà à espera de seI' despacluulo.
loucador; lia tambem espelhos pequenos de
)'spc.. nçiio . f. (ant.) Esperança.
algibeira. § Espelhos; Il. do alveit.) redo";1'I1.el·íulll, S. f. (ant.) Espera: !lnas volmoinho do peito do cavallo. ~ Espelho; oiJl'a las e esperadas quP fezll (correndo aos \\louno lrontispicio de egreja, de crrculos, ou ros). Ine(l. 1.515. Disseram espcrado., como
quadrados de pedrana, em que esLão vidra- eslada, ficada, pamda, ele;.
ças. § Espelho (la {'echadtwa; a peça de me)'spCl·íulomcutc, adv. Com esperança,
tal, que vae por róra da parle opposla a esperando. V'ieira, 12. 134.
inlerior, onde a fechadura estâ pregada. §
";spCl·í.do, p. p. de I~sperar. Que se ~s
ES'pelho; fi Ir. objecto que serve de docu- pera; .desejado. Al'r. 10. 67... a redcmpçao,
mento moral. ou de cuja contemplação se com:a tão espemda... § Adiado. ~ Não espctira documento,.escarmento. aviso: "a des- melo; imprevisl.o. § fi'iew' esperado; em exagraça da jornada d'Arrica, deseng-anado - me, em concurso; não ser approvado.
da presunção humana" Jont. (['A/t'. 2. C. 3.
E. ,.el·tHHll·, ", S. O que, a qne espera.
Amaml, e. 12. "para nos desenganar do Vieir. .2'20. "vinde ca, mal entendidos espeque ornas, não ha melhor - que huma mdm'es da redempção.
caveira". § Qualquer superflcie polida e
ESI.el·iHl~", S. r. (do FI'. espérallce; do Lal..
tranquilla: o mar eslã um espellio. § ~Io- sperare, esperar) O desejo ou all"ecto, COIll
delo, exemplar: Ilvarões iIlustres... espelhos que se e pera algum hem futuro incerlo,
das almas" Luc.!. L. .. ser espelho aos mai5" com confiança de se alcançar. ~ Pôr, Oll
Eneid. lI. 110. /Jarreí1"Os, r 2~~ V. Palmo /itndal' a .ma espeml1ca em alquem 011 a/rl"P. 2. C. ~5. ..era enlão - de todos os ma cousa: confiar n'eCia, E' pprar tudo r]'ell!1.
que ve liam armas" .Duarte Pacheco - de Blut. § Tecer esperanças; entretel-as. Eu/I'.
todos os capitães do OInndo" H. P. r. 233. I. 1. § IJal' cosias ás esperall!;as: perder a c~
2.•Egas Moniz ... para leae v.ssallos cla- perança. Brit. O. L. I. C. I. /. I. 3...deli1'0 espclho" Lus. 8. 13. "destas cousas fizes- berou com igo de dm' costas ás esperanças
'em - para toda a sua vida" B. Clal'. L. 2. do muudo.. § TOlIJar espemnras do que quec. 28. ull. cd·iç. § Espelho ele cava/heiras; Ji- remos.: i. é, li. ollgl'armo-no s('m mai:~ fUllvw de dictames para elles. § Espelho; fig. damenlo, que o nosso de cjo. Eurr. a. 2. §
desengano: "para velllOs não lIa mel bar ca- Ergue,', ou levanlal' as e.~pei-anças; tornar a
veira CJl1e o vidro de hum espelho". g Adag.: avivar as qne e~la\'am caída. iII.,., 6.. I. §
.0 que te disser o espelho, não l'o dirão em Conlm a esperança; sem se esperar: ti. ao
conselllO" "Não ha melhor. espelho, que o contrario do que se espel'Uva. § Espol'ar:{:,,:;
amign velho" "Levantou-se a torLa, e póz- expectativa: "o fl'Z rei em e.'perança,' I. e,
se ao espelholJ .. A muJher do velho reluz principe futurosuccessoril corOa. B. Gm1ll1ll.
como espelho" "Tiraram-me o espelho por Ded. § O I'ructo esperado: "rapidal> torl'enfeia, e deram-n'o a cega".
tes vem afogar dos agros a esperallça"§ Pes.,;sl.elí .... , S. f. (l. do Brazil) 'ome de sua (le esperanças; ~ue promelle, ou da mosuma planla ol'!icinal, da familia das CUCIJt'- Iras de vir a 'er dlstincta, notavel pelo tabitaceas.
Jelllo, virtude, etc. § Oal' espcranças; [allall.:!ll'''ltn, S. 1'. (do Lal. speUa) (l. boI.) do de pessoas, o mesmo sentido. § Oal' espe-Especie de trigo, cujo grão é um ponco "ancas a alguem; auimal-o com a promessa
avermelhado, de espiga um talUO achata- . do seu valimento, apoio, protecção, etc. pa-
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ra conseguir o que deseja ou pertencle. §
F:sl,cl'Il\·él. s. m. V. EsparaveL.
Perder a csperanpa; ç!eFalllmar, desesperar.
.~sl'c""l1'el, atij. '! g. Que se pode, ou
§ Eslar de esperancas: estar a mulher no pe- deve esperar: "nem tudo o que he esperariodo da gravidez. § Esperança; (t. theoL) vel uas sortes deste mundo he e~perado poVirtude theologal qne fa? com q~e e~pere- los calculos da prudenCIal).
mos em Deus lIrmemente a realtsaçao das
'':''I'C.·tliçi.dllmcntc, adv. Com desperdicio: V. g. gaslar -. 1'. (te Agor. 2. lJ. f·
suas promessas.
(Esperança, ConOança. Syn.) Esperança 3511.
.
estende-se a todos os generos de bens, que I 1·:SI.c.'dicado, p. p. de Esperdlçar: e
des~jamos obter; com mais 011 menos incli- adj. Que dcsperdica, que não é .poupado.
naçao a crer, que o~ alcançarem?:;; confi.an- li'los .Sanci. (. 15'!. 4. -como PI:OCLJgO, e esçrt é a espll1'ança firme e c[uaSI segura de pe/'(llçadol) § Og. A quem se delta a perder
obtermos aquella especie de. beL1~, l]~e de- ~om mimo: V. g. cite eslá -: perdi~o, no
s('Jamos ardentemente, e cUJa pl'lvaçao se- fig. ~ Cam. Fil. 2. 2. "porque 111e façais crer
ria para nós uma desgraça. Aconfiança an- que sois mais espcr(Uça(lo d'amor, qne hum
niquilada conduz á desesperação: ii espcran- Ilraz Quatirado.. perdido de amores. ~ -,
ça illudida deixa no coração muitas vezes subst. üg. O seu esperdiçado; o seu mimo,
sómente nm sentimento de pena. A espel'an- o sell amor.
ça é o sonho do homem de. pe~'lo: a conE~I'C.·.Jiç .. dc'. ." ", S. O que. a que e~·
fiança o alimento do homem apaIxonado.
pe1'(11ça; pessoa esperrllçada. ~ Usa-se ad,l.
1·:"I.crnnc;ádo, p. p. de Esperançar. Que
f:"I.crdl~llll1énjCl, S. m, O acto de esdá esperanças. § Que tem esperança de ai- perdiçar; esperdicio: "que desculpa se póde
guma cousa; que conta obtel-a: "eslJerança- dar ao espcrdiçame1110Jl P. flib. Relaç. I. p.
do nas tuas promes as..
20.
F."pc.'nllcú", V. trans. Dar esperanças a
Ef'I'CI·dlcill'. V. trans. Desperdicar, não
alguem. § Ji;sperançar-se, V. rer. Conceber poupa," deltar' a perder: e lig. "á aurora
esperanças: V. g. esperançar-se cm alguem; esperrliçando vai perolas puras.. misso 3.
pór n'elle a sua esperança, confiar no seu 25. 11. Flor. 2. 69. Bal'reiros, 70. "espcrallxilio, na sua protecção.
cliçar sua fama. Ounha, Bispos de Braga,
.~"Ilcrll"çllzinbll, S. f. dim. de Esperan- 352. § Gastar mal, e inutilmente: v. g. esperdiçar o lempo, palavras. elc. eJ;pel'(lIçar
ça. D. FI'. lIfan. Carl. 7'2. Cenl. 3.
F:.~I.crllllç"''''o) Ó"", adj. Cheio de esp~- a lwnl'a. Paiva, C. 91. § lig. Deitar a perranças, que as tem de algum bem: «aUl- clero no fig.
.
mo-, e que não desalenta, nem desconfia,
)':"pc,'d1c:úr-...c, v. ref. Estragar-se. pernem duvida da sua boa fortuna" § Que dá der-se. § fig. - por al!Juem; amal-o tereRperanças: mancebo esperancoso.
namentl>.
1·;"I.e,·""tc, adj. 2 g. Que 'espera. Ceila,
E"I'C"diclo, S. m. Gasto, que se raz inS. t. 224 V. § 'il. p. a. de
utilmente. B. Pior. 2. 196. V. Desperdicio.
1·.NI,crár. V. trans. (do Lat. sperare) Ter
F.sllcrtlíço, . m. (anL) O mesmo que
.
.
esperança de cou a desejada, ou prometLi- Desperdicio. M. Lus. T. 5. 1J. 106.
da: V. (l. espero uma varta, um presente; os
ENI'C"ccc,', por Perecer. V. Elegtad. f.
judll1.1s 'esperam a vi/l(la do Jl1essias. § Espe- 222 V. "elle se espcrecía, e morria vigivel!'ar; estar preparado para receber alguem, menleu Ulis. 3. 2. consumir-se, atenuar-se,
ou alguma cousa. § Espel'ar alguem em al- ir a morrer.
gUln eslado: V. g. espero·vos cedo um Calão;
F.SI.crgulcill', V. Espriguiçar: «espe/'guiL é, que vin1laes a ser um Catão. Eurr. II. car-seu Lobo,' f. 148. "esperguiçadou j.'. Etys.
~ EsperaI' por algltem, ou que succ~da alg. 'Vcrsos avu/,s.
,>
•
•
cotlSa: aguardar, tiar tempo: "aos OCIOSOS, e
";"I'C"icllciaa, \. Experlencla. 111. Lus. 2.
desleixados lá os espera o ho 'pital, e a mi- r. 73. 3.
F.spcrlmcnjo, S. m. (do Lat. IJ$l'e/'ünensera pobre?a § A f'orca le espera; i é, está
destinada para teu castigo. s<'gundo o es- lum) Experiencia, que se fa? para conhet,rlo da tua vida. § Esperar alguem; estar ceI' as propriedades de alguma cousa, ou
em algum sitio, onde elle ha de vir, até que efficacia de medicina. /11.ed. 2. f. 185. ChI'.
chegue: reandasse esperando desde Calicut J. 11. C. 181. "fazer esperimenlos...
F:sllcrjurúr. V. Perjurar.
até Baticalá. i. é. cruzando pairando em
certa altura no mar. Casto L. 2. C. 91. r. 179.
Espc.'",aa, S. m. (do 01'. spel'lna, semenli ii. Fazer espera para atacar, acommetter. te) Sem~n dos animaes, que fecunda as re~ Não esperam os tiros uns 1~01' ~lttros; as des- meas, 011 os ovos. Arr. 2. 21. "dizem ser o
(fracas umas por OItll'as; 1. e, nao medeia es- ambar a espcl'ma da balea.. (corno S. r.)
·paç·o. e~ crue n.ão haja tiro, em que a de~- Orla, CoI. r. I~ v.
graca nao persIga, mas alcançam-se os tiE"pc"nll,ceCc, S. m. (do Lal. spel'lna ceros: 011 os infortunios uns aos outros. § Es- ti; sperma de baleia) ub lancia contida no
peral'; aguarda." tiro~ golpe., aITronta sem se tecidO cellul'lr i~terposto. nas membrana~
retiraI', ou fuglr: "nao haVla quem os espe- cerebraes de vartas especles de cachalóte,
1'assc" (os arremessos de dardos.) «espera?' e que parece existir na gordura de todos
as obras das suas mãos" (golpes) ClaT. 3. C. os cetaceos. § (I. de pharm.) Espérma de
2. ({- a tormenta" (suster-se a ella, pai- baleia. JJ[ltt
":HllcrllláClco, II adj. Pertencente ao esral-a) Goes. § Leão, Orig. C. 7. tractando dos
vocabulos esperar, e aguaTdar, diz: _usa- perma: V. g. vasos p.spermaticos: ma.leria
mos da palavra sperar p~r ea;PlU?la/'c, haven- -; i. é, da nature?a do espe~ma.
do de huma a outra mUlta dil1erença; porESI.crmlltillll, V. permatllla.
F.sl,c,'mlltlzé." V. trans. F~cundal' com
que sperar denota aquella paixão ou all'eclo
do animo, que he spes, que segundo ~Iarco o influxo do e perma; ou bomfando sobre
Tullio he aguarda?' por algum bem, e o ou- os ovos, bumedecendo-os com o esperma,
tI'O he aguarelar olhando por alguma cousa, como raz o macho de alguma e. pecie ovise vem, ou não, e diz-se de ea;, e speclo, are, para, incubando-os.
i:J"I'C"lIllltllcélc, S. m. (do Gr. sperma,
porque quando aguardomos por al~. pessoa,
costumúmos olhar se vem,,§V. AguM'dar,syn. e kélr', tumor) (t. cirur.l Inchação e tensão
F.lOl,crúr. V. intrans. Estar ou ficaI' á es- dolorosa do te ticulo, causada pela demapera de alguem ou ele alguma cou a: espe- siada abundancia de esperma.
1'0 por elle; espero pela nomeação. ~ Aguar1''ÔI'c.'nll,jog''IlI.híll, S. f. (do Gr. sperdar, estar em espectativa: espel'O até ama- ma, semente, e graphõ, eu descrevo) (I.
nhã; espe~o a,té que chegue o paquete; não did.) Descripção ~as sementes. .
espero mais. § Espcra;. espere; ~.~perl?n;.ora
~!lI'.C"lIIl1tO;:,'uphlc~,..
adJ. Que resespe/'e; ora esperem la; voze~ mterJectlvas peita a espermatog-rapllJa.
com que se cbama a attençao de alguem
F:sllcrmll(óg,'ul.ho, S. m. O que se ocpara al~uma cousa, ou com que se SUSjien- cupa de espermatographia.
de o 110 do que se ia dizer, para referir
ENllc.'mutolo;:ill, S. r. {do Gr. sperma,
cousa (Iue de novo occorreu, ou que se e logos, discur O) (t. de pbysio1.) Tractado
]irOCUra recordar. § Espera que já le digo; sobre o el>]Jerma.
.
.
10U phrases semelhantes,) voz de ameaça
'~"'I ...rllll'''Opeo, II, adJ. (t. ~ed.) Diz-se
ele quem vae castigar, ou fazer algnm mal. das substancia a que e attl'lbúe a pro~ Allag.: «Qnem espcra sempre alcança" prie.dade de angmentar a _secreção esp~r"Quem espm'a desespera".
mallca, e de eXCItaI' os orgaos da geraçao,
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F:"I'Crllllllo.,.'héll, S. r. (do Gr. sperma,
e I'heõ, eu COITO) (L med.) Derramamento
involuntario do esperma.
E.!ll.crllll,jhc, ou -sls, ,. r. (do Gr.
spe/]nalos, gen. de spel'l1~a) (t. med.) Preparaçao do emen nas veslculas seminacs.
. ESI.c.'ncá." V. intrans. Agitar as perna.
vlolentamc!'!te, como ra?em as crian(~as teimosas, rablllas, más. § (por exl.\ Contorcpr
o corp') violentamente; perneaí·. § ligo. II'
aos ares po~ algum!! Cousa em que algu"1I1
nos contrarIOU, e nao podemos vital'.
ESI.crne;:ád~. (erro do vulgo), por Esparregado. V. § ~l. p. p. de
I~SIIC"llC~I"', v. intrans. A?,itar com fOI'ça as pernas, estendeI-as. § \. b;sparregar
hervas; dill'ere. &-se, V. ref. I~xtender-se
ao comprido, estIrar-se.
ESllcrti.d~, p. p. de Espertar. D'. pertado. 1Ja1'b. Dwc. fjg'.• rogo - com azeitesAnimos csperlados com premios, e01l1 ameaças, castigos, elc. "cavallo - COlll as P. [l0rasll refogo - c0!D a espatIa.. § Pai.l'ão "spcrlada; IIg. eXCItada com maiores e.tlmlllo,
F."'I'C.'tll"i.r, adj. e S. m. V, De.,pertador.
Vieira, I. 1059. V. (lo Al'C. t. 4. -linha
tiiante dos olhos hum espertad01' tI'esta verclade.. V. dI! SlWJ. c. 6. rednl'OIl o sono at,;
o~ cspel'lu.clorcs (lar lU slIlal do dia" (lIeliglOsoS, ou tiollatos que vão acordaI' liam o
coro) § fi". Iflperla«or r~e o.dios; eXCitador.
Conlo. 12. l. I. <ca IlIstol'la he hum I'SI)/ll'lador do entendimento para a consideração,
etc.lI 11. 3. P/'o/, oesperladores da vir·tude"
estimulos. Feo, 1'1'. 2. f. 22 v. § &pel'lrulor:
joia antiga, ou talve? pente de cstr muI' o
cabello. P. da ii. Gen. 1'. 2. 1). 4G6. "hulll
esperlador de cabellos d'onro esmaltado»
1'..I.er....d~':aa,. S. r. Espertarlu1'Q (lo cabello; a dlVlsao, qne se faz do topete p('lo
alto, e meio da cabeça, ficando como nm
rego. § Apartamento entre as sohrancelhas.
Aulegr. f. 113.
F:spcrtalhiio, s. m, e adj. (t. pop.) Esperto, astnto, fInorio, velhaco.
F.Mpértll",c.ntc, adv. Com esperteza;
sagazmente, VI vamente.
F.81Icrtaménto, S. m. Acção de <" pertal', ou despertar, de acortIar quem dOrll1
(B. Per.); II. Dom. 2. 1. 14. § fig. gstimulo, incentivo: «espertamenlo (da caridade) ..
P. diL fl. Gm, 1'. 2. 777.
El!lpcrtúr, ou I~spcrtl;r, e assim os deriv. V. traus. Despertar, acordar. Luc. I. c.
LO. r. 41. "por esperlar a Lazal'O do .ono
da mortel) resu citar. Llte. 4. 8. § - tuna
sentinel!a a outra,~ alertar. Galo. UM. C.
28. VWtr. 10. ~. 2. § Esperta/'; fig. avivar:
v.
espertar a memor.ia. ~ . .(10 Arc. I. I•.
§ !':stlmular: - o descutdo. ~b~d. A''/'. 7. 6.
Luc. 4. 14. § Appellidar, alertar, alvol'Ocar,
e p~~ de sobrea~iso, em desvé!o corill:a
hostilidades: "forao esperlar a Cidade Dlo
da sua vinda- (de Albuquer'oue a conqui. tal-a) B. 2, 8. 5. la. t. I. 2. "nunca qui?
que os Mouros fossem encetado' com eutradas e saltos que 6S esperlassemu g Apel'tal' com alg. § Obrar com energia: V. g. e pertar o rcmo, o passo, o võo; a diligencia;
espertar saudadeS. V. do Al'C. 6.8, "Senhor,
e~1Jerlai. vosso poder e vinde nos acodir"
apressaI. Marl. Cat. § Excitar emulação, 011
desejo de gloria: "para espertar ingenlio!'
c'Jriosos" Lus. 7. 82. § Esperla/' uma táboa;
entre carpinteiros, jndireital-a para cima.
§ Espet'la?' o tume; tornaI-o vivo, ra?el-o
estar em cbamma. li - se, V. reI'. Despertarse, acordar-se. § Excitar-se, estimnlar-s :
"a virtude energica bnsca todos os meros
de se esperlar á perfeiçãoll
'
),;spcrtúr, V. intrans. Espel'lar- e. ~
Acordar ~o somno. Viei~'a, 10. 60. 2. c I,G.
E!lI.c"te~ll, S. r. Qu~hdade do (Iue é esp~rto. §, Viveza alacrtdade nas acçüe•. li
VIveza d engenho, e no perceber as cousas,
não se deixando enganar. § (á m/i parle)
Astucia, velhacaria.
.;spc.·tína, S. r. Falta de somno, insomnia; estado do qne quer dormir e nào
jlode.
F.spe,'(llIádo, II, a Ij. QUI' tem pspcl'lina, que quer e não pode dormir; dr'sperto,
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a,;SI'I'J'liJ .i.·. v. trans. 'l'irar o 50mno. c· modo ele anzol no fundo Jo cadinho, para suas zonas, o mundo, o orbe. § it. Globo, bo!Jertar; causar cspcrtiua.
o tirar da forja.
la, em cuja superUcie se representa a teITa
fo;SIH.w.ínho, S. m. dun. de E perto.
ESI.etíu·, v. trans. Enfiar o espeto: v. g. COlU seuscirculos astronomieose geol1raphimuito vivo.
espetar um peilaço ele ew-ne; "uo pescoço eos, eOlltiuente, ilhas, lUares, etc. § l!:sphera
1·;Sllé,·to, p. p. irreg. de E'p,crtar; e IU[lQ lia de e tal' a cabeça tão firme, que pa-I Cetesle; o eeu conforme se apresenta á vista
adj. Acordado. V. J)csperto. Calll. Oul. I. reça que a cspelâl'ão nello" Lo/io, (j I. § do observador. § ü. Globo, bola em que se [ies/. 10. "do ouo esperto» Euli·. 4. 8.•. abe I fig. Empalar. iiI. P. § ImpIngir, mclter com guram os signos celestes, as coustellações,
mais dormiudo. que eu espel'lo> § fi"'. Des-/ rorça de tiro: apela boca hum seixo espela" etc. § Esphe1'a annílal'. V. Armilar. § Esp/wvr'lado, vigilante: "com grancle lellto, e es- EnchI. ,.\he eS/lela a lallça" § (fig. e prop.) 1'a; elementos de Ireo(l'raphia matllemallca:
pl'/'la vig-ia navegamos por entre os p,'no- ~nvolver ulguem cm mau ueg'ocio; ent:a- abe lia eSJllwra. S &phera 1'ecla,. aquella
dos. § adj. Vivo, acti 70; opp. a 'lnoltc incJ'- lacrai-o.
cm qu.e o esquador é perpemliculal' ao 110h:: c fig. vivo do engenho. Luc. 4. I/~. [.
E··l.ct....·-se V. ref. Ellfiar-se: v. g. L' . rizonte; lem n'a O' que habitam debaix.o
'!S~. "- na lIabiliulldo, e nobre nu condl- pelar-se /Ias tanças, nos piques. B. 2. 2. ;,. ~ da equinocial. g Esphaa obliqua; aquella,
ção" § LWI16 esperlo: opp. a brundo, ou (fig. e pop.) .'ahir-:e l1Ial de algum nego- cujo horizonle, cOI·ta obliquamente a equicWIOI·leciclo. § l1eto(fio qucl II'Q:;ia /iem eNllel'- cio, ler lI'elle prejuizos ; ClIculacrar-se.
nocial, e tem-na os que estão entre o equalo; i. e, sempre bem regulado. Lobo, 82.
1E"!.ctíui>o, s. lU. dim. de ESI1C'l0. Bar/i. dor, e os pólos. § Esphem lJaraltela; a em
~ J1/eclicwnento esperlo: activo, f'llcrgico, Dicc. 11. P.
que o horizollte, e o eLluador coincidem, e
C0111 SUI'S, e drogas poderosas. § Ttiboa esR.;s[.etll,. lU. Instrumenlo ue feno com- se confundem; e tem-na os habitadores dos
pcl'la: (lntre carpinleiros, a que se entr- prido c delgado, em LjUe 'e enfia a came, pólos. § Esphcl'a; fig. o espaço, alé onde
sou, e ellllil'eil.ou para cima. ~ l!:spel'/o d,) I'e- para se assar: ue. tavam an fogo vacas en- abrange a fOl'ça, e acção: v. {J. espllel'a da
l/ll): i. é, remando com diligencia, esqui- teiras em IJ.lpelos a assar» Ii'. Lupes, ChI'. lJ. aUraação; dos euietactos : "o b0111 reI tem por
pado. (fasl. 3. 30. r 60. """'11l0 esperlo" II. Petlro /. e. 14. § fig. Pessoa multo magra.
esl'era o mundo" VieiJ'. 9. 5~0. § fig. O terNaul. 2. 33. § Açoutes - ' tJem fortes. § 1'''I,e''it."I.. melltc, auv. Com desemba- mo, ou limite do poder, capacidade das 1'01''J'l'aclo c.çpe/'lo; tormento da Inquisição. V_ raço, com clareza; COUl alTectação : respon- ças cOl'poraes, ou intellectuaes: v. (I. tloGOITido. Li:ão. Desc/'. "p:oljl<'s amiudados, e de/'-: V. do Are. 3. 5.
/i1'a1' a esplJera da vista; i. é, o alcance
1'.\lwl'los» 1'. Ex.perto. Esperlo, é o Illesmo
1-:.!l~"~l·It .. t1··it·.. , s. f. Tc- uura. Ue espevi- d~e~la. Viet1'. 9. 519. "a csfera da nossa au'1l1evil~J, agit: e e:rperlo, o mesmo que ex- tar a IlIzes.
dlçao alcança poucas leoruàs, a da vista a
l'rJ'illlelllado.
E'·I.c,·ltiulo, p. p. de Espevitar. Aque se mui las mais" "a esl'cm d'o 01, da luzo id.
•'"p,,,.coç,i.·: v. trans.. (1. de agl:ic.) llrou.a [Jeville. ou (I morrão' que tem o l2. 386, i. é, o alcance ~os .seus iu~uxos,
Dcspesuoçar, cavar a t rra ulslante ela Vide, mOl'rau uOl'laJo .• Ug. Que falia (,'\lm clarp.- uomo eau as, até onde Jaz Jl11preSsáo, ou
(JI'Ulllagcm, ou ellxerto, que se metl.e para Z~l. ucsel!1bal'açatlal1J1'nle, com cert~ aU'ecla- r~ccbemos impressões: v. g. na vista, ouSt' cobrir, e n'aquella Cc:\'a lançar ralze'.
çao, como quem cutcnde o <fne dIZ. V. do Vldo, etc. A - do 'valor; o esforço. Eneicl.
5::"I'C illh,"'. V. i':spezinhal'.
Arc. l. c,. 16 "mellino provielC? de Iingua- 10. 198.."e ousas mais do que tua esphera
D·:,.
sullle.. tc. atlv. lJast:ll11ente, elen- gt:1ll espevtlada." § Agastado, Jlntado.
abraça" "homem de grande esfera» de ~TanSaJllCntr., Il'l'ossamellle.
.
E:"pc"it"~'H', s. m. Instrumento de e~- de capa~idade. ou intelligencia. § EspfW:I'tl,o
1.:"1.,......"...., 1'. lruns. (do Lat. sP/ssO;/'c) [1~- lJevJlar a v9Ia': l~.o.ura ~e 'ol'lar u.pevl' graduaçao de nobreza: "a graça do, reis
ZC:I' e pcsso, der! o: engrossar. ~ Espessa- de, ou morl'ao. EspevIladelra. Pcl/,. JJ!bt. T. por mais que eleve os seus validos sempre
1110.1' lt 1)/'oJwlwia, e forçando os 'OIlS, V. (,. l. p. :Y,5.
os deix.a na esle/'a de vassallos. Vieil·. "o
tlo l' cm I'/'. Leão. O,'tllOgl'. f'. 180. !tU. cei.
E"i>~,~·It"\r, ou. B'; .. ph·lt'") ~ d~riY. v. ser Pai de Christo ... grandeza superior a
~ Espessal'·se. v. rof. Fazer-se espesso, lrans.] Irar a peVIde, o morrao a velas, ou toda a esfera humanall id. «viva sem gloria
;1 11:0. Lus. 5. :lO. «em cima delle hU!TI~ candieiros para darem luz mais clara; es- á ~ua eslera igual" (do principe Ascal1io)
1I11Vl'1!1 se e-ô/Jcssava" espessam-sc as tnJvas, morrar. Res. ChI'. J. II. r 90. 3. § Espevi- Eneid. 10. 13 ~ Moeda de ouro, que manelc. espessa-se o tmgllfnlo ; a catda ao lil{JD, lUi' as palavras" alguma lin(fua; fallar bem elou cunhal' el-rei D. Manoel, e na Asia Alr.
Clt;..
.
pronunciadamente, como natural: «olhai, de Albuquerque. ~ever. !foto l78. «esphcm"
F.sl'C~sid .... , s. r. A qualIdade de ser como espeVtta o POI't1/(fue::;)I Coulo, 5. 4. 13. ~ Peça de arlllilel'Ja antiga, Couto, D. 8. 11.
espesso: «- tla nevoall Paiv. S. l.. f. II~.
F.S~'Cl·Hiu·.sc, v. reI'. Apurar- e na [11'0- Vcc. 4. aliás espel:a.
. E"I'Cssí .."lmo, :a, super!. de E~pesso. n~nCla,_ deartlculanclo bem,. e talvez com
E~IPItCl""I, adj. 2 gen. Da. esplJera; esMuito corrado, denso, basto: "a: lança ullectaçao; «olhal-me c 'se Caslelhano como phenco: "a geometria dos lrianguJos es{eespessissiuLus'l (na batalha) Eneid. 9. l33. . sc .espwila para parecer Po~tuguez, se não I'aes" P. Nunes, Trat. sobre CCl't. ctllvidas.
K~I.é'H;o, ", adj. Condellsado, que lIem CICia 'sellUm pouco, enganana» sAgastar-se,
E"I.hé,·lcIIUlcutC, adv. Em fórma e é Iluido, nem ralo, nem sólido. ~ Den. o, irritar-se.
ghel'ica: "fechado - em si mesmo. B. FluI'.
lJasto: "estacada de grossa, e espessa maJ>"I~c.zlnItÍldo, p. p. de E:~esinhar ; e -- 3.. Vieil'. 10. 432. 2. "rodea·lo (o mundo)
doirall JJ. 3. 4. 9. «roda ele lIavalllas -ll adj. ~lIJo de pez (esta denvaçao é menos es{el'wamcnte por toda a circumfereneia"
C1'1I::;, Poes. § Denso, gTO ·SO. Vicil'. 1. ~42. nalnral, e contra o uso I'.ecebido, que deri- dando volta a toda a esphera, ao mundo.
"l'órra-se o ceo de nuvens espessas" "espes- 'Ia e ·te voc. de pes, e Importa o mesmo,
ESI.bCl·lcltliltlC, S. r. (I. de pIJilos.) A
sn bosque» (basto, c.errado.) "Espessa cl1u- que ca]cadQ aos pes.) § fi~: Opprim!do, ve· qualidade de ser espl1erico: V. g. a - da
'Ia" Seq. Ccrco cte VLU, 322. e I. :lDO. espes- xado, maltratado. § 00>. l,tdcl espe::,mhad.a; tel'ra.
.lO litmó; saraiva-o Arvore espessa; 4~9. que vida opprimida, calcada, abatida. Pcr. ili/i.
EIlI.bél'lco, n, adj. Que tem a fÓrma de
Ir.m mllit05 ralliO , folhas' frondosa. II. P. 1'. 5. 17. 480. "a minha negra vida espe::i- esphera; globoso, redondo. § Que pertence
'I1'Íb. C. 4. avalie - d'arvoresll Leão, DescI'; n!tada" Elfli·. 3. 1. freslcs, f. 27. "po.r tua à espl!era. § Que sabe da esphera, ou geo,
e. 10. § Eslyto. espC!so em Senle!Lça~; mm \'Ida espe;:;mharta" lJlaS -,o negros, tnstes, graphIa astronomica.
.
""l.hCl·i!lté~·lol ou EsCc.·.",t(:.rlo, e der.
:entcncioso: Pmhetro, 2. I. 8. § 1'L1'OS es- ma~s, desgra9auos.
pl'SSOS" mwtos, aLUltldados. Anell'. Oh,·. 2.
.',sl.ezlllblll·, V. tran~. Calcar aos pcs, s. lU. (L de antigUld.) Logar destll1ado para
:JO. baslos. § V. lJC/1S0, sY1h
.
~p'pr!U1ir. pisaI'. 111aeabfX!s, I: I/H. ~1. "e os o jogo da pélla.
•':"I'C.... ill·U, S. r. A ulllao ele mUItas at'- Inurug-os dos Judeos qUIr.erao espe;;mhar, e
ESi.l1el·í",tlclI, S. f. (t. de anti"'uid.) Arte
vares, arbu tos, malta conchegada, baslida, d~~lruit' o scu paiz" onlle o lraductor ex· de jogar a pélla.
o
e SCII1 grandes claros, Oll abertas. Cam. phca por es.te .verbo II Lat. aatwl'e do texto.
.'sl>hel'ístlco, ", adj. Pertencente ao
"Diana jil cançada da espessura" ht.. Son. l3. S. lig. ºpprlmlr, vexar, tratar com descon- espheri~tel'io.
"a deusa da caça. e da espessura. I. é, dos slderaçao, com desprezo; mallractar.
ESI.beroltlill, adj. 2 gen. (I. de IXeol11.)
bosques. § .lig. Na iJIJ'jJess!t?'a elas tanças se
I;:sl)l...eclado, ", adj. Em estado de os- Espheróideo; que tem a fórma de eSlJheroialn!nessa; I. é, ent~e as basta' 1~1I9as, na p~~ccl~. § lIg: E~tragado, arrumado, des- de. § (to ele phy~.) Estado espheroidat; nome
haslltla, cardume d ell~s, e .do 1Illrnlgos. tl uldo , a destar.el-.se.
dado. por BoulJgny a um phenomeno, CJlle
Lus. 4. 3;'. § Onde estao m::\Js pessoas, ou
R;sn'haccllU', V. mtran.: Causar eS[Jhace- consiste em que diversos Iiquidos, eollocacousa. l:ill'. elo rond. "lançou-se entre el- lo. § fig. Estragar, destrUIr. li - se, V. ref. dos sobre um corpo aquecido á temperatllIrs IIU nlaior esp~sura, onde estarião juntos Decompór-se, g·angrenar. ~ .fig. An~uinar-::le, ra rubro· branca, tomam a fórma esphel'ica
tI! ~ilO Ilomen d armas "nu metade da es- destnnr-se; desfazer-se. DIz-se nao só das sem o molhar, e ficalU sem movimento sem
pesSltl'a daquelles inimigos/! "na eS/~esstl?'a co~sas matcriaes, como tambem do .q ue. te'!! I'erver, nem mudar de volume mais depresde 1Inm monte" inect. 2. 317. § DensIdade: eXI tencla moral: v. g. as vellHls IIlStltl1l- sa que a temperatura ordinaria até que a
"a eS(Jessura das nuvens de fumo/! Coulo,;;. ções, os pa.rtidos, elc., estão a esphacclai'-se. superficie ~o .corpo, tornando-se menos
4. ~ V. Denso, syn.
~
~~I.bllcelo, S. m. (do. ~k. spha/ielos) Po- quente,. os hquldos fervem de repente com
. •·:."I.<'.ód.. ,· S. r. Golp.e com e pe.lo. ~ (I. dn.dao,do membro m.o~tl~ca?o; gangrena. violencla, e são .projectado . Os Iiquidos, no
It1l11ll.) O espelo enfiado. V. (I. de sal ulnhas, § fig. Estrago. de trUlçao, daml1o.
eSlado espherOldal conservam-se a nma
cama.rues, came, etc. "fizemos hUl11a espe- . E"l.lacnoldál, adj. (I. anal.) Que é rela- temperatura illferio'r ao seu ponto de eIJulla/Ia de carne".
111'0 ao esphenOlde.
lição; essa propriedade permitte congelar
.';Sl.ct,ulélu, S. F. qolpe com 9bjec~0
ESi.ltcDói~e, S m. (I. anaL) Osso impar Q agua n'uma capsula incandescente, 1al1agudo e perfuranle § (i1g. e ]10[l.) NeguclO da ,base .da caIxa ~ra~eana. . . ,
çando:a sobre acido sulphuroso anJlydro,
cm qu houve [lerda, damno.
.
.;",phCI·U, ou .;scc.·", 01'1. plu!. 11 esle e que nao ferve senão a 10 graus abaixo de
.':"pctúdo, p. ]1. ue Espetar; e aclj. ~L1- del'lv.), s. r. (do Lato s)Jluem; do qr: sphai- zp.ro.
liado 110 espeto. § A~ravessa~o ~0p1 o espe: 1'a) II. geoID.) Qualquer solido pel}mlamen-EHI.bcl·ólde, ou ElltCl'óltlc, e derivo S.
to. ~ fie-. (~. pop.) Diz-se do l~dlVldllO que e te redon~o em lo~~ a sua e1.-tensao, ou. cu- (do Gr. sphaiTa, e pllera, e cidos, fôrma)
milito uil' ItO, e anda ell1pertlg·a~o..
.Ia superllcle perlC1lam~n.te curva é em to- (I. de g-CODl.) Solido, cuja fôrma é qua6i a
t;"I.cll'UÇO, S. lU. (L. pop.) i'\egoclO em dos. os S~l1S pomos qll1d]stallle ele Ulll POII- da esphera e e considera formado pela
qlle hOllv perda, lIamno; espelad la.
I to Il1lenor que se chama centro; bola. § revolucào da cllipse sobre nm de seus ci.~"I ... tiíu, . m. (L. de fundidor.) li 1'1'0 a Esphera tCl'resll'C; a terra ou alguma das xOS. -
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1':"'11he1·itl"eo. ", adj. Que tem a rórma , ESI.I'HII)r, . m. Ex.plorador, espia. Ined. (t. didacl.) Collccção de diplomas, docude uma espberoide; espheroidal.
3. 346.
mentos, monumentos, etc.
ESI.he'·()mUC~li .. , ou Esr';l'omaebia,
. Esplílge,'!l, s. r. Omcio, emprelfo ~e esE ..plculádo, u, adj. (t. bot.) O mesmo
(eh como k) s. 1. (do 01'. sp/~ll'a, bola,. e pIa, d;e esplao. § EspIOnagem é GalhC1smo: que Espiciforme.
machê, combate) (t. de antlgUld.) ExerClclO todaVIa é hoje aeralmente usado.
EHI.lclllíu·, v. trans. (do Lat. spiculm'c)
da pélla entre os Gregos.
EspIão, s.
O mesmo que espia. Tel/. Adelgaçar, aguçai', afiar. A/m. Insir. 2.
llo:.'<11hCl'Oltléh·lcll, n, adj. Relativo ao es- Ghr. 1. Prol. § Agente secreto, encarre~ado 184.
pherometro.
de observar os actos politicos dos cidaaãos,
ESI.lculo, s. m. (do Lat. spiculum) I'onD<:"'I.he",ómetl·o, ou EHrel'ómctl'o, s. (do especialmente dos suspeitos aos governos ta, ferrão, pua. Alma Inst7', 2. {. 18""
Gr.sphatra, globo, e metl'on, ~edidaJ (t. de em tempos revoltos. § Individuo, que, em
ESI.ir;R.~ s. f. (do Lat. spiea) A parte do
optlca) Instrumento para mecllr a curvatu- em tempo de guerra, vae disfarçadamente trigo, miulo. e pães, onde está o grão: v.
ra das lentes.
observar o que se passa no campo inimigo g. e piga de 17'igo, ele milho, de cevada.
IO:SI.h.illcte,·, S. m. (do LaL sphinclel', do para o communicar aos seus. § fia tambem FerI". Egl. 1. pr. § fig. Espiga de uvas; o
Gr. splugg6 (gg por 71g), eu aperto) (L anaL) espiões na alta diplomacia, nas rodas mais ql}e ha de ser cacho, .em q'uanto está em
Mu~culo, que serve de fechar: v. g. o - da elevadas da sociedade, etc., sendo a sua 1101'. Alarte, (. 127. ttlt. cd. § Espiga: (t. de
be:m.ga, de anus.
missão delatar a quem lhes paga, os segre- carpint.) a extremidade aguçada de -algum
E:",phin:;e, ou Esfinge, S. f. (do LaL dos que poder~m surprehender aos que se ferro, ou pau, com que se travam certa
sphmx, do 01'. sphigg6, eu aperto, porque reputam inimigos ou adversarios.
peças de madeira. § A porção delgada, e
E.!fllllÍr, v. trans. Estar sem ser visto, aguda das facas, espadas, e outro instrueste monstro fabuloso exigia que os carninha~~es adivinbassem certos enygmas mui- notando o que alguem faz, ou sem o dar a mentos, que se ~nxire", e ,encava ~os cabo~,
to dJ1:fkultosos, sob pena de os devorar) entender, observando as suas acções, di- copos, e manclllS. P. nl. 2. c. _6. § I'elhi\lonstro, que tinha o rosto e peito de mu- ctos, passos, etc. !\ Estar á espreita, para cula, ou raigota, c[ue se separa da raiz da
Iher, ou de homem, e o resto do corpo se- fazer damno. fl. JI. { 496. penult. cdiç. "o unha com dóI'. !\ Espiga da vi7'gem; (t.
melhante a um cão. ou a 11m leão. Y. lJiec. mundo a ninguem afaga com riqueza, que ast!'.) uma estrel1a fixa da primeira granela Fablda. § Lus. Tmns{ { 128. traz es{in- o não espie com pobreza... § Observar com deza. § &piga do monle; o alto: donde
ge,. no gen. masco Al. O. 2. 6. "h:ydra~ es- muita atten9ão. li Espreitar ensejo de fazer, veio espigão. § Espigas de val'ias {161-es . o
7Jh111ges, dragas, e centauros". § fig. i'\ym- de consegUir alguma cousa: "sem trazer estames, onde está a parte d'ellas, que tem o
phas, que eram monstro de formosura e pendurado o seu cuidado do favor que es- pollen. Luc. 8. 7. { 600. "as espigas dos Iyimpiedade juntamente. Cam. Eet. 6. est. 7. pia" Lus. Tmns{. § EspiaI' um mastro: V. rios sempre amarelJas, as flóres bran§ fig. Cousa en)'gmatica; enygma.
Espiado e Espia. § Espiar dinere de ea;- cas" § Espiga; (fig. e pop.) Cousa desagraF.sl.bil·enn, ou ESI.hYl·cnn, S. f. (do pial'.
davel, enfadonha, que nos causa incommoLat. sphimma) Peixe muito comprido; é da
Espliu', v. trans. (t. famil.) Acabar de do, trabalho, fadiga, despeza, etc. ; maçada,
ramilia dos percidas, e tambem chamado fiar. § Es'piar a roca; acabar de fiar o Ii- entalação, logro.
lueio marinho.
nho, ou a lã, que estava n'ella: "pouco e
Esplgildo, p. p. de Espigar; e adj. Que
F.sphlúse, ou - "'1.9, S. f. (do Gr. es- pouco a velha espia o copo".
lançou espiga: V. g. o tl-igo já está espiga7Jhlasis, de phla6, eu rompo) (t. cirur.) FraESlth.r, v. trans. (t. naut.) Lançar duas do. § Que grelou, que lançou semente: v.
ctura do Cl'aneo com esquirolas, e pene- ancoras para diversas partes, de maneira g. alface espigada. li AI'vol'e, ou arbusto ostrando o osso para dentro.
que formem uma especie de forcado.
pigade; pontudo, agudo, sem copa, ou não
ES)lhoJld)'lIo, S. m. (t. boL) (do Lal.
Espíca, S. f. ESIllelloárdo, ou Espl. copado, nem parrado. § fig. Crescido, Itrasp'honctilium) Planta da família das um bel- clnál'do, S. m. Nome de uma espiga me- do: v. g. 7'apaz espigado: "de corpo desIIferas; o mesmo que Cauabraz.
dicinal, de que ha varias qualidades, se- medrado mas tão espigado na virtude.. JI.
ESI.b)·golló:;rnpho, S. m. (do Gr. sphy- aundo a Pltal'm. 7'. 1. 1J. 239. § Espieina,l'- FieI'. § (ifg. e pop.) Maçado, prejudicado, en(/mos, pulso, e gmph6, eu escrevo) Appa- ~ indilXJ (andl-opo.qon nal'elus. Linneo). V. talado, legrado.
relho, que indica graphicamente as pulsa- Espicanardo. § Espwinardo Geltico (valeriaEl!iplgilllle~ S. m. § Grande quantidade
ções arteriaes.
na Geltica. LinneoJ. - do l·eino. (Lavanclula de espigas. S A colheita das espigas, que
ESI.hyglllómetl·o, S. m. (t. med.) Ins- spica. Linneo). Bmt. escreve espicinardo.
os segadores deixaram. Bf1,rb. lJiec. B. Per.
trumento, que indica a velocidade do pulESltlcn!tádo, n, p. p_ de Espicaçar; e
Espigão, S. m. augm. de Espiga. § Essoo
adj. Ferido com bico de passaro. § Picado piQ'a de ferro, que se embebe na term, maJ~~ltll~'l'elln, S. r. V. Esphirena.
com instrumento agudo. § Moralmente delra, etc. § Espigãc da ponle; obra que
fl!iil1ía, S. 2 gen. Pessoa que anda es- atormentado, fcrido, torturado.
se faz ?s. columnas ?OS arcos para os seg~
piando; espião: -criados e criadas são f!SESltleaçllt·, v. trans. Ferir com o bico: rar mais, llotareu. N. P. f. 1. 119. 1. § Espias da vo sa honra)) Ulis. I. 1. i. é, esprei- V. g. os passa?'inlws espicaçam a {ruela. § pigão da ~er/'a, ou elo muro j' a parte delgatam os azos de deshonra; talvez malsins, fig. Esburacar com instrumento agudo, V. da superIOr, e como angu asa d'elle; cuou insidiadores: "nos livre de prisões... (T. ponteiro, aguilhão, faca, etc. "reputação miada. ÚJbo, f. 115. e Leão, CM. A{. V. c.
treições, espias" Cat. Rom. § Espia dobre: espicaçada ... antes milfurada de dentes, e 35. "el-rei andou pelo espigão do numie"
V. Dobre. § O precursor, que vae diante do setas da calumnia. § lig. A,tormentar, re- opp. á encosta, e á {l·alCla. Ined. l. p. 514.
exercito espiar. § fig. Cousa que llrecede a rir. torturar moralmente.
§. fig. Remate auguloso: "com espigões POt'
outra subsequente. Patm. P. 2. c. 136. ,,(a
)';spielloárdo, s. m. Planta da família cIma do mnro, em ameya nen11l1ma)) Ai.
morte do Rey), como de bidade eram con- das g-ramineas ; especie de nardo, que vem P. c 90. § Espigãc, (t. de carpint.) pau que
formes, parecia-lhe espias, ou sinál de sua da S'yria: droga pharm. (Spica nal'di) Re- sai dos cantos da madeira do telhado. e vai
Hill" FetI-. Sono I. 58. § Espia perdida; a (jo, A/v. e. 6.
rematar com o laroz na tacanica. § Espiga
sentinella avançada, que fica maIs junto do
.'spicllll, S. f. (L vulg) Eufiada : v. g. das unLJas, grande e mui molesta.
campo inimigo. § Armm' ~1Jias sobre alr- uma espicha de sardinhas, camarões; uma
Espllot á .·, V. intrans. (do Lat. spicare) Languem; vigiar por fazer-ILJe mal. Ulis. 1. sc. porção d'ellas enfiadas pelas Ituelras, on çar espiga o trigo, milho, arroz, etc. Vasc.
I. f. 5 V. no fig. "velai sobre as espias. que em um ponteiro. § (L mar.) A extremidade Sitio, I. 170. Viel1'a: "naceo, creceo, espigott,
a sensualidade humana llle arma)). § Pagar altuda do croque.
amadureceo, colheo-se, medio-seJl (o grão
bem fLS esp.ias; (phr. vulg. e fig.) saber tudo
ESlllclu'do, p. p. de Espichar; e adj_ semeado). § fig. Crescer; altear: V. g. o moo que se diz, ou passa. § Náu ele espia; lant.) .no tampo da pipa, espichada de novo, es- ço ~spigou. § Grelar; lançar ement.e: V. g.
a que ia reconhecer, e observar a armada tava cotado a qnatro soldos. A. l1el'c. Mon- espIgou a couve, a alface. § l'roduztr a semente do homem. OOltlo, 7. 10. 11. «não se
inimiga. V. Caravela mexeriqueira. § Espia; ge, C. 18.
(L marit.) Cabo que prende um navio a ouEl!iltlehár, V. trans. Entiar peixe pelas póde verificar qual dos grãos espigouJl (falta
tro, ou á terra, para o segurar, ou fazer guelras para curai-o ao fumo. !\ Espichar das Nairas, que tem muitos maridos cada
mudar de posição. Amal'al, "'. n'este senti- uma pipa de vinho; furaI-a, aorir-Ihe o uma.) §-, V. trans. (tig. pop.) Metter alguem
do, e equivocando, ou jog-ando. diz Vieim, torno para tirar vinbo: "espichou urna pi- em mau negocio; causar-lhe prejuiso; 106. 361. "os olhos da Senhora da Guia e da pa ainda atestada. A. IJel'c. Monge, C. t8. § grar em troca, venda, etc. § (t. mar.) DeiBoa Viagem verdadeiramente erão espias" Espichar ttln eoum; estendei-o, e pregai-o tal' os mastareos á cunha. § - se., V. ref.
i. ê, segurança e vigilancia. § Cabo que ~e no chão, para dar de si tudo o (Iue póde, (lig. pop.) Prejudicar-se, comprometter-se
ata na extremidade de algum mastro, ou abrindo-o, e pregando-o com espichos, pa- em algum negocio por culpa propria.
Espl:;élln, S. f. (t. do Brazil.) orne de
páu alto erguido, e outra ponta em tena, ra eccar estirado. ~ .Espichar. a eanet~a;
juntamente com outros cabos atados pelo (t. pop.) morrer. § Neste ultImo sentido uma planta medicinal (spigelia anlhetminmesmo modo, para que o yento não o det- usa·se tambem intrans .. li. -:- se, .v. ref. (fig. tica).
ribe. V. Guardim. § Esp!as; cabos do ca- e pop_) Responder mal a llçao, naÇl a saber;
E"plgcllíleells, S. r. pI. Familia de planbt'estante, com que se lançavam os navios responder mal em exame; atrapalhar-se tas berbaceas, cujo typo é a espigelia.
ao mal'. § Espia: V. Vigia, syn. \. Emissa- fallando em publico, etc. Estender-se..
ESllígõso, ósn, adj. Disposto em espigas:
Espícho t S m. Pau que tapa a tornetra v. g. 7Jcdunclde -. Bmt. C. l. 67.
rio. S/ln.
• ;l.. iliá.do p. p. de Espiar. § adj. Vigiado, da pipa. § l'au aguçado, com que se prega
ESlli~lle, S. r. Planta que tem folhas coobservado; reconhecido: erfoi - e entregue o couro para o espichar. § SeI' espicho; mo as do alecrim e dá nóres vermelhas. Pel'.
1)01'. etc.• Tol'l'es de Lima, Sueco de Porl. 1. (pbr. vulg.) ser mui magro, secco. § «Achou Bibl."'. p. 400. (Salúmca.) §- eelUea; planta
C. 34. § Ten'a espiada; vigiada, onde poze- huma vestimenta. e dous espichos para mis- rasteira de folhas felpudas e flóres amarelram espias que dêem rebate dos movimen- sa" O auctor do Eltteid. diz que sao galhe- las. lJiec. das Planto § -monlana: planta de
tos e novidades d'ellu, á policia interior, ao tas.
folhas como as da ameixieira, e llóres purque lhe q':ler fazer guerra, etc, § Guarneci·
Espleltórme, adj. T. g. (t. bot.) Da fór- púreas; de que ha mu~ta quan!idade em Hio
do de espl~s, o.n seguro por eltas: V. g. o ma .de espiga.
...
de Mouro, termo de ClIltra. Dtee. rias Plan~llaslro esla espIado.
fllóltleUêglo, S. m. (do LaL SP1e1/egtttm) , las.
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ES1.lguclro, S. m. Casa em quc se resguardam do tempo as espigas uo milho. §
Caixão, tulha. § fig. Viveiro: enxame.
I';splgueto s. r. (L bot.) Espiga pequena; espiga parcial de uma espiga composta,
ou de urna panicnla. Bl'ot. D.
.'splj;'ucto, s. m. (t. mus.) Som agudo. §
Fl'autado de espiuuelo; diz-se dos sons agudos Glo orgão,
l'lsplll'uílhll. s. r. \lenda estreita com
pontinhas, ou 'bicos, de linho, seda, ou fio
de ouro, e prata. § Tambem dão estc nome
ao galãosinho estreito.
l'lsplgullhádo, p. p. de Espiguilhar ; e
adj. «calções de sctim, tudo espigttilhado de
ouro" Couto, 7. 9. 12..
ESJ.lgullhó,·, V. trans. Guarnccer de espiguilha, ornar com ella: V. g. espiguilhar

F.. llílll1l1, S. r. (tlo LaL spina) Nome com
«(ue se designanl cln geral a eminencias oseas, alongadas, que apresenta o corpo humano. § A columna vertebral. § A parte ossea do peixe. § ptia aguda, (Lue nasce nas
arvores de espinllo em al![uns arbnstos,
etc. Vieil'. 10. 395. 2.. Luc. 'l. 9. {. 320. V.
\!:spinho. § Borbulha que nasce no rosto. §
Espinhu camal; borbulha que se resolve
em materia, especie de furunculo. § Espinha de {undido/'; instrumento, com que _e
abre o buraco, ou rego por onde pas"a o
melai, que se Quer vasar. § Espinha; fig.
cuidado, moleslia, dil1iculdade: v. g. as espinha- do governo elomeslico.' "não deixando
com turlo 'de pic;tr os corações dos qne ficaviio. aquella espinha» Vici/'o 10. 207. 2.. V.
Ilspinho. § Te/' espinha com a.lguem; estar
de fluebm, inimizade, ter aggravo, tenção
com elle, queixa tle que se oll'ende. e ha
por picado, e molestado. '1'ell. Elhiop. r.
708. ~ Ncio leI' espinha, nem osso; i. é, não
ter duvid'J, nem dil'ficuldaele alguma. § Tel'
uma espinha atravcssaela na ga'l''1anta; ter
um remorso, uma inquietação. § 'l'irw' uma
espinha da {]a?'gallla a algnem; (loc. fig'.) livral-o ele molesti 'simo perigo. Vieil'. II.
49.3. ~. ti!'ar cuidarlo, em que alguem embica, e cuitla elc má mente, desfazer aggravo: livrar de aC[llelle a qncm traz atrave ..
sauo na ll'argauta. § Posto na éspinlw; eslal'
na espi17lla; muito magro. Sá Mil'. Estl'. f.
58. V. e fig. muito pobre. § Nome commum
a varias plantas, V. g. espina cel'villü.' V.
Ilspina. § Adag. «Não tires espinhas onde
não ha espigas» liA quem em maio come
sardinhas, em a~osto lhe pica a espinha»
"Rem sabe a espmlta onlJ.e lincar" «A espinha, quando na ce, Leva o bico diante»
Jolsplllh:'.eo, s. m. Série de osso' articulados. e unia.os ao longo do corpo lJ.os anilUaes; espinha dorsal: columlla vertebral:
do espinhaço na 'cem as costeLlas; os ossos
relJ.ondos, de que elJe consta são as vel'lebras. Umn. fi'i!. 1)· IG8. § As costas, o elorsoo § flg. Série. ou continuação de montes.
/Jal'l'cil'os, f. SS. V. IIhuma continuacão de
montes, a que alguns chamam espinliaço do
mundo" il. 4. D. rcaq)jelle grande eSIJinhaço,
e corda de serrania" • pelo me;ro tleLla
(ilha de Socotorá) ao motlo de eS/Jinhaça,
corre uma corda de serranias de JUns picos altos, e fragosos» let. 2.. I. 3. «lUontes
e sananias, como espinhaço da terra, para
estabelec;imenlo, e incorporação de lImas
partes com outra" Leão, DescI'. C. 9. Fica/',
ou eslal' no espinhaço; muito magl'O, e acabado; e fig. muito pobre. Pinheu'o, 2. L4. §

do matto vil'gem, de que ha duas especies:
maclJo e remea. § it. Espinhei1'O de !Jfaricá;
arvore cujos ramos são g'uarnecidos de compridos espinbos, e que serve para fazer tapumes e cercas vivas.
Esph.hcl, S. m. (do Brazil) Appal'eLho de
pescaria.
.
i':s.lliobélo, S. f. (do LaL spinula) CartiLagem, que remlltll inferiormente o sternon,:
a ponta d'ella é o mucron. § Caíl' a espinhéla; relax.ar- e a tal cartilagem. § Tel' a
I!spinhéla calda; expressão vulgar e inexacta,
que o povo applica por ignorarrcia á (lór no
sternon causada por fadiga, cançaço, ou relaxação da tal cartilagem. ~ Levantar a-;
embustice de charlatães, que attribllem a
certos emplastros a virtude de levantar a
cartilagem supposta caída. § V. EspineLla.
§ Apurador. ilal'buda, G. 69.
lMpmbo, S. m. (ue espinha) Púa de arvore, ou arbusto e que llasce pelos troncos, e !'amos: V. g. -e/o li17weil'o, laranjei?'a, joa:,eil'o, elc., e por isso se dizem a'/'vo·
'l'es de espinho. § Pomal' ele espinho; o que
é formado de arvores ele espinbo ; opp. a
lJo/HaI' ele caroço. § fig. Cuidado, suspeita
que pica o nosso receio, consciencia, pundonor. V. em !':spinba, Viei/·. LO. r 207. 2.
§ Os - da inveja, do ciltlJtc, da emulaçcio,
elc. das 'más suspeitas; cousa que punge,
molesta conlillllamente como espinho, e
mais o (fue IIca cravado, e embebido no
corpo. V. Espinha. § Não ha 'l'Osas sem espinhos; (phr. fam.) não ba prazeres sem tmbalho; não ha ll'0sto alg'um sem desgosto. §
Esta?' sobl'e espmlws; (phr. fam.) estar impaciente, ancioso, com grande cuidado. §
Adag.: "Quem aorolbos semeia, espinhos
colhe».
l'll'plohõ"o, ÓSR, adj. (do Lat. spinosus,
a, wnj Qnc e provido de espinhos. ~ Que
tem a fórma de espinho. § fig. Difficir, molesto: V. g. negocio - ; male/'ia espinhosa.
§ ligo Doloroso.
)'ll!il.lnlcáclo, p. p. de Espinicar. § adj.
(L pleb.) l'ic11oso, migallleiro. Eu/r. 1'. 2.. §
Iig. Atilado; E/tr,·. 4. 5.
El!il.iníci.,." l·. trans. Apurar nimiamente; pertender e procurar o ultimo apuramento. F. EI!Js. 1'. L. 11. 68. nola.' "o modo
mais guapo de empobrecer a Iingua he eslJin:icá-la muito» Canc. r. L72. V. § Espinicár-se, V. rer. Apurar-se muito,~atilar-se,
ataviar-se com demasiada curiosidade.
"lSI'luU"lÍ", V. traus. por Ataviar, alilar :
desuso B. Per.
.'l51'Ii.ílbo, S. m. (t. do Drazil) Nome de
um arbusto da familia das mimosas.
I';SI'luosíSIllO, S. m. Systema, e doutrina de Rento Spinosa; materialismo puro, ou
antes atheismo.
. ''lI!iI'iIlOSíS(II, S. 2. g. Sectario do espinoSIsmo.
Espluo(c""', V. íntrans. Dar pinotes. §
fig. Esbravejar; dar por paus e por pedras.
~';Sllilllllll, S. f. (do LaL spinula) Alflue·
te, c[ue tem u o nos paramentos dos bisposo Anel. Acções Episc. 1). 8. Blltt.
i,;l!Ipluzá." e denv. V. Espinçar, etc.
El!illlolbá." v. trans. (L pleb.) Tirar os
piolhos, despioLhaI'. § (fig. e fam.) Indagar,
examinar miudamente; pesquisai': V. g. -

a capa. etc.
1·:SI.ílll, ou ""I.íuho, S. m. Especie de
porco que ha na Arrica e Bba de Java, e 'umatra, e na America -eptenL tem as costas
e os lados armados de pontas agudas com
que se defende. etc. lia varias especies.
11. P. ela Verd. Filos. c.~. "(trazendo os outro animaes sinaes dc guerra e discordia)
os touros cornos... os esp/:ns setas» V.
Porco espinbo, que é o mc ·rno. §Espíln, s.,
r. Certa casta de uva.
"spíOll l ou F,"I,inh;, cm·vino, .. r. A1'busto ommnal. Jlhal'ln. (Jer. e Cad. Pharm.
1). 357. (Rhalltnlls calharlicus. l,in.) B1'o/.
lhe chama espinheil'o cambra.
l':SI'luIlCícllos, s. m. pI. (L ichtyol.) Peixes eSQualos da familia do setaceos.
J:Sl'IDlir.·c, S. m. Planta hortense da familia dos chenopodeo, (Spinacea nlemcea.
Lim.) § Og. (L pop.) Pessoa altamente ma-

gra.
E"phu"', adj. V. g. l1elalivo ou pertencente á espinha; espinhal. Phal'ln. P.
i,;SpíOCll, ou l';sl.ioZI', s. r. Pequena tenaz de qúe usam os cirurO'iões. § Tenaz usada pelos tosadores para d'esbastarem e limparem os paunos. Regim. de 1690 C. 103. §
A operação de e~pinçar.
Esph.çór, V. trans. Tirar com tenaz os
Dos, e nós etc. dos pannos: V. q. - a teia
de lanijicios. V. Espinça. § üg. bspinçar as
marinhas; tirar-lhe a herva, alimpal-as
d'ella. Blul.
Esph.él , S. m. ou )':Sllllléllll, s. 1', I~s
pecie de runirn pouco scintillante. V. \lubim.
.Duarle Bal'b. f. 3 8.• dos rubins espincllas»
mais ardentes que os balais. P. da fi. Gen.
1,60. e 763. § Decima, composição poetica.
E ..plncscido, Il, adj. (t. boL) Que termina em espinllO, em aguda ponta; diz-se
do pedunculo, das estipulas, quando são
duras, agudas e picantes. Brot. C. 1. 83.
ESI'llleto, S. f. (do FI'. épinellej Cravo
pequeno com pennas agudas, qlW ferem as
cordas.
Esplllgürclll, S. f. (do FI'. ant. espinganl,
pequena peça de artilheria de calibre 1.) Arma de fogo, portatil, com cano longo, eoronha, fecllos, etc.: llGuardae-me Deus d'espingarda, Ou de varão denodado» Gil Vic.
I. 230.) § Espingal'da de vento; a que é carregada por ar comprimido, em logar de
polvora. Recr. Filos. V. Fuzil.
ESI'logorcládo, S. r. Tiro de espingarda.
Cast. 6. 10G. f. 154.
I;lSI.IJlgll,'diio, s. lU. augm. de Espingarda. Pequena peça de artilheria antiga:
llespingardões ... do tamanho de berços, que
atiravam virotões de páo de dez palmos de
comprido» B. 3. 4. 6. § Espingarda grande
de muralha.
Esplngol'dlll'íl1, S. f. Gente armada de
espin!tardas. § Grande quantidade de espiu!tardas. Couto, 4. 5. 6. Freire, 2.. n. o 59. pI'.
§ J[uitos tiros de espingarda.
F,slllllgordclÍ." V. trans. Atirar com espin~arda; ou ferir, e matar com espingarda.
PreL?'. 2.. n.· 66. § Fuzilar, arcabuzar.
Esplogl1.'cleh'll, S. f. Aberta para assentar espingardas, e desparaL-as contra o inimigo. Casto 6 C. 105. p. 154. e C. 116.
":sl'lngOl'delro, S. m. O que faz espingardas. Gmnd. de Lisb. f. 95. § Homem armado de espingarda.
F,SI;lu;rarclilllul. S. f. dim. de ILpingarpa. II. Per.

1bca1' a fbgo .na {i'egLtezia elo espinha!XJ;

(phr. pleh.) diz-se de quem é sovado COIU
pancada. § Arde/' o espinhaço; o mesmo.
&,;slllnhi.do,. p.. p. de. E~pi!lhar e adj. Picado com espLIIIIO. § fig. PICado. sentido
aga.stado. Vieil'. 7.. 36.8. (,respondeo eomà
esp~nhado» § "EsfJlIthaclas ele amor; não já
ferltlas» Lobo, f. 2.54.
. 1')sl!lnhlÍl, S. m. Campo, ou malta de espll1helros.
J>SI.iJlulÍ.I, atlj. 2. g. (do Lat. spinalisJ Da
espinha § Que pertence ou é relativo á espinha, ou espinhaço; espinal: V. U. l'egi.ão§ Espinhat mectulla; V. lIedulla.
1':sl'luJaill', V. trans. Picar o espinho a
alguem. § lig. Irritar; pOr as orelhas em pé
"pronunclão com tanta aspereza, que espinhão as orelhas dos que escutão» Lobo, f.
60. "falsos gostos dos quaes um me remorde, outro me espinha., C/'u:', Poes.
i,;sl,luhú,.-se, V. ref..fig. Agastar-se, picar-se, mostrar-se sentldo com orgulho
despeito ou des[lrezo~
,
1':!,!lllohch'll, S. r. O mesmo que Espinbelro. .
l'l81,lllbch'ál, V. E~[Jinhal, s. Navarro
Comm. Rosol. lJ. 10j.
'
ESI,iulocia'o, S. m. Planta da familia das
rb~DlDaceas,que dá ~spi~llOS. (Dumus.) Careto
Agwl. 1. 384. § Espmhewo alvar; especie de
cardo. (Alba spina.' Acanthutn.) § Espinheiro
cambl'a; V. Espina. § Espinheil'O neum; arbusto de espinhos terrrunaes nos rllmos. §
Espinhei1'O cerval; arbusto dioico e espinhoso ~ommu~ na~ regiões montanbosas da,
pelllDsula W pal11ca. § (L do Urazil) Arvore

a viela, de{eilos ele alguetn; alguma, obra,
elc.

E·'!lllolllÍ~Clll, S. f Oficio, emprego de
p;spião; espiag·cm. § O acto de espionar. §
~ gallicislJ1o, porem hoje Il'eralmente usado.
~SI'lolli,,·,~. tra.n~. Espiar; praticar a
espIOnagem. ~ E gallLClsmo, porem hoje geralmente usauo.
ESI'II"ir, V. intrans. ou - sc, V. rer. (L
pop.) Sair em jacto. § Saltar, estalar. §
Llomper-se, fazendo sair o ar.
EOIj1íClllC, S. m. Dt'Oga olJicinal, de que
se faz verniz, etc. § Arbusto que dá esta
dt·o"'a. Costa, Egt. p. 298. § Espigue; (t.
bot~ especie de tronco proprio dos fétos, c
funt>os; nos primeiros é semelhante a um
peclOlo, e nos segundos a um pedunculo
radical, ou hastea. 1J1'Ot. C. L. p. 23.
l~slli'lncillI01 II, adj. (L bot.) Sustido por
11m espique; uiz-se- dos fungos f)ue tem
tronco.
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I:"."ir v. trans. (anl.) Des[lir. Canl. D. § I o lermo,. o ofTicio de procuradar: .esp·ira
- se, v. r!3f. De.spir-se. Sa.e Mir. 126. "on- o poderio da proCllraçflon Orei.
3. 1'.
de ,te e.spws, lllun-uem ma~s luctavan. .
23. e fig: espira o f;l.WSO do rio.
.•>!ll...:a, s. r. (do Lal. sp~,:a,. do Gr. spetra)
Eblllrlu', Y. intrans. O mesmo si~. que o
LlIlha CIrcular, que vaesulJlndocomoas ros- trans. e qne re pirar, intrans. no prop. V.
ca do parafuso, voltas de. acarolhas, ou sa- Respirar. § fig. oprar: "o venlo (:.spira" 6.
catrap.o~ ou as escadas ~c caracol, etc. § § Expirar, Jançar on render a alma; morrer.
f!;r. Vtewa, 6.361. 2. § O CIrculo do zodiaco. Luc. I. c. II. ~2. "eSLes acabavão de esJ!f. O. I. ~. "o sol pela alta cspi,:a CO!Telldo" piral'lI e fi". COl/lo, 4. 4. 2. ,,(os governado(lmpropnamente, porque a esp~1'a nao fecha res da lndia cuidando só em leyarem com
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no ponto, d'onde nasce, como e concebe,
e figura o ~odiaco, 0l! eclíptica; §1L. bot.) Circumvoluçao em espIral descnpta por qualquer part.e de uma pl~nta. § (L. Z<:1O .) As voltas. ou Clrcumvoluçoes de vanas conchas
llnlvalves. § Uma volta inteira do filete, ou
rosca do parafuso. Mecan. de Marie.
E!lplraçiio. V. Inspiração. B. Per.
E!lplrilculo, s. m. (do LaL. spil'aculum)
Respiradouro, orilicio, que da saida ao ai',
e. exhalaç~es.'p. Per. 2. c. 16. § Sopro, haIltO, resplraçao, alento: v. g. lJeus lhe so1Jro.u o - da viela; ao barro de que formou
Adao.
ESIII~ádo, p. p. de Espiral'. § adj. Inspira~o, ajudado, auxiliado com inspirações. B.
Vw. Ve1'g. «,er espil'ado para o ministerio
della" (da lei, ou doutrina de Christol.
":"plrál, adj. ~ g. (do Lat. spi"alis) Da
feição de espira: v. g. línha espiral. § Remates de torres, e columnas, torcidas na
feição, corno espiras. § Escada - ; de caracoI. § (L boLI Enroscado; diz-se dos cot)'ledónes. estames, etc. § -, s. f. (l. geom.)
Curva plana que descreve algumas ou muitas voltas em roda de um ponto fix.o. § Peça de relogio, de aço, muito fina, qne vulgarmente se chama cabelto. § Diz-se tambem subs. : columna em espiral; escaua e/1l
espiTal, etc.
F.Slllrálmimte, adv. Em fórma de espiral, ou de espira.
ESllh'.\nte, p. a. de Espiral'. § adj. 2. g.
Que respi.ra, VlVO: fig. «retrato, e imagem
espiTanle» (como viva) Arr. 1. 5. "Já déstras mãos de artistas primorosos Dão vida
ao bronze, e ao mallllore espíTanle; Redivivos beroes nelles respirão As virtude
eJue as almas Ih'adornavãon § Que sopra:
"zefiro espiTanteu ~ Que exIJala: "as Hores
mil J'ragraucias esptl"anles» § EspiTanle, por
e.'Cpimnle. Viei". 12. 357. «espiTanle (para
.morrer), alanceado, morto» § (L. gramm. e
physioI.) Consoan/es espi1'anles, ou substanlivamente as espiranles; consoantes continuas que são prodnzidas por uma espiração d'ar emittido dos pulmões; taes são s,
.:;, ch, j, v, (.
.
E!lph"ll', v. trans. (do Lal. spimre) Lançar o ar do bofe pela bocca, respirando. V.
lIespirar. § fig. Exhalar, respirar: v. g. os
cavaltos do sol espiram luz (. o dia: (t. poet.)
«Bicas .. , espirava dos o hos fogo vivo"
Eneid. 9. 168. "ficou seu rosto eSIJimndo
ale~ria, e formosura" 11. Dom. 2. 6. 22.
"palavras, !testo... tudo espimva humildade, santiaade, etc." Lw;. «estatuas, e /iguras pintadas ... todas, que espil·assem. vi.da" Viei?', II. 254. § Espi1'al' o Espi?'ilo Sanlo; (pbrase com que e significa a processão,
com que elle procede do Padre, e do Filho)
Jançar com emanação. Vieira, II. 3no. «a
segunda pessoa. juntamente com a primeira espimva o Espirito Santo" Luc. 9. 3. §
Inspirar: «aquelles, onde o espirito de
Deos espira, estes ão os que sabem eleger
a melhor parte" (por inspi1'ar n'elles) e
lned. 1. 112. .este ]Jreposito lhe espimva
Deos no coração" B. 2. 3. 5. «nosso .'enlJor
cspi,'ou nova alma» i. é. novos sentimentos.
§ Soprar brandamente. Fcrr. Cioso, sc. ull.
;,brandos ares, amorosas virações .~pimndoo
J(l. San. 23. L. 2. § Exbalar. ld. Egl. I. «os
seus cabellos soltos espiTavão hUJll odoro
«os beBos cravos a llagrancia espimvãoll
Maus. Ar "o cadaver espimlldo bum cheiro
suavissuno" Luc. 10. 20 .• as flores esPt?'em
suaves cheiros" FerI'. Casl?'o, 124. «ambrosia o verde bosque espira)) Ulis. 1.
74. Oalvo, P. 2. /lom.
33. «a sua boca espira mirra suavissima)) § Soar, fazer soar,
fazer ouvir: "a lira tristezas soa, e lastimas espira" Elegiacla, C. I. esl. 13. § Arabar, terminar: V. g. espira o pra~o, o elia,
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que comprar rendas no reino) os mais d'elles a de)'xarão, e ,nas fortalezas para espi,'al'" a morrer a fiudar: .zellro brando encre pa as agu;~s; CSlJira nas boninas" Jl1aus,
A{,.. morre, nãe . e move. § V. Expirar,
que parece mais proprio falI. de morrer,
terminar, etc.
J;!lIIÍl'lcR, adj. f. (l. geom.) Lil1ha-;
curva formada pela seccão de um cylindro.
§ subsL. Uma -.
E"llh'iculR, s. r. (L. bol.) Filete em espi.ral, que cal'acterisa as tracheas do vegetaes.
"':"'I"h"tll, s. , ectario, do espiritismo; espiritista.
ES."h'Ulítlo, p. p. de El':pirilar. Inspirado. § adj. Endemoninhado. § (L. fam.) Endiabrado, travesso: com rapariga espiri-

lada.

v. trans. Inspirar: "Deus eslJil'ile em vossos coracões a verdade" lJ.
Naut.l. 141.
ESI.tl'ltismo, S. m. Doutrina que sustenta a communicação do vivos com os
espiritos dos mortos por meio de um in·
tennediario, que se chama meelium.
E"lliritistll. O mesmo quc ES1Ji.rila.
J·:"I.íl'itO s. m. (do LaL. spinlus) O ópro, ou o halíto forte; o ar que e resJlira;
o ar agitado v. (J. o - do venlo: .ao folie
inspirão por seu compas. o 0 - vel1emente" Eneirl. 8. 107. e "l. 86. "no JJ:geo 0 soa de boreas do Edon, e a praya atroa"
(,logo o espirito borrivel das sombrias borrascas emmudece" lJiniz, 1'. 3. IJ.lfTll11o, 4.
"ao cavallo fogoso, genero~o ... não Ule cabem os espi,'ilos pejas ventas" (respira mui
forte) Vicir. 5. 22. 2. § EspÍl'ilo; ubstancia simples, immaterial, incorpórea, primeira causa do pensamento e da intelligencia; diz-se só de Deus. Vieira, 7. 339.
.he ser Deos cspil'ilo» § (i 0-. A alma, snbtancia espiritual, simples incorpórea: v. g.
as alma. elos finados: "a alma racional chama-se alma emquanto dá vida ao corpo (o
que tambem tem as almas dos ontros animacs), e chama-se espil'ÜO pro[lriamente,
em quanto tem virtude intellectiva, e immaterial, o que é proprio seu, e não commuro aos brutos" AJ'/'. 10. <1.2. § DaI', ou
emha/ar o espirilo,. morrer. Blul. § Espil'itO
animal,. fiuido, que corre pelos nervos, e
e ere ser o meio de communicação das sensacõcs. § Espi1'ilo; doutrina, noticia, que
se - adqnire por estudo, inspiração, doutri.na, revelação: v. g. ler e pirito p1'Ophel'ico;
homcm de espirito: .os espiritas que vos
inspirei,lforão de querer saber, valer, e
aproveitar desejos de honra, e amor ã virtude" § /Jo'1l1em d'espil·ito; que tem bom
animo, activo, brio~o. inteUigente. Cast. 7.
c. 70. "por ser homem de espirilo, e esforçado, o e_colheu para embaixador" "]lOl'
ser homem ele esph'ilo, e astucioso nas cousas do marn (o me Ire da nau.) B. I. 10. '•.
§ il. Capaz de grandes acções. Luc. I. 1<\..
§ it. Que tem diClC~ prompto ,agudos, conceituosos, e engraçados. ~ Ter espirito; t l'
graça, agudeza no fallar ou no escrever. §
V espirilo elo mundo; amor, e alfeições ue
cousas carnaes, e terrenas: os dictames,
maximas, e caracter, que eIlas dão: "o espirilo do mundo, e o espirilo de Deos, e do
evangelho" Paiv. S. 2. 132. § DizeI' cousas
sobre o espil'ilo, e coração humano; prenunciar, propbelizar. 11. e Leão, Chl'. §
Oral' em - ; subindo o pensamento a Deus,
e sem pãlavras. Alarl. Cal. 162. § Sel'vir
com actos de - ,. com Cé, fortaleza, e caridade. § Espirita ,. fig. vigor, energia, viveza de animo, d'engellho: v. g. havel'-se, ,'esponder com espirlto; começal' a obra com
espirito. l~rei,'c, 2. 11." 118. § Prosegui,' o
lrabalho com mais -,. com animo, esforço,
ESI.tl'ltál·,
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alentos. Leão, DescI'. § Uar - ,. dar força,
alento, energia: "dai - ao cauto souoroso.
Eneida, 10. 39. «dai ao canto - ardente" §
Espirito e sangue; no fig. alento, vigor.
A/T. 5. II. "sob teu imperio respirarão os
estudos das letras, recebêrão espirita, e sanguc" § Espirilo ; dispo ição euergica, e forte da alma, v. (J.-ele Subcl'ba, de conlenção,
ele discoretia: «o espil'ito dobrado de vida
activa, e contemplativa- (de S. Xavier) Luc.
7. 17. "almas de sublime, e levantado espi,'ito" (que podem adorar a Deus em toda a
parte) Vieira. § Ser O' espi1'ilo de alguma
{acção,. a alma, o que a dirige, e activa a
sua execução, que a alenta, e de quem toda depende: «Cosn-ander em 0 - el'aquelJa empresa" POl't. Resl. § lnstntllwnlos qu.e
espel'lam o animo em espil'ilo de fitna,.
instrumentos que o espertam na peleja. 11.
2. 3. 6. § (JeJ')'Qrem-se os espi,'ilos a algo ;
ficar desmaiado, desanimado, anciado.

Palmo P. 3. /i'eq. ~ Apm'larem-se os cspíritos; o mesmo. § ÊsptJ'ilos queul'ados,. falta
de animo, de brio, de energia. V. ele Suso,
e. 47. § E'rguer, ou levanla,' os espi?'i/os;
recrear o animo abatido. § Espil'ilo; alma,
no fig. V. g. o espirito ela lei, opp. á lcltm;
o sentido, a ideia. ~ Espi?'ita de um auelo/';

diz-se de urna collt'cçao de pensamento
escolbidos, extrabidos das obras suas:
V. g. e pirito de Nicole. § Espirilo; ~re
sumpção: "enganado de sobejo espwilo
(JaIlanuo do valor), prometteu tomar a cidade" Mmi.:;, lJial. 5. C. 4. § Espirilo; devoção, piedade. § Energ'ia, actividade; accesso. Vieira, 10. 387. «O animo de todo
em espirilo de furia contra aqllella perlida
n-ente inimiga do nome Portuguez" B. 2.3.
6. .lo.::; naql!clle animo loelo o espirita da ca-

lidade, da bene[iceneia, da l:nvrja, elo oelio,
da malevolencia, lia perseguição, ela inlriga,
da torpeza, da lascivia, ela avare::;a, ela desobediencia, da induslria, dg. inelepenelenc'ia, elc. toda a ener~ia, .ou aQuellas paixões bem activas. Jnea. "começava jã a levantar-se n'elle o espil"ÍtO da honra» "o
espirilo da menti.rall § Vêr em espil'ilo; por

conjectura ou revelação; antever: .parece que o animo do homem, quando ja
está de partida pal'a o logal' do, espil'i/os
(almas dos linado ) ([unsi meio separado da
carne, vil em espirilo (sem dependencia dos
sentidos) o que a nós nam é manifesto"
11. 3. I. 4. § 1'er espirito; ser endemoninbado. § it. Ser prompto em dictos conceituosos e engraçados. § Espirilo nobre; illustre, Aule(J?'. Prot. 2. § O Espi1'ito San·
clo; a terceira das tres pessoas da Sanctissima Trindade, qneBrOCede do Pac, e o do
Filho.. Espil'ilo de cus; a sua inspiração.
A1T. 9. 11. r 24i. 4. Viei?'. 10. 397. 2. § EslJil'ilo; dom de Deus: V. g. espi.rito ele prolJhccia: '0 espirilo dobrado de doutrina,
sofrimento, e obras maravilhosas. Luc. 9.
c. Ilo § Espi,'ilo maligno; o demonio. Blut.
§ Espi1'ilo familiar; que os pertensos magicos, ou rei ticei ros dizem ter a par de si
para Ibe descobrir o que pertendem saber
d'elles, etc. Fer,'. Oios. 4. sC. 1. Algun antigos cuidaram, que Socrates, e outros tiveram espil'itoS {amilim'es, ou demonios no
sentido r:tbnico, Que lhes assistiam, e os
favoreciam: e ainda a estes se aUribuia inveja, e odio á virtude, e que perseguiam
os virtuosos, para os de viarem de fazer
obras, com que gozassem melhor sorte na
vida futura. V. Plulanh. Vida ele Dion, ao
principio, e para o fim; e Vida ele I1mlo.
Neste sentido, ali da antevidencia diz B. 2.
5. 5.• parece, que lhe dizia o espil'ilon revelava-lhe a prudencia cOlljectnraL § Communicação dos espiritos; doutrina do espio
ritlsillo. § Espi1'llo ele corpo,. aferro exclusivo dos membros de uma corporação ã sua
cla se, ordem, a eus principios, interesses, vistas, e projectos: v. (J. espirito do
exercito; - da 111agistmtltm; elc. ~ Tambem se diz, neste sentido: espil'itO ele classe. 5 Espú'ilo nacional; as oplUiões, as disposições que predominam em uma nação.
§ Espirilo 2Jublico; opinião que se fórma
em urna nação, sobre os objectos Que dizem respeito á sua gloria, a sua prosperidade, etc. § Espirita syslemalico; arte de
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reduzir os principios de uma sciencia a peueno ntlmero: e por ironia, diz-se d'allueHe, que segue com affinco opiniões errou eas, systemas falsos, paradoxos. § Espi1'ilo; porção subtil dos eorJ)os, extrablda
chymicamente. § it. As partes mais volateis
de um liquido.) § Espirito de vinho .. aguardente muitas vezes rectificada, ou destillada. 8tHt. li Espirito de vil7'íolo ; acido sul·
phurico áiluido, § E5pir'ilo álweo.. (t.
Tlharm.) um medicamento. § (I. gramm. 01'.)
Aspiração que acompanha as vogaes e a
semi-vogal 1'; ha espil'ito lere, ligeira aspiração que acompauLJa toda a vogal não
~rotegida por consoante, e espi7ilo aspcro,
(llle se traMcreve por It) § V. Atma. sl/n.
);;/lplrltÔso, .hll', adj. Que tcm espirito
no sentido dos chymicos : V. g. bebidas espirilosas, ou espi7'üuosas. § fig. Espiriloso
ardor do aninw. POI'I. Resl. V. Esp.irituoso.
E>lph·U..í'do, a, adj. Cheio de espirito,
viveza. f1. lJom. 2. 4. 16. «cspi1'iluada pronunciação".
a,;sph·U ......, adj. 2 g. (do Lat. spil-ilt/.Olis)
Da natureza do espil'ito ; opp. ao que é corlJoreo, e ma/eriat. § QlIe respeita :\ salvação das almas, e ao exercicio de certas acções, que só póde exercer o que tem a ordem, e jnri dicção ecclesiaslica, como administração dc sacramentos, consag-ração, 01'denação, excommnnhão, reconciliação com
a EITreja, ete., govefllo espirituat, poder es·
lJi7·l1ual; bens espiriluaes: n'esle sentido
é opp. a lempotai. § lteino es[,iritual ; o
ceu. § Vida espi1·iluat .. a do que cuida particuJarmeote da salvação da sua alma. §
Pessoa espirituat; a que é dada à vida espirituaL V. do ATc. 1. 5. I. 9. 3. Flos Sanet.
V. de S. Ettfr. "quereis [aUar com um Irade muito espú'iluat?" § Consolação cspiritual; tirada das maximas da virtude, e prin.
cipios, ou verdades da religião. Eu/?'. 4.2.
f. Jl!5. § Padl'e espirituat; director da couciencia. SPaI'enteseo espiritual; que resulta de allianças contrallidas por baptismo,
matrimonio, etc.
)·;splrlt.. aUd(Ide, . r. (do Lal. 51Ji7'itualitas) Qualidade de ser espiritual ou incorporeo, ausencia de partes componentes; opp. a
materialidacle: V. g. a espiritualidade da
atmel, de lJeus, etc. Exercicio, ou ma.ximas
de religião, e procedimento eonforme a ellas. Eu!,r. 4. l.
";>lph·ltulllí/Sslmo, II, super!. de Espiriluat: «o - TJ:JOmaz de l\empis" V'ieil'. AIT.
I)

10. I. lJ. Flor. 3. p. 436.

)'''I.h·lt....lístll, S. 2 g, Pessoa que segue
o systema da espiritualidade dos entes, e
lião reconhece cousa alguma puramente
material.
);;1>I1.h·itu"Uz"ção, S. f. Acção de espiritnaUzar. § (l. de cbym.) Heducção dos sólidos a espinto, por meio da distillação.
.tl8plrltuaUzádo, p. p. de Espiritualizar. § Acompanhado de doutrina espiritual:
v. g. sermões espiritualizados H. Naut. 2.
4.00. "o corpo de S. Paulo andava mais espiritualizado, gue nossas almas» Flos Sanct.
lJ. 116. 3. § Com dotes, e attributos d'espii'ito : "o corpo de Christo -" (no Sacramenlo) Vieir. 7. 241. 2. § (t. eUJ'm.) Reduzido a
espirito § (t. Cam.) Reanimado; electrizado
com bebida espirituosa.
";sph·l(u..llzlÍr, V. trans. Fazer da natureza do espirito, tornar incorporeo. AI'I". LO.
77. Cunha: "espi1'itualizando-lhe seus mem·
bros)) .Christo... as chagas de seu corpo
espirituatizou-as na alma da virgem ilIaria"
VIeira, 12. 247. 2. § Espiritualizar as pala·
vras; dar· lhes sentido espiritual, e myslicoo Calvo, /10711. P. 2. 312. e freq. § Espiritua/i::sw' ; iuspirar sentimentos espirituaes,
ou sanctifiear por meio da graça e espirito
ele piedade: .tão poderosa foi para nos espirituali::;ar a eame de Christo .. Fea, TI'UI.
2. f. 239 V. § Reduzir à classe das cousas espirituaes, sujeitar ti Egreja o que é propriamente temporal: «os papas para governarum, e mandarem no temporal dos reis, dos
Estados, dos vassallos alheios, quizerão espil:ituaLi::sar tudo, beus, pessoas, a litulo de
COisas connexas com os dogmas, sacrameuto, , e expostas â condição de ser peccados,
etc.!) § Tirar doutrina espiritual das cou 'as,
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moralizar sobre ellas. D. Flor. l./. 172. "tir~s.plcnclénte, adj. 2 g. (I. poeL) Que
nha especial graça d~ espirituaLizar.as eoi- luz, que b~ilha' esplandeceute, resplandesas" reduzil·as a documento esplfltual, e I c.ente. Fe1'1·~!T. «mal:more esptentM,nt.e.. JI1~!ts.
doulrinal. § Separar o phle!}IDa, de sorte t. 26 V. Uhss. Eneld. 6. 16. e Dml::', PmcJ.
que fique o puro espirito chymicamente: .d'- sllor as j'ace~ banha•.
V. g. espiritualizar o vinho. § (t. ram.) Dar
);;"I'lcndér, V. mtrans. (do Lat. splenl./.r.,enCl''''ia e vivacidade, espertar, eleetrisal' al- n) (ant.) llesplandecer, e plandecer, esplellguen~ por meio de vinho, ou outra hebida deseer. §. (l. poet.) P. Elys. 7. 83. Dsptenclcr
espirituosa ou por alguma inl1uencia moral. o sol. bnlhar.
.
J.;. 1.h-ItUlllizi'u·,,~c, v. Ter. Despir-se de
I,~plendescc';ll,?la, S. r. Bl'lllio, lu tre;
alI'eicões tenenas. Arr. 3. 27. § (I. fam.) qualIdade do que e esplendente. Porto MMt.
Heaúimar-se, tomar animo, tomar gaz por ]J. 344.
.
elTeito de bcuidas espirituosas; ou por in·
.Jsplendcsce,·, Y. mtrans. (do Lat. sptenfluencia moral.
descere) (mi!.) Besplandeeer, espleuder, esE"I.irllní,lllléntc, adT. Conforme ás plandecer. Vila ChTisti, T01I. 1. Proem..
maximas es"piritnacs: V. g. viveI' - : «ar1~l';I.lêndidulllente, adv. Com esplendor.
glllr-. Vith. 2. 2. r 9.
B. Pior. 2. 39. A7T. 4. 21.
.
E"'I.lrUnos .. mentc, adv. Com espll'l"J!!II.len.lldez, ou E!ll!lcn.lhUcza) s.. r.
lo com aO'udeza en"'enhosamente, miuda- O e~plendor, lustre, luxo, sumptUOSidade,
m/mle. o
'o
ostentação, magnifice!1cia: v. g..- do. ban1':81.h·ltuo"o, Ó!Ul, aclj. Q.ue tem espir\- quele: ~lapparecla a r!queza do ,t!Dpeno na
to ou subslancia subtil acllva: V. g. VI,-- esplelUlld~"a dos partICulares" 'laclio Porl,
1t11O - ; da nalureza do espirito: «Nath~. 1·:"'I.ie...ild,i.~si~nol ", s~perl. de J<:spl.ennieJ vendia o vinho que os frades. de S. VI- <lido. V~~'. S!t. f. .I.b . • j.llsboa tem cOisas
cente colhiam nas suas famo. as v111ha.... ; CS1JIe-MlCt1,SSlmaS" VI,e~7:- 10. 24. 2.
.
vinho espirituoso, inlellcctllal. .. A. I/erc.
JoJ.'!Ji.lendloJo, a, ad]. (do Lat. .sptendult!S,
ldonge, C. 18. § fig. Que tem engenbo vivo, a, um) DOlad~ de esplendor; bnlhal\t~,.III'
e boa ]Jhanlasia, disereto.
zente.. § Lummoso; reluzente. § MagOlllco.
1':spÍl"'acllnh'étcs, adj. 2 g. e s. (I. pleb.) g~'andlOso, Sl~ptuoso. B. q. 2. 2. • esplcn·
Agasladiço, ameaçador.
d'l.do na CO!ltlllua mesa qu~ dava" Ae. dos
j')I!lI'il'l'lldéh'll , S. f. Planta lleJ'bacea e Smrt. 2. 'l19. § Bello, ad.ulLrave!, de?lulUlenhosa da famihu das apocyneas; cevadí· bral~te: ~ casa t~m uma vista esptendlcla; a
lha:. loendro; [cm propriedades esternu- n~uslCa e esptendtda; a peça lem um scenatatonas.
1'10 - .
l!:splt"·lld'Il·, II, S. O que, a que espirra.
F.>ll.leJldót·~ S. m. (do Lat. spleltd01~ Lu li. Per.
. Ire. § V. J.l:splendidez: "esplendor da,magc t;1'l1.h·'·.íll·, V. inl.l·a!l.. Dar espirros; lan· lade" iíf. 1. P~·o!. f. 2. l.. e I. 8. I. lo. 2.
çar com torça, movimento convulso o hu· «- da vJ~ta esp1l'ltllal" § fIg ..Lustre das ga·
moI'. qlle piea as membranas do nariz. § las, e mais cousas dt: luxo'.:5 Esplel!dor do
J~stalar, e sallar do fogo; crellitar: v. g. sangne; nobreza, clan(lade, Jllllstraçao. § V.
e 'pirra a he1'va verde, o carvão que esla/a. Cla1'ào, .11111 •
.
.
Avellw', f'. 12'2 V. llcltamma .. , quieta, e sem
m~I,lc ..dorõ.'!Jo, ~sn, adJ. lJnlbanle, desespirml'" § fig. Fu-;er eSpil'1'al' a1rtuem; (I. IlImbrante, esplelldido.
pop.) fazer sair ii pressa d'onde estava. ~
J']splcnemphl'lllti" ($ como ks) S. f. (do
iI. Arrebatar, exasperar, fazer ir aos ares. § 01'. splên, o baço, e e711ph7-ass6, eu obstruo)
Espirl'al'; (t. vulg.) resingar, recalcitrar (t. med.) Obstrucção do baço.
com agastamento. § ir espi1'rando; i. é,
Jõ)spleltétlco. V. Esplenico. PIt. -Ta1'l1l.
desvanecido com a honra recebida, que en)~Slllé .. ico. 11, adj. (La!. splenicus, a, wn)
su1Jerbeee. Eu./r. l. l. § Espi1'l'a1' jJaI'a o Concernente áo baço. V. Splenico.
Céu; fallar suberbo eonl.L'a o sllpenor, ou
EsplenWcnçiio, S. f. (t. med.) Degenemais poderoso, ameaçamlo o que n[lO póde ração de um tecido orgallico, que se tom3
ell'cituar. alis. 1. se. 4. r 38 V.
semelbante ao do baço.
E!lI.Irl'ür, V. tralls. fig. Lançar de i: esEsplénlo, S. m. (I. aua!.) ilIusculo achapirra a candeia lJal'le da pevide c<Jcesa.
tado da parte superior das costas e posteE!III.íl·'·O, S. m. O acto de espinal'; ester· rior do pescoço.
Ilsplcníte, ou -Jl'(!~, S. r. (do Gr. splin,
nutacào. § O ar expirado brusca e violentamenle, oom ruido, em cousequencia de o baço, com a clesinmlcia üc, que iudica
movimento subito e convulsivo do dillpbra- uma pblegm'l ia) (I. med.) !ullammaçãu tio
gma. § lJaI' um e-spil'to; espirrar.
baço, caracterisada pela febre, uma. teusão
Espi ....óte, S. m. A. easca do pinheiro, no bypocondrio esqnerdo, acompanJlada de
assim chamada por saltar ou espirrar (luan- calor, de inchação, e de uma dôr, que audo se deita no lume; cbalrote.
gmenta pela pressão.
ESI'ls!lblUent,o, s. m. (I. pharm.) Aacção
Esplcnocélc, S. r. (t. med.) liernia do
de reduzir os sumos das plantas verdes baço.
sucoosas até à consistencia de mel. Phann.
Egple.. og'·lll.bíll, S. r. (do Gr. splén, e
T.
graphõ) (t. aua!.) Descripção do baço.
Esplssá", etc. V. Espessar, ete. Pharm.
);;splcnog"Ílphico, 11, adj. Que respeita,
T. i. p. 195.
pertence fi esplenogTaphia.
ESI.uül, V. HospitaL. Grd. AI:
Esplcnógrupbo, S. m. O que se dedica
E8plvltár, e derivo V. Espevitar, elc. ao estudo da esplenograpllia, que escrcve
mais usado.
uma esplenograpLJia.
Esplanlil', etc. V. Explanar, etc. Vieira,
Esple..olor;íu, S. f. (do Gr. SlJtêlt, e to7. 496. llesplan(p;la..
gos) (I. med.) Tractado sobre o baço.
ESI.lànch..leo, u, adj. (t. anal.) Que perK§pleuoDcíll, S. f. (do 01'. spWn, e o11kos,
tence às visceras.
inchação) (I. anat.) Engorgital1lento do
E8plllnchnologíll, S. f. (t. auat.) Parte baço.
da auatomia que tracta elas visceras.
ESI.lenophrll:du. V. Esplenempbraxia.
"~SpIRudccénelll, S. 1'. Qual.idade do que
a,;"I.lenotomía, S. r. (do Or. sptan, e teê e plandeeente; brilbo, lustre.
mn6, eu corto) (t. anal.) Dissecção do
ESI'londeeente, adj. 2 g. (ant.) He plan- baço.
.
Elilpoàdo, II. p. p. de .Kspoar; e ad.l'
deeente, bl'ilbaute, luzente. § fig. lIlustre.
Lop. CItr'. .I. I. 2. Prol.•esplancleeenle por Diz-se da farinha de trigo peneirada duas
lillhagem" § it. p. a. de
vezes.· V. todavia Re.gim.· eto TC1'i'Ci'l'o, ht.
Esplandeee,', V. intran . (do Lat. spten- 9. 6.
descere) (ant.) Hesplandecer. brilLJar, esplen]";>lllOí,,' V. tralls. Peneirar segunda vez
der, esplendescer. Lop. ChI'. J. i. 2. Prol. a farinha para lhe tirar o rolão.
fig. «esplandeeeu em eUe a virtude" /fi: 1.
E!!IllOdio, S. ·m. (do Lat. spodium) Planta.
5. t: 10.2.
01'1. Colt. 51. 'l!l4 V.
ESI.lcnlll;;íll, S. r. (t. med.) (do Gr. spltln,
El!lpoegél'io. V. E pogeiro. ined. 2. (tS7.
o baço, e atgos, dôr) Dôl' no baço.
«espoegerio da preglliça".
El!ll.lendecêncla, S. f. O mesmo queEs);Jspo;;eiro, S. m. Logar ond.'e a besta se
plendescencia.
I eSfloja. Ilulegl'. t: 55. § lig. lltem feito aos.pés
E ..plendeeí'·, Y. intran . A mesmo que I hum espogC'iro de coutinencias, e cortezlas,.
I\splendescer.
fi (I. do IJl'azil, Ceará) Pequeno cercado em
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ro la Lia casa. § il. Pequeua roçu. §. fi". Es- Lat. spondC!ls) (t. de melrif. Lat. P6 espondcn; cado por nenhuma 'uu_a externa. § (l.
p0[fciro da pl'eguiça; espojadouro. ~,ogar que consta de duas syllaba" longas. § it. mcd.) Que não é provoca'lo por nenhulll

OIH.!e alguem se jacta, ou gaba, e diz devaneios, e vaidades (Olis. 3. 7.): companhia
pcraute quem alardeia, e se revolve em
'cus galJos.
R'I~oj ..dôt1l·o, ou -dõh'o, s. m. Logar
onde a besta se espoja; espo/?:eiro.
)o;spojlldítrn, s. f. Acção Q'espojar-se.
!I':HI,oi,ir, v. trans. Fazer caim' no chão'
c lig. ('!Jara nos espoja:l'es com riso. B. Fio":
D'lsl.oj"r.sc, v. reI'. Lançar-se a besta em
lel:ra de costas, e rebolar-se, revolver-se,
ag'ltar-se para se coçar: "espqjolt-se o cão.
Ar e !J1oça, Eci. 2. B. Fior. 2. 158. § fig. falI.
dos I!omens: eSjlojou-se de 1'iso: "tenho priVilegIO para nao obedecer á arte (poelica)
do Leuzina: e espoja1'-mB peja poesia a meu
sabor" Olis. 4. sc. 5. f. 203 v.
J';s!.ojéh·o. V. Espogeiro.
.r;;. 'póidrll, S. f. Segunda póda que se dá
lias vinhas.
EJ 1'0111"1"', v. trans. (t. agric. do Alemtejo) Dar segunda póda nas vinhas.
.':Sl,olélll, s. f. (do FI'. espouieUe) (t. de
artilh.) Especie de funil que e applica ao
ouvido ela peça, e em que <e põe a escorva. § Qualquer artificio destinado a produzir a inl1ammação da carga Lias bomba , e
quaesquer [JrojecLis 6cos.
F..'Illolct,.. , S. m. (t. do Brazil) Valentão,
guarda-co tas, capang·a.
.':SI.olctiu·, v. trans. Pôr a espoleta.
I·:"'!.olétc, s. m. (t. de tecelão) Yarinl1a
composta de arames em que giram as caueHas dentro das lançadeiras.
S';l!il.oll Il",'i o, s. r. (do Lat. spoliai'io) (t.
for.) Acção de espoliar: V. g. violenia -.
.I-:l'll'0lii.do, p. p. de Espoliar; e adj. Esbulliado.. privado ilJegitimamente de alguma COUsll que tinha em sua po"se, quc lhe
pertencIa.
•';SI.oHudill', ", s. e adj. Que espolia, esbulliador.
J~OfI'1)IÍI)nle, s. 2 g. Pessoa que praclica
o acto d'espoliar. g ii. p. a. de
Espoliú .., v. trans. (do J,at. ~'Polial'e) Privar de alguma cousa illegitirnamente: V. g.
o pensionado, que não paga a pensão ao
pensionario, quando deve. Prov. Reai dc
17(j(j,. § EsbuIlJar.: forçar alguem de alg'uma
cousa, tirar-ili'a por vio!encia, ou por fraude.
F.SIIOlíill'io, S. m. (t. b. ant.) Sala nos
editJcios dos banhos thermaes romanos,
onllp. os banhistas se despiam e vestiam.
§ Logar nos ampbilheatros romanos em que
eram despojados dos seus vestidos os gladiadores que morriam no combate, e onde
acabavam Lle matar os que estavam mortalmente feridos.
l'JsI.oHutivlIllleute, adv. Com espoliação;
espoliando do direito a seu dono, e usando
a seu respeito dr:: acções, pelas quaes se lhe
usurpa o direito, ou posse: crbullas introduzida' espoliaiívamcnle, sem o prasme real.

Leis llfod.

J';spolialím, "I adj. (t. jllrid.) Que contém espolio, esbulllo, forçamento: v. g. acios

- , e predatorios.

•';"I'olím, S. m. (t. de tecelão) Lançadeira
pcquena que serve para tecer á parte as 110res que se entretecem nas telas de seda,
ouro ou prata. § (t. de equit.) Pequena espora, fixa por meIO de um aro de metal no
talão da bota.
r,;. ·I.olllliu', V. trans. (de tr::celão;) T ceI'
com o espolim, e não com a lançadeira
"mnde.
R·; ·1.oHllhiu·."c, v. reI. Espojar-se.
.';""1.... "0, s. m. (do Lat. spoiiwn) Os belJS
que ficam por morte de alO'uma pessoa.. §
lJespojo do inimig·o. A1'r. f. 1. § EsbulllO,
dosapossameuto forçado.
r,;"'1'0.ui.i1co, n, adj. (do Lat. spondaicus,
li., wn) Verso espondaico: (t. de metrif. LaL)
O que Gonsta de espondens. § AIg-uns preferem B,'spo1l.d:íaco, do Gr. spondeiakos.
.';Oli."udáule, S. m. (do Lat. spondaules)
(I.. de antiguid.) Tocador de fmuta, que durante o' sacrificio tocava junto ao ouvido
do sacerdote certa' arjas proprias para remover d'elle qllalquer distracçflO.
k:"I,oncli'u, ou K'lllOuclco aelj. m. (tio

S. UI.

ou- .HUo, on d~'lo, S. m.
(do Gr. spondyios) (L anat.) Vértebra, V. §
(t. de h. n.) i\lollusco da familia das o traceas, cle concha bivalve convexa muito es·
pessa irregular e e ·pinhosa. Cuviel', 2. p 60.
i;;.. pon~Ul";08, S. m. pl. (t. de h. n,) AniIUae de e truclnra rudimentar, que const.ituem a ultima classe dos zoophj'tos, o seu
t.ypo é a esponja commum.
Espollgiolos, S. m. pI. (t. bot.) Extremidade das fibrillas radiculares das plautas,
por onde se faz a princi pai ab orpção dos
principios nutritivos do solo.
ESI)Onglóso. V. Esponjoso. Leão, ncscl'.
23 "pedra espongiosa.,
ESI.OllgUc, S. f. (t. miner.) Pedra porosa,
que se assemelha á esponja.
D-~.SI'Óllj .., . r. (do Lat. .lpOllflia) Animal
rndimentar, que faz parte dos zoo]JlJytos, e
constitue o gcnero typo do eSllongiarios. §
Snbstancia amarellada, muito porosa e leve,
que provém dos espongiarios, e convenientemente prcparada . erve 1\0 uso domestico
para. lavagens. § Flór da esponjeira, aliá
cachIa; é amarella. odorífera, e, nasce de
um arbusto espmllORo, a qlle muitos c1laJUam CooI'ona chl'i.sU. § Ser esponja,. fig. ser
parasita, chupista, viver á custa de oulros,
cuja boa fé explora. § Ser esponja das obras
ou gloria alheia,. fig. apagai-as, fazeI-a
desapparecer ou aproptül-as a si. §; Ser es1JOnja das 1'eruÚtl, da substancia do Eslado ;
tlg. absorvei-as, di sipal-a' em proveito
proprio. § Esponja; (lig'. e pop.) o que iJ be
muilo vinho, ou outras bebidas alcoolicas;
bebe;'J'áo.
J':sl'onjch'a, S. f. E pecie de aeacia, da
familia das mimosas; produz a /lór chamada
esponja. § Esponjeira do Japão; arvore da
familia das rosacea .
W,sXlonjóOlo; ÓSIl, ac1j. (do Lat. spongioSllS, a, um) l'LO II e, poroso, que se contl'Uhe
apr::rtando, e que embebe muito liquido. g
üg. Leve, poroso corno a esponja: V. g. ped1'Ct esponjosa. Leão nescl'. pedra fófa como
a pomes. § (t. anal.) Cuja estructura é porosa como a da esponja. § CCtrne esponjosa;
a que sc fórma em tumores, em chagas.
Jo;sponsúcs, s. m. pI. (do Lat. sponsalia)
Promessa de casamento recipocra entr esposados: V. g. conlrahir esponsaes. § Escripturas, ou convenções ante-nupciaes.
I's••oll. ál, adj. 2 g. De espo'os; tocante,
ou pertencente a esposos. 11. E1.lIs Mal'i. 2.
11. 127 "modulavão virgeus de nova Sion o
sponsai cautico"
ESI.onsaUas, (ant.) O mesmo que Esponsáes.
J,spousnllcío, a. adj. (do Lat. sponsalitins) Que pertence' aos espollsáes: <ljoias
1';~llondil,

esponsalicias» Lei de 6 de oui.
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ESl,olll!lllnrO, . m. (ant.) E posorios,esponsáes. Doc. de 150l. T. 5. clas PI'. da fi.
Gen. p. (j,33.
Espoutanesméulc, adv. T,ivremente de
pl'oprio motn, de livre vontade. Vicil'. 4. 2.
<lconfes amos espontaneamenlell elO. 121. 2.
§ em causa conhecida. § Sem dirficuldade,
sem esforço. § Sem cultura: esta 1)la11io

nasce esponlaneamente.

)']SI)Outuuchládc, S. r. (do Lat. sponlanei/as) Qualidade ou caracter do que é os-

pontaneo. ~ Omotu pl'oprio, libel'dade, livre
vontade, com que se faz alguma cou. a, sem
COII trangimento, ou ameaça. § ii. faeuidade
de fallar ou de escrever de momento, sem
esforço, sem difOculdade: esle oradol' ICHl
gI'anele espontaneIdade na 1'eplica. § A facilidade em produzir alguma cousa. s Naturalidade.
ESl."utilllCO, H. adi. (Llo Lal. sponianCllS, a, um) Livre' de motll proprio; não
necessario, não forçado; V. g. acção, liberalidade eS!lontanea: .isso fez esponianco,
e não constrangido, nem ameaça.do 1l Sl 1 iania esponianea,; a que nasce sem cultura:
crTraz o fructo esponlanco, o le~l·e puro Do
man o arlllenlo ... 11 lIJacedo, Ol'wnlc. 7. 51.
~ l'atural, sem artificIO: graça esptJl~ianea.
~ (l. ph.YsiQI.) MOl inwn/os, aclo.~ . os que
e execulam sem que parct;um ser provo-

moLlicamento: .cvacuacões, ,,:omitos esponl(~
neos1l § ii. Que não tem C~.I!.;a exlel'ior apparente: doença c pon/onna. § {'om/mstâo
csponianca: V. Combustão. g Gcração eSjlOnianea. V. Geração.
Espontao, S. m. (Fr. c.<ponlon) II 'pecie
do pique, ou meia lança. €I ue traziam tI'antes os oHiciae de infantcl'Ja. Capit. POl'i. 2.

f.

192.

a,:SClOlltiu',

tas:

V.

v. trans. Corlar, tirar as pon-

g. espoutar os cabeI/os.

F."i1ónt , adv. E ponlaneamente. Canc.
Espó"lI, .
(do Alem. sflom; 11011. SI'O'

r.

I'C; no Ingl. SflUl') ln trumento de metal,

que consta ordinariamente de um aro ~e ..
mi-circular, que se adapla ao tacão tla hota, e um espigão que n'clle se embehe, lendo uma roseta movei com pontas com que
o caval/eiro pica o cavallo; c IIg. "fallão
tam apressadamente que parece ~ue levão
CSpOl'as na Iingutl Lobo, r. GO. § CavaUeil'o
d'espora eloltl'ada; () que' gallhou hoDt'a de
cavallaria. 01'(1. Ar 2. 45. 3. e 5. c 1'. 88.
6. Leão, ChI'. elc D. Duarle. Dilrerente de
çavaUeil'o aconliado cm cavailo; q1)C eram
tal vez ceeiros do mester. mechaUlcos, fcrreiros, carniceiros, etc. V. Urd. Ar l. 63.
4. e 5. 80. 2. V. Cavalleiro. § lJal'Ct'espom~ ;
picar com ellas o cavallo ou outro animal.
flue se monta. § Picar d'esporas; o mesmo
Lus. 6. 63. -li Moço d'espol'as ; o que (\ljompaIlha a p . , junto á estribeira. ou pouco adean113, que calça e descalça as e poras ao amo.
, Sair, ou acuciir ás esporas; lançar· sc o
cavallo picado 'para deante; e li 1'. (\Gudil'
com a. resposta ao remoque. di 'lo picante:
§ ii. obedecer. andar ao geito, acudir á vontade de quem' o e poreia. Eurr. 5. I. "a rapariga acóde-Ihe á espora. i. é, corresponde-lhe. § fig. Estimulo, incentivo: "corno
se ]Jade governar a republica sem fomentoR,
ou esporas á virtude, e sem refre.)'o aos vicios, e delictos. crespol'as de fOlío lia mister
ás ve~es o de garrado aos vlcios, para o
revoltarmos ao caminbo da virtude" "foi
i to pÓI' espol'as de fogo aos seus arrojamentos" "CSpOl'll para a onsadia" Vieira.
endo os louvores mui vivas e.lp'I1'OS tia
virtude" Piloso cl~ Princ. I. f. 'Í. § A espora
fila COITeI' : V. Filo. § Esporas ele calcanhal' ,.
parece que ão di ver a da. ~Iouri"ca:. e ão
as ordiuaria . Ineel. 2. 53t § t.rclem da espora; ordem militar instituida em 1266 pelo rei
de Napole para recompensar a. nobn.:za flue
se havia declarado 'a seu favor. § Onlem da
espol'a d'oul'o; ordem instiluida pelu papa
Paulo JI', em 1:>59 para recompensar [) merilo civil. § Espm'a 0\1 Esporas; plallta da
familia das rainunculaceas; e poreira; ha
a brava e a dos jardins. § A 1161' da mesma
planta, papilionacea, azul, violacca, etc.
I~sp"""ul", S. r. Golpe, ferimento de cspora. Paim. P. 2. c. 105. § fig. Estimulo. §
Choque escaramuca, ataque furioso, arrcmettida a espora lfta., de uma tropa eOlllra
outra. At. Ltts. 7. 443 .• com esla espol'lrda
sahio de Marroco " lncd. 1. 'Í7D. ChI'. Ar. IV.
e. 60. Ch?'. J. 1. P. l. C. 114.• fizerão 'eSJlorada contra elles" avançada.
";Sl'Oi'ÚIII eo, a, adj. (do Gr. spol'adikos,
e."J1al hado por uma e outra partel (t. ml"!.)
Molestia esporadica ; a que não é particular
de um raiz, mas telldo caracter endemi 'U
ou epidelllico, ataca accidentalmente diveros individuos III differcntes tempos, c em
diITerentes logares. C. de Palh. p. 38. § iI.
Caso esp0l'atlico; ataque accidontalemalgul1l
individuo, L1e doença que é ordinariamente
elldemica ou epidemica.
R·;"II.wão, . m. augm. de J~spora. gApo·
phjse, ou aliencia comea. que apresenta o
tarso do macho dos gallilJaceos, o gallo,
o perú, etc. § It. bol.) .lIppcndice coniclI
along-ado qne caracterisa certas flores, como
as e~poras, as clJagas, elc. g (l. bot.) Cravagem. li (t. de arclJit.) Gigaute ou contraforte com qae e reforça a estabilidade ele
urna paredc. fl (t. de fortif.) Contraforte. §
(t. Lle mar.) O extremo da próa do navio,
quando remata em ponta: <centrarem-lhe
pelo esporão (l'ella.lI B. 3. 7. ~). ~ (iI. mod.)
Forte espig1lo de aço, de lJue ão armatlos
ll
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na proa alguns navios de guerra blindados apalavrado para casar. § M~.rido. § fig. Os
e serve para atacar o navio inimigo, e fa~ . curas de almas esposados com suas egrejas:
«o Divino -» (Jesns.)
zel-o ir a pique.
t:81.orár. V. Esporear. Phann. T. 2. 7J .
(Esposo, Marido. S!ln.) Esposo li propria4,GIo.
mente o qne está prometUdo para casar:
J':8pór88, V. Espora, planta.
o que empenhou a sua fé para casar com
t:8porol.do. V. Rostrado.
nma mulher' mas diz-se tambem do casaJ·:"'I.orcádo, p. p de Esporear' e adj. do do consoi·te. 1I1m'ido é o que está casaJlcrido, picadó com a espora: e fig: "es 'I' do: e não tem outra referencia, senão ao
rCluto do desejo» Sagramor, C. 9. e C. ~:J. estado do matrimonio, sem attençiio ás qua"csporeado da dor» esporeado dos brios, - Iidades moraes, ou púrte do individuo; por
da inveja, etc. estimulado: "mais esporel!- isso se diz: é um bom marido; é um mau,
dos do appetite que enfreados da razã/l» é um pessimo ?7taritlo. E5pOSO pOl'rm exLo~u, A1'r. 4. 23.
prime a fé, ou fidelidade prometlida, o
J·:sl.orcár, V. trans. Ferir com a espOl'a. ajuste social e o vinculo, união, e olJrigaS lIg. Incitar, estimular: "o pundonor es- ção, que d'àllÍ resulta: e por isso é este
110)'eado da generosidade» M. Lus. «espo- vocabulo o unico, qne se emprega no sen1'cado da tristeza corre, etc. Vieir. 9. 379. tido espiritual quando v. g. e uiz. que
"os feitos de Alexandre cspol'eá1'ão a Julio Jesus Chl'isto J esposo da Egreja, ou esposo
Cesar a cometer espantosas empresas» li. da,ç atmas t1!was. § Esposo emprega-se tamP. 97. Á'l'/'. 1. 15. «o csllmulo da gloria lhe bem como expressão carinhosa: metI quecspoJ'ea o coracão» Maus. r 18'l V. «espol'ca Tido esposo.
as iras» Atfeno:
J'lsllosõtro, V. Esposouro., e Esposorio.
t:!lporclru, S. r. Planta, tambem chama- Ined. 3. ó.8l. «os ditos eSpOSO!1'OS».
da espora, e que dá a lIór d'este nome.
t:SI.oslÍ,·lo, S. m. Contracto de casamen("lIporelro) S. m. O que fabrica esporas; to; as bodas. M. L. I. 2. 17.
o que as vende.
(;sposõ...·o, S. m. (ant.) Esposorio. Sá
. t:!lporiD1, s. m. dim. de Espora. Espe- Mir. Vilh. 5. 8. § Donativo por occasião de
CiO. de espora sem roseta, sem aro, qne casamento, que os rei
davam aos seu
se encaixa no tacão, e serve para fazer que criados e moradores de suas casas. Leis
a calça não chegue ao chão, evitando ljue Ant. V. Corregimento. Leão, DescI'. C. 86.
se esgarce ou se suge àe lama.
IoJsposteji.do, p. p. de Espostejar; e adj.
• :spóro, s. m. (t. bol.) Corpusculo re· Feito, cortado em postas; retalhado. A1'/'.7.
productor das plantas cr'yptogamicas.
18.
J'l!lpórtu, S, f. (do Lat. spoJ'ta) Ceira, ou
)';"llostt'.jlí.,) v. h'ans. Fazer em postas.
cesta de esparto de carregar; especie de ll. Naul. 1. 123. "espostejm'ão hum Cafre paalcofa. Fios Sanct. V. de S. Paulo. B1'it. C. ra fornecerem o alforge" Coulo, 8. c. 26. ~o
.L. 4. c. 30. Lusit. TrallS1. f. 1~3.
capitão Diogo de Me quita, depois de matar
E"110.·téllft, S. r. (talvez do Hesp. espor- á traicüo o rei de Maluco, o mandou espostilia.) Cabazillhos, que ainda hoje se "uem lejar,'e metter salgado em huma caixa».
cm alguns enfeites de Sanctos. PI'. da IJ.
ESP"lilúdo) Jl. p. de Espraiar; e adj. ArGe!!.. 7'. 1.
572: IIcortinas de damas- rojado á praia. § Que espraiou, que ficou a
qUlm ... bros adas d'esporleltas.
.
descoberto da maré. § Ala trado. § Espa·
t:sllórtnlu, s. r. (do Lat. sportllla) Certa Ihado. § Que faUou largamente, dilfusamenporção de dinheiro que se da ao parocho, te sobre um assumpto.
)·JSI",u!.ítlo) S. m. E paço que a maré
e aos em[1regados da egreja por occasião
de lJaptisado, casamento, etc. § Propina em deixa a descoberto na vasaute; diz-se o
dinheIro e tambem em generos qne antiga- espraiamento, em vez de o espaço espl'aiamente se dava como remnneracão de servi- do.
!iOS a juizes, empregados dos tribunaes,
)·:!lp.'olnmculo) s, m. Oacto de espraiare outras pessoas; gorgeta. Estas dadivas se; de ficar descoberto do mal'; o espaço
oOereciam-se geralmente em cabazinlJos, que assim fica; o espnliado. § "No - ap[1aou pequenas esportas; d'onde. csportltla, receu o cofre, e alguma caixaria mais pedim. Aulegr. 3. 1. I: 88 v. M. P. C. 195. zada. quando o Ular se recolheu, e deixou
Ol'el. 3. 97. § (t. de antigo rom.) Donalivó descoberto o espraiado.
.
em generos e dinheiro que os imperadores
E.~I.rolill', ou ESIW"Yó,', e denv.· V.
romanos mandavam distribuir ao povo em trans. A.rrojar o mar, o rio, elc. algum obpeclneuo cabazes chamados sportuJas..
jecto á praia: V. g. os grãos de ouro, que o
)':I'll.ortnlár, V. trans. Dar esportulas' fa-. Tejo espraia: 1I0S cadavere- naufrae:ados,
zer donativos. § Levar esportulas de feitos que o rolo do mar espraiára» Cam. )tcl. 8.
como faziam antigamente os desembarga- ~ Alastrar. § fig. Espalhar: lIespmiando susdores das Relações em feitos notaveis. piros. fi. P. 7ribul. C. 3. (o choro.) «I~ luz
J)CCl'. de 15. dez 1643. As esportulas eram espraia os seus raios» Arl'. I. C. 2. «espmial'
diver as das assigllalu1'as ordinarias. Urdo os olhos misericordiosos sobre nós» Al'1'.
3 97. § Espol'tular-se, V. rer. DespendI I' l. C. 12. § Divertir, espairecer. Eu{)', I. 3.
dando esportnlas, gratificando. ~ Despender «espraiar males».
para qualquer lIm, dando dinheiro, presenI!:SIII'ul'ÍI', V. intrans. Estender-'e pela
tes, etc.
praia, cobrindo-a. BaJ'J'eiros, r. 213 v. 010
. E!l)lO!l, adv. (an!.) por Após: V. O, espos espmya)' das onda na branca are~'a fazia
uso. Ii. dos Tav. f. 157. e 158.
retumbar hum temeroso som por aquelles
ESp080, S. f. (do Lat. sponsa) A mulher, outeiros» Lobo: «ao espraia/', e recolher, ou
gue prometteu casamento. ~ A casada. 11. reeuar dellas (ondas) .. § Espmiar o )'io; sair
2. 1. 2. § Esposas de Jesus Óh1'isIO; a vir- da madre, e alargar-se pejas margens cogens, que votam castidade ao Senhor c I~C brindo-as. lJ1aus. AfI'. I. 11. 7. est. 2. "o campo aonde eS/l1'a1Ia. CI'W;;, Poes. § Deixar
ordinario as freira.
E!lP08.ído, p. p. de Esposar; e adj. Q'!" praia uescolJertá. li. 3. 3. 9. «o batel lhes
coutrahe esponsâes. Mon. Lus. 1. 2. 20. li ficou em secco com a maré. CJue ali espm,ya
Desposado, casado. § fig. "Â fortaleza COI11 muito.. /II. e 1I1o!;a, 2. V. 12. '''JUm enseJo,
que .havia de ser esposado.. (o capitão) § que espraiava com a maré» "vasa tanto a
maré, que espraia duas ou tres leguas,)
5ubst. Lobo, p. 470. "o gentil esposado»
Jo:!lpo!lár, V. trans. (do Lat. S/JOl1SQ1'e) fie- Casto 3. C. 12a. (. 'l63. estende-se; e na vaceber os esposados, ou espósos; unir pelos sante deixa descobertas duas ou tres leguas.
laços malrimoniaes. § fi(\'. Amparar, sustt'r: § fig. Espmial' em 7JalavrCls, escriptura;
"o choupo esposa as Vides pampinosas» § alar~'ar-se lUUitO. B. 3. 5. 6. "cousas desta
Esposar uma~causa; abracar-lhe os princi- qualIdade, em que ella (a nação Castelh.)
pios, trabalhando pelo seú triumpho, e suo e~'Praya muito...
jeitando-se aos revezes que por ella possa
Espruli....He, V. rer. Estender-se pelas
soO'rer :j~esposou a causa da Iiberdaue, da margens, pela praia: V. g. . praia-oe a mademocracia. ::::'lIl
ré; a agua, que vai pam fóra ela madre lto
ESI10SÓ'·.!lC, V. ref. Conlrahir matrilllo rio. § fig. Espraia1'-se em ofi'erecimenIQs,
11io ;.casar-se, desposar-se.
promessas; alar~·ar-se. Cou/o, 6. 10.3. § fig.
.;",põ"os, S. f. pI. (ant.) Algemas. Barb Espraül1'-sc; dilatar· se : V. g. espraiou-se
Diec. B. Per.
'
a contagião, a lJestilencia. § fig. Espl'aiar·
Esposo) s. m. (do Lat. sponsus) Homem se; discorrer largamente, diU'usT!mente, so-

li.
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bre algum assumpto. V. do Arc. 2. 2~. ~cs
7Jraiar-se em IJUm eloquente panegynco ..
;Ó)6 I"'" U'"', V. Esplanar.
.·:HI",alldecc.·) v. intran o. (aut) 11e pla11drcer: «!Juma cru~ qu~ e.,spl·andecta como o
sol» Porto 111on. Inst. SCr/p/ol'es, 1. 189.
.·:SI"'C/;III ç,"lch'n) S. ~. .0 mesmo que
ES[1reguiçadora e EspregUlcelra..
A~IlI.reg'ulçlldill', S.• m. Caml1l.1a,. calle,
ou caLre de dormIr a esta, preg·n!Celro.
t';,JIII'cguiçnmcnlo) S. m. Acçao ge espreguiç!1r-se. Cal'd. D. li. P~r. Omovlmento que faz quem se espreglllça..
J<Jsprcl:l"ulçi.~, ou ESIIl'I~ulç'II', V. trans.
DespregUlçar, tIrar a preglllça: V. 9 - atg~lel11; e~pl'eguiçar aquelles s01m~ol'e;ztos; que
aInda nao acabaram de eSpl'egtll.çaJ-~e.
ESIII'Cguicill') V. mtrans. p. uso Viver em
preguiça.
ociosidade.. Gil Vic. 3. 18U.
"gral1 descanço he ospl'eg!t!iJa1'» Btut.
ESI)J'c;;nlç.h·.sc, V. rer. Fazer um certo
esforço, estirando os braços por etreito de
langui.dez, preguiç~, _ou som.no, com o fim
de saIr d~ dlsposlçao plJyslCa, em que se
acha. § Estirar os membros, o que esta frouxo, languido, preguiçoso, somn01en~0.
Espre;;ulcch'o) S. m. Cama lIgeira sem
colchão, qe dormir a sesta; commummente
tem o leJlo de cour~, ou sola, pallll.nha..0
mesmo que EspregUlçador, Espregmçadelra, e Preguiceiro.
E"prelt:l~ S. f. Acção de espreitar: v: g.
eslaJ' á esvreíta. § 7'I'azeJ' alg. em espJ'et/~;
trazeI-o de, ou em olho, observai-o, Vlgial-o. acautelar-se com elle; vi(\'iar-se d'elle. Palmo P. 4. f. 63. Jrr. I: 3. t . .5. 3:
J'sp,'citlÍ.ln, V. Esprell:l.. SI1; l11tl'. E!J. .
.~"p'·ell.ído) p. p. de EsprCltar; e ad.!.
Observado, vlgiado. B. Per,
J·;sp,·cltndõ.·, 11, S. O que, a que espreita: lIespreitador do que elle fazia.·tIfJ. 3. 10.
8. § fig. Observador: «espreitador da natureza, e suas operações» § it. Adj.
ES1,,'cUI1-mllt'és, S. m. O mesmo que
Guarda-rios ou Pica-peixe..
.
.':sllrcít"lllçu, S. f. V. EspreJta: .lI espre!lanças de nossosiuimigos" B. Gramm. (.
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adj. 2 go. Que espreIta. §
(t. do Braz.) Animat espre!lanle; pintado em
postura de espreitar. Nobit. Porto § it. p. a.
de
.':"'I"·clt.Ít' V. trans. Estar olhando. observando as acções de alguem; vigiar, espiar. Cam. 1m. p. 130 4c. dos Sing:_2. ,9.
§ Observar; V. 0.. espreJtar a occa,çwo, 011pOJ'tunidade de (azel' alguma cousa; estar
altento observando. Lobo, 11. 60 .•1Ie necessano estar espreytando o que lhes querem
dizer» "espreitar a vontade de alguem para
lha fazer» lIespreitar o genio, indole, condição, para conhecer o caracter.. V. do Al'c.
1. C. 2. «rIe espreitar a inclinação, e geito,
que os nIlJos tem para as cousas, não lia
tratar.. Paiv. Ca,ç. 11. «EspreitaI' a naturcza, e seus segl·edos..
ES!H'emedo,', n, S. O que, a que espreme. 11. Per.
EI'IH'cmcdú"a, V. Espremidura.
.
·Esllrelllé." ou Exp,·cmc.·, e denv. v,
trans. (do Lal. ea;primeJ'e) Fazer sair o liQuido apertando o corpo que o contém. JJ.
Flor. 2. 160. § Fazer sair. Pinhei1'O, 2. 13G.
«nos espremerão das intimas entranhas
aquellas vozes em teu louvor.. Ar)'. • nos
esprcme as lagrimas dos olhos.. § Apertar
na arrecadação, cobl'ança; exigir rigorosa·
mente. Couto. 10. 8. 6. «espremer o povo
(com tributos.)"
(':8IH·cmé.· V. intrans. Lauçar de si: .doce
mosto, que as uvas espI'eJlwrão» V. Diniz,
Anacreont.
J,;sp,·cme.·-sc, V. ref. Fazer ~orça para
lançar alguma cousa do corpo. § ), aliar com
extrema afiectação' esganiçar·se.
.
Espremido p. p. de E premer; adj.
Tirado por e pressão, violencia: OIdespczas,
impostos, tributos espremidos do sary,S'~e,
do suor, elas lagrimas dos vassallos» v.te!1·.
«quando rui espremido no lagar de mm/Ja
paixão. tChri to de si) let. § Apertad~, e
vazio de ~ucco; v. g. um limão espremido:
§ Vo.:; de li'aula muito espJ'emida; 1Ina, esganiçada. Lobo, p. 61. ~ Tudo bem cspre·
ESI.rcilitnle,

ESP

EO

EQ

I

839

mido; (pllr. fam.) i. é, examinado, averi- não é llo auctol' a que se atlribue. § (t. para cortar cm angulos rectos, tirar paralgllUllo, apura~o.
_
med.) I,'c!)/.'c espuria, elõr espltria; que nã~ é leia, medindo com compasso, cortamào
ESill'cmldtu'a, s. r. Acçao de espremer.
espressão, aperto. Barb. lJ. PC/·.
R!lI"'cmÍ\'cl, adj. 2. p;. Que se pau e espremer.
I':"p"cssão, s. L (t. pllarm.) O a.::to de
espremei', espremedura.
Operação pela
qnul se extrahem das plantas corpos succlllentos, etc. os Iiquidos que contém, comprimindo-os por meio de uma força mechanica, ou por qualquer outro modo: v. g.
6lcos obliclos 1Jo1' espressão. Pharm. Ger. l.
c. 2. "se as hervas frescas se pizão, e os
frutos e sementes, para que o seu sumo se
possa obter por meio da compressão. cbama·se a esta operação expJ'essãoo Phal'm
1'. I. 1J. 195. e Cad. Phann. § Geralmente
es~reve-se eSjJl'essiio: efllpl'essão, siglliUca
enunciação; alguns porém empregam e:clJressão em ambos os seutidos.
ESIIl'ésso, p. p. ineg. de Espremer; ter·
mo frequente nas obr&s de pharmacía:
Pha1"Jn. 1'. "óleo espresso de COCCOIl
f:Slll'l;;ulçí.." e derivo V. I~spreguiçar,
etc.
r,:."l"'lta.to, p. p. de Espritár; o adj. lnquieto, que parece ter o espirita maligno.
~ fig. Travesso, muito inquieto. \'. J.;spil'ilario. B. Per.
ESl"'itál, V. Hospital. Cardo Dicc. B. P.
Otiv. Summ. 66. Pr. da 11. Gen.
a,:"'I))'ltaleh'o, V. l:lospitaleiro. Ganl. lJicc

r

a verdadeira, e propriamente tal da c peete;
a que faltam os symptomas característicos:
v. g. quarlas espurías. § Palavra-; que
não é da boa, e pura lingna~em. § Espurio;
fig. prival1o. JI!. Lus. 7. 321. "deixou a casa
da rainlJ.a esplwia de toda a majestade" §
Espurio; Ug. Ilnmundo, cheio de impurezas.
Alma Inslr. 3. '1.. 8. n.O 4H. § V. lJaslardo,
syn.

E.5loutação S. r. (t. mell.) Acção de CllSpir a miude; salivação frequellte.
ESPUh'll', (do I,at. sJlulcu'c) v. trans. ou
iutrans. {t. med.) L:lllcar, expeli ir esputos.
F..5llílto, s. m. (do Lat. spnlun1, ou SlJulus)
(t. med.) Cuspo, saliva.
ESlluá.lt·u, s. f. (do FI'. escadl'e) Parte de
uma armada naval, que contém numero variavel de navios de guerra sob o commanclo
de um omcial superIOr. § Esquadm ele couraçados; a Que é formada só de navios COttraçaclos. g Esqnaclm ele evoluções; a que ser"e em tempo de paz para instrucção e l)J'actica da oWciatil1atle de marinha. § Es(/uaclra
de obsel'vaçiio; a que se llestina ainda em
tempo de par. a observar os movimentos
dos uavios estrang-eiros. § Esquadra; (t. milit.) parte de uma compunhia de infanter'ia
commr.odada por um cabo. Antigamente tinha ao menos 25 homens, ou a 3.' parle da
compan.llia. LltSi/. '1'rans{. (. 169. f. t88.
Forl. Mod. § Cabo ele esquadm; actualmente
B. P.
primeiro posto dos inferiores do exercito,
1·;SIIl'(t.ál', v. trans. (ant.) Inspirar: "es- lmlllediatamente superior ao soldado, e inlJJ'i/asse llOra Deos em till FeIT. Bl'islo. 5.5. feriar ao 2.· sargento. ~ Ra;;õcs de cabo de
uCSjJl'i/O-O Deos" .espritou-lhe o uiabo met- esqttadra; razões tolas; disparatadas. § Essa
ter-se em tae alhadas)) Gasl. 7. C. 49. "Deos ti de cabo cl'esQ1-tadm; é tolice, asneira. V.
esprilasse nos juizesll Res. Chr. J. 11. c. Cabo. !i Esqttadt'a; tlivisão ou circum cripção
156,
polici:J.l. li Posto de policia: foi preso para
ES(ll'Íto, por Espirita. Cam. Fcl'. Be/'- a esqtteulm. § Esqttaelm; (t. de arlílh.) Pé de
na1'C/es. Casl. 7. C. 70. (. 10~.
angulo, instrumento de graduar, e regular a
1':8I'ulgá.·, V. trans. Limpar de [Julgas, elevação dos lira, applicando-o ao canhão.
catai-as. Delic. Ad. r 37. "castigar velha, e § Instrumeuto de desenhador, para formar
esptt/gar cão, duas doudices são)) § Esptll- angulos rectos. Fo/'les, l. 323. \. ESl[Uadro.
gar à {alo; dar boas. Sim. Jllaclt. {. 30. §
.·:>Jquadrúdo, p. p. de I\sql1adrar; c adj.
(Hg·. e pleb.) Espttlgal' as algibeiras; ~sbu- Feito em angulo recto pelo esqnallro : V. g.
Ihar, buscar, para roubar, o que contém. madeim lavrada, e bem esquadrada. ~ ForUmlG. {. 33. «espulgadoll § Espulgar-s6. V. mado cm esquadrão.
reL Alimpar-se das pulgas, catar- e. § Al1ag.
EN'ltI,"Io'ão, ': m. (do .1'1'. escacll'On) augm.
"Quem ao moinho vai, e não madruga, os de IJ:squadra. § Autigamente era llOI'PO de
outros moem e elIe se esptllga"
infauteria, e cavatlaria em llue o exercito
ESp1l1ll11, S. r. \t. poet.) O mesmo que se dividia. § Actualmente dlvisão de um
Escuma. '
corpo de cavallaria, que constitue a unidade
)':SIUlmOtleira, S. f. \. Escumadeira.
tactica. § Nas guerras de 1663 se faz menI!J!i11U1lllÍ.1o. V. Escumado.
ção de esquaelrões de in{anleria. § EsquaESIIOJU<\UtC, p. a. de Espumar. § adj. 2 drões, diz o auclor da Forl. Moel. muitos cag'. (t. poeL) Que faz, ou lança espuma, ou valleiros postos em fôrma <.le peleja em tres
escuma. «licor -)) BaI'relo. «vasos eSptt1Jwn- fileiras. § üg. Esqttaclrões ele armada naval.
les (de vinlJ.o))) Lus. 7. 75. "Espwnanles gi- Casl. 2. C. 62.
120. "as terradas feitas em
netes" "a calera -, que as anhada esbra- 2 esquadrõcs. e L. 8. c. 46.•armada r~[lar
veja, e doudeja enfuriada, etc.••sangue-. lida em esqttl1dl'ões o "A ú'ota ordenada em
Eneida. "Liquor - do lllJ.eno. e Douroll
esqtladTõesl> (em outro IU9',ar díz quacll'ilhas,
l~Spull1{lI" O mesmo que Escumar.
menos que esquadrões) cJoes, ChI'. Man. l.
a,;sllúmco, lt, adj. (elo LaL sp1l1neus, a, C. 7. § fig ~Iullidão: "esquadrcío de (abuium) Espumifel'O.
tresl> labutres) llalts. A{r. 97. § it. fig. "que
ElllpUlllircro, 11, adj. (do Lat. spumi{cr, os males se fação em esquadrão cerrado li
el'a, el'um) (L poeL) Que traz ou faz espu- Arr. 7. 23. "o esqttad.rtio dos almas h)'mnos.
mar, ou escuma; espumoso. Eneida, 1l. 188. Dini:;, Pind. "Em esquadl'ões os crimes o
"o cavallo esptlmi/el'ol> as ondas espumife- atropellão"
raso
ES'juttd"á,', V. tran.. }<'ormal' cm esquaE"plllllígCl'O ", adj. Espumoso.
drão as tropas. Deslr. de flesp. L. 3. oil, 51.
E8PUlllO"ldiodc, S. f. A qualidade de ser "com grau conta, e pericia os esquadravãoll
e pumoso. § Â espuma dos vinllOs, clue con- § Esquadriar.
tém acido cal'bonico.
F.sqlllldl·cjl1ménto, S. m. Acção e elTeito
I~SllUlIli)110, ÓSll, adj. (do Lat. spttmosus, de esquadrejar.
a, um) Que tem, ou faz espuma ou escuma;
.';"'lull.h'ejál', V. trans. Serrar em es.
escullloso. AlJn. Inslr. 2. 404. Dtiss. 4. 43. quadria.
JEs'l"ad ..íll, S. f. Ângulo recto. § PÓI'
-o espumoso rio esta ferveudo" es~wnosas
bocasll id. 2, 61. "agua espwnosa. lJam.
em esquadria; em anguto recto. § fig. ReESllUrcíclo, S. f. (do Lat. spu/'ciliaJ Im- guladdade, boa ol'dellli "quelll quereis que
lllundicia, impureza. Fias Slmct. p. 80. «a torne de uóvo a emmaaeirar este reino (de
sensualidade farta de espu/'cicia, e malda- J:'ortl1gal que vai arruiuado), e pai-o em esdes. "esptwcicias corporaes, e e pirituaes. quadria?lJ Coulo, Solel. 2. {. 6l. B. Flor. 2.
!lial·l. Cal. 232.
\/. § Instrumento de madeira ou de metal,
J':s~... rlcdl:..le1.. s; f. Qu.alidllde\.estado ~o de que usalll pedreiros, carpinteiros, etc.;
que e espuno. LJOJ g. Gam. D. Ow. lom. _. são tres reguas unidas pelas extl'elllidades,
p. 2q5. t t - dos filhos>
que forlllam um triangulo rectangulo, para
.'''(1''1'10, a adj. (do J;at. spu!'ius, a, wn) regula.r o.s allgulo~·rectos. § As opera~ões
Filho espurio; o adulte~Jllo ou mce tuoso; do artl!hel!'o, para lançar bombas, ou ~ros
illell'itimo, lJastardo. § fig. Adulterado, que, por elevaçao. Coulo. 5.4. 7. "bum quartao...
não" está como o auctor o fez: v. g. oúra - assestado por esquaclria ll § SabeJ' da esquaLeão, DescI'.
9611. § Sombra esp!tria (na (lI'ia, dizem os ~arpinteiros, saper as ~le
<lstro11.): V. I'enumora. § Obra espw'la; a.que mentares 0lleraçoes da g'eollletna practlca,
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!·:'~'llla~.'hldo,

p. p. de Esquadriar; e

acJ). Mettldo. lavrado em e quadria. Per.
Bibl. T. 2. p. 373. "obra esquadl'iada á regoa))

.·:~lllllldl'llil', v. trans. (l. de pedreiro)
Lavrar a pedra em esquadria, ou em angula recto, esquadl'ar; para o qne empregam nm esquadro qlle lhe, serve de norma,
e regra para conhecer se a pedra está bem
ei!1 esquadria.
~':~llnlld"í1h", S. f. Esquadra de peque·
na~ embarcaçóes de guerra; Uotí lha. § iI.
Esq uadm de poucos navios, pelluena esqu:td.ra.
1':~fIIUld"iIIlfí"o, ", adj. (de quadrilha)
Desaforado, sem !\,overno. e fÓJ'a d:l sua
quadrillla. Pinl. Rib, Rei. 3. 1), 100. "mas
como ousarão os IlOmens mais esqlladrilItctdos do reino usar das liberdades dacluclla leill § p. p. de
.1'l!l~lua ...'1II1íu... V. trans. (de qltaclril)
Por fora da quadrilha § QuebraI' os quadris.
descadeil'ar.
.~S'lu"dl·lnlu"lól', o, S. O que, a que
esquadrinha: V. g. esuuadrinhador da videt
alheta. ~ Que sabé e conhece o interior.
Cam. Ftlad. lJ. 130. 11. Naul. l. It3. "Deos
ciquadrinhadol' dos corações., sa-se adj.
Esqllnd"lalhodiu'a, S. r. O acto de esq!ladrinhar, § l'esquiza, busca; investig'açao. B. Per.
ESllllodl'inhnmeuto, s. m. O mesmo
llue esquadrinhadura. B. Per.
a,;S(IUl,,1o'Jubal', ou E .. cudl"nlllíl', ou
EcOldl'hdllí." e del'Ív. V. trans. Examinar
e~pecular, il1vestjga,r,.buscar com ~i1igen~
ma. Luc. 8. C. :1. t. ;)82. • esquadl'mhar a
terra., - os orbes celesles. I,usil. Tralu/. {.
77. "as causas... na leve fantezia esqfla-

clrinhancloll BaJTelo, Prat, «esquaclrinl1{/,l'
com o juizo se he bem feito, ou não. Clnt[Ias, 2. 14l. V. cm J~scudl'Ínhar, e Escoldri-

nhar, os exemplos escriptos com essa 01'tbog.
fJS'I"íull'o, s. m. Instrumento, de que
usam pedreiros, carpinteiros, etc. E um triangulo reclangulo de madeira, ou de metal com que se medem ou traçam angulos
rectos, e 'e tiram perpendiculares, Esping.
/!cl'f.

t.

li.

Esqualo.
s. f. Qualidade do que é
esqualido: sujidade, sordidez.
• ES'lllnlldo, o, adj. (do Lat. squalidtts a
um) (t. poet.) Sujo, immunclo. Lus. 5. 39.
«a barba esqltal'idall
E"'luúlo, S. m. (do Lat. squal'Us) Genero
de peixes ehondropterygios, ordelll dos plagíostomos, e família dos selacios, a que pertencem o cação, o tubarão, a lixa, etc.
);;S'luLl'or, S. m. O mesmo que Esqualidez.
1':sqnalllodél'UOOIl, S. m. pt. (l. ichtyol.)
Divisão de peixes que comprehendem os
acantbopter,vgios e os malacoptery&,ios,
ES'IUllusá.·. V. Escançar, Al'r. I. 2~.
,~;""naquclllído, ", adj. (L. do braz.)
Eelto em esquaques. M. LttS. 3. f'. 57, Nobil.
I':S'IUálbo. V.
EIf'IUlllldéz

POJ'l.

r'S'lnáqnc.ll, ou EsclÍ'IUClf, S. m, pI. (t.
do braz.) Xadrez de cÓI'es alternadas. Sever.
Not. AJ. Lus. 4.
120.
E.lI{IUarrÕso, ósa, adj. (t. bot.) Aspero'
com escama~ imbricadas: V. [lo calis -. '
E!Ulunrtejádo, p. p. de Esquartej<l!': e
adj. Cortado, dividldo em quartos. § fig.
Lacerado:
ES'lullrtcjolllénto, S. m. O acto de esquartejar: Supplieio antigo, em que o COIl~
demnado era amarrado pelos braços e pet'nas a quatro eavallos, que puxando fustigados em direcções oppostas, dilaceravam
a victima, faziam-na em ]Jedaços.
E.lI'luartcjó", V. trans. Dividir em quartos; v. g. esquartejar um animal' ou o Iwhomem (por supplieio.) Sfig. Dividir, repal'til', distribuir: "o dinheiro vai mui esquarl~;ad.o, e se faz em muitos quinhõe , se o
dono be appetitoso, ou obri"'ado a muitas
despezasll '1'. de Agora, I. ~. fig. Del'bal'atal' li honm, lacerar, desacredit:lr. '1'. lIe
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Agora, '2. 3. {. .1'2". v. -on~c se csqltal'tejiio sa por não querer, mas fingindo esqueci- . querdo da camara, ou a direita do pl'e ias honras, as vIdas se matao.
mento. § Esquecido, a, s. O que, a que sc dente. § Á esqlwrda, ou á mão esquerda;
ElllfllOl'tcládo, p. p. de Esquartelar; e csquecc, ou tem esquecimentos. S fig. Os do lado esquerdo. § A esquerda do exercito:
adj. (l. do braz.) Dividido o escudo em qua- esquecidos elo teu a1'lnazem; aqUllIo que a ala que fórOla sobre o lado esqnerdo. §
tI'O partes eguaes: (,poderão trazer quatro n'elle tens, e por muito não sabes que o Esquerda, votver; (phr. milit.) voz de comarmas... d'aquelles de quem descendem tens, ou por serem cousas de pouca conta. mando para o soldado voltar sobre o lado
esquartelados.. Orei. 5. 9~. 4. (nos quartei- M. P. c. 13.
direito um quarto de circulo, licando em
rües do escudo.) e Man. '2. 37. '2.
EfollfUécídos, s. m. pI. Nome de uns bo- posição perpendicular á pril)1eira fôrma. §
":"lfllUrtclndíu'n, s. f. (L do braz.) Di- los pequcnos de ovos.
Esqucl'da 7'odal'; it. voz de commando PUI'U
visão de escudo em quatro partcs eguaes.
ESlflléchnent,o, S. m. O acto ou o eITei- uma forca voltar sobre o lado esqnerdo elll
f:lllfllortcJ(Il', v. trans. (L do bl'az.) Di- t o de C:'squecer. § Falta de memoria, de marcha.·§ -, adj. Fórma fem. de Esqucrclo.
vidir o campo do escudo em quatro partes lembrança. § Perda de amizade ou de amor
ESlfUCl'llcíllto, p. p. de Esquerdear; c
cgl1aes. Nobil. Porto
que se tinha a alguem ou a alguma cousa; adj. "tudo. tão esquerelcado, e torcido da boa
.':slfuécedíço, u, adj. Que se esquece a olvido: csquecimento da familia; - da pa- razão, e ordemu.
miudo, que tem má memoria' deslembrado; tria. § Entregar ou elar ao esqueoimento;
f:"CfuCl'dcúr, V. trans. p. uso Fazer es·
.
desmemoriado: "quam esq'llecediços erão os não pen ar nem falIar mais em alguma querdo.
fllllOS de Israel dos beneficios de Deosu Cal- cousa que se não quer lembrar; fazer por
E"'lUCl·dci..., v. intrans. Fazcr-se esva, flom. P. 2. r 444.
esquecel-a; olvidal-a. § P6r no esqueoimen- querdo. Leão, Orig. 7). 97. 2. ul/. 00. § ]Ião
.~"lflléccdilt·, u, adj. Que causa e queci- lo, ou no r'ot elo - ; o mesmo. § Esqueci- obrar o que era razão. § Desviar-se do promento; que faz esquecer. "brindes esque- mento; perda da sensibilidade de algum posito, do ajustado, do dever, não se porc..dores de aJUictivo . cuidadosu "o tempo membro: esquecimento de uma perna, de tal' bem com outrem, tractal-o mal. Eufl'.
csquecedor dos bens, e dos males, dos be- um braço. ~ O Tio (lo esquecimenlo; (L L. 3. "mas tanto, que do c[ue eu trato me
neflcios, das injurias..
poeL) o Letlns; e fig. a regiao dos mortos; esquercleão.. e acto '2. so. 5. "se em al:ruma
.·:sqllécêr, v. trans. Fl.:zer qne alguen~ a morte. Lus.
cOIsa lues esquercleãou Cruz, Poes. r. 26.
perca da lembrança alguma cousa: _tentei
Esquclético, u, adj. Ilelatjvo, ou per- "pol'em se m'ella a mim muito esquel'dea,
esc[ueciHo de suas desgraças.. "começais a tence ao esqueleto. § Proprio do esq ue- pôde Por que lhe faça huma, e boa.. § Escorrompe-lo, esquecendo-o de seus deveres leto.!:: fig. Magrissimo.
querdeal' do pal'eoer de out7'em; discrepar.
os mais essenClUes, da Christã doutrina,
F.Slfucléto, S. m. (do Gr. skeleton, de Calvo, flom. 2. ('. 467.
qne bebell quasi com o leite. "do lodo o skell6, eu disseco) A armação dos ossos,
EHquêrdo, a, adj. Opposto ao direito; do
~ell amor tem-me esquecido" Caminha, Epigl'. despojados da carne que os cohre, e reves- lado do coração: v. g. lado -; mão esquer·
~71. § Esqueoer alguem, ou a,lg. cousa; per· te. § lig·. Pessoa que está muito magra, e da. § Trazer a espada d'esquerda; mandal-a
der a lembrança d'ella; olvida-Ia: "traba- descarnada. ~ Esqueleto do navio; o aggre- com a mão esquerda. P. Per. 2. 106 v. §
lho me será esqueoer-teu FerI'. Cioso, 3. so. ,rado de madeiros, que o compõe, despido Esquerdo; que usa da mão esquerda, ca. iJristo, 1. 2. "tudo esquece.. B. Clflr. 3 v. do forro, solho, e mastreação. § A parte nhoto. Andr. CM. 3. c. 36. "são esquerdos..
"esquecia a morle de seu U1hou Bist. de Isca, mais solida e firme de qualquer constrncção Casto 1. c. 10. r. 23. § Esquerdo de tlm olho;
r 103 V. "esquecer as obrigacões do sangue" que da a (órma ao todo. § Os delineamen- a quem faLta uma vista, ou 01110. Fcrr. CioJll. e J1Joça, 2. C. 15. § Pór em l'squecimen- tos, o esboço de um tl'abalho litlerario que so, l. 5. diz sómente: Iwm manoebo esquerto, não fazei' caso: "esqueocndo a fé, e leal- exige um certo desenvolvimento: V. g. o do. § Diz-se tambem do que é vesgo, tordade que devião a seu reiu Leão, CM. Ar. esqtwlelo de um drama, de um romance. § to. § Esquerdo (do LaL sccevus); fi~. siuisV. o. 48. "esquecenelo todo o cansaço.. Lobo, Em esgueleto; loco aclv. em esboço, por tro: "esquerdo juizo.. Pinheil'o, 2. z4. Sá e
{_ 396. "tratou de me esqueocr" -esquecem conclUlr.
lIIil'. r: 133 v. "agouro - > N. de Sep. § De
ingratos as obrigações" Palmo P. 2. C. 89.
ESllUéu9u, S. f. (anL) V. Escança. A;ur'. mau agouro. Costa, Virgo "a gralha esquer"antes os esqlwçals, que vos esqueeamu Cam. O. 21. Incel. 3. 54. "os que erão a cavalto ti- da" § Fazer-se csquC'rdo; fig. fazer que não
Sono 22. e Eleg. 1. Eol. 3. "se Inda agora verão boa esquença" sorte. Galv. CM. O. ouve, que não percebe. § -, S. m. Olado
da memoria o não (o amor) tendes esqueci- 2l.
esquerdo.
cto" "os passaros esqueoem o comer" "queEsqucu9lÍdo, V. Escançado, Escanção.
ESllUiell., S. f. Espicho, pau de tapar o
1'0 esqueceI' tão doce _ hist~ria" -esta mu- Aztt7'. o. 27. f. 83. 2. "homem forte, ardido, torno das vasilha de vinho, on de cousa
dança, que esquecer nao seI" "quero csque- e bem esquençaflo na guerra" que teve boa semelhante. Bar'b. .D. B. Per.
cer o mundo, e esquecer-lhe" (cair em es- sorte, qU1nbão. Outros dizem escançado, de
EsqulCádo, a, adj. Formado á feição
quC:'cimento d'elle.
escançal', eto. que é melhor.
d'esquife. B. Pel'.
•':Slllllicêr, V. intrans. Sair, caíl' da me·
.·:SlflléIlO, S. m. Medida de distancia, en.ESlfllírc, S. m. (do FI'. esqlli{; ou do [ngl.
moria, ficar em esquecimento: ceCju'isso me tt'e os Hebreus; não era uniforme em todas skiff; do Gr. skaphé, barco) (anL) Embarcaesqueça. "só isso me esqueoeu.. "não me es- as terras, todavia em nenhuma tiuha menos ção pequena que ia 'dentro dos navios, e
quecem as suas palavras)) -que esqueceram de 30 estádios. PCI'. Hibl. 5. p. 546. nota a. naus, 'para se desembarcar com ella em terseus feltos no orienteu Lus. I. 30. "tudo o Esquclltaçiio, S. f. Acção de esquentar, ra. LtIO. 4. C. t. {. 224. 2. § Tumba rica, e
ai se me esqueceo.. i. é, caiu da memoria. ou esquentar-se; calor do corpo, escandes- descoberta; ataucle. ~ (ant.) Cama estreita
Lobo, Egt. 8. § Deixar alguma cousa irre- cencia. § (fig. e pleb.) Exaltação de auimo, usada nos bospitaes (LtlC. 1. c. Il. />5.) e
t1ectidamente em alguma parte; esquece- disputa irritada, zanga, rixa.
para dormir a sésta. Casto 3. f. 228. M. P.
ram-me os papeis em casa. § Perder a senESlfllcntád.., S. f. A hora cle maior cal- C. 81.
sibilidade: V. g. esqueceu-me um braço, ma. § Pela esquentada; loco adv. á pressa,
ES(fUíll .., S. r. (do LaL squilla) Planta da
uma pema.
com all'ronta por vir perseguido. Atbuq. familia das lilaceas, tambem chamada oeboI~HqueelÍr'8c, V. ref. Perder a lembran- Comm. l'ot. p. 24. "retirárão-sc os nossos la albarrã (scitla marítima).
ça: V. g. esqueceu-se da promessa ,. esq ue- ás naos, já bem pela esquentada...
F.,.quílllticll, o, adj. (t. med.) Vinho es·
cem·se ela morte: .. tomara eu esquecel'-me
Esqucntí,do, S. m. (t. de alv.) Doenca quililtioo; aquelle em que entra esquilla, ou
d'isso.. § Esqueoe/'-se de si, ou de quem é; qne consiste em se esquentarem as ranilhãs cebola albarrã. Blut.
dizemos d'aquelle, que obra contra o que com as urinas corruptas.
ESllUílo, S. m. Pequeno quadrupede, mui
eleve ao seu caracter, ou fazendo acções,
E,lffucutíldo, p. p. de Esquentar; e adj. vivo, da classe dos mammiferos roedores;
que o deslustram, ou deshonram: "já de Aquecido. Ao. dos Sing. 2. 417. 1. "prato tão tem 5 dedos nos pés, e 4 nas mãos; a canmim me esqueçou § Esquecercm-se os ólhos, esquentlUlo, que, etc... "cabeça esquentada da é longa, e guarnecida de pello comprido e
os ouvidos em algtlm objeoto . estarem enle- do calor; de meditações, e estudos.. "esquen- espesso dirigido para os lados, é de um
vados n/elle, e perderem o tento de outros, tado na peleja.. InceI. Ireq. § (fig. e pleb.) rUlVO vivo com um pincel de pello nas orecom o O'osto e deleitação, que elles causam. Exaltado, zangado.
lhas: vive sobre as arvores, e nutre-se de
Uam. Egt. 7. e J)iniz, Anacl'eont. "minha ESlfllcntullôr, S. m. Instrumento de co- fructos. (Sciur'us vulgal'is, Cuviel', 1. 141).
alma em ti de tudo se esquecia, e dc tudo bre, como bacia, com tampo crivado, I) caF.squinn, S. r. Canto exterior, angulo de
o que he prazer, gosto. e delicias))
bo; n'elle se mettem brazas, e com ellas se rua, edificio movei, etc. "castelIo de cinco
]':lil(fUécldír;ll, ", a~j. Omesmo que Es-I aquece a cama no inverno. V. Rescaldeiro. esquinas.. Palmo P. 3. {. 108. Ined. 2. p. II.
Elllfucntomento, S. m. Calor do corpo: "pedraria para flortáes ... e esquinas dos
quecediço. Desmemonado, deslembrado;
que não retém memoria, lembrança das I e /ig. "esquentamento das armas, e do alvo- muros u . Ac. cios Sing. 2. 243. 2. S QuebraI'
consas. Luc. 9. O. 8. t. 703. "lIomes esque- roço" Casto 6. 131. § (t. vulg.) Gonorrhéa, as esqUInas; (loc. pop. fig.) vadIar, andar
oieliços)) V. Esquecedlço.
anlor da uréthra; hlennorrhéa.
ocioso, desempregado. § Ser um quebra-es• t:squéeído, p. p. de Esquecer; e adj.
Esquclltár, V. trans. Causar calor; aque- quinas; (it.) ser ocioso e desordeiro, arPosto em esquecimento. Pai'va, S. I. f. 78 ceI'. § Excitar a concupiscencia.
ruador. § Dar com a cabeça pelas esquin~ ;
v. "a minha sorte esquecida, e desprezada u ESllucntár-sc, V. ref. Encalmar-se. § fig. (fig. e pop.) fazer asneiras, comprometten"em se haver por esquecido, e engeitado Encolerizar-se, enfurecer-se. B. "esquenta- do interesses, etc. § Dobrar, ou 'Voltar aesqu~
de Deos» lbiel. lo 110. B. '2. 6. 10. -esqueoi- ram-se tanto na batalha, que quizeram su- na; voltar de uma rua para outra. § Esqulelos de seus herdeiros, e tão mal galardoados bir ás náosu § Esquentar'-se a bzlis a alguem' na; (L bot.) planta da fam. das esmilaceas.
do mundo» § Deslembrado; esquecediço. § irar-se: "esquenlar-se-lhe tt bílis, fremem dê
ESlfUhllido, p. p. de Esquinar; e aelj.
Membro esquecir.lo; que perdeu a sensibili· ira, que os poetas tem odios do diabou Sat. Feito em esqulUa. que tem esc[uina; angndade, e movimento. ~ Otlws - ; enlevados do Entr'.
loso. § fig. "Os ol.hos esquinados de ira" quc
em algum objecto. ~ Boras esquecidas; muiEsquerda, S. f. A mão esquerda. § O a mostram, por não ollIarem direito, mas
lo tempo. ~ fig. Frouxo, vagaroso, tardo. lado esquerdo. § (l. pal'lament.) O grupo de travéz. Lobo, 7: 52!. 2. § (t. pop.) Um tan/l1. e Moça, r 144.v. -com seu andar. esque- politico mais liberal, ou radical de qual- to embriagado, que não vae direito por i~so.
cirlou "do mar leIte as ondas esqueCidas" § quer das casas do parlamento, e que ordi.~SlfUi .. "I, adj. 2 g. Que diz respeito a
I"ar;/w-se rsqltecirlo; n:io razer algnma cou- nal'iamente occupa a bancadas cio lado es- esquina.
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a;,.;(/nluátlU10: S. m. Planta, ou junco par o ca,vaUo; andar muito com o passo
'heirubo, que nasce na Jodia e Arabia, um commodo e muito ligeiro que chamam csquitanl.O parecido com a grama; é de cõr rui- 1Jarlo.
va, e produz HOrcs (juasi vermelhas. que
A;s(Jullll',tlCO, n, adj. (I. famil.) Extravaesfregada nas mãos cheiram a rosas. 'fam- gante, singular, exótico, estrambólico; que
bem Ule chamam 1Jallut dc call1iJio; é medi- tem esquipacões.
clllal. (A/lelropOrlon schcenanihus. Lin.) E,·oi.
F.S(llIh·i'~io, s. m. (1. Asiat.) J!:mbarcaeão
U. Pllarm. '1.
mercante, e de pequeno porte. Tem'. c. 64.
1'!H(IUluikl', v. trans. p. uso Fazer em esES((lIi.·o, s. m. (anl.) Signo lOcert. Eluquiua, pOr de Yiéz, obliquamente. B. PCI'. § ciclm'. -calças, cauivetes, e luva. e pantoLapidar pedras preciosas, § - se, V. reL e nEiras, 1lUma cinta de prata, e um esquil'O
fig. Ficar um tanto embriagado.
lavrado"
S~Ii(( .. , .. enein, S. f. (do Lat. squinencia)
EIl(IUíl'oln, S. r. (t. anal. ou cirllrg.)
Doença que aperta a laryuge, e a pharynge, Lasca de osso. § fig. Fragmento de cousa
e impede o engulir, e respiraI' ; amygdalite. dura.
/Jl'í.t. C. f. 407 V. 11. lJom. 1. 6. 11..
1':S(lui",n, (anl.) V. Exquisa,
.';oulllbteza, S. -r. O mesmo que E"quina
ES(IUl"üo. V. Exquisito.
(I. IJOL).
ES(llIí",",O. V. Esquisso.
.
K,:,uJ"ini"lto. V. Escaninho. B. P.
J';S(IU(SS,·..·, V. trans. Fazer um esquisso;
";"'lulf' .. çiío S. r. Acção de esquipar. § esbocar.
Apparelllo de remos, e remeiros, para as
A;s-(lllisselo, S. m. dim. de Esquisso. Esembarcacões. M. P. C. 42. vdous chins da boceto de uma obra d'arte.
esqu.ipaçllOu Anrll'. Ghr. 2. C. 44. "daria as
.;:S(llIíS80, s, m. Esboço, bosquejo de
esqllilJações neces arias» § Equipagem. 111. urna obra d'arte.
P. C. 66. «esquipação de genle e de remos»
'E!!(lult{U', V. trans, Levar em conta, aba..
lei. C. 146. «j'usta destroçadas de toda a ap- ter, descontar no fl'le se deve. Elucicl. Desii Ilação dos remos ... galeota manca por quitar.
ler alijado ao mar Ioda a csquilJação dos reES'JllíIO. V. Sch'isto.
mos» § fig'. AppareJho de velas do navio. li.
ES(IUlvi'do, p. p. de Esquivar; e aLlj.
N. I. I. 6. "a ontra esqui)Jação levou-a [lUm Tractado com esquivança. SEvitado, ataUlatemporal" M. P. C. 5. § Uma esquipacão de do: V. g. - o mal, o crime. § Cuja conver(lois; o numero d'el/es, que trabalha êm um sação se evita, e foge: «sejam os escoml.:arrO, §-cle bestas; o llumero que trabalha ll1ung'aUos esquivados" Ord. A/. 2. 82. evi..
na roda, no aratlo, a gyro , ou por turnos: tados, os que são vilando . lei. 5. 27. 3.
1). rI.
iem c/uas, ou ITCS esquipações. § Es.~s'tuin"ueute, adv. Com esquivança. §
quipaçõas de vesUrios; as peças d'elle, que V. Seccamente, syn.
:ervem para vestir um homem; andai na <ie
ES(Jull'lln..,a, S. 1'. Desapego com avcr·
fato. Couto, 6, 6, 6. Solei. Prato 1. ao. são, e d('sprezo de quem busca a nossa ami"com sos duas capas, 'e duas esquipaçiJes (se zade, ou lJenevolencla: -a mesma esquivanvestião uma camarada de soldados) e hião Iça mostrão as matronas honestas as viuvas
fÓl'a aos dias» vestidos com as duas esqui- que se casão muitas vezes, ou segunda vez
pações, os que saiam por seu turno, § Es- tendo muitos filhos do [lrimeiro marido"
(,!tipação; (t. fam. e muito usado neste sen- Leão, U~al'. V. cio A/'v. 2. c. 26. § Isenção,
tido) cou a exquisita, extravagante, e de aspereza no tracto. Eu{. I. 3. Ac. dos Sing.
que lllal se póde dar razão; capricho phan- 2. 169. 2. e 2lD. § Adag.: nEsqttivança aparta
lustico. B. Per. Regl'as cig mclh. 07·/h. p. 46. amor, boas obras homizio"
e 50. § V. Equipagem.
E"llul\'(U', v. trans. do (111'. esquiver)
F.slluipü12o, IJ. p. de E qllipar ; e adj. Mastar de si, rC[Julsar com força, repellir;
Apparelhado, provido, prestes de alguma ou com desdem: "mandou (D. Oiniz) que
cou a: "Lateis esquipados de gente" catu- esquivassem o infante D. Ar. seu mho revol7'es-de ,'emei,·os. B. 3. 9. 4. "começarão a tadocontraopai"Pina, ChI'. U.lJinú . • I~nlre
fazer volta esquipados ~ e cuiélando nós, que as límpidas aguas, qu'inda esquivam O forera para nos matarem» 11. Naul. I. r 214. moso pastor que se perdeu, Preso das f.llsas
~ Ligeiro, accelerado : ,>ia o batel asqltiRa- mostras, que o captivum" Oam. Eleg. 6.
cio» § Navio - ; ligeiro, veloz. Andl'. Ut'/·. «\ ulg'o profano, cu te aborreço, e esquivo,
4. C. 74. ü. sem carga: 'Ít. provido de es- (arceo) g 'fractar alguem com eSf[uivança,
quipacão, ou remeiros, e de tudo o que é com desdem. Gast. I. C. 41. r. 83. B~l'n. LylIecessario pam se navegar, remar, peléjar. ma, EgI. 14. 79. -porque fo~es de mim,
/foes. eh7'. Jlfan. 2. C. 39. e 1. C. 64. e 97. § porque me esquÍ'vas (" § Arreoar, evitar:
fi'•. l'rovido, adereçado. adornatlo: «a nao, «vaidaues, que se devem csqu'ival''' Lop. Ch,'.
a mulher nunca se dão por bastantemeu- J. 1. ~ Evitar, tolher, atalhar: V. g. esquivar
te esquipadas" B. Flor. 1ned. 2. 383. § Bapi- os pcccados das bal'l'fgueiras: "esquioal' o~
do: "passa o rio mui esquipaCÚJ" Panl. d' A'o. escommungadosu Ord. A/. ;), 45. 3. «a nús
C. 84. (como o batel esquiparlo) i é, bem re- cabe toU16r, e esqttiva7''' e L. 2. 7'. I. e {'.
l1Iado, e ligeiro. § OWTe!lal' o cavallo -: V. 201. prohibir com penas. § 'ibid. •nomobstaul\squi(Hu·. V. iJltrans. § Roupões esqttipaclos; te .Cfue o dito receado seja estr~nha.do e esjustos. '1'enl'.~. e 15. "seu trage he mUIto es- quwado pela d.lla ordenapom» Esqu.tval' maIrei to ... esqUlparlo no corpo, e ch.egudo ao tes, p~7'das, crtmes; esquwal' mal.tetas, clc~ §
bico do ]lé" § -, S. 111. (I. do Brazll.) Anda- Esqmvar os e!J.:commungados; eVItaI-o:'. nao
dura do cavallo, a qne em Portugal se cha- os conversar, nem ouvir em juizo. 0/'(1. Ar.
ma /iI7'la-passo.
.
. 2. f. 50 e /. 82. §. Esqt~ivar "equ~l'enies im":S(luilllHlêu', S. m. e adJ. (L do lll'azll) porlunos; tolher: esqu~val' as vmganças, e
O cavallo que tem o passo chamado esqui- aco,imamelllos. ~.Esquivar; f~zer apa_rtar: -~lJado.
quwa7' seus vandos (del-rel'l "forao esqu~.';S'I"il"Ullimto, S. m. Tudo o que é ne- vando ao bispo da presença do soberano»
cessario para e quipar o navio.
Ounha.
~S(I .. ll'("·' V. trans. (do Ilr. esquipcl', hoES(lUh'iu·.!!I), V. rer. Iletirar-se, afastarjc t!quiper) Prover de remeiros, ap[Jarelbos, se esquivamente. § Fugir com o corpo: V.
remo. , etc., apparelhar. Esquipal' o navio; g. esquivar-se cla lJelejo.: «o Qilotos se esmeLter lI'elle a gente de remar, ou marear. quivtio daqueUa volta" Epan. ~ Não se dar
I'iei,'. 4. 528. «canoas esqttipaclas de lndios" bem, evitar conversação, e COllsorcio: ceOS
"remei ros llara csquiparem a galé- i. é, re· Celates se esquivá'VM dos Mala)'os" B. 2. 6.
marem e marearem, Barros. cemandou-Ihe l. § Esquivar-se com algucm; esquivai-o,
esquipál' hum catur com do~e rnarilllt~- deixar a conversação d'elle; fugir d'e.lle. B.
I'OS» Freil'c, 2. n.· 63. "esqln/Jm' os l.latms 2. 6. l. V. cio An. L. 4. C. 3. § EsqutVal'-se
de gente" Casto 3. 177. § Apparelllar de tu- a ra~el' qualqu~1' cousa; evitar, escapar. § \'.
do o que é necessari9 a um navio para ve- Evitar, SIl1':.
.
.
,.
Irjar remar-se, SUl'gll', atacar, e defenderES'ltlh'cz, E"(Julvezl1 (ant.) V. EsquIse. V. Ji:squipado. «esqltipar o batelão com vança.
•
a\"'ull remos» COltlO, 10.3. 13. § fig. 1'1'0ESllllÍl'O, n, adj. Que tracta com esquiv('~· : V. g. embal'cação esquipada de muthe- vanea. § Que evita a. convivencia. § fig. AS-,
I'tS 101·//wSCls. Coulo, 8. c. 12.
pero; que não admitte al1ivio: v. g. esquiva
'F.!iI(luipá,·, V. intrans. (do lngl. sicip, sal- clOI'. Uliss. «esquivos trabalhos» Jt'il. de PI·inc.
tal', pular) Coner com velocidade. § Esq'lti- /. 12, -as onças alimarias mui esquivas»
VOL. l - FL. fOG.
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"nós esquivos ving-auores da' injuria'" 11, '2.
7. 3. Lobo, f. 48~. 2. § AssltJllpio squivo;
fig. dirncil de se tractar. Ac. cios Sing. 2,
218.
.
R (IUÍ\'OSO, ÓHIl, adj. 8squivo. Ulis. 5.
I. (. 222 v. Aulag1', I. 5. /' 17 'v.
ES"Hl 1 variacão Cem. do adj. e pron. demonsl. I'.
Esse, adj. demonstro m. (do Lal. ipsc, a,
!I,m, o mesmo) Limita a extensão do 110mf~
a que se junta pela circomstaoeia d<' s
achar o objecto que elle I' presenta proximo da pessoa a quem se falia, ou escreve,
ou no corpo d'essa mesma pessoa ou UI'
ter com eLta relação, ou ter sielo por rI/a
antes nomeado, etc.: V. g. esse tivro Cll1'
teus ao pé de ti é um bom diceionario' csse
fato que tens vestido é novo; esse argum('nto não procede; esse sujeito, de que me fallaste, ja partio, etc. § Esse, pron. tlemons.
R~fere-se a pessoa ou cousa egualmente,proxlma da pessoa a quem se falia ou escI'Cve, ou se acha ('m qualquer das relações
acima indi~adas: V. g. «esla espada (que:teIlho na mao) é a vossa, essa (lJ,u vós tendes) é a minha" S Tambem deslg'na iLlentidade individual, como o La!. ipse: "quem de
vós não tem peccado, esse atire as pedra •
Vieil'. J. 831. "Cal'fel, es tn esse?" pel'g'unta
um a quem cuidava, que o era; e el/e 1'e.~
ponde-lhe: -esle son» lJ. Clal'. b. 3. C. IIi.
"senhor (disse a mulher) eu sou esta; e ellc
respondeo, tu és essa, mas eu. já não sou
aquella» i. é, que era, ou fui peccador COIlltigo; eis a significação e força (['estes aJ'liclilares. § A· esse corresponde o adv. ali i:
nesse qne ahi tens a teus pés" ~ Talvez se
dá a objectos remotos, e então lhe corre,ponde atU: "esses autuarios da Europa (diz
Vieil'a, no Maranbão), aUi se vem, elC." 7'
7. 3G.3. § Refere-se tambem aos attril.lutos
dados a pessoa, nu aousa, de que 'e traclou. Olis. 2. 8. {. 125. mulheres (diz um\
sempre são ingratas, e desamoraveis; e 01l~
tI'O responde, e confirma o dicto da pessoa
a quem falia, dizendo: -essas são ('lias» 1'1.'fenndo- e a ingralas, e clesamorat:eis. P.
Pel'. 2. 155 v. il1. P. C. 60. Cam.. Filod. IJ.
129. Goulo, 4. I. 9. Cosia, Vi,·g. loto p. 39. V.
rie Suso, c. 4.0. r. 222. ecOs ossos e l.luUJauos,
e limpos, e ainda sobre esses se tem, ett:.»
§ As variações, ou Hexões d'este demon trativo são: essa, fem.; esses, essas, pJ. ~ Precedendo a prep. de, perde esta a vogal, indicando a apostrop!se a elisão: V. (7. d'csse,
d'essa, d'esses, (I'essas. § Seguindo-sê-lhe Olt11'0, outra, etc., esse perde o e final, que 'e
sul.Jstitue por apostropile, ou liga-se CO/l1
aquelJe adj. ou pron., formundo uma só palavra: 11. g. ess'otttro, on esSOU/I'O. § Jisset,
lisa-se em algumas phra es exclamativas,
com referencia a cousa que ontro acaba d
dizer: V. g. e~sa ti boa! essa não tl má! ora
essa! mais essa! § Essa é boa; usa-se tal11bem por cortezia, em resposta a alguclll
que agrauecr ou se desculpa, como (Juerenuo dizcr: não tem que agradecei', não
lem de que se desculpar. ~ Não é com essas;
(Ioc. adv. pop.) nao me enganas, não me
iIIudes com laes razões, conselho, llropostas, etc. § POI' essas e ouims; por isso, e
por cousas ou motivos taes e semeUlant S.
J';sseeuliu', elc. (anl.) V. Executar,
EIIsed'll'los, S. m. pI. (Lal. essedarilts)
Gladiadores Homanos, que combatiam asentados em carrocas. B. Flor. 3. 4. ILI.
ESSeIlCIIl, s. r. -(do Lat. essentia) (l. philos.) O Constitutivo de aI "'uma cousa, a
propriedade que a distingue individualmeute de outra, e que eonstitúe a sua
natureza: «nós só conhecemos as propriecla·
des. e não a essen~ia das coisa " «q ucm
pode ·comprehender a essencia de Oeos l"
Vicio/'. 10. 238.2. § Aessencia elel'na, (l7:vitw,
a SUllllrta essmcia; Deus. § Trino. esscncü,;
a Santissima Trindade. § A es.lcncia/twllana.
a humanidade g Essencia fig. O principal
de algum negocIO, de algum lrabalJlo, contracto etc. § Essencia cio. lei, o srll slJi1'1 to, o seu sentido fundamental. § E.~,wnc-;a
de um livro, de um artigo, ue uma carta:
etc, a ideia geral do que contem; o s€'u
principal objecto; aquillo a ,ue o scrípto
se [lotle reduzir na interpretação Hei cio
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pcnsamento que o inspirou, ou do fim a
e[ue se destina § Essencia prima: a causa
primordial, a origem. § Qttinta essencia:
extracto levado ao ultimo apuramento. §
it. fig. o grau mais alto: v. g. a quinta
essencia da malicia, da per(eicão. Pai v, Caso
1 f . "quinta essencia da hypocrisia. Paiva, S.
~ Essencia; a parte mais activa e poderosa
dos vegetaes que se extrahe chymicamente.
§ TamlJem se chamam essencias algumas
tinturas alcoolicas simples. § Essencia.l naturaes; são as substancias aromaticas, que
se extrahem de plantas, raizes, rructos, 110res, etc. ~ Essencias arlificiaes; são compostos chiullcos que exbalam aromas, que se
empre~am como perrumes. § Essencla; (t.
de silvlC.) Especie (ral. de arvores). § Essenc'ias rolhosas; (it.) o castanheiro, o carvalho, a faia, etc. § Essellcias 'resinosas; it. o
cedro, o pinheiro. etc.
J:",,,euelúl, adj. 2. g. Que constitúe a
essencia de alguma cousa, que pertence
ã sua natureza. § fig. lndispensaveJ, importante, absolutamente necessario. § Perreito, com as qualidades indispensavcis:
"essenciat religioso" H. Dom. § Caracteres
essenciaes; (t. de h. nat.) certas qualidades
particulares, pelas quaes se distinguem e
cla. si ficam os generos, especies, ramilias,
etc. § - ; s. m. A. cousa principal, o indispensavel: o essencial para trabaLbar é ter
saude.
E,.Hcnelulld•• de, S. f. (do Franc,) (t. mod.)
Estado do que é essencial.
r.:",.. eJlellllísmo, s. m. (t. med.) Doutrina rgundo a qual as doenças seriam essen·
cias, existindo por si, independentemente
das funceões da economia anima\.
F.".. en-elllUstu, adj. e s. m. O que admitte a doutrina do essencialismo.
ESHenelálmente, adv. Por essencia por
natureza. Vieir. 4. 342. B. FlO1'. '1..41. § fig.
indispensavelmente: v. g. - nccessal·io.
JJ,.séuos, ou EOIsénlos, S. m. pI. (do
Lal. esseni.) Judeus, que viviam em COlllmum, di tinctos por certas ceremonias, e
ritos. Crisol ela Plwif. p. 15.
io:SllO, (ant.) por isso. Pinitei1'O, 2. {'. J5.
j:"!"o:,,.édes, phr. adv. (ant.) JS8,o mesmo. Ü. lambem. li. Dom. 2. 3. [6. I. 14.9 v.
.::s,",órn, adv. "logo e.ls6m.. i. é, na mesma hora. P/'esles, ll2.
lo:. " .... tro, ou E8S'01l"'O, n, adj. e pron.
Demonstr. (de esse, e oltlm) Determina o
objecto proximo da pessoa, a quem rallamos, com distincção de outro objecto, que
está na mesma relação. § pI. Essoutros. Utis.
2. sc. 7. r 108 v. Cam. Epist. a D. Conslant.
de Jlmgança. Palmo 3. c. 32. M. P. C. 76. Lobo, [ !:J2. Clal'. 3. C. 6. "ati, e a essout7'OS" §
V. I~stoutro, que dilfere.
N. 11. Procure com St, os vocabulos que
não se acharem com Est.
'~Iltn., variação fem. do adj. Este, no
num. smg. V. Este.
""tnl.nll,o.ldo, e der. V. Atabalhoado.
lla7'b. D. 8. Per.
I·:stnhn...·ldo, ", adj. Inquieto, e adoudado no andar, e no que faz: sem tento,
como o que é mordido do atabão, ou atavão. V. Estavanado.
Estnbcleeedilr, n, S. e adj. O que, a
que estabelece ou mstitue; fundador.
Estubelece." v. trans. (do Lat.. stabitire)
Fazer firme, e estavel : V. g. estabelecer asua
I'epulllção, crcdito. § Fazer, dar, pôrem vigor:
V. g. estabelecer uma lei. §Fundar, instituir:
v, g. estabelecer academias, escitolas ; a disciptina mitilal·. § Crear: V. g. estabeleceu
7'ei. § (ant.) Mandar, ordenar. Orei. L. 5. 7'.
3. "estabetecemos que ... morra por isso" §
Assentar, fixar, Iirmar, estabeleceI' uma doutrina, um principio. § Determinar: o regulamento estabelece penas pecuniarias. EstabeleceI' alguem; dar-\Jle modo de vida assentada, e certa: "Qucm poderà estabetecer
as cabildas e dibras errantes e vagabundas.. ii. Dar-Ibe a mão, ajudaL-o com fazenda
e credito, para fazer casa, e vi ver com credito.
Estobcleee,··"e, v. ref. Fazer assento, e
casa em alguma terra, fixaI' residencia. §
Organisar meio de vida; abrir casa de comU1 rcio : lig. "nos rios de commum se esta-

belecem os castorcs.. estabeleceu-se com peeluello capital; estabeleceu-se bal~uitosanllos.
lig. Estabelecer·se no poder, valImento, graça
do sobel'ww ; con eguir, e tal' bem fundado.
P. Resl. § Usa-se apassivo : estabeleceu-se uma
lei' foi decretada, posta em vigor: estabelecél,-se uma colonia ; foi creada, organisada: na lei estabetece-se um bom principio;
i. é, Jlrma-se. § Dsa·se tambem impess. :
isto tudo se póde evitar, estalJelecendo-se n,o
futuro rcgulamento pcnas pecuulal'las; J.
é, estabelecendo a gente, nós, ou os que
tem de elaLJOt'ar esse documento.
"~stnbelecído: p. p. ge Estabelcce!" e
adj.: v. g. casa estabelecida: PfJZ, aJntzaetc - ; 7'eputação, {'amitia - ; etc. § SeI' estabelecido; ter casa de commercio.
tlstnbcleeimcllto, S. m. (do Lat. slabitimentw7l, sustentação) Acção e efl'eito de
estabelecer. § Fundação, principio, creação,
instituição: V. g. - de 'uma cidade; - de
uma aeademia; - dc uma cotonia, etc. §
Principio de firmeza e segurança bem fundada: v. g. cstabelecimcnto da liberdade
nacional; do seI' credito, l'epulação, etc. §
Estabelecimonto; (anL) lei, ordenação. Orei.
..Ar 2. r L08. al't. '~I. gLogar em que alguem
fixa a' sua residenCla, séde de seus negocios: "os estaiJstecimentos dos Portuguezes
em Africa deviam multiplicar-se. S Casa,
loja de commercio: "o caixeiro abriu as
portas do eslabelecimenlolJ § Estabelecimcnto
pt,blico; I'undação civil ou reli:tiosa tendo
por fim a utilidade material, intellectual on
moral do publico, e in tituida ou reconhecida pelo Estado. § Estabelccimento de credito; banco, ou ca~a bancaria. § Estabelecimento pio; a misericordia, o asylo, ou outra qualquer instituição de benelicencia.
I':stlllJcleçÍldo, p. p. (ant.) de EstabeleceI'. V. Estabelecido.
l'''t'~helez ..{ s. r. (ant.) Jistab~lecimento,
estabilIdade. Eluc. Doc. elo sec. X.l V.
El;Itabelldádc. V. Estabilidade.
r;:.. tul)elíménto. V. Estabelecimento.
Leão. DescI'.
"l;Itll"elitúl', V. trans. E~:.1belecer, fazer
firme, estavel. Elegiada, /' 225 V. ou 168.
'!tU. cri.. (v. ref.) "dcscja qnc s'estabeUle a Jei
de Christo"
Estábil, V. I~;tavcl.
.,"tnbllldndc, ou - bclid'''le, S. r. (do
Lat. slabitilas) Qual:dade do que é estavel;
firmeza, segurança: a estabilidade de um
edificio, de um naviO. etc. ~ lig. Permanellcia. constancia: a estabilidade das leis. VieÍ'/'.
I. 718. "tanta mudança com tanta estabilietacte" 1'. clc Agol'. I. L. eslabctidade, ou
ruina da republica" B. Flor. 2. JDL. § Duração: tcr condições de estabilidade. § (t. mech.)
Eeruilibrio: a eslabilidade da balança.
E .. tu".. lnção, S. r. (t. agric.) Creação
e engorda dos animaes no estabulo.
E"t•• blllátlo, ", arlj. Creado e engordado
DO estabulo.
E>iltnb.. "·..·, acl.l. Llelativo ao estabulo.
Esta....I'''·' V. trans. Metter no estabulo
ou estrebaria um animal, depois de o ter
retirado da pastagcm, pam o amançar e
domestICar.
Estl.bnlo, S. m. (do f.at. slabuLum) Logar ollde se recolhe o gado; estre]Jaria.
"eslabulo, onde deixarão as bestas. (,111'.
Pccl'/'. L C. 2'1.. § lIg. "mulherinhatorpe,-dos
vicios" B. Flor. 5. 248. (em quem elles se
alojam, pousam.) e 2. 186.
EstHen, S. f. (cm I:lebr. sehata; em Gr.
c/toma;. Btul.) Pan aguçado, que se firma na
terra para varios fins; v. g. para fazer estrados; para segnrar alguma cousa; para prendcr animaes, etc. Utiss. 3. 62. emprega
este termo, J'allando elo pau aguçado com
que Ulisses furou o olho a Polifemo. § EstaI' á estaca: nilO poder sair d'onele está
conlo preso; loc. naturalmente derivada de
se prenderem os animae a estacas. § Estacar: vara aguçada. crue se plan.ta para
brotar: V. g. estacas de oliveira. § Tancha7'
estacas; plantai-as: eslacas de figueira, de maniva, etc. tle toda as plantas que se reproduzem de pedaços ou troços dos seus pés,
troncos, ou ramos: "c. tas flgueil'as nascerão de estacas, vindas do reino (Portllgal)
plantaLlas em caixões"

l':"toe....III, S. f. Logar fechado por e taCaso Liça, campo cerrado, onde se briga,
J'az duello, ou torneio. Gocs, ChI'. Man. '1..
c. 6. Vitimo 12. 4.00. "campanha, ou eslacada" Lus. ü. 45. 111. C, 10. 22. Conspiro t: 333.
«e.n~roll Chl.'isto na estac~la como gil,\"an.te,"
Vlelra. q. 320. 2. B. FlO1. 2. 76. § (t. ae tOIti!'.) Paliçada. Encida. 9. 36. "J'ragil estacada
do inimigo" «estacada dobrada, com cestos
de pedra entre as dnas fileiras das estaCas"
§ ]Jarreim Yormada de mastros, correntes,
cabos, etc. na entrada de nm porto para
impedir a passagem dos navios inimigo~.
§ Cêrca de cmral de gado. Eneid. 9. t 5.
"seglll'os com a rede, ou cstacada (contra os
lobos)" § Porção de estacas fincadas em terreno bumido, ou à borda de agua, para sobre eUas fundar alguma obra, eomo cães,
casas, etc. estacaria. M. C. 4. L25. § Eslacada de pescadores; dentro da crual gnardam
peixe vh'o; curral, li. N. 2. 385. Casl. 2. C.
80. r. 160. dentro d'ella o apanbam fechando a bocca, quando a maré vasa.
I, tuc(ulo, S. m. (do Hal. slcccato) O mesmo que Estacada. Rego. Atv. C. 35. Luc. D.
c. 10. "os padrinhos tiram do eslacaelo ao
combatente" llg. Luc. 6. C. 8. r 410. "parece que servem aquelles mares ao furioso
tufam d'bum eslacaclo"
EstnelÍdo, ", p. p. de Estacar; e adj.
Parado, immovel. § Iig. Perplexo, enleaelo.
a,:flta ç ã0 S. r. (do Lat. stal'io) Estaneia,
paragem, c1emora em algum Iogar. § O 10g'ar em que permanecem por determinado
tempo, um ou mais navios de guerra: 'v. (I.
a estação naval de Cabo Verde, de Angola.
de Moçambique, etc. Leão, Ol'ig. r 33 V. §
O tempo qne dura essa commissão: a estação é apenas de um anno. § Repartição de
administração publica, de fazenda, ou fi·
nanças; arrecadação de rendas, etc. "com
distincção das sommas das apolices, das es·
tações, donde procedem" Alv. 3l maio, 1803.
§ (I. de cam. de ferro) Logar onde param
os comboios para receber e lar~ar mercadorias e passageiros. § A. casa destina la
a esse serviço. § Ha tambem estações de
vapores, de ommbus, de americanos, de
bouds, etc. § Estação teleg1'ap/~ca; re)Jartição onde se transmittem, e se recebem os
telegl'ammas. § Eslação lelepltonica; o edili~io d'onde sabem as varias linbas telephomcas, e onde se põem em communicaÇiio
os que precisam faUar. § Estação; posto de
policia. § A casa onde o posto de poliCIa
I'uncciona: foi levado pl'esO para a estação..
Qualquer das sazões do anuo, como inverno, estio, primavera, outono. § Estação calmosa, 'inver7losa; - das chuvas, etc.; o tempo de calor, o tempo de inverno, a epocha
em que a chuva é cOl\stante. § Estação; o
tempo proprio para se fazer uma plantacão
ou sementeir;,. § il. Para se fazer qualqÍler
outra cousa. § Epocha, temporada: cstacão
de banhos; - de aguas (thermaes), etc. §
Di~-se de alguus periodos da vida: v. g. a
estação dos amores; a mocidade; a eslaf.ão
elas neves; a velhice. § Practica, que o parocho faz aos freguezes, de onl inario à missa conv!;lntual. § Parada diante de cruz ou
altar, para se rezar alguma devoção. R Visita que ~e faz por devoção às egrejas, 011
altares, detendo-se alli e rezando: V. g. mM
estação ao SS. Sucmmento. D'aqui, as eslações de Roma. Gil Vic. 1. 165. "a troco das
estações, não fareis algum partido" § -; o
acto de estar em pé. Melto, C. p. 360. "na
estação be mister que a linha de gravidade
vâ cahir sobre o quadrado, que formão as
plantas dos pés.. § (t. de astron.) Falta apparente de movimento que se observa em alguns planetas. § Medida itineraria Al'abe, e
'L'artara' cada estação tem 20 mil passos
geométricos.
E/d,ocú.·, V. intrans. Ficar parado, immovei; parar de repente. M. P. C. 59. "ambas (as lorchas) estacadas seqJ pollerem }'I'
nem para tras, nem para diante" uO cavallo assustado estacou" § fig. Ficar perplexo,
embaracaclo.
1,~t"C("', V. tl'au.. rôr estaca. ; segl1l'ar
com estacas. § (t. de latoeiro) fiater as peças sobre o táis Oll IJigorna, afim rle quc
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estas cncruem e oíl'erecam assim maior rcsistellcia.
.t:stacu"íll, s. f. Grande nllmero de estacas. § llellresa que se faz com estacas
para suster ou encaminhar a corrente de
'1J1ll rio, e obstar a que inunde, e destrúa
as casas, as terras culti vadas, ctc. lIegut.
para o encano do Rio Cavado, 2. § li estacada com que em terreno alag:lllico se fazem os alicerces de caes, casas, eté.
E,<t,.ciolliulo, p. p. de Estacionar. Dec)'.
'2[. abro e 2 nov. j 831. § adj. Que está no
seu posto, ou quartel.
Flstllcioni'l, adj. 2 g. Que se refere a
estação. § Estacionario.
. KoJtuciolllllUcnlo, S, m. O acto ue cstaClonar.
E.'!l!"clollár, V. intrans. Fazer parada,
estaçao; estar parado, não andar. § Fix;al'se, licar em algnm logar. Jltem. das Provido
dc 1811. f. 178. § 1\ tal' habitualmente, ou
demorar-se em algum sitio, ou estabelecin)ento, etc. § Não se adiantar, não progredir. § fig. Não acompanhar as ideias do
progresso; não modilicar as suas opiniões;
licar aferrado aos antigos costumes.
.•,;..tllcio,"í"IO, u, adj. Ido Lat. stMionanus, a, um) Que estaciona, que lica no
mesmo logar. § Que não progride; que não
t~m augmento, nem declinaçao: v. O, o reino, a 7'epubtica -; o commercio estacionaria. â ligo Que não acompanha as ideias do
p!'9gresso, qu~ segue as suas antigas opimIJes, os antigos costumes. § (t. astron.)
Que parece não ter movimento: li. g. o ptaneta no zodiaco, quando faz estação. § SolrdlUtos ~,. entre os ant. Romanos, os que
eram distribuidos por diversos logares [lara
avisar o chefe do que se passava. § PCIIl'CS,
ou doenças estaciona'rias; as continuas, que
reinam em um paiz mais constantemente,
que as outras.
a·;.. l,ódu, S. r. O acto de estar, assi til'.
demorar-se, licar em algum logar (Ol'd. Ar
2.
3,74.); ser presente a alguma acção, ou
negoCio. Clt. Ord. 1. T. 9. p. 74. At. Lus. §
Logar que occupa o preso na cadeia. onde
tem a cama. Otd. Nan. L. 28 L2. § E tancia. repartimento. § Assento, parada. § Solsticio, ou demora que o sol tem nos tropicos.
11~ltl'. Cltr. de G. c. 6'2. § (I. de pedreir.)
Andaime que se arma nas paredes altas,
para se fazerem, e acabarem. H. Seraph. 1'.
4,. PUl't. 2. p. 235. § Dar a boa-; visitar e
comprimentar alguma pessoa que chega de
róra. § Cavallo d'estada; que está em estrebaria, e não almargio. Ord. Ar: 1. 495. C. 9.
•terom os cavallos na estada de dia, e de
Jloute" Ord. Filip. 2. 60. "tem cavallos d'estacta, e que não andem a pasce!'» § De /JStada; de demora, e permanencia n'um 10gar.
a:;studuo, S. m. (I. pop.) Pompa, fausto,
1u:.:o: o casamento foi de estadão.
E .. tutlcudor, u, S. O que, a que faz ostentação, alardeador de estado, pompa. Arf.
7. 15. "os Judeus esperam bum Messias estadeado/', e não bumi lde, corno Jesu Christou
a:;"tt.tlc,.,', V. trans. Ostentar fausto.
Estlldcó", V. intrans. O mesmo que
a,:stlldclÍ.'·'''c, V. ref, Mostrar-se com ostentação, pompa. Autegr. t. LI. fazer estado, alardear; patentear com ol'guLbo e soberlJa.
a:;"t,uleh'o, . m. Peça de madeira em
que se prende o papagaio, e onde elle come; gaiola de papagaio. Alguns dizem, menos conectamente, cstalei7'o.
loJ.. tutleh., S. f. (ant.) Cadeira alta. nobre,
cm qne se sentavam os magistrados, e os
reis. Ch?'. J. I. 2, C. 8. CltIlha, CataL dos H.
IW Parlo, 2. C. 22. "el-rei teve as mãos na
vstadela" Etucict. /
),;st,'tllo, s, r. (I. geom.) Instrumento para
medir a distancia entre o observador e um
ponto afastado.
E .. hidlo, S. m. (do Lat. sladiwn) Carreira, arena, côrso, área, onde se faziam jogos, e se corria o pareo: tinha L'25 passos
"eométricos; é a oitava parte de uma milha.
R Correr o, ou no cstaclio . diligencia para
obter o premio: "muitos correm no estádio
que não são coroadosu i. é, vencedores, não
conseguem o premio, nem ganham preço.
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V'icil'a, . 5'29. Exho),t. I AcçUo dos Sino. 2. tica. 01'(1. Ar. 2. r 136. § /l11~ã() (Pastadll;
204. L. § Estádio, por estacto. JJla/'i; DiaJ. 4. motivos politicos: do goveruo politico inc. II "padrões de pedra de dois estadios de terno, e relações externas. B. 2. 2. 7. e I.
homemu B. I. 3. 3. traz "hum padrão de 8. 6. Luc. 2. c. 5. Ord. 2. 59. PI'. .ras petições
pedra d'altnra de dous estados de homemu do -u opp., ás de justiça, mel'cc, ou graça. .V. Estado, que é o certo.
p/,cso d'eslaâo; preso politico. § Prisão (t'csEstn.liótll'OIlIIl, S. m. (do Gr. stadion, tacto ,: para presos politicos. § Estado cl:vit ;
estádio e dramas, carreira) (t. ue antig.) O a eXlstencia legal do individuo na sociedar/ue no exercicio' da carreira corria um só d~, a s~a sitnação nas varias relações da
estadio: e em accepção mais g-cral, o que vld~ .oclal. Estado: graduação, pl'edicamense exercitava a correr 110 estáclio. 11. Flor. to CIvil. Aulo ilo Dia de Juizo: "hnm homem
4. p. 226. "ceder á celeridacle do mais fa- do lUeu astado. da minha cla se. § EsllUlo;
mi~eraelos estacliodromos.
profissão, 11.\0do de vida. § Estado civil; elo
a':,,/,ntlísta, S. m. Homem d'estado; poli- s~lteiro, casado, ou vinvo; a situação uo illtico versado nas materias de alta adminis- dlviduo em qualquer d'estas condições sotração publica: .e.stadista como Italiano" ciaes. § 7bmar estado; casar-se. § íl. 'fomar
Vicil'. Bcm. L. e Cat. I. 276. 2.
modo de vida. !l DaI' estado; dar modo de
EsCadístlcll, S. f. Ascieucia d'estado, ou vida. § Eslado elc nature;a; estado primitido estadista; a sciencia do g-overno, da po- vo; aquelle em que ainda hoje vivem muitos
selvagens; opp. a estado civilisado. § Estado;
litica elas nações. § V. Estatl l.ica.
a;;stlldíslic:omcnlc, ad V. Seg-undo a es- pompa: "inimigo de estados" UM. J. III. 4.
taelistica; conforme aos principios Lia esta- C. 75. § Estado; casa, e familia com o mais
distica.
trem ele algum personagem, ou principe; i.
a';Slllllí"'lIco, li, adj. Pertencente it esta- é. a equipagem, cortejo, cavalgaduras, coches, pagens, e mais adherentcs da pompa.
distica: v. O, mappa-.
];"tilllo, S. m. (do Lat. statu~) A situação, que tem alguma pessoa, em razão ele ol'ficio
e relações ph)'sicas, ou moraes; a posição, 011 por seu grande tractamento. Casto 3. c.
em qne se acha alguma COllsa, ou pessoa: V. 137.
n9. "o g-overnador estava com seu
{J. as fabrica.I estão em l1Wlt estadQ; a agriCltt· astaclou "os reis fazem honra, e estado de clum em pessimo estado; o estado da saúde; o rem adorados.. ostentação de realeza. Feo,
estado cle cidadão, de ca1Jtivo. ICestl'anociro; (J. L. 151, l. § Coche, cavallos de estado,
o est!1do das finanças, etc. § Estaclo; termos sceptro, .foias do estado real; para pompa.
ou ClrCUITlstanclas em que alguem 011 algu- Looo, DescI'. C. 14. § Mesa de estaclo (no pama cOllsa se aclta: V. {J. está em estado de scr- ço). 11. Dom. 2. 6. L7. a que elrei dá a cervir: estado de saúde, de miseria, de pobre- tas pessoas de graduação para irem a ella.
;a, de doença etc. § O periodo, em que as § Navios de-o "em que havia alguns nacousas estão como estacionarias, não au- vios) de esta1.o, douradas as popas, e proas,
g-mentam do seu ser para melhor, nem decli- omamento em que etc.1) B. 3. 3. 5. ~ Vil' a
liam a mal; parada; conservação da cousa eslalto; crescer a postos. oflicios do goversem progresso, ou decaclencia. Vieir. 10. no, grandeza civil, e honras; medrar em
287. '2. "o imperio que os Portu.!;uezes fun- fortunas. B. 2. 2. 9. § Eslado maior; corpo
darão na Asia ... em tempo d'el-I'ei D. Ma- especial de oUiciaes scientilicos, a que pernoel, teve o seu angmento; em tempo de ... tence principalmente a execução do que diz
D. J. m. o seu esllUlo; e do mnitos tempos respeito á estrategia, manohras do exercito,
a e. ta parte padece a sua declinação" Vieir. 9. etc. § Estacto maior de um regimento; a cor318.2. "peccados qne fazem-" (de Imbito, ou poração dos seus ol'ficiaes. S Estado maior
longo tempo) Paiva S. 3. r G3 V. assento. § (te um gcnerat; os ol11ciaes de patentes suSocLCdade civil constituida em corpo de na- periores, que servem debaixo de suas orção com autonomia e independencia, qnal- dens, V. {J. ajudantes, quarteis-mestres gcquer que seja o seu regimen politico: Por- neraes, ajudantes de ordens, etc. § Che/i; de
tngal é. nm estado monarcllico, a França é estado-maior generat; o general, que dirige
um estado republicano. § Sociedade ci vil mo- toelas a operações do exercito sob as ordema, constitui da com autonomia propria dens immediatas do general commandante
no ([ne diz respeito ii sua vida interna, mas em chefe. § O estado maio]' de um ea;ercito,'
não formando por si só corpo de nação, sen- são os ofllciaes generaes, que o commarldo parte integrante da unidade politica que damo § EstaI' de estado maior; e estado maior,
se chama 7'clJubtica federat: V. g. o Eslado se diz do capitão que fica de guarda ao quardo Pará, de Pernambuco, da Ballia, de S. tel vinte e quatro horas, e tem a superlllPaulo, etc~ dJaqui a designação das grandes tendencia d'elle. § Estado de paz; estado dc
nações feaeraes republicanas: Estados Uni- guerra; diz-se das nacões, quando e acham
dos da America do Norte; Estados nidos do em guerra, ou em paZ. § Estado de sitio; ~i
IJrazil, etc. § Estado em geraL; a sociedade tuação de uma praça ou outro logar, cercacivil, a aggremiação qne constitne a unida- do do inimigo. § (it. por ext.) Suspeusão
de politica de que fazemos parte: V. g. a temporaria das leis ordinarias, e sujeição
rectlitas, as despezas, as dividas do Estado: a um regimen militar despotico, medida
Q bom cidadão não póde ser inditrerente ao ordinariamente decretada por occasião de
bem do Estado. § EstlUto; o governo politi- revolnçõe~, como meio violento de re~res
co dos povos con. tituido~ em sociedade ci- são. § Estado clo meio; entre os mechanLCos,
vil. Fala de D. Aleixo. B. 2. 5. 2. "secreta- e a nobreza, era o de certas proli sões, que
rio do ESlado" B. L 8. 6. '<t'ei que não es- se fundam em sciencias, v. g. o pintor, \)0teve no - mais que bum annou § SlXretario ticaçio) esculptor, cirurgião. Ol'ct. L. 5. 7'.
do estaclo, dizia-se (por de cstado) o que ti- 90. e L. 4. T. 92. mas deviam ter cavallo, e
nba mão fiO governo da sua repartição, e tractamento decente, os quaes eram mais
dava ao soberano informação, e razão do considerados que os mechanicos, ainda de
eslacto das consas do seu cargo: a,Slm o es- aquelles que tinbam 7nesteres /wnrados, de
creveram Sousa, V. do An. L. 3. C. 26. e que tracta a Ol'd. Ar. L. 5. T. 20. § EstiUlo;
L. 6. C. 3. Luc. 2. C. 5. e 10. C. '21. do gover- (ant.) ol'ficio de defuncto. Etucid. "dizer por
no reino. Leão, CM. Sancho ll. r 227. "do nossas almas tres cstlUlaS> § Estados; róes
conselbo deIrei nosso senhor, e seu sccre- de culpados; apontamentos summarios, (IUe
tal'io do Stado" (cdiç. de l774. 7'. 1.) e a t: o escrivão deve fazer de certas culpas, lie
208. "conseluo do Esladou Assim vem na que os juizes devem mandar fazer autos,
Ord. t;. 2. 59. pr. e L. 3. 5. pr. e 7. 8.3.2. Ol'ct. Ar. I. T. 5. 9, e V. p. 1l7. no 1'.2. pr.
7. 8. § Secrelano do estado da lndia, do Bm- e T. 23, 55. r. l42. e cil. Orel. Ar. 2. 60. 17.
zit, dos respectivos governos. Provo ant·1Ja- e L. t. 1'. 23. Os estados que os tabell iães
Ta elles. § Estado; as terras de algum senllOr: deviam dar aos corregedores, informações,
V. g. os estados de Bragança, ou da casa de escriptos das malfeitorias, elo vereamento
Bragança. Sagramor, C. 9. "senhor de meu da terra, policia, bemfeitorias dos conceestaâou. § Chefi; do cstalto; o magistrado lhos, e mUltos artigos de economia, e regisupremo da nação: imperador, reI, presi- mento da terra. V. pI'. e para{l. 31. 34. Fidente da republica, etc. § Homem d'estlUlo; tip. 5. 50. ln'. e 2'. 51. Orá. A.f. 2.59.4,0. -os
estadista. ~ Ciumcs d'cstado; do reinar, e que forem em os ditos crimes pelos estlUlos.
governal'. Luc. lO. C. 6. § JI1atel'ia d'estlUto; "se a querella (d'adulterio) for jurada, e fipotit~ca, do governo. § Scicngia d'esta~o; zer certa prova, ou estado ... prendam o
politica, do govel'llo, da republLca; estadls- accusado.. ctt. Ol'd. 5. 58. 14. i. é, por sum-
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rrnrio, autuacflO testemunhada denuncia em
fórllla: (eslal, Franc. antiq. memoria, livro
uc assento) pI'ocessos verbaes) ou róes de
eulpatlos. V. o T. 60. 17. do cil. L. 2. "OU
lhes foi dado em eslado» Ord. Man. I. 60.
71. "poer em eslado" it. Itelacão das querê·
las, que as p~rte.s dav~m aos escrivães, e de
outras malfellonas. Clt. O,.d. 1. 23. 1))". e 1.
1j it. Informação dos abusos e necessidadrs
cle vereamenlo. Otd. A(. 2. 81. II. "eslados
""oraes, que se devem remediar com consefho dos vereadon's» "eslados especiaes dos
culpados» § Os estados; i. é, os tres antigos
estaclos, ou classes da uacão: clero, nobreza e flOVO. Goes Vlt1'. Mán. 1. C. 26. Leão,
011.1'. Ar V. C. 2.• e que com eire)' andasem sempre seis do conselho, repartido a
tempo. e mais um 1Jrelado, e hum {tdalgo,
e hum cidadão" § Um, ou dois eslados de homem: uma ou duas alturas de homem 01'diual'io. V. Estádio. § O terceiro eslado; em
historia de Franca, o povo, a classe burgucza e popular, por opposição á nobreza e
clero. § lIetigião doEslado; aquella a que U1Da
a nacão presta cnlto omcial, sendo n'este
rop-imen as outras reli~iõcs orclinariamente
10LCradf}s. § (t. ph)"s.) Estado dos corpos;
disposição particular de suas moleculas, dependente do grau de calorico que contém,
sC;;llndo a qual se apreseutam como sólidos, líquidos ou gazosos. § V. Condição, syn.
a""I.rul"'lbo, s. m. Pedaco de pau, como
fuei l'O de carro. lltul.
,·,,,alle, ou Est,H, Ir. Estaes e Ostaes.
fi:st;ics, S. m. pI. (t. naut.) Cabos gros'os que vem dos mastros a flxarem- e na
proa do navio, por meio de cadernae . Outros dizem: Oslaes. V.
l!Jld;·.ru, S. f. Tr~.balho afadig'oso /. grandc cançaco, fadiga. § Dar unia es ara de
pancadas; dar muita pancada, ~ovar, derrear. U/i$s. 1. sc. 4. (. 38. § Dar eslafa;
dar carreira, correr a sapateta, obrigar a fug-ir. Eu/l'. 1. 6. § DQ1' alguem um.a eSlafa; anllar JlJuito cançando-se. § Da'/' uma estllfa
et alguem; obrigaI-o a andar mnito com excesso de fadiga. § Maçada: o charlatão faUador, matante, que sécca, e caustica, dá tuna
estafa; ou pree-a um chasco. B. Pel'. § Esla{it; (fig. e pleb.) eugano malicioso, com
que se lira a alguem o seu destramente,
cOIl1 cor de emprestimo, ou á conta do negocio, etc. Arle ele Jí'ttrt. (. 346.
1'lllnfndilh'lI, S. f. (I. fam.) O mesmo
que Estafa.
E"illfitdo, a, p. p. de Eslafar; e adj.
muito cançado, excessivamente fati.gado. §
i\1llitO visto, ou ouvido, e por isso muito
maeante: os espectaculos do Circo estão
muito eslalados; i. é, tem-se repetido tautas vezes, que já aborrecem, maçam. § (t.
pleb.) ~llIito gasto, muito usado, velho:
uma hotas estafadas. § (it.) Deneado com
paucada. § (it.j Assassinado.
F.stur""i1r, u, S. O que, a que causa, ou
dá estafa. § (t. pleb.) Que furta com destreza, e industria. V. g. a titulo de emprestimo, uegociacão, etc. alicantineiro. Al'le
de ii'twt. C. 59.
J;stnC..mcnio, S. 01. Cancaco, diz-se
principalmente do cavalJo, eté.· Rego,.Alv.
C.

I.
E"'h.fl'II·, V.

trans. Dar estafa. § Cançar
g. estafou-me o cavallo. § Ahorrecer, maçar: estafou-me com uma secca. §
(t. pleb.) Dar muita pancada, dar uma grande sova. (ii.) l'urtar com destreza, artimanhas, ~ industrias. Al'te de Ftwt. r 6. § (it.)
AssasslDar.
Est.. rú.'-se, v. reL Cançar-se, fatigar-se.
t'si.. rólro S. m. (do [tal. slatriel'ej (ant.)
O moço que acompauhava o cava110 a pé,
jUllto ao estribo. Viei1'Cl, Ca1'/. T. 2. 208.
e S,erl1.t. 10. 160. 2. moço dte~poras, ou da
cstl'lbelra.
·:."I.·.. rerlllO, S. m. (do ftal. slatel'mo) Figura qe Itomem, de pau, e movei, que tem
Ila mao um açonte, e em outra um escudo, onde o cavaUeiro toca com a lança e
a faz voltar; a destreza consiste em o ferir e não ser atcancado do açoute; volvese sobt'a um eixo. Rego, Oav. C. 80. § lig.
Pe~soa pasmada, ou inactiva, de apparencia besUal: (,Por baixo das palpebl'as qua i
muito:

V.
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),;lIinllÍ." V. intrans. Dar estalo 0\1 cst:tcerradas aquelle estalermo ... olhava tambem atlentamente para o chancellel'1' A. lo~: senti estalar; a porta eslal')11 ; eslu/nn
JJerc. "longe, c. 15.
o clJicote: eslalam os ossos quebrando-, e.
t:st.. rt\l II , S. f. (ant.) ou
§ Rachar, fender-se: estalou o ma tro; csI;;.. tnrele, S. m. (do FI'. es/alelle,o do flal. la/ou o vic1.ro do candieiro. § oar 1'01'10sla/fa, estribo) Correio qlle vai a cavallo, e mente; rehentar com fragor: v. g. estala
leva cartas, e encommendas d.e um logal' a o ai' com tl·ovÕes. Maus. V. c/o ArD. 6. C. IfI.
outro.
"eslaJ.ando os foguetes." § fig. Arrebentar:
a;;"H.rcte!t·o. '. m. 11§tafela, contluctor v. g. estalar de 1'iso, de {ame, de l'rio: il.
de carta, r. éllcommendas. D. F. Man. e.lalar com dÓI', 1JeZQ.1', elc. Patm. P. 2. C.
Carl. 95. Ucnt. 1. § Iteligioso, que admillis- 104. e IGI. -á fome. á sede. Viei/'. 10. 18 .
trava o correio da communidade.
~ fig-. Estalm' a paciencia; perdeI-a. Blt4t. §
l;l81Ilfím, s. m. (ant.) Azorrag:ue, ::IÇOU- 'ii. Es/alar o COTação a algttem; soffrer Ulni!
te dolJradico de castigar o cavallo. Cosia, gTanele dóI' moral. § ii. Eslalar uma 'revolta;
Gcorg.3.
arrebentar: arparecer de re.pente, sem ser
F.~laglál·lo, ", adj. Que se refere ao es- esperada. § Eslalar a caslanha na bocca a
ta!!io.
alguem; (loc. fig.) não conseguir o que es1':""'l;io, S. m. (anL) O tempo que pra- perava, e tinha qlla. i por certo. § Eslalar
ticava o advogado, o medico, etc. antes de lJ01' alguma cousa; (ioc. fig.) desejaI-a IDuifazer uso da sua profissão; aprenelizagem. to anciosamente. § Nas hOl'as el'estalw';
.;;s',ugllaçiio, S. r. (do _Lat. stagnalíoj \!:s- (ioc. pop.) de grande batida. § Usa- e ás
tado elas aguas que estao esl.a1l[lleS, que vezes t!'ans.
não correm: dos humores que nao circlll':slnleh'o, S. m. A armação de pedra,
Iam, etc. § No fig. diz·se da suspensão, ou sobre que assentam a~ traves, e a envasainterrupção dos n gocios, do commercio, dura, 0\1 arll1acão de madeira, que sustem
etc. falta de gyro, e.mpate de fazendas; fal- as embarcações em quanto se fabricam. II.
ta de circulação monetaria, etc. Atv. 27. de l. I. 96. Viei,'. 10.219.2. "no mesmo esladez. 1802. 111'.
/eiro onde fora fabricada.. § EsUtr alrllt1lta
EII" gUI'ulo, p. p. de Estagnar-se; e adj. cousa no eslaiei7'o; fig. estar a fazer-se, a
Que lião gyra: v. g. agua - ; sangue esta- acabar-se. § Pór algw~m no eslaleir'o ; ategnado.
nuar-lhe muHo as forças corporea '. § it. reEstnglllll', V. trans. Fazer estancar, tí- dl1zil-o á ultima pobreza. § Lagar em que
rar a correnteza a algum J[quielo; e fig. fa- se constroem ou concertam navios. § ,no
ZE'r cessar a circulação: v. g. - o C0111mel'- Ceará, Bl'azil) Leito de paus sobre I'orquicio; - os e/feilos commel'ciaes. Decr. ete 15 !lIas, em que se põe a seccar carne, milho,
março 1832. it. Eslancar, e não dar saída. etc.
El!ltng'ui"'-l!!c, V. ref. Ficar sem correuEstnlcjadúl'll, S. f. Estalo dos ossos, esteza a agua em algum tanque, etc. § fig. taliclo. Ai. P. C. 1!i2. primo ed. na 1/,5 vem
Sem circulação: V. g. os hUl1L01'es do corpo; estalajadwra.
o c011"TI1m'cio, etc. estagnam-se. 3 -em ocio;
F.~tnlt'jill·, V. inll'ans. l~stalar, dar estRem deticias : ficar n'ellas inactwo.
los. § flg. Tiritar, tremer de frio. FI'. '111.
J;Slagllícolll, adj. Que vive em tanques, de Jes. \. 1'mb. 4.
em lagos.
),;otalído, S. m. O estalo. Galheg. 4. 08.
.F.s.águo, S. m. (do Lat. slagnwn) Tan- ,,'oa do açoute o gémino estatido» "de I'yqne, lago, hacia, bahia. 8a?"I'ei7'os, 215 racmon o estalido soa» Ireniw da Ltts. L. /l.
"no qual porto, que lle hum estagno de qua- esl. IOC. "estattütos nas crateras ou furuas
torze milhas em tomo, etc.».
de VulcallO" B. Flor. 2. '1.'17.
E~t.ill. V. Estay, Estaes e Ostaes.
E"t'-'";., S. f. (do LaL slale) Estrebaria.
El!!tlllúetlcn, V. Estalactite.
D. F. Man. Carl.
Estlllllciírc.'o a, adj. Que tem estalaEstúllill, S. f. (L marit. e de com.) Dias
clites.
de demora, Ou de prancha que os navios
ESilllactite, S. r. (t. miner.) Concrecão, mercantes tem em alo-uns portos. V. ell1
ele fórma ordinariamente de um cone invel'- Dia. instrucções de 28 /tejunho de 1817 ál;ertido, produzida pela acção das aguas intil- ca da escravalura.
tradas atravez de matenas calcareas, e que
E8.,.lo, S. m. Saído forte e repentino
parece como que suspensa no tecto das gru- que faz o vidro que quebra, o açoute vi~ra
tas e outras cavidades naturaes.
do, o trovão, os dedos dobrados ou estlraEsl.alllctlilco, ", adj. Semelhante a es- dos, os ossos que se quebram, etc. ; estai ilactite.
do. FerI'. Epitat. - das seitas, di.sparadas
EStll!L\l1ll, (melh. que Estralada) S. f. So- com força. !'i Um estalo; (fig. e POI)') umlJonido que faz qualquer corpo, que estala, fetão, uma bofetada. § D'estalo; ( ig. e pop.)
que se (IUehra; S0111 forte. Per. Bibt. 3. 691. de repente, sem ser esperado. § Ser el es/et§ fig. Bulha, rumor, e desordem, quese sabe, lo; (lig. e pop.) ser excellente, magnilico :
e consta com gritos, ou procedimentos pu- ci um vinho d'es/ato. § Festa d'es/alo,. (lig. e
blicos, cousa soada. § Fazer estalada; aba- pop.) de grande poml?a.
los, estrondos.
E.•• tàmngo, e denv. V. Estamal;'o. !re.!.
E"tnlúdo, p. p. de Estalar; e adj. Arre- Vida, C. 9. B7'ilo; Vieira; e J. I"CI'I'. (Ie
bentado, rachado, quebrado d'estouro. B. P. Vasco nas comedias escreveram muitas veEs',nl4ldiu', S. m. Arvore da família das zes estamago. § Eslomago (mais aualogo ao
auranciaceas, do matto virgem do norte do Gr. e ao Lat.), é hoje o·usado.
Brazil.
EstuDle... i.." V. trans. Torcer a lã para
Elftolúgcm, S. f. Casa publica, onde os lhe tirar o crespo e reduzi-Ia a estambrc.
viajantes se agasalham pGr seu escote, ou
Estàm'"'e, S. m. Estame, lã cardada, lio
preço. § Pousada; e (j.g. Luc. 2. C. 12. 1J. da nrdidura. § Certa especie de tecido gros102. "eslalagens da mentira».
seiro como baeta. Lei de 7 novo 1766. "a'
Estlllngmíte, S. f. (t. miner.) Concreção lãs inferiores se empreo-ão em tecidos de
ela mesma natureza que a estalactite, e a el- baietas, ou eslambres» (ESlambre, em !lesla semelhante, com a d'iO'erenea que se le- panhol, é a lã !lna torcida, que serve para
vanta do solo, em fórma mãis ou menos pann..o, estamenhas, e outras télas; e para
pyramidal, unindo-se ás vezes, com a esta- meias: e fio de lã, ou seda elo ardume,
factHe pela extremi dade do cone, formando di verso da trama]. § Eslambre da viela; (t.
como que uma columna de estructura ca- ant. e poet.) o fio da existencia.
Estame, '. m. (do Lat. 'stamen) (I. de
prichosa, fantastica.
.'stallll;lUítlco, u, adj. Semelhante á es- bot.) Orgão sexual ma, culino dos vcpcl.aes
talagmite.
.
phanerogamicos, fOFmado ordi uariamente de
EstnlujlltlcÍI'o, u, S. Dono, ou doua, ou um fllalllento, que nasce elo centro da nór,
administrador da estalagem. ilf. 1. 4. f. 8. e termina pela anthera em fórma de cabe2. ~ Eslalajadeira; mulher de estalajadeiro. cinha coberta de um pó amarello fecu!!El!ltalíio, S. m. (do FI'. ant. eslalon, hoje dante. § :Fio de tecer. ti [jg. O fio da eXlsétaJ.on) Craveira dc tomar a altura, e esta- teneia: .tecer o esta", ela vidall Utiss. 6..
tura dos bom811s.
112.
11Htalór, V. trans. (t. poet.) Lançar, proEsta'llcnlJu, S. r. Tecido dc lã gro sei·
duzir estalando. F. Etys. 7. 6t. "como .fove 1'0 e pouco tapado. Art. elel-S Sisas, C. 6.3. II.
eslalou Palias do cerebroll.
!Dom. l. 2. C. 43. BrUo, O. r 455.
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J~"I""H'.. hch·Ol s. m. Fabricante de eslll1Jlenhas. § O que as vende.
E.'!lhml(~nto, S. m. (do Ilesp estamento)
11:~lado em que se pode permanecer, ou
suhsistir. § As emblea, congresso.
(·;"t:lIllctc, s. m. DroO"a de vestidos anlig-a; especie de estamenlla fina, procedente de ltalla. Casto L. 3. r 280. ercalcas de
cstamete de Milão"
F;stamilli.cco, u, adj. (t. bot.) Que diz
re~peito aos estames. Brot. C.
:':stnminiHlo, li, adj. (t. bot.) Que tem
estames.
!,stlDJlliuilrlo, li, adj. (I. bot.) Diz-se das
nores duplas, que tem as petalas suprannmerarias formadas pela transformação elos
estames.
EstnmIJlífCl'o, ", adj. (t. bot.) Que tem
e tames. BTOt.
1':!llulUln~so, ós~~, adj. (t. boI.) Que tem
esLames mUIto salientes. § /i'lOI' - ; a llór
masculioa, que da sómente estame'. 87'Ot. C.
Estam;nulu, S. f. (t. bolo) Estame rudimentar.
.EMt""'I'", S, r. (do ftal. stampa) Fignra
impressa em papel, pergamioho, seda, etc.
por meio de chapa em maeleira, ou metal,
pedra IithoO"raphica, ou ouLro qualqner proc so tle impressão. Barreiros, f. 175 V. era
soneto d'el-rei de França ... impresso ...
com muitas estampas" B. 'L 3. 2. ergolTa de
veludo preto com Ituma estampa" § Impreo·
~a d~ !IDprimir. § iJa7' á estampa; fazer
lm[1rJl1Jlr, pnbhcar, § Estampa ,. a impresão que se Faz e deixa: v. g. estampa da
ptanla (lo p8: do sinete: e' fig. eras suas
cartas são - elas perfeições da sua alma"
§ Obl'al' d' estampa; por um certo modo taxaelo, e como paI' certa forma. 8em. L. e
C. l. 276. 1. § Imagem, desenho. § TY[1o perfeito, bello na harmonia de suas fôrmas e
proporções; aquelle cavallo é uma estampa.
Estllllll'l'ldo, p. p. de Estampar' e adj.
"livro estampado" impresso, gravado; e fig.
.imagem estampada na alma" Eneúla, 4.
1. "pés estampados na areya"
Estullli.adôr, S. m. O que estampa' o
que trabalba em estampagem. § it. adj.
E.st'ln.II.Í1;;CIll S. f. Accão e ell"eilo de
estampar.
l':s(,ullIl'i1r, v. trans. (do !tal. slampare)
ImJlrimir algo figura; ou escriptura. Bar?"cwos, {. 58 v. -estampar a sagrada escril?tnra" fig. Arr. ~. 3." "es/ampar semsabonas"
§ Abnr ao 1Juril. § Deixar a impressão, ou
figura imprimiudo; I\"ravar, impressionar:
V. g. estampar o 1)8 na areia, o sinete na
cera: e lig. ViTiato, 10. estampe na alma a
iIlusiva imagem» § EslampaT os pés em
tcn'a " sa ir em terra, ou pór-se a pé. §
)Iostrar, ostentar: <cReligio ·os, que com
seu nome, e habito estampão humildade
ao. olhos d@ mundo" A7T. 7. 7. § Modelar,
conformar em alg. exemplar: -cultivadas...
por acabar de os estampar e transformar
cm Chnsto" Luc. 2.. 8. § Estampar os óthos
com especies visiveis; impressiouar. afigurar n'eUe algum objecto. id. 5. 5. "a si
lhes estampou os úLhos, que lhes appareceo,
e o viram noutra figura"
E!!ltaIJ1Iuir.se, 'Ir. reL Ilg. imprimir-se,
retratar-se: V. g. estampar-se a a/.ma com
imagens. Luc. 8. 19. -- aLgum objecto, na
von/ade. Lobo, Egl. 5. gravar, impressionar:
erestamparem-se os sentidos com imagens"
Luc.
.,:SllllUlllu';n, s. r. lcabrica, ou loja de
estampar papeis, chitas, riscados; de vender estamras, ou registras, mappas, etc.
Alv. dc 13 novo 1783.
":sta1Ul,cli'o, S. m. O que imprime eslal1JpaS; o que estampa chitas, papeis, etc.
S O que vende estampas, registras. § Abridor de estampas, gravador do estampas:de chapas, Laminas, ou em táboas para chilos, e papeis de armai'. § Estampeim, S. f.
~[ullter que vende estampas.
•':st"U1I,;do, S. UI. O som forte e repentiuo; paI' e,v. tio trovão, da arma de fogo, da
mina que l'ebeuLa, de uma arvore que 'e
qnebra, e abate. § fig. TIrado, estrondo; e
lig·. acção. feito de grande nomeada. Fl'eire, lJ. 157. "aquella guerra acabasse com
algmD eslwll1Jido"

I':~t"ml';lhll, S. r. Diminut. de E tampa.
Lamina, on chapa de l1Jetal, em que estão
abertas leltl'as, notas de musica, etc. para
se estamparem em papel. § 'dia, de fórma
rectangular, eom a erfigie do soberano, 011
qualquer emblema naCIOnal, e indicação do
valor, e é collada nas remessas postaes para
pagamento previa do respectivo porte <10
correio. § St'llo de eslampilha; sello volante
para reCibos e antros papei , aos quaes se
colla.
F.sd·'''''I'iI!,lldo, ]lo p. de E tampilllar; e
adj. Em que e paz estampilha do eorreio:
,'uma Carta esta11lpilhada..
z;:,'ltnllll)!IhL"', V. trans. Pôr estampilha
do correio; sellal' com estampilha: "cstam1Jilhar cartas, jornaes"
Ji:slàu('a, s, r. Divisão na mas eira, onde
a massa e põe a levedar.
F."fi~nç'~, S. f. Estada. Et'fl'. 2. 6. § Paraela. § EsLancia, logar onde se para: oode
alguem se posla para defender, etc. Galváo,
Ch?'. lJ. N. 2. t: 240. § Svr úoa estança a al01lcm; estar-lhe b(lm, ser-lhe decente alguma acção que faz: e sei' má esta71ça; estar-lhe mal: phrase antiq. do Nobil. r l'L e
13. "alllando muitas mulueres, C]ue lbe foi
má estança" Oret. r I. 63. 7. "som teúdos
de fazer bem, guardar·se de erro, e má estança" i. é, cou.sa que lhe esteja mal; cle
mao estatlo. § Estança; (ant.) na metriiicação: V. Estancia. L1ls. 10. 45. "mais e.slanças cantilra esta sireua"
Estancação, S. 1. p. U·. A acção de e .[ancar, de suspender o Cu.rso de fJualq uer
líquido: V. g. - do sangue. Pharm,. '1'. erestancação da \impha jnnta nos bafe"
r,;"'t:illca-ClI\"'UOs, S. f. Herva da familia das e. cropllUlil.rias, amargosa e purgativa. (Gratiola.)
Estaocadclra, S. r. lierva adstringente
da farnilla dos plumbagineas. (Slaticc, ou
Gramcn po/.yanthem717n.)
, (i:stancõtlo, p. p. de Estancar; e adj.
Estaguado; e fig. "pelos excersos de huma
não estancada beneficellcia" i. é. não exhausta. § ExlJausto de forças, cançado. 11em.
FLor. B7'itO, V'iag. Rl'as. (. 7 . "eslancados o
soldados do trabalho"
.,;stllUC("', V. trans. (do Arab. estançá)
Esjtottar, estaguar, vedar. P. P. 2. C. 17.
aas bombas não podião estancar a aguaI> B.
2. 3. 1. "naOl a podiam estanca7' da muIta
agoa que fazia" ercslancal' a fusta" Lomando-lhe os rombos, ou agnas abertas. lned.
2.. 408. ele sorte que fique estanque o navio.
S Fazer parar o Frouxo, o sangue. Goes. Oh7'.
Afan. 1. C. 32. § Ex.hanrir, esgottar, enseccal': V. g. estancar os vassallos, e povos, com
t7ibutos, etc. Cout. Sold. I. 27. "Dos fero.
esquadrões a sede al·dente. Vil' na lIrna estancar as tuas aguasl> lJini:;, Pind. § fig.
Cançar, esgottar: erfal'il estancar as voutades, e appelites de fazer de pezas" 1'. de
Agora, 1. ~. § EsLantar os cITeitos; não os
deixar negociar livremeute, mas fazer Lravfssia, ali monopolizai-os. Atv. 10 jtt7!h.
1755. § Eslancar-se, v. rer. ou
),stuncÍI)', V. intralls. Deixar de fazer
agua: .. o navio não podia estancar. g Cessar
de correr" "a agoa não estancou" erestancou
o sangue da saugria, ou hemorragia." Barreiros, r 206. V. estancou a fontc. Ac. dos
Sing. 2. 224. ,,'e o san~ue não estancou, a
minha veia se estanca. Ii. de Suso. C. ~O. fiO'.
"estancou a corrente da sua misericornia"
11. P. • emquanto deu do azeite, creceu-lhe,
como o não deu aos outros, estancou" i. é.
deixou de crescer-lhe no vaso, seccou-se o
manaqcial. § tlg. Canoar, exhaurir de forças, eançar com trabalho. Lobo. r. 4l § !lg.
Não correr livre, ou como d'antes o commercio do.' generos que entravam. Couto, 8. 15.
.. trato de grande importancia ... logo es/anCOu>' "embarcações carregadas d'elles (mantimenLOS) ... que agol'a se havião de estancar com a guerra" Id. 8. 3~_ deixar de acudir. § Usa-se tambem ref.
I' l;mCU-I'io , S. m. Eng-enllo com que
se tira agua de rios, poços, etc.
I' ·ti~J1cu."àlJ;;uc, S. m. A.rbusto da familia das compostas (ch7'ysocoma sa!1guinea),
que se encontra no norte do Brazll.
Estnncch'o, S. m. O dono, ou feitor tia

estaneia, qne vend l11atleirll, lenha on t'arvão, etc.
1':IS/iIUCill, s. r. Parada na jornaua ; paua, descontinuação. Vicir. J. 30~. 2. § I.o"ar
anele alguem e tá, ou pam a clescan 'ar do
cl,lminho. § A. ento, morada; resitlencia :
"o proprio lugor de AcaxUllla em a priucil'1l1
cslancia deliali (rainha Saua) onde Linha .-ua
camara, e cÓ1"te. B. 3. 4. 2. ~ Logar onde alguem esla de a ento por algum tempo: V.
(I. no acampamento, arraiaes: "aqni era a
cstancia de A.quilles" ou no campo da batalha. CM. A(. V. C. 21. ou no theatro. IJul'7'eÍ/'os, 24. § O logar, ou po to 110 acommelter, ou defender a praça, onde e tão
eertas pessoas pam o gu rdar. Sego Ccrco
de mu, (. l3~, -a eslaltCl:a S. Thomé" (baluarle a sim chamado em Diu) Fl'eil'B. ~ Força pequena com pouca arlillJeria, e gelltr:
para sua defesa. Freire. .I11lwra/., C. 2. § O
iogar onde esLão os navios 110 porto: "eln
todo o circuito (da ilha 'ocoloral não ha
porto; nem estancia." 8. 'lo 1. 3. • EstancicL
111 aI segura'á Lusas quilhasll (em Pal1Garllne.) § fig. Lagar, di tricto assignaJo para
ahi se fazer alg'uma cousa. Luc. 10. \6. IIg.
Eu{i'. 5. I. eraqui bei-de e,perar, pois tomei a eslal1cia tlesta lembranças Ião doridas" i. é, encarreguei-me, ujeitei-me ao
trabalho, como qnem se encarrega da IJ,Itancia, COl1JO soldado para a defendcr : ."a
e.stancia do justo é o po to da vertlacleJl"a
gloria, e on'de Ile espera, e ag-u l1 rda ~s
mercê.-, ou trabalbos, qne a PrOVidenCia
Ule envia" "es'e monte tle dissoluções, /;05tancia da: concupiscc'l1cias, dos .vicios, dos
sensuae ,,(d'ond nos fazem guerra ellcastellados.) § Rancho: V. q. nos navios: "era
esletllcia dos g-rumetes~ Couto 4. 6. 7. fiO
arraial, "a estáncía das mulheres solteira(qne o eguião)" § Eslanâa; taboa, em qni:
os pedreiros tem a cal ama sada, de que s~
vão servindo. § Estancia; ca. a oude esla
madeira, ou len11a a vender; talvez cerca
destell1ada. § it. Casa onde,e v ncle carvão,
etc. § fial1Jo, ou numero de ver os, em ~Iue
se dividem alguns po mas; paI" CJJ. as Oltatava. , cm algumas epopeias: v. (J. cstapcill8
dc ode, canção, etc., ramos: e V. Strole, ou
E trofe; Anlístrofe; Epodo. § no sul da
.l.merica, Eslancias ~ão terras, fazenda,
de linadas a criação de gado vaccuU1, e cavaliar.
FJ..hHlcilla·, V. intrans. Habitar, resiLli r.
§ Fazer estancia, parar l)ara de cançar e:n
algwn sitio. [J N. 2. {. 2H. e 250. "se c,lava
longe o lugar oode determinavãu estancÜ4r"
§ Demorar-se e~ .algum lo~ar. §.Ji.!st([nci~l'
se, V. reL AlOJaI-se. H. lV. 2. I. 308. (falI.
uos viajantes que iam juntos)..
.
Estllu ici!'u, s. m. (L. uo lll"3.Z1l) I'rOl)l"leLario de uma ou mais estancia , fazell'Ja!l,
ou terras de criação de gado vaccum, e cavallar no Estado do lUa Crande elo 'uI.
Estunclõ!n S. r. (l. do llio Cirande tio
Sul) Pequena estancia' chacara.
Esta'llcO, ti, adj. De pejado, esvHziado,
esgotlado. § - S. m. Loja onde. e vcndem
tabacos, e tanque. Couto, 10. lO. 6.
EstulJdá.·te, S. m. (do L t. barh. stalltardus, ou standardus; do Alem. standcl1, illlmovei, porque anli!\". o estan(/a7'le era Il:-o)
llandeira, insignia oe um corpo militar, e-pecialm~nte de cavallaria, on distincLivo d(~
corporação religiosa, ou de ociedade civil.
§ Estandarte 7'eat; pavilhão vermeJllo com
as armas reae , que se arvora só quaudo
e.ta o rei presente, a bordo de algulllnavio,
em edificlO publico, no pro[lrio paço, etc. §
Bandeira quadrada com as armas rcaes, que
antigamente levava o alferes. ,forno (t'A!"r. I.
c. 6. f'. 5'l. Difl"eria da bandJ.!irareat, e do (Juião
7'eal. § Nos fILed. 2. {. 95. se P C]ue quantlo
D. João II creou marquez de Vllla-Heal ao
conde do mesmo titulo, D. Pedro de MenHzes, com a espada do conde cortou as POlilas do estandarte do rnarquez, o qual ficou elll
bandeira quadrada como de principe. \. Ch~ .
de Rfs. C. 79. Viei7'. lO. 307. § fi 1\". Aute Iguano, a pc 'soa dianteira; que da o exemplo em fazer alguma acção, e guiador tios
outros: "sendo Amata de toda o eslandarte" Eneiúaj7. 136. ~ O estandarle da cru::: ;
a propria cruz. § Estandarte; (l. boI.) no-
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tia Idala 'upcrior que envolve todas as
I·:sti.o, ou E. tu .. , s. m. (corrupção de cumpri l-a. § Eslal' ; convir, ser ul.i1 : v. II.
outras autes da abertura da 001'. § No seu- I hosltio \I.) Gasa de aposentadoria publica, . l1wlhor I/tc eslava, sc se calasse. § Servir de
tido /Jg. u a-se geralmente bandcira, e não ou d~ côrte. ~as cidades, onde os anlitros ornato, e vir ao lallle, etc. : v. [J. essc uc'estandal'w: a bandeira do partido, a ban- reis de Portugal vinllam, llavia paf,os (l?es- lido vos e tá bcm. § Estar em lanlo preço;
deira da revolta, V. Bandeira.
ttios, onde ~e aposentava a sua côrte, e man- importar o custo: v. g. está-me esta banca
t:8tllUgllido, a, adj. Prostrado, exte- davam aposentar os embaixadores. Ined. I. em vinte mil ,'t!is. § Estal' alr/uma cousa em
nuado.
(. 279. e 44.2. "os está os do Hes~io" ~o.n~e al!Jl!em; fazer alguma cousa, e.star ~10 se,:!
),;!Itllnbneuo, V. E tanhadura. Pim.
depois se fizeram os paços da mqulslçao arbJtno, poder: v. g. em lm'lL nao esta
fl8tllOhátlo, p. p. de Estanhar. § adj. e 2ue caíram pelo terremoto de 1755.) ~'outo, acabaI' essas disco,.dia.~ ; n'elle estava tlldo;
tr
li . O ma,. estanhitdo; lauçado de todo, e . 5. 7. «saindo Tenreiro dos esltios (do Ito- eonsistia, dependia d'elle tudo. § Isso não
lJ1ui lizo, e raso. Diniz ld?!!. (.202. § Cara es- cio), onde el-rei passava... saltarão com t! em mim; por não estti em mim. § Eslm';
lanhada; fig. a da pessoa sem pejo, ne.m elle, etc." Ined. 'l, 75. Leão, Chi'. A/. V. C, con 'istir: V. g. n'isso nào esta a duvida:
vergonha. § Ter a cam - ; fig. e provo nao Ó. M. Lus. 7'. 3. C. 26. fies. Ch,'. J. II. C. 63. ..não está a bemavellturança" .. homens sose envergonhar de cousa alguma. § Gué- .. el· rei desfez os esláos da villa, que eram bre 'jllem eslava todo o conselho delrci"
la - ; a que son're sem molestia o grande como em Li boa; e solton á cOrte, que o (com quem se aconselhava, em cujo concalor da comida, e hebida.
acompanhava, aposentadoria por toila a vil- selho assentava a sua deliheração). B. 2.4.
I:stllnluul{u', S. m. O que estanha va i- la" Goes, Chr. l1an. L. C. 20.
4. § Estar ,. ouvir com attenção. Vieir. "eslhas (le co1Jre, ou ferro,
Estllllllrill'dlo, U, auj. e . (I.. pop.) E - lai comigo. § Deiax!7'-se eslar; não se but:!ltllohlldíll'U, S. f. A.cção, e efTeito de touvado, adoidado, estrambolico: é um. lir, Ilem se mover. § Deixe·se esta,' ; fique;
estanhar. § Liga de uma parte de estanho eslapa(Lwdio. § Que é singular, exquisito, espere; não e 'la embora. § IJeixa eslal' t
eOlll 0,005 de chumbo para estanhar as va- extravagante: ideia estapa/l~l'dia.
. phrase exclamati~a que signi.fica ameaça,
ilhas de cobre, ou ferro.
ESr.ll,)hlsíaga·ln, s. 1. (do GI'. staph'l,s, promessa de castigo, etc. : dcw;a estar que
I·l.'ltauhár, V. trans. Appücar llma folha, uva, e agrios, bravo) Planta annual herba- ,já te digo, que já te ensino. § Esta,' bem;
ou lamina de estanho; de ordinario nos cea, da familia das ranunculaceas, que tem lJom de anJe; e fig. eslal' bem, ou mal de
vasos de cozinha de cobre, ou ferro.
folhas recortadas como as da videira; é dinheiro; endinheirado, ou sem eUe. § EsU",tilnho, S. m. (do Lat. stannum) Metal tambem chamada papartis, ou hel'va pio- tal' bem, 0\1 mal de leUl'as. esciencias; posesbranquiçado, lIluito brilhante, leve e 11e- lheira. Curvo, Polyanth. p. 70. 11..0 30. (Del- suil-as; ou não. Eu/i'. 5.8. .. r.slal' meiimen·
xivel, porem mais duro do que o chumbo, phinium staphisagria. Lin.) Brot, C. _
le de leUras. § 1j:slal' bem com alguem ,. r;sO qual r&l.nge ou estala quando o dohram. §
E",tnphyloJllu, S. m. (t. med.) Lesao ou tal' de boa amlsade. § Estar alguma COLsa
Liquido eslanho; (t. poet.) o mar. Cam. § temor da cornea, on de algum outro teci- bem a alguem; assentar-lhe, ajustar-lhe,
(allt) O 'ullpedaneo do altar: omando soter- do ocular.
ficar-lhE bem; e fig. aqueHe procedimenlo
EstllC,ucaçilo, S. r. Supplicio com. esta- eslti·lhe muito mal. § Estar com alI/uem corar lIleu corpo sõ (sob) a pedra, que está chus
cllegada (mais proximal ao eslanho" Eluc. cas usado pelos selvagens da Amenca do mo Deus com os anjos; achar-se com essa
t'Sl.i1U41"e, S. m. O tanque; ou lo!!,ar, Sul.
pessoa na melhor harmonia. § Eslar SObl'C
onde está a agua estagnada, e sem hvre
E.~tll'lueíu· v. tmns. Submetter ao sup- si; álerta, seguro, não perturbado, senhQcurso: .. eslanque. ou pégo, onde se apauha- plicio da eslaqueação. § (I.. do l\io Grande de i. Luc. 9. C. 8. § il. apartado, indepenvão as aguas" Vila Ch"is/i, 2. 70. Eufi'. 1. do Sul) Estender e entesar um couro por dente. § ii. eslar desvelado sobre o que CULUI. lJ. 11. "o alto estanque COCtO" § O traba- meio de estacas afim de o seccar.
pre ;': sua salvação. Pato. S. 1.
232.
lho de fazer estancar a agua, que o navio
E!ltÚI', S. m. (ant.) Estáo, hospedaria. J11. ..quem viver velando, e estando lllUltO sofaz, ou abriu. Amaml, 9. § fig. Casa onde Lus. Alcobaça llltls/.. 304.
bre si. § Esta,,; fig. permanecer: .. eslá, e
se recolhem elfeitos que se vendem por
Está.,: v. iutrans. (do Lal.. slal'e) Ser, e cabe com a fortuna a fé dos homen " llJ'/'.
monopolio. § ~.ronopolio auctorizado, de al- mais a al'tlrmação de uma qualidade, pro- 1. 2. § Seguido da conj. que, e de um verg'um ramo ue commercio. P. P. 1. c. 25. priedade, ou circumstancia, expressa por bo no modo finito, siguifica ser de opinião,
c lanque de cravo, do labaco, sabão, etc. § um attributo, subs. ou adj., claro ou occul- julgar, crêr : estou que elle vem; - que elle
Casa onde se vendem tabacos; estanco. § to: V. g. aquella menina está uma belleza, não vcm; - que elie não (Leixa de vi,'. § eli'azer eslanque; reservar em si o que era estti uma formosura, eslá uma mulller; i. é. guido de inl. regido da prep. a sigI1lfica,
COIDmum a todos. Lobo, 53.
existe com a circumslancia actual de ser que a ideia do allributo convem ao snjeito
t:!Itào,,"e, adj. 2 g. Bem tapado, sem bella, de ser /'emnosa, de ser lntLlher: este no tempo presente, ou em tempo proximo
furo, ou greta, por onde possa entrar ou menino está alto, eslá baixo, está bonito, futuro: v. g. a casa está a arder; o mellisahir algum liquido "o junco cstanque de eslá feio; i. é, existe com a qualidade ac- no está a estudar; o doente está a morrer.
a~ua. lfue lião a faz. lJ. 3. 2. 8. "serão as cidental de ser actnalmente alio, baixo, § Seguindo-se subst. regido de alguma das
naos mais estanques" Amaral, C. 1~. "como bonilo, (cio: sua [Ilha eslá solteira? Eslá. prep. a, com ou de, significa que o sujeito
Se o vaso da náo fora o mais bem calafeta- J.Il'esta ultima proposição, que é elliptica, o se acha actualmente, ou transitoriamentc
do, e estanque" Vieira, 10. 221. M. P. c 50. attributo f'stá occulto, e é o mesmo que o nas circumstllucias expre sas por esse re~ FiCai' estanque; não fazer mais agua. da phrase interrogativa. alfirmando-se alem gímen do attributo : V. g. estar ti chuva, Of)
Vieira; e Albuq. ~. C. 8...a náo não ficou da existencia a actualidade do estado de tempo, ao sol, ti sombra; eslar de cama, dc
eslanque" ntio estanq ue (Le quilha, e cos- não casada. § Achar-se presente em algum ronda, de visita; estar com (cbre, com loslLldo; que não faz agua pela quilha, nem logar: V. g. estar em casa, na lJraça, em se, com calma, com /i'io, etc. j\'estes exempelo costado. Caminha, (le Libell. r: 186. § Roma: e tig. no espaço de tempo: ·V. g. pios, e semelhantes, o attributo csta oeculAflUi! cstanque; estagnada, morta, sem mo- está 110.1 seus 24: "ó mórte, quão perto me to: V. g. est!!1' á chuva; i. é, c.'Vposlo à chuvlmentu, sem correnteza Luc. 4. C. 4 /. eslás to V. c/e Suso, C. 28. § Achat'-se em cer- va; esl(tr com (ebre ; i. é, iloente com febrc,
24'?... faz os circulos menores, e maiores ta posição physica: esta.r assentado; estar etc. § E verbo auxiliar, quando acompanlJa
H'agua eSlanque a pedra» Ba1'l'Os: .. a agoa em pé. (Vieir. diz em pés), ou eslal' (sómen- o gerundio de outro verbo, e eutão SJlruiticstaudo cslanque" .. rio tão placido na cor- te). Ol'd. .1(. 5. 36. 5...assi seendo como ca que a acção se prolonga: V. g. estou esrcute, que lião se sente se corre, ou está estando» não sentado, com o corpo direito crevcndo; estou estudando, etc. Este gcestanque» i. é, parado, Leão, DescI'. C. 9. la- de aito a baixo, apoiado nos pés. § Estar rundio po(le ser substituido com a lIlesma
gOa de al/oa -» e c. 15. "parece (o rio) se em pt!, ou de pt!; fig. vigorar, subsistir: V. signilicação, pelo iníinito regido da prcp.
stá -. estagnado, morto.
g. a lei eslá em pé; o regulamento eslti de a: V. g. estou a escrever; eston a estudar,
J;8tllU'1"éh'o, ", s. Pessoa, que eontra- pé. § Eslar; achar-se em certo estado plJy- elc. § Eslar entra em muitas plll'ases eli1Jlidou,· arrendou o estanque de alguma mer- sico ou moral: eSLar doente; estar de sau- cas, de significação. figurada: 'V. g. estar
(;adoria. § Pessoa que vende no estanque. iLe; estar alegre, ll'iste, conlenle, clesespei'a- á bica; estar á dependencia; estar enl,'c a
§ it. f. A mulher do estanqueiro.
do, elc. § Esla" em si; i. é, em seu juizo. bigorna e o 111aI'tello; - ent,·c as dc::; e as
E. tnnte, S. f. Peça de maileira, com de- § Estar bem, ou mal com alguem; correr- onze; - ent','e a vida e a morte. Para a siclivio em que se põem os livros para se se, ou nâo se correr com elle; ter, ou não gnificação d'estas locuções, e outras sclerem. § Obra de madeira ou de ferro, com ler amizade. § Eslal' para; i. é, proximo: meLhantes veja-se Bica, Bigoma, Depencasas, ou caixões, e divisões, entrepannos, v. g. está para eaíl', m01'rer, casal'. § Esta,' dura, En/.te, elc. § E tal' a cavallo; eslar
onde estão os livros nas livrarias. Ha tam- por; ter, sustentar a voz. v. g. a /'orlCLleza a cavalleiro. V. Cavallo, Cavalleiro. § EsI mil estantes fechadas, com portas, á ma- está por el-1'ei (ail~da não foI tomada do lal' 1Jara peras; estar para grande demora.
ueira de armarios.
inimigo). § Esla,' uma mulher por um !to, § Estai' de maTt!; estar bem disposto para
t:!Itànt." p. a. de Estar. Que está de as- mem; ser mantida, e entretida por elle em fazer alguma cousa. § Estar com o pé no essento, residencia: v. g. ilfouros 7nercaclot~ f;oncubinato. Eufr. 5. 1. § Estai'; ser com- tribo. ·V. Estribo. § Esla/'{lebai.xo; - em baiestantes na terra. B. 1. 7. 9. 01'(l. I. 5. 2. pativel, não repugnar; 1J01' ex. com isso es- xo; - para baixo; Eslar dp, baixo itO ltn1tO
S Que esta fixo em um logar: «o mar coa- tá; i. é, é compatível: 'V, g. com isso esta llo nascimento. V. Baixo, adv. § Estitl', ou
lbado de barcos estanles a modo de vendas" o qlle o outTO paTece clizer em contmrio. Ar,'. não estar petas aulas. V. Autos. § Eslar cm
E. 3. 2. 7. (nos rios da China.)
16. 11. § Não esteve por mim, qlte isso se ancias. V. Allcia. § &lar nas suas sele quinE!I(lllltclrólo, S. r. (t. naut.) (ant.) Co- não fizesse; i é, não deixou de fazer-se por las; estar como quer, muito satisfeito. §
lIlJ1Jlla de pau ao principio da coxia, a qnal culpa minha, ou eu não fui causa, que se Eslar com os olhos em alguem; observal-o
"nstinlJ.a o tendal, e juuto a elle assistia o não [lzesse. § Esta,. paI' alguma cousa; con- altentamente. § Estar sempre com certos
'apitão mandando. Couto, 9. C. 13. "e a co- cordar, acceitar, convir; permanecer no (lictos, ou com algum diclo; dizer constanxi<l uo masto até a estanteirola conerta de concerlo, convencionado § Estar, ou não temente piel1inhas, remoques, piadas. § Esformosas alcatifas, e o toldo com outras eslar por Itma cO'usa; ter, ou não ter von- lar com o vinho; (phras. pop.) embriagadp.
mais ricas. e Cast. L. 5. c. 74... tinhão-Ihe tade de a fazer. Esla'r, ou não eslar de vez; § Estar com dois dedos (Le lalim; o mesmo
quebrado a eslanlei1'Ola, e desguarnecido o me mo. § Esta?' pelo diclo; eouflrmar o § Eslar lJOl' a/rWem; a seu favor. § Estar
muita parte das obras mortas.
que se disse, susteutar a palavra, e tambem tom da lm'ra; viveudo no campo temporaHIC
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riamente. § Esta?' álerta; vigilantc. ~ Es""Cntelállo n. adj. (l. vulg-ar) Parado e
Flst~C .. I:l, s. r. (L pleb.) Corrupção muito
tal' a catha?'; (phras. pop.) convir. § EstaI' .immovel como estatua: v. g. ficau estate- gro'setra de Estatua.
em br(f,::;a, ou sobre bra::;as : V. llraza. § Es- lado; eslá estatclado. § Cábido estirado no
Estatilrl\, S. f. (do Lat. slattwa) Altura,
tal' como sa7'dinila em tijeta: muito aperta- chão.
t amanho de uma pessoa em pé. § fig. Grando com outros § Está bem: Está bom; locuE. Cutel,u' v. trans. Fazer cahir, estirar, deza, v. g. do volume, ou tomo de livro.
ções interjectivas que significam approvação estender no chão.
Vieir. l. Epist. ao Leit. p. 3. "doze corpo
ao qlle se disse, ou atalham o Clne se vae a
Estl'tlell, S. f. (do Lal. s/aliJ;a) ci ncia desta mesma e ainda mayor estaltwa. (falia
dizer. § Está visto; está c/a1'0; loc. adv. é dos pesos, do centro de gravidade, e do dos vaI. dos seus sermões.) e fig. -crescer
a mui uhlime-de virtudes. B. Flor.
certo, é assim mesmo, não pode s~r de ou- equilibrio dos corpos.
tro modo. § Estarem os dias contados a atFlslátleo, a, adj. Immovel : que_ fica co(Estatura, Talhe. Syn.) Esla/um refere· se
r/tWl1~; estar desenganado, que morrc, cslar mo estatna, sem movimento. Gaq:ao, Rom.
imple. mente á altura da pessoa po.ta em
proxlmo a morrer. § Estar ás lJorlas da li Acc. "na construcção do estatico socego. § pé: talhe refere-se não só á allul'a, ma. a
morle; achar- e para maneI'. § Ja tá está; (t. phys.) Que e. tá no estado de reponso; toda a configuração da pessoa, ao. seus
dIz-se de quem morreu. § Está cam os an- opp. a dynamico. § Movimento estalico; a contornos, e proporções; ao bem 011 mal/a..iinlws; diz-se da creanca que moncu. § Es- força allgmentada pelo braço da alavanca. lhado de seus membros, etc. A es/atw'a pótá com lJeus : morreu. -§ Estar: V. Ser. syn.
a,:"tlltlsUcn, S. 1'. (do Alem. staat, rsta- de ser excelsa, alta. mediocre, baixa, etc. o
§ Esta?' alT'dlo: V. SoeI'. syn. § Estar-se, V. do; feito do Lat. slatus, no sentido de s/a- ta/IIe póde ser esbelto, delicado, gentil, tc.
relI. (ant.) Estar: "como, este vem aldeão, tus rei 1Jllblicro, c não como geralmente se O calçado alto, o capacete, a barretinu, etc.
que não sabe onde se está" Sá 1l1il·. Um'ta cr~ de slatus, estado, situação) Termo em- relevam a eslatum dos homens: o vestiria
a el-&i "e.stivel'ào-se os planetas ociososo pregado no meado do secnlo pas ado por dema:iadamente estreito e apertado altera
Vieil'. 8. 387. "aqui dentro da cidade, nos Achenwat, professor em Grettingeu, por o tathe dos meninos, e não consente c[n a
es/avamos. fd, 16. r: 41. V. ele Suso, C. 37. comprehender em um tractado geral e me- natureza desenv~lva devidamente as l'uas
n. 4. -está-le em tua cella. Cam. Sono 81. tlJodico a exposição das forças p1Jysicas, mo- fórmas.
-lIe hum estar-se preso por vontade" FerI'. raes e politicas, dos d.iversos estados da
.E.stot"'ta. V. Institnta.
(]a'/'la 9. L. 2. "te estás com as musas em Europa, no tempo em que eJle escrevia.
Estd...to, s. m. (do La!. statutum) Ordesanto ocio apartado. Patm. P. 3. 12!). M. Esse tractado creon uma sciencia nova, que nação, decreto, constituição, regulamento,
e Moça, 2. C. '12. "se eslaviío o olhos doce- se póde definir em outros termos meno ge- especialmente os que regulam em alguma
mente :i. sombra d'aquellas sohranceUlas" raes: sciencía que ensina a conhecer nm corporação, e nleste caso usa-se geralmenlr
"elle se estava mui descancado no sen pa- estado com relação :\ sua extensão, povoa- no pI.: v. g. os estatutos da Univel'sielade, ria
lacio. VieÍ1'. 10. 135. "lá sê ficarão, cá me ção, agricultura, administração, instrucção, Junta do commercio, das companhias do
estou II Cl'u::;, Poes, i. é. por miLlha, cá mi- marinha, industria. commercio, etc. § Es- Brazil, das associações desoccorro mutnos,
nha vontade. Cam. San. 150. -intento es- tatistica; descripcão circumstanciada de das associações de classe, sociedades rr't(/,/'-me quedo" § Fuudar-se. A,'r. 5. 15. "nào um paiz, de um-estado, relativamente ii creativas, etc. § Lei patria, não Homallu,
te estes em teu saber" (não persistas com sua extensão, á sua povoação, distribuição etc. 0l'ct.
2. 24. 13. § Decreto de conelconliança na sabedoria propria.) Es/em·se da propriedade, ao seu commercio, ii sua lia. § Leis de confrarias, e irmandadc.; a::i. parte "o favores .. Sá Mil'. Ecl. 8. "eslm', industria, agricultura, ás suas rendas e des- sociações; etc.
1)'0-7105 qnedosll Casto L. 2. c. 99. r. 193. pezas, li sua força militar, etc. v. g. a esEstlllúto, p. p. il·reg. de r;statuil': "p § Es/á-se nas tintas; (phras. pleh.) assim tatistica de Portugat, de França, etc. § V. nas estatutas pelas suas leis. Al'/'. 5. 2. V.
diz o que não se acha resotvido a lazer o E tadistica, qne di(l'ere. § Estatística; em- Estatuido.
que outl'O manda, ou aconsclha por julgar prega-se lambem n'um sentido mai resE8tiao. V. Estáo.
a consa inconveniente, ou prejudicial, ou tricto. como descripção ou relação numeE!lla,"ode8, pela nexo da 2.' peso do pI.
J erigosa, etc.
rica dos factos em qualquer ramo da admi- do p. imp. do indo estaveis (do verbo eslal'),
(Eslar certo, e Estar seguro. SY!l.) ~ Es- nistraçào do estado; de (lualquer ordem de (ant.) Patm. P. 2. C. 145.
tal' certo é um estado do entendImento: e phenomenos sociaes. § Estatlsticamedica;
Elltavád6. V. Estouvado. .Euri'. 3. I.
esta?' segll.1·o é um estado do animo. Esta'r relação, enumeração das mortes. nascimenE8tO'"llDildo. V. Estabanado, (de a/aI'lio
seguro refere-se ás cansas praticas; expri- tos, doenças individuaes, endemicas ou tavão, ou tabão.) .Espera, eslavanada, esp ~
me a confiança que temos 110 objecto; é o epidemicas, n'um dado periodo, n'um dado ral .. A. Herc. "longe, C. 27.
resultado da seguridade. Estamos cerlos de paiz,cidade, etc.
EOllavel adj. 2 g. do (Lat. s/abilis) Firum facto, porque estamos seglfros do caraEsllltí .. tleo) u. adj. Que pertence ;j es· me, bem fundado, duradouro (opp. a ín; lacteI' de quem nol-o referiu. Estamos certos tatislica: V. g. planos estatísticos'; memo- vel): v. g. vonlade-; 1'esolução-. A1'1'. 9.!i.
dos principios de qualquer scirncia. Esta- rias estatisticas. V. I~statistica. § -, S. ID. r 224. 3. "leis eslavais. "fundou hUIll reino
mos segn?'os de algumas rnax.imas de moral, O ([ue se occupa de trabalhos estatisticos. estavez" llf. Lus. 2. 154. *0 mundo nada tem
que no não gniarão erradamente, da amia,:stntolldel'. V. Stathouder.
que seja eslat>et, e permanente. "a fortuna...
zade de alguma pessoa, que nos não trahiE."ti.t.. ", S. f. do (Lat. statua) Figura de os elevou a uma condição estal)et, e não vará, etc. Tomando os dois vocabulos certo, homem ou de mulher em vulto, modelada, riavel .. "pessoas, que não tem ser estalJel"
e serrw'o com relação aos proprios obje- fundida ou esculpida, a pé ou a cavallo:
Estay, V. Esl.áes, e Ostiles. Q!lJJil'ós, Vicia
ctos, e não ao nosso e tado. acllamos entre estatua 1Jedestre;-eqtteslre. § Pessoa que re- de Baslo, lJ. 72.•a vela do eslall"
elles a mesma dilferença. Uma proposiçào presenta por antro, e (jnge ser elle. B. 2. 3.
Elltnl;iulo, Il, adj. Cançado,estarado: c1i7.é cerla uma negociação é segU'ra. A propo- 2. "conbeceo que o outrQ.era es/atua. (e não se principalmente dos animaes.
l'ição é conforme á verdade: a negociação o grande Albuqucrque.) § Eslalua cw-ut; a
EstnzodiU', S. m. O que estaza.
não póde ser de prejuizo.
que representa o vulto Jl'um carro. § Es/aE8toznmellto, S. m. Cançaco com fall.a
t:stm·cii.o, S. m. (ant.) Cota de armas; tua alegorica; a que representa um ente mo- de respiração; doença do cavalio mui puxagrande chapa, ou malha onde pintavam ou ral, corno ideia, um principio, um aconteci- do. Rego, Alv. c. l. lJ· 199. "estaçamenloll
bordavam as armas, os brazões dos princi- mento etc.: a e tatua da Caridade, a estatua
EflCnzar, V. trans. Fazer o::ançar milito o
pes, ndalg'os, etc. Pr. ela 8. Gen.l'. 1. p. 646. da Ilepublica.: a estatua da Paz § fi~ Pessoa animal, andando, conendo, até perder Ofolr"litlll'dnlhúço, S. m (I. pop.) Uraude que'está séria, e com gTavidade alIectada, ego .. § Causar estazamento, esfalfar.
JllIlba, estrondo. § (jg. Festa ruído a" que ar de superioridade. § Pessoa que não faz
Este, S. m. (do Fr. est.) A. parte do 1I0ridá nas vistas; ostentação um tanto ridicu- nada no eu oflicio: "por o rei ser quasi hu· sonte onde nasce o sol, oriente. § Um dos
Ju. § fig. J\. ~arceo.
•
ma estatua.. B. 2. 2. 2. sem arbitrio, eleicão. quatro pontos cardeaes; léste, levante,opp.
EstIH'dióto) S. r. (do Gr. stmUó/es, ol- Viei,'. I. 627. § Estatua; (fig. e fami!.) pes- a oeste ou occidente. § O vento que sopra
dado) Sal/a á estardiola; ao contrario da soa sem accão, sem movimento: v. g. ti uma d'esse ponto, tambem chamado lesle.
qineta; arlnella, em que o cavaUeiro se seno eslatua. § Eslal' como uma estatua; estar firEste, adj. demanstrativo m. (do Lat. iS/IJ,
'ta natul'U mente, e estira bem as IlerDaS me, immovel.
a, ul.l JJimita a extensão do nome, a que
nos estribos; hoje chama-se de bricla. M.
Estlltná.lo. u, adj. (ant.) Posto, colloca- e ajunta, designando-o pela circunI tancia
P. C. 124. § Col'rtr á eslardiola. Ac. ctos do. Elucid. Súpp.
de estar presente, e proxilOo à pessoa qll
.sing. 2. 204. "ella corria á gineta, Illas elle
I~stutu,u'la, S. f. A arte de fazer esta- faUa, ou no seu proprio corpo: V. g. esle
:i esta1·eliota.
tuas. Vieim, S.
capole (o que a pessoa tem na mão, ou no
""tal'U" s. f. Perdiz, que tem os pé~
Est .. tn~... lo, o adj. (do Lat. statuarius, a, corpo): lIesla cabeça não a fez ourives. i.
negros. 11m'/'eú'os, r: 202.
mn) Propl'lo para se fazerem estatuas: "mar- é, a minha; este livro; o livro que tenho na
F."I,ul,óste, S. m. Polaco nobre que ti- more-" "columna-. que sustenta uma es- mão, ou que está proximo de mim. 'ós dinha uma estarostia.
tatua.
zemos, esse teu ou vosso coração; ma I'al..:..tIU·.·.Still, S. r. E pecie de feudo eou..~st,utll ..,rlo, S. m. Oque faz estatua ; es- lando do nosso que démos a outrem, dizrcedido pelos reis polacos aos nobres para culptor.
mos: lia mór pena, que sente este cOl'Oçào
os ajudar na~ ~espezas que faziam com as
l·:"'tntllet,,) S. f. dil!1' de Estatua. Obra vosso" (que vos rendi) Bem. Rim. pelo conexpedições mIlItares.
de esculptura em madeIra. pedra, metal, ce- traria: "esse meu coração, que as im Jhe
I~Ht"l'l'eeído) p. p. de
ramica, etc., representando uma estatua em chamas enganoso amante. -aquelle meti co1~81.nl'l·ecel·, V. trans. Causar terror; fa· ponto peqneno.
..
ração, que já te dei, e agora cobro livrcl!
zer desmaiar alguem. § - v. mtrans. e EHt.~tnído) p. p. de EstatUlr . e adJ. De- § Este, pron. demonst. m. Refere·se a pesse v. reI'. Aterrar-se; desmaiar, deSfalle-\ term.iuado, estabelecido por estatuto. Est. soa ou cousa igualmente proxima da pe.C/;I·.
An/. ela V1ÚV. il1. Lus. T. 5. r: t88 t'.
SOa que falia, ou que se acha m algllmas
r-:... CilHe, s. r. (I. mcd.) I~ lagnaç1ío tlo sana,:"'lllh'Íl', V. tran . (do Lat. stalllere) De-I da relações acima indicadas: "senhor, &1/
O'ue 011 outros liquidas corporaes, quando tcrminar, ordenar por e.tatuto, decreto, lei, SOl' esta" dizia uma mulher publica, rrlrlDnão 'solTrem altel'açüo. ~ fig. Entorpccimpnt.o, canon. Arr. 3. 2. "o mcsmo esla/nio o con- brando-se a nm s 'u amig-o antigo, qnf' .'P
puralysação.
cilio" 01'(1. Ar. 4.. 2. 6.
,convertl'ra, o qual lhe re. pondelt; "tn s
I)
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essa; mas eu não sou este. devia dizer, não firme emparo, que es/cya a Lusilana monur- nhado de estrellas: -o 8sleltif~1'O palo Cam.
sou aqueUe: cstc deuota a IJrescll(;a da pri- CJula. Maus. "l)L'ollies~a sagrada, CJue 50S- "a estet/.i(era morada))' Eneül. 7. ;]2.
meiru pessoa, e aCLual qualidade, aquelle o Lém, e esteya, nossas e:peranças', ~ 1'. EsE!llélHo, s. m. O mesmo que EsLellião :
ser remoto, e passado: "eu não sou aqu.eUe- Leiar, que dilfere.
«os agarenos ... e aproximavam semelhallse. que era peccador com Ligo. lJ. P.1J. 3l6.
K~télo, ou 1;"(C)'o, s. m. (do FI'. é/a'J I Les ao esleUio que se arrasta, lias ruinas de
V. [1. Fl07·. ~. {'. 38. lJl!e usou mclIlOr de Peça de pau. peclra, ferro. etc., que ::;us- llalbek. A. Herc. Etw. e. 10.
fosle, csse. e aqueUe. refenndo o mesmo caso tem, e .ollre que de 'cança alguma cou a.
E!!llelhuuoláriu, ", s. m. e r. Oque, ou
~ A este corresponde o adv. cá, e aqui: cá Viel?'. 10. q39. 2. Palmo 1:'. l. c. 27. Jom. a que commette estelliouaLO.
n'cs/(L terra ondr. eu vivo, aqtti, lia casa (I·Afr. L. 2. C. G. § fig. Amparo, sustentacua,;slelllouáto, (do LaL sleUiOlwtus, franonde u moro .. '0 Clal'imundo, a criada lo, alTimo, protecção: "a obediencia mili- dauor; os antigos Homanos tambem assim
:tchando mui .anojada a priuceza Clal'inda, tal' Ile o esleio, m gne se 'u tenla o pe o chamavam os crimes que nâo tcm nome
que empl'e lhe fazia bomga alIJado, diz da guerra- Lollo, f. II G. Ltts. 6. 49. "alli proprio) s. m. (L juriú.) Ocrime de fraudaf'stranhanrlo·a: "não sois vos aquella mi- tereis soccorro, e forte esleio- «esteyo da dor; como o burlão, illiçauor; o qne arlIha :cnhora Clarinda, etc.?" e diz pl'opria- fé" Casto L. 3. C. 97. r 198. "esteyo d(' vossa ranca escriplura lluJJlica; o que comerte a
mente, ]la l'que a não tmtava com a~uellas honra" 1nOO. 3. G6. "são esleyos cio reino os outros fins o dinheiro que lhe confiam, e
mostras de faval' de outro tempo. leja·se uon juizes, e capitães .. Palmo Dial. 2. § faz furtos, e fraudes semelhantes: "fui acsobre Esle o L. 3. de Cia,7·im. C. 16. p. 185. Columna, ou agulba.Dia/·. cl'Ottl'em, j'. 5!Jl. cusado de a. sa sinio, agora serei ue esft'tu/l. cei. 1791. Julio, o cioso (Com. de Fe1'r. § -, pI. (t. Lol.) u[lportes elas planla', co- lionalo)) Cart. D. FI'. Jllan. 639. A1Jol. })fato
ael. 5. se. 3.), convertido diz bem: lIjà não mo as guvinlJas, elc.
p. 212..
:ou tlt/uelie mão Jnlio que sohia- § QuaIldo
Es{éh''', S. r. (do LaL slorea) Tecido de
Eslimuun, S. m. (do Gr. slenww) ConJa,
..e usa elli[1ticamenl.e, e com o articular junco, tabúa, e de outras palhas, inteil'iças, gTinalda. § Avore genealogica.
atJH~lte, este rcfere-se ao ultimo substallti- ou em empreitas, cosidas umas com as ouE!ltcJld...., s. m. Que outros llizem /,Im·
vo; pOJ· ex. lia quem trarão nas fraldas de- tras, para cobrir o pavimentu, e muitos ou- dai. V. Estendedouro, enxugadonro, córa·
licadas rosas a roixa Cio ris, conchas a bran- tro usos.
douro.
ca Doris: estas (i. é, as conchas) flores do
ll,:"téh'lI, s. f. (do '·erb. lllgl. slte1') A
EHlcndi.lhol'l, S. m. [lI. Log'arl's onde
mar, da terra aqtleflas. (Janlr. Od. 7. § Este, aberta, e raslo, que deixa a qUilha do na· se Jançam o grãos para se v nderem. ncIraz á memoria algum epítheto. ou subo vio llO mar. Pit. Elys. 7. 30. Sc~uit· pelo gim. do Terr. ele L·isll. Tit. 4. pa7'. 3.
stantivo lomadoa djeclivameute: v. g. di.:em- mesmo rumo, e direcção. Frei?'. p. 244. "uous
EstendediH', ", adj. e s. Que cstende.
1//1' que sais dordo, e eu por este vos lenho:
navios que vinhão na sua esleú·a.. .10. 383. B. Per.
«vós dizeis, que elle é virLuoso, e eu por Clvinba seo'uinlio na JlIesma estei1'a Ulll corEl'ltcudedõ ...·o, ou - dóh'o, S. m. Lorss~ o tenho" porque esse se ref('re ao atlri· sario Ilollandcz. e lig.. IJ. 2 7. 1. e,jlia na gur onéle se estendem a enxug;ar r6de',
buto uado pela segunda pessoa vós, ou esleil'a do capitão mór" § il1a1'el!1'·se pela es· roupas, etc. ; cnxugadouro, córaoollro, esaqllülla a quem fallamos: Clvede lu o que teira do oulro navio; manobrar, de sorte tendal. Ett,f/·. 2. 3. § No Algarve, é a eira
e1iz Joüo de si, que é vi{\'ilante, e sempt·~ o que se vã pela sua esteira, ou direcção. III. oude se põem os figos. e outros fruetos a
foi, e eu paI' aquelle o ti ,e sempre. fOl tlUO P. e. 61. lig. e<11indo as cara v lias na esteio seccar, Chamada tambem almancha7·.
por jnsto e virluoso, e corno a tal, ou como m do baluarte" i. é, em via de chegarem a
Estcndedú.,u, S. f. Oacto de estender. ~
úqu.r'/le o respeitávamos. "'err. L. 1. Carta 5 elle. li. !. 7. II. de rosto a eUe ; de frccha. Extensão, ililatacão. B. Pe/·.
«rliLoso tu que 6 este" (qual eu Le descrevi)
j·:9t"Íl·""lo, p. p. de E teirar ; e adj. GoI;t;;(,cndcl', v: tratlS. (do Lat. extendCl'l')
(Jouto, 6. 2. 3. Vieir. 3. 485. 2. "esle sois, berlo de 'esleira: casa esteirada. B. 4. 3. Desdobrar, deseorolar o que eslava envolto,
Senhor, esle soís (qual eu disse): e pai' sois, [/L
dobrado. cnl'olado encoUJido e collocar ases/e não vos tomCIS com vosso cora(;ão- §
E.~tc"·;;o, S. m. augm. de E~Leira. § Es- sim em algumlogar: V. g. as -alcatifas na
Os e. criptores de boje confundem muito a~ leira grossa de labúa, esparto, ou junco, casa;- a toalha na mesa. § Dilatar, alargar:
lJeUas, c c)(actas dilferellças d,o nossos este, para varias usos: v. g. pam limpai' os pé V. g. a m'vore estende os llraços, '/'amos: ecCSp-sse, aqtteUe, pela mal entendida traàucção da lama; para se collncar entre as canga- tenâel' o limites do imporia» § Alongar: V.
do pobre ce I' rancer,. § Eslt, Esla; opp. a luas, e o corpo das bestas como suadouro, g. esteuder a mão. apartando-a do tronco do
Wfttellc, aquetla: v. g. dwl' uma etntsa a este, especie de albardilha; para callla em vez corpo: "estender a 'lida- Viei7'a, 4. 157.
e outra uljuelle. 5 Por uso geral se escreve d'enxergão, ou colcbào, etc.
e 3. ~ 19. ecO estatuario formando a eslatua...
âqllelle, âqltella, áqui/la, suppriudo o acceuEslc;"õr, V. trans. Porrar alguma cousa torneya-Ihe o pescoço, estende-lhe os brato do a. a prepos. a, que se elimina; e as- com esteira': V. g. e teiTaI' a casa; forrar- ço~- i. é, forma-Ih'os compridos. § EstendeI'
im vem em muitos cla sicos, como Luc. Ule o pavimento de esteira.
7'oupa; pendUl'al-a, ou coUocal-a aberla,
Vieil'. etc.; Jl10rae.\ nas primeiras edições
Esleh·....·, V. illtran . :Naveg'ar o oavio desdobrada no clJão para córar ou seccar.
do Dicc. usa de áquelle, e de ti aquel/e; e [lar algum rumo. Viriato, 6. e 7.
Eslende)' a vista; olhar fito ao longe. Estcntambem 'fI acua á aquillo: ambos com a Es'cla'ch'o, s. m. O c!ue faz. e vende e'- der a visla por Ioda a casa; correi·a com a
pre[1. accentuada. § Seguindo·se ou.tro, ou- lelras. Gmnd. de Lisb. f. 95 V.
vista. Patm. P. I. C. 13. § E no mesmo serl1m, esle, perde o e. substituindo·se pela
'Estell'il>hu, S. r. dilll. de Esteira.
tido, estender os o/hos; aloDgal·os: para
apostropbe, ou ligando· e com &quelle adj.
Eslch'o s. m. (do LaL restuarium, de abranger com a vista, um largo espaço, ou
ou pt'on: V. g. est'out1'o. ou estOtttro. § Este rostus, corrente, maré) Braço de rio, ou de ver para longe: estender us olbos pela vasadj. ou PI·OIl. tem as seguintes lIexões: estlt, mal' muito elitl'eito, que se mette pela terra. tidão do Oceano. Couto, 4. 5. 2. il'lcn. e J)lof.: estes, eslas, pI. 10. e fem.
ou rodeia e Ul:ta alg'um sitio, e talvez fica em ça, 2. c.12. § Estender; divulgar largamenF.,,{e, Esl.ew, ESlemot;;, E,,{éis, Elites: secco com a vasante. (Jast. 3. C. 84. f. 17t. te. V. de Suso, C. 25. eccslcndeo, e publicou <l
São inflexões antigas do verbo eslar, a que Leão, Ol'ig. C. 8. "este lagar, a quc elles mentira. ecas referidas cou"as por lodo o
hoje correspondem esteja, est~jaln, eslejãnws, chamam estreito, é mai esteiro ... que al- Lacio a fama cstende- Eneüla, 8. 5. § 1f,'sl~ll
estejáes, est~ias; todas irregulares, porém gUl11 estreito notavel" B. 2. 9. 3. e /i·cq. Luc. fier; commnnicar, espalhar. Á7T. 3. II. "esauctori adas pelo uso moderno. As antigas 1. c. l. p. 6l. ecsão as terras retalhadas com tende. Deos sua misericordia sobre todos"
são conformes a analogia dos verbos da 1." tautos esleil'os' ecas ruas de Baçol'a são na- ecesleneler o evangelho" Sever. Not. § Dilatar
cOlljllg'ação.
vegaveis por rsleil'os, quemallaodoEufra-nofuturo:ecestenderasesperancas.aolar":slcá.·. V. Iílsleiar. Bandei7'a esfeada; i. te~. Voclinho,
m. ecesteiro d'agua salgada" 150 .. Palm.. P. 3. C. 1. eceslender com a fama
é, hasteada, não enrolada. B. l. 4. I. 041'1'. B. 1. 1. 7. "110 vuIJe de Cllellas enLrava hum a curta vida" Lus. 3. M. echum, que a fama
1,.. 27.
134.. 3. e 7. 23.. (. ~O(). 1.
esleiro do mar- Grand. de Lisll. 329.
pelo lJlnndo tanto eslende" apregóa ao lonflstcuriu ... V. Sl.eanna.
.
Esteis, V. Este. Lus. 8. q . ecantc. que ge. 1tl. 8. est. 28. § EstendeI'; estirar a couI;IICl'''lómu, S. m. (do Gr. .Item', aios. csteis mais perto do perigo".
sa que da de si, ou é ductil, em compri·
gordura, sebo) Tumor de maLeria gro~sa
Esleja. Flexão da 1." e 3." pes·. do preso mento: V. {J. estender o couro, os fios de mesemelhante ao sebo, menos duro que o scir- do subj. do V. E tal'.
laes; 1nassas: e lig·. _estender os dias, em
I'ho. 1I1ad. Me/h. l. 35. n. O 4.
l·:.. teja, s. f. Signo incert. Canc. f. 35. allnOSn dilataI· os. Viei7·. oparece que em
1·;stellto",út.lco, a, adj. (t. med.) Que é "da veiga la de Grenada, e das estejas da castigo Deos lhe eslendeo a vida a tão largo
<la natureza do esteatóma. Phann. 7'. 2. p. guerra vos não ei jã d'ouvir nada-o
termo" Sous. estencleo·lha o Senhor até qua·
~ I~. ectumor -))
F.Glclegl,.,g'hiu, S. r. (do Gr. st{;l~, co- si cem annos" § Eslendel' aI' correias; fig'. fa.·:!ilÜ~hll. e Eslchi.l. V. Esteva, E teval. lumna, e graph6, ell escrevo) Arte de escre· zer esforços estraordinarios. § Desdobrar, na
, Eslebães. Lop. Cltl'. J. 1. I. c. 103.
ver, ou gravar inscripções sobre coluillnas. milicia: v. g. estender os esqua,lrões. § ProW·:ste:;llu.to';"UI.hia s. f. (do Gr. stega1·:>ltclliH.te, adj. :I g. (do Lat. stellans, lons:ar, dilatar, fazer durar muito: - uma
nos, srgl'edo, e graph.ô, eu escrevo) Arte de /is} IL poet.) Semeado de estrellas : eco estet- sessao; - um ctiSCUI'SO; -as negociações; -a
escr ver em cifra, em signa.e· convencio- fanie olympo. § Que luz como esLrella. Lus. pa:;, a guerra. § Prostrar, derribar, 1Jo/' ea;.
1J~lÜOS com outra pessoa, e so rl'ella enten- 9. 9.
luctando: v. g. estender em lerra, ou por
didos.
Estcn:u': adj.2 g. Que se refere ãs e.- lerra o cont'tal'io. § Estende7' o pensamcn/o;
f]"te;,pluug',·ÚI.hiCO, a, adj. Que per- trellas.
adiantar a algum passo mais, em alguma
tellce li csteganograpilia.
I::stelle"idcolol, s. m. pl. (t. zool.) O mes· em preza. H. Dom. 1. l. 2. estendia o pensaI;stcl;"uÓgl·lIl.ho,. S. m. O que sabe e mo que Asterideos, ou est7'eltas do mm'.
mento a ajuntar gente" Eslender o pellsaensina esteganographra.
EsteUlào, S. m. (do J,at. steUio) Certa es- mente ao (u.ttwo; dilatar, alongar. § EstendeI'
..:;<t"II..·, F."te)·IU· ou I':slciu', V. trans. pecie de lagarto, que tem as costas semea- a penna; el>Crever largamente, prolixamen·
(lia FI'. étaycr) SeguraI' com steio'. § /Jg. das de manchas como estrelllls. [lo Ant. de te. Id. Lus. 1. 19. q. § Esten.de/· o {/ua7YlmwEscoraI': "eslpiüo snas esperanças no ampa- Sá, Se'l'ln. da (Jin~a. Vm'ellct, .Num. Voe. p. I po a a/guem; expOr-Ule alguma cousa com
ro e pr si1lio de Deos.. A1'1'. 4. 26. e 7.23. 302. d'aqni, Eslelliollalo. V.
Loda a clareza e JIldiviuuução, desue o prin.. u~ COllsciencia recta devemo' esteial',) §
I':slellifcro, n adj.· (do LaL 3teUifel') cipio até ao /im. § Júlen(/e/'; espalhar: (.e.~
Mellt'l' esteios, segurar: lig·. «o prillcipe (poel..) Estrellado; que se volve acompa- tende peJo' ceos 1JrilLJante dia. (Phebo) 110'
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cage, 2. 90. "espalha a luz largamente, da
noite estende o manto» "estende a noite, e
os pólos eSCUl'ece» § Eslender as palavras
a martel/o; i. é, pronunciaI-as viciosamente, com demasiado vagar. § Estender a perna, ou estender-se; morrer. § Estender, v.

intrans. Dar de si, crescer em comprimento,
ou em largura: esla /,azenda estende ?Httilo.
~ Eslendel'-se, v. ref. Desdobrar-se. dilatarse: 'V. g. e tendem-se os platanos. Luc. 4. 6.
i. é, alal'gam a sua rama, os bracos, e ramos: "eslendem-se as aguas inundantes» "o
fogo no montado pelo estio largamente se
eslende» Eneida: "foi -se eslendendo a guerra
com snas deva tações, estragos, e calam iuades por toda a EUl'ona» "eslendeu-se o anuaço da Hussia, até as ilhas dos Açores» §Eslendel'-se ao sol: deitar-se onde da o sol. Sá
Jltil,. I. 73. § Eslender-se; estar e tendido,
dilatado. 111. e .Moça, j. c. 2. "estendia-se o
mal'» "eslender-se a terra por 10 leguas» §
Alal'gar-se, descncolher-se: "o esplrito se estende por honestos prazeres.. FerI'. Ode. 5.
L. 2. § Divulgar-se: v. (I. estender-se a nova: "se eslendeo por Uespaliha a fama do
:uccesso» M. Ltts. 2. 287. § Dilatar-se; espri.iar-se: v. g. estende-se o mat, a epidemi'a: "esta conquista se eSlende aos Ingares
intimos de Andalusia» Jl1, Lus. 2. 318. "eslendia-se a manIJã pelo valle" i. é, a luz matutina. 111. e Moça, I. c. 2. § Dilatar· e, discorrendo. § Estender-se o venlo pelo mal' ;
quando é brandissimo, e não o altera, Palmo
1'. 3. c. 2. § Eslender-se,' entrar: V. g. cabo estende-se pelo ?HaI·. Cam. § Correr: V.
(I. estende-se o Tio. Albuq. 4.2. § J\branger:
V. g. alé aqui se estencLia a iUTisdieção do
1JI'etor, e a mais não: "uão ficava necessidade
... pobre, nem pobreza ... a que não se estendesse a fervente eal"ldade do prelado" V.
do A1·c. 1. 20. § Eslender-se a 1Jalavl'a, a ter
mais algum sentido. § (I.. eschol.) Dar uma
lição ma. fazer pm mau exame, fazer ma
figura fallando em publico, escrevendo, etc.
§ (t. fam.) Fazer mal uma cousa; errar, ter
Illau exito. § (ii.) Cair ao comprido, estirar-se
I':stcndcl'étc, s. m. Jogo de cartas, em
que se estende na mesa um certo uumero
d·ellas. § Jogo de táiJolas lJtnt. § (t. eschol.)
Mil lição ou mau exame de um estudante. §
~Iá f1gUl'U que alguem faz em acto puiJlico,
expondo alguma materia, discutindo, recitando, etc.
~':stclldldllmélltc, adv. Por extenso: v.
{I. lançar uma eseriptum.- V. do I1rc. § Com
"irrusão. id. Prot. "relatamos-»
I,stcndído, p. p. de Estender. § Ug. ",\
noite pelos ares estendida," "da morte o veo
Ilas enceradas faces eslendido" !:: A.:;as eslendidas; abertas, cruzadas. Vieir. I. n~. S Cabello eslen(lido " não crespo. § Estendido;
prostrado: v, g. estendido POI' terra ou el/ó
term. § Dilatado em tempo: v. 17. estemüdo
eleitorado. V. do A1'e. 1, 4. {. 8. :lo § Dilatado
cm espaço: 'v. {I. estendida planicie, campi'/lU, valle. n. Nattl. 2. 289. Barrei'l'os, t: 27
V. -eslenclicla provincia" V. de SltSO, {. l. §
"Eslava a cidade eslendida ao longo de bum
rio. disposta ao longo, no que difier.e de
I'S1)(1lhada, i, é, a que não é conchegada,
nem apinhoada. Coulo, 4. 8. 12. § Eslencl'iclo;
rendido, desfraldado: V. (I. e,tendidas as
/lêlas. Pios Sanct. V. de S. Paula. -as nuvens estendidas em prateados toldos a emparem do sol» Palln. P. 4. r ll9 V. ~ Dila·
taLlo, propagado: "os males longe, e largam0nte estendidos liubão occupado toda a
rCITa" Cal. lIom. 524. "a fama, que deixarão
,'sleJl(lida.. lIi. C. l, 98. § Bandetras eslendirins ,. desel1l'oladas, ~esfraldadas. § Eslendilio; não cel'l'ado; largo um do outro: "a armada vinha muito estendida.. i. é, largos,
cm espacos os navios. Couto, 4. 5. 3. 011
unte' em- fileiras, linhas mui longas: "acampamento mui eslendido" não couchegado:
"exerci tos - pelo campo" Vie'ira. § A' lJema
eslendida,' ociosamente. Eneida, 15. 56.
.1stcndÍl'cl, adj. 2. g. Que se pode estender.
.'Iil'cllll""lo,a,lj. (ant.) E~te~dido, § Conscime'ia estenduda; larg·a. .l!.lucld.
"stcnogrnplll'l' V. trans. J<:screver por
abreviatnras, acompanhando com a escripta
a palavra ela pessoa qll FalIa, lach)'graphar.
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f;stelllll;'l'lIpltíl1, ou SWUfI-. e der. 8.. da femea maninha, infecunlla. § lJomem - ;
f. (do Gr. slenos, estreito, e graph6, eu escre- o que não póde gerar: .he valido o matrivo) Arte de escrever por abre'vlaturas acom- monio uos velhos e dos íJslel'iles" PI'011l]Jt.
panl1ando a palavra fallada.
I MoI'. 345. e fig. o que não faz consa boa,
J-stcnol;r"plelcumentc, adv. Segundo flue seja de louvar. Pinheil"O, 2. 125. fig.
as regras da estenographia.
Engenho esleril ,. que não produz nada:
J'stcllogr"lplalco. R, adj. Pertence á es- "industria tão afatigada como eslerll .. de
tenogralJhia.'
que não se colhe nada. § lIfaleria estel'il :
.~ .. t"nógrallbo, S. m. O que sabe esle- em que não ha que dizer. § Vorl'eÍlJ esluil;
nographia, tachy~rapho.
sem novidades. ~ Dia - ; em que se não fez
.t:stCIl""O. V. J1:xtensão.
nada ulil.
}·:..tcntill·, S. m. Pessoa que tem a voz
)'stél'lIc. V. Esleril. Casl. 2. 50. AI'I'. '•.
muito forte: 1:0:: (Ie esteutor.
13. f". 118. 3. Ulis. 5.8. (. 273. Lue. 2. 8.1).
E!!ItOllltorco, a, adj. Diz-se da voz mnito 85. "csleriles».
forte.
),.. tcl·IIOlcél·, V. trans. Fazer esteril.
),s'co, J~S(Ollll'. V. Esteio, etc.
";stc"IIOlcél', V. jutrans. Fazer-se esteF.!!ItOlrcáda, S. r. O acto de estercar, ou riJ: "no ol'iente parece, que eslerilecer(1O
deitar o esterco na terra; estrumação. B. as terr<ls• ./.e.ão,. DescI'. C. 22. (fallando do
Pel".
ouro que dlilllnlllu no oriente).
..:"tCl·códo, p. p. de Estercar. § fig. erA
}':stOl"lIltládOl, S. f. (do Lat. sle1'l"litas) O
terra eslercada de despotismos, e tJ'l'ania contrario da ferlilidade, e da feeundidade;

brota revoluções, e crimes infernaes, e cria
féms contra os maos e contra os miseros
innocentes..
.El"tcl'''lIdó.·, S. m. O que deita esterco
na terra. Cardo D. /J. Per.
EstOll·cud....·l\, V. Estercada. B. P.
E .. tCl·cl..., V. trans. (;;strnmar, adubar as
terras com esterco, estrumes. § IIg. ,,0 demonio trabalha 1J0r eslerCa1' com suas maldades" lJ. 3.7.11.
Este.,co, S. m. (do Lat. stereus) Os excrementos dos animaes e, materias vegetaes
apodrecidas, que se misturam com a terra
para a tomar producliva, e ainda outras
terras pingues, (Iue servem de fertilizar as
estereis; estrume, adubo. § fig. Cousa vilissima, de nenhum preço, nel1l e.limação.
AI'I'. O. 6.

1~lncl'col'I"I, adj. v. {j. l!'ecal. § It. med.)
Diz-se de uma lIstula, que da passagem CDntinna as malerias fecues.
.~stcl'col·"u·lo R, adj. ll. med.) Que diz
respeito aos excremeutos. Chamam /istttlas
-; as que são entretidas pela passagem
continuaâa das materias fecaes: colica - ;
a que se attribúe a retenção dos excrementos nos intestinos. Ctt1"VO, Jlot!lanlh. Pltarm.
1'. § (l. bot.) Diz-se das plantas que vivem
no estereo.
f;l'ltC'·CIIl·élt·o, s, m. Especie de e caravclho, que vive onde ha escremento ele animaes.
IO:stcrculi.íct'O", S. f. pI. (t. bol.) Plantas dicotJ'ledonias hypogyneas das regiões
tropicaes.
a,; ..tél·C, .O:!I'ércl, ou a,;!<tét'clc. V. Esteril. Elueid.
EstOll'coclln,,,"1 '11, S. r. Parte da ph.\'sica, que se occu[la das leIS do movimento
dos solidos.
1"!ltcl·cógl'l1l.ho, e der. V. Stereographo,
elc.
EstCl'C08CÓI'.' V.• tereoscopo.
E!lt.crcotomíu. '1. Stereotomia.
E,dcl'cotn.átlo, p. p. dé Estereotypar:
e adj. :Feito, ou impresso egundo as regras
da estereotypia.
)':Sh:l'Olotn.áACIII, s. r. Trabalho, acçào
de estereotypar.
EI!I'crcotnuír, V. trans. Converter, 801daudo em fôrmas, ou pranchas sólidas as
paginas, que. foram co.mpostas primeiro com
typOS movClS. e assIm as couservar, para
tirar em qualquer occasião o numero de
exemplares (IUe se quizer, scm precisar de
nova composição.
l,s'crcotn1ôu, ou !!!t.Cl' - , e dcriv. S. r.
(do Gr. slereos, firme, solido, e de lypo) Arte de estereotJ'jJar.
E!lltOlrOlot-n.lcRlIlCU'C, adv. Segundo as
regras da estercot~'pia.
E8tcrco'Ylllco, li, adj, Pertencente a estereotypia: v, {j. impressão, edição estereo-

carencia, ou pobreza de fructos; de tudo o
que ó necessario ã vida, plantas on vegetaes, grãos. creação de animaescomezinho.,
fontes, ribeiras, etc. Lue. 2. 13. elO. j. (faIlando da ilha Gel"Ul11.) § Esteritidade da lerj'a; dos animaes, que não geram: e fig.
',eslerilidade de boas obras, e fructos de virtude" J1fart. Oat. § Eslcriliclade elo engenho;
que não produz obra alguma. § Eslerilidade de novas, no correio ,. falta. § -do commercio; ]laralysação das operações commerciaes, e pouco lucro que ofTerecelll.
E"'Cl'lIísslmo a superL de esteril : e
iiI\'. "o correio veio esterilissimo. Viei1'. Cart.
T. 2. r. 13U. Feo, Trat. 2.• monte esteritis-

simo ...

a,;lItcrlllzução, S. f. Oacto ou elfeito de
c, terilizar, de se tornar improductivo.
.tlstm'lIIz.ado, p. ]1. de Esterilizar, e adj.
Conspir. 30. 2. "~eração -" Vieil'. 12. :10.
"bondade, e beneLiceucia eslerilizadas com
ingratidõlJs" Vieira: (cingenbos - por ralra
de favor, e de premio».
l~stCI·IIiZ'lllo.""
adj. Que causa esterilidacle: "sempre a negligencia da agrieultnra foi eslcrUiza(Lora das terras as mais rerteis e grossas".
F:sth·llb:á.·, V. tmns. Fazer esteriL : V. (I.
- os campos. Vieira. §Esteritizar, destruindtl
as sementeiras. Pl'Ov. da JJect. CMon. f". 163.
"havendo os [nuios eslerili:;ado a campanha
de tudo o necessario para a snbsistencia
das lroeas" § fig. "A g'l'atidão fecunda, a
ingratidao esleriliza a beneflcencia» Vieira.
§ - o be11l{eitor, o bene/icio ,. 4. it. imp dir,
baldar, inutilizar. § Eslerilizar-se V. ref. Fazer-se esteril; tornar-se improductivo : '''.

r

g. -

e a lerra, o campo.

l':sté"llmclItOl,

sem fructo.

n. Per.

adv. Com esterilidade

'

aujo (do Lal. slel'lin(l.) Um
milhão
milhão de libra: e~terliuas, § Ubra esterlina ,. moeda ingleza
de ouro, de 20 sehillin{js, ou 240 dinheiro!!.
Tem em Portugal o cnrso legal de 4 500
réis, e no llrazil o de 8, 890. correspondenle ao cambio de 27 por 1!p000 róis.
E8té"llo, ou I':.. térnon, S. m. (L anaL)
Osso oblongo e impar, situado na parte media e anterior do lhorax em que se articllIam as costellas.
-.::stc'·IlÓXOS, S. m. pI. ,(t. zoo1.) Família
de msectos coleopteros, cUJo esterno lermina em fórma de ponta.
a,;lltca'IlUlltllllento, V. Estemutação. C,
Palhol. 1). 158.
EStCl'lIlltllçüO, S. r. (do J,at. slernWatw.)
t. med.) Acção de espirrar; espirro.
E8tcrnu',ll'ól'lo, li, adj. (I.. med.) Que
provoca os espirros.
Estcl'qllclra, . r. l.ogar onde se deposilam immuudieias, excrementos, eslercos
para se cortirem. bervas para apodrccet~·pica.
rem, e servirem de estrumes; estrnmeil'a.
Es'crcútn'o, S. m. Fôrma de impressão, Leão, JJescr. C. 70. A1'/'. 2. '2. Orei. 1. 18. 1.
composta de caracteres fixos, que não são § Alfuja, ou alfugera, logar onde e lança a
moveis.
immllndicia. e esterco. § lJ. 2. 7. 7, "a~
Estél·lI. adj. 2 g. (do Lat. sle1'itis) Que portas... cheyas de eslerqlleimu e~tercos,
não .dá fructo : V. (J, lerra (: teril,. arVOI'OS, despejos de lixo, e semelhantes. V. MOTltu
OlllJlanlas estereis, elc. § AnIlO eslerzl " aquel- 1'0; Muladar.
.
le em que houve má colheita. § (faLI. do mar) I E8tcrqueh'o. V. Esterqneira. Canl.
V1CU'.1. 595. <resterit de pescado, e de toda
Este.'qullíulo, S. m. (do Lat. sterqltili:lo cou'a vivente" elO. 235. § Eston ,. diz-se niwn.) l\sterqu ira, mOl1tlll'O, IOIl'1U' de imEHtCl'IiIl0 U,

ester1ino ; um

o
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mundicias. V. de S. João da Um:;, I. 126. zar qualquer cousa pux.ando-a: v . .'l. esti..,;.. tlll ....·, v. intraus. Gotlejar, sair em
IJ. FlOJ·. 1. p. 259. "Job. no -»
cal' uma corda. § Eslica!' muilo a corda,. gottas: ".Licor que 8úa. e esl'ila das arvores
n"tcrI'oí.da, s. f. Acção de esterroar.
(fig. e fam.) ser eli.i~·ente de mais. § Esli- do mesmo nome" (m)'l'1'lla.) Il'iei'l'a .
..:... Iel'.'oudu." s. m. Instrumento para cal' a canetla,. ou esl1ca?',o inlrans. (t. pleb.)
E"'llIIi.r."'c, v. ref. DisLillar-se: "as ervas que hão de eslital'-se uo alambigue»
esterroar a terra.
morrer.
.;;8Ie....ou.., v. trans. Soltar e aplanar a 'I ":stigc, ou F.stn,e, ou Stíge, ou Styr.;e, Vasco Nol. de /:'01'1. 231. e fig'. consumll··se
t('J'ra lavrada desfazendo os torrões. BaTb. e der. s. r. on m. (do Lat. Sll/X, sI1/gis) V. pouco e pouco de dóI', saudade, febre, etc.
IJ. V. Estonoar.
Dicc. da Fabula. Uliss. I. 47.·"eslige escu- Eull'. I. e 5. Ul'l.I. 3.6. "cm sllspit·us ?I/I'
K'Itc,'U.." s. m. (do Lat. slel'lq,l'e, roncar) ra" (subent. a lagóa.) Eneid. 12. 193. "elon- esl'!/lamlo".
(t. med.) Ronquido, que acompanha a respi- de o rio do negro slige nasce» (sc. o lago
(Estillar, Manar, Pingar, Cottejar. Sljn.)
ração dos moribundos. CUiV. OIls. 109.
E:t)'ge.)'
Empreg:imos estes vucabnlos para exprimir
..:"te'bos"Íl\'io, s. m. (t. cfl'Urg.) AlIsF.s'í:;lo, e F.sI,í;.;ld.., Oll "st)·;.;lo, elc. a acção, com que um liquido sai, ou é lancultador.
V. Estige) adj. Pertencente ao la~o Estyge. çado de um vaso, ou corpo, que o conlém,
"~stêvn S. f. (do Lat. slivo) A ponta da Ltts. 1'rans{. ~15 V. "esligicloJ> Lobo.
524. e ])'islo são s)'llonymos; mas tem entre si
charrua, que vai na mão do lavrador, e lIestigio" M. C. 10. 53. "esl!lgio"
uill'erencas 111 ui. caracteristicas. Dizemos
com elle a vira, e governa; rahiça do ara'O:stígJUll, s. m. (do Cr. sliUma.) Signal, que o íiquido mana do vaso, quando siLi
do. § Planta vulgar, da familia das cisti- marca, ferrete. § (t. de bot.) l'ias lIóres fe- d'elle em 00, ainda que seja lenlamenle;
neas; é um arbusto de folbas a. peras, glu- meas o oriflcio, ou abertura do piSlillo, por que o corpo estilta o liquido, quanuo dpita
linosas, e sempre verdes, de que lia varias onde entra o pollen fecundante. § (t. de fól'a, ás gottas, o mais tino, o mais apural\o
r pedes; a sua lJór é parecida á rosa, e o cirllr.) Cicatriz. § (t. wo!.) Orificio lateral d'ellc: que o liquido pinga de um corpo,
seu fructo é redollllo, terminado cm ponla. por onde respiram os insecto. ()ttV. l' 2. ou que o corpo pinga o lilruido quando
cheio de semente miuda; destilla o laudano 1J. %. lIs/!lgma" abertura por onde enll'll o este cai de cima, gOUa a gotta: e finalmeu(Cislus ledon, ou cislus lol/anil'erlls, de Linn). ar no corpo dos insectos.
le, quc o corpo goll~ia, (IUando d'elle cáiem
W tambem chamada Xára) "os arabes, lanE"II:O;II".II:"',,·, V. trans. (t. modo us.) gottas amiudadas. Afana a aO'lla da penha:
çando-se ás cegas por entre as sarças e Marcar com ferrete por pena, e infamia: v. o rio da fonte; o angue da ferida; manalll
as/e'vas e enredaudo-se n'ellas, retardavam- g. os ladrões. § fig. !'l'Onunciar por infame, as riquezas e bens d.o Céu sobre a terru,
se a si proprios" A. Herc. Ettr. C. 15.
ou marcar com cousa deshonrosa. § lig. elc. Os olhos eslillarn lagrimas, e tambem
.':slc,·ul, s. m. Campo, que dá e, tevas. Censurar asperamente, verberar.
se diz, que d'elles manam lagrimas, quan()hl'. J. I. C. 2 7 . E > õ l l gnt lltog,'ul,hin, \'. Sligmatograpliia. do estas correm como em tio, em maior
r.:stc\·lio, s. m. Variedade da Esleva,
J·:"til, S. m. (provavelmente é corrupção abundancia; algumas arvores eslillam o IUIpl:mt. V. 1'~steva.
de aslil, aslim) Medida de terra, em quc se moI', de que se formam as g-ommas. Püll/a
R"tení,', V. inlrans. Pegar na rabiça do repartem os p~ú~s. Elucid. \'. Estim.
do telhado.a agua da chuva; pinga o vinho
,·,,,milr. V. J'.$tlllar. V. do Arc. 3. 16. Euli'. da cuba; pinga gordura da carnes assadas,
amdo, pal'll o governar lavrando.
I'stê.-e, Variação do v. eslar na 3.' p. 1.1. e I. e 5.
ct~. A espada gotl~;a sangue; o .telhado gn/do sing. do p. p. do indo
El'l(,lliu'-sc, ou K~I,I.íl··.~l', v. reI'. (t. flua agna, que por tempo arl'lllna as pare":SIl')'O, E.!!tC)·UI', V. E. teio, elc.
forens.) Ser est.l' lo, ou de e l)'lo rorcnse' des; .yolit:jam os vestidos do ~aul'raganle;
""Ibesódlco, n, adj. (do Gr. ais/ltí:sis, pralicar-se, scr lorma de proceder.
"go/r,]am as lranças uas nymlas do mar•
. ensação, e oelos, camilllJo) (t. anal. e lJh,)'.,:.. tlIêle. \'. list,vléte.
Cam.
siol.) Que transmitte a sensação.
.:.. I,ilhn, S. f Lasca, farpa. § Fazer em
),;.. tllllcidlo, s. m. (do Lat. sliltieidi'/t?J1)
":"lbellcn, S. r. (do Gr. a'islhêsis, facul- estilhas; (phr. pop.) Dilacerar, ra 'gar em Gotleira de arrua mui ténue. § fig. Doença,
dade de sentir) Sciencia das sensações. ~ pedaços; fazer em boccado ,despedacar. \'. I especie de lfuxo, em que acode golta a
Tlteoria das artes, fundadas sobre a natu- Ilastillta. flr,go, Alv. C. 68.
gotla ao nariz lima agnadilha. Vieir. Carl.
reza e o gosto. § 'conhecimento das belleF.... tlIhiaço.
. m. augm. de };slilha. § 7'. l. 1J. 205.
zas de uma obra do entendimenlo, artisti- Lasca, pedaço ue peura, madeira, melaI,
1': .. tílCl, e derivo V. Jistylo, etc.
ca ou IiLteraria.
expedido snbila e vlOlenlamente de tiro de
I-:,.. /í .... V. Aslilll; Ilastim; llasti!. ~redida
F... lheUcnmi."ulc, adj. Debaix.o do ponto mina, de bomba de artillieria arrebenlada, agrimensoria, antiga: comprelteude 25 paIde vista estlletico.
]lor explosão, ctc. Ex. de A?'l'ilh. e JJomb. {. mos craveil'o. de largo, e de comprido lol,;"théUCCI, ", adj. Que perlence, ou diz IG3. § Irstalo, estampido, que faz o casco da a extensr\O elo predio , até o limile de
respeito a esthelica.
da bomba quando salta. § Fazer em esti- outro. Elucid.
I·;sthló...cno, n, adj. (do Cr. esllt.i0111e- litaços: (phr. pop.) deFJ1edaçar, fazer em
.·;.. t; ..... , S. r. (IJO Lat. resUmia) Eslimanos, que l'óe, de eslhéin, roer) (t. med.) Que bocado.
ção, amisade, apreço, caso </ue se f:lz de
róe, cOITóe.
'·;"liIh.í.·, v. lralJ~. J<'azer em eslilhas, alguma cou a, ou pessoa. lUart. Cal. 423. §
';sUí.du, S. f. Cetisação de mau tempo; romper, ru. gar. § -se, v. reI'. Fazer-se em () preço, ou valia, que se dá a alguma couesliagem.
estilhas, romper-se, rasgar-se, despeda- sa, estimação: "se resgatou por 160 mitiJ';sllogem, S. f. O estado de seccura da car-se.
caes, mais em sinal de obediencia, que ell1
almosphera e da terra, no estio. Legis/. Mod. - .,:".(lJhcÍI·u, S. r. "o caixão dos ourive, estima da sua valia (da náo resgatada)- II.
~ A continuada falta de chuva. § Cessação é uma peca de pau, que servI:: de suster a I. 7. 4. Lobo,
266. "a formosa côr (do ilude mau tempo; estiada. § O abaixamcnto mão: talvcz haslilheira. /Jtul,
zio) com que a llatllreza lhe deu estill1Lt'l
da agua da cbeia, ou do rio.
",,(11I11'.(;;0, S. r. (do Lal. sliltalio) Opera- "a esl'Íllltt que tcm dá-Ibe (ao diametro) a
EsII"", V. intrans (do Lat. ms[ivare, pas- ção pilarmac. c ch,}'mica, peja qual as [lar- raridade".
sal' o estio e111 alguma parte) Passar o mau le. aquo:as, espirituosa', oleosas, etc.,
"slim.. bllisl<'llIIo, n, super!. irreg. de
tempo, serenar, parar de chover: vae es- dos corpos, se separam por meio do alam- I\stimal'c!.
tial',o esliou,o o lempo' esliou,o éslioH a chu- bique, c no estado de vapores, quc se COII"sU..... c;iio, (u'este usamos mais fl'eva,o ficou o céu como no estio, sereno. ~ densam depois com o I'no, variamente ap· quel1tenlcntl~, que de eslima), s. r. (do Lat.
Abaixar a agua da cheia, ou do rio, etc. § plicado ao capitel, cabe;a, e cano do alam- cestimalio) Jrstima, apl'eço: um objeclo de
1ig. Helaxar, afrouxar: V. g. a 1Jieclacle sc e, - bique pclo ar, ou agua I'ria. § lig. O golle- estimação. ~ O valor, o preço de alguma
tia /ltl1'Claxação do clima; esfria Oll entibia. jar da agua, que cai gol.ta a goUa. /11,0.1 cousa. 1J. I. 8. I. "llcava (o ouro) em Iam
)':sl;b .. , S. I'. (ant.) "'azer estiba,. eSlllar Sanei. 1J. 207. 3. "esta pedra !Ie I'lIradu da vil estimaçtio, que nine-uem o queria levar"
orçar. í'oulo: "I{t:ie/' estiba ao arroz, que eslillo!:ào continua da agua".
-a eslima{;ão que fazlalll d'aquella perda"
hade colher" V. Estiva. Leão, Ol'ig. § Peso
":slillí.do, (1. p. de lMillar; e adj. § a conta cm que a tinham. Vieil'. Palav. r
de mercadorias, de que se cobra imposto. fig. Diz-se do mais puro, mais Iino, que se 117. § Avaliação: a eslimação dos louvados.
V. I\stiva. Re(Jim. 3. sei. lô27.
separa de alguma cousa: .la~rimas eslila- ~ llstimali va (dos nauticos). LHe. 7. 1. § V. Va.,;",11 b it... Leão, Orig. 32([. Htt. ed. diz ser ela.s" Vieil'. 'I. 851. (e C0ll10 SIlIJS.) "o chorar [ar, syn. § Ter algnem ou alguma cousa em
erro, por estimar, eS1l1al'.
he o eslillado da dôr" Lobo, /. 15S. ~ illorlo L'Sli1llação; ter em grande apreço e estima;
T';stibl"do, ", adj. (t. de pilarm.) Diz-se de doeuça, trabalho, ou desgosto, flue vai estimai-as muito.
dos remedios tirados tlo antimonio: lCtTlct· consumil)(lo a vida aos poncus. li. Nout. l.
.·:"'ti .....HI ... llCI1.C, adv. Com estimação.
1'0 - ; tartaro de potassa antimoniado.
~24. tu/r. lb 1.
":Ilj,;múdo, p. p. de EstimaI'; e adj. ~
r.;"I;blo, S. m. ldo Lat. slilJium, anlimo".~III"Hlól·, S. m. e adj. O que eslilla: Avaliado. B. Pancg. 1. "estimados cm 10.)
nio) Cerla pedra de que se fazia anligamen- - de a(Juas ardenles: V. Distillaclor.
cruzados".
le uma prepal'ação com que as mulheres
":sOiII Ul', ou "';sUilíl', V. lrans. (tlo Lat.
":st;m ...l'"', .., s. (<to I,at. ccsli?lla/OJ') O
lIntavam os cabellos. PCI'. 1Jibl. "anlimonio, slillal'e). eparar por e,lillação. V. Di ·tillar. (lue, a que estima. Vieira, 7. 205.2. § 1\\'3pol' outro nome eslilJio»
II. elo A/'c. 3. 16. -quando o madeiro verde lIador. Olld.
3. '1'. 114. e fig. "Deos Ião
":stlbó,'do, S. m. (do FI'. sll'ibo/'cl_: Ing. começa a eslita?' agua na chaminé,,: c lig. bom, e Li'lo justo eslimado/' das cousas" Paislarboard) .<t. naut.) Para quem está :13 J?ó- "os labios da mulher, fl~e eslil(tio uoçl!ra" va, S. l. ([2. An'. I. 13.
15. 2. "estimapa do .na:vlO, com o roslo para a proa, 'o Arr. 7. 6. "o olho eSltllq,o lagnmas" blcg. elOI' das cousas nalul'aes" "somos baix.oslado dll'Cllo.
C. 5. I. !Jl~. ull. ecl. "Iagnmas, que o cora- das nossa almas. Viei/'. 12. 320.
" .. /íCR S. f. Vitlonho de uva que faz o ção estilla" "as aguas. que estillei" (cllOrei)
'<:StltUÚI', V. truns. (do Lat. m,,'limal'e)
vinho çlçce.
Cal1~. Eleg. I. § tig. Eslillal' algllem; ir con- Fazer caso, apn ço: V. g. estimo o amigo: tt
.':s~lcm·: V. truns. (t. nallt.) Fazer estcn- Ismmndo, deseecand.o pouco e pouco. 1.IJT'1 tlOSsa saúcle: estimar as boas novas. § Avader, c puxar bem os cabos novos para os 3. J. "a J'ebre'. l'U1 que arço me lem eSlilla· Iiar: V. g. estimoll-o em l,'e3 cm:iados: umapór a servir, rondar o cabos pelo mastro e/o a Cal'lle" Eu!,r. l. 1. "não sejão tudo 110- nilba que elle esl'imou em muito., li. 2. 6.
gorande e (lo traquel~, e puxando-os no ca- 1 reos se me quereis estillw'" UUs. 4. sC. 7. 2. (pela virtude de estancar o sangue do
hre:lante quando sao grossos, ou tambem I "afrontas que vos eslitam" consomem pou- ferido que a tl'azia.) § Ter em conta, I'eL1ando·lhes talha. ~ Eotender, estil'ar, I'ete- co e pouco, a vid~, a paciencin.
cear: v. g. estimai' o 1Jel'igo (c "llcio esli-

r

r

Ar

r

EST

EST

EST

lItar" é desprezai-o). Eu/I'. ~. 6. Lus. 3. 112'1101') A estação ealmosa elo anno, entre a
"o l'orl.uguez que tudo estima cm nada. primavera e o outono: «o estio (no hemisd~sprcza. Eneida. M. C,. 10. 55. flaün. P. 2 c. plIerio do' norte) contem os mezes de ju88. "o cmperador esltmava tanto aquella nho. julho, ag-osto" Ala1'I. Cal. V. de Snso,
qucbra da sua co,rte (i. é, julgava-a tão e. 10. «vós -florido de meu coração" § (fig.
~r<l:ude) quc a senfJa pela m.ór ofcnsa, e in- e poel.) lelade imrneuiala anterior á grande
.tuna, que nun~a lhe .fora feltalJ § r.azer ca- vclhicc, 011 caducidade. Lus. lO. ~J. «e já do
so, scntl!': «nao eslmlando as tcmlas" «o - lia pOIlCO que passar alé o oulonolJ das
c~vallo nao est~'lJa,va as sofreadaslJ «filio es- edades, ou da vida humana (o oulono, calmwndo as VIdas na guerra·, phrase dll ducidade.) § V. Vereio, SYIl.
Ba'l'l'os, a cada pas O. Clarim. 2. e. 27.
I·:.. tioli.do, p. p. d(~ li:sliolar-:e' e adi.
),~thll(lt· ... C, y. reI'. 'J'raclal'-s!l com csli- (I.. LJOI..) Diz-se de uma planla, de 'nm ramaçao. § Ser e tlmado: v. g. • tlmar-se esle mo, quando ~e alonU'a eXLraordinuriarncnle
panegYl'ico. § Ter opinião de si; prczar-se. sem lomar ct'lI', Iw~n goros ura eln virluue
Arr. l. 8. «Eslimâo-se sobre luuo da no- do esliolamenlo. Cocl. Ph.ann. 130.
1~ ... t1 .. lunl(\uto, .. nl. (I.. LJol..) Docnça dos
breza da geração, e elos pais" Viet'I'. 9. 146.
prezam-se.
vego laes, que eslão privados lia lu7. necesf;.. Um .. fú·", S. r. Juizo ]lrovavel, 'por :aria á ua vcg'claéãu : nas planlas atacaqne determinámos ponco mais ou menos das d'esse mal, os ti'oncos e os ramo' alonalgum numero, extensão, grandeza, ou ver- gani-se con'idcravelmcnle sem ad(\Uirirenl
daele pro~avel: lJal'l'eil~OS, lJecl.. P: 5. e r CI. rrrossura, nem consi lencia, são lTIul s, eles«pela. esllmal~va ele diversos Jlllzes. «pelo ~oJ'ados. as I'olhas tornam-se bl'Uncas, elc.,
arbttno, e cstw1altVa de cada lium" -na I!S- e uma cspccie de alropltia no' V getaes.
li/llcúiva, e juizo das singradurasll lJal'ro.~. Brot. D.
§ .. A- da navegacão. Jl1. P. c. 2'23. V.lls)':"Uolli.·, v. trans. Produzir o estiolali01ação, no (1m. menlo.
)':8 ti nlll f,Í\'O , ", adj. Que avalia, orça,
)·:.. Uol •• ,·..... e, v. reI'. Alterar-. e em vil'c~lcul.a. Cart. Reg. 17. afl. I 01. -calculo es- tnde 1I0 c.tiolamento, O que succclle às
lt!l1.altvol! .§ Q~le sabe estimar. ou avaliar: lJlalllas, que veg'etam na escuridão. IJro/. C.
«,/UIZO csltmalt1;O" Utu. 4. SI:. 7. "conside- "o ve~etal se I!SI'iola e enl'raquecel! V. I~slioração - l I Alma /nslr. 2. /. 184. ~ Que pro- lamenlo.
.
c~de de, ~u procede pqr e~limação, avalia1~"'I,lo"'CII"t10, p. I). de E li omell ai' e
çao. calculo: «valor esll1lwlwolJ.
adj. TOlalmenle gangrenado, podre: V. g.
. 1·:*!lmotíll·.lo, ", adj. O mesmo que ":s- carne -, osso - /lecop. da Cir.
llmatlvo, porem menos usauo.
.:;.. Uomm';II·, V. trans. (I.. de med.) Co. I~"f.ln..i,'cl, adj .. 2 g. Qne se póde llV:l- mel' a gangrena o osso, corroer. Corree y.
ha~. § DJgno de esllmação, apreço.,
ele Abus. p. 26'l, § -se, v. rer. Gangrellar),;8Ilmo, S. m. (do LaL cesl'ÍllLíwn) Esmo se complelmnenle.
do que lia de produzir uma lierdade, e que
1';"t1ólllcno, ou I~ .. lh"illlcno, .. m. (do
pagava o que não a cullivava; esmo de Gr. eslhiomenos, derivo de eslllió, eu róo.)
I'ructos, producções, lucros. I'eilo aproxima- Gangrcna eompll'la, em que a carne se fa7.
damente, orçamento. Leis Nov. "que 'e não púdre, e insensivel. § Esliomello, a. adj. COI'arreud~m os eslimoslJ Atv. cle II jun. 1545. rosivo, que rõe, cOITóe; diz se de cerlas
Elue. 8llpp.
ulceras.
E8tlmula.ção S. L (do Lat. stilltlllatio) U
.K'!lUIIC. \T. E tipile.
actp de estllnular; e,limulo. ~ Acção dos
a;"lIl,clltllilllo, p. p. de Estipendial·. Al.
eSllmulanles; o seu em~ilo. § fJg. Ilesenti- Lus. 1'. 3. 33.
mento, irritação.
a;"lIf'C1.. li"u', V. trans. Entreter com e )':8UmIlUldomentc, adv. Com e timnlo. tipendio, assoldadar: v. a. eslipeudiar pro]o'lfl1lUlIl ... do, p. p. de Eslimular. lJ./.101'. {I!ssorcs, al'l'islas, tropas.
2. 190.
l::stIJiClItUi... lo, n, adj. Que recebe esli.~st1mula(lf)I·, n, S. O que, a que csti- pendia: v. a. soldados, lropas eslipendil:mula; que excita.
rias. Al'le cle Furlar; e. 2l. Paiva, S. 1. {:
.·:"th~lUhiuf,e, p. a de Estimular; e adj. :j26 V. § Que paga tributo; tribunal, tribuQue estImula, que excita: remectios estimu- tario. A1'1'. 4. C. 10. {: It4. 2. lJaI'l'ei1'Os, {.
lan.tes. § fig. Olfeusivo, irritante: palavras 8 v. e Leão, .DesCI'. C. 7.
e. 'llmulantes. § -, S. lU. ~jstimulo, incen..
I::.. UIlelllU", S. 111. (rIo Lal. slipenclium,
1.11'0.
.
e O" dC'riv.) Soldalla, salario. paga, condllI::stimlll ....·, V. trans. (uo Lal. s/imulare, eta, soldo de quem sel'l'e por preço: tric. o· deriv) AguilllOar. § .)':X:i:itar, irritar, bulo. 11. 110m. 3. I. 10. § fig. - da missa:
plca,r, pungir: V. g. o sal eslllllUla atingua: o que comlOummenle se chama esmola da
oe ·ttmulaveio o espirito de Xavier a empren- missa. IJ. Flor. 2. 5.
llcr., Vieil'. 10. 181. 2. «eslimular a cubiça
1·:Slil'lIc,·. UI. (do La!. slipes, i/is.) Troo,l concupisceocia" «csli1l1.uIO'lt-o a ira. a:ell~ co, raiz d'onde na. cem os ramos; estipe, essualidade, o amor da gloriall § Dg. Irrilar, pique, caule. fig. Origem, vrimeira pesolrcnder: V. g. as suas lJalav-ras dtJscorle:;es soa, por quem descende alguma familia. 11.
1l1~ eslimularam. § Excitar a emulação, o Flor. 4. 4. "conlào-se as gerações até o es-
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tro promellc, outorga, ou Iw'·a· aju~t;II',
convencionar: v. g. tlS eOluli!;õcs, qlle e 'lipulou: «couveniencias, que Afachiavello estiplIlou entre reis, e vassallos" Ol'd. Ar «.
147. § Determinar; pôr por condição.
)·:.. t1p"IIl", adj. 2 g. (I.. bOL) Que tcm eslipl1las.
F,!ltillUl ...., s. r. [lI. (do Lat. slipula) (l.
boI..) Appendices, ou folhiços, qne se acham
na ha c dos peciolosou pedunculoso lJ1'O!. U.
I~.dlplllil"o, ú"", adj. (t. boI..) Provido
de (' tipulas.
I·;"til·nç"ulo: p. p dc Esliruçar. § adj.
(L pop.) gslirado, eslendido ao comprido.
1·:....t1.·UÇ•• ,·, v. lran . b:slirar, puxar muito por alguma cou a, fazellllo-a alongar, e'·
t nder-se. § - se, v. reL (I.. pop.) Eslirarse, estender-se ao comprido com preguiça.
1.: ... U ....ulo, p. p. de b;stirar. § Estendido
ao comprido: .. ücarão estirl1flos, ondea morle os lornou" (em um conllicto) B. 3. 6. 7.
§ ligo Forçado: v. fi. estira la eompal'a[:ão;
que nüo vcm uatul'almente, ou não convem.
g Pl'Ooas, ou passos, o~ le,tlos estirados;
prolixamente desenvolvHlos para provar
algullla cousa. Vieira. § Estirado; fig. perI'eilo, exaclo. Ar/·. 5. 18... tem-se por mui
eslitatlos Chl'lstãosl! ~ Fida/ao mui estimdo;
mui 1I0bre, grave, àuctoriiado. § Estirado;
ligo subcrbo, que se arro"'a aUCLOridade,
respeitos. Vieir. l. 969. «Fi1'esteos tão estirados, lão sombrios. tão armados" Y. Te. o,
Illl1LJridlldo, eomo difrerf'm .
l':" til· .. d i.... s. m. Taboa em que se assenta o papel para de 'cnhar ou pintar.
)::!ltl""IIICllf", S. m. Acção e i1/reito de
C'slirar ou eslirar-se; e_preguiçamcnto.

r

lJarb. Diec. lJ. Per.

a:;"th·ito, S. m. Longo camiullo, que canl:a c obriga a I'orçar o passo para o venée;·. /1'. Elys. 7. 176. § Estil'ão; acção de
estirar, ou estender puxando: V. a· as orelhas: «assim sci, qne lieide apanhar uesta
vez lium estil'eio" i. é, um puxão de orelhas.
Gil Vic. I. 360.
I,;"tll·....·• V. lrans. Puxar por qualílller
cousa que dá de si, até a entezar de mais;
e ticar: V. g. estirar uma corda; estirar os
braços, abr·1I1elo·OS muilo. M. e Moça, 2. e.
15. «esU/'anclo a redell i. é, estendendo-a,
estimr o COU1·0. § Fazer cair ao comprido:
ti. g. estirou-o no chão com l~m tiro: uesliTa a coitadinba no chão (com pancadas)"
FerI'. Cioso, 1. se. l. § Eslil'al' aS.lâs ; ap·
plicai-as forçaelamente aos casos a que lIao
se estendem, abrangem, alcançam; para
que não vem aproposito. V. do AI';. ',!, C.
27. {: 94 V. Arr. 5. ':! I. § Estil'al' a/fluem;
(anL) obrigal·o a fazer alguma cousa coaclamente. Etucid.
E"th·ill·."C, V. rer. Eslender-se. § Esli"ar-se anle os sall'alJas; abater-se, humiIhar- e, lançar-se no cllão. Allleql'. {. 16U
§ Eslil'ar-s~ o galgo, correndo. GI'!1':;, Pocs.
Carl. 3. "no campo raso onde so csltra o {/Çll1]0 apoz da teure" eSlender o corpo para vlngar mais terra, e assim o cavallo. § Esti·
lmo.
lipile..
l'ar-se a te/wc; fugindo aos galgos, ou le1·:.'Otillll'l.i.··",c, V. reI'. ItesenLir-se; ofJ:; .. til.C.lco, ele; ~. Iisl,"plico.
br'us. § Estirar·se a cabra; adelgaçar-'e
[endel'-se; aga tar-se.
E61.ip"ln, V. E tllJUlas.
estendendo-se: - a amarra de caiJ'u; o
1·;"tiIlUllo,. (do Lal.. SIÚlltlll!s) Oaguilbão,
K,<UI.ulação, S. L (do I,al. /ipulolio) mesmo: e fig. «não sei já até onde e lia
com que se picam o bois: nao se usa n'es- Contracto, pelo qual algucm pl'omelle ai.. lIe esliral' a vossa paciencia para atnrar, e
te sentido. § fig'. A irritação cau ada por guma cou a a outrem com palavra solem- aguentar, que lião quebreis com clle" até
cou-a, que punge, 11ica, aguilllõa : v. g. es- nes, e o qne Ih'a pede, ou o e.lipnlante, a quando durará.
,limulos de eonseieneia, cle Cal'I18, de holt·/'{t. acceita com a mesma solemniua<le; era
a;J!llh'éll", S. V. Es~llÍrcna.
§ lncitamento a obrar: "serve ... tIe esli- lIsado enlre os Homanos antigos; entre nós
)':stlrl'''''', e der. \. Extirpar, ete. orth.
lIIulo á I'açanuas.. Fal'el/a, p. 49«. § Pungi .. é promessa de palavra em consequencia da mais usada.
meuto, que excita a força dos nervos, mus- proposta; fronla § Clausula, condiçáo de
Eslil'lle,·. r. (do Lal. Slil'IJis) Descendl'Hculos perio "lios.
contracto ou ajuste.
cia do tronco, da Iiuuagem, ou farnilia :
),stimulilso: (anl.) Y. E timulallte.
F.stll'ul... t1o, p. Jl. tIe 11 lipular : e aLlj. -que elle, nem quem na esli7'pe seu se cha·
I·;"lin~"do, p. p. de Eslingar ; e adj. (L Ajn lado, assentado. § -, S. m. Aquillo que ma" Lus. § De cendente : "bem parece do
naut.) CoIbido com os eslinglll's.
se e lipulou ou ajustou.
.
bravo Mon.o, stirpe nobre e dina. Lus. 3.
E~linS'(ÍI', V. trans. (t. lIauL) Coluel' as
1~"til/lllll(l"'l', u, S. O que, a Ilue eslipll- !l6. prole. § Tronco, origem, e raiz ele alguvélas com os estingues.
la; estipulante.
ma de:cendencia: «nam houvera de ficar
"l!ltilll;'IIC", S. m. pI. Cabos, que vem elas
a:;O!t111U1I\lItC, S. 2 g. Pessoa que eslipu- llenuurn da eslil'pe de Gordunxá.. IJ. 2. 10.
pontas, ou punho ela vélas ao meio da ver- la. § allj. Que eslipula. p(J),aoras estipulan- 7. f. 234. 3.
!Ia; sel'l'em para as recolher. Coulo, 5. 8. Irs; solemues, com que se pergunta a um,
1·:.. t1ticldúdc, S. L A quahdade de e 'li1. IJlul. São Sillg'clos, ou dobrados.
e quer dar algo cousa a outro, e est'outro tico ou estiptico; adstringente. !Jhal'ln. T.
":8tinhll, S. f. A operação de recolher o a acceita. Lus. 1L. 8L "COIU palavras 1'01'l,stiCIco! ou - illt1~O, ", adJ. (I.. m,cd.)
seg:undo do mel das abelbas.
maes, cstipulanlcsll § il p. a. de
I Que tem vu'tude adstl'lngent~ : V. g. vmho
a;suuhlil', V. trans. I\!'colher o sC1/undo I 1,;"tilmlú"2 V. tráus. (do Lat. slipltlal'i, e eslitico. § Ug. Apertado, ava~o: "pessoa:
mel> que as abelhas fazem; e fi'isto uillcre os deriv.) Pctlir solemnemente alguma cou- ardenles, e accesas. em remediar os !:Ual~s
de cl'eslal'. Btut.
sa com palavras expresssas, em al"um con- espirituaes _do pl'<?XlffiO, que nao c~~lao dlI::stío, .. m. (do Lal. ceslas, de CJ!sl'lls, ca- lracto; o eslipnlante propõe, pede, o ou- nlleiro, e sao mUI apertados, c eslIlwos em
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remetliar os lClUporaes, II ue lucs bãode cus- ',/,os, t. 229. § Dar em algum.a - ; i. é, ia- QUc cobrc, dc sorle quc alJparecellllo (\ uut.ar alguma cousa da sua fazcnda» Paiva, S. venção, astucia, de fazer mal (pllra'e de ro, n'elle se reprcsentem as figuras, quc
r. (. 9á v. § V. Styptico.
esgrima.) Couto, Solel. f'. 20.
queremos. Â/'te ela Pint. (. 9 . uU. eltiç.
';!lth'lI, s. r. (t. naut.)
peso, carga do
E!ltolo, s. r. (do Lat. barbo stufTa " Fr.
E8tolo, ti, adj. AOlul, ou ma/'é estafa;
fllUdo, contrapeso\ que se põe ao navio, étofTe; der.. do Alem. stof". materia, opp. a morta, parada, que nao enclJe, uem vasa.
para ir em equilinrio, se vae mais carre- fórma) Panno. Vieira 7. 45. crfazer lIuma B. 3. lO. 2. «até a agita /leal' estofa, S III
gado ue alguma parte. § Acarga primeira, tunica a hum d'elles de melhor estofa» § A encher, nem vasar" lá. 2. 6. 3. crquando a
que se carrega no navio. § ilg. crA estiva do materia, de que os pannos, e tecidos se fa- agtta estivesse estofa. /I. Naut. l. 98. lIdes·
que a paciencia leva não a salJe, quem in- bricam. ld. D. 365. «o frio para se cobrir cla muito a maré, que logo seria esto/il ue
juria, e a irrita', í. é, o que ella soll're (se contentava) de panno de ~ualqllcr es/o- todou § Hoje di:t>emos, está p/'eiamar, nrlO
. llm se descompôr. D. FI'. Alan. Cm't. I fa" e IIg. «este allthor vestlO a Deroso. e aponta, nem reponta, não enche, ncm vasa;
362. § Grades de pau, que no pOI'ão vao outros ... ele tão baixa es/ofa de panno, co- cras ondas estofas do Cocyto" § Agua estofa;
por baixo da carga, para que não assenle mo sam os livros intitulados em seus no- que não ajuda a surdir.
no costado, nem reeelJa alguma humidade. mes.. lJlitrreiros,
19I v. § ilg. Qnalidade,
E"rólca, s. f. Pl1ilosophia, ou disciplina
::; Paus lavrados, ou roliços, que atravessam sorte, IMa, condIção. V. do Arc, Pl'ot. "da dos estoieos. Ae. elos Sing. 2. 4.'1.7.
'e fazem sobre as madres das pontes de ma- mesma es/of'a, que as pyramitles dos EgyE",tólcoJlltml,e, adv. Como estoico; com
deira a esteira d'ella, ou leilo por onde pas· pcios» llomem de boa cs/ofa: "ele baixa es- firmcza e inflexibilidade.
5a a gente, a bestas, e carros. § Grades de tof'a" iiI. Ll/S. 1. 141. ncle menos estofan LoI:loltolcld/ule S. r. Qualidade de estoico;
pau mui estreitas, com que se pavimentam bo, r 4'1. i. é, sorte, classe: «a bai:va estofa firmeza e inllexibiJitlade de caracter, dc
estrebarias, para que a urina e escóe por e pouco preço de suas pes.oasn Barreiros, animo.
.
eLlas. § Especie d.e regis.tro, em que se ta- f: á5 v. DUs. Ib se.. 7 ~ r 213. "como se v"iu~),;slólcÍ!!nuo S. m. (t. pbilos.) Doutrina
xa o preço do pao, azeite, valha. etc. 'Pe- tao com outros plcues da sua estofa, lalao dos estoicos, creada por íl,enolJ, que eOI1los ofliciaes competentes. Let de 1765. § Es- nos modo elas damas, e em contos seus» sistia principalmente em solf!'er com re'iUva de linho; um mauipulo, ou a porcão .he a esta/a dc virtude mais baLxu, qne ha gnação as adve!' 'idades e injurias, niio dar
flue se abrange entre os dedos pollegal~ e na escolla de Christo» Paiva, S. 2. 139. apreço ás prosperidades. pmticando e Llrcindice. Etuc. § Estiva; casa de despacho de nVÍl'tutles lia mesma esto/et com a dos Pla- zlIndo só a virtude. § fig. Hill'ide:t> nos pril.t·
generos, que não vão ácasa grande da alfau- tüesn L1W. 7. 3. ll. P. da 1mnq. da Vict. e. cipio da moraL, philosopllla, e iusensllJltlu"'a, referidos no Al'v. ele 11 dejan. de 175t. 2. "llOmens de vil es/o/a.. '1'. cle Agol'. I. 3. Iillade dos afrectos, e paixões; apatllia.
§ f.k.el' estiva; no terreiro do trigo, pesar "Emperador da es/ofTa dos anligosn PinheiEstóico, II, adj. (do 01'. stóil,qs, de s/.orl"
as barricas de farinha. Regim. ele 12 deju.n. 7'0, 2. 3D. § PataV1'as e oblYls ela mesma es- portico; porque %enon, chefe desta SC11<L,
(t,; 177U. lil. 8.2. § il. na alfandega, pesar, 00 lo/a; i. c, conformes. Palmo "obras da mes- ajuntava os seus discipulos junto a um porcontar os g-eneros estivados. Atv. de 11 de ma es/ofa (do .bom sanll'uel.. conformes á /i- lico) Qoe tem as maximas everas do csjalt. de 17;)[. lJeel'. de 1'1. ete abro de '1810. dalguia. Utú. 5.5. § ES/O/CIS, na Oret. A/. 4. laicismo. Vamo Eteg. 10. «não eslreileis o
.·;st1n.~íio, S. f. (t. boL) Disposição dos 43. 7. deve ler-se escolas, ou esqllofas, es- coração na estoica disciplina" ~i~iI·. 3. 3;)2.
lcgumentos lloreaes antes do desabotoa- eofias; por, coiras. lIes. Uh7'. do In{'. D. lJuar- § ii. subsL qne segue o estOtCismo.
monto completo. § Acção, e etl'eito de esti- te traz eseofia; e assim Couto, Deeaelas.
t;stoirú.·, c derivo V. Estourar, rtc. .
varo
E810liulo p. p. de Estofar; e adj. AcolEstojill', v. trans. Guardar em estoJo.
.tJstlnidllmente, adv. (ant.) Dar estiva- choado. § Agita eslofada, por estofa, disse Leão, Orig.
79.
da mente ; p'agar pela estiva, 00 medida Gal'ção: «as estofadas ondas somnolentasu
.~stõjo, S. m. Pequena caixa de como,
commUlll. Etuoict.
Ode 23.: e mais propriamente: "com vento papelão, madeira, etc. COl:U reparti.r!lunlos
t:8th·i.do, p. p. de Estivar; e ad.l. «o na- escasso, e com eslofas a~uas', marés mor- para navalhas, tesouras, lacas, call1vetes,
vio está estivado" tem a carga do fundo so- tas, ou paradas. Assemlit. se. 3. li. Estofo, apparelhos de cirurgia, etc. H, iJ01l1. 3. '1..
brequevaeaoutra.§adplanifestado,edes- aelj. § Es/ofado, S. m. Y. E$tol'ar (na pintn- I. Lobo,
267. § Eslojo de costttra; o quc
pachado na estiva da alfande~·a. Atv. ele 11 I'a): «vestido de es/ofado" V. do Arc. 6. 12. oontém os objectos necessarios aos tr~ba(/C,Jan. cle 1751. «barco eslivaao".
(o menino Jesus) V. Estol'ar-se.
lbos de agolha. § Es/qjo medulta7'; cavlda1J8lh'8dôr, S. m. Carregador, arrumador
Es r.o lu d iII', S. m.
que tem omcio de dade elue nas plantas leuhosas occuLJa o
de navio.
estofar. § O que ·vende estofos. .
centro do caule. § lIg. Casinha com rcpal'';;sUnígem, S. f.
trabalho de estival'.
1':81,0(/. .., V. trans. Acolchoar, meltendo timentos apertados.
l';8th'ól, adj. 2 g. (do Lat. cestivatis) Es- lã, algodão ou qnalquer enchimento fúfo
F:.. lóltl, S. f. (Do Gr. stoti!, vestimClJl•.l
tivo, do estio: V. g. /empo - ; dias, eat- enlre fano, e pcça, para não molestar o comprida) Peça das vestes sacerdotaes; c
mas -, c canieulares; solSticio estivaL. No- corpo onde assenta: úeslo('O,7' bem os col- Um de seda, que vem alargando para os extic. Astrot. lJ. 56. § Estivai; em betan. diz- chões para dormir mollcll Feo, Q. "a cruz tremas, nos quaes tem duas cruzes, c Oll'c das plantas que nascem, crcscem e abrem não era es/ofada, nem colcboada" (a em tra exteriormente na parte, cm que a Colas lióres durante o estio. Vinato, 1l. 20. Ira que Jesus Clu'isto foi posto.) lIt. Lus. I. 185. tola cobre o pcscoço por detra:t>: e se erurillueza estivat do bosque opaco" folhagcm ((saia de malha dobrc, e g'ibão esta/ado» em- za no peito; ata-se com o cOl'dão, pentleucriada pelo verão.
baslado: talve:t> estes giboes levassem folhas do o seu extremo de cada lado; põe-tie por
),;8Un·.r, V. trans Esli'var o navio; põr· dobl'adas, com lã, ou algodão cntremeiado, cima da alva, e por baixo da casúla, ele. ;
1I1e estiva, contrapeso, c a estiva do I'ondo. sobrepostas umas ás outl'as, para embaça- tambem se coUoca pendente por cima ria
V. I~stiva. § - a estrcba7'ia, o pOl'ão, lt pon/e, rcm o ferro. § Esta/ar 1Jeilos, capaeetes; for- sobrepeliz: "a es/olla . .. signiflca a immor:
uma estraela que a/ata os carros, breiosa, e/c. ral-os de lã, ou algodão, para n'eUes em- talidade, que perdemos em Adam, e nos c
pór, ou armar estivas de pau. V. Estiva. § baçar o fcno, quando os falsavam, e para restituida em Cltristo» Bem. Flol'. 3. 387.
lig;. - a pacieneiapam suster o lJeso dos tra· não as 'entarem duramente no corpo, se os § lig'. crLourenço vestido d'alva estola" sem
ballws, animal-a, escorai-a.
aboBavam, ou amolgavam com os golpes da magua de peccado. il. Vestido de "'loria. M.
J;stil'O, 8, adj. (do Lat. cestivus, a, um) massa, rachas de armas: "capacetes esto/àm Lus. "a estola da immortalidade" lct. 4. 131.
(1. poe!.) Do estio: ((raio estivo» Galheg. 3 peitos provam.. Lus. 4. 2'l. Arte de [i't/.?'tal', ((a - i.ll1maculada do regenerado pelo balI7. ((luzes estivas" ld. ao doce vento estivo" C. 53. Varta l1e(j. ele 4 cle limo lG8!~. § Es/o- tismo" Diz-se de qualquer virtude, que sanCam. Canç. 8. § Claro, sereno: ((((ual dia (aI'; (1. de pint.) debuxar Jiguras com pon- ctifica: V. g. a obediencia. Vieira. "nova
- no tristonho inverno.
teil'o de ferro, riscando, e descobrinâo o - do marlirio" § Estola ,. vestido matronal
El!ltixome&l'íu, S. f. (t. de g1'amm. Gr.) doorado, que 11ca paI' baixo de alguma tin- das damas Romanas.
D.ivisão de uma o~ra scienlUlca ou litter~- til, bem como o esgrafiado nas paredes,
El!ltolíio, S. m. Grande estola, ({ue o diána em partes mUlto pequenas ou resnml- A7'le da Pinto t. 69. e 98.. § Esta/ar came; cano põe nos ameias de quaresma.
das.
tardcar, entremetter touclOho em rasgos,
)o;8tolh08, S. m. pI. (t. bot.) 'francos herl':8t1Zólopho, S. m. (t. bot.) Gene1'o de ou furos de algum lombo, e cozel-o em vi- báceos, sem juntas e qnasi nós de folbas..
plantas, da familia das compostas, gue tem nho, com algum vinagre, a fogo tento, em Brot. D.
p.or t,}"po uma especie originaria da Ame- paneHa barrada, que não deL\:e tl'anspirar.
Estolhos, s. m. pI. (t. bot.) Que lan·
nca.
Arte ela 00:'. § -se, v. reL Vestir-se rica- ca estolhos. lJrot. C.
Estlát, S. m. Navio da Istria quc anda a mente, como as imagens es/o(aelas, em que - Eslóll.lllntimle, adv. Tolamenlc.
c0I:so.
reluz o onro. VilJir. -imagens - de barca·
),;8tolldéz, S. 1'. Parvoice, tolice, vicio do
I:",to, (ant.) por 1sto : «e (JJto se compra do e ouro.,.
homem estólido, estupidez, sandice.
assi~ lI{. I. 4.
CIU'. J. 1. I. C. 1. f. 2.
1':stollllJíuhn, S. r. dim. de Es:ofa. V7·ei7'.
Esfólldo, a, adj. (do Lal. stolidus, a,
Palmo P 1. C. 1. . 3.
5. 515.
um) Parvo, tolo. Vieim, 3. 532. e 12. 132.
É8tO, S. m. ( o Lat. restltS) Maré cheia.
E!!Itütra, 1':8 tolfll.""·, )·:stolflíl·, e I': !!lo 1 "sncrilego tão estotido" ((a ema, ave a .mal
.'ln'. 8. 6. "cessou o és/o das aguas vivas» tOll'o, subst. (como alg. escrevem). V. Es- estolicia ... parvoa» ((aquelle rico não '9 nes·
nchente grande. H. iJom. 1. 3. 18. "em tofa, etc. Com um só f, trazem os classicos, cio, mas estoticlo" Viei1·. 7. 455. quasl 1ml'
coojunção de alguns és/os mayores do mar. e emais usado geralmente; porém com n', to: ((o - gado" &0, 'l'l'Ut. 2. t. 166 V.
.
S fig. "Os pareceres dos homens tem éstos, é mais conforme à etymol. Pmhei'/'O, 2. 39. EstOlllllcúl, ou - cból, (eh como k) aUJo
e marés" desvairam; ora julgam que sim, "es/ofTa".
'1. g. Bom para estomago. Luc. 7. C. ti. /.
ora que não. Paiva, S. 3. 69. § Calor, arEstOlo, S. m. (de estofa) Panno acolchoa- 416. "agoa estomacat"
.
dor. Arr. 10. 7. "no éslo, e ardor da Co11cu- do com l:l, ou alg?dão e!1tre forro, e peça:
EstOlUalcblco, ", adj. mesmo 'que Es·
lliscencia".
V. g. estofos ele tmlto. la. c seda, conforme tomacal.
.
E!!Itocádll, . f. Golpe de estoque. § fig. é a peça estofada. § Eslolo: (t. dc pinL) laEldolllU;.;údo, p. p. de Estomagar; e.adl
Golpe de poula com a espada, tlorete, etc. vaI' que se faz estofado. V. Estofar, aO es- (t. pop.) Apostado, escandalizado; olfendldo.
V. de Su.so, C. 27. «dando-111e de es/oeadas" t% de lIguras, ou roupas não se fa:t>, se·
E8tomo~cír, V. trans. Ofrender, escandahoje diremos, elanclo-lhe es/ocaelas, 1Ia7'n'1·· não sobre onro bruoido, le\'antando a tinta lizar, agastar.
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tomBló'ir-"c, V. rer. Offeuder-sc,
I::stOJJCCÚI'-SC, v. reL Aturdir-sc> pertur- coalha: ha eslo/'aque liquulu; c trahül pnr
irar-se, indignar-se, agastar-se eom algnem bar-se.
cozimento da casca lIa mcsma un'ur '. (.')'/y.
por alguma ollcnsa, etc. Alttegl'. traz estoEstopn, S. 1'. (do LaL. slu.pa; do Or. stypé; ?'aceljln !llmwli.)
Illacac/o.
em Arabe eslobba). A parte mais $rossa do
tJstOt'ccgiio, S. m, llcliscão forle; 'tora;stówllgo, s. m. (do 01'. slomachos, 1at. linho, que fica uo sedeiro, quanao o asse- tegadura, estortegadeta.
s/omachus). O orgão principal da digestão; damo § fig. O cairo do cóco, e semelbantes
I·:sto..ccgá.., V. tran . Estorcer, 1J li<car
occupa a [larte superior do abdomen, for- materias liIamentosas, ducteis para se fia- com violencia, estortegar.
lIlando de um lado u lJrolongamento do eso- rem, como certas embiras do J3razil, as
tJstot·ce.., V. trans. Torcer, 1'01' motivo
phago, e communicando-se pelo outro com quae amassadas servem como est.opa nos de dOr, afllicção, etc.; contorcei': L'. !I. C~
os intestinos. B. Ftor. 2.210. § (por exL.) calafetos, etc. § Ca~a da eslopa; antl~a casa lorcer os deelos; - as mãos: "fe-Io eslurra
A. parte ex.terior do corpo que correspon- de correcção, em Lisboa, onde as mulheres com a dor do golpe" B. Clm'. c. 21. (ao cade á região estomachal : deram-lhe um pon- meretrizes, ou criminosas iam em castigo yalteiro na sella.) e C. 89. "eslorcal' os detapé no eslomago. § Ter bom eslomago ; di- trabalhar, desfazendo amarras, etc. § Fallal' dos" § Extorq ui r: "eslorcer as igrejas" xg-erir bem. § Fa:;er bom eslomago; diz-se a algl,em no dinheiro ela estopa; (phr. famil. torquir d'ellas. Oret. Af. 2. r n. c f. '17.
dos alimentos, principalmente das bebidas, e prov.) l'allar-llJe no negocio que temos «eslorcel' do bispo, ou do clerigo algulI);l
quc aux.iliam a digestão. § fig. Solfrimento, com elle, pendente, e de que pertendemos cousa" ~ Estorcer-se, v. rcr. Torccr-sc dll
~ojo: v. g. lem estomago para sofri'el' tudo. que dê solnção. § Atlilg'.: "o homem é fogo, dór, al'lhcção, etc.; contorcer-se. § AI"'ulI'
~ Ammo: v. g. ler bom estomago na adver- a mulher eslopa, vcm o diabo e assopra" escrevem ea;lorccr> e derivo
sidade. Eu{r. 5. 4. § Peito, ou animo forte, ,,0 fogo ao pé da eslooa, vem o diabo e as.~"tol·ec.·, Y. intrans. Torcer: mudar a
con tante. Lus. "qne sempre vem de eslo- s o p r a " . '
tlirecção, que levava: ,,(com o tiro) a fu 'ta
mago danado" e 2. est. 85. "louvam muito o
l·;stllplt-bi.l, S. m. Arvore do malto vir- estorceo, c {Jcou atravessada" IJ. ~. 8. 5.
cslomago da gente, que tantos ceos, e ma- gem, cuja madc'ira serve para frecltaes e
I·:sto..clmento, . m. Ac ão e elrello di:
res vai passando. § "A quem esta Ilova não vigotas.
estorcer; contorsão. F. E/ys. 7. '2'26. /W/O.I·
rcz bom estomago" foi-lhe ingrata, incomJ,stoltúda, S. r. Uma porção de estopas ao L. 6. emprega- -e cste voe. no sentido d
moda. At. Lus. \. r 100. § Ser de bom ou mau embebidas em algum líquido: v. g. uma es- direcção, direitura; mas improprJóll110lll '. V.
cslomago >' de bom, ou man genio, paru sof- topada ele óvos, ele. flecop. de Gil'. p. 199. At. Estorcer, d'onde se deriva.
frcr, 011 não so/Trer. § Estomago; gosto: P. c. 137. § Eslopada; Ilg. remendo: "pórem
E/jto.. ~o, s. m. (do 1I.al. .1101'10) (1. u:.)
.palavras trocadas nunca forão do sabor uma eslopada na calça" Cam. Seleuco, Prot. Pintura em que se representam os homoll"
do meu eslomago. Arr. Pl'ot. § Re/a.7Jar-se o §lí Estopa accesa, com que alguns atiram por fazendo forças, em po turas fon;adas> tor/'s/011lago; enfraq uecer-se, debilitar-se. § riuco de entrudo. § (L. de bomb.) V. Co- cidas, violentas. V. l~scorjar.
Uonscl'var-se (alguma cousa) no eslomago; xim. Ex. de bombo {. 339. § (t. modo pop.)
f:stordlótc. V. Estardiota. n. P.
J)ão scr vomitada, não se lançar; digerir-se. Prati.ca enfadonha, e importuna; amolação,
":StÓI'C, S. m. Transparcnte; especic di;
li fig. Politica de estomago ou de barriga; po- maçada.
cortina (fue se põe por dentro da jallella,
litica interesseira, especuladora, que só vi'Estol''':';'ildo, S. m. :Nome de lLma espe- dos vidros de uma carruagem. ctc., c que
sa a interesses pessoaes, mesmo em d~tri cie de aves uquaticas ([ue se encontram em se pode faci.lmente levantar e alJaixar.
mcnto da causa publica. § lJocca do estoma- Africa nas co ·tas de Angola. Pimenlet, Art.
I';stó.. ;;n, S. 1'. V. rze.
go; o oriücio que communica o estomago
Est.Olttil·, adj. 2. g. Prego estopar; de caEstorglmc.. ,o, S. m. O quebralltamclIcom os intestinos; pyloro, § A parte exte- beça muito larga, c pé curto; com que nos to, e abalo causado de queda, fl golpe:;,
riur do corpo correspondente á que occupa lIav[os se pré~a11l chapas de chumbo, os que alguem levou. Incd. 2. Q15. V. ESlru·
c..se orR'ão : levou um couce na bacca c/o eslo- mangotes das nombas. etc.
gimento.
F.stOpÚI·, V. traus. Tapar com estopa.
Estó..la; e derivo V. !listoria, ele. 11.
mago. ~ "Vir o cslomago róra" vomitar. fies.
Viela, e. 9. V. Estaniago. ~ Eslolllago; lig.
t;,..tol,ento, n, adj. Fibroso como a es- Per. "esloria, esloriadOt', csloria/')) lned. '~.
cavidade interior. B. Ftol·. 2. 227.
topa. Casto L. 3. IJ. 3. 3. 7. "o cairo he lão íJ. 5. "eslorial".
.
Es'omitC,ico, lt, adj. erro por Estoma- estopenlo que se fia todo melhor l] ue esparto Jl
t':stOI'IU''', (anl.l Estorvar. Elue.
clJico. V.
(o entmcasco dos cucos do Drazil, e da lnJ·;,;toa·....u· Y. traos. (L. comm.) l'll1t;ar
":stoWlltítc, S. f. (do Gr. sloma, bocca, dia orientaL) § Pau - ; de libras moltes fio- em dehito uma quantia cgual a oulra, que
c ile, desin. que iudica uma phlegmasia) (L. cosas, e ducteis às vezes: "o eslopenlo indevidamente tinha sido lançada CIII r'mcd.) hlllammação da membrana mucosa amianto"
dito; ou vice-versa.
da bocca.
J,,,,tOIICjiulo. 0, (I. p. de l~stopetar;
l:stOI'lIíllftO, S. m. (do Lat. slumlls) Av '
t~s'OUllttOt'rbltgílt, S. f. (t. med.) Fluxo e adj. Despenteildo, desgren.hatlo.
da ordcm UOS passaros; é parecida ua UO'Il'EstoltCC.,,·, V. trans. Desmanchar o to- ra ao torclo; de bella cór negra lustro:a,
lle sangue, por um ou mais pontos lia capete; despentear, desgrenbar.
tem algumas pintas brancas, c !lO "rito
vidade da bocca.
I::stollim, S. m. 'ãu uns /io de algotlão pennas cambiantes. atis. 4. sC. 7.
1·;..tOUlõÍ'OS, s. m. pI. (L. bot.l Orificios
l::"'tiIl'1I0, S. m. (t. de comm.) Aq;ão de
ou póros numerosissimos, que existem na embebidos. de ubstancia ex.plosiva, como
'piderme dos yegetaes, e servem para a polvora, etc. e cobertos de papel, que ser- estornar: diz-se quaudo nas coutas de COIIlvem de commnnicar o fozo a bombas, mi- mercio 'e lauçou por engano algulUa CjUUUsua respi ração.
a;stolllltCÓSCOIHt, s. m. (do 01'. sloma, e nas, peças de rogo de artl[]cio, etc. E:v. c/e tia no credito, ou no debilo, e sc VUI lauçar outra egual quantia em opposiçiin )ln
scopeõ, eu examino, observo) Nome que se bombo
Estoltíllft": '. r. dim. de estopa. !' larte debito, ou no credIto, para que n dillereuça
doi a varios instrumentos, de que se faz uso
para conservar a bocca aberta, a fim de e mais fina e delgada dn liullo autes de /iar- da conta fique a mesma, como Se uflo ~c tiobservar o seu interior, ou para se 11le fa- se. § Falial: as eslopinhas; (fig. e lJ. p,) fal- vesse praticado o engallo.
.,"'Co.·.·leiu·, V. trans . .'cccar cxce 'sivular sobre muitas cousas e por muito tempo.
zcr alguma operação.
EstÓflIlC, S. m. (de FI'. esloc; do Alem. meule ficando como torrado, ou Cluasi (IUt:if:"'CoUlcntiu', Y. traus. Limpar dos tomcntos. A~tlegr.
14 v. § fig. J3ater como sloek, tronco de arvore) Antigamente era mado. § U. a-se tambem rer.
EstOI'''OIU', Y. frans. Desfazer os lorrõc. ,
se bate o lmho para o eslomenlar. Eur/'. 3. espada curta. Lelio, Ghr. J. i. g Hoje é es'1. "Bstomentar alguem" § fig. Eslomcnlm' pada mais ou meuos comprida, de folha, que ha na terra. § fig. Acal'l'etar muita aucom palavras, 7'emoques; com pancadas; ou lamina de tres ou quatro quina, c fere toridade, textos, etc. § V. lDstcrroar, e L1cmaltratar por qualquer d'esses modos. il'tt- só de ponta. § Esloque 'reat>· insignia de rei, rivado.
Esto""iio, t:.~tÓI·SU. V. Ihtorsão, cl '.
que o cODdestavel tIllba na mão no acto de
leg/'o 1. G. r 21.
1::8tOl·tcgndll, S. f. Aperto, torcCdllrtl ,
1':stoulÍdo, p. p. de Estouar: "nozes es- cOrtes, etc. "a coroação d'el-rei D. João LV.
assistio com o esloque o marquez de Fef- lJelliscão torcendo a peUe; e torccg~.o.
lonadas" descascadas.
.
.,:stoltllcl....·lt, S. f. Descascameuto ; acto reira" 1I'0bitial'ch. Port, 120. § Esloque >. 1::sto ..tcgn.lélll, e ..:stOt·tCg_tt"II·", s.
planta mcdicinal, que sai de uma cebola f. (L. pop.) Acção de estorleg1l.r· belliscãn
dc estonar. Barb. Dicc. B. Per.
EstonltlllcJJto, S. m. O me mo quc Es- semelhante a espadana com tlóres encarna- violento; estorcegão; torcedura' deslocadas. iJicc. das Planto (Gladiolos commtmis. çào.
tonadura.
EstOt:tcg.it·, Y. trans. Estorcer, ou tor1·:stOItÚt·, V. trans. Tirar a lóua, ou cas- Lin.) § Esloque cl'agua; correute forte, que
segue por entre uma Illassa de agua da ceI' mUIto com os dedo.; estorccgar. (U.
ctt. B. Pel·.
Pel'. traduz tuxare; deslocar.)
a;scóucc, adv. (do He p. eslonces) (ant.) corrente mais fraca, ou sem corrente.
EstO'lllclÍdo p. p. de Estoquear. Agiot.
t:stó...... S. f. O acto de estorvar: "Iii .
Então, n'aquelle. tempo, ~l'a9.uella occasião.
Ltls. 2. 297.
encommendava a estorva deste casamento.
inad. 4. c. 82. Sa. J11w. t. 9;). V.
1·:stOIJUC.ulúl·O, S. r. Ferida de esto~nc, 111MI. t. 'lIG. § V. J<:storvas.
Estolttitdo, p. p. de EstoDtar : e adj. V.
ou o estoquea)·. Sá Jllir. r ilho 5. 7. f'. 283.
F.s'OI·\"luló... a, S. O que, a que e torra.
E touteado.
tJ"'tonCiu', V. trans. meuos u . que lLton- Ug. "o cltocarreiro, não vês com que eslo- § adj. Quc estorva.
qucactums yay.))
1:l!Itor\'ltlucl1to. s. m. Estorvo: "llJc rall
lcar. V. este.
EStOfJIIC.it·, Y. trans. Ferir ~om o esto,- 9raudc delonga, e eslorlJamen[u 1, Orá,
a;"tontcitdo, ", p. p. de Estoutear : .e
adj. Aturdido: V. g. - do somno; - do vt- que, ou florete, ou de estocada. fi. da L. L. 8. :l. 1. 3.
'EstO'luch'ádo, S. f. Estocada. Sim. JUach.
t:sto.·,·....· Y. trans. (do LaL. IJ.lturbarcI
nho, etc. § Que faz as cou as irrenecUdaIlmpedir, embaraçar a quem trabalha; tomar
mente, doidamente, sem as pensar, permr- Comed. de Diu.
1,:stOqIlCil·.í,·; Y. trans. (I. c~mic.) Esto- o t<:mpo de liDado para outra cou a.. Imballtlo-as, confundindo-as. S Usa-se subs. :
quear. Si1J'Uio Mach. Com. de J)tU.
pedlr, atalhar: v. g. estorvar os bons 'mtmLC nm cstonteado.
":stO""fluc, s, m. (do La1. slOt'are) Arvo- los elc algu8lJt: "o hem, que a esperança
";stolltcllutcnto, S. m. Estado da pessoa
I'~ da familia das estyraceas~ de que ba.va-I vãa promette ou a morte eslorva, ou etc:"
e-tonteada.
E:!ltonCC"" v. traus. Aturdir, perturbar, l'Jas e pecies. § Gomma, ou licor aromatLco, Cam. Eleg. 1. Q. "me eslorvou, que seus 11fazer perder o tino, tornar lonto, desorientar. que se extrahe da mesma arvore, o qual se lhos lhe levassc> D/iss. 3. 4k Eslol'l:ar as
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b"rlas, fi'.l/as, () caS(l))wlllo. g Es/orvar o an·· ";Sh'lllll\J', v. intrans. Dcfecar (diz-sc dos
;;0/; reatai-o junto á cabcça, para quc e animaes).
.
uilo c cüc; ou para que o peixe o l1ão cór.t;. tráhlcll, Il, adj. (t. med.) A[ectado de
I. por alJi da corda. Vicira: .esI01·val· o ano estrabismo' vesgo, tor~o.
::;01, para que o peixe lho não corte" e as)~"trllbí~mo, . m. (do Gr. stl'abismos,
. illl estorvar o ?'Cl1lO cm 1Jarlc fraca, para de strabo vesgo) (t. med.) Disposição vicioU[IO cstalar por alli. § Estorvar; desviar: v. a dos olhos, que faz divel'g'ir os raios
!I. C torvar a presa ao inimigo; impedindo luminosos dos dois orgão, de modo que
quc a faça. Ama,ral, 4. ~ l"rustar all-luem: não podem lixar-se ao mcsmo tempo no
v. g. estorval-o (lc setls 'interesses, de Fa::;cr mesmo ponto.
.
·cus negocias, ctc. § V. Im}Jedir, syn.
";"'frllbilll, S. 2. g'. O, a que é am~ctado,

""tO,·,·,lr•.~c v. reI'. Suspender alguem
o quc está fazendo para se o<:cupar accidcntalmente de cousa dilferente.
.';",tÚI'1'US, s. r. pI. (I. naut.) A co turas
tio lIavio de alto a baixo. lJIut.
'·;"'.OI'1'i1ho, s. m. dim. de II 101'1'0. Pequcno estorvo. Bltl/. § Impecilho: pequello
obstaculo, diversão do illtento, aéção,
.·;",to.",o, s. m. Obstacnlo, 11lIpedimento
I'h.l'sico, ou moral; ao movimento, marcha,
COII 'cguimento, progresso; cousa que rstorva. iii. c 1Iloça, 2. 1'2. "penedos, que fa·
zi[to cslol-vo as a~uas do mal" LI. Nltut. I, r
O:J. "caminho cImo, sem allibaixos, nem eston'oso "vencer os - do caminhoo e fig. o·
- do uegocio, flertellção, etc. Eneict. § Desvio, intC1Tullção: v. g, eslucútr scm e ·torvos:
"com os estorvos do tempo» Preire, 9!.J.
"mcus peccados são eslon'os de que etc."
Cha'las, Cart. 2. ~57. "progressos sem cs/Ol'vos. "os estol'VOS que tolhem a cousa
benlquista.1I/. c Moça, I. 13. "dinheiro arrOlllba os e..storvoso (dos amores.) COl'ua
com que se reata o anzol, ou o I'emo. V.
Eslorvar.
1';stOIlI'C"O, S. m. (anl.) I); copro. muc.
.·;"tolll'.tdn, S. r. Muitos estouros de bOIJlhas, /!ranadas, foguetes, látegos de correios,
po ·tilhões, etc. § Diz·se lambem. csloura-

a de estrabismo; torto.
1'''Ih·i.ho, s. m. O me. mo que E trabada.
.·:.. h·uIIlU, ...·• \'. llstrcbu:-:ar.
)·;"t'·"dllhill·, v. trans. O mesmo que
Esl raçoar.
t·;sh· ..... 'Il·lI·, V. trans. FazeI' em pcda-

eo~.

- .·;"c,..í"", .. r. (do LaL sll'ala, via) CamiIlho publico, largo, róra das cidades, villas,
etc. para trens, carros, gentes, cle. {'lflP· a
azinhaga, atalho, vereda carreira. § ltslmda reat . a estrada principal, que couduz de
uma cidade a outra; ou que tem commu·
nicação com logares de g'rande importancia eommercial, 011 indnsl.l ial, agricola,
et<:. e fig. o meio, e caminllo mais segllido,
com· mellos ri cos, e di[ficuldades para se
cOliseguil' alguma cousa. § Eslrada conceLhia; a estrada que liga dois cOllcelhos.
Estrada elc Ferro; (no JJrazil) O mesmo que
Camillho de ferl'o em Portug'al. § Estrada
dc macadam: V. Macadanl. § Estj'{/da C1ICOúcrla; (na forliL) corrcdor. . Eslraúa dc
rondas; (na fartiL) rua enlre o terrapleno,
e a muralha por onde vão as 1'01 das. § Estradct dc Sanl'la{Jo; a via Jactea, i. é, aqueJla zona, ou J'axa, que vemos rodcar irrl'g'ularmentc o céu, e só se v" de noute, da
cur de algodão ralo, ou leite entornado,
ria dc gl'ilos, de gmltdes talhos, ele brados, d'onde tomon o nome; uma multidflo de
olc.
estl'ella' muito peqncnas é que produz
)·;stolll·i.do, ", p. p. de Estonral' ; e adj, aquella al'parencia IUl11ilJosa.: o POI'O tliz
Arrebentado. § Olhos estO!tj'{/dos; (lig. e por ali foi '. la~ro para o céu. § lJeilar-sc
[lOp.) lJIuito abertos, esbugalhados.
na estrada com ci.l.qucm; tocar destramente
";stolll'uméuto, S. m. Oal;to de estou- alguma maleria, para coi bel' de com quem
raro § Estouro.
pratica. o que qucr saber ácerca d'el.:.. to ut·á.,, ou- oh'II", e derivo v. in- le. § '}'il'ar alguem á eslTada; i. é, ao
lrans. Dar estouro, rebentar ue estouro, modo facil, e usual: "lião o til'anns com 'ecom eslrondo. Lus. 2. 91. "es/oura o pó sul- te g-algos á cstmela do fallar commllm" Lofurco escondido. § Troar, ribombar: a t'l'O- bo, r. 69. li Estrada Coilllúl'ã: V. Coimbrão
mru/a estoura sob1'c as nossas cabcças. § I\e- Lobo, r 20. § Tomar a csLrruta a algllem;
lCHir, estalar: ouvi estourar duas úoFcladas, anticipar-sc-ll1e na marcha; it. lig·. tomar a
§ l!;,llol~rar com aLgucm; romper COlO elle mão, e aoticipar-se-lIle no que.quer dizer
em IJI'ados, e ralhos altamente "a indigna. ou fazer. ~ Satl' á estrada; a sallar alguem
çào profuuda, que se revelava no brill.Jó no caminho para o roubar § Ladrão d·e.~lradesacostumado dos olllos e lJO all'og'ucallo tia; o que sae á estrada ao' passageiro<.
ias races do monarcha ... ameaçava estou- § Est1'acia; lig. caminho, meio: "ColJl1cc('r
I'Clr" A. l/crc. JIJonge, c. 15. § Estolwal'; culpa he i~stl'ada de emenela" Ulis. 1. I.
(/ig'. c fam.) rebentar de I'iso, de fome, de ..obsliuação na culpa he est1'ada de penlidor, etc. Vir a aber-se, a divulgar-se com çãolJ § 'lbmw' a/{fucm á - ; (no enL. trans.)
cseanllalo, cousa que está occulta e convem razcl·o emendar, corrigil'-se, tornar ao
qllc se não saiba: isto estoura qualquer (lill. bom caminho e conducta. li. .Dom. 2. 3.
S Es/ow'fl.I· uma l'ctolllÇão; lIg. rebentar II. it. em sent. intrau·. converter- e, emen'cm er esperada. g Usa se algumas vezes elar a vida el'l'ada.
trans.
1';"Íl'nditdo, (do Lat. simius, p. p. de
1':."10"""7., adj. 2 g. Que rebenla de es- slerno) p. p. de Estradar; (de estrado) e
louro, ~om estrondo: "a CStOlWa.:; granadalJ adj. Cobcrto com estrado. § Alcatifado: V.
poeL. Fcl. Poos.
,
g. estr3(lado com lapeles. e. elo In(. D. Hcn)'.
• ·;.~tilllro, . m. Estampldo com que re- P. da 1/. Gcn. 7'. 6.
bCII!a a bomba, a mina; com que despara
)':sh· .....ído, p. p. de Estrauar, (de eso Ilro forte: .os cstom'os da arcabuzarialJ traclal e adj. Que trill estradas, vias de com(.bl!l~, 7. 5. 3. § Es/ou?'OS; (I. (lOp.) panca· JUunicação. § ligo Encaminhado, encarreirada' lortes; arrochadas, bofetadas, etc. "deu- do.
lhe fluatro eslou?'os bonso.
1·:"I(,·a ......·, v. trans (de csll'ado) Cobrir:
'·;tlCóutro, ou )'st'Óllt.·O, ", adj. e pron. V. g. estradar com tapeies. § Pavimentar,
demollst. (de cslc, e de outl'O). Determina solhar' e lcnder por tena.
um o.bjeclo presente e proxii?1o da pessoa
)·;sh·u<I.1I' V. trans. (de estracla) Abril',
que falia. e a moslra, mas diversa de ou- fazer estradas. § Pór na esll'3du, encamitro semelllante egualment~ presente e a nhar, guiar: V. g. estradal' pam a glm·ía.
IJUC tambem se faz referenCIa, V. g, Coi/c_livro
1·;stN..lí .... o, dim. de E tmdo. B/ul.
I' bcm cncadcl'11ado, mas estoutro nao lhc
I:;stl·lttlii.to, S. ou adj, m. Pant. c/'Au. C.
cce/c. 11. Claro Cam.. e outros. § \'. Essoutro, 12. fim ;"caminho ... clleio de ladrões esCJue dllfere.
lmeliotos" talvez montados á eslm'diola. V.
";,,;co""ittlo, II, adj. (fam.) Desaltentado, Estardiota.
c ~em cuillado TJ,0 que faz; um tanto adoi)';Sh"ldo S. U1. (do Lat. sti'Cltum) obradael.o, 'C1l1 as~ento.
, d o de_madeira larg'o, c raso, [louco er9~ido
.·.sto .. n ......lo, erro pop. por Eslaba- do chao, sobre o qual se collocam caaelras
nallo..
para assento de pessoas de distincção, Ulll
1::8tO""", adJ. ~ g. (1:1'. ant. estouf'de) Agua I altar, um tllrono, a mesa de urna asseillc :t0uvc: V. E'tófo, adJ. Cam. noto do Bra- bica, ele. ; sobre estrado se sentavam anliI garnente as mullwrcs a coser e lavrar, e ain::;tI,
50.
I·:"t,·nh i..1II, S. r. I~xcremrnlo dos ani- da hoje ha esse uso em algumas oUicinas
mae'.
de alfai:.:tes, etc. M. c Moça, &. I. C. 3. § Es-
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11'a!/'.J; (anL.) tribuu:l!, cadcira,.~éla. E/tlc.

Isolio
to. Presles, r IliG. gou 1I1rouo.

§ E lar na alma d'estrado ;

I.

e, ue asscn·

l'cal onde asscnta o

E ......·iltlo, Il, ac~j. (do Lat. strat1Js, a, um)
(alll.) Alastrado, Juncado: erOS paços eram
estrados de ramos, e lIórcs" Lop. ChI'. J. I.
. c. 9. r ID.
. B';@(!'·":"IÍ.!llUué._.tc, adI'. Com estrago. §
fig. Com dlSsolllçao : v. g. VIVC1' estragadamente. Luc. 4. 2.
.
";stl'll~iltl", 1'. p. de Estl'agar; e adJ.
AI'rllinado. AN. /.. c. 21. § Corrupto, daUlnado physicamenle, e moralmente: v..g: saltcle estragada. V. elo Arc. 1. c. 2. "VICIOS, C
cosl.nmes csu'arladoso § 1I0mcns esl1'agados;
prrdido, dis olutos, de.vassos. B. Fio!'. 2.
30. "da ua estragada Vida" Jorn. (l'A/I'. L.
3. D. 15. Leiio, Chr. 'l'. 1. f. 40. (m?ralmente flel'(Jida) "O coração -o e PatVa, S. ·1.
5C... tão perdidos, e cstragaelos, quc se não
corr~1ll do .vicios".§ O (itho cstragarlo ; o
prodlgo. Pawa, S. lt. moralmente pcrdtllo
em dis. ipações, diss~luções, deyassidõe , o
mal educado, e perdido com Dllmos, etc. g
Gosto cstragado; mau, dcpravado,. elllmateria de discernimento s~bre Itttera.tura,
poe ia, e boas arte:. PreLl'c, Prol. "Jlzongear a {foslos estragados".
...;.·..·.. g"dó.· n, S. e adj. Que estraga. II.
lJOI1!. 1. r I v. § Dissipador, gastador, prodigo.
1o;sh· .. :.;"méll/o, S. m, I~slrago, p, Per.
'l. !.J, . "cslmgamento de edificios nobres" e
fig, Orel.
5. 77. 1. 291. "estmgamcnto
do vosso povoo.
a,:" ..·.. (o;íio, S. m. (do FI'. esll'Ugon) Planta
vivaz, originaria da 'iberia: tem todos o·
caractcres de artemi 'ia, cultiva·se nos jar·
dins e emprega-se nas saladas, ou no vinagre para lhe dar o cheiro e sabor aromulico.
1olsll''';':-'''', v. Irans. l/azer estrago; arminar. Damuilicar, pór em mau estado,
destruir; v. g. estragar a saudc, a {a:;cnua;
estragar os vesLidos com mau tl'Clclo, ctc.; cstragar os campos, c agl'os; os cxcrcitos, 0,1'madas: "est?'agava as terras, e as tomava"
talando, queimando, roubando. Lcão, ChI'.
C. G4. § fig. Depravar: V. g. eslragar
os coslumes, o goslo, as lcis, ctc. Frcirc, I.
n.· 70. cstmgar o paladar. § fig. Dissipar:
estragou tema fortuna.
D"'h·n;:~ll·.,;e, V. reL Arruinar-se na saude, fazenda, ele. § Deleriorar o proprio /ato por lhe dar mau uso, etc. : este meHillo
esll'aga·sc muito. § Corromper-se na vida,
costumes. Luc. 1. 15. "cstragou-sc com os
regalos da Asia" Marinho, lJistJ.
'·;sf.a·lÍgo, S. lU. (do Lat. stragcs) Ruina,
mortalJdade. perda: V. g. o estrago que o
inimigo fe::; na armada, ou cidade com 1\
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Ar V.

artiLhcria, com f61TO. c {ogo, nos celi(icius,
fortificações, vidas, Fazendas, laVO/Ira,'. Ac.
elos Sing. 2. 230. § Desperdicio, e perda:
v. g. e trago dg {a:;cnela, (ta satede, elc. §
Depravaç[lo: v, g. estrago dos cost1t?l1CS; do
gosto nos esludos.
l,sta'~~Ü!!iO, ó."", adj. Estragador: V. (I .
rlgMI'a, tormenta, inccndio - ; - corrupção
elc costumes; pestc -; "Das paixões sobrevcIIlos cstrogo.\os A arrojões Icvão a alma, c a

nanfmgào .'os vãos do crime, etc.1I
l';st"1I111"", S. r. Bulha, rumor, e desor·
dem, que se abe, e consla com gritos, ou
procedimentos publicos, cousa soada. S Fa·
zel' eslmladas,' abalos, eslroudos. V. li laIada; Estrondo.
f'~{r"II:..·• V. Eslalar. 11.
)·:St'·lhl('.i""·' v. intl'3ns. Fazer estralatla.
I!:s.'·1I1hCiI''', S. r. (t. nau!.) Apparelll(l
de roldanas, para suspender grandes pesos, como lanchas, ancoras, etc.
"stt·ál ... V. Estalo. fi. D. 2. I. 2'2. Vicir.
2. GG.
.;"t,·,.... bótl '0, ", adj. (I. fam.) IIXOtiCO,
ridículo, alI'ectado, ext!,avagante: conceitos,
pensamenlos estrambotlcos.
8>.'lh· .. mhill,o, S. m. (do Hal. slrambollol
I~specie de poesia amorosa italiana, que os
namorados cantam nas serenadas as parLas
das amadas, c qlle é ordinariamcntc em
oitavas. § Ver os que se juntam aos dois
quartetos e aos dois tercetos d'urn soneto

,
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EST

EST

para 1J1e completar o sentido. § 'sa-se adj.: §.- utcrina; s)'mptoma commum. do hystensmo, o qual consiste no sentimento ue
(do Lat. slramen) Eslra- sulfocação ou ccntracção excessiva.
mento: esteirão de palha para dormir, ou
E!!It1'lln:;lllildo, ll, p. p. de Estrangular;
para. deilar o cadaver. EneiCla, II. 16. (na e auj. Al'ogado de garrote, ou corda á mflo;
2.' ediç. lê-se errado eslmme.)
morto por meio de estrangnlação.
Rdl',"uênto, S. m. (do Lat. slramenlul1l)
fl",t<-an;;ulad'... , a s. Pessoa que estran(ant.) Tudo o que perteltce a uma cama. gula. ~ Os eslrangutadores da India; os
Elucid.
thul, " seita que julga agradavel á uivindaE"tl,~,~.. únio, S. m. Genero de plantas de matar os lIlimigos por cstrangulação. §
da fanllha da~ solaneas, de que ha mui- U~a-se adj.
ra~ especies todas exóticas, e proprias dos
E ... tl·",,:;n!lllllêuto, S. m. O mesmo que
chl:nas quentes: uma só especie se acha Estrangulação.
aC!I~lad~ na Europa, o eslrtl1ll0nia C01l1mW/l,
Esh"lIlgulíu', v. trans. (do Lat. slranguol'lglOal'1O do Perú, e cujas nôres ão gran- lare) Afogar de garrotc, com corda á mão'
des e de um br'anco sujo: esta planta exiJa- matar por meio dc estrangulação. § Apel"
la, quando faz calma, ou ainda mais quan- tal' o intestino na quebradura. §-se, v. rer.
do a machucam, um cheiro nauseabundo, Afogar-se, apertando o proprio pescoço com
que entontece, c causa vertigens ao que cor.da, laço etc.; uicidar-se por estrangu·
adormece nu sua proximidade; é um peri- lacao.
g-oso vcneno, cujos elIeilos pl'incipiam [101'
-.';"11-"";';""-"" adj. '1.. o'. (I. :mat.) veia.;
uma. somnolencia lethargica, ele que o rc- estran(julares; S30 ramos das jugulares in·
1I1edlO especifico é o viaugre c outros aci- ternas.
dos vegetaes. (Dalura slramoniwn Lin.) V.
F.Nlrnn;{lalo. s. 111. Tubo onde se melte
llallll'U. 1I1'Ol. U. 2. lJ. 337. lhe chama eslm- o tndeJ no baixão.
1IIonia; e a "~or Lus. diz, que "he varicda;.]~t"""gill·io, lIiadeita, Meth. l. c. I. V.
dc eresta a que se cultiva nos jardins com Stran"'uria
F;"í:.·unl;údo, p. p. de Estranhar; e adj.
o nome de lrombetões...
I':"'h'lllll;'ch'údo, a, adj. e s. Quc adoptou Que se estranhou § Censurado: -o que lhe
os Ill~dos ~1,l costnn!es estrangeiros. § Que roi estranhaflo de todos os bons.. § adj. l'u, m'!-IS alleJçoado as cousas cslrangeil'as, nido, castig-ado: "o' fnrtos eslranhados el1l
qne as do seu paiz.
Ananias. Feo, TraI.
1':"'11'0 n:;r;ci I'Í('C, s. f. Cou a estrangeira'
Est,·Í\nJuuIlCulc. adv. Com estranheza.
moua, mancil'a d'estran"'eiro.
g De modo desusadó, singular. § MaravillJo1':"'I,I:llngcil';lIhn, s. f. (I. pleb.) murcdo, samente, extraordinar·iall1ente. ['icir. 10. 3.
armadilha, logro: "armar uma estrangcil'i- 'l, IAbo, {. lGi.
uha a alguem".
l':"'t"iulhnll1clI(o, s. m. O acto de estra1,;... h'lIllgeh'ismu, S. m. Vicio de lingua- nhal' alguma cOllsa. § Palavras, com que se
gem, qne consiste tlm nsar de palavras to- estranha, e reprehende alguma cousa: crimadas de Iingna estrangei ra. em causa, e meza: "defendendo-lhe com grande estmcontr~ as devida~ regras. Vem a ser uma nhamenlo, que nom tevesse ao duque o
e 'pecle de barbansmo. Mames, Gmmm. L. caminho. Incd. I. 380.
2. c. 3. 6. Dicc. arl. PUl'issimo.
I;."t.'nnhão, ,m", adj. (I. fam.) que se
1~",h'IlUgêll'o, ou I':x-, ", e deriv. auj. eS/luiva, e foge das pessoas uão familiares:
(do FI'. ant. eslrangcr, hoje élremgcr) Que v. g. mcnino -.
.
nasceu em terra e-tran1la e lião é natura[;"h'lIllhlll', ou I;:>: - , e del'lv. v. trans.
lizado n'aquella oude reside. fi. Dom. I. l. Não conhecer, e achar-se novo a respeito
9~ f'. 19. 2. § Palavras estl'a1lgeiras; qlle não dt' alguem. ou de algum lagar, uso, moda,
sa~ 1'0rtug'nezas, ou da Iiugua, a cujo res· modo de vida, estado novo, e soll'rer algum
IH'!to se ~liz, que são eslrangcims. § fig. embaraço, ou pejo da falta de uso, e fami«l!.sll'allgeu·os na terra, lei, e lIacão" Uam. liaridade: fig. « uas prol1l'Ías ovelhas o es·
§ Açol' cslmngeiro; que vem de 'terras es- tranftal'âoll Lobo. {'. t :i6. achanlm estranho,
tranhas, e foi tomado na passagem. Arte ela não conhecido. Lubo, E{ft. 3. ii Achar 1I0viCapa, p. 25. § Estrangeiro; fig. alheio do daeIe, fazer e panto, como de cousa des11alul'(ll: renão pode ser a Deos obra mais usada: recada vezclue vejo Camilla, me parece
eslrangeira, e estranha, que confundir pec- que nuuca a vi; assim a cstranhãa meus
cadol·es.. Paiv. S. I. 3 v. § sa-sc como OIl1OS, assi a desconhE'cem, cada vez vôem
subst, v. g. um estrangeiro, 'Uma estrall- n'ella cousas novas, qne os e. pantãoll !1'er'1'.
g-eira, etc.. § V. Estranl1o, adj. e sulJ.l. § Bristo, 2. se. G. Id. 4. sc. 7. recu, que le coO cslrange~l'o, s. m. os ouLros paizes, outro nheço, tc e ·tou estranhando" «estmntw hoje
palz que não é o nos"o: reir ]lara o csl1'an- O vosso sileudoll <lcslranhei logo a' palayeir?, ao esl?'ç],1~(Jci1'o".
'iras meigas, de quem fóra tão csqniva, e
(bstrangelro Estranho. Syn.) Eslmngcil'O rispiua" ii Distinguir de outros olJjectos
C ludo O que não é da nossa terra, da 'nos- (leia cstranheza, qne call~a a cousa, quc se
a pall'ia, nação, ou ~ente. Eslranho ê tu- distingue assim. &1'1'. Bristo. 2. a. «quem
do aqui 110, que nos é desconhccido; e que havera, quc a não eSlranhe de lodalas ouIlOS náo li familiar, a que não e tamos aco. - lrasll (fallando de uma dOllzclla mui forl11otllmados, tudo o que nos é uovo, extraor- sal § Cen urar. § Heprchc.DLler a novidade
dinario, alheio, desusado, etc. lJm homem má. Vieira, I. 4!il. reestrantwn-Ihe el-rCI o
... par~ nós,. csll'allgcil'O, qualldo C de ou- de comedullei1to. «com palavras graves Lhe
tra naçao; e e 'sll'allflo, quando nunca o vi- cslranhou o de cuido" V. do Arc. L. 6. c.
mos; qnando não temos tido com elle con- 23. «Judas eslranhou a Magdalena de provcr ação, tracto, familiaridade, etc. Um diga.. (em ungir os pés lIo 'enhor) Fco, Q.
traste é eslmngeiro, quando é fabricado róra "esll·R.nhar as v1das alheias·' ccnsurar, nodo (Jaiz, e por officiaes, que não são no. sos tal'. Ict § Ca tigar. punir. II. Dom. 2. 3. 16.
compall'iolas: um trajo c cslmntw, quando (na cal'ta ctct'.l'ei D. J. II.) "lhes estranhal'cc alheio dos nosso. coslumes; quanuo o mos no. corpos. e fazendas, ou haveres·,
não temo visto, usado, elc. Luc. ((. c. G'I Ord. Ar l. 30. t7. "prendam-no, c eslmfallanuo dos POl'luguezes diz, que a res- uhcm-Iho, como o feito o demandar.. ao que
[leito dos Mouros de Teroate, eram gente uão tiver bens, para pagar a perda, e ill.. lão estranha nos co ·tnUles e relig'ião, tinam famia: .cstranhc-o com pella ao escrivflo" Itl.
eslmngeira na terra e natureza...
p. 120. 6. e 2. 1'. 59. ItI. "entrem os correI·:.. h'llllgcomuuíu, V. lran,!!'eomama.
gedores na ditas terra~ para eslranhar, e
1':"'II'lt11 l;'!lêlo, a, adj. (do S,)'ria(:o slar, correger os males, etc." c 5. 1.2. "estranhaescripta, € ingil, evangelho) Ua7'acler - ; lo gravemellte COI11 penas. e cscarmento •
rcirma de letlra s,Yriaca empre(\'ada nos pri- .Deus estmnha peccados', Feo, TI'at._ S. Esmeiros seculos da era christa e que !icou tevlÍo. § Bsquivar COlUO iguoto, e nao COllconsagTada fi tran cripção dos evang-e- versado, ou familiar: "este meuino estranha,
1110:.
todos, senão a geo te da casa..
• :dl'lIl1gulltçiio, . r. (do Lat. slranguK~trullhúl"sc, v. rer. Estranhar·se com
latia) Acção, e ell'eito de e trangular; estran- alguem; não o conversar amiga e carinhognlaml'nto; constricção do pe coço por meio salllente, o que se acha novo, ou tem alde laço, quc prodnz a sutrocação, e a mor- guma queixa. V. do Arc. 2. c: 25. § - de
te. ~ (I. med.) contracção ex.cessiva, aperto. atguem, ou ele algo cousa; esqulvar·se, afassonelo eslmmboto.
FJsh'àmc, S. m.
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tar- e. lei. l. c... "que e parle sem esqui·
vança, para que suas ovelhas se não est'l'anhem d'elle" crsojeHo de vida muito reg'ular e observante que se estranha de tudo
o que é vaidade mundana" evita, foge.
I,:... h'llllhú" 'I, adj. 2. g-. Digno de ser estranhado,reprehendido. 1'acilo POl'l. 151.
§ Que merece censUl'a.

r

1·;.. I1'l\lIheh'o, Doc. Ant. Elucül. V. Es-

trangeiro.

F.8tl·lInhe"" B. FlOI'. 3. 9. ou
J!Jstl'lnhe",", S. f. A qualidade

de er estranho, e fazer ahalo, ou especie, por ser
novo, e desconhecido, e estranho a terl'U,
gentc, estylo. § 1'ractar com estrallhe;(!;
como qnem estranha § Esl1'antw:.a.; a qnalidade de ser estranho, não compatriolll.
Luc. 6. C. 9. r 414. "a carestia da t na. n
estmnfte:.a da ~ente .. § A impressão, aha'lo,
espanto, que faz a cousa nova, não vi:ta,
cx.traordinaria, e talvez digna de rcprellensão: V . .']. causa estranheza, e mamvilha:
cra eslrun/ww, que o descostume cau a',
cr-que em todos causou o seu desp jo, r.
immodcstia.. § Cousa maravilhosa, acção ex·
traordinaria, e~tranha: v. (I. contar estranhezas. Fit. Poes. M. Lus. I. 115.• que /JS'
tl'anhc::;as quc vejo, corrido O veo aos quadros falladores! .. i. é objectos novos, e exlraordinarios: "de grandes mercancia:,
outras consas de e.llmnheza lrariuadr) e vaIar raro do muncloll Scg. Cerco de JJill.
2k3. "an'ores, pedras metae, CMtUIllPS
varias; e mil estranhezas. que a naturC'za
n'aquelle estado do Drazil ajuntou" Mal'i;,
J

r

Dial. 5.

c. I.

r

38. Lobo, IJeseng. Disc. 4.

"maravilho as estl'anhe:;as.. "todas minlla'
eslmnhezas escmve" (do amor) Cam. Redond.
e Lus. 3. 122. "vendo (o pai) e tas namo·
radas esl1'anhezas" (do principe J)or 11.
rgnez de Castro) excessos amorosos.
1':"I1'IIJ1his"imo, ", super!. de Estmnho.
LttS. 5. ((O. "de I1hodcs cstl'al1hissilllO collosso" Palmo P. 3. r 2. "cstranhissimas no·
brezas"
)·;",(r"lnho, ", auj. (do 1at. ea;tl'al1ellS, a,
um) E8trangeiro. § Não parente. Bel'/!. L. e
Cal. 2. 312. 2. «Deos a fazer-se no . o iI'·
mão ... e nós a fazer-nos seus eslj'anftos" .
Pcssoa cstranha; desconhecida, não familiar. JJctic. Act. 17.• barca, jogo, e caminho, do eslranho fazem amigo" § Visla eslntnha elo costume; Jóra do costume, extraordinario. Pinheij'o, 2. 134. § Esl?'anflo .desconforme, aLheio: v. g. estranho da ?'(l:.ão: "como quem se vê tão eSlranho de 'i,
que se desconhece" alheio. EU{l·. l. I.
11. § "Que vem de fÓl'a da terra: V. g. mel'·
catlol'ias estranhas; estrangeiras: e assim,
"exemplos eslranhos" i. é, tirados de outras
familia , de pessoas de outra nação, e talvez üe fóra do assumpto. Vieir. \. I092. ~

r

UOllll'ina, usos, esl'ylos, costumes estranhos';

não na(:ionaes; fóra do commum, 1l0taveis,
c talvez censuraveis. ~_An(lal' estl'anho ele
algwlla cousa (Cha.{/as Vl.rt. 2. 186.); alheio,
ou novo n'ella. § Estranho; extraordinario,
novo, de ·usado. desacostumado, que cau a
estranheza. Uliss. 4. 38. "estranhos vultos..
Maravilhoso: .0 lavM eslmn/w" Seg. Cerco de .Diu, r 329. não vulgar. ~ 1J10st7'a?'-sf
estranho a algu.cm; mostrar-se de.conhecido, não familiar. Aj'l'. Estrantw á natltl'e:;a;
o que eUa conhece por contrario, oppo to
a ella ]101' obras, ou monstruosidades. 3
(Jousas estranhas (nas feridas); são pedaços
de selta, balas, lascas. esquirolas de oS'o ,
etc. FCrl'. Cirurg. 165. § Est'I'anlw, a, S. E.trangciro. LttS. 5. '1.. "vejo hum eslranho VII'
de pelle preta" • V. Esll'angeiro, syn .
1':... (r·,lnj .., S. f. J1. pleb.) O estl'Ul1g'ciro;
o p\\lZeS estrangeiros.
1·;.. h·lIllildll, . f. Supplicio militar anli"'amente usado, semelhante ao ll'aclo &1)8I'to da tnquisicão. V. Corrido, ult. §.
l':sl1'lItul;'cf..... , s. r. (do Lat. slmlagemal
Ardil, astucia militar, para fazer c/amno ao
inimigo. B. 4. I. 9. "e5ta cstratagema. A'/egiada, (. 23. De ordinario se lisa 110 m.
«desbaratar, desfazer o - de outrem" CJlt.
lo, 8. C. 23. Vieil'. 10. 165. 2. § ArLes, d streza , machinações politicas, para conseguir algum fim; lineza , lance: 1,1. {j, rst"ntagema ele corle:.üt.
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II, adj,

p. uso Cheio ainda não eslreei hqje; ainda não veneli ceito ustl·citanwnte.. sem relaxão, ou modinada (diz o feirante); eslreie comigo: V. o ficação.
Estreitumcllto, S. m, Acção e eU'eito de
E~h'lttégll1, s. f. (do Gr. stratí:qia, de trans. I. o signo
s/ralos, exercito, e í:geomai, eu conduzo)
Ests'clÍ.'-se, V. rer. Fazer alguma cousa esLreitar. § Diminuição, reducção, § (I. med.)
pela 1." vez. Estrear-se com a/gllem: V. Es- Aperlo de um orgão; l'educção das dimen.'ciencia dos movimentos de um exercito.
E,strlOté~lcumclltc, adv. Segundo as re- trear, lrans. 1. 0 signo § Estreal'-se com as sões naturaes, que devera ter no seu estado
gras da e, Lrategia; com eslrategia.
atmas; dar-lhes esmola pela manhã, ']Jara normal: V. !l. estreitamelllo da uréthra, 1'.
•'strat(·"ico 10, adj. Pertencente li es- as ter propicias. § Adag.: IIQuem bem se l\streilura.
Estl'eltíll', V. trans. Tirar parte, dimi:
ll':\Legia: operações estrategicas; estradas eslreia, bom anno lhe venha..
(!stmie{licas. § fig. HabU, astucioso. g-, s.
);;..ll'chIOS'i .. , s.1'. Casa onde, e recolhem, nuir a largura, espaço, área, vão, extensãoIII. O llue conhece a estrategia.
e pensam Mstas, caval1ariça. Ba1'reiros, f. V. g. estreitar, o 'rio, o cmnin/w, a 1'lla, e/c.
estreitar, ou aperlar o vestido: «estreita/' os
•,;,.,tl'alt·;;i"'t", S. m. O que conhece a 137. Rego, Cavo {1'efl. V. J~striberia .
limites do imperio. Eneid. 7. 23. § fig. Di.,;.. h'olnlhlls, Blut, V. Estribilbas,
cstraLegia; estrategico.
minuir
na úespeza. V. do Are. 146. 3. «es."str{,'ego, S. m. (do Gr. stmtegos) (L. de
.'st.•'c""xume"to, ~. m. O acto de esllisl. ant.j Generat em chefe. § Commandan- treIHDi:ar; movimento couvulso do braços, lreilava cada vez mais o gasto da sua pessoa.. P,'esles, {. 83. «mais est1'eita quem mais
le das forças militares d'um nomo no E:rY- e pernas. V&i{la, EthiolJ. (. 9.0.
)';sh'cbIlXIÍS', V. intrans. (no FI'. ant. tl'és- tem.. ~ Estreitar a 1'egra, ou ordi1wl'ia ; por
pLo, no Lempo dos Ptolomeus.
r':stJ'f1t1Ucllçiio, s. r. (do Lat. stra/wn, bucher, hoje trábuc/wr, caLr, J'azer um pas- irem I'altando os mantimentos, ou para pOllramada). Acção e ett'eito de estratificar. § so falso) Agitar convulsamente as pernas e par. § Est'reilal' ; apertar: V•.q. estreitanuo
opel'açflO melatlurgica, que consiste em ex- os braços. § fig. Debater-se, luctal'. § Es- n'esla necessidade (intrans.) ú'am. Eleg. 10.
pôr diversos corpos a sua acção respectiva, 11'ebuxar, V. trans. Debater, agitar com vio- nque estreiteis o coração na eEtoica discidi. pon.do·os em camadas umas sobre ou- lellcia. 11. Naut. 2. tOO. «estrebu:1Jolt os bra- pina. § fig. Eslreilar o caminho do cen; por
Lra . I~ d'este modo que 'e converte o fer- ços com tanta furia, e força, que abrio as muitos preceitos, e rig'ores, e practicas, Ilue
ro em aço fundido, pondo alLernativamente camisas.. § - se, V. ref. Debater-se: v. ri. o apertam a quem não as póde observar. ~
llma camada de cemento e outra de barras - se a ava de 1'apina. Arle da Caça. Al- Est'l'ei/ar .. proseguir com força a execução
de aJg. cousa: V. g. - o ce/'co de lima 1J1'ltde ferro. § (l. geol.) Disposição dos-terre- guns escrevem Estrelmcha.r, e derivo
),~sts'ece"·"l', V. reI'. usado passivo Sa [Ja. Frei1'c, 2, n.· 93. § EsI1'ei/a1' a exe.;nçào
nos em camadas.
":~"'f1tll'c"tI/lmcllle, adv. Por camadas Mi1'. p. 235. utt, cd. «a saudade llãose eslrece, d4 tei, a averiguação, e exame ela justiça,
~ucces~ivas.
i. é, não diminue, não se resfria: alltiq. é o da v&rdade; mándar vigiar mui de perto,
.':l!Ih'atllict'ttlo, p, p, de Estratificar; c mesmo flue aterecer-se, aguar, perder a for- rigorosa, rigidamente. § Abraçar apertadaadj. Oollocado por camadas. § (I. geol.) Que ça, ficar transido, gelado de Irio (Castelh. mente. Dt. C. 9. 39. «AlbuquerqueaEtol COIl1atel'ido.) Nas Dlem, de Cilte/', POl'tug, lomo igo eslreita.. e fig. «coisa que maisest1'eile, e
:e compõe de camadas.
.';sh'atll'ei.." v. trans, (I. chym.) Dispôr 5. pago 111. vem cito lia saudade não se aperte as amizades.. § Encurtar mais: 11. g.
diversos corpos em camadas. V. j':stralifica- estl'Ue.. a ZJag. 155. se lo correclamente não estreitar a d'ístancia do lempo. § Diminuir.
ção. § Esl1'ac/i{ica?'-se, v. reI', l/ormar-se s'estrece; esl'l'líe aliás nào ri ma com empa- FerI'. L. 2. Carta 10. «a rima estl'eita a liberdade do verso" it. «ja o inverno torCII1 camadas sobrepostas.
cc como devia ser.
.':sh'lttlfó.'mc, adj, (I. min.) Que se apre),;stt'egã.·, V. Irans. I\oçar-se lorcenJo-se, mentoso nos cstrei/a os llOrizontes, e os ensenla em camadas; sob a I'ôrma de cama- espreguiçar-se, requebrar-se. Cus. 6. 3D. cauecidos montes.. ~ Limitar a pouco; dedas. Que é composto de camadas paralle- cd. (Ie F(II'ia e Sousa. ceslregando os mem- sejar, contentar-se óe pouco. Cam. Sono (b
las.
bros estiravam" em algo cd:. vem es{regan- «triste quem seu descanso tanto estnita .. ~
.';"h'uUg"1l11hill, s. f. (I. did.) Parle da (lo. § Estl'C{lal', que não occorre em nenhum Bestring'ir: 'v. g. privilegios, no numero
:"eologia, que estnda principalmente os ter- outro auctor, é sem duvida erro por esfre- d'elles, e qU;I,lidàde, ou a menos pessoas, e
cousas. Leão, lJascl'. C. 7. «- privUeg'ios, e
reno sedimentat'ios Com relacão á sobre- gar.
posição dos estratos.
l:;st.'cI4, - h'ell, 011- h'c)'u, S. r. (elo li berdades...
)o;sC.•'eitás'. v.intrans. EsLreitar-se : «011.'sh'l\l.il;.·,•••hico, ": adj. Que respeita a Lat. stTena) Propriamente, o dom, presente,
e 'lratigraphía.
•
dadiva no primeiro dia do anno, aliás ja- de o rio aslróita.. Casto 3. r 26.
)':sh·cllá.,.sc, v. reI'. Diminuir emlargu.':sh,út.o, s. m. (do Lat. st1'atus) (I. geoJ.) neil'as: DIas não se usa neste sentido orNome dado as massas que compõem os ter- dinariamente, ainda que 1Ia exemplo d'el- ra: V. li. e lreitar-se o valte, o por/o; a gal'le na J11. Lus. 6. {. 235 v. § lig. Successo ganllb dos montes, a madre do 1'io. Leà.o,
reno sedimentarios.
.':.'lc.'IItoCl'uci II , s. f. (do Gr. sl'mtos, em principio de alg'uma acção, pelo clual DesCI'. c. 13. § Est1'eilar-se o horizonte, com
exercito, e I.:mtos, força, poder, auctorida- se fôrma conjectura do seu exito, segundo as nuvens grossas que o abafam; com a~
de) Governo militar.
a cstreia é boa, ou ma. § Qualquer cousa, cel'l'ações. nevoeiros, flue toldam o dia: e
.,:sts'utol;s'uphill, s. f. (do Gr. sll'alos, de que se toma agouro, ou annuncio para assim, estrcita·sc a vista, por causa das
I"xercito, e gl'aphó, eu descrevo) Descripção o futuro. Barreiros: IIlomaram da confor- cel'l'ações. § Encurtar-se: «esta distancia
ue tudo o que compõe um exercito; das midade d'este nome tão boa estrcau IItO- de tempo tão comprida se estreita, e abre. lia operações, armas, etc,
mo este acontecimento como por boa es- via" VWil'. I. 1014, § fig. Via est1'ei/ar-sc a
•'.'lt1'a\·ã.la, s. r. Vaziamento que as bês- ll·ea.. /?reire, 3. n.· 4. p. '1.77. § lJclic. Ad. 13. lci de U/!1'isto na Etlropa, com a introdu/;tas I'azem cstravalldo: .aqui se achou grau- oquem em terra boa seme,ra, cada tlia tem ção ele novas herosias; 1. é, via diminuir-se
de es/mvada dos cavallos, qne estiverão boa estreyw> § lJeprecar boas estreias; dese· o numero dos Cllristãos, e fieis. Pin!tci'l'o,
escondidos••cavallo vaziador faz muita-li jar prosperidades no principio do anno. M.. I. 63. § - cm 1'azões; fallar, escrever pou.':strll\·a··i1uclu, e derivo V. Extravagan- Úi/s. 5. f. 80. IIdeprecamos boas ust1'eal' áqnel- cas. § - na ZJractica, em despezas, em eslucia, etc. (como se usa.)
les, que desejamos bem succedidos" § Es- dos; restringir-se aos necessarios : § - em
.':8h'a,'í1l', V. intrans. (elo Lat. C3Jt?'a, pa- l1'eya: o que se faz pela primeira vez. !\ lançai' j'nizos ; limitando-se aos bens averira fára, e voellan, despejar, lauçar) Lançar Esll'eia de wn aclo/'; a primeira vez que guados.
II 'xcremento, !Jostar: diz-se dos cavallos, elle representa em publico: it. a primeira
],sh'cltczlt, S. r. O pequeno espaço ele
e outros animaes. lJ. Flor. 2. 29.
vez que representa em algum log·ar. § Es- logar, área, vão, territorio, reino, pos3es".'lls'i.,.o. S. m. Dosta, esterco, excremen- treia dc wna companhia arlisl'ica; o pri- sões, estado, tempo, Vi/h. 5. 5. nnaquella
to dos animaes.
meiro espeotaculo que ella da em alg'ulll estreiteza de tempo me rogou, me chorou,
f:Sh,.í)'O, an!. V. Estranho. Elucirl.
logar. § Esll'eia; o acto ,de usar pela pri- me ameaçou" «alojado com est1'ei/eza.. § l'ar.,:..h'CII, V. Estreia:
meira vez alg'uma cousa. § O acto de func- cimouia ua mesa~ e tracto; aperto. § Falta
""'lh'ci.t1o, p. p. de Estrear; e adj. Que cionar pela primeira vez um estabeleci- de largueza no uar. Palmo P. 4. r 38 V. §
~l'rvin pela 1.' yez: «epullura estreada mento, uma orncina, um camiuho de ferro, Est1'eiteza ele ideias; acanhamento, pouca
c·om corpos de moços· J11. e Moça, 2. C. 9.9. ete,; inauguração. § 1l. primeira venda que elevação na concepções do espirito, nas
~ Hem, ou mal estreado; por, bem dotado faz um negociante cm qualquer dia.
idéas que se formam do mundo e da huma- •
ao nascer da natureza, n aquillo que ella
Estreita, S. r. (ant.) Aperto, miseria, in- nidacLe, etc. § Aperto de mo.lestia, trabalho,
,'ntão dil. lJ/'islo, 4. 7. «bem estreada.. for- forLunio. DI. e M.opa, 1. c. 3. lia desventura cerco, all'rontas, combates, fome de eercamo~a. 1/. Dom. 1. 3. 23.
as trouxe a tanta esl1'cita.. Id. Ect. 4.• Iei- dos. Goes, ChI'. do Pl'inc. e. 94.• - de fo"~!jh'('{.." (I', Estreia) V. trans. Ser o pri- xáo-me em gl'ande est1'eita-.
me.. lJ. Apertos, a[IJicções, calamidades: V.
meiro a I'azer alguma cousa. Dizem as venEs&s'cltádo, p. p. de Estreitar; e adj. g. aCllllir nas estreitezas. .D. filran. de PaI'/.
II '(leiras, estreie·me; L é, compre-me lJOje Posto em log:ar estreito e desegual : -aqui Pl'is. e Solto 13. § Estl'cileza dos tempos; Ira() primeiro: e tambem eslreie comigo (in- estava estre!lada a grandeza' da area do balhosos, escaços de cabedaes. Sá J!lil',
Irans.) § Estrear o anno; principal-o fa- Testamento" (no tabernaculo de Moysés) no Vilh. e Vieir. J. 2~2. § Eslniteza; familiaZf'ndo alguma acção; V. !l. estreava o anno templo. Viei/'. § Ser- da, ou peta necessi- ridade, intima amizade; ou parentesco. ;:;
muni{eslanfÚJ o animo dr- beneficial' os vas- dadR,; apertado, forçado. Chago Cart. 2. 167. Aperto de ordem, mandado, a[(jnco de re~alos. M. Lm. T. 6. {. 80. 2. § Estrear a
EsCo'eUatlô." Il, S. e adj. O que, a que querimento. Inerl, 1. 370.
cama, a sepulltll'a; er o primeiro que se estreita. B. Per,
),:st.'citiu, s, r. (ant.) Esh'eiteza.
lança n'elta, occupal·a pl'lmeiro que ou),;"'ts'cUllmeutc, adv. Com estreiteza,
"~8ts'elCissllUo, ", super!. de Estreilo :
Ir m. § - 11m vestido, as armas; veslil-o, Arr. 5. 17. Vieim, 8. 430. § Em pouco es- «caminJlO
Pant. a' Av. c, 92. Conspiro
Il.al·as primeiro, que oulrem: «a infamia p.aço de Jogar, ou de tempo. § Com todo o Univ. 18. 2. 4. Viei1'. tO. 4l5.
•Ie rstl'f.lja'l'em o senhores tla terras as rigOr. § Apertadamente: V. g. abl'açar esElllt"CItO, s. m. r:anal natul'al entre dlla~
\laivos êle seus vassaltos.. § Estreou a em- treitamente, § D1anc/aI' est1'eilamenle ; i. é, costas pouco distantes, que communica dois
p,'p:;a; 1 nlou· a, commelteu-a primeiro do com ordem apertada. B. '2, 7.7, sem admit- mares; V. {I. o estreilo elc Gibralllll', o esIjUf' o que a secnndaram. 011 egni.l'am.
lir escusa. § Estnilamcnlt ; rigorosamente: treito de i'rIàgathães. Entram no estl'/)ilo pp 1'E'i(['('lh': V. illlrans. J~slrcar- e: v, g. «observar a regra, o in titnto, a lei, o l,re- sico, onde dUl'lI Da Confllsa Babel inda 1\
.':sh'uj.~elll"([CO.

de estratagema.
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memoria_ Lus. 4. 64. § Esll'eilo entre mon- tas faces, cada uma das qunes Uanqueia a
les, serras; passo estreito, garganta. Goes. outra. Fort. Mod. § EstreUa; destino, sorte:
§ Aperto, vinculo: v. g. estreito da amiza- "a esM'eUa que tenho nas córtes" Eufr. 5.
de. Res. Let. {. 18. § Pressa. Patm. P. 2. c. 8. § Dita fortuna. Lus. 1. 33. "contentamen6. "Bramirão que se via em tal estreito" (de to ... trocado em dura estreita" Cam. § 11'

o quererem matar) e logo no c. 71. cito P. 2. a/guem, ou chegar ás estreitas; fig. desespe"barbara, que o poz em tanto eslreilo" aper- rar, indignar-se ao mais alto "pauto. § Cheta. Maus Ar § Fabrica do est7'eilo; i. é, de gar atguem ás eslretlas; (Joc. fig.) elevar ao
galões, passamanes. Leis. Nov.
firmamento, fingir que se transformou em
Estl'CUO, ll, adj. {do lta!. slrello; ou do eslrelta, ou astro, como VirgiIJo a AugusLat. sI7'iclus) Não Jargo, de pouco espaço: to, etc. "que cousa paz aos homens entre
v. g. poria estreita, ou aperlada; de pouca as estreltas, senão o saberem dar" Lobo,
extensão: v. g. ilha estre.ita; caminho es- 102. § Levanlar até ás estrellas; louvar mmtreito; os estreitos passos dos Atpes, etc. § to. V. do A1C. 2. 29. § Ver as estrellas; (fam.
fIg. Intimo: v. g. estreita amizade. Costa, Vi- e fig.) padecer uma dóI' insupportavel, mas
da de Virgo p. 2. § Estl'eito parenlesco; mui de pouca duração, como succede quando se
proximo. § Estl'eito; que não corresponde a arranca um dente. § Ver estl'ellas ao meio
grandeza, ao merecimento do objecto. D. dia; (loc. famil.) padecer muita fome. ii.
FI'. 1I1an. Cm'la de Guia, ~). 3'2. "não lia lou- grande angustia, aUlicção. § Ordem da esVaI' que não venha est7'etto para a muLher t1'elta polm'; ordem de cavallaria instituida
honrada" e Lobo. § Conciso: V. g. estylo es- na Grecia. § Em França, a estreita dos bratreito. Luc. 1. C. I. § Exacto, miudo: v. g. tOS;:lo cruz da legião de honra. § V. Astro
estreita conla. Vieir 10. 131. 2. "mais es- syn
treito he o juizo de Xavier, que o de Deos"
Est"ClJndCh'll, s. f. Frigideira propria
§ Estl'eita ditigencia, inquil'içào, elc. V. do para estrel1ar ovos.
Arc. Ac. dos Sing. 2. 227. "tomando estreita
Esh'clllldo, S. m. Musgo de pedras huresidencia" i. é, exacta. § Sem lon&~nimi- midas, de folhas largas, grossas, sumareudade: v. g. - de coração: "zelo -" viei7'. § tas, e sobrepostas como escamas; da Ilóres
Pôr alguem em termo estl'eito; em aperto. § como estrellas. (Ptttrnonaria, ou Bepatica,
Estl'eito; parco no gasto, e despeza; aper- SleUm'is, Lichen arboreus.)
tado: "com mãos estl'eilas, e palavras ava·
Esh'clládo, p. p. de Estrellar; e adj.
ras não póde hum capitão commetter cousa Adornado de estrellas; no pr. e fig. v. g.
honrosa" Couto, 10. 6. 11. § Mesa estl'eila; roupas estrelladas. Patm. P. 3. f. 119 v. "o
onde não ha abastanca. V. de Arc. L. 5. C. tecto do templo estrellado de diamantes" -o
16. § Jejum estl'eito; rigoroso, e mui morti- toucado - de hrilhantes" "o punho - de
ficado. V. do Arc. I. 2. § Estl'eito; aspero, ouro. de marchetas com feição de estrellas:
rigoroso: V. g. pae-. Vilh. 1. 1. § Estreilo "tyara - de diamantes" B. FLor. 2. 196. V.
cerco poslo á 1?1'aça; apertado. Seg. Cerco de Constellado, como difl'ere: "hum sol esll'etiJiu, (. 102. § Est7'eito abraço; apertado. M. IodaI) Viei1'a: .Phl'be no seu coche
"camC. 5. 29. "a vide costuma ter o olmo estrei- po esLreLlado de flóres" Lusit. Trans{. 108 v.
to entre apertados laços" § Tempo -,o de "terra - de variedade de flóresl) § Céu estrahalhos, perigos.
t7'ellado; lImpo de sorte que apparecem as
Estrcllúl'(l, S. f. Estreiteza: V. g. estrei- estrellas. § fig. Que tem malha na testa,
tura de pas$O, ou espaço. Coulo, 6. 8. 7. "es- branca, da feição de estreUa: V. g. cavallo,
M'eitum da terra" Ined. 2. r 359. V. de n. vacca estrellada. § Estrellada aguia, ou garPaulo de Lima, c. 10. e fiO'. "a estl'eitw'a e ça; na altaneria, q.ue se remonta muito uo
rigor da vida monastica" 11l0s Sanct. r. 211, vóo. B. Paneg. 2. t. 4.5. ult. ed. § Fmngo-:
~ Eslreittl1'a na urelhra; aperto, e dil'ficul- V, Estrellar. § (t. boL) Folhas estl'etladas; peaade de urinar, que conservam os que ti- quenas tolhas verticUladas, muito alargadas
veram gonorrhêas mal curadas. § Est7'eitu- e dispostas em raios, v. g. as do gaiLium. §
ra; aperto: V. g. a estreitura da sua neces-I Camara estrellada; jurisdicção extraordinasidade, Ined. 2. f. 308.
ria estabelecida em Inglaterra desde HenriEStl'ellll, S. f. (do Lat. steUa) Corpo ce- que VII até ao fim do longo parlamento. §
leste espherico, e denso, que tem luz pra-I (I. de cozinha) Ovos C$trellados; ovos fritos
pria, e parece fixo no ceu. § (por exL) sem ser mechidos.
Elilh'ellRmlm, S. m. Planta vivaz tambem
Qualquer dos corpos celestes, quer tenham
luz propria ou alheia. Lus. 2. 60. «as es- chamada m'istolochia longa, e herva bicha. I
treLlas no ceo c'o a luz alhea tinham o lar-I Grisley.
go mundo aUumiadou § EstreLla d'alva; VeEstrcllànte, p. a. de Estrellar, e adj.
nus no oriente; e fig.. e poet. os olhos. M. Adornado de estreUas; ou que luz como elC. 3. 88. § Esll'ella horologial, estreltapolal'; las. Lus. 10. 87. lIestrellantes animaes doze
estrel.las fia;as e erranles: V. estes adj. § Es- traz afl:lgurados (os signos do zodiaco)" -o
t7'elta do pastor; o planeta Venus. § Est7'elr- - empireo"
tas {undamentaes; as estrellas cuja obser- Estrcllár, V. trans. Adornar de estrellas:
vaçao é necessaria aos marinheiros. § Es- "quem estrellou os ceos?" e no fig. o mestl'CUas duptas ou rnultiplas; grupos d'estrel- mo. § Fazer luzir como estrellas, ou pareIas collocadas em direcções visuaes tão pro- ceI' que as tem: «a fervente imagem bella
ximas gue parecem não formar senão um da lua ver as ondas est7'eiLando. Al{eno Oynastro. Est7'eltas cambiantes; as que apresen- thio, Poes. § (L de coz.) Frigir até corar: v.
tam varial;ão de cór. § ESt7'ellas cadentes;1 g. - frangos.
.
pequenos corpos que se véem de noute
Estrcllárla, ad]. f. Pedm -: V. Asatravessar o espaço, e extin~uir-se quasi tróite.
logo, e que provem de regiões celestes
EstrclJárlo, a, adj. Que tem a fórma de
muito acima da nossa 9.tmosphera: "como estrel1a.
estrelLa cadente, que se immerge nos mares,
Estrellch'o, a, adj. CavaUo estrelleiro,'
aquelle esforço brilhante se desvanecera na que levanta muito a cabeça, como se quiescuridão que tingia as aguas do Cbr)'ssnsll zera olhar para as estrel1as. T1'. da Gineta,
A. 'Hel'c, EU1'ico, C. 11. § Estl'ella; [jg. Peso {. 67 V.
soa que brilha em saber e virludes : a ouEstrellcjár, V. intrans. Estrellar, carneIra reluzente estl'elia d' aquella idade foi o cal' o ceu a encher·se de estrellas.
bemaventurado S. Francisco" Leão C/L?'. § - Elltrellínhll, S. f. dim. de Estrella. B.
Guia de navegantes; e fig. guia. Lus. Tl'ans/. F/er. 2. 119. § p,sterisco, signal orthogra§ EstreLla,' fig. tudo o que tem a fórma ap- phico. Vieir. 1. 309. § (L de cozinha) Massa
parente de uma estrella. § Mancha branca para sopa em fórma de pequenas estrellas.
na frente dos cavallos, e bois. § Tel' est7'elLa
Estrt'm, S. m. (do Cast. est1'enque, amarna lesta; (loc. famil.) ser tolo. § Estl'ellas do ra de esparto; ou talvez do rngl. string, cormar; marisco. V. Asteria, (L zoo!.) § Estrellas dei) Cabo, ou calabre de ancora. Casto 2. C.
de Alhenas; herva, que produz nOres azúes 80. {. 160. 3. c. 84. f. 168. e 3. C. 33. {. 66.
'semelbantes as estreUas. § SteUa attica; amel- «quando recolhião a toa do cabrestante,
luso § Est1'ellas da terra; nóreS: fig. "almas veyo hum tiro, que deu nos estrens, que
'como ceo, cbeyas de estrelLas de virtude" jazião sobre os aJcatrates» Andr. Ch?'. 2. C.
Mart. Cat. § Estreita; (t. de forL) fortim, 6. «Corrar os navios por fóra com repairos
ou reducto em fárma de estrella, de 4 ou 6 feitos de amarras, e estrens velbos.
anguloso Meth. Lus. p. 16. ou obra de mui-' Estrema, S. f. (do Lat. ea;tl'ema", ultima)
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Pedra de marco de terras. Caminha, de LibeUis. § Estl'emas de duas herdades; os lados contiguos, por onde se demarcam, e
deslindam: "por mais que nas - falte o
termolJ Dini;:; idyll.
Estrcmádumcntc, adv. Alui bem, por
estremo. P. P. 2. C. 28. a- munido, e petrechado" - indignade. Vilh. 1. sC. 1. Vieira, 10. lH. 2. § Apartada, divisadamente. §
Distincta, abalizada, e particularmeute: V.
g. escrever, amal' e tremadamente bem: «estremadamente são teüdos (OS officiaes delrei) de ser limpos, e reclos- "amar - l J distinguindo-se de outros amantes. Vieim. §
Estl'emadissimamenle; super!. Andr. 1I1isc.
lJial. 12.

Estrcllladélll, S. f. (t. pop.) Acção de
estremar: "Alguns delles vão per hi, E na
estremadeta assi Não 11les JJca moça boa" G.
Vic. 1. 143.
EllltreJUlldísshno, a, super!. de Estremado; e adj. "Santos estremadissimos" Peo,
Trat. S. Gonçalo, {. 257.
ENtrcllli&do, p. p. de Estremar; e adj.
Dividido por estrema, apartado. § Distincto,
abalizado, no physico; e no Og. V. g. tivro -t'
para lançar algumas escripturas. Ord. A .
5. 27. 8. § Perfeito, acabado; abaLizado, ex.cellente, distincto dos outros: v. g. virtude,
obra, formosura, discl'Íção estremada; orador, sabeI', esforço estremado. Nobil. Aula do
Dia de Juizo. M. e Moça, 1. c. 6. "era de
formosura, e presença estl'emllda» i. é, não
vulgar: "tão estl'emado cavalleiro- Palmo P.
1. c. 13. «a natureza vos fez, Senl1ora, tão
estremadalJ Patm. P. 2. C. 87. "os Portuguezes sempre farão ea;tl'emados de todas as
nações» (na sua antiga lealdade) Coulo, 10.
1. 3. § Celebre, notavel, singular: V. g. em alguma al·te, sciencia, exercicio, nas cousas da guerm. Lobo. 111. Lus. e a ma parte:
"queres-me fazer estremado, e feyo (no habito improprio)lJ Bdt. C. 6.c. 22. § Eleito,
escolllido entre muitos. Ord. A{. 1. 69. 3.
Esh'cmádos, S. m. J?!. Certo lavor: "tafeta de est7'emados» UtlSS. 1. sC. 1. p. 18 V.
PI'. da H. Gen.
E.'ltl·cmlldú"ll, S. f. Estremo de uma
região. Eneida: «em nossa estl'emadura
huma cidade paz- Paiva, S. I. 151 V. "os
que vivem nas estl'emaduras de Judea" §
Nome proprio de uma provincia portugueza.
Esh'cmànçR, S. f. (ant.) Divisão, demarcação, parti! ha. Elucicl.
Estrcmár, on Extremi&r, e todos os
derivo (alguns auctores escrevem com Es,
e outros com Ex. V. em Ex.) V. trans. Separar as cousas, dividil-as cada uma â sua
parte, que se não confundam os estremas,
ou limites: v. g. estremar os bons das máos:
"montes que fortalecem, e est7'emão a Allemanha" Pmheiro. 2. 43. § Estl'e11lal' as ovelhas, ou cabras que andam pascendo em um
Iogar; i. é, a"partal-as dos diversos donos, e
rebanhos, ou fatos. § fig. Escolher; apartar:
"estremou cem Mouros de cavallo, etc." .os
que Deus eslremou para si" os seus eleitos,
escolhidos. Luc. 9. 3. Aulegr. 2. 5. f. 58.
"he omcio da discrição saber nos successos
esM'emal' o grão conforme a sazão" § Estl'emar; apartar brigas, ou pessoas, que estão
hrigando: -para os vir eslremar" os que andavam em competencias. B. 3. 2. 4. Ord.
L. 5. 1'. 36, 1. "est7'emal' arrtlÍdos" apartar
brigas. Ord. A{. 5. 33. 6. § Estremar; lançar do estremo, ou confins. Ba7'ros. § Ap_artal' desviar: v. g. estremar conversaçees,
que não agradam. Eufr. 1. 4.. § Distinguir,
pelo uso dos sentidos. Ined. 3. 356. "não
sabia e.stremal', se era o rumor d'aquelles,
se alheio" Ou distinguir pelo juizo e discernimento: V. g. estremar o bem do mal.
Aulegr. 1. 5. {. 19. "onde o juizo falta para
estremar o bom" ibid. "entendimento que
sabe... esl7'emar os votos- § Distinguir, discernir o bom do mau, o certo do falso. Aulegr. r. 19. "estremou (d'entre tanta multidao dos Mouros) hum d'aquelles nobres
Marins, ao qual deu huma mui grande lançadau marcou. ined. 2. 269.•a taes horas
que se podessem est7'emal' (divisar) os amigos dos contrarias. ibid. {. 293. e {. :;81. §
Àvantajar, fazendo distincto, e abalizado:
"as armas para que a natureza, e a fortuna
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o estremára entre os outros homens» Palm.
P. 2. c. 136. «trossos de oiro, que estrlfmavam numa cõr da outra» Patm. P. 2.
C. 165.
Estl'clllár-sc, V. ref. Apartar-se, dividir-se: .esbrema·se esta herdade da visinha
pello vallado do norte» .onde se est7'cmam
os dois caminhos" B. 4. 6. t .•chegando
oude os dous caminhos se estremavam" B.
Claro 2. 26. § fig. Distinguir-se, assigoalarse, abalizar-se. Ord.
2. 22.•sem que
os Judeos se estremassem per algum avito
dos Christãos» (~estl'C'l1uJ,r-~c em se,rvir be~"
.os Guzarates sao dados a mecamca (fabrlcas), em que se estremá7'ão de todos os do
oriente» CouLo, 4. 1. 7. • est7'emar·se do vulgo» Ulis. (. I v. - na ea;ceLLencia dos golpes, obras de valor, etc. B. 2. 5. 10. «eulre
os que ganllaram honra (na batalha) elles
se est7'emaram n'ella» .peLejão arriscadissimos só por ~e estremarem" .estremou-se
na valentia» Al'r. 4. 16.•a peste se estnma
entre todos os males» Conspil'. 318. dilferençar: .a mentira logo se estrema da verdade" Sá Mil'. Estr.
E .. trclllc, ou Extl'cme, adj. 2. g. Puro,
sem mistura: V. g. vin/w, ou agua estreme:
•formosura estreme, não me mato por ella;
antes a quizera amoedada» Autegr. 2. 10. §
Não misturado com outra cousa: e n.,..• faLIão illalavar estreme. (a Lingua do ilfalavar
pura) Couto, 5. 1. 5. § fig. Puro: .cLaridade
est?·cme. sem sombras, ou nublados: «amor
-, e limpo de torp~zas' § Amus estremes
(no brazão); sem mistura das de outra familia. OreI. 5. 92. 4. § V. Extreme.
Estl'emecíio, s. m. Estado do que estre·
mece. § Trémor rapido, mas que póde repetir-se em curtos intervallos: "de quando
em quando os membros se lue agitavam
por estTemeçào violento" A. Herc. Eur. c.
17. § Abalo rapido, mais ou menos violento d'uma cousa.
Estl'cmeeiw, V. trans. (do LaL. tremiscere)
Fazer tremer causar tremor: "com poder
tão pequeno queremos estremecer o oriente"
"fulminar rayos, estremecer o mundo com
trovões" Vieir. 7. f. 337. "vozeria dos Mouros est7'emecia o campo" Frei7'e, 3.11..·20.
«de Jove, que eIC cerrando o cenuo uor·
rendo enluta os pólos, e estremece o Olim·
j.lO" "ao homem medroso tudo o estl'emece"
Eufr. 3. 4. Ac dos Sing. 2. 96. «esLremecendo os hombros do Atlante"
Estr~meccr, V. trans. Tremer: V. g. estremecem os p6tos. Dtiss. § Tremer de susto, medo, de paixão amorosa. Lobo, {. 396.
«o teu estremecer tão sem tempo" § EstTemecer sobre aLguem, v. g. sobre o objecto que
se ama; ter tremores de susto que lhe succeda o menor mal. Cam. Seleuco, 4. p. 45.
«sobre elles estremecem" "estremeCM' sobre
os filhos" Carta ele (}uia. r: 118. e Feo. Q. §
EstremecC1'; tremer muito. Ulis, 1. 1. r. 8.
«vossas !Ilhas cstremecem sobre vos não errarem. e 5. sC. 7. f. 262. «estl'emeço ao que
me mandão"
Estremccer-sc, V. ref. Tremer. Seg.
Cerco de viu, f. :W8. «começa o monte todo e~tl'emecer-se» § fig. Ter tremores de espanto, pavor. Vieir. 4. 152. «tam espanto·
sa e medonha acção (a de sacrificar uma
llIiJa) , de que se estremece o amor, e tapa
os olhos a natureza" horroriza-se.
Estremecido, p. p. de Estremecer; e
adj. Posto em tremor: "com a queda do
tronco fica o vizinho bosque eslremecido"
Maus. «lhe botou agua no rasto, com qne
eUe estr~mecido abrio os olhos" Lobo, r: 387.
§ Que faz movimento trémulo: -a clara linIa foge estl'emecida do rispido penedo que
a desvia" § Tractado com temor, tremor, e
estremecimento de affecto, ou temor. li.
.JJom. 2. 6. 14. "sendo assi que (os principes) se querem venerados, e estremecidos"
«Tyrano, queres ser estremecido, ou rei bomem e pai, e bem amado? Vê o que diz teu
coracão, e julga-te" § Que tem tanto amor,
qne -anda tremendo dos males receados, e
timidos ao objecto amado. C/l1'istáes da AI,
ma, 101. "a vela castiga nas chamas a fineza da estremecida borboleta"
Estremeclmento l S. m. Tremor do cor·
po repentino, por doença; ou por medo.

B. Flor. 3. 385. § Temor atrectuoso, nascido de grande amor e susto de mal, que
, aconteca, ou de leve mal acontecido li cousa ou pessoa amada: v. g. o estremecimento com que te adoro. Res. C/vr. J. 1 J c. 132.
.criado com tanto amor ... e estremecimento. .os estreme(;imentos da alma» § Cousa
que causa temor: v. g. 6Sse estremecimento do mundo; terror.
Esh'clllcnho, u, adj. Dos estremos, ou
estremas; confioal, confinante; das estremaduras. § Que leva tudo. a estremo: v. g.
ciosos estremenhos i. severtdaele eslrem~nJ1a.
Estremenho, a, aOJ. e s. Natural da Estremadura.
.
Estrcmo, e derivo V. Extremo, etc. §
Estremo, s. Ord. ~r 5. p: 237.. H. Naut. 1.
f. 280. li. Dom. l. f. 2 V. tl. adJ. Luc. 5. C.
4. e 8. C. 17.
Estl'cmnnhúdo/ p. p. de Estremunhar;
e adj. Que acorda de repente meio tooto, e
turbado. «Acórdo estl'emllnhada com o coração aos pulos" A. lierc. EU7'. C. 21. § (L
fam.) Estonteado, atordoado.
EstJ'cmunhill', V. trans. (L pleb.1 Despertar de repente a quem dormia, e fazel·o
acordar estonteado.
Estl'emunbúa', V. intrans. Acordar de
repente estonteado.
.
'Estrcnger, V. trans. ou mtrans. (anL.)
.Deus esLrenga" ordene, 'permitta. ELucid.
Estrcnqueh'o, (de estl'em.) V. Estrinqueiro. iJ. Naut. 1. f. 173.
E~tl't~niiamellte, adv. Esforçadamente,
corajosamente.
Est"cnllo, a, adj. (do Lal. stl'enuus, a,
11m) Forte, esforçado. V. ele Uhrislo, po7' Alcabaça. Froem. do T. l. § Valente, corajoso,
§ Geralmente se pronuncia estnJn1l0.
Estl'eluidu, S. f. Feriua feita com estrépe, púa ou pau pontudo, nos pés: V. g. tem
urna estrepada no pé direiLo.
Estrepúdo, p. p. de Estrepar: «ficou
estrepado nos abrolhos" Couto 6. 9. 11.
E!ltrel.ílr, V. trans. Fincar púas, estrépes em algum logar. Estl'epar o tel'reno, para o defender do inimigo. § EsLrepar-se, V.
ref. i\'letter-se pelos estrépes, e fenr-se n'elleso Cast. 3. f. L43.
Estrépe, S. m. AbroliJo, púa de pau, ou
ferro, que se prega na terra, junto a val1ados, em fossos, etc. para se pregar n'elles
quem vai a entrar, e passar. Freil'e, 1. 11..•
71. "estrepes, e púas de ferro» Luc. 4. C.
LI. p. 271 2.
ENtrepelro, S, m. Pilriteiro, espinheiro.
Est,'cpltádo, u, adj. Que voa com estrepito, com ruido, com estrondo.
Estrepltànte, p. a. de Estrepitar; e
a~j. Que f~z estrepito, ou estrupido. Vi7'talo, 5. 8. n8. e 9. 8G.
Estrepitár, V. intrans. (do Lal. sL1'I~pita
re) Fazer estrepito. Maus. f. 30. «estrepilando soa"
iiJ"tréllItO, S. m. (do Lat. strepilus) Estrondo, rumor: V. g. estrepi.to elos cavallos andando. Lus. 6. 64. oeslreptLo da guerra» Cam.
San. 210. Ac. dos Sing. 2. 228. A'rr. 4. 27.
f. 134. 4. Estrepito, opp. a silencio. H. P.
(. 8 v. § EstrepilO das vozes novas; som estrondoso. F7'eire, Prot. § Sem estrepito de
juizo: i. é, sem as formalidades ordmarias
do fõro; de plano, summariamente. Ord.
3. 37. 1.
Estrepltósalllcllte, adv. Com estrepito,
com estroJOldo.'
Estrcllltoso, õ"", adj. Que faz estrepito. Eneida, 12. 163. "ou o pai Apepino estrepiLoso, quando os asinhos fulminados sente» ruidoso, estrondoso: tropel, raio, t1'Ovão -; arenga estrepitosa.
Est"epohu, S. f. (L. fami!.) Estrepito, estrondo, butua, motim. Sousa, Tartufo, Com.
1. l. § iI. Maldade.
Esh'cvcr-sc, e deriv., erro pleb. por
Atrever·se. Card. D.
Estrezir, V. trans. (I. de pinL.) Nunes, f.
61 V . • 0 de buxo ha-se de primeiro fazer em
hulTl' papel do tamanho do painel, e então
se ha-de picar para se esLrezir» i. é passar
uma boneca, que tem dentro carvão moido
subtilissimo, por cima dos furos que se picaram no papel, em que estão os principaes traços do desenho, atlm d'este ficar

marcado no papel ou tela que está debaixo,
e que tem de se pintar ou bordar.
E!ltríu, S. f. (do LaL stl'ja) (L de bist.
I1aL) Pequeno sulco longitudinal, separado
no sulco semelhante por uma linha saliente. § Nome dos sulcos muito finos e numerosos, qne se notam na superllcie de certos
ossos. § Nome das escavações estreitas que
abrem nas rochas as aguas pluviaes, ou os
gelos derretidos. § (L arch.) Parte cheia que
fica entre as cavidades das columnas canneladas; confuudem-se, mas erroneamente;
as estrias com as cmcas, ou partes eoncavas das coLulllnas: "Os lampadarios e tochas ... tornavam perfeitamente distinctas
as bellas linhas perpendiculares dos feixes
dos coi umnellos, as estrias dos ribetes ... »
A. Berc. Jllonge, c. 25. § Linha, faxa, colorida ou não, que destaca d'um fundo qualquer.
Estrín, S. f. do (LaL sLl'iga) Vampiro,
bruxa que chupa o sangue ás creanças, segundo a crença popular. Sá Jlfil'. Egt. 4.
Estrlódo, II, adj. Lavrado de melaS cannas, que as tem: .colunas de folhagem até
o meyo, que proseguem em estl·iaclo." B.
Dom. 2. 2, 18. {. 105 V. Moteculas estriadas,
anzotadas, etc. § p. p. de Estriar.
EHh'lamento, S. m.
acto de abrir as
estrias nas peças de artilueria. § A disposição das estrias na peça.
Esta·lão. V. l:listnão: .entre os citheredos, e esl7'iões" Vieil-' 4. 235.
Estrlor, V. trans. (do LaL stl'ial'e) (I. de
archil.) Abrir meias cannas: V. g. estriar
uma columna.
Estril.ádo, p. p. de Estribar; e adj.
Firmado em estribos. § fig. Firmado, apoiado; escorado, arrimado: .em seus membrudos bombros cstl'ibflelo, com muita força a
porta aberta cerra. Eneida, 9. 173. § Estribado em seu anil1wso espi7'iLo,ona fé, &m lJeus;
- em vãs conjectm'as como se fossem provas.
Estribamento, S. m. p. USo Firmeza,
apoio, firmamento sobre que se firma, ou
sustenta alguma cousa. B. Per.
Esh'lbíiO, S. m. augm. de Estribo, § Por
esti1'ão parece erro de lmpressão na A7'te d{].
Caça.
Estrlbár, V. trans. Pór os pés nos estribos :' V. g. estriba?' €JS pés. § Fundamentar,
assentar; segurar, encostar: V. g. estribando os terraptenos sobre grossas vigas. MeLh.
Lus. p. 159. e fig. «esI7'iboll o seu parecer
na auctol'idade dos filosofas" .textos que
es17'ibão esta opinião. como o estribo segura a parede, muralhas, etc. § Est7'ibal',o IL
de arch.) segurar a estribo qualquer obra
de architectura. (V. ~stribo, botaréu.) § Estribar-se, V. ref. ou
Estrlbáa', V. intrans. Firmar as pernas,
e descançal-as mettidas nos estribos. § Firmar-se, suster-se: V. g. o va1'ão forte nos
decepados bmços estribando. Seg. Cel'co de
Diu, r: 274. § fig. Acostar-se, arrimar-se;
escorar-se: .estribal'-se em um bordão fra·
co, e de cana» Ceita. • em Deos estribão, e
encostão-se as esperanças do justo" Mart.
Cat. § Fundamentar-se: V. g. o Lempto estribara-se sobre duas columnas. § fig. Fazer
fundamento, escorar-se: fundar as suas esperanças em alguma cousa. M. P. C. 65. •
-como gente, que estribava mais nas palavras» B. 3. 5. 8. -eUe (MagallJães) estribou
logo tanto nellas (nas cartas de Serrão) para o proposito, que d'ellas concebeo,.que
não falava em outra cousa" Lus. 1. 93. «somente estl'iba no segundo engano" não esLribes em tua prudencia» Arr. 5. 15. • estribando presumptuosamente em teu juizo»
FIos. Sanct. {. 249 v. 2. .Saúlo est7'ibanelo
na lei velua zombava de Christo" nos Sancl .
P. 2. f. 10. 4.•a penitencia dos hypocritas
estl'iba só no exterior, e mostras de fóra»
Galv. S. 1. f. 8 V. «os pensamentos estribão
no fraco alicerce da Vida» M. Lus. 1. 141.
3. § Arrimar-se, pór a sua confiança: V. g.
estribar-se, ou estribando no favor, na industria, no poder, eLc. -não est7ibo em minhas forças, valia d'amigos ... mas em só
vós (meu Deos)>> Paiv. S. 3. 292.
Estribaria. V, Estriberla,
Estribeira, S. f.
estribo da gineta; do
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coche, carruagem. § Moço d'eslribeira; que
vai junto á eslniJeiTa. § Eslylo. (t'~sITibeita;
I. é, propno d~ moço de estnbelra, baixo,
grosseiro. Eu(r § i?azer perdeI' as esll'ibei7'as ~ alquem; (phr. fam.) fazei-o sair fóra
de SI, desconcertaI-o, dl'sordenal-o.
EHt..lbeh·u, S. m. O que teui a seu cargo os cavallos, cavallariças, coches, etc.
§ Na casa real !la esl'ribei7'o mÓI', e menor.
Esll·lbc..iu, S. f. Cavallariça, casa onde
as bestas se recolbem. Ea'rreiros {. 16l. e
po~co antes: <cestribm'ia. § V: Estreba.ria,
mais usado; posto que com t (de esl7'lbo),
parece mais correcto.
EHt.'lbilhlls, s. f. pI. (t. !l'encadernador)
Peças de taboas, em uma das quaes estão
atadas as cordas, a que se cosem os cadernos, e a outra abrindo o caderno no meio o
segura, para se Goser mais commodamente.
Est"lbilho, S. m. Verso, ou versos que
se repetem no fim de uma, ou mais estancias. VieiT. 9. 153. § Trecho ou motivo que
se r~pete em nma peça de musica. § Ug.
Bordao, palavras de que alguem usa constantemente. B. FI07'. 2. 109.
E"t,'ibo, S. m. (deriv. do Lat. barbo
sll'epa,; e este do Alem. stref. Btul.) Peça de
madeira, ou de metal, em que o cilvaUeiro
mette as pontas dos pés, e se lJrma, para
montar, etc. § !'ios coclJes, carruagens, etc.;
obra em fórma de degrau ou degrans, col19cada por baixo das portinholas para faeilItar a entrada e a sahida. § A. peça que
para o mesmo fim tem os Carros das Unhas
ferreas, os americanos, bonds, etc. § Esll'Íbo; nas machinas de impressão é uma peça
em que os marginadores collocam os pés
para poderem collocar o papel nas pegadeiras. § Perde!' os esll'ibos; loco fig. perturbar-se, como o cavalleiro, que os perde, e
não tem onde se firme: esquecer a prudencia, a moderação. § Esll'ibos; (t. naut.) primeiros cabos, que servem como de degraus
á enfrechadura.'§ Esl1ibo; fig. fundamento,
escóra: "casos raros poucas vezes se encontrão senão onde ha eslribos de valor mui
solidos)) H. Dom. 2. I. 17. "firme nos eslríbos da sua prudencia» Vieira, 9. 511. nSUS'
tentar-se (Hespanha) nos - da sua grandeza.. (em poder) id. § Fazer esll'ibo em algu·
ma cousa; fazer fundamento d'eUa, escorar-se n'ella. Al'r. 5. 16...fazendo nosso estribo na maldade.. § 7'el' o pé em dois eslTibos; ne~ociar o exilo de suas pertenções
por mais de uma via, e de um protector,
ter mais de uma adberencia: ii. estar bem
com ambos os bandos, e partidos. § fig. Eslar com o pé no esl7'ibo; estar de caminho,
para metter-se a caminho, razer jornada;
para levantar-se da terra. § fig. Eslar sempre com o pé no eslribo; estar sempre com
pressa. demorar-se pouco. § Estl'ibo; (t. de
arch.) botaréu, peg'ão, arco-botante, quesustem um lado; as columllas exteriores do
editlcio; repuxo. § fig. Encosto, arrimo, 'segurança: «faz grande eslribo á verdade"
Sousa. § (t. anat.) Uma das pequenas peças
ossosas do interior do apparel1lo auditivo,
assim cbamada pela sua fórma.
Esh'ibó..do. V. Estibordo. Casl. lned. 2,
536: opposto a babónlo, vulgo bomb6rdo.
Est..lbulcíio, e derivo V. Di, tribuição,
'etc. Cal'd. jj. Pina, Ch7'. lJ. Sanch.l. c. 17.
«eslribuir".

Est.'lblUlír-se. V. Estrebuxar-se. Fel'n.
..trle da Caça.

Es~ ..lcótc, S. m. Ao esl7'l:cole; misturado,
confundido com cousas vulgares. e vis. B.
Per. § TrazeI' alguem ao eslricole; jogar a
pella com elle, sem fazer caso, nem apreço.
Est.·jctllmêntc, adv. De um modo estricto, precisamente, em todo o rigor. Decr.
29 novo 1830.
Eytricto, a, adj. (do Lal. slricltls, a, wn)
Restricto, rigoroso, apertado: V. g. de~er,
obrigação -. Agiol. Lus. 2. 363. «o estnclo
modo de vida., § Exacto, severo: v. g. pessoa -. § Preciso, que não admitte interpretacão, inteiramente conforme a lei: V. g.
senlido -;-. § lnlel'}Jl'ela~ão esll'icla; i. é, estreita, ngorosa, ao pé da lettra, e sem ampliação ou extensão. § V/llo - ; que obriga
a observancia rigorosa. M. Lus. T. 5. f.
92 v.
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Est..lctú.,u, s. f. (t. cirur. p. us.) EstranEllt..OÇO. V. Destroço, Card. D.
gulação; aperto.
.
Esll,óre. V. Estrophe.
EHh'ldentc, adj. 2 g. (do Lat. slndens,
Est,·ogü·. Estrugtr.
lis) (t. poet.) Que zune, que faz estridor,
Est,'o~l}iio, e derivo V. Destruição, etc.
rangido, som agudo, aspero, penetrante: Cardo lJICC. B. P.
"já pelo espesso ar os eslridenles farpõeSIF..~!"OInu, S. 2. g. (t. pop.) E touvado,
etc." "as setas esll'idenles.. Lus. 4. 31. elO. doudlvanas; estravagante, gastador; estur40. § Sonoro: <cas - prayas (com as ondas).. dio.
Eneill. 7. 181. <chuma - funda .. id. <cazas E t,'olná,', V. intrans. (t. pop.) Fazer esdas aves.. <cas - portas" ld.
troinices, e travagancias.
E..h·ldo.., S. m. (do Lat. sl7'idor) Soído
EHt"olnicc, S. f. 't. pop.) Acção, conagu~o, aspero, desagradavel, como o clliar, ducta de estroin~; esturdia, extravagancia.
zUlur, ranger. Cam. Eleg. 12. e Lus. 3. 49.
Esh·oIitblo. V. Astrolabio. Lobo, r. 124.
ao esll'idor do fogo, que se atea., <ceslTidor
ESll·OlUbo.., S. m. pI. Ido Lat. sl7'Ombus,
da seta ou dardo, que rompe o aI'" Eneida, tomado no sentido do Gr. slTombos) (t. de
12. 64. e 2. 8S. nes/I'idor do ferro irado" h. n.) Género de testaceos cujas conchas
JlJaus. <ceslridor dos dentes.. o ranger: .. es- univalves são enrugadas, e de queha varias
11'idor da serra» estridor das abelhas brigan- especies. Cuvim', 2. p. 41.
do. Eneid. esl1'idol' do (erro em braza melE ....·olllbóUco. V. Estrambotico.
tido em agua, elc. § Eslridor da fel'ida; por
E..' ..omcnto. V. ln.trumento. Cardo lJ.
onde entra, e sai aspera a respiraç:ão. B. Per. Brit. C. I. 8. 16. 2. § Tormento,
Eneid. 4.
ca ligo. Pr. da 11. Gen. 3. p. 306. «prometEstl'lduloçiló, S. f. Som agudo e pene- tendo grande eslromenlo aos que o contratrante produzido pelos insectos do genero rio fizerem ..
cigarra. § (por ext.) Qualquer som agudo e
Est..OllllUldo, p. p. de Estrompal" e adj.
penetrante.
(t. pop.) Estragado § Excessivamente canEst..lduh\ntc, adj. Que estridula. § -, S. çado, fatigado.
m. pI. It. de !l. n.) Familia de insectos, que
EOIl"OIllI'iu', V. trans. (t. pop.) Estragar.
comprelJende o genero cigarra.
§ Cançar, fatiga muito. §- se, V. reI'. EstraEst'·ldul....., V. trans. e iutrans. Produ- gar· se, arruinar-se. § Cançar-se, demasiazir estridulação, som estridulo.
damente, ficar sem (loder comsigo.
Estl'Ídlllo, a, adj. Ido Lat. slridulos, a,
E8t..ompid(J. V. Estrupido. l\1. e Moça, f.
um) Que faz estridor: que produz som pe- 98. Palm. P. 3. C. 7.
netrante, agudo, estridente: v. g. a estrJlEst"OIlCll, S. r. (do Lat. ttncuS, forcado)
dula fi'aula campe:;ina; mal tocada: o alTa· Uma forquilha, que semette perpendicularbil, o pandeirtJ, o aclu(e-; que da som tre- mentl' por haixo de algnm peso, para o almido, como quando se corre a mão pelo çar direito: o pé da forquilha assenta sobre
adufe, e alguns instrumentos de sopro, e uma leva, ou alavanca, ou espeque longo,
aspero som: a-ciga1'ra. § Vihrante, a~udo: debaixo do qual se metle um calço, ou ful..distinguiu os toques esll'idulos das cnara- cro, para jogar sobre elle a alavanca, e lemelas que guinchavam» A. lJerc. Monge, C. van tal' o pé direito, ou eslronca.
21.
E811'oncudo, p. p. de E troncal'; e adj.
Est"idulõso, 0 1 adj, Estridente, emit- De trancado. Freire, 2. n.· 139...a galeota
tido com som estriaulo.
era pequena, e eslroncada» i. é, desappareE.. h·iga~ S. r. Uma porção de liuho as- Ihada, ou destroçada. P. P. 1.
114.•nasedado, que por uma vez e põe ua roca vio eslroncado» Paiv. S. I.
249. Coulo,
para se fiar. § Uma esll'Íga de bUl'el; quasi 5. 7. 3.•Corpos esll'oncaclos» desmembrados.
meia vara. Cl'Ísol da Pltl'ir. 563. § Fibras lJiniz. Pind.
como esl7'iga; que se tiram no Brazil de
Estrollcomênto, S. m. Acção e e[eito
uma follJa cal'Ouda, e espinhosa; talvez do de estroncar ; desmembramento. B. P. fazairi lucwn, cl'aull:i, e outras qne dão febras, lhe corresponder em Latim, P!·escl'iplio.
e se fiam como o linho. Vasco Nol. p. 244.
E.. t,'onclír, V. trans. Destroncar, sepa§ Esll'iga; pequena madeixa de cabello.
rar do tronco: .. eslronco os fl'eixo " corE",tl'igá.do, .. , adj. FinO como o liuho tando os braços do tronco da arvore. SI:i
assedado, e feito em estl'iga. Elegiada,
lItir.
t3o. fi'l'eire, 3. n.· 15. <chum tiro ce234 V. ,ia esll'igada coma do cavallo., o ca- go lhes eslroncoa as cabeças., <ceslruncou as
bo eslTigado, cabelto eslrigado; ralo, ou pou- cabeças da hydra Lernea. <cesI7'onCOlt Geco denso.
rião, e o Centimano etc." - a hydm dos
Estl'ig'ú", V. traos. Dividir e atar o lí- coltigados. § Desmanchar: <ceslroncou hum
nbo em estrigas.
pé. V. do Arc. 3. 5. V. Destroncar. § Alguns
. Est"igc. V. Strige.
escrevem eslruncar, e der. V. Destrancar;
Est"incu, S. L (do !tal. s17'inca, corda; e Troncal', no fim.
ou do 1np;1. sll'ing, cordel, e os deriv.) (t.
Est.'onclo, S. m. (t. clJym.) Metal alcalino
naut.) Especie de escotilha nos navios (8. terroso analogo ao baryo.
aul. 2. f. 222.); por ella sái a amarra d'onEst..ondi..., V. intrans. Fazer estrondo:
~ esta envolta, e d'am tem o nome.
.Eslronda com horrisonos rebombas No valI Est"\ncár, v.
trans. Torcer, e fazer es- le cavernoso O trovão pavoroso» «No bul~~\ar: V. g. estrincar os dedos; e denota dOr, cão furioso 'eg-reja, esll'onda Jove fulmia ·/.icção. Eu.f7'. 3.2.
nante» !:i fig. Esbravejar, bradar, clamar,
c,"ylt·lnchá.., V. tmns. (t. pop.) Saltar, vocUerar contra alguem. § 'ii. Causar senb incar.
sação, dar brado.
/i.1;Jsh';nqnc, S. m. Estrinca: «os cordoeiEst"OlldcÚI·. O mesmo que Estrondar no
1'0 \em fazei' guindarezas, estrinques, e ca- prop. e no fig. Bocage: «esl7'ondea o trobr ;.. Azu7'. c. 29. 89. 2.
vão.,
• ~h'hllllleh'o, S. m. (anl.) Cordoeiro,
Est..ondo, S m. Som forte, e confuso,
qu tIaz estrinques, e cuida na cordoalha do que estruge os ouvidos: V. g. estrondo do
nav \~. Amal'al, f'. 5,..
mar bravo; de mltila gente faltando em desE! 1.. 11,",,»0, s. f. Ac~o de estripar; ma- ordem; de edificio que se derroca; do mio,
tanç." mortandade. Simao Mach.
on 17'ovão ; da arliUlel'ifl; do vento em furaEs ..aluído, p. p. de Estripar. Fel'l'. 7'. I. cão; dos cavaltos pisando {arte; da ave que
r. 23' ·~\«o santo moço esl7'ipado»
bale {orle as azas: <cl:i. Barbara, a cuja
ESl \Ipál', v. trans. TU'ar as tripas do protecção e memoria com tanto esll'Onclo
ventr\;t § Rasgar o ventre. § Rasgar o ven- e abalo dos elementos se dedica este aI gre
tre dt í sorte que saiam. os intestinos: «es- dia» Vieil'. Paiva, S. 1.
214.•- de tro1ri'P.am' o touro Imns caes" B. 2. 2. 8..
vões (no Sinai)" eslrondo do grande 11'onco
IEst1\\, S. m, (do Lat. ceslrum; do Gr. OtS- den'ocado, caído. Maus. Vieir. 10. 212. «11'0.1, ta \0, insecto que pica; ou furor, en- da artelharia.. § fig. Brados, razões em gritbusias )} Furor, enthusiasmo poetico,. § tos, e semelbantes desordens, Ferr. Cioso,
A.rdor dr concupiscencia, buama, cio: -no 5. sC. 1. § fig. Cousa que produz sensação.
tem~o do eslro, a cornigera fronte o toiro qne dá ~rado: V. g.. (esla de gra!,de .estronensaia" Maus t. 10 V.
do. § (ti.) Cousa digna de adnuraçao, que
Est"óbllo, S. m. (t. boI.) (do Lat. Sll'obu- merece applauso: acção que fez g!'ande eslus) l!'ructo composto, de fOrma de cone, trondo. § ilIovimentos, faUas, acções, que
como a pinha, etc.
I fazem soada, e dão acordo do que se inten-
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ta, dispõe, ou emprehende: «forão tantos Canc. f. 61. Cardo D. B. P. V. Estremunhaestrondos ... que os Mouros forão logo avi- do; Aturdido.
sado» ined. I. f. 492. «coisas de mais esEstl'uctill', S. m. p. uso Constructor, artrondo, que eITeito» § Mostras, ahalos. Andr. chitecto.
Chr. 2. c. 30. «e defendpo (prohibio) aso·
Est....ctúI·.., S. f. (do Lat. stl'Uctum) Fa:ene procissão, e outros g-rande estrondos, brica, traça do edHicio; a sua constl'Ucção :
e ceremonias, com que ordenavão de o rece- v. g. - de uma egreja, de um patacio. Arr.
ber" inOO. I. 272, Paiva, S. 2. 212. «o grande 4. 32. f. 139. 3 § fig. Disposição das diffeestl'ondo com que o Senhor quiz que se rentes partes que compõem uma obra litteconcehesse S. João Baptista."
Estl'olldósumente, adv. Com estrondo.
B. L. e Cal. 1. 283. 1. «acompauhavão - os
applausos, O" continuos trovões da artelhena" Vieira, 10. 358.
Est..ondoso, õsn, adj. Que faz estrondo:
V. g. queda estrondosa: «corrente que por
penhascos, e rochas talhadas se despenhava estrondosa, e medonha. e lIg. Vietl'. Desgraça -, do valido; pl'octamação - ; movimento -, de se armar o paço. Porto Rest.
4. 477. § fig. Soado, applaudido; que da
brado: V. g. pI'égador estrondoso; {esla estrondosa: "A zurraria ouvimos espantados;
Era um coro estl'ondoso de jumentos, Em que
os taes vates forão transmudados» Estron-

raria: «nome que melhor póde ajudar na

stl'Ucttwa do verso. BarreÍ1'os, (.226.

dosos apparalos de guerra, al'lilhel'ias, cavallos, ele. Vieira: «do canhão - os sons hor-

ri veis ja retroão nos montes cavernosos.
"Emulo di no do cantor de Dirce, Novas pa-I
lavras de estrondosa galga Devolves no arrojado ditirambo,' Ode a Diniz. "o nome
- de Boanerg-es. famoso. Viei,'. 10. 40.
Estl'OlllíjO, ou - Ilillbo, S. m. Trapo de
esfregar, e limpar pratos: "muitas hasteas
com esl1'Opathos molbados, para desviar as
jangadas» Coulo, 9. 3l. elO. 3. 3. para apagar fogo. § (senL desus.) Cousa vil como
um trapo; trapento: V. g. lrazer olguem,
feilo um estropalbo.
Esh'olleúdn, S. f. (t. vUlg.) Tropel de
muita gente, muitos cavatleiros, etc. H.
D9m. 1. 5. 40. {. 303.
Est..opendnmente, adv. Com estropeamento.
Estl·opelt.do, p. p. de Estropear; e adj'l
IVreire, 2. n.· 68 .•feridos, estTopeados dos
penhacos» Viei1'a, 9. 271. B. Flor. 2. 78. §
fig. Discurso est1'Opeado; imperfeito por falta de partes integrantes, incorrecto, e porl
isso sem bom sentido.
Estropeumento, S. m. Acção e eJl'eito
de estropear.
.
Est..opeúl·, V. trans. (do Fr. estropter)
Cortar, quebrar, mutilar, aleijar, braço, perna, mão ou qualquer outro membro. §_I
um discurso. V. Estropeado.
Esta'opeá"-lile, V. ref. Aleijar-se, mutilar-se.
Estróphe, S. f. (do Gr. st1'Ophê, de st,'epM, eu viro) A primeira estança, ou ramo
das odes, cujos periodos constam de est1'Ophes, autistropb.es, e epódos, como são as
pindaricas.
Est..óphlco, a, adj. Que tem o caracter
de estrophe.
Estropíclo, S. m. Damno ; maldade.
Estl'Opído, S. m. (anL) Estrondo, estrepito. B. Pano de D. Ataria, 53.
Estropo, S. m. (do Lat. stl'ophus; do Gr.
strephô, eu viro) (t. nauL) Circulo de cordas, on couro, que segura o remo ao tolete, onde jo~a quando se rema. § ii. Pequeno caho umdo pelas extremid.ades, formaudo uma argola, ou annel, e que serve para
segurar, e suspender peças, que jogam e
se movem.
Esh'oso, ósn, adj. (ant.) Parvo, nescio,
sandeu. Detie. Adag. 147. "nas barbas do
homem estl'osO, se ensina o barbeiro novo"
Esh·otegú.., V. intrans. (I. rust.) Trotar,
fugir trotando a trote. Simão Mach. f. 78.
Esh·otejá... V. E trotegar.
Est..ovndol·, e Esta·ovo, Estrovár, etc.
V. Estorvador, etc. Cardo D.
ESt..OVlla·, V. intrans. Fazer más trovas.
Eu{r, 3. 2. «isso não he trovar, mas estrovar" qua i destl'ovar, ou desfazer trovas, com
a opposição, que ha entre musico, e desm'UsiGO, adjecL; ou será erro por eslorvm'? V.
Estorvar. Po1m. 1. C. 18.
Estrovlnbádo, a, adj. (L pleb.) Temerario, inconsiderado. § Eslrovinhado de somno; meio acordado, tonto, mal· desperto.
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Estl'uglclill', u, adj. Que estruge : .Mal
sabes tu, quaudo, no teu ardor d'artista, te
penduras por essas cordas e as fazes vibrar,
saltando de um a outro lado. banhando-te
n'uma catadupa de sons estl'l~gidores." A.
Herc. Monge, c. 17.
Esh'ulóimento, s. m. Acção e efl'eito de
estrugir; atroamento. § Commoção por queda, ou golpes; atordoamento. ined. 2. 415.
V. Estorg-imento.
Estl'ugil', V. trans. Atroar: v. g. est'I"Dndo 101, que estrugia os ouvidos. B. I. 3. 1.
"bozinas, cbocalhos, que mais estl'Ugião,
que deleitavam os ouvidos" Leit. Misc. n.
2. "esl1'ugindo os ares. "disse Deos, que os
peccados de Sodoma, e Gomorra lhe tinhão
est1'Ogido as orelhas, pedindo vingança contra tão ma gente" Paiva, S. T. 3. «que os
seus alaridos, alabaques etc., estl'ugissem as
orelbas dos nossos. B. 2. 6. 4. § Ranger:
«começou Daciano assanbado contra os algozes a feril-os com páos, e varas, e a es11'Ugil' os dentes contra eHes» Flos Sanct. V.
de S. Vic. Mal't. e p. 102 v. -o demonio
bramindo, e est1'Ugindo os dentes» batendo
uns contra os outros. § Usa-se tambem intlans.
Est....íl·, e derivo V. Destruir, etc. Lus. 1.
90. "esl1'ue e mata" Eneida, 12. 117. «est1'ltido" Lus. 3. 90.
EStl·ÚDlll. V. E trumas, mais uso
Estl'umnçõo, S. f. Acção de estrumal' as
terras. § A quantidade de estrume que se
deita na terra.
Estrumiado, p. p. de Estrumar; e adj.
Estercado. Terra bem est1'1.lmada; bem estercada, adubada aom bastante estrume.
Estl·UJau'~.., V. trans Deitar estrume; estercar : V. g. estrumar as lerms.
Est..um/ll', V. intrans. Deitar rama no
curraes de gado, para que apodrecendo se
faça estrume.
Estl·ilma,., S. f. (do Lat. slrumce) (t. me .
p. us.) Escrofulas, alporcas.
Estl'úme, S. m. Rama, que se põe a apo·
drecer, para se fazer esterco. M. P. t. 92. 2.
§ Qualquer cousa de que nos servimos para
fertilizar a terra, como estercos, cinzas, etc.
id. C. 83. Segundo a sua origem os estrumes são :mimaes, vegetaes, ou mineraes. §
Leito de ramas leve (no Latim stramen)
Eneid. 11. 16. errata por est1'ame: V. este.
Estl·umél...., S. f. Logar onde se põe r ma, e matto, para se tornar em estrume; ~terqueira feitiça, para adubios de agricl:/jtura, e lavoura. § Muladal', Eslerquilinô,
diJl'erem. § fig. Logar muito sujo, immun J.
Estrllmcnto (ant.) V. Instrumento.
Est..umoso, ósn, adj. (do Lat. strul f)sus) (I. med.) Doente de alporcas. § Pil! ras
eslrumosas; que curam alporcas. § Que ~m
estrume; que está adubado com estrulI'~. §
Coberto de nateiro.
Est..uncú.., e der. V. Estroncar.
Est..upádn, S. r. Reféga, impeto, a salto. B. 4. 3. 3. "na primeira estl'UplJI .~ de
vento" Obro dei-Rei n. Duarl~: «chega dentro os colobretes, e béstas, e dar-I',) huma-" surriada. descarga que fira.
Estrllpídn. O mesmo que Estrup 10.
Est"Ullído, s. m. Estrepito, v. '( dos
pés de gente. B. 1. 1. 6. «ouviu o e. I'upido
dos nossos» ou dos pés das bêstas: I. Clal'.
L. I. c. 7. e 28.
Estl'ÚPO, S. m. Rumor de gEnte revolta.
Lop. Chr. J. I. 1. C. li.
Estrycbnínn, S. f. (t. chim.) Icaloide
vegetal, muito amargo e veneno '0, extrahido de plantas do genero sI1·yenos.
Estuaciio,!l. f. (do LaL cesttlalio) (I. med.)
O calor,óu ardor mais intenso: V. g. na estuação da ftbre. § Esluações do estomago;
marulhos, enguUlOs de vomitar.
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Estuàncln. V. Estuação. POl'l. Med.
Estuilnte, p. a. de Estuar; e adj. 2 g.
Ardente. Porto Atoo. 185.
Estuá.., V. intrans. Arder, ferver, Tell.
Elh1:op. 2. C. 29. "guerras em que andara...
aquelle im\?erio estuando"
EHtual'lo, S. m. (do Lat. lUsluarium, de
cestus, fluxo do mar) (t. ant.) Lagoa maritima que servia de viveiro de pellées e em
que a agua se renova\'a pelo lluxo e refluxo. § (t. geogr.) Sinuosidade do litoral, ou
especie de canal, que só se cobre de agua,
quando sobe a maré; esteiro. § Especie de
bahia, ou larga foz de alguns rios, em que
se succedem aguas doces e salgadas, e cujo
leite fica as vezes em parte descoberto na
vasanttl.
Estucádo, a, p. p. de Estucar, e adj. Revestido, de estuque: lecto estucado.
Estucadol', S. m. O que trabalha em estuques.
Estucál', V. trans. Rebocar com estuque,
revestir de estuque.
Estucba, S. f. Peça aguçada que se introduz a força em algum orillcio. § (t. pop.)
Empenho valioso para se conseguir algum
lIlD.
Estucbál', V. intrans. Introduzir peça
aguçada em algum orificio. § No jogo do bigode, é acabar as suas carIas. § Na espadilha, é ganhar com e~padilba, basto, rei, e
cavallo. § (L pop.) Metler empenho valioso
para conseguir algum fim,
Est,úcbe, S. m. O mesmo que Estucha.
E>ltudádumentc, adv. Com estudo; com
muita applicação. § lIg. Com calculo, com
intenção reservada; com segundo sentido.
E>ltudado, p. p. de Eatudar; e adj. Que
se estudou: V. g lição estudada. § Dieto
com estudo, e reflexão: ·V. g. po1avras-§ Examinado: negocio estudado. § Feito com estudo: v. g. discurso estudado. § fig. Ornado:
v. g. oração estudada. § fig. AJl'ectado, contrafeito: v. g. modos estudados, asseio estudado, estylo estudado: "estudada diligencia»

LoU1'enço de Cacel'es. Gloss. de D. IVr. F. de
S. Luiz, p. 58.

Estuduntáç~, S. m. (I. fam.) Bom estudante; estudantao.
E~tud..ntádill, S. f. Agrupamento de estudanles. § fig. Travessura de estudante.
Estuduotão, S. m. (I. fam.) Dom estudante; estudante muito applicado; estudantaço.
Estudilnte, S. m. O que estuda. § Oque
cursa as aulas e se applica a algum ramo
de instrucção, e emquanto não termina os
estudos; atumno: estudante do lyceu;-da
Escola Polylhechnica ;- da Universidade;de direito, de medicina, etc. § ~sludanli
nho. dim.
Estudnntína, S. f. Grupo de estudantes,
ou de individuos trajando como elles, que
tocam, e cantam simultaneamente, nas ruas
ou em casas de espectaculo, e ás vezes percorrem varias terras, fazendo collecta para
as suas proprias despezas, ou para algum
fim de beneficencia.
Estudá.., v, trans. Applicar as faculdades intellectuaes ao estudo de alguma
sciencia, arte, questão, etc. V. g. estudar

leis, philosophia, grammalica, musica, etc.

§ Applicar-se a fazer bem alguma cousa,'
exercitando-se. !i Estudar uma liçiio; applicar-se reflectidamente a compreliendel·a,
a decoraI-a, ou a pOI-a em execução se se
tracta de exercicio practico, como o desenho, a musica, etc. § Estudar uma queslão ;
preparar-se com os necessarios conhecimentos para a poder traclar com vantagem,
quer tenha de faltar, ou de escrever. § Esludar um discurso; meditaI-o, preparat-o
nos seus traços geraes, ou nos proprios
termos em que deve ser proferido, e n'este
caso decorai-o. § EstudaI' o modelo vivo;
(t. de pinto e esculpL) copiar do natural. §
Estudar o lerreno; exammal-o para algum
fim. S it. fig. Observar, sondar para resolver o que convem. § Estudm' ; observar,
examinar alguma cousa attentamente: estudar a nalul'eza; estudar os costumt:S. § Trabalhar com o entendimento: v. g. estude co1M lhe agrade, e grangeie a vontade. § Estudar as acções e geslos ao espetlw; ensaiar-

Esr
se para as fazer. § Estudar o que diz; c1izse do que esta compondo com curiosidade
as (lhrase e buscando palavras, na conversaçao. § Estuda',' atguem; procurar conhecer-lhe o caracter, ou descobrir-lhe as intenções, etc. § Usa-se intrans. : elle anda a
estudar; estuda C01n gmnde vontade de saber; estudou em Coimbra, em S. Paulo,
etc. § Usa-se tambem rer. § V. Aprender,
syn.
ElJjtuda,·í,., s. f. Casa, collegio antigo
para estudantes: "o abbac1e de Alcobaça
baldeiara Alie da severa e triste estudaria
de S. Paulo nas salas magnificas de S. Martinho" A. /ierc. Monge, c. 20.
E ..tudlósantente, adv. Com estudo, com
r~l1exão, com applicação: v. g. obra estudiosamente pensada, e composta. Ord. Ar

5. {. 405.

Estudlosldáde, s. r. Applicação ao estudo. VaI·ella. Num.
363. § fig. Grande
gosto; amor (no Og.) : "foi (Socrates) inventor da ethica, ou flloso!la moral, com estudiosidade tão avantajada a todos os maIs
filosofos antigos, etc." B. Flor. 5 p. 383.
e 2. p. 199.
"~"tudlo",isshuo, ", super!. de Estudio·
soo § ~luito amigo: -o cardeal- de leUras,
e sciencias" Mariz, Diat. 4. c. 21. f. 543.
ult. ediç.
E"tudloso, óHa, adj. e s. Continuo no
estudo; que estuda por gosto. e com grande applicação : -esllldioso das leUras- Vasco
A1'le, {. 45. § Qlle ama, e gosta de possuir
alguma cousa com o seu trabalho. Arr. 1.
8. "estudiosos da sapiencia" V. do A,·c. "medalhas celebradas dos estudiosos c1'antigualhas" § Feito com estudo, curiosidade. T.
de Agora, 1. 1. "a estudiosa traça do architecto" § Applicado : "o infante D. Henrique
vigilante. e estudioso no descobrimento da
India. Goes. Chr. /t1an. 1. C. 23. «estudioso,
e cuidadoso de minha vontade, e lei" Paiva, S. I. f. 173 V.
ElJjtÍldo, s. m. (do Lat. studium, e os
deriv.) Applicação do entendimento para saber alguma arte, ou sciencia, ou para apreciar qualquer assumpto. § Reflexão para
saber haver-se em alguma cousa: v. g. faço estudo de agrada1'-lhe: «todo o seu estudo he como ha de enriquecer. § Cuidado,
e appLicação em qualquer cousa. Arr. 2. 3.
§ Afl'eição ; gosto, que se toma por alguma
couso A1'r. 1. 11. "o estudo das nores. e aí
mesmo: «não se ponha nos cheiros nenhum esludo" (modos de fallar alatinados.)
§ Casa onde se da lição. § &ludo; objecto,
assumpto do estudo. e applicação: v. g. estudos amenos, deleilaveis, seve1'OS, 1'ispidos,
absl1·actos. tmnscendentes, ele. ~ Andar nos
estudos; cursar aulas; ser estudante. § Estudo; trabalho litterario ou scientiflco de
insvestigação sobre algum assumpto especial. § Estudos; (t. mus.) exercicios para
os alumnos que se applicam a um determinado instrumento. § Esludos; trabalhos
preliminares para a execução de alguma
obra de arte, etc. : os estudos para o tmçado definitivo de wn caminho de {erro. §
lJe estudo; loc. adv. de proposito, de caso
pensado.
E "t.t'ara, s. f. (do Hal. stufa) Recinto fe. ehado, cuja temperatura se eleva por meios
artificiaes. § Galeria envidraçada para conservação de plantas de paizes quentes, ahi
preservadas dos frios do inverno. § Ha estufas para seccar assucar, e tambem para
evaporar a humidade de outros corpos. §
Plantas d~ estu{a; Plantas exoticas, dos paizes quentes, e que nos climas frios só podem viver em estufa; e fig. pessoas exa~eradamente debeis e delicadas. § Estufa;
fogão portati! de ferro. ou outra substancia,
com lume fechado, que se põe aos cantos
das casas. para as aquecer no inverno; e
talvez é casa contigua, ou vão por baixo de
casa, onde para aquecer a do lado, ou a
de cima se accende fogo ~. Coche de dois
assentos envidraçado. ~ E uma eslufa;
diz-se de um recinto mUIto quente.
Estufudelrll, S. f. Vaso para estufar as
viandas.
E8tllfádo, s. m. Guisado feito estufandoas viandas.
VOL. I-FL. iOS *
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),;lI(lIf'il:cm, S. f. Acção e efl'eito de es- xia. § - dos denles; o estado em que elles
tufar. § Processo industrial para melhorar se acham quando estão botos, ou embotaos vinhos.
. dos com acidos, fructas verdes, etc. Lut ela
Estufár, V. trans. MeUer em estufa; sec- lIled. f. 307. § (t. pop.) Pessoa feia, ou inhacal' em estufa: v. g. - o assucm'. § it Gui- bil. § Um estuP01' te dê; praga muito nsual
sal' viandas concentrando o calor em vaso da plebe.
tapado. § V. Estofar, que tlilfere.
EHtul»O»·iulo, p. p. de Estuporar; e ad.!.
EstufNro, S. m. O que faz estufas.
Doente de estupor. 13 fig. Mal feito. § NegoEstufilha, S. r. Parece significar prisão, cio estuporado; flg. que não abio bem; que
ou carcere estreito, abafado: "se bides es- causou prejuizo. § Dia estuporado; (pllr.
capando a coleira á estu{ilha" lJ. F. Atan. pop.) dia em que os negoClos correram
Cm' ta 53. Cent.4.
mal; em que só houve contrariedades.
Esturim, s. m. Manga de vidro, ou peEHh»l»ot'/lr, V. trans. Fazer cair em esquena guarita envidraçada. com qlle lias tupor. § EstuporaI'; V. intrans. Calr em espaizes frios se cobrem as plantas indlgeuas tupor.
dos paizes quentes.
E"tu(u·tldo, p. p. de Estuprar. § EstuE .. tuf;,ár, V. lrans. (ant.) Apressar: v. prada, p. p. e adj. r. A quem se fez estug. estngar o passo. Gtda ele Caso f. 89 V.
pro: v. g. mulher estuprada.
E"tul;;úr, lant.) V. Estngar.
EstuIU'lIdiu' S. m. e adj. O que comE"tultlAmclltc, adv. Tolamente, louca- mette ou commetteu estupro.
ESI1'llrúr, V. trans. Commctter estupro.
meute. Feo, D. 1. 41. 2. «amar -» Alma
Inslr. 3. lJ. 297.
ENt.á'IU·O, s. m. (do La!. stuprttln, e os
EstuUi""", S. f. (do Lat. stult'ilia. e os deriv.) Copnla fotçada, e violenta com virderiv.) Tolice, necedade. B. Flor 2. 25. g-em: "hum impeto de força (dos Romanos
Vieira, T. 1. cot. 1100. "he - como a deste ás Sabinas), cujo fim foi bum commum esnecio" Cat. Rom. 67. «approuve a Deos por tupro" R. 2. 5. II. Leão, DescI'. f. 368. Loestullicia de pregação fazer salvos os que bo, t. 54. § Ou com mulher ca~ada. Eufr.
crem" Feo: "forão eslullicias, não consc- 5. 10. Leão, DescI'. f. 367.
lhos" e 1'rat. 2. {. 184. 2. "refinada eslulEHt,....IUC' S. m. (do Hal. slllcco) Mistura
licia..
de cal Ooa, e pôs de marmore amassados,
EstuUIOCIIÇão, S. r. Acção de estultifl- gesso, e areia fina, para rebocar tectos, pacal', ou estnltificar-se.
redes, elc.; o esluque assenta sobre Rrade
EHtuUIOcór, V. trans. Tornar estulto; de taboas delgadas, nas quaes e prégam
bestificar. § -se, v. ref. Tornar-se estulto, prégos não de todo embebidos para segunescio.
rarem a massa d'estuque. Arle da Caça, r
ElJjtnltllóqulo, S. m. (do La!. stultito- 61 v. D'elle se fazem figuras, estatuas. etc.
quium) (p. us.) Palavras, razões de tolo;
ESIÍlrdlll, S. f. Travessura engraçada;
llecedades. B. Flor.
estroinice. § Disparate; extravagancia.
Estultís"IOlo. ll. sup. de Estulto: "erEst...·dlór, V. intrans. Fazer esturdias,
1'0 - u B. Flor. l. 157. «palavras -" Id. estroinices, extravagancias.
UIl. fins.!. 7.
EHt.....dlo, ", adj. e S. m. (do FI'. ant.
Estúlt&, a, adj. Tolo. nescio das cousas: estou1'di, hoje étoul'di) Que faz esturdias; es"o temor será estutto" FIlO, Trat. de S. Pant. troina. extravagante.
{. 134. 2. Id. {. 53 v. "nescio. e estullo" P.
ElJjturlão, ou EsturJão, S. m. Peixe carBe'm. -resposta estul/a" V. Estolido.
tilagiooso, lambem chamado solho-1'ei; a
EStIlOSO, ósa, adj. (t. poet.) Agitado. á carne é mui delicada, e do extracto secco
maneira da maré; tempestuoso, perturba- das sllas membranas é que se faz gomma
do: F. Elys. 3. dos Versos, p. 125.
ou colla de peixe. Cuv. 1. 384.
E,ceul»erllCçiio, S. f. It. med.) AdormeciEsh...ónlos, S. m. pI. (t. zoo!.) Familia
mento; estupor. § fig. Grande pasmo, admi- de peixes chondropterygeos, que tem por
ração.
typo o solho.
Estupefacli'ute, adj. 2 g. ou
Esturrádo, p. p. de Esturrar; e adj. v.
EHtupernct.Íl'o, ", adj. Que causa estu- {l. café, tabaco -. § fig. Cabeça esturrada;
pefacção. entorpecimento. Reco/J. da Ci1'. e do homem mui ardente; esquentado, turCurvo. § fig. Que causa grande admiração, rão. § Esturrado; (t. pop.) llOmem exaltado
gr·ande surpreza.
nas suas ideias; partidario intransigente.
EHh.perúcto, a, adj. (do Lat. stupe(a{;tus,
El'lturrá.·, V. trans. (do Lat. torrere) Tora, um) Pasmado, atlonito, assombrado, ma- rar, seccar muito, até quasi queimar: V. g.
ravilbado.
- o café, o tabaco; o sot esturra a terra. §
Estul»cOcõntc, adj. 2 g. Que estupe- -se, V. ref. fig. Exaltar-se, esquentar-se em
!lca.
alguma discussão.
EstupeOcár, V. trans. (t. med.) DimiEsturrár, Y. intrans. Seccar-se quasi até
nuir, suspender o movimento, o sentimen- se queimar.
to; entorpecer. § fig. Causar uma grande
Estnrrínho, S. m. Variedade de tabaco
admiração, uma grande surprt:sa.
de cheiro.
Estul»end.nncnte, adv. De um modo
EHtúrra, S. m. O nimio grau de seccura
estupendo: assombrosamente, maravilhosa- da cousa torrada, ou exposta ao lume. e quamente. Vieú'. 10. 179.
. i ([ueimada. ~ Tabaco negro, quasi queimaEHtupendo, B, adj. (do La!. sltlpendus, do. Dizemos familiarmente, que tem estu1'a, tlm) Que causa espanto, admiração; ma- '1'0, ou sabem a esturro, as razões do ardiravilboso. assombroso. Vieira. "texto -" do, e mUI apaixonado. e esquentado. § Chei.maravilhas eslupendas" Vieú,. 9: 249. «no- ·ra'/' a estU"1'O; (fig. e flm.) parecer maio trame estupendissimo" § Extraordinario, fóra cto, o muito trabalho, ou perigo proximo,
do commum.
etc.
Estupidamente, adv. Com estupidez; tO·
Estu .... lnbúdo, a, adj. [1. pOp.) Perturla, estultamente.
bado. atordoado.
Estul»ldarrão, S. m. augm. de E tupiEHtYII:C, e der. V. Estige.
do. (t. pop.) lndividuo muito estupido, ou
ENtylete, (orth. etym.) 011 Estilete, S. m.
muito ignorante.
(do Gr. slylos, ponta. ferrão) Instrumento de
EHtupldez, S. f. Falta de engenho, de aço, especie de punhal de lamina finissima.
juizo, de discernimento; qualidade do que é ~ tI. cirur.) Sonda: tenta f1exivel, comprioa, e muito delgada. da groçsura de uma
estnpido.
Estúl»ldo, a, adj. (do Lat. stupidus. a, agulha de meia § (I. boI.) Parte do pistilo,
um) Sem e genho, nem juizo: bruto, insen- que medeia entre o estigma e o germen.
sato, estolido. A1'r. 5. 20. nfllosofos estupiEsfyllfórme, adj. (I. bot.) Que tem a fórdos- § Scm sentido, nem movimento; 10- ma de estylete.
E"tyJíIJjOlO, ou E8UIIHOlo, S. m. (t. did.)
sensivel: «aR dedos das mãos se lhe fazem
estu'P,idos" § Que revela estupidez: cal'a es- Cuidado excessivo nas phrases.
Estylísta, ou EHtlli..ta, adj. e s. 2 g.
tuplda. § Que causa grande enfado, aborrecimento: trabalho estupido. § Usa-se suhs.: Que é excessivamente cuidadoso, e rigoroé um estupido.
so na composição das phraRes.
EHtupor, S. m. (do Lat. sttlpo?') Falta de
Estylo, lorth. etym.) ou Estilo, S. m. (do
sentimento. e de acção em alg. membro, Gr. stylos) Ferro com que os antigos. escreou parte do corpo por doença. § Apople- viam nas taboas enceradas, e os Onentaes
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em folhas de ola; ponteiro de escrever. Al· g. esvaecer-se o espirilo: "as suas qualida- violas» § -, v. intrans. ou-se, v. ref. Toma inslr. 2. p. 227. § fig. O modo de escre- des, e merecimentos se esvaecem" Fab. aos mar uma cOr esverdeada.
ver de cada auctor, o modo de dizer con- Planet. p. 53.
.
Esvergon~ádo, ou En~'ergon~ádo, a,
forme ao genero de oração, e assumpto, que
Esvaeeído, p. p. de Esvaecer; e adJ. Deo· adj. Desprezivel, enven;onhado, mal vesse tracta: -por este eslylo falia o lIvrou B. vanecido: -A polio em uma tenue aura es- tido. Test. d'et-Rei
Ar. IV. «de guisa que
Ftor. 2. 107. § Fa:;er esty/o ; phr. afranceza- vaecido" Eneida, 9. 168. § Desfeito em Im- estes pobrt's non andem envergonçados"
da; procurar palavras e phrases bombasti-I mor: V. fi.. o sal esvaecido com a humidade: pouco antes, «esvergonçado"
cas, elevadas, e de um modo artificial. § Es- «o espinto -com o calor» "os espiritos aniEs~'erl'umill" V. Esvurmar.
tyto {onnse; o que se empre!?a nos audito- maes - com fadiga» § fig. Desvanecido. vaiEsvládo, a, adj. Desviado, separado.
fiOS. tribunaes do fõro. § Estylo lenue; o doso. ~1. Lus. 7. Prol. p. 6. «o mando e po- Sim. Mac. p. 4. «esvwdo do muro"
que não tem ornato, simples. § Estylo fi- der o tinbão tão esvaecido" Feo, Trai. 2. f.
Es~'ldlgádo, lO, p. p. de Esvidigar; e
rado; aquelle em que se empregam meta- 54. §- a maleria seminal; e vaida por ve- adj. Vinha esvidigada; limpa das vides e
phoras e outros ornatos rhetoricos. § Esty- lhice, rxce sos, etc.
sarmentoso
lo sublime; aqueUe em que se empregam as
Eln'aceIDtCnto, S. m. Acção e em~ito de
Esvldlgadõr, S. m. O que esvidiga. Posphrases e palavras mais elevadas e vebe- esvaecer. § Evaporação. § Evacuação: v. g. lUTa 14. do Reg. do Juizo ~as A/ct. d~ Lisboa.
mentes, para dar inteiro realce e força á ex- -de sangue, de espi,'ilos animaes: no fig.
EJ'lvhlllii... , V. trans. LImpar a vlOha das
pressão dos pensamento!>. § Eslylo medio; desmaio, esmorecimento. verli!!em, Iraque- vides e sarmentos, que se podaram.
o que é menos vehemente que o sublime, za, etc. causados por evacuação: "por estar
Esvlscel'údo, p. p. de Esviscerar; e adj.
mas mais elevado que o tenue ou o fami- eu já tão fraco que a cada passo cahia na Sem entranhas. Etegiada, novo ed. f. 47. e
liar. § Esllllo {amiliar; o da conversação, e agoa, do esvaecimenlo da cabeça, e'do mui- na anl. {. 27. v. § fig. Sem affecto de comcorrespondencia entre pessoas familiares. § to sangue que se me tinha ido das feridas" paixão.
A feição caracteristica que um artista dá aos 111. P. C. 23. § Desvanecimento. M. Lus. 6.
Esvlscerár, v. trans. Desentranbar, tiseus trabalhos de pintura, etc. § Ocaracter f. 74.
rar as visceras, as entranhas; rasgaI-as.
especial da arte de urna eschola, ue uma
ES~·lIhllllcnto. V. Esvaimento.
ESVOIlÇÚI', V. intrans. Adejar a ave, .deepocha, etc. ; o estylo golhico; o estylo maEsvllhir-sc, V. Esvair-<e.
bater-se com força para voar; voar rasteiro,
nuetino. B A feição caracteristica de uma
El!lvaído, p. p. de Esvair·se; Desangra- F. Elys. 8. 53. § fig. Tremolar ao vento,
composiçao musical. § Modo, ordem, com do: v. g. esvaído do sangue: esvaído da ca- fluctuar. § fig. Passar alguma ideia agltadaque se faz qualquer cousa: v. g. tem bom, beça" o que a tem mui fraca e quasi arvoa- mente pelo espirito: esvoaçavam·lhe no ce·
ou mau estylo de canlar; estylo, ou modo da. "Esvaído, vacillante. assentou-se n'um rebl'O pensamentos IMlebl'Osos.
de pl'Oceder nos tribunaes. § Modo de proce- fragmento de rocba.• A. ·Herc. Eur. C. 18.
Esvnrmár, V. trans. Espremer: v. g. esder na vida, etc.. «mudem o esl'ilo de sua § Exhausto, esgottado, exhaurido: «esvaído vurmar as boslellas; espremer· lhes a mateausteridade" Vieim. A1T. 4. 15.{. 121.1. Brit. o sangue de Jesus pelos açoites" Viei,'. 16. ria. lJ. Per.
O. L 3. Bem. Flor. 2. 29. "temos por eslilo 129. ~ fi~. Que não tem tomo, substaucia:
Et, conj. desuso por E. Res. Hist. d' Ev.
não o lavar (o rosto)>> por uso, costume. "luzimento esvaido" Chago T. 2.360. § DesaEta: bUf]'o dimin. de s. f. v. g. opereta,
Cam. E/eg. 11 .• pois este lmmenso Deos por tado: "o costado da náo esvaído pelas cos- cançoneta.
ti padece novo estylo de morte" especie, ge- turas" H. N. T. 3.
Etá, s. m. (t. do Drazil) Especie de oiti.
nero. § Uso, costume. § Ponteiro, que serve
Esvnimcuto, ou Esvllhlmcnto, S. m.
ÉtncísDlo, S. m. (do Gr, éla, nome do é (e
ao ourives para debuxar, e ao pintor para Acção e elTeilo de esvair-se. Esvaecimento. longo) (L gramm. Gr.l Pronunciação do éla
abrir a pintura estofada, ou es~rafiada. A,'Esvair, ou Esvahlr, V. trans. Evaporar. greRo, corno um e aberto, por opposição
te da Pinto f. 99, § O ponteiro do relogio de
E8VllÍl·.se, ou E8~'lIhlr-8e, V. ref. Eva- ao ilacismo ou pronunciação do ela como
sol; gnomon. § V. Elocução, syn.
porar-se a parte espirituosa, e forte, por ex. i, Que é a dos Gregos modernos.
E8t)'lollál0, S. m. (do LaL slylobalo) (L do liquido. § ng. Esvaí,'-se o sangue; ir-se,
Étagcre. V. o Dicc. annexo das palavras
de archiL) Pedestal, ·base. socalco de uma soltar·se: e esvaír-se em sangue; enfraque- estrangeiras usualmente adoptadas.
columna ; fax a de um ediOcio.
cer-se o corpo com o muito, que se desanEtiio, S. m. (L do Drazil) Especie de oili,
Esll-Ióldeo, adj. (L anaL) Que tem a fór- gra. § Esvair-se a cabeça, com a falta de esE.tipo, ou Etápe, s. f. (do Fr. elape)
ma de estylete.
lliritoH vilaes ou animaes, e ter os acciden- Ilação diaria dos soldados em comida, e beEst-ylometrio, s. f. (t. arcbit.) Arte de tes, que d'essa falta procedem, como verti- bida, fóra o pret, ou soldo: propriamente
medir as columnas.
geus, 'etc. § fig. «Onde se lhe esváe o enten- tudo o que se lhes dá de conducto, alem do
. Est-ylóDlctl'O, S. m. Instrumento com que dimento" Ceila, S.
168 V.
pão. Alv: 29. ag 1801. parag. 18.
se medem as coJumnas.
Esvullár. V. l'resvariar.
Etcéterll, V. Dicc. adjuncto das paI. Lat.
Estl'ptlco, e Est)·ptlcldáde. Styplico, . EsvaltClr08, S. m. pI. (t. naut.) Paus
Ete, sulI. dim. de s. m. V. g. tyrannete,
etc. e Estitico, etc.
.
onde se fixam as escotas da gávea.
velhaquete.
EstYI'áceas, S. f. pI. (t. bot.) Familia de
ESVIIDCCCI', v. trans. (do La!. evanescel'e)
Étego, V. Hectico. Oard. Ba,'b. B. P. Gil.
plantas, cujo typo é o estoraque.
Fazer esvaecer. perder as forças, espiritos, Vic. Obro 1. 34 V. fig. Utis. 4. 7. "broslaEstys, s. m. pI. V. Hastim. Medida de substancia: v, g. esvaecer o sangue, os vi- dos de velbices enfiados em certezas elegas»
terras. Ord. A[. l. 2. 7. p. 121.
laes alenlos.
Etegueccl·. V. Entisicar. B. Per.
Esulo, S. f. (do LaL) Nome de muitas esEsvnDecído, p. p. de Esvanecer; e adj.:
EtCl'nlil, adj. 2. g. V. Eterno. Res. Ch?'.
pecies de euphorbias; urna especie, a eu- "Ficou esvanecido com o golpe que deu» .I. iI. C. 132. -grande Deos etemalJ" «sabephorbia esuta, tem uma raiz cuja casca foi esvaído, desfallecido de forças. M. e Moça, doria etemalu ifT. Perto Monasl. C. 24. "eler·
Pregada como purgativo bydragogo. § 2. c. 56.
naesu
sula ,'edonda; a euphol'bia peptus, Linneo.
Esviio, s. m. Vão, concavidade. B. Rib.
Eternálmente. V. Eternamente. H. P. {.
sula menor; a euphorbia cyparissia. § Esu- Saud. 2. 36. V. Desvão. § Casa entre o te- 239. «elernalmenle privados da eterna vidala maior; a eupborbia dos pautanos.
lhado, e o ultimo sobrado. M. e Moça, 2. C. Azul'. Prol. Cal. Rom. 26.
ESllríno, a, adj. (do LaL esuri,'e, ter fo- 36. evio estar em bum esvão de buma aboEtérnamcnte, adv. Desde, e durante a
me) (L med.) Acido esurmo do eslomago; que bada bem lavrada huma tumba"
eternidade: V. g. penar eternamente no inexqita a fome.
Esvaslamcnto, ou - 71alllcnto, S. m. {el'no: "Deus existe ete,'namenle» § fig. Por
ESU8, S. m. Divindade gauleza assimila- Accão e e[eito de esvasiar.
muito tempo.
•
da ora a Marte, ora a Apollo, e a que se saÉsvllslár, ou zíá." V. trans. Deixar vaEternár, V. trans. (L poet). Eternizar.
cri ficavam victimas humanas.
zio, despejar, vaziar.
F. EI'1Js. 8. 139.
Esvaecc." V. trans. (do LaL vancscere)
Esvedlgár, etc. V. Esvidigar.
Eternldáde, S. f. (do Lat celemitas) DuDesfazer, anniquilar, tornar em nada. Ar1'. 3.
Esvéllo. V. Esbelto,
ração, que teve principio, e não terá fim:
17. «se tira, e esvaece aquel1e veo" § Fazer
ES~'enlilr, V. trans. (do FI'. éventer, fa- V. g. a. eternidade da;; almas. M. Ltts. 2. (.
vão, causar desvanecimento. Paiva, S. 1. zer vento) (L de artilh.) Esventar a peça; 88. 4. § Duração sem principio, nem fim:
151 V. -póde mais com vosco a ignorancia seccal-a da bumidade, que pôde ter, dando V. g. a. eternidade de Deus. § (lIg. e fami!.) •
da gen!e para vos esvaecer,. que o proprio fogo a uma pouca de polvora, com que se Tempo mui longo.
confiecunento para vos humilhar» § Desra- carrega.
Etel'nlzilr, V. trans. Fazer eterno. 8. Fio".
zer, desvanecer. P. Rib. Ret. 1. p. 20. "por
ES~'erd"dos, S. m. pI. (anL) As verdu- 2. 59. § ng. Fazer que dure muito tempo:
esvaeceI' desculpas frivolas»
ras, e fruclas das quintas, de que se paga- V. g. eternizar sC!t nome: «elernizando-me
Esvaeccr, V. intrans. Esvaecer-se no vam foragens, e pensões. Elucld.
a dóI''' M. e Moça, Ecl. 2. Elerniza?' a {apr. e fig. Arr. 10. 4. "sciencia que incha e
Esverdeádo, ou EsverdinIJi.do, a, adj. ma, o ,'enome; a in(amia, os abusos. Arl'.
esvaece" i. é, torna vão. § Desmaiar, esmo- De cOr algum tanto verde, tirante a verde: 4. 6. f. 110. § - se, V. ref. Perpetuar-se:
recer. § Aguar, ficar fraco, ou pOdre; diz- «já os olhos esvel'deados de cotera ... dos in- fig. eternizam-se os ódios pelas vinganças.
se das madeiras expostas ao tempo, ou que fieis... se encontravam com o olhar torvo
Etérno, a, adj. (do LaL ceternas, a, um)
com o tempo se fazem fracas. B. 2. 8. 3. «ca- de Sanciono A. Herc. Eur. C. 16. § ESVB1'di- Que tendo principio, não ba de ter fim. §
da dia lhe aguavam os costados por não es- nhado; p. p. de Esverdinbar.
Que dura sem baver tido principio, e não
vaeurem» (faUando de galés em estaleiro, e Esverdcúr, V. trans. Dar a algum obje- ba de ter fim: V. g. Deus tl eterno' se a
por acabar) aguar no fig.
cto a cOr verde ou esverdeada. § -, V. in- malel'ia fosse eterna, etc. § Ab-elerno dizem
Esvaecer-se, V. ref. Desfazer-se, desva- trans. e- se, V. ref. Tomar a cOr verde ou alguns no sentido que Oam. Sono NO. disse
necer-se, tornar-se em nada: V. g. esvae- esverdeada,
«desde elerno. i. é, desde a eternidade. §
ce r-se a pB1'da em um mOlllB11to. Sá IIfir. f.
E8verdl~ó-do, a, adj. De cOr esverdea- Sabedoria elerna; a de Deus. § Verdade-;
133 V. § Desfazer-se ao ar bumido: v. g. es- I da; de um verde desbotado. .
por excellencia, J. Christo, que de si mesvaecer-se o sal. Feo," 2. l. f. 82.-a neEsverdlnhó.r, Vo. trans. Fazer de cOr mo artlrmou aqueUa propriedade. § O Pablina com o cator sola,,; dissipar-se. § ligo verde, ou esverdeada. Pim. C. p. 114. «os I dre Etemo; Deus; a primeira pessoa
Evaporar-se, exhalar-se, e desapparecer: V. oxidos mctalicos... esverdinhão o xarope de da Trindade christã. § Vel'dades - ; todas
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as que sãó incontestaveis. ~ O elerno so- nos da luz e do calor, e que elles suppõem ethmoide, e Gl·. kephalê, cabeça) Nome de
a morte. Lus. 10. 9. § ftlorle - ; a do encber os vazios dos corpos, e os espaços monstros que tem o appareJbo nasal atroImplO, condemnado a penas eternas. § A que lhes ficam intermediarios.
phiado, e seus rudimentos apparentes exvida eterna; a do homem na eternidade,
ElhCl'álo, s. m. (1. chym.) Sal produzido teriormente sob a fórma d'uma tromba
segundo a crença religiosa da immortalida- pela combinacão do acido etberico com uma acima das orbitas.
de da alma. § Elerno; Que dura indefinida- base.
Ethmoidál, adj, 2. ~. Do ethmóide: v. g.
mente, não se sabendu quando acaba: uma
Ethél'CO, ", adj. (t. de phys.) Da nature- cetlttlas ethmoidaes. Mello, C. p. 318.
d~11landa eterna. § Adeus eterno; despedi- za do etber, fogo, ou ar ubtilissimo: v. y.
EtlulIólde, s. m. (do Gr. ethmos, crivo,
da de quem não se espera tornar a vêr. § materia eLbérea, fluido elhéreo. Ac. dos Sing. e eidos, forma) (I. de anal.) m dos oito
A cidade elerna ; Roma. § Seecanle elerno; 2. 108. § Occupado pelo ether. § (fig. e poet.) óssos, de que consta o craneo.
Elhlllóldeo, a. O mesmo que Ethmoique nunca acaba. § Faltador elerno; que Celeste: v. g. o ethereo assento dos deuses.
falia demasiado. § Afenli1'Oso -,o que sem- Cam. San. 19. § Oleo ethr.reo; é feito de te- daI.
pre mente. § O eterno; s. m. Deus.
rebinthina de béta. § Ethéreo; lig. alto,
Ethnárchn, (eh como k) s. m. (t. de b.
(~terno, Perpetuo. Syn.) Elerno toma-se elevado: "ethérea nuvem"
Gr.1 Governador de urna provincia.
mUItas vezes por sempiterno, significando
Elhcl'lco, a, adj. (1. chym.) Acido-;
Ethnarchia,. r. (do 01'. ethnos nação,
o que não teve principio, nem ha de ter acido produzido pela combustão do alcool. e al'chê, poder! Provincia, que estava goElhcl'Hlcnçiio, S. f. Operação chimica, vernada por um ethnarcha.
fim: n'este sentido dizemos. que Deus é
elerno. Toma-se outras vezes em sentido que tem por fim a formação dos etlJeres.
Élhulcnmeulc, adv. A' maneira dos ethEtherIOcál', v. trans (1. chym.) Redu- nicos: v. g. (aliar éthnicamente, Macedo,
mais restriclo, significando o que não ba
de ter fim, ainda que tenha tido principio: zir a elher, ou praticar a operação cbamada Dom. p. 7. como quem desconhece as ren'este sentido dizemos que o espirito do etheritlcação. C. Pha1"1n, 439. "o acido sul- velacões de Deus.
homem ha de existir elernamenle; e que furico não elheri(ica o alcool"
Eihltlcismo, S. m. p. uso Gentilismo,
os premios e penas da vida futura hão de
Ellterlsacão, ou - zaeito, S. f. Acção paganismo.
•
Ethnleo, a, adj. (do Gr. ethnikos, de cthser elernos. N'esta segunda accepção con- e elfeito de étherisar.
funde-se talvez elerno com perpetuo, attenEtherlsár, ou - ",41', V. trans. (I. chym). nos. nação) OentlO, pagão, idolatra; que
dendo-se tão sómente á ideia commum de Combinar com o ether. § 'Fazer perder o pertence ao paganismo, B. Flor. l. p. 98. §
durar sempre, em que ambos os vocabulos sentimento por mrio da respiração de eLher. (I. gramm.) Que designa o habitante d'uro
convem, e são synonymos. Ha comtudo en- § - se, V. ref. Transformar·se em cther.
paiz: "Portnguez é um termo etltnico" §-,
Ire elles uma notavel difTerença, que não
Etherünllo, s. m. Estado em que pela s. m. Nome que designa, ou e.peciflca um
permitte empregaI-os sempre indi(ferente- inlluencia do ether ou do chloroformio se povo. Os elhni~os oppõem-se ás designações
propriamente geographicas. § (ant.) Pagão,
mente. Etemo é o que ha de durar sempre, perdeu o sentimento.
mas este sempre é absoluto, sem limite,
Elhero-ehlol'orórmlo, S. m. Mistura de ldlillatra.
sem fim: perpeluo é tambem o que ha de ether e de chloroformio empregada pelos
EtllDogénlR, s. f. (I. didact.) Sciencia,
que tracta da origem dos povos.
durar sempre, mas este sempre admitte cer- medicos para prolongar a anesthesia.
tos limites: sempre até o fim dos t~mpos;
Elltcroltilo, S. m. (1. pharm,) Prodncto
Et,linographia, s. f. (do Gr. eUmos, nasempre at~ o fim do tempo, ou duraçao pro- da distillacão do elher sulphurico sobre ção, e grapM, eu descrevo) (1. did.) Sciencia, cujo objecto é o estudo, e a descripção
pria do objecto de que se tracta; sempre, substancias aromaticas.
em geral, até o tlm do tempo determinado
Etherolntúrn, S f. (I. pharm.) Producto dos diversos povos. § (1. phil.) Diz-se parpela natureza, pelas leis, pelo costume dos da infusão ou maceração de uma substan- ticularmente do conhecimento do logares
gue as nações habitaram nas dilferentes
homens, etc. Assim tal pessoa promette ao cia no ether.
seu bemfeitor gratidão perpetu.a; i. é, em I Etberóleo, S. m. (1. de pharm.) Produ- eporas da sua historia.
Etbnogl'áphlcllmclIte, adv. Sob o ponquanto lhe durar a vida. Omatrimonio é um cto, ou preparação obtida pela dissolução
contracto perpetuo; i. é, até o fim da vida dos óleos volateis, dos balsamos, resinas, to de vista ethnographico, segundo as rede qualquer dos contrahentes. As pyrami- sáes, etc. em o etber sulphurico, a que an- gras da ethnograpbia.
des, obeliscos, estatuas, etc. são monumen- tigamente davam o nome de tinturas sul·
EI.huográl.hleo, ", adj. Que pertence á
ethnograpllia.
tos perpeluos, i. é, até se gastar o marl1Jo- phuricas. Cad. Pharm.
re, ou bronze, de que foram construidos, . Elhel'óllco, a, adj. (1. de pharm.1 Diz-se
Ethuógral'ho, S. m. O que descreve os
etc.
dos prodnctos, cujo excipiente é o ether costumes da nações.
Eléslas, S. m. pI. (do Lat. elesice) Vento sulpllurico.
EtllUologia, S. f. (do Gr. elhnos, nação,
certo por dias fixos em certa estação no
Etherona, S. f. (I. cl1ym.) Liquido lim- e logos, discurso) (I. didact.) Sciencia que
tempo da canicula. Insut. 2. 91. § Especie pido e leve, em extremo volatil, que acom- tracta do conhecimento e dos costumes das
de monção.
panbll o oleo doce de vinho na distiUação nações. suas origens, relações, etc.
EI.cslos, adj. m. pI. (do Lat. elesius) Ven- secca dos sulphovinatos.
Etimológico, a, adj. Que respeita á
tos elesios; de monção, ou que precedem
Ethel'ylo, S. m. (I. chym.) Radical hypo- ethnologia.
ao apparecimento da canicula; são varios thetico do oleo doce ou pesado do vinho.
Ethuologísta, S. m. O que se oceupa da
em diversos paizes.
Élhlca, S. f. (do Lat.; do Gr. elhikos, elhnologia.
Etltál, s. m (I. chym.) Corpo gordurento moral, de elhos, costumes) Parte da philoEtimólogo, S. m. O mesmo que Ethnoproduzido pela saponitlcaçãoda cetina.
sopbia, que se occupa em conhecer o 110- logista.
Ethaláto, S. m. (1. chym.) Nome gene- mem, com respeilo á moral, e costumes;
Elhocrocin, S. f. (do 01'. elhos, costurico dos saes formados pelo acido ethalico que tracta da "ua natureza como ente livre, mes, e M'olos, poder) Governo fundado socom as bases.
espiritual; da.parte que o temperamento, e bre a moral.
Etbalchlorhydrleo, adj. m. (I. chym.) as paixões pOdem ter na sua indole, ecos·
Ethocráta, S. m. Partidario da EthocraElhel' - ; producto da acção do perchlo- tumes: da sua immortalidade, bemaventu- cia.
reto de phosphoro sobre o ethal.
rança, e meios de a conseguir em geral:
Elhogénln, S. f. (do Gr. ethos, costumes,
ElhÁUco, 0, adj. Que pertence, respei- os antigos comprehendiam n'ella a parte, e génos, origem) II. phil.) Sciencia das cauta ao ethal. § Acido - ; acido que se obtem qu~ tracta dos officios, ou deveres.
sas, que determinam, fixam os caracteres,
com o ethal, na saponificação da cetina peEthlcn, (I. med.) V. Hectica.
os costumes c as paixões dos homens.
la acção da potassa ou da baryta.
Élblco, 0, adj. (do Lat. elhicus, a, um)
Elltoguóslll, s. f. (do Gr. ethos, costuEtltnlsulpltydrlco, ", adj. (I. chym.) Da éthica; da moral, concernente a costu- mes, e gnosis. conhecimento) (1. philos.) CoElhel' etltalsulphydl'ico; producto qne se mes, á moralidade das acções. § (I. de pint.) nhecimento dos costumes, caracter, e paiobtem fazendo reagir uma solução alcooli- Imagem elhica; a que mostra ao vivo os xões dos homens.
ca de monosulpbureto de potassio sobre o costumes, indole, e natureza de cada cousa.
Elhognóstlco, 0, adj. Relativo á ethoether ethalchlorhycjrico.
Nunes, Al·te. f. 2. § Elhico; (I. med.) V. Hec- gnosia.
Elheguentár. E erro por Atagantar, de tico.
Ethograpbiu, S. f. (do Gr. el/lOs, costutagantes, antiq. derivo de lajanles, CastelhaÉtltlco, S. m. Livro de éthica: V. g. os mes, e pral'M, eu descrevo) (1. de phil.)
no' por açoutes de cortar, talhar com Oa- éthicos de Al'istoleles.
Descripçao dos costumes, do caracter, e das
Ethlguldádc, (I. med.) V. Hectiguidade paixões dos homens.
gello, Uagellar. V. Atagautar, artligir
Étller, s. m. (do Gr. ailhér, de ait!tô, eu (01'111. et~'m.)
Ethogl'ápblcoj n, adj. Relativo, ou perEthlóulco, a, adj. (I. chym.) Aciclo-; tencente á eth ographia.
queimo) (I. de astron.) Aesphera, ou céu de
fogo, segundo alguns astronomos antigos. acido que e obtem pela acção do acido sulEthologío, s. r. (do Gr. el/lOs, costumes,
§ A substancia pura, e subtilissima, que phurico anhydro a frio sobre o alcool ab- e logos, discurso) Discurso, ou tractado sooccupa o espaço da atmosphera, em que soluto.
bre os costumes do homem moraL.
se movem os corpos celestes: "Desce o
Ethiope, S. 2. g. Natural ou pertencenEthológlclllllenle, adv. Moralmente;
Anjo batendo a Igneas pennas; Trans- te á Ethiopia; negro. fi. P. 1. D. 5. 11. conforme á ethoJogia.
pondo Sóes, e Sóes, n'hum só momento, crethiopico" § - branco; fig. cousa impossiEthológlco, 0, adj. Que é moral; conDo elher toca as regiões serenas" ftlacedo, vel, que encerra contradicçõ s. § -, S. m. cernente á ethologia. B. Flor. 2. 251.
O"ümle, 1. 19. § (t. de chym.1 Licor muito (I. de pharm.) Ethio]Je mineral; mistura de
Ethólogo, s. m. O que pinta usos, cosespirituoso, aromatico. e incolor, produzi- azougue com enxofre, lriturando, ou por tumes, paixões, etc.
do pelo espirito de vinho, a que se tirou meio do fogo.
Ethopco, ou -I.ci", s. r. (do Lat. ethotoda a agua, que é poss~vel, misturando lhe
Etltlóplco, a, adj. Da Ethiopia ou a cna pceia; do Gr. etlws, e poei6, eu façol Piutuóleo de vitriolo. § (I. phYS.1 Fluido llYpo- pertencente: V. g. linglta -. § (I. de chron.) ra, ou descripção dos coslumes, e das paithetico, imponderaval e invisivel, essenCIal-I Anno-; anno solar composto de 12 mezes xões. V:Elhico, adj. (t. de pint.)
mente elastico, que muitos physicos moder- de 30 dias, e 5 dias no Om.
E&ltopeo, ou cu, S. m. O que imita OS
nos admittiram para explicar os phenomeEtltwocépltalo, S. m. (de ethnlO, por I costumes, e exprime as paixões humanas·
~n~;
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EtbrloIlCOl.in, S.

copo.

r. Emprego do ethrios- que falia; o slIj~ito pensante; a

Etltrlóscopo, S. m. (do Gr. ailMia, pureza do ar, e sk07Jein, examinar) (t. phys.)
Apparelho que serve para se determIDar a
força da irradiação do calór para o céu Jimpo de nuvens.
Ethylc, ou -lO, s. m. (t. chym.) Radical
orglinico, que entra na composição do alcooL e do ether, e é formado de carbone e
hydrogenio.
Elb)'h~nn, S. f. (L chym.) Gaz que produz uma chamma clara, e cheira a ether. §
Bicarbonato de h)'drogenio.
Éllctl. V. Hectica.
I~Uco. V. Rectico.
EII;;tuldiadc. V. Ethiguidade. Canc. 208.
B. Dom. 2. f. 30. e 3. I. 8.
Etlmolop;ío, e der. V. Etymologia.
Ellolo;:iu, s. f. (do Gr. ailia, causa, e
logos, discurso) Parte da medicina que Iracta das cliveI' as causas das doenças. § Etiologia; (em sento mais geral) sciencia. ou
aite de remontar, subir a origem das cousas. § (L d.i,daeL) Discurso, tractado. sobre
as causas oe um efl'eito qualquer pby 'ico,
ou moral.
ELo. ru/r. dimin. de s. m. v. g'. rolhelo: corelo. § Indica col1ectivo numeral com relação a mu~ica ; v. g. duelo. lercelo, quarlelo,
§ Em chym., junto a um corpo simple., desi~na a combinação d'esse corpo com algum metal Oll metalloide.
ÉLolo, n, adj. e s. 'Natural da Etolia. Vasco

Arl. Milil. 18.
Et.·úsco, ",

adj. e S. Pertencente á Etruria. § O natural da Etl'uria. § -, s. m. O
elnLSco:' a lingua fallada na Etruria. de que
ha muitos monumentos epigraphicos, cuja
decifração não está ainda definitivamente
feita; o etrusco é considerado como um dialecto indo-europeu, distinclo porem do ramo italico.
EtilDltuln, S. f. Especie de falcão.
Etymo, S. m. (do Gr. elymos, verdadeirO,real) Expmplal'. Mem. da Lill. POI'l. 4.369.
Etymolo(;ía, S. f. (do Gr. elymos, verdadeiro, e logos, discurso) § Estudo da origem, formação, derivação das palavras consideradas iudividualmente.A elymologia d'uma palavra e uma rnonograpbia em que se
applicam os principios da grarnmatica scientillca. § Alguns grammaticos empregaram e
empregam ainda elymolagia como synonymo
de morpbologia.
Etymológicl>mcntc, adv. Por etymologia.
E(;)'moló;I;lco, n, adj. Goncernente ã etymologia. § Que contem as etymologias : v.
g. diccionm'io -. § Que procura indagaI-as:
V. g. esludo-.
Etymologílilta, S. 2 g. Pessoa dada ao
estudo de etymologias.
E(;)'wologí!!ltlco, a, adj. Que diz respeito aos etymo!ogislas. Mames, Diccion. nas
lellms Ph.
Et,'mologl7.ár, V. trans, p. uso Dar a etymologia de uma palavra.
Etymólo~o, s. m, Etymologista.
Eu, (La1. ego). pron. da 1.& pess. do sing.
de ambos os generoso Representa a pessoa
que falia, e f:mprega-se sempre como suj.:
eu sou esludanle; eu eslou doenle; eu vou
parli?'. § Omitte-se frequentemente sem alteração do sentido, antes tOl'nando a pllrase concisa e elegante. § Para exprimir as
outras relações grammaticae tem este pron.
as seguintes variações: m.e, mi (anL), mim,
1}tiflo. § Me emprega-se como complem.
objectivo, ou terminativo; e n'este caso
equivale a a mim. § Mi e mim empregam-se
sempre com alguma prep. clara; e mig só
com a prep. com, unindo·se com ella em
uma só palavra ao modo latino: comigo, ou
commigo (mecum). § Quando usamos dos
infinitivos pe soaes, e dos gerundios com
preposições, estas não fazem mudar eu em
mim; V. g. e por eu ~lerer o que era razão:
_para eu ver a funcçao" em eu sa'indo ; em
eu voltando; elc. porque nestes casos a preposição all'ecta os infinitivos, e gerundios,
que são nomes verbaes. "Yi u-mll âançando»
dançando é participio, e cencorda com me.
§ Eu, s. m. A personalidade da pessoa
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!idade metaphysJCa; a alma como sUjeIto e
objecto do pensamento: elle e 11m segundo
eu: "ll~ és eu, e eu ~ou lu" B. Fim'. 3.
343.
-meu amigo IJe outro eWI Coulo, Sold. P. I.
f. 16. "feito, P07' ou~ro eu, ou com 0017'0 eu.»
FerI'. Poem. Carl. 4-. L. 2. (. 80. tlll. cd. §
Quando flguradamente quem falia se considera como dividido em dois homens, por
acções oppo tas, entílO dizemos euS. N. P.
Diat. da Religião, C. 3. (. 56. "em mim ha
dois eus, hum ~eguDdo a carne, outro se·
.
gundo n espirito"
Eultlige, S. m. Glas-e e-colhIda entre os
druidas e bardos gaulezes que se oecupava
da astronomia, das cousas naturaes e da
adivinhação.
Eub!c'llíc", S. f. (L did.) (do Gr. (y, bem,
e biõo, eu vivol Arte de bem viver.
Eubólco, u, adj. e s. lt poeL) da ilba de
Euliéa.
Eubuni.., ou Eubolía, S. f. (do Gr. ey
bem, e b0111é. conselho) Bom conselho, virtude que ensina a faUar convenientemente.
E .. cal)·n.to, .S. m. (t. bot.) Genero de arvores da familia das myrtáceas, muito abundarJe em a Nova-Hollanda, e de que j]a varias especies. § Euca/lIplo glabulo; especie
d'essa familia. ol'lginal'la da Tannania, boje
cultivada em Portugal e no .Brazil ; é urna
bella arvore que se de~envolve rapidamente; o cheiro re inoso e balsamico de todas
as suas partes, a humidade que ab'orve
tornam-n'a um excellente meio de saneamento de Jogares onde predominam febres endemicas.
Encha. S. f. (anL) Ucba, caixa. Doc. de
1350. no T. 1. PI'. ria H. Gen. p. 135.
Encharl",tia (ch como k, e nos dpr.) S.
f. (em Gr. eltcharistia., de ey, bpm, e eharis,
g-raça) Acção de graças. § O sacrame.l1to da
communbão, ou do altar, que consiste no
pão e no vinbo comag-rado, esp",cies em
que segundo o dogma da egrpja catbolica,
estão presentes corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Christo, «os jeigos recebião
ainda a S. Eucharislia em suas mãos para
a commungarem".
ElIchnrí~tlco, ", adj. Que respeita á Eucharislia. § DisW1'SO eucharistl:cO ; em acção
de graças. § Especies eucha,rislicas : o pão e
o vinho do sacramento da Euch~ristia.
Enchal'lstlt'on, S, m. p. uso Discurso em
acção de graças. Blul.
ElIchlo";oo, (eh como k) S. f, (L de
chym.) Gaz oxydo de chloro, protoxydo de
chloro.
Eucholó;l;lo, (ch como /c) S. m. (do Gr.
euchê, oração, e logos, di~curso) Diurno;
manual de orações quotidianas Benedicl.
Lusil. T, i. p. 33. "o euchologio Grego".
Euehrõmo, 0, adj. (do Gr. ey, bem, e
khr6ma, cór) (1. did.) Que tem uma beBa
cÓr.
Encb~'lIn, S. f. (do Gr. ey, bem, e khy/os,
succo) (L physio1.) Boa qualídade dos succos ou tluidos do corpo.
Euclt)'ntO, S. m. lt. boL) Succo nutritivo
dos vpgetaes.
.
Euelnésln, S. r. (do Gr. ey, bem, e /cinesis movimento) (1. med.) Movimento regular
organico.
Euclíllm, S. f. (do Gr. &y, bem, e klasis,
fractura.) Esmeralda prismatica do Brazil.
Euc.,óslo, S. r. (do Gr. ey, bem, e Masis, temperamento) (L med.) Bom temperamento, boa constituição do corpo, segundo
a natureza, edade, e sexo da pe soa.
Encl'átlco, n, adj. (t. med.) De bom temperamento.
Eudémo, S. m. (do Gr. ey, bem, e daim6n, demonio) (t. astrol.) A quarta casa na
figura do céu, que indica prosperidade, bom
resultado.
lJudlapucustl .., S. f. (do Gr. ey, bem, e
diapnein, respirar) (t. med.) Transpiração
facil.
Eadlemetrin, S. f. (L pbys.) Arte de
analysar o ar atmospherico, e de reconbeceI' quanto gaz oxygeueo, ou ar vital elle
contem.
Eudlométrlco, a, adj. Que diz respeito
ã eudiometria. Pim. C. p. 55.
Eudlómetro, S. m. Instrumento de phy-
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sica, que serve de averiguar a pureza, e
salubridade do ar.
Eudista, S. f. Membro d'uma congregação de sacerdotes seculares, instituida na
França pelo padre Eudes,
EUl'xlu, S. r. (do Gr. e1Jéx-ía) (L physiol.)
Boa conformação do corpo.
Eufi, ... I ••• V. Euphemm.
"~ufémlco. V. Euphemico.
Eufcmi~nto. V. Eupherr.ismo.
Eufonl ••, - ónlco. V. Euphonia, - onicoo
Eufono. '. Eupbono.
Eufórblo. V. Euphorbio. Rego, Alv. C. 7.
Euf.·.isla. V. Euphrasia.
Eur,rc, do LaL et/ge,o (do Gr. eughe, bem)
Exclamação admi rativa, Jaudatoria, tambem
emprpgada como subs1. "os euges, eternos»
Per. Hibl. 4. p. 113. e Viei7'a: approvação,
applauso: "os desmentem (aos demonios)
com infinitos euges, todos os devotos do rosario- Id. 6. 38. 2.,
Eu:.;i·nlco, 0, adj. \1. ch 'm.) Acido - ;
acido liquido com um sabor forte a especiari as, que quei ma a bocca, e tem um chei1'0 muito pronunciado de cravo da Ind·ia.
Enr.:;cn'nll, S. f. (t. ch~'m.) Substancia
crystalina, que se deposita espontaneamente !la agua distillada de cravo.
Eugrol,ho, S. m. (do Gr. 1:)1, bem, e graph6, eu traço) (1. phys.) Especie de camara
escura.
"~ugl1bílllas. adj. f. pI. Táboas eUQulJinas;
sete taboas aelíadas em Gubbio ou ltugubio,
na Italía, contendo cinco inscripções em
língua umbrica e duas em caracteres latinos. O trabalho mais recente e completo
EObre as laboas ellgubinas é o do professor
Michel BreaI, de Paris.
Enbt'Utlll, S. r. Ido Gr. ey bem e aima,
sangue) (t. med.) Estado normal do sangue.
Eu!ó:.;ln, S. r. (do Gr. el1. bem, e logos,
discursOI Pão bento, que por caridade se
distribuia aos domingos aos fieis nas egrejas. M. Lus. 6. 406.
Euméuldcll. V. Furias: e D, da Fab.
Eumé.'odo, S. m. (do Gr. ey, be~, e me1'OS, parte (t. zoo I. ) Genero de sallrJanos de
membros bem formados.
Eumólplco, n, adj. (do Gr. eY11101pos, 11 armonioso) (1. did.) Agradavel ao ouvido; harmonioso.
Eumólphlcs, S, m. pI. Familia sacerdotal de Athenas, a qual tinha a seu cargo o
culto de Geres.
Eumólpo, S. m. (1. entomol.) Insecto coJeoptero, nocivo ã vinha, tambem chamado
esc'rivão.

Euuómla, S. f. "Nome dado a um pequeno planeta que se descobriu em 1851.
Eunucbí",mo, (eh como /c) S. m. Estado
do que é eunucho.
Eunúclto, (eh como k) S. m. (Gr. eunouchos, guarda da cama, de euné, cama, e
ecM, eu guardo) Ohomem castrado, a quem
nos paizes despoticos do Oriente é principalmente confiada a guarda das mulheres
nos 11arens. São tambem de tempo antiquissimo castrados em alguns dos paizes da
Asia os ministros, os validos e privados.
BaI'ros: "o eunuc/w da rainha Sabá" por
minisll'o privado. § - adj. (1. boL) Flõr eunucha; a que e inteiramente dobrada, e não
tem parte alguma sexuaL. Brol.
ElIllnC,hín, S. r. (do Gr. &.l1, bem, e palhas, sofTrimento) (1. did.) Facilidade em soffreI' ; submissão, resignação no sofTrimento.
Ellpntorínn, S. f. (L 0hym.) Especie de
alcali organico.
Enpatórlo, S. m. (do Gr. eu7Jalorion, de
eupatO'l', bom pap, sobrenome de Methridates, desçobridor d'esta planta) Agrimonia;
planta herbacea da família das rosaceas.
Blul. Rego. A/v. o, 6. § il. Genero de plantas da fàmilia das compostas, a que pertence o ll'evo cervino.
Ellpút,'lclcs, S. m. pI. (do Gr.) (L anLGr.)
Nome que, nos começos de Athenas, se dava ã classe mais elevada do povo, por opposição aos que se occupavam nos trabalhos
mechanicos e agricolas. e que foi conservado mais tarde ás familias nobres, que tinbam sacerdocios e cuidado das cousas religiosas,
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Eupcllsía, S. f. (voc. Gr. feito de ey, bem,
Eurh)'Chmíll, S. r. (do Gr. eUl'hyíhmia,
e pepl6, ~u digero) (t.. med.) Boa digestão, de ey, bem, e ,'ylhmos, número,_exactidão)
I (t. de bellas artes;1 Boa proporçao, harmoo contrario de dyspepsla.
l':UI'ét.lllll., s. f. Pedra precio a, opala. § nia. das partes de um todo. § (t. med.) DisLou,reiro anao de folhas grandes.
,posIção do pulso propor0ionada á e~ade, e
1,.Ulllll~~lla, S. f. (do Gr. e.'I! b~m, e phe- aI? temperamento das pessoas. § (t. cu'urg.)
nu, eu ~I/(O, falia) (t. de anllgUld.) ~r~ce, DI~-Sl~ d!1 destreza com. que)lm medICO maou supphca que os Lacedemolllos dmgtaUl neJa os lllstrumentos clrurglCos.
aos deuses.
Eurh)'lhmlco, li, adj. (t. de bellas arEupbéllllco, D, adj. Em que ha euphe- tes) Em que ha eurhythmia.
mismo.
Eurcl'o, S. m. (do Gr. elwi1JOS. de faci!
V.uphcmíslUo, S. m. (V. Euphemia) Fi- queda) Estreito, braco de mar. Fl. P. 1. Dial.
gura de dicção, pela qual se disfarçam, ou 5. c. 3.
encobrem á imaginação as ideias, queexprii1l11'O, s. m. (do Gr. euros, facil de correr)
midas em termos propr,ios, seriam obsce- (t. poeL) Vento oriental; é o leste, ou levannas ou desagradaveis. E por enphemismo, te. CosIa, Virgo r. 57.
que dizemos a um pobre, lJeus o favoreça,
EUI'ÓIUI, s. f. (do Gr. Europé, nome de
em lagar de lhe dizermos, não vos dou uma mulher) Uma das cinco partes domundo.
esmola.
Europcllse, adj. 2 g. (do Lat.) ou
EUllhcmísta, S. e adj. de 2. g. O, a que
Europeo, ou Eurolleu, a, adj. (do Lat
emprega euphemismos.
eU1'Opreus, a, um) Da Europa, pertencente á
ElIphOllíll, S. f. (em Gr. eyph6nia, de Europa. A71jO da Guard. 1.4.8.3. n.O 4. ceCUe1l. bem, e ph6né, voz) Som bom, a~rada- 7'opense" B. Flor. 3. 3. 23. ceeul'opeo"
vel de uma_ só voz, ou de um só instruEUs, s. 2 g. pI. de Eu. V. Eu.
Ellsémla, S. f. (do Gr. ey, bem, e sema,
menta; oppoe-se a s)'mph. § (t. d,e gram.)
Pronunciação faci!, e agradavel. E por eu- signal) A reunião de varias signaes, ou
p/tania que se diz, d'alma, em lagar de da, SYfJ1ptolRas favoraveis em uma molestia.
alma: pelo, em lagar de por o, etc. Ban'eiEU8t)'lo, s. m. (do Gr. eyslylos) (t. arclt.
7'OS, f'. 237.
ant.) Espaço conveniente entre as columEupltónlc:lIl1cntc, adv. Com euphonia; nas, o qual, segundo Vitrubio, deve ser de
de modo eup~lOnico.
dois diametros e um quarto.
g,nphónieo, a, adj. Que produz euphoEutaxía, S. r. (do Gr. elJ, bem, e la:cis,
nia: v. g. lellra -.
ordem) (t. path.) Compleiçao bem ordenal':llphOllO, adj. Que tem beIla voz. § - S. da, onde todas as partes do corpo estão em
m. (t. zool.) Ave do genero das tangarás. uma disposição conveniente e regular.
~ (t. mus.). Especie de harmonia com cyEutél'pe,~. f. (t. myth.) Orna d~s nove
lindros de vldro.
Musas, a que.lI1\'entou as mathematlCas e a
EUllbórblú, s. f. Genero de plantas de frauta pastorIl. § Pequeno planeta descobernór campanulada, de que ha muitas espe- lo em 1853.
Eutbunáslll, S. f. (voc. Cr. de ey, bem,
cies Eup/wrbia elos antigos (euphorbia anliquorum. Linn.): - das bolicas' (- oflicina- e lhanalos, morte) Morte feliz, ocegada,
rU1Jl. Linn.): Eup/wl'bia maleileim (- he- sem dó r, sem solfrimento.
lioseopia. Linn.) : elc. Brot. Quasi todas forEutbéula, S. f. (t. de [Jh~·siol.J Saúde fionecem um succo leitoso mui acre e corro- rescente.
Euthéslu, S. f. rdo Cr. ey, bem, e lhesis,
sivo, e algumas venenoso.
Ellllborbincclls, S. r. pI. (t. bot.) Fami- situação) (t. de physiol.) Disposição vigorolia das eupllórbias, ou tillumalos.
sa do corpo, que se traz ao nascer.
EUllbOl'bllicco, ", adj. (t. bot.) Da naEutll)'mlo, S. f. (do Cr. ey, bem, e lhymos, alma, espirita) (t. med.) Socego da altureza do euphorbio.
J~UI'ItOI'bína, S. r. (t. ch)'m.) ~Iateria des- ma, contentamento, tranquilidade, serenlcoberta na raiz do euphorbio.
dade do espirito.
Eupbórbio, S. m. (do Lat. eup/wl'bion)
Eutóclu, S. f. (do Gr. e1l, bem, e lo/ws,
(t. pharm.) Planta da classe das títhymalas. parto) (t. med.) Parto normal.
IIego, Alv. e. 7. § Gomma mcdicinal. purEutrllpéllu, S. f. (do Cr. de ey, bem, e
gante drastico; o mais famoso era o de An- ll'ep6, eu envolvo) ~roüeração nos dictos,
ticiras, ilha aonde os doidos iam tomal-o chanças, e Jonaires, de sorte quc agradem,
para se remediarem: ce.navegai para Antici· e toquem, sem oITendcr, pic~r, nem morder.
ras, que tendes necessldade de tomar o eu- B. L. e Cal. 1. 255. 1. cea VIrtude chamada
phorbio-:
elllmpelía, que tem por omcio remittir ou
Elll.bÓI'I:t, S. f. (do Cr. e11, bem, e phel'6, recrear moderadamente o animo, etc.»
eu levo) (t. med.) Facilidade com que os
Eutralléllco, a, adj. Que respeita á eudoentes supportam uma doença, ou urna trapélia: v. g. deveres -; lIloeterarão-,' lmncrise que modera o seu andamento. § AlIi- lJeramenlo -,o sainele -.
Eutropltía, S. f. (do Cr. ey. bem, e lrevia que se sente depois de uma evacuacão.
1JM, eu sustento) (t. med.) Sustento bom e
- I~UI)bõtldu, S. f. (do Gr. ey, bem. e 1Jhó- abundante.
los, luzi (t. min.) Nome dado por I1arry a
Eut)'cltllluísmo, (eh como k) S. m. Douuma rocha.
trina dos eutychianos.
l':llph"lÍ",ln, S. f. lIcrva omcinal da faI;utycbiiluo, (eh como k) s. m, Sectario
milia da' escrofularineas (Lat. Eufl'asia, ou do quinto seculo da era christã, que seguia
EU1Jhl'asia.)
as doutrinas de EutyclJes, alJbade d'ulU mos1':UI,bl'O"')'III), S. f. (t. myth.) ma das teiro perto de Constantinopla, o qual ensitres Craças. § Til.ulo d'uma comedia de Jor- nava que a natureza humana e a diviua se
ge Ferreira de Vasconcello . § Nome d'um tiuham confundido em Christo, formando
asteroide descoberto em 1854.
urna só natureza.
Ellllltuísmo, S. m. Nome dado ao estylo
Euzood)'II11Ulíll, S. f. (do Cr. ey, bem,
artificial, pertencioso, usa~o na córte de ~o6n! animal, e dynamis, força,.poder) (t.
Inglaterra no tempo da raluha Isabel, e de physlOl.) O estado de pprfelta saude.
que aproprio Shal;:speare tem exemplos
1':"llcullÇí"io, S. f. (do Lat. evacualio) O
nas suas peças.
acto de evacuar, de despeJar, de vasar-se
J':llllhu;Slll, S. m. O que falta ou e cre- aquillo, que pejava, occupava alg. lagar;
ve com euphuismo.
saida para fóra: V. g. -da pl'aça, saindo os
Ellllbuístlco, n, adj. Em que ha eu- defensores; da ca;a, s~í'ltdo qllem eslava n'elphuismo.
la;-da bolsa. Consplr. f· 319. § Sahlda naF.ulluéa, S. f. (do Gr. e!J, bem, e pne6, tural ou arliIJcial das materias excrementieu respiro) (t. patlt.) Facilidade de respi- cias, de .humores, etc. 11. Dom. ': 6. 11.
I -evacllaçao de sangue- § As matenas evarar.
Ellremll, S. m. ~do Gr. elll'ema, achado) cuadas.
(t. jurid.) Cautela, precaução que se empr0ti,'aeniluC,c, p. a. de Evacuar. § adj. 2 g.
"'a para que um acto juridico não conte· Que determina, que produz a evacuação v.:
fJha nullidade de direito,
g. remeelios -,o euralwo -. § Os evacuanles,
}'".'cmátlco, ", adj. JUTisp1'Udencia eu- S. m. pI. Substancias que produzem eva7'cmalica: parte d'ella, que tracta dos eu- cuação.
remas. Esl. Nov. da llniv.
EvacuAr, V. trans. (do Lal. evaeuaI'e) Sair
VOL. I-FL, lO9.
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de algum IGgar' deixar o Jogar va ia' despejar: os defenso'~es evacuaram a pmça. § Fazer despejai': a pol1:da evacuou o lhealro a
pmpa. Provo da lJed. CM. r. 16'2. § ExpelÚr:
v. g. evacuar o co/'po de humores, sanglw,
elc. § Expulsar naturalmente as materias
excr~mentlcias, defecar. § fig. A7'/'. 6. !I.
.Chrlsto nao evacuou o diabo em a lei_ não
destruiu de todo. B. FLo/'. 2. 119.
E"acunCívo, ou - tório, a, adj. (t. meJ.)
Evacuante, que faz evacuar: -a san/(ria da
cabeça he muito evacualiva- Lu:; ela Med. 38.
"~vacuntório, a, adj. Omesmo que Evacuante.
E"Il~ÍJ', V. trans. (do Lat. evadere) Escapar, evitar, sair em salvo, com destreza:
v. g. evadir o 1Jcrigo: evadir uma diffieuldade. Va/'eLla. § Evitar, estorvar, v. g. evadir
a prohibipão. M. Lus. 5. 190. -evadir a força do argumento» Varella, Num. Voe. f. 513.
§ Evadi7' a queslão; evitar escapulir-se d'el1a
sem a decisao, ou solucão devida ou exacta.
§ V. E'vilar, syn.·
,
EVlldír-sc, v. rer. Escapar-se, fugir oecultamente: evadir-se da prisão.
E"agacão, S. f. (do Lat. evagalio) Distracçào.·
El'óh'e, adj. (t. bot.) Diz-se do pericarpo, que não abre.
Evanescénle, adj. 2 g. (do Lat. evanese~ns, de evaneseere) (t. did.1 Que se esvanece, apaga, desapparece. § (t. bot.) Neelario evanescenle; aqueUe que diminue ao
passo que o f~ucto se' desenvolve, e que
acaba por desapparecer.
Evnugélho, S. m. (do Gl'. euaggelíon (gq
por ng), boa nova, de ey, bem, e aggell6,
por angell6, eu annuncío novas) Feliz anouncio da doutrina para salvação das almas, que se contem no que deixal'am escri)?to no novo testamento os quatro evangelistas, e os apostolas: o evangelho encerra a lei, a doutrina e a historia de Jesus
Christo. § PI'ú.Jal' o evangel/w; annuncial-o,
estendel-o pelo mundo. li Livro que contem
o contexto do evangelho. § Evangelho; a
parte do evangelho que o sacerdote recita á
missa. § (fig. e famil.) Qualquer cousa, que
se tem por infallivel: V. g. o que elle di: e
um evangelho. § Ordens de - ; diácono. §
Lado do evangelho; lado esquerdo do altar,
á esquerda dos assistentes, onde o sacerdote lc o evangelbo lia missa. ~ Evangelho
elemo; doutrina de Joaquim de Flora, monp:e calabrez, do seculo XII e de João de
Parma, do seculo XIII, segundo a qual á
pri~leira edade do !Dundo corresponde o
Alltl~O 'restamente, a segunda o Novo e á
terceira deve corresponder um terceiro tegtamento. § IJg. Doutrina que pretende regenerar a sociedade, e trazer a felicidade das
classes opprimidas.
E"llugelllÍrlo, S. m. Livro dos evangeL1IOS, divididos em lições para se cantarem
na missa. V. Evangeliorio.
El'allgéllcoUléllte adv. Conforme a doutrina, e espirita do evangelho.
E"llllgéllco, a, adj. Que respeila ao
evangelho: V. g. doulrina evangelica. § Viela evangeliea; conforme ao evangelho, ás
suas maxímas. § Evangelieo; que se ensina
no evangelho: V. (J. lei evangelica. § Pertencente á religião reformada, ou protestante:
elllto evangelico.
Emogellórlo, S. m. (ant.) Livro do eõ1'0, ou serviço de igreja, que continha os
evangelhos .. Brit. C. L. 3. C. 12,
Evnugchslllo, S. m. Caracter da doutrina evangelica. § Systema politico e religioso fundado no evangelho.
E"UllgCUstll, S. m Qualquer dos quatro
escriptores do evangelbo, contidos no novo
~estame~to. ~ Por excellenr:~a, o evangelista
c S. Joao. S fig. O que diZ verdadeira, e
sancta doutrIna.
. El"tlUt;cll~oçiio, s,. r. ~cção de evangelIzar; p,reg:açao, v\llg~nza_çao do evangenJO.
§ fig. EnslDo, vulganzaçao de uma doulrina, de um systema.
EVllngcllzlldol', S. m. e adJ. O que espalha a doutrina do evangelllO, e as suas
maximas. § O que ensina e propaga boas
doutrinas.
EVBngellzánte, p, a. de Evangelizar' e

86G

EVE

EVO

EVI

I

adj. Evangelizador. § -, s. m. O prégador
J;vcnt"açiio, S. r. (l. med.) Omesmo que evitou: preso. de no~o, e evitado da confian~
do evangelho, e ensinador de sua doutrina. Evisceração.
.
.
ça, que de mIm havia ne~ta torre- Epan. f·
Feo, Trat. P. 2. (. ll.
E"coeuil', adJ. 2 g. Casual, fortuito. § 51l. § Tractado como o vltando.
Evongcllzó." V. trans. Pregar e annun- Successão herança eventuat . que não vem
E"UlIlUcnCo, S. m. p. uso Escusa, desciar o evangelho. § fig. Prégar boa doutri- por ordem legitima, mas póde deixal·a um culpa. Careto lJ. Lat. att. lJepl'ecatio.
na: v. g. evangelizavam a1Ja::: "Isaías evan- estranllO. § Que póde vir a ter logar, e vel~vHitndo. V. Vitando.
(Jetizava á presente igTeja estas glorias de ri ficar-se : "Filippe Il. quiz segurar a sucEvltill', v.· trans. (do Lal. elJilal'e) ProcuDeoso Vieirlt, 10. 1J. 398. i. é, aunuUl:iava cessão eventuat de Portugal, por morte de ral' escapar a cousa nociva ou desllg-radaCOI]lIl boas llovas.
D. Seba tião, que ia á guerra, e elo cardeal vel. § LIvrar-se de ~Iguma pe~soa, do seu
":...mo. V. Ebano. Galh. e n. Çlo Fut. "o rei já mui idoso».~ Benes~es.. etc., eventuaes i encontro, e~c. ; _esq Ulvar·se.. Privar alguem
trono d'evano da nOite" "a HOlte o cetro ' II. usual.) vanavelS. CondtFao - ; casual. ~ da commumcaçao : V. fI. evItar alguem cios
d'evano estendia sobre o cahos que entre- Ganhos, lucros, eventuaes ; Illcertos.
oflicios Divinos; V. do Al'C. § Escusar, atavado inda jazia" Ac. qos Sing. 2. 2'28.
.
J;'·CIlI'UlllldlÍd~, S. f. Qual.ida~e do que Ihar: v. g. eVitar despc::as, IJUstas, trabaEVIIPOI'IIÇiio, s. 1. (do Lal. evaporattO) éeventual; casualidade. § Posslbllld~de. ~- thos, 1Jassos: evltar a se ?1UJs1!!0; forrar, poupar. Pro1ltlJt. MOI'. Prol. "e'veto aos estudanExhalação do vapor. Luz da Melt. r 365. § Lll. acontecimentos IncCl·tos, vanavCls.
Separação da parte volatil dos liquidos; perE'·Cllhlnlmélltc. adv. De modo even- tes hum grande trabalho"
da gradual que elles experimentam expos- t u a \ . '
(Bvitar, Fugir, Escapar, Evadir, Esquivar.
tos ao ar livre.
a;;"c"lli"io, S. r. (do Lal. eversio) Destrui- S!ln.j Tem estes verbos uma significação
EVOPOI'iJdo, p. p. de Evaporar; e adj. ção, rll.ÍlIa, assolação: v. g. eversão 'dc ci- commum, que os fali synonymos, e consisReduzido a vapor. § Que perdeu a parte dades, muros; c Un·. tias leis da morat.
te em que todos exprimem a acção, com
mais subtil, espirituosa: esvaído: "partes
E"CI''''Íl'O, II, adj. Destructivo, transtor- que nos pomos a saLvo de algum incomaerias da jalapa cvaporaclas pela trituração" nador, arruinador: v. g. abusos eversivos modo, trabalho, perigo, difficuldade, etc.
~ fig. Extenuado, consumido, v. {J. em estu· da buli, ordem. /nslr. Reg. dI: 4, (le out. de Dillerençam-se porém entre si, porque cados abstrusos, altas e profundas medita- 1786. «doutrinas eversivas das bases, e fun- da um exprime diU'erente modo d'esta acção.
ções, e calculoso Elpino, Poes. •em mil com- damenlos ria religião, e da moral Cllristã, e l~agir de uma cousa é apartar-se d'ella
]linações evaporado, consomes a saude, e t.e sbcial..
.
along_ando-sc,. correndo para o lado opposenvelheces" § (fig. e pop.) Gasto, consumI'
1"·C"Sttl',. n!. (do Lal.) DeslrUldor, as- to, nao ·se t1elxando alcançar, ele. Fugtl1ws
do, dissipado, extravaganciado: "a herança solador. Leilão, Tl'at. Anal!!t. "cm lião ser do logar coutagiado; ragimos da terra, em
CÚJ pae quc cstá evaporada.
editicador, mas eoe1:sor" e ligo os eversorcs que habitamos.. a.ntes ~1~le ~eja descoberto o
Evopor"lr, V. trans. (do I,al. evaporare) do Estado, da "CllltiJllca, da paz.
nosso cnme; {ugunos a Justiça, que lIOS proReduzir ao estado de vapor. Arr. l. I. f. 1.
E"bcmcl'ísllIO, S. m. SJ'stema de Evhe- cura, ao assassino, que nos persegue; {lfgi8. § fig. Gastar, dissipar, consumir.
mero, philosopho grego, segundo o flual os mos do tumulto do mundo para a solldâo,
]"'upol'iu', v. intrans. Sair a parte mais deuses do paganismo eram olhaclos não co- etc. Eoitar alguma cousa, é apartar· se d'elsubtil, e espirituosa em v~por: v. g. o vinho mo personagens divinas, llIas como perso- la, desviando-se, declinando do caminho,
com o tempo evapora.
nagens humanas divinisadas pelo reconhe- fallendo por se não encontrar. Evitamos desE"oporár'lie, v. rer. Sair em vapor; pas- cimento, ou loucura dos homens.
pezas, trabalhos, perigos, diI1icnldades, dessal' ao estado 'de vapor, e fig. -a alma;
Evhcmel'í"tll, S. m. Partidario do evhe- viando-nos das occasiões: evitámos o eno conceito; as esperanças em f'umo. § fig. merismo.
...
contro liesagradavel, mudando d~ d!recção,
Desapparecer alguma cousa sem sc saher
E"lc<;íio, s. r. (do Lal. eVtetLO) (L. Jur.) Ac· etc. Escapai' de algnma cousa,' e ltvrar-se
corno. § it. Consumir-se rapidamente em Cão de eveuC!:'r; acto judicial, pelo qual al- d'elIa estando-lhe ja nas mãos, ou proximo
extravagancias e dissipações: a heranJ:a que guem reil'illdica, e retoma o que é seu, e a isso; roubar·se ao mal que o tinha apaainda !ta pouco "ccebeu já se evaporou. § que passára a outrem por pessoa, que o não uhado, ou que não tardaria a alcançai-o.
it. l\etirar-se alguem repentinamente da podia alhea!'. ~ PI'estar a evicção; obrigar- Eseapallws da doença, ela morte, do naufracompanhia em que se achava, sem se des- -e á auctoria, 011 a defender o possull.lor gio, da prisão, das mãos do inimigo, etc.
pedir, e sem que na occasião se note a au- contra a eoicção i.ntentada; ou pagar o pre- Eoadir alguma cousa é sair d elIa a salvo,
ço da cousa, no caso de ser vencido o allJeu- destra e subtilmente, com arte, com assencia.
EVIlPOI'OtíVO, a, adj. Que faz evaporar. elor, qne veio, e saiu á auctoria, ou a pes- tucia, com subterfugios, com mauhas. EvaE"apo"lltól'lo, S. m. Respiradouro por soa a quem alheál'a, e roi d'ella privatlo dimos a questão, a força do argumento, a
dil'Uculdade do uegocio, a prohibição da lei,
onde sai o vapor. Amaro de nobol'edl). § flor senrença em ultima inslancia. muto
Apparelho que produll a evaporação.
J~"íelo, S. m. AquelIe contra quem se etc. Finalmente esquivai' al"uma cousa é
E,·uJ.orlltó..Jo, <1, adj. Que serve para intenta cvicção. § allj. Quc cstá sujeito á arredar-se d'ella, ou afastal-a de si com
fazer evaporações: v. g. vasos - ; calor, ba- evicção.
esquivauça, i. é, com desapego, com isennho - ; apparetho evailoratorio ; para fazer
J-h'icCiIl', adj. e s. m. Que intcn la evic- ÇfLO, com aspereza, com desdem. Esquivaevaporações. S Que faz evaporar: v. g. c(t- ção.
.
.
.
. mos o homem mau, quebus.ca.a nossa amilor evaporatorIO.
E"ldcncia, s. f. (do Lat. eVlclenlta) Mal1l- zade, os abraços do alTIlgo mUel, o lIUporEvapol'''ncJ, adj. 2 g. Que se pólie con- festação clara aos olhos corporaes; e ligo tuno, que nos persegue, etc.
verter em vapor; que é susceptivel de evu- aos olhos do eutendimento, que percebe as
.';'·itávcl, adj. 2 g. (do Lal. evitabilis) Que
poração. And'I'ade, Apot. da Jatapa, P. '2. 5'2. cousas clara e distinctissimamente, c a ver- se póde, ou deve evitar: v. g. mal evitavel:
F,'· .. I.orls ...... V. Evaporar. PltarJn. T.
ua!le d'elJas, por meio dos sentidos, ou de conoersação-. V. Vitando.
E"usõo, s. f. (do Lal. evasio) O acto de raciocínios exactos, ou por auctoridade de
Éviic.... ldáde, S. 1'. Qualidade de ser
evadir-se; Cnga, escapúla, saída; a coasão quem narra, e diz: v. {J. cvidencia dos sen- evitemo, duração sem lim de cousa que tedos presos: "as quedas por onde a agua fa- tidos; cio reito, de tactos; -lJioina - ; ph!/- ve principio; eternidade. Blut.
zia sua evasão. !tI. P. f. 153. Andr. atI'. 3. sica; - humana. § l/a:er a alguem evidcn·
.'vHill'llO, a, adj. (do Lal. aJvilernus, a,
c. 8. -o rio (cortado) em tendo evasão por cias (te ltl{ful1w COltsa: dar·lhe provas, e de- 11m) Quc dura, ou ha de durar sem fim, posoutra parte" § ligo Salela com razões, expli- mOIl trações palpaveis, irrecusavei ., que se to que l1aja tido principio; eterno.
oação de cousa dimcil. B. 3. r. 8'2. "aavam- mellem pelos olhos. § Saber por - da COltSa;
':;"0, S. m. (do Lat. mottln) Duração que
lhe eVll,sões segundo o juizo de cada um" ou vendo, achando: v. {J. o furto, contrabando, teve principio, e não tcrá fim. Aoellar, r. I.
com razões sophisticas. 1/. P. r 292. ,da tem elc, Leão, Colt. 1'25. ~ PÓI' uma cousa em § Seculo, ou edade larga. Verget, 257, oretersuas evasões, com que não se deixam ven- eoidencia; collocal·a de modo que dê nas nidade, ou ao menos duração de muitos
ceI'. Paiva, S. 1. '273. ahe seutido muito vistas. § 1'6r-sc emeuidellcia; practicar quaes- 600s11 é mais US. dos poetas. lJiniz, Ode Pind.
torcido, por lhe não poderem dar outra -'I quer actos, que chamem a attenção geral. § 2. «o tempo vorador dos élJoslI Etpino. §
(a um texto do evangellJo.) V. do Arc. 6. c. Estar em evidencia; estar patente, visivel. Uma cspel:ie de peixe. Ord. A{. J. 11. 2.
25. -não avia dar cvasão, nem atinar comas
."·ldcllClúl·, V. trans. (t. lUod.) Tornar "pescado g"l'ande assi como evos, e chernas"
duvidas" § lJar evasão: V. Vasão.
evidente, demonstrar. § Evidenciar·sc, V.
F.vocaçíio, S. f. (do Lal. evocatio) O actO"
1':"08íV3, S. f. Subterfugio, ar~ucia para rcL ~[ostrar-se, apparccer em evidencia; pa· de evocar: "as sonhadas evocações das almas
sabir de uma difficuldade : descnlpa.
tentear-se.
irrevocaveis" Fios Sanct. V. S. Placido. §
Evosívomente, adv. De modo evasivo.
t~"I"êllie, adj. 2 g. (do Lat. eoiclens, tis) Especie de invocação do paganismo dlrigiEV8'ilÍVO, o, adj. Que serve de illlldir, l\companhado de evidencia; claro, manifes- da ás almas ou manes dos mortos: operação
evitando dizer, ou fazer o que não convem: to; v. g. provas, m~ües evidentes.
dos suppostos magicos que pertendiam, com
v. g. Tesposla - : ,'a;;õcs - ;1Jrocedimento -.
a;;l'idcllicmélltc, ad v. Com evidencia. os seus encantos, fazer apparecer as almas
joj'·RzOm. V. Eva ão. Eluc.
Vieir. 1. 65'2. !\ Eoiclenlissimamenle, sup. dos mortos, os espectros, os phantasmas,
E"ecção, S. f. (do Lat. eveclio) (t. astr.) Ro::OI.l. 7'1'. elos Noviss. 4. 4.
tirando·os das suas lugubres moradas. §
Desegualdade periodica observada no moÉ"io, o, adj. (de Bvoé, llaccho) (I. poel.) Formula que empregavam os antigos para
vimento da \U1, e que é devida a atlracção De llacclJo; lJacclJanal. § Evio-fremente; que convidar os deuses tutelares do paiz onde
solar.
freme dizendo mvohé, e nas gritarias e cllo- levavam a guerra, a que cjuizesSem abanE,'ellcé.., V. trans. (t. jurid.) lJesapossar colhadas das Evias, ou llacchallles. lJini:;, donaI-o, afim de vir estabe ecer·se entre os
alguem juridicamente de algum predio. Per. lJithú·. cEoio·li'enwn.te lira."
.
vencedores, que lll~s jJro:netliam novos teme Sousa.
EvbcCl'UÇllO, S. L lt. cll'Ur:) Horma que pios, altares, e sacnflclOs. § (I. forens.) TransE"cnCo, . m. (do Lal. eventus) p. uso se faz n'um ponto qualquer das paredes ferencia de uma causa de um tribunal para
,ucces'so, acontecimento, exito, Provo da abdomináes por uma abertura.accidental.
outro.
})e(/. Oh1'on, t. 27. nos Cargos contm a AtE,·Jtueíio, S. f. (do Lal. evitatio) (anl. p.
Evoeildo, p. p. de Evocar (I. poet.) Chacaçava1Jeio Cardeal Rei D.. F. Man. GaTt. us.) Acçao de evitar, ou precaver que suc- mado por evocação: v. g. os evocadas maFam. Cal't. 40. «evenlos pulJhcos" Epan. f. ceda alguma cousa..
I nes, as sombras evocadas.
-i50, .felices evenlos",
E"U ....I.. , p. p. de EVitar; e adj. Que se
EvocÁr, V. trans. (do Lat. evocare) ClIa-

EX
mar alguem para f6ra do logar onde está §
Usamos poet. d'este vocabuLo dizendo, evocou as almas, ou sombms ctos morlos; por,
cl.Jamar, e fazer apparecer por meio de evocações, esconjuros, etc. li Evocar uma causa; (t. Corens.) transCeri1-a de um tribunal
para outro.
Evuca.Órlo, ", adJ. (t. foreos.) Que tem
virtude de evocar, de lirar uma causa dt'
um tribunal para outro.
Evocil\'el, adj. 2 gen. Que se pode evocar.
";"oé, ou E"ohé, interj. (do Lat.) Yoz
das llacchantes transportadas do furor de
llaccho. Garçào, lJilil'.
E,·ollÍI·.se, v. reC. (do LaL evolal'e) Separar-se voando pelo ar: v. g. - a parle mais
subtil de alguns pós, Andl'áde Apol. ela .IalalJa,1J, 2. C. 5. § fig. p. uso Evaporar-se, exha-

lar-se.

)<;"0Iu9iio, S. f. (do LaL evolttlio) i\[ovimento tacUco, que operam os corpos militares em exercicio, na deCeza c no ataque:
evolução cli/ficil; - bem, ou ~l1al râla; as
ovo I uções dós gl'aneles exel'cilos scgl/nelo a
laclica p,.us.~iana, elc. § Movimento \I!le 0J)eram os navlOS de uma esquadra, ou mesmo
um só navio, mudando de posição: evoluvões navaes. § Esquadra de evoluções; a qne
c destinada aos exercicios navaes, aOm de
se l.Jabilitarem practicameute as respectivas
guarnições. § Evolução~' (I. physiol.) o desenvolvimento de um orgão até á sna completa formação. § Evolução organica; s.rstema physiologico cujos parlidarios suppõem,
que o novo ser que resulta do acto da geraçào preexistia a esse acto. § fig. lJesenvolvimento d'uma ideia, d'um sy ·tema,
d'urna sciencia, d'uma arte, etc. § Evoluçào
hislol'ica, ou simplesmente evoluÇlÍO; desenvolvimento e aperfeiçoamentô progressivo
das sociedades e da sna civilisação n'uma
ordem determinada. § Evolução 1Jolilica; social; desenvolvimento progressivo no espirito publico de ideias politicas, ou sociaes, de modo a conseguir-se o eu triumpho sem a violencia das revoluções.
Evolllclonll,·oo. 11, adi. flelativo ás evoluções militares.'
.
I:~'oluclonitl··!lc. V. reI'. Executar evoluções.
.
.~volucloní8tl1, S. 111. O partielario da
evolução politica, Oll social, em opposição
ao parlidario da revolução. § -, adj. Que
pertence, ou diz respeito á evolucão: ideias
evolucionistas.
E"olútn, S. f. (do Lal. evolulus, desenvolvido) (I. g·COUl.) Curva, pela desenvolução da qnal se pMe suppor formada outra
curva. V. Evolvente.
Evoluth'o, u, adj. Que tem a propriedade de se desenvolver, de produzir uma evoJnção; que resulta da evotução.
El'olúIO, u, adj. (do Lal. evolulus) (I.
zool.) Concha evolula; conclJa univalve que
se enrola no plano vertical, e cuja espira é
mais ou menos comprida.
E"oll'cute, adj. e S. f. (do La!. evolvens,
tis! (t. geom.) Curva, ljne re, ulta da deseuvolucão da curva chamada eyoluta.
E':oln~r.se. v. ref. Desenvolver-se gradualmente; evólucionar-se.
E,'ou}'lIlinll, S. f. (I. chym.) Principio
achado no evonymo europeu.
E,'ó .. ymo, S. m, (do Gr. ey, bem, e onoma, nome bem denominado) (t. bot.) Gene1'0 de plantas hoje bastante cultivada nos
jardins pela sua rolhagem, que apresenta
dilferentes colorações, amarello-dourado,
branco-prateado, etc. O evonymo europeu, o
c~onymo japonico são especies bem conheCidas.
Evortmsc. A1T. 4. 16. V. Eborense.
Entlsâo, S. f. (do Lat. eVlllsio) (I. de cirurg.) Acção de arrancar: v. g. a evulsão de

wn denle.

E,'ulsÍ\'o, a, adj. (I. did.) Que é proprio
para arraucar.
Ex (do Lat.); Prep. que indica apartamento, saida, tirada; usada na compo~ição:
v. {l. exlraclo exlmhido. § Augmeuta lambem a força dos adjec:tivos attributivos: v.
fI. exasperado, exol'bitanle, exacerbado, elc.
§ Gnida aos subst. por um traço de união,
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mostra o emprego que o individuo occu- tJOlbem aquella especie de generosidade, c
pou: v. g. ex-deputado, ex-ministro, elc. § delicadeza de sentimentos, que nos não perAcha-se tambem por eis. Casl. 7. c. 1. 56. milte duvidar dos nobres e desinteressa(i.m. 1ff. 1. 4. (. 7. 1. Ac. dos Sing. 2.90. I'. dos motivos, que o animam.
I~is.
F.xIlc.õr, S. m. (do Lat.) Cobrador, arreJ,xabllncliulcla, S. C. Superabundancia, cadador. Vare/la, Nu.m. Voc. {, 411. Manir.
mais do CJne basta. PI'. ela JJed. Ollron. {. ele Pari. em 1641. p. 1'2. "Oeos exaclor do
167. "a e.xabundancia de sua real benigni- mal da pena. ljue o faz solTrer em salisfólção de culpa. Cal. /10m. {. S08. § ne piRadadell.
J';:Ulbllucl,tn.c, adj. 2. g. Muito abun- dor, que colhe, arrecada tudo: "o demonio,
cruel
- das almas» privando-as de todas
dante.
J':xucçiio, S. 1'. (do Lat. exaclio) Acção de as virtuues.
EsagCI'Ilc;iio, S. f. O acto de exaggerar;
pedir; exigir, cobrar a di vida, o pedido. o
imposto, etc. Canc. cid-Rei lJ. lJiniz. fIla- encarecimento, amplillcação. § Acousa exagnir de Pari. em 1641. 1. 12. "i njnstas, e geraLla. § Falta de naturalidade nas palaviolentas exacrücsll l?eo, Trai. 2. r 146 V. vras ou nos gestos. § Hyperbole.
ExngcrAdetmente, adv. Com exagera§ Acção de peLlir como empresLin'lo para o
publico. Frewe, L. (lo (. 380. § Cnidado, Cll' ção; de modo exagerado.
Exa;;e....lllo, p. p. de Exaggerar; e adj.
riosidade, para que a cousa saia exacta,
perfeita. Vieira, I. í17. "a ponctualidade, e Em qne ha exaggeração: «apenas algum moe:racção com que Mq.l'ses, etc. 1?l'eire: "exa~ nologo se misturava com os tregeitos e -viceio no fazer as COlsaSll § Fiei observanCla sagens de uma pantomima extravagante e
do promeltido. V. cio Al'c. 5. C. 18. ~ Exa- cxagcra1.a» A. /fel'c. Alol1ge. C. 25.
.'slll;l'c·adilr, u, S. O que, a que exaggectidão, pontnalidade, acerto, regulal'ldade.
correccüo, etc. V. g. exac;çüo 110 lIal'1'ar, nas ra, encarecedor. S ii. adj.
J,xlDgCl'iu', ou F:xltgl;C1".r, e der. V.
conlas,: o contrario de discrp.]Jancia da verdade, c da certeza, etc. Exacçãó no 1'0.110,1', trans. (do Lat. exag(lerare, e os der.) Amplificar, encarecer, representar as cousas maioe pen.sar; com acerto.
K"'tcerhuc;ão, S. f. (do Lat. exacel'balio) res do que são: V. g. exaggerar as suas
grande:as;
a sua cl6r, ·os sellS males. § -sc,
O acto de exacerbar. § O estado da cousa
exacerbada: V. g. exacerbação das penas, V. rer. Ser exageradu nos gestos, no modo
ete faLlar, de cantar, etc.
el6r, castigo.
(I~xaggerar, Encarecer. Syn.) O 1. o recái
i':XII c el'bc'ulo , p. p. de Exacerbar; e adj.
gAnimo wacerúaelo; mui azedado, aggra- mais propriamente sobre ólS circumstancias,
que fazem notavel a cousa exaggerada; o
vado, irrilado. exasperado.
EXItCCl'blldol', a, adj. Que faz mais du- '1.. 0 sobre as que a Cazem apreciavel. Um
ro, aspero, pesado: v. g. cirw111slancias historiador exaggel'a os fáctos que refere:
exacerbadoras ela d61', elas penas. ela anUc- um mercador enCa1'ece o primor da alCaia
ção, elc. aggravantes, irritantes. § ii. subst. que vende.
EXAgcI·:tU""cn"ute, adv. Com exaggeO que, a CJue exacerba,
I'XltCCI'hóI', V. Lrans. (do J.at. exacerba- ração.
E. Ilgea'ntívo, II, adj. Au~mentaLivo, que
1'e) }'II1.er mais agro, aspero, duro, pesado:
v. g. exacerba~ a tl61'; o casligo; aggraval-os; encarece. Alma 1nsll'. 3. ('. J95. § Qlle conexàcerbar as penas, os males. § E:naccrbm'- tem exapgerações: v. g. palavras, clallSuse; V. r 'I'. Tornar-se mais acerbo: 'V. (l. ex- las, lJOnael'or.ões e:caggeralivas.
_Exa~ero, on -"';lóero, S. m. Exaggeraacerbarem-se os males, os adias.
.
EXl\c.amenlc, adv. De modo exacto; çao. § Cousa exaggerada.
I'Jxngltúdo, p. p. de Exagitar; Muito
com exacção, com exactidão. § Ponlualmente. § em differença para mais ou para agitado: V. [l. exagitaclo com d61'. B. Flor.
menos. § Exaclissi111amenle, snp. V. do Arc. 1. p. 60.
E:mgUetl', V. Ll'ans. (do Lat. e:cagilcwe)
3.4.
J'xll .. t1diio, S. r Qualidade do que é exa- Irritar, provocar. § -se, V. ret. Exaspecto. § Pl'ecisão, determinação rigorosa: a rar-se, irritar-se, tomar-se de Curor.
ExAgono, J;:sngonnl. V. Uexagono, etc.,
medida roi li1'ada com exactidão. g Certeza
no calculo; correcção: a conla eslá {cita com 01'111. etym.
Esalúl', C der. V. Exhalar, etc.
exactidão; i. 6, não tem de mais nem de
.':xalbI11ll1uúclo, n, adi. (t. boI.) Que não
menos. § Cumprimenlo de palavra, observancia rigorosa de conLracto, etc.: cumprio tem albumen, ou perisperma.
J,Jxlllçéido, p. p. de Exalçar. A1'1'. 4. C.
com exactidão o 'lue ajuslou. § Verdade na
exposição de factos: narrou ludo que succe- 21. 11i. LU,ç. 2. 62. B. P.
EXRlçuclol', .., O que, a que exalça. §
deu com a maior exactidão. § Honradez:
pl'eslou as suas conlas com a maior exacti- adj. Que exalça: «língua exalçadora dos vídão. V. Exacção, que é mais conforme á cios» .
..::\I.lç.....cilltO, S. m. Exaltação; exaltaanalogia, de aclo, acção, conlraclo, conll'a·
clação, elc. (D. F. de S. Lui:, no 610ss. Fran. mento; o acto de erguer ao alto. B. 1. 8. 8.
diz que é JUais classico) § V. Correcção, .exalcamenlo daquelle sinal (uma cruz)"
Eufl': 2. 5. e fig. "ea;alçamenlo da fé calhosyn.
El<llctísslmo, ", up. de Exacto: «uia- líca" B. I. 1. 2. Barrei1'os, f. 40 v. «com
muita g-Ioria, e e:ralçamenlo do nome de
rio - l I rieil'a, l. 71 S.
Exac.... ", adj. (do Lat. e.Taclus a, UI1I) Ocos» Coes, Chi'. 111an. 1. C. 23.
Exulci.." V. trans. Exallar. M. Lus. I.
Acompanbado de exacção. IJ. Flor. 'L 14.
_tão - he o procedimento da justiça. § Que 3!H. I. -,,- o nome das nymphas" Barreinão tem erros, omissões, etc., certo, per- ros, I. 42 V. AI'I'. 4. C. 23. e {I'eq.
Exúl... o... V. Ellxerg-as. Ined. de Alc,
feito: «o livro do Conde D. Pedl'o Ião e:l:aF.sllUnc;iio, 5. f. (do Lal. axallalio) Eleelo" 111. Lus. 5. 203. I. § Ponl ual: 1'. g.
Clrrislo /(io - na obsel'vancia. Vieir. 2. 356 vação: eu&,randecimenlo: V. g. a exaltação
§ Ilisloriador exaclo; que narra com fideli- elos 1llerecnncnlos alheios nM é abatimenlo
dade. § Copia e:racla; a que é conforme ao elos vossos. Ba1'l'eiros, f. 45 v. § Exa/laf.ão do
original. § Sciencins e:raclas; as mathema- planela; (I. ue astrol.) ponto ou grau do
zodiaco onde ene tem inllueneia mais emlicas.
(Exacto, Pontual, Primoroso. Syn.j No sen- caz; opp. a outro dieto delrimenlo, ou caitido, em que estes vocabulos poetem repu- da. § (l. de chym.) Operação, pela qual se
tal'-se synonymos, attri buem-se Lodos tres mudam as propriedades de uma substancia,
ao homem, que bem cumpre seus deveres, c se lhe commnnicam mais virtlldes; ou com
e obrigações, mas 5lada um ~'elles !!xprime que as partes do misto se fazem mais puditrerentes graus d esta qualidade. E exaclo, ras, subtis, volateis, e efficazes. § Exaggero
quem se conforma en~ tudo com a regra, nos senLirnentos. nas ideias; enthu iasmo,
que o deve dirigir. II ponlual, quem se fanatismo. § Exaltação mentol; (I. med.) e .,
conforma com ella, ponlo por ponto; quem tado de excitação das faculdades mentaes.
Kt:llltádlllllellte, adv. Com exaltação.
cumpre os seus deveres com muita exacção
ExaltAdo, p. p. de Exaltar; e adj. ELee fidelidade, sem faltar na minima cousa.
É primoroso, quem á exaçcão e pontualida- vado: irritado, etc. V. o verbo § adj. fig. Jlxde accrescenta, não s6 o g~sto ~ prazer cessivo, maior do que é razão, ou que é
com que cumpre as uas obngaçoes; mas proprio: v. g. um ::elo exaltaelo lera a excessos.
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F. nltnmento, s. m. Exaltação.
I Exàn~"c, (melh. ortlJ. é exsangue), adj. Rainha Santo Be1'. L. e Cal. l. 266. "ea;can
F;xnltár, V. trans. (do Lat. exaltare) Le- 2 g. (do Lat. exsanguis) (t. poet.) Sem san- decencia•.
Excn"cc"nção, S. f. Acção de livrar, livantar; engrandecer, sublimar, v. g. com gue, desangrado, esvaido em saugue. Dtiss.
honras, louvores, etc. § (t. de ehym.) Fazer 3. 82. § (t. cirur.) Sem sangue: v. g. pelti- rar do carcere.
ExcnrcCl'ú,', V. trans. Tirar, livrar do
ex.aLtacão, com que os corpos se purifiquem, cula lénue, densa, e ex.angue.
etc. V.. Exaltação. § Louvar, elogiar. ~ EnExi.nllllc, adj. 2 g. (do Lat. exanil1l'Ís) carcere. Vel'{Jel, lJ. 375. crBxcarCCl'al', e solgrandecer, glorirIcar. !\ Causar entuusias- (t. poet.) Sem alento. § ~Iorto. OUss. 9. 80. tar da cella».
.~xcl"·"'lC.·ão, S. f. Acção de lirar a um
mo, deli rio. § Irritar, enfurecer.
EXRnlhemn, S. m. (do Lat.; ([o ar. exanEsultíll'oSC, V. ref. Engrandecer-se, sub- Ihe6, eu 110resco, faço erupçflo) (t. med.) To- orgão ou mêmlJro as partes carnudas.

I~xc""ulfi('''çilo, S. f. (do Lat. eaJcal'nida a sorte de'el'Upção na pelle, como pustuLas, vesicnlas, bexigas, sarampão, etc. ficm'e, despedaçar a carne) Acto de rasgar,
lacerar as carnes. § Martyrio ; supplicio que
LcUo, Ori!7. 2.0.
.':xnnthcmi.t1co, n, adj. (t. de med.) Da se faz rasgando, c despedaçando a carue.
natureza do exanthema: V. g. erupção exan- § Narl. Cal. r. 179. ecl. 1748.
Exc.. rnlOc ....·: V. trans. Rasgar, lacerar
themalica.
F.xnnthemntoso, "su, adj. ]~xanthema- a- carnes.
E:\7cn"uçiio, S. f. (do Lat. excavalio) A.cUco.
EX1UIUí, adv. (comp. de eis, e aqui. V. ção e elfeilo de excavar. Cavouco, cova
profunda.
§ Trabalho de desaterro, de desBis) Aqui C'stá, aqui o védes; aqui vem
n'este momento, ensrjo: «cxaqui (chega) entulho: tenas excavações de l1erculanum,
tl de l\omal>
Tuam Bandão» IJ. 2.. 6. 3.
I~xcn"ndêll', S. m. Operario qne tl'Ubalha
F.xurlltlo, p. p. de IIxal·ar. Vergel.
ma verdade, de arqltm {acio. § Exallw judiI;x",·i..·, V. trans. (do Lat. elCaral'C) En- cm excavações, cavoqueiro. § Ug. lnve ticial; o que se fa'z por mandado e ofllciaes talhar, abrir, gTavar, em marmore, bronze, gador. §-, adj. Que excava.
I:~XC'l\'íll', v. trans. (do Lat, e:vcaval'e)
do juiz, e peritos para algum fim dtl justi- etc.: V. g. exarou uma i7.lScripção na. camca. § Exame ele conlcls; a obsp.rvação minu- 1Ja. § Ug. lIscrevec, con Ignar, menCionar, Fazer excavação, cavar fundo. § Fazer Oco,
ciosa, que d'ellas se faz para verificar a lavrar: a asscmlJlda mandOll exarar na acla concavo. § fig. Investigar.
J~xCccó"ln, S. 1'. (do Lat. excQJoare, cesua exactidão. § Exame de consciencia; re- um volo dc louvor ao 1J1·csiclcnle.
cordação mental, quc o peccador catholico
E11U'ciulo, ou - chádo, (ch como lo) gar) (t. bOL) Ocnero de eupliorbiáceas.
Eu'cllente, adi. 2.. g. Qne excede, e é
faz dos seus peccados para os cenfessar ao S. m. Territorio. e jurisdlcção do exarcho:
sacerdote. § Exame privado; na universi- Gliz-se do dc Havena, que foi dos estados maior do qne cum'pre; que sobra, que é de
mais. M. Lus. 4 Hi9 v. "a que respondesse
dade o que se faz depois das conclusões dos papas.
E1Ú"CO, ou - cbo, (eh como li! S. m. castigo tão excedenle» §-, S. m. O que somagnas, acto em que se tira ponto, soure
que se argumenta com assistencia do rei- (do Lat. exarcll1ls; do Gr. c:v, e arcilB, go- bra ou exce([e a quantia, ou quantidade
tor, presidente, e arguentes, sem assistcn- vemo) Em Italia o e:val'clw de Ravena anti- necessaria, ou de que se tracta. V. l1emacia de outras pessoas. § Livre e.'Ca?1lC; in([e- gamente equivalia a vice-rei, ou capitão necente.) V, Exce sivo. § ii. p. a. de
'·:xectle." v. trans. (do Lat. excedere)
pendencia de opinião em materia de fé. § general, ou govl>flIudor ([e varias provinE!IJame, por enxame. B. l. t. l. "grandes cias, da mão do imperador. Leilão, Jl1isc. '1'ra passar: v. g. exceder os tirn'iles. §.Ava.nexames de Arabes" e 3. 6.5. ,,[recliadas que Dia/. 18 lJ. 529. § Tambem foi dignidade tajar-se: v. g. cxcede a loelos na sc~e~wta,
pareciam exames de agnilhões de morte»
ecclesiastica com superioridade aos bispos dest/'c;a, liJl'/lI0Stlra; {ealilade, mal,lcw. §.
obrepnjar, superar, vencer: cce:ccede a toda
~x.\mctro, V. Hexametro. Galileg. Te1lL- de varias moceses: -o biBJlo de Epheso
pio, 4. 2.03.
el'a exal'CO lia Asia» § Tambern se diz e.'Ilar- a cl'edn'lidade» O indigno de crédito. ~ - o
modo; haver-se immoderadamente. Nomes,
EXRmíno, S. r. (L prov.) Exame e ensi- ca, ou eX(J;1'cha, S. m.
no da doutrina christã que o parocho faz
EXlu·th,·emn, S. f. (t. cirul·.) Desmancho U. 2.." cel. §-o moclo da exectlçllo; é ex.ecudnrante a quaresma ao povo ignorante das ue doi ossos arliculat)os por eliarlhróse. A tal' por maior, ou cm maior quantia do que
aldeias, aUm de o prepal'3l' para a eles- exarlhrema, mais commummente dicta des- sc mandou, ou em consa diversa da que se
obriga.
locação, só lliOere da 10l'Cei:llwa por seu grau contém na sentellça; quando se condemna
ao não citado; quando se desattendem emExumlnRção, S. f. (do Lat. emaminaUo, de intensidade.
c os deriv.) O acto de examinar; exame.
Exu.·thr"lltl, ou - si ... , S. r. (do Gr. exal'- bargos, e alleO'ação, que é de receber seViei1'. I. 48t. Filos. de Princ. T. I. (. 25. § lhrósis) (t. cirur.) Deslocação das articula- gundo a lei. § 'ii.ncede/' a sua alçada, ouju1'isdicção; cOlldemnando em mais do que
Obra de - ; obra prima, trabalho em que cõe : é synonymo de exaTlhI'ema.
se esméra o omciat que quer examinar-se . ~xUl·tlc ..IRÇão, S. r. (t. cirur.) O mes- cabe n'eJla, seja cau a pecuniaria, ou em
pena corporal: ou entremettendo-se em capara Sf'r mestre.
mo que Desarticulação.
ExumiOlldo p. p. de Examiuar; e adj.
EXUSIICl'Ução, S. f. (do Lat. exaspeml'io) sos, que são do cOl1l1ecimento de outros
Submettido a exame; que foi ou é objecto O acto ue exasperar, ou exasperar-se; exas- magistrados, juizes, ou omciaes.
Excede.', V. intrans. Ser mais alto, sode exame. § Que fez exame. § Instruido, sa- . pero. § O estado de quem está exasperado:
bejar por cima: "com toda a cabeça cxcedia
bio: "pessoas vil:tuosas, 'f)rudentcs, e muy V. g. lal em a exasperação do seu animo.
exam'i1wdasu Rcs. C/tron. D. João lI. c. 3.
a~xns ••cri.dol p. p. de Exasperar; eadj. aos demais» (em tanto mais alto, quanta
.':x'lJulnndo.·, ", S. O qne, a que exami- Feito aspero. Gal/wg. 4. 62.. "toca o rabel, era a altura da cabeça) Viei1'a, 2. t: 358.
F.xccdér-Ilc: V. ref. Ir alem do que é
na. Vieira, 10. 153. § - s'ljnodal; eleito pelo com a seda exaspcrada com a resinau § lrribispo, para exami!l;ar ordlnandos, em t!leo· tado: "tumultuão os mais e:rasperados» Va- natural, ou conveniente. § Irritar-se, exasperar-se, sai r fóra de si. § Exceder-se na
logia, ou sciencias canonicas. § ii. adj.
nlta, f. 509.
ExamiDl\llIlo, n, S. (do p. fut. do V. Lat.
Exasl'Cl'Rdol·, .. , adj. e s. Que faz exas- bebi([a; bebel' de mais; embriagar-se.
Exccdh'cl, adj. 2. g. Que se póde exceexaminare) Pessoa que tem de ser exami- llerar.
Ex ..spe.·ú", V. trans. (do Lat. exaspera- der.
nada; que se apresenta a exame.
E1ccdres. V. Enxadrez. Palmo P. 3, (.
I;x8mlnór, V. trans. Averiguar a verda- 1'e) Fazer aspero. § Irritar, encolerizar: v.
de, força, momento, peso de alguma cousa, g. exasperar o injwiaelo com mais aff1'On- 126 V.
Excclção, e der. V. Excepção. Vieir. 10.
ou facto; a sua natureza, etc. por meio de ias. Viei1'. 10. 300. 4. teesse modo não é de
cxperiencias, meditações. § Considerar, pon- abrandar... senão... de exasperar (esses 15. 59. 2 e 227. Lobo, 86. Luc. 4, c. I. p.
derar. § Inquirir: v. g. examinar leslemu- barbaros)>> § Aggravar, exacerbar: V. g. 223. H. Dom. 1. f. 3. 310 V. H. P. 11. Dom.
nhas. § l1ecensear; revêr, observar minu - exasperar a dÓ'I' com magoas novas.
l. 1. 9. f. 19, 2. E!lJceiluar.
Exccllencla, S. f. (do Lat. eaJcellenlia)
ciosamente: V. g. examinar as conlas; e Ug.
Exn".'Cl·ú'·'llc, V. ref. Irritar-se, encoa consciencia, ou as acções cullJaveis, e pec- lerizar-se: ,·Jerturna exasperou-se com os Superioridade, que alguma cousa, ou pe,:cados. § Averiguar, tentar. e ~rovar inqui- fataes revezes" Eneiela. § Aggravar-se, exa- soa tem, avantajando-se as da sua espeeic, •
r!udo, ou ouservando a suffiClencia do ar- cerbar-se: v. g. exasperar-se a dóI', o mal. na bondade, virtude, graduação, ]1osto, e
tlsta, ou estudante, para vêr o seu aprovelEXI1IlII(WO, S. m. Exasperação.
qualquer boa qualidade, ou parte: "suberha
tamento; ou para se lhe permitlir, gue exerExi",ccÕCIl, pI. V. Exaccão. Ord. Ar 2.. Ó desordenado appetite de wceltencia» Jl1arl.
ça a sua arte, faculdade, etc. § ExaminaI' f. 42. ccempoendo novas pórtagens, exauc- Cal. 22.6. Ac. dos Sing. '1. 207. § Titulo que
o liv1'O; ver se contém doutrinas erradas, çõesu
.
se dá aos duques, marquezes, condes, bisou outros defeitos. § Examinar; provar. V.
Exa.. cto.·.. ção, S. f. Acção e elTeito de pos, camaristas, g'cneraes, etc. e actuaLelo Arc. rol. p. 34. cceste examinou a minha exauctorar. § Exaucloraçào militar; acto so- mente a pessoas de boa sociedade e ('S]JCpaclencia» (com temores, e falsas esperan- lemne em que ao militar se arrancam as cialmente ás senhoras; e sempre dizemos
ças.) Cam. Eleg. 2. lCexan/.1:nar-me a pacien- insignias em virtude da sentenca condem- vossa, sua CicceUencia; mas o pronome ellc,
cial> tea aguia examina seus tllhos hum por natoria.
.
e os adjeclivos referidos á cxccUcllcia,
hum aos rayos do sol. VieÍ1'. 3. 12.5. § -se,
Exnucto.'ácl0 2 p. p. de Exauclorar. Lan- usam-se na variação masculina, se é llOV. ref. Fazer exame de consciencia. § Obser- dim. V. de S. Joao de Deos, C. 2. p. l7.
mem, e na feminina, se é mulher: v. {{.
var-se com minuciosa attenção.
Exnuctorá." ou ES..utOl'á.·, V. trans. vossa Exccl/encia... eUe (sendo homem) sa~x ...ulná"cl, adj. 2 g. Que pode ser exa- (do Lat. exauclorare) Despojar da auctori- biameute attvel'Udo: e se fosse mulher, dimiuado.
dade, destituir do cargo. ~ Exauclorar um riamos, de sua Excellcncia ... cUa eslá bem
l_xí'tDl;ln, S. f. (do Gr. elC, fora, e an- militaI'; arrau(;ar-]lle as il1signias em a(;to cerla. Na Dcd'ic. da DescI'. dc Porl. de Leão
gcion, vaso) (t. anaL) Dilatação, ruptura ou soIemne, e em virtude de sentença condem- a sua Excellenciá (o principal Castro), se 10
outra perfuração morbida, d'um vaso san- natoria.
elta, referiudo áqueUe senhor, coutra a
Excu..dece." ou - descer, e der. V. analogia da lingua, e exemplos classicos.
guineo, sem abertnra para a parte exterior.
Escandecencia, Escandecer, etc. Vid. da Y. o notado em Santidade, Mageslade, Alte-

limar-se. § EaJallarr-sc a si mesmo; jactarse, gabar-se. § -se. a colcra, a bílis; (ph~·.
med.) accender-se, lrntar-se, e prodUZir
tambem irritacão ([os animos: "e:callar-sl}lhe a bil'is, fréme d'ira, que os poetas tem
odios do diabo- Sal. do Enlr.
Esnldcádo, n, adj. Alvar, de braneo
desagradaveI, enfarinhado. OUso 3. sC. I.
"tem hum carão c!calvifado, que lhe mata
toda a cOr que põe».
Exàmc, S. m. (do Lat. examen) O acto
de examinar; ou de ser examinado. § Averiguação, verincacão: V. (I. exame de algu-
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za. Nós dizemos os elescalços l?'ombelas, os dico, pelo qual se dilata. a acção para I excepção juridicamente: V. g. exccptuou o
aslulos espias, sendo homens, ainda que outro tempo, ou para e' propór em ou- nlu eti:;enclo, clc.
tambema se che espias femininos; mas quanto tI'O juizo, ou que faz com que se remate, e
.·:XCClthuír-He, V. ref. Concluir-se, isenaos títulos, a regra é geral. V. lJ. Pa- acabe a demanda do auctor, cuja acção ma- lar-se; collocar-se fora da regra ou lei gone{f. a el·Rei, e á lnlanla; onde se vê ob- tam; as primeiras eaJcepções são dilalorias, I'al.
servada. A mesma reflexão fique para emi- as segundas 7Jeremplol'ias. § Maior que loExcél'!tto,: m. (do Lal. cxcel1Jla, 01'lllll)
nencia, alias potencias, elc. Diremos porém ela - ; se rliz a auctoridade, exemplo supe- Extracto; aponlamenlo de noticia, ou doueslas, essas, aquelLas magestades, altezas, ri.or .a todas as réplicas, objecções,. contra- trinas, que e colhemos de alguma obra: t.
etc. homens, ou mulheres. § Distincção por dICçoes, que não tem que se lhe dlA'a; ou- g. excerptos de Tacilo, e em Per. Bibl. j.
excellente, fama, auctoridade. superior. li. tros dizem menos propriamente, maior ele p. 539. § -, adj Extrahido.
P. I· M6. 2. «a ambição he hum ardente loda -: superior a Ioda -, é egualmente
.'xce"siv..mentc, adv. Com excesso; de
desejo de ter honras, excetlencias, dominios, correcto; e assim, acima, além, lóm de modo excessivo. Vieim, 10. 65. L. § De rcetc. § Da?' ea;cellencia a alguem, dar· lhe loda -. § Leis ele e.l'cepyão; as que em cir- gradamente: beber exces ivamente. § Deesse tratamento § Ter excelLencia; ter direito cumstancias graves privam os Cidadãos dos masiadamente: excessivamente caro. § Ex·
a esse tratamento. § POI' eaJceltencia; loc. direitos e garantias constitucionaes. § Tri· tremamente, em grau extremo: amar Calcesadv. avantajando-se a tudo, ou a todos: V. bunaes ele e.'Xcepçâo; os que são criados ró- sivamenle.
g. Deus é o enle por exceUencia.
ra da lei para julgarem summariamente os
t:Xl'Cl'IsÍ\'o, ", adj. Em que ha excesso;
Excellênte, adj. 2. g. (do Lal. e,'Xcellens, chamados criminosos politicos em epochas I extraordinario: V. g. amor, pressa, lrabaenlis) Dotado de excellencia, extraordi na- revolucionarias. ~ A excepção de; (Ioc. Ilho -. § Su,ieilo eaJcessivo: que se lia com
I'iamente bom, superior, avantajado em prep.) excepto, além de, alvo.
excesso: exces ivo no amor, no 1mballw, ILO
bondade aos da sua especie, cla!'se: v. g.
f:xccpclonúl, adj. 2. g. (I. mod.) Que faz comer. § Exaggerado: preço exces ivo.
{I'ucla excellente; excellente tnelole, excel- excepção, que se afasta da regra ou lei
F.XCéSIIO, s, m. (do Lal. excessus, a, um)
lente capaâelaele, elc. ahe temeridp.de cuidar c~mmnm. \'. Exceptivo. § Crimc - ; (I. 1'0- Superioridade, sobejo, vantagem: v. g. /;
ninguem, que lia-de ser eaJlJellenle nas cou- rens.) que tem uma fórma de processo di- mais alto em (Tl'anr/e exces o: .. o excesso de
sas, que nunca exercitou" Paiva, S. 3.253. versa d'aquella que o não é.
gente, que o inimigo trazia" ..o eJ;cesso lic
lJalTeú'os,
55. Lus. l.,IO... E julgareis
1,xCCltclollúI1l11,nte, adv. De modo ex- de cinco mais que os outros" maioria, em
qual é maIs If:cceLlenle. Se ser do mundo cepcional; pOI' excepção.
quantidade, e em qualidade; dilIerença avallrei, se de tal gente".
ExCeltCloll""', V. intrans. (L. forens.) tajada, para mais. § Crescimento, grandeExceJlcntcmênte, adv. De modo excel- Oppór excepção em juizo: "caJcepcionou o za excessiva, mui extraordinaria: v. g. - ele
lente; egregiamente. § Excellenlissimamenle, reo com uma peremptoria. oppoz-se com uma m'vore: -chegar (ella) a tanto e.L·cesso»
superl. Marinho, Anl. L. 1.
ella.
V. do ii /'C. L. c. 14. e lIg. e:JJcesso ele bondaExccllclltisshuo, ", super!. de Excell,xC(,lltíll', e der. (ant.) V. Exceptuar. Ord. ele, que 1Jassa elas ma/'cas o/'clinarias: o e,vJente: -vi rtude - I I Al'1'. 10. 50. ,dei - I I Leit. A/: 3. 1'. 2&. L. "casos exceplaelos" e 5.
cesso ele jubilo; de alegria; extraordinario. §
Jlfisc. D. 12. p. 339. § Dizemos a quem tem &03. llpe!'soas e.rceplatlas na sua primeira, fig. Crime, delicto, acção, em que se excetractamento d'excellencia E:vce/lenlissimo e segunda lei» FI'. 'lh. ele Jes. 1'l'ab. 23. p. de a lei para mal. Fios. Sancl. r 24.7. M.
Senhol', Excellenlissima senhora: a E:vcel- 402 V. ecl. lG02. "eaJceplaçiío"
Lus. 3. IUI. peccado: .. excessos sensuaes,
lenlissima 7Jessoa ele V. Excel/encia, traz
Exce.ttí"ll, S. r. Clau ula; condição. Mon- não 1I1C dilata Deos a paga para O outro
Vieim nas Carl. li'eq.
•
le Ullivele, Etcp. 1J. 130.
Illnndo» Euli'. 2. 7. § EGcessos menlaes;
Exccllêl', v. traus. (do LaL. eaJce/lere) p.
;';XeCI)til'o, ", adj. Que faz excepção; (plir. mystica) diz-se da alma que sái de i,
uso Ser excellente, exceder, avantajar-se, que a contém, que a expressa: V. {f. dau- e se arrebata a contemplação de cousa essobrepujar, distinguir·se, estremar-se de sula, lei, il1lllug1Wção -; l'a:;ões -; clc.
pil'ituaes, celestiaes, etc. lJ. Fio/'. "nenhum
outros, ou entre, acima de outros. Arr. 7.
.:XCéltto, p. p. irr. de Exceptuar; que é destes tinha revelaçõe , nem visões, nem
22. edificios que excelLem.
exceptuado: de que se faz excepção. ~ Foi e.ccessos menlaes" § Excesso; grau extra~r
Exc···ls:tmênte, adv. Excellenl.emente antigamente usado como adj. variave!: v. dinal'io: v. g. exce so elo amo/'. § futpnsao,
altamente: v. g. excelsamente hel'oico.
g. exceptas as carlas elo marque:;: ..e,rceplas esforço extraorr1inario: V. g. excesso c/e anExcelsltiule, S. f. Qualidade do que é as partes liquidas" lei. Carl ...excepla só a c/ar, ele 1mballw. § Fa:;~r fJ:Fcessos por 0.1excelso. § Grande altura, elevação, subli· sua graça" lei. S. 5. 401. fl 10. 14. «cmcepla {fucm; ho.ver- e extraordll1artamente a seu
midade, eminencia. § Magnillcencia.
porem a fó do verdadeiro Deos» § Foi tam- respeito, excedendo o que se faz de comExcélso,
adj. (do Lal. eaJcelsus, a, bem usado invariavel na fórma masculina: mum. § Faze/' excesso; no fóro: V. Exced r
um) Alto, elevado: .. eaJcelsa roca" Eneidtl., v. g. "todas morrerão, e.1:Jcplo esta" Ooes, a jurisdicção; exceder o modo da excclI9. 2l. § fig'. Elevado, sublime, magnificente. Ch1'. Man. l. C. 2G. e Barros: ..eaJceplo os ção.
V. g. principe -, lem1Jlo - ; excelsa ma- sacramentos_ Vieim: "eaJceplo o que Jo"'o
F.xcídio, S. m. (do Lal. ca:ciclium) (I.
geslaele.
falarei» Id. I. 570. .. exceplo 1l[oyses" e /cl. poet.) I\uina, a solação, destruição: «o (J.J;Excênh'ienmélltc, adv. Com excentri- nas Carl. 1'. 2. {. 103. § -, s. m. O e:.cce· cidio Troiano., i. é, da cidade Traia. Uliss.
cidade, fóra do cent 1'0. § De modo excen- plo, on o atlclo/' e..vceplo (adj.); (I. forens.) 2. 4. -a destruição, e e:JJcielio de Jeru~alel1l"
trico, singular, original.
aquelle contra quem se propoz excepção ju- Vieim, 12. 9G. com matança total, grande
1';xccnh'lcidáde, S. f. (I. de astron.) A ridica. § bluitos grammaticos e lexicogra- estrago.
distancia, llue lia entre o centro, e o fóco pbos modernos classificam esta palavra co°
Ii:xc1It!Clltc, S. m. (do Lal. c.'Xcipiens, lis)
da ellipse, que descreve o planeta, ou a mo 1J/'ep.: ella porem não é mais que o adj. (I. de pharm.) Qualquer substancia, que
metade da dilTerença entre a maior e me- empregado adverbialmente. Provam-n'o os sel've de encorporar, ou dissolvei' os menor distancia do planeta ao astro, a cuja proprio exemplos adduiidos pOI' esses au- dicamentos, seja para ~hes dar uma fórma
roda faz a sua revol ução: Ja excenl?'icidade ctores: v. g. "não fallou nunca com Jlessoa conveniente, ou para lhes disf!l~çar o sabo~,
.':xc!siio, S. r. (do Lal. CaJC/,SlO) (t. de CIda orbita" !llechan. de IrJaríe. § Qualidade nenhuma de fóra, (J.'Vceplo com o seu conde ser excentrico: procedimento extrava- fessor" FI'. L. de Sattza. -o animal morde rur.) Acção de cortar uma parte, que e
gante, fóra das leis da prudencia, da boa em todos, e:JJceplo em mim; foge de todos, quer sepaml' do corpo; amputação: v. (f. a
ordem, e regularidade; singularidade, ori- exceplo de mim" n'estes exemplos eaJceplo - do 1J/'Cpúcio; ele um 7JolyPO.
ginalidade de caracter.
não tem complemento nem claro, nem oco
l,xcl!il1Íl', V. tran·. (I. Clrur.) Fazer uma
Exccnh'lco, ", adj. (do Lat. CaJ, fóra, e culto, portanto não é prep. .No incen- excisão; cortar. amputai'. .
dio
morreram
todos
os
habitantes
do
preExc\t.nbIllclíule, S. r. Qualidade do fJue
de cenlTo) Que não tem o centro commum
com outro; é opp. a cOllcenI1'l:co. § Cuja 01'- dio, e:JJceplo tt'es" aqui exceplo parece com é excitavel § FaculJade que tem os sures vivos
bita, e movimentos ainda não estão calcu- elreito prep.; mas verificaremos que o não de entrar em acção por elIcito de um estilados: v,. g. planelas exceutricos; que ap- é, alterando o eXQmplo do seguinte modo: mnlante; irritabilidade. Metlo, C.]J. 38. e
.., parecem JOe!'perados como alguns cometas; «morreram todos, e:JJce1Jlo en. Sendo a fór- C. ele Pltysiol. 1J. 58.
.
t::>;cltll~ão, s. r. O acto de excItar; O
que se movem em e:JJcenl?'icos, como os co- ma eu do pron. pess. empregada sómente
metas. § fig. tóra do commum, do regular: como suj., evidentemente c.'XcC'/Jlo não é seu eOcilo. § Provocação; instig-ação, estiV. g. p1'ocecli111e?tlo, camcler eaJcenll'ico; ex- n'este ca o prep., logo, não o é tambem na mulo. § E tado de exallação, de irritação.
E'xclt(..lo, p. p. de Excitar; e adj. Oe5travagante, exorbitante, cheio de ingulari- phrase antecedente, cuja construcç..'io é idenpertado, estimulado, incitado: .. Lede lá,
dades; original: -successo tão exorbitante, tica.
ExCClllu
....I..
ménte,
adv.
Em
excepção,
lede
lã; acudiu el-rei, Mcilado pela contrae e,vcenlt'ico de todos os calculos da politica, e previsão humana.
ou por excepção.
dicção" A. /lerc. Monge, C. 24, § Que se acha
.t:xcentrlco, S. m. (I. astl'on.) Circulo,
EltCelttuladO, p. p. de Exceptuar: V. o em estado de excitação .
ou orbita, que tem centro diverso do cen- verbo. Freire: "gentes excepluadas das leis
Excltlldor, ", S. e adj. Oque, a que excita, provoca, e. tilllúla, incita. /I. P. 7>. 2.
tro do planeta, em roda do qual se move da natureza..
outro planeta, n'es a orbita excentrica. §
l'xCelttu .. t1in', ", S. O que. a que exce- 5. 5. § (I. de ph,l's. moderno;) Instrumenlo
(I. mech.) Peça curva, mas não circular, ptúa, ou faz excepção. B. Plo/'. 4. p. 433. que serve para descal'l'egar a electricidade
dos apparelhos electricos ou do corpo eleque commuuica o movimento a diversas llDeos não he e:cceplttador de pessoas...
ExCelttUÚl', v. t!'aos. Isentar da com- ctri ado.
macbinas.
ExcillllUcnto, S. m. O acto-de excitar,
• ~xceilC;ão, S. t. (do Lal. eaJceplio) Acção prehensão, ou extensão da lei, ou regra. §
e em~ito de exceptuar. Limitação da regra, Propór excepção juridicamente: V. g. o l'éu fazer reviver, revigorar; impul!'o, incitaou lei COlDlI1Um, que não voga a respeito exceptuou a elemanela 1Jel'emplo?'iamente, al- menlo. v. g. excitamento ela lei, da inclusde alguma cousa, ou pessoa. Ar/'. 9. C. 7. legando com a senlenl:a, que7Jassám em,jut- Iria, das /orças vilaes, elc. II. P. p. 2. f.
"Cfue sem c.vcepção de pessoa se acceitassem (fado; moslmndo-se qui/e, e livre por escri- 10 l V. ~ Estado de excitação' o seu elfeitu.
§ (t. ph~'siol.) Estado de um orgão que é
todas, em sua igreja" AI. [;us. 2. 38. § plul'a pul/lica; elc.
I<:xceptu(ar, V. intrans. n. jurld.) Propó!' excitado.
A cousa excepcionada. § Processo juriII
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t;xcltànte, adj. 2. g. Que excita, ou desperta: "graça - . V. Preveniente. Atonl.
Arle, 10. 8. § ii. P a. de Excitar.
F.xeltàntcs, subsl. pI. (t. med.) Da-se
('~te nome a todos os agentes theurapeuticos proprios para estimular os tecidos 01'ganicos, para os tornar mais vivos c mais
promptos no exercicio das suas funcções, e
por consequencia para determinar uma acceleração do~ phenomenos vitáes. lflelto, C.
e G. de Physwl.
.
• :xcitiu·, v. trans. (do Lat. e:vcttare, e
assim os derivad.) Desperlar, estimular, incitar: «furor divino, que excita os poetas..
Lobo, {. 42.• premios excilcw a mOCIdade a
estudar. Excitar á vi,'tude, a proseguir em
alguma empreza, a lJelpjar, etc. mover, activaI', espertar o animo. § (t. med.) Produzir excitação; estimular. § SuscItar; Icvanlar: v. g. excitar uma sedü;ão, wn motim:
it. excitar pennas contra seus escl'iplos; excital' queslão. Vieira. § Reedificar: «e$cilar
cidades!) Vieira. § "Fazer reviver: «excilar
leislJ fazer, estatuir de novo o mesmo, que
se ordenava em all?Ulna abrogada, ou caida
em desuso. Provo ao, JJed. Chron. 1'. 134 2.
ExcUór.sc, V. ref. Animar-se, incitar· se:
lJ. g.- a peteja,', etc. S Irritar-se, eoco·
lcrizar-se, exaltar-se.
(Excitar, Animar, Alentar. Syn.) E:ccilal'
é inspirar o desejo, ou despertar a paixão.
Anima?' é dar actividade, calor á acção ja
começada, e impedir que ella a[rouxe. Alen·
lar é dissipar o receio pela esperança de
nm bom exilO, e fazer prevalecer o motivo
da gloria, ou do interesse ás apparencias
do perigo, ou aos sustos da cobardia.
I~xcltoth'o, n, adj. Que excita, que tem
virtude, ou propriedade de excitar; excitante, estimulante: V. g. remedio. poçào -.
E:>.cltutódo, o, adj. p. uso Excitativo,
J1xcltitvcl, adj. 2. g. Susceptivel de ser
excitado.
Excito-motu,', - moh'lz, adj, S!lstema
-; divisão do s'ystema nervoso que, formada pelos tuberculos quadrigeminos, a espinhal medulla, a medulla alongada e os
verdadeiros nervos espinhaes, é posta em
acção pelos agentes externos, com inlluencia directa da vontade.
ExclolDoçiio, S. f. (do LaL. exclamalio,
c assim os deriv.) Clamor, 011 esforço da
voz, dizendo palavras sentidas, e patheticas de qualquer modo: V. g. rxclamação de
d6r, de im, de alegl'ia, elc. § I1igurn de re·
lhorica, pela qual se nomeia, e invoca alg-uma pessoa, os mórtos, alguma cidade e
I'allando com ella se expnme, e pondéra
alguma cousa de paixão, e affecto vehelUente. § Ponlo de exclamação; (t. gramm.)
signal ortbographieo que se usa depois de
uma exclamação (!).
ExclllDlÚdo, p. lJ. de Exclamar; e auj.:
«sermão mais-, que prégado.,
t;xclnmlldor, u, S. Pessoa que faz exclamações. § iI. adj.
Exclumúr, V. trans. e intran . Levantar
a voz, bradar. Vieir. 6. 356. 2. "haverá, quem
não exclame com as vozes do evangelho» §
Fazer exclamação; proferir alguma cousa
cm tom exclamativo. V. Exclamação.
E:lcloUlntívumcnlc, adv. De modo exclamativo; com exclamação.
ExcluJlUlth'o, o, adj. (t. de gram.) Que
denota exclamação: V. g. lJOnto-.
":xclnmntórlo, a, adj. p. us. Proprio da
c~clamação : V. g. tom exelamatorio ; pres-

sao-.

E1chulir. V. Excluir. ined. 3. 339. «exeludisse delle (do feito) ao conde seu tiD"
Rçctllido, p. p. de Excluir. Ounha A1T.
9. tI. {. 247. 3. V. Excluso.
J!;XClIlÍl', V. trans. (do Lal. e:ccludere) Deixar de fóra ; omiltir. V. g. na Pl'On1oção dos
minislros excluiu aquelles qtle, etc. § Excluir
da hcmnça; privar d'ella. § Excluil' ,. não
admiltir: exclnir (te um concurso. ~ Pôr fó-

ra, expulsar: excln!r de uma aSSOCiação, de
um cargo, etc. § TIrar do numero, hsta.
ExcIIlÍl·."C, V. rer. Deitar-se fóra, isenlar-se "as aspIrações da devoção e o estrepito dos deleites succediam uns aos outros
sem se excluirem" A. Nerc. 1110nge, c.20.
";XCIIlSiio, S. f. (do Lat. exclusio) O acto
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de excluir, ou !er excluido : V. g. tem na corpo, como inulil para se animalizar: V.
sua mão a exclusão de quem quer desl'avo- g. as saliva, urina, fézes do que se comeu,
Tecer: .muito lhe custou a exclusão do om- suór, elc. § Diz·se mais particularmentc

I

cio"

_. .
s. f. Exelusao. § DIreito de
excluir. § Dar e.l'clusiva; excluir.
..~:< 'lllsinmlimtc, adv. Com exclu!!ão; flcando exeluido, de I'óra : v. g. até o terceiro
exclusivamente (ficando o terceiro excluido);
é o{lp. a inct,usivamente:_ <dimitand? a import~çau a elfelt.os da naçao faVO!'eclda, exclttSL1:amenle dos outros estrangeiros.
Exclll!Jil'ismo; S. m. O est.<ido de exclllsão cm que alguem ou alguma cousa está
ou Ilca. ~ Systema de excl usão, e quc faz
repellir tuclo, que é contrario as proprias
ideias, interesses, etc.: o exclusivismo poliExclusÍ1'u,

lico, pal'lidario, etc.

ExCltlI!Iivístn, adj. Que segne o exclusivismo; que só admitte o que é conforme a
suas ideias, aos seus iuteres es, etc.
E>:clusn'o, la, adj. Que exclúe: V. 9. clattsulas, lermos exclusivos; pl'ohibiçíies xclusivas, leis-o § Privilegio exclusivo; oncessà.o esrecial do governo em faver dt~ alguem
com exclusão de todos os outros para uso
e exploração de alg'um invento, descoberta,
etc.
EXI,lúso, p. J). irr. de Excluir; excluido. Pinhei1'O, 2. 56. «ninguem foi excluso da
tua liberalidade!)
Escogiluçíi.o, s. r. O acto de excogitar;
invento.
E:-.cogltudó,', n, s. Pessoa que e:\':cogita.
E.xco:;ltiu·, v. trans. (do Lat. excogitarc,
e os deriv.) Pensar, meditar para achar alguma cousa de <lirticil invenção, não obvia,
mas nova: V. g. excogitar 1'a~ões, pTovas, 0,1'gmnentos; palavras lJam se exprimir; pre-

textos, sublile;as, lmças, lormenlos. M. Lus.
7. 571. V'ieira, 7. 214. «excogitm' subtilmente o alivio- Id. l. 596.
Excoglt,n'cl, adj. 2 g. Que se pódc ex-

cogiLar; susceptivel de ser descoberto ou
inventado.
Excommlllll;uçi'io, S. f. (au!.) Excommunhão.
EXI'ummnn;;ádo, p. p. de ij;xeoDlmungar. Ac. dos Sing. 2. r 177.2. S-, s. Que
som'eu a pena de excommunhão.
E~conllll.m~ál·, ou Exco",un~i'r, e o
derivo v. trans. (do Lal. c.vcommunicate) eparar, excluir da communicação com o
fieis na participação dos sacramentos, c offieio, Divinos: é a maior pena da Eg-reja
catliolica. § - bichos, ou insectos que l'a:;el1l
damnos e infeslam os agros, e seáras; obl'igal-os a deixai-as em Virtude cle certa~ pt'Cces da Egreja, sHgundo a ré. JJ. 2. 3. q.
Excommllnhào, S. r. (do j,at. ex, I'óra, e
communío, communhão) Exclusão, privação
da communicação com os fieis, e do uso dos
sacramentos, e offlcios Divinos: é a maior
pena da Egrejacatholica; anáthema: «I'ulminar eellsuras, e excommuJlhão" § E:veom?1'<1tnhão menor, priva os fieis de poderem receber os sacramentos; a maior, de os poder
receber, e administrar. § Excm1l1n:mhào;
pena posta pelos magistrados Judens tolerado em POltugal, antes de D. Manuel. Orel.

ArF.xcemmunlul",
L. 2. 81. 25.
(ant.) V. Excommungar.
07'(1. AI- L. 2.

K"cIll'luc"o, S. r. (do Lal.. elllcOl'ialio) (L.
med.) esfoládura.
EXCOI·I....lo, p. p. de Excoriar (t. cirm·. e
med.) Esfolado. § A que se tirou a pelle.
EscOl'llir, ou Escol'iu,', V. tran . derivo
(do Lat. excoriare) e (t. cirur. e med.) I~sfolar. § Tirar a peUe. § iI. K-corificar.
Excorlár.se, V. reI'. E. folar-se: «escoriarem-se as nadegas aos doentes que estão
muito tempo na cama.. FerI'. CirUl'g. 193.
ExcorJlcaci'if), V. Deeorticação.
Excreçiio,- S. f. (do Lat. excretío) (t. ph.l'siol.) Acção pela qual certos orgãos expellem as materias liquidas ou solida, que
contem: V. g. excreção da. saliva, do muco

das materias fecaes, e immundicias.
ExcJ:'cmcntoso, óS'" adj. \)a natureza
do excremento; excrementício. Madeir. 1'.

2.

f.

138.

Jo:xc,'cscimcin, S. f. (do
lia) A elevação para c)i ma

Lat. e:Iicresc~n
da superflCle;
saliencia: v. g. "excrescencia ela carne da
(erida, que 'tica mais alta, e sobre li olivel
da pelle, e carne em redol·!). Luz ela 111ect. p.
4. ~ fig. Superlluidade, excesso.
.'xc"C,",CClltc, adj. 2 g. (t. med.) Que excresce: V. g. carne -.
EXIWCr.lCCI', V. intrans. (do Lat. excrcscere) (t. med.) Crescer para fóra, como a carne e ponjosa das feririas.
Exerctnllo, ", adj. (t. med.) Evacuado,
lançado Fóra do corpo pelos vasos excretorios. § il. p. p. de
Excrcl';I', V. trans. (t. med.) Evacuar,
expeli ir pelos vasos excretorios.
J~>:créto, {l, adj. (do Lat. excrelus, a, um)
(I. med.) Separado pelos vasos excretol'los.
J'riall. P. 2.
11'l., § S. V. Excretos.
·.Il~xCl'etill'. O mesmo que Excretorio. Mel·
lo, C. p. 2:1. «orgão p.xcl'elor".
EXCI'el,ól'io, ", adj. (t. med.) Vasos excrelorios; que servem de separar do sangue
a oaliva, a urina, o suõr, etc. § Pellos -;
(na boI.) os que estão collocados sobre uma
glandula, e ILJe servem de conducto excretor. 81'01. D.
EXCl'éIOS, S. m. pI. (I. med.) Todas a
materias supernuas, ou nocivas, que se
evacuam do corpo, pelos va~os excretorios.
"~x.c'·lIcill"tC, p. a. de Excruciar; e adj.
~ g. Que atormenta, que amigo; cruciante.
s,:xcrllclill', V. trans (do Lat. excruC'iare,
der, de crtla:, cis) Torturar; atormentar muito, anJigir, etc.
g,;xcu1ttnçuo, S. r. Desculpa, escusa.
EXCIII'OlUO, S. f. (do Lal. excursio) Entrada do inimigo, que vai correr ao territorio
alLJeio, ou ao acampamento do exercito contrario; correria, cavalgada, 111. Lus. 1'. G.
362. § Saida de passClo. ou jornada para
os al'fedores, a pequena distancia do logar
em que alguem reside. § Excursão artistica, sCÍlmlifica, elc.; passeio ou jornada que
tem por fim estudar um loltar, sob o ponto
de vista artistico, scientilico, etc. Veiga,'
Elhiop. r 16. § DigressãQ, divagação fora
do a sumpto de que'se tracta.
T'XcOl'sion'lltn, S. m. O qne faz uma excursão de recreio artistiea, ou scientitica.
1"1dll'~IO, S. m. (do Lat. e:llcul'stts) Discur '0, razoamento alem do principal as:nmpto, digl'es ão, divagação. JJ; Flor. «sem
exCUl'SOS. desvios do lhema.
l':xcur>ló,', n, S. (do Lat.) Pessoa que faz
excnrsão, excursionista. S it. Que faz excurso.
ExcuslÍ.·, e ucri V. V. Escusar, etc.
;;;xcnHsão, S. r. (do Lat. excussio) (I. 1'0rens.) Exacção, demanda', e execução do
principal devedor: "antes de demandar o
fiador deve-se fazer excussào ao Ilado, ou
principal devedor, até exl1aurir os bens
d'elle, e não sendo bastantes nos do fiador
pelo resto"
E 'clllido, p. p. de Excutir ; e adj. (t .•
forens.) EXllcntado ; em quem se fez penhora em seus bcns, e execução pela di vida.

r

r
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Excntil', V. trans. (do Lat. excu,tel'e) (t.
forens.) Executar' o devedor principal primeiro que o nador, até exhaurir os seus
hens, c uão chegando para pagamento do
credor, tem este recurso pelo resto ao Ilador. Ord. L. 4. 59.
Excc,'uçiio, . r. (do Lat. exsecl'alio) Maldição, imprecação, abominação, detestação
de alguma cousa, por má, impia, perversa:
ea;ecl'ações contra o Ceo" Vieira, 10. 255. ~.
§ A pes oa ou cousa execrada.
(Execração, lmprecação, Maldição, Praga.
nasal, da w'ina, das matenas I'ecaes, etc. ~ Syn.) Pela 'imprecação invocamos um poA materia excremenlicia.
der superior, e 1111' pedimo', que JullUJne
Exc,'cmclltÁcio, n, adj. O mesmo que males contra alguem. Pela maldição deseExcrementoso.
jamos, annullciamos, auguramos, ou invoExcl'cmênto, S. m. (do Lat. ea:eremen· camos males sobre alguma pessoa, e tal vez
lum) Tudo o que a natureza expulsa do os decretamos contra e1la. Pela execração
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tiramos, ou desejamos tirar a alguma pessoa ou cousa o que ella tem de sagrado;
ou antes faccoromodando-lIos mais ao especial sentido, em que aqui se toroa o vocabulo) pómos, ou desejamos por essa pessoa, ou cansa fóra da protecção do céu;
provocamos contra ella a ira celeste. Pela
1Jraga invocamos algum grande mal, algnma desgraça, ali calamidade sobre alguem.
imprecação é o contrario de eleprecação;
dep"ecar é pedir a Deus que nos li vre do
mal, que o desvie de nós: imprecar é pois
pedir a quem tem esse poder, que lance o
mal contra nós, 011 contra alguem. Maldição é o contrario de benção, ou (como ainda diz o vulgo) de /mndição : belHeU:;el', ou
abençoaI' é desejar, anuunciar, augurar,
talvez decretar bens a alguem: suppõe
quasi sempre uma especlC de auctoridade
reli~iosa. Abençóa Deus, abençoam os sacerDotes, os paes, os padrinlJos. Deus abençóa decretando: os homens desejando, augurando, etc. Amaldiçoar pois é desejar,
augurar, ou decretar males contra alguem.
Execração é o contrario de sagmção. Sagral' é destinar uma cousa para o ministerio,. ou serviço da religião; oll'ereccl-a especialmente a Deus; pól-a no numero das
cousas sanctas, e debaixo da protecção celeste: execraI' pois é tirar-lhe todas estas
qualidades; lançar sobre ella uma especie
de anathema. Pl'aga finalmente é vocabulo
generico, e significa calamidade. O vulgo,
«lIe não sabe fazer dHl'crença de vocabulos, emprega este para exprimir não só as
impl'ecaçôes, mall.lições, e ea:ecraçôes, mas
tambem toda a sorte de phrases de semelhante natureza e tendencia, envolvendo
todas debaixo da expressãó pl'agurjal', 1'0-

mento de alguma diviua, etc. § il. o musico, que executa. § il. p. a de
.
..
EXCCllt~·..·, V. trans. POr em elTello,.el1eltuar; dar a e!,ecução o que estava proJectado, traçado, 1I1tentado, mandado, ordenado;
cumprir, v. ,g. ~ sua voutade, a ordem, a
~entença: daqUI, e.I!ei!Ular o con,demnado;
1. é, dar-lIJe o supplLclO a que fOI eoudemnado pela sentença: serão exccltlados como
qpalquer peso oa villl 01"[: [,. 5. T. 139. '2. §
J!,:r.ecu.lar o devedol' ; obl'lgal-o a pagar em
virtude de mandado, ou sp.ntença, llenlJorando-Jlie os bens, etc. !ii Eucutal' bem ou
mal algwlla arle; exercer-a; fazeI-a bem ou
mal. § Execulal'1nusica; V. Execução. § E::cecttlar as l'arças ; llsar d'ellas, empregai-as.
Palm. P. 2. c. 106, "orrecey as armas, esse-cula!! as lorça.s nas cou as <Iue vos parecem
ju las» "e o /.tolpe em mlUl execule a parca
durall M. C. l'l. 19. § E:cecular a espad.a em
lranccs varios. M. O. 1. 100. exercitar, Ilsar
d'ella. g E:vecntar; cumprir: """" o seu desejo» Paiv. S. M. [,us. 2. f'. 0.1. 2.
E .. _ IIlítr-",c, V. reI'. Empregar-se, elTeituar- .~: V. g. S.lLUJI'a se executa em nossa

a eJJegese do implacavel commentador»
IA.o.uvel J~el'C.
Monge,
23. § Exegese 1tllmeriea,
lmear; (t. anL de alg.) extracção nume-

gm' pragas.

IlXCCI'Útlo,

p. p.

d~

Execl'ar ; e adj.

AIT.

q,. 2q,. "nome execl'ado, maldito, etc.
Excc,'udor, adj.
Ilxccrl\ndo, u,

e S. m. Que execra.
adj. (do part. fut. do
verbo Lat. exsecl'al'e) V. Execrave!. Dmi:;,
Ode a Nuno Alv. Bolel/w: «e:cccranda fome
do oiro, da eubiça!» J'ÍlJira, 11. Flor. 2.

3!JJ.

Exec"I\ntc, aujo 2 g. e p. a. de
Execrlí,·, V. trans. (do Lat. e:vsecrare)

Detestar, abominar, como muito mau, impio; amaldiçoar por tal. iltarl. úàt. «- todos os deases falsos» lJiniz, Pinrt. § V.
Aborrecer, syn.

EXCCI'otÓI'lo, u, adj. Que contem exeeração; v. g. jU1'atl!enlo execratorio; que
contem execraçào, contra o que falla à verdade, ou ao promelti.do debaixo de juramento. /tlart. Cat. r. 192.
l~xCcrú\·el, adj. 2 g. (do Lat. e:csccrdbilis) Abominavel, detestavel; digno de execração: V. g. ceremonias execraveis. n.
FIm'. 2. 169. «vicias C3Jecl'avcis» e 174. "peccada execravet"
ExeCl'lÍ.\·clnuintc, adv. De um modo
execl'avel, ou execrando.
Execnçiio, S. f. (do Lat. c:cccu/io, e os deriv.) O acto de executar, ue levar a etreito
o que se pensara ou resolvera. § PÓI' em
c:ce~ltção; dar á execupão; executar, realizar,
tornar elfectlvo. § O acto de cumprir mandado, preceito, sentença do rei, Juiz superior, judicialmente (que é C3Jccução viva), ou
sem ordem de juizo. § Ji'a::;er e:cecução; (phr.
judic.) penuorar. § Uma ea;eettção; os autos
d'ella. § il. O cumprimento da sentença de
morte; a morte do condemnado. § EJJecurAio; maneira de ser executada ou interpretada a musica vocal ou instrumental: V. g.
a musica sel'á má, mas a execução f'ai boa:
a opem leve uma bella execução. § ~rodo especial por que um artista desempenlJa o
seu trabalho: é um pianista de !/I'ande execucão. § Cumprimento: v. g. execução da
Sltá vontade; execução da lei. § O mal que
resulta do cumprimento de ordens iujustas,
vexatorias, etc. : v. g. fazendo nos vassaU~s
(o tyranno) grandes ecrúas execuçõe . § fig.

A. artilheria, a baioneta, a espingardaria (ez
grande execução nos imm,igos. V. Executar.

. a;::.:ecudor. (anL) V. Executor.
Ex"cnhldor. (anl.) '. Executor.
Execuh\lltc, S. 2 g. (t. for.) Pessoa

que
executa judicialmente a outra, pelo paga-

m/sena. Lobo,

I. 7a.

.c:-ccutru'cl,

tar-se.

allj. v. g. Que pode execu-

adv. Por modo executivo. § Cobl'al' dividas e:ccclllivamente; procedendo a pen11ora, e arremataçfLo de vens,
se o devedor nao paga quando deve, e é requerido, sem mais fórmas do juizo, v. g. na
cobrança de alug'ueis de casas, e semellJanteso
E ccutí\lO, I', adj. Que executa: V. g. homem executivo; que executa os seus intentos, projectos; que executa a lei, sem se
descuidar d'isso, nem afrouxar da sua obrigação. V. do Al'c.r. 53.3. "mas avia-o com
homem execltllVOIl § Que põe em etreito a
promessa, ou ameaça, que vae dizendo e
fazendo. !'\ -Que actúa, e obra COUl eJ'hcacia, e força. Vieil'. 1. 251. -o Jogo he
elemento c"lleculivo e consumidor de tudo»
',c.veculiva diligencia" P. Per. 2. C. /1. § Remedio, veneno exclltivo; presentaneo, prompto no seu eO·eitp. § lJoença executiva; a que
mata logo. § Poder cxeculivo.: V. Poder. §
Manrlad~ e:vcculi'VO; em virtude do qual se
faz execução, penhora, etc. § Via CJJe~ltllva;
juizo sOllHna!'io, em que se co~hece de_plano, sentencela, e manda dar a execuçao a
sentença: em que se procede à penhora, e
arrematação de bens logo para pagamento
de certas di'lidas priviligia.lta., como as da
fazenda publica, que se «obram pela via
summaria ue assignação de dez dias ao deveelor, par2 allegar de facto. e direito COI1tn. a elLeeução, e arrematação dos bens penlJorados.
t;xeClll.Or, :t, S. (do LaL c"vsccutOI') Oqne.
a que executa. § Testamen tei i'O. Côrlcs de
.';xccnth·ulUcnlc,

r.

Sanla)'cm de 14'27. C. 7. Orei. A/.2.
!J2.
"exeCILtores para cumprir o testamento. §
EXllG1Llor mór do l'eino; uome de omcio antlJ!;o. Vicia de Sever. nas Nol. § E.ccculor de
alia jusliça; o algoz, carrasco, verdugo.
Executores; sc. de sentença. de morte. Vie,:r.
10. 167.2. § -, aujo Que pxecuta: V. g. mãos
executoras da vontlU/e. Uti. S. 3. 11.

8i'l

C.

nca, ou_linear da.s raizes das equações, i.
é, soluçao 'numeflca d'estas equações, ou

sua construcção geometrica.
E.xeg~ta, 8.. mJdo ql·. exégêlfu} O que se
dedica a exphcaçao e IIlterpretação dos livros sanctos.
Excgétlcu,. s. r. (l. ant. de al"'eb.) Arte
de aclJar as raizes das equações d% um problema, quer em numeras, quer em Iinlia ,
segundo era numerico, ou geométl'lco o
problema.
. Exegético, li, adj. Explicativo, expositIYO: 1!. g. diccionm'io exegetico. § Theologia
exegeltca; a que explica a Escriptura sagrada.
.
Excmir. V. Eximir.
I!JxcUlI.ção, s. f. (do Lat. IJlFemplio) O
acto de eximir. § O estar eximido, lsento
ou desobri~ado, li vre da sancção da lei:
"as ea;empçoes dos embaixadores. [,obo, {.
30. "sem privile"'io e exempção» Ol'd. [,.
3.JJ.. 8. e fig -la lei da mOl'te, dos ca/'gos,
O//ivtOS. V. Isençao.
Exemi.I!ido, P'. p. de Exemplar; e adj.
Rep~ehendldo, ea 'lIgado. § COUlparado, e
traZido como exemplo, para ensino aviso
e correcção de outros, "que se emendem do
mal, p~lo que som'eu quem é esemplttelo,
ou traZido pal'a exemplo» que se escal'mentem n'elle. P. da 11. Gen. I. 1J. 273. Doc.
de 1360. § Confirmado, ensínado como exempio: "como as moedas correm muitas
mão, fica mui ea;emplado o acerto, ou desconcerto (orthographico) d'ellas» [,eão, 01'llwgl'. r: 2040. iVão exemplado; não fundado
cm exemplo :ou facto precedente: -proecdimento irregular, e não exemplado no
tribunaes d'este reinoll "castigo exorbitante
da ilumanidade, e raras vezes, ou antes niio
exemplado senão nos memoriaes da tyraluall
a,;XCIllI.lutlor, u, S. O que, a que faz
exemplo, castigando, corregindo, emendando: V. g. exemplador elos maus, e P/'olél'vos.

I';xclllplúr, S. m. (do LaL) Molde, ou
modelo. § fig. B. Fto/'. 2. 190.• Job he hum
CJJemplal' da paciencia. "Job alcançou o titulo não só d~ ex~mplo, mas de e:vemptal'
de toua a paClenCIa» (flue deve servir de
modelo) Jliei/'. 16. 80. 2. "a virgem Maria ...
este lIe o e.'vcmplar a <file deveis compor
todas as vossas acções» id. II. 317. '2. "o
c.cemplar de toda. a verdadeira jusliça"

Paiv. S. I. f. 23~. § Exemplar de 1l1na
obra; (l. usual.) o volume, 011 volumes
que a compõem: copia do original, ma~
nllScri pIa, ou impressa: edição de 5.000

exemplares. No mesmo enlido se diz exernplar ele uma gI'aVUl'a, de uma medalha, ell;.
íl Copia, imitador: "llemon exemplar de
~Jarte» (que o imita) Eneict. 9. 165. "Francisco, wemplal' de ClJristo. § Individuo de
nma especie ou variedade animal ou vegetal, que se conserva n'uma eollecção de
historia natOl'al para dar a conhecer essa
especie ou variedade. § Individuo acommettido d'uma doença, que serve fi'um hospital para o estudo d'essa doença. § Y. &cem-

Executor,a, S. r. Jnizo, ou repartição
por onde corre a execução das rendas, e pio, syn.
dividas de alguma corporação. Reg. 29 dez. .Excmpllí~·, adj. 2 g. (do Lat. eaJempta1751. c. l. 1..
I'IS) Ql1e da bom exemplo: V. g. varão
Exccllló"i:omentc, adv. Por carla exe- exemplar. Vieira, l. 376. § Que deve ser
cutoria.
Imitado: V. g. vida exemplar. § Que faz
li:. 'ccutó"io, ", adj. Carla executó/'ia; a exemplo, e escarmenta: V. g. easÚgo exemqne se passa para fazer execução fóra do piar. /tI. [,us. 2. r. 58. 3.
termo da cidade, onde assi te o ministrt) ou
ExcmJ.lá,', V. trans. Na ChI'. de lJ. Fern.
juiz da causa, requerendo-se a execução ao o infante, que matou sua mulher, irmã da
deQrecado.
rainha, lhe áiz: "VOZ me ea;emplasles, di.:xed'·lI, S. r. (ant.) (do Gr. exed/'a, logar zendo que ereis casada comigo, porque elonde se sente, de ex, fóra, e hedl'a, cadei- rei o veio a $aber, e me puseste em risco
ra) logar a modo de portico aberto, onde de perder a vida» Sera do Hespanhol elese ajuntavam os sabios, philosophos a dis- xem.plar, dilfamar; vós me fostes dilfamar :
ou antes, fizestes, desl;()brindo as nossas voputar, e conferir. etc. Leão, Odg. f. 21.
Excgé8e ou I!Jxe;;ésis, S. r. (do Gr. C3Jé- das, que eu (asse cilada pOI' e:vempto de mau
gesis) Explicação, ou eXlJosição clara de al- (eito, e mal obmr em casamento deseguat :
guma cousa que parece dHficil, pOI' em. de fi.zesle~-l1w nolaeto, ou nolavet, IJ lJcssoa d'
palavras por meio de outras que tem o mes- se t'razel' por exemplo; como o pae de Homo sentido, aiuda que não tenham o mes- racio o faZIa na doutrina a seu filho. § Dar
mo som; discurso inteiro feito para expU- I castigo que fique para exemplo, aviso, encal' alguma cousa; commentario. "era ter ri- siTIO que retenha os outros, e os enfreie,
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gue não ourem outro tanto, reprehender.
~ Comparar, e trazer como exemplo, para
nsino, aviso. correcção, etc. E/egiada, r
200. es/. I. "não lia força que e.7lemlJ/e, bonra que o anime o já medroso imigo» excitar com exemplo. § Fazer ficar em exr.mplo,
assignalar, abalizar. E/c(Jiada. r 186 v. cs/.
:lo "o não visto valor alli exemplando" e a
235. est. 2. "valor exem]Jlão, com que o
mnndo avi são da honra e primor da Lusa
gcntc" § Mostrar com ostentação, e desvanccimento: "lutador que anda mostrando
a todos, e 6rcemplando a fog-aça, que levou»
Iganhou) Fco, Q. P. 2. r 30. 4. § Exent,jlal'-se, v. reF. Publicar-se, ostentar-se;
apregoar-se: v. g. exemplar-se a fé no
orienle. E/cgiada, r 130 V.
F.Xemlllurld.lde, S. f. p. uso Qualidade
do que é exemplar; edificar:ão.
F.xclIIl.l.l,·lo, S. m. (do Lal. exemplarium) Livro, cujo contexto é collecção de
exemplos, e successos, de que se póde tirar doutrina. avi os, e escarmentos. Cam.
Sono 4. o u a IIg. "a fortnua me fez copioso e.rempla1'io para as gen tes»
.'lxCIlII.lnrí""'!luo, ", sup. de Exemplar:
"pacicncia -" V. de S. João da Cruz, r 276.
""ida -" B. Flor. 3. 147.
F.xCmllllll·lIIentc, adv. De modo exempIar: v. g. viver, proceder -. ~ Casligar-,o
d modo que sirva de exemplo, e escarmento a outros, que não pequem no mesmo. Vieil'. 5. 503. 2. "castigar ca:emplar?llenlc a atrocidade".
.
Ho::mlllpliflcuçiio, S. r. Acção de exemplillcar, de explicar por meio de exemplos.
":xemplificár, V. trans. Declarar, provaI', conílrmar com exemplos: 1). (J. exemplificar a l' ora /heorelica. .§. Applicar: V. g.
exemplillcaram o seu adagIO.
F.~CJl1I.IIUcntí"o, n, adj. Que serve de
exemplificar, e declarar como com exempio: "clausulas I~vemplifica/ivas." V. Taxativo.
F.xeml.lo, S. m. (do Lat. exem]J/wll) Cousa proposta para se imitar: "para que eu
eja exemplo a outros" Palmo P. 2. C. 138.
~ Mlllde, modelo, exemplar, espelho. Lobo,
P;o/. 8. lel. Pereg. "Cimea gloria de amor,
úemplo de belleza.. "CFO ec?'emplo, c 1'13trato dos bons reis.. Arr. 5. 8. ,,0' formosura e.'vemp/o de belleza.. Lus. § Cousa proposta, para se aprender a pl'alicar o que na
regra se en ina. ~ uccesso, de que se lira
dontrina para a vida, prudencial, ou moral.
§ Succes '0, qne serve ue norma para e
obrar o mesmo em ca o analogo. § Succcsso, de que se faz argumento para d'eJlc, e
do que ]Jassou se tirar regra, direito, modo de proceder legalmente, ou em cousa de
merc'" e graca. § Tomar e,cem1J/o de a/quem, ou de aíO!t1n successo ; aproveitar-se
do que viu fazer, para o imitar, lJara se escarmental' elc. § Dar bom ce.?·mp/o ; proceder bem.' § Segttir o ememplo; imital-o. §
Tra:.er efl'elllp/os ; i. é, successos de que se
faz comparação com outro, ou tira doutrina, regra. § Pór exemplo cm a/(Juem, ou aIquma cousa; fazer d'ella exemplo. § Fcuer
e.rem]Jlo em alguem; casligal-o exemplarmente. E/efliad. C. 2. r 34. novo cd. (castigando os 'Mouros que cercaram ~razagão).
(Exem{llo, Exemplar. S,I/»'.) O c:cemplo se"'ue·se, Imita-se: o e3:emplar copia-sc. O
erWm1l/0 é um facto, uma_ ac~ão, um. m9do
de proceder, que se pl'OpO~ a nossa Imitação, e que. nos póde servir de norma en)
circurnstauClas semelhantes: o e:cemplur c
um original completo, que se TIOS olferecc
para exactamente ocopiarmos. Ohomem prudente, e avisado, procedendo de certo modo, cm certos casos, ol1'erece-uos uma reg'ra de proceder; pMe servir-nos de narina em casos analogos: dá-nos um e.7'6111]1/o.
O homem virtuoso e jnsto, que constantemente dirige as suas acções pelo caminho
da honra, da probidatle, E' da virtude, ol1'erece-nos um original, que devem copiar em
i mesmo todos os 'I ue aspi ram á veruadeira gmndeza moral: é um exemplar.
IheJllp,'o. V. Exemplo.
Exemllfulllentc, adv. Com liberdade,
i'enção : V. O: de f0.r0l tributo; ou sem embargo da lei restt'lctlva. Ord. 2. 18. 3. "o

r

EXE

EXII

que possuir bens exemp/amente V. Isenta-I EXCI'cltànte, adj. 2. g. Que se exercita.
mente, como dill'ere em parte.
que faz exercicios espirituaes. § s 2. g.
Exemptiu', V. trans. Fazer exempto, ou Pessoa qne ainda é uovel na praclica dos
isento, franco, livre de imposto, serviço, exercicios espirituaes. B. L. e. Cal. 1. 286.2.
peita, pena. §-se, V. ref. libertar-se, exiExercUà.·, V. trans. Practicar, exercer:
v. g. exercitar uma ar/e, profissão; e assim,
mir'-se : - se de trabalhos. V. Isentar.
Exempto, p. p. irreg. de Eximir; e tam- o cargo. § Exerci/ar as Ordens; fazer a
bem de Exemptar ; e adj. do Lat. exemptus, 1'uncções para que eJlas auctorizam, e lIaa, um) Livre, não snjeito, desobrigado: v. bilitam ao ecclesiaslico. § Exerci/ar; adesg. exempto (te melter Ollan/as ; de Ü' á gller- traI', fazer adquirir facilidade de obrar com
7'a, de paoar tributos; de ser castigado com o exercieio, ou actos repetidos: V. g. exercer/as penas: V. g. exempto de açoutes, e/c. citar os discipulos a (atlar em publico: exerV. Isempto, e Isento.
citar as tl'Opas no manejo, evoluções: exerExclltl..·• V. Exemptar. Goes, ChI'. J1fan. citar o es/ylo,o compondo a miudo. § PraliI. 60. «se exen/ou destes trabalhos...
cal', usar: V. g. exercitar a paciencia,o exerEXCC(lIátu.·, s. m. 'fermo Lat. e de jn- citar a /yrannia, ou a crueldade. Seg. Cerco
risp. ant. qne quer dizer e,7lecu/e-sc, cum- de Diu,
4. -para que em dissensões, c
pra-se; e que.passou para a lingua Portu- adias exerci/asse a vida" § Exercitar o cagueza na ~igl\llIcação de mandado, ordem vatlo, no manejo, andares, etc. nas evolude se cumprir, que um juiz escrevia por cões de cavaltaria.
baixo da sentença dada por um outro tri- . Exe..eltí..·.llC, V. ref. Habilitar-se para
bunal. § Hoje, beneplacito, approvaç.ão, em fazer as cousas bem, e facilmente, com o
virtnde da qual um oberano auctol'lza um exercicio d'ellas, que prodnz habito.
Exé.'clto, S. m. (do Lat. exel'cilus) Oconconsul estraugeiro para exercer no seu territorio as funcções do seu cargo. ~ Auoto- juncto de todas as forças militares terresrisação do governo para a cirCUlação de tres de uma nação: V. g. o exercito lJQ1'/ttbuHas pontificias.
guez,o o exercito brazileiro. § Corpo de troExe'llIeute, S. 2 g. (t. forens.) Pessoa pas, das dill'erentes armas combinadas,
que ex.ecuta, ou faz execução em alguns commandado por nm general em chefe. ~
bens; ou que executa alguma sentença. Exen;i!o lJel'manenle; organisação militar,
A/v. de 22 de ['ev. de 1779.
em que as forças estão sempre activas,
EXC'(lIiill, adj. 2 g. (I. poet.) Pertencen- promptas para a defeza e llara o ataque. §
te ás exequias, ou ao Funeral. Fil. E/ys. 7. Exerci/o, por arraial. COlttO, 7. 6. "se forão
160. «cyprestes exequiacs".
saindo do emerci/o, ficando Antonio Moniz
E>:éc(lIlas, S. r. pI. (do Lat. exequim) lIon- senhor d'elte. "e saquear o exercito, em
ras funeraes. B. Flor. 2. 188. M. Lus. 2.
que [icon toda a baB:agem» ibid. § ng. Oro~so
3. 3. Lobo, {. 489.
numero: V. g. legiÕes, e exercitos de anjos:
EXCC(lIlbllldi.dc, S. r. Qualidade do qne "exerci/os de pombas.. H. Naut. 2. 353. «é exequivel.
de tentaçõesll fi. P. r 262. "exerci/os innuExec(lIído, u, adj. (t. forens.) Ex.ecutado. meraveis de pragasll (insectos, e outros
EXCC(lIívcl, adj. 2. g. Que se póde, ou males, que damnam ao homem os seus tradeve ex.ecutar. .
balhos) Vieira, 7. 454 2. «- de calamidaJ~xereíll·. V. Enxercar carne. Orcl.
des, todo unido de hum assalto, e de huma
2. 74. 7. p. 448.
bateria» let. 10. 71. 2. Um exerci/o de elUExerce.', v. trans. (do Lat. exercere) pregados; muitos empregados.
Exc"cUiu', S. m. (t. dir. mar) Oque preExercitar, fazer as fUllcções; V. O, exercer
o seu cal'gO. ~ Praticar: exercer a sua pro- side á administração d'uma operação maritifissão,o eJéercer a/ouma arte, e ílg. exercer ma, administrando o navio, ou a carga n'um
a virtude. § EJlercer influencia ,. inUuir, tempo determinado, ou n'uma determinada
viag-em: "Por exerci/ar entende-se não só o
preponderar.
EXCI'clcio, S. m. (do Lat. exerci/io, onis, capitão que administra e governa o navio,
ou exercilium) O acto de exercitar; acção mas tambem o proprietano caixa d'uma
pela qual alguem se exercita; manejo, ma- parceria maritima, e sobrecarga, e mesmo
nobra para se adestrar: V. (J. exercicio mi- o aU'retador d'um navio que depois o subUtar ; exerclcio cm evoluções, na artilhcria, loca ou dá frete a ontros" F. Borges, lJicc.
na manobra, e mareaçâo cio navio. § Uso jllr. comm.
pratico para desenvolver os conhecimentos,
EXCl'Clá." e der. V. Exherdar. Ord.
ou o estudo de.uma materia, arte, sciencia,
Exe"c8e~ ou .~xe.'elll"', S. r. (do Gr. exaietc.: V. g. exercicio de compJr, escrever, resis, feito de exaireó, eu liro) Operação pepoetm', improvisar. § /t. para adquirir vigor, la qual se extrahe do corpo tudo o que é
agilidade corporal, etc.: V. g. exercicios nOCIVO, inutil, ou estranl1o: a extracção de
gymnasticos. § 1/. para exercitar as faculda- um calculo, o córte de um tumor, a ablaçào
des moraes, mtcltectuaes, etc. : exercicios de um membro, são exerescs. C. de Palho/.
de memoria; - de pacieucia, etc. § EfLcr- p. 301.
cicios espil'UlIacs; practicas de devoção, de
EXCI'go, S. m. (do FI'. exergue; do 01'. efl',
penitencia. § Excrcicio; thema, dIssertação fóra, e crgon, obra) Pequeno e paço_ abaixo
dos estudantes. § DaI' excrcicio á paciencia do typo das medalhas, no qual se poe a dade alguem ; apurai-a. § Semana de exercicio; ta, ou uma lenda. § A palavra, data, etc.,
de trabalho, opp. a semana feriada. § Exel'- que está lI'esse espaço.
cicio; serviço, nso: es/c vestido tem lido
Exe....bóse, S. I. (do 01'. e.v, Fóra, e l'lteú,
grandc exercicio, § E.'Ccrcicío; o acto de eu corro) (t. de patllol.) Ell'usão Ceita pela
exercer um cargo; de estar em serviço transpiração insensível.
Exretucão, S. F. (do Or. ex, e ['oe/are, feactivo: V. (I. entmr el1l 6,vercicio; começar
a servir o lagar. § Exercício; (t. de finan- cundar) (( med.) Prenhez extra-uterina.
ças) o anno economico e ílnancciro até ao
Exrollnçiio, S. f. II. de cirurg.) Separaencerramento das respectivas contas. § ção por folhas ou laminas da parte cariada
Emercicios findos; ('ii) os annos econornicos de um osso, ou de uma parte tendinosa. §
anteriores ao actual, e cujas contas foram (t. de bot.) Diz-se das plalltas que se desencerradas,
peg-am por laminas.
.~xc.'cltnçiio, S. r. (do Lat. e.rcrci/a/io, e
.Exfollár-lle, V. rcf. (do Lat. 6,r,['olial'e,
deriv.) Exercicio, practica. ln'. Perr ilfon. desColllarl (t. cirur.) Separar se por Folhas
C. 8.
ou laminas a parte cariada de um osso; ou
EXCI·Cltí.do, p. p. de Exercitar; e adj.: nrna parte tendiuosa. § Usa-se tambem d'esQue tem pratica, que está habituado, acos- te termo fallaudo das plantas.
tumado : V. O, exercitado em ['altar em puExroli ••th·o, n, adj. (t. cirur.) Diz-se dos
btico,o nas al'1JIaS, na policia, na paciencia, rcmedios que se empregam externamente
c/c. § Praticado, obrado. P. do Terrem. t, para promover a exfoliação dos ossos ca54, "obras de misericordia ca;erci/adas (pe- nados. § Trépano -; que fura os ossos,
los lleligiosos)j,
raspando-os e tirando-lhes varias folhas,
Exercltudor, a, . O que, a que exer- nmas depois de outras. § ii. (t. bot.) V. EI(·
cita alg-uma acção. § Que adestra outras foliação.
pessoas, ou anímaes. § J[, adj.
Exgotá.·, ou - tllÍr, e derivo V. Esgolar,
Exe"cltlllllenfo, S. m. Exercicio, pratica, etc.
applicação.
Ex""lnçílo, S. F. (do Lat. e.rha/a/'io) O
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acto de emalar, ou exhalar-se. § fig. Tudo
o que é mui veloz, e por isso apenas visto
desapparece. Ac. dos Sing. 2. 203. § Emanação de um corpo solido liquido, ou vaporoso, ordinariamente nociva ávida animal: as exbalações -de um panlano ; de um
caelaver elc. § Dl1!'emos tambem das emanaçôes suaves, odoríferas, que certos corpos,
v. g. as plantas, lancam para a atmosphera.
§ Luz rapida, meteoi·lCa.
Exh8l"nte. adj. 2 g. t. de med, Que exhaja. § Póros'exhatanles; que lançam fóra,
e dão passada á transpiração do corpo; opp.
a inhalanlcs. § iI. p. a. de
Exhaiú.·, V. trans. (do Lat. exhalare) Fazer
que se separem do corpo, e se elevem ao ar
algumas particulas subtis, e ás vezes inllammaveis, phospboricas. Cam. Can!!. Vinde cá,
elc. "Bem como do veo hum ido exhalando
J<:stá o subtil humor o sol ardente II § Soltar
d~ si particulas pelo ar: 1/. g. as fl6res, ojareltm cxlJalando as suas fragmncias, e aromas, com que perfumam o ar. Viei?'a. Uliss.
3. :21. osulphureo fo"'o, e negro fumo e:cha/a>l § Tirar por exhaiação: "a fl'acrrancia das
I1ól'es lhes exhala a vida. (murchando-as.)
"O calor ca;hala os espiritos, o sol e o vento a agua ll levando em exhalação o vapor. §
EJJhalal' a vida, a alma; morrer. B. Flor. 2.
84. Cam. E/eg. 10. - suspiros; queixas,' fiammas das (aces; im]J1'OpCl'ios, imprecações;a vinhaça; baforadas de moslo. § Exhalarse, V. ref. ou
.ilxludár, V. iotrans. Desfazer-se, e desvanecer-se, ou esvair-se em vapor: exhalavfl em suavissimos vapores» Vieir. 5. 357. §
Luzir um momento como as exIJalacões meteóricas: «~Iomentaneo meu e tro 'tual vislumbra; O teu qual o Theballo astro s'in-.
Ilamma, E as invejas abrasa, que não ousão
NeIle aOtar os olhos retorcidos, D'onde o livaI' cioso exhala, e fuma» § fig. Exhala1'-sc
a alma; morrer, expirar-se, voar da bocca.
IEx"ull~t"'rio, ", adj. (t. did.) Que pertence, se refere á exhalacão.
~;:xhnu"Í<', V. t!'ans. (do Lat. exhaurire)
Esgottar, bebendo, ou tirando até a ultima
gotta de liquido; enseccar: fig. e,vhaw'i?' o
eral'Ío, os Ihesou1'os. fJ. Ji'tOI'. 2.213. "cxhaunndo o sau real fisco" empobrecer. § - se,
v. ref. Esgottar-se: v. g. - se de ludo ,. fical' sem cousa alguma.
Exl.....stiio, S. f. (do Lat. exhauslionem)
(I. did.) Acção de esgottar, exhaurir. §
Bomba de e:cllauslão.; bomba que n'alguns
navios de vapor serve para tirar do fundo da caldeira uma certa porção de agua
saturada de sal marinho ou de outra substancia em di solução § (1. log.) Acção
de enumerar todo~ os casos passiveis n'uma
questão. § (t. math.) Metlloao d'e:chauslão;
modo de provar que dlolas grandezas são
eguaes, mostrando que a dill'erença entre
ellas é mais pequena que toda a quautidade dada.
Exl..... st.. çuo, S. r. Aacção de exhaurir,
esgoltar. Mello, C. 1J. '2.54.
JEXh811Stiu', por Exhaurir. 1'acito Porto f.
151. «- os thesouros" p. uso
E1l:llnll!llGíHl, adj. Que esgolta; que serve
para esgotlar.
Exheusto, p. p. irreg. de Exhaurir; e
,., adj. Esgottado, enseccado: V. g. a {onle ex11austa ele agua. Ul'iss. 3. 21. - o corpo ele
sangue; a nação exbausta ele genlc, o cra?'io exllau. to dc cabedaes. § fig. Empobrecido, gastado: "ex1tauslo com grandes perdas»
Marinho, Disc,
Exltedl·... V. Exedra . .Leão, 0/1·g. 21.
ExlUll'ducão, S. r. (do Lat. e:c1tcel'edalio)
Desllerdação; acção de des1lerdar. B. Flor. 5.1.
IExJ'Cl'dnm'mto, S. m. Oacto de desherdar alguem. ~ O ficar alguem desllerdado,
pobre. Ol'd. A(. 2. 14. 1. "o comprarem as
Ordens muitos herdamentos em miuba terra era meu exherdamenlo (d'elrei)"
1ExheI'tIÁr, V. trans. (do Lat. ea,hwreela?'c)
Desherdar. NolJilial'. Provo da Ded. Uhl'On. f.
298. Ord. Ar. 2. p. 465. «e:cherda1' seu tllho".
Ex;,60,lçãio, S. r. (do Lat. ea;hibilio) Oacto
de exhibir, lle manifestai' de prodnzir : V.
g. exhibição elc 1)a'1)eis, documenlos. Lei {te
22 ele;;. 1761. § Acto de fazer patente ao puVOL. r-FL. :1:1.0.
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blico; exposição: v. g. - ele expel'iencias, que exigem ca tigos exemplares» «necessiquadros, ou qualquer especlaculo.
1 dade, que exige prestíssimo soccorro» § Re.ilxhillfdo, p. p. de ExlJibir; e adj. § clamar imperiosamente. § [mpOr como deApresentado em juizo, ou perante quem ver: exigir um juramenlo. § Pedir como
compete;. diz-se dos titulas, cert~d~es, etc. divida: «exige attenções e respeitos indeviExbl!ur, v. trans. (do Lat. exhtbtre) Mos- dos" (L modo adopt.) § V. Pedi?' SI/It.
t~ar, apresentar: v. g. exlJibir documenlos,
Jo~xlgivel, adj. 2 g. Qne se 'pôde pedir
ltlulos, escriplw'as, leslamenlos. B. Fio?'. 3. em rigor oe direito, e justica: cobravel
1?8. § Dar ao publico, conceder, permittir a por estar vencido, ou caido, décurso: v. g.
vista: v. g. exhibir pinluras, ou qualquel' (óros exigiveis; di'vidas exigi veis nem semcousa curiosa, qualquer cspeclaculo. H. I!om. pl'e são cobmveis. Alv. 23 ag, 1753.
3. 6. 3. § Apresentar em juizo: v. g. ctlado
ExiguidAde, S. f. p. USo Pequenez, mopa.m exbibir um mandado ete pen/wra, a es- clicidade; tenuidade.
criplura que se quer 1'eclama:r, elc.
El'i;;uo, Q, adj. Ido Lat. exiguus, a, um)
.ilxhlbltó'·lo, a, adj. (t. for.) Que faz re- Pequeuo. Eneida, 7. 26. «exigua consolapresentar, ou represenla.
.
ção>l leI. 11. 15. e:viguos recursos; parcos.
EY;"oA·ta~uo, S. f (do Lat. e:chorlalw) O
ExilAdo, S. m. O que sotrre a pena de
acto de ellhortar. § Palavras com que se exhorta; admoestação. § Ex/wrlaçãosinha, dim.
B Flor. 3.301.
ExltoA·tadiw, 8, S. O que, a que exhorta.
Exilo,·tá,·, V. trans. (do Lat. ex/wl'la?'e)
Excitar, trabalhar com razões por induzir,
e trazer alguem a bom caminho: V. g. exhortar á paz, à emenda de viela, elc. § fig.
Admoestar, incitar, avisar: "e porque seu
exemplo aos mais exhorte>l Enelda, 10. 82.
"mandou que e:c/wl'lasse a todos a devoção
do rosarioll prégasse. Viei?·. 5. 413,
Exlto,·tativo, ou tÓ"lo, 8, adj. (do Lat.
ea;horlalivus, ou ex/wl'lalonus, a, um) Que
serve de exbortar. § fJisCtl1'SO exhorlalorio;
practic& aUm de inclinar a vontade de alguem a alguma cousa. Sever. «epistola ex/wrlalol'ia>l e M. Lus. 7. 474,
Eximmuçiio, S. f. (do Lat. exhumalio)
Acção de exbumar, de desenterrar um cadaver § fig. Descoberta, á custa de pesquizas, de investigações.
ExltumÍlr, V. trans. Desenterrar um cadaver. § fig. Descobrir investigando, pesqui ando.
Exltymenina, S. f. (do Gr. ex, fóra, e
hymen, membrana) (t. boL) Membrana externa do grão do polieu.
ExlclÍli, adj. 2 g. (do Lat. exiliatis) Damnoso, prejudicial, que traz ruína, mortife1'0, mortal: "halito -» Bem. Plo1'. 3. 466.
«doutrina ei.:cciat, e funestissima aos bons
costumes" "relação - da disciplina» «00 C,
lettra -» (com que se condemnava o réu)
Ba-Inlo, 0l'logr. f. 166. "letra letifera, -,
e mortifera»
Exíclo, S. m. (do Lat. exilium) Ruina,
fim, perdição total. Lus. 1. 6. "em vós o
Mouro frio... vê seu exiGio amgurado»
Encida, 12. 168. "faz (o penbasco caindo)
nos gados, bosques, e homens grande exicio>l.
Exido, s. m. (do Lat. exilus, saída) Terrena inculto á saida das cidades, villas, etc,
que serve de pastos, ou passeio do commum, e concelbo; vulgo baldios, e logl'adouras do concelho, onde lalvez se fnem
eiras, e ealcadouros ; redis, curraes. .Leão,
ChI'. J. f. C. ~6. "já no exielo o leão freme,
denunciando a morte ao gado imbel1e>l
Sim. Mach. r. 68. "o lobo ... até dentro
dos exidos cbanta o dente no cordeiro» e
55. V. «O'eitar as cabras fora do exido" V. EIxido, e Enxido, quintal na extrema, d'onde
se sái do povoado para os agros, ou seáras,
quintas, olivaes, para o campo. . .
Exllõellcia, S. f. O acto de eXigIr, de pedir, de requerer; a necessidade de cousa
lndispeusavel, ou conveniente: -excita
Deus os ventos seguudo a exigencia das
coisas" V. Exigir. Segundo a - dos casos;
i. é, egundo o que elles pedem, requerem,
demandam, para ser acudidos, providos,
providenciados, punidos, etc. "conforme a
eixgencla dos casos que 11le forem presentes»
Decl'. 27 jan. 1751.
Exigente, p. a. de Exigir, e adj. Que
exige como devido, urgente, que insta, requet' direito, execução, presteza. § ii. adj.
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f. Qualldade do que
, . .
.. . .
Exlgído, p. p. de ]l;Xlglr e adJ. «dlVlda
exigida com todo o rigor, e pontualidade"
pedida, demandada, cobrada. .
Exigir, V. trans. (~O Lat. exlgere) De~andar, requerer. § PreCisar, carecer: .cnmes,

é exigiveL

S.

exUio; desterrado. § U que se impoz exilia voluntario. § ii. p. p. de
Exlilü', V. trans. (do FI'. e.7Jile/~ Desterrar; mandar 'para degredo; expatriar.
Decr. 19 abro 1832. § - se, V. rer. Desterrarse, expatriar-se; impOr-se exilio voluntario.
Exílio, s. m. (do Lat. exitium) Desterro,
degredo, expatriação, ordinariamente forçada por motivos politicas. § ExUio volunla?'io ,. o acto de deixar a patria vai untariamente para ir viver em paiz estrangeiro.
D. F. Man. Apol. 3. 158. Decl'. 4 de {ev. 1801
"politico - I I Fil. E1)'s. 7.260.
Eximiamente, adv. De modo eximia;
excellentemente, perfeitamente.
E:dUlI~uo, S. r. (ant.1 Isenção .
Eximido, p. p. de Eximir e adj. V. Exempto. T. de Ago?'. I. 144. "assentando praça ... tlcão eximidos das penas que, .. mereciãoll livres.
Exímio, 8, adj. (do Lat. eximius, a, um)
Mui grande: "eximio na virtudell Ualv. f/om.
P. 2.
286. "louvor eximio» Eneiela. § Distinclo, insigne: um artisla eximia.
Eximia', V. trans. (do LaL e:cimere) Livrar, isentár, desobrigar: V. g. eximiu do
capliveiro, da sujeição, da pena, do ?'econhecimento Mvülo. B. Flor, 3. 180.
Exlmíl·.se, V. ref. Desobrigar-se: livrarse, isentar-se; esquivar-se.
.ilXh18A.lçuo, S. f. (do Lat. exinanilio) O
acto de exinanir-ee. § O estado da cousa
exinanida. V. Exinanir.
Exln8l1ido. Vteil'. 264. p. p. de
Exln8nír, V. trans. (do Lat. exinanire)
Despojar, esvaziar: e d'aqui, eslomago exinaniclo; i. é, vazio de alimentos, e exinanição, vacuo, ou vazio que se sente n'ellc.
~ fig. Anniquilar, reduzir a nada. § Exinani1'se, V. rer. Esvaziar-se, despojar-se: Vieim,
7. 239. "Deos se exinanio na encarnação" i.
é, despiu-se dos attributos da Divindade, ficou vazio d'eIles, e cheio dos corpóreos,
AI'r. 7. 10.
ExiJ', V. intrans. (ant.) Sair, descender,
provir. Liv. vel/w elos .Linhagens ele Porl.
Edstablllditde, S. f. (t. didact.) A possibilidade de existir. 1I1ello, C. p. 239. «a
exislabilidade, termo que se adopta como
expressão do poder da vida em qualquer
orgão».
Exlstelleia, S. r. (do Lat. exislcnlia) (t.
de metapb.) O ser actual das cousas que
existem: oppõe-se ao que é possivel, ou fuluro, mas ainda não tem ser actual. § Oacto
de exi ·tir. §. A vi~a : ?'ecebe~ a exis~encia ;
perder a eXlstenCla. § Maneira de viver: t!
tl1na existencia feliz. § Realidade: é inconleslavet a existencia do {aclo. § Te1' exislencia; existir physica ou moralmente; subsistil'. § Novas e:cislencias; novos seres, uma
classe de entes novos, por ignotos, ou não
concebidos pelo entendimenlo.
Existente, p. a. de Existir; e adj. 2 g,
Que existe, dura, tem existencia actual, que
ainda não acabou, nem pereceu § Que está
em algum lagar; que ha : conferimm-se os
valores existentes no cofre.
EslstiJ', v. inlrans. (do Lat. exislere) 'fel'
ser actual, estar creado, ou produzido, e
durar. § Ter existencia ou realidade; subsisl,ir. § Ter nascido, ser vivo: n'esse lempo a'inda eu não existia. § Estar all3'uma
cousa em algum lagar; haver: eXistem
ainda em deposilo muilos gencros aUmenlicios.
EIIstíu'O, (I. cirur.) V. Abcesso.
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ExilO, s. m. (do Lat. exilus) Saida, fim,
acabamento, eXl?edição. B. F/or. 2. 2. "não
acabava de admJrar-se de tão feliz exilo §
Successo I,flnal, resultado: v. g. que exito
leve l.a doença, demanda, perlençao, negocio? § Cousa que nãG póde ler exilo; i. é,
verificar-se, cumprir-se, conseguir-se.
j·:xo, s. m. V. Eixo.
Exocnrdíte, s. r. (do Gr. exó, fóra, e
kardia, coração) (t. med.) lnUammação da
superIlcie externa do coração.
Jilxoccte, ou - cto, s. m. (do Gr. ellJólcoilos, de ellJó, fóra, e Iioilê, leito) (t. zool.) Genero de peixes malacopterygios abdomi·
naes, de grandes barbatanas peitoraes que
lhes permittem voar emquanto a dessicação das brancllias não os obriga a mergulhar na agua.
Exoc)'titn, S. f. (do Gr. exó, fóra e kyslis, bexiga) (t. cirur.) Doença que consiste
em sair a bexiga urinaria fóra do seu lagar.
Êxodo, s. m. (do Lat. exodus) Um dos livros sagrados do antigo testamento, onde
se narra a saida dos Judeus do Egyp,to,
guiados por filoisés. § fig. Emigração dum
povo. em resultado d'uma fome, d'uma peste, d'uma perseguição, etc. Ahistoriamenciona entre outros d'esses ell'odos o dos [1'landezes, em consequencia da fome resultante da molestia das batatas, e o ea;odo
dos Kalmukos do Volga, que em 1771 segUiram o caminbo da China, sua patrin pnmltiva. § Parte final da tragedia grega. §
Farça romana, que se representava depois
de tragedia.
Ex-ofOclãl, adj. 2 g. (de ex, fóra, e o(ficiat) (t. for.) Que alguem faz ou obra por
dever qye lhe impõe a lei, regimento, etc. :
V. g. nolificação - ; accusação, appeLlação-;
que o juiz inferior elle mesmo interpõe de
suas sentenças em cert0s casos: 1'equel'imenlos, citações ex-olliciaes,; qne algunsofficiaes
devem fazer.
I'lxógeno, S. m. (do Gr. exó, fóra, e gennaó, eu gero) (t. bot.) Vegetal no qual os
vasos estão todos sensivelmente dispostos
em roda de um estojo medullar, os mais
novos na mrcumferencia, e os mais anti~os
no centro, o que faz qne a planta se aestróe de dentro para fóra: taes são as plantas dicotyledoneas lenhosas.
Exognátho,
adj. (do Gr. ea;ó, para
fÓl'a, e gnalhos, queixada) (I. zool.) Que
tem queLxos exteriores.
Exógynlo, ou no, n, adj, (do Gr. exó,
llara fóra, e gynê, femea, estilete) (t. bot,)
Que tem o estilete saído para fóra da nÓ1'.
Exõmeno,
adj. (do Gr, ealõ, fúra, alem,
e menó, eu duro.) (t. da Gram. Greg.) Fuluro ea;omeno; segundo. Sever. .Dw;. r. 65
V. § Pronuncia geral exómeno,
E.'(Ómetrll, S. f. (do Gr. exõ, fóra, e mêtm, matriz) (t. cirnr.) Estado do utero saído
para fóra.
..;xomologése, s. f. (do Gr. ex, fóra, P
omologeõ, eu confesso) (t. de h. eccl.) Confissão publica dos peccados; exercicio publico de penitencia.
Exõmphlllo, s. m. (do Gr. exomphatos,
de ex, {(ira, e om~1hatos, embigo) (t. cirur)
Hernia umbilical.
Exoner8çiio, S, f. (do Lat. exoneralio)
O acto de exonerar alguem; ou de alguem
se exonerar.
Exonel'{U', v. tmns. (do Lat. exonera1'e)
Descarregar, desobrigar, dispensar, de empre(l'o, de servico, encargo. etc. § Demittir;
mu·tlos empregados f'oram exonerados,
Exonerúr-se, V. ref. Desobrigar-se:
tte:z;onera1'-se da milícia.. Marinho, Ant. §
Descarregar-se. § Demittir-se.
Exoniróse, S. f. (do Gr. exonei1'ósis, de
ex, fóra, e onei1'os, sonho) (t. medI Polação
nocturna.
EXOI>htllllllllín, S. f. (do Gr. ea;, fóra, e
ophlalmos, olho) (I. med.) Doença, que conslste em sair o olho fóra da sua cavidade.
I'lxóptllo, u, adj. (do Gr. ea;ó, fóra, e pli/on, p~nna. (t. bot.) Cuja plumula não fica
dentro da cavidade cotyledonaria.
Exorúr, V. trans. (do Lat. e!vorare) Pedir
arnncada e instantemente; implorar. § Demover com repetidas s~pplicas ; conseguir
I)

ll,

ll,

rogando muito: cese deixarão exoral' (dobrar L:om rogos)" Feo, Trat. de S. José, {.
V. corarão, e exoraráo a vossa piedade..
Vieira, 3. f. 474. § V, Pedir. SYIl.
Exo."n·cl, adj. 2. g. (do Lat. eICorabilis)
Que se move, e cede as supplicas; á compaixão; compassivo. Costa, Virgo Egl. 3. p.
9. {ot. "o cioso não he exoravell) Feo, Trai.
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r. (do Lal. exorbilalio)
Qualidade do que é exorbitante; saida para
fóra da orbita. § fig. Transgressão, excesso
do ordenado, e que deve ser; immoderação: ceacabavão de afrontal-o com tanta
worbtlancútl) V. do A'/'c. § Demasia: V. g. as
exorbilancias nas des]Jezas, no comeI" no
manda1' cousas indevidas, etc. Viei,'. 2. p.
100. -as sem razões, e exorbilancias, que
vemos" "reprimia insultos, e c..wl'bilancias.
A1T. 5. 2. Diz-se geralmente em reprehensão, e á má parte.
Exorbltuntc, adj. 2. g. Em que ha exorbitancia, excessivo, demasiado: V. g. pl'eço
-; maldades, e torpe::;as tão exorbitantes; i.
é, excessivas, e fóra do commum. M. L. 2.
f'. 79. 3. B. Flor. 2. 192. § il. p. a.
Exo....ltu .. tclllcute, adv. Com exorbitancia. V'iei1'. 5. 340.
Exo,·bltll .. tísshno, n, sapo de Exorbilante: "affecto - » Atm", /nslr. 1. 132.
EXUl'bilál', V. intmns. (do Lat. exorbitare) Saír fóra da orbita; desviar-se; demasi ar-se. § fig. Ultrapassar os limites do deVel'; transgredir a regra, a norma estabelecida: a auclO1'idacle exorbitou. «coisas que
exo/'bilão de todas as carreiras da prudenCla, e dos resguardos, qne exigem as
actuaes imperiosas circumstancias.. "virtu·
des excentncas, que parecem eXOl'bital' dos
acanllados, e curtos parallelos, que certas
almas tem abalizado a seus alumnos»
Exó,·ell. Goes. V. Exorqua, como traz a
ed. da CItr. Man. de 16l9.
EXOl'clslllá.·, é erro vulgar. V. Exorcizar, como se deve dizer.
Exol'eíslllo, S. m. (do Lat. eICo/'cismus;
do Gr, ex, fóra, e orkos, juramento) Pre(les, e preceitos do ritual, com que se
manda ao demonio, que deixe o possesso.
fiei?'. 1. 415. § fig. As mesmas preces contra tempestades, iusectos malignos, etc, B.
I'lxo.'Q)It,'mclu, S.

2.3.4.

Exoreí..ln, S. m. (do Lat.) O que exorciza, o que faz exorcismos. § Oque tem a terceira das quatro ordens menores do sacerdoelo catholico.
Exol'ellitúdo, s. m. (I. eccles.) A terceira das quatro ordens menores do sacerdocio catbolico, cuja materia é o livro dos
exorcismos, que o bispo faz tocar com a
mão ao ordinando.
EXOI·clzúdo. Luc. 4. c. 11. p. p. de
Exo.·clz....., V. trans. (do Lat. e:corcüaYe(
Fazer exorcismos, conjural' o demonio com
as palavras do ritual, ]Jara ti ue deixe o possesso. § ligo Dizer as mesmas, ou semelban·
tes palavras em occasião de tormentas e
outros males, em que o demonio póde ter
parte: V. g. exorcizar a tormenla.
Exol'dlúl, adj. 2 g. Que pertence ao
exordio, proprio do exordio.
Exol'dl{..·, V. trans. (do Lal. exordi'ri)
Fazer exordio ao discurso: preambular.
EXÓl'dio, S m. (do Lat. ea;ordiwn) A entrada, ou priucipio de um discurso. Arr. I.
10. f'. 11. 2. § fig. Principio, modo, por que
começou alguma cousa: V. g. o exordio d'aquella casa. M. Lus. 1'. 3. p. 84. § V. Começo, syn.
EXOl'IlOCi'iO, S. f. (do Lat. exomatio) (t.
rhet.) Ornáto do discurso com palavras, e
sentenças, ou erudições, que o aformoseiam.
Exoroúllo, p, p. de Exornar ; e adj. Ornado, adornado, enfeitado.
Exo,'núr, V. trans. (do Lal. exorna1'e)
Ornar, adornar, enfeitar. Ac. dos Sing. 2.
61. "do paroxismo torna, e da purp'urea
exorna as faces crystallinas" § Ornar o discurso com palavras, e pllrases elegantes;
com boas sentenças, e erudIções. § Enl'eital' com erudições de fóra do assumpto, mas
bem trazida . M. Lus. 7'. 5. 7J. 112. «não
faltão noticias para e:cornal' esta historia".
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Exol'nath-o, n, adj. (t. rhet.) Proprio
para louvar, que admitle toda a pompa de
ornato: «genero
B. Flor. 4. 12.
Exor.,u", S. f. V. Axorcas. Goes, CIt?'o
Man. P. 4. C. 39. ,"mm cavalleiro ... com ...
cobiça de manilhas, argolas, e exorquas
grossas de prata, que ... uma despozada ...
trazia, Ule cortou os braços, e os_pés, pOl'
lhe ti rar estas joias".
Exô.·.·hlzo, ", adj. (do Gr. e:vó, fóra, e
1'hiza, raiz) (t. bot.) Cuja radicula na épocha da germinação se alonga pela extremidade, deitando só tarde radiculas lateraes.
§ -, s. m. pl. (t. bot.) Vegetaes cujas raizes
se desenvolvem no grão.
Exol'tiar, e der. If. Exhortar, etc.
Exosmõlic, S. f. V. Endosmose. § II. ea;osmose é propriamente a corrente que se estabelece de dentro para fóra. ao passo que
a endosmose, é a corrente de fóra para dentro, atravez d'uma parede membranosa, que
separa dois liquidas de densidade dilferente.
EXOliDlÓHco, n, adj. Relativo ã=exosmose.
Exõso, 0>10, adj. (do Lat. exosus, a, um)
Odioso, molesto, aborrecido, enl'adonllO. Lei
de 17 aez. 1794. «lIe prejudicial e exoso, guardar em segredo hum regimento pelo qual
se faz obra em publico".
Exóstomu, ou - o, s, m. (do Gr. e:vó,
para fóra, e sloma, bocca) (t. boL) Uma das
aberturas das tunicas do grão, pela qual sae
o tubo pollinico.
EsoJillóse, ou - sls S. f. (do Gr. ex, fóra, e osleon, osso) (I. cirur.) Tumor ósseo,
que se levanta mais ou menos acima da
superficie natural de um o<so. § (t. boL)
Tuberculo de consistencia lenhosa, e não
feculenta, como se observa no cyprcste disLichado.
EJ<otél'ico, n, adj. (do Gr. ea;olerikos, exterior) VulO'ur, publico, e commum a todos:
diz-se propriamente da doutrina e obras dos
antigos philosophos, que estavam ao alcance de todas as classes de leitores, ou ouvintes.
Exothéca, S. f. (do Gr. ea;6, fóra, e I1w!>ê, compartimento) (t. boI.) Membrana exterior dos compartimentos da anthera.
Exotlclllllê.. te, adv. Singularmente, ex.travagantemente; com excentricidade.
Exotlco, ", adj. (do Lat. exoliclts; do Gr.
ea;ó, de !óral Estranho; extravagante; excentrico ; pessoa exotica; coslumes exolicos. § O
que não é natural do paiz onde vive; que é
de outra região: v. ~. plantas exoticas; animaes exolicos. B. FlOr. 2. 27. e 28.
Exo.. vído, p. p. de Exouvir; e adj. Ouvido bem e cabalmente em seu dizer, e allegado. Elucict. «o reo wouviclo"
ExOtníl', V. trans. (ant.) Ouvir, escutar
attentamente. ined. de A/c.
JExpondír, V. trans. (do Lal. expandel'e)
Estender, ampliar, dilatar' dilfundir. § - se,
v. ref. Ter ex.pansão; ampliar-se, alargar-se;
desenvolver-se.
EXl.nosão, S. f. (do Lat. ea;pansio) Acção
de expandir ou expandir-se; desenvolvimento, dilatação, alargamento a maior volume: V. g. a-elo ar 1'are{eilo, dos vapores,
elc. § (t. anat.) Prolongamento de certos orgãos: v, g. eXp'ansão fibrosa, aponevl'otica,
etc. § (t. boI.) [rolongamento de uma plan- •
ta, ou de 'parte de uma planta. § DifIusiio,
manifestaçao calorosa e expontanea de uma
opinião politica, de um sentimento intimo,
etc.: o oradol' deu granete expansão ás suas
ideias: expansão ele enthusiasmo, de ategria.
§ Ilg. Desabafo.
EXI.nnslbllldáde, S. f. Qualidade de ser
expansivel, dilatabilidade: V. a. a mre(acção,
e- do a1'. dos corpos 1'a1'ereitos, elc. fig.
Communicabilidade, franqueza.
Expansível, adj. 2/f. Capaz de expansão;
dotado de expansibiliaade; que póde dilatar-se, e estender-se.
I'lxl"an"Íl'o, 8, adj. Que dilata, alarga,
rarefaz muito, e estende a grandes espaços,
e os enche: "o calor tem virtude - l i § Diffusivo : V. g. o a'/' é -. § ligo Communicativo, franco; que expõe as suas opiniões, as
suas ideias com franqueza, sem reservas.
EXI.nldaçi'io, S. f, (do Fr. wpal1'iation)
-I)

EXP

EXP

EXP

875

Acção de expatriar-se; desterro, estado do ções.. Vieil·. 10. 316. cre:JJpediçao da guerra tria, o credito, etc. nos asseguram ?'cctt?'que se expatriou; exilio.
de Troya" § Desembaraço, brevidade em sos.
Expntrll.do, 8, p. p. de Expatriar; e fl!.zer qualquer cousa; presteza na ex,equEspcdlmimto, S. m. (ant.) Despedida
adj. Desterrado, exilado; que vive fóra da çao: v. g. escrever, andar com expedlçao. dos que se apartam. InOO. 2.. 241. "eJlpedipatria. § -, s. m. O que se expatriou, ou li 1I0mem de expedição; expeditó, desem- mento"
sotrreu a pena de expatriação.
baraçado, diligente, que dá expediente
I~xpc"'r, (ou Espcdh', e todos os derivo
EXPlll"'lár, v. trans. Obrigar alguem a prompto áquillo de que está encarregado. § corno alguns classicos escrevem) V. transsair da sua patria, desterrar. § É mais uso Expedição; em preza, ou commissão, des- (do Lat. wpedire) Despachar com promplio v. ref. E:cpat?'iar-se; deixar a patria vo- tinada a um descobrimento geographico, a dão: p. g. expedir ttm negocio. § I\emelter:
luntariamente para estabelecer-se em outro um fim scientiOco, a uma exploração com- expedIr uma encommenda, uma carta, etc.
paiz, para evitar uma perseguição politica, mercial, etc. § As pessoas que compõem § Apressar, accelerar a execucão, a conetc.
essa empreza ou commissão. § Acçao de clusão de uma cousa. § Manda-r ã pressa:
E~'"lléctn~iio, S. f. (do Lat. wspectatio) remetter, mandar generos, mercadorias, te- V. V,. expedir um proprio, um correto. B.2.
Acçao de esperar por alguma cousa, espe- legrammas, elc. § Serviço de expedição; nas f. 39. § Despedir para algum feito, ou viarança; espectativa: V. g. succOOcu isto con- estações do caminho de ferro, é o serviço gem: "e5'pedir hum balão" Lemos, Ccrco, p.
tm a expectação de todos; i. é, fóra das el'- que tem por (1m registrar, passar os docu- 51. "wpedir armadas" M. Lus. 6. 355. "c,vperanças. Viei?·. 2. 456. 2. "com o temor, mentos respectivos, acondicionar nas car- pedio buma lancha" Amamt, 4. Arr, 4. 33.
e wpectação do que ha-de ser o dia de 'jui- ruagens, etc. as mercadorias, bagagens, "nunca os Indios wpedirão armas contra
zo" "na wpectação, de quem havia de gover- etc. com destino a outras estações. § Ex- nações peregrinas" "empedü' embaixadores"
nar" Preire, I. n.· 26. § Esperança: v. g. pedição; no serviço de correios urbanos, Apot. Dlat. 2.23. "c,r.pedindl) (Lopo Soares)
moço de grande expectação: "desempenlJar cada uma das entregas da correspondencia, de si Manoel TeUes, com outros capitães" 11.
a expectação do publico" Viei?·. 10. 386. 2. que os carteiros fazem cada dia.
1. 7. 17. § E:cpedi?' uma bulia, um decreto;
"decretos, que desempenhem a expectação de
Expcdleloná"lo, ", adj. Pertencente promulgar sobre a necessidade que o reoracul08" § Festa da Expectação, ou de N. a uma expedição: v. g. exercito -. § s. m. quer. M. Lus. 2. 85 V. § Expedir; lançar róra:
Senhora do O; faz-se oito dias antes do Na- O que faz expedição de mercadorias por despedir: V. g. expeClir as fé:;es A?·te da
tal. Afon. Lus. P. 2. p. 224. 1. § EX1Jectação, conta propria ou alheia.
Capa, r 112 v. e fig. "expedi?' a torpe7.a, e
(t. med.) methodo de tractar as moles tias
Expcdlelonclro, S. m. Omcial da curia pl'lguiça da alma" FerI'. Cart, 2. L 2. lJ.
pela medicina expectante. V. Expectante.
Romana, que soLicita a expedição das bul- Ftor. 2. 59. § Repellir; lançar de si, recllaExpcetndiU', 8, V. Espectador, e Es- Ias, breves, etc.
çar: «esta náo espedia de si os que chegapreitador, no pr. e fig. § it. O que, a que
Expedí"a, S. f. Licença dada para par- vam a ella" (com tiros) B. I. 6.3. «espedmestá em expectação.
tir a quem vai fazer alguma expedição: do-os de si com muito arremesso, que fi. Expcetànlc, adj. 2 g. (do Lat. exspectans, despedida. B. 2.. 2. 5. ed. de 1778. "não es- zeram de cima. lJ. 2. 6. 2. § Expedi?' attts) Que espera, que observa. § Estar ex- perou por mais wpedida (do seu capitão guem de alguma cousa que o embaraça, inpectante; esperar pelos acontecimentos, mór) e de noite se fez na volta da India .. commoda; ele pessoa que the é pesada, e imantes de tomar uma resolução. § Medici- Id. 1. 4. 9. e 1. 5. 1. ',expedida"
portuna; livraI-o d·ella.
na - ; a que observa o andamento das
Expcdídamentc. V. Expeditamente. fi.
Expedír.sc, V. ref. Dar-se p'ressa; desdoenças, deixando obrar a natureza, sem Dom.!. 3. 7.
pacbar-se, desembaraçar-se. Queiros, 315.
ministrar remedio algum activo, salvo se
Expcdído, p. p. de Expedir e adj. Des- despedir-se abreviando o discurso, a disoccorrem symptomns assustadores.
pachado com promptidão; mandado á pres- cussão. Vieira. § Soltar duvidas, argumenExpcetantísmo, S. m. A medicina ex- sa, etc. § Despedido B. 1. 7. 11. "es]Jedido tos, respondendo a elles. § Expedir-se; despectante; systema dos que seguem o me- d'elrei, partia-se a 10 de fevereiro» § Sol- pedir-se. B. Ctar. c. 47. "sentia wpedil'-se
thodo da expectação.
to, desembaraçado, desapegado: V. g. ex- a vida" e Sagram. 1. c. 24. § Expedir-se de
ExpcelllUl'u, S. f. Esperança de com- pedida retimda das cousas do mundo. V. de atguem, ou de atguma cousa; desembaramenda, ou bene(lcio promeltido, que se ha Suso, f. 4. § Que vai aviado: «a náo expe- çar-se d'ella. B. {)tar. C. 29. e 51. § Sair-se
de verificar na primeira vacancia, ou por dida da vela" B. Naut. l. 521.
de quem segue o alcance. Ined 2. 417. fig.
EXpclUdór, S. m. O que expede ou re- "aSSIm se espede a vida dos temerarios, e
morte de algum certo beneficiado. Hist. dos
1'avoras.' "não avia para que fazer caso do mette. § Empregado das emprezas de via- arrojadiços, que querem viver e depressa,
amor da vida com todas suas, quer espe- ção, a quem cumpre vigiar pela regulari- ou antes correm apos a morte nas suas desctativas, quer posses" Feo, Trat. de S. Se- dade da chegada e partida dos carros de ordens" § Correr rápida e soltamente.' .. se
basto Disc. I. f'. 98. 2. § fig-. J~sperança : passageiros, dirigir o serviço de mercado- espedem as aguas mui furiosas. correm, 8.
"Deusldeu a D. Alfon. Henriques a expecta- rias, bagag~us, etc. § it. adj. Que expede 1, 8. 4. (no cabo das Correntes.) § Os classlcos trazem nos subj. pida, expida, impida.
tiva da navegação, e conquista" § fig. Es- ou remette.
perança de qualquer mercê (Amaral, 5), ou
EXllcdlcneln, S. f. Expedição nos nego- Atv. 13 set. 1725. boje dizem peça, wpeça,
de qualquer dádiva, favor. § fig. A espera cias, despacho com diligencia, actividade: e impida. V. Gram. Tab. dos verb..
ExpcclítnDlcnlc, adv. De modo expede qualquer cousa promettida. § Estar na "tracta os negocias com gentil expediencia.
expectativa; aguardar os acontecimentos; Al. Lus. T. 1. f. 307. 4. Sever. Not. Couto. 7. pedito, desembaraçado; com expedição,
estar expectante. § Houve tambem em tem- 9.8. "os priuClpcs se accommodão a menear pressa, facilidade, clareza: V. 9.. arutal', (alpos passados indutgencias em expectativa, suas expediencias, e neg-ocios. i. é, a des- ta'r, escrever, despachar expeditamente. AIT.
7.4. pr.
para se fazer alguem absolver de peccados, pachar o expediente. Epan. f. 185.
Expcdltívo, a, adj. Que expede prompEXllcdlcnlc, adj. 2. g. Que expede:
que houvesse de commetter. § Expectativa; especie de perdões, que os mestres de "nom achava... meyo algum expediente" tamente os negocias. § Que se faz, se reeschola dão aos ~arvulos, ou meninos pa- Ined. 1. 106. «homens arrojadiços são mui solve promptamente.
EXllCdíto, p. p. irreg. de EX1Jedir. § adj.
ra se valerem d eUes em algum erro, ou e..'cpedientes e resolutos" Paiva, S. 2. 102..
que vão logo á conclusão, e execução ac- Desembaraçado, prompto, diligente, facil,
culpa futura.
Expcetató"lo, n, adj. Segundo os anti- celerada, e desponderada: desembaraçados: corrente: «para ficar wpedito, e poder acudir ás missas" expedito de negoclOs.' «para o
gos Estatutos da Unive1'S. f. Z05. acto expe- expeditos.
ExpclHentc, S. m. Meio, que facilita a Ceu vai-se melhor pelas vias espeças, que
ctatorio, é o que resultava da questão do
presidente nas vesperas do doutoramento; execução, conseguimento de algum nego- pelas expeditas» Faltar wpedito.' língua,
n'elle não entrava o reitor, e doutores com cio; todo o meio, recurso, que se tira de mão expedita; no fallar, e no escrever; de algum aperto, embaraço: V. g. eÀ1Jediente pejado, e fig. atrevido.
as insignias, senão depois de coml'çado.
Expcllído, p. p. reg. V. Expulso.
EXI,cetúl'cl, adj. 2. g. (do Lat. exspecta- qt~e u;sou contra o inimi!Jo, pam gmngea?'
EX.lcllh·, V. trans. (do Lat. expellere) Lanbitis) Que se póde desejar, esperar. D. F. dmh6!1'0, etc. M. Lus. 2.. f. 210. li Conselho,
çar
fól'll á força: V. g. expellir atguem de
Afan. Carla 42. Cento 5. "então veja como onde se expedem os negocias. M. Lus. 5. f.
atgum
togaI', ou posto; e fig-. do officio, di2.7.
§
Os
negocias,
que
se
hão
de
despachar;
o sirvo, com cartas Portuguezas, sem fausv. g. está in(onnado do eÀ1Jediente de Iwje; gnidade, da p7"Ívança, etc. Bm'reto, Prato (.
tos, nem expeclaveis..
l~xllcetor8çiio, S. r. O acto de e:o:pecto- já assignou o expediente. § Despacho ordi- 2. "para introduzir hum, wpelti?' outro" Arr.
rar, <!e escarrar, lançar fóra do pello. § A nario: v. g. era secreta/'w do expediente. L 3. "a lei velha expellla os leprosos da
Goes, ChI'. Man. P. 1. 9. «deu grande ea;pe- eommunicação da gente sãa" - o estomago
matena expectorada; escarro.
EXI"eetorimtc, adj. 2. g. (t. med.) Que cliente a despachos retardados" Chr. J. 111. o manjar peçonhento. B. P. f. 50. I. e '2.
faz expectorar, que ajuda a expectorar. § it. 4. c. 29. § Ser lert~t em wpedientes. Diz-se <<luz que wpette as trevas. Paiva, S. 2..
ElLpender, V. trans. (do Lat. e.'Vpendere)
d'aquelle ~ue acha facilmente meios de sap. a. de
Expeetoríu', V. trans. (do Lat. expecto- rnI' das dLlJicuIdades, de vencer crualquer Despender, gastar. 11. Dom. 3. 1. 10. Brit.
mre) (t. med.) Escarrar, ou lançar pela embaraço. § Viver de wpedientes; usar <!e C. 6. 2.. 26. "wpendia seus thesouros» § Exespertezas, burlas, logros para consegUIr plicar com ponderação; desenvolver, dilabocca catarrhos, mucosidades, etc.
Expcdlciio, S. f. (do Lat. wpeditio) Des- meios de subsistencia aqueUe que não tem tar, analysar: V. g. expender as ra:;ões, as
causas, motivos. B. FtOl'. 2. 106. "wpendapacho breve: V. g. expedição dos negocios meios reg-ulares de vida.
(Expediente, Recurso. Syn.) Expediente é mos mais esta verdade. e Id. 144. "alguns
quotidianos. li 'egociação de cousas graves
e dif11cejs. jlf. Lus. 2. f. 44. 2.. "expedições um meio de nos livrar de embaraços, ou pontos controversos, e doutrinaes, mais tode muita importancia» § Facção, jornada, de remover qualquer dirilculdade: ?'ecu?'so cados, que wpendidos, corno requer a ua
empreza militar; tropas que se enviam a é um meio de nos levantar da decadencia, importancia".
Expe.... illo, p. p. de Expender. Regirn.
ponto determinado e a determinado fim. da ruina, ou de tirar-nos de um grande
Arte Milit. p. 32.. "as e.'l;pedições de guerra" aperto: este suppõe um mal a reparar; o de 26 de out. ae 1796. n.· 7.5.
E:qlensn, S. f. (do Lat. p. uso Despeza.
B. D. 2. t. 39 V. «prover-se d'estas cousas, outro sõ um obstaculo a vencer. A chicana
que sam as principaes para taes wpedi- é fertil em eJ7pedientes ; o talento, a indus- Mariz, D. 4. c. 11. .tão grandes wpensas.
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§ Á expensa, ou ás c,r,pensas ; á custa, 9u tal' ; e adj. Provado, e conhecido para quaucustos, c a despezas. M. Lus. 7.5(,,7. Mal'!::;, to é, por meio de experiencia : v. g. 1'emedia experimentado: fidelidade experimenlJ. 4. c. 8.
Expcnsiio, s. f. (do Lat. expensio) Acção tada; etc. § Que tem o saber, que resulta

de exp.ender; discurso em quese expendealgum ponto obscuro, ou controverso, desenvolvendo razões, causas\ etc. B. FloT. 2. 32.
Expcl'lenclo, s. f. (ao Lat. exp!Y1'ienlia)
Acção e eITeito de experimentar. § Tentati·
va para averiguar alg-uma verdade pbysica, feita por meio de Instrumentos, de machinas, etc. § O conhecimento, que resulta
do tracto, uso, e conversação dos homens,
e das historias; da observação inartiliciosa
da natureza: acom bum saber só de exper'iencias feito" Lus. § Homem de experiencia;
experimentado, pratico, conbecedor das
cousas da vida. § Meller em experiencia ;
experimentar. ined. 2. 223. ae esto pode
cada hum meller em experiencia, se lhe
prouver" § Dar - de si; mostrar qual é. e
que bondades tem: aOS mancebos servão,
e d!Y1n expel'icncia de si» Couto Soldo § Tomar experiencia; adquirir conllecimento
experimental por practica.
(Experié!ncia, Observaçiio. Syn.) No senti·
do scientillco. fazemos uma obscrvaçcio,
quando vemos e examinamos a'tentamente
algum, ou alguns dos phenomenos, que a
natureza espontaneamente nos orrerece nas
suas operações. Fazemos uma experiencia,
quando por industria e artificio nosso pre·
paramos, e promovemos a existencia d'esses phenomenos, i. é, os fazemos appareceI', obrigando em certo modo a natureza,
a revelar-nos os seus segredos. O astronomo faz uma observação, quando olha attentamente para o céu, ou pa~a algum dos
corpos, que o povoam, afJm de notar, examinar, conhecer os seus movimentos, graudezas, po ições, distancias, aspectos, etc. O
cb~'mico faz uma expel'iencia, quando mistura duas ou mais substancias, e as expõe
á acção do ar, fogo, etc. para notar o que
d'eUas resulta, e obter assim o conhecimento, que a natureza lhe não olfereceria,
se não fosse solicitada por esse artificio.
Pela observação ouvimos e escutamos as lições da natureza: pela expel'iencia interrogamos a natureza, e a forçamos a respon·
der-no~, a desenvolver· se, a revelar-nos os
seus segredos. A observação deu nascimento a muitas artes: a e:J>periencia as tem
adiantado, e cada dia as aperfeiçóa. No sentido vulgar, é mui conhecida a di1ferença
d'estes vocabulos. Obsel'vamos o que se pas·
sa fOra de nós, os pbenomenos, ou factos,
que nos são estranhos: expC1'Ímentamos o
que se passa em nós, os factos, ou phenomenos, que nos tocam immediatamente, etc.
N'este mesmo sentido dizemos, que o homem aprende muito pela observação e exper'iencia; que a experiencia é grande mestra
de saber viver, etc.
(Experiencia, Ensaio, Prova. Syn.) A ex1Jeriencia dirige-se propriamente a buscar
a propriedade das cousas, a conhecer suas
propnedades. a saber aproveitar-se d'ellas :
ileClde do que é ou não é; aclara a duvida, dissipa a ignorancia. O ensaio diz particularmente respeito ao uso das cousas,
porque as reconhece antes de usaI-as,
adestra-se n'ellas, julga do que convem, ou
não convem, fixa o emprego e determina a
vontade. A prova refere-se principalmente
á qualidade das cousas, manifesta o que é
bom ou mau; distingue o melhor, e evita
o risco de ser enganado. A experiencia refere-se á existencia; o ensaio ao uso; a
ln'ova aos attributos e qualidades. Fazemse experiencias para saber; ensaios para escol heI' ; provas para conhecer.
Eq.cI·léntc, adJ. 2 15. (do Lat. e:cperiens,
tis) Que tem expenenOla, que tem conhecimento practico de alguma arte ou profissão; versado, entendido: v. g. homem mui·
to experiente em ... Fit. Elys. T. 3. dos Versos, p. 56. apratica experiente" § it. subst.
Expcrlmento, S. f. Experiencia, experimentação.
EXI.crlmcntllçiio, S. f. Observação e
analyse pratica dos phenomenos naturaes;
experiencia.
EXI.erlmentãdo, p. p. de Experimen-

do longo uso, practica 1 experiencias: v. g.
homem, medico experlmentado; generaes,
pilolos, r'emei1'Os, soldados na guerra experimentados; i. é, feitos, formados, c que
deram prova da sua sul1iciencia : aeu tãona mercê, que V. M." me fez sempre. Vieim, Car'tas, 3. 300. § -, s. m. Homem experimentatlo. Vieira, 10. 289. "instavão
com tudo os experimentados»
lExpcl'lm(,lltndõr, o, S. ou adj. Que faz
experiencias para conhecer as propriedades das cousas, a efilcacia d'ellas: «gnarde-vos Deos de /lsico '(medico) experimentador (ad).) e de asno ornejador" EX!l'. f.
1. 2.

f. 2;) V.

R"IICI'illlcntál, adj. 2 g. Fundado em
experiencia physica, ou moral. V,:ei,'. Cart.
1'. 2. f. 174. § Physica experimenlat,. a que
declara as leis da natureza, e a natureza,
e propriedades das cousas, fundando·se
nas experiencias, e provando· as com os
resultados d'eJlas. § Sciencl:a e..vperimentat; furrdada na conversação, e observàções dos llOmens. Vicir', 2. 38(".
Expcl'lmclltálmcnle, adv. Por experiencia, provas de factos vistos, sabidos:
conhecer, saber -. Vieim. «conhecendoo amor» que tinha, ou com que o amavam.
id. 8. 422. e B. Flor. 3. 30.
Expm'lmcnt{II', V. trans. (do Lat. exper'ire, ou antes de experimentum, experien·
cial Ensaiar, pór á prova. § Tentar achar
alguma verdade p1Jysiea, experimentalmente ; observar por meios praticos ; analysar.
§ Indagar a natureza, genio, indole, e costumes dos homens, provocando-os a obrar,
e a mostrar-se em palavras, ou acções,
tarrto ácerca da capacidade intellectual, como das forças corporaes, e costumes. §
Aprender, avaliar, pela experiencia propria, tracto, conversação. § Achar: V. g.
tenho experimentado mit des{avores no seu
tTacto. § Provar, V. e V. Experimentado.
ExpcrlmelltiRr-sc, V. ref. Procurar conhecer as proprias forças e faculdades, ensaiar-se. § Adestrar-se, exc:rcitar-se; provar-se. B. 1. 1. 15. «,~esejarrdo de se exper'tmentm' em as cousas deste descobrimento" (da lndia)
E;>'I.e"imentúvcl, adj. 2 "'. Que se pôde
expl rimentar; susceptivel de experimentação.
Expcrlmentávclmêntc, adv. Experimentalmente. Vieir. 11. 98,
EXI.c,'lmcnto, S. m. Experiencia em
pl:lysica, etc. Mariz, .o. 4. c. 18. Arr. I. 13.
Expcrtár, e derivo V. Espertar. B. 2. 3.
6. ainstrumentos que e,llpertam o animo em
espirito de flll'ia" na peleja.
EXI,ertísslmo, o, super!. de Experto.
Alm. instr. 2. t. 166.
E:<]'ÍlI'to, (do Lat. e:c-pertus, p p. de ex·
pel'Íri experimentar), p. p. de Ex:pertar. V.
Esperto. § adj. Experimentado, que sabe,
e tem facilidade de dizer, ou fazer alguma
cousa por uso, e frequencia de a fazer: V.
g. ell:perto nos negocias potiticos; rIOs da
mereancia. Lopo, p. 51. ec ... posto que em
scientes muito cabe. Mais em Rarticular o
experto sabe» Lus. 10. 152, § ::iotdados expe1·tos nos passos ela montanha; que os conheciam, e sabiam andar, havendo-os coutinuado, e frequentado. M. Lus. 1. 55. §
Agudo, forte: v. g. som experto. § V. em
Esperto, desde o paragr. Vivo, até o fim do
art.
EXl.olnção, S. f. (do Lat. expialio, e assim
os deriv.) Pena em satisfação de culpa, ou
satisfação de culpa com penitencia: v. g.
a expiação dos crimes, e pecoados: "Constantino Magno, não achando no gentilismo
expiações do parricidio" § Sacnficio para
aplacar a Divindade irritada com peccados.
Preire, 2. n.· 135. ectratou de applacar Mafoma com algo expiações barbaras" Paiv.
S. 1. r. 155. ecsacriücios e expiações».
EXl.lúdo, p. p. de Expiar e aeIj. Purificado: ecO altar de oiro expiado Com o mesmo sanguell Paiv. S. 1. r. 267 v.
Explár, V. trans. Satisfazer, ou pagar a
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culpa com penitencias, e qllaesquer obras
satlsfactorias: expiar a idolatria do imperiol> Dlacedo, Vida da Pl'inc. 11woel. p. 7'J.
§ E:L1Jial' um togai'; pUl'iflcal-o dos crimes, abominações, sacrileg:ios nelle commettidos: aexpiar a me qmta, para a consagrar e~ t,emplo do só Deos verdadeiro"
Agwl. Ltlslt. T. 1. § - se, v. ref. Alimpar-se,
purificar-se de culpa, crime, pcccado:
"agua de baptismo lustral, alimpadora com
que nos rel:leneramos, c expiamos)) § V. Espiar, que uifi'ere.
E"pl",tórlumenC.c, adv. Ao modo expiatorio: v. g. sacl'i(icios - celebraclos; i. é, segundo os ritos expiatorios.
Expiatório, D, adj. Feito afim de expiar
§ Que tem virtude de expiar; que serve de
expiação: V. g. sacri{icio expiatorio : victima - ; piacuJar. /l. Ptor. 3. 210. § SeI' o bode expia/orio ,. fig. diz-se da pessoa sobre
quem se fazem recahir culpas alheias, faltas
de outros, ou a quem se attribue a causa
de revezes, inrortunios para que alias não
concorreu.
E:Xlllávcl, adj. 2 g. Que se pMe expiar;
que tem expiação; perdouvel, remissivel.
E!lRDII<lcão, s. f. (do 1at. expitatio) (t. forens.) Snbtracção total ou parcial dos bens
de uma herança, antes que se tenha decla·
rado o herdClro.
Explli.do, p. p. de Expilar; Roubado, pilhado. Lei 9. set. 1768.
ExplllÍr, v. trarrs. (do Lat. e:J>pila?'e) (t. forens.) Iloubar, furtar parte da herança, ou
toda ella, antes que se tenha declarado o
herdeiro.
Exph'oção, s. f. (do Lat. expiratia, e assim os der.) Exhalacão da terra. § Exhalação dos esplritos. § Fim, acabamento de um
razo, termo em que se conveio. § (t. med.)
acto de lançar o ar do bofe; o opp. de
insp·iração. § (t. boL) O acto pelo qual os
vegetaes rejeitam uma parte dos gazes que
absorvem. Bl'ot. J).
Expirado, p. p. de Expirar; é opp. a
inspirado: eco ar expimi/oll lançado, soprado
para fóra.
Exph"lllõr, o, adj. Que expira. § MUSCl/tos expimdores; (L. anaL.) os que coutribuem
para a expiração.
lExloiJ'imté, adj. V. ~. Que expira; mori·
bundo. § Que está acabar.
lEltph'llr, v. trans. ExlJalar, expellir o ar
introduzido nos pulmões. § Expiral' a atma; morrer. AI'I" 10. C. 8.3.
Expiri,,', V. intrans. ElIipticamente, render a alma, o espirito; morrer. Arl'. 4. 30.
r. 138. 2. § fiR. Acabar: v. g. expir~u o prazo, o termo. urcl.4. 16. 5. -amag"lStmtura,
o ofTicio, ajurisdicçcio. § Dissolver-se: v. g.
expirou o compromisso, a sociedade. § Não
sair da bocca, morrer H'ella, não ser pronurrciado: "pranto e lastimas e.vpil'ão-llle
nos labios» § fig. Exhular-se. V. Espiral',
Ex§.lninúdn, S. f. Explanada; plarrura.
E>:loRunlOção, S. f. (do La!. explanatio)
Explicação, exposição de alg. materias de
doutrinas, textos obscuros. fi. P. 1. 2. 4.
Explouádu, S. f. (do FI'. esplanade) §
Planura, planicie. § (I. de fortif.) Declive, c
pendor insensivel, que se da. ao espaço, (Iue
vai da estrada encoberta para o campo, e se
continúa quanto é possivt:l, mas de sorte
que se não conheça a subida, para que o •
inimigo venha a peito descoberto, e ainda
que ganhe a estrada encoberta, não lJOsSa
valer-se do seu parapeito: ou planicie descoberta á roda da praça, de um jardim, sem
obstacuJo a. vista. § Oespaço descoberto que
lica á roda de uma fortificação, ou praça de
guerra.
Ey.p!RDI",lõl', S. m. do Lat. e:J:planat011
O que explana, explicador. § it. adj.
Explaná." v. trans. Fazer plano, facU,
inteUigivel, explicando.
ExplnDJ.tól'lo, o, adj. Que serve para
explanar.
Exple~lv~.meautc, adv. De modo expletivo; com emprego de palavras, partícuLas
expletivas.
EX1.lct,ivo, o, adj. (Lat. eJJplel'ivus, a, um)
(t. de gram,) Diz·se de certas partículas e
palavras, que nãe sendo necessarias para
completar o sentido da oração, servem de
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fazer a phrase mais cheia, e sonora, ou de
daI' mais enere-ia ao pensamento. N'esta
phra~e de Vieira, "cantc-t/w aos homens o
rouxInol, mas na sua g-aiola" é expletivo o
lhe; tambem é expletlvo o adv. lá, na segu!nte passagem do mesmo auctor: "os
pClxes pelo contrario lá se vivem nos seus
mares, Iii se mergulham nos seus pégos, lá
se esc0!.1dem nas suas grutas; e nao ha nenJ1Um tao grande que se fie do homem, nem
tao pequeno que não fuja d'elle".
E"pllca~iio_, S. f. Acção de explicar, de
tor~ar claro, intelligivel. § Declaração com
maIs palavras, e exemplos, para se entender o que é obscuro, diffJcil; interpretação,
~xposição. § (I. escbol.) Prelecção do prolessor, tendo por fim ajudar a entender, ou
compl~tar as materias do compendio. ~ EsclareCimento. § Interpretação. § Satisfação
de ~Irensa de iojuria recebida: exigir uma
exphca[;ão,o del'am.se explicações satis{ato?'ias. § Explicação; em termos parlamentares, exposição breve para esclarecer um
ponto de debate, que foi mal comprehendido, ou mal interpretado, para estabelecer ou confirmar a verdade de um facto;
etc.
.!ExI.llc<Í<lamellte, adv. Declaradamente,
com explicação.
~"pllcndi)l', D. s. (doLaL explicator,-cat?:WJ) Pessoa que explica; professor, leccionista.
EXI'lic.ir, v. intrans. (do Lat. expticare,
e os deriv.) Declarar, tornar intelligivel,
esclarecer o qu P se ignora, ou não entende
Iacilmente. § Expremir por gestos 011 palavras. § Expor, interpretar: v. g. - o texto,
a lei, etc, § Lr.ccionar, ensiuar.
Expllcár-se, V. ref. Declarar-se; dar
razão das suas acções, ou palavras: expUcn.r-.se com alguem; esclarecer qualquer
duvlda, ou ditrerença em negocio, ou outro
objecto. § V. Escla1'eCel', syn. § E.tplicar·se,o
(fig. e pop.) dar dinheiro, pagar.
ExpllcaClvôlllente, adv. De modo explicativo, circumstanciadamente.
EXI.lIcatívo, n, adj. Feito afim de explicar; que contem explicação, elucidativo. §
Oração, ou 1?1'oposição explicativa; (t. gram.)
a que explica ou elucida o sentido de outra oração ou proposição, a que está lil;l'ada
por al*,uma conjuncção ou locução explicativa. § Oração ou lJl'Oposição incidente explicativa; (t. gram.) a que por meio do pron.
relat. que se junta a outra para explicar
ou desenvolver algum de seus membros: e
que, por não ser essencial ao sentido, pode
omiltir.-se sem que este seja alterado.
F.xpllcllvcl. adj. 2. g. Que se pode explicar; que é susceptivel de explicação.
Explícltamente, adv. De modo explicito; claramente, com palavras, e clausulas expressas. Prompt. Mor. 60. "chamando
a Deos por seu nome explicitamente- "condição expticitamente apontada na Escritura.
expressamente. E' opp. a tacitamente.
!;:xplíclto, a, adJ. (do Lat. expticitu-s, a,
um) Feito, ou enunciado com palavras,
ou clausulas expressas, formaes, precisas.
§ Fé explicita; a crença geral e absoluta
nos dogmas, e em tudo mais que a egreja
calbolica ensina. § Ea:plicilo é opp. a lacito,

tcgico, etc. § (t, milit.) Corredor, ou batedor
do c?mpo; espia que vae descobrir terra. e os
mOVlmeutos do inimigo: "Moi és mandou
exploradores á terra de promissão,. Vasco
Not. 49. «aquelles uossos exploradores de
suas terras" Fios Sanct. p. 137. "aque\les
doze exptoradores, e espias da terra promellida. -lançou Noé a pomba para explo7'adora das aguas do diluvio" Alma Instr.
2. f. 174. § lig. Especulador; o que procura viver á custa de outrem, abusando da
sua boa fé, ignorancia, etc.
Explol'llr, V. trans. (do Lat. explo1'are, e
assim os der.) Espiar, observar alguma cidade, descobrir alguma terra, ir reconhecel·a, observar o campo inimigo, onde, e
como está. Viei7'a, 5. 246. "fossem e.tplorar
a cidade de Jericó" "explorar os reinos de
Pharaó. Vicir. "an tes de estarem explomdas as mais terras, e mares do sul" V. de
Basto. "explora a ultima costa" Brito, Guerra. 2. 134. Exptorar o exercito inimigo; os
intentos, e designios do inimigo. § fig. Ex-

ra:;ão geomdlriva; é o quociente do antecedente, dividido pelo consequente. § Ea'ponente da ra::ão 'uril1wwtit:a ; é a dillcreuça

1!lorar a 11 ature::a; exptora?' os segredos, e
mtenlos de alquem,o observar, estudar, anaIysar : «explora?' os intentos" Fab. dos Plano

(. 114. •0 legislador habil, antes de promulgar a lei, manda derramar no povo a
~entença, e' sancção d'e\la, e e:r:plora7' a opinião publica, a sua approvação, os seus reparos, e censuras, que de tudo se ha de
aproveitar" § Applicar a intelligencia e o
traba:ho ao desenvolvimento de uma industria, agricola, fabril. mineira, etc.• com o
fim de auferir legitimos interesses. § fig.
Explora?'. atguem; aproveitar-lhe abusiva e
especulatlvamente os bens, os recursos, a
actividade a favor dos interesses proprios.
Explol'otÓt'lO, s. m. (t. cirur.) Especie
de tenta convexa e ôca, do comprimento de
um palmo, que serve para He não perder a
via praticada na bexiga, afim de se poder
reconhecer a pedra Que n'ella existe.
Explorôvel, adj. 2 g. Sllsceptivel de ser
explorado; que se póde explorar.
I:xl.lo",;;o, S. f. (do Lat. explosio) Movimento subito e estrondoso; commoção violenta e instantanea, acompanhada de detonação, da polvora quando se inUamma, do
ar comprimido quando se dilata com violencia, do gaz, etc.: v. g. a - de uma mina, de um vulcão. § Acção de rebentar, de se
manifestar ruidosamente, violentamente:
diz-se d'uma revolução, d'uma'paixão, etc
§ Apparecimento subito de alguma epidemia n'uma população. § it. inllammação violenta e inesperada no corpo de alguem.
EXI.losivel, adj. 2 g. Susceptivel de explosão.
Explosívo, a. adj. Que faz explosão ou
a causa. § Tambein se applica ao modo por
que se expelle o ar do pulmão; e por isso
se dá o nome de explosivas a certas cousoantes. Melto, C. p. 385. § Usa-se subs.
EXl'oedor, (ant.) V. Expositor. Azur. Chr.
de G. C. 62.
Expoelrádo, vem na ult. cd. de Couto,
T. 3. P. 2. p. 421. "estavão em expoeimdos"
é erro por encapoei'l'ados.
Expoente, S. 2 g. (L for.) Pessoa que
expõe alguma cousa em um requerimento,
petição. § -, S. m. (t. de algeb.) V. Expoimpticito.
nente.
Expoer, V. trans. (ant.) Expôr, publicar.
Ellplodír, V. intrans. Fazer explosão;
rebentar com estampido. § fig. MaDlfestar- ined. de Alcob.
.!Expollciio, S. f. (do Lat. expotitio) (t. de
se com ruido.
.!Explorn~iio, S. f. O acto e ell'eito de rhet.) DltÍma mão, perfeição no discl,lrso ;
-acção
de o polir, ornar, florear. § FIgura
explorar; indagação, analyse, pesquiza para
descobrir alguma cousa. § O acto de pôr a pela qual alguem se serve de diITerentes
funccionar qualquer industria agricola, fa- expressões para exprimir a mesma cousa.
Expollenclúl, adj. 2 ~. (L math.) Que
bril, mineira, etc.; o seu desenvolvimento
pela inteJügencia e pelo trabalho com o tem um exponente, que está elevado a uma
fim de auferir leo-itimos interesses. § A potencia designada por um e.:<ponente : V.
cousa explorada. ~ (t. med.) O acto de ob- g. quantidade exponencial.
servar attentamente os symptomas de uma . Exponente, S. m. (do Lat. exponens, tis,
doenca, ou de sondar uma ferida, etc. § p. a. de exponere, expô r) (I. de algeb.) O
fig. Especulação com que se illude a boa algarismo, ou lettra, que se escreve á difé, ou a ignorancia de alguem para, á relta, e um pouco acima de qualquer
sua custa, e em seu detrimento, se allferi- quantidade, que se ba de elevar á potencia declarada pelo e.'liponenle; v. g. em a'
rem illegitimos interesses.
JoJxplornc(or, a. adj. Que explora, que es- ou a m , 3 ou ln é o exponente. Se o expotuda, que iuvestiga ou anal)' a. § Oque vae nente é algarismo. a potencia está conheciestudar uma região pouco conhecida sob o da, e determinada; se é lettra, como em
ponto de vista sclentihco, commercial, estra- aro, é indeterminada. § Exponente de uma
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que ha entre o anter.edente, e o consequente: V. g. 3 li o exponente de 2 para 5.
E~I'or, V. trans. (do LaL exponere) Pôr
á vista, mo trar, patentear. § Pôr fora o
que ia em navio, cocbe, caixa, etc. "Em o
meyo do mar expoem a gente, Que dentro
do seu bojo conduzian (a nau quebrada)
Eneida, 10. 74. § Contar, referir, dizer. '
Exhiblr, apresentar quaesquer produclos
em uma exposição. § Submetter á acção de:
V. g. expor ao U1" ao sot, á chavo, etc. §
Collocar em circumstancias de succeder algum mal, desgosto, etc. v. g. pxpôr ao pe7'ÍgO, á zombaria, elc. § Expôr o Sacramenlo :
i. é, a ])ostia con ag-rada em custod ia : é
opp. a encerrat-a. § Expôr; explicar, interpretar; V. g. expór um passo lic algum altctor. § EX1JÔr a vida,' arriscai-a, pol-a em
perigo. § Expôr uma creança; engeital-a,
abandonaI-a na roda dos expostos.
.!Expor-Me. v. ref. Ollcrecer-se, sujeitarse; arriscando-se: V. g. expôr-se ao perigo,
ao exame. § Mostrar-se: "expór-se o crucificado a elrei D. AJI'onso o I"
Ell~ort.. ~iio,_s. f. (do Lat. exporlatio) (t.
de comm.) Acçao de exportar, ou mandar
para fora de um paiz generos, efreitos fazendas. Leis. !Joel. 13 de maio, n96. § lI.
cousa exportada. § O tran 'porte de gerreros, ou mercndorias para um paiz estrangeiro. § Gen~ros de ea;porlação,o os que se
destinam a ser exportados.
E:Iollortlldor, n, S. (t. de comm.) Pessoa,
que faz exportação, que exporta. Alv. 20
novo 1799.
Exportór, V. trans. (do Lat. ex-portare)
(1. de comm.) Transportar, mandar generos,
ou mercadorias para fóra do propno paiz ;
fazer exportação; opp. a importar. Atv. 8

Jan. 1783. Alv. 21. abro 1801. 5.

EXI.ortável, adj. 2 g. (t. de comm.) Que
se póde, qne é bom para se exportar para
negocio. e commercio de exportação; que
terá saída, que será vendavel nos outros paizes: v. g. generos, ernercadvría.s exportaveis.

Plano àppr. pelo lJecr. de 27 abrit, 1799.
E. posl~iio s. f. (do Lat. expositio) O

acto de expô r, de pôr á vista, em descoberto, em alvo, por barreira. § O estado da
cousa exposta. § fig. Declaração, interpretação; narração; explicação. § Situação de
Iogar relativamente ao sol, á chuva, á vista, etc. V. g. casa, palacio em uma exposição bella, Q{Jradavel. § A maneira d~ dizer,
de expôr. § (t. de pint.) A UJaDClra pela
qual um quadro está collocado, relativamente ao ponto d'onde lhe vem a luz, e ao
ponto d'onde deve ser visto: v. g. este quadro está em uma exposição favoravel, eles(avoravet. § Exhibição pubhca: v. g. - de
pinturas, desen/ws, etc. § O conjuncto dos
productos das artes, da industria, etc. ue
uma ou mais nações expostos em um vasto local á vista do publico: V. g. a exposição de Londres, de Paris, etc. § Recinto em
que estão expostos esses objectos: V. g. Ü'
a exposição; sair da -. § Acção de engeitar uma creança, abandonando-a na rua
ou pondo-a na roda. § Direcção da superficie d'um terreno, d'um edificio, com relação aos pontos cardinaes.
Exposltívo, n, adj. Conceruente a exposição; feito a modo de exposição. § Que
expõe, que declara, on elucida alguma cousa: v. g. 1'Ilzões expositivas. Per. Bibl. 1. p.
556. "conjunção expositivao que declara a
oração.
Exposítõr, a, S. (do Lat. expositor) O
que, a que expõe, interpreta, declara: V.
g. os expositores, Olt interpreles da escl'iptura. § fig. Obra em que se expõe qualquer
materia.
Expõsto, p. p. de Expôr; e ad). Posto á
vista, patenteado: v. g. exposto a vis/a, ao

sol, ao ar, á venda; ás risadas, e ::ombarias.
§ Arriscado: V. g. exposto aos golpes, liros,
feridas, perigos; viela exposta. § Explicado.
§ Engeitado : V. g. menmos expostos: ou os
expostvs, subst.
Expostulac;iio, S. f. Petição com instancia.
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E:qlrcmér, e derivo V. Espremer, ete.
EXllrcssállumeutc, adv. Expressamen-

EXI)I'lmír, V. trans. (do Lat. c,'l1pl'imere)
Tirar, fazer saír algllnl liquido, etc. V. Espremer: v. g. exprimir lagrimas dos olllos :
"~aião as lagrimas, e não as e:vp7'imia a dór,
ou saudade, senão a dependencia, ou a Iisonja» Vieim, 2. 4'W.
E"p"ohil", e derivo V. Exprobrar, que é
conforme á etymol. Vieir. "ahi exproba aos
Ulosophos a falsidade dos seus deoses"
EXP1'ol1"al}iio, S. f. O acto de exprobrar,
reproclJar, dar em rosto com cousa que rHpresentamos como má, vergonhosa. Leão,
Chr.
il/. p. 267.
Exprobl'IIlGl', a, adj. Que exprobra : v.
g. palavras exprobradoras, e viluperosas. §
--, s. O que, a que exprobra.
EXllroIDr:'nte, S. 2 g. Pessoa que exprobra. B. Flor. 5. 377. § il. p. a. de
EXI)l'oI11'"r, V. trans. (do Lat. exprobl'a?'e, e os deriv.) Lançar em rosto, reprochar
dar em rosto: v. g. exprobrar um vicio,
ou {alta a alguem: "o virtuoso (com a boa
vida) exprobra a má vida do vicioso" "a
traição lhe exprobm"
Ghlll'ob"lltÓl'io, a, adj. Que contem exflrobração: v. g. dicto - : "dadiva -» B.
Fior. 4. 272.
EXpl'olDrillçiio, s. r. O acto de expropriar; privação, excl usão da ]:!ropriedade.
~ Expropriação (orçada,. 011 Exprop,'iação
por utilidacte publica; a que é feita pelo
Estado, ou por alg-uma corporação administrativa provincial, municipal, etc. em virtude de lei expressa, para llns de interesse
publico, e mediante indemnização pI'évia;
v. g. para se construirem caminhos de fer1'0. abrirem estradas, etc.
E'SJ,,"oprlatlol', S. m. O que expropria.
§ iI. adj.
E:t:p,'oprl"'.., V. trans. (vocab. novo.
criado por Thourel, no tempo da revol.
Franceza) Pri var alguem da sua propriedade em virtude de lei. Legisl. MIJei. § it. V.
em Expropria!ião, Expropriação (orçada.
EXI"'O\·i.lIo, a, adj. (do Fr. ant. eS]Jl'Ouvé) ant. Pnrvado, experimentado: "tão e:Ii71l'Ovados são (OS fidalgos) em vosso serviço, coruo a prata que o ourives mette no
fogo, por ver se he fina" Ord.
2. 59. f.
,368.
EX-IIl'ovIIlCiill, S. m. (do Lat. e:J;, fór3,
e de provincial) O que deixou de ser provincial.
Expu~unl}ão, S. f. (do Lat. e:J,1Jugnalio)
O acto de expugnar, ou ser expugnado: v.
g. a expugnação de uma praça, cidade. Arte llmit. {. 19'2 V. "instrumentos de -» Porto
Rest. 1. ll9. ~ fig. A expugnação da castidade: "o ambicioso todo occupado nadas !lonras, e dignidades"
Expuguador, II, S. O que, a que peleja
para vencer. tomar, render, á força de armas. § il. Pessoa ou cousa qlIe expugna:
e fll{. "formosura e.'C]Jugnadom de almas»
D. F. de Po,'l. "o dinheiro, o oiro e:cpugnador de 1J0nras, etc.»
E xllU I;u lU', v. trans. (elo 1at. expugnare, e os deriv.) Vencer, render pelejando, á
força de al'mas, baterias, combates: v. g.
expugnar a pmça, a cida,le: "expugnou MiIão» Agiol, Lus. 1. 58. Vieira. 7. 45'2. 2. e
llg. Arl'. 4. C. 23. 1'29. 4. "com moscas
e:cpugnou o Senhor a dureza de Pharao" §
V. Oppugnar, syn.
.'Xpll;,;-ulDVel, adj. 2 g. Vencivel á força
de armas. § fig. Vencivel. exequivel, que se
pode alcançar com trabalho, indnstria: "tudo he e:cpugnavel ao animoso. Macedo, Dom.
(. 1l7.
EXlltdsl'do, p. p. de Expulsar. Viei·r. 4.
491. Expulso é mais uso
Expulsiio, s. f. (elo Lat. expulsio) O acto
de expulsar; ou de ser expulso: V. g. a
expnlsão dos Jesuítas (ai no anno de, elc.
§ it. (t. med.) A expulsão dos esca?'1'Os, ele.
EXlllllsilr, V. trans. Lançar fóra por fOI'ça, desapossar do Jogar occupado . repel·
iiI': e fig. "e.'Cpulsando os demonios:, ~ Excluir alguem de al/\,uma associaçãü, riscando-o do numero dos socios em virtude de
mau comportamento, ou por qualcruel' outI'O motivo imperioso. § (t. med.) ExpeHlr :
v. g. expulsar os esca?'ros, as malerias cazidas do corpo.
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te, com ey.pressão.
(';xllressl'"o, p. p. de Expressar; e adj.
Exprimido por palavras, ou g-estos. A?T. 10.
8..,neHe esta ésculpida, e expressada a imagemo § fig. I\etratado: "as perfeições do seu
espirito e:cpressadGS estão nas suas llartas»
Luc. 4. 4. § Nomeadamente 1eclarado M.
Lus. T. 5. p. 295. e:cpressado» nas bulias"
enunciado, explicado, exposto.
Expre .."omêntc, ad. Declaradamente,
nomeadamente, explicitamente. § Terrninan·
temente, catIJegoricamente. § De pro[losito;
com fim determinado.
Exprcssiio, S. r. Acção de expressar; o
gesto, ou acção, meneio, e mais propriamente a palavra com que se declara, enuncia o conceito da alma, o que se passa tlentI'O d'ella: "a e:cpressào dos pensamentos. úe
que a natureza não privuu aos mudos» "e:cpressão de s'?gredos, !'(ue os pertendentes
não tinhão rt:velado» Vteir. 10,4,8. 2. § Expressão da figltra, ou pintura,. representa!ião como que viva e animada dos sentimentos, dos elfeitos, das paixões da alma,
que nos olrcrece uma obra d'arte. § Expressão; (na mus.) a propriedade que eJla tem,
pela bel1eza da composição, de causal' ao
ouvinte impressão, enthusiasmo. § (it.) O
vigor e o sentimento com que um artista
desempenha um trecho musical. § Reduzi?'
tt1T<a quantidade á exp"eseão mais simples;
(l. de math.l reduzif-a a nma formula que
tenha o menor numero de termos ou fatores. ~ Reduzi,' uma cousa á e:cpressão mais
simp{es; fig, reduzi l-a o mais possivel. §
Expressão; (t. pharm.) V. Espressão. § V. Pala1lra, SlJn.
Exprcssár, V. trans. Declarar os conceitos com gestos, ou palavras; exprimir: "nos
outros sermões não eip?'essou o Senhor a
verdade" Vieir. 1. 1'45. § Retratar, imitar
pintando. Arr. 5. e. 17. acuja formosura
e:cpressou com seu pincel. ~ ligo Retratar,
debuxar, compór e decompôr as imagens
impressas dos objectos no sensorio commum, por meio dos sentidos: "para qualquer entendimento poder eX]Jressar em si
as imagens das cousas. Luc. a. C. 19.
t:xllrcssÍl'a1 s. f. Expressão, recitação
acompanbada ae gesto: v. g. orado?' de boa
ex pressi va: ,ma e:cpressiva das palavras era
grandemente apontado, procurando que fosse clara, e distinta" V. do A?'c. f. 231. 3.
t::"IlJ'essÍl'o, a, adj. Que exprime, e declara. bem os conceitos: v. g. palavras expresslvas; lermos, geslos expressivos da sau·
dade.
":sl.résso, p. p. ineg. de Exprimir (expressar): e adj. Declarado com palavras: V.
g. pacto eX"prcsso; mandado expras~o; casos
expressos em di?'eilo (Prompt. Mar. 387.);
especies de que na lei se faz menção, para
exemplo da applicação d'el1a. Vt.ei·l'. 1. 65l.
"lião por enigmas, ou metaphoras, senão
por palavras e:cpressas. § lIg. Iletratado: (mas
feições conheceu seu bem e:cpresso» Maus.
r 130. est. 1. "a obra, em que o offlcial vê
mais ea;presso o artificio do seu engenho»
Pinheiro. 1. Hl. representado, exprimido. §
rmpresso visivel e sensivelmente: "caracter
e:cpresso em si" Vieira. § Mensageiro ea;presso; mandado a um certo negocio. § Exp,'esSO, s. m. Mensageiro expresso: V. g. manclou um expresso: e:rpediu o expresso, etc.
EXllrésso, adj.· m. (I. de cam. de ferro)'
Comhoio e:cpresso; cCJmboio que leva umá
velOCidade muito maior que os comboios
ordinarios, e que nãú pára senão o'um pe·
queno numero de estações. § -, s. m. Oe:clJresso.
E"'Pl'hllíl', v. tI·aliS. Declarar os conceitos, com gestos, ou com palavras. V. Expressar, e Enunciar. § fig-. Representar sob
uma fórma artistica ou !Ltteraria: "a figura,
o lavor e:r:pri71le algnm conceito, pensamento, sentido» Uliss. lO. 47. "o metal e:cpl'ime
o que nas armas o fabI'O imprime» "por contrafazer as obras Divinas, trabalha por e:cpl'imir em seus máos, o que Deos obra em
seu.s .~ons» tfazendo .os martyres de falsas
reltglOes) Coulo, 5. 6. 3. §-se, V. ref. Expressar-se; mauifestar-se. § V. Enunciar, syn.
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EXlllllsívo, l~, adj. Que faz expulsar. Alaélttl'a eX[Julsi-va; que faz expulsar a matcri a do fundo das fcridas Recop. da Cirurfl.

r

159.
EXlltllso,

p. p. irreg. de Expul ar; C
adj. Lançado fóra por força, com vio1eucia.
EXplllsi..., a, S. O que, a que expulsa,
lança fóra. § (I. physiol.) Força e:cpulso1'a; a que possue a substancia organisada
ele lançar fóra os principios que se lhe tornaram nocivos. V. Expultriz.
EXlmlsól'IB, S. f. Dar e:cpulso7'ia a a/guem; expul ai-o. Vergel das Plantas, (.
39~. "derão e:cputsoria a Frei F.»
EXllUlsó"lo, u, adj. Que contém ordem
de expulsão: mandado expulsorio.
E:qlD.it.·,IO, adj. f. (do Lat. e.,,{ntlt'ri:C) (t.
med.) Faculdade expulL'l'iz ; aque la que scpara as I'ézes, e superl1uidades do chylo.
Lu.z da Med. (. 51.
EXllUUCção, S. f. (I. paleog-r.) Tndicação
nos manll:criptos para. supprumr uma lettra, uma palavra escnpta por erro, e que
consistia n'um ponto posto por cima da lettra ou n'uma serie de pontos por cima ou
de roda ela palavra que devia ser supprimida.
EJ[pIlJlgír, V. trans. (do Lat. expungeI'C)
Apagar, de fazer, extinguir a escriptura para se substituir outra. Monte Olivete, Expl.
'D.

105.

(do Lat. e:cpurgalio) O
acto de expurgar. § (t. meci.) O acto de PUI'gar, alimpar, evacuar: v. g. expurgação de
humores acres. ~ - dos empeslados, ou sus·
peitos d'isso; - de (~endas, ou cousas contaminadas, por meio de quarentena, exposição
ao ar, e outros meios desinfectantes, que rcmedeíem o cContagio. e atalhem a sua propagação. § fig. - dos livros de más doutrinas;
revisão, censura correctiva, ou prohibitiva.
§ "Ea:plJ.?'gafão dos vicios mOl'aes» VieÍ'l'.
Palo (. 2'27. 1. é, correcçao. § lt. astron.) V.
Emersão.
EXlmrl;údo, p. p. de Expurgar, e adj.
Limpo: V. g. o eslomago -. ~ fig. Puri~ca
do: V. g. o livro expurgado ele doulnnas
(alsas, ou más; em que se advertiu a doutrina que se não deve ler, seguir.
Exp""gadol', u, S, O que, a que expUl·ga.
Exp""gíl", V. trans. (t. cirur.) Alimpar:
v. g. expurgar a {crida: expurgar a mate?'ia da c/W1/a. § Expu.rgar tiv,'os,. emEndal·os, limp'al-os de erros, e más doutrin as. Per. Htbl. Pl'ef. gel'.
EXIItl"l;lltÓ"io, S. m. lndice expurgatorio: V. o adj. § (t. cirur.) V. Expurgação.
Madeira, P. 1. C. 14.
"',xlllll'~ntól'io, a, adj. Que expurga;
proprio para expurgar. § inelice expurgalotio,. em que se apontam os livros prohibidos, e aquelles, que se permittem lêr, feitas certas emendas.
EXilllíS/l, S. r. (ant.) Inquirição, informação que se tira; enquisa. Eluc.
Exq.. l~ítl>mentc, adv. Com curiosidade,
escolha: e fig. com regalo, e delicia: v. g.
mesa abundanle, e exquisitamente provida.
Vieir. 1. 557. § Com cuidado, para sair per- .
feito, e acabado: v. g. pós de Jannes exquisitumente preparados. ~Iadeira, 2. 191. § •
(t. fam.) De modo singular, extravagante.
EXflulsitícc, s. f. Qualidade do que é
exquisito. § (I. fam.) Singularidade no obrar,
fallar, etc.
EX'IUlsitíssimo, a, sup. de Exquisito.
Ar'/'. 5. 5. «exquisitissimos tormentos» B.
Flor. 2. 36.
EXQ(ulsíto, a, adj. (do Lat. exquisitus, a,
um) Excogitado, buscado com muita diligencia, trabalho, cnriosidade, despeza. §
lig. Não vulgar, excellente : v. g. suavidade
tão exquisita de musica. Brit. C. p. 464. 2.
"manjares e:cquisitos» viandas exquisitas
aromas -. § Diligencia e:cqtâsila,. ~rande,
summa. 111. Lus. A?'}'. 7. 11. pr. § Exquisito; excog-itado por singularidade, mmiamente estudado com cunosidade refiuada ;
acarretado. A?T. 2. C. 6. V. g. adornos, pensamenlos excfuisitos. Lobo, f. 2l. "as pala·
vras sejão vulgares, não já populares, nem
e:cquisílas. "padecer e:cqttisilos e atrozes torEXlmrgul}iio, S. f.
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mentos» Vieil·. 10. 348. Arl'. 9. 13. § (L fa- "não havendo quem rompesse com hum ay
mil.) Singular, extravagante, fóra do usual. a attenção e::clatica do silencio» (nos ser§ Buscado, inquirido, examinado, allalysa- mões de S. Antonio) Vieira. 11. 373 .• Enledo com muita pesquiza, miudeza, rigor, es- vado, e::clalico encantado Nos gosos, nas detreito juizo: .e::cquisita e sutil anatomia» licias com que inundão ~linha alma, meus

(do que respeita aos que se lião de canonizal': V. Anatomia) Vieir. 10. 4L5..El (t. de
med.) Terç.ãs e!l;quisilas (Recop. ae Cir. lJ.
10) ; esquinencia exquisila ; e outras doenças, que são puras, não adultcrinas, ou
espurjas, ou notllas.
Exsiln;;lIe. V. Exangue.
Exse"ção, s. f. (t. bot.) Estado do que é
exserto, do que faz saliencia, do que se eleva acima d'uma superficie.
EX>lé"lo, a, adj. (do Lat. exsel'lus) (t.
bot.) Que fórma saliencia, que excede as
partes que rodeiam em compnmento ou em
altura.
Exslceaçuo, S. f. (do Lat. exsiccalio, e
der.) Resiccação, marasmo. Arr. 1. C. 8.
Exslccànte, p. a. de Exsiccar. POl'l.
!tted . • virtude exsiccanle».
Ex"lcci..·, v. trans. Seccar. Este verbo é
usado na pharm. para explicar a acção de
seecar ao sol, ou ao fogo certas drogas para a sua boa conservação. Ph. T. 1. 198.
Exslecntívo, II, adj. Seccante, com força
ou propriedade de seccar : .forca-II
Cosla, Georg. 3.

-

Exspulçuo, S. f. (do Lat. e$spuilio) (t.
med.) Acção de expulsar da bocca. Peja
eÀ1Jectoração lança-se fÓI'a dos bronchios,
pela exspuição fóra da bocca.
Exstrophía, S. f. (do Gr. ex, para fóra,
e sll'e}Jh6, eu volto) (t. cil'Ul'.) Deslocação
ou vicio de conformaçào d'um orgão membranoso, voltado de modo que a superficie
interna se ache a descoberto.
Exsuár. O mesmo que Exsudar.
Exsueuçuo, s. r. (L med.) Ecchymose.
Rumdnção, S. r. (do Lat. e::csudm'e,
transpirar) Liquido que em forma de suor
transude de uma arvore, ou de outro corpo, e que de ordinario com a acção do ar
se torna concreto, e solido; v. g. as gomo
mas, as l'csinas, elc. § (t. med.) Suor pouco
abundante; transpiração.
Enmdá,', V. traus, e intrans. Suor. V.
Exsudação.
.,xtànte, (ant.) adj. 2 Il'. e p. a. de
KdlÍ'" V. intrans. (do Lat. exslare) Existir. Viei1'a, Carl. 7'.2. r l79.•e::clãoaldeyas»
id. 3. 198.•llebreos que então exlavãoll
"exlão testemunhas» Eneid. 3. 26. erainda
os muros Troyanos não e::clavão, nem lIiolJ
Sevel'. Nol. Jl1em. dos Cardeaes, I. erO que
d'elle exlá hoje são cinco epistolas decretaesll
j.~xta8e, S. f. H. Dom. 1. 3. 31. V. Extasis.
:Extusl, S. f. V. de Suso, c. 34 e 36. V.
Extasis. Vieil'. 11. 9.• tal calma de sentidos,
em tal e::clasi de potencias»
ExtnsllÍdo, p. p. de Extasiar; e adj.
Trausportado, absorto, arrebatado em extasiso lJini:, Ode á creação do Conde de Dei1'as: "a minha acceSa exlasiada meute» id.
lJilh.llr. V. Extatico.
Extuslá." V. trans. Fazer ter, causar l'Xtasis, grandes admi rações, enlevações, raptos, enlevos de prazer. § - se, v reL Cair
em extasis; licar extatico, absorto.
l":1::lusls, ou Éxtuse, ou Éxtlllli, s. m.
"Ou f. (pI. Exlases, para o dilferençar do sill!lular.) (do LaL exstasis) Rapto, enlevação
<la alma, enlevamento e su pen ão dos
sentidos na contemplação das cousas ceies·
tes ou não celestes: v. g. arrebata/'-se em
extàsis; ler extasis; "esle extasis» V. de Suso.
c. 3. Ac. dos Sing. 2. 179. e 228. e 236. H.
Dom. I. 1. 19. "profundas ea;tasisJl § Hapto,
suspensão, enlevo: "e::clasis de potencias»
VieÍ1·a. § E.vlasis, (t. med.) A[ecção nervosa, na qual o doente todo entregue a
uma ideia dominante, fica extranho a tudo
o que o rodeia, tnsensivel a toda a especie de estimlllos.
Extlàtic.uuente, adv. De modo extatico;
com extasis.
..., xtlÍtico, a, adj. Enlevado em extasis;
absorto. Víei/'. 1'1.. 342. «arrebatado, e e.vlalico» § Que_ costuma ter ex.ta~is: v. g. o extatico val'ao: "a parte supertor como e.'Vlalica» Vieil·. I. 586. "0-, e arrebatado Enocl1»

sentidos as venustas, Occultas, inefaveis
graças tuas»
Exleml,o"àncumcnte, adv. De repente,
de improviso, sem muita rellexão: v. g.
glosar; arengaI', orar -. Sousa. Vieir. 7.
187. "compuserão - 11 hymno. § loopportnnamente; fora de tempo.
.
Extelllt.Ol·')lleidáde, S. f. Qualtdade de
ser extemporaneo, sem estudo, cogitação,
ou reUexão considel'ada, e prévia: .a e::clem·
pomneidade da repostada fez mais impressão
em todos» .poetas, cujo merecimento consi te na - dEi versejar»
Extem~.ol'ànco, n, adj. (do Lat. eailem,
pomnelts, a, wn) Dicto, ou feito extemponaneamente, de repente, de improviso. §
Poela e::clemporaneo; o qlle improvisa, improvisadar. § Orador e::clemporaneo; que
arenga, e vae orar de repente, sem estullar,
nem compor préviamente o discnrso, !1ue
recita. § Que não é opportuno; que é fora
de tempo.
Extende.', e derivo V. Estender, etc. mais
usados.
Extensamente, adv. Por extenso, com
todas as suas partes: v. g. 1'elalal' - ; narmI' extensamente um succcsso. M. C. 5.291.
"Viegas conta e::clensamenle a traição, e engano do rei"
Extensão, S. r. (do LaL exlensio) Propriedade da materia, a sua largura, altura,
comprimento; e assim a das suas partes
minimas, que a compõe. § Continuidade de
partes, seja em comprimento, largura, etc.
§ A largura, e comprimento: v. g. a extensão de uma cidade; o espaço que ella occupa. § O comprimento, ou longal': V. g. a
extensão da carreira, de uma linha, ou C01'da. § O acto de estirar, estender: V. g. a
extensão dos nervos. § Exlensão ele uma palavra; (Ioc. logo e gramm.) a applicação que
d'ella se pode fazer aos indiVlduos, a que
o seu signIficado abrange; V. g. a extensão
do nom.e homem consisle elJllJodel' applicarse a João, Pedro, Paulo, e a lodos os individuos da especie /tlLmana: a da palam'a arvare, em poder applicar-se á larangeira,
pereira, carvalho, sobro, e a esla, ou qualquer oulra larangeira, a qualquer pereira,
elc V. Comprehensão. § il. Amultiplicidade
de significados, que se dão á palavra, por
alguma razão, semelbança, analog-ia,connexão, ou relação. que os mais SIgnificados
tem com o primeiro, e proprio: v g.{i'alda
da camisa; e por semelhança {i'alda do
monlc, do mar, da roupa, dos vestidos lalal'es, elc. ~ - das leis; as especies, e casos,

a que se applicaram, ou a que é applicavel
a sua sentença. § Exlensão, e deI'. mais uso
que eslensão.
Extcnsliailidúde, ou ExtellsllBúde, S.
f. (t. phys.) Qualidade que uma cousa tem
de estender-se. Phann. T. 1. p. 294.•foIhinba (do ouro) de tão leve peso e tanta
e::clensidad~"

Extcush'tuucnte, adv. Larga, dilfusamente: é opposto a inlensivamenle: V. g.
Deus é infinilamente perfeito intensiva e
exlensivamenle; inteos\ vamente em quanto
catla uma das suas perfeições o é em grau,
sumlllO r:: infinito; e-em quanto a sua perfeicão se estende a todas as perfeições possiveis, e a todas comprehende.
Extensível, adj. 2 ~. Que póde exten·
der-o e: V. g. os melaes sao extensiveis.
ExleVlsh'o, tl, adj. (do Lat. IJ..'1]lenSLVUs,
a, wn) Que se estende; ou se póde estender, alongar, dilatar, ampliar: e fig. preceilos -, l'egra -. § Diz-se particularmente
da interpretação, pela qual a disposição de
uma lei. se applica a outros casos não ex·
pressos, em que se dá a mesma razão. Alv.
5 oul. 1795. e 4 dez. l799. § (t. gramm.)
Que exprime, que marca extensão.
ExtcnBo, a, adj. (do l,aL e::clensus, a,
um) Que tem exten ão; é attributo da materia, que n[lO é simples, mas tem partes
divisiveis, em que se pode conceber 10ngor, largnra, e grossura. § Amplo. § DilIuso:
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v, g. se1'lllào extenso. § 1'01' extenso; extensamente: v. g. nanar alguma historia
por cmlcnso; e não a sulJ tancia, as forcas
d'ella, ou alguma parte; não sommanilo,
nem resumindo. fi. P. f. 10'. V. do Arc.
L 2. r 5. I.
E. tellsor, aI, e s. m. (t. de anal.)
Mluculo - ; que serve para estender qualquer parte do corpo: V. g. os musculos extensores dos dedos.
Extenllução, s. r. (do LaL e::clenuatio)
(L med.) Diminuição de forças, vigor. § II.
de rbeL opp. a amplificação) Consiste em
o orador repre-entar a cousa somenos do
que realmente foi: V. g. extl'nuação da injUl'ia.
ExtenuóctlUllênte, adv. Com extenua-

ção.

Extelluádo, p. p. de Extenuar' e adj.

V. g. - de {orç.as, de eÓrpo, de
posses, de cabedaes; .extenuada, e consumida» (da febre hectica). ii. lJom. I. 5. 37. e

Diminuído:

3. 6. 14.

Extenuado.', u, S. O que, a que extenúa. § adj. Que extenúa: V. {j. 1mba1/ws sobejos, extenuadores do corpo.
Extenuatnte, ]lo a. de Extenuar. § adj.
2 g. (t. med.) Que eufraquece, debilita: v.
g. remedios extenuantes. Porl. Med. 470.
ExtennlÍr, V. traus. (do LaL ca:lenuan,
e os der.) Fazer emmagrecer, e diminuir as
forças, e vigor, enfraquecer: v. g. o lraba1/w
a inedía extenuam as {orças, o corpo, elc.
§ .fig.. Arruinar, enfraquecer, debilitar; di,
mlllUlr: V. g. - O poder, a genle, o Eslado :
"os naufragios amiudados, e as repetidas
presas dos cassarias, que tem e::clenuaclo o
commercio maritimo d'este reino"
IExtentui"-se, v.. ref. Debilital'-se: V. g.
extenuou-se o exercLlo com a mOI'lalulade, e
desel'ções. § Exlenua1' as culpas: V. Atenuar.
.E~tell ....tívo, u, adj. Que extenúa, dimlllue.
ExterlJénte, adj. 2 g. (t. med.) Que
alimpa. Pharm. T. "PÓS-I)
Exterlo,', adj. 2 ~. (do Lat.) Que lIca de
fóra, da parte de fóra; descoberto, superficial, exposto á vista, ao tacto: é opp. a
inlerior. § Que está fóra ou exi te fóra de
nós: o mundo exterior. § O {óro ca:lerior;
opp. ao interior. V. Fóro. § Obl'as ca:lerio·
l'es da praça; (t. de fortif.) as defensas
particulares fabricadas fóra d'ella' V. {j.
Fossos, estradas encobertas, e explanadas,
horuaveques, etc. § -, S. m. O exlerior de
algltem; o qur:: se vê, e se dá a conhecer:
V. g. o rosto, o talbe do corpo; as palavras,
gestos, acções: "os IJ..vleriores são bons, os
interiores sabe Deus quaes são" V. Apparencia, syn. § O e::clel'ior de alguma cousa; a
parte externa; a parte de fóra. ~ O ea;lerior; o extrangeil'O, os paizes extranl;reiros.
como se inlel'rompeu o lelegrap/to, nao c/1ogaram hoje nolic!as do exterior.
Exte.'lo,'ldáde, S. f. A parte exterior. §
Exleriorida!les; pl. os exteriores, mostras,
apparencias. § V. Apparencia, syn.
Exte"lórlllcnte, adv. Pela parte de fóra. § Nas obras, e palavras: V. g. exteriormente moslm-me amizl.Ule.
Exte,'mlllrlçiio, S. f. (do Lat. e.vlerminalio) Acção e eJTeito ue exterminar' expulsão, desterro. Vieim. 3. 490. § Destruição, ruina.
Exte"lIIilllÍdo, p. p. de Exterminar.
Vieir. 10. 57. e fig. "usança e::clerminada
da nossa càrte» Vieir. Carl.
Exte.·...... lldÓ'·, u, adj. Que extermina.
§ Anjo e::clerminador; que de troe, desbarata com mortandade. § il. subsL
Exterminá." V. trans. (do Lat. e.'1]le1'1nínare, e os deriv.) Lançar fóra dos terminos,
limites, raias de alguma provi.ncia, cidade;
desterrar: "e::clemtinal' o Turco de seus estados" Lemos, Cerco, p. 61. § fig. Destruir,
expulsar: V. g. exterminar as virludes, os
vicios, os maus coslumes. O luxo extermina

a sobriedade, a lemperança, a economia, a
pal'cimonia, a {rltqaliclade, a beneficencia,
elc. § V. lJesterl'ar, syn .
Extermínio _S. m. (do LaL e.'1]lel'minium)

Desterro, expulsao da terra pl'opl'ia, da patria, da residencia. Provo da Dell. GlLl·. {.
.179. § fig. A destruição em consequencia

8~O
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dn qnal vem o exterminio, ou saída dos
I)idadãos deixando as cidades, etc. Vieir.
10. 355. aO exlerminio de Malaca. § Desolação, devastação com armas; destruição
com mortanúade : a boa policia apura-se '1]0
- dos ladrões, vadios, jOlladores de ta{ttla1'ias. § Guerm de exter ~inio; guerra em
que cnda um dos belligerantes procura destruir, anniquilar d contrario, não dando
ao inimirro nem tregua, nem lluarlel, mas
levando tudo deanle de si a ferro e fogo.
)óJxtéa'ollnlentc, adv. De fóra, exteriorm nte : li opp. a inlernamente.
Exlcrn!ar, V. trans. (t. uso no Brazil.)
~lal1ifeslar, expôr em publico, fallando ou
escrevendo, o seu pensamento as suas
idéas, as suas opiniões a respeito de alguma cousa.
ExtCl·.. úto, s. m. (do Lat. exle/'ntts) Ca~a de educacão onde os estudantes só ficam duranle - o tempo das lições; opp. a
internato.
Extéroao, R, adj. (do Lat. exlernus, a,
um) Que é de fóra; estrangeiro, que não é
da familia: v. g. externos capilães. Eneid.
8. I'LQ. § De róra, que apparece, e se vê :
v. g. nas most'ras externas; acções externas.
~ l1elativo aos paizes estrangeiro~ : potilica
e.1Jlerna. § fluro externo . (opp. ao mtemo, da
consciencia) das cousas seusiveis, que se
,'êem: v. g a excommunhão, que ltga no
foro externo, ob/'iga a penas temporaes, ef~
{cilos lemporaes. § Alul1mo externo; o que
frequenta um externato, ou que não reSIde
no collegio em que ha internato.
Extcr"ccído, p. p. de
E"t·e'·r~cé.·, v. trans. (do Lat. exle/Te/'e)
p. uso Causar terror. § Exlerrecer-se, v. ref.
Aterrar-se. /Jarrelo, Vid. do Evan,q. 146.26.
ase me apresenta, e exlerrece logo)).
Eh:te.... ltorl .. billdi.dc, S. f. (t. diplom.)
Direito que tem os representantes das nações estrangeiras de se re~erem pelas leis
do seu paiz, e não pelas uaquelle junto do
qual estão acreditados.
Exthniu', V. trans. (ant.) Prover; dar ordem: v. g. extimem os vereadores. como se
10mwI'ão contas dos bens dos orphaos. Eluc.
Estlncçào, ou Extlnçào, (ort. phil.) s.
f. (do Lat. exstínctio) Acção e eJfeito de extinguir ou extinguir-se. § Destruição total,
como da cousa que morre, perece. § fig. Ado rogo, da guerra, ela republica, da he1'csia,. da pensão, censo.
;c;:xtínclo, p. p. irreg. de Extinguir; e
adj. Apagado: rrO exlinclo pinho" Eneida,
9. 58. § fi 1\'. Amortecido, mortificado: «a
penitencia deixa os alfectos. ou paixões extinctas- «ea;Unctas as reliquias da Liga" Ribeiro, Casa de lVemou1'S, 48. § Apagado, esqnecido : v. g. extincta a. memoria: «mmca extinclo será seu nome» bus 10. 39. §
Morto physicamente : aval idos extinclos por
decretos dos reis» «chora Venus a dor do
moço exlinclo)) Cam. Ect. 7. § Acabado, perdido: v. a. extincta a lJiedade, l! 1'etig.ião, a
virlude. § Murcho: v. g. a flor extmcta.
Uliss. I. 78. § Extincta alguma corporação,
jtmlal tribunal; desfeito, annulado o seu
instituto, e privados Oli membros dos direitos, ou juri dicçÕES, e funcções, que
exerciam. § A;:;ougue extinc~o; (t. de pharm.)
preparado de sorte que nao appal'€çam os
globosinltos. § Ea;tinclo; es&,ottado, exhausto, executado de todo: «aepois de extinclos todos os opprobrios» (no cadaver de Miguel de Vasc.) Porto Rest.
F.xllnct')'·, o, adj. Que extingne.
Extin;;uído, p. p. reg. de Extin~uir.
Paiva, S. 1. Sono 1)/'. rrchama já quasi exI:inlluida. M<'/.1'iz, iJ. 4. C. 2. rrappellidos ...
c.'Vlinglâdos» V. Extincto.
Ertlnç;uír, v. trans. (do Lat. exslingue1'e) Apagar: «como a agua exlingue o fogo»
§ fig. Amortecer, anniquilar: v. g. extinguir
o rogo ~as paia;ões~ das discor~ias,. etc. § rJg:.
Anniqmlar, des~rUlr: v. g. extmgmr um~ Cldatle, wma naçao ; os lJespanhoes ea;tm'mma·
1'am e extinguiram copiosissimas nações na
Ame/'ica. ii Exlinguir uma junla, ou corpomção civil, ou rcligiosa; abolir o seu institulo, privar os membros de seus direilos, do exercicio úe suas funcções peculiares, etc. § Exlinguir; dissipar: v. g. extin-

guir uma qualidade venenosa. § Aholir : v.
g. extingmr lei, costume, uso; extingnir o
nome de Chríslo. Paiva, S. l. r 70 v. § Extirpar: v, g. extinguir a heresia. § Acabar
com: v. g. extinguir os vadios, ladrões. §
Ea;tingui'r a lJensão, censo, obrigação; acabar, pôr termo. § ExtinguÍ1' lembl'anças ;
apagar memorias. § E.1Jtinguir as iJivinas
admoestações; matando aos que as dão. Feo,
Trat. S. Estev.
Ertin3'ufr-"e, V. rer. Apagar-se, esqueceI': v. g. extinguiram-se as memorias
d'aquella casa. § fig. Amortecer-se, anniquilar-se: v. g. com as 11l01'lificações se extinguem as paixões; extingue-se com os encanecidos annos o rogo das paixões; com a
pailida morle emmtwchece a flár do 1'os10
viçoso, extingue-se o rogo dos olhos scintillanles, elc.
Extinguível, adj. 2. g. Que se pode extinguir.
ExHpulácco, iii, adj. (t. bot.) Que não
tem estipulas.
'-':xtirpaçiio, S. f. (do Lat. exlirpatio)
Acção e elfeito de extirpar. li (t. medo e cirur.) Operação de extrahir, de arrancar, v,
g. um cancro, um carbunculo, etc. § fig.
O acto de desarraigar, de extinguir de todo;
v. g. a extirpação das heresias, dos vicios,
de um costume; das antigas desordens na
vida moral, elc. Luc. 9, 19. Alv.15jan.
1784.

Extlrl.ndor, R, S. ou adj. Que extirpa.
Varella, p. 547. "extirpadol'es dos vicios"
T. de Agom 2. {. 6'l. n. 2. aa justiça ext'irpadlJl'a de vicios" B. Flor. 2. 147. e 195.
Exth'pRmento, S. m. O mesmo que extirpação.
Extlrpi.r, V. trans. (do Lat. extirpare, e
os deriv.) Arrancar com raizes. § (t. medo
e cirur.) Operar a extirpação, v. !r de um
carbunculo, ele um cancro, etc. § fig. Desarraigar, arrancar, extinguir de todo: V.
g. extirpar vicios, a ociostdacle, os en'os, os
maus habitos, abusos, elc. - o amol' do comção: "arde o varão prestante na ambição
de exlirpar a seita impura» nini;;. Ode a
Ant. Gatvão. "Exti?'pa1' abominações, vicias, e heresias» Couto, 7. I. 2.
(ExUmar, Desarraigar. Syn.j Um furacão
desarraiga uma arvore, não a extirpa. nesarmiga?' significa que um vegetal foi arrancado da terra, sem ltue signifique que
as raizes ficaram ou nao no solo. Extirpar indica que se tiraram do solo as
raizes ao mesmo tempo que se arrancon o
vegetaL Exlil'Pal' indica, além d'isso, um
acto voluntario.
Extorcíio. V. Extorsão.
Extoréo. V. Extorso.
ExtO";luíd 0, p. p. de Extorquir. Vieim
na Arte de Ji'ttrl. p. 97. diz exlorlo.
IExto"CluÍl', v. trans. (do Lat. exlorquere)
Tirar á força: ·V. g. extorquir a fazenda: o
consentimenlo, uma promessa, voto, juramenlo. § Tirar com torlura: v. g. extorquir
a confissão dos deliclos.
Extorsíio, S. f. (do Lat. exlorsio) O acto
de extorquir; meio coactivo, com que se
toma a alguem a fazenda; usurpação mais
ou menos violenta: ase peço guerra, fa1'-sehão muitas exlorsões, e desaforamentos» Ar,..
5. 14. "exlorsões feitas aos pobres. Paiva.
S. 1. {. '239. M. Lus. 2. 5. afazer grandes
exlorsões, e roubos» e 5. 154 v. «carrel\'ados
com extorsões e tri butos" os subdilos do despota sujeitos ás extorsões, que seus caprichos
lhes suggerem, elc. (i. é, ás violenciasl §
Qualquer violem'ia: aintrodnzio (na religião)
a observancia, com muita facilidade, e sem
nenhuma extorsão, muito a sabor dos Reli·
glO~OS)) V. cio Arc. 3. 13.
Exto"l!Ier, v. trans. O mesmo que Extorquir. V. Estorcer, e derivo
Exto"l!Ilonárlo, n, adj. Que faz, contém
extorsão: V. g. a guerra dá o poder-, publica e executa 1'equisições-; illegaes, indeviuas, desarrazoadas.
Extouívo. V. Extorsionario: "artes, astucias, fraudes acompanhadas de meY08 ea;lorsivos da pobreza dos pobres que nada
devem))
Exforfílo, S. m. V. Extorsão, que se diz
.mais commummente: "pagamentos sem
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tantas dilações, e exlorfos)) Cap. 79. do Estado elos Povos, nas COl'les de Lisboa, 1641.
violencias, meios coactivos. ~ (do Hal. slor·
zo) (t. de pint. e estatuar.) Homem, ou fi·
gura, que se representa fazendo esforços
ag~ravados de pesos, ou luctando.
Exturto, p. p. irreg. de Extorquir, V.
Extorquido,
Edo.'tor, R, S. O, ou a que extorque.
Ext.·o, prep. lat. que eutra como pre{.
na composição de muitos vocabulos portuguezes, significando; além, fora, cic fOI'a,
flor tóra.
Ext"'U-RxUllir, ad./·. 2 g. (t. bot.) Que
nasce ao ladO da axil a das folhas.
Ed'·Il-('.np'fUliu·, adj. (t. anat.) Que tem
a séde fóra das capsulas articulares.
ExtrRcçíio, S. r. O acto de exlractar; de
extrahir, tirar, trazer, ou levar para fóra: V.
g. extracção dos metaesdas suas mmas. Vieil'.
4. 410. § Saque das mercadorias de uma
terra para outra. § Consumo commercial:
V. g. e.!tes aicaicles aincia ha lantos annos não
achamm extracção; es/ o. ocommercio e~tagna
do, não se dá extracção ás mercadorias, elc.
§ O trabalho de extrahir partes, noticias,
erudições, passos de algum livro, ou ma·
nuscripto. § O sorteio de uma loteria. § (t.
do calculo) Operação, pela ({Ual se acha a
raiz de alguma quantidade e evada ao quadrado, ao cubo, etc., e se diz: extracção da
miz quadrada, da 1'ai;; C/.tbica, etc. § Ea;tracção; (em pharm.) a operação pela qual
se separa uma substancia qualquer do composto de que ella fazia parte. Phal'm. Gel'.
Cad. Pha1'1n. § (t. cirur.) Operação pela
qual se extrahe de qualquer parte do corpo
nma substancia estranha, qne n'elle se desenvolveu ou iutroduziu accideutalmente. §
A operação de arrancar um dente. ~ Extracção; na accepção de origem, nascImento, linhagem, é Gallicismo, que ais:. usam
na phrase homem de baixa ex/racçao: é de
admirar que Per. na Bibl. 5. p. 4.6. o não
evitasse S. Luiz, Gloss. FI'.
Extr'Rcrel!lcéntc, adj. 2 g. (t. bot.) Que
cresce, ou se desenvolve por fóra. /Jl·Ot. n.
Ext.'uctádo, p. p. de Extractar ; e adj.
Tirado, extrahido, copiado em resumo. §
Resumido: o diswrso do orador já esla extractado.
ExtrRctotlor, S, m. O que faz extracto
ou resumo dos discursos proferidos no parlamento; ou em qualquer outra assembléa,
nos tribunaes, etc.
Exta'octá." v. traus. Fazer extracções de
livros, ou extractos; copiar seu resumo:
diz-se por exl1'Ohi1'. § Fazer extractos chymicos, c pharmaceuticos. § llesnmir os discursos proferidos no parlamento ou em
qualquer outm assembléa, nos tribunaes, etc.
Exta'RCtllÓl'OlC, adj. 2 /5. (t. chym.) Que
tem a fórma, ou apparenCl~ d'um extracto.
E~trocth'o, a, adj. Que sai pelo modo
em que se fazem os extractos: V. g. malr.1'ia-, fécula-o § (t. gram.) Que Muota
extra<:çâo: V. g. particula extractiva. § /ndust,'ia extTactiva; mineira.
Extractívo, S. m. (t. cbym.) Principio
particular, que segundo alg. chymicos é do
numero do~ principios immediatos das substancias ve$'etaes, mas que até ao presente
não tem siao possivel isolar.
Ext,'ácto, s. m. (do Lat. e.1Jlractus, p. p. •
de extrahel'e, extrallir) (t. chym.) Matena
separada de outras partes mistas, com ponentes; ou de partes impuras, e fézes, por
meio de menstruas apropriados. § Oque se
extrahiu de livros, manuscriptos,. escolbendo
as partes que nos convem, ou agradam, e
n' isto difTere do tl'aslaclo, que é copiado todo: v. g. {'azer um extracto das sentenças de
l'ullio. § Resumo de discursos parlamentares ou quaesquer outros.
Extr.~ctor. O mesmo que Extractador.
IExtrllcl.o-rcsinu, S. f. (t. chym.) Producto vegetal que' participa da resina e do
extractiVO.
ii:xtrRcto-,·c.!llnól!Ill, adj. Que é semeIlJante a uma extracto-resina, ou da natureza de extracto-resina.
Ext"lldlcçíiOJ s. f. (do Lat. e.1J, fóra, e
tradU'io, tradicçaoj Acção e effeito de entregar um individuo que, por qualquer causa,
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s~ refugiou TI um paiz, ao governo da naçal a que eUe pertence. que o reclama. §
1'.1 clado de extmdicçào; em direito intcl'J)aclOnaI, tractado entre dois paizes para a
ntrega reciproca dos criminosos que d'um
se vão refugiar no outro.
F.xh·adietiu·, V. trans. Praticar a extradicção.
F.xh·lIdol·Slido, ", adj. ue tem extradOI·so.
. F.Xh·ll~i...so, S. m. (t. archit.) A superfiCle exterIor e convexa de uma abobada, ou
arcada regular.
~.dl·llfin~, ... , aàj. Que é de qualidade
mUlto supenor.
Ext....rolbclÍccu, - rolh"cco,Ou ':d.·uró li 0, a, adj. (t. boL) Que está sobre os
troncos, ou ramos, em logar de star sobre as folhas: diz-se das diversas partes
das plantas, principalmente das estipulas.
IJ1'Ot. D.
r':xh'nhído, p. p. de ExtralJir ; e adj. V.
Extrahir, e Extractar. OU1'O extrabido das
m'inas. Resinas. óleos extrahidos das arvores,
e semenles. § Sentença., copia extrahida dos
aulos. .dos originaes escriptos; documentos
extrallldos da Torre do To11t70.
Ext.'nhí.., V. trans. (do LaL extraherc)
Tirar fóra, levar: V. g. extrahir da cgl'eda os
que a clta se acoutam. § Tirar uma cousa
do 10g'ar onde está ou onde se introduziu:
extrabir o cm'vão da mina; ex.trahir uma
bala do carpo. § Fazer extracto chymico. ~
F~zer extracto de livro. § (L arith. algebr.)
Tirar, achar, buscar: V. g. extrabir a miz
quadrada, cubica, etc., de uma quantidade
numerica ou algebrica. § (I. eirur.) Pratical' a extracção de qualquer substancia extranha, que se formou no corpo animal, ou
n'elJe se introduziu accidentalmente. § Exlrahir um denie; arrallcal-o. § Extl'ahil'
ttlna loteria; proceder ao sorteio dos respeclivos premi os. .
. Es.trll"h·cl, adj. 2 g. Que se póc1e extrah U'.
Ext,·.abumiIllO, ", adj. Que está fora da
humallldade.
Éxt"njlld!Clál, adj. 2 g. Feito fora de
juizo; extrajudiciario: v. g. confissão extrajudicial : "appeJlação de actos extmju(/iciaesJl
Ord. 3.
Extrajudlclálmeu'.c, adv. Fora do juizoo § Contra as formalidades da téla judicial, e termos de proceder da justiça.
Extl'lljudICláI'IO, ", adj. Extrajudicial.
E:dl·.lIIlUndà.ío, "; adj. (do Lat.) Fora
dos limites do mundo ~ "se não é já dos
ceos, e e.7JtramunttanoJl.
F.xt.·...mul·ál, adj. 2 g. (do LaL) Situado
fóra dos muros.
Exh'umÍtros, loco adv. (adoptada do Lat.)
Fora dos muros, no arrabalde: v. g. sila extramuros ({'esla cidade. Antig. de Lisb.
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l:'<tt·.m ..tUl·ál, aujo 2 g. (voc. Lat.) p.
uso l/ora do natural; sobrenatural.
Exh·llll..tllrálmimte,adv. Sobrenaturalmente.
F.:d,·.\nco, a, adj. (do Lat. ea;t-ranells, a,
um) p. uso Estranho, de fóra : ai' extraneo;
que se introduz de fora.
.~xtl·IlJl~elro, I:xtr..ul.....·, e der. V. Estrangeiro, Estranhar, etc., mai us., ainda
que o ex seja mais conforme á etym.
.~xtrllnumCl·'''', adj. 2 g. De fóra do numero.
Ext""~"'lUel '11'10, ", S. e adj. Jlóra do
numero fixo, e determinado. H. fJom. 3. 3.
19. "e avendo de ser admittida alg'uma extl'anumeraria, não pode ser sem tanto dote» e Lcis Mo(l.
r~d"lloelllál', adj. 2 /{. (t. zool.) Que esta inserido fóra dos ollJos,
E:drllordlllUl'lllull'mtc, adv. De modo
extraordinario, raro, desusado, desacostumado Paiv. S. 2. 9. Viei1'. LO. 4t.
l-,xtrllOl'diIlÚ'·lu..lu, adj. (do La!. ext1'aol'dinal'irLs, a, wn) uesnsado, desacostumado que não é ordinario ; raro: V. g. SltCcesso caso extraordinal'io, etc. Lobo, f. 293.
~ Ju.iz c.7Jtmol'rlinario; o que conllCce em
virtnde de alçada, ou COlllmissão extra01'd.ral'ia. § Embaixa(lor e.7Jttaon/inal'io : Enviatlo - ; o que vae com commissão exI
VOL. I - FL. li f.
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lTaol'dinaria: v. g. "para dar pezames, ajus- sos. § (L bot.) Derramamento da seiva, ou

tal' pazes, fazer tractados, etc.
do succo proprio das planta, fóra dos sens
(Extraordinario, Singular. S!ln.) J!,rctraol'- I vasos respectivos.
dina1'io oPJlõe-se a ordinario, e. exprime o
J~ '1·1"'II... àntc, adj. Que extravasa.
que é fóra da ardem commum, Jóra da meE trul'l'!lál' ClU-,IZUI', e derivo V. trans.
d'a ordinaria; notavelmente maior ou me- Fazer trasb . r, deitar por fóra, verteI' o
nor, que as cousas do mesmo genero. Sin- liquido qur
1 contido: em alO'um vaso:
{lutm' opl?õe-se a plural, e exprime o que "a grande fel' ,J I do rogo e.l'tmvasOlt os iné só, muco, diverso de todos os mais; o gredientes do cozimento» fez verter, botar
que não tem concorrente, nem semelhante. por fóra .. - se, v. ref. (t. med.) air, enTudo o que excede as medidas, que o nos- tornar-se dos va. os proprios, derramar-se
so espil'lto tem dos objectos, é extmordl- por fóra d'elles: v. g. extravasa·se o sangue
nario; tudo o que não quadra com os ty- da veia "ota, ou da (crida na. cavidade (/0
pos ou modelos ldeae:;, que nós temos dos pci/o, etc.
objectos, é singutal'. Quando o objecto se
Ex'l·a.'as""·, v. intrans. Extrava ar-se,
conforma em substancia com as nossa trasbordar, 'air do alveo: o rio extravasou.
ideias, mas varia notavelmente nos graus,
Extl'avcuádo, a, adi. (t. med.) Extravae dimensões, chamamos-lhe ea;tmordinario. sado; diz-se do sangue quando anda fóra
Quando se não conforma, nem tem anal 0- das veias. Recop. da Uir.
gia com as nossas ideias, chamamos-lhe
K'l.trlU'C1·tch,·ádo, u, adj. (L zoo 1.) Dizsingular. A estatura de um 15igante, ou de se dos animaes articulados, cujo involucro
um pigmeu é extmordinana para nós. A duro foi assemelhado por algulls naturaListas
eseri ptura será um prodigio singular para a vertebras exteriores.
um selvagem. Todas as aCl;õcs generosas
Extl'IlVlátilllllêutc, adv. Fóra do camisão extraord'inm'ias para uma alma apou- nho que devera seguir-se.
cada e baixa. Todos os objectos novos são
t:xtl·....iullill·, S. lU. O que extravia, e
singuta?'es para um homem ignorante.
desencaminha fazendas para não irem as alExtr..ol·dln....·ísslmo, n, sup. de Ex- fandegas, ou as casas do fisco, onde devem
traordinario: «pureza extraurrlinarissima. pagar os direitos estabelecidos. Atv. de 13
Paiva, S. 2. 17.
de maio de 1803. 4, 1.
Extl'nl".ssíll·, V. trans. p. uso ItrapasR·tra.·I....·, V. trans. (do Lat. extra, fóra,
sal'. exceder.
e via, caminho) Desencaminhar, fazer perExtl·....·cglllaruclltál·, adj. 2. g. Que es- der o caminho. § Tirar, pór fóra da via, e
tá róra dos regulamentos.
caminho que deve seguir: V. g. extraviar o
Extrascculál', adj. 2. g. Que tem mais ou'/'O; não o leval1l10 ao manifesto, e reglsde um seculo.
tro: extraviar os diamanles; não 03 levando
Extrutim,po"n, S. f. (Ioc. La!.) (L eccles.) ao contractador: extraviar as (a:;;endas; não
Breve, indulto pontilicio para que um cle- as levando ás alfandegas em contravenção
rigo possa tomar as ordens maiores fóra das leis aduaneiras: descaminhar. Lei da
dos tempos determinados pela Egreja.
\ Policia, 15. § fig. Desvairar: «que furor a
Extl·nt..ul·...cico, n, adj. (I. auat.) Que mente me ea;travia?JJ Atreno, Poesias. § Ug.
esta rÓI'a da cavidade thoracica.
Descaminbar da verdade ao erro, do bom
Exh'ut"lIIllàlllco, li. adj. (t. anaL) Que procedimento ao desgoverno imprudente,
está fóra do tympano. '
ou im.moral: "maximas, que exlTavião, a
Extl'"u'C1'ino, n, adj. (l. anat.) Que mocidade imprudente dos caminhos da virexiste, ou que se passa fóra da cavidade tude, e lhe pervertem os bous costumes"
do ntero.
.
§ Divertir do fim, do objecto a que algulJ1"
Extl'llvngàucln, S. f. Lrregularidade cousa se dirige, ou deve dirigir' v. g. os
contra o costume, ou razão, v. {l. no fallar, tos extra via: inlel'[JI'elaçào e.~·l1'al'iada: >::sno vestir-se, no obrar. § Di:;er extravaqan- vialla do seotido genuino. § E.ctra
l'-sc.
eias; dizer disparates; devanear. dehrar. v, r r. Desencaminhar- e, perder-s' 10 caE xtr I"'"gllllClill', V. intrans. Fazer ex- minI
§ fig'. Perverter-se, desvi -se do
travagancias; dizer extravagancias.
bom 'aminho: v. g,-se do caminl, ria vil'Extl·...... g.lutc, adj. 2 g. (de exlTo., para ttlde~ c. § (apasslv.) L'~rder-se, le • desfóra, e de vagar, f1uctuar) Que se afasta do camlI1 : a lltala estravlOu·se.
u o, ou costume: que não vai pelo fio da
.~xtl "io, S. m. v. g. extravios do
L1·0.
gente. e se aparta, ou discrepa do termo, dos dia~, antes, das f'a:;;cnç!as; qu~ se J am
do p'roceder commum, no pensar, fallar, sem gUll. , ou que se nao malllfestam lU
obrar. B. Ftor. 2. 29. ~ Constituições, leis, eotregam onde convem, e é devido. § li
dccretos extravagantes (do Lat. cxt1'avagan- Perversão moral.
les; que andam fóra, e não encorporadas
Extl·c ..u. V. Estrema.
nos corpos, ou codigos de constituições,
.K'ítI·~II"lméJlte, adv. Por extremo, em
leis, etc. § Desemba1'Oador e.ctravaga1l1c; o gráo extremo: a 2." região do ar e.l'tremaque não é do numero da Helação, ma ser- menle fria .. Vieil'. 12.4.3.
ve na casa, elD falta do numerario ausente,
Exh'~lIIàr, e der. V. E tremar, etc. UOtLou doente (P. do Terl'cm. 1J. 4.6): e a sim, lo, LO, I. 3. Cam. Filoil. 1J. 126. • c,1'tl'emasoldado~ e.a.:travaganles; os que não estavam dos. «virtudes do animo. elD que eile deseformados 110 exercito, lllas andavam por Java e.lJtrenWl·-SC» Coulo. 16. 14.8. "distiufóra, para acudirem onde houvesse mais guir-se, e.ctremal'-SC dos outros. § 'o sennecessIdade: de sobresalente. Palmo P. 2. tido de separar, dividIr, distinguir, etc. esc. 158. § Sotdados, ou tropas cxt-ravagantes; tremar, é geralmente a ortb. mais usada:
que não tem estancia cerla, corpo de I'e- no sentido de ser ultimo, ser excessivo,
serva, gente sobresalente, para acudir on- etc. extremar, IJ;lltl'emo, etc. é como e usa.
de fór necessal'io, P. Pel'. 2.
20. aliás
E.dl·êIllU-III1Ç'U, ou- uucçuu, s. r. (do
so/l05. § SlLCcrfiotcs cxtravagantes; não ad- La!. cJltrcma-!t1wtio) Uncção com os sanctos
dictos a egreja, orticio, ou beneficio; nem oleos, que se faz aos moribundos; é um
conventuaes, etc. V. do Al'c. 1. 18.
dos sete sacramentos da Egreja catholica
Extl·..vngillltc, S. m. O que dissipa di- Homana.
nheiros, haveres.
Extl'ClllC, V. E..lreme. § E,cttemc, por 11;1'Exh'al'l'~'llItClllelltC, adv. De modo ex- trcmado; (ant.) Galv. /Jesc. Prol. Tavares.
travagante. § Servil' ea;bravaganlemcnlc; S. m. Barra, ornamento da tunica, mangas,
em falta de outrem.
etc. dos vestidos, A,I'. 5. 1. "por estrcme
Extl'''''II;;àntíssllllo, li, sup. de Extra- serrilba de velludou
vagante: homem, genio, con(lição extravaEstl·Clllcllllo. V. Estremenho.
gautissima; lCl'mos extrava"'antissimos.
EXtl'Clllidílde, S. r. (do La!. l1;'l!tl'emiExtra.'agár, V. intrans. 'Estar di perso, las) Cabo, termo, fim, topo: v. g. na extresolt.o; estar f~ra do numero, collecção, etc. mi~ade (l'esta l'ua. § ~g. A parte u.'tima i.n§ DivagaI' ; saIr do assumpto.
ferlOl': V. g. a extrermdade da tu1t!ca. § IJg.
Exh'llVllSllÇUO, on Extravo!luo, S. f. Ponto apertado, em que o remedio e dimV. Extravasamento.
cil; aperto. Porto Rest. I. p. 81.. "vendo-se
Exh'llvll,omllleu'o, S. m. O acto de ex- o coUector nesta e,'Ctremidoi.le" § Extremo:
travasar; ou de se extravasar. § (!. med.) "mimos de grande seuhores, e suas e.rtreAccão, ou e[eito de ex.travasai·-se: V. fI. muladcs me hão-de matar, etc.• Cam. Se- -(lo sangue, dos htL11lOrCS fora (/os selLS va- leuco, p. 45. u/l. cd. § V. Fim, SIlI1.
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Extremo, OU E8t.'êmo,
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s. m. (do Lat. grau de grandeza: "os combates mais - » I'ado, forasteiro, degredado. F. Elys. 7,
108.
F.xlllár, V. intrans (do LaL exulare, ou
ex.sula1"e) Sair da patria, do logar olldé se
estava de assento, de~terrar·se pelo mundo, para outro paiz extranho.
E .dcel'oeõo, s. f. (do LaL lJ!Culcemlio)
Chaga, que se vai formando.
Ió;xlllcc"àute, p. a. de Exulcerar. § como adj. 2 g. V. Exulcerativo: «pasquim

PTlremum) Extremidade. § Que está em ca- Eneid. 10. 211. perigosissimo de morrer;
lio opposto a outro diametralmente: v. os de todo o trance. § "Erros esl1'lmwSa Luc.
extremos da vara; o oriente, c occidcnle são 8. c. 17. oppo tos, contrarios. § Exll'cmo;
extremos: a cOr branca, e negra se dizem estremado, muito perfeito: v. g. cm cmlrlJoe.rlrcmos das cOres, e as ' -' 'as cõres en- mo na vi1'tude. V. do Al'C. I. I. V. Extretremeias. ~ IIg. Exces.~/ .•.1: "entre os mar, no fim.
p.rlrcmos viciosos, ou 00 meyo delles está
)':xtrcIIIÓ!lamente, adv. Com extremo:
a virtude- por IJ!C. entre a cainheza, ou ava- ·v. g. sentir, ama?' extremosamente. Vicira.
reza, e a prodigalidade de predulario como § Com empenho, de vélo.
efl'trcmos, estão a caridade, a liberalidade,
Extrell108o, ÓliU, adj. Que chega a exetc. Sá .Mir. 2. 9. "o erro jaz nos e.'Vll'emos, a tremos, nimio, excessivo: V. g. amor exvirtude está no meio- § (na logica,) Eml1'c- tremoso: "necessidade - • P. elo Terrem. §
mos, são o sujeito, e o attributo, ou predi- Que faz extremos; fallando de pessoas: V.
cado da proposição. § Ex.lremos de comlJa- g. é extremoso em amar, em aborrccer; exl'ação; as cousas que se comparam, porque tremoso cm elefender, em sCI'Vir, obsequiaI'
comparação é para assim dizer, o todo que os amigos.
resulta das cousas comparadas, e da relação
Ext"C1llllllhátlo, /1. Elys. Vers. T. 2. p.
que as aproxima e une. B. L. e Cal. 1.262. 6. e Extremunhar. V. Estremunhado, etc.
~ Emlremo; o ultimo grau: v. g. extremo dc
E:\t,riIl8eCulllclltc, adv. De fóra, no exdõl', c/e mal (Vieim. I. 451.): é tum extremo terior; opp. a intrinsecamenlc: nas mostras
de bondade, disC1'ição, aviso. fi. lJom. L {. de fóra, e apparencias, appareotemente.
2 1'. "esll'emos de formosura. § Obra esExtrínHeco, 0, adj. (do LaL lJ.'V11'insccus,
merada da mór perfeição. Bem. JUm. "es- a, um) De róra; exterior; é opp. a inl1'int1'emo, com que se esmer:l no serviço de seco. ~ Que não é da essencia da cousa, acDeos. Sousa, § Kclremo; risco, apuro. Lus. cidental: V. g. occasião extrinseca. B. Flor.
lj. 28. -que não se vira nunca em tal e.'Vlre- 2. 21~. § Razão cml1inscca; a que se deduz
mo. § J)ar em ext1'emos (Dan'clo, Pra/. 8.); da auctoridade da pessoa que a dã: e asapartar-o e da mediania, moderação, que a sim, auctoridade Ba:trinsecai a que fun-

exulcerante»

n.

Flor. 3. 191.

E IIleerár, V. trans. (do Lat. c.r,ulcera1'e)
(L de cirur.) Fazer chagas no corpo. ~ ligo
Ferir, olfender: V. fi. os auimos. A/m. Inslr.

2. p. 325.

EXllle.eratil·o, a,

ulceras.

adj. Que faz chagas,

R'IlIltaçõo, S. r. (do LaL IJ!Clt1lalio) AI·
voroço, e inquietação da alegria, que não
cabe no coração: -ea;ultação do espirito))
Cm'la Pasto do B. do Parlo, 148. B. Flor. 4.

{. 26:t V. A/cg1'Ía, syn,

EXlIltàllte, p. a. de Exultar: e adj. 2 g.
Que exulta: V. g. o animo -,o a - dcusa;
o vaidoso manceúo - brada.
IExllltilr, v.intrans. (do Lat. exultare)
~loSlr!!r grande alegria de alma nas acções,
meneIO, gesto: "os fautores .. " e.'ru/lavcio
prometteudo victoria certa. D. Flor. 4. 269.
e
prudencia, e a boa razão dictam. cair em dada no saber, ou na probIdade de quem ~ Ter grande alegria: V. g. exultava minha
alma.
excessos. § Fa:;eT' Ba'11'entos por alguma cou- a dão
EXlltórlo, S. m. (do Lat. 8!JJUlorium, de
sa; excesso, o mais que se póde fazer. Cam.
Extl'opbía, s, r. (L anaL) deslocação de
cJJUcre, despojar) (L med.) Ulceração pratiSeleuco, p. 13. § E!1Jlremos dc amor; os que certos orgãos do corpo.
fazem os amantes; excessos, o mais que se
Edro"ersuo, S. r. O mesmo que Extro- cada pela arte, para entreter uma suppuração local: o vesicatorio, o sedenho, etc.,
póde fazer por mostrar IImor, ou por amor. pbia.
Lobo, f. 72. -corrido dos poucos esl1'emos,
ExtrllHuo, S. r. (do Lat. c.'J:lmsum, sup. são elIlttlorios. Camp. de Pa/h. p. 71. lIe!1J!tlaque por ella IIzera» e f. 46. "não serão cul- de cmtmdere, expulsaI') p. uso Expulsão; é 1'io tapado de pancada».
EXIn'lnbllldotlc, S. I. (I. zool.) Faculdapados meus 6511·emo$. § "Eslmnlos do rosa- o contrario de intrusão. v. g. a. extrusão
rio. R. Naul. I. f. 280. os Padre-nosso ,que dos insectos no es 10111ago; ila canll/a na de de mudar de pelle, ou antes de epiderme, que tem alguns animaes.
ordinariamente são contas mais graúdas. § u1'élhra, ctc.
EXII,'lüvel, adj. 2 g. (do Lat. anguis ea;uEmtremo; estremadura, ou raia e confins de
ExtllllleSCCllclll, S. f. Começo de inchaviac,
a pelle que uma serpente iarga) (I.
um reino: v. g. o extremo do reino. Jl~a'ri:r, ção: fig. V. o verbo.
D. 4. C. 8. Ord, 115. 2. "dentro de mela leExtllllleHC(~", V. intrans. (do LaL 8a:lu- zool.) Que é susceptivel de mudar de pelle,
goa do eslremo. § ii. raia, limites: -divisões. mesccre) l'l"Íncipiar a inchar, a inflammar- ou antes de epiderme, como as serpentes.
Ex"'oto, S. 111. Painel, quadro, etc., que
e eslmnlos dos senhorios (terras) conjunctos. se; e no fig. a fazer-se suberbo. V. Jntuse colloca cm capella ou egreja em cum·
Ord. A(. 5. p. 237. B. 1.9. I. «rio que he em- mescer.
•
,(remo, e demarcação. sc termo ou limite ex1':;':lIher'\lIcla, S. f. (do Lal. ea,1tbcI'an- primento de um voto, de uma promessa.
.;y, EI, (ant.l primo pess. do preso do intrL"\mo: poslo no 1J!C11'elM (sc. fio da vida), o tia) Grande abundancia. § Superabundanque ~ o mesmo que lJoslo no e.'Vt1·C11'<O 5~c, cia; Blais do que basta: V. g. exuberancia dic. do verbo Haver. Palmo P. 1. C. 1. "me
passo) da morte. M. e Moca, I. 8. § Exl1c- de P1'Ovas, O1'gU11lCntos ; de consolações, elc. ei de ver em batalha -ey medo. Sá Mil'.
Ey, (anL) Ai. Elucid.
mo; (I. de agric.) rego, 'ou outra divisão, B. Flor. 2. 6. «exttbc1'ancia de alfeclos de
Eya, interj. V. Eia. B. For. 2, 55. Viefr.
que des linda as terras de dois donos diver- alegria santa.
sos. § lI'g. "lei da natureza, a qual não fez c.'VEXllbet'ànte, adj. 2 g. Superabundante, 10. 23. Lobo, {. 477. 2.
)'yehuo. v. Uchão.
Iremos entre bumas gentes, e as outr~.s (não mais que sumciente: v. g. provas, mcios
poz d:ivisões), antes mandou, que cara hum exuberantes: "a misericordia ... foi mais
EY"a, S. m. Gato do Paraguai.
•
Eyrádo. V. Eirado. VieÍ1'. \0.207.
ama'.lse quanto desejasse ser amadr» Inoo.. lJ!Cubcranlc" Paiv. S. 1. 4. n. Flor. 2. 137.
),yvlçom, S. r. ou m. (anL) Macho, ju3. :)31. § Em, ou paI' OOllrcmo; loco adv. § il. p. a. de Exuberar.
sn'lJ1mamente, em summo grau: V. g. amar,
Ihllbc.',\ntclllcute. adv. Com exube- mento, bêsta de carga. Eluc.
Eyvlg{lr, ou Eyvlgllár, V. trans. (anl.)
aborrece1', senti1' em extremo: "po)' e!JJl1'emo l'anciá. Paiva, S. 2. 492.
formosa, ou em lodo exlrcmo- V. de Suso,o
EXllbel'lUltis81l11o, u, superl. de Exu- Rom~er terras incultas, reduzil-as á cultue M. Lus. "foi em notavelIJ!C11'emo fervente berante.
ra. Elltcid. SU1Jp.
Eyxu.'vlas, S. f. pI. (anL) Joia , pedras
na fé. " entir em 1J!C11·emo. (sc. grau.) paI'
EXllhCl'ár, V. trans. (do LaL lJ!Cubemrc)
p,1'lremo; i. é. muito. Lw;. 8. 27. "o senti- Ter em grande abundancia: V. g. exube- preciosas, Jouçainhas. Elucid. Supp.
Eyxcco. V. Enxeco. Elucid.
ram no c.'Vll'cmo. V. Extremar, no fim.
rando. o coração em lJivinos alreclos. Vida
Extremo, 0, adj. (do LaL 8mlremus, a, da Prmc. lJ, Joann. p. 231. Agtol. Lus. 2 p.
Eyxecllto.·. V. Executor. Elucid.
nm) Ultimo, que fica a todo o cabo: "110 499. "destas, e outras perfeições exuberaEyxbentlos, S. m. pI. (anL) Privilegios;
paiz mais 1J!C1?'emo, e remontado» Eneid 7. va sua alma» § Ser superabundante: «e!JJU- isenções. Elucid.
51. fig. «vós Ó concavos valles, que pudes- berão os indicios. e conjecturas para nos
Ez, Eza, sutr. de subs. m. e f. indicantes a vóz IJ!Ct1'ema ouvir da boca fria» a chegarmos â verdade, ou mui proximos a do o estado, ou a qualidade em abstracto:
derradeira. Lus. 3. 133. § A c.'V11'ema mia, ella» "8xubcrão os motivos do meu reconhe- V. g. allivez, peq.uenez; bai!1Jeza, grandeza.
ou linha da vida; como a ultima raia de cimentoll "cxltberão os meios de defesa» § II. Slttr. de adJ. patnos : V. g. porluguez,
, uma terra: "o IJ!Clrema trabalho da morte. U/!3JUbe1'ão as graças da sua beIleza, e dis- porlugueza, (rancez, f-ranceza. § 11. de adj.
Luc. 6. C. 3. p. 385. § -O fogo c.'VlremOa o crição, etc.»
tambem empregados substantivamente, siflue resta, e está a apagar-se. Eneiet. 9.85.
Exúberc, adj. (I. med.) Desmamado, des- gnificando procedencia, habitação perma~ Ea'lrema necessidade; ultimo grau d'ella, leitado.
nente em Jogar, etc.: V. g. monlanhe:;,
ue quem ou do que perecerá não sendo reEXlltlrátlo, ou EIIXlltl"ildo, o, adj. mo.nlanheza; camponcz, camponeza, etc.
mediado. Luc. 2. C. 10. p. 91. 2. "profetizou (anL) Exasperado, irritado. Lop. Ch1'. 11.
EZIllO, V. Esmo. lJ. F. ltlan. Ca7'1.
(.. I'rancisco Xavierl a Malaca a uas Cf/; I Fem. C. 99.
Ezterl, S. m. (t. de Ilo n.) Especie de jasIremos calamidades» Vieir. 10. 269. Luc. 4.
F.xI.tlrlo, S. m. (ant.) Exido. V.
pe verde Americano, semeado de pintas cõr
5. diz, "perigo esll'el11O» o maior, no ultimo, F.:"'''', adj. 2 g. (L Lal.) poeto Dester- de sangue.
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